
گفته می شود که ظاهر فرد حدود نیم کیلو در عکس بیشتر دیده می شود. اگر مستقیم 
جلوی دوربین بایستید کاماًل بدیهی است که نمای تمام بدن شما در مقابل دوربین 
قرار گرفته است. اما اگر زاویه ۴۵ درجه ای در مقابل دوربین داشته باشید و در حالی که 

دست خود را به کمر زده اید وزن بدن را بر روی پای عقب خود منتقل کنید...

تصمیم گیری های  و  داغ  بحث های  برانگیختن  سبب  پاکستان  به  نسبت  بی اعتمادی 
حکومت  سطوح  بلندترین  تا  چوره  مانند  دوردست  مناطق  از  نظامی  و  سیاسی 
افغانستان می گردد. اتهام ها و سؤظن ها نسبت به حمایت پاکستان از طالبان، استفاده ی 

ابزاری از جناح های مهم افغانستان و منازعات دوام دار ارضی تمام فکر سیاسیون...

حضور زنان در کرسی های مهم حکومتی از جمله وزارت، کرسی های نمایندگی در 
پارلمان، والی ها و معینیت ها، از لحاظ الگو سازی و خلق روحیه و جسارت برای زنان 
خوب است. اما سیزده سال گذشته نشان می دهد که حضور چندین وزیر از میان زنان 
نتوانسته تأثیر چشم گیری بر حضور زنان در بروکراسی قدرت و اداره و  در کابینه 

گسترش نفوذ زنان در حوزه های اقتصادی و سیاسی شود...

اطالعات روز: انجنیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرایی حکومت روز گذشته در 
نشست خبری گفت که حضور داعش در افغانستان به واقعیت تبدیل شده است. 

محمد خان، افزود که پیش از این رهبران حکومت، بارها این مسئله را به آگاهی مردم 
رسانده اند که دشمنان کشور، درسال جاری پالن دارند که...                              صفحه 2

عمده ی  اهداف  که  کرد  اعالم  گذشته  روز  در  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
حکومت در چهار سال آینده تشخصی وظایف بنیادهای حکومتی و از بین بردن تداخل 
وظیفوی است.رییس جمهور این موضوع را روز گذشته در نشستی که در مورد بحث روی 
حکومتداری خوب در ارگ برگزار شده بود اظهار داشت...                              صفحه 2

طالبان گام های بزرگی را بر می دارد تا نه تنها پس از خروج نیروهای 

نفوذ  آن،  از  مهم تر  احتماال  بلکه  کند؛  اثبات  را  دوباره اش  ناتو حضور 

دو  روز  کند.  دفع  را  افغانستان  جنگ جویان  میان  داعش  فزاینده ی 

شنبه هفته گذشته، طالبان مسئولیت یک حمله گستاخانه ی انتحاری بر 

افغانستان در کابل را برعهده گرفتند. روز سه شنبه، کنترول  پارلمان 

در  قدرتش  سنتی  پایگاه  از  دور   – افغانستان  شمال  در  ولسوالی  دو 

جنوب – را به دست گرفتند و مرکز زراعتی شمالی قندوز را به تاخت و 

تاز تهدید می کردند...
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طالبان افغانستان
 و احساس رقابت با داعش
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صفحه 4

بدون مدرک دانشگاهی موفق باشید!

محمد خان: حضور داعش در افغانستان
 به واقعیت تبدیل شده است

رییس جمهور: از میان برداشتن
 تداخل وظیفوی هدف اساسی حکومت است

 چرا افغانستان 
به پاکستان ضرورت دارد؟

زنان؛ از اقلیت تا حمایت 

صفحه 3

اگر ژنرال ها از خوانش اساطیری تاریخ دست بکشند



ریاست  اول  معاون  خان،  محمد  انجنیر  روز:  اطالعات 
که  خبری گفت  نشست  در  روز گذشته  اجرایی حکومت 

حضور داعش در افغانستان به واقعیت تبدیل شده است. 
محمد خان، افزود که پیش از این رهبران حکومت، بارها این 
مسئله را به آگاهی مردم رسانده اند که دشمنان کشور، درسال 
جاری پالن دارند که حمله های گسترده را برای تضعیف نظام 
علیه ارگان های امنیتی، تأسیسات دولتی، مکتب ها، شفاخانه ها 

و در نهایت به تمام ملت راه اندازی کنند.
در  حمالت  چنین  شاهد  که  هستیم  متأسف  »ما  گفت:  او 
ننگرهار، فراه، قندوز، بدخشان و مناطق دیگر کشور هستیم 
تبدیل شده  واقعیت  به  طبعاً  افغانستان،  در  داعش  و حضور 

است.«

اما معاون ریاست اجرایی افزود که حکومت در تالش است 
و تصمیم دارد تا هرکس و  هر گروهی که با نام داعش و یا 
طالب برای تضعیف نظام فعالیت کنند، در برابر آن قاطعانه 

می ایستند. 
مناطق، گروه  برخی  در  افزود که  از سوی هم محمد خان 
طالبان بیرق سفید را به سیاه تبدیل کرده اند. هم چنان شماری 
فعالیت  طالب  نام  تحت  گذشته  در  که  طالبان  سران  از 
می کردند تغییر نام، بیرق و لباس داده و به نام داعش فعالیت 

می کنند.
معاون ریاست اجرایی هشدار داد که هر گروه، زیر هر نام 
برابر تضعیف دولت فعالیت می کنند، دشمنان مردم  که در 
قاطعانه  آن  برابر  در  حکومت  و  رفته  شمار  به  افغانستان 

ایستادگی می کند. او از ایستادن مردم در کنار نیروهای امنیتی 
در برابر شورشیان احساس خوشی کرد.

این مقام حکومتی از تفاهم نامه ی هم کاری های امنیتی میان 
حاضر  حال  در  گفت  و  کرد  یاد  تاجیکستان  و  افغانستان 
معلوم عالوه  قرار  و  یافته  افزایش  ناامنی ها در شمال کشور 
بر گروه طالبان، داعش نیز در این درگیری ها سهیم هستند 
که کشور تاجیکستان مصمم هست که جلوی این ناامنی ها 

را بگیرد.
محمدخان گفت: »اگر حکومت در زمانش، راجع به همین 
مناطق  و  تخار  قندوز،  بدخشان،  در  داعش  مشخص  مسئله 
دیگر با نیروهای امنیتی تاجکستان تفاهم نماید و معلومات را 

شریک سازد، به نفع هر دو کشور است.«

اطالعات روز: رییس جمهور غنی در روز گذشته اعالم 
آینده  سال  چهار  در  حکومت  عمده ی  اهداف  که  کرد 
تشخصی وظایف بنیادهای حکومتی و از بین بردن تداخل 

وظیفوی است.
رییس جمهور این موضوع را روز گذشته در نشستی که در 
مورد بحث روی حکومتداری خوب در ارگ برگزار شده 

بود اظهار داشت.
در خبرنامه ای که از سوی دفتر رسانه های ریاست جمهوری 
هیأت  نشست،  این  در  که  است  آمده  رسیده  نشر  به 
نماینده ی  مسعود،  ضیا  احمد  ریاست  به  اداری  اصالحات 
فوق العاده رییس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری 
خوب، نظرها و پیشنهاهای مفصل خود را در راستای مبارزه 
ملکی  قابلیت خدمات  بهبود   و  مشارکت سیاسی  فساد،  با 

مطرح نمود.
وظیفوی،  تداخل  مورد   ۲۱ خصوص  در  نشست  این  در 
توضیحات ارائه شد و برای ساده سازی ۳۱۴ مورد  تشخیص 
شده، معلومات داده شد؛ هم چنان در رابطه به دو مورد ذکر 

شده، پیشنهاد شد که در نشست کابینه مطرح شود.
سازی  ساده  برای  کابینه  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
پروسه ی حکومتداری، نشستی را ترتیب خواهد داد و  در 
پالن  یک  اساس  بر  و  آماده  را  ویژه ای  گروپ  راستا  این 

مشخص ضرب االجل تعیین خواهد شد.
پروسه ی  سازی  ساده  برای  تشکیالت  بازنگری  غنی 
حکومتداری خوب را  یک نیاز جدی دانسته و اضافه کرد 
ملکی  اداره های  کارمندان  تمام  خان،  داوود  زمان  در  که 
کمتر  هرات  والیت  فعلی   کارمندان   از  تنها  شان  تعداد 

بودند.
رییس  اداری  صالحیت های  که  می خواهم  »من  گفت:  او 
تأکید  بیشتر حاکم شود و  قانون  جمهور محدود و در آن 
پروسه  اولویت  در  معلوماتی  تکنالوژی  اداره  که  می کنم 

ساده سازی قرار گیرد.«
رییس جمهور در رابطه به تشخیص موارد تداخل وظیفوی 
تشخیص  ما  آینده ی  سال  چهار  عمده ی  »اهداف  گفت: 
وظایف بنیادهای حکومتی و از بین بردن تداخل وظیفوی 
می باشد که آغاز آن از امور زیربنایی و ساختمانی خواهد 

شد.«
رییس جمهور افزود که در تداخل وظیفوی، از همه مهمتر 
و مشکل زاتر امور ساختمانی است و هم اکنون اکثر اداره ها 

همین روند ساختمانی را به پیش می برند.

ایاالت  پیشین  ویژه  نماینده ی  دابنز،  جیمز  روز:  اطالعات 
متحده ی امریکا برای افغانستان و پاکستان به تازگی گفته است 
که مال عمر منبع اتحاد در میان گروه طالبان بوده  و نقش او در 

در گفت وگوهای صلح مهم است.
آقای دابنز در گفت وگوی اختصاصی به صدای امریکا گفته 
که مرگ مالم محمد عمر، رهبر گروه طالبان در افغانستان، به 
هر شکلی که باشد می تواند در نهایت حضور طالبان را در میز 

مذاکرات با مشکل روبرو کند.

به گفته ی دابنز هرچند تا هنوز روشن نیست و تأیید هم نشده 
است که مال عمر خود حامی پروسه ی صلح باشد، اما اجازه ی 

گفت وگوهای صلح را به طالبان داده است.
به گفته ی دابنز، طالبان هرچند آماده ی مذاکرات صلح نیستند 

اما واضحاً در مورد آن فکر می کنند.
در  امروز  که  است   گفته  نیز  امریکای  پیشین  دیپلومات  این 
مقایسه با چند سال پیش، فرصت های بیشتِر برای صلح با طالبان 

وجود دارد.

به باور دابنز، عوامل مشخص بین المللی مانند عالقه مندی چین 
در  پاکستان  مثبت  موقف  تغییر  صلح،  تالش های  راستای  در 
مقایسه با گذشته و مصمم بودن رییس جمهور غنی در صلح 
با طالبان، می تواند از جمله ی فرصت های عمده ی امروز باشد.
پاکستان  دیدگاه  در  مثبتی  تغییرات  است که  نموده  تأکید  او 
پیرامون پروسه ی صلح افغانستان به وجود آمده و این مسئلهه 
وجود  به  طالبان  با  صلح  برای  بیشتری  فرصت های  می تواند 

آورد.

نشر  با  محلی،  ارگان های  مستقل  اداره  روز:  اطالعات 
و  اداره  این  پیشنهاد  اساس  بر  که  کرده  اعالم  خبرنامه ای 
منظوری ریاست جمهوری، سیما جوینده، به جای سید انور 

رحمتی به حیث والی جدید والیت غور تعیین شد.
در خبرنامه ی این اداره آمده است که خانم جوینده دارای 
تحصیالت عالی است و پیش از این نماینده ی مردم غور در 

مجلس نمایندگان بوده است.

اداره مستقل ارگان های محلی در خبرنامه ی خود از کارکرد 
و  قدردانی کرده  این والیت  سابق  والی  انور رحمتی،  سید 

برای والی جدید آرزوی موفقیت کرده است.
با تعیین و آغاز با کار خانم جوینده به عنوان والی غور، این 
تاریخ کشور است. در دوره حکومت  سومین والی زن در 
حامد کرزی، رییس جمهور سابق، حبیبه سرابی برای سال ها 

والی بامیان بود.

هرچند پیش از این در حکومت جدید معصومه مرادی، به 
حیث والی والیت دایکندی تعیین شد، اما معرفی او به حیث 
والی در این والیت با مخالفت شماری از نمایندگان و مردم  
این والیت روبرو شد. مردم در مخالفت به تعیین خانم مرادی 
به حیث والی، روز جمعه دست به تظاهرات گسترده زدند. 
شخصی  که  خواستند  ملی  وحدت  حکومت  از  معترضان 

دیگر و با تجربه را به حیث والی این والیت تعیین کند.

اخیر  اظهارات  دنبال  به  روز:   اطالعات 
که  این  بر  مبنی  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
در ماه های آینده ناامنی ها بیشتر خواهد شد، 
نورالحق علومی، وزیر داخله روز گذشته در 
زمان  آینده  ماه  شش  که  گفت  سنا  مجلس 

نابودی دشمن خواهد بود.
می کرد،  صحبت  سنا  مجلس  در  که  علومی 
ملی  امنیت  رییس  اظهارات  به  واکنش  در 
قمع  و  قلع  زمان  آینده،  ماه  شش   « گفت: 
و  بود  خواهد  افغانستان  مردم  دشمنان  شدن 
خواهد  ثابت  امنیتی  نیروهای  توانمندی های 
و  بحران  به  امنیتی  وضع  که  این  نه  شد 

بحرانی تر برود.«
او خطاب  به سناتوران افزود: »خاطرتان جمع 

نیروهای  می شود؛  تیر  که  روزی  هر  باشد، 
خواهند  اثبات  را  خود  توان مندی  امنیتی 

کرد.«
امنیتی  نیروهای  که  کرد  تأکید  داخله  وزیر 
افغانستان روز به روز توانمندی انجام وظیفه ی 

خود را پیدا می کنند.
که  است  این  بر  دولت  تصمیم  که  افزود  او 
نخست صلح و امنیت در کشور تأمین کردد 
و بعد انکشاف اقتصادی و پیشرفت های الزم 

دیگر به وجود خواهد آمد.
این سخنان در حالی مطرح شد که روز شنبه 
ملی  امنیت  عمومی  رییس  نبیل،  اهلل  رحمت 
نمایندگان  مجلس  به  استجوابیه  نشست  در 
گفت در ماه های آینده ناامنی ها بیشتر خواهد 

شد. نبیل با وجود ذکر آمادگی های الزم از 
سوی نیروهای امنیتی تأکید کرد که شش ماه 
آینده، بقای افغانستان را تثبیت خواهد کرد.

داخله  وزیر  علومی،  نورالحق  گذشته  روز 
عالی  تحصیالت  وزیر  مومند،  فریده  و 
شفاخانه ی  راه  شدن  مسدود  خصوص  در 
دانشگاه  ساحه  از  که  پولیس  بستر  چهارصد 
فرا  سنا  مجلس  به  گذرد،  می  تخنیک  پولی 

خوانده شدند.
گفته می شود که این راه، پس از اعتراض ها 
و اعتصاب های طوالنی استادان و دانشجویان 
که  شد  مسدود  تخنیک  پولی  دانشگاه 
مریض  و  مریضان  برای  را  زیادی  مشکالت 

داران شفاخانه ی پولیس به بار آورده است.

نیز  دفاع  وزارت  مقام های  حال  همین  در 
برای  امنیتی  نیروهای  که  کرده اند  اعالم 
مسلح،  مخالفان  و  تروریستان  سرکوب 
اندازی  راه  را  نظامی  گسترده ی  عملیات 

خواهند کرد.
دفاع  وزارت  سخن گوی  وزیری،  دولت 
با  که  گفت  خبری  نشستی  در  گذشته  روز 
آینده،  ماه  این عملیات در شش  اندازی  راه 
خواهند  متحمل  را  سنگینی  تلفات  دشمنان 

شد.
با  که  نمود  امیدواری  ابراز  وزیری  آقای 
این عملیات، سال جاری آخرین سالی  ختم 
اندازی  راه  توانایی  مسلح  مخالفان  که  باشد 

حمالت تروریستی را داشته باشند.
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محمد خان: 

حضور داعش در افغانستان به واقعیت تبدیل شده است

رییس جمهور:
 از میان برداشتن تداخل وظیفوی هدف اساسی حکومت است

جیمز دابنز:  نقش مال عمر در گفت وگوهای صلح مهم است

سومین والی زن برای والیت غور تعیین شد

وزیر داخله:
 شش ماه آینده زمان نابودی دشمن خواهد بود

زنان؛
 از اقلیت تا حمایت 

رییس جمهور غنی دیروز گفت که زنان اقلیت سیاسی و اقتصادی این 

رسزمین است. او با اشاره به محرومیت زنان و چالش های فراروی آنها 

تأکید کرد که حضور زنان در عرصه های اقتصادی و سیاسی کمرنگ است 

و از آنان اقلیتی محروم تر از جوانان ساخته است. 

ارشف غنی درحالی از اقلیت بودن و محرومیت زنان یاد آوری کرد که در 

جریان روز، دومین والی زن از سوی او به عنوان والی والیت غور معرفی 

شد و برای سومین بار در افغانستان، اگر معصومه مرادی و سیام جوینده به 

والیات تعین شده مستقر شوند، افغانستان والی زن خواهند داشت. حضور 

زنان در کرسی های مهم حکومتی از جمله وزارت، کرسی های منایندگی در 

پارملان، والی ها و معینیت ها، از لحاظ الگو سازی و خلق روحیه و جسارت 

برای زنان خوب است. اما سیزده سال گذشته نشان می دهد که حضور 

چندین وزیر از میان زنان در کابینه نتوانسته تأثیر چشم گیری بر حضور زنان 

در بروکراسی قدرت و اداره و گسرتش نفوذ زنان در حوزه های اقتصادی و 

سیاسی شود. حضور زنان در کرسی های مختلف در سیزده سال گذشته به 

دالیل زیر تأثیر چشم گیر و مستقمی بر بهبودی وضع زنان نداشته است:

بر  زنان  کنون  تا  موقت  حکومت  زمان  از  که  کرسی هایی  اکرثیت   -1

آنها اعامل صالحیت و قدرت کرده اند، کرسی های است که بر اساس 

فشارهای جامعه جهانی و حامیت های قانونی قوانین افغانستان به زنان 

تعین  برای  که  فشارهایی  و  انتخابی  کرسی های  درصد  اند. 25  رسیده 

وزرا و معینیت ها از میان زنان در سیزده سال گذشته بر مقامات حکومت 

وضع شد، از منونه های این امتیاز دهی و حامیت های قانونی است. این 

را  زنان  به لحاظ منادین حضور  قانونی هرچند که  امتیازدهی و حامیت 

تقویت کرد و برای زنان افغانستان کمک کرد، اما در عمل، این حامیت ها 

و  توانایی ها  اساس  بر  زنان  توان مندی  و  شکوفایی  برای  جدی  مانع 

تالش های خودشان نیز شد. 

تا سهم زنان در  افغانستان وجود داشت  2- حامیت هایی که در قوانین 

حکومت را حداقل در بخشی از مناصب انتخابی با یک درصدی مشخص 

حفظ کند، نتوانست زنان را در سیزده سال گذشته قدرت مند کند. اکرثیت 

به مناصب مهم قدرت و  از این حامیت قانونی  با بهره گیری  زنانی که 

صالحیت رسیدند، به دلیل ناتوانی در سازش با وضع سیاسی و باورهای 

اجتامعی و فرهنگی، دوباره زمین خوردند و یا درگیر تأمین منافع فردی و 

قومی شدند نه پاسدار و حامیت گر منافع جنسیتی. در کنار این مسئله، 

در کنار حامیت های قانونی و برابری که قانون برای شهروندان افغانستان 

قایل شده بود، جامعه اما، هرگز به فهمی انسانی از نقش زنان و جایگاه 

زنان به عنوان انسان دست نیافت و در تطبیق قانون و عرصه عمل، زنان 

هنوز جنس دوم بود و پاسدار امور مربوط به خانه و خانواده. مردان به 

ظاهر دموکراتی که سال ها در قدرت زیست، هرگز به زنان خانواده شان 

اجازه ظهور در اجتامع و کار در بازار را نیافتند. طبقه پایین جامعه نیز از 

این وضع استثنا نبود. دموکراسی که بخشی از آن ارزش های حقوق برشی 

و برابری طبیعی افراد را پذیرفته بود، عمالً نتوانست این ذهنیت و باور را 

جامعه پذیر کند که حق کار، حقی برای زنان و مردان است. این حق و 

سایر حقوقی که بسرتی برای تقویت نقش زنان در حوزه اقتصاد و سیاست 

بودند، هرگز عملی نشد و مردان نتوانست از الک های سنت و باورهای 

قبیله ی و مردساالرانه بیرون شوند و زنان نیز نتوانستند علیه این تحریم و 

باور اعرتاض کارساز منایند. 

از  گذشته  سال  سیزده  در  زنان  شد  باعث  که  مسئله ی  مهمرتین   -3

بهبود  برای  جهانی  جامعه  تشویق های  و  فشارها  و  قانونی  حامیت های 

وضعیت زنان استفاده نتواند، ناتوانی زنان درقدرت و زنان به عنوان یک 

جنس بود. بسیاری کسانی که به عنوان زن وزیر و وکیل شد، با حامیت 

سیاسی افراد سیاسی و قومی به کرسی رسیدند. این نوع دست یابی به 

قدرت، زنان در قدرت را همیشه وابسته و حرف شنو از جریان سیاسی و 

قومی نگهداشت و کار در کرسی وزارت و دولت، مجال خودسازی و ارتقای 

ظرفیت از زنانی را که در قدرت بودند گرفتند. در اجتامع نیز چنین شد. 

توانایی زنان و مهارت آنان در متامی عرصه های آموزشی وکاری هرگز به 

کیفیتی نرسید که مردان از آن برخورداند. بنا در کرسی های دولتی مردان 

دلیل  به  کرسی ها  بسیاری  که  چند  هر  بودند.  رقابتی  کرسی های  برنده 

ارتباطات و خویش خوری به مردان رسیدند. اما زنان در تأمین ارتباطات 

سیاسی و گسرتش مناسبات اجتامعی به شدت ناتوان ماندند.

دالیل بزرگ ناتوانی و در اقلیت ماندن زنان مواردی بود که ذکر شد. بناً 

برای تقویت نقش زنان در عرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی، ناگزیری 

اول و کار مقدم، توان مند سازی زنان است. زنان به قدرت و سیاست دست 

خواهند یافت و اداره را خواهند فهیمد. اما اول باید جیب پور و پول بسیار 

داشته باشد. توان مندی زنان منوط به این است که زنان در این وطن چه 

قدر پول دارند و چقدر می توانند پول بدست بیاورند. حاالً اگر مسئوالن 

حکومت وحدت ملی در تعهداتی که برای زنان داده اند، صادق است و 

اگر می خواهند این اقلیت، اکرثیت شود، توان مندسازی راه حل منطقی و 

محکم این موضوع است.

زنان  برای  بایستی  زنان،  سازی  توان مند  طرح  راستای  در  حکومت 

فرصت های کاری و آموزشی بیشرتی را فراهم کنند. تا زمینه های خلق 

درآمد برای زنان افغانستان افزایش نیابد، حضور زنان در اجتامع همچنان 

کم رنگ و بی بهره خواهد بود و نیروی انسانی افغانستان هم چنان کم و 

ناقص خواهد ماند. توان مند سازی زنان، کار آفرینی برای زنان و افزایش 

حامیت های قانونی و وضع قواعد و مقرراتی که خشونت های خانوادگی را 

کاهش دهد، از اولویت های مهم برای کاهش نقش اقلی بودن زنان در 

عرصه های سیاسی و اقتصادی است. 
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سال  در  عطا،  استاد  و  دوستم  ژنرال  نبرد،  نخستین 

1373 خورشیدی اتفاق افتاد، در آن سال ها، کابل در 

افغانستان  و شمال  داخلی می سوخت  آتش جنگ های 

از فاریاب تا تخار و بغالن، تحت کنترل جنبش اسالمی  

ژنرال   سال ها  آن  در  بود.  دوستم  ژنرال  رهبری  به 

شورای  فرمانده  ملی،  جنبش  رهبری  بر  عالوه  دوستم، 

شورا،  این  در  بود.  نیز  شمال  نظامی صفحات  عالی 

حاجی محمد محقق، سید منصور نادری و عطا محمد 

نور نیز عضویت داشتند. اما صف فرماندهان قدرت مند 

لعل  پهلوان،   غفار  پهلوان،  رسول  مانند  تبار  ازبیک 

سبب  دیگران  و  روزی  ژنرال  فوزی،  ژنرال  قوماندان، 

شورای  در  اکثریت  رای  دوستم،  ژنرال  که  بود  شده 

داشته  خود  با  همیشه  را  شمال  نظامی صفحات  عالی 

باشد و حاکم تقریبا بال منازع حدود 9 والیت در شمال 

افغانستان باشد.

شمال، با زمین های حاصل خیز، بنادر تجاری و امکانات 

سقوط  از  پس  که   مالحظه ای  قابل  و  نظامی سنگین 

بود،  افتاده  ملی  جنبش  دست  به  الله  نجیب  حکومت 

ژنرال دوستم و ازبیک های افغانستان را برای اولین بار 

در تاریخ این کشور، در موقف استثنایی قرار داده بود. از 

سوی دیگر، شمال تحت حاکمیت ژنرال دوستم در دهه 

هفتاد خورشیدی، تنها جایی در افغانستان بود که می شد 

در آن نفس کشید.

به  فضای  در  پسران  و  دختران  و  بود  فعال  دانشگاه 

می خواندند،  درس  آن  در  کابل  امروز  از  آزادتر  مراتب 

بنادر تجاری فعال بود و برای صدها هزار افغان که به 

دلیل جنگ های خانمان سوز از کابل به شمال مهاجر 

شده بودند، فرصت کار و زندگی ایجاد شده بود. 

شمال در آن سال ها برای مهاجران کابل، اردوگاه و یا 

از سوی  ورود،  بدو  در  مهاجران  که  داشت  ویژه  کمپ 

اقل های  حد  و  می شدند  کمک  المللی  بین  نهاد های 

زندگی در آنجا تامین بود. احزاب نشریات خود را داشتند 

و در کنار نشریات حزبی، انجمن های ادبی و فرهنگی 

نیز فعال بود.

برگزاری  شاهد  بلخ،  دانشگاه  سال ها  همین  در 

هفته ای  یک  سیمینار  که  علمی  بود،  سیمینارهای 

"رنسانس شرق_ بررسی کارنامه تیموریان هرات"  و نیز 

سیمینار حقوق زن که از سوی مرکز تعاون افغانستان ) 

سی سی ای( و چندین سیمنار دیگر در دانشگاه برگزار 

شد. 

شناس  باستان  دوپری  نانسی  خانم  که  می آید  یادم 

معروف آمریکایی را نخستین بار در سیمناری در دانشگاه 

بلخ دیدم. در یک کالم در شمال چرخه زندگی، هرچند 

آتش  در  کابل  که  سال هایی  در  می گشت.  اما  کند، 

جنگ می سوخت، هزاره جات در خشک سالی وحشتناک 

بود، شمال  ناآرام  به شدت  نیز  بود و جنوب  افتاده  گیر 

جریان  آن  در  زندگی  که  بود  محلی  تنها  افغانستان 

داشت.

همه احزابی که درکابل با هم می جنگیدند، در شمال در 

کنار هم بودند و آرامش شمال محصول همین همگرایی 

بود. مثال حزب اسالمی به رهبری حکمتیار در کابل، با 

دولت می جنگید اما  داکتر مهدی از چهره های برجسته 

این حزب در شمال، در کنار عطا محمد نور که جمعیت 

نظامی صفحات  عالی  شورای  عضو  هردو  اسالمی بود، 

شمال بودند. حزب وحدت با جمعیت در کابل درگیر بود، 

اما حاجی محمد محقق و عطا محمد نور هردو معاون 

ژنرال دوستم و عضو شورای عالی نظامی صفحات شمال 

بودند.

اما  بود،  نکرده  شگوفا  را  شمال  هرچند  همگرایی  این 

شمال را تنها جای امن زندگی در افغانستان کرده بود. 

از سالنگ که می گذشتی، احساس آرامش می کردی و 

در سراسر شمال آرام بودی. در بغالن در تخار، در بلخ، 

در جوزجان در سرپل در فاریاب وقندوز.

در  که  "تق"  نخستین  نپائید.  دیری  اما  این همگرایی 

شمال باز شد، نبردی بود که بین عطا محمد نور و ژنرال 

دوستم بود. جنگی که فقط یک و نیم روز دوام کرد و 

عطا محمد نور شهر مزار شریف را رها کرد و تسلط  ژنرال 

دوستم بر بلخ کما کان باقی ماند.

مخالفت عطا محمد نور که در آن سال ها، فقط به نام 

استاد عطا شناخته می شد، نتوانست اقتدار ژنرال دوستم 

را بشکند. اما دیری نپائید که این اقتدار از درون و به 

تبار  ازبیک  فرماندهان  با  دوستم  ژنرال  درگیری  دلیل 

جنبش، در هم شکست. 

ماجرا از این جا شروع شد که در یکی از روزها، رسول 

پهلوان که در آن وقت نامش مو بر اندام آدم ها راست 

می کرد، به صورت مرموزی کشته شد. گلی پهلوان، برادر 

رسول پهلوان، در خط مقدم نبرد با طالبان در فاریاب بود 

ناتنی رسول پهلوان، مسئول روابط  برادر  و عبدالمالک 

خارجی جنبش.

ژنرال مالک، پس از کشته شدن برادرش رسول پهلوان، 

بال فاصله از مزار شریف گریخت و خود را به برادرش 

گلی پهلوان در خط مقدم نبرد رساند. برادران دست به 

دست هم دادند تا به هر قیمتی، طومار ژنرال دوستم را 

بپیچند. برای این کار تمام قدم ها را  در شمال در هم 

کردند.  دراز  طالبان  به  دوستی  و دست  برداشتند  یکجا 

و  برافراشت  سفید  پرچم های  فاریاب  در  پهلوان  گلی 

طالبان چند هفته بعد سراسر شمال را در نوردیدند. 

بزودی  بر شمال حاکمیت کردند.  روز  طالبان فقط سه 

مخالفت های مسلحانه علیه آنان شروع شد و عبدالمالک 

که طالبان را به شمال راه داده بود، خود نیز به طالبان 

طالبان  نیروهای  از  تن  هزاران  خالصه  و  کرد  پشت 

و  خوردند  شکست  طالبان  و  شدند  کشته  شمال  در 

به  دوستم  ژنرال  و  شد  ملی  جنبش  رهبر  عبدالمالک، 

ترکیه رفت.

از آن پس، شمال بارها میان ژنرال ها و پهلوانان دست 

به دست شد. وقتی طالبان از قندوز تجهیز شدند و به 

سمت مزار حمله کردند، این بار نیروهای حزب وحدت 

به رهبری محقق بود که از بلخ دفا کردند و در نتیجه، 

افتاد و  کنترل شهر برای مدتی در دست استاد محقق 

برهان الدین ربانی پایتخت را به بلخ منتقل کرد و استاد 

محقق وزیر داخله شد.

و  امنیت  تجاری،  رونق  رفت،  شمال  از  آنچه  ولی 

داشت،  وجود  آن  از  قبل  که  بود  اعتمادی  و  همگرایی 

بهم خوردن اتحاد عطا محمد نور، استاد محقق و ژنرال 

و  حزبی  پیروان  که  کشاند  روزی  به  را  شمال  دوستم، 

قومی  همه ی آنها کشته شدند، شکنجه شدند و از شهر 

و دیار یا هم دست کم از قدرت و دولت کنار زده شدند. 

از آن پس ژنرال دوستم به ترکیه رفت، عطا محمد نور 

به شمال شرق و پنجشیر و استاد محقق به دره صوف تا 

علیه طالبان مقاومت کنند.

شد،  بلخ  والی  نور  محمد  عطا  طالبان،  سقوط  از  پس 

ژنرال دوستم هرچند هیچ گاهی از نفوذ او در بلخ راضی 

کار  دیگر  سیاسی،  مخالفت های  رغم  به  اما  نبود، 

پهلوانان شمال و به ویژه  عطا محمد نور، ژنرال دوستم و 

استاد محقق، به درگیری مسلحانه نکشید بلکه به صورت 

کج دار و مریض و گاه راست و گاه چپ ادامه یافت.

اما همه می دانستند که پهلوانان فرصتی اگر یابند، دل 

دیگر  پهلوانی  یک  و  دیگر  آزمایی  زور  یک  برای  شان 

که  بود  این  داشت  وجود  که  ترسی  است.  شده  تنگ 

سخت  و  نرم  کشتی  همدیگر  با  آنقدر  شمال  پهلوانان 

بگیرند که توان شان به اندازه کافی تحلیل برود و آنگاه، 

نیروی سومی که حضور ملموسی هم در شمال دارد، یک 

تنه، هر سه پهلوان را از صحنه خارج کند. 

و  شد  اعالم  ژنرال ها  میان  اخیرا  که  ائتالفی  ولی 

اطالعات نشان می دهد که این ائتالف از طرف پهلوان 

سومی  شمال، یعنی محمد محقق هم حمایت می شود، 

خیال شمالی ها و تمام نیروهایی که از رشد بنیادگرایی 

افراطی می ترسند، آسوده شده است. 

یخن  از  شمال،  پهلوانان  که  داد  نشان  ائتالف  این 

اند  آموخته  چیزهایی  گذشته،  سال های  کشک های 

در  را  انرژی  و  توان  اگر  که  به خوبی می دانند  را  این  و 

کشتی گیری با هم دیگر از دست دادند، آن وقت زمان 

برای هر اقدام دیگری بزودی دیر خواهد شد.
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اشرف غنی اعالم کرد که زنان، جوانان و فقرا در افغانستان مشکالت زیادی 
دارند، خیلی زیاد! 

تا جایی که من می فهمم نه زنان در این کشور مشکل دارند، نه جوانان و نه 
هم فقرا! اگر دقت کرده باشید به لطف مدیریت سالم حکومت وحدت ملی، 
زنان هر روز زن تر )خانه نشین تر( می شوند. جوانان هم چنان درگیر کارها و 
و  فقیر  روز  هر  ماشاءاهلل،  هزار  ماشاءاهلل  که  فقرا هم  اند،  جوانی  آرزوهای 
فقیرتر می شوند، هیچ کسی هم حق ندارد مانع شان شود. در جامعه ی که 
زن، هر روز زن تر شود و جوانان درگیر بدبختی های جوانی باشند و فقرا هم 

سرعت فقیر شدن  خود را محاسبه نتوانند، کجایش مشکل است؟ 
در  زشت  فرهنگ  یک  به  زن ستیزی  که  داد  توضیح  سپس  غنی  اشرف 

افغانستان تبدیل شده و این برای زنان خوب نیست!
خیلی ُخب! ما پنج هزار سال تاریخ ساختیم که زن ستیزی به یک فرهنگ 
نیک مبدل شود اما بخشکد این شانس!! نشد. به فرهنگ زشت تبدیل شده 

و ما باید دنبال راه حل دیگری بگردیم. 
اشرف غنی گفت که راه حل اساسی این مشکل در این است که به معارف، 

تحصیالت و صحت بیشتر توجه کنیم!
باشه قبول! ولی ما در توجه کردن یک مشکل داریم، مثاًل هرچه در معارف 
بیشتر برمال می شود.  بیشتر توجه کنیم، دزدی های حضرت فاروق وردک 
در  دختران  می بینیم حضور  کنیم،  توجه  بیشتر  عالی  تحصیالت  به  هرچه 
صحت  به  هرچه  می شود.  برادران  روزه ی  خرابی  باعث  عالی  تحصیالت 
بیشتر توجه کنیم، بازهم نمی توانیم بوی گند جوی چه ها و کثافات کابل را 
استشمام نکنیم. به نظر من صالح این است که تیر خود را بیاوریم. نه غم 
دزدی های وزیر فاروق را بخوریم، نه غصه ی خرابی روزه داران دانشگاه های 

کابل را داشته باشیم و نه هم بوی گند کابل را جدی بگیریم. 
حتی آقای اشرف غنی در یک قسمت گفت که علما باید در این قسمت با 

دولت هم کاری کند!
یک  از  است؟  خربوزه  شهر  این جا  کردی  فکر  عزیز!  جمهور  رییس  آخر 
طرف می فرمایی علما، از طرف دیگر ثابت می کنی که همین علما تا هنوز 
زن ستیزی  زشت  فرهنگ  علیه  مثاًل  بکنند؟!  باید  چه کار  که  نکرده  درک 
کاری کنند. در ضمن، گیریم که علما تا هنوز نمی دانستند و از این به بعد 
می فهمند، تو مطمئنی که همکاری آن ها نتیجه می دهد؟ ما که هرچه در 
مورد بدی زنان فعال، دانشجو، کارمند، سیاست مدار و تجار شنیدیم، از زبان 
همین علما بوده. از نظر آن ها، زنان تنها انسان های هستند که حق شان اند 

همیشه در خانه بمانند. 
آقای اشرف غنی سپس با افتخار فرمود که تعداد خانواده های که از سوی 

زنان سرپرستی می شوند، هیچ گاهی به تعداد امروز نبوده است!
بلی! من ده برابر بیشتر از آقای رییس جمهور در این زمینه مطمئنم. آقای 
را نگفته، بگذارید من بگویم. تعداد خانواده های که  رییس جمهور دلیلش 
سرپرستی اش به دوش زنان است، حتمًا خانواده های اند که مردان اش یا 
در انتحاری از بین رفته، یا در سنگر جنگ، یا بدست راهزنان گروگان گرفته 
شده و کشته شده. غیر از این باشد، من به آن مرد که سرپرستی خانواده اش 
را به خانمش سپرده باشد، جایزه می دهم. این جا افغانستان است، تگزاس و 
فلوریدا که نیست. معلوم می شود که طول روز، فشاره روزه و هوای گرم، هر 

شیری را سر فره می آورد. 
آقای اشرف غنی تاکید کرد که زنان و دختران باید به اسناد حقوقی تولد، 

ازدواج، طالق، میراث و تحصیل دسترسی داشته باشد!
یکی نیست از من بپرسد که این فتواست؟ تیوری است؟ راه حل است؟ چه 
است باآلخره؟! معلوم می شود که زنان و دختران کشورم هنوز به این اسناد 
ببین! خواهر، مادر و خانم مان طبیعی ترین  را  ندارند. ما  حقوقی دسترسی 
حق شان را در اختیار ندارند، آن وقت ما کمتر از جان سینا فکر نمی کنیم. 
براستی که ما خیلی مردیم. دستت درد نکند آقای اشرف غنی! پوز ما را به 

خاک مالیدی.
آقای اشرف غنی در اخیر وعده داد که مصئونیت زنان یکی از وظایف اصلی 

دولت باقی خواهد ماند!
یعنی چه یک رییس جمهور آگاه، مدبر و جدی داریم! نوش جان ما! آخر 
رییس عزیز! جمهور من! از گروگان ها خبر داری؟ حتمًا خبر داری چون یک 
بار خواهش کرده بودی که به گروگان گیری ها جنبه ی قومی ندهیم. خیلی 
اند، متعلق  ُخب! جنبه ی قومی نمی دهیم. اصاًل زنانی را که طالبان ربوده 
به هزاپشتابیک )هزاره، پشتون، تاجیک و ازبیک( اند. طالبان همان زنانی 
تا حاال شده دستور  از مصئونیتش حرف می زنی.  تو  را گروگان گرفته که 
برای رهایی آن ها صادر کرده باشی و نیروهای اجرایی ات وارد معرکه شده 
باشند؟ نه! پس اگر خیلی بی کاری، حرف چیز نزن لطفًا! بهتر است به جای 

این کارها چند تا صلوات و درود بفرستی مومن! 

خبرنگار ناراضی

زنان هزاپشتابیک
 و رییس جمهور بی مضون!

هادی دریابی

اگر ژنرال ها 
از خوانش اساطیری تاریخ دست بکشند

رحمت الله ارشاد

این ائتالف حیاتی است. بسیار 
حیاتی است. اهمیت اش اما در 
این است که ادامه این ائتالف 

به طور قطع از سقوط شمال به کام 
بنیادگرایان ساطور به دست و بی 

رحم، جلوگیری خواهد کرد. اما 
این ائتالف هنوز شکننده و نازک 
است. این چیزی است که مردم 
براساس تجربه سال های گذشته 
می گویند. "اینها زور که آمد ائتالف 
می کنند خیال شان که راحت شد 

به جان هم می افتند." گذشته 
چنین بوده است.  عطا محمد نور 

در دورنمای ذهنی خود، به یما 
و آریانا و مهد تمدن ساسانی 
می اندیشد. در حالی که ژنرال 

دوستم، به سلجوقی ها، تیموریان 
و دیگر سلسله های ترکی که در 
زمانه های دور بر این جغرافیا 

حکومت کرده بودند.



برانگیختن  سبب  پاکستان  به  نسبت  بی اعتمادی 
سیاسی  تصمیم گیری های  و  داغ  بحث های 
تا  چوره  مانند  دوردست  مناطق  از  نظامی  و 
می گردد.  افغانستان  حکومت  سطوح  بلندترین 
پاکستان  حمایت  به  نسبت  سؤظن ها  و  اتهام ها 
مهم  جناح های  از  ابزاری  استفاده ی  طالبان،  از 
فکر  تمام  ارضی  دوام دار  منازعات  و  افغانستان 
عادی  شهروندان  و  نظامی  رهبران  سیاسیون، 
کرده  اشغال  پاکستان  به  رابطه  در  را  افغانستان 

است. 
روزهای  آغاز  همان  از  غنی  جمهور  رییس 
ریاست جمهوری اش بر این دیدگاه تازید. پیش 
پذیرفت  رسما  او  قدرت،  اریکه ی  بر  نشستن  از 
با همکاری  فقط  افغانستان  در  ثبات  و  که صلح 
کامل نظامیان پاکستان و نیز حکومت غیرنظامی 
وزیر  با  غنی  اشرف  مالقات  است.  ممکن  آن 
نشان دهنده ی   201۴ نومبر  ماه  در  پاکستان  دفاع 
این دو  بین  بردن اصطکاک  بین  از  برای  او  عزم 

کشور آسیای جنوبی بود. 
برعالوه ی آن، غنی چندین بار از پاکستان دیدن 
با  که  است  گفته  وزیرانش  به  او  است.  کرده 
داشته  نزدیک  همکاری  پاکستانی شان  هم تایان 
افغانستان  اقتصادی  توسعه ی  برای  کار  باشند. 
و  افغانی  طالبان  با  مبارزه  برای  همکاری  نیز  و 
بلندپروازانه ی  برنامه های  اولویت  در  پاکستانی، 
نقل  و  حمل  زمان  کردن  کم  دارد.  قرار  او 
تولیدات تازه ی قندهار که پیش از این در مدت 
ویزای  تصویب  می رسید؛  کراچی  به  روز   16
خدمات  روند  بهبود  ورود؛  چندین  با  درازمدت 
ایستگاه های  خدمات  و  مرز  در  کاال  انتقال 
بر فرصت های زراعتی و استخراج  مرزی؛  توجه 
برای  تقویه ی همکاری ها  و  افغانستان  معادن در 
آسیای  برق  تجارت  و  انتقال  پروژه ی  تطبیق 
 ،)1000  CASA( جنوبی  آسیای  به  مرکزی 

ترکمنستان  گاز  الین  پایپ  راه اندازی  پروژه ی 
 )TAPI( هند  به  پاکستان  و  افغانستان  طریق  از 
و  افغانستان  بین  ترانزیت  تجارت  توافق نامه ی  و 
در  دیگر  پروژه ی  چند  و   )APTTA( پاکستان 

صدر فهرست اولویت های غنی قرار دارند. 
تعهد  او  نظامی اش،  اولویت های  فهرست  در 
پناه گاه های  کاهش  به  رابطه  در  که  است  کرده 
امن طالبان در دو سوی مرز، با پاکستان کار کند. 
او باید نفوذ آی اس آی را از بین ببرد یا دست کم 
آن را کاهش دهد و در عین زمان،  این برداشت 
افغانستان  در  آی اس آی  که  سازد  ضعیف  نیز  را 

نفوذ قوی دارد.
افغانستان  و  پاکستان  نظامیان  بین  همکاری 
اما  است  یافته  افزایش  خیلی  گذشته  به  نسبت 
دیگر  و  حقانی  شبکه ی  باید  همکاری ها  این 

نیز  مانده اند  مصئون  هنوز  تا  که  را  شورشیان 
این  کشور  هردو  رهبران  بدهند.  قرار  هدف 
برای  که  کرده اند  تعهد  و  می پذیرند  را  چالش ها 
باشند،  نفع هردو طرف  به  راه حل هایی که  یافتن  

کار کنند. 
انستیتوت  طریق  از  اخیرم  سفر  جریان  در  من 
رهبران   )EastWest Institute( شرق-غرب 
جمهوری  ریاست  و  وزارت  سطح  در  بلندپایه 
برای  تعهد  و  ضرورت  که  مالقات  را  پاکستان 
رفتن به پیش و تقویه ی همکاری های بین مرزی 
پیشرفت  به  رسیدن  و  مشترک  دشمنان  برابر  در 
منطقه ای  همکاری های  منظور  به  چشم گیر 
زیادی  کارهای  می کردند.  تأیید  را  اقتصادی 
پاکستانی  وزارت خانه ی  یک  شوند.  انجام  باید 
توسط  که  فرصت  پنجره ی  که  می داند  اکنون 
غنی باز شده است،  خیلی دیر باز نخواهد ماند. 
خاطر  به  غنی  که  کرده بودند  درک  آنها  همه ی 
روی آوردن به نظامیان و نیز حکومت غیرنظامی 
پاکستان خطرهای بزرگی را پذیرفته است. همه ی 
اقدام های  با  به سرعت  باید  غنی  خطرکردن های 
مثابه  به  تا  شود  داده  پاسخ  قابل اثبات  و  قاطع 
در  هم  پاکستان،  و  افغانستان  همکاری  شواهد 
بخش اقتصادی و هم در بخش نظامی، استفاده 

شوند. 
سیاسی  بلندپایه ی  رهبران  و  وزارت خانه ها 
با  فزاینده  همکاری های  به  رسیدن  به  پاکستان 
افغانستان و بهره جستن از فرصت عالی مهیا شده 
و  افغانستان  حوصله ی  شده اند.  متعهد  آنان  به 
نیست. همکاری  بی پایان  سرمایه ی سیاسی غنی 
در  منطقه  امنیت  حیاتی  بخش  بین مرزی 
درازمدت است. هم افغانستان و هم پاکستان نیاز 
دارند که به سرعت با دست آوردهای ملموس به 
نشان  تعهد  طرف  هردو  برای  سودآور  اقدامات 

دهند. 

فمنیسم در سراسر جهان-6
زنان در روسیه و اروپای شرقی، اغلب فمنیست 
تاریخ  که  دارند  اصرار  و  می کنند  رد  را  غربی 
غربی  فمنیسم  مرهون  خودشان،  فعالیت های 
نیست. برای مثال، در روسیه زنان سنت طوالنی 
زمینه(  این  )در  نظرات  و  فرضیات  از  متفاوتی 
دارند. در دهۀ 1870، گروهی از دانش آموزان و 
کارگران سوسیالیست شامل تعداد زیادی از زنان، 
می نامی دند،  »چایکوفسکی«  حلقۀ  را  خود  که 
یافتن استثمار نظام  پایان  با  تنها  بحث کردند که 
استعماری بود که زنان از »فشار دوگانۀ« کار منزل 
و کار در کارخانه ها رهایی یافتند. بعضی زنان به 
گروهی تروریستی علیه حکومت مستبدانۀ »سزار« 
از  بسیاری  داشتند.  تاثیرگذار  سهمی  و  پیوستند 
زنانی که در یک سری اعتصاب ها در مسکو در 
آنها  محاکمۀ  شدند.  دستگیر  بودند  فعال   187۵
روزنامه  چنانکه  داشت.  پی  در  زیادی  تبلیغات 

نگاری با سایه ای از احساسات نوشت:
تابناک  چهره های  به  زده  شگفت  »جمعیتی 
لبخندهای  با  که  می کردند  نگاه  جوان  زنان  این 
مکانی  به  خود  راه  در  خود،  شیرین  کودکانۀ 
به خود  بودند... مردم  امید  بدون  و  بازگشت  بی 

گفتند، ما به اوایل عصر مسیحیت بازگشته ایم.«
پس از انقالب 190۵، بسیاری از زنان در نزاعی 
»دوما«  انتخابات  در  رای  حق  به  دستیابی  برای 
کرده اند  بحث  تاریخ دانان  گرچه  شدند.  درگیر 
میان  زود  خیلی  زنان  گستردۀ  نهضت  این  که 
طبقاتی  نزاع های  آنها  اصلی  نگرانی  که  کسانی 
بود و فمنیست های به اصالح »بورژوا« که بیشتر 
بودند،  جنسیتی«  »سرکوب  مسئله  به  عالقمند 
زنان  متقابل  همکاری  اتحادیۀ  یک  شد.  تقسیم 
اجازۀ  )مردان  شد  تاسیس   1907 در  کارگر، 
پیوستن به آن را داشتند(. اتحادیه برای دسترسی 
به  را  آنها  و  می کرد  فعالیت  کارگر  طبقۀ  زنان  به 
پیوستن به اتحادیه های تجاری و حزب سوسیال 

دموکرات تشویق می کرد. 
در یک کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست که 
در 1907 در اشتوتگارت برگزار شد، کالرا زتکین 
تحلیلی ارائه داد که سوسیالیست ها را به مبارزه ای 
جهانی برای حق رای تشویق می کرد که به باور او 
قدمی رو به پایان دادن به نزاع های طبقاتی بود. او 
اظهار داشت که برای زنان طبقۀ کارگر، حق رای، 
»سالحی در میدان جنگی است که آنها باید برای 
دفاع انسانیت بجنگند؛ تا بر حکومت طبقاتی و 
استثمار غلبه کنند. این به آنها اجازه می دهد تا از 
طرف پرولتاریا اشتراک گسترده تری برای دستیابی 
نظم سرمایه  از  به هدف گذار  به قدرت سیاسی 
داری و شکل دادن به نظم سوسیال داشته باشند. 
تنها نظمی که راه حلی اساسی برای مسایل زنان 

ارائه می دهد.«
فعاالن، مالقات هایی ترتیب دادند و برای تشویق 
و  کنفرانس ها  در  برای شرکت  کارگر  طبقۀ  زنان 
مارچ 1911،  در 19  می کردند.  فعالیت ها تالش 
نخستین مراسم روز بین المللی زن، با هزاران زنی 
که در مالقات ها و تظاهرات ها شرکت می کردند، 
در آلمان برگزار شد. در 1913، این روز در روسیه 

نیز تجلیل شد. 
در  زن  روز  تظاهرات  که  می شود  ادعا  گاهی 

»نان  برای  دادخواست  –با  پترزپورگ  در   1917
و صلح«-، سرآغاز انقالب بود. از طرفی، بعضی 
از فمنیست های روسی، بحث می کنند که انقالب 
به  زنان  برای  اندکی  مستقیم  سود  بولشویک، 
از  از مردان، و تعدادی  همراه داشت؛ و بسیاری 
با  زنان،  منافع  و  عالیق  که  داشتند  اصرار  زنان، 
از هم  نباید  مردان یکسان است و مردان و زنان 
جدا شوند. پس از انقالب، زنان دسترسی بیشتری 
به تحصیالت داشتند و از آنها انتظار می رفت که 
بگیرند. گرچه  به عهده  را  تمام وقت  شغل هایی 
نگهداری  مراکز  و  خشک شویی ها  رستوران ها، 
روزانه در شهرها باز بودند، به نظر می آمد هنوز 
دوگانه  سنگین  بار  که  می رفت  انتظار  زنان  از 
در  بگیرند.  عهده  به  را  بیرون(  و  منزل  در  )کار 
به عنوان یکی  الکساندرا کولونتای،  دهۀ 1920، 
از روشنفکرترین، صریح ترین و ماندگارترین و 
شناخته  زنان  مسایل  در  نویسندگان  جالب ترین 

شد.
اتحادیۀ جماهیر شوروی  پاشیدن  از هم  از  پس 
در 1991، حداقل تعدادی از زنان، از بازگشت به 
خانه های شان شاد بودند. گرچه زنان ممکن است 
در گذار به سرمایه داری شکست خورده باشند، 
برخی از آنها از شانس این که به شکل تمام وقت 

همسر و مادر باشند استقبال کردند. 
بررسی  و  شناسایی  به  آغاز  اخیرا  فمنیست ها، 
از  زنانی  مقابل  در  که  اند  کرده  مشکالتی 
به  که  جهان  یافتۀ  توسعه  کم تر  و  فقیرتر  مناطق 
کشورهای سرمایه دار غربی برای کار سفر کرده 
کشورهای  و  مکزیک  از  زنان  دارد.  قرار  اند 
روسیه  از  و  متحده  ایاالت  به  التین  آمریکای 
اروپای  به  شغل  یافتن  برای  شرقی  اروپای  و 
فرانسه  به  ماراکو  و  الجزیره  از  و  بریتانیا  و  غربی 
در  اغلب  شرقی  جنوب  آسیای  دختران  رفتند. 
عربستان  کویت،  عمان،  –بحرین،  خاورمیانه 
تعدادی  بودند.  کار  جست وجوی  در  سعودی- 
دارای  که  آنها  بودند؛  قانونی  مهاجران  آنها  از 
مدرک قانونی نبودند به طور خاص آسیب پذیر 
پرستار  خدمتکار،  عنوان  به  زیادی  زنان  بودند. 
کودک و پاک کار و سایر حرفه هایی که نیاز به 
مهارت نداشتند، در خانه های مردم سال خورده و 
بیمارستان ها کار می کردند یا شغلی با مزدی ناچیز 
در رستوران می گرفتند. اما بسیاری دیگر، اجتناب 
کشیده  روسپی گری  سمت  به  که  است  ناپذیر 
شده و در روسپی خانه ها گرفتار می شدند. زنان 
فیلیپینی اغلب به عنوان »همسران پُستی«، اغلب 
استخدام  متحده،  ایاالت  و  ژاپن  در  مردان  برای 

می شدند.
بعضی از زنان غربی که برای حق زنان برای کار 
به  خودشان  دستیابی  برای  و  خانه  از  خارج  در 
مبارزه  خانگی«  فرسای  طاقت  کار  از  »آزادی 
ارزان  یافتن کمکی  می کردند، در جست وجوی 
از  برای بعضی  برای کارهای منزل بودند.  قیمت 
زنان مهاجر –خوش شانس-، مهاجرت راهی برای 
اما اغلب کارگران  بهبود زندگی های شان است. 
مهاجر –که اغلب فاقد شرایط و توانایی هستند و 
گاهی به سختی به زبان کشور جدیدشان صحبت 
لحاظ،  هر  از  ناچیز،  مزدی  دریافت  با  می کند-، 

تنها و بدون حمایت رها می شوند.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

رییس جمهور افغانستان در تالش بهبود روابط با پاکستان است. یکی از فرماندهان پیشین یک لوای 
امریکایی به این نظر است که این کار رییس جمهور، اقدام درست است. 

بخش چهل و پنجم

وزارت خانه ها و رهبران 
بلندپایه ی سیاسی پاکستان به 
رسیدن به همکاری های فزاینده 

با افغانستان و بهره جستن 
از فرصت عالی مهیا شده به 

آنان متعهد شده اند. حوصله ی 
افغانستان و سرمایه ی سیاسی 

غنی بی پایان نیست. همکاری 
بین مرزی بخش حیاتی امنیت 
منطقه در درازمدت است. هم 

افغانستان و هم پاکستان 
نیاز دارند که به سرعت با 

دست آوردهای ملموس به اقدامات 
سودآور برای هردو طرف تعهد 

نشان دهند. 

منبع: دپلامت 

James L. Creighton  :نویسنده

 برگردان: جواد زاولستانی 

بخش دوم و پایانی  

    دوشنبه8 سرطان، 1394سال چهارم شماره 868

 چرا افغانستان به پاکستان
 ضرورت دارد؟

حیاتی  بسیار  است.  حیاتی  ائتالف  این 

که  است  این  در  اما  اهمیت اش  است. 

سقوط  از  قطع  به طور  ائتالف  این  ادامه 

به  ساطور  بنیادگرایان  کام  به  شمال 

کرد.  خواهد  جلوگیری  رحم،  بی  و  دست 

نازک  و  شکننده  هنوز  ائتالف  این  اما 

است. این چیزی است که مردم براساس 

تجربه سال های گذشته می گویند. "اینها 

شان  خیال  می کنند  ائتالف  آمد  که  زور 

می افتند."  هم  جان  به  شد  راحت  که 

گذشته چنین بوده است.  عطا محمد نور 

آریانا  و  یما  به  خود،  ذهنی  دورنمای  در 

در  می اندیشد.  ساسانی  تمدن  مهد  و 

سلجوقی ها،  به  دوستم،  ژنرال  که  حالی 

که  ترکی  سلسله های  دیگر  و  تیموریان 

در زمانه های دور بر این جغرافیا حکومت 

کرده بودند.

این امر به این معنی است که هردو ژنرال 

اگر زیر فشار وقایع روز مره نباشند، یکی 

و  است  سامانی  اسماعیل  خود  ذهن  در 

امیر تیمور. در این وسط، استاد  دیگری 

محقق نیز با توجه به جمعیتی که درحال 

آینده ای  به  دارند،  بلخ  در  حاضر هزاره ها 

تصور  او  که  آینده ای  می کند؛  نگاه 

قابل مالحظه  داشتن جمعیت  با  می کند، 

و جوانان تحصیل کرده، که همیشه او را 

دوست دارند، می تواند ژنرال های رقیبش 

را در شمال چلنج کند.

این خوانش اساطیری تاریخ از سوی عطا 

و دوستم و این اعتماد به نفس همیشگی 

ائنالف  می شود،  سبب  محقق،  طرف  از 

پهلوانان شکننده باشد.

والیتی  بلخ  حاال  که،  است  این  واقعیت 

امپراطوری  است.  افغانستان  والیات  از 

همه  تیموریان،  و  سلجوقی ها  و  سامانی 

دیگر تاریخ اند؛ فقط تاریخ. زمان و زمینه 

دیگر نه برای امیر سامانی مساعد است و 

نه برای امیر تیمور شدن. همان گونه که 

با تمام خونریزی که در خاور میانه جریان 

المومنینی،  امیر  یا  خلیفه ای   هنوز  دارد، 

احیا  واقعی  معنی  به  خالفتی  یا  امارتی 

نشده است.

داشته  استراتژیک  نگاه  اگر  ژنرال ها 

تاریخ  اساطیری  خوانش  هم  باید  باشند، 

را کنار بگذارند و هم به واقعیت همدیگر 

همان  گفته  به  که،  بدانند  و  دهند  تن 

شعر سمیع حامد، اینها اگر باهم نباشند، 

و  هزاره  و  "ازبک  داعش،  و  طالبان 

تاجیک را سر زند.

یک  برای  که  ژرفی  نگاه  به  ژنرال ها  آیا 

اتحاد استراتیژیک نیاز است، رسیده اند؟ 

هنوز برای قضاوت زود است.

اگر ژنرال ها از خوانش اساطیری...
ادامه مطلب صفحه 3
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باره ی  در  افغانستان  ملت  کافه ی  نظر  بدانید  می خواهید 

قانونی شدن همجنس گرایی در امریکا چیست؟ ما در این 

زمینه، با یک نفر علما، معروف به استاد مخزن القضاوت، 

گفت وگو کردیم:

ازدواج  شدن  قانونی  باره ی  در  شما  شخصی  نظر  ما: 

همجنس گراها در امریکا چیست؟

مخزن القضاوت: من نظر شخصی ندارم و هر چه می گویم 

نظر تک تک مردم سربلند افغانستان باید هست.

ما: خیلی خوب، نظر مردم چیست؟

مخزن القضاوت: ببینید، شاعر بزرگی گفته است » کبوتر با 

کالغ و مرغ با باز/ کند هم جنس با هم جنس پرواز . . . «

ما: ببخشید، این ها که هم جنس نیستند.

در  می خوانید.  غلط  را  شعر  شما  نه،  القضاوت:  مخزن 

منطق، بحثی هست به نام » قضایای مستقله«. در بیتی که 

خواندم، هر مصرع معنای مستقلی دارد.

ما: لطفا این را کمی شرح بدهید.

مخزن القضاوت: وقتی که شاعر می گوید کبوتر با کالغ و 

مرغ با باز، در حقیقت فلسفه ی ازدواج سالم در کانون داغ 

یک جامعه ی صحیح را بیان می نماید.  در این جا کبوتر زن 

را کالغ گفته که  مرد  به خاطری  مرد. شاعر  است و کالغ 

مردها معموال به خاطر کار در بیرون سیاه می شوند، اما زن 

ها مثل کبوتر سفید و، آی، ظریف می مانند.

ما: این مرغ و باز چه هستند؟

قبلی  حقیقت  از  دیگری  بیان  هم  این  القضاوت:  مخزن 

است. مرغ یعنی زن و باز یعنی مرد. شاعر حکیم می گوید 

که ازدواج باید میان یک زن و یک مرد باشد. چرا؟ به خاطری 

باز قوی است و مثل کالغ زحمت کش.  این که مرد مثل 

کالغ را دیده اید که چه طور ساعت ها سر یک شاخ می نشیند 

و از کبوترها دفاع می کند؟ همین طور اگر باز نباشد، مرغ 

ها را چه کسی بترساند؟ همین باز است که تا سرفه می کند، 

حقیقت  در  که  مرغ  یعنی  خانم اش  نمی کند،  سرفه  البته 

منظور شاعر زن می باشد، فورا کاالی باز را اتو می کند و 

مرغ یعنی آن همشیره برای شوهرش که باز می باشد، غذا 

می زند. می بینید که خداوند هر چیز را یک منطق داده. 

ما: ولی شما گفتید که کند هم جنس با هم جنس پرواز. 

دیگری  بحث  آن  ولی  است،  درست  القضاوت:  مخزن 

است. معنای اش این است که هم جنس تنها می تواند با هم 

جنس پرواز کند. نه این که عروسی کند. مثال اگر شما از 

این جا به مکه ی مکرمه بروید، برای حج، باید با هم جنس 

خود پرواز کنید، یعنی در طیاره در چوکی ای بنشینید که کنار 

تان یک هم جنس تان نشسته باشد. این هم حکمت دارد. 

من یک دفعه از دوبی تا کابل کنار یک خانم نشسته بودم، 

نزدیک بود بمیرم. ضربان قلب ام به حدی باال رفته بود که 

فکر می کردم روده ام از حلق ام بیرون می آید. زن آدم را خیلی 

زود مریض می نماید. 

ما: تشکر از وقت تان.

مخزن القضاوت: فرصت ندارید در باره ی زن ها کمی بیشتر 

صحبت کنیم؟

ما: فرصت داریم، ولی روزنامه جا ندارد.

مخزن القضاوت: خوب خیر باشد . کاش جا می داشت.

ما باز هم قبول نداریم

از  پس  تنها  نه  تا  می دارد  بر  را  بزرگی  گام های  طالبان 
کند؛  اثبات  را  دوباره اش  حضور  ناتو  نیروهای  خروج 
داعش  فزاینده ی  نفوذ  آن،  از  مهم تر  احتماال  بلکه 
شنبه  دو  روز  کند.  دفع  را  افغانستان  جنگ جویان  میان 
گستاخانه ی  حمله  یک  مسئولیت  طالبان  گذشته،  هفته 
انتحاری بر پارلمان افغانستان در کابل را برعهده گرفتند. 
افغانستان  شمال  در  ولسوالی  دو  کنترول  شنبه،  سه  روز 
– دور از پایگاه سنتی قدرتش در جنوب – را به دست 
به تاخت و تاز  گرفتند و مرکز زراعتی شمالی قندوز را 

تهدید می کردند.
از  اقدامات  این  می گویند  منطقه  کارشناسان  از  برخی 
خالی امنیتی ای که از ضعف نیروهای امنیتی افغانستان 
ناحیه  از  طالبان  اما  می برد.  بهره  می گیرد،  نشات 
مجذوب  که  خودش  صفوف  در  موجود  جنگ جویان 
داعش فوق العاده موفق شده اند، نیز با فشار فزاینده ای 
فعالیت های  اندازی  راه  با  طالبان،  است.  مواجه 
جدیدشان آمده اند تا به فرماندهان و جنگ جویان بی 
هنوز  که  بدهند  نشان  افغانستان  مردم  چنین  هم  و  قرار 

نیرویی است که باید رویش حساب شود.
فواز جرجیس، استاد مطالعات خاور میانه ی معاصر در 
»اکنون  گفت:  لندن،  سیاسی  علوم  و  اقتصاد  دانشکده 
داعش اسب برنده این مسابقه دانسته می شود. این گروه 
خرابکار  جنبش  قدرت مندترین  عنوان  به  را  خودش 
جا زده است؛ جنبشی که در انجام آنچه که اراده کرده 
بوده است و چالش جدی ای  القاعده موفق  است فوق 
تا  گرفته  طالبان  از  نظامی،  شبه  سازمان های  دیگر  برای 
حماس، ایجاد کرده است.«  وی اضافه می کند: »شعار 
داعش طنین انداز است و این امر محاسبات گروه های 
دیگری چون طالبان را که احساس خطر می کنند، تغییر 

می دهد«.
در یک سطح، رقابت میان طالبان و داعش یک جنگ 
»خلیفه«  البغدادی،  ابوبکر  که  است  ایدیولوژیکی 
»امیرالمومنین« طالبان،  برابر مالعمر،  را در  خودخوانده 
یک  این  دیگر،  سطح  یک  در  می دارد.  وا  رقابت  به 
پیمان  افغانستان هم  جنگ محض قدرت است. طالبان 
گذشته  سال  که  القاعده ای  است؛  مانده  باقی  القاعده 
تصرف  به خاطر  داعش  و  بغدادی  با  را  روابطش  تمام 
و  سوریه  در  گروه  این  کنترول  تحت  مناطق  فزاینده ی 

قطع  القاعده  به  وابسته  سوری  گروه  بر  داعش  حمالت 
کرد. در آن زمان، تحلیلگران تروریزم این گسیختگی را 
از رادیکالیزم  منادی ظهور یک رگه ی جدید  به عنوان 
و  میانه  شرق  گرایان  افراط  مجذوب  بیشتر  که  داعش 

فراتر از آن است، تفسیر کردند.
در  شامل  تروریستان  شمول  به  افغانستان،  تروریستان 
مصئون  فزاینده  جذبه ی  این  برابر  در  طالبان،  گروه 
اگر  که  باورند  این  بر  منطقه ای  کارشناسان  نیستند. 
بدهد،  قرار  الشعاع  تحت  را  القاعده  چنان  هم  داعش 
کورتیس،  لیزا  شود.  قوی تر  افغانستان  در  می تواند 
محقق ارشد در مرکز مطالعات آسیایی بنیاد هریتیچ در 
واشنتگتن، می گوید: »بلی، طالبان هم چنان به وفاداری 
فزاینده ی داعش در  اما آنها جذبه  به مالعمر متعهدند؛ 
میان اعضای این گروه را نیز تشخیص می دهند.« »پس 
طالبان  که  ندارد  وجود  نشانه ای  اکنون  که  حالی  در 
فکر  باشند،  داشته  نظر  در  را  بغدادی  به  وفاداری  تغییر 

نمی کنم این امر در آینده غیر محتمل باشد.«
دیگران تا حد کورتیس پیش نمی روند. داکتر جیرجیس 
نه  و  نیستند  تندرو  داعش  اندازه  به  طالبان  که  می گوید 
بر اساس اسالم قرن  به دیدگاه داعش در مورد خالفت 
هفتم پایبندند. اما او می گوید که طالبان تالش می کنند 
که  جیرجیس،  کنند.  محدود  را  داعش  فزاینده ی  نفوذ 
در فصل خزان کتابی را در مورد داعش چاپ و منتشر 
بیشتر  امروزه  گرایان،  »افراط  می گوید:  کرد،  خواهد 
عمل گرا هستند و آنها نتیجه می خواهند و مجذوب این 
بلندتر  داعش  زمینه، عملکردهای  این  در  و  هستند  کار 
و  القاعده  که  آنچه  به  »آنها  می زند.«  حرف  کلمات  از 
طالبان انجام داده اند نگاه می کنند و می بینند که اساسا 
آن ها شکست خورده اند – در حالی که در عین زمان 

داعش برنده است.«
طریق  از  خودش  دوباره ی  اثبات  با  طالبان،  رهبری 
تهدید  و  پارلمان  بر  حمله  چون  تماشایی ای  اقدامات 
بار  نخستین  برای  افغانستان،  کالن  شهر  یک  تصرف  به 
قبل، »تالش  از یک دهه  بیش  از واگذاری قدرت  پس 

می کند مانع قوی شدن ]داعش[ شود.«
حمالت  هریتیچ،  بنیاد  در  ارشد  محقق  کورتیس، 
از  طالبان  برداری  بهره  بیشتر  را  قندوز  در  طالبان 
خروج  دنبال  به  که  می کند  عنوان  امنیتی«ای  »خالی 

است.  آمده  وجود  به  ناتو  و  متحده  ایاالت  نیروهای 
روز  طالبان  که  دیدنی« ای  و  بزرگ  »حمالت  او  اما 
منظور  به  با تالشی  را  انجام دادند  پارلمان  بر  یک شنبه 
واضح سازی اهداف و برنامه های این گروه، همزمان با 
وی  می دهد.  پیوند  کشور،  در  نفوذ  برای  داعش  تالش 
گفت: »آنها می خواهند بگویند که هنوز نیرویی اند که 
توسط  نیست  قرار  و  دارند  برتر  در جنگ کشور دست 
با  که  می گوید  کورتیس  شوند.«  داده  شکست  داعش 
امریکا-  متحده  ایاالت  و  افغانستان  حکومت  حال  این 
برای  مشاوره  منظور  به  را  نیروهایش  از  تن   9800 که 
عملیات های  انجام  و  افغانستان  ارتش  های  عملیات 
خودشان  به  نباید  می دارد-  نگه  افغانستان  در  هوایی 
ها«  آینده  »در  طالبان-داعش  اذغام  با  که  بدهند  اجازه 

غافلگیر شوند.

طالبان افغانستان و احساس رقابت با داعش

تروریستان افغانستان، به شمول 
تروریستان شامل در گروه طالبان، 

در برابر این جذبه ی فزاینده 
مصئون نیستند. کارشناسان 

منطقه ای بر این باورند که اگر 
داعش هم چنان القاعده را تحت 
الشعاع قرار بدهد، می تواند در 

افغانستان قوی تر شود. لیزا 
کورتیس، محقق ارشد در مرکز 

مطالعات آسیایی بنیاد هریتیچ در 
واشنتگتن، می گوید: »بلی، طالبان 

هم چنان به وفاداری به مالعمر 
متعهدند؛ اما آنها جذبه فزاینده ی 
داعش در میان اعضای این گروه 
را نیز تشخیص می دهند.« »پس 

در حالی که اکنون نشانه ای وجود 
ندارد که طالبان تغییر وفاداری به 

بغدادی را در نظر داشته باشند، 
فکر نمی کنم این امر در آینده غیر 

محتمل باشد.«
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یک  زاکربرگ  مارک  و  جابز  استیو  شانل،  کوکو 
تحصیالت  کدام  هیچ  دارند.  مشرتک  نقطه ی 
در  بودند.  نرسانده  امتام  به  را  خود  دانشگاهی 
ادامه با ما باشید تا ۶ راهکار موفقیت بدون داشنت 

مدرک دانشگاهی را بشناسید.
6 راهکار برای موفقیت بدون داشنت مدرک 

دانشگاهی
مدرک  داشنت  بدون  موفقیت  مسیر  کردن  طی 
که  است  مسیری  اما  است  دشوار  دانشگاهی 
بسیاری افراد موفق در طول تاریخ آن را برگزیده  اند. 
به کندی رشد  اقتصاد کنونی  بازار کار در رشایط 
می کند و ۵۱ درصد از افرادی که مدرک دانشگاهی 
دارند، مشغول به کاری هستند که مرتبط با مدرک 

دانشگاهی آن ها نیست.
دانشگاه تنها مسیر موفقیت نیست و اگر شام نیز 
برنامه ای برای ورود به آن ندارید، ما ۶ راه کار برای 

موفقیت شام پیشنهاد می کنیم:
اطالعات  جست و جو  و  تحقیق  طریق  از   .۱

خود را باال بربید
می کند،  عمل  مدرسه  یک  هامنند  امروزه  گوگل 
اندکی وقت  با یک جست و جوی ساده و رصف 
اینرتنت  در  می خواهید  که  را  آنچه  هر  می توانید 

بیابید و در مورد آن اطالعات جدید کسب کنید.
نیاز  بدون  دانش  کسب  برای  بسیاری  راه کارهای 
به ورود به دانشگاه وجود دارند. مجالت، کتاب ها 
کرده،  مطالعه  را  صنعت  به  مرتبط  وبالگ های  و 
انجمن های  و  وبالگ ها  در  فعالیت  به  رشوع 
مرتبط با صنعت کنید. حتا می توانید در دوره های 
مختلف که توسط دانشگاه ها برگزار می شوند نیز 

رشکت کنید و اطالعات مفیدی بدست آورید.
محکم  جایگاهی  و  کرده  اندوزی  تجربه   .۲

برای خود ایجاد کنید
دانش شام به تنهایی کمکی به شام نخواهد کرد. 
هر چه می توانید زمان بیشرتی برای کسب تجربه 

و محکم کردن جایگاه خود، رصف کنید.
تجربه  کسب  رصف  را  خود  وقت  می توانید  تا 

کنید.
و وقت  نکرده  را محدود  تجربه خود  برای کسب 
خود را به طور کامل رصف انجام کارهای داوطلبانه 
و غیرمعمول نکنید. ریسک کنید و گام های الزم 

برای پیرشفت را محکم بردارید.
راه های فراوانی برای کسب تجربه وجود دارد. اگر 
ایده ای خوب دارید سعی کنید برای عملی کردن 
باتجربه  افراد  با  بیابید،  مناسب  رسمایه گذار  آن 
مرتبط  هامیش های  در  و  بگذارید  مالقات  قرار 
با زمینه ی کاری خود رشکت کنید. حتا می توانید 
کسب و کار کوچکی راه بیاندازید و کسب تجربه 

کنید.
انتخاب  می خواهید  که  را  روش ها  از  یک  هر 
کنید، اما ابتدا مطمنئ شوید روشی که برگزیده اید، 
را  شام  جایگاه  و  کرده  بیشرت  را  شام  تجربه ی 

مستحکم تر می کند.
۳. به کسب مهارت های مهم بپردازید

که  ندارد  دلیلی  منی روید  دانشگاه  به  شام  چون 
واقع،  در  نپردازید.  مختلف  توانایی های  کسب  به 
با  افرادی  استخدام  دنبال  به  امروزه  کارفرمایان 

توانایی های باال هستند.
انتظار  کارفرمایان  بیشرت  تحقیقات،  نتایج  بنابر 
قابلیت  زیاد،  تالش  مانند  ویژگی هایی  شام  دارند 
اعتامد، خلق و خوی مناسب و قابلیت کار تحت 
فشار را دارا باشید. بهرتین روش برای بدست آوردن 
این ویژگی ها، کسب تجربه است. برای نشان دادن 
تا  کنید  ثبت  را  خود  دستاوردهای  قابلیت ها،  این 
رشح  خود  کارفرمای  به  آن ها  به  استناد  با  بتوانید 
دهید که چگونه مسئولیت های بیشرتی را پذیرفته 
نشان  خود  از  انتظار،  حد  از  بیش  تالش هایی  و 
داده اید. این دستاوردها می توانند به کارفرمای شام 
نشان دهند که شام توانایی موفقیت در کار مورد 

نظر را دارید.
۴. به گروه افراد باتجربه و پرانگیزه بپیوندید

یکی از ارسار موفقیت، تشکیل گروهی از افراد با 
تجربه است که بتوانند به شام در طی کردن مسیر 
می خواهید  که  افرادی  با  کنند.  کمک  آینده تان 
داشته  را  آن ها  موقعیت  مانند  موقعیتی  آینده  در 
یاد  را  آن ها  موفقیت  راز  باشید،  ارتباط  در  باشید، 

بگیرید و از تفکرات شان استفاده کنید.
خوب  مربیان  و  باتجربه  افراد  می توانید  همیشه 

بیابید
باتجربه  فردی  جست و جوی  در  که  حالی  در 
پاسخ  به آن ها  و  بپرسید  از خود  هستید سواالتی 

دهید تا به شام در پیدا کردن فرد مناسب کمک 
سال  ده ها  با  فردی  به  نیاز  مثال  عنوان  به  کنند. 
تجربه دارید یا در جست و جوی فردی هستید که 

رشایط کنونی شام را تجربه کرده باشد.
افراد باتجربه و مناسب را به راحتا می توانید بیابید. 
مراجعه  دارید  را  آن  در  کار  آرزوی  که  رشکتی  به 
کنید، در اینرتنت با افراد باتجربه در ارتباط باشید 
افراد استفاده  با این  و از هر موقعیتی برای ارتباط 

کنید.
۵. در مسیر خود مصمم باشید

در طی بازه ی کاری خود با افرادی مواجه خواهید 
را  دانشگاهی  مدرک  بدون  شام  موفقیت  که  شد 
که  شامست  وظیفه ی  این  می دانند.  غیرممکن، 
در  که  دهید  نشان  آن ها  به  و  کنید  ثابت  را  خود 

اشتباه هستند.
در مسیر خود با شکست هایی مواجه خواهید شد 
که تنها راه غلبه بر آن ها داشنت انگیزه و پشت کار 
می کنید،  شکست  احساس  وقتی  است.  زیاد 
و هدف های  بسازید  دستاوردهای خود  از  لیستی 
تفکر  با  کنید.  یادآوری  خودتان  به  را  خود  آینده 
مثبت و داشنت نقشه ا ی مناسب، همواره انگیزه ی 
خود برای ورود به این مسیر پر فراز و نشیب را به 
یاد خواهید داشت مصمم به راه خود ادامه خواهید 

داد.
6. گزینه های پیش روی خود را بشناسید

داشنت  برای  مانعی  دانشگاهی  مدرک  نداشنت 
باید  اما  بود  نخواهد  آینده  در  زیاد  موقعیت های 

این موقعیت ها را بشناسید.
اگر در جست و جوی شغلی بهرت هستید، می توانید 
نویسندگی  کنید،  درست  کوچکی  کار  و  کسب 
طراح  یک  عنوان  به  یا  کنید  انتخاب  را  وبالگ 
به  نیاز  حرفه ها  این  برای  کنید.  کار  گرافیکی 
احتاملی  مشرتیان  به  تا  دارید  محکم  جایگاهی 
خود نشان دهید که چقدر پرانگیزه و با پشت کار 

هستید.
موفقیت  کسب  و  مناسب  مسیر  کردن  پیدا 
اما  است  دشوار  دانشگاهی  مدرک  داشنت  بدون 
غیرممکن نیست. اگر با برنامه پیش بروید و با افراد 
موفقیت های  می توانید  باشید  ارتباط  در  مناسب 

چشم گیری بدست آورید.
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بگو مگو از

تعدادی  آن،  از  حاکی  های  گزارش  از  یکی  طبق 

ازدواج همجنس  قانونی شدن  از  که  هایی  افغان  از 

گراها در امریکا حامیت کرده بودند، در کابل دست 

به تحصن زدند. 

از  برای حامیت  کننده گان که  این تحصن  از  یکی 

پیشانی  بر  کامنی  رنگین  امریکا  گراهای  همجنس 

خود رسم کرده بود، گفت:

»اگر دولت تا بیست و چهار ساعت دیگر پرس مرا دستگیر کرده و اعدام نکند، من 

خودم را در همین جا آتش می زنم.«

وی در حالی که سعی می کرد کف دهان خود را مدیریت مناید، گفت:

» پرس من می خواهد با یک مرد دیگر ازدواج کند. به دولت شکایت کردم، به من 

گفتند که به کمیسیون اصالحات انتخاباتی مراجعه کنم. به آن جا رفتم، به من گفتند 

تحصن کن تحصن. تحصن خاک عامل بر رسم کرد. پرسم در این دو روز که من و 

اقوام ام تحصن کرده ایم، رفته سالون عروسی کرایه کرده. آخر، این چه قسم دولت 

است؟ یک پدر سگ پرس مرا دستگیر منی تواند، بعد الف می زند که به یمن نیرو 

روان می کند«.

وفات  سالروز  با  است  مصادف  امروز   ، معلوم  قرار  از 

خدیجه همرس حرضت محمد

خدیجه را از آن جهت می ستایم که باوجود بیست و پنج 

) ؟ ( سال زندگی مشرتک اش با پیامرب اسالم ، اجازه 

چند همرسی را به محمد نداد. خدیجه از نظر توانایی 

مالی و موقف اجتامعی بلند ، به عنوان مهم ترین پشتوانه محمد به شامر میرفت. او 

با اتکا به همین قدرت ، نگذاشت شوهرش الهامات و یا وحی مبنی بر مرشوعیت چند 

همرسی دریافت کند، چرا ؟ چون محمد به پشتیبانی بی دریغ خدیجه نیاز داشت تا در 

جهت تبلیغ دین اش ، مخصوصًا بعد از مبعوث شدن اش ، حامیت او را باخود داشته 

باشد. 

خدیجه را دوست دارم ، از آن جهت که در هامن آوان ، ثابت ساخت که نقش فعال 

را  انسانی وی  میتواند جایگاه  واقتصادی خانواده  تامین معیشتی  راستای  در  یک زن 

تثبیت کرده و بعد از آن میتواند در همه تصمیم گیری ها حرف اول را بزند ، او ثابت کرد 

که زن هم استعداد مدیریت اقتصاد و تجارت های کالن را دارد ، برخالف آنچه که زن 

را موجود مرصفی وطفیلی می پنداشت. اما متأسفانه دخرتش فاطمه زهرا آمد برای زن 

تعریف دیگه ای را ارائه کرد .... تا اینکه مصلحت سازان ، مصلحت را بر این دیدند که 

زن باید چنان گوسفند در چهار دیواری خانه نشخوار کند و مرد هم مکلف به سیر کردن 

frown emoticon شکم زن شد

همرسان بعدی محمد دقیقا بعد از وفات خدیجه آمدند ، بعد از وفات خدیجه بود که 

محمد هدایت داده شد تا درسن 57 سالگی با زیبا ترین دخرت عرب ، یعنی عایشه ء 9 

ساله همبسرت شود .... بعد از وفات خدیجه بود که محمد در مدت کوتاه با 9 زن دیگر 

ازدواج کند . میگویند پیامرب هیچ کاری را بدون دریافت الهام ، وحی و یا دستور خدا 

انجام منی داد ، تعدد زوجات اش هم طبق همین دریافت های الهی ) ! ( صورت گرفته 

بود. حال سوال اینجاست که: چرا این همه هدایات " فالن زن را بگیر " و " با فالن 

دخرت عقد کن " در موجودیت خدیجه منی آمد ؟

معنای بعضی آیت ها، عبارات و گفته ها، به اندازه 

کل زندگی ارزشمند و برای بهروزی، نجات و سعادت 

ملت های بدبختی چون افغانستان، "حیاتی" استند:

"ان الله الیغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم" 

شنیده  زیاد  نیز  را  این  بدیل  عبارات  ممکن  شام، 

باشید، اما، تا درونی و عمومی اش نکنیم، "سیه روزی" رسنوشت محتوم ماست!

در  نرصی  های  هزاره  کرزی،  حامد  ی  دوره  در 

تفوق  خود  حرکتی  و  پاسدار  رقیبان  بر  حکومت 

یافتند. لیکن، کرزی میان هزاره ها موازنه ی ایجاد 

بر  گرچه  بودند.  راضی  همه  ناچار  به  که  بود  کرده 

خالف دوره ی حکومت ربانی، حرکتی ها و پاسدران 

جهاد کمی عقب ماندند اما از میدان رانده نشدند. حرکتی ها پست های مهمی را 

در اختیار داشت که والیت هرات یک مثال است و اداره امور مثال دیگر. رهربان 

پاسدار نیز چندان ناراض نبودند. 

ارشف غنی سیاست موازنه ی کرزی را کنار گذاشت. اکنون همه چیز به سازمان 

نرص منحرص می شود. دیگران برای باخت چیزی نداشتند که احتیاط می کردند. 

آنها در بامیان و دایکندی مانور موفقی را به منایش گذاشته اند. از یک سو، نشان 

والی  نتوانستند  دو  این  نیست.  خلیلی  و  اختیار محقق  در  هزاره  رهربی  که  دادند 

های خود را حتی به دفرت کارشان در دو والیت هزاره نشین بفرستند. 

از سوی دیگر، اعتصاب وکالی دایکندی و بامیان نوع مخالفت با حکومت وحدت 

مخالفت  از  کسی  هیچ  منفور.  شدت  به  حکومت  گردد؛  می  محسوب  نیز  ملی 

خود  والیت  در  که  های  چهره  بنابراین،  کند.  منی  زیان  ملی  وحدت  حکومت  با 

محبوبیت خود را طی سالها از دست داده بودند؛ بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند. 

نقش  انتخاباتی  های  تیم  در  قبل  سال  یک  کنندگان  اعتصاب  همه  تقریبا  گرچه 

ایفاء می کردند؛ اما امروز خود را تربئه می کنند. 

راه حل، دوام وضعیت جاری نیست. باید دو طرف به حد اقل رضایت دهند. اگر 

هزاره  عمومی  نفرت  مورد  هم  دیگران  و  بیشرت  محقق  و  خلیلی  کند؛  دوام  وضع 

نوع  این  به  هزاره  امروز  نسل  که  دارد  وجود  فراوان  شواهد  شوند.  می  واقع  ها 

کشمکش ها موافق نیستند. حد اقل، والیان بی طرف)عضوی هیچ حزبی نباشند( 

می باشد.

Sakhidad Hatif

Karimi azi Za

mohammad ali Kawa

Jafar rasouli
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مسی و آگوئرو در خطر
 از دست دادن فینال کوپا آمریکا

شایعه در انگلیس: 
معاوضه دی ماریا با کاوانی

توافق گوندوگان و دورتموند
 بر سر تمدید قرارداد

شانس بارتومئو برای ریاست 
بارسلونا بیشتر شد

لئو مسی و آگوئرو، شاخص ترین بازی کنان تیم ملی آرژانتین، 

در خطر از دست دادن فینال کوپا آمریکا قرار دارند.

یا، به نیمه نهایی  ا گذر از سد محکم کلمب آرژانتین توانست ب

کوپا آمریکا راه یابد. در این بازی پربرخورد، مسی، آگوئرو و 

ماسچرانو از داور بازی کارت زرد دریافت کردند و حاال هر سه، 

در خطر دو کارته شدن قرار دارند. 

دیدار  یک  احتامال  و  است  پاراگوئه  ا  ب آرژانتین  بعدی  بازی 

پربرخورد دیگر را شاهد خواهیم بود. دیداری که ممکن است 

با یک کارت زرد دیگر برای سه ستاره فوق همراه باشد. اگر 

این  یابد،  راه  فینال  به  بتواند  هم  آرژانتین  و  شود  این گونه 

سه بازی کن دیدار نهایی را از دست خواهند داد. در صورت 

شکست نیز، غایبان بزرگ بازی رده بندی خواهند بود.

مهاجم  یک  تا  است  عالقمند  سخت  خال  فان  لوئیس 

یاید و بازی کن  ایتد ب شاخص، تابستان امسال به منچسرتیون

مورد عالقه او نیز ادینسون کاوانی است.

ا رقم 75 میلیون یورو؛ دی ماریا را  ایتد ب تابستان گذشته یون

در پست هافبک تهاجمی به خدمت گرفت و در روز آخر نقل 

ا قراردادی  ا جنجال فراوان، ب و انتقاالت نیز رادامل فالکائو ب

قرضی به ارزش 6 میلیون یورو، از موناکو به الدترافورد آمد. 

در کامل تعجب هیچ کدام از این دو بازی کن نتوانستند در 

ایده های تاکتیکی فان خال موفق ظاهر شوند. فالکائو به 

موناکو بازپس داده شد و فان خال بی میل نیست تا دی ماریا 

ایتد را ترک کند.  نیز یون

مدیران  به  هلندی  مربی  این  که  کرد  ادعا  دیروز  تلگراف 

ایتد پیشنهاد داده است تا گزینه جابجایی و معاوضه دی  یون

ا کاوانی را به باشگاه پاری سن ژرمن پیشنهاد بدهند.  ماریا ب

پاریسی ها مدت هاست که به دنبال جذب دی ماریا هستند و 

ا این پیشنهاد موافقت کنند. تنها مشکل  بعید نیست که ب

تا در  ماریا خود اظهار عالقه کرده است  این جاست که دی 

ایتد مانده و برای کسب جایگاه ثابت در فصل بعد، مبارزه  یون

کند.

ایتد  ا منچسرتیون ار رسیده از توافق گوندوگان ب در حالی که اخب

ا  ب بازی کن  این  که  داد  گزارش  دیروز  بیلد  داشتند،  حکایت 

دورمتوند متدید خواهد کرد.

در  آینده  فصل  تا  داشت  بسیاری  متایل  گوندوگان  ایلکای 

گویا  اما  دهد  ادامه  فوتبالش  به  بوندسلیگا  از  خارج  تیمی 

مصدومیت 14 ماهه و نیز حقوق درخواستی باالیش، سد راه 

این عالقه شدند. 

ا  ب بازی کن  این  توافق  بر  مبنی  اخباری  گذشته  روز  چند  در 

ایتد منترش شده بود اما دیروز بیلد گزارش داد که گوندوگان  یون

متقاعد  دورمتوند،  جدید  توخل، رسمربی  ا  ب از صحبت  پس 

شده تا یک سال دیگر یعنی تا سال 2017، قراردادش را متدید 

کند و بدین ترتیب او بازهم زردپوش باقی خواهد ماند. 

بایرن، بارسا و پاری سن ژرمن نیز دیگر باشگاه های خواهان 

این بازی کن بودند.

ریاست  اول  شانس  که  بود  الپورتا  خوان  این  مارچ،  ماه  اگر 

ارتومئو  بارسلونا محسوب می شد، حاال همه معادالت به نفع ب

تغییر یافته است.

ا استعفای ساندرو راسل، به ریاست  ارتومئو دو سال پیش ب ب

ا  ب همراه  اخیر  سال  دو  این  طی  او  رسید.  ا  بارسلون باشگاه 

راسل، درگیر پرونده جنجالی جذب نیامر بوده و حتی ممکن 

به زندان  اتهام تقلب مالیاتی،  به  آینده،  است طی ماه های 

ا در فصل  نیز محکوم شود اما کسب سه گانه توسط بارسلون

تصمیامت  اتخاذ  نیز  و  عالی  بحران  مدیریت  که  گذشته 

ارتومئو، نقش موثری در آن داشتند، سبب  درست و منطقی ب

ا  شده تا او هم اکنون شانس اول رسیدن به ریاست بارسلون

برای 4 سال آینده باشد. 

 35.7 با  ارتومئو  ب مارکا،  در  گرفته  صورت  نظرسنجی  طی 

کرده،  کسب  را  آرا  درصد   27.5 که  الپورتا  از  باالتر  درصد، 

بیشرتین شانس برای برگزیده شدن در انتخابات را در اختیار 

ا  ارتومئو ب دارد.در واقع اگر همین امروز انتخابات برگزار شود ب

ا 2.5 درصد در  8 درصد اختالف برنده خواهد شد. بندیتو نیز ب

جایگاه سوم این نظرسنجی قرار گرفت.

و  سو  یک  از  انتخابات  تا  روزه   20 زمان  مدت  حال،  این  ا  ب

رای دهندگان، می تواند  نظر 24.1 درصد  بودن  نیز مجهول 

معادالت را تا روز انتخابات اصلی برهم بزند.

آردا توران: 
با 3 یا 4 تیم در حال مذاکره هستم

اطمینان بنیتس
 از ماندنی شدن راموس در رئال

پاسخ جالب داور آرژانتین-کلمبیا 
به اعتراضات مسی

رونالدو:
 به هیچ عنوان از رئال جدا نمی شوم

الپورتا: یوونتوس تمایلی 
برای حفظ پوگبا ندارد

نیمار؛ 
psg  جانشین احتمالی زالتان در

بوتزو:
 یوونتوس نیاز به مذاکره مجدد با رئال دارد

در  ماندن  برای  متایلی  دیگر  توران  آردا 

اطالع  به  را  مساله  این  و  ندارد  اتلتیکو 

مدیران باشگاه نیز رسانده است.

روز سه شنبه گذشته، احمد بولوت، مدیر 

خربنگاران  با  گفتگو  در  آردا،  برنامه های 

فاش ساخت که این بازی کن دیگر قصد 

ادامه حضور در اتلتیکو را ندارد. یک روز 

بعد، باشگاه اتلتیکو از آردا درخواست کرد 

که  اتفاقی  کند.  علنی  را  مساله  این  که 

دو روز پیش رخ داد و این بازی کن ترکی، 

رسام از انگیزه اش برای جدایی خرب داد. 

بارسلونا،  متایل  از  شایعات  حالی که  در 

گرفنت  خدمت  به  برای  چلسی  و  ایتد  یون

دیروز  بازی کن  این  دارند،  حکایت  آردا 

که  آن چه  همه  نوشت:  خود  توئیرت  در 

نوشته  من  انتقال  مورد  در  مطبوعات  در 

می شوند، واقعیت ندارند. مدیر برنامه های 

ا 3 یا 4 تیم در حال مذاکره است و  من ب

را  آن  همین جا  شود،  حاضل  توافقی  اگر 

اعالم خواهم کرد. 

مادرید  رئال  جدید  رسمربی  بنیتس  رافا 

اطمینان دارد که علی رغم متام تنش های 

موجود بین مدیریت رئال و رسخیو راموس، 

این بازی کن در رئال مادرید ماندنی خواهد 

شد.

بنیتس آخرین روزهای تعطیالت خود را در 

و  روزه  هر  اما  می کند  سپری  لیورپول  شهر 

ارتباط  ا مدیران رئال مادرید در  ب بطور دائم 

و  رئال مادرید  بین  است. اختالفات موجود 

این  در  غیرمنتظره  به یک معضل  راموس، 

باشگاه بدل شده اما دیدگاه بنیتس به این 

که  دارد  اطمینان  او  است.  مثبت  اتفاقات 

باشگاه،  و  راموس  بین  آینده،  روزهای  طی 

تفاهم الزم به وجود خواهد آمد. 

متدید  برای  باشگاه  مدیریت  از  راموس 

میلیون   10 حقوق  تقاضای  قراردادش، 

رد  پرز  از سوی  تقاضا  این  اما  یورویی کرده 

از پخش شدن جزئیات  شده است. راموس 

عصبانی  بسیار  نیز  رسانه ها  در  ماجرا  این 

زمینه  این  در  را  باشگاه  مدیریت  و  است 

مقرص می داند. 

طبق گزارش منترش شده در  AS، بنیتس چند 

روز پس از برگزیده شدن به عنوان رسمربی 

کرده  تاکید  پرز  ا  ب گفتگو  در  مادرید،  رئال 

زمین، کسی  درون  او  اصلی  رهرب  که  است 

این که  وجود  ا  ب نیست.  راموس  رسخیو  جز 

کاسیاس کاپیتان اول رئال است اما بنیتس 

تاثیرگذاری  و  رهربی  قدرت  و  راموس  روی 

از کرده و به نوعی  باالتر او حساب ویژه ای ب

اطمینان الزم از سوی مدیریت باشگاه برای 

حفظ راموس را نیز دریافت کرده است. 

به  مربوط  ار  اخب روزها  این  که  رشایطی  در 

راموس  جذب  به  ایتد  منچسرتیون عالقه 

بیشرت از همیشه به گوش می رسد، بنیتس 

خیالی آسوده از ماندنی شدن ستاره تیمش 

دارد.

برگزار  دیدارهای  متام  همچون  مسی  لئو 

آمریکا،  کوپا  بدین جای  تا  آرژانتین  شده 

هدف اصلی بازی کنان تیم های مقابل بوده 

است.

یا نیز بارها توسط  مسی در بازی مقابل کلمب

در  و  شد  متوقف  خطا  با  حریف  بازی کنان 

مسابقه،  مکزیکی  داور  حتی  مواقع  برخی 

روبرتو گارسیا اوروزکو، از اعالم خطا به نفع 

که  مساله ای  می کرد؛  خودداری  آرژانتین 

دنبال  به  را  آرژانتینی  ستاره  فوق  اعرتاض 

داشت. 

به خربنگاران گفت:  رابطه  در همین  مسی 

در طول بازی بارها روی من خطا کردند اما 

بی تفاوت  آن ها  از  مواقع  برخی  بازی،  داور 

خطا  چرا  گفتم  او  به  وقتی  می کرد.  عبور 

آمریکا  اینجا  که  گفت  من  به  منی گیری، 

است نه اروپا. این جا فوتبال را این گونه بازی 

نبود؛  ساخته  من  دست  از  کاری  می کنند. 

مسابقه  زمین  در  که  است  داور  این  چون 

اید آن را قبول می کردم.  فرمان می دهد و ب

ا  ب گذشته  فصل  الدو  رون کریستیانو 

کسب  را  عنوانی  نتوانست  رئال مادرید 

شایعه  آنچلوتی  کارلو  اخراج  از  پس  و  کند 

به  پیوسنت  و  تیم  این  از  جدایی اش 

 6 که  تیمی  شد،  مطرح  ایتد  منچسرتیون

در   2009 سال  در  و  کرد  بازی  برایش  فصل 

ازای 80 میلیون پوند به رئالی ها پیوست.

ورزشی  روزنامه  ا  ب گفت و گو  در  اما  الدو  رون

»آبوال« پرتگال در خصوص شایعات مطرح 

شده گفت: در هفته های اخیر به استتثنای 

و  نکرده ام  صحبت  رسانه ای  هیچ  ا  ب امروز 

ار نادرستی که به منظور  تنها می خواهم اخب

رئال مادرید  و  من  رابطه  کشیدن  چالش  به 

نوشته شده را تکذیب کنم.

ستاره پرتغالی رئال مادرید ترصیح کرد: من 

و  خوشحامل  خیلی  رئال مادرید  در  بودن  از 

مترکز کافی دارم و مطمئنم که فصل مملو 

ار دیگر  از موفقیتی را در پیش داریم. یک ب

باشگاه  بهرتین  در  من  که  می کنم  تأکید 

جهان  باشگاه  بهرتین  ا  ب و  هستم  جهان 

ار دیگر به قهرمانی برسم. می خواهم ب

تأکید  پرتگال  ملی  تیم  ساله   30 کاپیتان 

هیچ  ا  ب بودم  تعطیالت  در  که  زمانی  کرد: 

از شام  نکردم. محرتمانه  رسانه ای صحبت 

دامن  نادرست  ار  اخب به  که  خواهشمندم 

نزنید و کمی مرا به حال خودم بگذارید. من 

و رئال مادرید با یک دیگر مشکلی نداریم و 

اوضاع خوب است.

ا  خوان الپورتا، نامزد ریاست باشگاه بارسلون

فروش  قصد  یوونتوس  که  است  معتقد 

انتخابات  برگزاری  تا  اما  دارد  را  ا  پوگب

نخواهد  مذاکره  وارد  تیم  این  ا  ب ا،  بارسلون

شد.

20 روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست 

دو  الپورتا،  و  بارتومئو  ا،  بارسلون باشگاه 

انتخابات،  این  اصلی  شانس  و  رقیب 

یک دیگر  با  طرفه ای  یک  و  رسد  رابطه 

دارند. بارتومئو که دو سال پیش به دلیل 

استعفای راسل و بدون برگزاری انتخابات 

ا رسید، پس از دو سال،  به ریاست بارسلون

به منظور رشکت در انتخابات از سمت خود 

استعفا داد اما هیئت مدیره منتسب به او 

در حال پیش بردن امور باشگاه تا روز 18 

جوالی هستند. 

ا انتقاد از این هیئت مدیره بصورت  الپورتا ب

مستقیم و بارتومئو بصورت غیرمستقیم، 

به خربنگاران گفت: این روشی که هیئت 

مدیره در پیش گرفته درست نیست. آن ها 

نشده،  برگزار  انتخابات  هنوز  حالی که  در 

اقدام به خرید و فروش بازی کن می کنند. 

و قصد  کردند  واگذار  اورتون  به  را  دلوفئو 

انتخابات  از  پیش  تا  را  بازی کنانی  خرید 

نیز  کاندیداها  دیگر  لیست  در  که  دارند 

هستند. 

این راه درستی نیست و امیدوارم که آن را 

انجام  از  پس  دهند  اجازه  و  کنند  متوقف 

در  کالن  گیری های  تصمیم  انتخابات، 

ا نظر مستقیم رئیس آینده انجام  باشگاه ب

شود. 

ا نیز گفت: من  الپورتا در مورد جذب پوگب

که  گفتم  فقط  خودم  قبلی  مصاحبه  در 

ارتباط  بازی کن  این  برنامه های  مدیر  ا  ب

باشگاه  که  مطمئنم  همین.  دارم،  خوبی 

آینده  رئیس  تا مشخص نشدن  یوونتوس 

ا  پوگب فروش  برای  اقدامی  هیچ  بارسلونا 

این که  است  مسلم  آن چه  کرد.  نخواهد 

ا را به تیمی  یوونتوسی ها می خواهند پوگب

دیگر منتقل کنند. آن ها متایلی برای حفظ 

ا  این بازی کن ندارند اما تا روز 19 جوالی، ب

ا وارد مذاکره نخواهند شد.  بارسلون

این  اندیشه  در  ژرمن  سن  پاری  مدیران 

جانشین   2016 سال  را  نیامر  که  هستند 

زالتان ابراهیموویچ در تیم خود کنند.

باشگاه پاریسی امسال به دلیل محرومیت 

نکردن  رعایت  دلیل  به  فیفا  جانب  از 

گران قیمتی  مالی، منی تواند خرید  فیرپلی 

داشته باشد ولی برای سال بعد، برنامه های 

گسرتده ای در نظر دارند. 

پاری  قراردادش  امتام  ا  ب زالتان  آینده  سال 

سن ژرمن را ترک خواهد کرد. در ابتدا گفته 

جایگزین  الدو  رون کریستیانو  که  می شد 

تکذیب  از  پس  اما  بود  خواهد  او  احتاملی 

این  عالقه  و  الدو  رون سوی  از  خرب  این 

ابع  من مادرید،  رئال  در  حضور  به  بازی کن 

به  برای  پاریسی ها  متایل  از  فرانسوی 

ا  خدمت گرفنت نیامر، ستاره برزیلی بارسلون

خرب دادند. 

ابع نوشت که  مونددپوترویو به نقل از این من

پی اس جی،  مالک قطری  الخلیفه،  نارض 

ا پیشنهادی نجومی، فصل بعد  قصد دارد ب

کند.  ترغیب  بارسا  از  جدایی  به  را  نیامر 

ا قرارداد دارد و  ا بارسلون نیامر تا سال 2018 ب

قیمت او در حال حارض حداقل 80 میلیون 

یورو تخمین زده می شود.

یوونتوس ممکن است آلوارو موراتا را زودتر 

از آن چه تصور می کند از دست بدهد. این 

اخطاری است که وکیل موراتا به مدیران 

یوونتوس می دهد.

ا رقم 22 میلیون  موراتا تابستان گذشته ب

حالی که  در  شد؛  یوونتوس  راهی  یورو 

گنجاندند  او  قرارداد  در  بندی  رئالی ها 

پرداخت  ا  ب آتی  تابستان  این که  بر  مبنی 

ا پرداخت  30 میلیون و تابستان سال بعد ب

این  تا  بود  قادر خواهند  یورو،  35 میلیون 

بازی کن را دوباره به خدمت بگیرند. 

موراتا فصل گذشته نقش بسیار زیادی در 

رسیدن  نیز  و  یا  ایتال در  یووه  قهرمانی  دو 

ایفا  قهرمانان  لیگ  فینال  به  تیم  این 

یوونتوس  در  است  عالقمند  خود  او  کرد. 

رئال  اگر  اما  دهد  ادامه  فوتبالش  به 

مادرید درخواست بازپس گیری او را کند، 

نخواهد  پذیرش  جز  چاره ای  یوونتوس 

داشت. 

موراتا  انتقال  در  که  وکیلی  بوتزو،  جوزپه 

کرد،  ایفا  را  مهمی  نقش  یوونتوس،  به 

در همین رابطه به توتواسپورت گفت: در 

قرارداد  جزئیات  روی  موراتا  پدر  که  حالی 

رئال و یوونتوس کار می کرد، ممکن کردن 

بر عهده  بود که  انتقال موراتا، وظیفه ای 

ارتباط  به  توجه  ا  ب بود.  شده  گذاشته  من 

ا آلوارو دارم، باید بگویم که او  نزدیکی که ب

دوست دارد مدت زمان زیادی در یوونتوس 

با  مباند، چون مطمنئ است که می تواند 

این باشگاه به قهرمانی اروپا برسد.

عالقه  هرچند  است.  پیچیده ای  وضعیت 

از  اما  است  مهمی  رشط  بازی کن  خود 

اید برای حفظ موراتا  نظر من، یوونتوس ب

اقدامی جدی کند. در قرارداد این بازی کن 

و  امسال  می تواند  رئال  که  است  آمده 

اگر  پس  بگیرد؛  بازپس  را  او  بعد  سال 

یوونتوسی ها موراتا را برای چند سال آینده 

ا رئال مادرید وارد مذاکرات  اید ب نیاز دارند، ب

قرارداد  از  را  بند  دو  این  تا  مجددی شده، 

حذف کنند. 
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نشر  با  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
در  طالب  کشته شدن 43 شورشی  از  خبرنامه ای 
عملیات نظامی در دو روز گذشته در والیت های 

مختلف خبر داده است.
این عملیات که به کمک پولیس ملی، امنیت ملی 
و ارتش ملی راه اندازی گردیده بود، در آن عالوه بر 

43 کشته، 25 تن دیگر زخمی شده اند.
این عملیات  آمده که  در خبرنامه ی وزارت داخله 

ارزگان،  فاریاب،  قندوز،  والیت های  مربوطات  در 
نورستان، غزنی و هلمند راه اندازی گردیده بود.

مقداری  عملیات  این  در  خبرنامه،  این  از  نقل  به 
جنگ افزار نیز بدست نیروهای امنیتی کشور افتاده 
و در حال حاضر در شماری از والیت های کشور 
نابودی  و  سرکوب  هدف  به  پاکسازی  عملیات 

دشمن جریان دارد.
را  عملیات  این  اندازی  راه  هدف  داخله  وزارت 

پاکسازی و جلوگیری از بازگشت شورشیان در این 
مناطق گفته است.

تلفات  مورد  در  خبرنامه  این  در  داخله  وزارت  اما 
نیروهای امنیتی در جریان این عملیات چیز نگفته 

است.
هم چنان این وزارت خبر داده که نیروهای امنیتی 
نابودی  و  سرکوب  هدف  به  را  خود  تالش های 

دشمنان مردم کشور شدت بخشیده اند.

اطالعات روز: وزارت دفاع کشور 
خبر داده است که که از اثر درگیری 
و  طالب  گروه  جنگ جویان  میان 
تن  ننگرهار 25  در والیت  داعش 
زخمی  و  کشته  طرف  دو  هر  از 

شده اند.
در خبرنامه ی که این وزارت به نشر 
رسانده آمده است که این درگیری 
زاوه ی  منطقه ی  در  شنبه  روز 
ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار، 

رخ داد است.

به نقل از خبرنامه، تمام روز شنبه 
درگیری میان این دو گروه جریان 
داشت که در اثر آن به هر دو طرف 

تلفات وارد شده است.
قاری  خبرنامه،  این  اساس  بر 
یکی  نصرت  به  مشهور  میرویس، 
از فرماندهان گروه داعش  همراه 
این  در  همراهانش  از  تن  چهار  با 

درگیری کشته شده اند.
هفت  درگیری  این  در  هم چنان 
دیگر  تن  هشت  و  کشته  طالب 

زخمی شده اند.
و  طالب  گروه های  تاکنون  اما 
و  درگیری  این  مورد  در  داعش 
تلفات ناشی از آن چیزی نگفته اند.

با این که بیش از پنج یا شش ماه 
داعش  تروریستی  گروه  حضور  از 
در افغانستان نمی گذرد، اما تاکنون 
در چندین مورد با گروه طالبان که 
دارند  حضور  افغانستان  در  سال ها 

درگیر شده است.
والیت  در  درگیری  مورد  یک 

ننگرها و یک مورد دیگر در والیت 
فراه ده ها کشته و زخمی از هر دو 

طرف برجا گذاشت.
از سوی هم  در 26 ماه گذشته گروه 
طالبان با ارسال نامه ی سرگشاده به 
ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، 
در  جهادی  فعالیت های  که  گفته 
امارت  رهبری  به  باید  افغانستان 
اسالم صورت بگیرد و از این گروه 
خواسته بود که از فعالیت ها خود در 

افغانستان دست بردارند.

از  شده  منتشر  گزارش های  روز:  اطالعات 
نشان  ویکی ولیکس  افشاگر  سایت  سوی 
می دهد که شبکه حقانی و عربستان سعودی 
دیپلومات های  و  داشته  نزدیک  روابط 
رهبران  با  سال ها  از  پاکستان،  در  عربستان 
ارتباط  مستقیم  گونه ی  به  حقانی  شبکه ی 

داشته اند.
سایت،  این  شده  منتشر  گزارش  اساس  بر 
حقانی،  جالل الدین  پسر  حقانی،  نصیرالدین 
با   2012 سال  در  حقانی  شبکه ی  رهبر 
در  عربستان  سابق  سفیر  الغدیر،  عبدالعزیز 

اسالم آباد دیدار داشته است.
خواستار  حقانی  نصیرالدین  دیدار  این  در 
شفاخانه های  از  یکی  در  پدرش  مداوای 
سعودی شده است. در نامه های منتشر شده 
درمان  درخواست  به  سعودی  دولت  جواب 
سعودی  عربستان  در  حقانی  شبکه ی  رهبر 

روشن نیست.
رنج  فلج  بیماری  از  حقانی  شبکه ی  رهبر 

می برد.
حقانی  جالل الدین  گزارش،  این  از  نقل  به 
کپی  پسرش  و  داشته  سعودی  پاسپورت 
در  سعودی  سفیر  به  را  پدرش  گذرنامه 

اسالم آباد داده است.
گزارش ویکی لیکس بر اساس اسنادی تهیه 
شده که سفیر عربستان سعودی از اسالم آباد 
به وزارت خارجه در ریاض، پایتخت عربستان 

سعودی، فرستاده است.
عربستان  پیشین  سفیر  گزارش  این  بنیاد  بر 
فبروری  پانزدهم  در  پاکستان  در  سعودی 
حقانی،  نصیرالدین  با  میالدی،   2012 سال 
بخش  امن ترین  در  حقانی  پسرجالل الدین 

پاکستان یعنی اسالم آباد، دیدار کرده است.
هرچند در اسناد منتشر شده توسط این سایت 
مکانی که این دیدارها صورت گرفته، روشن 
سفیر  دیدارهای  معمول  به طور  ولی  نیست، 
سعودی در اسالم آباد در دفتر کارش و یا در 

اقامتگاه او برگزار می شده است.
گزارش ویکی لیکس نشان می دهد که دیدار 
اسالم آباد،  در  سعودی  سفیر  با  نصیرالدین 
فقط شش ماه قبل از آن انجام شده که ناتو 
شبکه حقانی را طراح اصلی حمله مرگبار به 
هتل انترکانتننتال در ماه جنوری سال 2011 

در کابل اعالم کرد.
شبکه حقانی یکی از سه گروه اصلی شورشی 
مخالف دولت است. در تازه ترین مورد، اداره 
دست  به  را  گروه  این  کشور  ملی  امنیت 
مجلس  به  گذشته  هفته  حمله ی  در  داشتن 

نمایندگان متهم کرد.
سراج  عهده ی  به  اکنون  شبکه  این  رهبری 
الدین حقانی، پسر جالل الدین حقانی است. 
گفته می شود که نصیرالدین حقانی از فراهم 
بوده  حقانی  شبکه ی  مالی  منابع  کنندگان 

است.

ویکی لیکس: شبکه ی حقانی با عربستان 
روابط نزدیک داشته است

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

43 شورشی طالب در عملیات نظامی کشته شدند

درگیری میان داعش و طالب در ننگرهار
 25 کشته و زخمی برجا گذاشت


