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بانوی اول افغانستان: ستایش در بیرون، نکوهش در خانه 
نزدیک به پنج ماه پس از نشستن اشرف غنی بر چوکی قدرت، همسرش با 
لهجه ی نرم فرانسوی، خنده ای که نشان از ناراضی بودن او داشت و لباس 
ساده ی غربی در برابر مخاطبانش در واشنگتن ظاهر شد.

استقبال گرم از او در ایاالت متحده، با آنچه روال غنی ای متولد لبنان و 
مسیحی آیین، در افغانستان مواجه است، کامال متفاوت بود. پیشینه ی 
مذهبی و دیدگاه نو او در جامعه ی سنتی و مردساالر افغانستان که بسیاری 
از زنان بدون برقع از خانه بیرون نمی شوند، بارانی از انتقادها و خصومت ها 
را علیه او برانگیخته  است.

پیام خانم غنی در ایاالت متحده که در مصاحبه ها و سخنرانی های اخیرش 
بازتاب یافت، به طور محتاطانه ای قالب بندی شده بود که تصویر او به 
مثابه یک فمینیست مهاجم در میان قشر کهنه و محافظه کار افغانستان از 
میان برود و در عین حال، نسل در حال ظهور زنان جوان و دانش آموخته ی 
افغانستان را که به شکل طبیعی او الگویی برای آنان است، از خود نرنجاند.

روال غنی هفته ی گذشته برای یک دیدار دو هفته ای به ایاالت متحده وارد 
شد. این کشور جایی ست که او بخش عمده ی دوران بزرگ سالی اش را 
سپری کرده و دو فرزندش نیز در آنجا زندگی می کنند. هفته ی گذشته،...
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نشست خبری مشترک غنی و کارتر؛
مأموریتامریکادرافغانستانبازبینیمیشود
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فان خال: یونایتد بهترین تیم لیگ برتر است
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ده ها فعال حقوق زن افغان در 3 ماه فبروری به جاده های کابل برآمدند و به سوی وزارت 
امور زنان راه پیمایی کردند تا علیه اشرف غنی، رییس جمهور جدیدشان و عبداهلل عبداهلل، 
رییس اجرایی، به خاطر وعده خالفی های شان مبنی بر تعیین چهار وزیر زن در کابینه ی 
جدید اعتراض کنند. این اعتراض نشان می دهد که چه اندازه این فعاالن مصمم اند؛ 
فعاالنی که در جاده های سرد و زمستانی قدم زدند تا حقوقی را حفظ کنند که حیات شان 
را وقف آن کرده اند. این اعتراض، هم چنان شدت نگرانی آن ها را زمانی برجسته می سازد 
که زنان از روند سیاسی خارج ساخته شده اند و حکومت جدید با بیکارگی برای جلوگیری 
و  کار  بهداشتی،  مراقبت های  به  دسترسی  تحصیل،  و حقوق  نمی کند  کاری  آن  از 

4مشارکت سیاسی که به سختی حاصل شده اند؛ محدود شده اند...

باراکاوباما:علیهافراطیِت
خشونتآمیزمبارزهمیکنیم

امریکا افغانستان را 
در تأمین صلح و امینت تنها نگذارد

17 نکته ی جالب 
در باره ی جوایز اسکار 2015



اطالعات روز: محمد اشرف غنی رییس جمهور 
در  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر  اشتون  با  دیروز  کشور 
پس  مقام  دو  این  کرد.  گفت وگو  و  دیدار  ارگ 
کشور  دو  روابط  گسترش  مورد  در  گفت وگوها 
مشترک  خبری  نشست  در  تروریزم،  با  مبارزه  و 
در  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر  اشتون  یافتند.  حضور 
همکاری  برای  کشورش  تعهد  گفت،  نشست  این 

دوامدار با افغانستان، به قوت خود باقی است.
تداوم  و  حفظ  که  کرد  تأکید  ادامه  در  کارتر 
پیشرفت های افغانستان اولویت کشورش را تشکیل 
گزینه  چند  روی  اوباما  جهت  همین  از  و  می دهد 
امنیتی  استراتژی  از  امریکا  حمایت  تقویت  بخاطر 
در جدول  تغییرات  به شمول  غنی،  رییس جمهور 

زمانی خروج نیروهایش از افغانستان، تمرکز دارد.

امریکا  نیروهای  حضور  چگونگی  کرد،  تأکید  او 
نظرداشت  در  با  نیروها  این  شمار  و  افغانستان  در 
در  کارتر  میشود.  مشخص  کشور  این  واقعیتهای 
این زمینه بیشتر جزئیات نداد، اما گفت که نتیجه 
نهایی در این زمینه در سفر اشرف غنی به امریکا 
قرار  میشود.  روشن  اوباما  بارک  با  وی  مالقات  و 
امریکا سفر  به  آینده نزدیک  است اشرف غنی در 
گفت،  دیروز  خبری  نشست  در  غنی  اشرف  کند. 
افغانستان با خطرات جدید مواجه است و تروریزم 

به حیث یک پدیده این کشور را تهدید می کند. 
به  نیاز  تهدید  این  رفع  برای  که  افزود  او 
دراز  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  همکاری های 
این  ما  تالش  که  افزود  غنی  اشرف  است.  مدت 
است تا افغانستان از یک نقطه تضاد به یک نقطه 

همکاری های دوامدار منطقوی مبدل شود. او تأکید 
و  دارد  وجود  دوستی  وطن  به  اساسی  تعهد  کرد، 
داوطلبانه  شکل  به  کشورشان  از  امنیتی  نیروهای 
باالی  ما  اساسی  سرمایه گذاری  کنند.  می  دفاع 
به  اعتماد  قابل  و  شفاف  نظام  یک  که  است  این 

وجود آید.
رییس جمهور در بخش دیگر سخنانش گفت که 
نیروهای  از  امنیتی  مسئولیت های  انتقال  مرحله ی 
امنیتی موفقانه تکمیل شد  نیروهای  بین المللی به 
و اکنون نیروهای امریکایی مأموریت جنگی ندارند 
و مرحله جدید همکاری های ما آغاز شده است. به 
آموزش،  همکاری،  این  اساسی  هدف  او،  گفته ی 

تجهیز و تقویت قوای امنیتی کشور است.
افغانستان  میان  همکاری  ادامه  در  غنی  اشرف 

گفت،  و  خواند  جانبه  همه  را  آینده  در  امریکا  و 
روی تعریف همکاری جدید بحث شده و در سفر 
آینده ی خود به امریکا با رییس جمهور اوباما روی 
روند صلح  مورد  در  ادامه  در  او  آن بحث می کند. 
زمینه  در  ملی  وحدت  حکومت  رویکرد  گفت، 

گفت وگوهای صلح سازنده بوده است.
کنونی  فرصت  شدن  فراهم  جمهورگفت،  رییس 
برای گفت وگوهای صلح در کشور بی پیشینه است؛ 
اما جواب قاطع در این مورد، روند صلح را به خطر 
مواجه خواهد کرد. اشرف غنی در هفته های گذشته 
با رهبران جهادی و سران احزاب سیاسی به طور 
جداگانه در مورد صلح دیدار و گفت و گو کرد. او در 
این دیدارها گفت که جزئیات مذاکرات صلح را با 

مردم شریک می کند. 

تشویق چین  منظور  به  روز: حکومت  اطالعات 
شورشی   15 کشور،  روند صلح  در  همکاری  برای 
است.  داده  تحویل  کشور  این  دولت  به  را  اویغور 
امنیتی  مقام های  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
گزارش داد، این تعداد شورشی در ماه های اخیر از 
سوی نیروهای امنیتی افغانستان از کابل و والیت 

کنر بازداشت شده اند.
سپس دولت این تعداد افراد را ماه گذشته به چین 
است.  شده  نشر  تازه  آن  خبر  اما  داده؛  تحویل 

در  شورشی  گروه های  سایر  و  طالبان  با  اویغورها 
در  اویغورها  حضور  داشته اند.  ارتباط  پاکستان 
پاکستان  شمالی  وزیرستان  در  گذشته  سال های 
بیش تر بوده؛ اما پس از راه اندازی عملیات نظامیان 
فرار  افغانستان  سوی  به  وزیرستان  از  کشور،  این 

کرده اند.
اویغورها در ایالت سین کیانگ در شمال غرب چین 
کشور  این  حکومت  مخالف  و  می کنند  زندگی 
مسلمانان  و  ترک تبار  اقوام  از  اویغورها  هستند. 

سنی مذهب اند. دولت در حالی شورشیان بازداشت 
شده ی اویغور را به چین تحویل داده که مقام های 
در  صلح  تأمین  برای  داده اند،  اطمینان  کشور  این 
افغانستان، از نفوذ خود بر پاکستان استفاده می کنند.
بر اساس معلومات مقام های امنیتی، اکثر النه های 
شورشیان  و  اند  پاکستان  خاک  داخل  در  تروریزم 
را  این کشور حمالت خود  از  در 13 سال گذشته 
علیه افغانستان طرح ریزی کرده اند. چین از متحدان 
کلیدی پاکستان است و به همین دلیل، نقش این 

کشور در مذاکرات صلح مهم خوانده شده است. 
 15 تحویل  با  دارند،  توقع  حکومتی  مقام های 
را  پاکستان  کشور  این  چین،  به  اویغور  شورشی 
کند.  تشویق  بیش تر  صلح  روند  با  همکاری  به 
اسالم آباد  و  کابل  روابط  اخیراً  که  است  گفتنی 
به  از  پس  است.  شده  جدیدی  مرحله ی  وارد 
گفت و گوهای  و  دیدار  غنی،  اشرف  رسیدن  قدرت 
مقام های کابل و اسالم آباد در زمینه ی صلح به طور 

دوام دار ادامه دارند.

اعالم  کشور  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
 48 در  ملی  اردوی  ذوالفقار  علمیات  در  که  کرد 
این  در  طالبان  مواضع   از  تعدادی  گذشته،  ساعت 
والیت تخریب شده اند. در خبرنامه ی ارسالی دفتر 
روزنامه ی اطالعات روز  به  این وزارت  رسانه های 
این عملیات دست کم 55 شورشی  در  آمده است، 
بازداشت  آن  دیگر  تن   5 و  زخمی  تن   57 کشته، 

شده اند.
مربوطات  در  افراد  این  خبرنامه،  این  اساس  بر 
هلمند  واشیر والیت  و  ناوه  ولسوالی های سنگین، 
کشته و زخمی شده اند. در جریان این عملیات 42 

یادشده  ولسوالی های  مربوطات  از  نیز  ماین  حلقه 
در  است،  آمده  خبرنامه  در  شده اند.  خنثا  و  کشف 
این عملیات یک مقدار مهمات جنگی نیز به دست 

نیروهای امنیتی آمده است.
پاک سازی  برای  ذوالفقار یک هفته پیش  عملیات 
در  شد.  راه اندازی  هلمند  والیت  در  شورشیان 
هوایی،  قوای  ملی،  اردوی  نیروهای  عملیات  این 
نیروهای پولیس و امنیت ملی حضور دارند. به روز 
جمعه هفته ی گذشته وزارت دفاع ملی اعالم کرد، 
تا اکنون در این عملیات 300 شورشی طالب کشته 

و ده ها تن دیگر آن زخمی شده اند.

ناامن  والیت های  از  کشور  جنوب  در  هلمند 
از  خارجی،  و  داخلی  شورشی  گروه های  که  است 
والیت  این  در  چچینی  و  پاکستانی  طالبان  جمله 
فعالیت دارند. فعالیت ترریستی آنان در این والیت 
شامل انجام حمالت انتحاری در بین مردم عام و 
اداره های دولتی، کارگذاری ماین های کنار جاده و 

حمله بر پاسگاه های امنیتی است.
حاضر  حال  در  کشور  نفری  هزار   352 نیروهای 
طالبان  جمله  از  شورشی،  گروه های  با  تنهایی  به 
و شبکه ی حقانی، در سراسر کشور می جنگند. اما 
هوایی  قوای   و  سنگین  تجهیزات  کمبود  با  آنان 

مواجه اند و این مسئله تلفات آنان را افزایش داده  
است. گفته می شود که در سال 2014 در حدود پنج 

هزار افسر و سرباز نیروهای امنیتی کشته شده اند.
بر اساس یک توافق، قرار بود سالح های سنگین 
اما  شود؛  خریداری  هند  از  امنیتی  نیروهای  برای 
را  قرارداد  این  غنی  اشرف  که  شد  گزارش  اخیراً 
موضوع  این  هنوز  است.  درآورده  تعلیق  حالت  به 
به صورت رسمی از سوی حکومت تأیید نشده؛ اما 
این خبر  نشر  به  واکنش  در  اجرایی  رییس  معاون 
گفت، شاید غنی برای تجهیز نیروهای امنیتی منبع 

دیگری پیدا کرده است.

زن  حقوق  مدافع  نهادهای  روز:  اطالعات 
توسط  زنان  قتل  افزایش  از  هرات  والیت  در 
شوهران شان در این والیت ابراز نگرانی کرده اند. 
گذشته  در  نهادها،  این  مسئوالن  گفته ی  به 
بود؛  بیش تر  هرات  در  زنان  خودسوزی  واقعات 
در  شوهران شان  سوی  از  زنان  قتل  اکنون  اما 
این والیت به گونه ی چشم گیری افزایش یافته 
والیت  زنان  امور  ریاست  دیگر،  از سوی  است. 
ماه  نه  جریان  در  که  کرد  اعالم  دیروز  هرات 

گذشته، 448 مورد خشونت در برابر زنان در این 
مورد   16 جمله  این  از  است.  شده  ثبت  والیت 
آن تجاوز جنسی بوده است. محبوبه جمشیدی، 
رییس امور زنان هرات، یکی از عوامل خشونت 
در  زنان  ایستادگی  را  این والیت  در  زنان  علیه 

برابر خواست های نامشروع شوهران شان خواند.
او به پژواک گفت، بر اساس معلومات آنان، در 
بسیاری موارد شوهران و اعضای خانواده ی آنان 
وادار  تن فروشی  به  را  زنان  این  تا  کرده  تالش 

آنان  اقدام به قتل  سازند و در صورت مقاومت، 
کرده اند. جمشیدی گفت، موارد قتل زنان در این 

والیت به طور چشم گیری افزایش یافته است.
برنامه های  آنان  گفت،  جمشیدی  خانم 
راه اندازی  زن  حقوق  زمینه ی  در  را  آگاهی دهی 
خواهند کرد؛ اما با آن هم اگر نهادهای عدلی و 
محاکمه  را  زنان  علیه  خشونت  عامالن  قضایی 
نکنند، این مشکل حل نخواهد شد. او در ادامه 
علیه  خشونت  محو  برای  آگاهی دهی  که  افزود 

زنان در این والیت کافی نیست.
پرنفوس  والیت های  از  کشور  غرب  در  هرات 
بلند خشونت علیه زنان  است که همه ساله آمار 
از این والیت گزارش می شود. چند هفته پیش 
را  خانمش  شرم گاه  مرد  یک  که  شد  گزارش 
مسئله  این  است.  بریده  چاقو  با  والیت  این  در 
نگرانی نهادهای مدافع حقوق زن را بیش کرده 
کاهش  برای  دارند،  تقاضا  حکومت  از  آنان  و 

خشونت علیه زنان، اقدام کند.

اطالعات روز: یک مرد در ولسوالی کجران 
یک  به  را  ساله اش   8 دختر  دایکندی  والیت 
سید خمس داده است. این دختر شاگرد صنف 
اول مکتب بوده و هشت سال سن داشته که 
بانفوذ  روحانیان  از  یکی  به  پدرش  سوی  از 

جواد  می شود.  داده  خمس  عنوان  به  منطقه، 
دفتر والیتی کمیسیون مستقل  رییس  دادگر، 
این  تأیید  با  دایکندی  والیت  در  بشر  حقوق 
روز  کمیسیون  به  نزدیک  »منابِع  گفت:  خبر 
چهار شنبه هفته ی گذشته از این رویداد به ما 

خبر دادند و اکنون عامالن این رویداد توسط 
نهادهای امنیتی دستگیر شده اند«.

روزنامه ی  به  دایکندی  والیت  از  منابعی 
دو  حدود  دختر  این  که  گفتند  روز  اطالعات 
نام  به  بانفوذ منطقه  به یک روحانی  ماه قبل 

است.  داده شده  موسوی خمس  نصراهلل  سید 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مسئوالن 
گفته اند که این دختر هم اکنون نزد نیروهای 
رویداد  این  عامالن  و  است  محل  امنیتی 

بازداشت شده اند.

مسئوالن فرماندهی پولیس لوگر اعالم کردند، 
پس از حمله ی مسلحانه ی روز سه شنبه بر این 
و  شده  بازداشت  پولیس  چهارده  فرماندهی، 
دادستانی فرستاده خواهند  به  پرونده های شان 
پولیس  فرمانده  اسحق زی،  عبدالحکیم  شد. 
به جرم  افراد  این  از  برخی  دیروز گفت،  لوگر 
ما  »نزد  می شوند:  مجازات  وظیفه    در  غفلت 
روز  همین  در  که  اند  نظارت  تحت  افرادی 
غفلت  خود  وظیفه ی  در  و  بودند  نوکریوال 
کرده اند و فردی که غفلت وظیفه ای هم بکند، 
دیگران  برای  آینده  در  تا  شود  مجازات  باید 

نگردد.  تکرار  موضوع  همچون  و  شود  عبرت 
ممکن  و  اند  بندی  ما  نزد  تن  چهارده  اکنون 
به  را  دوسیه های شان  ما  امروز  که  است 

دادستانی نظامی والیت لوگر محول کنیم«.
اسحق زی افزود، شماری از این افراد، متهم به 
دست داشتن در این واقعه هستند؛ اما نتیجه ی 
نهایی بعد از تکمیل شدن روند بررسی اعالم 
شماری  گزارش ها،  اساس  بر  شد.  خواهد 
بر  سه شنبه  روز  حمله ی  در  مسلح  طالبان  از 
فرماندهی پولیس لوگر، بیست و دو تن از نیرو 
های امنیتی را کشتند و هفت تن دیگر شان را 

زخمی نمودند.
حمله کننده ی  یک  نیز  قبل  ماه  پنج  حدود 
انفجاری همراهش را در داخل  انتحاری مواد 
اثر  بر  و  کرد  منفجر  لوگر  پولیس  فرماندهی 
آن هشت تن از نیروهای پولیس محلی کشته 
این  کنار  در  شدند.  زخمی  دیگر ی  شمار   و 
فرماندهی  حکومت،  مسلح  مخالفان  والیت، 
نیز  را  کابل  و  قندهار  قندوز،  والیت های 
هدف قرار داده اند. در همین حال، کارشناسان 
برای  اساسی ای  روند  داخله  وزارت  می گویند، 
آنان،  گفته ی  به  ندارد.  پولیس  استخدام 

و  می برند  نفع  حالت  این  از  مسلح  مخالفان 
ارگان ها جابه جا می کنند  این  در  را  افراد خود 
تا بتوانند با انجام همچون حمالت، ارگان های 

امنیتی کشور را ضعیف جلوه بدهند.
فقیرمحمد فقیر، وزیر سابق وزارت داخله گفت، 
اصالحات  امنیتی  ارگان های  در  تا  است  نیاز 
از  باید  آن هم  آغاز  و  بگیرند  صورت  اساسی 
باید  امنیتی  ارگان های  افزود،  او  باشد.  مرکز 
در استخدام پولیس و افسران اردو توجه کنند 
بگیرند.  قوی  ضمانت  آنان  از  تقرر،  هنگام  و 

)رادیو آزادی(

نشست خبری مشترک غنی و کارتر؛2
مأموریت امریکا در افغانستان بازبینی می شود

افزایش همکاری ها در زمینه ی صلح،
حکومت 15 شورشی اویغور را به چین تحویل داد

وزارت دفاع: چند موضع طالبان در هلمند تخریب شدند

افزایش قتل زنان از سوی شوهران شان در هرات

یک مرد در والیت دایکندی دختر 8 ساله اش را »خمس« داد

14 پولیس در ارتباط به حمله بر فرماندهی پولیس لوگر بازداشت شدند

پاکستان و سنِت 
رفتاِر دوگانه

پاکستان  و  افغانستان  روابط  نزدیکی  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
اظهارات  و  کابل-اسالم آباد  میان  پی هم  رفت و آمد های  نیز  و 
پیشرفت  به  امید  پاکستانی،  مقام های  همکاری جویانه ی 
همواره  پاکستانی  مقام های  است.  کرده  بیش تر  را  صلح  روند 
سخن  صلح  مذاکرات  پیش برد  برای  کشور  این  آمادگی  از 
پاکستان  مقام های  وعده های  به  نیز  افغانستان  دولت  می گویند. 
هیچ  مصالحه  روند  در  عمال  اما  می کند؛  برخورد  خوش بینی  با 
مسلحانه ی  و حمالت  جنگ  است.  نیامده  میان  به  مثبتی  تغییر 
بود، هنوز هم جریان  میزانی که  به همان  افغانستان  در  طالبان 
دارد. رهبران طالبان هیچ اظهار نظر رسمی ای که نشان دهنده ی 
این  نکرده اند.  باشد،  صلح  روند  به  پیوستن  برای  آن ها  آمادگی 
انجام  و  مصالحه  روند  در  پاکستان  صداقت  به  تردید ها  امر، 
هم  هنوز  که  می رسد  نظر  به  می کند.  بیش تر  را  دوگانه  بازی 
نمی توان  می کند؛  بازی  نقش  دوگانه  کردار  و  رفتار  با  پاکستان 
که  زمانی  تا  کرد،  خوش  دل  پاکستان  مقام های  وعده های  به 
پاکستان سال  ها ست که  نباشیم.  را شاهد  اقدام های عینی آن ها 
این  است.  تروریسم  با  مبارزه  روند  در  دوگانه  بازی  به  متهم 
در  افغانستان  و  ناتو  آمریکا،  اصلی  متحدان  از  یک  سو  از  کشور 
متحده  ی  ایاالت  ساالنه  و  می رود  شمار  به  تروریسم  با  مبارزه 
آمریکا و دیگر متحدان غربی  اش میلیاردها دالر کمک  های نقدی 
و تسلیحاتی را به پاکستان می کنند تا با تروریسم و افراط گرایی 
مبارزه کند؛ اما از سوی دیگر، همواره از سوی افغانستان، هند و 
دیگر کشورهای منطقه متهم به صدور افراط گرایی و حمایت از 
تروریستی  انتحاری و شبکه های  اکثر عوامل  تروریسم می  شود. 
در افغانستان، در پاکستان آموزش می  بینند و تجهیز می  شوند و از 
بیش  تر یورش  های مسلحانه  اعزام می  شوند.  افغانستان  به  آن  جا 
از  افغانستان،  در  خارجی ها  و  افغانستان  دولتی  تأسیسات  بر 
سوی حلقه  های تروریستی در پاکستان طراحی و اجرا می  شوند. 
و  است  پاکستان  کویته  ی  در  افغانی  طالبان  رهبری  هسته  ی 
دیگر  و  حقانی  شبکه  ی  طالبان،  اصلی  فرماندهان  و  رهبران 
مخفی  و  امن  خانه های  در  افغانستان،  در  تروریستی  گروه های 
در خاک پاکستان زندگی می  کنند. اسامه بن الدن، رهبر القاعده 
و  شد  یافت  پاکستان  نظامی  تأسیسات  قلب  در  اسالم  آباد  در 
طالبان  و  القاعده  ارشد  رهبران  و  فرماندهان  دیگر  و  شد  کشته 
افغانستان  تنها  فعالیت می  کنند.  این  و  زندگی  پاکستان  در  همه 
می  بیند،  زجر  پاکستان  کنترول شده  ی  تروریسم  از  که  نیست 
راهبرد  از  نیز  چین  و  میانه  آسیای  کشورهای  هندوستان،  بلکه 
اکثر  می  بینند.  آسیب  پاکستان  افراط گرایی«  »صدور  سیاسی 
میانه  آسیای  در کشورهای  و دهشت  افگن  تروریستی  گروه  های 
آموزش  پاکستان  افراط  گرایان مسلمان در  و چین در کمپ  های 
این  اکثر  فرماندهی  و  رهبری  حلقه های  تجهیز شده  اند.  و  دیده 
با  پیچیده  ای،  رابطه  ی  در  و  دارند  موقعیت  پاکستان  در  گروه ها 
دو  در  پاکستان  می خورند.  پیوند  پاکستان  نظامیان  و  آی  اس  آی 
ابزار اصلی  به عنوان  را  افراط  گرایی  اخیر سیاست صدور  دهه  ی 
ابزار  این  از  کشور  این  است.  کرده  انتخاب  خارجی  اش   سیاست 
کار  معادالت منطقه  در  و  برابر کشورهای منطقه و همسایه  در 
این  پاکستان  سیاست  مداران  و  نظامیان  هم  هنوز  و  می  گیرد 
خسارات  کشور  این  برای  راهبرد  این  نگذاشته  اند.  کنار  را  ابزار 
از  یکی  خود  امروز  پاکستان  است.  داشته  پی  در  نیز  سنگینی 
قربانیان تروریسم و افراط گرایی است و همه  روزه شهروندان و 
نظامیان این کشور از سوی گروه  های تروریستی کشته می  شوند. 
گروه های تروریستی و افراط  گرا را که نظامیان و سیاست  مداران 
پاکستانی برای پیش  برد اهداف سیاست خارجی  شان ایجاد کرده 
بودند، اکنون از کنترول    شان خارج شده و به مشکل امنیتی جدی 
و  منطقه  کشورهای  انتقاد های  شده  اند.  تبدیل  کشور  این  برای 
را  این کشور  تاکنون سیاست  مداران  و خارجی  داخلی  فشار های 
تروریسم  با  مبارزه  در  دوگانه  بازی  از  کشیدن  دست  به  وادار 
نکرده است. هنوز هم این کشور به شکل صادقانه در مبارزه با 
تروریسم  متحدان منطقه  ای و فرامنطقه  ای اش را همکاری نکرده 
است. با افغانستان نیز هیچ گاه صادقانه برخورد نکرده است و در 
را  دوگانه اش  سیاست  کشور  این  که  نیست  امیدی  حاضر  حال 

کنار نهد.
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بر  غنی  اشرف  نشستن  از  پس  ماه  پنج  به  نزدیک 
فرانسوی،  نرم  لهجه ی  با  همسرش  قدرت،  چوکی 
خنده ای که نشان از ناراضی بودن او داشت و لباس 
ساده ی غربی در برابر مخاطبانش در واشنگتن ظاهر 

شد.
روال  آنچه  با  متحده،  ایاالت  در  او  از  گرم  استقبال 
افغانستان  در  مسیحی آیین،  و  لبنان  متولد  غنی ای 
و  مذهبی  پیشینه ی  بود.  متفاوت  کامال  است،  مواجه 
دیدگاه نو او در جامعه ی سنتی و مردساالر افغانستان 
بیرون  خانه  از  برقع  بدون  زنان  از  بسیاری  که 
او  علیه  را  انتقادها و خصومت ها  از  بارانی  نمی شوند، 

است. برانگیخته  
مصاحبه ها  در  که  متحده  ایاالت  در  غنی  خانم  پیام 
طور  به  یافت،  بازتاب  اخیرش  سخنرانی های  و 
به  او  تصویر  که  بود  شده  قالب بندی  محتاطانه ای 
و  کهنه  قشر  میان  در  مهاجم  فمینیست  یک  مثابه 
حال،  عین  در  و  برود  میان  از  افغانستان  محافظه کار 
دانش آموخته ی  و  جوان  زنان  ظهور  حال  در  نسل 
افغانستان را که به شکل طبیعی او الگویی برای آنان 

است، از خود نرنجاند.
روال غنی هفته ی گذشته برای یک دیدار دو هفته ای 
به ایاالت متحده وارد شد. این کشور جایی ست که او 
بخش عمده ی دوران بزرگ سالی اش را سپری کرده 
هفته ی  می کنند.  زندگی  آنجا  در  نیز  فرزندش  دو  و 
مدت هاست  که  بوش  لورا  با  دیدار  برای  او  گذشته، 
به  می کند،  پشتیبانی  افغانستان  زنان  داعیه ی  از 
نشست های  در  او  هفته،  این  کرد.  پرواز  تکزاس 
چهارشنبه،  روز  است.  کرده  شرکت  خیریه  نهادهای 
او در برابر نزدیک به 200 تن در واشنگتن در مرکز 
 Center for( بین المللی  و  استراتژیک  مطالعات 
 )Strategic and International Studies

سخنرانی کرد. خانم غنی که اکنون 66 ساله است، در 
پاریس و ایاالت متحده درس خوانده و با شوهرش در 
دانشگاه امریکایی بیروت آشنا شد. او مسیحی بودنش 
مذهبی اش  باورهای  باره ی  در  اما  پذیرفت؛  را 

توضیحی نداد. 
مهمی  جایگاه  اسالم  در  »زنان  گفت:  غنی  خانم 
رهبران  از  پر  افغانستان  تاریخ  که  افزود  او  دارند.« 
»بزرگ« زن است. او یادآوری کرد که همسر حضرت 
و  بود  قدرت مند  تجارت پیشه ی  بانوی  یک  محمد، 
مدرن  آموزشی  نظام  پی ریزی  در  طرزی  ثریا  ملکه 
امان اهلل  همسر  طرزی،  ثریا  کرد.  کمک  افغانستان 
خان، شاه اصالح طلب افغانستان در دهه ی 1920  بود. 
و  داد  جلوه  بی اهمیت  را  قدرت  در  خود  نقش  او  اما 
گفت که او نقش جدیدش را بیش تر به حیث »شنونده 
و تسهیل کننده« برای کسانی می داند که از او کمک 

می خواهند.
حقوق  شکننده ی  مسئله ی  باره ی  در  غنی  خانم 
دشواری های  که  کرد  اعالم  و  کرد  اشاره  نیز  زنان 
ازدواج  خانوادگی،  خشونت  به شمول  افغانستان،  زنان 
زندان  به  بد دادن و  از وقت،  ازدواج پیش  و  اجباری 
انداختن به خاطر فرار از خانه، به شکل غیرمنصفانه ای 
توسط رسانه های خارجی و سازمان های کمک دهنده 

مبالغه شده است. 
خانم غنی با خنده گفت: »آنان می گویند که افغانستان 

بدترین جا برای دختر تولد شدن است. گپ مفت!«
رفتار آشتی جویانه ی خانم غنی با آن که با خوشرویی 
نکوهش هایی ست  نتیجه ی  بود،  همراه  هوشیاری  و 
که او در داخل با آن مواجه شده است و دلیل آن ساده 
است: او ایمان مسیحی دارد و در بیرون از افغانستان 
زاده شده است. ترس دیگر او آن است که این بحث  
و ستیزها به تالش های شوهر مسلمانش برای مدرن 

کردن افغانستان جنگ زده آسیب برسانند.
99 درصد مردم افغانستان مسلمان اند و روی آوردن 
بر  است.  جرم  بزرگ ترین  آن کشور  در  مسیحیت  به 
ارتش سرخ شوروی توسط  نیروهای  عالوه، شکست 
آن حکومت  از  و پس  افغانستان  پیکارجویان مذهبی 
طالبان در دهه ی 1990، جامعه ی افغانستان را نسبت 
به دهه ی 1970 محافظه کارتر ساخت. دهه ی 1970 
زمانی بود که روال به عنوان عروس برای زندگی به 

افغانستان آمد. 
رییس جمهور برای دگرگون ساختن فرهنگ سیاسی 
برایش  و  دارد  شتاب  افغانستان  فرسوده ی  و  فاسد 
مبارزات  جریان  در  است.  ساخته  زیادی  دشمنان 
انتخاباتی، کارزار آلوده ای علیه همسر او به راه افتاد. 
این منتقدان هشدار می دادند که او تالش خواهد کرد 
عکس های  و  سازد  مسیحی  را  افغانستان  زنان  که 
نیایش در کلیسا نشان  او را در حال  ساختگی شوهر 
جمهور  رییس  سوگند،  کردن  یاد  روز  در  اما  می داد. 
در مقابل همگان از روال به حیث شریک زندگی اش 

سپاس گزاری کرد. 
نسبی،  انزوای  در  مدتی  کردن  از سپری  پس  اکنون 
جنجال  کمتر  چهره ی  حیث  به  دیگر  بار  اول  بانوی 
گل  بی بی  نام  به  رسما  او  و  می شود  ظاهر  برانگیز 
به یک مصاحبه کننده گفت:  یاد می گردد. خانم غنی 

»هدف من دگرگون ساختن نیست.« 
با  باشد  مقابله ای  شاید  غنی  خانم  گفته های 
تالش های منتقدانش که او را به عنوان نفوذ ویران گر 
تنهایی  با سفر  اما صرفا  می کنند.  سیاه نمایی  خارجی 
آنکه  بدون  عموم  انظار  در  شدن  حاضر  و  غرب  به 
سرش پوشیده باشد، او تاریخ افغانستان را علیه خود 

به مبارزه می طلبد.
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تنبان خویش را یک صدوهشتاد درجه برعکس  سابق که ما کوچک بودیم و گاهی 
ممکن  حد  از  باالتر  چیزی  اگر  ایام  آن  در  نداشتیم.  را  هیچ چیز  غم  می پوشیدیم، 
می گفتیم، فوراً یکی پیدا می شد و می گفت، تو بچه خیلی مستی! مثاًل دوران طالبان 
بود. طالبان راه را بسته بودند، آسمان برف و بارانش را. طالبان اجازه نمی دادند مواد 
خوراکی وارد منطقه ی ما شود. چشمه ها هم از ترس طالبان آب بیرون نمی دادند. فشار 
معیشتی جامعه هر روز باال و باالتر می رفت. در یک همچو دوره، ما از روی بچگی 
یادم می آید، چند درود می فرستم و در حدود  کارهایی می کردیم که حاال هر وقت 
اربعه ی خودم پف می کنم و از قادر متعال می خواهم که آن روزها برنگردند. یادم است 
یک روز در خانه قرار نشسته بودم، شاید همان روز اولین روزی بود که هیچ شوخی یا 
تردستی از من سر نزده بود. یک دفعه دلم هوس بوالنی کرد. داد و بیداد راه انداختم 
که من بوالنی می خواهم. مادرم گفت، تو بچه مستی. در این سال که نه گندمی وجود 
داشت تا آرد می کردیم و نه کچالویی، بوالنی از کجا تیار کنیم؟ چه عرض کنم واهلل!...

تا حاال، جنایات رنگارنگی  از آوان شکل گیری  طالبان سال هاست که عمر کرده اند. 
را مرتکب شده اند، آدم های زیادی را کشته اند، خانه های زیادی را خراب کرده اند و 
خالصه هرچه جنایت و وحشت به ذهن مبارک تان می رسد، طالبان مرتکب شده اند. 
پرویز مشرف، یکی از رییس  جمهوران قدرتمند پاکستان، چندی قبل اذعان داشت که 
وی رسمًا طالبان را پرورش داده است. حاال وزیر داخله ی این کشور همیشه برادر که 
خوش بختانه ما از دست شان هیچ آرامی نداریم، آمده و خاطرنشان کرده که همکاری 
را  این ها  نمی دانم  کرد.  خواهد  معجزه  تروریسم،  با  مبارزه  برای  اسالم آباد  و  کابل 
طالبان سخن  پرورش  و  از حمایت  یکی  پاکستانی هاست.  منظورم همین  چه شده؟ 
می گوید، دیگری از معجزه ی همکاری دو کشور در امر مبارزه علیه طالبان! گیریم 
که وزیر داخله ی فعلی پاکستان، آقای نثاراحمد خان هر روز یک بسته قیماق لیلی را 
می خورد و این حرف او ناشی از قیماق لیلی است که سخنان نسبتًا آدمی شکل را در 
آسمان سر او به طلوع می رساند. در این صورت، حیران می مانیم که پرویز مشرف از 
چه قیماقی استفاده می کرده؟ مخصوصًا که او گفته، من طالبان را پرورش می دادم. 
حتمًا از قیماق کسی به اسم محترم جبل الدین یا سامان خان استفاده می کرده، آری؟!

پاکستان و  به  آقای رییس جمهور  نزدیکی بیش  از  حد  این حرف ها که بگذریم.  از 
سفرهای صبح و شام مقام های پاکستانی به کابل، نگران کننده است. نگران کننده به 
این معنا که پاکستانی ها چه قیماق لیلی بخورند، چه قیماق گل اختر را، نه حال ما 
را خوش می خواهند و نه دست از حمایت تروریستان برخواهند داشت. این که وزیر 
داخله ی پاکستان برای فریب مقام های محترم و هوشیار ما اعالم می کند که همکاری 
کابل و اسالم آباد معجزه خواهد کرد، خیلی هم نیاز به تأمل ندارد. هرکدام ما آن قدر از 
این کشور همیشه برادر خود ضربه خورده ایم که این خوش زبانی ها را درک کنیم، مگر 
این که ما چیز دیگری باشیم. چیزی دیگر به این معنا که یک روز در پارلمان کسی 
می گفت که بیش تر از نصف نمایندگان پارلمان خوش بختانه جاسوس های بیگانه  اند، 
با کمال خرسندی،  دولتی،  مقام های  از  دادند که خیلی  گزارش  داراالمان  از  بعدش 
جاسوس اند و از دولت خواهش می شود که خود این مهره های در خدمت کشورهای 
بیگانه، عمدتًا کشورهای همسایه را از وظیفه برکنار کند تا زحمت افشای نام آن ها 
بر دوش پارلمان نیفتد. نه تنها وقعی به حضور جاسوسان و خدمت گذاران کشورهای 
همسایه در پارلمان گذاشته نشد که هیچ، مهره  ای به دلیل خوش خدمتی به کشورهای 

دیگر، از تشکیالت حکومت سبک دوش نشد! 
البته یک احتمال ضعیف دیگر هم وجود دارد و آن این که، تاریخ انقضای طالبان و 
شبکه هایی چون شبکه ی حقانی سر رسیده و باید نابود شوند. اگر این گونه باشد، هیچ 
بعید نیست که این بار پاکستان در نابود  کردن طالبان با کابل همکاری کند یا مثاًل 
کاری کند که روند صلح به ثمر بنشیند و طالبان هم با لب خندان، بعد از این همه 
سال قتل و خون، بیایند و دست مصالحه به دولت دراز کنند و خیلی راحت شریک 
حکومت شوند  و بر مردم حکومت کنند. بعدش چند ماه بعد ببینی که یک گروه دیگر 
تروریستی، مثل داعش یا حتا بدتر از داعش در افغانستان عرض اندام کرده و هر روز 
با اجازه ی ما، وحشت خلق می کنند. نه پاکستان در مورد آن ها چیزی می گوید و نه 
با کابل همکاری  این گروه های نوظهور و وحشت ناک،  حاضر است در مبارزه علیه 
نماید. طوری که در تمام این سال ها دیدیم، پاکستان در تنها چیزی که نبوغ دارد، 
پرورش تروریست است. اصاًل شک نکنید! مگر آدم خیلی از چیزها را کم داشته باشد 

که از تروریست پروری پاکستان چیزی نداند.
نمی گویم تمام تروریست های دنیا را پاکستان تربیت کرده، کشورهای زیادی در این 
راه سرمایه گذاری می کنند. پاکستان به دلیل ظرفیتی که در اختیار دارد، ممکن است 
به  و  کرده  تربیه  را  تروریستی  گروه های  تا  شود  تمویل  زیادی  کشورهای  از سوی 
کشورهای همسایه اش ارسال بدارد. خالصه، خدا کند اشرف غنی طوری بازی کند که 
اگر قرار باشد گروه های تروریستی جدیدی در منطقه ظهور کنند و قاعده ی ترس و 
وحشت آفرینی در منطقه تغییر کند، ما نیز نقش کنترول کننده ی تروریست ها را داشته 
باشیم، نه میدان ترور و وحشت تروریست های خلق شده به دست پاکستان را. برای 
این کار، یکی از واجبات آقای رییس جمهور این است که ... نه بابا ولش کن! تا جایی 
که من می دانم، رییس جمهور ما هیچ واجبی در زندگی خویش ندارد و نخواهد داشت 
البته منظور از واجبات، واجبات دینی-مذهبی نیست، بلکه  که به آن رسیدگی کند. 
واجبات کاری به عنوان یک رییس جمهور است. درست است که ایشان چندین تابلو 
را در شهر بلند کرده و در آن نوشته که وظیفه ی او به حیث سرقومندان اعلی قوای 
مسلح، حفاظت از جان نیروهای ارتش است؛ اما باور کنید، هر وقت که طالبان حمله 
او را هیچ در نظر نمی گیرند و تا می توانند برای اردوی ملی و  می کنند، این سخن 
پولیس ملی کشور، خطر خلق می کنند. همین چند روز پیش، 22 سرباز در لوگر بودند 
و حاال نیستند. یعنی از حاال، برای همیشه دیگر وجود نخواهند داشت! چرا که طالبان 

هیچ توجهی به یکی از وظایف رییس جمهور ما ندارند.

خبرنگار ناراضی

در نبوغ پاکستان، 
اصاًل شک نکنید!

هادی دریابی

نویسنده: PAMELA CONSTABLE– واشنگتن پست
برگردان: جواد زاولستانی 

بانوی اول افغانستان:
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ده ها فعال حقوق زن افغان در 3 ماه فبروری به جاده های کابل 
علیه  تا  راه پیمایی کردند  زنان  امور  وزارت  به سوی  و  برآمدند 
اشرف غنی، رییس جمهور جدیدشان و عبداهلل عبداهلل، رییس 
اجرایی، به خاطر وعده خالفی های شان مبنی بر تعیین چهار وزیر 
زن در کابینه ی جدید اعتراض کنند. این اعتراض نشان می دهد 
که چه اندازه این فعاالن مصمم اند؛ فعاالنی که در جاده های 
سرد و زمستانی قدم زدند تا حقوقی را حفظ کنند که حیات شان 
را وقف آن کرده اند. این اعتراض، هم چنان شدت نگرانی آن ها 
را زمانی برجسته می سازد که زنان از روند سیاسی خارج ساخته 
شده اند و حکومت جدید با بیکارگی برای جلوگیری از آن کاری 
نمی کند و حقوق تحصیل، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، 
محدود  شده اند؛  حاصل  به سختی  که  سیاسی  مشارکت  و  کار 

شده اند.
غنی گفته های خوب زیادی در مورد حقوق زنان داشته است. او 
در جریان مبارزات انتخاباتی اش گفت: »من مشارکت زنان را در 
تمام حوزه های زندگی قطعا ضروری می دانم. ما باید حقوق زنان 
ریاست  ]انتخابات  نامزد  یک  عنوان  به  غنی  کنیم«.  تأمین  را 
از  داد،  زنان  حقوق  مورد  در  مشخصی  وعده های  جمهوری[، 
جمله وعده ی معرفی چهار زن در کابینه و یک زن در دادگاه 
عالی. اکنون، دستور کار او به عنوان رییس جمهور، به توسعه ی 
با فصاحت در  او به صورت منظم  اولویت می دهد و  اقتصادی 

مورد اهمیت مشارکت اقتصادی زنان صحبت می کند.
غنی و عبداهلل، شریکش در حکومت ائتالفی افغانستان، در فصل 
از گروه های  توسط شبکه ای  را که  توماری  انتخاباتی  مبارزات 
تقاضاهای  و  کردند  امضا  بود،  شده  تهیه  زنان  حقوق  ]حامی[ 
آن ها، از جمله انتصاب زنان در 25 درصد از پست های کلیدی 
حکومت در کابینه، حکومت محلی، وزارت خانه ها، سفارت خانه ها، 
مأموریت های بین المللی و هم چنین موقف های قضایی و قانونی 

و زنانه ساختن سی درصد از خدمات مدنی را تصدیق کردند.
زنان  حقوق  برجسته ی  فعاالن  از  برخی  وعده ها،  این  بدل  در 
دیگران،  کردند.  حمایت  غنی  نامزدی  از  شدیدا  و  صریحا 
باشند  امیدوار  دادند  اجازه  خود  به  اما  کردند؛  تماشا  حاشیه  از 
گه گاهی  که  کرزی  ریاست جمهوری  دوران  با  مقایسه  در  که 
حقوق زنان را تضعیف کرد، تحت ]ریاست جمهوری[ غنی، مقام 
بانک جهانی که در غرب تحصیل کرده است، جنبش  پیشین 

حقوق زنان افغانستان حمایت بیش تر به دست خواهد آورد.
در امتداد راه رسیدن غنی به ریاست جمهوری، هم نشانه های 
وجود  زنان  برای  نگران کننده  نشانه های  هم  و  کننده  تشویق 

داشتند. چون افتضاح انتخابات به درازا کشید و ادعاهای تقلب 
ایاالت  بود و جان کری، وزیر خارجه ی  در هردو طرف شدید 
توافق  ]ایجاد[  در  تا  می کرد  افغانستان سفر  به  پیوسته  متحده 
پادرمیانی کند، فعاالن به فقدان واضح تعهد نسبت به مشارکت 
افتخار خاطرنشان  با  آن ها  اشاره کردند.  روند سیاسی  در  زنان 
که  زنانی  بودند؛  زنان  دهندگان  رای  درصد   38 که  می کردند 
خانوادهای  دشمنی  و  طوالنی  سفرهای  امنیتی،  تهدیدهای 

خودشان با رای دادن شان را تحمل کردند. 
داشت.  قرار  دیگر  روشن  سمت  در  جمهور،  رییس  زن  روال، 
»او  گفت:  و  کرد  تشکر  او  از  علنا  تحلیفش  مراسم  در  غنی، 
همیشه زنان افغانستان را حمایت کرده است و امیدوارم به این 
کارش ادامه بدهد«. برای یک سیاست مدار غربی، ممکن است 
این یک سخنرانی با پیشینه باشد و تازگی نداشته باشد؛ اما در 
گذار  و  گشت  برای حق  حتا  آن  زنان  که  کشوری  افغانستان، 
حرکت  یک  این  می کنند،  تقال  خانه های شان  از  خارج  آزادانه 

جدید و تازه بود.
زینت  کرزی،  جمهوری  ریاست  سال های  جریان  در  برعکس، 
کرزی، زن او که یک پزشک شایسته است، تقریبا هیچ گاهی 
دیده نشد ]در انظار عمومی قرار نگرفت[ یا عکسی از او منتشر 
نشد. سپاس گزاری غنی از زنش، بی بحث و جدل نبود؛ برخی 
از افغان ها او را به خاطر حمایت از نقش همگانی خانمش مورد 

انتقاد قرار دادند، به ویژه این که او اصال مسیحی لبنانی است.
وقتی کشمکش های انتخابات پایان یافتند و بحث های مربوط 
تصمیم  زن  حقوق  فعاالن  کردند،  فروکش  تحلیف  مراسم  به 
گرفتند ببیند که حکومت جدید برای عمل کردن به وعده هایش 
است،  انجام شده  که  آنچه  کنون،  تا  کرد.  زنان چه خواهد  به 

رضایت آن ها را به دست نیاورده است.
وقتی اشرف غنی همراه با داکتر عبداهلل، در 20 ماه جنوری، پس 
به  کردند،  اعالن  را  کابینه ی شان  نامزدوزیران  تأخیر،  ماه ها  از 
جای چهار وزارتی که به زنان وعده داده شده بود، سه نامزدوزیر 
زن در جمله ی آن ها شامل بودند که به عنوان وزیر تحصیالت 
عالی، وزیر امور زنان و وزیر ارتباطات نامزد شده بودند. تأخیر 
اما  بود؛  ائتالف  درون  در  کشاکش  نتیجه ی  کابینه،  اعالن  در 
عبداهلل نیز وعده داده بود که چهار وزیر در کابینه وجود خواهد 
داشت. او حتا در اوایل ماه دسامبر با شوخی گفت که ]حضور[ 
چهار عضو زن در کابینه، تنها موردی بود که او و اشرف غنی در 
مورد آن توافق داشتند. آن ها هیچ توضیحی در مورد ناکامی شان 
در معرفی نامزدوزیران زن مطابق به سهمیه ی وعده داده شده، 

ندادند. به دنبال آن، سه نامزدوزیر زن از سوی پارلمان بر اساس 
شدند؛  رد  تابعیتی،  الزامات  و  تحصیالت  جمله  از  فنی،  دالیل 
هرچند  تعداد زیادی از نامزدوزیران مرد نیز از سوی پارلمان رد 
اعتماد  آنان رای  از جمله ی 25 تن، صرف هشت تن  شدند و 

گرفتند.
فعاالن نسبت به آنچه که این اولین وعده خالفی غنی و عبداهلل 
نگرانند.  دارد،  زنان  به حقوق  تعهد آن ها نسبت  بر  چه داللتی 
نامزدوزیر شده بودند و  آن ها می پرسند که چرا صرف سه زن 
تا اطمینان حاصل شود که آن ها تحقیق  سپس کاری نکردند 
و بررسی پارلمان را پشت سر می گذارند. آن ها هراس دارند که 
خواهند  شامل  نامزدوزیرانی  جمله ی  در  زنان  از  کمتری  تعداد 
بود که به جای نامزدوزیران قبلی معرفی می شوند. با این حال، 
این فعاالن عقب نشینی نمی کنند و اکنون تقاضا دارند که غنی 
و عبداهلل نه تنها 38 درصد پست های وزارت خانه ها، بلکه 38 
درصد پست های ارشد حکومتی را نیز به زنان اختصاص دهند تا 

انعکاس دهنده ی 38 درصد زنان رای دهنده باشد.
متحده  ایاالت  جمله  از  افغانستان،  بین المللی  کمک کننده های 
جریان  در  و  است  کرده  افغانستان  به  را  کمک  بیش ترین  که 
شش سال گذشته به تنهایی 65 میلیارد دالر را برای تأمین مالی 
خاموش  بسیار  است،  کرده  هزینه  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
بوده اند. آن ها در مورد حکومت غنی و عبداهلل اظهار خوش بینی 
می کنند، از جمله امیدوار اند که در مقایسه با حکومت کرزی، 
کمک کننده ها  بگیرد.  صورت  عمیق تر  حمایت  بشر  حقوق  از 
به  و  می کنند  توصیه  را  صبوری  خصوصی شان  جلسات  در 
چالش های بی شماری اشاره می کنند که حکومت با آن ها مواجه 
است: شورشی که در حال افزایش است، اقتصادی که در حال 
با پارلمان که  ائتالفی که شکننده است و روابط  سقوط است، 

چالش برانگیز است.
حکومت  موفقیت  از  آن ها  که  گفته اند  واضح  زنان  از  بسیاری 
که  معترضی  زنان  از  آن ها  تعداد  و  اند  ناامید  عبداهلل  و  غنی 
هفته ی گذشته به خاطر خارج ساختن زنان از کابینه به جاده ها 
آمده بودند، کمتر نیست. در جریان چهارده سال گذشته، فعاالن 
ترورها  تهدیدها،  برابر  در  ایستادگی  با  افغانستان  زنان  حقوق 
به مخاطره  به خاطر حقوق شان  در جنگ  را  زندگی  ناامنی،  و 
کمک کننده های  نمی کشند.  پس  پا  اکنون  آن ها  انداخته اند. 
پیشتبانی  آن ها  خواست های  از  باید صریحا  افغانستان  خارجی 
کنند و غنی و عبداهلل باید وعده هایی را به خاطر داشته باشند و 

به آن احترام بگذارند.

ما در حدود هشت ماه در این استپ که در نزدیکی شهر قندوز 
از آن، جوخه ی ما به بگرام منتقل  قرار داشت، ماندیم و پس 
شد. این منطقه با فاصله ی 40 کیلومتری از کابل، در نزدیکی 
سالنگ قرار دارد. آن جا تشکل های بزرگ نظامی ایستاده بودند.
در آن جا، موقعیت جبهه ی ما برای استفاده از هوابردها تعیین 
شد. موقعیت ما در یک نطقه ی حساس کوهستانی قرار داشت. 
دریایی  تفنگ داران  در صف  را  مأموریت های مان  آن جا  در  ما 
و همین طور در کنار سربازان دیگر، تکمیل کردیم. در پایگاه، 
به  دست  خود  سربازان  بلکه  نبود،  میسر  همه چیز  آموختن 
حد  تا  بودیم.  سرگردان  کوچی نشین ها  مانند  می بردند.  هرچیز 
و  می کردیم  مشوره  می کردیم،  حفظ  را  سنگرهای مان  امکان 

منطقه را دور می زدیم. 
هرگاه خودم را در آن لحظه تصور می کنم، فکر می کنم بارانی 
اگر  داشت.  وجود  که  بود  چیزی  این  است.  جاری  گلوله ها  از 
توک  می شنوی:  منظم  طور  به  بروی،  َچین دار  تانک های  با 
بودند.  پیوسته در حال گردش  توک توک. تجهیزات تخنیکی 
با تکرار، کاماًل آشنا شده بود. آن جا شمارشی در کار  وضعیت 
فقط  کردی.  شلیک  چندبار  بشماری  بخواهی  این که  نبود؛ 
افسر  آتش گشوده می شود.  به سوی تان  که  دریابید  می توانید 
فرمانده یا گروهبان، تمام تالشش براین بود تا حمالت را پاسخ 

دهد و در حفظ زندگی افرادش، صرفه جویی کند. 
از  یکی  بود:  دیگر  گونه ی  به  وضعیت  گاهی  که  دارم  یاد  به 
ماشین آالت جنگی، کنار من همچون سفالی سقوط کرد. این 
وسیله  شکست؛ در حالی که من از زیر آن جان سالم بدر بردم. 

یقینًا این از سر خوش شانسی من بود.
جوالی  ماه  در  بعداً  و  ماندم  باقی  افغانستان  در  یک سال و نیم 
شدم.  مرخص  کشور،  آن  در  سربازی  خدمت  از   1981 سال 
زیاد افسوس نمی خوردیم؛ به دلیل این که گرچه عده  ی زیادی 
لحظه،  همان  تا  دادند.  انجام  را  وظایف شان  اما  شدند؛  کشته 
احساس می کردیم هیچ کاری انجام نداده ایم، ما چیزی زیادی 
عمل  خودآموزها  مثل  موارد،  از  برخی  در  و  بودیم   نیاموخته 
می   ماه  در  را  ما  که  بود  خاطر  همین  به  درست  می کردیم. 

اواسط تابستان، از مأموریت مرخص کردند.
گزارش  را  خود  زندگی  محل  نوشتم،  مادرم  و  مادربزرگ  به 
ندهند. به طور کلی نباید این کار را می کردند. از یک سو، چنین 
خانواده  برای  نمی خواستم  دیگر،  از سوی  و  بود  ممنوع  کاری 
جنگیدم،  کنارشان  در  که  سربازانی  مورد  در  باشم.  نگران 
مأموریت،  ختم  از  پس  دیدارم  اولین  می دانستم.  چیزهایی 
مالقات با ملینکوف ژیلتیوت و پیتر کالسوف بود. همراه یوری 
کلیشون هم مالقات کردم که از اوکرایین بود. ویتیا میکولیچ 
زمان  آن  اما  است؛  آن که روس  با  یکونکو  ژنیا  و  در بالروس 
اتحاد  کنار خاک  و  از هر گوشه  زندگی می کرد.  قزاقستان  در 
قناعت بخش  و همه چیز  کردند  مردم خدمت  جماهیر شوروی، 

بود.
به صد شکر جنگ رسید به پایان

جنگ در آغوش افغانستان 
جنگ چون مهمان ناخوانده آمد

جنگ چه در زندگی و چه در قلب، پایان آمد!
تو سرباز آنچه را وظیفه بود، انجام دادی

خوش حالید همراه هم، همه باهم
روز خروج نیروها، روز بازگشت به خانه
تو از دهانه ی چرخ گوشت، زنده ماندی

برای تو خروج را تبریک
به سالمتی و شادمانی، دوستی آرزو می کنیم

صلح و آرامش تو کار تقدیر است
آسمان پاک باالی سر تان!

ده سال جنگ
از آیینه ی خاطرات سربازان 

شوروی در افغانستان

افغانستان هنوز کشور مردان است؟
با وجود اعالن نامزدوزیری سه زن در کابینه ی غنی؛ 

زنان افغانستان هنوز وزیر نشده اند

منبع: پارکوف میدیا

بخش آخر

افغانستان در نگاه

بسیاری از زنان واضح گفته اند که آن ها از موفقیت حکومت غنی و عبداهلل ناامید اند و تعداد 
آن ها از زنان معترضی که هفته ی گذشته به خاطر خارج ساختن زنان از کابینه به جاده ها 
آمده بودند، کمتر نیست. در جریان چهارده سال گذشته، فعاالن حقوق زنان افغانستان با 
ایستادگی در برابر تهدیدها، ترورها و ناامنی، زندگی را در جنگ به خاطر حقوق شان به 
مخاطره انداخته اند. آن ها اکنون پا پس نمی کشند. کمک کننده های خارجی افغانستان باید 
صریحا از خواست های آن ها پیشتبانی کنند و غنی و عبداهلل باید وعده هایی را به خاطر 
داشته باشند و به آن احترام بگذارند.

برگردان: حمید مهدوینویسنده: هیتر بارمنبع: فارن پالیسی



امریکا دیروز وارد کابل شد و  اشتون کارتر، وزیر دفاع جدید 
هنگام ورود ش  به خبرنگاران گفت، به خاطری به کابل آمده 
است که هنوز هم به تعداد ده هزار نیروی نظامی ایاالت متحده 
می خواهیم  ما  گفت،  هم چنین  او  دار ند.  حضور  افغانستان  در 
افغانستان به موفقیت نهایی دست یاید و این که این موفقیت، 
چگونه  و از کدام راه به دست می آید، اکنون من به دنبال آن 

هستم.
قرار است تعداد نیروهای امریکایی که اکنون در زمینه ی آموزش 
و مشوره دهی با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری دارند، در 
پایان سال 2015 از ده هزار به 5500 تن کاهش یابد. پیش از 
این رییس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که باید در مورد 
خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان تأمل شود و مدت 
حضور این نیروها تمدید شود. این در حالی است که مأموریت 

فرهنگیان،  از  جمعی  حضور  با  کوتاه«  داستان  جهانی  »روز 
نویسندگان و دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه ابن سینا 

در کابل  گرامی  داشته شد. 
سالن  در  فبروری   19 پنج شنبه،  روز  که  محفل  این  در 
ضمن  سخنرانان  شد،  برگزار  سینا  ابن  دانشگاه  اجتماعات 
بررسی تاریخچه ی داستان کوتاه یا داستان مدرن، سیر تحول 

داستان نویسی در افغانستان را نیز به نقد و بررسی گرفتند. 
این که  به  اشاره  با  نویسندگان  از  تن  یک  رفیعی،  عبدالواحد 
نویسندگان  از  متأثر  زیادی  حد  تا  افغانستان  داستان نویسی 

نظامی امریکا و ناتو در افغانستان پایان یافته است و مسئولیت 
کامل دفاعی و امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شده 
است. این نیروها مسئولیت دارند که با تمامی تهدیدها مقابله 
کنند. تا کنون نیروهای امنیتی کشور در تأمین امنیت و خنثا 
با  توأم  بوده اند.  کردن حمالت هراس افگنانه ی دشمن موفق 
این خوش بینی در مورد درایت و توان مندی این نیروها، نگرانی 
از تهدیدهای امنیتی افغانستان به قوت خود باقی است و این 
مسئله یک چالش عمده فراراه دولت و نیروهای دفاعی و امنیتی 
افغانستان می باشد. این در حالی است که نیروهای امنیتی کشور 
در سال آینده بر عالوه ی تأمین امنیت، برای مقابله با طالبان 
و افراد وابسته به داعش که در بعضی از والیت های جنوبی و 
جنوب غربی کشور؛ مانند غزنی، زابل و فراه اعالم موجودیت 
کرده اند نیز باید آمادگی بگیرند. پیش از این، نیروهای خارجی 

سال های  در  گرچه  که   کرد  خاطرنشان  است،  بوده  ایرانی 
گذاشته اند؛  وجود  عرصه ی  به  پا  زیادی  داستان نویسان  اخیر 
قرار  خود  قناعت بخش  حد  در  داستان نویسی  وضعیت  اما 
ندارد. به باور او، سه روند در کیفیت کارهای ادبی و از جمله 
به  نسبت  سنتی  رویکرد  بوده اند:  تأثیرگذار  داستان نویسی، 
ادبیات، نبود فرهنگ نقد )نقد ادبی( و روند غیر استندرد کار از 

سوی انتشارات های فعال در کابل.
حبیب صادقی، داستان نویس و یکی از دبیران »خانه ی ادبیات 
به  اشاراتی  با  نیز  دوم محفل   عنوان سخنران  به  افغانستان« 

نیز در زمینه ی تأمین امنیت و مقابله با گروه های تروریستی 
فعالیت داشتند. اکنون تمامی این مسئولیت ها به دوش نیروهای 

امنیتی افغانستان می باشد.
باراک اوباما، رییس جمهور امریکا پس از پایان مأموریت نظامی 
امریکا و ناتو از افغانستان در یک سخنرانی اش گفته بود که 
امریکا در افغانستان دست آوردهای خوبی داشته است و اکنون 
این کشور این توان مندی را یافته که در برابر تهدید گروه های 
تروریستی مقاومت کند. اگر در مورد موفقیت امریکا در زمینه ی 
مبارزه با تروریسم در افغانستان واقع بینانه نگاه شود، آن گونه که 
رهبران امریکاه ادعا دارند که در مبارزه با تروریزم در افغانستان 

موفق بوده اند، نیست.
طالبان و گروه های تروریستی هم اکنون در افغانستان با وجود 
و  امریکا  سرباز  هزاران  شدن  قربانی  و  دالر  میلیاردها  صرف 
ناتو، از نفوذ و قدرت قابل مالحظه ای برخورد دار اند و دولت 
مناطق  در  اقتدارش  پایه های  تحکیم  زمینه ی  در  افغانستان 
با مشکل جدی   رو به رو است.  روستایی و تحت نفوذ طالبان، 
از  که  است  این  دهد،  انجام  باید  متحده  ایاالت  اکنون  آنچه 
نفوذ سیاسی اش کار بگیرد و در زمینه ی تقویت پایه های اقتدار 
دولت و توان مندی نیروهای امنیتی، با افغانستان همکاری نماید 
کنفرانس خبری  در  دیروز  غنی  رییس جمهور  که  آن گونه  و 
مشترک با آقای کارتر گفت، اکنون زمان بهتری برای تأمین 
افغانستان  دولت  تالش های  از  فرارسیده،  افغانستان  در  صلح 
برای صلح حمایت کند. با توجه به این که دولت پاکستان اعالم 
نموده که از تالش های صلح در افغانستان پشتیبانی می کند، 
امریکا می تواند از نفوذ سیاسی اش بر پاکستان استفاده کند  و در 
زمینه ی تأمین صلح و امنیت پایدار در افغانستان نقش سازنده 
ایفا کند. اگر ایاالت متحده از نظر سیاسی افغانستان را حمایت 
نداشته  برنامه  افغانستان  در  دایمی  ثبات  تأمین  برای  و  نکند 
باشد، آنچه که ایاالت متحده در طول سیزده سال گذشته در 
است،  نموده  هزینه  افغانستان  در  تروریسم  با  مبارزه  زمینه ی 
به ثمر نمی نشیند و آنچه که امریکا از آن به عنوان موفقیت 
در افغانستان یادآوری می کند و می گوید که اکنون این کشور 
برابر تهدیدهایی که وجود  ارتش است، در  دارای حاکمیت و 
دارند به مخاطره خواهد افتاد. بهتر این است که ایاالت متحده 
تالش سیاسی اش را برای تقویت دولت و تأمین ثبات دایمی 
راه حفظ دست آوردهای  تنها  این  اندازد.  به کار  افغانستان  در 

مبارزه ی امریکا در افغانستان می باشد.

از پیدایش و عمومیت داستان  تاریخ داستان نویسی در غرب، 
در  داستان نویسی  او،  گفته ی  به  گفت.  سخن  افغانستان   در 
و  فراز  همواره  تاریخ،  این  و  دارد  را  خودش  تاریخ  افغانستان 
شروع  او،  باور  به  است.  دیده  خود  به  بسیاری  فرودهای 
رسمی داستان نویسی در افغانستان، همزمان با شروع نهضت 
او،  عقیده ی  به  است.  دهه ی 50(  و  )دهه ی 40  روشنفکری 
به کار داستان نویسی می پرداختند،  این دهه ها  کسانی که در 
بیش از حود »محتواگرا« بودند و آثار قابل توجه و مهمی از 

خود به یادگار گذاشتند. 
اما با شروع دگرگونی های سیاسی-اجتماعی از دهه ی 70 تا 
از سقوط  نیز دچار رکود شد. پس  دهه ی 90، داستان نویسی 
افغانستان   در  داستان نویسی  روند  دیگر  یک بار  طالبان،  رژیم 
مسیر تازه ای یافت. به باور آقای صادقی، با آن که در دهه ی 
پسا طالبانی، کارهای زیادی صورت گرفتند و نویسندگان زیادی 
به کار نویسندگی و داستان نویسی پرداختند؛ اما این روند هرگز 
به قوت خود نایستاد. به باور او، مهم ترین وجه تمایز دو دوره 
است که  این  در  و دهه ی حاضر(  )دهه ی 50  داستان نویسی 
در آغاز داستان نویسان خیلی محتوا گرا بودند؛ در حالی که در 
تکیه  و ساختار  تکنیک  بر  بیش تر  نویسندگان  دهه ی حاضر، 
قابل  چندان  داستان ها  محتوایی،  نگاه  از  بنابر این،  و  کرده اند 

توجه نیستند. 
این محفل ادبی از سوی »خانه ی ادبیات افغانستان« با کمک 
بنیاد مهرگان، خبرگزاری بخدی،  و همکاری نهادهایی چون 

انتشارات تاک و دانشگاه ابن سینا برگزار شد.
نواختن  با  کوتاه،  داستان  جهانی  روز  از  گرامی داشت  محفل 
دمبوره آغاز شد و با دمبوره پایان یافت. در حاشیه ی این محفل، 
پنج جلد کتاب تازه، شامل دو مجموعه شعر و سه مجموعه 

داستان، نیز رونمایی شدند. 
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

پدر و پسری در خانه ی خود نشسته اند. پدر ریش سفید شده. 
از پسر خود می پرسد:

»تو این شام نمازت را خواندی؟«
پسر لبخندی می زند و می گوید:

»بلی پدر جان، ندیدید وضو می گرفتم؟«
پدر پس از مکثی بلند می گوید:

وقت ها  بیش تر  من  ولی  می گیری.  وضو  که  دیدم  »آری، 
وضویت را می بینم؛ اما نمازت را نمی بینم«.

پسر در ذهن خود می گوید:
»پیر شده اما خرفت نشده. فهمیده. فهمیده چه کار می کنم«.

پدر گلوی خود را صاف می کند و می گوید:
وضو  می کرد.  را  کار  همین  کالنت  برادر  پسرم،  »ببین 
می گرفت، ولی نماز نمی خواند. سال ها این کار را کرد، ولی 
روشنی دل  نماز  نکن.  را  کار  این  تو  فهمیدم.  من  باالخره 

است«.
پسر متوجه می شود که بدون آن که از برادر بزرگ تر خود تقلید 
کرده باشد، دقیقا همان کاری را می کند که او می کرده. فکر 
می کند: »یعنی چه طور امکان دارد؟ ژنتیک است؟ اگر ژنتیک 
باشد، چرا من پشت پدرم نرفته ام؟ او مجاهد است و من به 

جهاد اعتقادی ندارم«.
از پدر خود می پرسد:

»شما از این سریال خوش تان می آید؟«
پدر می گوید:

»چه طور پرسیدی؟«
پسر می گوید:

که  من  اما  می گیرید؛  را  سریال  این  این که  خاطر  »به 
می بینم، هیچ تماشایش نمی کنید. با چیزهای دیگر مصروف 

می شوید«.
پدر می گوید:

باره ی  در  که  را  مستندی  آن  می خواهم  بیار.  را  »لپ تاپت 
مجاهدین ساخته اند، ببینم«.

پسر لپ تاپ را می آورد و سی دی را در آن می گذارد. ویرانی 
عصبانی  پدر  می شود.  ظاهر  فیلم  اول  در  کابل  گسترده ی 

می شود. چیغ می زند:
»این چه مزخرفات است؟«

پسر می گوید:
»پدر جان، خودتان گفتید که این فیلم را بگذارم«.

پدر می گوید:
مزخرفات  این  پیش،  سال  یک  دیدم،  که  دفعه  آن  »ولی 
همه  نبود؛  ویران  شهر  بود.  مجاهدین  پیروزی  نداشت.  را 
خوش حال بودند. مجاهدین برای مردم نان توزیع می کردند. 
بودند و  پاک  بود. کوچه ها  تمام شهر گل باران  یادم هست 
ساختمان ها از پاکیزه گی برق می زدند. یادم هست مجاهدین 

شهر را آن قدر زیبا کرده بودند که...«
می گوید: »کدام  با خود  و  می اندازد  پایین  را  خود  پسر سر 

فیلم بوده؟«
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امریکا افغانستان را
 در تأمین صلح و امینت تنها نگذارد

نیکوداشت از روز جهانی
 داستان کوتاه در کابل

کدام فیلم بوده؟ 
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بگو مگو از

هنوز حق با قاتل است
نداشته  وجود  قربانی  و  قاتل  آن  در  که  را  جامعه ا ی  من 
باشد، حتا در خیال هم تصور نکرده ام. اما همواره در آرزوی 
جامعه  ای بوده ام که در آن قاتل و جنایت کار حق به جانب 
نباشد، از کرده ی خود احساس غرور و افتخار نکند. من آرزوی جامعه  ای را دارم که در 
آن جنایت کار احساس شرمندگی و سرشکستگی کند. اما با این حال، در جامعه ای زندگی 
با قاتل است. این قربانی است که خجالت می کشد و محکوم  می کنیم که هنوز حق 
می شود. چرا کسی از سرنوشت قربانیان پغمان خبر ندارد. چرا از نام و نشان خانواده ی 
آتش  در  را  خود  دختر  آینده ی  نامزد  و  می شود  ربوده   15 دولتی  موتر  با  که  دختری 
از  می سوزاند، خبر نداریم. ما آن ها را پیشاپیش محکوم کرده ایم. مگر جرأت دارد که 
ترس ما سر بلند کند؟ ما با قاتالن آن ها هم دل هستیم، اگر با زبان قاتل را محکوم کنیم، 
در ته دل آن را تحسین می کنیم. قاتل دو امتیاز دارد: سهل انگاری قانونی و بی پروایی 
اجتماعی. نه جامعه می تواند جنایت کار را از لحاظ اخالقی محکوم کند؛ چون خودش 
شریک جنایت است و نه قانون می تواند آن را مجازات کند؛ چون خالف قانون اجتماعی 
است. در مقابل، قربانی ستم مضاعف می برد: از یک سو قربانی جنایت است و از دیگر سو 
قربانی نکبت اجتماعی که جامعه بر او تحمیل می کند. راستی آن ستم دیده  ای که سرش 
را بلند گرفته باشد و عالوه بر قربانی شدن، به عقوبت اجتماعی دچار نشده باشد، کیست؟ 
چندی پیش یک قاضی وقتی که اظهارات زنی را که به زور مورد تجاوز قرار گرفته بود، 
شنید، او را مورد عتاب و مالمت قرار داد که چرا خودکشی نکردی!! این قاضی سخنگوی 

قانون نیست؛ اما سخنگوی وجدان عمومی ما ست. متأسفانه هنوز حق با قاتل است.

سناریوی تکراری جنگ تابستانی و صلح زمستانی 
در افغانستان

ماه جدی هر سال:
حکومت پاکستان گفته است، در آوردن صلح با افغانستان 
کمک خواهد کرد. حکومت افغانستان از آماد گی حکومت پاکستان استقبال کرده است 
و  ختک  افراسیاب  شیرپاو،  آفتاب  است.  خوانده  برادر  و  دوست  کشور  را  پاکستان  و 
محمودخان اچکزی به کابل سفر کرده اند. حکومت افغانستان گفته است، تأمین صلح از 

طریق مذاکره از اولویت های اصلی این حکومت است.
ماه دلو هر سال:

حکومت پاکستان گفته است، طالبان آماده اند با حکومت افغانستان مذاکره کنند. حکومت 
افغانستان هیأتی را برای آغاز مذاکرات به پاکستان فرستاده است. سازمان استخباراتی 

امریکا نیز از تماس های طالبان با حکومت امریکا سخن گفته است.
ماه حوت هر سال:

گفته می شود که گفت وگو های صلح به نتیجه ی نهایی نزدیک شده اند. مولوی فالنی 
جان در یک جای نامعلوم با نماینده های حکومت افغانستان دیده و اطمینان داده است 
که مال عمر آماده است صلح کند. حکومت امریکا هم از این گفت وگو ها استقبال کرده 

است. قرار است به زودی این گفت وگو ها به صلح بیانجامند.
ماه حمل هر سال:

حکومت  با  که  گفته اند  طالبان  بود.  انتحاری  حمله ی  چندین  شاهد  امروز  افغانستان 
را  خود  بهاری  عملیات  طالبان  کرد.  نخواهند  مذاکره  هرگز  افغانستان  دست نشانده ی 
حکومت  این  که  است  گفته  پاکستان  حکومت  نامعلوم  مقام  یک  نهاده اند.  نام  »؟؟« 
می کند.  حمایت  کابل  و حکومت دست نشانده ی  و غرب  امریکا  علیه  طالبان  جهاد  از 
حکومت افغانستان گفته است که پاکستان النه ی اصلی تروریسم است و دیگر نمی تواند 
به پاکستان اعتماد کند. حکومت افغانستان مبارزه با تروریسم را از اولویت های اصلی 

حکومت برای این سال می داند.
پ.ن. من واقعًا از حمل سال آینده نگرانم.

گزارش ها از والیت دایکندی حاکی از آن اند که مردی دختر 
هشت ساله اش را به یک سید دیگر خمس داده  است. فرد 
خمس گیرنده سید بوده که دختر را به عقد پسرش در آورده 

 است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر شعبه ی دایکندی این خبر را تأیید کرده و پدر دختر از سوی 
پولیس بازداشت شده  است. هرچند قبل از این نیز این گونه رسوم در میان مردم مرسوم 
بوده؛ اما این که این بار از دایکندی و آن هم در این عصر اتفاق می افتد، تأمل برانگیز است.

داستان هایی در این خصوص از کهن ساالن و  موسفیدان محل شنیده بودم؛ اما اتفاق امروز 
یک بار دیگر داستان ها را زنده کرد و بر آن صحه گذاشت.

وجه دینی دادن این گونه مسایل سبب شده  است که افراد روستایی و مذهبی بی سواد را 
بیش تر وادار به انجام چنین خرافات نماید. رسوم خرافاتی در میان روستانشینان دوردست 
و بی سواد و هم چنان سوء  استفاده از آدرس دین سبب شده  است که شاهد چنین خبرهای 

ناخوش آیند باشیم.
بی مسئولیتی و در عین حال، سواد کم مالهای محل در رابطه به آگاهی دهی و ترویج 
آموزه های دینی به جای خرافات، سبب شده  است که چنین رسوم   خرافاتی بر عالوه   ی 

این که خشونت بیافرینند، حقوق انسانی آدم ها نیز تلف و پامال می شوند.

و  با عنوان »پول، سیاست  آمریکا هست  در  کتاب مهمی 
قدرت«. نویسنده در این کتاب داستان شهردار شدن مایکل 
بلومبرگ در شهر نیویورک را شرح داده است. در مقدمه در 
یک جمله از یک فرد خیلی مشهور چنین نقل شده: دفتر 
مایکل  بخرد.  خود  برای  قهوه  فنجان  یک  می توانست  که  همان طور  خرید،  را  شهردار 

بلومبرگ یک سوپربیلیونر است که تا چند ماه قبل شهردار این شهر بود.
با دهه های گذشته به کل  افغانستان وارد دوره ی کامل تازه شده است که  سیاست در 
بدون  دیگر  و  شد  سیاست  عرصه ی  وارد  پول  بدون  نمی توان  دیگر،  می باشد.  متفاوت 
سیاست نمی توان پول دار گردید. قدرت، سیاست و پول در افغانستان رابطه ی ناگسستنی 

یافته اند. 
در شرایط جدید، مردم طبقه ی پایین چگونه می توانند نمایندگان واقعی خود را داشته باشند؟

Ali Amiri

Waheed Omer

جلیل تجلیل

Jafar Rasouli







17نکتهیجالب
دربارهیجوایزاسکار2015

فبروری   22 حالی  در  اسکار  جوایز  دوره ی  87مین 
)صبح دوشنبه، 4 حوت( در دالبی تیه تر در هالیوود 
کارگردانی  به  »بردمن«  فیلم  دو  که  می شود  برگزار 
آلخاندرو گونزالس ایناریتو و »هوتل بزرگ بوداپست« 
ساخته ی وس اندرسن هر یک با نامزدی در 9 بخش، 

پیشتاز نامزدهای جوایز اسکار امسال هستند.
این تنها یکی از نکات مربوط به جوایز اسکار 2015 
جالب  نکته ی   17 به  داریم  نگاهی  ادامه  در  است. 
آکادمی علوم و هنرهای  این دوره ی  در مورد جوایز 

سینمایی:
1- مریل استریپ برای نوزدهمین بار نامزد دریافت 
جایزه ی اسکار است. او با موزیکال »در جنگل« در 
این  و  است  نامزد  مکمل  زن  بازیگر  بهترین  بخش 
علیه  »کریمر  فیلم های  از  پس  که  دارد  را  فرصت 
و   1983 در  سوفی«  »انتخاب   ،1980 در  کریمر« 
»بانوی آهنین« در 2012، برای چهارمین بار برنده ی 
هیچ  اسکار،  نامزدی  تعداد  لحاظ  به  شود.  اسکار 
بازیگری، چه مرد، چه زن، به پای استریپ نمی رسد. 
و  اسکار(  جایزه ی   4( نامزدی   12 با  هپبرن  کاترین 
به  اسکار(،  نامزدی )3 جایزه ی  با 12  نیکلسن  جک 
قرار  استریپ  از  پس  نامزدی،  تعداد  بیشترین  لحاظ 

دارند.
»تک تیرانداز  در  بازی  برای  کوپر  2- برادلی 
آمریکایی«  برای سومین سال پیاپی نامزد اسکار شده 
است. او دهمین بازیگر مرد تاریخ جوایز آکادمی علوم 
نامزد  هم  سر  پشت  که  است  سینمایی  هنرهای  و 
سه جایزه ی اسکار )یا بیشتر( می شود. کوپر با یک 
نامزدی پشت  به لحاظ تعداد  نامزدی دیگر می تواند 
 2012 در  کوپر  شود.  برابر  براندو  مارلون  با  هم،  سر 
برای »کتاب بارقه ی امید« در بخش بهترین بازیگر 
مرد و در 2013 برای »حقه بازی آمریکایی« در بخش 
بهترین بازیگر مرد مکمل نامزد شد. آخرین بازیگری 
-3( زلوگر  رنی  شد،  اسکار  نامزد  پیاپی  بار  سه  که 

2001( بود. پیش از او راسل کرو )2001-1999( به این 
موفقیت دست پیدا کرد.

امسال  اسکار  جوایز  در  عمال  کوپر  3- برادلی 
از  یکی  مقام  در  او  است.  کرده  کسب  نامزدی  دو 
شانس  نیز  آمریکایی«  »تک تیرانداز  تهیه کنندگان 
دریافت جایزه را دارد. »تک تیرانداز آمریکایی« یکی از 

هشت فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم است.
4- الکساندر دپال، آهنگساز فرانسوی هم دو بار 
برای  او  بخش.  یک  در  اما  است؛  شده  اسکار  نامزد 
»هوتل بزرگ بوداپست« و »بازی تقلید« در بخش 
بهترین موسیقی شانس دریافت جایزه را دارد. او پیش 
از این شش بار دیگر هم نامزد بوده؛ اما هنوز برنده 

نشده است. آخرین نفری که توانست در یک بخش 
دو نامزد اسکار به دست بیاورد، استیون سودربرگ بود 
که در 2000 برای »ارین براکوویچ« و »قاچاق« نامزد 
بخش بهترین کارگردانی شد و برای »قاچاق« اسکار 

بهترین فیلم را برد.
بهترین  اسکار  نامزد  فیلم  نورتن در دو  5- ادوارد 
بزرگ  »هوتل  و  »بردمن«  است:  کرده  بازی  فیلم 
بهترین  اسکار  نامزد  »بردمن«  برای  او  بوداپست«. 

بازیگر مرد مکمل هم هست.
میان  در  فیلم  دو  دیگر  بازیگر  چهار  6- تنها 
فیلم ها  این  از  هیچ کدام  اما  دارند؛  اسکار  نامزدهای 
ریس  نیستند:  نامزد  فیلم  بهترین  اسکار  بخش  در 
ویترسپون )»فساد ذاتی« و »وحشی«، اندی سرکیس 
)»سحرگاه سیاره ی میمون ها« و »هابیت: نبرد پنج 
»شکارچی  و  دوباره«  )»شروع  روفالو  مارک  ارتش«(، 
و  کهکشان«  )»نگهبانان  پرات  کریس  و  روباه«( 

»فیلم لگو«(.
7- ادوارد نورتن و مارک روفالو هر دو پیش از این 
نقش هالک، ابرقهرمان مارول را بازی کرده اند. آن ها 
رقابت  مکمل  مرد  بازیگر  بهترین  بخش  در  امسال 
می کنند: روفالو برای »شکارچی روباه« و نورتن برای 

»بردمن«.
که   1967 سال  از  »ایدا«  لهستانی  8- فیلم 
سفید  و  سیاه  فیلمبرداری  بهترین  اسکار  جایزه ی 
و  سیاه  فیلم  یازدهمین  شد،  حذف  اسکار  جوایز  از 
سفید است که در بخش فیلمبرداری نامزد شده است. 
 ،)1967( خونسردی«  کمال  »در  قبلی  فیلم های 
»آخرین نمایش فیلم« )1971(، »لنی« )1974(، »گاو 
»فهرست   ،)1983( »زلیگ«   ،)1981( خشم گین« 
 ،)2001( نبود«  آنجا  که  »مردی   ،)1993( شیندلر« 
»شب بخیر و موفق باشید« )2005(، »روبان سفید« 

)2009( و »هنرمند« )2011( بودند.
برای  ترانه  بهترین  بخش  در  وارن  9- دایان 
هفتمین بار بخت دریافت جایزه ی اسکار را دارد. او 

هنوز برنده نشده است.
10- ماریون کوتیار، بازیگر فرانسوی برای دومین 
نامزد  بازی در یک نقش غیرانگلیسی زبان  برای  بار 
اسکار شده است. او برای »زندگی به رنگ صورتی« 
کوتیار  برد.  را  زن  بازیگر  بهترین  اسکار   )2007(
پنجمین بازیگری است که برای بازی در یک نقش 
غیرانگلیسی زبان دو بار یا بیش تر نامزد اسکار شده 
است. مارچلو ماسترویانی افسانه ی ایتالیایی سه بار 
و  اولمان  لیو  لورن،  سوفیا  که  حالی  در  شد،  نامزد 

ایزابل آجانی هریک دو بار نامزد شده اند.
گذشته  سال  اسکار  برندگان  از  11- هیچ یک 

که  مکاناهی  متیو  هرچند  نشده اند.  نامزد  امسال 
برنده ی  برای »باشگاه خریداران داالس«  سال 2014 
جدی  رقیب  یک  شد،  مرد  بازیگر  بهترین  اسکار 
حال،  این  با  دارد.  نامزدها  بین  ستاره ای«(  )»بین 
اسکات  دپال،  شامل  پارسال  بازنده های  از  تعدادی 
رادین تهیه کننده و استریپ، امسال هم نامزد شده اند.

12- برای دومین بار در تقریبا دو دهه ی اخیر، تمام 
بازیگری سفیدپوست هستند.  نامزد جوایز اسکار   20
همه  بازیگری  بخش  نامزد   20 نیز   2011 سال  در 
سفیدپوست بودند. پیش از آن در سال 1998 چنین 
اتفاقی افتاده بود. در میان بازیگران رنگین پوست که 
شانس زیادی برای نامزدی داشتند، می توان به دیوید 
اویلوو اشاره کرد که در فیلم »سلما« نقش مارتین 

لوترکینگ جونیر را بازی کرده است.
13- هیچ یک از نامزدهای امسال در »پنج بزرگ« 
و  زن  بازیگر  مرد،  بازیگر  کارگردان،  فیلم،  )بهترین 
این  به  که  فیلمی  آخرین  نشده اند.  نامزد  فیلم نامه( 
بود  آمریکایی«  پیدا کرد، »حقه بازی  موفقیت دست 
برد، »سکوت  را  پنج جایزه  فیلمی که هر  آخرین  و 

بره ها« )1991( بود.
بخش  اسکار  نامزدهای  از  نیمی  14- تقریبا 
بازیگری برای اولین بار است نامزد بزرگ ترین جوایز 
هالیوود شده اند: استیو کارل، بندیکت کامبربچ، مایکل 
کیتن، ادی ردمین، جی.کی. سیمونز، فلیسیتی جونز، 
چهار  استون.  اما  و  آرکت  پاتریشیا  پایک،  رزاموند 
نامزد پیش از این برنده شده اند: رابرت دووال، ماریون 

کوتیار، ریس ویترسپون و مریل استریپ.
15- استونی و موریتانی برای اولین بار در تاریخ 
نامزد  خارجی زبان  فیلم  بخش  در  آکادمی  جوایز 
دریافت جایزه هستند. کشورهای رقیب آن ها در این 
آرجانتین  نامزد شده اند:  بار  این چند  از  پیش  بخش 

)6(، لهستان )9(، روسیه )5(.
بوداپست«(  بزرگ  )»هوتل  اندرسن  16- وس 
نامزد  کارگردانی  بهترین  بخش  در  اولین  برای 
برای  این  از  پیش  او  است.  اسکار  جایزه ی  دریافت 
در  تننبام«  رویال  »خانواده ی  و  ماه«  طلوع  »قلمرو 
بخش فیلم نامه ی غیراقتباسی و برای »آقای فاکس 
شگفت انگیز« در بخش بهترین فیلم بلند انیمیشن 

نامزد شده بود.
لینکلیتر،  ریچارد  کارگردانی  به  17- »بچگی« 
بهترین  و  فیلم  بهترین  بخش های  جدی  رقیب 
سال   12 در  فیلم  این  هرچند  است.  کارگردان 
به  روز   39 در  تنها  فیلم  تولید  اما  شد؛  فیلم برداری 

پایان رسید.
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ونگر: پس  از دوران  هانری، 
بهترین  خط  حمله را داریم

فان خال: گول نزدن  مهاجمانم 
اهمیتی ندارد

اوبامیانگ: من و رویس مثل 
برادریم

که  کرد  عنوان  منچستریونایتد  سرمربي  فان خال،  لوییس 
اگر مهاجمان تیمش گولزني نکنند، مشکلي با این موضوع 
باعث  اخیر  هفته های  در  یونایتد  عملکرد  داشت.  نخواهد 
شده تا بسیاری از سبک بازی این تیم انتقاد کنند و این در 
حالی است که زوج خط حمله فالکائو و فان پرسی، خوب کار 
نیم فصل،  پس  نرسیده اند.  باالیی  هماهنگی  به  و  نکرده اند 
و  رساندند  ثمر  به  گول   2 تنها  مهاجم  دو  این  از  هرکدام 
بسیاری معتقدند که وین رونی که بیش تر فصل را در خط 
این حال،  با  بازگردد.  حمله  خط  به  باید  کرده،  بازی  میانی 
فان خال عنوان کرد که برایش اهمیتی ندارد اگر مهاجمانش 
گولی به ثمر نرسانند. او گفت: »من مربی عادی ای نیستم. 
اوایل  در  می کند.  گولزنی  کسی  چه  که  نیست  مهم  برایم 
فصل هم وقتی شما از مدافعانم انتقاد می کردید، این را گفته 
بودم که اشکال از مدافعان نیست، اشکال از تیم است. دفاع 
را  توپ  مدافعین که  با  و حمله  مهاجمان شروع می شود  با 
کریس  مثال  که  خوش حالم  خیلی  من  می سازند.  دفاع  از 
برساند.  ثمر  به  برنلی 2 گول  مقابل  اسمالینگ، موفق شد 
انجام  باید  آمد، چه کاری  میدان  به  او  وقتی  همه می دانند 
به میدان رفتن می شود،  آماده ی  تعویضی  دهد. هرگاه یک 
سه دقیقه باید به صحبت های دستیار من در باره ی بازی و 

سبک تیم و کارهایی که باید انجام دهد، گوش می کند«.

او و  عنوان کرد که  دورتموند  اوبامیانگ، مهاجم  امریک  پیر 
کرده اند.  پیدا  یکدیگر دست  از  باالیي  درک  به  رویس،  مارکو 
اشتوتگارترا  مقابل  دورتموند  اول  اوبامیانگ جمعه شب گول 
پایان، مارکو رویس موفق شد گول سوم  به ثمر رساند و در 
دورتموند را به ثمر برساند تا این تیم، 3-2 به پیروزی برسد و به 
رده ی دهم جدول صعود کند. اوبامیانگ در مصاحبه با سایت 
باشگاه دورتموند گفت: »مهم ترین چیز این بود که 3 امتیاز را 
کسب کردیم. سه دیدار پیاپی را با پیروزی پشت سر گذاشته 
ایم و بالخره، در حال بهتر شدن هستیم.گلی که خوردیم، البته، 
بود ، ولی خیلی خوش حالیم که موفق شدیم  احمقانه  کمی 
پیروز شویم. من به مربی ایمان کامل دارم و این خیلی مهم 
است. به نظرم او به من ایمان دارد. هم چنین این که من به 
عنوان یک مهاجم در خط حمله بازی می کنم نیز برایش خیلی 
با رویس گفت:  باره ی هماهنگی  اوبایمانگ در  مهم است«. 
»هماهنگی من و رویس خیلی خوب است. ما درک متقابل 
خوبی از یک دیگر داریم، چه در زمین و چه خارج از آن. اگر 
خارج از زمین با یک دیگر ارتباط داشته باشیم، روی عملکردمان 

در زمین تأثیر خواهد گذاشت. ما مثل دو برادر هستیم«.

حمله ي  خط  که  است  معتقد  آرسنال  سرمربي  ونگر،  آرسن 
بهترین خط  آرسنال،  از  تیري  هانري  جدایي  از  تیمش، پس 
حمله بوده است. توپ چی ها در فصل جاری 47 گول در لیگ 
برتر به ثمر رساندند و پایین تر از چلسی )55( و سیتی)51(، در 
رده ی سوم قرار دارند. سانچز، ژیرو، کازورال، اوزیل و ولبک، در 
مجموع 35 گول از این 47 گول را به ثمر رسانده اند.  هانری به 
عنوان مربی به جمع آرسنالی ها پیوسته و ونگ معتقد است که 
خط حمله ی تیمش، بهترین خط حمله پس از جدایی  هانری 
است. او گفت: »یک خط حمله ی خوب در لیگ برتر، بین 70 
تا 100 گول به ثمر می رساند. ما هنوز به آن جا نرسیده ایم،، 
ولی خط حمله ی ما پس از دوران  هانری، بهترین خط حمله ی 
اولین  هفته  این  دارد.  را  روزها  آن  پتانسیل  و  است  آرسنال 
باری بود که توانستیم همه ی بازیکنان را در ترکیب بچینیم. 
بنابراین، باید ببینیم چه دستاوردی خواهیم داشت. سبک ژیرو 
مثل مهاجمان پیش از او مثل رابین فان پرسی، ظریف و زیبا 
نیست، ولی او پیشرفت خیلی خوبی داشته و به یک مهاجم 
کامل تبدیل شده زیرا پاس های تاثیرگذار را هم به فوتبالش 
اضافه کرده است. او برای تیم بیش از دیگر بازیکنان که روی 
»مهم  داد:  ادامه  ونگر  می کند«.  تالش  تاثیرگذارند،  گول ها 
نیست چه بازیکنی در زمین است، ما همیشه نگران تعادل 
تا به حال  کنید،  نگاه  به سانتی  اگر  مثال،  برای  تیم هستیم. 
از وقتی به میانه های  بازیکن ما بوده است و  باثبات ترین  او 
میدان منتقل شده، تأثیرگذاری بیش تری در بازی داشته است. با 
حضور کازورال و اوزیل، ولبک و سانچز، تیم ما خیلی هجومی 
خواهد بود و این بدین معناست که اگر یکی را بیرون بکشیم 
و ویلشر را به جایش به میدان بفرستیم، شرایط هیچ تغییری 
نخواهد کرد. جک بازیکنی هجومی است، کسی که می تواند 

توپ را به حمله منتقل کند«.

ونگر: انتقال کازورال به اتلتیکو شایعه است

ماسکرانو: آگوئرو قابل مقایسه با مسی نیست

سیمئونه: اتلتیکو شانسی برای قهرمانی ندارد

مورینیو: قرارداد تری 
در پایان فصل تمدید می شود

گواردیوال: ژابی آلونسو بدترین مدافع 
دنیاست

فان خال: 
یونایتد بهترین تیم لیگ برتر است

رایوال: 
زالتان برای تالفی می خواست به ریال برود

احتمال  آرسنال،  سرمربي  ونگر،  آرسن 
به  تیمش  هافبک  کازورال،  سانتي  انتقال 
بر  مبنی  شایعات  کرد.  رد  را  اتلتیکومادرید 
خدمت  به  برای  کازورال  با  اتلتیکو  توافق 
گرفتن این هافبک اسپانیایی شنیده می شد، 
که  کرد  عنوان  فرانسوی،  سرمربی  ولی 
هافبک 30 ساله تیمش، جایی نخواهد رفت.

گفت:   Sky Sports با  مصاحبه  در  او 

با  دیگر  سال  دو  هنوز  او  می کنم  »فکر 
را  ما  باشگاه  سیاست  شما  دارد.  قرارداد  ما 
می دانید. بنابراین، فکر نمی کنم جای نگرانی 
باره ی  در  شایعه  باشد.  داشته  وجود  خاصی 
انتقال، فقط شایعه است. هیچ گاه پیش نهادی 
نمی کنم  فکر  نکرده ایم.  دریافت  او  برای 
نگرانی مطرح باشد. از زمانی که به میانه ها 

منتقل شده، تأثیرش چند برابر شده است.

است  معتقد  بارسلونا  مدافع  ماسکرانو،  خاویر 
که نمي توان سرخیو آگوئرو را با لیونل ملسي 
مقایسه کرد. مسی در طول هفته های اخیر 
زیادی  تاثیر  و  داشته  خوبی  بسیار  عملکرد 
از شکست  پس  بارسا  پیاپی  پیروزی   11 در 
1-0 مقابل سوسیداد داشته است. آگوئرو که 
دوست نزدیک مسی است، روز سه نشبه در 
دیدار سیتی مقابل بارسا، به مصاف هم وطن 
خود خواهد رفت و ماسکرانو معتقد است که 
قهرمان لیگ برتر، بازیکنی در حد و اندازه های 

مسی ندارد.
با  خیلی  هردو  مسی  و  »آگوئرو  گفت:  او 
استعداد هستند. آگوئرو بازیکن بسیار خوبی 
است و سرعت فوق العاده ای در فضاهای کوچ 

دارد و در یک به یک ها استثنایی است. مهار 
هیچ کس  ولی  است،  سختی  خیلی  کار  او 
قابل مقایسه با مسی نیست؛ زیرا او بهترین 

است و بازیکنی در سطح او وجود ندارد«.
ماسکرانو در باره ی عملکرد خوب بارسا گفت: 
»اگر همین فرم و شرایط را حفظ کنیم، شانس 
خوبی برای حذف سیتی داریم. مهره های الزم 
برای این کار در اختیار ماست و باید عملکرد 
خوبی مقابل این تیم داشته باشیم. در طول 
یک سال گذشته، تغییرات زیادی در ترکیب 
مربی  داشته ایم.  سیتی  به  نسبت  تیممان 
آن ها تغییری نکرده و سبک شان همان سبک 
نتیجه  بتوانیم  امیدواریم  است.  گذشته  سال 

بگیریم«.

مادرید،  اتلتیکو  سرمربي  سیمئونه،  دیگو 
براي  شانسي  تیمش  که  است  معتقد 
تنها  و  اللیگا  ندارد  رقابت هاي  در  قهرماني 
آینده  فصل  رقابت هاي  به  رسیدن  براي 
فصل  اتلتیکو  مي کند.  چمپیونزلیگ تالش 
دیگر  بار  سال،   18 از  بعد  توانست  گذشته 
آن ها  اما  شود؛  اللیگا  رقابت های  قهرمان 
شکست  سلتاویگو  گذشته  مقابل  هفته 
مادرید  ریال  با  فاصله ی شان  تا  خوردند 
کند؛  پیدا  افزایش  امتیاز   7 به  صدرنشین 
 فاصله ای که سیمئونه را از کسب قهرمانی 

مجدد ناامید کرده است.
خریدهای  »والنسیا  گفت:  خبرنگاران  به  او 
امری  اونای  نظر  زیر  سویا  و  داشته  خوبی 
نتیجه  این  به  است.  من  کرده  پیشرفت 

به  رسیدن  برای  ما  مبارزه  که  ام  رسیده 
ما  تیم هاست. هدف  این  با  و  چمپیونزلیگ 
رسیدن به چمپیونزلیگ است. حریفان ما هم 
والنسیا و سویا هستند. ویاریال هم می تواند 
خیلی  آن ها  باشد.  سهمیه  دنبال  کسب  به 
بازی می کنند؛ هرچند در حال حاضر  خوب 
دچار  بازیکن  مصدوم،  چند  داشتن  دلیل  به 

مشکل شده اند«.
فردای  دیدار  مورد  در  هم چنین  سیمئونه 
ویسنته  به  »ما  گفت:  آلمریا  مقابل  تیمش 
هفته  دو  جایی  که  برمی گردیم؛  کالدرون 
دیگر  بار  ما  دادیم.  شکست  را  ریال  قبل 
هواداران مان را در کنارمان خواهیم داشت. به 
جز نیمه  اول دیدار مقابل سویا، تیم هم چنان 
در همه جنبه ها مبارزه جویانه بازی می کند«.

تأیید کرد که  ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي، 
پایان  در  لندن،  آبي هاي  کاپیتان  تري،  جان 
فصل، قراردادش  را با این باشگاه براي یک سال 
تساوی  از  بعد  تری  کرد.  تمدید خواهد  دیگر 
1-1 چلسی مقابل پی اس جی، اظهارامیدواری 
کرده بود که  قراردادش را با چلسی تمدید کند و 
اکنون مورینیو تایید کرد که این مدافع باتجربه 
می تواند برای هجدهمین  سال، در این باشگاه 
به فعالیتش ادامه بدهد. او به خبرنگاران گفت: 
»جان با رضایت پذیرفت که ما سال به سال 
پیش برویم. او این چالش را پذیرفت و  برنده 

پیروز می شود و حق  مبارزه هایش  او در  شد. 
دارد که یک سال دیگر قراردادش را تمدید کند. 
این  چیزی است که باشگاه می خواهد؛ چیزی 
است که جان می خواهد و اتفاقی است که رخ 
می دهد«. تری در سال 1998 اولین بازی اش 
را برای چلسی انجام داد و اکنون در رتبه سوم 
بیش ترین بازی با  پیراهن چلسی قرار دارد. او در 
این مدت سه قهرمانی در لیگ برتر، 5 قهرمانی 
در  FA Cup، یک  قهرمانی در چمپیونزلیگ 
و یک قهرمانی در لیگ اروپا با آبی ها به دست 

آورده است.

در  بایرن  روز سه شنبه  بازي  در  آلونسو  ژابي 
با  دوم  نیمه ی  در  دونتسک،  شاختار  زمین 
اخراج  بازي  زمین  از  دوم  زرد  کارت  دریافت 
شد. بایرن به دلیل خطای ژابی روی الکس 
بازیکن شد،  این  اخراج  به  تکسیرا که منجر 
دقایق زیادی از نیمه دوم را 10 نفره بازی کرد 
و در نهایت در دیدار رفت یک هشتم لیگ 
قهرمانان، در زمین شاختار بدون گول متوقف 

شد.
پپ گواردیوال سرمربی اسپانیایی بایرن مونیخ، 
در نشستی خبری با اشاره به اخراج ژابی مقابل 
حریف اوکراینی گفت: »من دوست دارم تیمم 
به  و  کند  توپ  حفظ  می تواند  که  جایی  تا 
همین دلیل بود که ژابی و تیاگو را به خدمت 

گرفتم. اما وقتی قرار باشد ژابی برای گرفتن 
توپ به دنبال بازیکن دیگری بدود، به بدترین 
صورت،  هر  در  می شود.  تبدیل  دنیا  مدافع 
ژابی را به خاطر خصوصیات دفاعی اش جذب 
نکرده ایم. او زمانی که قصد حفظ توپ داریم 

بازیکن بسیار مؤثری است«.
گواردیوال در مورد نیمکت نشینی لواندوفسکی 
به  »لواندوفسکی  گفت:  نیز  شاختار  مقابل 
خوبی نظر من در مورد خودش را می داند. اگر 
او مقابل شاختار روی نیمکت نشسته بود، به 
دلیل عملکرد ضعیفش نبود. او مهاجم بسیار 
و  دارم  مهاجم   6 تا   5 من  است.  باکیفیتی 
مجبورم بهترین ترکیب را به زمین بفرستم. 
نمی توان در اروپا با 5 مهاجم به میدان رفت«.

منچستریونایتد،  سرمربي  فان خال،  لوییس 
حاضر  حال  در  تیمش  که  است  معتقد 
است. شیاطین سرخ  برتر  لیگ  تیم  بهترین 
در حال حاضر با 12 امتیاز اختالف با چلسی 
صدرنشین، در رتبه ی  سوم جدول لیگ برتر 
قرار دارد؛ اما نمایش های این تیم انتقادهایی 
را به همراه داشته است. با این وجود،  فان خال 
اخیر،  ماه های  در  تیمش  که  است  معتقد 
بهترین نمایش ها را در لیگ برتر ارائه داده اند.

نتایج 19-20  او به خبرنگاران گفت: »وقتی 
بازی اخیر را می بینید، متوجه می شوید که ما 
بهترین تیم  لیگ هستیم. من هیچ وقت به 
طور کامل از تیمم راضی نیستم. ما می توانیم 
بهتر از فرم فعلی مان بازی  کنیم اما مهمترین 
بازی های مان است.  پیروزی در  برای ما  چیز 
بازیکنان  است.  فوق العاده  تیم  روحیه ی 
می خواهند هرکاری برای تیم انجام بدهند و 
این مهم است. ما در این  فصل بارها روحیه ی 
برای هواداران و  این  را نشان دادیم.  تیم مان 

برای من خوب است«.
منچستریونایتد برای قرار گرفتن در جمع چهار 
تیم باالی جدول، با آرسنال، تاتنهام، لیورپول 
هفته  این  آن ها  دارد.  ساوتهمپتون  رقابت  و 
مقابل سوانسی قرار خواهند گرفت و فان خال 
این دیدار گفت: »  متوجه  شده ام هر  در مورد 
تغییر  را  تیم  تاکتیک  بازی  در طول  که  بار 
شده اند.  سورپررایز  حریف  تیم های  داده ام، 
این که  ماست؛  تیم  قوت  نقاط  یکی  از  این 
بدهیم.  تغییر  را  تیم مان  سیستم  می توانیم 
اینطور نیست که ما همیشه بازی مان  البته 
را بهبود بدهیم؛ بلکه در بیش تر اوقات اینطور 
ایم به پیروزی برسیم.  بوده است و  توانسته 
این اهمیت زیادی دارد.  سوانسی تیم خیلی 
خوبی است. تماشای بازی آن ها را دوست دارم. 
آن ها می خواهند فوتبال بازی کنند. آن ها  می 
خواهند مانند ما، با پاسکاری به دروازه حریف 
دارم.  دوست  را  بازی  سبک  این  من  برسند. 

امیدوارم  بازی فردا هم همین طور باشد«.

بارسلونا  به   2010 سال  ابراهیموویچ  زالتان 
این  بازي در  از یک فصل  اما پس  پیوست؛ 
این  گواردیوال  پپ  با  اختالف  دلیل  به  تیم، 
باشگاه را به مقصد میالن ترک کرد. زالتان 
پس از جدایی از بارسلونا، بارها علیه گواردیوال 
و فلسفه ی فوتبال او صحبت کرد و جدایی اش 
از بارسا را به گردن این سرمربی حال حاضر 
بایرن انداخت. فوق ستاره ی سویدنی از سال 
2012 برای پی اس جی بازی می کند و در این 
تیم روزهای خوبی را پشت سر می گذارد. مینو 
رایوال، مدیر برنامه های زالتان در مصاحبه ای 
ستاره ی  این  مورد  در  مارکا  با  اختصاصی 
سویدنی گفت: »از این که سال ها در خدمت 
بازیکنی همچون زالتان هستم احساس غرور 
می کنم. او نه تنها یک فوتبالیست که یک 
انسان به تمام معناست«. رایوال در این مورد 
که چرا زالتان با وجود این که در تیم های بزرگ 
زیادی بازی کرده، هرگز فرصت حضور در ریال 

عادی  باشگاهی  »ریال  گفت:  نکرد  پیدا  را 
نیست، این باشگاه یک یک باشگاه سیاسی 
است و خیلی مواقع مسائل مربوط به این تیم 
برای  می توانست  زالتان  نمی کنم.  درک  را 
بازیکن بسیار بزرگی  بازی کند چرا که  ریال 
است. او می توانست هر لحظه، با سبک بازی 
خاص و هیجان انگیزش، هواداران ریال را به 
وجد بیاود.نمی دانم، شاید تقصیر من بود که 
او هرگز به ریال مادرید نرفت. البته زالتان در 
برای  این را داشت که  دو  موقعیت، شانس 
او  بارسا  از  جدایی  از  پس  کند.  بازی  ریال 
می خواست به ریال برود چرا که فکر می کرد 
این بهترین راه گرفتن انتقام از گواردیوالست. 
یک بار هم پس از پیوستن آنچلوتی به ریال، 
به  خود  با  را  زالتان  داشت  قصد  مربی  این 
مادرید ببرد و حتا مذاکراتی نیز صورت گرفت؛ 
اما مالک باشگاه پاریس سنت جرمن مانع این 

انتقال شد«.













مسئولیت  روز:  اطالعات 
فضایی  حریم  کنترول  کامل 
از  دیگر  ماه  چند  تا  کشور 
حکومت  به  خارجی  نیروهای 
فضایی  حریم  می شود.  واگذار 
و  ملکی  بخش های  به  کشور 
حال  در  که  شده  تقسیم  نظامی 
حاضر بخش ملکی آن از سوی 
آن  نظامی  بخش  و  حکومت 
مستقر  خارجی  نیروهای  توسط 

در کشور کنترول می شود.
 2014 سال  آخر  در  بود  قرار 
بخش نظامی آن نیز به حکومت 
تشکیل  از  پس  اما  شود؛  واگذار 
شد  توافق  ملی  وحدت  حکومت 

به  دیگر  سال  یک  برای  مسئولیت  این  که 
حال،  این  با  باشد.  خارجی  نیروهای  دوش 
کشور  هوانوردی  مستقل  اداره ی  مسئوالن 
دیروز اعالم کردند، تا چند ماه دیگر مسئولیت 
حکومت  به  فضایی  حریم  کنترول  کامل 
معین  وفایی زاده،  قاسم  می شود.  واگذار 
هوانوردی  مستقل  اداره ی  پالیسی  و  پالن 
دستور  اساس  بر  اداره  این  که  گفت  کشور 
تالش  در  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
از  پیش  را  فضایی  حریم  مسئولیت  تا  است 
ادامه  او در  تعیین شده برعهده بگیرد.  موعد 
این  بر عهده گرفتن  از مشکالت در قسمت 
مسئولیت یاد کرد و افزود، اگر اساسی پیش 
برویم، برای این کار سه سال وقت نیاز است.

رییس  بنابر دستور  اداره  این  او گفت که  اما 

واگذاری  برای  خود  تالش های  جمهور، 
با  همکاری  در  فضایی  حریم  مسئولیت 
در  می دهد.  سرعت  را  همکار  سازمان های 
هوانوردی کشور  مستقل  اداره ی  حال حاضر 
برای گرفتن مسئولیت کنترول حریم فضایی 
پرسونل و اشخاص مسلکی مواجه  با کمبود 

است.
وفایی زاده یکی از عناصر اصلی برای گرفتن 
و  کامل  مسلکی  نیروی  را  مسئولیت  این 
آموزش دیده خواند و به صدای امریکا گفت، 
کسانی که این مسئولیت را به عهده می گیرند، 
باید دو- انستیتوت،  از  فراغت  از  بعد  حداقل 

سه سال آموزش عملی ببینند تا تسلط بر کار 
حریم  مسئولیت  آن ها  به  بعد  و  کنند  پیدا  را 

فضایی داده شود.
خارج  و  داخل  در  حاضر  حال  در  افزود،  او 

این  در  افراد  به  آموزش دهی  کشور  از 
تا  کرد،  تأکید  وفایی زاده  دارد.  جریان  زمینه 
سازمان  یک  تصدیق نامه ی  افراد  که  زمانی 
بین المللی هوانوردی را نداشته باشند، به آنان 
در این بخش مسئولیت داده نخواهد شد. او 
این  در  افراد  آموزش  برای  گفت،  ادامه  در 
زمینه، باید با کشورهای مختلف توافق شود.

هواپیما   395 حدود  فضایی  حریم  از  روزانه 
حق العبور  حکومت  به  و  دارند  رفت و آمد 
نظامی  هواپیماهای  اما  می شود؛  پرداخته 
این  از  و  نیستند  حکومت  کنترول  تحت 

طریق، عواید دریافت نمی کند. 
 60 ملکی  فضایی  حریم  از  ساالنه  عواید 
مسئولیت  اگر  و  شده  برآورد  دالر  میلیون 
حکومت  به  فضایی  حریم  کامل  کنترول 

واگذار شود، این عواید بیش ُتر می شود.
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اطالعات روز: فرماندهی پولیس والیت زابل در 
و  از جریان تحقیقات در مورد کشف  جنوب کشور 
این والیت  در  تجهیزات جنگی  کانتینر  ضبط یک 
خبر داد. این محموله ی مهمات جنگی چندی پیش از 
ولسوالی شاجوی والیت زابل در حال انتقال از سوی 
برای  اکنون  و  امنیتی کشف و ضبط شد  نیروهای 
تحقیقات به مرکز این والیت انتقال داده شده است.

غالم جیالنی فراهی، آمر امنیت فرماندهی پولیس 
جنگی  تجهیزات  این  که  گفت  دیروز  زابل  والیت 
توسط یک عراده موتر نوع مازدا حین انتقال از سوی 
مأموران امنیتی کشف و ضبط شد. به گفته ی او، در 
نتایج  و  شده  بازداشت  تن  سه  قضیه  این  به  پیوند 
تحقیقات از این افراد بعداً با رسانه ها و مردم شریک 

می شود.
فراهی افزود، هنوز معلوم نیست این کانتینر مهمات 
جنگی از کجا وارد افغانستان شده و هدف انتقال آن 
کدام گروه ها بوده اند. او گفت، از این محموله 108 
میل کالشینکوف، 25 میل تفنگچه ، پنج میل پیکا، 
گرینوف، 25 صندوق مرمی کالشنیکوف،  میل  دو 
هفت صد مرمی تفنگچه و 21 بمب دستی به دست 

آمده اند.

ریموت  عدد   16 که  گفت  آزادی  رادیو  به  فراهی 
کنترول، دو باب خیمه، 65 پایه   مخابره ی ماتروالی 
دستی، 68 عدد فشنگ، 31 بوتل گاز اشک آور، پنج 
پایه دور بین و دو پایه تیلفون ستالیت نیز به دست 
آمده اند. در همین حال، گزارش شده است که قرار 
بوده این مهمات جنگی به گروه داعش در والیت 

غزنی برسد.
عطا جان حق بیان، رییس شورای والیتی زابل گفت، 
این تجهیزات نظامی برای افراد مربوط به داعش در 
این تجهیزات جنگی  انتقال داده شده است.  کشور 
افرادش  پولیس همراه  فرماندهان  از  یکی  از سوی 
کشف و ضبط شده و به گفته ی حق بیان، بعد از این 
افراد مسلح بر خانه ی این فرمانده پولیس در شهر 

قالت حمله کرده اند.
با هفت تن دیگر  این فرمانده همراه  این حمله  در 
زخمی و یک تن کشته شده است. زابل در جنوب 
کشور از والیت های ناامن است که طالبان پاکستانی 
و داخلی در برخی از ولسوالی های این والیت فعالیت 
دارند. از سوی دیگر، پیش تر از حضور افراد داعش در 
این والیت گزارش شد؛ اما مقام های امنیتی این خبر 

را رد کردند.

پولیس زابل: 
تحقیقات انتقال مهمات جنگی مرموز جریان دارد

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان 
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 
بوکینگ هوتل در سراسر جهان

خدمات اخذ ویزه
نرخ های گروپی

پائین ترین قیمت
انتقال تکت به آدرس شما به صورت 

رایگان

Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.آدرس: کارته سه-پل سرخ، پهلوی باختربانک، کابل افغانستان

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       

1.
 
2. 
3. 
4.
5.
6. 

کابل-مشهد

کابل-تهران

مشهد-کابل

تهران-کابل

یکشنبه
7:30 صبح     
شنبه        
7:30 صبح      

یکشنبه
1 بعدازظهر   

شنبه
4 بعدازظهر   

دوشنبه
7:30 صبح     

چهارشنبه
7:30 صبح     

دوشنبه
3 بعدازظهر   

چهارشنبه
10 صبح

سه شنبه
7:30 صبح     

پنج شنبه
7:30 صبح     

سه شنبه
3 بعدازظهر   

پنج شنبه
4 بعدازظهر   

اداره ی هوانوردی:
مسئولیت کنترول حریم هوایی به حکومت واگذار می شود


