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تراژدی ناتمام
پناهندگانافغانی
 شهریارفرهمند

باز هم تکرار مکرر تراژدی ناتمام قربانی دادن افغانها در
آبهای ترکیه؛ براساس گزارشها ،روز گذشته در نتیجهی غرق
شدن یک قایق 35 ،پناهجوی افغانی در آبهای ترکیه غرق
شدند .پولیس ترکیه گفته است که به احتمال زیاد ،تمام این
قربانیان شهروندان افغانستان هستند .این قربانیان که در میان
آنها زنان و کودکان نیز وجود دارند ،قصد سفر قاچاقی از ترکیه
به رومانیا را داشتند .دو روز پیش نیز گارد ساحلی ترکیه اجساد
چهار پناهجوی افغانی را پیدا کر د که بهخاطر سرما و گرسنگی
جان داده بودند.
همهروزه دهها و صدها پناهجوی افغانی از این مسیر به سمت
اروپا میروند و دهها هزار تن دیگر در این کشور مشغول کاریا
هم سرگردان رفتن به اروپا میباشند .با این حال ،تا کنون دولت
افغانستان در یونان سفارت یا نمایندگی سیاسی ندارد .مهاجران
در این کشور با بدترین شرایط مواجه میباشند .عالوه برتراژدی
غرق شدنها ،مهاجران بهشدت از سوی گروههای ملیگرای
یونان و پولیس این کشور مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.
نبود نمایندگی سیاسی افغانستان در یونان ،مهمترین دلیل
بیسرنوشتی و سرگردانی مهاجرین خوانده میشود.
مهاجرت و آوارگی یکی از تلخترین و سنگینترین تجارب
مردم افغانستان طی سه دههی اخیر بوده است .در این مدت
میلیونها افغان بهخاطر ناامنی ،جنگ ،خشونت ،فقر و بیکاری،
خانه و کاشان هیشان را ترک گفته و آوارهی دیار بیگانه و غریب
گردیدهاند .مسیر مهاجرت و زندگی در هجرت نیز برای مهاجران
همواره سنگین و دشوار بوده است .بخشی از مردم خودشان را به
اروپا و آسترالیا رساندند؛ اما با دادن قربانیهای بیشمار و تقبل
سختیهای بسیار .آنهایی هم که به کشورهای همسایه رفتند،
با سختیها و محدودیتهای خاصی مواجه شدند .این عده در
کشورهای همسایه ضمن بیپناهی و سختی معیشت و روزگار،
با بیمهری کشورهای میزبان نیز مواجه بوده و همواره بهنام
بیگانگان و آوارگان مورد تحقیر و اذیت قرار گرفتهاند .طی این
مدت بسیاری از حقوق مهاجران نقض گردیده و دولت افغانستان
نیز توانایی حمایت از حقوق شهروندان خود در خارج را نداشته
است.
سیل مهاجرت افغانها به سمت اروپا و آسترالیا نیز با دشواریها
و تلخیهای زیادی همراه بوده است .هرچند مهاجرت افغانها
به کشورهای اروپایی و آسترالیا کمک بزرگی برای اقتصاد و
معیشت بازماندگان آنان در داخل افغانستان بوده و از سوی دیگر،
فرصتهای آموزشی و زندگی بهتری برای آنعده فراهم شده
است؛ اما این مسیر مهاجرت با هزینههای سنگینی نیز همراه
بوده است .در این مسیر صدها و هزاران مهاجر افغان در آبها
غرق گردیده یا هم در راه قاچاق در جنگلزارها و مسیرهای
دشوار تلف گردیدهاند.
به هرحال ،پدیدهی مهاجریت و مسئلهی بازگشت مهاجران یکی
از مسایل و اولویتهای بسیار مهم میباشد که باید دولت وحدت
ملی برای آن برنامههای عملی و منطقی بسازد .حکومت باید در
این زمینه اقدام جدی نموده و از تکرار تراژدیهای مرگباری که
همهساله منجر به مرگ دهها و صدها جوان میگردد ،جلوگیری
نموده و از سوی دیگر ،برای بازگشت مهاجران به کشور،
زمینهسازی نماید.
دولت باید برای حل معضلهی مهاجران ،راهبردهای مؤثری را روی
دست گیرد .باید تالش نماید تا با دیپلماسی فعال با کشورهای
میزبان ،زمینهی پذیرش مهاجران سرگردان و بیسرنوشت را
که در کشورهای اروپایی و آسترالیا بهسر میبرند ،فراهم سازد،
تا از سرگردانی مضاعف آنان بکاهد و از سوی دیگر ،زمینههای
کار و زندگی را برای مهاجرانی که خواهان بازگشت به کشور
میباشند ،مهیا سازد .عالوه بر آن ،هم اکنون هزاران شهروند
پناهجوی افغانی در کمپهای سازمان ملل متحد در کشورهای
اندونیزیا ،ترکیه ،پاکستان و برخی کشورهای دیگر منتظر قبولی
درخواستهای پناهندگیشان هستند .دولت وحدت ملی باید با
سازمان ملل و کشورهای پناهندهپذیر وارد مذاکره شده و زمینهی
قبولی شهروندان افغانی را فراهم سازد .بهترین کار این است که
دولت با دیپلماسی فعال با کشورهای میزبان وارد مذاکره شو د و
از آنان بخواهد تا برای مهاجران سرگردان افغانی ،اقامت دهند تا
از بازگرداندن دوبارهی مهاجران جلوگیری شودیا هم برای آنان
اجازهی رفتن به کشورهای دیگر را فراهم سازند.



مراسم عاشورا باشکوه و در فضای امن برگزار شد

اطالعات روز :مراسم تجلیل از عاشورای
حسینی و دههی محرمالحرام ،روز گذشته در
کابل و شماری از والیتهای کشور در فضای
امن برگزار شد .میلیونها تن از اهل تشيع و
تسنن از سالگرد شهادت امام حسین و یارانش
با سینهزنی ،زنجیرزنی ،ختم قرآن کریم ،توزیع
خيرات و سخنران ی تجلیل نمودند.
محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور با
معاون دومش ،سرور دانش ،عبداهلل عبداهلل،
رییس اجرایی ،انجنیر محمدخان و محمد محقق
معاونان اول و دوم ریاست اجرایی ،شماری دیگر
از مقامهای دولتی ،رهبران جهادی و روحانیون
ی امام حسین و
نیز با سخنرانیهایشان فداکار 
یارانش را گرامی داشتند .اشرف غنی در مراسم
عاشورا در مسجد جامع حسینیهی کابل ،به روح
امام حسین و یارانش و همچنان برای برقراری
صلح و ثبات دایمی در کشور ،اتحاف دعا کرد.
همچنان او و سرور دانش ،معاون دومش ،به
مناسبت روز عاشورا مقداری از خونشان را به

بانک مرکزی خون اهدا کردند .رییس جمهور
کشور چندی پیش در دیداری با علمای سنی
و شیعه تأکید کرده بود ،اهدای خون به مناسبت
روز عاشورا باید به یک کمپاین سراسری مبدل
شود .اشرف غنی پس از اهدای خون طی
سخنانی ضمن تسلیت روز عاشورا به تمام
مردم افغانستان گفت« :به تعقیب فراخوان برای
اهدای خون ،با کمال افتخار به نیروهای اردوی
ملی ،پولیس ملی و امنیت ملی و سایر خواهران
و برادران نیازمند خون ،مقداری خون خود را اهدا
میکنم» .امام حسين نواسهی حضرت محمد با
 ٧٢تن از يارانش در دهم ماه محرمالحرام سال
 ٦١هجرى قمرى در دشت کربالى عراق توسط
يزيد به شهادت رسيدند .از این روز همهساله در
افغانستان و سایر کشورهای اسالمی با حضور
میلیونها تن تجلیل میشود.
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی دیروز در مدرسهی
خاتمالنبیین کابل گفت ،عاشورا درس ماندگاری
از تلفیق سیاست و معنویت است .او افزود که

عاشورا پس از هزار و سهصد و هفتاد پنج سال،
مکتبی انگیزهآفرین و حیاتبخش است و امت
اسالمی باید از آن بزرگترین درس زندگی را
بگیرند .عبداهلل گفت ،امر به معروف و نهی از
منکر از اساسات مهم قیام امام حسین بود که
از آن میتوان درسهای ماندگاری در زمینهی
معنویت گرفت که این امر میتواند راهگشای
نسل امروزی باشد .عبداهلل در ادام ه افزود،
امیدوارم مراسم تجلیل از عاشورای حسینی و
دههی محرمالحرام در سالهای آینده در شرایط
بهتر و با استقبال بیشتری برگزار شود .او در
پایان به مشکالت امنیتی کشور اشاره کرد و
گفت که افغانستان امروز قربانی فتنه و آشوب
زمان است ،اما با وحدت و برادری ،فکر و عمل
صادقانه جلو آنان گرفته میشود.
قمهزنی
قمهزنی در سالهای اخیر در بین عزاداران ماه
محرم در کشور افزایش یافته و هر سال بر تعداد
افراد آن افزوده میشود .این مسئله ،واکنشهای

شماری از باشندگان و کاربران رسانههای
اجتماعی ،از جمله فیسبوک را بهدنبال داشت.
کاربران این حرکت را نوعی افراطگرایی
خوان دهاند و خواهان جلوگیری از آن شدهاند .به
باور آنان ،عزداران به جای ریختن خونشان بر
زمین ،خونهایشان را به بانک مرکزی خون
اهدا کنند ،تا از آن برای زخمیهای نیروهای
امنیتی و مریضان دیگر در کشور استفاده شود.
آیتاهلل محقق کابلی ،از مراجع تقلید شیعیان
کشور فتوا داد که قمهزنی در مراسم عزاداری
محرم ،جایز نیست و حرام است .محمد علی
فهیمی ،رییس دفتر آیتاهلل محقق کابلی گفت،
با گسترش قمهزنی ،هدف و نفس سوگواری
ایام محرم به حاشیه میرود .عزاداران بهجای
مسای ل محوری و اصلی ،به موضوعات فرع
کشانده میشوند .او افزود ،برخی از مراجع تقلید،
روحانیون و شماری از مردم قمهزنی را مسئلهی
خرافاتی خوانده ،اما از شدت آن کاسته نشده
است.

«از زنان در تبلیغات بازرگانی استفادهی ابزاری نشود»

اطالعات روز :وزارت اطالعات و فرهنگ
کشور اعالم کرد ،رسانههای داخلی از استفادهی
ابزاری از زنان در تبلیغات بازرگانی خودداری
کنند .در خبرنامهی این وزارت آمده است:
«آگهیهای تجارت ی که در آن حضور مفشن
زنان صرف جنبهی تزیینی داشته و از آن به
عنوان ابزار کسب درآمد و شهرت استفاده
میشود ،در واقع تبلیغ تنزل جایگاه رفیع زن

اطالعات روز :شماری از رسانههای خارجی
به نقل از مقامهای ترکیه گزراش دادهاند24 ،
مهاجر افغان در تنگهی بسفر در ترکیه غرق
شدهاند .مقامهای ترکیه گفتهاند ،بهدنبال غرق
شدن قایق حامل مهاجران در سواحل شمالی
استانبول ،دستکم  ۲۴تن کشته و تعدا د دیگری
مفقود شدهاند .این حادثه در محل «تالقی

افغان است».
بر اساس این خبرنامه ،آگهیهای تجارتی که
کاالی مادی را به قیمت تخریب فرهنگی و
ترویج فرهنگ بیبن دوباری تبلیغ میکنند ،افکار
و اخالق جوانان را به بیراهه میکشانند .رسانهها
از نشر چنین اعالنات نیز خودداری کنند .در
بخش دیگر این خبرنامه از رسانهها خواسته
شده ،بهجای کاربرد اصطالح «دولت اسالمی

داعش» ،گروه داعش استفاده کنند.
در حال حاضر در کشور شرکتهای مخابراتی،
بانکها ،تلویزیونهای خصوصی ،مرکزهای
عمدهی فروش و حتا برخی از نهادهای دولتی از
عکس و تصاویر زنان برای تبلیغاتشان استفاده
میکنند .تعدادی از این تبلیغات در کشورهای
هند ،ایران و پاکستان ساخته میشوند و ممثالن
آن نیز مدلهای اهل کشورهای یاد شدهاند.

 24مهاجر افغان در دریای سیاه غرق شدند

تنگهی بسفر» در دریای سیاه اتفاق افتاده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد ۴۲ ،پناهجوی
افغان ،بهشمول  ۱۲زن و هفت کودک ،در جمع
 ۵۵مسافر این قایق بودند .اکنون نیروهای گارد
ساحلی ترکیه گفتهاند ،تا کنون هفت نفر نجات
یافته و تالش برای نجات سایر بازماندگان این
سانحه بهشدت جریان دارد.

رسانهها گزارش دادهاند ،احتماال این مهاجران
تالش میکردند از این طریق وارد کشور رومانی
شوند .شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در
تالش اند تا از طریق ترکیه وارد کشورهای
اتحادیهی اروپا شوند .حدود دو ماه پیش گروه
دیگری از مهاجران افغانستان ،توسط گارد
ساحلی ترکیه در سواحل شمالی آن کشور نجات

در سالهای اخیر در کشور شمار اندکی از
دختران افغان نیز در فیلمهای تبلیغاتی حضور
یافتهاند که در حال حاضر این روند در حال
افزایش است .شرکتهای تبلیغات در جهان
از مدلهای زن برای تبلیغ و فروش کاالها
بهصورت گسترده استفاده میکنند و اکنون
شرکتها و نهادهای تجاری کشور نیز به این
روند رجوع کردهاند.

یافتند .سازمان بینالمللی مهاجرت هفتهی
گذشته اعالم کرد ،از آغاز سال روان تا کنون
حدود  ۳۲۰۰مهاجر غیرقانونی که از مسیر
بحیرهی مدیترانه عبور میکردند ،جانشان را
دست دادهاند .بر اساس این گزارش ،در بین
غرق شدگان شماری از مهاجران افغان نیز
شامل بودهاند.

برای بررسی ترور معاون والی قندهار ،هیأت توظیف شد

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور برای بررسی چگونگی
ترور عبدالقدیم پتیال ،معاون سرپرست
والیت قندهار هیأت توظیف کرد .دفتر
رسانههای ریاست جمهوری روز گذشته با
نشر خبرنامهای اعالم کرد که اشرف غنی
ترور معاون سرپرست والیت قندهار را با
شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و آن را یک
عمل ناجوانمردانه خوانده است.
بر اساس این خبرنامه ،ريیس جمهور حمله بر
معاون سرپرست والیت قندهار را یک عمل
ضدافغانی خواند و اطمینان داد ،عامالن این
رویداد مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در خبرنامه آمده است ،رییس جمهور برای
بررسی این رویداد هیأتى را به ریاست سالم

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید ،هر
قدمی که در راستای صلح برداشته شود،
آن را با مردم شریک خواهد کرد .او حمایت
مردم را در راستای صلح ،راهحل مشکالت
موجود در کشور خواند و تأکید کرد ،با وحدت
و برادری ،فکر و عمل صادقانه جلو فتنه و
آشوب در کشور گرفته خواهد شد.
او افزود ،صلح و ثبات دایمی در کشور زمانی
برقرار میشود که همهی مردم در حمایت
حکومت قرار داشته باشند .او در ادامه گفت:
«هر برنامهای که از سوی حکومت در
راستای بر قراری صلح و ثبات برداشته شود،

احساس ،رییس امور پولیس وزارت داخله
توظیف کرده است.
این هیأت موظف است که ترور معاون والی
قندهار را بررسی و نتایج بررسیهای خود را
به ریاست جمهوری ارائه کند .در خبرنامه
آمده است ،رییس جمهور اشرف غنی تسلیت
خود را به خانوادهی پتیال و مردم قندهار
عرض کرده و از بارگاه خداوند متعال برای
بازماندگان قربانی صبر جمیل خواسته است.
عبدالقدیم پتیال ،معاون والی قندهار حوالی
ساعت  6:45دقیقهی شام روز یکشنبه
هفتهی روان در دانشگاه این والیت هدف
حملهی مسلحانه قرار گرفت .سخنگوی والی
قندهار گفت ،معاون سرپرست والیت قندهار
در این حمله زخمی شد و سپس به شفاخانه

منتقل شد و براثر جراحات شدید در شفاخانه

عبداهلل :حمایت مردم ،کلید حل مشکالت است
آن را با مردم شریک خواهم کرد و نظریات
مردم در این برنامه ،گنجانیده خواهند شد؛
زیرا حمایت مردم در این راستا ،کلید حل
مشکالت است» .تأمین صلح و ثبات از
خواستهای اساسی مردم از حکومت وحدت
ملی است .پیشتر در یک نظرسنجی ،حدود
 45درصد مردم از این حکومت خواسته بودند
که تأمین صلح و ثبات در کشور را در اولویت
کاری خود قرار دهد .افغانستان از چند دهه
به این طرف شاهد جنگ و ویرانی بوده
است .هرچند حکومت وحدت ملی در این
زمینه اطمینان داده است؛ اما با گذشت حدود
یکماه از آغاز کار این حکومت ،هنوز ناامنی

در کشور کاهش نیافته و حمالت طالبان در
مرکز و شماری از والیتهای کشور همچنان
ادامه دارد .با این حال ،عبداهلل میگوید که در
حال حاضر برعالوهی روند صلح ،کار روی
تقویه و تجهیز نیروهای امنیتی جریان دارد.
رییس اجرایی از تمام مردم خواست که از
نیروهای امنیتی کشور حمایت کنند؛ زیرا
آنها همهروزه بهخاطر حفظ عزت ،شرف،
جان و مال مردم قربانی میشوند .عبداهلل
عبداهلل ابراز امیدواری کرد که با وحدت و
برادری تمام مردم ،جلو فتنه و آشوب بهزودی
در کشور گرفته شود .او این اظهارات را دیروز
در مراسم ١٤٣٥مین سالگرد شهادت امام

جان داد.

حسین و یارانش در مسجد خاتمالنبین در
کابل بیان کرد .امام حسين نواسهی حضرت
محمد و  ٧٢تن از يارانش در دهم ماه
محرمالحرام سال  ٦١هجرى قمرى در دشت
کربالى عراق توسط يزيد به شهادت رسيدند.
از روز عاشورا همهساله در مسجدهای مرکز و
واليتهای کشور با شرکت میلیونها مرد و
زن يادبود میشود .دیروز نیز پیروان مذاهب
سنی و شیعه از ١٤٣٥مین سالگرد شهادت
امام حسین و یارانش با راهاندازی سینهزنی،
ختم قرآن کریم ،توزیع خيرات و سخنرانیها
در مسجدهای کابل و والیتهای کشور
تجلیل کردند.

اولین سفر رییس جمهور غنی به پاکستان

آیا سیاست پاکستان نسبت به افغانستان تغییر میکند؟
 رحمتاهلل ارشاد

اشرف غنی احمدزی قرار است بهزودی به پاکستان
سفر کند .این سفر به دعوت مقامهای پاکستانی
صورت میگیرد و حکومت افغانستان در حال آمادگی
گرفتن برای سفر رییس جمهور غنی به پاکستان
است .این نخستین سفر اشرف غنی به پاکستان
پس از به قدرت رسیدن است .این سفر در حالی
صورت میگیرد که حامد کرزی در دوران حکومتش
بیشتر از  20بار به پاکستان سفر کرد .اشرف غنی
در سخنانی کوتاه که قبل از سفر به پاکستان ایراد
کرده ،گفته است که «میزان همکاری پاکستان در
این سفر مشخص خواهد شد .ما به آنجا میرویم
و مقامات حکومتی پاکستان نیز به کابل خواهند آمد،
تا روی برنامههای مشخص کوتاهمدت ،میانمدت
و درازمدت برای همکاری گفتوگو و بحث کنیم».
این سفر در حالی صورت میگیرد که قبل از این
حامد کرزی بارها به اسالمآباد سفر کرد تا بتواند
دولت پاکستان را برای تأمین امنیت در افغانستان
مجاب به همکاری کند .اما این سفرها راه بهجایی
نبرد و حامد کرزی با انتقاد از سیاستهای دوگانهی
پاکستان در قبال افغانستان و بهویژه تروریستان ،از
قدرت خداحافظی کرد .اکنون اما ،پرسش اساسی
این است که آیا سفر رییس جمهور غنی به پاکستان
بر سیاستهای پاکستان تأثیرگذار خواهد بود؟
آیا پاکستان برای حل مشکل امنیت در افغانستان
همکاری خواهد کرد؟
یک دههی گذشته نشان داده است که سیاست عملی
پاکستان در قالب استراتژی دوگانهی این کشور در
قبال افغانستان ،تقویت تروریزم و جنگ در افغانستان
بوده است .حکومت افغانستان بارها گفته است که
هراسافگنان در بیرون از مرزهای افغانستان تمویل،
تجهیز و آموزش داده میشوند .معنای عریانتر این
خطابه همانا مناطق مرزی پاکستان و دستگاههای
نظامی و استخباراتی پاکستان بوده است .هرچند که
حکومت افغانستان از بیان صریح اینکه پاکستان
دارد برای افغانستان تروریست میفرستد و جنگ
علیه حکومت افغانستان را رهبری و تمویل میکند،
خودداری کرده است؛ اما مراد دولت افغانستان و
مقامهای دیپلماتیک این کشور از حامیان تروریزم
در منطقه ،مشخصا پاکستان و سازمان اطالعات این
کشور بوده است.
اکنون با توجه به اینکه دولت افغانستان بخش
وسیعی از مشکالت ناامنی در افغانستان را زیر سر
سازمانهای استخباراتی و مقامهای بلندپایهی
پاکستان میداند ،چگونگی برخورد پاکستان در قبال
افغانستان برای تأمین ثبات و امنیت در افغانستان،

این سفر در حالی صورت میگیرد
که قبل از این حامد کرزی بارها
به اسالمآباد سفر کرد تا بتواند
دولت پاکستان را برای تأمین
امنیت در افغانستان مجاب به
همکاری کند .اما این سفرها راه
بهجایی نبرد و حامد کرزی با
انتقاد از سیاستهای دوگانهی
پاکستان در قبال افغانستان و
بهویژه تروریستان ،از قدرت
خداحافظی کرد .اکنون اما ،پرسش
اساسی این است که آیا سفر
رییس جمهور غنی به پاکستان بر
سیاستهای پاکستان تأثیرگذار
خواهد بود؟ آیا پاکستان برای
حل مشکل امنیت در افغانستان
همکاری خواهد کرد؟
مهم و حیاتی است .رییس جمهور غنی نیز میداند
که بدون همکاری پاکستان برای تأمین امنیت در
افغانستان ،چالش حکومت برای مبارزه با ناامنی
چند برابر و هزینهبرتر خواهد بود .لذا ،سفر غنی به
اسالمآباد ،مهم است .اهمیت این سفر از یک طرف
ناشی از روابط گستردهی تجاری-اقتصادی و قومی-
فرهنگی میان مردمان دو کشور است و از جانب دیگر،
تغییر رییس جمهور در افغانستان است .اما اهمیت
سفر غنی به تنهایی گره مشکالت تاریخی و سیاسی
میان دو کشور را باز نخواهد کرد .این سفر هرچند که
مهم است؛ اما آنچه مهمتر است ،دستآوردهای این
سفر است .اگر رییس جمهور اشرف غنی بتواند در
این سفر مقامهای پاکستان را وادار به همکاری در
راستای تأمین امنیت در افغانستان بکند و اگر بتواند
که «امنیت و ثبات در منطقه» را جزو منافع علیای
دو کشور بقبوالند؛ این سفر مهمتر خواهد شد .اما
دشواریهایی که سالهای گذشته با آن دست و پنجه
نرم کردهایم ،همچنان پیشروی ما اند و هیچ انگیزه
و نشانهای مبنی بر اینکه پاکستان در صدد تغییر
سیاستهایش نسبت به افغانستان است ،وجود ندارد.
عملیاتهای جنگی علیه نیروهای امنیتی افغانستان
در شماری از والیتهای افغانستان جریان دارند
و انجام میشوند و بمبگذاریهای انتحاری نیز
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صورت میگیرند .اینها مصداقهای عملی کارهای
تروریستی گروه طالبان و شبکهی حقانی در
افغانستان اند و دولت افغانستان در سالهای گذشته
همواره بیان کرده است که حامی اصلی این جنایات
و عملیاتها ،سازمان اطالعاتی پاکستان است .در
کنار اینکه جنگ طالبان علیه دولت افغانستان به
رهبری غنی در یکماه گذشته جریان داشته است،
بمباردمانهای راکتی والیاتی مانند کنر و خوست نیز
متوقف نشدهاند .بمبارانهایی که حکومت افغانستان
آن را کار ارتش پاکستان میداند و نقض تمامیت
ارضی و حاکمیت ملی این کشور .حاال ،یکماه
گذشته نشان داده است که در حوزهی عملی هیچ
تغییری در سیاستهای پاکستان در قبال افغانستان
بهوجود نیامده است .پاکستان کماکان بر حمایت از
جنگ در افغانستان در قالب حمایت از تروریزم و
تقویت و تجهیز آنان ادامه خواهد داد و در صورت
ضرورت ،مناطق مرزی با افغانستان را نیز راکتباران
خواهد کرد.
با این وجود ،سفر رییس جمهور غنی به پاکستان
دستکم برای اتمام حجت و سعی بر تغییر
نگرش پاکستان و شکلدهی چارچوب مشترک
همکاریهای امنیتی و اقتصادی مهم است .اشرف
غنی بایستی از روابط حامد کرزی با پاکستان آموخته
باشد که با پاکستان نباید ده سال دیپلماسی کرد.
لذا ،هرچه سریعتر و شفافتر با پاکستان حرف زده
شود ،به همان تناسب نگاه ما و نتیجهی دیپلماسی
با پاکستان مشخصتر خواهد شد .ما باید آموخته
باشیم که ده سال دیگر نمیشود با پاکستان مدام
سفرهای نمایشی نماییم و حرفهای دیپلماتیک
بزنیم .اگر فکر میکنیم که پاکستان از تروریستان در
افغانستان حمایت میکند ،بهتر است به نخستوزیر
این کشور بگوییم که «آقای نخستوزیر! حمایت
از تروریزم برای افغانستان را بس کنید ،اگر نه
تروریست خانهی شما را نیز میسوزاند» .ما همواره
اینطور فکر کردهایم؛ اما هرگز شفاف و واضح آن را
به مقامهای پاکستان نگفتهایم و نپرسیدهایم که چرا
چنین میکنند؟
لذا ،اشرف غنی برای پایان بخشیدن به ماجرای
دپیلماسی ناکار ما در قبال پاکستان ،نیاز به گفتن
این حرفها به پاکستان دارد .و چه بهتر که در مورد
تمامی اعتراضات ما نسبت به سیاستهای پاکستان
در قبال کشورمان ،شفافتر حرف بزنیم .مگر هنوز
هم نوبت این نرسیده است که به پاکستان صریحتر
بگوییم که یکسره مرچ خوردن برای صحت مناسب
نیست ،گاهی باید شکر نیز بخوریم.

یک چیز خوب در این کشور وجود دارد و آن توجه فوری به مسایل و
قضایا میباشد .البته این خوبی قب ً
ال وجود نداشت و فکر میکنم با روی
کار آمدن حکومت جدید ،این خوبی هم پیدا شده .بهطور مثال ،بعد از این
همه سال که ما رادیو و تلویزیون داریم و این رسانهها آگهیهای تجاری
پخش میکنند ،وزارت اطالعات و فرهنگ تازه متوجه شده که بعضی از
این آگهیهای تجاری ،جایگاه رفیع زن افغان را پایین میآورند و فرهنگ
بیبندوباری را ترویج میکنند .ما به نوبهی خود از این وزارت تشکری
میکنیم و در حق آن دعا میکنیم که خداوند این وزارت را بچه بدهد!
آمین .ممکن است بعضیها فکر کنند که خود این دعا نیز جایگاه رفیع
زن افغان را هدف قرار میدهد؛ اما معلوم میشود که این عده دشمنی
عجیبی با بچه دارند و سخت زنذلیل میباشند! خداوند این جماعت را در
حقیقت از زن طایفه دور داشته باشد ،چه رسد به زن افغان که جایگاهش
رفیع میباشد .اینها اگر دستشان به زن برسد ،نه تنها جایگاه رفیع زن
را خراب میکنند ،که آنها را در جایگاه پایین هم آرام نمیگذارند .به هر
صورت ،ما ممنون این دههبینی وزارت اطالعات و فرهنگ هستیم .این
دههبینی وزارت اطالعات و فرهنگ دو پیام جانانه برای ما دارد.
اول ،وزارت اطالعات و فرهنگ آنگونه که تقاضا میرود ،یک وزارت
خیلی مرده هم نیست ،زنده است و تا پول در خزانه دارد ،به مردم خدمت
خواهد کرد .اینکه این وزارت بعد از تقریب ًا یک دهه کشف کرده که زن
افغان جایگاه رفیع دارد و این جایگاه حاال در معرض خطر قرار دارد،
خودش نشانهی روح و زندگی در این وزارت میباشد .البته برای اینکار
وزارت اطالعات و فرهنگ که بعد از یک دهه به این نتیجه رسیده که از
زن استفادهی ابزاری میشود و نباید شود ،میتوان دلیل آورد .ما میدانیم
که افغانستان کشوری است که انبوه زن دارد .زنها هم نام خدا سلیقهها
و عالیق خاص خودشان را دارند .خود همین مسئله آن مسئلهی دیگر را
مشکل میسازد و به یقین میتوان گفت که برای آن یک دهه هم وقت
کم است.
دوم ،بعضی از زنان افغان بیشخصیت میباشند .شرکتهای تبلیغاتی برای
ساختن یک آگهی تجارتی ،هیچ زنی را با زور شالق و قنداق تفنگ به
صحنهی نمایش نمیبرند .میروند به فرد مورد نظر پیشنهاد اجرای یک
صحنه را میدهند ،اگر فرد مذکور که یک زن افغان است و جایگاه رفیع
دارد ،پیشنهاد شرکت سازندهی آگهی را قبول کرد ،روی صحنه میرود
و نمایش را اجرا مینماید و رسانهها هم مطابق مفاد خویش آن را پخش
میکنند .اگر قبول نکرد ،شرکت تبلیغاتی دنبال فرد دیگری میرود .حاال
که وزارت اطالعات و فرهنگ استفادهی ابزاری زنان را مطرح کرده ،به
این معناست که خود همان زنان که روی صحنهی اجرای یک اعالن
تجارتی میروند ،بیشخصیت اند .عاشق فرهنگ بیبندوباری اند .نگران
فرهنگ سالم نیستند .برای آنان ،انحراف جوانان مسئله نیست ،چیزی که
به آنان میرسد ،پول است و پول چیزیست که برای اکثریت زنان و مردان
این کشور مسئله است.
سوم ،درست است که من نگفتم دههبینی وزارت اطالعات و فرهنگ سه
پیام جانانه برای ما دارد .مدام من باید بگویم تا شما بفهمید؟ عجب مردم
شبیه وزیر محترم هستید که هیچچیز را نمیفهمید! پیام سوم خبرنامهی
وزارت اطالعات و فرهنگ ،نقش برجستهی رسانهها در جهتدهی اذهان
عامه میباشد .یعنی تأثیرگذاری رسانهها روی رفتار و کردار بینندگان،
ن و خوانندگانشان .شاید به همین خاطر است که وزارت محترم
شنوندگا 
اطالعات و فرهنگ ،از خود نه تلویزیونی دارد و نه رادیویی! وزارت به این
مهمی با رسالت خطیر و حیاتی ،وقتی یکی از بهترین ابزار فرهنگسازی و
جهتدهی اذهان عامه را ندارد ،آیا نمیتوان به صحت عقل و صداقت در
رسالت متولیان امور این وزارت شک کرد؟ یا باید قبول کنیم که هرازگاهی
اگر وزارت اطالعات و فرهنگ از فرهنگ ناسالم حرف میزند و ابراز
نگرانی میکند ،از روی ناچاری است ،نه از روی رسالت .حاال از شوخی و
مزاقهای فرهنگی گذشته ،بهراستی روی این مسئله فکر کنیم که وزارت
اطالعات و فرهنگ چقدر در یک هفته ،در یک ماه ،در یک فصل ،در یک
سال و در یک دهه ،در کشور ما فرهنگسازی میکند؟ شما به عنوان یک
شهروند ،چه چیزی را از وزارت اطالعات و فرهنگ آموختهاید؟ من هم
میدانم که این وزارت هفتهوار برنامههای نمایشی و کنفرانسهای علمی-
تخیلی ،فرهنگی-اجتماعی و هزار نام و رنگ دیگر را برگزار میکند .خُ ب،
فایدهی این نمایشها چیست؟ چه کسانی حق اشتراک در کنفرانسها
و برنامههای این وزارت را دارند؟ در کجاها برنامه میگیرد؟ چه مبلغی
را برای برگزاری یک کنفرانس مصرف میکند؟ کیها فرهنگ سالم را
میفهمند و چه کسانی گرفتار فرهنگ ناسالم اند؟ آیا اینها مشخص اند؟
در اخیر از تمام بانوانی که ِمنبعد در آگهیهای تجاری شرکتها نقش
اجرا میکنند ،خواهش میکنیم روز قیامت جوانان وطن را در نظر داشته
باشند .چرا قیامت ما را به فروش میگذارید؟ این تلویزیونهای لعنتی هم
که هر دو دقیقه بعد یک اعالن پنج دقیقهای نشر میکنند! و ما مجبوریم
بیفرهنگ شویم.
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کار دشوار
در یک کشور دشوار

مصاحبهی روزنامهی «لیتر» با عمرتای باتیموف ،سفیر
جمهوری قزاقستان در کابل

برگردان:مهدیزرتشت

منافی ارزشهای نهضت عاشورا
فرهاد خراسانی

بخش دوم

همچنان اجرای موفقانهی برنامههای تحصیلی و آموزشی هزار دانشجوی افغان در
مؤسسات و دانشگاههای قزاقستان در مقاطع متوسطه و باالتر .باورمندیم که این
[بخش از کمکها] سهمی از سوی دولت ما با همکاران بینالمللی برای باثبات ساختن
افغانستان است؛ زیرا که در این کشور جوانان برای مدت طوالنی از آموزش و پرورش
محروم ماندهاند.
دانشگاههای افغانستان تمایل خود را به همکاری از طریق مبادالت میان دانشکدهها،
با مؤسسات تحصیلی جمهوری قزاقستان ،دانشگاههای کازنو (الفارابی) ،دانشگاه
اسفندیاروف و دیگر دانشگاهها ،ابراز کردهاند.
در چارچوب کمیسیون بینادولتی قزاقستان-افغانستان ( )МПКتجارت و همکاریهای
اقتصادی شروع میشود و روابط تجاری میان بازرگانان کشور ما توسعه داده میشود.
در قزاقستان محصوالتی تولید میشوند که افغانستان بازار خوبی برای آنهاست .این
محصوالت عبارت اند از :در درجهی نخست گندم و آرد ،روغن نباتی و حبوبات ،مواد
روغنی ،محصوالت خانگی ،دارو و تجهیزات پزشکی ،مصالح ساختمانی و فلزی.
خوشحال کنندهتر اینکه ارتباطات میان زنان کشور ما از طریق روابط بین پارلمانی و
فعالیت سازمانهای غیردولتی ،گسترش داده میشود .در همین راستا ،امسال قزاقستان
با وزیر امور زنان -حسن بانو غضنفر -همراه با زنان نمایندهی مجلس شورای ملی
افغانستان ،مالقات کرد .دریگا نظربایوا ،معاون مجلس نمایندگان [دختر رییس جمهور
نورسلطان نظربایف] و گلشره ابدیکالیکوا ،معاون نخستوزیر جمهوری قزاقستان
میزبانان این مالقات بودند]1[.
ما امکانات افغانستان را در زمینهی همکاریهای مهم تجارتی-اقتصادی ،مورد ارزیابی
قرار میدهیم.
فعالیتهای قزاقستان در زمینهی بازسازی افغانستان ،بیشتر در کدام بخشها بوده
است؟
رهبری قزاقستان ،جمهوری اسالمی افغانستان را همچون یک شریک باالقوه در منطقه
نگاه میکند .این کشور فرصتهای گستردهای برای دسترسی به حمل و نقل به
کشورهای جنوب آسیا را دارد .در این راستا ،کشور ما در صدد تأمین هرچه سریعتر
ثبات در جمهوری اسالمی افغانستان است که در واقع باعث همکاریهای بیشتر
در زمینهی توسعهی فعاالنهی روابط تجارتی و اقتصادی خواهد شد .قزاقستان در
زمینههای آبیاری ،استخراج منابع معدنی ،دامداری ،دامپزشکی ،ساخت و ساز جادهها
و راه آهن ،تجربهی کافی دارد.
به عنوان گامهای عملی در راستای توسعهی همکاریها ،میتوان از روند همکاریهای
آستانه-استانبول نام برد .شما میدانید که در  26آپریل  ،2013در شهر آلماتی نشست
وزیران کشورهای «قلب آسیا» برگزار شد ،کشور ما با ایجاد کمیسیون بینادولتی،
عهدهدار شد که بهصورت رایگان کادرهای افغانی را آماده کند.
ارزیابی شما از انتخابات گذشتهی ریاست جمهوری در افغانستان و تأثیرگذاری آن روی
چگونگی ادامهی توسعه در این کشور ،چیست؟
مسلم ًا ،از ویژگیهای این مرحله ،یکی این بود که با توجه به شرایط پیچیدهی سیاسی
و نظامی ،برای اولین بار در مرحلهی کنونی گذار افغانستان به سوی توسعه ،انتخابات
به شکل دموکراتیک در سراسر کشور برگزار شد .تاریخ معاصر به ما میگوید که در
گذشته در این کشور اکثرا حکومت از راه غیرقانونی و به وسیلهی قهرآمیز دست
بهدست میشده است ،در حالی که این بار ،ما شاهد اولین انتقال مسالمتآمیز قدرت
هستیم.
مردم افغانستان و جامعهی جهانی و همینطور کشور ما با امیدهای بزرگ ،انتظار
دارند انتخاب رییس جمهور جدید باعث تغییرات مثبت شود .این بهطور چشمگیر در
برنامههایی چون دسترسی به ثبات اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور منجر
شود .هردو کاندیدا -اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل -در برنامههای انتخاباتی خود اظهار
داشتند که در راستای اصالحات ،ادامه دادن تحوالت دموکراتیک ،توسعهی اقتصاد
ملی با استفاده از منابع بزرگ طبیعی ،استفاده از افراد متخصص و آموزش دیده و
فرصتهای منطقهای و گسترش همکاریهای بینالمللی ،متعهدانه کار کنند.
ادامه دارد...
____________
این سفر در ماه جون امسال انجام شد .هیئت هفت نفری مقامات کشور
-1
به شمول محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور اسبق و از جمله حسن بانو غضنفر
وزیر امور زنان برای اشتراک در «کنفرانس جهانی ضد بحران» (نقش زنان در اقتصاد
نوین) به قزاقستان سفر کردند .در این سفر ضمن اینکه از کارکردهای سیزده سال زنان
کشور ،یادآوری به عمل آمد ،مهم ترین دستآورد این سفر تغییر ذهنیت زنان آسیای
میانه نسبت به زنان کشور و امضای تفاهمنامۀ تجارتی بین زنان قزاقستان و افغانستان
بود.

قمه به آلهی جراهتیای گفته میشود که دو لبهی تیز و برنده داشته باشد و
قمهزنی به نوعی از سلوک عزاداری اطالق میشود که بعضی از شیعیان در
روزهای عزاداری برای امام حسین ،پسر دوم امام علی و نواسهی حضرت محمد
که در دهم ماه محرمالحرام سال  61هجری در جنگی توسط لشکریان یزید همراه
 72تن از اعضای خانواده و یارانش شهید شدند ،با پوشیدن لباس سفید توسط قمه
خود را میزنند .کسانی که قمه میزنند ،باورمند اند که با قمهزدن نهایت اخالص
و آمادگی خویش را برای جانبازی در راه امام حسین نشان میدهند و قمهزدن را
نمادی از ابراز اخالص و ایثار برای امام حسین تلقی مینمایند.
گفته میشود که قمهزنی برای بار اول در بین ترکان اردبیل ،یکی از والیتهای
شمالغربی ایران مرسوم بوده است و بعدا در میان سایر اقوام ایرانی و شیعیان
سایر کشورها رواج یافته است .قمهزنی در بین شیعیان پاکستانی و ایرانی مرسوم
است و اما این عمل در افغانستان سابقهی دیرینه ندارد و تازه در چند سال اخیر در
جامعهی ما رواج یافته است .پیش از آن این عمل در بین شیعیان افغانستان مرسوم
نبوده است .با گذشت هر سال که مراسم عزاداری امام حسین با شکوهمندی
و شور گسترده در شهرهای بزرگ و روستاها برگزار میگردد و موازی با آن،
افراطگراییهایی نیز با آن همراه میشوند .هر سالی که میگذرد ،بر انواع آن
اضافه میگردد .مواردی از افراطگرایی که امسال در مراسم عاشورا و عزاداری ایام
محرم دیده شد ،قمهزنی صدها جوان در جادههای شهر کابل بود و تصاویری که از
آنان در شبکههای اجتماعی به نشر رسیده ،نشان میدهند که صدها جوان در یکی
از جادهها بر آمدهاند و قمه میزنند .نوع دیگری از افراطگرایی ،بستن پرچمهای
بزرگ بر روی موترهای مسافربری ،خصوصی و برپایی کارناوالهای نمایشی
عزاداری و پخش کردن صدای بلند روضه و نوحه در اماکن عمومی میباشد.
در تمامی این موارد ،بیشتر از احساسات کار گرفته میشود و حساسیت و امنیت
فضای عمومی در آن لحاظ نمیشود .اگر به کارکرد مثبت این نوع نمایشهای
افراطی دقت شود ،نه تنها نتواسته است که وجه سوگواری و تجلیل از قیام
آزادیخواهانهی امام حسین را پاسداری کند ،بلکه باعث دوری و انزجار مردم از
احترام به مراسم عزاداری میگردد.
با آنکه مسلمانان افغانستان پیرو دو مذهب بزرگ اسالمی ،سنی و شیعه،
میباشند ،روحیهی تساهل و تعامل میان پیروان سنی و شیعه در افغانستان وجود
ی همدیگر
دارد و پیروان هردو مذهب به ارزشهای اعتقادی و به مناسک مذهب 
احترام دارند .این رویکرد تساهلگرایانه در میان پیروان هردو مذهب ،تابهحال
حفظ شده است و الزم است که این رابطهی همدیگرپذیری پاسداری شود و
از هرنوع عمل افراطی مذهبی که منجر فرقهگرایی مذهبی میشود و تنشهای
مذهبی را در میان پیروان این دو مذهب سبب میگردد ،دوری شود.
نمونهی برجستهی این روحیه و احترام ،بهوجود آمدن سنت خوندهی در روز

عاشورا میباشد که بار اول توسط محمد کریم خلیلی ،معاون قبلی ریاست
جمهوری ایجاد شد و اکنون هرسال تمامی شخصیتهای سیاسی و مذهبی برای
بزرگداشت از امام حسین ،به بیماران نیازمند و سربازان اردو و پولیس ملی خون
اهدا میکنند .محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور هم دیروز این سنت را
گرامی داشت و بخشی از خون خویش را برای نیازمندان ،به بانک خون وزارت
صحت عامه اهدا کرد و نیز و برای بزرگداشت از شهادت امام حسین ،در یکی از
مساجد شهر کابل شرکت کرد.
آیتاهلل محقق کابلی که یک مجتهد برجسته میباشد ،در مورد هرنوع افراطگرایی
در مراسم عاشورا و قمهزدن و اعمالی که بر وجههی نهضت امام حسین آسیب
برساند را در فتوای تازهاش حرام دانسته و از شیعیان خواسته است که از قمهزنی و
هرنوع عمل که منجر به بد معرفی شدن مذهب تشیع شود ،پرهیز کنند.
اما تعدادی از مالها که به صالح جامعه نمیاندیشند و برداشت درست از آموزههای
مذهبی ندارند ،قمهزنی را جایز میدانند و با توجیههای غیرعقالنیشان ،تالش
دارند این سنت ناموجه تقویت یابد .سید کاظم حجت ،یکی از مالهای افراطی
مذهبی در توجیه قمهزنی در صفحهی فیسبوکش نوشته است« :ثوابی که در
قمهزنی میباشد ،در خون دادن نیست .خونی که توسط قمهزنی و تیغزنی از بدن
خارج میشود ،خون کثیف انسان میباشد و به درد انسانهای دیگر که مریض
هستند و نیاز به خون دارند ،نمیخورد» این آقا با این پندار خویش ،قمهزنی را یک
عمل ثواببرانگیز میداند.
باید به این آقا گفته شود که بر اساس معیارهای دانش طبی ،زمانی خون کثیف
گفته میشود که آلوده به میکروب یا کدام ویروس خطرناک و ساری دیگر باشد.
اگر خون کسی به کدام میکروب و ویرس خطرناک آلوده نباشد ،پاک است و قابل
استفاده میباشد.
اگر قمهزنی را بررسی کنیم ،در این سلوک هیچگونه مراعاتی برای انتقال مرض
و آلوده شدن خون کسانی که قمه میزنند ،وجود ندارد و هرکسی که قمه میزند،
بهطور صد درصدی در معرض ابتال به بیماریهای خطرناک قرار میگیرد .این
احتمال بهطور قطع وجود دارد که خون آلوده از طریق لبههای تیز قمه و پخش
شدن خونهای کسانی که مریض میباشند بر روی زخمهای کسانی که قمه
میزنند و نیز از طریق تبادلهی قمهها میان قمهزنان ،انتقال میکند و سبب شیوع
بیماریهای ساری و خطرناکی مانند زردی سیاه ،ایدز و ابوال در افراد میشود.
این یکی از ضررهای جدی قمهزنی است که سالمت افراد و جامعه را تهدید
میکند و ضرر دیگر آن ،خشن معرفی کردن یک اعتقاد و مذهب میباشد.
بنابراین ،قمهزنی و افراطگراییهایی که به آن اشاره شد ،نباید دامن زده شوند،
که از اثر آن ،ضررهای جبرانناپذیری بر مذهب و اعتقادات وارد میگردد و سنت
سوگواری و تجلیل از نهضت عاشورا را خدشهدار میسازد.
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روسیه،اتحادجماهیرشورویوافغانستان؛
دیروز و امروز
بخش نخست

منبعRusia Beyond The Headline :
نویسندهNick Allen :
برگردان :حمید مهدوی

یادداشتهایسخیدادهاتف

زن+جیر+زن

پس از خروج سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ،روسیه چه نقشی در منطقه بازی خواهد کرد و
تهاجم دههی  1980شوروی به افغانستان ،هنوز تا چه اندازه نگرش مردم را شکل میدهد؟
به مجردی که نیروهای بینالمللی به افغانستان رسیدند تا پس از یازدهم سپتامبر سال ،2001
«جنگ علیه ترور» را پیش ببرند ،جادهی اصلی میدان هوایی بگرام در شمال کابل مسدود شد تا
انجنیران بتوانند ماینی را که عساکر امریکایی یافته بودند ،خنثا کنند .اما در حقیقت این «ماین»
چیزی نبود جز قوطی بازنشدهی تن ماهی ،که از دو دهه پیش از عساکر شوروی برجا مانده بود.
بازدید کنندگان این کشور اسالمی محاط به خشکه همواره به این درک میرسند که گذشته ،در
این کشور خودش را تکرار میکند« .بازی بزرگ» برای نفوذ و مزیت استراتژیک را که در قرن
نزدهم روسیه علیه بریتانیا در داخل و اطراف افغانستان بازی کرد ،در دنیای پس از حملهی یازدهم
سپتامبر دوباره احیا شد .امروزه ،در حالی که ایاالت متحدهی امریکا و دیگر کشورها نیروهای
جنگیشان را از نیروهای بینالمللی کمک به امنیت (آیساف) خارج میکنند و پس از سیزده سال،
بهتدریج از درگیریهایشان در افغانستان میکاهند ،روسیه به سمت دیگری حرکت میکند.
این بار ،صرف نظر از مربیانی که خدمههای هلیکوپترها را آموزش میدهند ،نیروهای نظامی
درگیر نیستند :آخرین تالشهای مسکو در افغانستان شامل کمکهای اقتصادی ،اهدای وسایل
نقلیه و تجهیزات به نیروهای امنیتی کابل ،کمکهای انساندوستانه و تالشها در راستای
بازسازی زیرساختهایی است که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق اعمار شدهاند؛ اما در جریان
جنگ داخلی در اوایل دههی  1990نابود شدهاند.
روسیه همچنین  11میلیارد دالر از بدهیهای دولتی افغانستان را در جریان یک دههی پس از
سقوط رژیم طالبان ،لغو کرده است .وقتی از سفارت روسیه در کابل پرسیده شد ،گفت که همهی
این کمکها بهخاطر «تعهد در ایجاد همکاریهای مختلف ،منافع دوجانبه و تجربهی روابط
دوجانبهی دوستانه در طول تاریخ است».
اما دالیل مشخص ،از حسن نیت عمیق و شاید حتا یک حس بدهکار بودن به افغانستان ،پس از
بدبختیهایی که علت آن تهاجم شوروی بود و ده سال جنگ متعاقب این تهاجم که در جریان آن
بیش از یک میلیون افغان و همچنین  15هزار تن از نیروهای شوروی کشته شدند ،ژرفتر باشد.
تا یک حد زیاد ،دلیل آن ثبات منطقهای است تا در صورتی که تالشهای ناتو ناکام بمانند و
حکومت افغانستان فروبپاشد ،از ورود اسالم ستیزهجو و جنگجویان اسالمگرا به آسیای مرکزی
جلوگیری شود .دیمیتری روگوزین ،معاون نخستوزیر روسیه ،در سال  ،2009زمانی که سفیر
روسیه در ناتو در بروکسیل بود ،گفت« :نخست آنها تاجیکستان را هدف قرار خواهند داد و سپس
به ازبکستان وارد خواهند شد»« .اگر اوضاع خراب شود ،پس از حدود ده سال ،فرزندان ما باید در
جایی مثل قزاقستان با اسالمگراهای مسلح و سازماندهی شده بجنگند».
همچنین تنهایی از هیرویین و تریاک از طریق جمهوریهای آسیای مرکزی به روسیه و اروپا
انتقال داده میشوند .تولید مواد مخدر در افغانستان در سال گذشته ،که یک ریکورد محسوب
میشود ،بر این خطر تأکید کرد .گریم اسمیت ،تحلیلگر ارشد در گروه بینالمللی بحران که در
روسیه و همچنین هشت سال در افغانستان کار کرده است ،گفت« :روسیه در جلوگیری از ورود
مواد مخدر از افغانستان ،که باعث مشکالت اجتماعی جدی در سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی
سابق میشود ،منافع بلندمدت دارد» .وی اضافه کرد که با وجود تنشها روی مسایل مربوط به
اوکراین ،مبارزه علیه مواد مخدر بهصورت عموم «بخش مهمی از اشتراکاتی است که روسیه با
ایاالت متحدهی امریکا و اروپا دارد».
اما در روسیه شک و تردید زیادی وجود دارد که مأموریت به رهبری غرب در افغانستان نتوانست
در مبارزه با تهدید مواد مخدر کاری انجام دهد؛ مواد مخدری که تولید و تجارت آن پس از
سرنگونی رژیم طالبان بهطور سریع افزایش یافت و اکنون روسیه باید برای محدود نگهداشتن آن
فعالیتهایش را افزایش دهد.
سرگیی ناریشکین ،سخنگوی مجلس روسیه ،در جریان سفرش در ماه دسامبر  2013به کابل
گفت« :تولید مواد مخدر در افغانستان ،در جریان دوازده سالی که آیساف در افغانستان حضور داشته
است 44 ،مرتبه افزایش یافته است» .وی گفت که روسیه هم اکنون  500کارشناس مبارزه با
مواد مخدر افغان را آموزش داده است و آماده بود تا دو برابر این تعداد کارشناس را آموزش دهد.
ویکتور ایوانوف ،رییس ادارهی فدرالی کنترول مواد مخدر روسیه ،نیز در ماه جون برنامههای
تمویل و اعمار پایگاهی برای کماندوهای افغانستان در نزدیکی مناطقی با تولید زیاد مواد مخدر

در والیت قندوز ،در امتداد مرز با تاجیکستان را اعالن کرد .در سال  ،2010ادارهی ایوانوف حتا
یک عملیات مشترک را با ایاالت متحدهی امریکا و نهادهای امنیتی افغانستان راهاندازی کرد.
هلیکوپترهای توپدار روسیه چهار البراتوار غیرقانونی پروسس هیریین در والیت ننگرهار را
نابود کردند.
هرچند این عملیات موفقیتآمیز تلقی میشد و در جریان آن بیش از  900کیلوگرام هیرویین
مصادره شد؛ اما این تنها حمله در نوع خود بود .قرار گزارشها ،حامد کرزی ،رییس جمهور
افغانستان در آن زمان ،خشمگین شده بود که چرا با او مشورت نشده است و عملیاتهای
مشترک را منع قرار داد .با این حال ،برخی از ناظران احساس میکنند ،درحالی که تهدید مواد
مخدر واقعی است ،این تهدید همچنین قطعهی دیگری از داستانی است که در منطقه بهصورت
گستردهتر جریان دارد.
«آنچیست که ما در افغانستان داریم و به نظر میرسد همه آن را میخواهند و چرا همیشه
همهچیز نابود میشود؟»
پولی که صرف مبارزه با مواد مخدر شده است ،یک سلسله از نهادها و نقاط ضعف موجود
در ساختار حکومت در افغانستان و همچنین کشورهای همسایه را تقویت میکند .دیمیتری
گورنبرگ ،محقق ارشد در مرکز دیویس برای مطالعات روسیه و اوراسیا در دانشگا ه هاروارد
میگوید(« :تهدید مواد مخدر) شاید راهی برای توجیه سرمایهگذاری منابع باشد ،به همان
اندازهای که تمویل مبارزه با تروریزم راهی برای کمک به کشورهای ضعیف آسیای مرکزی
است» .در عین زمان ،افغانهای معمولی از مانورهای جیوپولیتیکی سطح باال بیشتر حذف
شدهاند .برای اکثریت آنها ،پرسشهای کلیدی بسیاری آسانتر است.
قدیر ،یکی از دانشجویان پیشین دانشکدهی افسری ارتش افغانستان که در دههی  1980در
روسیه آموزش دید و سپس واحد مبارزه با قاچاق پولیس سرحدی افغانستان در مرز با ازبکستان
را رهبری میکرد ،پرسید« :آن چیست که ما در افغانستان داریم و به نظر میرسد همه آن را
میخواهند و چرا همیشه همهچیز نابود میشود؟»
ادامهی بازی
روسیه برای حصول اطمینان از شکست طالبان ،بهطور سریع استخبارات محلی را زمانی در
اختیار ایاالت متحدهی امریکا گذاشت که این کشور پس از حمله بر نیویورک و پنتاگون ،برای
تعقیب القاعده در افغانستان آمادگی میگرفت .سپس در سال  ،2008زمانی که مسیر اکماالتی
ناتو از طریق گذرگاه خیبر در نتیجهی حمالت شورشیان ناامن شده بود و میان ایاالت متحده
و حکومت پاکستان اختالفاتی به میان آمده بودند ،کرملین در تحوالت منطقه نفوذ جدیدی
بهدست آورد .بر این اساس ،توانایی روسیه در ارائهی مسیرهای جاگزین از طریق خاک خود و
متحدان آسیای مرکزیاش ،در مسایلی چون سپر موشکی پیشنهاد شدهی ایاالت متحده در
اروپا و عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو ،اهرم مفیدی در اختیار آن قرار داد .مسکو گفت که
دریافت بستهی کمکی  2ملیارد دالری روسیه توسط قرغیزستان اتفاقی بود و سپس اعالن کرد
که به ترانزیت یک جانبهی پرسونل و تجهیزات ایاالت متحده به افغانستان پایان خواهد داد .از
آنجایی که پنتاگون تعداد نیروهایش در جنگ را افزایش داده بود ،باید مسیر پرهزینهی پشتیبان،
مسیر روسیه ،را برای محمولههای غیرکشندهاش جستوجو میکرد.
ادامه دارد...

در اول زنجیر زن داشتیم .یک نفر کتابچهی نوحهی
خود را میگرفت و میرفت نزدیک بیرق ابالفضل
میایستاد و شروع میکرد به نالیدن .بعد دو نفر
زنجیرها را میگرفتند ،میایستادند و زنجیرها را به
آهستگی بر شانههای خود میزدند .طوری میزدند
که زنجیرها حتا درست جیرینگ هم نمیکردند .بقیه
مینشستند و دستهای خود را باال میبردند و خیلی
نرم بر سینهی خود فرود میآوردند .اما چشم همه به
«زنجیرزن»ها بود .مثال اگر صف سینهزنان نشسته
صف سرباز پیاده بود ،زنجیرزنها جنرالها بودند.
ولی اسمشان همهچیز را میگفت :زنجیرزن .شما تا
حاال کلمهای دیدهاید که در دو طرفش «زن» باشد و
زن
میانش جیر؟ در واقعیت هم ،این جنرالها چیزی از ِ
ضعیف کم نداشتند .زنجیر را به مشکل برمیداشتند
و آنقدر آهسته بر شانهی خود میزدند که آدم
خجالت میکشید .کم-کم دیگران ،یعنی دشمنان
قسمخوردهی اهل بیت ،هم خبر شدند که در میان
عاشقان کربال عدهای هستند مشهور به «زنجیرزن»
که واقعا از هر جهت زن اند .آبرویمان رفت .هرجا
رفتیم ،کسی توجه نکرد .ولی میدانید چیست؟
همیشه وقتی که جامعهای با بحران و بنبست روبهرو
میشود ،کسی پیدا میشود که نمیدانیم از کجا پیدا
میشود ،ولی پیدا میشود و جامعه را از بحران بیرون
میآورد .در مورد مسئلهی زنجیرزن هم همین طور
شد:
یک جوان عیار و چهارشانه و قدبلند آمد و به
ریشسفیدان پیشنهاد داد که اگر اجازه باشد ،بر سر
زنجیر خود یک تبر نصب کند .اجازه دادند .جوان
مذکور با اولین زنجیر تبرداری که بر سر خود فرود
آورد ،جام شهادت را نوشید و به دیار باقی شتافت.
اما نام نیکی از خود به یادگار گذاشت ،چرا که پس
از او صدها و هزاران نفر دیگر بر سر زنجیرهای خود
انواع سالحهای سرد را بستند و به ضرب آن سالحها
جام شهادت را سر کشیدند؛ اما در پیش رقیبان سر ما
را بلند نمودند .امروز در سرتاسر گیتی هزاران جوان
غیور شیعه همهساله خود را در اوج مردانگی تیغباران
میکنند .قرار شده ،از این پس بر زخمهای عزیزان
تیغ خورده نمک هم بپاشند ،تا اجر برادران ضایع
نگردد.
و اینگونه بود که عنوان تحقیرآمیز زن+جیر+زن
تحول یافت و از درون آن مردانی سر برآوردند که
از تکه تکه کردن خود بر سر چهارراههای شهر ،باکی
ندارند.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Ashraf Ghani

چرابازیهایکمپیوتریتبعیضجنسیتیقایلمیشوند؟

رییس جمهور :اهدای خون به مناسب روز
عاشورا ،باید به یک کمپاین سراسری مبدل شود
محمد اشرف غنی ،رییس جمهوری اسالمی افغانستان صبح
امروز ب ه مناسبت ماه محرمالحرام و روز عاشورا ،خون خویش
ن اهدا کرد .رییس جمهور کشور پس از اهدای خون طی سخنانی
را به بانک مرکزی خو 
ضمن تسلیت روز عاشورا به تمام ملت افغانستان گفت :به تعقیب فراخوان برای اهدای
خون ،با کمال افتخار به نیروهای اردوی ملی ،پولیس ملی و امنیت ملی کشور و سایر
خواهران و برادران نیازمند خون ،مقداری خون خویش را اهدا میکنم.
رییس جمهوری اسالمی افغانستان از تمام عزاداران و هموطنان خواست تا این ابتکار را
که برای اولین بار توسط استاد خلیلی آغاز گردید ،تعقیب نمایند .در این مراسم محمد سرور
دانش ،معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز مقداری خون به بانک مرکزی خون اهدا
کرد .رییس جمهور کشور چندی قبل در دیداری با علمای تشیع و تسنن تأکید کرده بود که
اهدای خون به مناسب روز عاشورا باید به یک کمپاین سراسری مبدل شود.


Hazrat Wahriz

پتیال ،معاون والی قندهار امروز توسط طالبان ،دشمنان
تروریست این سرزمین (و نه مخالفان سیاسی) به شهادت
رسید.
در فیسبوکهارون حکیمی ،خبر تلخ شهید شدن عبدالقدیم
پتیال را خواندم .بعد ناصر هوتکی و نیز محسن حسینی با ابراز تأثر از این مصیبت سخن
گفتند .من افتخار آشنایی با شهید پتیال را ندارم .اما قول استاد عزیز ،ناصر هوتک و هنرمند
خیلی خوب ،محسن حسینی و شاعر جوان،هارون حکیمی برایم من حجت است .اینها
بیمالحظهی ارزشهای حقیقی ،از کسی خوب یا بد نمینویسند.
فیسبوکش را باز کردم و چشمم به آخرین نوشتهاش در  ۲۵اکتبر افتاد .آنجا با اندوه باخبر
شدم که پیر برنادل روشنبین ما ،محمد انور نومیالی نیز دیگر در میان ما نیست .پتیال
چارمصراعی از استاد محمد انور نومیالی را گذاشته بود با یادداشت کوتاهی به این شرح:
کاش استاد مرحوم نومیالی با صدای خود این چارمصراعی را به پیروان نفرت و انزجار
میخواند:
بیایید بپاالییم
خونمان را از نفرت
در یک انسانستان
عشق را عاشقانه گرامی داریم
این انسانستان در جایی که تالش به سوی پشتونستان کبیر ساختن این سرزمین از یکسو،
خراسان کبیر ساختن از سوی دیگر و هزارستان ساختن هم از جانبی جریان دارد ،عجب
گیاه نایابی است .این گزینش از چه جنبهی دوست داشتنی که عبدالقدیم پتیال را برای
ما معرفی میکند.


Hashmat Radfar

برای کشور ما از عاشورا و فرهنگ منتسب به آن ،مقولهی
«کل یوم عاشورا و کل ارض کربال» بیشتر مصداق دارد...
برای شهید عبدالقدیم پتیال ،معاون والی کندهار سوگوارم.
نسل من هر روز محکوم به از دست دادن و از دست دادن
است و سوگواری برای پتیالهای خویش...
مکارهبازار سیاست امروز مجموعهای از انسانها را در درون خود پروریده که بهراحتی از
خون جوانان ما حاتمبخشی میکنند ،از جنایتهای طالبان چشم میپوشند؛ اما با کمال
بیشرمی یا هم نادانی و ناآگاهی ،بر پر پر شدن زندگی جوانانی مانند پتیال نیز شیادانه
اشک تمساح میریزند و با دیده درآیی تمام به این خونهای پاک شرافتمندانه توهین
میکنند و...
از دیروز که خبر کشته شدن پتیال منتشر شده ،دستکم در همین فیسبوک به دهها
نوشتهی بهظاهر سوگوارانه برخوردهام که حتا آنانی که در نقش دایههای مهربانتر از مادر
برای طالبان عمل میکنند ،نوشتهاند و...
در حالی که در تمامی فرهنگهای بشری یا طالبان و تفکر تمامیتخواهانه و انسانیتستیز
آنان خوب پنداشته میشوند ،یا هم خون پتیالهای پاکطینت ما که قربانی عطش
تمامیتناپذیر طالبان برای وحشتآفرینی و خیانت بر ناموس بشریت میشوند ،یعنی در
تفکر انسانی هردوی این پدیدهها بهصورت همزمان خوب و پذیرفتنی بوده نمیتوانند؛
اما انگار سرزمین ما تافتهی جدابافتهای از تمام دنیاست که اینجا همزمان هم میشود
آهورایی بود و هم همسرشت اهریمن...
به هرحال ،یاد پتیال گرامی جاودانه باد و به دوستان واقعیاش که همزمان با قاتالن او
همدردی و همگرایی ندارند ،تسلیت میگویم!


م .خلیل اسیر

حمایت طالبان از خشونت و طمع جنسی مالها
افراد مسلح وابسته به طالبان قصد دارند برشنای  9ساله را
که هفت ماه پیش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت ،به قتل
برسانند .طالبان گفتهاند که برشنا و خانوادهاش با رسانهای
کردن موضوع ،آبروی تمام مالها و مال امامان را به زمین ریختهاند .آنها هشدار دادهاند،
هرگاه دستشان به این دختر  9ساله برسد ،در قتل وی درنگی نخواهند کرد.
برشنای  9ساله ،هفت ماه پیش در ماه ثور ،توسط مال امامی به نام حمیداهلل در والیت
شمالی قندوز مورد تجاوز جنسی قرار گرفت .پس از آنکه این موضوع به رسانهها درز
کرد ،برشنا به خانهی امن منتقل شد .اما دیری نگذشت که فرماندهی پولیس قندوز ،با قید
ضمانت ،وی را به آغوش خانوادهاش بازگرداند.
در پی اعالم حکم محکمه در مورد حمیداهلل ،طالبان و برخی مال امان قندوز بهشدت
خشمگین شدهاند و حاال قصد دارند با کشتن برشنای  9ساله ،درس تازهای را به قربانیان
تجاوز جنسی بدهند .هدف از این درس آن است که قربانیان جنسی پس از این نباید به
محکمه مراجعه و علیه مال امامانی که طمع جنسی از شاگردانشان دارند و آنها را مورد
تجاوز و آزار جنسی قرار میدهند ،شکایت درج کنند .مالها و مولویهای متجاوز هم به
دلیل آنکه مورد حمایت طالبان قرار دارند و هیچ قربانیای پس از این نخواهد توانست
شکایات خود را روی میز محکمه بگذارد ،در اعمال رفتار جنسی دست باز خواهند یافت
و به شکل لجامگسیخته دست به آزار جنسی دیگران ،بهویژه زنان و کودکان ،خواهند زد.

کیم جیتلسون ،بیبیسی ،نیویورک
آیا ساختن شخصی تهای مؤنث برای
بازیهای کمپیوتری دردسر زیادی دارد؟
این سوال شاید در وهلهی اول شعاری به نظر برسد،
اما در کنف رانس  E3امسال یکی از موضوعات اصلی
بحث بود .این کنف رانس که بزرگترین رویداد صنعت
بازیهای کمپیوتری است ،بهار امسال برگزار شد .این
مسئله بعد از آن مطرح شد که جیمز تراین ،مدیر فنی
ی سافت (سازندهی بازیهای کمپیوتری)،
شرکت یوب 
به مجلهی تجاری ویدیوگیمر ()VideoGamer
گفت که در آخرین نسخهی بازی اساسنز کرید (کیش
آدمکشان) هیچیک از شخصی تهایی که کاربر
م یتواند آنها را انتخاب کند ،زن نیستند؛ زی را گنجاندن
شخصیت زن «حجم کار را دو ب رابر» م یکند.
این حرف بهسرعت با واکنشهای منفی بسیاری روبهرو
شد ،بهخصوص پس از آنکه یکی از دستاندرکاران
ساخت این بازیها تردیدهایی در مورد بی شتر شدن
قابل توجه این حجم کار مورد نیاز مطرح کرد .یک
کاربر کانادایی بهنام جید ایت -کاچی هشتگی با عنوان
ن زنان خیلی سخت است» ب هراه
«#ساختانیمیش 
انداخت و این هشتگ مورد توجه فراوانی قرار گرفت.
ی سافت م یگوید« :ساختار استخوانهای
جوی یوب 
زنان متفاوت است .یعنی در آنجا عنکبوت پی دا
م یشود؟ هنوز نم یدانیم».
ت انیمیشن
کاربری بنام @امیلی وانر نوشت#« :ساخ 
ت است؛ وقتی همهی سع یتان
زنان خیلی سخ 
روی این باشد که آنها را در شرایطی قرار دهید که
لباسهایشان از جاهای بهخصوصی پاره شوند ،همین
م یشود» .اما چیزی که باعث سردرگمی بسیاری شد،
ی سافت در نسخههای قبلی
این بود که شرکت یوب 
بازیاش ،آدمکشهای مؤنث قرار داده بود ،و این شرکت
بر تنوع و گوناگونی تأکید م یکند و در نمایشگاه E3
آیشا تایلر را بهعنوان می زبان و نمایندهی خود انتخاب
کرده بود.
پس ماجرا از چه قرار است؟ صنعت بازیهای کمپیوتری
در زمینهی نمایندگی از زنان و گنجاندن آنها در
تولی دات خود در حال پیشرفت است یا پسرفت؟
دوشیزگان گرفتار
مسلما مسئلهی نسبت میان زنان و مردان در بازیهای
کمپیوتری چیز جدیدی نیست؛ اما به نظر م یرسد در
نمایشگاه  E3امسال توجه ناظ ران بی شتری را به
خود جلب کرده بود .بعضی ناظ ران در بارهی نبود
شخصی تهای زن در نمایش و سخنرانی شرکت
سونی تویت کردند و وبسایت بازیهای کمپیوتری
پولیگون مقالهای با عنوان «در نمایشگاه ۲۰۱۴ E3
شمار سرهای قطع شده از مجریان زن مراسم بی شتر
بود» ،منتشر کرد.
مطالعات همواره نشان داده که دستکم از دههی
 ۱۹۹۰به اینسو نسبت شخصی تهای مؤنث در
بازیهای کمپیوتری در حدود  ۱۵درصد ثابت مانده
است .یاسمین کفایی ،استاد دانشگاه پنسیلوانیا و یکی
از نویسندگان یکی از کتابهای مرجع در زمینهی
موضوع جنسیت در بازیهای کمپیوتری ،م یگوید:
«خیلی جالب است که اوضاع اینقدر کم تغییر کرده
است» .کتاب خانم کفایی «فراتر از باربی و مورتال
کامبت» نام دارد و در سال  ۲۰۰۸چاپ شده است.
در امریکا چه کسانی به بازیهای کمپیوتری
عالقه دارند؟
در امریکا بی شتر کسانی که اهل بازیهای کمپیوتری
هستند ،بهطور میانگین  ۱۴سال است که بازی

م یکنند .بازیکنان بهطور میانگین  ۳۱سال دارند.
 ۴۸درصد بازیکنان زن هستند ۷۱ .درصد بازیکنان
 ۱۸سال یا بی شتر سن دارند ۵۳ .درصد بازیکنان روی
تیلفونهای هوشمندشان بازی م یکنند .منبع :انجمن
نرمافزارهای مخصوص سرگرمی
البته استثناهایی هم وجود داشته؛ مثال شخصیت الرا
کرافت در بازی توم ریدر ( ،)Tomb Raiderیا
اِلی  ۱۴ساله در بازی «آخرین نفرمان» .اما طبق آخرین
دادههای موجود ،تنها  ۴درصد شخصی تهای اصلی ۲۵
بازی پرفروش سال  ۲۰۱۳مؤنث بودهاند.
حتا وقتی هم که شخصی تهای مؤنث وجود دارند،
چهرهی آنها با واقعیت همخوانی ندارد .ادوارد
داونز ،استاد ارتباطات در دانشگاه مینهسوتا م یگوید:
«نتیجهی تحقیقات کامال خالی از ابهام است؛ ما با
دو نوع شخصیت زن طرف هستیم« :دوشیزه خانم
گرفتار» یا «جنگجویی در حد اعال» .او م یگوید که
بی شتر شخصی تهای زن جنگجو دارای جنب ههایی
بهشدت جنسی هستند.
به دنبال پول
ب رای مدتها تصور غالب این بود که از آنجا که
ف کنندهی اصلی بازیهای کمپیوتری مردان
مصر 
هستند ،از توازن جنسیتی خبری نیست .در واقع جای
تعجب نداشت که شرکتهای سازندهی بازیها را طبق
سلیقهی مخاطبان اصل یشان ط راحی کنند .اما ترکیب
جنسیتی کسانی که مشتری بازیهای کمپیوتری
هستند ،در پنج سال گذشته بهطور مستمر دستخوش
تغییر شده ،و زنان به نحو فزایندهای به این بازیها
روی آوردهاند.
طبق آخرین آمارها در امریکا ۴۸ ،درصد کسانی که اهل
بازیهای کمپیوتری هستند را زنان تشکیل م یدهند.
تالشهای پی شگامانی نظیر آنیتا سرکیسیان ،که
وبسایت  Feminist Frequencyرا
اداره م یکند ،باعث شده توجه به مسئلهی تبعیض
جنسیتی در صنعت بازیهای کمپیوتری روند رو به
رشدی پی دا کند .وبسایت خانم سرکیسیان به تشریح
مؤلفههای جنسی بازیهای کمپیوتری م یپردازد.
این امر باعث شده که شرکتهای سازندهی بازیهای
ی سافت ،سونی و نینتندو ،ب رای
کمپیوتری نظیر یوب 
پرداختن به عدم تناسب جنسیتی در بازیهایشان و
تغییر فرهنگ موجود پی رامون رویدادهایی نظیر E3
تحت فشار قرار گرفتهاند .خانم سرکیسیان بهخاطر
تالشهایش به تجاوز جنسی و مرگ تهدید شده؛ اما
پروفیسور دمیتری ویلیامز ،استاد دانشگاه کالیف رنیای
جنوبی ،معتقد است که طبق مشاهدات او« ،از نظر
فرهنگی تبعیض میان دو جنس کمتر از قبل شده
است».
او م یگوید که یکی از دالیل این امر این است که
صنعت بازیهای کمپیوتری متوجه شده که «با از خود
راندن زنان ،پول زیادی را از دست م یدهد» .همین
مسئله باعث بروز تغیی راتی شده :در آخرین نمایشگاه
 E3شاهد ارائهی بازیهای جدید زیادی بودیم که در
آنها یا شخصی تهای اصلی زن هستند ،یا در بازی
عدهای زن هم حضور دارند.
کمبود برنام هنویس زن
البته وضعیت هنوز مطلوب نیست .درست است
که نسبت زنان اهل بازیهای کمپیوتری افزایش
پی دا کرده ،ولی این افزایش عمدتا بهخاطر گسترش
تو
بازیهای موجود روی تیلفونهای همراه بوده اس 
این بازیها معموال فاقد شخصی تهای اصلی هستند.

ب رای مثال ۶۰ ،درصد کسانی که روی تیلفونهای
هوشمند به بازی پرطرفدار Temple Run
م یپردازند ،مؤنث هستند (البته در این بازی امکان
انتخاب شخصیت مؤنث وجود دارد).
پروفیسور ویلیامز م یگوید که نسبت جنسیتی
ب رای بازیهای پرطرفدارتر ،مثال بازیهایی که
در آن بازیکن از زاویهی نگاه تی رانداز بازی م یکند
(مثال بازی  ،)Haloعموما به شکلی کامال
غیرمتوازن بهسود مردان است .او یک شرکت تجزیه
و تحلیل بازیهای کمپیوتری بهنام نینجا متریکس
( )NinjaMetricsرا مدیریت م یکند.
به باور بسیاری از ناظ ران ،در حوزهی چنین بازیهایی
که اصطالحا FPS (First-Person
 )Shooterخوانده م یشوند ،صنعت بازیهای
کمپیوتری در حال پسرفت است ،و نه پیشرفت.
پروفیسور داونز م یگوید« :من فکر م یکنم در
بعضی موارد و دستکم در بعضی ژانرها ،فاصله میان
بازیکنها در حال بی شتر شدن است» .نیاز به ارائهی
مداوم بازیهای جدید ب رای افزایش فروش دستگاهها،
ب رنامهنویسان و سازندگان بازیها را تحت فشار
م یگذارد تا با سرعت هرچه بی شتر بازیهایشان را
بیرون بدهند.
کاترین ایزبیستر ،استاد دانشگاه نیویورک و ط راح
بازیهای کمپیوتری ،م یگوید که موضوع کمبود
وقت مشکلساز است؛ چرا که اکثر سازندگان بازیها،
مرد هستند .خانم ایزبیستر م یگوید« :آنها معموال
چیزهایی م یسازند که به دیدن یا بازی کردنشان
عادت دارند .در واقع در این بین یک حلقهی بازخورد
شکل م یگیرد».
دو گام به جلو
این امر در واقع صنعت بازیهای کمپیوتری را دچار
نوعی مسئلهی مرغ و تخم مرغ م یکند؛ آنهم
دستکم در مورد بازیهای اساسی و پرطرفدار مربوط
به کنسولهای بازی .پروفیسور ویلیامز م یگوید« :آیا
زنان به این دلیل این به این بازیها نم یپردازند که
از آنها خوششان نم یآید؟ یا دلیلش این است که
در این بازیها به آنها ب یتوجهی م یشود؟» شرکت
ی سافت م یگوید که به احترام به تنوع و گوناگونی
یوب 
پابند است.
این شرکت در بیانی های که ب رای ب یب یسی فرستاده،
اشارهای به این موضوع نکرده که تصمیم کنار گذاشتن
آدمکشان زن بر اساس مالحظات اقتصادی گرفته
شده ،یا آمارهای گرفته شده از کارب ران مبنای آن بوده
است .اما مورد جنی هانیور م یتواند آموزنده باشد .او
سالهاست که هر روز با دوستانش Call of
( Dutyیک بازی جنگی پرطرفدار) بازی م یکند
و وقتی مردان فهمیدهاند که یک زن است ،بارها مورد
اهانت قرار گرفته است .او این مطلب را در سال  ۲۰۱۲در
گفتوگویی به ب یب یسی گفت .اما اخی را بازی call
 of Dutyگزینهی بازی کردن با یک شخصیت
مؤنث را فراهم کرده است .خانم هانیور حاال م یگوید:
«همهی کسانی که م یشناسم ،ترجیح م یدهند با
شخصیت زن بازی کنند» .حتا بعضی مردان خواستار
بی شتر شدن تع داد شخصی تهای مؤنث بازی و کم
ن دسته از شخصی تهای زن و مرد بازی شدهاند
شدن آ 
که جنب ههای جنسی آنها بسیار پررنگ شده است.
خانم هانیور م یگوید« :هرچه قهرمانان داستان بی شتر
به افراد واقعی شبیه باشند ،زنان بی شتری به این
بازیها تمایل پی دا خواهند کرد».
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روخو از ناحيهی شانه مصدوم شد

لویيس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد عنوان
کرد که مارکوس روخو،هافبک-مدافع شياطين
سرخ از ناحيه شانه دچار مصدوميت شده است.
روخو در اوایل نیمهی دوم ،پس از یک تکل
روی مارتین دمیکلیس ،دچار مصدومیت شد و
توسط کادر پزشکی یونایتد به خارج از زمین
منتقل شد .فانخال عنوان کرد که او احتماال
دیدار تیمش مقابل کریستال پاالس را از دست
خواهد داد .او گفت« :او از ناحی هی شانه مصدوم
شده و مشخص نیست که مدت مصدومیت
چقدر باشد .باید تا فردا (امروز) صبر کنیم؛ ولی

احتماال مقابل کریستال پاالس بازی نخواهد
کرد .در خط دفاعی مصدومین زیادی داریم؛ ولی
مشاهده کردید که مایکل کریک و پدی مکنیر
چگونه بازی کردند .فکر نم یکنم از این بابت
مشکلی داشته باشیم .هنوز  11بازیکن ب رای
بازی کردن داریم که بازیکنان خوبی هستند.
بناب راین ،در این رابطه ناراحت نخواهم بود؛ ولی
گاهی انتخاب بهترین ترکیب سخت است،
ولی فکر م یکنم که بهخوبی این کار را انجام
دادهایم .هر هفته پیشرفت را م یتوان حس کرد؛
اما باید بی شتر امتیاز بگیریم».



پيگريني :قصد تغيير سبک سيتي را ندارم

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي مصر
است که قصد ندارد سبک بازي تيمش را تغيير
دهد .پس از پیروزی  0-1مقابل همشهری،
منچستریونایتد ،پیگرینی موفق شد به  3بازی
بدون پیروزی تیمش پایان دهد .اخ راج دقیقهی
 39اسمالینگ ،به نفع سیتی تمام شد و فشار
حمالت شاگردان پیگرینی ،در پایان به گو لزنی
سرخیو آگوئرو خاتمه یافت و سیتی  0-1پیروز
شد.
پیگرینی در مصاحبه با Sky Sports

گفت« :یک یا دو نتیجهی بد گرفتیم؛ ولی
قصد ندارم فلسفهی باشگاه را تغییر دهم .فشار
مثل گذشته است .م یخواهیم پیروز شویم؛
زی را به امتیازات احتیاج داریم .باید از عنوان
قهرمان یمان دفاع کنیم و فکر م یکنم فشار
مثل گذشته روی تیم ما وجود دارد .پیروزی در
درب یها همیشه مهم است؛ زی را ویژه هستند.
شکست دادن منچستریونایتد اتفاق ویژهای
است و من بهخاطر این  3امتیاز ،بسیار
خوشحالم».



فانخال:اخراجاسمالينگاحمقانهبود

لویيس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد
عنوان کرد که کريس اسمالينگ کارت زرد
احمقانه اي دريافت کرد و اخ راج شد .مدافع
انگلیسی در جریان دیدار تیمش مقابل سیتی،
با هل دادن ج وهارت ،کارت زرد اول را گرفت و
سپس با خطا روی میلنر ،از زمین اخ راج شد.
یونایتد  52دقیقه  10نفره بازی کرد و در همین
مدت ،آگوئرو موفق شد گول پیروزی بخش
سیتیزنها را به ثمر برساند.
فانخال در این رابطه گفت« :در درب یها باید
مراقب بود .کارت زرد دوم احمقانه دریافت شد.

اخ راج شدن امری عادی نیست .به عنوان یک
بازیکن باید خشم خود را کنترل کنید .کارت زرد
اول را ندیدم ولی وقتی م یدانید که کارت زرد
داریم ،باید جور دیگری برخورد کنید .این را به
بازیکنانم گفته بودم».
فانخال سپس دربارهی دیدارهای تیمش
مقابل چلسی و سیتی و کسب تنها  13امتیاز
از  10بازی گفت« :در بازی مقابل چلسی و
منچسترسیتی ،بسیار نزدیک به حریف بازی
کردیم .دو تیم بسیار قوی لیگ هستند که
تفاوت چندانی با هم ندارند».



کريس رونالدو رکورد  76ساله الليگا را شکست

کريس رونالدو در اين فصل شروعي طوفاني
داشته و در  10هفته ابتدايي موفق به زدن
 17گول شده است .آمار  17گول زده در 10
هفتهی ابتدایی اللیگا ب رای خود کریس رونالدو
نیز ب یسابقه بوده است .او در  5فصل ابتدایی
حضورش در ریال به ترتیب  5گول 11،گول10 ،
گل 11 ،گو ل و  8گول در دهی هفتهی ابتدایی
به ثمر رسانده بود.
پیش از این 76 ،سال پیش« ،ایسیدرو النگارا»،

بازیکن تیم ریال اوویدو موفق شده بود در ده
هفته اول اللیگا 16 ،گول به ثمر برساند  .بدین
ترتیب رونالدو با تک گولی که در هفته دهم
مقابل گرانادا به ثمر رساند ،موفق به شکستن
این رکورد تاریخی شد.
النگارا در یک بازی موفق به گو لزنی نشده بود
در حالیکه رونالدو در یکی از ده بازی ریال به
دلیل مصدومیت حضور نداشت( .در شکست
 2-4مقابل سوسیه داد).



 5دسامبر ،روز سرنوشت براي بارسلونا

باشگاه بارسلونا به دليل تخلف در جذب
بازيکنان زير سن قانوني ب راي مدارس فوتبال
خود ،از سوي فيفا از جذب بازيکن در دو پنجره
نقل و انتقاالتي پيش رو محروم شده است.
نشریهی « ،»ARAامروز گزارش داد که
باشگاه بارسلونا پیش از  31دسامبر ،از نتیجهی
رای دادگاه حکمیت ورزشی در این مورد مطلع
خواهد شد .نشریهی موندو دپورتیوو روز جمعه
خبر داده بود که فیفا با جلو افتادن پرونده

تجدید نظر بارسا در دادگاه موافقت کرده و روز
 5دسامبر قرار است که در مورد رسیدگی به
درخواست تجدیدنظر این باشگاه ،بررس یهای
الزم انجام شود .پیش از این ،روز  31دسامبر
به عنوان تاریخ اعالم رای دادگاه اعالم شده بود.
بارسلونا ب یشک این زمستان قادر به خرید هیچ
بازیکنی نیست .با این حال آنها درخواست
کردهاند تا حداقل در تابستان آینده به آنها
اجازهی جذب بازیکن داده شود.



سقوط آزاد بارسا به ردهی چهارم الليگا

بارسا که از هفتههاي ابتدايي ،صدرنشين مطلق
الليگا بود ،پس از قبول دو شکست متوالي
مقابل ریال مادريد و سلتا ،صدر جدول را از
دست داد .یکشنبه شب آخرین بازیهای
هفتهی دهم اللیگا نیز انجام شد و والنسیا با
ب رتری  1-3در زمین ویاریال ،موفق به صعود به
ردهی دوم جدول شد .بدین ترتیب ،بارسلونا که
تا پایان هفتهی نهم ،صدرنشین اللیگا بود ،با
پیروزی والنسیا به ردهی چهارم جدول سقوط
کرد .این در حالی است که اگر سویا نیز موفق

به شکست دادن بیلبائو م یشد ،وضعیت ب رای
بارسلونا از این هم بدتر م یشد و این تیم در
ردهی پنجم جای م یگرفت .ریال مادرید و
اتلتیکو در این هفته با ب رتری بر رقبای خود
موفق به پیشی گرفتن از بارسا شدند .در حال
حاضر ریال با  24امتیاز در صدر است .والنسیا
و اتلتیکو با  23امتیاز دوم و سوم هستند .بارسا
و سویا نیز با  22امتیاز ،در ردههای بعدی قرار
دارند .مصاف بعدی ریال مادرید با رایو وایکانو و
بارسا با آلمریا خواهد بود.

ورزش

آباته :ميالن مشکل روحي دارد

ميالن در اين فصل هم مدعي قهرماني در سري آ نشان
نداده و شاگردان اينزاگي در هفتههاي اخير شکس تهاي
بدي را متحمل شدهاند .پس از شکست شب گذشته میالن
در سن سیرو مقابل پالرمو ،انتقادات از میالن یها شدت
گرفت .بهخصوص از زاپاتای کلمبیایی که یک گول به
خودی در بازی شب گذشته زد و نمایش ناامید کنندهای
داشت.
«ایگناسیو آباته» ،مدافع راست مل یپوش این تیم به
وبسایت میالن گفت« :واقعا سخت است که بخواهم
در مورد عملکردمان در مقابل پالرمو صحبت کنم .تمام
توپهای اول به بازیکنان پالرمو م یرسید و ما قادر به
پرس کردن آنها نبودیم .نمی توانستیم به خوبی به
دروازه این تیم نزدیک شویم .شاید از لحاظ روحی ضعیف
شدهایم .وقتی اوضاع روحی ما خوب بود نتایج خوبی هم
م یگرفتیم .باید به عقب برگردیم و کمی گذشتمان در
بازی را بی شتر کنیم .باید تالشمان را بی شتر کنیم در غیر
این صورت نتایج منفی ما ادامه خواهد داشت».
الزم به ذکر است که میالن هم اکنون در جایگاه هفتم قرار
دارد و هفته آینده میهمان سمپدوریا خواهد بود.


دفاع تمام قد مدافع سابق بارسلونا
از انريکه

«آبالردو فرناندز» ،مدافع سابق بارسا که  5فصل با لویيس
انريکه همبازي بود ،روز گذشته در مصاحبه با وبسايت
بارسا به دفاع از دوست صميمي خود پرداخت .آبالردو که
سابقه پوشیدن پی راهن تیم ملی اسپانیا را نیز دارد در حال
حاضر در دستهی دوم ،مرب یگری تیم اسپورتینگ خیخون
را عهده دار است .او بین سالهای  94تا  178 ،2002بازی
ب رای بارسا انجام داد و  11گول نیز به ثمر رساند.
آبالردو در مصاحبه با وبسایت بارسلونا گفت« :لوییس
انریکه استعداد و توانایی کافی ب رای هدایت بارسا را دارد.
فکر م یکنم که بازیکنان بارسا نیز با من همعقیده باشند.
باید به این مساله توجه داشت که بارسا نسبت به فصل
گذشته از بسیاری جهات پیشرفت کرده است».
او که همواره انریکه را ب رادر خود خطاب م یکند ،ادامه داد:
«این دو شکست در بهترین مقطع فصل اتفاق افتاد .شک
ندارم که بارسا بهزودی جب ران مافات م یکند و با داشتن
بازیکنانی با کیفیت و مربی مقتدری چون انریکه ،حداقل
یک جام را در این فصل بهدست خواهد آورد».


نشست محرمانهی زوبي زارتا با
لویيسانريکه

بارسلونا پس از قبول دو شکست متوالي مقابل ریال مادريد
و سلتا ،اين روزها شرايط مثبتي ندارد و روز چهارشنبه در
آمستردام بايد به مصاف آژاکس برود .تمرین روز گذشته
بارسا در شرایطی به پایان رسید که بازیکنان اصلی این
تیم در مصاف با سلتا به ریکاوری پرداختند .ضمن اینکه
انریکه دو خبر بد مبنی بر مصدومیت آلبا و متیو را نیز از
تیم پزشکی تیمش دریافت کرد.
بالفاصله پس از پایان تمرین« ،زوبی زارتا» ،مدیر ورزشی
بارسلونا وارد زمین چمن شماره دو کمپ تیتو ویالنووا
شد و همراه با لوییس انریکه به دفتر وی رفتند .نشست
خصوصی این دو ،یک ساعت به طول انجامید و هنوز در
مورد موارد مورد بحث آنها خبری منتشر نشده است.
دو شکست اخیر بارسا و وضعیت نامطلوب این روزهای این
تیم ،بدون شک از موارد اصلی این نشست بوده است .بارسا
فردا به آمستردام سفر خواهد کرد تا خود را ب رای مصاف
حساس روز چهارشنبه مقابل آژاکس در لیگ قهرمانان
آماده کند .زوبی زارتا نیز مطابق معمول تمام سفرهای
اروپایی ،فردا زودتر از اعضای تیم به فرودگاه ال پ رات
بارسلون م یرود تا مقدمات سفر کاروان بارسا را فراهم کند.
مدیر ورزشی بارسا بالفاصله پس از شکست از سلتا در
مصاحبه با کانال پالس ،حمایت دوباره خود از انریکه را
اعالم کرده بود .او همچنین روز یکشنبه در مصاحب های
اختصاصی با «ال پاییس» گفت که گزینهی مرب یگری
او ب رای این فصل فقط و فقط ،لوییس انریکه بوده است.

اينزاگي :من مقصر شکست هستم

فيليپو اينزاگي ،سرمربي ميالن عنوان کرد
که در ديدار یکشنبه شب تيمش مقابل
پالرمو ،آنها مستحق شکست بودند و
مقصر شکست ،خود اوست .شاگردان
اینزاگی شب گذشته با نتیجهی 0-2
مغلوب پالرمو شدند که در این فصل نتایج
خوبی به دست نیاورده است .کریستین زاپاتا
یک گول به خودی زد و  3دقیقه بعد ،گولی
دیگر توسط پالرمو به ثمر رسید .با این حال،
اینزاگی خود را مقصر شکست م یداند.
او گفت« :فوتبال اینگونه است .دیروز
گفتم که پالرمو تیم سرسختی است ،آنها
مقابل ناپولی خیلی خوب بازی کردند.
خیلی بد شروع نکردیم و فرناندو تورس و
آندرهآ پولی موقعی تهایی داشتند ،بناب راین

اگر آن توپها گول م یشد ،همهچیز فرق
م یکرد؛ ولی پالرمو گول اول را به ثمر رساند
و شایستهی پیروزی بود .گول را به آنها
هدیه کردیم .شبهایی مثل این بازی ،به
رشد شما کمک م یکنند .من مسئولیت
شکست را گردن م یگیرم .مشتاقانه منتظر
دیدار مقابل سامپدوریا هستیم تا به زمین
برویم و نمایش خوبی داشته باشیم .در
طول این فصل ،نکات مثبتی در بازی ما
وجود داشته است .امشب (یکشنبه شب)
البته اینگونه نبود؛ ولی م یدانم که اتفاقات
خوبی پیش روی تیممان خواهد بود .اینکه
در سن سیرو اینگونه بازی کنیم ،ناراحت
کننده است .نمایش بدی داشتیم و پالرمو
شایستهی پیروزی بود».



کاواني :سيستم 4-4-2را ترجيح ميدهم

ادينسون کاواني ،مهاجم پاري سن جرمن
عنوان کرد که دوست دارد در کنار زالتان
اب راهيموويچ در سيستم  4-4-2بازي کند.
مهاجم اروگوئهای در ناپولی عملکرد بسیار
خوبی داشت؛ ولی پس از پیوستنش به
پاری سن جرمن و حضور در ترکیب -3-3
 ،4دچار افت شد .او عنوان کرد که سیستم
 4-4-2را ترجیح م یدهد و در کنار زالتان
م یتوانند عملکرد خوبی در این پست
داشته باشند.
او گفت« :بحث این نیست که در مرکز خط
حمله بهتر شوم ،حضور در کنارهها ب رایم
سخت است؛ ولی مهمترین چیز ،تیم است.

باید گاهی به تیم کمک کرد .طبیعی است
که انتقاد کنم زی را فصل پیش هم در همین
پست بودم و خوب ظاهر نشدم .سیستم
 4-4-2با زالتان؟ این چیزی بود که وقتی
به این باشگاه م یآمدم در ذهنم خطور کرد،
ولی اوضاع خیلی عوض شده است».
کاوانی ادامه داد« :آیا در ناپولی خوشحالتر
بودم؟ اینها صحب تهای روزنامهنگارهاست.
من آدم خندهرویی نیستم .هر کسی نظری
دارد .من در پاریس خوشحالم ،ولی معلوم
نیست که در فوتبال چه چیزی پیش
خواهد آمد .با این حال ،هدف من ماندن
در  PSGاست».



مورينيو :کاستا به روزهاي خوب بازخواهد گشت

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد که
ديگو کاستا به زودي به روزهاي خوب خود
بازخواهد گشت .کاستا پس از مصدومیت در
دیدارهای ملی ،در چهار بازی اخیر چلسی
به دلیل مصدومیت غایب بود .مهاجم 26
ساله مقابل کوئین پارک رنجرز در ترکیب
اصلی چلسی قرار گرفت ولی پس از عملکرد
ضعیف در نیمهی اول ،در دقیقه  78تعویض
شد .مورینیو معتقد است که کاستا م یتواند
دوباره به روزهای خوب خود بازگردد.
او گفت« :مصدومیت عضالنی تنها روی
بدن شما تاثیر نم یگذارد بلکه از لحاظ ذهنی
یزند زی را دیگر در مقابل
هم به شما آسیب م 

عکسالعملها م یترسید .طبیعتا بازی بعدی
ب رایش بهتر خواهد بود» .مورینیو سپس
در تمجید از اسکار گفت« :اسکار بهترین
بازیکن ما بود .وقتی تیم توپ را م یگرفت،
خیلی تند و تیز و سریع بود ،فکر م یکنم
عالی کار کرد .یکشنبه ،سهشنبه و شنبه
بازی کرده است .بعضی بازیکنان در اواسط
هفته استراحت داده م یشوند و انتظار دارم در
آخر هفته کامال آماده باشند .او خیلی خوب
بازی م یکند .در پیش فصل به خاطر جام
جهانی خیلی آماده نبود ولی حاال در بهترین
فرمش حضور دارد و خالقیت باالیی از خود
نشان داده است .او بسیار با استع داد است».



توصيهی جالب والکات به الکسيس سانچس

الکسيس سانچس در  16بازي خود ب راي
آرسنال موفق به زدن  10گول شده و در
بازيهاي اخير ،نمايشهاي درخشاني از او
شاهد بودهايم .در دو بازی اخیر آرسنال در
لیگ ب رتر ،سانچس موفق به زدن  4گول
شده و رضایت ونگر و هواداران آرسنال را به
خود جلب کرده است.
تئو والکات ،مهاجم آرسنال که پس از مدتها
توانست بهطور کامل در مقابل ب رنلی ب رای
آرسنال بازی کند ،در پایان پیروزی 0-3
توپچ یها به تمجید از الکسیس سانچس
پرداخت و گفت« :الکسیس دیوانهی فوتبال
است .او حتا در روزهای ریکاوری هم دست از

تمرین ب رنم یدارد .عاشق گول زدن و پیروزی
است .همهی ما به او م یگوییم که کمی
بی شتر به خودش استراحت بدهد؛ چرا که در
زمستان و ایام کریسمس ،فوتبال انگلستان
تعطیل نم یشود و بازیهای بسیار دشواری
در پیش داریم» .وی ادامه داد« :در آن مقطع
همه دوست داریم تا بهترین الکسیس
سانچس ممکن را شاهد باشیم و ب رای این
کار ،او باید بیش از این استراحت کند .با این
حال ،او به حرفهای ما توجهی نم یکند.
الکسیس فقط م یخواهد بازی کند و پیروز
شود .او یک رهبر واقعی است ،چیزی که
آرسنال مدتها بهدنبال آن بودند».
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د لوی خدای ( ج) په مرسته سوله د افغانستان راتلونکې جوړوالی شي.
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ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،کوچه حقوق بشر
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
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به خواست خداوند بزرگ (ج) صلح مى تواند آينده افغانستان را بسازد.

ګرانو هېوادوالو ،سوله زمونږ د دين او کلتور برخه ده .د افغانستان د حافظانو هموطنان عزيز  ،صلح جزء دين و فرهنگ ما است .قاری استاد علی محمد عضو

د ټولنې غړی استاد قاري علی محمد وايي":اسالم د سولې او ورورولئ دين انجمن حافظان افغانستان ميگويد " :اسالم دين صلح و اخوت است .در صلح
دی .په سوله کې خير دی .د اسالم دين د هر ډول تاوتريخوالي خالف دی .خير است .دين اسالم مخالف هرگونه خشونت و تشدد است .کارکردن برای
د سولې د ټينګښت لپاره کار کول زمونږ د ټولو دنده ده".

نيکمرغې له سولې رامنځته کيږي!

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

