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صفحه 2

پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
 شروع شده و هفته یک پرواز در روز دوشنبه انجام می شود. همچنان اخذ ویزه با شرایط

شماره تماس: 0799324006 سهل و آسان پذیرفته می شود
آدرس دفتر مرکزی: سرک دهم وزیر محمد اکبر خان، کابل

هفته یک 
پرواز

روز 
دو شنبه

لیسه ذکور آریانا افغان-ترک و نسوان افغان-ترک برای سال تعلیمی 1394 خویش 
شاگردان جدیدالشمول از فارغان صنف هفتم سال تعلیمی 1393 می پذیرد، عالقه مندان 

مطلع باشند. ثبت نام تا )16( عقرب سال جاری جریان دارد.
آدرس برای شاگردان ذکور: لیسه ذکور آریانا افغان-ترک واقع شاه دو شمشیره )ع(

آدرس برای شاگردان اناث: تایمنی، چهارراهی سرسبزی، عقب هوتل کرستال
شماره تماس لیسه ذکور ما:  0752124444 

شماره تماس لیسه اناث ما: 0788667640

مژدهمژدهمژده
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اولین سفر رییس جمهور غنی به پاکستان

قمه زنی، 
منافی ارزش های نهضت عاشورا

آیا سیاست پاکستان نسبت به افغانستان تغییر می کند؟ 

مراسم عاشورا باشکوه و در فضای امن برگزار شد

24 مهاجر افغان 
در دریای سیاه غرق شدند
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شرکت سیاحتی و توریستی اخگر
تکت های داخلی و خارجی خویش را

 با نازلترین قیمت به دست بیاورید
فروش تکت های داخلی و خارجی

اخذ ویزه دوبی و سایر کشورها
ترتیب پروگرام های تفریحی

خدمات اخذ ویزه زیارتی، سیاحتی و تجارتی
ریزرویشن هوتل و مسکن در تمام دنیا

بیمه صحی و سفری )افغان گلوبل(
سهولت لوژستیکی و اکماالتی کارگو

WESTERN UNION خدمات
خدمات حواله

خدمات صرافی

International and Domestic Flight 
Tickets
Business and Touring Visa Services
Rent Car Services
Travel and Tour Services
Hotel Reservation Services
Travel and Health Insurance
Cargo Services
Western UNION Send and Receive 
Services
Money Order Services
Money Exchange












خدمات

»از زنان در تبلیغات بازرگانی 
استفاده ی ابزاری نشود«



فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  روز:  اطالعات 
کشور اعالم کرد، رسانه های داخلی از استفاده ی 
خودداری  بازرگانی  تبلیغات  در  زنان  از  ابزاری 
است:  آمده  وزارت  این  خبرنامه ی  در  کنند. 
»آگهی های تجارتی  که در آن حضور مفشن 
از آن به  تزیینی داشته و  زنان صرف جنبه ی 
استفاده  شهرت  و  درآمد  کسب  ابزار  عنوان 
تنزل جایگاه رفیع زن  تبلیغ  می شود، در واقع 

افغان است«.
بر اساس این خبرنامه، آگهی های تجارتی که 
به قیمت تخریب فرهنگی و  را  کاالی مادی 
ترویج فرهنگ بی بند و باری تبلیغ می کنند، افکار 
و اخالق جوانان را به بیراهه می کشانند. رسانه ها 
در  کنند.  نیز خودداری  اعالنات  چنین  نشر  از 
خواسته  رسانه ها   از  خبرنامه  این  دیگر  بخش 
شده، به جای کاربرد اصطالح »دولت اسالمی 

داعش«، گروه داعش استفاده کنند.
در حال حاضر در کشور شرکت های مخابراتی، 
مرکزهای  خصوصی،  تلویزیون های  بانک ها، 
عمده ی فروش و حتا برخی از نهادهای دولتی از 
عکس و تصاویر زنان برای تبلیغات  شان استفاده 
می کنند. تعدادی از این تبلیغات در کشورهای 
هند، ایران و پاکستان ساخته می شوند و ممثالن 

آن نیز مدل های اهل کشورهای یاد شده اند.

از  اندکی  شمار   کشور  در  اخیر  سال های  در 
دختران افغان نیز در فیلم های تبلیغاتی حضور 
حال  در  روند  این  حاضر  حال  در  که  یافته اند 
جهان  در  تبلیغات  شرکت های  است.  افزایش 
کاالها  فروش  و  تبلیغ  برای  زن  مدل های  از 
اکنون  و  می کنند  استفاده  گسترده  به صورت 
شرکت ها و نهادهای تجاری کشور نیز به این 

روند رجوع کرده اند.

اطالعات روز: شماری از رسانه های خارجی 
به نقل از مقام های ترکیه گزراش داده اند، 24 
ترکیه غرق  بسفر در  تنگه ی  افغان در  مهاجر 
شده اند. مقام های ترکیه گفته اند، به دنبال غرق 
شدن قایق حامل مهاجران در سواحل شمالی 
استانبول، دست کم 24 تن کشته و تعداد  دیگری 
»تالقی  محل  در  حادثه  این  شده اند.  مفقود 

تنگه ی بسفر« در دریای سیاه اتفاق افتاده است.
پناه جوی   42 داد،  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
افغان، به شمول ۱2 زن و هفت کودک، در جمع 
۵۵ مسافر این قایق بودند. اکنون نیروهای گارد 
ساحلی ترکیه گفته اند، تا کنون هفت نفر نجات 
یافته و تالش برای نجات سایر بازماندگان این 

سانحه به شدت جریان دارد.

رسانه ها گزارش داده اند، احتماال این مهاجران 
تالش می کردند از این طریق وارد کشور رومانی 
در  غیرقانونی  مهاجران  از  زیادی  شمار  شوند. 
کشورهای  وارد  ترکیه  طریق  از  تا  اند  تالش 
اتحادیه ی اروپا شوند. حدود دو ماه پیش گروه 
گارد  توسط  افغانستان،  مهاجران  از  دیگری 
ساحلی ترکیه در سواحل شمالی آن کشور نجات 

هفته  ی  مهاجرت  بین  المللی  سازمان  یافتند. 
گذشته اعالم کرد، از آغاز سال روان تا کنون 
مسیر  از  که  غیرقانونی  مهاجر   ۳2۰۰ حدود 
بحیره ی مدیترانه عبور می کردند، جان  شان را 
بین  در  گزارش ،  این  اساس  بر  داده اند.  دست 
نیز  افغان  مهاجران  از  شماری  شدگان  غرق 

شامل بوده اند.

رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
چگونگی  بررسی  برای  کشور  جمهور 
سرپرست  معاون  پتیال،  عبدالقدیم  ترور 
دفتر  کرد.  توظیف  هیأت  قندهار  والیت 
با  گذشته  روز  جمهوری  ریاست  رسانه های 
غنی  اشرف  که  کرد  اعالم  خبرنامه  ای  نشر 
با  را  قندهار  والیت  سرپرست  معاون  ترور 
یک  را  آن  و  کرده  تقبیح  الفاظ  شدیدترین 

عمل ناجوان مردانه خوانده است.
بر اساس این خبرنامه، رییس جمهور حمله بر 
معاون سرپرست والیت قندهار را یک عمل 
ضدافغانی خواند و اطمینان داد، عامالن این 
رویداد مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 
برای  جمهور  رییس  است،  آمده  خبرنامه  در 
بررسی این رویداد هیأتی را به ریاست سالم 

داخله  وزارت  پولیس  امور  رییس  احساس، 
توظیف کرده است.

این هیأت موظف است که ترور معاون والی 
قندهار را بررسی و نتایج بررسی های خود را 
خبرنامه  در  کند.  ارائه  جمهوری  ریاست  به 
آمده است، رییس جمهور اشرف غنی تسلیت 
قندهار  مردم  و  پتیال  خانواده ی  به  را  خود 
برای  متعال  خداوند  بارگاه  از  و  کرده  عرض 

بازماندگان قربانی صبر جمیل خواسته است.
حوالی  قندهار  والی  معاون  پتیال،  عبدالقدیم 
یک شنبه  روز  شام  دقیقه ی   6:4۵ ساعت 
هدف  والیت  این  دانشگاه  در  روان  هفته ی 
حمله ی مسلحانه قرار گرفت. سخنگوی والی 
قندهار گفت، معاون سرپرست والیت قندهار 
جان داد.منتقل شد و براثر جراحات شدید  در شفاخانه در این حمله  زخمی شد و سپس به شفاخانه 

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
هر  می گوید،  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
شود،  برداشته  صلح  راستای  در  که  قدمی 
آن را با مردم شریک خواهد کرد. او حمایت 
مشکالت  راه حل  صلح،  راستای  در  را  مردم 
موجود در کشور خواند و تأکید کرد، با وحدت 
و  فتنه  جلو   و عمل صادقانه  فکر  برادری،  و 

آشوب در کشور گرفته خواهد شد.
او افزود، صلح و ثبات دایمی در کشور زمانی 
حمایت  در  مردم  همه ی  که  می شود  برقرار 
حکومت قرار داشته باشند. او در ادامه گفت: 
در  حکومت  سوی  از  که  برنامه  ای  »هر 
راستای بر قراری صلح و ثبات برداشته شود، 

آن را با مردم شریک خواهم کرد و نظریات 
شد؛  خواهند  گنجانیده  برنامه،  این  در  مردم 
حل  کلید  راستا،  این  در  مردم  حمایت  زیرا 
از  ثبات  و  صلح  تأمین  است«.  مشکالت 
خواست های اساسی مردم از حکومت وحدت 
ملی است. پیش تر در یک نظرسنجی، حدود 
4۵ درصد مردم از این حکومت خواسته بودند 
که تأمین صلح و ثبات در کشور را در اولویت  
از چند دهه  افغانستان  قرار دهد.  کاری خود 
بوده  ویرانی  و  جنگ  شاهد  طرف  این  به 
این  در  ملی  وحدت  حکومت  هرچند  است. 
زمینه اطمینان داده است؛ اما با گذشت حدود 
یک ماه از آغاز کار این حکومت، هنوز ناامنی 

در کشور کاهش نیافته و حمالت طالبان در 
مرکز و شماری از والیت های کشور هم چنان 
ادامه دارد. با این حال، عبداهلل می گوید که در 
روی  کار  صلح،  روند  برعالوه ی  حاضر  حال 

تقویه و تجهیز نیروهای امنیتی جریان دارد.
از  که  خواست  مردم  تمام  از  اجرایی  رییس 
زیرا  کنند؛  حمایت  کشور  امنیتی  نیروهای 
شرف،  عزت،  حفظ  به خاطر  همه روزه  آن ها 
عبداهلل  می شوند.  قربانی  مردم  مال  و  جان 
و  وحدت  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  عبداهلل 
براد ری تمام مردم، جلو  فتنه و آشوب به زودی 
در کشور گرفته شود. او این اظهارات را دیروز 
امام  شهادت  سالگرد  ۱4۳۵ مین  مراسم  در 

در  خاتم النبین  مسجد  در  یارانش  و  حسین 
کابل بیان کرد. امام حسین نواسه ی حضرت 
ماه  دهم  در  یارانش  از  تن   ٧2 و  محمد 
محرم الحرام سال 6۱ هجری قمری در دشت 
کربالی عراق توسط یزید به شهادت رسیدند.

از روز عاشورا همه ساله در مسجدهای مرکز و 
والیت های کشور با شرکت میلیون ها مرد و 
زن یادبود می شود. دیروز نیز پیروان مذاهب 
شهادت  سالگرد  ۱4۳۵ مین  از  شیعه  و  سنی 
با راه اندازی سینه زنی،  امام حسین و یارانش 
ختم قرآن کریم، توزیع خیرات و سخنرانی ها 
کشور  والیت های  و  کابل  مسجد های  در 

تجلیل کردند.

مراسم عاشورا باشکوه و در فضای امن برگزار شد2
عاشورای  از  تجلیل  مراسم  روز:  اطالعات 
حسینی و دهه ی محرم الحرام، روز گذشته در 
کابل و شماری از والیت های کشور در فضای 
از اهل تشیع و  امن برگزار شد. میلیون ها تن 
تسنن از سالگرد شهادت امام حسین و یارانش 
با سینه زنی، زنجیرزنی، ختم قرآن کریم، توزیع 

خیرات و سخنرانی  تجلیل نمودند.
با  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
عبداهلل،  عبداهلل  دانش،  سرور  دومش،  معاون 
رییس اجرایی، انجنیر محمدخان و محمد محقق 
معاونان اول و دوم ریاست اجرایی، شماری دیگر 
از مقام های دولتی، رهبران جهادی و روحانیون 
نیز با سخنرانی های شان فداکاری  امام حسین و 
یارانش را گرامی داشتند. اشرف غنی در مراسم 
عاشورا در مسجد جامع حسینیه ی کابل، به روح 
امام حسین و یارانش و هم چنان برای برقراری 

صلح و ثبات دایمی در کشور، اتحاف دعا کرد.
به  معاون دومش،  دانش،  و سرور  او  هم چنان 
مناسبت روز عاشورا مقداری از خون   شان را به 

بانک مرکزی خون اهدا کردند. رییس جمهور 
کشور چندی پیش در دیداری با علمای سنی 
و شیعه تأکید کرده بود، اهدای خون به مناسبت 
روز عاشورا باید به یک کمپاین سراسری مبدل 
طی  خون  اهدای  از  پس  غنی  اشرف  شود. 
تمام  به  عاشورا  روز  تسلیت  ضمن  سخنانی 
مردم افغانستان گفت: »به تعقیب فراخوان برای 
اهدای خون، با کمال افتخار به نیروهای اردوی 
ملی، پولیس ملی و امنیت ملی و سایر خواهران 
و برادران نیازمند خون، مقداری خون خود را اهدا 
می کنم«. امام حسین نواسه ی حضرت محمد با 
٧2 تن از یارانش در دهم ماه محرم الحرام سال 
6۱ هجری قمری در دشت کربالی عراق توسط 
یزید به شهادت رسیدند. از این روز همه ساله در 
افغانستان و سایر کشورهای اسالمی با حضور 

میلیون ها تن تجلیل می شود.
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی دیروز در مدرسه ی 
خاتم النبیین کابل گفت، عاشورا درس ماندگاری 
از تلفیق سیاست و معنویت است. او افزود که 

عاشورا پس از هزار و سه صد و هفتاد پنج سال، 
مکتبی انگیزه آفرین و حیات بخش است و امت 
اسالمی باید از آن بزرگ ترین درس زندگی را 
بگیرند. عبداهلل گفت، امر به معروف و نهی از 
منکر از اساسات مهم قیام امام حسین بود که 
از آن می توان درس های ماندگاری در زمینه ی 
معنویت گرفت که این امر می تواند راه گشای 
افزود،  ادامه   در  عبداهلل  باشد.  امروزی  نسل 
امیدوارم مراسم تجلیل از عاشورای حسینی و 
دهه ی محرم الحرام در سال های آینده در شرایط 
بهتر و با استقبال بیش تری برگزار شود. او در 
امنیتی کشور اشاره کرد و  پایان به مشکالت 
گفت که افغانستان امروز قربانی فتنه و آشوب 
زمان است، اما با وحدت و برادری، فکر و عمل 

صادقانه جلو آنان گرفته می شود.
قمه زنی 

قمه زنی در سال های اخیر در بین عزاداران ماه 
محرم در کشور افزایش یافته و هر سال بر تعداد 
افراد آن افزوده می شود. این مسئله، واکنش های 

رسانه های  کاربران  و  باشندگان  از  شماری 
اجتماعی، از جمله فیس بوک را به دنبال داشت. 
افراط   گرایی  نوعی  را  حرکت  این  کاربران 
خواند ه اند و خواهان جلوگیری از آن شده اند. به 
باور آنان، عزداران به جای ریختن خون شان بر 
زمین، خون های شان را به بانک مرکزی خون 
اهدا کنند، تا از آن برای زخمی های نیروهای 

امنیتی و مریضان دیگر در کشور استفاده شود.
از مراجع تقلید شیعیان  آیت اهلل محقق کابلی، 
کشور فتوا داد که قمه زنی در مراسم عزاداری 
محرم، جایز نیست و حرام است. محمد علی 
فهیمی، رییس دفتر آیت اهلل محقق کابلی گفت، 
نفس سوگواری  و  قمه زنی، هدف  با گسترش 
ایام محرم به حاشیه می رود. عزاداران به جای  
فرع  موضوعات  به  اصلی،  و  محوری  مسایل  
کشانده می شوند. او افزود، برخی از مراجع تقلید، 
روحانیون و شماری از مردم قمه زنی را مسئله ی 
از شدت آن کاسته نشده  اما  خرافاتی خوانده، 

است.

»از زنان در تبلیغات بازرگانی استفاده ی ابزاری نشود«

24 مهاجر افغان در دریای سیاه غرق شدند

برای بررسی ترور معاون والی قندهار، هیأت توظیف شد

عبداهلل: حمایت مردم، کلید حل مشکالت است

تراژدی ناتمام 
پناهندگان افغانی

در  افغان ها  دادن  قربانی  ناتمام  تراژدی  مکرر  تکرار  هم  باز 
آب های ترکیه؛ براساس گزارش ها، روز گذشته در نتیجه ی غرق 
غرق  ترکیه  آب های  در  افغانی  پناه جوی   ۳۵ قایق،  یک  شدن 
این  تمام  زیاد،  احتمال  به  که  است  گفته  ترکیه  پولیس  شدند. 
قربانیان شهروندان افغانستان هستند. این قربانیان که در میان 
آن ها زنان و کودکان نیز وجود دارند، قصد سفر قاچاقی از ترکیه 
به رومانیا را داشتند. دو روز پیش نیز گارد ساحلی ترکیه اجساد 
چهار پناه جوی افغانی را پیدا کرد  که به خاطر سرما و گرسنگی 

جان داده بودند.
از این مسیر به سمت  افغانی  پناه جوی  همه روزه ده ها و صدها 
اروپا می روند و ده ها هزار تن دیگر در این کشور مشغول کار  یا 
هم سرگردان رفتن به اروپا می باشند. با این حال، تا کنون دولت 
افغانستان در یونان سفارت یا نمایندگی سیاسی ندارد. مهاجران 
در این کشور با بدترین شرایط مواجه می باشند. عالوه برتراژدی 
ملی گرای  گروه های  سوی  از  به شدت  مهاجران  شدن ها،  غرق 
می گیرند.  قرار  آزار  و  اذیت  مورد  کشور  این  پولیس  و  یونان 
دلیل  مهم ترین  یونان،  در  افغانستان  سیاسی  نمایندگی  نبود 

بی سرنوشتی و سرگردانی مهاجرین خوانده می شود.
تجارب  سنگین ترین  و  تلخ ترین  از  یکی  آوارگی  و  مهاجرت 
این مدت  در  است.  بوده  اخیر  افغانستان طی سه دهه ی  مردم 
میلیون ها افغان به خاطر ناامنی، جنگ، خشونت، فقر و بیکاری، 
خانه و کاشانه ی شان را ترک گفته و آواره ی دیار بیگانه و غریب 
گردیده اند. مسیر مهاجرت و زندگی در هجرت نیز برای مهاجران 
همواره سنگین و دشوار بوده است. بخشی از مردم خودشان را به 
اروپا و آسترالیا رساندند؛ اما با دادن قربانی های بی شمار و تقبل 
سختی های بسیار. آن هایی هم که به کشورهای همسایه رفتند، 
با سختی ها و محدودیت های خاصی مواجه شدند. این عده در 
کشورهای همسایه ضمن بی پناهی و سختی معیشت و روزگار، 
به نام  همواره  و  بوده  مواجه  نیز  میزبان  کشورهای  بی مهری  با 
بیگانگان و آوارگان مورد تحقیر و اذیت قرار گرفته اند. طی این 
مدت بسیاری از حقوق مهاجران نقض گردیده و دولت افغانستان 
نیز توانایی حمایت از حقوق شهروندان خود در خارج را نداشته 

است.
سیل مهاجرت افغان ها به سمت اروپا و آسترالیا نیز با دشواری ها 
و تلخی های زیادی همراه بوده است. هرچند مهاجرت افغان ها 
و  اقتصاد  برای  بزرگی  کمک  آسترالیا  و  اروپایی  کشورهای  به 
معیشت بازماندگان آنان در داخل افغانستان بوده و از سوی دیگر، 
فرصت های آموزشی و زندگی بهتری برای آن عده فراهم شده 
نیز همراه  با هزینه های سنگینی  این مسیر مهاجرت  اما  است؛ 
بوده است. در این مسیر صدها و هزاران مهاجر افغان در آب ها 
مسیر های  و  جنگل زار ها  در  قاچاق  راه  در  هم  گردیده  یا  غرق 

دشوار تلف گردیده اند.
به هرحال، پدیده ی مهاجریت و مسئله ی بازگشت مهاجران یکی 
از مسایل و اولویت های بسیار مهم می باشد که باید دولت وحدت 
ملی برای آن برنامه های عملی و منطقی بسازد. حکومت باید در 
این زمینه اقدام جدی نموده و از تکرار تراژدی های مرگباری که 
همه ساله منجر به مرگ ده ها و صدها جوان می گردد، جلوگیری 
کشور،  به  مهاجران  بازگشت  برای  دیگر،  سوی  از  و  نموده 

زمینه سازی نماید. 
دولت باید برای حل معضله ی مهاجران، راه برد های مؤثری را روی 
دست گیر د. باید تالش نماید تا با دیپلماسی فعال با کشورهای 
را  بی سرنوشت  و  سرگردان  مهاجران  پذیرش  زمینه ی  میزبان، 
که در کشورهای اروپایی و آسترالیا به سر می برند، فراهم سازد، 
تا از سرگردانی مضاعف آنان بکاهد و از سوی دیگر، زمینه های 
بازگشت به کشور  را برای مهاجرانی که خواهان  کار و زندگی 
اکنون هزاران شهروند  بر آن، هم  می باشند، مهیا سازد. عالوه 
پناهجوی افغانی در کمپ های سازمان ملل متحد در کشورهای 
اندونیزیا، ترکیه، پاکستان و برخی کشورهای دیگر منتظر قبولی 
درخواست های پناهندگی شان هستند. دولت وحدت ملی باید با 
سازمان ملل و کشورهای پناهنده پذیر وارد مذاکره شده و زمینه ی 
قبولی شهروندان افغانی را فراهم سازد. بهترین کار این است که 
دولت با دیپلماسی فعال با کشورهای میزبان وارد مذاکره شود  و 
از آنان بخواهد تا برای مهاجران سرگردان افغانی، اقامت دهند تا 
از بازگرداندن دوباره ی مهاجران جلوگیری شود  یا هم برای آنان 

اجازه ی رفتن به کشورهای دیگر را فراهم سازند.
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اشرف غنی احمدزی قرار است به زودی به پاکستان 
پاکستانی  مقام های  دعوت  به  سفر  این  کند.  سفر 
صورت می گیرد و حکومت افغانستان در حال آمادگی 
پاکستان  به  غنی  جمهور  رییس  سفر  برای  گرفتن 
پاکستان  به  غنی  اشرف  سفر  نخستین  این  است. 
حالی  در  سفر  این  است.  رسیدن  قدرت  به  از  پس 
صورت می گیرد که حامد کرزی در دوران حکومتش 
بار به پاکستان سفر کرد. اشرف غنی  بیش تر از 2۰ 
ایراد  پاکستان  به  از سفر  قبل  در سخنانی کوتاه که 
در  پاکستان  همکاری  »میزان  که  است  گفته  کرده، 
می رویم  آن جا  به  ما  شد.  خواهد  مشخص  سفر  این 
و مقامات حکومتی پاکستان نیز به کابل خواهند آمد، 
میان مدت  کوتاه مدت،   برنامه های مشخص  روی  تا 

و درازمدت برای همکاری گفت وگو و بحث کنیم«.
این  از  قبل  که  می گیرد  صورت  حالی  در  سفر  این 
بتواند  تا  کرد  سفر  اسالم آباد  به  بارها  کرزی  حامد 
افغانستان  در  امنیت  تأمین  برای  را  پاکستان  دولت 
به جایی  راه  این سفرها  اما  کند.  به همکاری  مجاب 
نبرد و حامد کرزی با انتقاد از سیاست های دوگانه ی 
از  تروریستان،  به ویژه  و  افغانستان  قبال  پاکستان در 
اساسی  پرسش  اما،  اکنون  کرد.  خداحافظی  قدرت 
این است که آیا سفر رییس جمهور غنی به پاکستان 
بود؟  خواهد  تأثیرگذار  پاکستان  سیاست های  بر 
افغانستان  در  امنیت  مشکل  حل  برای  پاکستان  آیا 

همکاری خواهد کرد؟ 
یک دهه ی گذشته نشان داده است که سیاست عملی 
در  این کشور  دوگانه ی  استراتژی  قالب  در  پاکستان 
قبال افغانستان، تقویت تروریزم و جنگ در افغانستان 
که  است  گفته  بارها  افغانستان  حکومت  است.  بوده 
هراس افگنان در بیرون از مرزهای افغانستان تمویل، 
تجهیز و آموزش داده می شوند. معنای عریان تر این 
دستگاه های  و  پاکستان  مرزی  مناطق  همانا  خطابه 
نظامی و استخباراتی پاکستان بوده است. هرچند که 
پاکستان  این که  صریح  بیان  از  افغانستان  حکومت 
جنگ  و  می فرستد  تروریست  افغانستان  برای  دارد 
علیه حکومت افغانستان را رهبری و تمویل می کند، 
و  افغانستان  دولت  مراد  اما  است؛  کرده  خودداری 
تروریزم  حامیان  از  کشور  این  دیپلماتیک  مقام های 
در منطقه، مشخصا پاکستان و سازمان اطالعات این 

کشور بوده است.
بخش  افغانستان  دولت  این که  به  توجه  با  اکنون 
سر  زیر  را  افغانستان  در  ناامنی  مشکالت  از  وسیعی 
بلندپایه ی  مقام های  و  استخباراتی  سازمان های 
پاکستان می داند، چگونگی برخورد پاکستان در قبال 
افغانستان،  در  امنیت  و  ثبات  تأمین  برای  افغانستان 

نیز می داند  مهم و حیاتی است. رییس جمهور غنی 
در  امنیت  تأمین  برای  پاکستان  همکاری  بدون  که 
ناامنی  با  مبارزه  برای  حکومت  چالش  افغانستان، 
به  لذا، سفر غنی  بود.  برابر و هزینه برتر خواهد  چند 
اسالم آباد، مهم است. اهمیت این سفر از یک طرف 
ناشی از روابط گسترده ی تجاری-اقتصادی و قومی-

فرهنگی میان مردمان دو کشور است و از جانب دیگر، 
اهمیت  اما  است.  افغانستان  در  جمهور  رییس  تغییر 
سفر غنی به تنهایی گره مشکالت تاریخی و سیاسی 
میان دو کشور را باز نخواهد کرد. این سفر هرچند که 
مهم است؛ اما آن چه مهم تر است، دست آوردهای این 
در  بتواند  غنی  اشرف  جمهور  رییس  اگر  است.  سفر 
به همکاری در  وادار  را  پاکستان  این سفر مقام های 
راستای تأمین امنیت در افغانستان بکند و اگر بتواند 
که »امنیت و ثبات در منطقه« را جزو منافع علیای 
اما  شد.  خواهد  مهم تر  سفر  این  بقبوالند؛  کشور  دو 
دشواری هایی که سال های گذشته با آن دست و پنجه 
نرم کرده ایم، هم چنان پیش روی ما اند و هیچ انگیزه 
تغییر  صدد  در  پاکستان  این که  بر  مبنی  نشانه ای  و 
سیاست هایش نسبت به افغانستان است، وجود ندارد.

افغانستان  امنیتی  نیروهای  علیه  عملیات های جنگی 
دارند  جریان  افغانستان  والیت های  از  شماری  در 
نیز  انتحاری  بمب گذاری های  و  می شوند  انجام  و 

این ها مصداق های عملی کارهای  صورت می گیرند. 
در  حقانی  شبکه ی  و  طالبان  گروه  تروریستی 
افغانستان اند و دولت افغانستان در سال های گذشته 
همواره بیان کرده است که حامی اصلی این جنایات 
در  است.  پاکستان  اطالعاتی  سازمان  عملیات ها،  و 
به  افغانستان  دولت  علیه  طالبان  جنگ  این که  کنار 
است،  داشته  در یک ماه گذشته جریان  رهبری غنی 
بمباردمان های راکتی والیاتی مانند کنر و خوست نیز 
متوقف نشده اند. بمباران هایی که حکومت افغانستان 
تمامیت  نقض  و  می داند  پاکستان  ارتش  کار  را  آن 
یک ماه  حاال،  کشور.  این  ملی  حاکمیت  و  ارضی 
هیچ  عملی  حوزه ی  در  که  است  داده  نشان  گذشته 
افغانستان  قبال  پاکستان در  تغییری در سیاست های 
از  بر حمایت  پاکستان کماکان  نیامده است.  به وجود 
و  تروریزم  از  حمایت  قالب  در  افغانستان  در  جنگ 
در صورت  و  داد  خواهد  ادامه  آنان  تجهیز  و  تقویت 
ضرورت، مناطق مرزی با افغانستان را نیز راکت باران 

خواهد کرد. 
پاکستان  به  غنی  جمهور  رییس  سفر  وجود،  این  با 
تغییر  بر  سعی  و  حجت  اتمام  برای  دست کم 
مشترک  چارچوب  شکل دهی  و  پاکستان  نگرش 
اشرف  است.  مهم  اقتصادی  و  امنیتی  همکاری های 
غنی بایستی از روابط حامد کرزی با پاکستان آموخته 
کرد.  دیپلماسی  سال  ده  نباید  پاکستان  با  که  باشد 
پاکستان حرف زده  با  لذا، هرچه سریع تر و شفاف تر 
شود، به همان تناسب نگاه ما و نتیجه ی دیپلماسی 
آموخته  باید  ما  شد.  خواهد  مشخص تر  پاکستان  با 
مدام  پاکستان  با  نمی شود  دیگر  سال  ده  که  باشیم 
دیپلماتیک  حرف های  و  نماییم  نمایشی  سفرهای 
بزنیم. اگر فکر می کنیم که پاکستان از تروریستان در 
افغانستان حمایت می کند، بهتر است به نخست وزیر 
حمایت  نخست وزیر!  »آقای  که  بگوییم  کشور  این 
نه  اگر  کنید،  بس  را  افغانستان  برای  تروریزم  از 
تروریست خانه ی شما را نیز می سوزاند«. ما همواره 
این طور فکر کرده ایم؛ اما هرگز شفاف و واضح آن را 
به مقام های پاکستان نگفته ایم و نپرسیده ایم که چرا 

چنین می کنند؟ 
ماجرای  به  بخشیدن  پایان  برای  غنی  اشرف  لذا، 
گفتن  به  نیاز  پاکستان،  قبال  در  ما  ناکار  دپیلماسی 
این حرف ها به پاکستان دارد. و چه بهتر که در مورد 
تمامی اعتراضات ما نسبت به سیاست های پاکستان 
هنوز  مگر  بزنیم.  قبال کشورمان، شفاف تر حرف  در 
هم نوبت این نرسیده است که به پاکستان صریح تر 
بگوییم که یک سره مرچ خوردن برای صحت مناسب 

نیست، گاهی باید شکر نیز بخوریم.

این سفر در حالی صورت می گیرد 
که قبل از این حامد کرزی بارها 
به اسالم آباد سفر کرد تا بتواند 
دولت پاکستان را برای تأمین 
امنیت در افغانستان مجاب به 
همکاری کند. اما این سفرها راه 
به جایی نبرد و حامد کرزی با 
انتقاد از سیاست های دوگانه ی 
پاکستان در قبال افغانستان و 
به ویژه تروریستان، از قدرت 
خداحافظی کرد. اکنون اما، پرسش 
اساسی این است که آیا سفر 
رییس جمهور غنی به پاکستان بر 
سیاست های پاکستان تأثیرگذار 
خواهد بود؟ آیا پاکستان برای 
حل مشکل امنیت در افغانستان 
همکاری خواهد کرد؟

و  به مسایل  توجه فوری  آن  و  دارد  این کشور وجود  در  یک چیز خوب 
قضایا می باشد. البته این خوبی قباًل وجود نداشت و فکر می کنم با روی 
کار آمدن حکومت جدید، این خوبی هم پیدا شده. به طور مثال، بعد از این 
همه سال که ما رادیو و تلویزیون داریم و این رسانه ها آگهی های تجاری 
پخش می کنند، وزارت اطالعات و فرهنگ تازه متوجه شده که بعضی از 
این آگهی های تجاری، جایگاه رفیع زن افغان را پایین می آورند و فرهنگ 
وزارت تشکری  این  از  نوبه ی خود  به  ما  ترویج می کنند.  را  بی بندوباری 
می کنیم و در حق آن دعا می کنیم که خداوند این وزارت را بچه بدهد! 
آمین. ممکن است بعضی ها فکر کنند که خود این دعا نیز جایگاه رفیع 
این عده دشمنی  اما معلوم می شود که  قرار می دهد؛  را هدف  افغان  زن 
عجیبی با بچه دارند و سخت زن ذلیل می باشند! خداوند این جماعت را در 
حقیقت از زن طایفه دور داشته باشد، چه رسد به زن افغان که جایگاهش  
رفیع می باشد. این ها اگر دست شان به زن برسد، نه تنها جایگاه رفیع زن 
را خراب می کنند، که آن ها را در جایگاه پایین هم آرام نمی گذارند. به هر 
صورت، ما ممنون این دهه بینی وزارت اطالعات و فرهنگ هستیم. این 

دهه بینی وزارت اطالعات و فرهنگ دو پیام جانانه برای ما دارد. 
وزارت  یک  می رود،  تقاضا  که  آن گونه  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اول، 
خیلی مرده هم نیست، زنده است و تا پول در خزانه دارد، به مردم خدمت 
خواهد کرد. این که این وزارت بعد از تقریبًا یک دهه کشف کرده که زن 
دارد،  قرار  خطر  معرض  در  حاال  جایگاه  این  و  دارد  رفیع  جایگاه  افغان 
خودش نشانه ی روح و زندگی در این وزارت می باشد. البته برای این  کار 
وزارت اطالعات و فرهنگ که بعد از یک دهه به این نتیجه رسیده که از 
زن استفاده ی ابزاری می شود و نباید شود، می توان دلیل آورد. ما می دانیم 
که افغانستان کشوری است که انبوه زن دارد. زن ها هم نام خدا سلیقه ها 
و عالیق خاص خودشان را دارند. خود همین مسئله آن مسئله ی دیگر را 
مشکل می سازد و به یقین می توان گفت که برای آن یک دهه هم وقت 

کم است. 
دوم، بعضی از زنان افغان بی شخصیت می باشند. شرکت های تبلیغاتی برای 
ساختن یک آگهی تجارتی، هیچ زنی را با زور شالق و قنداق تفنگ به 
صحنه ی نمایش نمی برند. می روند به فرد مورد نظر پیش نهاد اجرای یک 
صحنه را می دهند، اگر فرد مذکور که یک زن افغان است و جایگاه رفیع 
دارد، پیش نهاد شرکت سازنده ی آگهی را قبول کرد، روی صحنه می رود 
و نمایش را اجرا می نماید و رسانه ها هم مطابق مفاد خویش آن را پخش 
می کنند. اگر قبول نکرد، شرکت تبلیغاتی دنبال فرد  دیگری می رود. حاال 
که وزارت اطالعات و فرهنگ استفاده ی ابزاری زنان را مطرح کرده، به 
اعالن  اجرای یک  زنان که روی صحنه ی  معناست که خود همان  این 
تجارتی می روند، بی شخصیت اند. عاشق فرهنگ بی بندوباری اند. نگران 
فرهنگ سالم نیستند. برای آنان، انحراف جوانان مسئله نیست، چیزی که 
به آنان می رسد، پول است و پول چیزیست که برای اکثریت زنان و مردان 

این کشور مسئله است. 
سوم، درست است که من نگفتم دهه بینی وزارت اطالعات و فرهنگ سه 
پیام جانانه برای ما دارد. مدام من باید بگویم تا شما بفهمید؟ عجب مردم 
شبیه وزیر محترم هستید که هیچ چیز را نمی فهمید! پیام سوم  خبرنامه  ی 
وزارت اطالعات و فرهنگ، نقش برجسته ی رسانه ها در جهت دهی اذهان 
بینند  گان،  کردار  و  رفتار  روی  رسانه ها  تأثیرگذاری  یعنی  می باشد.  عامه 
شنوند گان  و خوانندگان شان . شاید به همین خاطر است که وزارت محترم 
اطالعات و فرهنگ، از خود نه تلویزیونی دارد و نه رادیویی! وزارت به این 
مهمی با رسالت خطیر و حیاتی، وقتی یکی از بهترین ابزار فرهنگ سازی و 
جهت دهی اذهان عامه را ندارد، آیا نمی توان به صحت عقل و صداقت در 
رسالت متولیان امور این وزارت شک کرد؟ یا باید قبول کنیم که هرازگاهی 
ابراز  و  می زند  حرف  ناسالم  فرهنگ  از  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اگر 
نگرانی می کند، از روی ناچاری است، نه از روی رسالت. حاال از شوخی و 
مزاق های فرهنگی گذشته، به راستی روی این مسئله فکر کنیم که وزارت 
اطالعات و فرهنگ چقدر در یک هفته، در یک  ماه، در یک فصل، در یک 
سال و در یک دهه، در کشور ما فرهنگ سازی می کند؟ شما به عنوان یک 
شهروند، چه چیزی را از وزارت اطالعات و فرهنگ آموخته اید؟ من هم 
می دانم که این وزارت هفته وار برنامه های نمایشی و کنفرانس های علمی-

تخیلی، فرهنگی-اجتماعی و هزار نام و رنگ دیگر را برگزار می کند. ُخب، 
کنفرانس ها  در  اشتراک  کسانی حق  چه  چیست؟  نمایش ها  این  فایده  ی 
مبلغی  برنامه می گیرد؟ چه  دارند؟ در کجاها  را  وزارت  این  برنامه های  و 
را برای برگزاری یک کنفرانس مصرف می کند؟ کی ها فرهنگ سالم را 
می فهمند و چه کسانی گرفتار فرهنگ ناسالم اند؟ آیا این ها مشخص اند؟ 
بانوانی که ِمن بعد در آگهی های تجاری شرکت ها نقش  از تمام  در اخیر 
اجرا می کنند، خواهش می کنیم روز قیامت جوانان وطن را در نظر داشته 
باشند. چرا قیامت ما را به فروش می گذارید؟ این تلویزیون های لعنتی هم 
که هر دو دقیقه بعد یک اعالن پنج دقیقه ای نشر می کنند! و ما مجبوریم 

بی فرهنگ شویم.

خبرنگار ناراضی

َخزَعَبالت

هادی دریابی

اولین سفر رییس جمهور غنی به پاکستان
آیا سیاست پاکستان نسبت به افغانستان تغییر می کند؟ 

رحمت اهلل ارشاد



و  باشد  داشته  برنده  و  تیز  لبه ی  دو  که  می شود  گفته  جراهتی ای  آله ی  به  قمه 
در  شیعیان  از  بعضی  که  می شود  اطالق  عزاداری  سلوک  از  نوعی  به  قمه زنی 
روزهای عزاداری برای امام حسین، پسر دوم امام علی و نواسه ی حضرت محمد 
که در دهم ماه محرم الحرام سال 6۱ هجری در جنگی توسط لشکریان یزید همراه 
٧2 تن از اعضای خانواده و یارانش شهید شدند، با پوشیدن لباس سفید توسط قمه 
خود را می زنند. کسانی که قمه می زنند، باورمند اند که با قمه زدن نهایت اخالص 
و آمادگی خویش را برای جان بازی در راه امام حسین نشان می دهند و قمه زدن را 

نمادی از ابراز اخالص و ایثار برای امام حسین تلقی می نمایند.
گفته می شود که قمه زنی برای بار اول در بین ترکان اردبیل، یکی از والیت های 
ایرانی و شیعیان  اقوام  ایران مرسوم بوده است و بعدا در میان سایر  شمال غربی 
سایر کشور ها رواج یافته است. قمه زنی در بین شیعیان پاکستانی و ایرانی مرسوم 
است و اما این عمل در افغانستان سابقه ی دیرینه ندارد و تازه در چند سال اخیر در 
جامعه ی ما رواج یافته است. پیش از آن این عمل در بین شیعیان افغانستان مرسوم 
شکوه مندی  با  حسین  امام  عزاداری  مراسم  که  سال  هر  گذشت  با  است.  نبوده 
آن،  با  موازی  و  می گردد  برگزار  روستا ها  و  بزرگ  شهرهای  در  گسترده  شور  و 
آن  انواع  بر  می گذرد،  که  سالی  هر  می شوند.  همراه  آن  با  نیز  افراط گرایی هایی 
اضافه می گردد. مواردی از افراط گرایی که امسال در مراسم عاشورا و عزاداری ایام 
محرم دیده شد، قمه زنی صدها جوان در جاده های شهر کابل بود و تصاویری که از 
آنان در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده، نشان می دهند که صدها جوان در یکی 
از جاده ها بر آمده اند و قمه می زنند. نوع دیگری از افراط  گرایی، بستن پرچم های 
نمایشی  کارناوال های  برپایی  و  خصوصی  مسافربری،  موتر های  روی  بر  بزرگ 
می باشد.  عمومی  اماکن  در  نوحه  و  روضه  بلند  کردن صدای  پخش  و  عزاداری 
در تمامی این موارد، بیش تر از احساسات کار گرفته می شود و حساسیت و امنیت 
فضای عمومی در آن لحاظ نمی شود. اگر به کارکرد مثبت این نوع نمایش های 
قیام  از  تجلیل  و  سوگواری  وجه  که  است  نتواسته  تنها  نه  شود،  دقت  افراطی 
آزادی خواهانه ی امام حسین را پاسداری کند، بلکه باعث دور ی و انزجار مردم از 

احترام به مراسم عزاداری می گردد.
شیعه،  و  سنی  اسالمی،  بزرگ  مذهب  دو  پیرو  افغانستان  مسلمانان  آن که  با 
می باشند، روحیه ی تساهل و تعامل میان پیروان سنی و شیعه در افغانستان وجود 
دارد و پیروان هردو مذهب به ارزش های اعتقادی و به مناسک مذهبی  هم دیگر 
تا به حال  مذهب،  هردو  پیروان  میان  در  تساهل گرایانه  رویکرد  این  دارند.  احترام 
و  شود  پاسداری  هم دیگرپذیری  رابطه ی  این  که  است  الزم  و  است  شده  حفظ 
از هرنوع عمل افراطی مذهبی که منجر فرقه گرایی مذهبی می شود و تنش های 

مذهبی را در میان پیروان این دو مذهب سبب می گردد، دوری شود.
روز  در  خون دهی  سنت  آمدن  به وجود  احترام،  و  روحیه  این  برجسته ی  نمونه ی 

ریاست  قبلی  معاون  خلیلی،  کریم  محمد  توسط  اول  بار  که  می باشد  عاشورا 
جمهوری ایجاد شد و اکنون هرسال تمامی شخصیت های سیاسی و مذهبی برای 
بزرگ داشت از امام حسین، به بیماران نیازمند و سربازان اردو  و پولیس ملی خون 
را  سنت  این  دیروز  هم  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد  می کنند.  اهدا 
گرامی داشت و بخشی از خون خویش را برای نیازمندان، به بانک خون وزارت 
صحت عامه اهدا کرد  و نیز و برای بزرگ داشت از شهادت امام حسین، در یکی از 

مساجد شهر کابل شرکت کرد . 
آیت اهلل محقق کابلی که یک مجتهد برجسته می باشد، در مورد هرنوع افراط گرایی 
در مراسم عاشورا و قمه زدن و اعمالی که بر وجهه  ی نهضت امام حسین آسیب 
برساند را در فتوای تازه اش حرام دانسته و از شیعیان خواسته است که از قمه زنی  و 

هرنوع عمل که منجر به بد معرفی شدن مذهب تشیع شود، پرهیز کنند. 
اما  تعدادی از مالها که به صالح جامعه نمی اندیشند و برداشت درست از آموزه های 
توجیه های غیرعقالنی شان، تالش  با  و  را جایز می دانند  قمه زنی  ندارند،  مذهبی 
افراطی  از مالهای  یابد. سید کاظم حجت، یکی  ناموجه تقویت  این سنت  دارند 
در  که  »ثوابی  است:  نوشته  فیس بوکش  در صفحه ی  قمه زنی  توجیه    در  مذهبی 
قمه زنی می باشد، در خون دادن نیست. خونی که توسط قمه زنی و تیغ زنی از بدن 
خارج می شود، خون کثیف انسان می باشد و به درد انسان های دیگر که مریض 
هستند و نیاز به خون دارند، نمی خورد« این آقا با این پندار خویش، قمه زنی را یک 

عمل ثواب برانگیز می داند.
باید به این آقا گفته شود که بر اساس معیار های دانش طبی، زمانی خون کثیف 
گفته می شود که آلوده به میکروب یا کدام ویروس خطرناک و ساری دیگر باشد. 
اگر خون کسی به کدام میکروب و ویرس خطرناک آلوده نباشد، پاک است و قابل 

استفاده می باشد. 
اگر قمه زنی را بررسی کنیم، در این سلوک هیچ گونه مراعاتی برای انتقال مرض 
و آلوده شدن خون  کسانی که قمه می زنند، وجود ندارد و هرکسی که قمه می زند، 
ابتال به بیماری های خطرناک قرار می گیرد. این  به طور صد درصدی در معرض 
احتمال به طور قطع وجود دارد که خون آلوده از طریق لبه های تیز قمه و پخش 
قمه  که  کسانی  زخم های  روی  بر  می باشند  مریض  که  کسانی  خون های  شدن 
می زنند و نیز از طریق تبادله ی قمه ها میان قمه زنان ، انتقال می کند و سبب شیوع 

بیماری های ساری و خطرناکی مانند زردی سیاه، ایدز و ابوال در افراد می شود. 
تهدید  را  جامعه  و  افراد  که سالمت  است  قمه زنی  جدی  از ضرر های  یکی  این 
می باشد.  مذهب  و  اعتقاد  یک  کردن  معرفی  خشن  آن،  دیگر  ضرر  و  می کند 
نباید دامن زده شوند،  بنابراین، قمه زنی و افراط گرایی هایی که به آن اشاره شد، 
که از اثر آن، ضرر های جبران ناپذیری بر مذهب و اعتقادات وارد می گردد و سنت 

سوگواری و تجلیل از نهضت عاشورا  را خدشه دار می سازد.

4 سه شنبه13 عقرب، 1393سال سوم شماره 700  

منافی ارزش های نهضت عاشورا
فرهاد خراسانی

در  افغان  دانشجوی  هزار  آموزشی  و  تحصیلی  برنامه های  موفقانه ی  اجرای  هم چنان 
این  که  باورمندیم  باالتر.  و  متوسطه  مقاطع  در  قزاقستان  دانشگاه های  و  مؤسسات 
]بخش از کمک ها[ سهمی از سوی دولت ما با همکاران بین المللی برای باثبات ساختن 
افغانستان است؛ زیرا که در این کشور جوانان برای مدت طوالنی از آموزش و پرورش 

محروم مانده اند. 
دانشگاه های افغانستان تمایل خود را به همکاری از طریق مبادالت میان دانشکده ها، 
دانشگاه  )الفارابی(،  کازنو  دانشگاه های  قزاقستان،  جمهوری  تحصیلی  مؤسسات  با 

اسفندیاروف و دیگر دانشگاه ها،  ابراز کرده اند. 
در چارچوب کمیسیون بینادولتی قزاقستان-افغانستان )МПК( تجارت و همکاری های 
اقتصادی شروع می شود و روابط تجاری میان بازرگانان کشور ما توسعه داده می شود. 
در قزاقستان محصوالتی تولید می شوند که افغانستان بازار خوبی برای آن هاست. این 
محصوالت عبارت اند از: در درجه ی نخست گندم و آرد، روغن نباتی و حبوبات، مواد 

روغنی، محصوالت خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی و فلزی. 
خوشحال کننده تر این که ارتباطات میان زنان کشور ما از طریق روابط بین پارلمانی و 
فعالیت سازمان های غیردولتی، گسترش داده می شود. در همین راستا، امسال قزاقستان 
با وزیر امور زنان- حسن بانو غضنفر- همراه با زنان نماینده ی مجلس شورای ملی 
افغانستان، مالقات کرد. دریگا نظربایوا، معاون مجلس نمایندگان ]دختر رییس جمهور 
قزاقستان  جمهوری  نخست وزیر  معاون  ابدیکالیکوا،  گلشره  و  نظربایف[  نورسلطان 

میزبانان این مالقات بودند.]۱[
ما امکانات افغانستان را در زمینه ی همکاری های مهم تجارتی-اقتصادی، مورد ارزیابی 

قرار می دهیم. 
افغانستان، بیش تر در کدام بخش ها بوده  بازسازی  فعالیت های قزاقستان در زمینه ی 

است؟
رهبری قزاقستان، جمهوری اسالمی افغانستان را هم چون یک شریک باالقوه در منطقه 
به  نقل  و  حمل  به  دسترسی  برای  گسترده ای  فرصت های  کشور  این  می کند.  نگاه 
کشورهای جنوب آسیا را دارد. در این راستا، کشور ما در صدد تأمین هرچه سریع تر 
بیش تر  همکاری های  باعث  واقع  در  که  است  افغانستان  اسالمی  جمهوری  در  ثبات 
در  قزاقستان  شد.  خواهد  اقتصادی  و  تجارتی  روابط  فعاالنه ی  توسعه ی  زمینه ی  در 
زمینه های آبیاری، استخراج منابع معدنی، دام داری، دام پزشکی، ساخت و ساز جاده ها 

و راه آهن، تجربه ی کافی دارد. 
به عنوان گام های عملی در راستای توسعه ی همکاری ها، می توان از روند همکاری های 
آستانه-استانبول  نام برد. شما می دانید که در 26 آپریل 2۰۱۳، در شهر آلماتی نشست 
بینادولتی،  کمیسیون  ایجاد  با  ما  کشور  شد،  برگزار  آسیا«  »قلب  کشورهای  وزیران 

عهده دار شد که به صورت رایگان کادرهای افغانی را آماده کند. 
ارزیابی شما از انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری در افغانستان و تأثیرگذاری آن روی 

چگونگی ادامه ی توسعه در این کشور، چیست؟ 
مسلمًا، از ویژگی های این مرحله، یکی این بود که با توجه به شرایط پیچیده ی سیاسی 
و نظامی، برای اولین بار در مرحله ی کنونی گذار افغانستان به سوی توسعه، انتخابات 
به شکل دموکراتیک در سراسر کشور برگزار شد. تاریخ معاصر به ما می گوید که در 
دست  قهرآمیز  وسیله ی  به  و  غیرقانونی  راه  از  حکومت  اکثرا  کشور  این  در  گذشته 
به دست می شده است، در حالی که این بار، ما شاهد اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت 

هستیم. 
انتظار  بزرگ،  امیدهای  با  ما  کشور  همین طور   و  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان  مردم 
دارند انتخاب رییس جمهور جدید باعث تغییرات مثبت شود. این به طور چشم گیر در 
برنامه هایی چون دسترسی به ثبات اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور منجر 
شود. هردو کاندیدا- اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل- در برنامه های انتخاباتی خود اظهار 
اقتصاد  توسعه ی  دموکراتیک،  دادن تحوالت  ادامه  راستای اصالحات،  در  داشتند که 
و  دیده  آموزش  و  متخصص  افراد  از  استفاده  طبیعی،  بزرگ  منابع  از  استفاده  با  ملی 

فرصت های منطقه ای و گسترش همکاری های بین المللی، متعهدانه کار کنند.
ادامه دارد...

____________
این سفر در ماه جون امسال انجام شد. هیئت هفت نفری مقامات کشور   -۱
به شمول محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور اسبق و از جمله حسن بانو غضنفر 
وزیر امور زنان برای اشتراک در »کنفرانس جهانی ضد بحران« )نقش زنان در اقتصاد 
نوین( به قزاقستان سفر کردند. در این سفر ضمن اینکه از کارکردهای سیزده سال زنان 
کشور، یادآوری به عمل آمد، مهم ترین دستآورد این سفر تغییر ذهنیت زنان آسیای 
میانه نسبت به زنان کشور و امضای تفاهم نامۀ تجارتی بین زنان قزاقستان و افغانستان 

بود.

کار دشوار
 در یک کشور دشوار

مصاحبه ی روزنامه ی »لیتر« با عمرتای باتیموف، سفیر 
جمهوری قزاقستان در کابل

برگردان: مهدی زرتشت

بخش دوم
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

سه شنبه13 عقرب، 1393سال سوم شماره 700  

روسیه، اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان؛ 
دیروز و امروز

پس از خروج سازمان پیمان اتالنتیک شمالی، روسیه چه نقشی در منطقه بازی خواهد کرد و 
تهاجم دهه ی ۱98۰ شوروی به افغانستان، هنوز تا چه اندازه نگرش مردم را شکل می دهد؟

به مجردی که نیروهای بین المللی به افغانستان رسیدند تا پس از یازدهم سپتامبر سال 2۰۰۱، 
»جنگ علیه ترور« را پیش ببرند، جاده ی اصلی میدان هوایی بگرام در شمال کابل مسدود شد تا 
انجنیران بتوانند ماینی را که عساکر امریکایی یافته بودند، خنثا کنند. اما در حقیقت این »ماین« 
چیزی نبود جز قوطی بازنشده ی تن ماهی، که از دو دهه پیش از عساکر شوروی برجا  مانده بود.

بازدید کنندگان این کشور اسالمی محاط به خشکه همواره به این درک می رسند که گذشته، در 
این کشور خودش را تکرار می کند. »بازی بزرگ« برای نفوذ و مزیت استراتژیک را که در قرن 
نزدهم روسیه علیه بریتانیا در داخل و اطراف افغانستان بازی کرد، در دنیای پس از حمله ی یازدهم 
سپتامبر دوباره احیا شد. امروزه، در حالی که ایاالت متحده ی امریکا و دیگر کشورها  نیروهای 
جنگی شان را از نیروهای بین المللی کمک به امنیت )آیساف( خارج می کنند و پس از سیزده سال، 

به تدریج از درگیری های شان در افغانستان می کاهند، روسیه به سمت دیگری حرکت می کند. 
این بار، صرف نظر از مربیانی که خدمه های هلی کوپترها را آموزش می دهند، نیروهای نظامی 
درگیر نیستند: آخرین تالش های مسکو در افغانستان شامل کمک های اقتصادی، اهدای وسایل 
راستای  در  تالش ها  و  انسان دوستانه  کمک های  کابل،  امنیتی  نیروهای  به  تجهیزات  و  نقلیه 
بازسازی زیرساخت هایی است که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق اعمار شده اند؛ اما در جریان 

جنگ داخلی در اوایل دهه ی ۱99۰ نابود شده اند. 
روسیه هم چنین ۱۱ میلیارد دالر از بدهی های دولتی افغانستان را  در جریان یک دهه ی پس از 
سقوط رژیم طالبان، لغو کرده است. وقتی از سفارت روسیه در کابل پرسیده شد، گفت که همه ی 
ایجاد همکاری های مختلف، منافع دوجانبه و تجربه ی روابط  این کمک ها به خاطر »تعهد در 

دوجانبه ی دوستانه در طول تاریخ است«. 
اما دالیل مشخص، از حسن نیت عمیق و شاید حتا یک حس بدهکار بودن به افغانستان، پس از 
بدبختی هایی که علت آن تهاجم شوروی بود و ده سال جنگ متعاقب این تهاجم که در جریان آن 
بیش از یک میلیون افغان و هم چنین ۱۵ هزار تن از نیروهای شوروی کشته شدند، ژرف تر باشد. 
تا یک حد زیاد ، دلیل آن ثبات منطقه ای است تا در صورتی که تالش های ناتو ناکام بمانند و 
حکومت افغانستان فروبپاشد، از ورود اسالم ستیزه جو و جنگ جویان اسالم گرا به آسیای مرکزی 
جلوگیری شود. دیمیتری روگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، در سال 2۰۰9، زمانی که سفیر 
روسیه در ناتو در بروکسیل بود، گفت: »نخست آن ها تاجیکستان را هدف قرار خواهند داد و سپس 
به ازبکستان وارد خواهند شد«. »اگر اوضاع خراب شود، پس از حدود ده سال، فرزندان ما باید در 

جایی مثل قزاقستان با اسالم گراهای مسلح و سازماندهی شده بجنگند«.
هم چنین تن هایی از هیرویین و تریاک از طریق جمهوری های آسیای مرکزی به روسیه و اروپا 
انتقال داده می شوند. تولید مواد مخدر در افغانستان در سال گذشته، که یک ریکورد محسوب 
می شود، بر این خطر تأکید کرد. گریم اسمیت، تحلیل گر ارشد در گروه بین المللی بحران که در 
روسیه و هم چنین هشت سال در افغانستان کار کرده است، گفت: »روسیه در جلوگیری از ورود 
مواد مخدر از افغانستان، که باعث مشکالت اجتماعی جدی در سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی 
سابق می شود، منافع بلندمدت دارد«. وی اضافه کرد که با وجود تنش ها روی مسایل مربوط به 
اوکراین، مبارزه علیه مواد مخدر به صورت عموم »بخش مهمی از اشتراکاتی است که روسیه با 

ایاالت متحده ی امریکا و اروپا دارد«. 
اما در روسیه شک و تردید زیادی وجود دارد که مأموریت به رهبری غرب در افغانستان نتوانست 
از  انجام دهد؛ مواد مخدری که تولید و تجارت آن پس  با تهدید مواد مخدر کاری  در مبارزه 
سرنگونی رژیم طالبان به طور سریع افزایش یافت و اکنون روسیه باید برای محدود نگه داشتن آن 

فعالیت هایش را افزایش دهد. 
سرگیی ناریشکین، سخنگوی مجلس روسیه، در جریان سفرش در ماه د سامبر 2۰۱۳ به کابل 
گفت: »تولید مواد مخدر در افغانستان، در جریان دوازده سالی که آیساف در افغانستان حضور داشته 
است، 44 مرتبه افزایش یافته است«. وی گفت که روسیه هم اکنون ۵۰۰ کارشناس مبارزه با 
مواد مخدر افغان را آموزش داده است و آماده بود تا دو برابر این تعداد کارشناس را آموزش دهد. 
ایوانوف، رییس اداره ی فدرالی کنترول مواد مخدر روسیه، نیز در ماه جون برنامه های  ویکتور 
تمویل و اعمار پایگاهی برای کماندوهای افغانستان در نزدیکی مناطقی با تولید زیاد مواد مخدر 

در والیت قندوز، در امتداد مرز با تاجیکستان را اعالن کرد. در سال 2۰۱۰، اداره ی ایوانوف حتا 
یک عملیات مشترک را با ایاالت متحده ی امریکا و نهادهای امنیتی افغانستان راه اندازی کرد. 
هلی کوپترهای توپدار روسیه چهار البراتوار غیرقانونی پروسس هیریین در والیت ننگرهار را 

نابود کردند.
هرچند این عملیات موفقیت آمیز تلقی می شد و در جریان آن بیش از 9۰۰ کیلوگرام هیرویین 
مصادره شد؛ اما این تنها حمله در نوع خود بود. قرار گزارش ها، حامد کرزی، رییس جمهور 
او مشورت نشده است و عملیات های  با  بود که چرا  افغانستان در آن زمان، خشم گین شده 
مشترک را منع قرار داد. با این حال، برخی از ناظران احساس می کنند، در  حالی که تهدید مواد 
مخدر واقعی است، این تهدید هم چنین قطعه  ی دیگری از داستانی است که در منطقه به صورت 

گسترده تر جریان دارد. 
»آن  چیست که ما در افغانستان داریم و به نظر می رسد همه آن را می خواهند و چرا همیشه 

همه چیز نابود می شود؟«
پولی که صرف مبارزه با مواد مخدر شده است، یک سلسله از نهادها و نقاط ضعف موجود 
در ساختار حکومت در افغانستان و هم چنین کشورهای همسایه را تقویت می کند. دیمیتری 
گورنبرگ، محقق ارشد در مرکز دیویس برای مطالعات روسیه و اوراسیا در دانشگاه  هاروارد 
به همان  باشد،  منابع  توجیه سرمایه گذاری  برای  راهی  شاید  مخدر(  مواد  »)تهدید  می گوید: 
اندازه ای که تمویل مبارزه با تروریزم راهی برای کمک به کشورهای ضعیف آسیای مرکزی 
است«. در عین زمان، افغان های معمولی از مانورهای جیوپولیتیکی سطح باال بیش تر حذف 

شده اند. برای اکثریت آن ها، پرسش های کلیدی بسیاری آسان تر است.
قدیر، یکی از دانشجویان پیشین دانشکده ی افسری ارتش افغانستان که در دهه ی ۱98۰ در 
روسیه آموزش دید و سپس واحد مبارزه با قاچاق پولیس سرحدی افغانستان در مرز با ازبکستان 
را رهبری می کرد، پرسید: »آن چیست که ما در افغانستان داریم و به نظر می رسد همه آن را 

می خواهند و چرا همیشه همه چیز نابود می شود؟« 
ادامه ی بازی

روسیه برای حصول اطمینان از شکست طالبان، به طور سریع استخبارات محلی را زمانی در 
اختیار ایاالت متحده ی امریکا گذاشت که این کشور پس از حمله بر نیویورک و پنتاگون، برای 
تعقیب القاعده در افغانستان آمادگی می گرفت. سپس در سال 2۰۰8، زمانی که مسیر اکماالتی 
ناتو از طریق گذرگاه خیبر در نتیجه ی حمالت شورشیان ناامن شده بود و میان ایاالت متحده 
و حکومت پاکستان اختالفاتی به میان آمده بودند، کرملین در تحوالت منطقه نفوذ جدیدی 
به دست آورد. بر این اساس، توانایی روسیه در ارائه ی مسیرهای جاگزین از طریق خاک خود و 
متحدان آسیای مرکزی اش، در مسایلی چون سپر موشکی پیش نهاد شده ی ایاالت متحده در 
اروپا و عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو، اهرم مفیدی در اختیار آن قرار داد. مسکو گفت که 
دریافت بسته ی کمکی 2 ملیارد دالری روسیه توسط قرغیزستان اتفاقی بود و سپس اعالن کرد 
که به ترانزیت یک جانبه ی پرسونل و تجهیزات ایاالت متحده به افغانستان پایان خواهد داد. از 
آن جایی که پنتاگون تعداد نیروهایش در جنگ را افزایش داده بود، باید مسیر پرهزینه ی پشتیبان، 

مسیر روسیه، را برای محموله های غیرکشنده اش جست وجو می کرد.
ادامه دارد...

Rusia Beyond The Headline :منبع
Nick Allen :نویسنده

برگردان: حمید مهدوی بخش نخست
یادداشت های سخیداد هاتف

در اول زنجیر زن داشتیم. یک نفر کتابچه ی نوحه ی 
ابالفضل  بیرق  نزدیک  می رفت  و  می گرفت  را  خود 
نفر  دو  بعد  نالیدن.  به  می کرد  شروع  و  می ایستاد 
به  را  زنجیرها  و  می ایستادند  می گرفتند،  را  زنجیر ها 
می زدند  طوری  می زدند.  خود  شانه های  بر  آهستگی 
که زنجیرها حتا درست جیرینگ هم نمی کردند. بقیه 
می نشستند و دست های خود را باال می بردند و خیلی 
نرم بر سینه ی خود فرود می آوردند. اما چشم همه به 
نشسته  سینه زنان  صف  اگر  مثال  بود.  »زنجیرزن« ها 
بودند.  جنرال ها  زنجیرزن ها  بود،  پیاده  سرباز  صف 
تا  را می گفت: زنجیرزن. شما  ولی اسم شان همه چیز 
حاال کلمه ای دیده اید که در دو طرفش »زن« باشد و 
میانش جیر؟ در واقعیت هم، این جنرال ها چیزی از زِن 
ضعیف کم نداشتند. زنجیر را به مشکل برمی داشتند 
آدم  که  می زدند  خود  شانه ی  بر  آهسته  آن قدر  و 
دشمنان  یعنی  دیگران،  کم-کم  می کشید.  خجالت 
بیت، هم خبر شدند که در میان  اهل  قسم خورده ی 
»زنجیرزن«  به  عده ای هستند مشهور  کربال  عاشقان 
هرجا  رفت.  آبروی مان  اند.  زن  هر جهت  از  واقعا  که 
چیست؟  می دانید  ولی  نکرد.  توجه  کسی  رفتیم، 
همیشه وقتی که جامعه ای با بحران و بن بست رو به رو 
می شود، کسی پیدا می شود که نمی دانیم از کجا پیدا 
می شود، ولی پیدا می شود و جامعه را از بحران بیرون 
می آورد. در مورد مسئله ی زنجیرزن هم همین طور 

شد:
به  و  آمد  قدبلند  و  چهارشانه  و  عیار  جوان  یک 
ریش سفیدان پیش نهاد داد که اگر اجازه باشد، بر سر 
جوان  دادند.  اجازه  کند.  نصب  تبر  یک  خود  زنجیر 
فرود  بر سر خود  تبرداری که  زنجیر  اولین  با  مذکور 
باقی شتافت.  دیار  به  و  نوشید  را  آورد، جام شهادت 
نام نیکی از خود به یادگار گذاشت، چرا که پس  اما 
از او صدها و هزاران نفر دیگر بر سر زنجیرهای خود 
انواع سالح های سرد را بستند و به ضرب آن سالح ها 
جام شهادت را سر کشیدند؛ اما در پیش رقیبان سر ما 
را بلند نمودند. امروز در سرتاسر گیتی هزاران جوان 
غیور شیعه همه ساله خود را در اوج مردانگی تیغ باران 
عزیزان  زخم های  بر  این پس  از  قرار شده،  می کنند. 
ضایع  برادران  اجر  تا  بپاشند،  هم  نمک  خورده  تیغ 

نگردد.
زن+جیر+زن  تحقیرآمیز  عنوان  که  بود  این گونه  و 
که  برآوردند  سر  مردانی  آن  درون  از  و  یافت  تحول 
از تکه تکه کردن خود بر سر چهارراه های شهر، باکی 

ندارند.

زن+جیر+زن 



برای  مؤنث  شخصیت های  ساختن  آیا 
بازی های کمپیوتری دردسر زیادی دارد؟

این سوال شاید در وهله ی اول شعاری به نظر برسد، 
اما در کنفرانس E3 امسال یکی از موضوعات اصلی 
بحث بود. این کنفرانس که بزرگ ترین رویداد صنعت 
بازی های کمپیوتری است، بهار امسال برگزار شد. این 
مسئله بعد از آن مطرح شد که جیمز تراین، مدیر فنی 
شرکت یوبی  سافت )سازنده ی بازی های کمپیوتری(، 
 )VideoGamer( به مجله ی تجاری ویدیوگیمر
گفت که در آخرین نسخه ی بازی اساسنز کرید )کیش 
کاربر  که  شخصیت هایی  از  هیچ یک  آدم کشان( 
می تواند آن ها را انتخاب کند، زن نیستند؛ زیرا گنجاندن 

شخصیت زن »حجم کار را دو برابر« می کند.
این حرف به سرعت با واکنش های منفی بسیاری روبه رو 
شد، به خصوص پس از آن که یکی از دست اندرکاران 
ساخت این بازی ها تردیدهایی در مورد بیش تر شدن 
قابل توجه این حجم کار مورد نیاز مطرح کرد. یک 
کاربر کانادایی به نام جید ایت- کاچی هشتگی با عنوان 
به راه  زنان  خیلی  سخت  است«  »#ساخت انیمیشن  

انداخت و این هشتگ مورد توجه فراوانی قرار گرفت.
استخوان های  می گوید: »ساختار  یوبی  سافت  جوی 
پیدا  عنکبوت  آن جا  در  یعنی  است.  متفاوت  زنان 

می شود؟ هنوز نمی دانیم«.
کاربری بنام @امیلی وانر نوشت: »#ساخت  انیمیشن  
سعی تان  همه ی  وقتی  است؛  خیلی  سخت   زنان 
روی این باشد که آن ها را در شرایطی قرار دهید که 
لباس های شان از جاهای به خصوصی پاره شوند، همین 
می شود«. اما چیزی که باعث سردرگمی بسیاری شد، 
این بود که شرکت یوبی  سافت در نسخه های قبلی 
بازی اش، آدم کش های مؤنث قرار داده بود، و این شرکت 
 E3 بر تنوع و گوناگونی تأکید می کند و در نمایشگاه
آیشا تایلر را به عنوان میزبان و نماینده ی خود انتخاب 

کرده بود.
پس ماجرا از چه قرار است؟ صنعت بازی های کمپیوتری 
در  آن ها  گنجاندن  و  زنان  از  نمایندگی  زمینه ی  در 

تولیدات خود در حال پیشرفت است یا پسرفت؟
دوشیزگان گرفتار

مسلما مسئله ی نسبت میان زنان و مردان در بازی های 
کمپیوتری چیز جدیدی نیست؛ اما به نظر می رسد در 
به  را  بیش تری  ناظران  توجه  امسال   E3 نمایشگاه
نبود  باره ی  در  ناظران  بعضی  بود.  کرده  جلب  خود 
شرکت  سخنرانی  و  نمایش  در  زن  شخصیت های 
سونی تویت کردند و وب سایت بازی های کمپیوتری 
 ۲۰۱۴ E3 پولیگون مقاله ای با عنوان »در نمایشگاه
شمار سرهای قطع شده از مجریان زن مراسم بیش تر 

بود«، منتشر کرد.
دهه ی  از  دست کم  که  داده  نشان  همواره  مطالعات 
در  مؤنث  شخصیت های  نسبت  این سو  به   ۱۹۹۰
ثابت مانده  بازی های کمپیوتری در حدود ۱۵ درصد 
است. یاسمین کفایی، استاد دانشگاه پنسیلوانیا و یکی 
زمینه ی  در  مرجع  کتاب های  از  یکی  نویسندگان  از 
می گوید:  کمپیوتری،  بازی های  در  جنسیت  موضوع 
»خیلی جالب است که اوضاع این قدر کم تغییر کرده 
باربی و مورتال  از  است«. کتاب خانم کفایی »فراتر 

کامبت« نام دارد و در سال ۲۰۰۸ چاپ شده است.
در امریکا چه کسانی به بازی های کمپیوتری 

عالقه دارند؟
در امریکا بیش تر کسانی که اهل بازی های کمپیوتری 
بازی  که  است  سال   ۱۴ میانگین  به طور  هستند، 

دارند.  سال   3۱ میانگین  به طور  بازیکنان  می کنند. 
بازیکنان  درصد   ۷۱ هستند.  زن  بازیکنان  درصد   ۴۸
۱۸ سال یا بیش تر سن دارند. ۵3 درصد بازیکنان روی 
تیلفون های هوشمندشان بازی می کنند. منبع: انجمن 

نرم افزارهای مخصوص سرگرمی
البته استثناهایی هم وجود داشته؛ مثال شخصیت الرا 
کرافت در بازی توم ریدر  )Tomb Raider(، یا 
اِلی ۱۴ ساله در بازی »آخرین نفرمان«. اما طبق آخرین 
داده های موجود، تنها ۴ درصد شخصیت های اصلی ۲۵ 

بازی پرفروش سال ۲۰۱3 مؤنث بوده اند.
حتا وقتی هم که شخصیت های مؤنث وجود دارند، 
ادوارد  ندارد.  هم خوانی  واقعیت  با  آن ها  چهره ی 
داونز، استاد ارتباطات در دانشگاه مینه سوتا می گوید: 
»نتیجه ی تحقیقات کامال خالی از ابهام است؛ ما با 
دو نوع شخصیت زن طرف هستیم: »دوشیزه خانم 
گرفتار« یا »جنگ جویی در حد اعال«. او می گوید که 
بیش تر شخصیت های زن جنگ جو دارای جنبه هایی 

به شدت جنسی هستند.
به دنبال پول

که  آن جا  از  که  بود  این  غالب  تصور  مدت ها  برای 
مردان  کمپیوتری  بازی های  اصلی  کننده ی  مصرف  
هستند، از توازن جنسیتی خبری نیست. در واقع جای 
تعجب نداشت که شرکت های سازنده ی بازی ها را طبق 
سلیقه ی مخاطبان اصلی شان طراحی کنند. اما ترکیب 
کمپیوتری  بازی های  مشتری  که  کسانی  جنسیتی 
هستند، در پنج سال گذشته به طور مستمر دستخوش 
تغییر شده، و زنان به نحو فزاینده ای به این بازی ها 

روی آورده اند.
طبق آخرین آمارها در امریکا، ۴۸ درصد کسانی که اهل 
بازی های کمپیوتری هستند را زنان تشکیل می دهند. 
که  سرکیسیان،  آنیتا  نظیر  پیش گامانی  تالش های 
را   Feminist Frequency وب سایت 
اداره می کند، باعث شده توجه به مسئله ی تبعیض 
جنسیتی در صنعت بازی های کمپیوتری روند رو به 
رشدی پیدا کند. وب سایت خانم سرکیسیان به تشریح 

مؤلفه های جنسی بازی های کمپیوتری می پردازد.
این امر باعث شده که شرکت های سازنده ی بازی های 
کمپیوتری نظیر یوبی  سافت، سونی و نینتندو، برای 
پرداختن به عدم تناسب جنسیتی در بازی های شان و 
 E3 تغییر فرهنگ موجود پیرامون رویدادهایی نظیر
تحت فشار قرار گرفته اند. خانم سرکیسیان به خاطر 
تالش هایش به تجاوز جنسی و مرگ تهدید شده؛ اما 
پروفیسور دمیتری ویلیامز، استاد دانشگاه کالیفرنیای 
جنوبی، معتقد است که طبق مشاهدات او، »از نظر 
فرهنگی تبعیض میان دو جنس کمتر از قبل شده 

است«.
او می گوید که یکی از دالیل این امر این است که 
صنعت بازی های کمپیوتری متوجه شده که »با از خود 
از دست می دهد«. همین  را  زیادی  پول  زنان،  راندن 
مسئله باعث بروز تغییراتی شده: در آخرین نمایشگاه 
E3 شاهد ارائه ی بازی های جدید زیادی بودیم که در 
آن ها یا شخصیت های اصلی زن هستند، یا در بازی 

عده ای زن هم حضور دارند.
کمبود برنامه نویس زن

است  درست  نیست.  مطلوب  هنوز  وضعیت  البته 
افزایش  کمپیوتری  بازی های  اهل  زنان  نسبت  که 
پیدا کرده، ولی این افزایش عمدتا به خاطر گسترش 
بازی های موجود روی تیلفون های همراه بوده است  و 
این بازی ها معموال فاقد شخصیت های اصلی هستند. 

تیلفون های  روی  که  کسانی  درصد  مثال، ۶۰  برای 
 Temple Run پرطرف دار  بازی  به  هوشمند 
امکان  بازی  این  در  )البته  می پردازند، مؤنث هستند 

انتخاب شخصیت مؤنث وجود دارد(.
جنسیتی  نسبت  که  می گوید  ویلیامز  پروفیسور 
که  بازی هایی  مثال  پرطرف دارتر،  بازی های  برای 
می کند  بازی  تیرانداز  نگاه  زاویه ی  از  بازیکن  آن  در 
کامال  به  شکلی  عموما   ،)Halo بازی  )مثال 
غیرمتوازن به سود مردان است. او یک شرکت تجزیه 
و تحلیل بازی های کمپیوتری به نام نینجا متریکس 

)NinjaMetrics( را مدیریت می کند.
به باور بسیاری از ناظران، در حوزه ی چنین بازی هایی 
 FPS )First-Person اصطالحا  که 
بازی های  صنعت  می شوند،  خوانده   )Shooter
پیشرفت.  نه  و  است،  پسرفت  حال  در  کمپیوتری 
در  می کنم  فکر  »من  می گوید:  داونز  پروفیسور 
بعضی موارد و دست کم در بعضی ژانرها، فاصله میان 
بازیکن ها در حال بیش تر شدن است«. نیاز به ارائه ی 
مداوم بازی های جدید برای افزایش فروش دستگاه ها، 
فشار  تحت  را  بازی ها  سازندگان  و  برنامه نویسان 
می گذارد تا با سرعت هرچه بیش تر بازی های شان را 

بیرون بدهند.
طراح  و  نیویورک  دانشگاه  استاد  ایزبیستر،  کاترین 
کمبود  موضوع  که  می گوید  کمپیوتری،  بازی های 
وقت مشکل ساز است؛ چرا که اکثر سازندگان بازی ها، 
مرد هستند. خانم ایزبیستر می گوید: »آن ها معموال 
کردن شان  بازی  یا  دیدن  به  که  می سازند  چیزهایی 
عادت دارند. در واقع در این بین یک حلقه ی بازخورد 

شکل می گیرد«.
دو گام به جلو

این امر در واقع صنعت بازی های کمپیوتری را دچار 
آن هم  می کند؛  مرغ  تخم  و  مرغ  مسئله ی  نوعی 
دست کم در مورد بازی های اساسی و پرطرف دار مربوط 
به کنسول های بازی. پروفیسور ویلیامز می گوید: »آیا 
زنان به این دلیل این به این بازی ها نمی پردازند که 
از آن ها خوش شان نمی آید؟ یا دلیلش این است که 
در این بازی ها به آن ها بی توجهی می شود؟« شرکت 
یوبی  سافت می گوید که به احترام به تنوع و گوناگونی 

پابند است.
این شرکت در بیانیه ای که برای بی بی سی فرستاده، 
اشاره ای به این موضوع نکرده که تصمیم کنار گذاشتن 
گرفته  اقتصادی  مالحظات  اساس  بر  زن  آدم کشان 
شده، یا آمارهای گرفته شده از کاربران مبنای آن بوده 
است. اما مورد جنی هانیور می تواند آموزنده باشد. او 
 Call of دوستانش  با  روز  هر  که  سال هاست 
Duty )یک بازی جنگی پرطرف دار( بازی می کند 
و وقتی مردان فهمیده اند که یک زن است، بارها مورد 
اهانت قرار گرفته است. او این مطلب را در سال ۲۰۱۲ در 
 call گفت وگویی به بی بی سی گفت. اما اخیرا بازی
of Duty گزینه ی بازی کردن با یک شخصیت 
مؤنث را فراهم کرده است. خانم هانیور حاال می گوید: 
»همه ی کسانی که می شناسم، ترجیح می دهند با 
شخصیت زن بازی کنند«. حتا بعضی مردان خواستار 
بیش تر شدن تعداد شخصیت های مؤنث بازی و کم 
شدن آن  دسته از شخصیت های زن و مرد بازی شده اند 
که جنبه های جنسی آن ها بسیار پررنگ شده است. 
خانم هانیور می گوید: »هرچه قهرمانان داستان بیش تر 
این  به  بیش تری  زنان  باشند،  شبیه  واقعی  افراد  به 

بازی ها تمایل پیدا خواهند کرد«.
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بگو مگو از

دشمنان  طالبان،  توسط  امروز  قندهار  والی  معاون  پتیال، 
تروریست این سرزمین )و نه مخالفان سیاسی( به شهادت 

رسید.
در فیس بوک هارون حکیمی، خبر تلخ شهید شدن عبدالقدیم 
پتیال را خواندم. بعد ناصر هوتکی و نیز محسن حسینی با ابراز تأثر از این مصیبت سخن 
گفتند. من افتخار آشنایی با شهید پتیال را ندارم. اما قول استاد عزیز، ناصر هوتک و هنرمند 
خیلی خوب، محسن حسینی و شاعر جوان، هارون حکیمی برایم من حجت است. این ها 

بی مالحظه ی ارزش های حقیقی، از کسی خوب یا بد نمی نویسند.
فیس بوکش را باز کردم و چشمم به آخرین نوشته اش در ۲۵ اکتبر افتاد. آن جا با اندوه باخبر 
شدم که پیر برنادل روشن بین ما، محمد انور نومیالی نیز دیگر در میان ما نیست. پتیال 

چارمصراعی از استاد محمد انور نومیالی را گذاشته بود با یادداشت کوتاهی به این شرح:
کاش استاد مرحوم نومیالی با صدای خود این چارمصراعی را به پیروان نفرت و انزجار 

می خواند:
بیایید بپاالییم

خون مان را از نفرت
در یک انسانستان

عشق را عاشقانه گرامی داریم
این انسانستان در جایی که تالش به سوی پشتونستان کبیر ساختن این سرزمین از یک سو، 
خراسان کبیر ساختن از سوی دیگر و هزارستان ساختن هم از جانبی جریان دارد، عجب 
گیاه نایابی است. این گزینش از چه جنبه ی دوست داشتنی که عبدالقدیم پتیال را برای 

ما معرفی می کند.

برای کشور ما از عاشورا و فرهنگ منتسب به آن، مقوله ی 
»کل یوم عاشورا و کل ارض کربال« بیش تر مصداق دارد...

برای شهید عبدالقدیم پتیال، معاون والی کندهار سوگوارم. 
نسل من هر روز محکوم به از دست دادن و از دست دادن 

است و سوگواری برای پتیال های خویش...
مکاره بازار سیاست امروز مجموعه ای از انسان ها را در درون خود پروریده که به راحتی از 
خون جوانان ما حاتم بخشی می کنند، از جنایت های طالبان چشم می پوشند؛ اما با کمال 
بی شرمی یا هم نادانی و ناآگاهی، بر پر پر شدن زندگی جوانانی مانند پتیال نیز شیادانه 
اشک تمساح می ریزند و با دیده درآیی تمام به این خون های پاک شرافت مندانه توهین 

می کنند و...
از دیروز که خبر کشته شدن پتیال منتشر شده، دست کم در همین فیس بوک به ده ها 
نوشته ی به ظاهر سوگوارانه برخورده ام که حتا آنانی که در نقش دایه های مهربان تر از مادر 

برای طالبان عمل می کنند، نوشته اند و...
در حالی که در تمامی فرهنگ های بشری یا طالبان و تفکر تمامیت خواهانه و انسانیت ستیز 
عطش  قربانی  که  ما  پاک طینت  پتیال های  خون  هم  یا  می شوند،  پنداشته  خوب  آنان 
تمامیت ناپذیر طالبان برای وحشت آفرینی و خیانت بر ناموس بشریت می شوند، یعنی در 
تفکر انسانی هردوی این پدیده ها به صورت هم زمان خوب و پذیرفتنی بوده نمی توانند؛ 
اما انگار سرزمین ما تافته ی جدابافته ای از تمام دنیاست که این جا هم زمان هم می شود 

آهورایی بود و هم هم سرشت اهریمن...
به هرحال، یاد پتیال گرامی جاودانه باد و به دوستان واقعی اش که هم زمان با قاتالن او 

هم دردی و هم گرایی ندارند، تسلیت می گویم!

حمایت طالبان از خشونت و طمع جنسی مالها
افراد مسلح وابسته به طالبان قصد دارند برشنای ۹ ساله را 
که هفت ماه پیش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، به قتل 
برسانند. طالبان گفته اند که برشنا و خانواده اش با رسانه ای 
کردن موضوع، آبروی تمام مالها و مال امامان را به زمین ریخته اند. آن ها هشدار داده اند، 

هرگاه دست شان به این دختر ۹ ساله برسد، در قتل وی درنگی نخواهند کرد.
برشنا ی ۹ ساله، هفت ماه پیش در ماه ثور، توسط مال امامی به نام حمیداهلل در والیت 
شمالی قندوز مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. پس از آن که این موضوع به رسانه ها درز 
کرد، برشنا به خانه ی امن منتقل شد. اما دیری نگذشت که فرماندهی پولیس قندوز، با قید 

ضمانت، وی را به آغوش خانواده اش بازگرداند.
در پی اعالم حکم محکمه در مورد حمیداهلل، طالبان و برخی مال امان قندوز به شدت 
خشمگین شده اند و حاال قصد دارند با کشتن برشنا ی ۹ ساله، درس تازه ای را به قربانیان 
تجاوز جنسی بدهند. هدف از این درس آن است که قربانیان جنسی پس از این نباید به 
محکمه مراجعه و علیه مال امامانی که طمع جنسی از شاگردان شان دارند و آن ها را مورد 
تجاوز و آزار جنسی قرار می دهند، شکایت درج کنند. مالها و مولوی های متجاوز هم به 
دلیل آن که مورد حمایت طالبان قرار دارند و هیچ قربانی ای پس از این نخواهد توانست 
شکایات خود را روی میز محکمه بگذارد، در اعمال رفتار جنسی دست باز خواهند یافت 
و به شکل لجام گسیخته دست به آزار جنسی دیگران، به ویژه زنان و کودکان ، خواهند زد.

Hazrat Wahriz

Hashmat Radfar

م. خلیل اسیر







روز  مناسب  به  خون  اهدای  جمهور:  رییس 
عاشورا، باید به یک کمپاین سراسری مبدل شود

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسالمی افغانستان صبح 
امروز به  مناسبت ماه محرم الحرام و روز عاشورا، خون خویش 
را به بانک مرکزی خون  اهدا کرد. رییس جمهور کشور پس از اهدای خون طی سخنانی 
ضمن تسلیت روز عاشورا به تمام ملت افغانستان گفت: به تعقیب فراخوان برای اهدای 
خون، با کمال افتخار به نیروهای اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی کشور و سایر 

خواهران و برادران نیازمند خون، مقداری خون خویش را اهدا می کنم.
رییس جمهوری اسالمی افغانستان از تمام عزاداران و هم وطنان خواست تا این ابتکار را 
که برای اولین بار توسط استاد خلیلی آغاز گردید، تعقیب نمایند. در این مراسم محمد سرور 
دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز مقداری خون به بانک مرکزی خون اهدا 
کرد. رییس جمهور کشور چندی قبل در دیداری با علمای تشیع و تسنن تأکید کرده بود که 

اهدای خون به مناسب روز عاشورا باید به یک کمپاین سراسری مبدل شود.

Ashraf Ghani 

کیم جیتلسون، بی بی سی، نیویورک

چرا بازی های کمپیوتری تبعیض جنسیتی قایل می شوند؟



اينزاگي: من مقصر شکست هستمروخو از ناحيه ی شانه مصدوم شد

کاواني: سيستم 2-4-4 را ترجيح مي دهم

مورينيو: کاستا به روزهاي خوب بازخواهد گشت

توصيه ی جالب والکات به الکسيس سانچس

لوییس فان خال، سرمربي منچستریونایتد عنوان 
کرد که مارکوس روخو، هافبک-مدافع شیاطین 
سرخ از ناحیه شانه دچار مصدومیت شده است. 
روخو در اوایل نیمه ی دوم، پس از یک تکل 
روی مارتین دمیکلیس، دچار مصدومیت شد و 
توسط کادر پزشکی یونایتد به خارج از زمین 
منتقل شد. فان خال عنوان کرد که او احتماال 
دیدار تیمش مقابل کریستال پاالس را از دست 
خواهد داد. او گفت: »او از ناحیه ی شانه مصدوم 
شده و مشخص نیست که مدت مصدومیت 
چقدر باشد. باید تا فردا )امروز( صبر کنیم؛ ولی 

احتماال مقابل کریستال پاالس بازی نخواهد 
کرد. در خط دفاعی مصدومین زیادی داریم؛ ولی 
مشاهده کردید که مایکل کریک و پدی مک نیر 
چگونه بازی کردند. فکر نمی کنم از این بابت 
مشکلی داشته باشیم. هنوز ۱۱ بازیکن برای 
بازی کردن داریم که بازیکنان خوبی هستند. 
بنابراین، در این رابطه ناراحت نخواهم بود؛ ولی 
است،  سخت  ترکیب  بهترین  انتخاب  گاهی 
ولی فکر می کنم که به خوبی این کار را انجام 
داده ایم. هر هفته پیشرفت را می توان حس کرد؛ 

اما باید بیش تر امتیاز بگیریم«. 

فیلیپو اینزاگي، سرمربي میالن عنوان کرد 
که در دیدار یک شنبه شب تیمش مقابل 
و  بودند  شکست  مستحق  آن ها  پالرمو، 
شاگردان  اوست.  خود  شکست،  مقصر 
 ۰-۲ نتیجه ی  با  گذشته  شب  اینزاگی 
مغلوب پالرمو شدند که در این فصل نتایج 
خوبی به دست نیاورده است. کریستین زاپاتا 
یک گول به خودی زد و 3 دقیقه بعد، گولی 
دیگر توسط پالرمو به ثمر رسید. با این حال، 

اینزاگی خود را مقصر شکست می داند.
دیروز  است.  این گونه  »فوتبال  گفت:  او 
گفتم که پالرمو تیم سرسختی است، آن ها 
کردند.  بازی  خوب  خیلی  ناپولی  مقابل 
خیلی بد شروع نکردیم و فرناندو تورس و 
آندره آ پولی موقعیت هایی داشتند، بنابراین 

اگر آن توپ ها گول می شد، همه چیز فرق 
می کرد؛ ولی پالرمو گول اول را به ثمر رساند 
و شایسته ی پیروزی بود. گول را به آن ها 
هدیه کردیم. شب هایی مثل این بازی، به 
مسئولیت  من  می کنند.  کمک  شما  رشد 
شکست را گردن می گیرم. مشتاقانه منتظر 
دیدار مقابل سامپدوریا هستیم تا به زمین 
در  باشیم.  داشته  خوبی  نمایش  و  برویم 
طول این فصل، نکات مثبتی در بازی ما 
وجود داشته است. امشب )یک شنبه شب( 
البته این گونه نبود؛ ولی می دانم که اتفاقات 
خوبی پیش روی تیم مان خواهد بود. این که 
در سن سیرو این گونه بازی کنیم، ناراحت 
کننده است. نمایش بدی داشتیم و پالرمو 

شایسته ی پیروزی بود«.

پاري سن جرمن  کاواني، مهاجم  ادینسون 
عنوان کرد که دوست دارد در کنار زالتان 
ابراهیموویچ در سیستم ۲-۴-۴ بازي کند. 
مهاجم اروگوئه ای در ناپولی عملکرد بسیار 
به  پیوستنش  از  پس  ولی  داشت؛  خوبی 
پاری سن جرمن و حضور در ترکیب 3-3-

۴، دچار افت شد. او عنوان کرد که سیستم 
۲-۴-۴ را ترجیح می دهد و در کنار زالتان 
پست  این  در  خوبی  عملکرد  می توانند 

داشته باشند. 
او گفت: »بحث این نیست که در مرکز خط 
برایم  کناره ها  در  شوم، حضور  بهتر  حمله 
سخت است؛ ولی مهم ترین چیز، تیم است. 

باید گاهی به تیم کمک کرد. طبیعی است 
که انتقاد کنم زیرا فصل پیش هم در همین 
سیستم  نشدم.  ظاهر  خوب  و  بودم  پست 
۲-۴-۴ با زالتان؟ این چیزی بود که وقتی 
به این باشگاه می آمدم در ذهنم خطور کرد، 

ولی اوضاع خیلی عوض شده است«.
کاوانی ادامه داد: »آیا در ناپولی خوشحال تر 
بودم؟ این ها صحبت های روزنامه نگارهاست. 
من آدم خنده رویی نیستم. هر کسی نظری 
دارد. من در پاریس خوشحالم، ولی معلوم 
پیش  چیزی  چه  فوتبال  در  که  نیست 
ماندن  من  حال، هدف  این  با  آمد.  خواهد 

در PSG است«.

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي عنوان کرد که 
دیگو کاستا به زودي به روزهاي خوب خود 
بازخواهد گشت. کاستا پس از مصدومیت در 
دیدار های ملی، در چهار بازی اخیر چلسی 
به دلیل مصدومیت غایب بود. مهاجم ۲۶ 
پارک رنجرز در ترکیب  ساله مقابل کوئین 
اصلی چلسی قرار گرفت ولی پس از عملکرد 
ضعیف در نیمه ی اول، در دقیقه ۷۸ تعویض 
شد. مورینیو معتقد است که کاستا می تواند 

دوباره به روزهای خوب خود بازگردد.
روی  تنها  عضالنی  »مصدومیت  گفت:  او 
بدن شما تاثیر نمی گذارد بلکه از لحاظ ذهنی 
هم به شما آسیب می زند زیرا دیگر در مقابل 

عکس العمل ها می ترسید. طبیعتا بازی بعدی 
سپس  مورینیو  بود«.  خواهد  بهتر  برایش 
بهترین  اسکار گفت: »اسکار  از  در تمجید 
بازیکن ما بود. وقتی تیم توپ را می گرفت، 
خیلی تند و تیز و سریع بود، فکر می کنم 
عالی کار کرد. یک شنبه، سه شنبه و شنبه 
بازی کرده است. بعضی بازیکنان در اواسط 
هفته استراحت داده می شوند و انتظار دارم در 
آخر هفته کامال آماده باشند. او خیلی خوب 
بازی می کند. در پیش فصل به خاطر جام 
جهانی خیلی آماده نبود ولی حاال در بهترین 
فرمش حضور دارد و خالقیت باالیی از خود 

نشان داده است. او بسیار با استعداد است«.

براي  خود  بازي  در ۱۶  سانچس  الکسیس 
در  و  شده  گول   ۱۰ زدن  به  موفق  آرسنال 
او  از  نمایش هاي درخشاني  اخیر،  بازي هاي 
در  آرسنال  اخیر  بازی  دو  در  بوده ایم.  شاهد 
برتر، سانچس موفق به زدن ۴ گول  لیگ 
شده و رضایت ونگر و هواداران آرسنال را به 

خود جلب کرده است.
تئو والکات، مهاجم آرسنال که پس از مدت ها 
توانست به طور کامل در مقابل برنلی برای 
 ۰-3 پیروزی  پایان  در  کند،  بازی  آرسنال 
توپچی ها به تمجید از الکسیس سانچس 
پرداخت و گفت: »الکسیس دیوانه ی فوتبال 
است. او حتا در روزهای ریکاوری هم دست از 

تمرین برنمی دارد. عاشق گول زدن و پیروزی 
است. همه ی ما به او می گوییم که کمی 
بیش تر به خودش استراحت بدهد؛ چرا که در 
زمستان و ایام کریسمس، فوتبال انگلستان 
تعطیل نمی شود و بازی های بسیار دشواری 
در پیش داریم«. وی ادامه داد: »در آن مقطع 
الکسیس  بهترین  تا  داریم  دوست  همه 
سانچس ممکن را شاهد باشیم و برای این 
کار، او باید بیش از این استراحت کند. با این 
ما توجهی نمی کند.  به حرف های  او  حال، 
الکسیس فقط می خواهد بازی کند و پیروز 
شود. او یک رهبر واقعی است، چیزی که 

آرسنال مدت ها به دنبال آن بودند«.

ورزش7

آباته: ميالن مشکل روحي دارد

دفاع تمام قد مدافع سابق بارسلونا
 از انريکه

نشست محرمانه ی زوبي زارتا با 
لوييس انريکه

میالن در این فصل هم مدعي قهرماني در سري آ نشان 
اخیر شکست هاي  هفته هاي  در  اینزاگي  شاگردان  و  نداده 
بدي را متحمل شده اند. پس از شکست شب گذشته میالن 
شدت  میالنی ها  از  انتقادات  پالرمو،  مقابل  سیرو  سن  در 
به  گول  یک  که  کلمبیایی  زاپاتای  از  به خصوص  گرفت. 
ناامید کننده ای  نمایش  بازی شب گذشته زد و  خودی در 

داشت. 
به  تیم  این  ملی پوش  راست  مدافع  آباته«،  »ایگناسیو 
بخواهم  که  است  سخت  »واقعا  گفت:  میالن  وب سایت 
تمام  کنم.  پالرمو صحبت  مقابل  در  مورد عملکردمان  در 
به  قادر  ما  و  می رسید  پالرمو  بازیکنان  به  اول  توپ های 
به  خوبی  به  توانستیم  نمی  نبودیم.  آن ها  کردن  پرس 
دروازه این تیم نزدیک شویم. شاید از لحاظ روحی ضعیف 
شده ایم. وقتی اوضاع روحی ما خوب بود نتایج خوبی هم 
در  و کمی گذشت مان  برگردیم  به عقب  باید  می گرفتیم. 
بازی را بیش تر کنیم. باید تالشمان را بیش تر کنیم در غیر 

این صورت نتایج منفی ما ادامه خواهد داشت«. 
الزم به ذکر است که میالن هم اکنون در جایگاه هفتم قرار 

دارد و هفته آینده میهمان سمپدوریا خواهد بود.

»آبالردو فرناندز«، مدافع سابق بارسا که ۵ فصل با لوییس 
وب سایت  با  مصاحبه  در  گذشته  روز  بود،  هم بازي  انریکه 
بارسا به دفاع از دوست صمیمي خود پرداخت. آبالردو که 
سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی اسپانیا را نیز دارد در حال 
حاضر در دسته ی دوم، مربی گری تیم اسپورتینگ خیخون 
را عهده دار است. او بین سال های ۹۴ تا ۲۰۰۲، ۱۷۸ بازی 

برای بارسا انجام داد و ۱۱ گول نیز به ثمر رساند. 
»لوییس  گفت:  بارسلونا  وب سایت  با  مصاحبه  در  آبالردو 
انریکه استعداد و توانایی کافی برای هدایت بارسا را دارد. 
فکر می کنم که بازیکنان بارسا نیز با من هم عقیده باشند. 
باید به این مساله توجه داشت که بارسا نسبت به فصل 

گذشته از بسیاری جهات پیشرفت کرده است«.
او که همواره انریکه را برادر خود خطاب می کند، ادامه داد: 
»این دو شکست در بهترین مقطع فصل اتفاق افتاد. شک 
داشتن  با  و  مافات می کند  به زودی جبران  بارسا  که  ندارم 
بازیکنانی با کیفیت و مربی مقتدری چون انریکه، حداقل 

یک جام را در این فصل به دست خواهد آورد«.

بارسلونا پس از قبول دو شکست متوالي مقابل ریال مادرید 
و سلتا، این روزها شرایط مثبتي ندارد و روز چهارشنبه در 
گذشته  روز  تمرین  برود.  آژاکس  به مصاف  باید  آمستردام 
این  اصلی  بازیکنان  که  رسید  پایان  به  شرایطی  در  بارسا 
تیم در مصاف با سلتا به ریکاوری پرداختند. ضمن این که 
انریکه دو خبر بد مبنی بر مصدومیت آلبا و متیو را نیز از 

تیم پزشکی تیمش دریافت کرد.
بالفاصله پس از پایان تمرین، »زوبی زارتا«، مدیر ورزشی 
ویالنووا  تیتو  کمپ  دو  شماره  چمن  زمین  وارد  بارسلونا 
شد و همراه با لوییس انریکه به دفتر وی رفتند. نشست 
خصوصی این دو، یک ساعت به طول انجامید و هنوز در 

مورد موارد مورد بحث آن ها خبری منتشر نشده است. 
دو شکست اخیر بارسا و وضعیت نامطلوب این روزهای این 
تیم، بدون شک از موارد اصلی این نشست بوده است. بارسا 
را برای مصاف  تا خود  به آمستردام سفر خواهد کرد  فردا 
قهرمانان  لیگ  در  آژاکس  مقابل  چهارشنبه  روز  حساس 
سفرهای  تمام  معمول  مطابق  نیز  زارتا  زوبی  کند.  آماده 
پرات  ال  فرودگاه  به  تیم  اعضای  از  زودتر  فردا  اروپایی، 
بارسلون می رود تا مقدمات سفر کاروان بارسا را فراهم کند.

در  سلتا  از  شکست  از  پس  بالفاصله  بارسا  ورزشی  مدیر 
را  انریکه  از  خود  دوباره  حمایت  پالس،  کانال  با  مصاحبه 
او هم چنین روز یک شنبه در مصاحبه ای  اعالم کرده بود. 
مربی گری  گزینه ی  که  گفت  پاییس«   »ال  با  اختصاصی 

او برای این فصل فقط و فقط، لوییس انریکه بوده است.







پيگريني: قصد تغيير سبک سيتي را ندارم

فان خال: اخراج اسمالينگ احمقانه بود

کريس رونالدو رکورد 76 ساله الليگا را شکست

5 دسامبر، روز سرنوشت براي بارسلونا

سقوط آزاد بارسا به رده ی چهارم الليگا

مانویل پیگریني، سرمربي منچسترسیتي مصر 
است که قصد ندارد سبک بازي تیمش را تغییر 
مقابل هم شهری،  پیروزی ۰-۱  از  دهد. پس 
منچستریونایتد، پیگرینی موفق شد به 3 بازی 
بدون پیروزی تیمش پایان دهد. اخراج دقیقه ی 
3۹ اسمالینگ، به نفع سیتی تمام شد و فشار 
حمالت شاگردان پیگرینی، در پایان به گول زنی 
سرخیو آگوئرو خاتمه یافت و سیتی ۱-۰ پیروز 

شد. 
 Sky Sports با  مصاحبه  در  پیگرینی 

بد گرفتیم؛ ولی  نتیجه ی  یا دو  گفت: »یک 
قصد ندارم فلسفه ی باشگاه را تغییر دهم. فشار 
شویم؛  پیروز  می خواهیم  است.  گذشته  مثل 
عنوان  از  باید  داریم.  احتیاج  امتیازات  به  زیرا 
قهرمانی مان دفاع کنیم و فکر می کنم فشار 
مثل گذشته روی تیم ما وجود دارد. پیروزی در 
دربی ها همیشه مهم است؛ زیرا ویژه هستند. 
ویژه ای  اتفاق  منچستریونایتد  دادن  شکست 
بسیار  امتیاز،   3 این  به خاطر  من  و  است 

خوشحالم«.

منچستریونایتد  سرمربي  فان خال،  لوییس 
زرد  کارت  اسمالینگ  کریس  که  کرد  عنوان 
مدافع  شد.  اخراج  و  کرد  دریافت  اي  احمقانه 
انگلیسی در جریان دیدار تیمش مقابل سیتی، 
با هل دادن جو هارت، کارت زرد اول را گرفت و 
سپس با خطا روی میلنر، از زمین اخراج شد. 
یونایتد ۵۲ دقیقه ۱۰ نفره بازی کرد و در همین 
پیروزی بخش  موفق شد گول  آگوئرو  مدت، 

سیتیزن ها را به ثمر برساند. 
فان خال در این رابطه گفت: »در دربی ها باید 
مراقب بود. کارت زرد دوم احمقانه دریافت شد. 

اخراج شدن امری عادی نیست. به عنوان یک 
بازیکن باید خشم خود را کنترل کنید. کارت زرد 
اول را ندیدم ولی وقتی می دانید که کارت زرد 
داریم، باید جور دیگری برخورد کنید. این را به 

بازیکنانم گفته بودم«. 
تیمش  دیدارهای  درباره ی  سپس  فان خال 
مقابل چلسی و سیتی و کسب تنها ۱3 امتیاز 
بازی مقابل چلسی و  بازی گفت: »در  از ۱۰ 
منچسترسیتی، بسیار نزدیک به حریف بازی 
تیم بسیار قوی لیگ هستند که  کردیم. دو 

تفاوت چندانی با هم ندارند«. 

کریس رونالدو در این فصل شروعي طوفاني 
زدن  به  موفق  ابتدایي  هفته  در ۱۰  و  داشته 
آمار ۱۷ گول زده در ۱۰  ۱۷ گول شده است. 
هفته ی ابتدایی اللیگا برای خود کریس رونالدو 
نیز بی سابقه بوده است. او در ۵ فصل ابتدایی 
حضورش در ریال به ترتیب ۵ گول،۱۱ گول، ۱۰ 
گل، ۱۱ گول  و ۸ گول در ده ی هفته ی ابتدایی 

به ثمر رسانده بود. 
پیش از این، ۷۶ سال پیش، »ایسیدرو النگارا«، 

بازیکن تیم ریال اوویدو موفق شده بود در ده 
هفته اول اللیگا، ۱۶ گول به ثمر برساند . بدین 
ترتیب رونالدو با تک گولی که در هفته دهم 
مقابل گرانادا به ثمر رساند، موفق به شکستن 

این رکورد تاریخی شد. 
النگارا در یک بازی موفق به گول زنی نشده بود 
در حالیکه رونالدو در یکی از ده بازی ریال به 
دلیل مصدومیت حضور نداشت. )در شکست 

۴-۲ مقابل سوسیه داد(.

جذب  در  تخلف  دلیل  به  بارسلونا  باشگاه 
بازیکنان زیر سن قانوني براي مدارس فوتبال 
خود، از سوي فیفا از جذب بازیکن در دو پنجره 
انتقاالتي پیش رو محروم شده است.  نقل و 
که  داد  گزارش  امروز   ،»ARA« نشریه ی 
باشگاه بارسلونا پیش از 3۱ دسامبر، از نتیجه ی 
رای دادگاه حکمیت ورزشی در این مورد مطلع 
خواهد شد. نشریه ی موندو دپورتیوو روز جمعه 
پرونده  افتادن  جلو  با  فیفا  که  بود  داده  خبر 

تجدید نظر بارسا در دادگاه موافقت کرده و روز 
۵ دسامبر قرار است که در مورد رسیدگی به 
درخواست تجدیدنظر این باشگاه، بررسی های 
الزم انجام شود. پیش از این، روز 3۱ دسامبر 
به عنوان تاریخ اعالم رای دادگاه اعالم شده بود. 
بارسلونا بی شک این زمستان قادر به خرید هیچ 
این حال آن ها درخواست  با  نیست.  بازیکنی 
آن ها  به  آینده  تابستان  در  حداقل  تا  کرده اند 

اجازه ی جذب بازیکن داده شود.

بارسا که از هفته هاي ابتدایي، صدرنشین مطلق 
اللیگا بود، پس از قبول دو شکست متوالي 
از  را  جدول  سلتا، صدر  و  مادرید  ریال  مقابل 
بازی های  آخرین  شب  یک شنبه  داد.  دست 
هفته ی دهم اللیگا نیز انجام شد و والنسیا با 
برتری 3-۱ در زمین ویاریال، موفق به صعود به 
رده ی دوم جدول شد. بدین ترتیب، بارسلونا که 
تا پایان هفته ی نهم، صدرنشین اللیگا بود، با 
پیروزی والنسیا به رده ی چهارم جدول سقوط 
کرد.  این در حالی است که اگر سویا نیز موفق 

به شکست دادن بیلبائو می شد، وضعیت برای 
بارسلونا از این هم بدتر می شد و این تیم در 
و  مادرید  ریال  می گرفت.  جای  پنجم  رده ی 
اتلتیکو در این هفته با برتری بر رقبای خود 
موفق به پیشی گرفتن از بارسا شدند. در حال 
حاضر ریال با ۲۴ امتیاز در صدر است. والنسیا 
و اتلتیکو با ۲3 امتیاز دوم و سوم هستند. بارسا 
و سویا نیز با ۲۲ امتیاز، در رده های بعدی قرار 
دارند. مصاف بعدی ریال مادرید با رایو وایکانو و 

بارسا با آلمریا خواهد بود.
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د لوی خدای ) ج( په مرسته سوله د افغانستان راتلونکې جوړوالی شي.  
ګرانو هېوادوالو، سوله زمونږ د دين او کلتور برخه ده. د افغانستان د حافظانو  
د ټولنې غړی استاد قاري علی محمد وايي:"اسالم د سولې او ورورولئ دين 
 دی.  په سوله کې خير دی. د اسالم دين د هر ډول تاوتريخوالي خالف دی.

 د سولې د ټينګښت لپاره کار کول زمونږ د ټولو دنده ده."
نيکمرغې له سولې رامنځته کيږي!

به خواست خداوند بزرگ )ج( صلح مى تواند آينده افغانستان را بسازد. 
هموطنان عزيز ، صلح جزء دين و فرهنگ ما است. قاری استاد علی محمد عضو 
انجمن حافظان افغانستان ميگويد: " اسالم دين صلح و اخوت است. در صلح 
خير است. دين اسالم مخالف هرگونه  خشونت و تشدد است. کارکردن برای 

تحقق صلح وظيفۀ همه ء ما است."  
خوشبختی از صلح به بار می آيد!
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