
این روزها بی خوابی یکی از مشکالت عمده در جوامع انسانی است. دل مشغولی های 
از  می تواند  این موضوع  که  می کند  را دچار کم خوابی  آن ها  انسان ها،  از حد  بیش 
نظر جسمی و روحی اثرات مخربی برای افراد در پی داشته باشد. در ادامه به بررسی 

سرانجام ناخوشایندی خواهیم پرداخت که در صورت مداومت در بی خوابی...

خوانده  ناکام  افغانستان  پایتخت  در  گذشته  هفته ی  اوایل  تماشایی  حمله  احتماال 
می شود: تمام حمله کنندگان، قبل از این که به هدف شان برسند، کشته شدند. اما از 
انجایی که این حمله یک ضربه نمادین در تقلب حکومت زد، کامیاب بود. این حمله 

هم چنین روی صداقت رفتار اخیر طالبان که نشان می داد به آغاز دوباره...

در بازسازی دشوار و پرفراز و نشیب افغانستان، یکی از نقاط روشنی که بیشتر از همه 
به آن اشاره شده است، افزایش تعداد دانش آموزان افغان است که به مکتب می روند. 
زمانی که رژیم طالبان در سال 2001 برانداخته شد، کم تر از یک میلیون دانش آموز 

افغان به مکتب می رفتند که تعداد بسیار اندک آنان دختران بودند...

اطالعات روز: حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور گفته است که به شرط های 
حضور اش در افغانستان عمل و آن ها را برآورده نکرده است. آقای کرزی که در فعال 
در سفری به روسیه به سر می برد با یکی از رسانه های این کشور گفته است که امریکا 

می خواهد پس از سال ۲۰۱۶ میالدی در افغانستان باقی بماند.
حامد کرزی هرچند گفته است که بعید به نظر می رسد...                                  صفحه 2

اطالعات روز: دبیر کل سازمان ناتو روز پنج شنبه ) 4 سرطان( در نشست عمومی وزیران 
دفاع این سازمان در بروکسیل گفت که وضعیت افغانستان نگران کننده است.

در همین حال او در یک نشست خبری تأکید کرد که کشورهای عضو ناتو، افغانستان را در 
برابر هر گونه گروه هراس افگنی حمایت می کند. هم چنان اشتون کارتر، وزیر دفاع ایاالت 
متحده ی امریکا تأکید کرده است که امریکا و ناتو پس از...                             صفحه 2

رییس جمهور افغانستان، اشرف غنی، زیر فشارهای شدید قرار دارد. 

نداشته  پی  در  را  مطلوب  نتایج  کنون  تا  مصالحه   برای  او  تالش های 

در کشور جنگ زده اش،  آوردن صلح  برای  غنی  رؤیای  مورد  در  است. 

روابط  او،  ریاست جمهوری  از  قبل  ندارد.   تردیدی وجود  افغانستان، 

افغانستان با همسایه اش پاکستان، به سردی و تنش گراییده بود. غنی 

در رابطه با فراموش کردن گذشته و بازکردن صفحه ای جدید در روابط 

تلخ افغانستان و پاکستان، صادق بود. اما روش او برای دست یافتن به 

چنین رؤیایی ناقص و پر از عیب بود...
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میان افغانستان و پاکستان موقتی است
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10  اشتباه پولی 
که افراد موفق مرتکب نمی شوند!

حامد کرزی: امریکا به شرط های حضورش
 در افغانستان عمل نکرده است

تأکید ناتو
 به ادامه ی حمایت از افغانستان

حمله بر پارلمان افغانستان؛
وقتی حتا ناکامی پیروزی است

مکاتب افغانستان و مبالغه دستاوردها
صفحه 2

تأکید رییس جمهور بر تطبیق پالن دوره ی آزمایشی 
تذکره های الکترونیکی در کابل



نشستی  روز گذشته  غنی  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
با  الکترنیکی  تذکره های  توزیع  بحث  به  رابطه  در  را 
اروپا،  اتحادیه ی  نمایندگان  داخله،  مخابرات،  وزیران 
جی  دی،  آی  اس  یو  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  یونما، 
مؤسسه های  مشاوران  و  نمایندگان  از  برخی  و  زید،  آی 

بین المللی برگزار کرد.
رییس جمهور غنی در این نشست گفت که در ظرف یک 
هفته پالن کاری مرحله آزمایشی توزیع تذکره ها ترتیب و 
دوباره با وی شریک ساخته شود. او تأکید کرد که تطبیق 
خواهد  تجربه  کابل  در  نخست  آزمایشی  دوره ی  پالن 
تذکره های  توزیع  سیستم  از  جدی  نظارت  بر  وی  شد. 

الکترونیکی نیز تأکید ورزید.
تذکره های  توزیع  که  است  گفته  غنی  آقای  هم چنان 
او  می باشد.  مؤثر  انتخابات  در  شفافیت  برای  الکترونیکی 
افزود که مردم ما خواستار توزیع تذکره های الکترونیکی 

ارائه  عملی  پالن  کدام  زمینه  این  در  تاکنون  اما  هستند؛ 
نشده است.

غنی در زمینه ی توزیع تذکره های الکترونیکی به مشاوران 
تخنیکی داخلی و خارجی گفت که بخاطر اجرایی شدن 
پیشنهاد  را  شان  گزینه ی  چند  بعد،  نشست  در  روند  این 

نموده تا از میان شان بهترین گزینه انتخاب شود.
تخنیکی  مشاوران  و  کنندگان  اشتراک  نشست،  ادامه  در 
نوع  این  توزیع  خصوص  در  را  شان  نظرهای  خارجی، 
از  یکی  که  نمودند  ارائه  جمهور  رییس  به  تذکره های 
نظرها در زمنیه، توزیع حدود ۲۰ میلیون تذکره در ظرف 
توزیع  اشتراک کنندگان  اکثر  اما  ماه می باشد،  نه  الی  سه 
تعین  زمان  در  کشور  تمام  به  را  الکترونیکی  تذکره های 

شده ناممکن دانستند.
را  آزمایشی  مرحله ی  تطبیق  کنندگان  اشتراک  هم چنان 
مهم دانسته و تأکید کردند که پیش از توزیع این تذکره ها 

دوره  این  در  گردد.  آغاز  باید  آزمایشی  دوره ی  یک 
زمینه  در  آن  حل های  راه  و  تشخیص  عمده  مشکالت 
سراسر  در  توزیع  عملی  پالن  آن  تعقیب  به  و  جستجو 

کشور آغاز گردد.
در  احتمالی  و  عمده  خطرهای  که  گفت  جمهور  رییس 
الکترونیکی  تذکره های  توزیع  پروژه  تطبیق  راستای 
تشخیص و به منظور از میان برداشتن آن یک پالن جامع 

و عملی ترتیب گردد.
مدت ها  از  الیکترونیکی  تذکره های  توزیع  آغاز  و  بحث 
آن  توزیع  عملی  کار  تاکنون  اما  دارد؛  جریان  سو  بدین 
اخیر  این در حالی ست که در روزهای  نشده است.  آغاز 
که  کردند  اعالم  الکترونیکی  تذکره های  توزیع  اداره ی 
مسئوالن  شده اند.  برکنار  کار  از  اداره  این  کارمند   8۰۰
این اداره ی علت برکناری این کارمندان را کمبود بودجه 

گفته اند

رییس  کرزی  حامد  روز:  اطالعات 
به  که  است  گفته  کشور  پیشین  جمهور 
و  عمل  افغانستان  در  حضور اش  شرط های 

آن ها را برآورده نکرده است.
به  سفری  در  فعال  در  که  کرزی  آقای 
رسانه های  از  یکی  با  می برد  سر  به  روسیه 
این کشور گفته است که امریکا می خواهد 
پس از سال ۲۰۱۶ میالدی در افغانستان باقی 

بماند.
بعید  که  است  گفته  هرچند  کرزی  حامد 
ترک  را  افغانستان  امریکا  می رسد  نظر  به 
آن صورت  در  که  است  افزوده  اما  کند، 
روسیه، چین وهند می توانند نقش فعالی در 

افغانستان داشته باشند.
رییس جمهور پیشین کشور در این سفری 
چهار روزه، دو روز پیش با والدمیر پوتین، 

رییس جمهور این کشور دیدار کرده است.
و  سپنتا  دادفر  رنگین  داکتر  سفر  این  در 
همراهی  را  او  دفترش  مسئوالن  از  شماری 
بخشی  در  هم چنان  کرزی  آقای  می کنند. 
از گفت وگوی خود گفته است که امریکا 
نفع  به  را  افغانستان  ملی  حاکمیت  نباید 

پاکستان پایمال کند.
کرزی گفته که مردم ما صلح می خواهند و 

امریکا باید زمینه ی آنرا فراهم کند.
حامد کرزی در زمان ریاست جمهوری اش 
پس  و  داشت  روسیه  با  نزدیک  روابط  نیز 
از ختم ریاست اش، این نخستین سفر او به 

مسکو است. 
پیشتر او به هند، چین و تاجیکستان نیز سفر 
با  سفرها،  این  حاشیه ی  در  که  بود  کرده 
مقام های این کشورها نیز دیدار کرده است.

 4  ( شنبه  پنج  روز  ناتو  سازمان  کل  دبیر  روز:  اطالعات 
در  سازمان  این  دفاع  وزیران  عمومی  نشست  در  سرطان( 

بروکسیل گفت که وضعیت افغانستان نگران کننده است.
که  کرد  تأکید  خبری  نشست  یک  در  او  حال  همین  در 
گروه  گونه  هر  برابر  در  را  افغانستان  ناتو،  عضو  کشورهای 

هراس افگنی حمایت می کند.
امریکا  متحده ی  ایاالت  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  هم چنان 
تأکید کرده است که امریکا و ناتو پس از ماه دسامبر ۲۰۱۶  

نیز به حمایت خود از افغانستان ادامه می دهند.
کارتر گفت که او شخصاً مأموریت دارد تا بودیجه ی الزم را 
از همین اکنون برای ادامه ی حمایت مأموریت افغانستان در 

نظر گیرد.
وزیران دفاع ناتو در این نشست وضعیت افغانستان را به بررسی 

گرفتند.
این نشست در حالی برگزار می شود که خشونت ها در کشور 
در  جنگی  مأموریت  دیگر  ناتو  نیروهای  و  یافته  افزایش 

افغانستان ندارند.
از وضعیت  نگرانی  ابراز  با  ناتو  دبیر کل  استولتنبرگ،  ینس 
افغانستان گفته است: »وضعیت امنیتی افغانستان هنوز هم دشوار 
است، چنانچه ما گواه رویدادی که در هفته ی جاری در کابل 
رخ داد نیز بودیم؛ اما ما از پاسخ گویی نیروهای امنیتی افغان در 
برابر حمله های هراس افگنان ستایش می کنیم و در کنار آن ها 

قرار داریم.«
او افزود که ناتو به کمک هایش به نظامیان افغانستان که شامل 

آموزش، مشوره دهی و کمک مالی می شود، ادامه می دهد.
وزیران دفاع ناتو در این نشست مأموریت حمایت قاطع شان در 

افغانستان را به بحث گرفتند و در تالش باال بردن ظرفیت های 
نظامیان کشور هستند.

دبیر کل ناتو گفت: »ما در هم کاری با متحدان خود و حکومت 
افغانستان می توانیم به دست آوردهای چشم گیری در افغانستان 
است  افغان ها  در دست خود  افغانستان  آینده ی  یابیم.  دست 
ثبات و  برای  تا آن ها را در هر قدمی که  و ما متعهد هستیم 

خوشبختی کشورشان  بر می دارند، کمک کنیم.«
افغانستان  با  کشورش  همکاری  از  نیز  امریکا  دفاع  وزیر 

یادآوری کرده است.
افغانستان  با  از هم کاری  نیز  امریکا  اشتون کارتر، وزیر دفاع 
یاآوری کرد و گفت: »ما از تعهد خود به افغانستان یکبار دیگر 
با سرپرست وزارت دفاع افغانستان یادآوری می کنیم و تاکید 
می کنیم که در این برهه مهم در کنار افغانستان خواهیم ماند.«

ایاالت  خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
از وضعیت  نگرانی  ابراز  با  امریکا  متحده ی 
حقوق بشر در افغانستان اعالم کرده و گفته 
در  شخصی  زندان های  هم  هنوز  که  است 

مناطق از این کشور فعال هستند.
وزارت خارجه ی امریکا در گزارش ساالنه ی 
که  است  گفته  بشر  حقوق  مورد  در  خود 
شکنجه، بد رفتاری و تبعیض اجتماعی علیه 
زنان و دختران از دیگر اقدامات ضد حقوق 

بشری در این کشور است.
مسئول  طالبان  گروه  گزارش،  این  بربنیاد 
سال  در  غیرنظامیان  تلفات  رقم  بیش ترین 

۲۰۱4در افغانستان بوده است.
موجودیت  و  زندان ها  در  سخت  وضعیت 
زندان های شخصی در برخی از مناطق کشور 
از دیگر مواردی است که در این گزارش به 

آن اشاره شده است.
هرچند  امریکا،  خاجه ی  وزارت  گفته ی  به 
سال گذشته  در  افغانستان  در  زنان  وضعیت 
اما  می دهد؛  نشان  را  بهبود  نسبی  طور  به 
هم  هنوز  خارجی  و  داخلی  کارشناسان 
افغانستان را خطرناک ترین کشور برای زنان 

می پندارند.
خارجه ی   وزارت  ساالنه ی  گزارش  در 

از  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در  امریکا 
به  ویتنام  و  برما  کیوبا،  ایران،  کشورهای 
نامبرده  بشر  حقوق  مسلسل  ناقضان  عنوان 

شده است.
حالی  در  امریکا  خارجه ی  وزارت  گزارش 
شد  منتشر  گزارشی  این  از  پیش  که  است 
ولسوالی های  در  زورمندان  از  شماری  که 
ارچین و اسپین غر والیت ننگرهار زندان های 
شخصی دارند. حامد کرزی، رییس جمهور 
شخصی  زندان های  وجود  از  کشور  پیشین 
و زندان هایی که از سوی امریکایی ها اداره 
می شد به شدت مخالفت نشان داد و دستور 

کشف و مسدود شدن آنان را صادر کرد.
بزرگان  از  شینواری،  مالجان  حال  این  با 
ره  پیش  سال  دو  ننگرهار  والیت  محلی 
این  ولسوالی  دو  در  که  بود  گفته  رسانه ها 

والیت زندان های شخصی وجود دارد.
به گفته ی او این زندان  ها در نزدیک سرحد 
مواد  قاچاق چیان  که  دارد  قرار  پاکستان  با 
مخدر، کودکان را در آن نگهداری می کنند.

باشنده گان  از  برخی  نیز  اواخر  این  در 
دادند  خبر  کشور  غرب  در  هرات  والیت 
که در خطر سرحدی میان افغانستان و ایران 

مرکزهای نگهداری انسان وجود دارند.

خواسته  طالبان  گروه  از  پاکستان  حکومت  روز:  اطالعات 
است که به میز گفت وگو با حکومت افغانستان حاضر شوند و از 

خشونت و درگیری ها در این کشور دست بردارند.
اعزاز احمد چوهدری، وزیر خارجه  پاکستان، در سخنرانی اش 
در کمیته ی مجلس سنای خارجی این کشور، گفت که پاکستان 
همواره پیام روشن برای شورشیان و هراس افگنان دارد و آن 

این است که  باید به روند سیاسی در این کشور بپیوندند و دست 
از خشونت بردارند.  آقای چوهدری افزود که گفت وگوهای 
دیگر با میانجی گری پاکستان، به زودی نشستی میان طالبان و 

نماینده گان شورای عالی صلح افغانستان برگزار خواهد شد. 
با  را  گفت وگوهایی  پاکستان  که  بود  شده  گفته  این  از  پیش 
برگزار  چین  کشور  در  پاکستان  میانجی گری  با  طالبان  گروه 

کرده است؛ اما این گروه این گفت وگوها را رد کرده است.
در همین حال سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان، بار 
دیگر تاکید کرده است که در هفته ی آینده گفت وگوها میان 

طالبان و نماینده گان حکومت افغانستان برگزار می شود. 
اما او  در مورد این که این گفت وگوها در کدام کشور برگزار 

می شود جزئیات ارائه نکرده است.

2
تأکید رییس جمهور بر طبیق پالن دوره ی آزمایشی 

تذکره های الکترونیکی در کابل

حامد کرزی:
 امریکا به شرط های حضورش در افغانستان عمل نکرده است

تأکید ناتو به ادامه ی حمایت از افغانستان

نگرانی امریکا از فعالیت زندان های شخصی در افغانستان

خواست پاکستان از طالبان:
 از خشونت در افغانستان دست بردارید

صدای پای سقوط 
و فروپاشی

به  را  ملی  وحدت  دولت  حاکمیت  ناامنی  اخیر  موج 

چالش جدی مواجه کرده و کم کم بحث بقا و سقوط 

حکومت به صورت جدی مطرح شده است. وزارت امور 

داخله می گوید بیش از بیست والیت در معرض تهدید 

قرار دارد؛ اما روز به روز دامنه ناامنی گسرتش یافته و 

والیت های بیشرتی در معرض تهدید قرار می گیرد.

درگیر  والیت های شاملی، جنوب و رشق کشور عمال 

جنگ جبهه ای جدی با مخالفان مسلح دولت است و در 

والیت های مرکزی که پیش از این سیزده سال گذشته 

بود، همه روزه تهدیدها  به رسبرده  امنیت کامل  را در 

و چالش های امنیتی تازه ای ظهور می کند. بخش های 

زیادی از والیت های بدخشان، کندوز، رسپل، بغالن 

امنیتی  بلند  تهدید  معرض  در  کشور  در شامل  تخار  و 

امنیتی  نیروهای  از چندگاهی میان  یا هر  قرار دارند و 

می شوند.  دست  به  دست  دولت  مسلح  مخالفان  و 

قندوز  والیت  در  ولسوالی  دو  پیش  روز  چند  همین 

که  هرچند  کرد.  سقوط  دولت  مسلح  مخالفان  بدست 

از  از این ولسوالی ها  امنیتی یکی  نیروهای  با عملیات 

کنرتول مخالفان مسلح دولت خارج شد، اما یکی دیگر 

از ولسوالی های سقوط داده شده هنوز هم در ترصف 

ولسوالی های  مخالفان مسلح دولت است. همین گونه 

نیز  رسپل  ولسوالی های  از  دیگر  یکی  و  کوهستانات 

به  منتهی  راه های  دارند.  قرار  در معرض سقوط  عمال 

مسلح  مخالفان  سوی  از  کوهستانات  ولسوالی  مرکز 

دولت بسته شده و نقاط اسرتاتژیک در این دو ولسوالی 

را مخالفان مسلح دولت گرفته اند. والیت های بغالن، 

میان  درگیری  و  جنگ  شاهد  نیز  تخار  و  سمنگان 

نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت است. هرچند 

که دولت افغانستان بیشرت توان نظامی خود را به سمت 

شامل کشور متمرکز کرده است؛ اما نتوانسته ناامنی ها 

و روند پیش رفت مخالفان مسلح دولت را مهار کنند. 

مسلح  مخالفان  صفوف  تعداد  به  روز  هر  گذشت  با 

دولت در این والیت ها افزوده می شود، نقاط بیشرتی 

تهدید  معرض  در  بیشرتی  مناطق  و  شده  داده  سقوط 

قرار می گیرند. 

در والیت های جنوب، رشق و غرب کشور نیز وضعیت 

همین گونه است. والیت های بادغیس، غور و فراه در 

غرب کشور گواه بیشرتین ناامنی ها بوده است. چندین 

مخالفان  ترصف  در  یا  بادغیس  و  فراه  در  ولسوالی 

مسلح دولت قرار دارند و یا هم شاهد جنگ و درگیری 

دولت  مسلح  مخالفان  و  امنیتی  نیروهای  میان  شدید 

و  کرن  لغامن،  ننگرهار،  نورستان،  والیت های  است. 

پکتیا در رشق کشور شدیدا دست خوش ناامنی و جنگ 

گذشته  روز  نورستان  وایگل  وانت  ولسوالی  می باشد. 

سقوط کرد و بخش های دیگری از این والیت ها پیش 

دولت  مسلح  مخالفان  و  طالبان  ترصف  در  این  از 

قرار داشت. والیت های غزنی، زابل، میدان وردک و 

ناامنی ها  گواه  نیز  افغانستان  جنوب  و  مرکز  در  هلمند 

مخالفان  و  امنیتی  نیروهای  میان  شدید  جنگ های  و 

مسلح دولت است. 

دیگر  تروریستی  گروه های  و  داعش  طالبان،  از  جدا 

حارض  حال  در  می باشند.  تازه ای  امنیتی  چالش 

خارجی  تروریست  هزار  هفت  از  بیش  می شود  گفته 

خطرناک ترین  شامل  که  دارند  فعالیت  افغانستان  در 

نظامی   حضور  می باشد.  جهان  تروریستی  گروه های 

دولت  که  است  جدی  تهدید  یک  داعش  تبلیغاتی  و 

تالش کرده از کنار آن بی تفاوت عبور مناید. 

به  آینده کشور  انداز  واقعیت ها، چشم  این  به  توجه  با 

نشانه  ترین  اندک  می مناید.  تیره  و  خطرناک  شدت 

امیدی برای مردم افغانستان به چشم منی رسد. ضعف 

آینده  از  حکومت، اختالف و شکنندگی حکومت ترس 

خطرناک و سیاه را بیشرت و بیشرت می کند.
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رییس جمهور افغانستان، اشرف غنی، زیر فشارهای شدید قرار 

دارد. تالش های او برای مصالحه  تا کنون نتایج مطلوب را در 

در  آوردن صلح  برای  غنی  رؤیای  مورد  در  است.  نداشته  پی 

کشور جنگ زده اش، افغانستان، تردیدی وجود ندارد.  قبل از 

ریاست جمهوری او، روابط افغانستان با همسایه اش پاکستان، 

به سردی و تنش گراییده بود. غنی در رابطه با فراموش کردن 

گذشته و بازکردن صفحه ای جدید در روابط تلخ افغانستان و 

پاکستان، صادق بود. اما روش او برای دست یافتن به چنین 

رؤیایی ناقص و پر از عیب بود.

سیاست  سیاسی،  انتقادهای  تمام  گرفتن  نادیده  با  غنی 

آینده اش را روی ایجاد یک تغییر متزلزل در سیاست خارجی 

سمت  به  او  چرخش  نهاد.  بنا  پاکستان  قبال  در  افغانستان 

پاکستان ریشه در خیال واهی دارد؛ خیالی که اسالم آباد در 

بر سر میز مذاکره همکاری خواهد  کشاندن و آوردن طالبان 

کرد. اما به نظر می رسد که امید و خیال او با شدت حمله های 

وحشیانه ی طالبان در فصل جنگ امسال، نقش بر آب شده 

اخیرا  می نماید.  بی پایان  و  است  یافته  شدت  جنگ  است. 

مصئون ترین و امن ترین مناطق کابل شاهد بدترین حمله های 

افغانستان،  شمال  در  فزاینده  ثباتی  بی  بوده اند.  تروریستی 

همسایه های شمالی این کشور مثل ترکمنستان، تاجکستان و 

ازبکستان را نسبت به اوضاع در افغانستان بی اعتماد و نگران 

کرده است. دولت اسالمی، همانند ابر تیره ی پیش از طوفان، 

در کمین نشسته است و لحظه یی را انتظار می کشد که بتواند 

آتش پاره ی فراگیر جهاد هراس افگنانه اش را شعله ور ساخته و 

به خرابی بیشتر اوضاع بیفزاید. غنی هم از لحاظ استراتژیک 

و هم از لحاظ سیاسی، نمی تواند نسبت به پیامد منفی عدم 

تمایل و ناتوانی پاکستان در مهار طالبان، راضی باشد. 

تمام  دامن گیر  دارد،  افغانستان جریان  در  فعال  که  کشتاری 

لبریز  افغانی می شود. کاسه ی صبر غنی هم در حال  جامعه 

به  دادن  هشدار  با  افغانستان،  جمهور  رییس  است.  شدن 

پاکستان که می تواند روی روابط دیپلوماتیک اش با پاکستان 

تجدید نظر کند، ناخشنودی اش را از برآورده نشدن تعهدات از 

جانب پاکستان، علنی کرده است. اخیرا غنی نامه ای تندی به 

پاکستان فرستاده است که نشان دهنده ناامیدی او از پاکستان 

است: مردم در انتظار این هستند که تالش های رییس جمهور 

غنی برای رسیدن به صلح پایدار و همکاری با پاکستان، نتیجه 

بدهد. بدون در نظرداشت تعهدات جدی او برای آوردن صلح، 

برای تضمین  از جنگ  رییس جمهور غنی هیچ چاره یی غیر 

بقای کشور و تامین امنیت کودکان و زنان افغانستان ندارد.

طالبان  مخفی گاه های  دادن  قرار  هدف   و  سرکوب  کنار  در 

است  این  غنی  دیگر  خواست  پاکستان،  قبایلی  مناطق  در 

را که مسئول حمله های مرگبار  که پاکستان شبکه ی حقانی 

باوجود  بدهد.  قرار  هدف  نیز،  می باشد،  کابل  در  تروریستی 

که  افغانستان  حکومت  با  طالبان  رسمی  غیر  گفت وگو های 

افزایش  انجام شد،  ناروی  اوسلوی  و  ارومچی چین  در شهر 

حمله های وحشیانه ی تابستانی طالبان، عدم جدیت آنها را در 

گفت وگوهای صلح با اداره غنی نشان می دهند.

برای خاتمه دادن  به جانبداری از پاکستان، فشارهای قابل 

مالحظه ای باالی غنی وجود دارند. اما بیان علنی خشم غنی 

نشان دهنده یک  و  است  زود  پاکستان  بودن  منفعل  بر  مبنی 

تغییر جدی می باشد. او عجوالنه کوشش می کند دو پرنده را 

با یک سنگ شکار کند. اول خواست پیام روشنی به پاکستان 

برآورده  در  را  پاکستان  عدم صداقت  نمی تواند  او  که  بفرستد 

واکنش  بپذیرد.  تروریزم،  با  مبارزه  امر  در  تعهداتش  ساختن 

خشم گینانه ی او چندان تعجب آور هم نبود و گروه های فشار 

داخلی ضدپاکستانی را نیز نشانه رفت. امضای تفاهم نامه ی 

سازمان  و  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  میان  همکاری 

استخبارات پاکستان، انتقادهای گوناگون و شدیدی را علیه 

اطالعات  تبادل  و  تجسس  است.  برانگیخته  غنی  حکومت 

داخلی، عدم حسابدهی دموکراتیک و همکاری های اطالعاتی 

ضد هندی از جمله تعهدات این تفاهم نامه می باشند. عبدالله 

عبدالله از این تفاهم نامه خوشحال نیست. بعد از رسوایی های 

توافق نامه  زمانی  تنها  او  که  است  داشته  اظهار  غنی  بسیار، 

سیاسی  اجماع  یک  که  کرد  خواهد  امضا  رسما  را  اطالعاتی 

اخیرا  او  شود.  حاصل  افغانستان  در  آن  درباره ی  سراسری 

خبر  و  است  نشده  امضا  هنوز  »توافق نامه  گفت:  قندهار  در 

برای  پیشنهادی  توافق نامه ی  ندارد.  واقعیت  آن  امضاشدن 

تصویب به شورای امنیت ملی کشور فرستاده خواهد شد.«

پاکستان با همسایه غربی اش به خاطر برقراری صلح به فرصت 

بی سابقه ای دست یافته است. در صورتی که غنی ناکام شود، 

دیگر این فرصت تکرار نشدنی است و رهبران افغانستان را در 

با پاکستان دلسرد خواهد  آینده از همکاری در زمینه ی صلح 

کرد. اما محدودیت های ساختاری و استراتژیک، عمل کردن به 

وعده های داده شده ی کالن به غنی را برای اسالم آباد که هنوز 

در تردید به سر می برد، سخت خواهد کرد. توانایی و ظرفیت 

دارد.  بحث  جای  شدیدا  افغان  طالبان  کنترل  در  اسالم آباد 

جنرال راحل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان، در جریان 

یک دیدار از کابل در ماه فبروری اظهار داشت که »دشمن 

افغانستان، دشمن پاکستان است.« و زمانی که نواز شریف، 

نخست وزیر پاکستان، در ماه می از کابل دیدار کرد، اعمال 

طالبان را اعمال تروریستی نامید. اما با این اظهارات، پاکستان 

اعتبارش را به حیث میانجی برای طالبان از دست داد. 

و  مثابه یک مستعمره اش می بیند  به  افغانستان  به  اسالم آباد 

نمی تواند این نگاه را تغییر دهد. 

دست یافتن به »عمق استراتژیک« در افغانستان با سنت ضد 

سازمان یافته  به صورت  پاکستان  استراتژیک  فرهنگ  هندی 

گره خورده است، طوری که مخالفت با هند مطمئن ترین ابزار 

با استفاده از آن برتری  ممکن برای ارتش پاکستان است تا 

اقتصادی حفظ  و  اجتماعی  در حوزه ی سیاسی،  را  پاکستان 

که  پاکستان  استراتژیک  فرهنگ  جوهره ی   گذاشتن  کند؛ 

پاکستان  برای  شود،  اساسی  دگرگونی  هرنوع  دست خوش 

خودکشی خواهد بود.

میان جی گری  پشتون ها،  شمول  به  افغانستان  مردم  اکثر 

و  پیچیده  وضعیت  در  کشور  آن  که  را  نقشی  و  پاکستان 

می بینند.  ریاکارانه  می کند،  بازی  افغانستان  پرهرج ومرج 

پاکستان به یقین حق دارد که تأکید کند که خاک افغانستان 

سیاست  ماهیت  این که  اما  نشود،  استفاده  منافعش  علیه 

افغانستان را در مقابل هندوستان باید این کشور) پاکستان( 

تعیین کند، کابل را نگران و خشمگین کرده است. هیچ مردمی 

توسط  که  ناگواری  حادثه های  از  افغانستان  مردم  اندازه  به 

پاکستان سازمان دهی و مدیریت شده اند، بیشتر رنج نبرده اند و 

هیچ مردی به اندازه ی مردم افغانستان از این حمله ها متضرر 

حقوق  از  گذشتن  و  نقض  که  بگوید  شاید  یکی  نشده اند. 

مردم افغانستان در عملی شدن وعده های پاکستان، ضروری 

است و پیروی مردم افغانستان از سیاست های سلطه طلبانه/

هژمونی پاکستان قیمتی است که آنها باید برای آوردن صلح 

در کشورشان بپردازند. اما آیا مردم افغانستان، تا آن حد ناامید 

شده اند که بخواهند حق حاکمیت بر کشور شان را به پاکستان 

واگذار کنند؟ در واقع، کابل مکررا واضح و روشن بیان کرده 

است که تنها کابل، نه اسالم آباد،  پروسه ی مصالحه را رهبری 

خواهد کرد. 

دولت  و  پاکستان  میان  امنیتی  همکاری های  آغاز  مسلما، 

افغانستان برای آوردن صلح پایدار با فضاسازی هندستیزانه، 

کرده  گیر  استراتژیک  ناسازگار  دام های  در  آغاز  همان  از 

است. خطوط قرمز کابل یکی پس از دیگری نقض شده اند. 

پاکستان با اغفال و راه اندازی کودتا های خرد و ریز تاکتیکی، 

به نظر می رسد به صورت پی هم محدود حرکت می کند: اجبار 

تنها  استراتژیک«اش  »سرمایه  حفظ  در  پاکستان  راهبردی 

داد.  افزایش خواهد  را  غنی  اشرف  انتقادهای خشم گینانه ی 

به  به رهبری آی اس آی  استراتژیک«  نیروی تخریبی »عمق 

شدیدترین مرحله اش رسیده است و برای پیش برد برنامه های 

در  طالبان  پیشرفت  عدم  یافت.  خواهد  ادامه  اسالم آباد 

بسیاری  سرخوردگی  افزایش  موجب  کابل  حکومت  براندازی 

تاثیرات  غنی  است.  شده  طالبان  سرسخت  جنگ جویان  از 

شوم سرخوردگی طالبانی را که وفاداری شان را به گروه دولت 

درک   پاکستان  اما  می کند.  اعتراف  کرده اند،  اعالم  اسالمی 

این تهدید تا هنوز فاصله ی بسیار دارد. عالوه بر آن، امتناع 

آشکار پاکستان از برچیدن زیربنای هراس افگنی که با دقت 

ایجاد شده بود، تطبیق پروژه ی بزرگ دهلیز تجارتی چین و 

پاکستان  برای  اقتصادی  لحاظ  از  که  را   )CPEC( پاکستان 

کرده  موافقت  نیز  چین  کرد.  خواهد  پیچیده  است،  حیاتی 

است که در پروسه ی مصالحه ی افغانستان به دلیل اهمیت 

دولت  نفوذ  از  جلوگیری  خاطر  به  مشخصا  جیواستراتژیک، 

اسالمی در ایالت سنکیانگ و حفاظت از منافع اقتصادی اش 

داده است،  انجام  افغانستان که سرمایه  گذاری هنگفتی  در 

میان جی گری کند. در این میان اما، امیدواری های چین چه 

می شود؟

توسط  زخم ها  تمام  می گیرد،  ربط  افغانستان  به  آنجای که  تا 

مردم  آوردن  از  دور  به  شده اند.  وارد  شان  پیکر  بر  خودشان 

را  آنها  پاکستان  با  جانبه  یک  همکاری  هم،  کنار  افغانستان 

از هم جدا می کند. اگر غنی پای افغانستان را از این میدان 

دور  و  کرده  منحرف  اصلی  مسیر  از  را  خودش  نکشد،  پس 

خواهد یافت. بزرگ ترین مشکل او برای برقراری روابط حسنه 

با پاکستان، فروش محصولی ست که شمار مردم افغانستان 

برای خریدن آن کافی نیست.

 روابط حسنه افغانستان و پاکستان مبتنی بر چارچوبی است 

درحالی که  شود؛  برده  بین  از  هراس افگنی  آن  براساس  که 

دایمی  صورت  به  نمی تواند  تنهایی  به  تروریستان  نگهداری 

منافع جیواستراتژیک هند را در افغانستان از صحنه کنار بزند 

دفن خواهد  هندوکش  کوه های  در  زودی  به  آرزویی  چنین  و 

شد. آصف ابراهیم، نماینده ی خاص هند برای آسیای غربی و 

منطقه ی افغانستان-پاکستان، باید هر نوع تصور را که هند نفوذ 

از دست می دهد،  افغانستان  در  را  و موضع جیوپولیتکی اش 

دفع کند. 
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در قدم اول کوچی ها همیشه باالی مناطق هزاره نشین حمله کرده، مردم 
جایی که  تا  می کنند،  خراب  را  شان  زراعت  و  می کشند، کشت  را  محل 
زور شان برسند، چور و چپاول هم می کنند. در حالی که ما آدم ها، از بس 
تنبلیم حتی یک بار هم به خود زحمت نمی دهیم به مناطق هزاره نشین 

حمله کرده و زندگی انسانی هزاره ها را ویران کنیم. 
در قدم دوم، کوچی ها همیشه در حال سفر اند. یک هفته در یک منطقه 
به  می روند  بعدش،  هفته ی  کردند،  تعطیل  آن جا  را  زندگی  وقتی  اند، 
می کنند  فکر  کوچی ها  اکثریت  که  است  گفتنی  البته  دیگری،  منطقه ی 
این کار برای رضای خدا ضروری است. اما ما آدم ها حتی یک روز نشد 

که با زندگی سر دشمنی بگیریم. حتی محض رضای خدا.
در قدم سوم، کوچی ها در معرض خطر اند و برای دفع خطر، باید همیشه 
مسلح باشند. دقیقًا به همین خاطر است که تمام حکومت ها، توجه جدی 
به سوی جواز حمل سالح توسط کوچی ها دارد. مثاًل وقتی می روند به 
با  کنند،  مرش  کچالو  کرت  باالی  را  خود  گله خر  می خواهند  و  بهسود 
خود  مشهور  کتاب  در  کم کم  ابن  شوند.  مواجه  مزرعه  مخالفت صاحب 
"سیرت الحیوانات المافوق الوحشی" می گوید که حتی حیوانات ضرر خود 
از خود هر واکنشی را ممکن نشان  را حس می کنند و برای دفع ضرر، 
کشتن صاحب  به  دست  چرا  کوچی ها  این که  مورد  در  او سپس  بدهند. 
این گونه توضیح می دهند: وقتی سبک زندگی کوچی ها  مزرعه می زنند، 
تخریب  هنگام  اگر  کوچی ها  که  نکنید  تعجب  پس  است،  این گونه 
مزرعه ی یک دهقان با مخالفت دهقان یا کسانی دیگری مواجه شد؛ او 
یا آن ها را بکشند. این طبیعی است و ربطی به عقل و خرد ندارد. اما ما 
آدم ها که از بس بی غیرتیم، نه قصد تخریب مزرعه ی کسی را داریم و 
دولت  است که  به همین خاطر  قرار می گیریم،  در معرض خطر  نه هم 

سر ما مشکوک است و هیچ وقت جواز حمل اسلحه را به ما نمی دهد.
در قدم چهارم، شما کدام گروه بی ناموس را دیده اید که هم چور و چپاول 
است  معلوم  خوب  باشد؟  نداشته  کالشینکوف  و  پیکا  و  راکت  هم  کند، 
که ندیده اید! هر گروهی برای موفقیت در این زمینه به راکت و پیکا نیاز 
دارد. کوچی ها ضمن  این که دشمن کشت و زراعت هزاره ها اند، مهارت 
را  آدم ها کدامش  ما  دارند.  و چپاول هزاره ها هم  در چور  وصف ناشدنی 

داریم؟ راکت و پیکا یا مهارت در غارت کردن؟ هیچ کدامش!! 
بدهید،  به کوچی ها  را  افغانستان  جایداد  تمام  بیایید  پنجم، شما  قدم  در 
اگر قبول کرد که یک ماه مثل آدم زندگی کند؛ آن وقت بیایید مرا با تراق 
سرم آویزان کنید. در حالی که ما آدم ها، حتی اگر تمام جایداد خویش را از 
دست بدهیم، بازهم حاضر نیستیم حتی یک شب مثل کوچی ها زندگی 
معمواًل  اما  پشتون ها!  حتی  می کنیم،  حس  همه  را  تفاوت  این  کنیم. 

شهامت  ما آدم ها کم است و قدرت اعتراف را نداریم. 
ارتباطات و تجارت  دنیای  تکنالوژی و  از  در قدم ششم، پیش کوچی ها 
جهانی گفتن، گناه کبیره است و جزای آن در دنیا، صد مرمی کالشینکوف 
و در آخرت معلوم نیست که در کدام طبقه ی جهنم خواهد بود. اما پیش 
بتوانی  و  بگویی  سخن  تجارت  و  ارتباطات  و  تکنالوژی  از  وقتی  آدم ها 
چیزی جدیدی برای شان بیاموزی، کلی ثواب حاصل کردی و در حقت 
دعای خیر می کنند. اگر کمی وضع شان خوب بود، حتی یک وعده کباب 

هم برایت می دهند. 
اما خانمش را پیش داکتر  در قدم هفتم، یک کوچی حاضر است بمیرد 
نبرد. اما ما آدم ها، تا خانم مان یک سرفه از باب امتحان بکند، وقت به 
شفاخانه ی کیور می رسانیمش! کلی هم برایش دروغ می گوییم که روحیه 
دارد که  این قسمت یک ضرب المثل وجود  در  نشود. حتی  اش ضعیف 

می گوید: کوچی هرچه باشد، زن ذلیل نیست!
و  کیست  جمهور  رییس  که  نیست  مهم  کوچی ها  برای  هشتم،  قدم  در 
رییس جمهور چه گفته و چه خواهد کرد. چه اشرف غنی باشد، چه حامد 
تخریب کاری  و  غارت  حمله،  به  هم چنان  آن ها  نمی کند.  فرقی  کرزی، 
غنی  اشرف  وقتی  است  یادتان  آدم ها،  ما  اما  داد.  خواهند  ادامه  خویش 
خواهد  حل  همیشه  برای  را  ده نشین ها  و  کوچی ها  معضل  که  داد  قول 
غرض  می شد،  تیر  ما  پهلوی  از  هرکه  و  نمی شناختیم  پا  از  سر  کرد، 

می گرفتیم؟ 
در قدم نهم، کوچی ها اگر سال یک دفعه جان خود را بشوید، باز آن قدر 
مردم شریف است که هم دیگر را تحمل کند. اما آدم ها این گونه نیست، 
اگر هر دو روز یک بار حمام نکند، دیگر کسی حتا حاضر نیست با او سر 

یک سفره غذا بخورد. 
در قدم دهم، باور کنید آن ها قابل هدایت نیست! 

خبرنگار ناراضی

فضایل کوچی ها
 نسبت به  آدم ها

هادی دریابی

روابط حسنه
 میان افغانستان و پاکستان موقتی است

منبع: دپلامت 

نویسنده: وینا کورا

برگردان:  مختار یاسا

اکثر مردم افغانستان به شمول پشتون ها، 
را  نقشی  و  پاکستان  میان جی گری 
و  پیچیده  وضعیت  در  کشور  آن  که 
می کند،  بازی  افغانستان  پرهرج ومرج 
یقین  به  پاکستان  می بینند.  ریاکارانه 
حق دارد که تأکید کند که خاک افغانستان 
این که  اما  نشود،  استفاده  منافعش  علیه 
مقابل  در  را  افغانستان  سیاست  ماهیت 
پاکستان(  کشور)  این  باید  هندوستان 
خشمگین  و  نگران  را  کابل  کند،  تعیین 
مردم  اندازه  به  مردمی  هیچ  است.  کرده 
که  ناگواری  حادثه های  از  افغانستان 
مدیریت  و  پاکستان سازمان دهی  توسط 
هیچ  و  نبرده اند  رنج  بیشتر  شده اند، 
از  افغانستان  مردم  اندازه ی  به  مردی 
این حمله ها متضرر نشده اند. یکی شاید 
بگوید که نقض و گذشتن از حقوق مردم 
وعده های  عملی شدن  در  افغانستان 
مردم  پیروی  و  است  ضروری  پاکستان، 
از سیاست های سلطه طلبانه/ افغانستان 
آنها  که  است  قیمتی  پاکستان  هژمونی 
کشورشان  در  صلح  آوردن  برای  باید 
تا  افغانستان،  مردم  آیا  اما  بپردازند. 
حق  بخواهند  که  شده اند  ناامید  حد  آن 
پاکستان  به  را  کشور شان  بر  حاکمیت 
واگذار کنند؟ در واقع، کابل مکررا واضح 
و روشن بیان کرده است که تنها کابل، نه 
رهبری  را  مصالحه  اسالم آباد،  پروسه ی 
خواهد کرد. 



پایتخت  اوایل هفته ی گذشته در  احتماال حمله تماشایی 
افغانستان ناکام خوانده می شود: تمام حمله کنندگان، قبل 
از این که به هدف شان برسند، کشته شدند. اما از انجایی 
زد،  حکومت  تقلب  در  نمادین  ضربه  یک  حمله  این  که 
کامیاب بود. این حمله هم چنین روی صداقت رفتار اخیر 
برای  آغاز دوباره گفت وگوها  به  طالبان که نشان می داد 

پایان به جنگ در کشور متمایل اند، سایه افگند.
 روز دو شنبه، هفت عضو گروه طالبان با یک موتر بمب 
پالمان  بر  تهاجمی  سالح های  و  راکت ها  شده،  گذاری 
حمله کردند . نظر به گزارش سازمان ملل متححد دو غیر 
ملکی کشته شدند و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. 
پارلمان  داخل  در  قانونگذاران  حمله،  این  وقوع  زمان  در 
به معصوم  دادن  اعتماد  رای  برای  تا  بودند  آمده  گردهم 
نامزد  غنی  اشرف  جمهور  رییس  طرف  از  که  استانکزی 
وزیر وزارت دفاع تعیین شده است، رای گیری کنند. همه 
خواهد  شورشیان  هدف  بهترین  پارلمان  که  می دانستند 
برای  دروازه ها  از  عبور  در  آنها  موفقیت  این  بنابر  و  بود 
]پارلمان[  ساختمان  بر  مستقیم  به صورت  راکت ها  فیر 
بی  چالش های  از  دیگری  شاهد  این  بود.  توجه  قابل 
شماری است که نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج 

نیروهای بین المللی با آنها مواجه اند. 
این حمله به دنبال یک رشته حمالت اخیر علیه قاضی ها، 
دادگاه ها و مهمانخانه ها واقع شد. از آنجایی که حکومت 
قادر به حفاظت از مقاماتش نیست، سیاست ملکی مانند 
نماینده ی  رحمانی،  عارف  است.  مقدم  خط  در  جنگ 
پارلمان که از این حمله جان سالم به در برد، گفت: »من 
فرزند جنگ هستم، ما با جنگ بزرگ شدیم. از زمانی که 
وکیل پارلمان شدم، پنج بار هدف حمالت قرار گرفته ام.«

خارجی  سربازان  خروج  از  ناشی  خالی  از  که  طالبان 

زنده  را  مرده  السالم  علیه  عیسی  که  هست  یادتان 
وقت شما  آن  در  نیست، چون  یادتان  که  البته  می کرد؟ 
هنوز به دنیا نیامده بودید. خوب، اگر به دنیا آمده بودید 
هم گمان نکنم به معجزه ی او ایمان می آوردید. آن وقت 
می گفتید که تا با چشم خودمان نبینیم، قبول نمی کنیم. 
حاال یک عیسا خان دیگر داریم که زنده را مرده می کند. 
با چشم  باید  باور می کنید؟ می گویید  همین را کجا شما 

لرزان  و  قاطعیت حکومت  با عدم  برداری می کنند،  بهره 
اند. آقای غنی و عبداهلل عبداهلل،  بودن آن جسورتر شده 
رییس اجراییه اش، ماه ها نتوانستند روی انتصاب افراد در 
را  برسند و حکومت  توافق  به  امنیتی  موقف های کلیدی 
به بن بست کشیدند. رای گیری پارلمان که قرار بود روز 
بیش  غنی،  آقای  تالش  سومین  شود،  برگزار  شنبه  دو 
وزیر  تعیین  برای  تحلیفش،  مراسم  از  بعد پس  ماه  نه  از 

دفاع بود. 
هرچند این حمله بخاطر میزان جاه طلبی اش قابل توجه 
بود؛ اما به سختی نشانه ای بوده می تواند که کابل در حال 
با  پایتخت  خشونت،  گاهگاه  وقوع  باوجود  است.  سقوط 

معیارهای افغانستان نسبتا امن است. 
افغانستان  در  خارجی  جنگ جویان  ورود  با  که  طالبان 
جسور شده اند، از حمالت بهاری ساالنه شان برای تصرف 
مناطق استراتیژیک استفاده کرده اند. در قندوز، والیتی در 
شمال که از منطقه مرکزی سنتی طالبان دور واقع شده 
را  ولسوالی  دو  مرکزهای  طالبان  گذشته  هفته ی  است، 
تصرف کردند و باعث نگرانی مقام های حکومت مرکزی 
شدند که بر مرکز این والیت تاخت و تاز خواهد شد. اگر 
از  پس  طالبان  که  است  باری  اولین  بیافتد،  اتفاق  این 
تار و مار شدن حکومت شان در جریان تهاجم به رهبری 
امریکا در سال 2001، می توانند شهری را به تصرف شان 
درآوردند. پیامدهای آن ویران گر خواهد بود؛ چون قندوز 
مسیر  و  می کند  وصل  شمال  والیت  چندین  به  را  کابل 

اصلی دسترسی کشور به تاجکستان است.
با این حال، در این مقطع زمانی شورشیان احتماال آنقدر 
و  را تصرف کرده  تا مرکز یک والیت  نیستند  قدرت مند 
عمدتا  آنها  که  است  دلیل  این  به  احتماال  کنند.  کنترول 
اجازه  آنها  به  که  می کنند  تمرکز  روستایی  مناطق  روی 

با  که  تروریست ها  آخر،  دیگر.  نمی شود  ببینیم.  خودمان 
بفهمید کی می خواهند  تا شما  شما هم آهنگ نمی کنند 

به دست عیساخان مردار شوند. 
با همه ی این ها، من و شما یک کار را خوب بلدیم. این 
عیسا  بدهیم  خبر  دیگر  واسکت  سنگین  برادران  به  که 
زیر  که  کن  زنده  مرده  عیسای  آن  کجاست.  فعال  خان 
تروریست  خان  عیسا  این  اما  می رفت.  آسمان  به  فشار 

در  را  مخدر  مواد  و  اسلحه  جنگ جو،  آزادانه  تا  می دهد 
سرتاسر ولسوالی ها و والیت ها انتقال بدهند.

عملیات های بی امان طالبان ثابت می کند که جنگ پایان 
آنها خواسته  از  از روحانیون  نیافته است؛ هرچند بسیاری 
اند تا در جریان ماه جاری رمضان اسلحه شان را بر زمین 
در  احتمالی  اختالف  از  نشانه های  حال،  این  با  بگذارند. 

درون این جنبش وجود دارد.
از  استفاده  برای  پاکستان  البی  راستای  در  غنی  آقای 
نفوذش و آوردن طالبان به میز چانه زنی، سخت تالش 
کرده است. از اوایل ماه می بدی نسو، اعضای دفتر سیاسی 
این جنبش در قطر با افراد نزدیک به حکومت افغانستان 
هردو  نمایندگان  اند.  داشته  رسمی  غیر  مالقات های 
شخصی شان  صالحیت های  با  که  می کنند  تاکید  طرف 
عمل می کنند، هرچند برخی از نمایندگان بلندپایه موجب 
خواهد  واقع  صلح  گفت وگوهای  که  اند  شده  امیدواری 
شد. طیب آغا، مذاکره کننده ارشد طالبان، حکمت خلیل 
کرزی، معاون وزیر خارجه و شکریه باکزی، عضو مجلس 

نمایندگان شامل شرکت کنندگان بودند.
است  این  پرسش  می شود.  شدیدتر  جنگ  حال،  این  با 
نمایندگی  از چه کسانی  دقیقا  نمایندگان طالبان  این  که 
می جنگند  نبرد  میدان  در  که  شورشیانی  آیا  و  می کنند؟ 
هیچ تمایلی به ایفای نقش در سیاست زمان صلح دارند یا 
خیر؟ در حال حاضر، احتماال اختالفات استراتیژیک میان 
ناراضی طالبان  و  فرماندهان سرخورده  رهبری طالبان و 
باعث ادامه ی جنگ می شود. منطق طرف طالبان هرچه 
نکند،  فروکش  خشونت ها  موج  این  که  زمانی  تا  باشد، 
واقعی یک  نماد  بر  است. حمله  بعید  گفت وگوهای صلح 
دولت دموکراتیک هرگونه تالش در راستای مصالحه را 

تضعیف می کند.

را  تذکره اش  لمبر  دادیم،  را  آدرس اش  برود؟  کجا  آزار 
شش  از  چهره اش،  خط  و  خال  با  را،  عکس اش  دادیم، 
دیدیم  راستی،  بوک گذاشتیم.  فیس  در  و  گرفتیم  جهت 
این چیزها انگیزه ی کافی برای برادران تروراضی ایجاد 
قبلی  موارد  بر  هم  دیگر  تشویقی  بسته های  نمی کنند، 
افغانی  میلیون  یک  عیساخان  که  حاال  کردیم.  اضافه 
دارد و یک آپارتمان قشنگ هم جزو دارایی های او شده، 
می رود.  خدایداد  رئیس  نرود  او  سراغ  دیگر  کس  هیچ 
میان  در  دیگر  که  خدایداد  رئیس  می گویید،  راست  آها، 
البته خدا می داند در میان ما هست یا نیست.  ما نیست. 
شاید باشد و ما فکر می کنیم نیست. بگذریم. وقت خود 
را سر خیاالت بی فایده ضایع نکنیم. راستی، شنیدید که 
رئیس جمهور قبلی ایران چه گفت؟ گفت که کشورهای 
غربی به شدت تالش می کنند امام زمان را دستگیر کنند. 
من وقتی این گونه حرف ها را می شنوم، خنده ام می گیرد. 
بتوان  راحتی  این  به  که  است  عیساخان  زمان  امام  مگر 
هستند  کسانی  می دانم  کرد؟  پیدا  را  گی اش  زنده  محل 
که اساسا وجود امام زمان را قبول ندارند. روی سخن ما 
با آنان نیست. پشت سخن ما با آنان است. آدم که ایمان 
نداشته باشد، ندارد دیگر. چه کار کنیم؟ جالب است که 
همین بی باوران قبول دارند که عیسا، آن عیسا، مرده را 
زنده می کرد، اما قبول ندارند که امام زمان فقط زنده گی 
کند. حاال صد سال و هزار و سه صد سال اش چه فرقی 
می کند؟ یک نفر دل اش می خواهد هی چهارده قرن زنده 
آقای  به  شخصا  من  اما  دارد؟  مشکلی  کسی  کند؛  گی 
احمدی نژاد اطمینان می دهم که کسی که توانسته هزار 
و چندصد سال عزرائیل را سرگردان کند، تا دنیا دنیاست، 
به چنگ سیا و ام آی سیکس و امثال شان نخواهد افتاد. 

به نظر شما، کمی از بحث دور نیفتادیم؟

فمنیسم در سراسر جهان-4
می توانستند  المللی  بین  کنفرانس های  اما 
رابطه ها  کنار  در  نیز  را  خصومت ها  و  تفاوت ها 
برجسته کنند. در یک کنفرانس جهانی در 1980، 
تعدادی از زنان شکایت کردند که هرگز در مورد 
مسایلی چون حجاِب روبند و عمل ناقص سازی 
با  را  درگیری  بیشترین  که  زنانی  با  زنان،  جنسی 
آن داشته اند، مشورت نشده است. در کنفرانسی 
دیگر در مورد جمعیت و توسعه، که در 1944 
در قاهره برگزار شد، زنان »جهان سوم« اعتراض 
زنان  توسط  کنفرانس  کار  دستور  که  کردند 
اروپایی و آمریکایی که تنها به مسایل پیشگیری 
از بارداری و سقط جنین عالقه مند هستند، ربوده 
شده است؛ هم چنین زمانی که آنها مسایل »جهان 
و  نژادپرستی  از  نشانی  می کنند،  بیان  را  سوم« 
کنفرانس  در  حتا  دارند.  گونه  رییس  رفتاری 
وجود  زمینه  این  در  شکایت هایی  پکن،   1955
داشت که بحث بی پایان غربی ها در مورد حقوق 
معناست  این  به  جنسی  رویکردهای  و  بارداری 
که نگرانی های اساسی زنان دیگر، از ملت هایی 
است.  شده  گرفته  نادیده  یافته،  توسعه  کم تر 
گرفتن  کار  به  که  داشت  بیان  زن  یک  چنان که 
نگرانی های  از  گفت وگو  برای  غربی  فمنیست 
دیگر کشورها، مانند آمریکای جنوبی، »متفاوت 
قرص  با  معده  شدید  درد  درمان  برای  تالش  از 

سردرد نیست.«
از  یکی  فرهنگی،  تقابل  از  برخاسته  تفاهم  سوء 
یک   ،1951 در  است.  مشکالت  ماندگارترین 
گریس  نام  به  زنان،  رای  حق  مدافع  انگلیسی 
با  نوشت  کتابی  ترکیه  از  دیدار  از  پس  الیسون، 
عنوان »یک زن انگلیسی در حرم سرای ترکی«. او 
درک موجود از این که اصالحات چه گونه روی 
به  تاثیر می گذاشتند و چه گونه حتا  زنان  زندگی 
آزادی  از  میزانی  طرفدار  نیز  مردان  می آمد  نظر 
او  هم چنین،  می کشید.  تصویر  به  را  بودند  زنان 
عمیقا عالقه مند به بحث جاری در مورد استفاده 
اکثر  مانند  نیز  او  اما  بود.  سنتی  لباس های  از 
توریست های فمنیست در زمان خودش، گرایش 
داشت تا در مورد پوشش سنتی و حجاب، خیال 

پردازی کند. 
نام زگرب  به  اما زمانی که دوست ترک او، زنی 
ورق  کرد،  مالقات  انگلستان  در  را  او  هامون، 
نامه  از  کتابی  هامون  برگشت.  الیسون  علیه 
اروپایی  »برداشت های  نام  به  الیسون  به  هایش 
بانوان  »باشگاه  او  کرد.  منتشر  ترک«  زن  یک 
فاقد رمز و راز  لندن« را، کسل کننده، بی روح، 
و جذابت حرام سراها خواند و بی مفهوم دانست. 
به شدت  بود که نگاهی  پارلمان  از  اما دیدارش 

انتقادی به او داد:
»گالری  که  نگفتی  من  به  هرگز  عزیزم، چرا  »اما 
با  حرم سرایی  است؟  حرم سرا  یک  بانوان«، 
پنجره های مشبک. حرم سرایی متعلق به دولت!... 
جهان  سراسر  به  حمایت  بدون  را  زنان تان  شما 
می فرستید و در این جا، در مکانی که قوانین تان 
حفاظت  از  نمادی  با  را  آنها  می شوند،  ساخته 

می پوشانید!.«
غربی  آکادمیک  فمنیست های  از  تعدادی 
مفید،  چندان  نه  و  پایان  بی  گونه ای  به  معاصر، 

پردازی  تئوری  حرم سرا  و  حجاب  با  رابطه  در 
می کنند. به نظر می آید که آنها با شالوده شکنی 
تالش در جذاب نمودن دیدگاهشان کرده و در 
سازی«  »شرقی  فانتزی  از  خود  نایاب  نسخۀ  در 

افراط می کنند.
مسئلۀ حجاب، مسلما موضوعی مهم و در بعضی 
بوده  برانگیز  جنجال  اغلب  مسلمان،  جوامع  از 
یک  همسر  شعراوی،  هدا   ،1923 در  هست.  و 
سیاست مدار مشهور مصری، با برداشتن حجابش 
پس از سفری به خارج، با این که روسری اش را 
نگه داشته بود، غوغایی به پا کرد. اما کار مهم تر 
او آن بود که گروهی از زنان را تشکیل داد تا برای 
تحصیالت بهتر، حق رای، حق کاندید شدن برای 
منصب دولتی و اصالحات )قانونی( در رابطه با 
زنانی  مانند  نیز  او  کنند.  مبارزه  خانواده،  حقوق 
پیش از خودش، چه در مصر و چه در کشورهای 
اسالمی دیگر، برای به وجود آمدن یک فمنیسم 

کامال اسالمی تالش می کرد. 
پنج سال بعد، زنی لبنانی به نام نظیرا زین الدین، 
کتابی منتشر کرد با این بحث که »حجاب توهینی 
»سرکوب  و  است«،  زنان  هم  و  مردان  به  هم 
شود«.  توجیه  اسالم  به  توسل  با  نمی تواند  زنان 
تظاهرات هایی  او  کتاب  علیه  دینی  )دانشمندان 
از  بسیاری  دیگر،  طرفی  از  کردند(.  اندازی  راه 
زنان بحث می کردند که حجاب می تواند رهایی 
جای  به  می دهد  اجازه  آنها  به  و  باشد؛  بخش 
مشاهده شدن، مشاهده کنند. حجاب نه تنها آنها 
بلکه  می بخشد،  رهایی  ُمد  و  هوس  انواع  از  را 
امان  در  جنسی  آزارهای  از  تا  می کند  کمک 
البته غیر ممکن است که تمام ملت های  بمانند. 
بیشتر  در  بدهیم.  قرار  دسته  یک  در  را  مسلمان 
تفاوت هایی  مصر،  مانند  مسلمان  کشورهای 
مشخص و قابل توجه میان طبقات اجتماعی، و 
نیز میان زنانی که در روستاها و شهرهای بزرگی 
الکساندریا زندگی می کنند، وجود  و  قاهره  مثل 
مخصوصا  مسلمان،  زنان  از  زیادی  تعداد  دارد. 
در شهرهای بزرگ، مشکلی با بی حجاب بودن 
ندارند. اما از طرفی دیگر، برخی از زنان ترکیه ای 
بحث کرده اند که در واقع این حجاب است که 
و  زندگی عمومی  به عرصۀ  ورود  امکان  آنها  به 
آزادی برای کار کردن با اعتماد به نفس، به عنوان 
در  مباحث  این  گاهی  می دهد.  پزشک  یا  معلم 
جوامع اسالمی در غرب پیش می آیند. دختران 
از  استفاده  منع  از  پس  فرانسه  در  مدرسه ای 
روسری، به شدت اعتراض کردند. در انگلستان 
بر  روسری  بر  عالوه  که  زمانی  مسلمان  دختری 
پوشیدن لباس هایی گشاد و بلند  اصرار می کرد، 
و  بود  موردی خاص  این  اما  سرتیتر خبرها شد. 
هر صبح تعداد اندکی دختران دیده می شوند که 

دقیقا با همین لباس به مدرسه می روند.
مذهبی  رهبران  با  حکومت هایی  در  مشکالت 
حجاب  با  سعودی،  عربستان  هستند.  شدیدتر 
نمی توانند  حتا  که  زنان  برای  سنگین  و  اجباری 
بزنند  قدم  خیابان  در  مرد  بدون یک خویشاوند 
و احتیاج به اجازۀ مردی برای سفر و کار دارند، 
دیگر،  طرف  از  ایران،  است.  افراطی  نمونه ای 
سیاسی  فعالیت های  با  زنان  از  طوالنی  تاریخی 

مستقل دارد.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش چهل و سوم

منبع: اکونومیست

برگردان:  صمیم صالحی 

سخیداد هاتف

    شنبه6 سرطان، 1394سال چهارم شماره 866

حمله بر پارلمان افغانستان؛

بوسه ی خرس
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آنچه که » عیسا« می کرد

وقتی حتا ناکامی پیروزی است
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یادداشت های سخیداد هاتف

یادتان هست روزگاری رییس جمهور ما می گفت 

تمام  که  کنیم  صادر  جهان  به  کشمش  یک  بخیر 

نمی گفت،  اسهال  راستی،  نه  شود؟  اسهال  دنیا 

کشور  میان  تجارت  می گفت  می گفت.  تسهیل 

بعد چون  و  تسهیل می کند  را  بقیه ی جهان  و  ما 

کشور ما سرزمینی است که بی باده نشاط خیزد از 

تاک وی اش، هی کشمش صادر می کنیم و یورو 

و دالر وارد می کنیم. مدتی که گذشت هزاران نفر 

از برادران داعش ریختند به میهن شیران و معلوم 

برادران  این  و  نکرده ایم  صادر  کشمش  که  شد 

خودشان تشریف آورده اند که انگور تازه بخورند.

رییس  نگرفت،  مان  کشمش  تجارت  که  حاال 

جمهور به تازه گی گفته که مس مس، ما مس زیاد 

می دانم  من  مس.  می کنیم،  صادر  مس  داریم، 

دچار  کشمش  سرنوشت  همان  به  آخر  هم  مس 

می شود. شاید هم به سرنوشتی بدتر. آخر، خود 

شما منطق دارید. یک محاسبه ی سریع بکنید:

یک افغان چه کار را می کند، چه کار را نمی کند؟ 

خوشه  می شود  پخته  خودش  انگور  ببینید، 

است  این  بکنید  باید  شما  که  کاری  تنها  خوشه. 

و  بکنید  شاخ  از  را  انگور  خوشه های  این  که 

شوند  خشک  که  کنید  آویزان  کاهدان  در  ببرید 

شده  مشخص  که  وقتی  بخیزد.  نشاط  ازشان  و 

معلوم  نمی کند،  صادر  کشمش  تان  مملکت  که 

است که هیچ انگوری خشک نکرده اید. حال اش 

بیایید و مس را از زیر  را نداشته اید دیگر. حاال 

استخراج  از کوه  افغان مس  کنید.  استخراج  کوه 

می کند؟ هیهات من الذله. یعنی اصال از فکرش 

ذله شدیم. 

این  ما  جمهور  رییس  چرا  پس  می پرسید  حتما 

حرف ها را می زند؟ من هم جواب این سوال را 

به  هست  قانونی  شناسی  روان  در  اما  نمی دانم. 

نام قانون »ارجاع به پوف«. بر اساس این قانون، 

این  به  نتواند  و  باشد  داشته  زیاد  آرزو  که  فردی 

به  بپوشاند،  عمل  تنبان  پیراهن  خود  آرزوهای 

پناه می برد و مدتی پوف  گرم خانه ی درون خود 

کار  این  از  دست  آهسته  آهسته  بعد،  می کند. 

می کشد و می رود به امریکا و کتابی می نویسد با 

عنوان »چرا نشد؟«. به این می گویند قانون ارجاع 

که  است  ملی  پوفتمان  همان  نتیجه اش  پوف.  به 

همه می شناسیم.

از کشمش
 به مس گذشتیم

یکی  افغانستان،  نشیب  و  پرفراز  و  بازسازی دشوار  در 
شده  اشاره  آن  به  همه  از  بیشتر  که  روشنی  نقاط  از 
به  که  است  افغان  آموزان  دانش  تعداد  افزایش  است، 
مکتب می روند. زمانی که رژیم طالبان در سال 2001 
برانداخته شد، کم تر از یک میلیون دانش آموز افغان 
به مکتب می رفتند که تعداد بسیار اندک آنان دختران 
جریان  در  افغانستان،  حکومت  گفته ی  به  نظر  بودند. 
و  یافت  افزایش  میلیون   8 به  رقم  این  اخیر،  سال های 
آموزان  دانش  جمع  در  دختر،  و  پسر  جنس،  هردو 

مشارکت خوبی داشتند.
و  شک  در  دستاورد  این  کالنی  و  گستردگی  اکنون 
سربازرس  سپکو،  جان  است.  شده  انداخته  تردید 
ویژه ی ایاالت متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، 
مقام های  منتشر شد گفت  پنجشنبه  نامه ای که روز  در 
کرده  ادعا  اخیرا  افغانستان  پرورش  و  آموزش  بلندپایه 
دانش  تعداد  مورد  در  آن ها  از  پیش  مقام های  که  اند 

آموزان، معلمان و مکتب ها گزافه گویی کرده اند.
جان سپکو نگفت که فکر می کند تا چه حد در مورد 
این ارقام مبالغه شده است. اما ماه گذشته از او نقل و 
افغانستان  پرورش  و  آموزش  سیستم  که  بود  قول شده 
از  آن ها  نام  حذف  از  قبل  را  غایب  آموزان  »دانش 
ثبت  آموزان  »دانش  عنوان  به  سال  سه  تا  حاضری، 
نام شده« می شمارد.« وی گفت که سال گذشته 1.55 
دانش  کل  در جمله  »غیر حاضر«  آموز  دانش  میلیون 

آموزان شامل ساخته شده بودند. 
که  دادند  گزارش  ]معارف[  »وزیران  نوشت:  سپکو 
و  ندارند  وجود  فعال  مکاتب  کشور  ناامن  مناطق  در 
مقام های پیشین آمار ساختند، پول ها را اختالس کردند 

و در امتحانات ورودی دانشگاه مداخله کردند.«
بیشتر  اطالعات  خواهان  که  نامه ای  در  سپکو  جان 
عنوان  به  متحده  ایاالت  المللی  بین  توسعه  اداره ی  از 
به سیستم آموزش  امریکا  ایاالت متحده  کانال کمک 
نشان  ادعاها  »این  گفت:  بود،  افغانستان  پرورش  و 
دیگر  و  امریکا  متحده  ایاالت  احتماال  که  می دهند 
که  اند  پرداخته  را  مکاتبی  هزینه های  کنندگان  کمک 

معاشات  و  نمی روند  مکتب  ]این[  به  آموزان  دانش 
معلمانی را پرداخته اند که تدریس نمی کنند.«

عالی  تحصیالت  وزیر  و  افغانستان  معارف  وزیر 
کردند.  آشکار  را  مسایلی  پارلمان  در  اخیرا  افغانستان 
عالی  تحصیالت  و  معارف  وزارت های  مقام های  این 
خدمت  غنی  اشرف  جمهور  رییس  حکومت  در 
می کنند که سال گذشته انتخاب شد و آن ها می گویند 
معارف  وزارت  مقام های  توسط  متورم  آمار  این  که 
رییس  کرزی،  حامد  حکومت  در  که  اند  شده  تولید 

جمهور پیشین افغانستان، خدمت می کردند.
را  دالر  میلیارد   100 از  بیش  امریکا  متحده  ایاالت 
از  و  است  کرده  هزینه  افغانستان  بازسازی  زمینه  در 
و  آموزش  سیستم  در  آن  دالر  میلیون   769 جمله،  آن 
بدان  این  و  است  رسیده  مصرف  به  افغانستان  پرورش 
و  آموزش  بخش  در  شده  مصرف  پول  که  معناست 
ایاالت  کمک های  کل  درصد  یک  از  کم تر  پرورش 
ارتش  که  پولی  مجموع  می دهد.  تشکیل  را  متحده 
است  کرده  هزینه  افغانستان  جنگ  در  متحده  ایاالت 

باعث شده است این آمار کوچک باشند.
سپکو  دفتر  نامه های  سلسله  از  نامه  آخرین  نامه،  این 
با  مقایسه  در  متحده  ایاالت  می دهد  نشان  که  است 
انتظار  افغانستان  در  پولش  کردن  هزینه  از  که  آنچه 
سپکو  است.  داشته  اندک  بسیار  دستاورد  داشت، 
دانش  ارواح،  مکتب های  مورد  در  »ادعاها  گفت: 
آموزان ارواح و معلمان ارواح توجه فوری می طلبد.« 
متحده  ایاالت  المللی  بین  توسعه  اداره ی  از  وی 
این  در  بیشتری  اطالعات  جون  ماه  آخر  تا  خواست 

زمینه فراهم کند. 
اداره توسعه بین المللی ایاالت متحده امریکا، اغلب به 
به عنوان نمونه ای  افغانستان  سیستم آموزش و پرورش 
از پیشرفت واقعی در کشوری یاد کرده است که هنوز 
اقتصادی  فساد  و  گسترده  فقر  طالبان،  جاری  شورش 
اداره توسعه  به گفته سپکو،  اما نظر  دامن گیرش است. 
به  داده ها  زمینه ی  در  متحده  ایاالت  المللی  بین 
است  نمی توانسته  و  است  کرده  تکیه  افغان  مقام های 

به صورت مستقالنه ارقام را تصدیق کند. اداره توسعه 
سپکو،  نامه ی  به  پاسخ  در  متحده،  ایاالت  المللی  بین 
بیانیه ای را صادر کرد و گفت این اداره: »هرگونه ادعا 
در مورد دست کاری یا جعل داده ها را جدی می گیرد. 
ما از وزارت معارف خواسته ایم در مورد بیانیه ی وزیر 

اطالعات بیشتری ارائه کند.« 

مکاتب افغانستان و مبالغه دستاوردها

وزیر معارف افغانستان و وزیر 
تحصیالت عالی افغانستان اخیرا 

در پارلمان مسایلی را آشکار کردند. 
این مقام های وزارت های معارف و 
تحصیالت عالی در حکومت رییس 
جمهور اشرف غنی خدمت می کنند 
که سال گذشته انتخاب شد و آن ها 

می گویند که این آمار متورم توسط 
مقام های وزارت معارف تولید شده 

اند که در حکومت حامد کرزی، رییس 
جمهور پیشین افغانستان، خدمت 

می کردند.
ایاالت متحده امریکا بیش از 100 

میلیارد دالر را در زمینه بازسازی 
افغانستان هزینه کرده است و از آن 

جمله، 769 میلیون دالر آن در سیستم 
آموزش و پرورش افغانستان به 
مصرف رسیده است و این بدان 

معناست که پول مصرف شده در 
بخش آموزش و پرورش کم تر از 

یک درصد کل کمک های ایاالت متحده 
را تشکیل می دهد. مجموع پولی 
که ارتش ایاالت متحده در جنگ 

افغانستان هزینه کرده است باعث 
شده است این آمار کوچک باشند.
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است.  موفقیت  در  مهم  مهارتی  پول،  موثر  مدیریت 
شان،  زندگی  اولیه  سال های  از  موفق  افراد  از  خیلی 
باشند.  کارآمد  پول  مورد  در  که  می گیرند  تصمیم 
از زندگی، آموزش تهدیدها  همچون هر جنبه دیگری 
و چالش های دنیا به خود بسیار مهم است. رصف وقت 
برای تسلط بر چند اصل مهم منجر به نتایج عالی در 

آینده می شود.
1-آنهاولخرجیمنیکنند

زندگی بر مبنای درآمدتان یک مهارت مدیریت مالی 
با متام وجود  دنیا  افراد  از ثروت مندترین  بعضی  است. 
این اصل را به کار بسته اند. برای مثال، رس جان متپلتون، 
رسمایه گذار افسانه ای که تبدیل به یک میلیاردر شد، 
از  درصد   50 کرد،  رشد  محدود  راه های  از  وقتی  حتا 
این بیش از حد توان  انداز کرد. اگر  درآمدخود را پس 
شامست، نگران نباشید. می توانید با پس انداز 10 تا 15 

درصد از درآمدتان به موفقیت مالی دست یابید.
اهمیت منیشوند؛ متمرکز قیمت روی آنها  -2

ارزشرادرکمیکنند
قیمتی که برای یک غذا یا یک لباس یا رسمایه گذاری 
افراد  از داستان است.  تنها بخشی  در کاری می پردازید 
رسمایه  در  می اندیشند.  هم  کاال  آن  ارزش  به  موفق 
گذاری ها، چشم انداز رشد آن رسمایه گذاری در آینده 

را در نظر می گیرند. 
برای موارد شخصی، در پی محصوالتی با کیفیت باال 
هستند که عمر بیشرتی داشته باشند. برای مثال، ممکن 
قیمتی  است یک جفت کفش خوش دوخت تجاری 
این  از  اگر  اما  باشد  داشته  بیشرت  یا  دالر   200 معادل 
کفش ها به خوبی نگهداری شود، سال ها عمر خواهند 

کرد.
3-آنهاپولنقدخودرابرایقیمتپایهوسود
را خود سپردههای که میدانند هدرمنیدهند؛

چگونهمدیریتکنند

وقتی همه چیز آنطور که می خواهید پیش منی رود و 
بارانی می شود. دوست  عبارت ساده تر آسامن دلت  به 
با  داری در یک جای آرام با خود کمی خلوت کنی و 
بیرون  را  احساساتت  انگیز  غم  موزیک  یک  شنیدن 
می رسد  پایان  به  موقت  نشینی  عزلت  وقتی  بریزی. 
احساس می کنی قدری سبک تر شده است. اما آیا واقعا 
شنیدن موسیقی غم انگیز می تواند باعث آرامش افراد 

در رشایط غم انگیز و دردناک شود؟
رنجی که واقعی نیست

انگیز گوش  به موسیقی غم  دلیل خاصی  بدون  وقتی 
می دهید درگیر غم و ناراحتی می شوید و واقعی نیست 
و  غیرواقعی  عامل  وسیله یک  به  که  می شود گفت  و 
بدتان  نتیجه چندان  در  اید.  امن دچار غم شده  کامال 
منی آید که کمی احساس غم را تجربه کنید. به همین 
خاطر گوش دادن به یک موسیقی غم انگیز می تواند 

در شام باعث ایجاد حس آرامش شود.
فوایدموسیقیغمگین

• موسیقی که نقش مشاور را دارد
گوش  از  بعد  گاه  که  اید  کرده  فکر  این  به  حال  به  تا 

گزارش  به  بگذارید.  ماه  در  خود  اقساط  بر  حدی  باید 
آمریکایی  خانگی  لوازم  قیمت  متوسط   ،CNN
خواهد  همراه  قسط  و  بدهی  دالر  هزار   15 از  بیش 
به  چشمی   گوشه  همیشه  موفق  افراد  هم چنین  داشت. 
برای  مقدار  چه  این که  دارند؛  خود  بانکی  کارمزدهای 
استفاده از ATM و تراکنش های دیگر می پردازند. وقتی 
نحوه کار سیستم را درمی یابید، اجتناب از این کارمزدها 

بسیار راحت خواهد بود.
تنها مرور 5 تا 10 دقیقه ای حساب مالی تان در هر ماه، 
رصفه  و  کارمزدها  این  درک  برای  که  است  وقتی  متام 

جویی در آن الزم است.
فراموش زندگی در بزرگ تغییرات از پس  -4
منیکنندکهداراییخودراباآنهامهنگکنند

آیا اخیرا ازدواج کرده اید؟ آیا همرستان از آرزوهای تان 
اطالع دارد؟ اینها نکاتی هستند که افراد موفق در امور 
مالی به طور موثر انجام می دهند. اختصاص دادن وقتی 
برای مرور زندگی خود و طرح های مالی تان حداقل یک 
بار در سال، روشی عالی برای قرار گرفنت در قله تغییرات 

مهم است.
پی در نیستند؛ قانع راکد درآمدی به آنها  -5

راههاییبرایافزایشدرآمدهستند
برای  فقط  یا  ندارند  بیشرتی  پول  درخواست  بعضی ها 
افزایش چند درصدی و محدود خود را آماده می کنند. 
حرکت  بی  شام  که  یعنی  درآمد  میزان  آن  متاسفانه 
ایستاده اید و تورم، قدرت خرید شام را در خود می بلعد. 
در عوض، افراد موفق در پی راه هایی برای کسب درآمد 
عالیق  برای  انتخاب هایی  افزون،  درآمد  هستند.  بیشرت 
نوعی حس  و  دادن  پول  برای  بیشرت  شخصی، ظرفیت 

امنیت به شام می دهد.
افراد موفق عملیات روزانه برای افزایش درآمد خود انجام 
می دهند. برای مثال، در دوره هایی آموزشی برای افزایش 
برای  ایده هایی  در  یا  می کنند  رشکت  مهارت های شان 

یک  متوجه  ناگهان  غمگین  موسیقی  یک  به  دادن 
انگیز  تغییر یک وضعیت غم  و  برای اصالح  راه حل 
شام،  کردن  آرام  بر  عالوه  غمگین  موسیقی  اید؟  شده 
نیز دارد. وقتی تخلیه  نقش یک مشاور غیرمستقیم را 
هیجانی تان را از طریق گوش دادن به موسیقی غمگین 
انجام داید ذهنتان با مترکز بیشرتی به حل مشکالتتان 

خواهدپرداخت.
•جنسدردموسیقیغمناکمتفاوتاست

غمی که از طریق گوش دادن به یک موسیقی غم انگیز 
اتفاق  یک  واسطه  به  غمی که  با  می شود  ایجاد  ما  در 
متفاوت  بسیار  می کند  افرسده  و  غمگین  را  ما  بیرونی 
نشان  مختلف  افراد  روی  بر  تحقیقات  بازهم  است. 
نشین تر  دل  و  شیرین  غم  نوع  این  جنس  که  می دهد 
انواع  از  بعضی  است.  واقعی  دنیای  در  غم  تحمل  از 
موسیقی های غمگین نوعی حس نوستالژی را بار دیگر 
در ما زنده کرده و ما را به یاد اتفاقات گذشته می اندازد. 
مرور خاطرات نیز نوعی تسکین دردها و مشکالت افراد 
به حساب می آید که گوش کردن به موسیقی غمگین 

این مزیت را داراست.

آنها  افزایش خالقیت رشکت خود همکاری می کنند. 
می دانند که چگونه برای پول بیشرت، اقدام کنند.
6-آنهاترازنامهمالیرانادیدهمنیگیرند

رسیدن به موفقیت مالی نیازمند ایجاد عادت هایی آرام 
و مستمر است. این می تواند شامل عادت کنرتل ترازنامه 
مالی تان شود. افراد موفق هر ماه، زمانی حدود 30 تا 60 
دقیقه را به مرور متامی حساب های مالی خود اختصاص 
بانکی،  حساب های  گذاری ها،  رسمایه  می دهند: 
کارت های اعتباری و ... وقتی خطایی نادیده انگاشتنی 

را می بینند، بالفاصله دست به کار می شوند.
7-آنهادرموردپول،ریسکهایاحمقانهمنیکنند

از قول وارن بافت گفته اند: »دو قانون پول: قانون شامره 
یک این است که هرگز پول را از دست ندهید. قانون دو: 

به قانون یک توجه کنید.«
متامی رسمایه گذاری ها تا حدودی خطر به هم راه دارند 
)و بنابراین پتانسیل از دست دادن پول را هم دارند.( گفته 
ابزار قدرت مند برای اجتناب  شده که افراد موفق از دو 
از رضر و شکست استفاده می کنند. آنها ارزش بیمه و 
ایجاد دارایی درآمدزا برای کنرتل خطر را درک می کنند.

یادتان باشد: اگر این کار خوب به نظر می رسد )یا اگر 
درک منی کنید که کارایی آن به چه ترتیب است( صرب 

کنید و پرس وجوی فراوانی در این زمینه کنید.
وامنود است، میان در پول بحث وقتی -8

منیکنندکههمهچیزرامیفهمند
دنیا جایی بزرگ و پیچیده است. افراد موفق این واقعیت 
پول  موضوع  وقتی  می کنند.  درک اش  و  می دانند  را 
باید  که  هست  زیادی  بسیار  اطالعات  است  میان  در 
مثل  موفق  افراد  که  است  دلیل  همین  به  شود،  دانسته 
بر  و  را درک می کنند  بافت محدودیت های خود  وارن 

قدرت های شان مترکز می کنند.
کنید.  مرور  را  خود  گذاری  رسمایه  و  پول  دانش  نکته: 
مالی  امور  کتاب  یا دو  راه هستید، یک  ابتدای  در  اگر 

شخصی را مطالعه کنید.
واگذار متخصص افراد به را مسئولیت آنها  -9

منیکنند
افراد موفق در پی توصیه های افراد متخصص هستند و 
برای  را واگذار منی کنند.  این وجود هرگز مسئولیت  با 
مثال، بسیار معقول است که توصیه هایی را از حسابدار 
مالیاتی برای برنامه ریزی امور مالی جویا شوید اما، افراد 
برای  را  فرد  آن  و  می گذارند  وقت  پرسیدن  برای  موفق 
گرفنت توصیه هایش ارزیابی می کنند. نکته: وقتی از افراد 
توصیه ای  جویای  وکال  و  حسابداران  مثل  متخصصی 
می شوید سوال بپرسید و توضیح بخواهید، وگرنه عمل 

به آن توصیه دشوار خواهد بود.
10-آنهااجازهمنیدهندکهرفنتبهدنبالپولبر

دیگرارزشهاسلطهیابد
در پی موفقیت مالی بودن هدفی ارزشمند است. منابع 
قرار  اختیار شام  را در  بیشرتی  انتخاب های  مهم،  مالی 
انرژی  و  باورشان دارید، وقت  به دالیلی که  تا  می دهند 
اختصاص دهید. هم چنین می تواند به معنای دسرتسی 
پیرشفته به تکنولوژی، بهداشت و فراغت باشد ولی افراد 
موفق درک می کنندکه موفقیت مالی تنها یک جنبه از 

زندگی موفق است.
رفنت،  پول  دنبال  در  سالمتی  گرفنت  نادیده  مثال،  برای 

یک اسرتاتژی بسیار ضعیف محسوب می شود.
ببینید  تا  کنید  مرور  را  تان  شخصی  اهداف  نکته: 
اهداف  شغلی،  اهداف  مالی،  اهداف  بین  تعادلی  آیا 

خانوادگی و دیگر فعالیت های تان وجود دارد.
منبع: برترین ها

•مشکالتاجتامعیوموسیقیغمناک
جامعه  در  را  فقدان هایی  و  اجتامعی  مشکالت  گاه 
پیدا  آنها  ابراز  برای  را  جایی  و  می کنیم  مشاهده  خود 
منی کنیم. وقتی در یک موسیقی غمناک خواننده آن 
این که  از  زبان می آورد  به  موسیقی  را همراه  مشکالت 
احساسات ما توسط شخص دیگری به صورت آشکار 
به زبان موسیقی درآمده است بسیار خوشحال می شویم 
تحمل  از  ناشی  فشار  کاهش  باعث  موضوع  این  و 

مشکالت در ما خواهدشد.
•تخلیههیجانیباموسیقیغمناک

دادن  گوش  به  ناراحتی  هنگام  در  که  کسانی  اغلب 
که  اند  کرده  تاکید  اند  پرداخته  انگیز  غم  موسیقی 
احساسات  تخلیه  باعث  انگیز  غم  موسیقی  شنیدن 
و  کرده  فراموش  را  بیرونی  عامل  از  رنج حاصله  و  درد 
خالل  در  شنونده  اند.  گرفته  قرار  آرام تری  حالت  در 
موسیقی غم انگیز خود را به جای خواننده گذاشته و در 
نتیجه احساس می کند که خود، خواننده مرثیه غمناک 
زندگی اش است. درنتیجه این حس تصویرسازی باعث 

تخفیف درد در او می شود.
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بگو مگو از

آیا سر و کلهء ع و غ را 11 میلیارد دالر در 
بازار سیاه میخرند ؟ 

من خو به 11 دالر نمیخرم.
میلیارد   5 گذشته  انتخابات  میگوید  مالیه  وزارت 
دالر  میلیارد   6 و  کرده  وارد  زیان  دولت  به  دالر 

سرمایه های شخصی خارج از مرز انتقال داده شده است .
فکر میکنم نه ع مالمت است و نه هم غ ؛ اگر ما از آنها حمایت نمیکردیم و 
در همان اول جواب شان میکردم امروز وضعیت کشور ما بهتر از امروز بود .

قصابخانه برشیت -

در زمان سلطان محمود می کشتند که شیعه است

زمان شاه سلیامن می کشتند که سنی است

زمان نارصالدین شاه می کشتند که بابی است

طلب  مرشوطه  که  می کشتند  شاه  علی  محمد  زمان 

است

زمان رضا خان می کشتند که مخالف سلطنت مرشوطه است

زمان پرسش می کشتند که خراب کار است ، 

و  می نشانند  خرش  بر  وارونه  فردا  و  است  منافق  که  می زنند  دهن اش  به  امروز 

شمع آجین اش می کنند که ال مذهب است. 

اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض منی شود:

در آملان هیتلری می کشتند که یهودی است

حاال در ارسائیل می کشند که طرف دار فلسطینی ها است.

عرب ها می کشند که جاسوس صهیونیست ها است

صهیونیست ها می کشند که فاشیست است

فاشیست ها می کشند که کمونیست است 

کمونیست ها می کشند که آنارشیست است

روس ها می کشند که پدر سوخته از چین حامیت می کند

چینی ها می کشند که حرام زاده سنگ روسیه را به سینه می زند

و می کشند و می کشند و می کشند... 

-چه قصاب خانه یی است این دنیای برشیت-

حرضت استاد احمد شاملو-

چال لغامنی عیسی خان نتیجه داد!

صدیق، از رسبازان اردو که در حمله بر پارملان شدیدا 

زخمی و بی هوش شده بود، اکنون مدعی است که 

شش انتحار کننده را او و برخی از رسبازان دیگر به 

شمول عیسی خان از پا در آورده اند و در این زمینه 

دادخواهی می کند.

این در حالی است که عیسی خان، کلیدهای خانه و موتر را از مقام های ارشد به 

دست آورده است.

اگر این ادعای صدیق درست باشد، پس برای روحیه دادن ارتش، صدیق و دیگر 

رسبازان کندک پارملان نیز مورد ستایش قرار بگیرند.

بر همه خوبان درود

در پي حرف هاي جنجايل در كندز رهربي لوأ ويژه ي هوايي 

٧٧٧ افغانستان به ويژه شخص جناب جرنال عبدالفهيم 

رامني، بعد از رسيدن به كابل تصميم گرفتند تا عجالتًا 

لوأ  اين  مكتوب منفيك من عبدالرحامن رحامين خلبان 

را صادر نكنند و تا روز شنبه مرخص باشم و روز شنبه در اين زمينه بيشرت صحبت صورت 

گريد. من از اينجا مي خواهم بگويم، هرگاه روز شنبه به تفاهم كيل نرسيديم شام عزيزان را 

در جريان قرار مي دهم. مي خواهم از تصميم بجا و به موقع جناب جرنال سپاسگزاري كنم 

بدون شك تقابل راه حل نيست و اين تفاهم است كه مي تواند راه گشا باشد. 

همچنان  كنم.  تشكر  كردند  حاميت  من  از  دوستاين كه  متامي  از  همني جا  از  دارد  جا 

و  آريانا  نيوز،  طلوع  يب يب يس،  خصوص  به  همه گاين  رسانه هاي  دوستان  از  مي خواهم 

تلويزيون يك سپاسگزاري كنم. از جامعه ي مدين و از متامي فرهنگيان و نويسنده هاي 

كه به صورت گسرتده مورد حاميت شان قرار گرفتم. بدون شك، صداي جوان امروزي 

افغانستان "مرز شكن" است و از هر نوع حصار و سد آهنني عبور مي كند و بر اندام ها لرزه 

در مي آورد. 

رحامن رحامين

و  بومی  مردم  با  مهاجم  کوچی های  جنجال  و  جنگ 

ده نشین ولسوالی های بهسود، دایمرداد و ناهور والیت 

غزنی هم چنان از دوطرف قربانی می گیرد، اما از تحقق 

وعده های انتخاباتی رهربی حکومت وحدت ملی هنوز 

هیچ خربی نیست. آیا آن وعده های چرب و نرم رصفًا 

برای اقناع باشندگان ولسوالی های نامربده و قاپیدن آرای آنها بود؟ کار کمسیونی که از 

طرف ارگ ریاست جمهوری تشکیل شده بود، به کجا رسید؟ آیا واقعًا کمسیون برای حل 

بنیادین این معضلۀ سیاسی-تاریخی تشکیل شده است و یا رصفًا برای رسگرم کردن دو 

طرف درگیر قضیه و مدیریت افکار عمومی؟

به هر میزانی که در معضالت اجتامعی و سیاسی، اعامل اتوریتۀ مرشوع حکومت به 

تأخیر بیافتد، به هامن میزان امکان گسرتش تضادها و شکاف های قومی و اجتامعی 

افزایش می یابد. من به عنوان یک شهروند، نگران گسرتش این بحران ام.

Nasir Keshawarz

Nematullah Sultani

Akbar Rostami

Rahman Rahmani

Yasin Samim 









 10 اشتباه پولی که افراد موفق مرتکب نمی شوند!

موسیقی غمگین شما را شاد می کند!

    شنبه6 سرطان، 1394سال چهارم شماره 866
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دخیا خانه اش
 در منچستر را می فروشد

ماسکرانو: 
فالکائو تمام نشده

کرگر: به کالین گفتم 
به لیورپول بپیوندد

انتقادهای تند ماتیوس از 
شالکه ای ها

این  در  خانه ی خود  ایتد،  منچسرتیون دروازه بان  دخیا،  دیوید 

انتظار می رود که او به زودی  شهر را آماده ی فروش کرده و 

به مادرید برود.

ایتد قرارداد دارد، در آستانه  ا یون دخیا که تنها یک فصل دیگر ب

پیوسنت به رئال مادرید است و شیاطین رسخ می خواهند پیش 

از امتام قراردادش، او را به فروش برسانند زیرا از متدید قرارداد 

ا امید شده اند. حال دخیا نیز خانه ی خود را در منچسرت  ا او ن ب

ا قطعی  برای فروش قرار داد تا دیگر انتقالش به رئال تقریب

 2.8 حدود  آن  قیمت  و  دارد  خواب  اتاق   6 او  خانه ی  شود. 

میلیون پوند است.

رادامل  از  متجید  به  آرژانتین  هافبک  ماسکرانو،  خاویر 

فالکائو پرداخت و عنوان کرد که ستاره کلمبیایی هنوز متام 

نشده است.

یک دیگر  مصاف  به  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  تیم  دو 

فالکائو  برگزار خواهند کرد.  دیدار حساسی  و  خواهند رفت 

از  و پس  داشته  اخیر عمل کرد ضعیفی  در طول یک سال 

ایتد نتوانست به اوج برگردد، در کوپا آمریکا نیز  این که در یون

ا این حال،  نتوانسته سایه ای از ستاره ای که قبال بود باشد. ب

ماسکرانو معتقد است که ال تایگر هنوز متام نشده است.

در  بلکه  نکردم  بازی  فالکائو  مقابل  فقط  من  گفت:  او 

می شناسم.  خوبی  به  را  او  بودیم.  هم تیمی  ریورپالته 

پس  او  می کند.  ایفا  تیمش  در  مهمی  نقش  او  مشخصاً، 

برسد.  ثبات  به  نتوانسته  جدی،  بسیار  مصدومیت  یک  از 

نتوانست.  بازی کند ولی  تا در جام جهانی  را کرد  تالشش 

دقایق  بیشرتین  که  است  این  چیز  مهم ترین  آن،  از  پس 

دست  این رشایط  به  نشد  موفق  او  ولی  کنید  بازی  ممکن 

پیدا کند. هر چند که او هم چنان یکی از بهرتین های دنیا 

او  که  ندارم  شکی  می شود.  حل  چیز  همه  زمان  ا  ب است. 

اره به اوج بازخواهد گشت. امیدوارم این اتفاق در بازی  دوب

مقابل تیم ما رخ ندهد. 

اتانیل  ن از  متجید  به  لیورپول  سابق  مدافع  کرگر،  جیمی 

فصل  او  که  گفت  و  پرداخت  باشگاه  جدید  خرید  کالین، 

گذشته به کالین توصیه کرده به لیورپول بپیوندد.

کالین پس از میلرن، اینگس، باگدان، گومز و فیرمینو، به 

اً  ششمین خرید فصل لیورپول تبدیل شد. در حالی که تقریب

جدایی اسرتلینگ قطعی به نظر می رسد، کرگر معتقد است 

که پیوسنت کالین می تواند تیم را تقویت کند.

اتانیل کالین را فصل گذشته در سنت ماری  او گفت: من ن

دیدم و به او گفتم که به لیورپول بپیوندد و به نظر می رسد 

او به توصیه من گوش کرده است. فکر می کنم یک خرید 

خوب دیگر توسط باشگاه انجام شده است. در ابتدا چندین 

خرید خوب انجام شد مثل جیمز میلرن و پس از آن، فیرمینو 

و کالین به تیم اضافه شدند که مسلام خیلی باعث پیرشفت 

بته هزینه زیادی برای خرید آن ها انجام  تیم خواهند شد و ال

شده است. باشگاه واقعا خوب کار کرده و خرید های خوبی 

انجام داده است. یک مهاجم دیگر نیز الزم است. 

ا این که تیم های بوندسلیگا به تعطیالت تابستانی رفته اند،  ب

ادامه  آملان  فوتبال  کارشناسی  به  کامکان  ماتیوس  لوتار 

می دهد.

لوتار ماتیوس در ستون ثابتش در "بیلد اشپورت" در مورد چند 

تن از اعضای تیم شالکه به اظهارنظر پرداخت.

وی درمورد هورس هلت، مدیر این باشگاه نوشت: هلت این 

اواخر از شالکه تصویر ناموفقی ساخت. وی علی رغم بودجه 

کالن این تیم که در بین تیم های لیگ دومین است، موفق 

اخراج  از  بعد  و  حاال  اگر  کند.  ایجاد  ثبات  تیمش  در  نشد 

را اعالم می کرد،  از وی  تام خود  دی متئو، که هلت حامیت 

براینت رایرت هم شکست بخورد، دیگر منی توان حضور هلت 

را در شالکه تحمل کرد. براینت رایرت هم کار بسیار دشواری 

در پیش دارد. عالوه بر این بازی کنانش می دانند که مربی راه 

حل رفع مشکل شالکه نیست. 

وی به کالس یان هونتالر هم تاخت و گفت: یکی نیست او 

را زیر سوال بربد که آیا در ازای این هفت میلیون یورویی که 

حقوق می گیرد، دستاوردی هم دارد یا خیر؟ اگر هر فصل سی 

گول برای شالکه می زد، آن گاه الزم نبود درموردش صحبت 

کنیم. 

هکینگ:
 شورله بازی کنی کلیدی برای ماست

فان پرسی: 
می خواهم فیکس بازی کنم

گودین: 
خارا باید مانند سوارز محروم شود

انتقال اسکار
 به یووه امکان پذیر نیست

بکن باوئر:
گواردیوال باید جام ببرد

آردا توران در صدر فهرست خرید بارسلونا

آلبا: می خواهم
 در بارسا فوتبالم را به پایان برسانم

رونی: 
فصل بعد برای قهرمانی می جنگیم

ولفسبورگ،  تازه وارد  مهاجم  چه  اگر 

فصل درخشانی در این تیم سپری نکرد، 

اما مربی این تیم روی وی حساب ویژه ای 

باز کرده است.

آندره  ارزش  و  اهمیت  به  هکینگ  دیرت 

دارد.  باور  ولفسبورگ  برای  شورله 

فصل  در  که  ملی پوش  بازی کن  این 

به  چلسی  از  زمستانی  انتقاالت  و  نقل 

برگشت  دور  در  پیوست،  ولفسبورگ 

بوندسلیگا تنها موفق به زدن یک گول و 

فراهم کردن چهار پاس گول شد. 

هکینگ معتقد است شورله پتانسیل آن 

به یک  تبدیل  تغییر  قدری  ا  ب که  دارد  را 

نیدرزاکسن  سبزهای  برای  کلیدی  مهره 

شود. 

آلگامینه  "ولفسبورگر  به  مربی  این 

یک  به  بازی کن  این  گفت:  سایتونگ" 

تبدیل  ما  تیم  در  تعیین کننده  فاکتور 

یک  تنها  مدت  این  طی  او  شد.  خواهد 

در  بدشانسی  هم  آن  و  داشت  اشکال 

که  مترینات  در  بود.  آخر  رضبات  زدن 

آمار  و  می بینم  او  از  را  تکنیک  بهرتین 

گول زنی اش هم عالی است. انتظار دارم 

فصل  در  حضور  منظور  به  آمادگی  برای 

بعد فقط قدری تغییر در سبک بازی خود 

بدهد؛ بویژه در جاگیری ها. 

ایتد  منچسرتیون مهاجم  پرسی،  فان  رابین 

تیم  این  در  اش  آینده  که  کرد  عنوان 

مشخص نیست و احتامل جدایی اش وجود 

دارد. مهاجم 31 ساله که در حال حارض در 

تعطیالت به رس می برد، قصد دارد به تیمی 

بازی برسد و گزارش ها  او  به  برود که دایام 

حاکی از این است که رئال مادرید رشایط او 

را بررسی کرده است.

ایتد  یون ا  ب وقتی  گفت:  پرسی  فان 

چنین  که  می دانستم  کردم،  امضا  قرارداد 

بعد،  فصل  شنید.  خواهیم  گزارش هایی 

تورمننت  این  است.  رو  پیش   2016 یورو 

تاثیر زیادی در تصمیم من خواهد گذاشت. 

باشم  خود  فرم  بهرتین  در  اید  ب یورو  برای 

همرس  که  است  این  چیز  مهم ترین  ولی 

ا  دین و  شکیل  بخواهند.  چه  فرزندانم  و 

اید  ب آن ها  هستند.  من  اول  اولویت  در 

خوشحال باشند. 

ملی  تیم  باتجربه  مدافع  گودین،  دیگو 

مدافع  خارا،  گونسالو  است  معتقد  اروگوئه، 

قبال  در  زشتی  که  حرکت  دلیل  به  شیلی، 

اید با محرومیتی  ادینسون کاوانی انجام داد، ب

مشابه لوئیس سوارز مواجه شد. 

سوارز به دلیل دندان گرفنت جورجو کیه لینی 

یا در  جام جهانی،  در دیدار اروگوئه مقابل ایتال

برای 4 ماه از حضور در میادین فوتبال و 9 

محروم  اروگوئه  ملی  تیم  همراهی  از  بازی 

شد. 

برابر  شیلی  شب  پنج شنبه  دیدار  در  خارا 

آمریکا،  کوپا  نهایی  چهارم  یک  در  اروگوئه 

موجبات  انجام  داد،  که  زشتی  حرکت  با 

انیت کاوانی و اخراج او را فراهم کرد.  عصب

جز  به  گفت:  خربنگاران  به  گودین 

صحبت های تحریک آمیزی که او انجام داد، 

مسئله بدتر حرکتی بود  که او انجام داد. همه 

نیست  الزم  و  داد  رخ  اتفاقی  چه  که  دیدند 

رضبه ای  ادینسون  کنم.  بیان  را  آن  من  که 

با دست صورت او را  به  صورت او نزد؛ فقط 

هل داد. 

ا خارا  ب آمریکای جنوبی  امیدوارم فدراسیون 

را بکند که فیفا سال گذشته  هامن رفتاری 

او  برای  محرومیتی  منی  دانم  کرد.  سوارز  با 

در نظر گرفته می شود یا نه اما امیدوارم این 

اتفاق بیفتد.  

جذب  به  زیادی  عالقه  یوونتوس  باشگاه 

تیم  این  رسمربی  آلگری،  و  دارد  اسکار 

این  جذب  به  مختلف  مصاحبه  های  در 

است.  کرده  عالقه  ابراز  برزیلی  بازی کن 

ساله   23 بازی کن  این  برنامه های  مدیر 

اما آب  پاکی را روی دستان راه  راه  پوشان 

جایی  اسکار  کرد  تأکید  و  ریخت  تورین 

منی رود و در چلسی می ماند.

برنامه های  مدیر  جورابچیان،  کیا 

ا  ب گو  و   گفت   در  چلسی  برزیلی  هافبک 

احتامل  شایعه  خصوص  در  خربنگاران 

گفت:  یووتوس  به  اسکار  پیوسنت 

کامالً  یوونتوس  به  اسکار  پیوسنت 

شده  مطرح   شایعات  و  است  غیرممکن 

ترک  را  چلسی  اسکار  ندارد.  صحت 

کرد. نخواهد 

بایرن  باشگاه  باوئر، رئیس  فرانتس بکن 

گواردیوال  اگر  که  کرد  عنوان  مونیخ 

می خواهد محبوب شود، باید جام بربد.

هفته ی  اوایل  ا  بارسلون سابق  رسمربی 

دارد  دوست  که  کرد  عنوان  گذشته 

را  او  که  باشد  داشته  حضور  جایی  در 

راز  از  باوئر،  بکن  و  باشند  داشته  دوست 

محبوبیت در باواریا پرده برداری کرد.

بزرگرتین  عشق  و  "محبت  گفت:  او 

یک  دستاورد  می تواند  که  است  چیزی 

کسب  که  جام هایی  با  او  باشد.  نفر 

شد.  خواهد  هواداران  محبوب  می کند، 

این  نظر  به  که  نربد،  جامی  هیچ  اگر 

هواداران  محبت  داد،  نخواهد  رخ  اتفاق 

به او کاسته خواهد شد."

بکن باوئر درباره رشایط فصل بعد بوندس 

بعد  لیگا برای فصل  لیگا گفت: بوندس 

از دو فصل اخیر خواهد  خیلی نزدیک تر 

بود.  جدول  صدر  در  متاما  بایرن  که  بود 

ولفسبورگ نشان داده که تیم قدرت مندی 

است. هم چنین دورمتوند نیز برای فصل 

شالکه  امیدوارم  بود.  خواهد  آماده  بعد 

ایر  هم قدرت مند ظاهر شود، همین طور ب

لورکوزن و مونشن گالدباخ. 

ریاست  کاندید  بارتومئو،  ماریا  جوزپ 

توران،  آردا  دارد  قصد  بارسلونا  باشگاه 

انتخاب  از  پس  را  اتلتیکومادرید  ستاره 

مجددش جذب کند.

که  داد  گزارش  دپورتیوو  موندو  روزنامه 

قرار  ا  بارسلون فهرست  صدر  در  توران 

اناری ها می خواهند رقم فسخ  دارد و آبی 

میلیون   41 که  ترکی  ستاره  قرارداد 

نظر  به  کنند.  پرداخت  را  است  یورو 

بارسا  اصلی  هدف  کوکه  که  می رسید 

برای خرید  باشد ولی  انتقاالت  و  نقل  در 

میلیون   60 حدود  باید  اسپانیایی  ستاره 

همین  از  که  می کردند  هزینه  یورو 

خود  خرید  سیاست  در  کاتاالن ها  رو، 

تغییراتی ایجاد کردند.

به  گاالتارسای  از   2011 سال  توران 

مهره های  از  یکی  به  و  پیوست  اتلتیکو 

ا پیوسنت او  کلیدی این تیم تبدیل شد. ب

به بارسلونا، پس از روشتو رکرب، به دومین 

بازی کن ترکی بارسا تبدیل خواهد شد.

که  کرد  عنوان  ا  بارسلون مدافع  ا،  ب آل یوردی 

قصد دارد در این تیم فوتبالش را به پایان 

برساند.

بارسا  پایه  تیم های  از  ساله   26 مدافع 

والنسیا  به  سپس  و  کرد  رشوع  را  فوتبالش 

بارسا  به  اره  دوب  ،2012 سال  و  پیوست 

کلیدی  بازی کنان  از  یکی  به  و  برگشت 

کرد  عنوان  او  حال  است.  شده  تبدیل  تیم 

که قصد دارد فوتبالش را در بارسا به پایان 

برساند.

در  سال  سالیان  برای  می خواهم  گفت:  او 

اید  ب بودم،  نوجوان  وقتی  کنم.  بازی  بارسا 

از باشگاه می رفتم ولی باآلخره به جایی که 

در  زیادی  چیز های  برگشتم.  می خواستم 

این سه سال یاد گرفتم و جام های متعددی 

کسب کردیم. شام هیچ گاه منی دانید که در 

می خواهم  شامست.  منتظر  چیز  چه  آینده 

در بارسلونا کفش هایم را بیاویزم. 

ایتد عنوان  وین رونی، مهاجم منچسرتیون

قهرمانی  برای  تیمش  بعد  فصل  که  کرد 

و  سیتی  قهرمانی  از  پس  جنگید.  خواهد 

ایتد قصد دارد  چلسی در دو فصل اخیر، یون

برای  را  خود  تابستان،  در  خود  تقویت  ا  ب

قهرمانی فصل آینده آماده کند. رونی نیز 

معتقد است که شیاطین رسخ، فصل آینده 

پتانسیل قهرمانی دارد. 

او گفت: حقیقتا ایامن دارم که فصل بعد 

به  اگر  جنگید.  خواهیم  قهرمانی  برای 

نگاه  ما در فصل گذشته  اول  بازی   11-10

اگر  و  امتیاز کسب کردیم  تنها 13  کنید، 

به نقطه ای که فصل را به پایان رساندیم 

می توانیم  که  می دهد  نشان  کنید،  توجه 

بیشرت  در  باشیم.  داشته  بهرتی  رشوع 

بازی ها، توپ و میدان در اختیار ما بود ولی 

نتوانستیم از موقعیت ها به بهرتین شکل 

رشایط  می توانستیم،  اگر  کنیم.  استفاده 

به کل تغییر می کرد. به نظرم برای رقابت 

اضافه  ا  ب و  هستیم  آماده  قهرمانی  برای 

بهرتی  رشایط  تابستان،  خرید های  شدن 

خواهیم داشت. 
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اطالعات روز: هزاران تن از باشندگان والیت 
تقرری  با  مخالفت  در  گذشته  روز  دایکندی 
معصومه مردای به عنوان والی جدید این والیت 

دست به تظاهرات زدند.
مظاهره کنندگان معترض خواستار لغو تقرر خانم 
تا  خواستند  ملی  وحدت  از حکومت  شده  مرادی 
عبدالحق شفق، والی سابق این والیت یا شخص 

دیگر را به حیث والی در دایکندی مقرر نماید.
این معترضان شعار چون: ما خواهان والی توانمند 
را  خودکامگی  و  انحصار  ما  هستیم،  بی طرف  و 
نمی پذیریم، را سر می داده و از رییس جمهور غنی 
خواستار معرفی شخص دیگری به حیث والی این 

والیت شدند.
این معترضان قطع نامه ی را نیز صادر کردند که  
است:  آمده  قطع نامه  این  ماده های  از  یکی  در 
»حکومت به خواست های تحصن کنندگان توجه 
این  قبلی  والی  شفق،  عبدالحق  تقرر  با  نموده، 
را  تجربه  با  والی  یک  یا  و  نماید  موافقه  والیت 
برای این والیت کم انکشاف یافته و فقیر معرفی 

نماید.«
مجلس  در  والیت  این  نمایندگان  از  شماری 
این مظاهره  در  نیز  و شورای والیتی  نمایندگان 
شرکت داشتند. آن ها حکومت را در طی چهارده 
سال اخیر به بی توجهی نسبت به دایکندی متهم 

کردند.
این در حالی است که شماری از نمایندگان والیت 
دایکندی در پارلمان از هفده روز پیش در اعتراض 

به  دست  سمت،  این  به  مرادی  خانم  معرفی  به 
تحصن زده اند.

نصراهلل صادقی زاده نیلی، نماینده مردم دایکندی 
کننده  تحصن  از  یکی  و  نمایندگان  مجلس  در 
گان گفته است که مردم دایکندی شخصی را به 
عنوان والی در این والیت قبول دارند که توانا و با 
ظرفیت باشد تا روند حکومت داری خوب را بهبود 

بخشد و به مردم این والیت خدمت کند.
وحدت  حکومت  زمانی که  »تا  افزود:  نیلی  آقای 
از  دست  ما  نکند،  توجه  ما  خواست های  به  ملی 
تحصن برنمی داریم و به اعتراضات مدنی خویش 

ادامه می دهیم.«
دایکندی  مردم  سناتور  اکبری،  فاطمه  هم چنان 
به  نیاز  دایکندی  »والیت  گفت:  سنا  مجلس  در 
ملی  وحدت  حکومت  و  دارد  انکشاف  و  باسازی 
شخص را به حیث والی در این والیت مقرر کرده 
است که هیچ گونه تجربه ی عملی جهت پیشبرد 

حکومت داری سالم ندارد.«
دایکندی یک از والیت های کم انکشاف یافته در 
مرکز کشور است. فقر و بیکاری، نبود سرک های 
معیاری، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی از 
جمله مشکالت عمده ی باشندگان این والیت در 

طی چهارده سال اخیر به شمار می رود.
در  نیز  بامیان  والیت  نمایندگان  دیگر،  سوی  از 
اعتراض مشابهی با معرفی طاهر زهیر به عنوان 
این والیت مخالفت کرده و خواستار  والی جدید 

معرفی فرد دیگری به این سمت شده اند.
نمایندگان بامیان در خیمه ای در مقابل مقر والیت 
نمی گذارند  که  گفته اند  و  شده  متحصن  بامیان 
والیت  مقر  به  نتوانسته  حال  تا  که  زهیر  آقای 

برود، در این سمت کار کند.
حیث  به  زهیر  طاهر  محمد  قبل  ماه  یک  حدود 
والی  عنوان  به  مرادی  معصومه  و  بامیان  والی 

دایکندی از سوی رییس جمهور معرفی شد.

ولسوالی  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
داده اند  خبر  نورستان  والیت  وایگل  وانت 
که والسوالی وانت وایگل این والیت حوالی 
دو  از  بعد  گذشته،  روز  صبح  هفت  ساعت 
و  طالب  شورشیان  میان  درگیری،  ساعت 
سقوط  طالبان  دست  به  امنیتی،  نیروهای 

کرد.
با  وایگل  وانت  ولسوال  رحمتی،  اهلل  رحمت 
تأیید این رویداد گفته است که بعد از سقوط 
این ولسوالی بدست طالبان، نیروهای امنیتی 

به بیرون مقر ولسوالی مستقر شده اند.  
آقای رحمتی به صدای امریکا گفته که اگر 
به زودترین فرصت کمک هوایی به نیروهای 
مستقر در ولسوالی وانت وایگل نرسد ممکن 

این نیروها به سرنوشت بد روبرو گردد.
تصرف  از  بعد  طالبان  رحمتی،  گفته ی  به 
این ولسوالی، ده ها خانه مسکونی را به آتش 
کشیده و تعدادی از افراد ملکی را کشته اند.

فرمانده  ضیایی،  اهلل  خلیل  جنرال  هم چنان 
امریکا  صدای  به  نورستان،  والیت  پولیس 
وایگل  وانت  ولسوالی  در  جنگ  که  گفته 
دو  هر  به  تلفاتی  که  افزود  او  دارد.  جریان 
در  دقیقی  ارقام  ما  شده،  وارد  درگیر  طرف 

دست نیست.
سرپرست  عبدالقیوم،  حافظ  هم  سوی  از 

والیت نورستان سقوط این ولسوالی را تأیید 
کرده است.

حافظ گفت: »ما طی دو روز گذشته پیوسته 
با مقام ها درتماس بودیم، اما هیچ گونه پاسخ 
روی  از  باآلخره  و  نکردیم  دریافت  مثبت 
بخاطر  دولتی  امنیتی  نیروهای  ناگزیری 
عقب  به  ملکی  افراد  تلفات  از  جلوگیری 

نشینی تاکتیکی موقت مجبور شدند.«
حافظ قیوم، در مورد جزئیات و  تعداد افراد 
این ولسوالی حمله  مسلح مهاجم که باالی 
دو  و  هزار  یک  از  باالتر  که  گفت،  کرده اند 
حوزه ی  مختلف  مناطق  طالبان  از  تن  صد 
و  کنر  ننگرهار،  لغمان،  والیت  از  شرقی 
والیت  دیگر  ولسوالی های  از  برخی  طالبان 
مرکز  باالی  هماهنگ  گونه ی  به  نورستان 
روز  و صبح  کرده اند  آغاز  را  حمله  ولسوالی 

جمعه ولسوالی سقوط کرد.
اما احمداهلل مواحد، نماینده ی مردم نورستان 
کنون  تا  که  گفته  نمایندگان  مجلس  در 
روشن  پولیس  هشتاد  به  نزدیک  سرنوشت 
نیست که ایا آنها کشته یا مجروح و یا هم 

به اسارت طالبان در آمدند.
گروه طالبان تصرف ولسوالی وانت وایگل را 
تأیید کرده؛ ولی از تلفات غیرنظامیان در اثر 

این درگیری را رد کرده است.

ولسوالی وانت وایگل والیت نورستان
 بدست طالبان سقوط کرد

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

هزاران باشنده ی دایکندی 
در مخالفت با تقرر والی جدید مظاهره کردند


