
حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، می خواهد چند نکته را از همین اکنون 
روشن سازد.  نخست، او در نظر ندارد که برای رسیدن به مقام قبلی اش در انتخابات 
با اعضای دفتر  نامزد شود. او در جریان مصاحبه اش  ریاست جمهوری سال 2019 

روزنامه ی امریکایی نیویورک تایمز در کابل پس از هفت سال، گفت...

اطالعات روز: روز گذشته مسئله ی تغییر نام جاده های شهید مزاری و فیض محمد کاتب 

از سوی سرور دانش، معاون ریاست جمهوری در نشست شورای امنیت مطرح شد و 

رییس جمهور غنی وعده سپرده که شخصًا این موضوع را بررسی می کند.

معاون رییس جمهور در این نشست گفت: »جاده ی شهید مزاری چندین سال است که 

به همین نام از سوی شورای وزیران قبلی  مسما گردیده است و کمیسیون...     صفحه 2

اطالعات روز: در حالی که شش روز بیشتر به پایان دوره ی کاری مجلس نمایندگان باقی 

نمانده، منابع در ارگ ریاست جمهوری اعالم کرده اند که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی 

به زودی مشخص می شود. گفته می شود که رييس جمهور، مشوره و پيش نهادهایی در 

مورد تمديد دوره ی کاری مجلس نمایندگان بر اساس فصل اضطرار قانون اساسى را با 

قاطعيت رد کرده است.  عبدالعلى محمدى، مشاور حقوقى...                       صفحه 2

دانش  و  معارف  سکان دار  گذشته   سال های  در  که  جاغوری  ولسوالی 

آدم ربایی  قربانی  و  و وحشت  کانون ترس  این روزها  بود،  دانشجو  و 

بیشتر  را  گروگان گیری های شان  روز  هر  تروریستان  است.  اختتاف  و 

گروگان  به  هزاره  قوم  از  را  تن   20 به  نزدیک  اکنون  همین  و  می کنند 

فرد   4 داعش  گروه  به  وابسته  افراد  مورد،  جنجالی ترین  در  گرفته اند. 

گیالن  ولسوالی  رسنه ی  منطقه ی  از  را  جاغوری  باشندگان  از  ملکی 

بازی  جاغوری  مردم  با  آنان  رهایی  برسر  که  مدت هاست  و  ربودند 

می کنند. هم چنان در تازه ترین اتفاق، عصر دیروز 2 باشنده ی...
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مقام های حکومت وحدت ملی
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کرزی:

برای احراز مقام قبلی ام در سال 2019
 نامزد ریاست جمهوری نخواهم بود

صفحه 2 

رییس جمهور: توجه به نهاد های عدلی و قضایی 
در صدر برنامه ی صد روز دوم قرار دارد

نامش عبداهلل عبداهلل بود؟نامش عبداهلل عبداهلل بود؟
نیز  اجرایی در آزمون گروگان گیری و جاده ی مزاری  و  اگر ریاست 
برحق  مطالبات  و  نیاید   بیرون  موفق  دولتی،  کادرهای  انتصاب 
هزاره ها را در نظر نگیرد، به وضوح می  گویم، »اتفاقی را که آرزویش 
را دارید ، در لویه جرگه  ای که قرار است برگزار شود، نخواهد افتاد«. 
و  انسانی  نگاه  شهروند،  به  سیاست مدار  نگاه  وقتی  چون  چرا؟ 
شهروندی نباشد، همان بهتر که در بندهای قلعه ی قدرت کمتر باشد. 
شاه باشد و آنگاه رعیت. هرچه شاه قلی بیشتر باشد، رنج رعیت 

کمتر است.
اما اگر به شهروندی باور دارید  و به اصالحات، این گز و این میدان.

عبدالعلی محمدی : تاریخ برگزاری انتخابات 
پارلمانی به زودی مشخص می شود

نام جاده های شهید مزاری و فیض محمد کاتب 
تغییر نمی کند



اطالعات روز:  محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور 
روز گذشته در نشستی در ارگ گفت که در صد روز دوم 

کاری به نهاد های عدلی و قضایی توجه جدی خواهد شد.
رییس جمهور در این این نشست که روز گذشته به مناسبت 
فراغت و تحلیف 206 تن، به شمول 42 زن، از کورس استاژ 
بر وجود مشکالت در  بود،  برگزار شده  قضایی در ارگ 
او گفت که  تأکید کرد.  قضایی  کشور  و  نهادهای عدلی 
رییس  شود.  حل  باید  که  دارند  امنیتی  مشکل  قاضی ها 
فیصله های شان  در  باید  قاضی ها  که  کرد  تأکید   جمهور 

استقالل داشته باشند و بدون جبر کار کنند.
به  اداری،  فساد  با  مبارزه  این که  ضمن  جمهور  رییس 
خصوص در امور عدلی و قضایی، را یکی از اولویت های 

مهم حکومت دانست، خطاب به قاضی ها گفت که چون 
نیز  مسئولیت تان  شده ،  سپرده  برای تان  بزرگی  صالحیت 
در  را  عدالت  تا  خواست  قاضی ها  این  از  او  است.  خطیر 

امور شان در نظر داشته باشند.
بهتر  اجرای   بر  سخنرانی   اش  از  بخشی  در  جمهور  رییس 
نباشد،  عدالت  که  جایی  در  گفت،  و  کرد  تأکید  عدالت 
تجارت، زراعت، اردو و نظام حکومت داری وجود داشته 
نمی تواند. اشرف غنی گفت که معیار عدالت این است که 
زن و مرد، فقیر و پولدار، مسلمان و هندو در مقابل نظام قضا 

برابر باشند.
با سایر  از قاضی های زن که  او از حضور 42 تن  هم چنان 
موجودیت  از  و  کردند  یاد  وفاداری  سوگند  قاضی ها  

ابراز  اداره های عدلی و قضایی کشور،  24۵ قاضی زن در 
خرسندی کرد و آن را افتخار  بزرگی برای افغانستان دانست.

رییس جمهور غنی با اشاره بر این که تعادل میان سه قوه ی 
کشور نیاز اساسی است، گفت که من در مطابقت به قانون 
صورت  به  را  قوه  سه  هر  و  بوده  مردم  اول  خادم  اساسی، 

یک سان در نظر دارم.
یاد کردند که  این مراسم سوگند  فارغ شده در  قاضی های 
وظیفه ی قضا را با کمال امانت، صداقت و بی طرفی اجرا و 
احکام شریعت اسالمی، قانون اساسی و سایر قوانین کشور 
را احترام و تطبیق کرده، اسرار وظیفه را حفظ می کنند و به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خیانت، حق تلفی، بی عدالتی، 

قانون شکنی و گرفتن رشوت مبادرت نمی ورزند.

اطالعات روز: روز گذشته مسئله ی تغییر 
فیض محمد  و  مزاری  شهید  جاده های  نام 
کاتب از سوی سرور دانش، معاون ریاست 
مطرح  امنیت  شورای  نشست  در  جمهوری 
شد و رییس جمهور غنی وعده سپرده که 

شخصاً این موضوع را بررسی می کند.
معاون رییس جمهور در این نشست گفت: 
»جاده ی شهید مزاری چندین سال است که 
قبلی   وزیران  شورای  سوی  از  نام  همین  به 
نام گذاری  مسما گردیده است و کمیسیون 
جاده ها بر اساس قانون و با توجه به جایگاه 

هیچ گونه  مردم،  میان  در  مزاری  شهید 
صالحیت قانونی در زمینه ی تغییر آن ندارد«.

جاده ها  نام گذاری  »کمیسون  افزود:  دانش 
صالحیت قانونی در زمینه ی تغییر نام جاده ی 
این  زیرا  ندارد؛  نیز  را  کاتب  فیض محمد 
سابق  وزیران  شورای  سوی  از  هم  جاده 
نیز در میان مردم به  تصویب شده و اکنون 

همین نام مشهور است«.
شهری  معینیت  سوی  از  مکتوبی  اخیراً 
ششم  ناحیه ی  ریاست  به  کابل  شهرداری 
خدمات  معین  امضای  با  کابل  شهرداری 

آن  در  که  بود  رسیده  اداره  آن  شهری 
نواحی  نام گذاری جاده های  گویا کمیسون 
نام  گرفته  تصمیم  کابل  شهر  22   گانه ی 
جاده های شهید مزاری و فیض محمد کاتب 

را تغییر دهد.
در جدولی که ضمیمه ی این مکتوب آمده، 
که  مزاری  شهید  جاده ی  که  می دهد  نشان 
به  ارغندی است،  تا سه راهی  از پل سوخته 
و  کرده  تغییر  کاتب  فیض محمد  جاده ی 
جاده ی فیض محمد کاتب که از پل سوخته 
تا قصر داراالمان است، به جاده ی چهاردهی 

تغییر کرده است.
این موضوع واکنش های تند مردم را به دنبال 
نشر  با  اجتماعی  داشت. کاربران شبکه های 
شهرداری  تصمیم  از  مکتوب،  این  بار  بار 
شبکه ها  این  کاربران  کردند.  انتقاد  کابل 
نفاق افگنی  نوعی  را  شهرداری  تصمیم  این 
تاریخی  و  هویتی  ارزش های  با  دشمنی  و 
غنی  جمهور  رییس  خواندند.   هزاره  مردم 
در این نشست ضمن اظهار تأسف از اقدام 
شهرداری کابل، وعده سپرد که موضوع را 

شخصاً پی گیری خواهد کرد.

پایان  به  بیشتر  روز  شش  که  حالی  در  روز:  اطالعات 
در  منابع  نمانده،  باقی  نمایندگان  مجلس  کاری  دوره ی 
ارگ ریاست جمهوری اعالم کرده اند که زمان برگزاری 

انتخابات پارلمانی به زودی مشخص می شود.
پیش نهادهایی  و  مشوره  جمهور،  رییس  که  می شود  گفته 
در مورد تمدید دوره ی کاری مجلس نمایندگان بر اساس 

فصل اضطرار قانون اساسی را با قاطعیت رد کرده است. 
غنی   جمهور  رییس  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی 
روز گذشته در نشستی گفت که شماری از افراد به رییس 
تمدید  مي تواند  که  دادند  پیش نهاد  و  مشوره  جمهور 
قانون  اضطرار  فصل  اساس  بر  را  مجلس  کاری  دوره ی 
اساسی توجیه و مطابق آن عملی کند؛ اما رییس جمهور با 
قاطعیت و جدیت تمام اعالم کرد که به هیچ وجه به طرف 

اضطرار نمی رود.
شرایط  در  اضطرار  از  »سخن گفتن  گفت:  محمدی  آقای 
مرگ  به  نوپا  ست،  و  تازه  ما  د موکراسی  که  کنونی 
سمت  به  هیچ وجه  به  لذا  شد،  خواهد  منجر  د موکراسی 
اضطرار نمی رویم«. محمدی در ادامه  گفت که دو مسئله ی 
دیگری  و  انتخابات  یکی  دارند؛  قرار  پیش رو  اساسی 

اصالحات. هر دو به عنوان اصول غیرقابل انکار مورد توجه 
رهبران حکومت وحدت ملی قرار دارند. نه از انتخابات و 
نه هم از اصالحات مي توان چشم پوشی کرد. تمام نخبگان 
یک  حیث  به  اصل  دو  این  روی  حکومت،  رهبران  و 

ضرورت، توافق و اجماع سیاسی دارند.
افزود که در هفته ی آینده،  مشاور حقوقی رییس جمهور 
شد.  خواهد  اعالم  نیز  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  کار 
زمان  که  کرده  تعهد  جمهور   رییس  محمدی،  گفته ی  به 
مسئولیت  و  می کند  تعیین  را  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
این  تمویل مصارف  برای  را  مالی  منابع  تا  است  حکومت 

انتخابات جست وجو کند.
ناامنی  امکانات مالی و  نبود  مشاور حقوقی رییس جمهور 
گفت  و  کرد  عنوان  انتخابات  عمده ی  چالش های  از  را 
عواید  از  شده  که  قیمتی  هر  به  است  متعهد  حکومت  که 
داخلی، هزینه ی انتخابات را بپردازد، حتا اگر کشورها هم 
کمک نکنند. محمدی گفت که با اراده و تصمیم جدی ای 
از  آن  مالی  هزینه ی  تأمین  و  انتخابات  برگزاری  برای  که 
حال  در  انتخابات  مالی  مشکل  دارد،  وجود  کشور  داخل 

رفع شدن است.

انتخابات  به موقع  برگزاری  عدم  که  حالی ست  در  این 
اصالحات  کمیسیون  کار  آغاز  در  تأخیر  و  پارلمانی 
از  است.  آورده  میان  به  را  زیادی  نگرانی های  انتخاباتی 
سویی هم، اعضای مجلس سنا و برخی از اعضای مجلس 
دوره ی  سرطان  ماه  اول  از  بعد  که  دارند  باور   نمایندگان 
کاری مجلس فعلی پایان یافته و ادامه ی کار آن مشروعیت 
مجلس  اعضای  از  شماری  هم،  سویی  از  ندارد.  قانونی 
تا  سرطان  اول  از  بعد  مجلس  که  باور ند  بدین  نمایندگان 
برگزاری انتخابات پارلمانی و آمدن نماینده های جدید به 

کارش ادامه می دهد.
در روزهای اخیر رییس جمهور غنی نشست های مشورتی 
را با اقشار مختلف جامعه در این مورد برگزار کرد و بعد 
از این نشست ها اعالم کرد که سرنوشت مجلس نمایندگان 
بر اساس قانون اساسی و در روشنایی اجماع ملی صورت 
گرفته و تفسیر قانون اساسی در این مورد به دادگاه عالی 

ارجاع خواهد شد.
کار  ادامه ی  مورد چگونگی  در  بود،  گفته  رییس جمهور 
مجلس نمایندگان با ختم این دور بعد از اول ماه سرطان، 

دادگاه عالی تصمیم می گیرد.

گزارش ها  نشر  از  پس  روز:  اطالعات 
گروه  میان  درگیری  و  اختالف  بر  مبنی 
طالبان و داعش در شماری از والیت های 
نامه  ای  ارسال  با  طالبان  گروه  کشور، 
رهبر گروه  البغدادی،  ابوبکر  به  سرگشاده 
داعش، عالوه بر تشریح عملکرد این گروه 
در افغانستان، گفته که فعالیت های جهادی 
اسالم  امارت  رهبری  به  باید  افغانستان  در 

صورت بگیرد.
طالبان گفته که جنگ در افغانستان باید زیر 
یک پرچم، یک قیادت و یک امر باشد و 
آن، دست آوردهای گذشته ی شان  غیر  در 
شکار اختالف خواهند شد. در این نامه که 
از سوی مال اخترمحمد منصور، سرپرست 

اسالمی  امارت  نایب  و  رهبـری  شورای 
نوشته شده، به ابوبکر بغدادی توصیه شده 
که از ایجاد تفرقه و نفاق در صفوف طالبان 

پرهیز کند.
طالبان در این نامه خطا ب به داعش نوشته 
است: »مشوره ی ما به شما این  است که در 
اسالمی  حرکت های  برای  دنیا  جای  هیچ 
ایجاد نکنید که کارهای  چنان شرایطی را 
گذشته ی آنان متأثر شود، نظم شان خراب 
شوند.  درگیر  داخلی  اختالفات  در  یا 
یا  طرزالعمل  سر  بر  تفاوت  در  باالخره 
خون ریزی  به  سخن  نظریه،  در  اختالف 

بکشد«.
از  اخیر  ماه های  در  که  حالی ست  در  این 

درگیری میان این دو گروه در والیت های 
مختلف گزارش شد . در تازه ترین مورد از 
طالب  عضو   10 و  فرمانده  یک  سر بریدن 
شد.  گزارش  ننگرهار  در  داعش  توسط 
اختالف  از سوی دیگر، گفته می شود که 
بین طالبان نیز به وجود آمده و شماری از 
مال  پیوسته اند.  داعش  به  آنان  فرماندهان 
با  که  خواست  فرماندهانش  از  اخیراً  عمر  
گروه  این  حرکت  و  نکنند  بیعت  داعش 

خالف شریعت اسالمی است.
با این حال، طالبان در نامه   ی شان خطاب به 
رهبر داعش گفته اند که هیچ گونه ضرورت 
شرعـی و عقلی برای گشودن صف موازی 

جدید در افغانستان دیده نمی شود.

افراد  است،  آمده  طالبان  نامه ی  این  در 
که  کنند  کاری  نباید  درافغانستان  داعش 
کشور  این  در  طالب  فرماندهان  صف  در 
رخنه ایجاد شود و اگر کسی چنین کاری 

را انجام دهد، با آن برخورد خواهد شد. 
با نیروهای  افراد طالبان عماًل در حال نبرد 
درگیری  وارد  هنوز  داعش  اند.  امنیتی 
اما گفته  نشده،  امنیتی  نیروهای  با  مسلحانه 
آماده شدن  برای  گروه  این  که  می شود 
است.  افغانستان  در  سربازگیری  حال  در 
رهبران حکومت وحدت ملی ظهور داعش 
در افغانستان را یک تهدید جدی خوانده و 
برای مبارزه با این گروه خواستار همکاری 

کشورهای جهان شده اند.

2
رییس جمهور: توجه به نهاد های عدلی و قضایی

 در صدر برنامه ی صد روز دوم قرار دارد

نام جاده های شهید مزاری و فیض محمد کاتب تغییر نمی کند

عبدالعلیمحمدی:
 تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی به زودی مشخص می شود

هشدارطالبانبهداعش:
جنگ در افغانستان باید به رهبری امارت اسالمی باشد

آیا داعش و طالب
 در یک اقلیم می گنجد؟

شهریار فرهمند
تروریستی  گروه  رهرب  البغدادی،  ابوبکر  به  طالبان  گروه 

داعش نامه نوشته و از این گروه خواسته که از فعالیت های 

کند.  خودداری  افغانستان  در  طالبان  گروه  با  نفاق افگنانه 

نظامی  فعالیت  هرگونه  که  کرده  تأکید  نامه  این  در  طالبان 

علیه آمریکا و دولت افغانستان، تحت قیادت و پرچم طالبان 

باید انجام شود. طالبان به نحوی به داعش هشدار داده که 

کاری نکند که باعث خشم و آزردگی این گروه شود و گفته 

که نگذارند که اختالف نظر میان آن ها، باعث خون ریزی و 

نربد مسلحانه میان این دو گروه شود.

رسپرست  و  عمر  مال  معاون  امضای  به  که  نامه  این  در 

شورای رهربی این گروه رسیده، به نحوی وجود اختالف در 

میان گروه طالبان تأیید شده و از داعش خواسته شده که به 

ادعاها و حرف های عنارصی که از این گروه به دلیل داشنت 

منظور  نکند.  باور  شده،  خارج  خیانت  یا  جرمی  دوسیه های 

رهربی طالبان از این افراد، فرماندهانی است که از طالبان 

جدا شده و از گروه داعش اعالم حامیت کرده اند.

و  طالبان  میان  مخالفت  ندای  که  نیست  نخست  این بار 

داعش بلند می شود. پیش از این مال عمر رهرب گروه طالبان، 

گفته  خودخوانده  خلیفه ی  را  داعش  رهرب  البغدادی  ابوبکر 

و شعارهای  تبلیغات  به  که  بود  از هوادارانش خواسته  و  بود 

بارها  اخیر  چندماه  طول  در  آن،  بر  افزون  ندهند.  گوش  او 

داعش  و  طالبان  گروه  جنگ جویان  میان  خونینی  نربدهای 

در نقاط مختلف افغانستان رخ داده است. والیت های فراه، 

نیمروز، ننگرهار، غزنی، پکتیا و برخی والیت های دیگر گواه 

درگیری های خونین میان گروه طالبان و داعش بوده اند. با 

این که هریک از این دو گروه با ادعای مشابهی می جنگند؛ 

دشمنان  بسان  هم دیگر  به  گروه  دو  این  جنگ جویان  اما 

اصلی و قسم خورده  می نگرند و در هرجایی که با هم مواجه 

هم دیگر  علیه  مرگ باری  و  خونین  درگیری های  به  شده، 

دست زده اند.

هرچند که گروه طالبان و داعش هردو گروه های تروریستی ای 

هستند که با ادعا و شعارهای واحدی می جنگند؛ اما از نظر 

سیاسی و عملی این دو گروه زمینه های هم گرایی و همکاری 

مشرتک ندارند. ظهور گروه داعش در افغانستان به گونه ی 

مستقیم به معنای کاهش حوزه ی نفوذ طالبان و ظهور رقیب 

همسان  بسرت های  به  توجه  با  است.  گروه  این  برای  تازه 

برای  داعش  آن ها،  فعالیت های  و  رسبازگیری  مشرتک  و 

افغانستان،  به  داعش  آمدن  با  است.  جدی  خطری  طالبان 

این  به  است  ممکن  طالبان  گروه  فرماندهان  و  رسبازان 

یا  مختل  آن ها  مالی  هسته های  و  شبکه ها  بپیوندند،  گروه 

هرج ومرج  باعث  داعش  جنگ جویان  ظهور  و  شوند  قطع 

دیگر،  سوی  از  شد.  خواهد  طالبان  قلمرو  در  بی نظمی  و 

فعالیت گروه داعش در افغانستان، اتوریته ی امارت اسالمی 

را برای گروه طالبان و طرف دارانش به چالش می کشد. گروه 

طالبان، امارت اسالمی را حکومت مرشوع افغانستان و مال 

ادعا می کند  و  امیراملؤمنین می خواند  را  گروه  این  رهرب  عمر 

که او از سوی علام و شورای حل و عقد انتخاب شده است. 

از این رو، فعالیت گروه داعش که خود را دولت عراق و شام 

به  طالبان،  اسالمی  امارت  نفوذ  تحت  قلمرو  در  می خواند، 

معنای نقض امارت خودخوانده ی طالبان است.

خود  قوت  متام  از  طالبان  که  می رسد  نظر  به  ترتیب،  بدین 

افغانستان  در  داعش  جنگ جویان  نفوذ  از  جلوگیری  برای 

کار خواهد گرفت. به احتامل زیاد، جنگ های خونینی میان 

جنگ جویان گروه طالبان و داعش در افغانستان در پیش رو 

به  منجر  آن ها  مواجهه ی  و  تصادم  هرگونه  و  بود  خواهد 

درگیری نظامی میان این دو گروه خواهد شد. به هر میزانی 

که داعش در افغانستان قدرت بگیرد، گروه طالبان با دولت 

وضعیت  این  از  باید  دولت  شد.  خواهد  نزدیک  افغانستان 

داعش، هرچند ممکن  قدرت گرفنت  کند.  مناسب  استفاده ی 

افغانستان  برای  اما  باشد؛  طالبان  تضعیف  معنای  به  است 

این  به گونه ی جدی  باید  از طالب است. دولت  خطرناک تر 

وضعیت را زیر نظر داشته باشد.

چهار شنبه
27 جوزا
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جناب د کتر عبداهلل عبداهلل، در پناه ایزد متعال باشید.
اما  ندارید.  به شدت درگیر ید و وقت کافی  می دانم که 
نامه را نوشتم. خواندنش  توکلم را به خدا کردم و این 

شاید 10 دقیقه وقت تان را بگیرد.
البته اگر درگیر جلسه ی اداری یا مالقات مهم سیاسی، 
مصروف صرف نان چاشت یا هم صبحانه بودید، وقت 
اما  نکنید.  نامه  این  خواندن  صرف  را  »گران بهای«تان 
شاید قبل از خوابیدن یا هم صبح گاهی هنگام آمدن به 
»قصر سپیدار« اگر وقت کاماًل اضافی گیرتان آمد، این 

نامه را بخوانید.
حتماً  است.  برچی  دشت  در  من  خانه ی  دکتر،  جناب 
آنجا را بلدید. یک بار آمده بودی، یادم هست. مبارزات 
و  همیشه شیک  مثل  که  حالی  در  و شما  بود  انتخاباتی 
آن  چرا  می فهمید  برچی.  دشت  آمدید  بودید،  مرتب 
جالب  بسیار  کار  یک  چون  دارم؟  یاد  به  هنوز  را  روز 
کردید؛ آمدید و در پای تندیس مزاری، گل گذاشتید و 

به احترامش سر خم کردید.
آن روز مرد میان سالی گفت، کسی که سایه ی مزاری را 
به تیر می زد، آمد و به پای تندیسش گل گذاشت و این 
یعنی دشمنی ها دفن شدند و دوستی ها آغاز شدند و این 

اتفاق مبارکی است.
سیاست مدار  کار  و  حرف  به  گفت،  اما  پیرمردی 
انتخاباتی،  مبارزات  هنگامه ی  در  خاصه  جماعت، 
»باور« نکنید. سیاست مدار جماعت حیله گرند، مکارند، 

عوام فریبند.
اما اکثر مردم »گل گذاشتن شما به پای تندیس مزاری« 
را یا باور کردند، یا حد اقل آن را به فال نیک گرفتند. 
و  شریف  مزار  هرات،  تا  گرفته  کابل  از  پس،  آن  از 
عبداهلل« گفتند.  »عبداهلل  هزاره ها  مناطق مرکزی،  سراسر 

اصالحات گفتند و هم گرایی خواستند.
درصد  هفتاد  از  بیش  که  دادند  نشان  رای  صندوق های 
بودند،  داده  انتخابات  زمان  در  که  قولی  بر  هزاره ها، 

متعهد ماندند و به شما رای دادند.
رای  این  از  نتوانستید  بود،  شایسته  که  آن گونه  هرچند 
دفاع کنید. همین که مسلم شد  صاحب قصری می شوید 
آنچه  به  دادید  تن  می یابد،  پایان  شما  سیاسی  انزوای  و 
که نباید می دادید  و ایمان دارم هنگامی که توافق نامه ی 
به هر چیز دیگری که فکر  امضا می کردید،  را  سیاسی 
کرده باشید، به دشت برچی و دایکندی و غزنی هرگز 

فکر نکردید.
جناب د کتر صاحب عبداهلل!

دشت برچی با جمعیت میلیونی اش، فقط یک جاده دارد 
هنوز  که  همانی  است.  کرزی  حامد  دوران  میراث  که 
چند ماه از رفتنش نگذشته و مردم، از جمله اهالی دشت 

برچی، می گویند: »یادش بخیر. خدا پدرش را بیامرزد«.
خالصه دشت برچی فقط یک جاده دارد. از پل سوخته 
پایان  قوریغ  کوه  نزدیکی های  در  و  می شود  شروع 
است .  مزاری«  شهید  »جاده ی  جاده،  این  اسم  می یابد. 
وزیران  »شورای  نگذاشته اند؛  محل  اهالی  را  اسم  این 

همان  است.  کرده  تصویب  کرزی«  حامد  حکومت 
جاده ای که تندیس مزاری در ابتدایش قرار دارد و شما 

آمدید به پایش گل گذاشتید.
و  آمده  و سرک ها   نام گذاری کوچه ها  کمیسیون  حاال 
از  بگذریم  است.  برداشته  جاده  این  سر  از  را  اسم  این 
این که فعاًل شما رییس شورای وزیران هستید و این کار 
کارمندان  که  معناست  این  به  چند،  درجه  مأمور  این 
به  را  کنونی  وزیران  شورای  رییس  دولتی،  اداره های 
رسمیت نمی شناسند. خود حکم می نویسند و خود صادر 

می کنند.
جناب د کتر، من حقیر اگر رییس شورای وزیران بودم، 
چنین تخطی اداری و قانونی را از این کارمند می پرسیدم. 
اما بگذریم، شاید نپرسید بهتر است؛ چون می ترسم اگر 
این کارمند را احضار کنید، نیاید و بگوید، دا کتر عبداهلل 

دیگه کیست؟ مگر مملکت چند تا حکمران دارد؟ 
جناب د کتر ! 

برای یک لحظه تصور کنید- اگرچه حتا تصورش برای 
شما سخت است- حکم داده اند که اسم جاده ی »مسعود 
تغییر  برابر  تغییر کند. آیا شما همین گونه که در  شهید« 
سکوت  کرده اید،  سکوت  شهید   مزاری  جاده ی  نام 

می کردید؟
مزاری  باره ی  در  چرا  پس  نمی کنم.  باور  هرگز  من 
دیگه،  است  مزاری  گفته اید،  حتما  کردید؟  سکوت 

آن هم هزاره و در دشت برچی. ربطی به من ندارد.
»به  انداخت:  پیرمرد  حرف  یاد  به  مرا  شما  سکوت 
مبارزات  هنگام  در  خاصه  سیاست مداران،  حرف های 

انتخاباتی، باور نکنید«.
خاطر  این  به  فقط  را  قصه  این  بگذریم.  قصه  این  از 
کجا  از  سیاسی مان  آشنایی  بگویم  که  کردم  یاد آوری 
شروع شد. شما پای تندیس مزاری گل گذاشتید و ما به 
شما رای دادیم. اما وقتی نامش را خواستند از روی جاده 
آن  در  شما  نیت  به  ما  و  کردید  سکوت  شما  بردارند، 
وگرنه   همین.  کردیم.  آن گل گذاشتن تان شک  و  روز 
آن که در افغانستان کنونی بتواند اسم مزاری را از روی 
جاده ای در دشت برچی بردارد، هنوز از مادر زاده نشده 
و نخواهد شد. مزاری هنوز آن قدر هیبت دارد که برای 
حفظ نام و عزتش به هیچ کس دیگری متکی نشود. این 

یکی.
دوم: قصه ی 31 گروگان هزاره در زابل را که خبر دارید؟ 
پس تکرار نمی کنم که تکرارش جگر ما را می خراشد و 
آبروی داشته و نداشته ی چیزی به نام حکومت وحدت 
ملی را برباد می دهد. 31 تن گروگان گرفته شدند. 11 

تن شان هنوز در گروگان اند. اما انگار نه انگار.
آقای عبداهلل عبداهلل!

متأسفانه در دموکراسی  افزون بر این که به نامزدان رای 
بدترین  این  و  دارند  نیز  انتظارهایی  آن ها  از  می دهند، 
ما،  حاال  است.  قدرت  اربابان  برای  دموکراسی  قسمت 
»یعنی ما هزاره ها و شما رییس اجرایی« به بدترین قسمت 

داستان دموکراسی رسیده ایم. 

در نظامی که شما »رییس اجرایی« آن هستید، هر روز ما 
را »با تشخیص هویت هزار گی مان« از راه عمومی، از سر 
سرک، از میان دیگر مسافران جدا می کنند و به گروگان 
تاجیک  و  پشتون  از آن مسیر روزانه هزاران  می گیرند. 
اما  می گذرند؛  اقوام  دیگر  و  ازبک  و  بلوچ  و  ایماق  و 
مِن  حاال  می گیرند.  گروگان  را  »هزاره ها«  ما  فقط 
هزاره از کسی که به او رای دادم، از کسی که در روز 
تظاهرات با صدایش تا کنار دیوار های ارگ رفتم و اگر 
دستور می داد، دیوار ارگ را چپه می کردم، می خواهم 
بپرسم، زبان رسای روزهای مبارزات انتخاباتی شما حاال 

کجاست؟
همین اکنون که این نامه را می نویسم، دو تن از مادرانی 
در  کودکش،  با  یکی  بودند،  داده  رای  شما  به  که 
اتفاقی  انگار هیچ  اما  اند. شما خبر هم دارید؛  گروگان 

نیفتاده و حتا سنگی از جایش کنده نشده است!؟
اما قرار ما این نبود. واقعاً در تصور ما قرار بر این نبود. 
گلو  انتخاباتی  مبارزات  دوران  در  هزاره  جوان  صدها 
سیاسی  مشارکت  میزان  بیاید،  عبداهلل  که  کردند  پاره 
بیشتر  سیاسی  قدرت  در  کشور  ساکنان  و  اقوام  همه ی 
ضمانت می شود. عبداهلل بیاید، اصالحات می آید و میزان 
پدران،  به  شما  زبان  از  را  این ها  می رود.  باال  هم گرایی 
مادران، نوجوانان و جوانان قریه به قریه قول داده بودیم.

پاره  گلو  برایش  که  کسی  همان  نام  می پرسند  حاال 
می کردید، چه بود؟ عبداهلل عبداهلل بود؟ چرا به کمک ما 
نمی آید؟ نمی خواهد؟ یا نمی تواند؟ ما چه بگوییم جناب 

دکتر؛ نمی خواهی؟ یا نمی توانی؟
خیر باشد. به قول معروف، »این نیز بگذرد«. حتماً شما هم 
مثل معروف »زمستان و روسیاهی و زغال« را شنیده اید. 
کنونی،  دنیای  در  که  دکتر  آقای  باشد  یاد تان  فقط 
تا  داده  هم  دست  به  دست  دانش،  و  سواد  تکنولوژی، 
دنیای  در  نروند.  مردم  یاد  از  سادگی  به  چیزها  خیلی 
می شوند،  ضبط  تصاویر  می شوند.  ضبط  صدا ها  امروز، 
وعده ها و قول و قرارها ضبط می شوند و آنگاه به مدد 
»یوتیوب«، در اختیار همه قرار می گیرند؛ مثل سفرهای 
شما به جاغوری و گل گذاری شما پای تندیس مزاری و 
وعده های شما برای اصالحات. یک دور حکومت داری 
و  ماییم  »باز  گذشت.  خواهد  به هم زدن  چشم  یک  در 

آزمونی دیگر«.
اگر ریاست اجرایی در آزمون گروگان گیری و جاده ی 
مزاری  و نیز انتصاب کادرهای دولتی، موفق بیرون نیاید  
به وضوح  نگیرد،  نظر  در  را  هزاره ها  برحق  مطالبات  و 
لویه  در  دارید ،  را  آرزویش  که  را  »اتفاقی  می  گویم، 
افتاد«.  نخواهد  شود،  برگزار  است  قرار  که  جرگه  ای 
نگاه  شهروند،  به  سیاست مدار  نگاه  وقتی  چون  چرا؟ 
بندهای  در  که  بهتر  همان  نباشد،  شهروندی  و  انسانی 
رعیت.  آنگاه  و  باشد  شاه  باشد.  کمتر  قدرت  قلعه ی 

هرچه شاه قلی بیشتر باشد، رنج رعیت کمتر است.
اما اگر به شهروندی باور دارید  و به اصالحات، این گز 

و این میدان.

33 نامش عبداهلل عبداهلل بود؟
چهار شنبه
27 جوزا
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طالبان والیت غزنی که عمدتاً مردم محل اند، از برگزاری یک مسابقه 
خبر می دهند. یکی از این طالبان که خوب فارسی بلد نبود گفت: ما این جا 
همدیگر را مسابکه می کنیم. نپرات ما ده گیالن چهار نپر را غال کرد و 
ما به مجاهدین کره باغ گفت که شما اگر اوالد مادر خود بود، به سرک 
رپت و چار نپر دیگر را غال کرد. حالی شما دید که مجاهدین کره باغ چهار 
نپر پایین کد. مجاهدین گیالن ما یک شپانه و یک رمه غال کرد. باز ما 
گپتیم که ای خو ده غیرت ما نیس! رمه را ایال کرد. رمه 120 گوسپند و 
چیز بود، او را شما ده پارسی چی گپت )گفت( که دمب داره، دمبش شور 
خورد، او را شما چه ُگپت؟! ها، بز! خدا و راستی 120 دانه گوسپند و بز بود، 
اموتو چاق چاق! بسیار باتربیه بودند اما امیرصاب گپت که ایالیش کنید. 

در همین حال یک مجاهد از قره باغ گفت: مجاهدین گیالن فکر کرده 
که ما از اونا کمی داریم. په خدای قسم اس! اگر مجاهدین گیالن گوشت 
خر بخورند، ده مسابکه کت شان حاضریم. اگه چوب بخورند، حاضریم. 
اگه هزاره بگیرند، حاضریم. اگه سر دولت اتک کنند، حاضریم. اگه سر 

ولسوالی فیر کنند، حاضریم. اگر هر گویی )ُگهی( بخورند، ما حاضریم. 
دولت تا این جای کار برای هر دو طرف یک-یک امتیاز در نظر گرفته 
و خواهان مسابکات )ببخشید من هم به خیالم طالبم( یعنی مسابقات 
بیشتر شده است. دولت به رهبری اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، با نظارت 
پارلمان و با موجودیت قضای غرق در فساد، از این مسابکه )اوی خدایا 
توبه! به خدا من طالب شده رفتم( یعنی همان مسابقه لذت فراوانی برده 
و خواستار برگزاری یک تورنمنت در دایکندی )چون همیشه گفته شده 
دایکندی محروم است. دولت به دایکندی توجه نمی کند...( شده اند. اگر 
این تورنمنت در دایکندی هم موفقانه برگزار شد و دولت از مسابکه لذت 
برد، بار دیگر بر اساس حق اولویت آن را به بامیان و از آن جا به غور، مزار 
و کابل هم خواهند کشاند. قرار گزارش ها، مقدمات این تورنمنت را امنیت 
ملی خواهد چید، سپس مربیانی چون موسی خان اکبرزاده، مال فضلو که 
تنها رییش سه کیلو وزن دارد، قاری عبیداهلل و امثالهم وارد میدان مسابکه 

خواهند شد. 
موسی خان اکبرزاده گفت که واهلل بیشکت اشرف خان! تشکرت فراوان! 
در آخرین روزهای والیتم این مسابکه را به غزنی دادی، در تمام عمرم 
چنین مسابکه ی جذاب ندیده بودم. خدا خیرت بدهد. مال فضلو گفته که 
بازی کنان تیم من آماده رکابت )رقابت( اس! په خدای کسم که منتظر 
دستور دولت استیم! زنده باد تیم ما! قاری عبیداهلل باالی مال فضلو طعنه 
زد و گفت که اوهوهو! تیم ما خواب اس! ُخروُپپ )ُخروُپف( کرده بالکل 
منطکه را به تکلیپ کرده. هههههههههههه. به یک اشاره بند استیم. 

باکی داستان را شما ده میدان ببینید!
وکالی غزنی فعاًل در حالت کرشماتیک به سر می برند. کرشماتیک به 
حالتی گفته می شود که مثاًل دولت از آن ها برای تماشای این مسابکه ی 
هیجانی دعوت نکرده و آن ها با هم دیگر قسم کرده اند که در این مورد 
نه تر بگویند، نه خشک! هرچند که سخنگوی دولت گفته که ما از آن ها 
دعوت کردیم و توقع داشتیم شب ها در خانه ی آن ها نان بخوریم و روزها 
به مسابکه برویم )این سخنگوی لعنتی هم طالب برآمد، نبرآمد؟!(! اما 
این ها دخترای چارده ساله واری ناز می کنند )حاال شما گیر ندهید که او به 

دخترای چارده ساله چه کاری داشته؟(. 
از سوی دیگر، طالبان از اشرف غنی خواسته که هم چنان ننگ پشتانه ی 
خود را حفظ کرده و راجع به این ربودن ها چیزی نگوید! گفته می شود که 
از مادر زاییده نشده که از ننگ خود بگذرد. در همین حال، حاجی محمد 
محقق در سفر است، رفته که با طالبان مصالحه کند. یکی نیست بگوید 
که آهای حاجی که در گدودی ها خود را محقق کردی! این جا سر جان 
مردمت تورنمنت برگزار شده و تو رفتی که اگر طالبان حاضر شدند، با 
آن ها در مورد مصالحه سخن بگویی؟ خوب کسی نیست و فعاًل بی خیال 

حاجی محقق. 
سرور دانش، همین که خود او را گروگان نگرفته، خدا را هزار بار شکرگزار 
باشیم! خدایا شکرت! خدایا صدایم را می شنوی؟! شکرت که سرور دانش 
سرجایش است. می ماند استاد خلیلی! ایشان اگر لب باز کرده باشد، خدا 
را سرطان  انگار دهنش  رقم سکوت کرده که  کند. یک  باز  را  بختش 

می گیرد با طعم سل و ایدز و توبرکلوز! 
به زودی توسط شریک مالعمر کور که در حکومت  بعدی  مسابکه ی 
فعلی مقام مغز را دارد، اعالم خواهد شد! نامش را نمی گیرم اما او خود 

مثل مالعمر معیوب است، منتها از یک جای دیگر! 

خبرنگار ناراضی

طالبانومسابکه،دولتوداوری!

هادی دریابی

غنی غزنوی



ولسوالی جاغوری که در سال های گذشته  سکان دار 

کانون  روزها  این  بود،  دانشجو  و  دانش  و  معارف 

ترس و وحشت و قربانی آدم ربایی و اختتاف است. 

تروریستان هر روز گروگان گیری های شان را بیشتر 

می کنند و همین اکنون نزدیک به 20 تن را از قوم 

مورد،  جنجالی ترین  در  گرفته اند.  گروگان  به  هزاره 

افراد وابسته به گروه داعش 4 فرد ملکی از باشندگان 

گیالن  ولسوالی  رسنه ی  منطقه ی  از  را  جاغوری 

مردم  با  آنان  رهایی  برسر  که  مدت هاست  و  ربودند 

جاغوری بازی می کنند. هم چنان در تازه ترین اتفاق، 

عصر دیروز 2 باشنده ی دیگر این ولسوالی را افراد 

وابسته به گروه طالبان از ولسوالی قره باغ ربودند و تا 

کنون از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

که  می افتند  اتفاق  حالی  در  گروگان گیری ها  این 

رهایی  برای  جاغوری  ریش سفیدان  قبل  چندی 
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نتیجه ی  اما  رها شوند.  افراد  آن  تا  گفت وگو کردند 

گفت وگوهای قومی منجر به آزادی 19 مسافر اسیر 

شد و در بدل آنان نیروهای امنیت ملی 26 کودک و 

زن را رها کردند.

این بار نیز، گروگان گیران در آخرین گفت وگوی شان با 

نمایندگان اعزامی مردم ولسوالی جاغوری درخواست 

کرده اند که بروند از پیش دولت 2 زن خارجی دیگر را 

آزاد کنند، تا گروگان های مردم جاغوری را رها کنند. 

نمایندگان جاغوری به صراحت به ربایندگان گفته اند 

که این کار را نمی توانند و نخواهند کرد. در واکنش 

به این پاسخ نمایندگان جاغوری، تروریستان گفته اند 

که بروید آمادگی جنگ را بگیرید.

دو  تروریستان  دوباره  گفت وگو،  آن  از  پس  حاال 

باشنده ی این ولسوالی را ربوده اند و مردم در بالتکلیفی 

کامل مانده اند که با آدم ربایی و تروریستانی که در 

این آدم ربایی دست دارند، چه کنند؟

دولت  اما  اند.  دولت  اقدامات  منتظر  هنوز  تا  مردم 

هنوز هیچ اقدامی در برابر آدم ربایان نکرده است و 

رهبران  نداشته اند.  جاغوری  مردم  به  پاسخی  هیچ 

کامالً  مسأله  این  به  نسبت  ملی  وحدت  حکومت 

سکوت کرده اند و یک کلمه هم در مورد رنجی که 

مردم جاغوری با آن گرفتارند، نگفته اند.

این در حالی ست که هم اشرف غنی و هم عبدالله 

این  به  انتخاباتی  کمپاین های  زمان  در  عبدالله 

وعده  والیت  این  مردم  به  و  بودند  رفته  ولسوالی 

داده بودند که امنیت راه های شان را تأمین خواهند 

و  رای گرفتن سپری شده  زمان  که  اکنون  اما  کرد. 

این دو مقام از رای و ایستادگی این مردم به پای 

حتا  رسیده اند،  قدرت  به  دموکراتیک  ارزش های 

حاضر نیستند در این مورد حرف بزنند. مردم حاال فکر 

می کنند که مقام های حکومت وحدت ملی نه تنها که 

وعده های شان را برای والیت و بازسازی و شکستن 

نمک نشناسی  بلکه  نکرده اند،  عملی  طبیعی  زندان 

آشکار در مقابل این مردم کرده اند. مردم این سکوت 

را نشانه  ای از استفاده جویی و ابزاری نگری مقام های 

دموکراسی  و  رای  و  مردم  به  ملی  وحدت  حکومت 

می دانند و از هر دو مقام حکومت وحدت ملی بسیار 

طلب کارند.

حکومت،  غیرمسئوالنه ی  و  مرگ بار  سکوت  حاال 

با  غیرعادالنه  و  یک طرفه  رویارویی  یک  احتمال 

تروریستان را افزایش داده است. مردم جاغوری در 

از  گرفته اند.  قرار  دشوار  و  خطرناک  ناگزیری  یک 

ناموس شان بگذرند، یا دفاع کنند؟ مسلماً در چنین 

ناموس  از  برای حفاظت  وضعیت دشواری هرکسی 

یک  جنگ  و  خواست   خواهد  پا  به  برادران شان  و 

پدیده ی منفور، اما یک راه حل از سر ناگزیری است. 

نکند، جنگ مردمان  اقدامی  اگر دولت سریع  حاال 

گروگان گیران  و  تروریستان  با  مجبور،  و  بی اسلحه 

قربانیان  شک،  بدون  و  شد  خواهد  شروع  مسلح 

به  دولت  چنان که  اگر  گرفت.  خواهد  بی شماری 

فاجعه ی  یک  احتمال  نرود،  جاغوری  مردم  کمک 

انسانی در این رویارویی وجود دارد.

افغانستان مکلف است که جلو  این رو، حکومت  از 

این جنگ را بگیر د. این جنگ متوقف نخواهد شد، 

تأمین  برای  اساسی  اقدام  چند  دولت  این که  مگر 

امنیت ولسوالی جاغوری انجام بدهد:

1- حکومت وحدت ملی مسئو ل است که بخشی از 

نیروهای اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی را به 

قدر ضرورت در مرزهای این ولسوالی مستقر کند.

امنیت  تأمین  برای  که  است  مکلف  حکومت   -2

راه های مواصالتی این ولسوالی  نیرو بفرستد و امنیت 

را  کابل-قندهار  شاهراه  با  آن  مواصالتی  راه های 

تأمین کند.

صورت  در  که  است  ناگزیر  حکومت  هم چنان   -3

و  امنیت  از  دفاع  برای  محل  مردمان  به  ناچاری 

کند  ارسال  نظامی  تجهیزات  حیات شان  و  آزادی 

و  داعش  و  طالب  گروه  به  وابسته  آدم ربایان  با  تا 

حمله ی  ناحیه ی  از  ولسوالی  این  که  تهدیدهایی 

داعش و طالبان با آن مواجه است، مقابله کنند.

اگر چنان که حکومت وحدت ملی وضعیت به وجود 

جنگ  احتماالً  نگیرد،  جدی  را  جاغوری  در  آمده 

داعش با مردم و حکومت از همین جا شروع خواهد 

شد، یا احتماالً برای اولین بار پس از 14 سال یک 

جنگ قومی ویران گر را در افغانستان شاهد خواهیم 

بود.

به  عاجل تر  هرچه  بایستی  حکومت  این رو،  از 

وجود  به  جاغوری  باشندگان  برای  که  مشکالتی 

آمده رسیدگی کند و دسترسی تروریستان به راه های 

مواصالتی این ولسوالی را قطع کند.

فمینیسم موج دوم: اواخر قرن بیستم- 4
هوک با اشاره به تجربه ی شخصی اش از حضور 
دریافتم  »من  می گوید:  فمینیستی  گروه های  در 
که رفتار زنان سفیدپوست نسبت به من و دیگر 
از  حاکی  غیرسفیدپوست،  اشتراک کنندگان 
احساس خودبرتربینی آن هاست«. فمینیست های 
سیاه پوست به درستی می گفتند که »هر مسئله ای 
کرده اند،  مطرح  سفیدپوست  فمینیست های  که 
تأثیر آن بر سیاه پوستان به شکل قابل مالحظه ای 

نامتناسب است«. 
دامنه  ی  فمینیستی  عبارت های  آمریکا،  در 
گلوریا  از   »Ms« مجله ی خوش نمای  از  وسیعی 
تا  شد،  منتشر   1970 در  بار  نخستین  که  استینم 
سیاه پوست«،  مجرد  مادران  خواهری  »انجمن 
کتابش،  در  میلت،  کیت  می گرفت.  بر  در  را 
تحلیل  به  آغاز   ،»)1970( جنسی  »سیاست های 
کرد.  سیاسی«  ساختاری  عنوان  به  »پدرساالری 
نوع »روابط  به هر  تأکید داشت که سیاست،  او 
دو  میان  رابطه    و  می شود  گفته  قدرت«  ساختار 
جنس »رابطه   ی سلطه و تابعیت« است که هنوز 
او  است.  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  به درستی 
ستایش  هم  هم زمان  طور  به  زنان  که  می گوید 
می شوند و هم تحت سرپرستی گرفته می شوند. 
او فرض خود را با تجزیه و تحلیل انتقادی شدید 
و  دوره ها  نویسندگان  پدرساالرانه ی  رویکرد 
فروید،  می کند:  پشتیبانی  مختلف  فرهنگ های 
و  مایلر  نورمان  میلر،  هنری  الورنس،  دی.اچ. 

جین ِژنِت.
او در کوتاه مدت امید زیادی برای زنان نمی بیند. 
که  می گیرد  نتیجه  چنین  بررسی هایش  از  میلت 
واقعیت های  از  را  جنس  بتوانیم  ما  »احتماالً 
زمانی  تا  نه  »اما  نگه داریم«؛  دور  سیاسی  خشن 
اکنون  که  صحرایی  از  تحمل  قابل  جهانی  که 
باشیم«. یکی  در آن زندگی می کنیم خلق کرده 
جنس  »دیالکتیک  دیگر،  سیاسی  بیانیه های  از 
)1970(« از شوالمیت فایراستون آمریکایی بود 
ریشه دارترین  و  ابتدایی  طبقه بندی  می گفت  که 
اجتماعی  طبقه بندی  جامعه،  در  محرومیت  نوع 
نیست، بلکه جنس است. او امید به وجود آمدن 
اما  داشت؛  را  واقعی  فمینیستی«  »انقالب  یک 
بیان  چنین  را  انقالب  این  شکل گیری  پیش نیاز 

می کرد:
جنس  دو  میان  نزاع  محرک  نیروی  از  »تحلیلی 
انگلس  و  مارکس  تحلیل  اندازه ی  همان  به  که 
فراگیر  اقتصادی،  انقالب  برای  طبقاتی  تضاد  از 
با مشکل  ما  از آن؛ چرا که  باشد و حتا جامع تر 
بزرگ تری مقابل هستیم، با ستم گری و ظلمی که 

از تاریخ ثبت شده فراتر می رود«. 
در انگلستان، کتاب مهم و مؤثر »ماده ی اخته شده 
استرالیایی  اصالت  از ژرمان گریر که   ،»)1970(
داشت، »مفهوم پایین رتبگی و وابستگی طبیعی« 
که زنان اغلب آن را با متانت پذیرفته و با انفعال 
اجازه می دهند که زندگی های شان را بی خاصیت 
و ویران کند، را به چالش کشید. بخش هایی از 
افسانه ی طبقه ی متوسط در  این کتاب در مورد 
این که  با  رابطه  ازدواج هستند. در  و  مورد عشق 
چرا »موضوع و مفعول فانتزی های مردانه بودن«، 
و در مورد  فاقد غریزه ی جنسی می کند  را  زنان 
و  زیبایی  لباس پوشیدن،  »آشپزی،  که  شیوه ای 

مراقبت از خانه«، می تواند فعالیت هایی وسواسی 
و ناشی از اضطراب باشد.

شیال   »)1970( جدید  سیاست های  و  »آزادی 
میشل،  »دارایی زن )1971(« جولیت  و  روبوتام 
هر دو در پاسخ به جنبش »آزادی زنان« در حال 
رشد در انگلستان نوشته شده بودند. گرچه میشل 
اهداف  و  هویت  »در  جنبش  این  که  می گوید 
حد  تا  تنوع،  وجود  با  و  بین المللی  مشترکش« 
از  او،  کتاب  در  بود.  انقالبی  آشکارا  زیادی 
فرانسه(  و  )هالند، سویدن  اروپا  در  زنان  جنبش 
شده  بحث  خالصه  طور  به  متحده،  ایاالت  و 
است. به گفته ی او، زنان در همه جا »مظلوم ترین 
و محروم ترین افراد )جامعه( و از این رو، بالقوه، 
که  زمینه هایی  او  هستند«.  آن ها  انقالبی ترین 
نیاز به تغییر دارند را به بحث می گیرد: جنسیت، 

جامعه پذیری کودکان، تولید مثل.
جنبشی  از  الهام گرفته  و  برخاسته  نوشته ها  این 
در  زنان  رشد  به  رو   سرعت  به  اما  جدید 
انگلستان  شامل  اروپایی،  مختلف  کشورهای 
تعیین کننده(  گونه ای  به  احتماالً  )و  هم چنان  و 
حقوق  »جنبش  درون  زنان  بود.  متحده  ایاالت 
»دانش آموزان  و  سیاه پوستان«  »جنبش  مدنی«، 
می کردند  شکایت  دموکراتیک«  جامعه  ی  برای 
که اغلب با آن ها مانند »تایپیست، خدمت کار و 

موضوعی برای رابطه ی جنسی« رفتار می شود.
اعتراض ها علیه مراسم »بانوی شایسته ی آمریکا« 
 ،1969 و   1968 نوامبر  در  سیتی  آتالنتیک  در 
سر  بر  تاجی  تمسخر،  با  فمینیست ها  که  زمانی 
حال  در  که  جنبشی  دادند،  قرار  گوسفند  یک 
قرار  عمومی  دید  معرض  در  را  بود  شکل گیری 
داشتند  اعتراض  مسئله  این  بر  معترضان  داد. 
است  شیوه ای  از  سمبولی  زیبایی،  مسابقه ی  که 
جنسی،  ابژه ی  صورت  به  کل،  طور  به  زنان  که 
به خاطر  بیشتر  ضعیف و بی ارزش دیده شده و 
فمینیست  یک  می شوند.  قضاوت  ظاهرشان 
زندگی  »در  داشت:  بیان  درماندگی  از  حسی  با 
یک زن، هر روز مسابقه ی زن شایسته ی جهان 

است«.
در لندن، زنان از 1969 و در گروه های کوچکی 
مالقات می کردند: بعضی از آن ها در اعتراض ها 
علیه جنگ ویتنام درگیر شده بودند و به کسانی 
کمک  بودند،  کرده  فرار  جنگ  جبهه ی  از  که 
چپ  حزب  گروه های  از  زنان،  سایر  می کردند. 
جنبش های  یا  دانش آموزان  جنبش های  سنتی، 
دیگر برخاسته بودند. در منطقه ای در لندن به نام 
 »Shrew« هاکنی، زنان روزنامه ای کوچک به نام
را منتشر کردند و پس از مدتی گروه های  دیگری 
در  در  کردند.  منتشر  و  طرح  را  مباحث  این  نیز 
)زنان(،  گروه   56 از   ،»Shrew«  ،1971 اواخر 
کرد.  تهیه  لیستی  مردان،  گروه  یک  اضافه ی  به 
فبروری 1970، در آکسفورد  یک کنفرانس در 
)و  کودکان  و  زنان  از  زیادی  تعداد  شد.  برگزار 
تشکیل  بزرگ  جمعیتی  مردان(،  از  کمی  تعداد 
به  روسکین  کالج  از  مراسم  نتیجه  در  که  دادند 
جلسات،  این  شد.  منتقل  آکسفورد  اتحادیه ی 
برای  گفت وگو  برای  فرصتی  هرچیز،  از  بیش 
زنان فراهم می کردند: در مورد تنهایی های شان، 
کودکان،  از  نگهداری  کار،  در  برابر  حقوق 
وظایف خانه داری، در رابطه با مردان و انقالب.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده:مارگارتوالترز
انتشارات:آکسفورد

مترجم:معصومهعرفانی

بخشسیوهشتم

رای باشندگان جاغوری و نمک نشناسی 
مقام های حکومت وحدت ملی

سکوتمرگبارو
غیرمسئوالنهیحکومت،

احتمالیکرویارویییکطرفه
وغیرعادالنهباتروریستان
راافزایشدادهاست.مردم
جاغوریدریکناگزیری

خطرناکودشوارقرارگرفتهاند.
ازناموسشانبگذرند،یادفاع
کنند؟مسلماًدرچنینوضعیت
دشواریهرکسیبرایحفاظت

ازناموسوبرادرانشانبه
پاخواهدخواستوجنگیک
پدیدهیمنفور،امایکراهحل
ازسرناگزیریاست.حاالاگر
دولتسریعاقدامینکند،جنگ
مردمانبیاسلحهومجبور،با
تروریستانوگروگانگیران

مسلحشروعخواهدشدوبدون
شک،قربانیانبیشماریخواهد
گرفت.اگرچنانکهدولتبهکمک

مردمجاغورینرود،احتمال
یکفاجعهیانسانیدراین

رویاروییوجوددارد.

رحمت الله ارشاد 
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حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، می خواهد چند 
نکته را از همین اکنون روشن سازد. 

قبلی اش  مقام  به  رسیدن  برای  که  ندارد  نظر  در  او  نخست، 
او  شود.  نامزد   2019 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
امریکایی  روزنامه ی  دفتر  اعضای  با  مصاحبه اش  جریان  در 
نه  گفت:»نه،  سال،  هفت  از  پس  کابل  در  تایمز  نیویورک 

صاحب، نه به هیچ وجه.« 
شمول  به  بلندپایه  مقام های  گروه  گروه  دیدار  وجود  با  دوم، 
مقام های حاضر در دولت اشرف غنی، در آن روز از خانه اش، 
کرزی تصمیم ندارد که در سیاست و حکومت افغانستان نقش 

فعال بازی کند. 
ده  با گذشت 10  که غنی  اشاره کرد  آنکه  با وجود  او  سوم، 
از  کند،   تکمیل  را  کابینه اش  نتوانسته  آغاز حکومتش   از  ماه 
انتقاد نخواهد کرد. »برای من مناسب  حکومت ائتالفی غنی 

نخواهد بود که دیدگاه هایم را علنی بیان کنم.« 
او گفت:»من وقتم را تمام کردم. من 14 سال رییس جمهور 
بودم. من دوست دارم که این کشور رهبران جوان تر، با دیدگاه 

متفاوت، را تجربه کند.« 
زیادی  دشواری های  با  هم  غنی  حکومت  حالیکه  در 
بر سر مسایل اصلی جهت  تقریبا  نرم می کند و  دست وپنجه 
است،  گرفته  پیش  در  را  کرزی  دوران  سیاست  مخالف 
افزایش  حال  در  همواره  کنون  تا  کرزی  از  مردمی  حمایت 
بوده است. مسایل عمده ا ی که غنی در رابطه با آنها سیاست 
مخالف با سیاست کرزی را در پیش گرفته، شامل دادن آزادی 
و  شبانه  حمله های  انجام  در  امریکایی  فرماندهان  به  بیشتر 
حمله های هوایی، همکاری نزدیک تر با نظامیان پاکستانی و به 
حاشیه راندن قدرت مندان مربوط به شمال افغانستان می گردد، 

کسانی که کرزی همواره با آنان تبانی داشت. 
وجودی  با  که  گفت  تأکید  با  مصاحبه اش  جریان  در  کرزی 
آنها  درباره ی  یقینا  و  می کند  دنبال  نزدیک  از  را  مسایل  که 
دست  به  تالش  در  دیگر  بار  دارد،  گفتن  برای  حرف هایی 

گرفتن حکومت نیست. 
را  تایمز  نیویورک  با  مصاحبه  انجام  سال ها  از  بعد  او  اینکه 
پذیرفت،  نشان دهنده ی تغییر موضع او بود. او در طول سال ها، 
چنین درخواستی را رد کرده بود. یکی از اقدامات کرزی در 
انتخابات  بحران  بحبوحه ی  در  حکومتش  روزهای  آخرین 
این  از  تایمز  نیویورک  تابستان گذشته، اخراج گزارش گر  در 

احتمال  که  بود  گفته  مقاله ای  در  روزنبرگ  متیو  بود.  کشور 
دارد حکومت موقت تشکیل شود. )برخالف کرزی، یکی از 
نخستین اقدامات غنی دادن اجازه ی بازگشت به این گزارش گر 

بود.( 
روز شنبه، اتحادیه ی رادیو و تلویزیون افغانستان که با پشتیبانی 
را  کرزی  شده،  تشکیل  افغانستان  خبری  رسانه های  صاحبان 
رییس افتخاری اش برگزید و به او عنوان »معمار آزادی بیان« 
را داد.  او در روز یکشنبه پس از آن، به انجام مصاحبه موافقت 
کرد که از یکی از مشاوران او پرسیده شد که آیا این عنوان با 

اخراج آقای روزنبرگ در تناقض نیست؟
باز  پیشانی  با  و  گرمی  به  تایمز  نیویورک  گزارش گران  از  او 
کرد  استقبال  جمهوری  ریاست  کاخ  نزدیکی  در  دفترش  در 
دنبال  به  اکنون  تایمز  اشاره کرد:»نیویورک  به اصل مطلب  و 

چیست؟« 
وقتی از او پرسیدیم که آیا کسی با دادن عنوان قهرمان آزادی 
پاسخ  در  کرزی  کرد؟  خواهد  مخالفت  او،  به  مطبوعات 
مخالفت  اگر  تایمز  نیویورک  خود  هیچ وجه.  به  گفت:»نه، 
کند. مردم افغانستان می دانند که 13 سال گذشته، برای آزادی 
مطبوعات بهترین سال ها بود. فکر می کنم کسی از شهروندان 
این کشور آن را انکار نخواهد کرد. در شرایط افغانستان،  [برای 
آزادی مطبوعات] این بهترین دوران در تاریخ ما بود و بهتر از 

بسیاری از کشورهای جهان.« 
پیشرفت های  از  خاص  صورت  به  او  که  گفت  کرزی  آقای 
می بالد  به خود  افغانستان در سال های حکومتش  رسانه های 
تایمز دفاع  نیویورک  اخراج گزارش گر  برای  از تصمیمش  و 

می کند. 
روند  حفظ  افغانستان،   حاکمیت  حفظ  گفت:»[مسئله]  او 
دموکراتیک و حفظ آزادی مطبوعات بود.« کسانی که در روز 
یکشنبه به دفتر کرزی آمده بودند، نمونه ی گویایی از دالالن 
به  این روز  این کشور بود. یکی از کسانی که در  قدرت در 
دفتر کرزی آمده بود، مال عبدالسالم ضعیف بود، برجسته ترین 
دیگری  می کند.  زندگی  کابل  در  که  طالبان  حکومت  مقام 
رحیم وردک بود که در دوران کرزی سال ها  وزیر دفاع بود. 
میان  در  دیگر  چهره ها ی  ندارد.  وزیر  اکنون  وزارت  این  اما 
معین  والیت،  یک  والیتی  شورای  رییس  دیدارکنندگان،  
سیاسی پیشین وزارت خارجه، جاوید لودین؛ و صادق مدبر 

بودند. 

بعضی روزها  افغانی زندگی ست.  این شیوه ی  کرزی گفت:» 
ما نشست های خیلی زیاد داریم، روزهای دیگر هیچ نشستی 

نداریم.« 
آخرین سال حکومت کرزی در جنجال  های تلخ با دپلمات ها 
و مقام های نظامی امریکایی سپری شد. کرزی حمله های شبانه 
و حمله های هوایی را که سبب تلفات غیرنظامیان می گردید 
باال کشید که  تا آنجا  این جنجال ها  بیش از حد می دانست. 
کرزی تا آخرین لحظه های حکومتش از امضای توافق نامه ی 

امنیتی با ایاالت متحده پرهیز کرد. 
اما آقای غنی به محض نشستن بر چوکی قدرت، این توافق نامه 
را امضا کرد و از آن به بعد نظامیانش انجام حمله های شبانه 
را تشویق کرده و موضوع تلفات غیرنظامیان را اندک شمرده 

است. 
کرزی گفت:» من فکر می کنم، می توانستم خیلی تندتر از آن 
باشم، اما من در واکنشم به امریکایی ها به خاطر منافع بزرگ تر 

افغانستان، معتدل بودم.« 
او از اینکه امریکایی ها درخواست او مبنی بر توقف حمله های 
شبانه را نادیده می گرفت، خشم گین بود و گفت که نگرانی او 
این است که این کارها ادامه یابد. او از یک حمله ی هواپیمای 
بدون سرنشین در والیت خوست به تاریخ 4 ماه جون، انتقاد 
 34 حمله  این  که  گفتند  افغانستان  دولت  مقام های  کرد؛ 
جنگجوی طالبان را به قتل رساند. اما بعضی از باشندگان گفتند 

که شماری از غیرنظامیان نیز در این حمله کشته شدند. 
با ایاالت متحده که در یک مورد او  او گفت که جنجال او 
طور  به  است«،  کرده  خیانت  افغانستان  »به  کشور  این  گفت 
ضد  او  که  شده  دیدگاه  این  گرفتن  شکل  سبب  اشتباهی 

امریکایی ست. او گفت چنین دیدگاهی درست نیست. 
او گفت:» مردم ایاالت متحده بزرگ اند. من احترام زیادی به 
آنها دارم.« او از کشوری که میزبان شمار زیادی از شهروندان 

افغانستان به شمول دو برادرش است، سپاس گزار بود. 
زمانی که کمونیست ها پدرش را در افغانستان زندانی کردند، 
کرزی در هند در دانشگاه درس می خواند. او گفت:»برادرم 
در امریکا که شب و روز در یک رستورانت کار می کرد،  هر 
دالر  صد  من  برای  سال،  شش  برای  تأخیری  هیچ  بدون  ماه 
با آن صحبت می کنم،   امروز من  انگلیسی ای که  می فرستاد. 
برادرش،  او  منظور  فرستاد.«  من  به  او  که  پولی ست  نتیجه ی 

محمود کرزی بود. 

که  فرصتی  به خاطر  دارم،   امریکایی ها  به  زیادی  احترام  من  کرزی گفت:» 
شما دادید تا مردم سخت کار کنند و از آن سود ببرند.« او صحبت هایش را 
این گونه ادامه داد:»این کار در تناقض آشکار با حمله های شبانه، بمباران و 
زندانی ساختن شهروندان افغانستان توسط حکومت ایاالت متحده قرار دارد. 

من به مردم امریکا احترام زیاد دارم.« 
او گفت که انتظار دارد مقام های امریکایی در عملی ساختن گفت وگوهای 
صلح با طالبان نقش فعال تری بازی کنند و این را در مالقات اخیرش با سفیر 

ایاالت متحده به او گفته است. 
کرزی گفت:»من می خواهم که ایاالت متحده به شکل علنی بیانیه صادر کند 
که امریکا در تالش سپردن کنترل افغانستان به صورت قسمی یا به هر شکل 
دیگر، به پاکستان نیست و نمی خواهد نفوذ پاکستان را به افغانستان بیاورد. او 
گفت که به سفیر ایاالت متحده گفته است که »دوست دارم واکنش شان را 

در این رابطه بشنوم.«
انتقاد  غنی  از حکومت  نمی خواهد  که  می کرد  اصرار  کرزی  آقای  آنکه  با 
کند،  او گفت که از تالش غنی برای بهبود مناسبات با پاکستان نگران است. 
ملی  امنیت  ریاست  و  بین آی اس آی  تفاهم نامه   امضای  ماه گذشته،  کرزی 

افغانستان را به صورت علنی نکوهش کرد. 
رهبری  از  بود:»ما  نوشته  بود،  شده  فرستاده  رسانه ها  به  که  بیانیه اش  در  او 
حکومت می خواهیم که در زودترین فرصت ممکن امضای تفاهم نامه را لغو 
کند و باید از امضای هر گونه قرارداد و تفاهم نامه بر خالف منافع ملی، پرهیز 

کند.« 
سخن گوی پیشین او، ایمل فیضی، که اکنون خودش را مسئول روابط کرزی 
دشمن«  با  »هم خوابی  را  تفاهم نامه  امضای  برای  غنی  اقدامات  می خواند،  

خواند. 
معامله  یک  امضای  نمی توانم  گفت:»من  آی اس آی   به  اشاره  با  کرزی 
نخستین  از  آی اس آی  کنم.«  پشتیبانی  سازمان  آن  با  را  )تفاهم نامه/قرارداد( 
حمایت کنندگان طالبان بود و باور بر این است که تا کنون بر اعضای این گروه 
اعمال نفوذ می کند. او گفت:»من یک صلح جو هستم. من از جنگ افروزی 

حمایت نمی کنم.« 
او تأکید کرد که نمی خواهد بار دیگر رییس جمهور شود. 

قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که یک رییس جمهور نمی تواند بیش 
از دوبار، انتخاب شود. بعضی از تحلیل گران آن را به معنای دو دوره ی مسلسل 
تفسیر کرده اند. بر اساس این برداشت، با آنکه کرزی دو دوره رییس جمهور 
بوده است، پس از یک دور وقفه، می تواند در انتخابات 2019 که 61 ساله 

می شود، خودش را نامزد کند. 
اما کرزی با تأکید گفت:»ببینید،  اگر کشور بار دیگر به من نیاز داشته باشد،  این 

عالمت خوبی نخواهد بود.« 

کرزی: برای احراز مقام قبلی ام
 در سال 2019 نامزد ریاست جمهوری نخواهم بود

قانوناساسیافغانستان
صراحتداردکهیکرییس
جمهورنمیتواندبیشاز

دوبار،انتخابشود.بعضی
ازتحلیلگرانآنرابه

معنایدودورهیمسلسل
تفسیرکردهاند.براساس
اینبرداشت،باآنکهکرزی

دودورهرییسجمهوربوده
است،پسازیکدوروقفه،
میتوانددرانتخابات2019
که61سالهمیشود،خودش

رانامزدکند.
اماکرزیباتأکید

گفت:»ببینید،اگرکشوربار
دیگربهمننیازداشتهباشد،

اینعالمتخوبینخواهد
بود.«

منبع: نیویورک تایمز 

نویسنده: راد نرالند

برگردان: جواد زاولستانی 



باشند.  آگاه  چیزها  از  بسیاری  از  باید  زنان 
دستیابی به اهداف مختلف در زندگی برای هر 
اهداف  این  به  رسیدن  و  منی افتد  اتفاق  فردی 
اکرث  مهارت هاست.  از  تعدادی  دانسنت  مستلزم 
افراد این گونه می اندیشند که زنان موفق، قوی و 

مستقل، زناِن تنها هستند.
دارای  و  متأهل  زنان  که  حالی ست  در  این 
خوشحال  کامالً  و  مستقل  می توانند  نیز  فرزند 
مدرن  دنیای  این  در  زندگی  منظور  به  باشند. 
حامیت  خود  از  چگونه  که  بیاموزید  باید  شام 
رابطه ی  در  که  هنگامی   باشید.  مستقل  و  کرده 
زناشویی هستید، بسیار عالقه مندید که رابطه ی 
این  با  اما  باشد؛  شادی  و  عشق  از  رسشار  شام 
زوج  بیامرگونه ی  دل بستگی  آن  دل تان  وجود، 
زیر  سطور  در  منی خواهد.  نیز  را  یک دیگر  با 
به 7 هدف اشاره می کنیم که هر زنی باید برای 

رسیدن به اهدافش در نظر بگیرد...
1. شغل رویایی خود را پیدا کنید

که  نیست  شغلی  در  ماندن  از  بدتر  هیچ چیزی 
از آن متنفر هستید؛ پس یافنت شغل رویایی تان 
در  شام  که  هنگامی   شامست.  اصلی  هدف 
شغل موردعالقه  ی تان در حال کارکردن هستید، 
سخت کار کرده و پول بیشرتی کسب می کنید. 
باره:  این  استیو جابز در  از  الهام بخش  جمله ای 
»تنها راه رسیدن به اهداف بزرگ زندگی، عشق 
است. اگر شام هنوز آن را پیدا نکرده اید، نباید از 
پای بنشینید. با وجود عشق، شام به اهداف خود 

خواهید رسید«.
2. عشق زندگی تان را پیدا کنید

هامن طور که در باال اشاره کردیم، زن مستقل الزاماً 

تیمی بین املللی از دانشمندان، مناطق مغزی دخیل 
در رفتارهای خودخواهانه و برشدوستانه را مشاهده 
از  استفاده  با  که  کردند  اعالم  محققان  این  کردند. 
یافته های جدید، قادرند بین رفتارهای برشدوستانه و 

خودخواهانه در مغز، متایز قایل شوند.
جامعه  یک  دوام  برای  دیگرخواهانه  رفتارهای 
اساسی هستند و افراد را قادر می سازند در گروه ها 
موفق تر  اجتامعی  ساختارهای  داشته،  همکاری 
عمومی  سالمتی  در  و  کنند  خلق  را  بزرگ تر  و 
مشارکت داشته باشند. با این حال، علی رغم اهمیت 
دیگرخواهی، علم هنوز درک محدودی از رفتارهای 
دیگرخواهانه و خودخواهانه دارد و نوسان افراد بین 
رفتارهای دیگرخواهانه و رفتار خودخواهانه به خوبی 

درک نشده است.
بررسی  دنبال  به  این تحقیق  دانشمندان حارض در 
پرسش های  به  بتوانند  تا  بودند  موضوع  این  بیشرت 
موجود در این رابطه پاسخ گویند. این تحقیق شامل 
بررسی  با  بود و محققان  30 سوژه ی آزمایشگاهی 
نام  به  مغز  از  قرشی  زیرناحیه های  دریافتند،  آن ها 
و  خودخواهانه  ارزش های  ارزیابی  در   »MPFC«

برشدوستانه دخیل اند.

نباید تنها باشد. تالش کنید تا خانواده ای موفق 
نیز زنان قوی و مستقل را  تشکیل دهید. مردان 
دوست دارند. قوی باشید و اجازه ندهید ترس تان 
و  بازدارد  موفقیت های تان  به  رسیدن  از  را  شام 

مانع از ایجاد رابطه ای موفق شود.
3. پس انداز مالی داشته باشید

مالی  حامیت  برای  زیادی  پول  مقدار  به  شام 
مستقل شدن  برای  شام  اما  ندارید؛  نیاز  خودتان 
نیازمند آن هستید که همیشه مقداری پس انداز 
مالی  فقر  به دلیل  از زنان  بسیاری  باشید.  داشته 
می مانند؛  باقی  بدی  بسیار  زناشویی  روابط  در 
زیرا هزینه ی زندگی خود و فرزندشان را ندارند. 
همیشه برای خود پس اندازی داشته باشید؛ زیرا 

آینده پیش بینی ناپذیر است.
4. به  تنهایی سفر کنید

خواهد  تجربه  از  مملو  برای تان  تنهایی  سفر 
بود. این سفر می تواند یک سفر جاده ای کوتاه 
به  شام  که  هنگامی   باشد.  جهانی  تور  یک  یا 
که  دارید  را  این  فرصت  می کنید،  سفر   تنهایی 
جزئیات اطراف تان را با دقت بیشرتی نگاه کرده 
در  این  شوید.  آشنا  جدیدی  انسان های  با  و 
حالی ست که شاید هنگامی  که شام با دیگران 
اطراف  شگفتی های  دیدن  از  می روید،  سفر  به 

غافل شوید.
5. خانه ای برای خود بخرید

به نفس  اعتامد  زندگی،  برای  فضایی  داشنت 
می دهد.  شام  به  وصف ناشدنی  استقاللی  و 
دیگر  باشید،  رسپناهی  دارای  شام  که  هنگامی  
به راحتی  را  نیستید و روابط مخرب خود  نگران 
زنان  که  است  روابطی  منظور  می کنید.  ترک 

مشاهدات انجام شده بر روی مغز این افراد با استفاده 
از »FMRI« نشان داد، سیگنال دیداری خودخواهانه 
در نواحی شکمی )ventRal( قرش »MPFC« مغز 
قوی تر بود، در حالی که سیگنال دیگرخواهی در 

مجبور به تحمل آن هستند و دیگر راهی برای 
آپارمتان  یک  خرید  شاید  منی یابند.  بهبودی 
برای شام غیرقابل  تصور باشد؛ اما با برنامه ریزی 

قطعاً می توانید این کار را بکنید.
6. یاد بگیرید که چگونه از خود دفاع کنید

دعوا  و  مبارزه  اهل  واقعی  زن  بگویید  شاید 
نیازمند  شام  زندگی  طول  در  شاید  اما  نیست؛ 
این در مواقعی است  باشید.  به دفاع از خودتان 
که شام با یک دزد یا شوهری که به لت کردن و 
پرخاش گری روی آورده، روبه رو می شوید. گاهی 
زندگی  می تواند  کوچک  فنون  همین  یادگیری 
شامرا نجات دهد. کالس های کیک بوکسینگ 

و دفاع شخصی برای هر زنی مفید است.
7. تبدیل به الگوی برای جامعه شوید

بسیاری از افراد از شام خواهند پرسید که چگونه 
تبدیل  شده اید.  قدرت مند  و  مستقل  زنی  به 
شام مطمئناً از مادر یا مادرکالن تان می توانستید 
هم اکنون  که  باشید  داشته  یاد  به  بگیرید.  الگو 
خود  فرزندان  برای  نیز  خوبی  الگوی  می توانید 

باشید.
و  مستقل  زنی  مقام  به  رسیدن  برای  نکات  این 
مادر  می توانید  شام  اند.  مهم  بسیار  قدرت مند 
قوی، خواهر قوی یا مادرکالن قدرت مند باشید. 
و  بوده  قوی  و  مستقل  رییسی  می توانید  شام 
الگویی برای بسیاری از افراد باشید. من مطمنئ 
هستم زنان بسیاری لیستی بلندباال برای رسیدن 
به موفقیت در زندگی دارند. تعیین اهداف، شام 
شام  زمان  این  در  و  کرده  جسورتر  و  قوی تر  را 
می توانید از زندگی شاد و به کامل رسیدن خود 

لذت بربید. )برترین ها(

ناحیه ی فوقانی )doRsal( این قرش قوی تر است.
مقاالت  مجموعه ی  در  تحقیق  این  جزئیات 
آکادمی ملی علوم آمریکا منترش شده است. )جام 

جم آنالین(

6

بگو مگو از

از کابل تا تهران، دنیا به کام طالبان
جالب ترین  حال  عین  در  و  وحشت ناک ترین  از  یکی 
گروه  ما،  منطقه  ی  اخیر  سال های  پدیده های 
تروریستی داعش است. وحشت ناک است به دالیلی 
و  مختلف   دالیل  به  است  جالب  می دانیم.  همه  که 
که  است  نفعی  عجیب  میزان  دالیل،  این  از  یکی 

کشورهای مختلف و بازیگران متفاوت از وجود و حضور این پدیده می برند.
آن قدر  از دولت،  بیرون  و  در دولت  قبیله ای طالب  و  هم فکران  و هم دردان فکری 
افغانی را به قصد تطهیر طالبان برجسته کردند که اینک طالبان رفته رفته  داعش 
گروه  این  که  حالی  در  می شوند؛  تبدیل  نجات  فرشته های  به  تعدادی  نگاه  در 
ثبات،  آرامش،  برای  تهدید  جدی ترین  و  کشنده ترین  مهم ترین،  هیچ شکی،  بدون 
دموکراسی )نیمه جان(، حقوق مدنی و وحدت ملی در افغانستان است. این در حالی 
است که با کمی دقت در خواهیم یافت که داعش و آنچه داعش را در کشورهای 
جان مایه ی  ببرد.  پیش  از  مهمی  کار   افغانستان  در  نمی تواند  می کند،  جذاب  عربی 
تروریسم  اصلی  بستر  قبیله ای  ساختار  افغانستان،  در  قدرت  بازی  و  سیاست  قومی 
با  می شود  خوانده  افغانستان  امروز  که  سرزمینی  و  مردم  متفاوت  نقش  و  افغانی 
سرزمین های اعراب در »خالفت های اسالمی« و... امکان موفقیت جدی داعش و 

روایت تاریخی-تمدنی این گروه در افغانستان را را ناچیز می کند.
حاال کار به جایی رسیده است که جمهوری اسالمی ایران و طرف داران افغانی اش، 
دوستی و روابط روزافزون جمهوی اسالمی با طالبان را با توسل به تهدید داعش، 
طالبان  با  را  رابطه اش  قبل  اسالمی سال ها  در حالی که جمهوری  توجیه می کنند؛ 
ایجاد کرد  و در این راه تا جایی پیش رفت که قبل از سال 2008 تالش داشت تا در 
جنوب کشور، قبیله  ی اسحاق زی درانی را که میانه ی خوبی با طالبان نداشتند )قبال 
در قندهار با طالبان جنگیده بودند( با این گروه نزدیک کند. در همین سال ها، ایران 
به طالبان در کنار سالح های دیگر، ماین های پیشرفته ای دادند که کشف شان سخت 
بود. بعداً این روابط بعد از 2012 کم کم آشکار شد؛ اما ایران یا در مورد آن خاموشی 
می گزید ، یا آن را انکار می کرد. حاال پدیده ی داعش، فرصت را به جمهوری اسالمی 
ایران داده است تا از یک طرف کمک هایش را به طالبان افزایش بدهد  و از طرف 

دیگر، این کمک ها و روابط دوستانه اش با این گروه تروریستی را توجیه کند.
رشد  می رویند،  محیطی  در  دیگر  ریز  و  خرد  تروریستی  گروهک  های  و  داعش 
می کنند، به کار و فعالیت شان ادامه می دهند  و از شرایطی بهره می برند که طالبان 
ایجاد کرده اند، نگه می دارند و گسترش می دهند. ادعای دوستی با طالبان و تجهیز 
با داعش از سوی جمهوری اسالمی، بسیار  و تعلیم تروریست های آن برای مقابله 
مضحک و بی پایه است. آیا برای مقابله با گروهک تروریستی داعش افغانی، باید به 
نیروهای امنیتی، حوزه های ضدتروریستی و ارتش افغانستان کمک کرد، یا نه، باید 
به مادر تروریسم افغانی کمک کرد تا شرایط روییدن و رشد گروهک های تروریستی 
بیشتر را مهیا کرده، زمینه  ی بیچارگی مردم افغانستان، مخصوصًا ساکنان حوزه های 
و  ثبات  از  ایران  اسالمی  جمهوری  که  است  آن  واقعیت  کند؟  فراهم  را  ضدطالب 
آرامش یک افغانستان نزدیک به غرب، نگران است  و طالبان را به عنوان مهم ترین 
بر  برای فشار  افغانستان، هم  امریکا در  نیروی ضدغرب و حضور  و قدرت مندترین 
و  مفید  غربی ها  با  چانه زنی هایش  در  فشار  ابزار  عنوان  به  هم  و  افغانستان  دولت 
سودمند می داند، نه هم پیمانان دیروزش را که هم از دولت مرکزی حمایت می کنند  

و هم از حضور امریکایی ها در افغانستان.

با این  همه مشکل اساسی و جدی که در کشور وجود 
دارند، حکومت برای حل آن توجه نمی کند؛ اما چند آدم 
نگران  و  نشسته اند  جاده ها«  نام گذاری  در »کمیسیون 
نام  به  یکی  و  کاتب  نام  به  جاده  یک  چرا  که  استند 
برای  می ریزند  برنامه  است...  شده  نام گذاری  مزاری 

حذف این دو نام!
این گونه نابردباری و عدم تحمل و مدارا، به نفاق و بی اعتمادی قومی دامن می زند؛ به 
را خانه ی  افغانستان  و  باشیم  بردباری داشته  اندکی  بهتر است  نابردباری ها،  این  جای 

همه ی مردم و اقوام افغانستان بدانیم!

خلص سوانح هزاران نفر روی میز مقام ها در ارگ قرار 
دارد. وقتی مقام ها روی هر گزینه بحث می کنند، اولین 
چه  آدم  این  سر  پشت  می شود:  مطرح  این گونه  سوال 
کسی قرار دارد؟ خوشا به حال کسی که پشت سر ش 
حتمًا  او  زیرا  باشد؛  داشته  قرار  چنگ بروت  آدم  یک 

شانس کامیابی دارد.

یک پارادوکس خطرناک!
وزیر مخابرات که باید آدم آپدیت شده باشد، مي خواهد 
فیس بوک را سانسور کند، ولي وزیر معارف مي خواهد 
برچیند.  وزارت  از  را  افغاني  تنبان  و  پیراهن  ریشه ي 
روز  تکنولوژي  به  که  دسترسي هایي  تمام  با  یکي  آن 
به  را  مدرنیته شدن  یکي مي خواهد  این  و  برگردد  قرن عقب  به شش  دارد، مي خواهد 
کارمندانش بیاموزد. بد نیست بفهمیم لباسي که در خانه مي پوشیم، با لباسي که در دفتر 

باید پوشید، نباید یکي باشد.
پ.ن 1: وزیر مخابرات ره خدا هدایت کنه!

پ.ن 2: وزیر معارف با این کارش حداقل فضاي ظاهري وزارت را خوشایند مي سازد. 
خوب است ریشه ی همین پیراهن هاي بدون نکتایي و تنبان هاي نکتایي دار خشکانده 

شود!

Abdullah Watandar

یعقوب یسنا

Shah Hussain Murtazawi

Maryam Mehtar 







7 هدفی که هر زن مستقلی باید داشته باشد

مغز کجا خودخواه می شود؟!
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ایلگنر: رونالدو معضل بزرگ 
بنیتس خواهد بود

هانری: جکسون مارتینز، 
مناسب آرسنال است

زیدان: 
ریال به دنبال پوگباست

معتقد  مادرید،  ریال  سابق  آملانی  دروازه بان  ایلگرن،  بودو 

به  الدو را حتی  بنیتس منی تواند به سادگی رون است که 

بهانه اسرتاحت دادن، نیمکت نشین کند. 

رافا بنیتس، مربی جدید ریال را همه به عنوان مربی ای 

که به استفاده از سیستم چرخشی اعتقاد دارد می شناسند 

نیز  تیمش  ستارگان  کردن  نشین  نیمکت  از  حتی  او  و 

چون  غول هایی  نیز  او  بعدی  تیم  ستارگان  ندارد.  ابایی 

ا نیمکت  الدو و گرت بیل هستند. ستارگانی بیگانه ب رون

نشینی. 

بودو ایلگرن که در اواسط دهه 90 به ریال مادرید پیوست و 

ا این تیم در سال 1998، قهرمان اروپا نیز شد، در همین  ب

الدو می تواند برای بنیتس  رابطه به اسپورت 1 گفت: رون

از  استفاده  به  بنیتس  تبدیل شود.  بزرگ  به یک معضل 

سیستم چرخشی اعتقاد دارد و در مصاحبه هایش نیز به 

این مساله اذعان داشته است. 

الدو و بیل  او برای محقق کردن این برنامه اش، باید رون

را نیز در چندین بازی برای تجدید قوا و اسرتاحت کردن 

ا  نیمکت نشین کند. در این مورد به اعتقاد من، بنیتس ب

اید  الدو به مشکل برخورد خواهد کرد. فکر می کنم او ب رون

برای پیاده کردن این برنامه، جانب احتیاط را رعایت کند. 

این مهم ترین چالش او در ریال خواهد بود. 

می کنم  فکر  گفت:  آنچلوتی  اخراج  مورد  در  ایلگرن 

او  می ماند.  ریال  در  نیز  دیگر  فصل  یک  باید  آنچلوتی 

این شایستگی را داشت. فصل گذشته بسیاری اتفاقات 

به رضر او رخ دادند. فروش آلونسو و دی ماریا به رضر ریال 

در طول فصل شد و در این زمینه آنچلوتی مقرص نبود. 

بینیم بنیتس به عنوان جانشین او چه خواهد کرد.  ب

مارتینز  تا جکسون  کرد  امیدواری  ابراز  آرسنال  اسطوره 

به آرسنال بپیوندد و او را مهره ای مناسب برای این تیم 

دانست. 

AC میالن خواهد  به  مارتینز  در حالی که گفته می شد 

تایید  را  خرب  این  نیز  پورتو  باشگاه  مدیر  حتی  و  رفت 

قریب الوقوعش  انتقال  هرگونه  بازی کن  این  بود،  کرده 

پی  در  سخت  نیز  آرسنال  طرفی  از  دانست.  منتفی  را 

ونگر  آرسن  حتی  و  است  کلمبیایی  مهاجم  این  جذب 

ا این بازی کن داشته است.  صحبت هایی را نیز ب

ونگر نیز تایید کرده است که چندین باشگاه، در پی به 

اسطوره  هانری،  تیری  هستند.  گرفنت جکسون  خدمت 

عقیده  به  گفت:  خربنگاران  به  رابطه  همین  در  آرسنال 

من، جکسون مارتینز برای آرسنال مهره مناسبی خواهد 

اکنون  هم  آرسنال  در  که  داشت  توجه  باید  بته  ال بود؛ 

سبک  بیش  و  کم  که  دارد  حضور  ژیرو  مثل  مهاجمی 

بازیش شبیه به مارتینز است. 

باشد  ژیرو  از  باالتر  مارتینز  بدنی  قدرت  می کنم  فکر 

فصل  مارتینز  بپردازد.  دفاعی  کارهای  به  نیز  بیشرت  و 

داشت.  قهرمانان  لیگ  در  بخصوص  پورتو  ا  ب خوبی 

که   بینیم  ب اید  ب و  دارد  ونگر  نظر  به  بیستگی  چیز  همه 

خواهد  تصمیمی  چه  ونگر  مارتینز،  پیوسنت  درصورت 

پشت  بدی  چندان  فصل  هم  ژیرو  من  نظر  به  گرفت. 

رس نگذاشت. 

که  کرد  تایید  ریال،  دوم  تیم  مربی  زیدان،  الدین  زین 

این باشگاه به دنبال به خدمت گرفنت پل پوگبا، ستاره 

یوونتوس، در این تابستان است. 

ستاره  این  خدمت  به  دنبال  به  قبل  مدت ها  از  ریالی ها 

ا  پوگب کرد  تایید  هم  زیدان  اکنون  و  هستند  فرانسوی 

تابستانی  انتقاالت  و  نقل  ازار  ب در  ریال  اهداف  از  یکی 

است. 

او به خربنگاران گفت: او همه ویژگی های الزم را دارد. 

فکر می کنم او فوق العاده است. چیزی که من در مورد 

یک  ویژگی های  همه  او  که  است  این  دارم،  دوست  او 

بازی کن متام عیار را دارد. 

دارد  هم  گول زنی  توان  که  است  کاملی  بازی کن  او 

او  فوتبالی،  کیفیت  نظر  از  برود.  جلو  دارد  دوست  زیرا 

استثنایی است. باشگاه های زیادی به دنبال او هستند؛ 

به  بزرگ  باشگاه های  که  است  طبیعی  ریال.  جمله  از 

دنبال بازی کنان بااستعداد باشند. 

پیدا کند، مهم است که  ادامه  او  این که پیرشفت  برای 

چنین  از  همیشه  او  امیدوارم  و  باشد  ساملی  محیط  در 

رشایطی برخوردار باشد. 

ریبری شروع فصل بعد را از دست داد

پیشنهاد 55 میلیون یورویی سیتی 
برای استرلینگ

آگوئرو: 
می خواهم توپ طال را ببرم

توافق یوونتوس با مهاجم اتلتیکو مادرید

تمایل تاتنهام برای 
به خدمت گرفتن کاسیاس

بندیتو: 
پوگبا را به بارسلونا می آورم

مذاکره ریال مادرید 
با مدیربرنامه های اوتامندی

وی  چشم انداز  و  ریربی  فرانک  وضعیت 

برای بازگشت به ترکیب بایرن روز به روز 

بدتر می شود. 

پایانی  ظاهرا  ریربی  مصدومیت  داستان 

بود  امیدوار  که  بازی کن  این  ندارد. 

و  کند  آماده  جوالی  اول  تا  را  خودش 

در  مونیخ  بایرن  تابستانی  اردوی  به 

است  وضعیتی  در  حاال  برساند،  چین 

آغازین  بازی های  در  حتی  حضورش  که 

فصل آینده هم در هاله ای از ابهام است. 

آن که  از  بعد  بود،  نوشته  دیروز  "کیکر" 

فرانسوی  هافبک  این  معالجه  روند 

پزشکان  نداشت،  را  مطلوب  نتیجه 

گچ  را  وی  پای  مچ  گرفتند  تصمیم 

باید  هفته  چهار  تا  وی  حال  و  بگیرند 

بعد  باشد. ریربی  اسرتاحت مطلق داشته 

اواسط  از  و  هفته  چهار  این  گذشت  از 

زیر  هفته  شش  تا  چهار  باید  جوالی 

داشته  انفرادی  تیم مترین  پزشکان  نظر 

بازی کن رشوع  این  ترتیب  این  به  باشد. 

فصل بعدی بوندسلیگا را از دست خواهد 

داد. وی به "کیکر" گفت: از شنیدن این 

اامیدم.  خرب عصبانی و ن

گفتنی است ریربی 11 ماه مارچ در دیدار 

مصدومیت  دچار  دونتسک  شاختار  برابر 

شد. 

دارد  قصد  منچسرتسیتی  باشگاه 

برای  یورویی  میلیون   55 پیشنهادی 

ملی  پوش  ستاره  اسرتلینگ،  رحیم  خرید 

لیورپول، ارائه بدهد.  

لیورپول  باشگاه  که  کرد  ادعا  گول  سایت 

منچسرتسیتی  اول  پیشنهاد  گذشته  هفته 

اسرتلینگ،  خرید  برای  سیتی  کرد.  را  رد 
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به  صورت  رسیدن  در  پاداش  یورو  میلیون 

دستاوردهای مختلف، پیشنهاد کرده بود.  

اکنون آن ها پیشنهادی 48 میلیون یورویی 

ارائه داده اند که باز هم 6. 9 میلیون یورو 

به عنوان پاداش  موفقیت های مختلف، در 

آن گنجانده شده است.  

 55 از  بیش  پرداخت  برای  متایلی  سیتی 

ندارد.  اسرتلینگ  خرید  برای  یورو  میلیون 

قرارداد فعلی این مهاجم  جوان که در سال 

دارد  ار  اعتب  2017 سال  تا  کرد،  امضا   2012

هزار   138 هفتگی  دستمزد  پیشنهاد  او  و 

 یورویی برای متدید قرارداد را رد کرد.  

حمله  خط  تقویت  برای  هم چنین  سیتی 

مهاجم  فیرمینو،  روبرتو  دنبال  به  اش، 

مدیر  راجر  ویتمن،  هست.  هم  هوفنهایم 

این  که  کرد  تایید  دیروز  فیرمینو،  برنامه 

لیگ  تیم  یک  راهی  درتابستان  بازی کن 

برتری خواهد  شد.  

مهاجم آرژانتینی منچسرتسیتی رویای فتح 

توپ طال را در رس دارد. 

ا 26 گول زده  رسخیو آگوئرو فصل گذشته ب

آقای گول لیگ برتر انگلیس شد. 

حقیقت  است:  گفته  خربنگاران  به  آگوئرو 

خیلی  طال  توپ  بردن  از  که  است  این 

خوشحال می شوم. فصل خوبی را پست رس 

کل  در  ولی  شدم  مصدوم  مدتی  گذاشتم. 

فصل خوبی داشتم. 

من  به  را  فرصت  این  برتر  لیگ  در  بازی 

می دهد که حداقل جزو نامزدهای توپ طال 

قرار بگیرم. بازی در این لیگ موقعت های 

زیادی را برای شام فراهم می کند. 

سیتی  در  حضور  از  که  است  این  حقیقت 

خوشحال هستم و قصد دارم برای سال های 

زیادی در این باشگاه مبانم. 

ماریو مانژوکیچ برای پیوسنت به یوونتوس 

رسیده  توافق  به  باشگاه  این  مدیران  ا  ب

است. 

مانژوکیچ کروات تابستان گذشته از بایرن 

بازی   46 در  و  پیوست  اتلتیکو  به  مونیخ 

موفق به زدن 20 گول برای این تیم شد. 

او  برای  اللیگا  انتهایی  هفته های  البته 

چندان خوب پیش نرفت و سیمئونه اغلب 

از تورس به جای وی در پیشانی خط حمله 

استفاده می کرد، مساله ای که زمزمه های 

خروج مانژو از باشگاه را تقویت کرد. 

باشگاه  به  نزدیک  نرشیه  اسپورت،  توتو 

مدیران  که  کرده  ادعا  دیروز  یوونتوس، 

بر رس قراردادی  مانژوکیچ  ایجنت  ا  ب یووه 

با حقوق سالیانه 4 میلیون یورو به توافق 

نشده  قطعی  هنوز  انتقال  این  اما  رسیده 

اتلتیکو  مدیران  ا  ب اید  ب یوونتوس  است. 

که  انتقالی  بنشیند.  مذاکره  میز  پای 

چندان آسان هم به نظر منی رسد. 

حمله،  خط  برای  یووه  گزینه  دیگر 

اروگوئه ای  مهاجم  کاوانی،  ادینسون 

پاری سن ژرمن است. با جدایی احتاملی 

پی  در  سخت  یوونتوس  وز،  ته  کارلوس 

جذب یک مهاجم شاخص جهانی است. 

تاتنهامی عالقه دارند تا ایکر کاسیاس، 

ریال  اسطوره ای  کاپیتان  و  دروازه بان 

در  لوریس  هوگو  جایگزین  را  مادرید 

چارچوب دروازه خود کنند. 

مورد  در  شایعات  که  می رسد  نظر  به 

وضعیت آینده کاسیاس پایانی ندارند. در 

مرد  کاسیاس،  دوشنبه  روز  که  رشایطی 

بعد  فصل  پیراهن های  تبلیغات  در  اول 

ریال مادرید بود و این طور به نظر می رسد 

ریال  در  اش،  قلبی  متایل  مطابق  او  که 

ایندیپندنت  نرشیه  دیروز  ماند،  خواهد 

روز  چند  طی  تاتنهامی ها  که  شد  مدعی 

جذب  برای  خود  رسمی  پیشنهاد  آینده، 

کاسیاس را به مدیران ریال ارائه خواهند 

واکنش  ا  ب پیشنهاد  این  احتامال  و  داد 

مثبت در ریال مادرید روبرو خواهد شد. 

می تواند  تاتنهام  به  کاسیاس  انتقال 

را  ریال  به  دخیا   پیوسنت  برای  زمینه 

به  تاتنهام  این که  ضمن  کند،  فراهم 

ریال  ا  ب اروپا،  لیگ  در  حضور  دلیل 

مادرید در لیگ قهرمانان برخورد نخواهد 

فعلی  دروازه بان  لوریس،  هوگو  کرد. 

سیلسن)دروازه بان  با  همراه  تاتنهام 

به  پیوسنت  گزینه های جدی  از  آژاکس(، 

ایتد است و در صورت قطعی  منچسرتیون

بهرتین  کاسیاس  لوریس،  جدایی  شدن 

خواهد  تاتنهام  در  وی  برای  جایگزین 

بود. 

کاندیداهای  از  یکی  بندیتو،  آگوستی 

در  دوشنبه  روز  ا،  بارسلون باشگاه  ریاست 

ا برنامه "Al diA 8" ادعا کرد که  مصاحبه ب

کند  متقاعد  را  یوونتوس  ستاره  می تواند 

ا بپیوندد.  که به بارسلون

پوگبا، ستاره فرانسوی 22 ساله یوونتوس، 

و  نقل  برای  ا  بارسلون اصلی  هدف  به 

است.  شده  تبدیل  تابستانی  انتقاالت 

ا وجود این که به حکم فیفا  این باشگاه ب

این فصل  در  را  بازی کنی  منی تواند هیچ 

به  رسمی  بصورت  انتقاالتی،  و  نقل 

برای  ا  پوگب ا  ب دارد  قصد  بگیرد،  خدمت 

فصل بعد قرارداد امضا کند. 

کاندیداهای  از  یکی  که  بندیتو  آگوستی 

در  بارسلوناست،  باشگاه  ریاست 

راضی  توانایی  که  کرد  ادعا  مصاحبه ای 

را  بارسا  به  پیوسنت  برای  ا  پوگب کردن 

ا پوگبا  دارد. او به " Al diA 8" گفت: من ب

آ  آندره  ا  ب ابتدا  واقع  در  ام.  کرده  صحبت 

صحبت  یوونتوس  باشگاه  مدیر  آنیلی، 

ا به  ا پوگب کردم و سپس بصورت مستقیم ب

گفتگو نشستم. 

 12 خالص  حقوق  درخواست  من  از  او 

را  انتقالش  رقم  کرد.  سال  در  میلیونی 

اگر من  یورو عنوان کرد.  میلیون  نیز 80 

شوم،  انتخاب  باشگاه  رئیس  عنوان  به 

ا بیاورم.  ا را به بارسلون می توانم پوگب

بندیتو  مصاحبه،  این  از  دیگر  بخشی  در 

شود،  برنده  انتخابات  در  اگر  که  گفت 

ا را که سال  قرارداد اسپانرس قطری بارسلون

بعد به امتام می رسد، متدید نخواهد کرد. 

برای  گزینه  سه  تا  دو  که  کرد  عنوان  او 

ا در نظر دارد.  تبلیغ روی پیراهن بارسلون

ریاست  انتخابات  که  است  ذکر  به  الزم 

باشگاه بارسلونا، 19 جوالی برگزار خواهد 

اصلی ترین  بارتومئو،  و  الپورتا  شد. 

عنوان  به  شده  برگزیده  برای  کاندیداها 

رئیس باشگاه هستند. 

ریال مادرید برای فصل بعد تنها به خرید در 

فاز میانی و تهاجمی فکر منی کند. خرید در 

مدیران  برنامه های  جزو  نیز  دفاعی  منطقه 

این باشگاه است. 

و  داد  رخ  گذشته  فصل  که  اتفاقی 

مصدومیت های متوالی و بعضا هم زمان په 

په و راموس در مقطعی ریال را به شدت به 

دردرس انداخت، باعث شده تا پرز برای فصل 

بعد در اندیشه خرید یک مدافع ارزشمند باشد 

اوتامندی  نیکوالس  این منظور روی  برای  و 

نظر مثبتی دارد. 

مدافع آرژانتینی سابق پورتو که فصل گذشته 

به والنسیا پیوست و با عمل کرد درخشانش 

در تیم منتخب اللیگا نیز جای گرفت، مورد 

برای  ریال  است.  گرفته  قرار  ریالی ها  توجه 

به خدمت گرفنت این بازی کن، رقیب بزرگی 

ایتد را پیش رو دارد اما  همچون منچسرتیون

مدیر  ا  ب مذاکرات  سوپردپورته،  ادعای  به 

برنامه های این بازی کن "اوگنیو لوپز"را رشوع 

کرده است. 

 50 مبلغ  اوتامندی،  فروش  برای  والنسیا 

میلیون را در نظر گرفته اما پرز امیدوار است 

ا  ب مندس،  ژرژ  حسنه  روابط  واسطه  به  که 

مدیران والنسیا، این انتقال عملی شود. ژرژ 

مندس، مدیر برنامه های بازی کنان مشهوری 

نونو،  نیز  و  رودریگز  خامس  الدو،  رون چون 

ا رئیس باشگاه ریال  رسمربی والنسیاست و ب

نیز دوستی صمیامنه ای دارد. 

که  مدت هاست  مادرید  ریال  و  والنسیا  بین 

انتقال  از  پس  ندارد.  وجود  خوبی  ارتباط 

والنسیا  از  میاتوویچ در سال 1996  جنجالی 

به  باشگاه  دو  روابط  دیگر هیچ گاه  ریال،  به 

از نگشت. به همین دلیل در  حالت طبیعی ب

چند سال اخیر، ریالی ها در به خدمت گرفنت 

از  سیلوا  داوید  و  ویا  داوید  چون  بازی کنانی 

والنسیا ناکام ماندند. 
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اطالعات روز: شرکت هوایی آر یانا با نشر 
برنده ی  شرکت  این  که  گفته  اعالمیه ای 

روند انتقال دو طرفه ی حجاج شده است.
در  با  که  آمده  شرکت  این  اعالمیه ی  در 
این  کافی  ظرفیت  و  تجارب  نظرداشت 
با  و  حجاج  انتقال  عرصه ی  در  شرکت 
از میان شرکت های  نازل ترین نرخ  ارائه ی 
ملی  کمیسیون  سوی  از  داخلی،  هوایی 
تدارکات برنده ی روند انتقال حجاج شناخته 
شده است. این شرکت اعالم کرده که این 
آریانا و وزرات حج و  قرارداد میان شرکت 

اوقاف امضا خواهد شد.
فهیم صافی، سرپرست شرکت هوایی آریانا 
به مناسبت امضای قرارداد  در نشستی که 
انتقال دو طرفه ی حجاج به کشور عربستان 
این  »در  گفت:   بود،  شده  برگزار  سعودی 
اواخر طوری که شما شاهد هستید، با وجود 
بازار هوانوردی  رقابت های خیلی شدید در 
افغانستان، شرکت آریانا توانسته است خود 
را حفظ کند و در وضعیت مالی خوبی قرار 

داشته باشد«.
که شرکت  آمده  اعالمیه   این  در  هم چنان 
گذشته  در طول شصت سال  آریانا  هوایی 
با پیمودن فراز و نشیب های فراوان، بدون 
است  داشته  قرار  مردم  خدمت  در  وقفه 
کشور  به  حجاج  انتقال  روند  همواره  و 

عربستان سعودی را به عهده داشته است.
ضمن  آریانا  هوایی  شرکت  سرپرست 
از مقام های حکومت وحدت ملی  تشکری 
است  متعهد  آریانا  هوایی  »شرکت  گفت: 
معیاری  هواپیماهای  فراهم کردن  با  که 
مطابق به مقررات کشور عربستان سعودی 
دو طرفه ی  انتقال  روند  الزم،  تسهیالت  و 
جانب  با  هماهنگی  و  تفاهم  در  را  حجاج 
وزارت محترم حج، اداره ی محترم مستقل 
کاری  محترم  کمیته ی  ملکی،  هوانوردی 
عربستان  کشور  ذی ربط  مراجع  و  حج 
سعودی به بهترین وجه ممکن روی دست 
انجام خواهیم  با موفقیت آن را به  گیرد و 

رسانید«.

وزیر  نادری،  منصور  سعادت  سید  روز:  اطالعات 
امور شهرسازی در نشست ارائه ی برنامه ی صد روز 
نخست کاری این وزارت گفت که در تالش است 
تا با اعمار شهرک ها و آپارتمان های جدید، زمینه ی 
دسترسی همه ی اقشار جامعه به مسکن مناسب را با 

قسط های درازمدت فراهم سازد.
وزیر شهرسازی در این نشست افزود که با اعمار این 
آپارتمان ها همه ی اقشار جامعه می توانند با پرداخت 
خانه  درازمدت صاحب  قسط های  در  اندک،  مبلغی 
شوند. آقای نادری از کم کاری ها در سال های گذشته 
در این زمینه یادآور شد و گفت: »متأسفانه در طول 
سیزده سال گذشته هیچ نوع توجه  به مسکن قابل 
استطاعت با اقساط درازمدت صورت نگرفته است؛ 
سال   13 طول  در  افغانستان  در  که  آپارتمان هایی 
گذشته، چه دولتی و خصوصی، ساخته شده اند، برای 
دو قشر بوده؛ یکی برای کسانی که ثروت مند هستند 

و دیگری برای کسانی که خانه داشته اند«.
قابل  مسکن  به  توجه  »هیچ نوع  افزود:  نادری 
اند، صورت  برای کسانی که مستحق  استطاعت و 
نگرفته است. مسکن قابل استطاعت از اولویت های 
کاری ماست. ما امیدواریم تا با نرخ 15 تا 25 هزار 
دالر بتوانیم مسکن قابل استطاعت را بسازیم با اقساط 
25 ساله و 30 ساله، تا مستحقان بتوانند در بین 3 تا 

6 هزار افغانی ماهوار صاحب مسکن شوند«.
از سویی هم، وزیر شهر سازی  بازگشت پناهنده گان 
افغان به کشور، حرکت گسترده ی روستانشینان به 

نیمه  ویران،  به شهرهای  امنیتی  و  اقتصادی  دالیل 
رشد سریع نفوس شهری، ساختمان های خودسر و 
نبود  فقر،  زمین،  غصب  شهری،  معیارهای  خالف 
از  را  گذشته  حکومت   توجه  نبود  و  فساد  مسکن، 
عنوان  کنونی  محدودیت های  و  چالش ها  جمله ی 
کرد و  گفت که حل این مشکالت به مدت  زمان 

طوالنی و امکانات گسترده ی مالی نیاز دارد.
هم چنان او اصالح نظام مدیریت شهری، برنامه ی 
و  وزارت  اجرایی  امور  در  اصالحات  شهری،  ملی 
مبارزه با فساد را از اولویت های کاری اش عنوان کرد 
و گفت که برنامه ی کاری صد روز آینده ی او با در 
نظرداشت امکانات و ظرفیت های این وزارت تدوین 
شده است. وزیر امور شهرسازی افزود که در سومین 

نخست،  روز  صد  در  کاری اش  اولویت های  بخش 
بررسی  وزارت،  ظرفیت های  ارزیابی  زمینه ی  در 
ترتیب  آفرینش آن،  راه های  چشمه های عایداتی و 
مسکن،  پروژه های  خودکفایی  عواید  افزایش  طرح 
آغاز برنامه های ملی سکتور شهری، ارزیابی وضعیت 
ایجاد شده  قراردادهای  بررسی  و  تصدی خانه سازی 

کار خواهد کرد.
آقای نادری  برخورد جدی با فاسدان و بررسی مجدد 
از  را  شهرسازی  وزارت  امضا شده ی  قراردادهای 
اولویت های دیگر کاری اش برشمرد. او در ادامه  در 
باره ی اتهام فساد 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی 
کل  دادستانی  به  افراد  این  پرونده ی  که  گفت  نیز 

فرستاده شده و تحقیقات در این باره جریان دارد.

وزیر شهرسازی:
 به مشکل مسکن در شهرها رسیدگی می شود

شرکت هوایی آریانا برنده ی
 روند انتقال دو طرفه ی حاجی ها شد

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید


