
اطالعات روز: مقام های امنیتی والیت بدخشان اعالم کردند که نیروهای امنیتی بعد از 

چند روز درگیری با شورشیان داخلی و خارجی در ولسوالی یمگان این والیت، روز 

گذشته کنترول این ولسوالی را به دست گرفته اند. ه روز شنبه )16 جوزا( مقام های 

محلی این والیت خبر داده اند که شورشیان طالب ولسوالی یمگان...            صفحه 2

تا حاال شاید برای خیلی از افغان ها اتفاق افتاده باشد که در مقابل این سوال 
قرار گرفته باشند که "جمعیت افغانستان چند نفر است"؟ و آنگاه مانده باشند 
که چه جواب دهند. واهلل دقیقش معلوم نیست. 26 میلیون؟ 28 میلیون؟ شاید 
30 میلیون. بماند که هیچ افغانی حتا رئیس جمهور مملکت ...           صفحه 4

هفته گذشته صدها کارمند اداره توزیع تذکره الکترونیکی از کار برکنار شدند. 
اداره  یک  کامل  معنای سقوط  به  ظاهر  در  هرچند  کارمند  برکناری صدها 
نیست، اما نبود نیروی انسانی کار آزموده و متخصص، یک سازمان فعال 
را به یک اداره منفعل تبدیل می کند و این یعنی شروع ...                     صفحه 5

اطالعات روز: فاروق وردک، وزیر پیشین معارف کشور در مصاحبه اش با شبکه ی تلویزیونی کابل نیوز گفت که سه مقام ارشد حکومت وحدت ملی به خاطر امضای تفاهم نامه ی 
تبادل استخباراتی با پاکستان، در حدود 70 میلیون دالر دریافت نموده اند. او می گوید که نفر اول 40 میلیون، نفر دوم 20 میلیون و نفر سوم 10 میلیون دالر دریافت کرده اند.

فاروق وردک از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خود داری نموده و می گوید که به زودی جزئیات دقیق را فاش خواهد کرد...                                                       صفحه 2

واشنگتن  به  که طالبان  زمانی  یافت؛  ادامه  تا سال 2013  داستان  این 

آغاز  دوباره  را  گفت وگوهای صلح  اند  آماده  که  فرستادند  سگنال هایی 

کنند و هم چنین با مقام های حکومت افغانستان دیدار کنند. طالبان از 

طریق واسطه ها در قطر برنامه ریزی کردند تا یک دفتر سیاسی را به 

هدف پیشبرد گفت وگوها در دوحه افتتاح کنند. با این حال، این ابتکار 

عمل در آخرین لحظات به دلیل سوء ارتباطات ناکام شد. رهبران طالبان 

با  نشدند  حاضر  افغانستان  و  متحده  ایاالت  مقام های  که  می دانستند 

آن ها به عنوان نمایندگان امارت اسالمی افغانستان...
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سال چهارم

زمان برای مذاکره فرا رسیده است؛
 چگونه با طالبان گفت وگو شود؟

صفحه 3

نیروهای امنیتی کنترول ولسوالی یمگان را 
مشت گره شده سرقوماندان اعلی چگونه باز شد؟ ما چند نفریم؟ بدست گرفتند

صفحه 2

وزیران ناتو نشستی را در مورد مأموریت 
آینده ی شان در افغانستان برگزار می کنند

دریافت هفتاد میلیون دالر در بدل امضای تفاهم نامه ی استخباراتی با پاکستان 
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وزیران  است  قرار  روز:  اطالعات   
هفته ی  در  ناتو  سازمان  عضو  کشورهای 
جاری نشست دو رزه ی را برگزار و در آن 
این سازمان در  در مورد مأموریت آینده ی 

افغانستان گفت وگو کنند.
سازمان  ملکی  نماینده ی  چیمبر،  کریستوفر 
ناتو در کابل، به رسانه ها گفته است که این 
نشست به روز چهار شنبه )3 سرطان( در شهر 

بروکسل، مرکز بلجیم برگزار می شود.
این  در  است  قرار  که  افزود  چیمبر  آقای 
نشست، وزیران دفاع 2٨ کشور عضو سازمان 

ناتو، حدود 44 کشور هم کار و نمایندگان 
آن ها حضور داشته باشند.

معصوم  نشست،  این  در  چیمبر،  گفته ی  به 
استانکزی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان 

نیز اشتراک می کند.
سخنگوی  معاون  وزیری،  دولت  هم چنان 
معصوم  که  کرده  تأیید  دفاع  وزارت 
ناتو  دفاع  وزیران  نشست  در  استانکزی 

اشتراک می کند.
این  که  گفته  ناتو  سازمان  ملکی  نماینده ی 
روز  در  آن  متحد  کشورهای  و  سازمان 

دوم این نشست، در مورد افغانستان نشست 
اختصاصی خواهد داشت، که ژنرال کمپبل، 
اراماز،  اسماعیل  و  ناتو  نیروهای  فرمانده 
نماینده ی  ملکی ناتو در افغانستان، نیز در آن 

اشتراک می کنند.
در  ناتو  نمایند ی  دو  هر  چیمبر،  گفته ی  به 
مورد اوضاع اخیر امنیتی و سیاسی  افغانستان 
به اشتراک کنندگان نشست معلومات ارائه 

خواهند کرد.
که  گفت  ناتو  ملکی  نمایندۀ  سخنگوی 
در  ناتو  سازمان  جدید  مأموریت  آغاز  با 

افغانستان از جنوری سال 201٥، این نخستین 
نشست وزیران دفاع این سازمان می باشد.

مأموریت  نشست،  این  در  که  افزود  چیمبر 
طی  قاطع(  )حمایت  ناتو  آموزشی  جدید 
شش ماه گذشته، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مأموریت  است  قرار  که  حالی ست  در  این 
سال  پایان  در  افغانستان  در  ناتو  آموزشی 
201٦ میالدی خاتمه یابد. ناتو در نظر دارد 
که بعد از این تاریخ، با یک واحد کوچک 
باشد که  داشته  فعالیت  افغانستان  در  نظامی 

رهبری آن به دوش افراد ملکی خواهد بود.

کشور  معارف  پیشین  وزیر  وردک،  فاروق  روز:  اطالعات 
گفت  نیوز  کابل  تلویزیونی  شبکه ی  با  مصاحبه اش  در 
امضای  به خاطر  ملی  وحدت  حکومت  ارشد  مقام  سه  که 
 70 حدود  در  پاکستان،  با  استخباراتی  تبادل  تفاهم نامه ی 
اول  نفر  که  می گوید  او  منوده اند.  دریافت  دالر  میلیون 
40 میلیون، نفر دوم 20 میلیون و نفر سوم 10 میلیون دالر 

دریافت کرده اند.
خود  مورد  این  در  بیشرت  جزئیات  ارائه  از  وردک  فاروق 
داری منوده و می گوید که به زودی جزئیات دقیق را فاش 

خواهد کرد.
گزارش  رسانه ها  ثور  ماه  اواخر  در  که  حالی ست  در  این 

تفاهم نامه ی  ملی کشور،  امنیت  ریاست عمومی  که  دادند 
استخباراتی را با اداره ی استخبارات پاکستان )آی اس آی( 

امضا کرده است.
منایندگان،  مجلس  اعضای  تند  واکنش های  موضوع  این 
امرالله  پیشین،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  سنا،  مجلس 
صالح و اسدالله خالد، رییس های پیشین امنیت ملی را به 
ملی  منافع  را خالف  سند  این  امضای  آن ها  داشت.  دنبال 

خواندند. 
ریاست عمومی  این موضوع،  برابر  در  تند  واکنش  از  بعد 
امنیت پنج پیش رشط را برای امضای این تفاهم نامه در نظر 

گرفت.

از سوی هم رییس جمهور غنی در سفری رسمی به قندهار 
با جمع از مردم گفت که خرب امضای تفاهم نامه با سازمان 
این  و  است  شایعه  )آی اس آی(،  پاکستان  استخبارات 

تفاهم نامه تا به حال امضا نشده است.
اما فاروق وردک، رییس پیشین وزارت معارف در حالی  از 
دریافت پول در بدل امضای این تفا هم نامه پرده بر می دارد 
بازسازی  امور  در  امریکا  ویژه ی  رسبازرس  یا  سیگار  که 
خرب  معارف  وزارت  در  گسرتده  فساد  وجود  از  افغانستان، 
اداره ی  کمک های  دالر  میلیون ها  که  کرد  اعالم  و  داد 
معارف  بخش  در   )USAID( امریکا  بین املللی  توسعه ی 

کشور در زمان وزارت فاروق وردک اختالس شده است.

اطالعات روز: مقام های امنیتی والیت بدخشان اعالم کردند 
شورشیان  با  درگیری  روز  چند  از  بعد  امنیتی  نیروهای  که 
داخلی و خارجی در ولسوالی یمگان این والیت، روز گذشته 

کنترول این ولسوالی را به دست گرفته اند.
خبر  والیت  این  محلی  مقام های  جوزا(   1٦( شنبه  روز  به 
داده اند که شورشیان طالب ولسوالی یمگان را در تصرف خود 

درآورده اند.
ژنرال بابه جان، فرمانده پولیس والیت بدخشان گفته است که 
شورشیان  که  شدند  موفق  گذشته  روز  صبح  امنیتی  نیروهای 
طالب را از این ولسوالی عقب برانند و کنترول آن را بدست 

بگیرند.
ولسوالی  سقوط  دنبال  به  که  افزود  بدخشان  پولیس  فرمانده 
امنیتی  نیروهای  یمگان، از یک هفته بدین سو درگیری میان 

و شورشیان داخلی و خارجی ادامه داشت.
به گفته ی فرمانده پولیس، در جریان عملیات بازپس گیری این 
ولسوالی، ده ها شورشی داخلی و خارجی به شمول چند تن از 

فرمانده های آنان کشته و زخمی شده اند.
به  را  یمگان  ولسوالی  بازپس گیری  عملیات  امنیتی  نیروهای 
روز یک شنبه )17 جوزا( آغاز و از دو طرف عملیات هوایی و 
زمینی را علیه شورشیان طالب در این ولسوالی به راه انداختند.

ولسوالی  این  بازپس گیری  عملیات  بابه جان گفت که  ژنرال 
به دلیل این که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود، طوالنی 

شد.
حمله های  افزایش  با  اخیر  ماه های  در  که  حالی ست  در  این 
این  عملیات  مختلف کشور،  والیت های  در  طالب  شورشیان 
افزایش  والیت ها  دیگر  از  بیشتر  بدخشان  والیت  در  گروه 
با موقعیت استراتژیک بدخشان  یافته است. گفته می شود که 
میانه،  از کشورهای آسیایی  این والیت یکی  و مرز مشترک 
شورشیان در تالش اند که با نفوذ خود در این والیت به آسیای 

میانه نزدیک تر شوند.

اطالعات روز: در حالی که بیش از یک 
تولید  پروژه های  از کار روی ساخت  دهه 
میلیون  صدها  و  می گذرد  کشور  در  برق 
اما  رسیده؛  مصرف  به  بخش  این  در  دالر 
و  تکمیل  برق  تولید  پروژه ی  هیچ  تاکنون 

مورد استفاده قرار نگرفته است.
آب  و  انرژی  وزیر  عثمانی،  احمد  علی 
روز  صد  برنامه ی  ارائه   هنگام  کشور 
نخست اش در این وزارت، در نشتی گفت 
که هدر چهارده سال پسین، به دلیل ضعف 
مدیریتی و فساد اداری، هیچ پروژه ی تولید 
به بهره برداری سپرده نشده  برق تکمیل و 
است. به گفته ی عثمانی، عدم سرعت کار 
پروژه های  تا  نظارت ضعیف سبب شده  و 

بزرگ تکمیل نگردد.
بندهای  با  رابطه  »در  گفت:  عثمانی 
تاکنون هیچ  باید عرض کنم که  افغانستان 
یا  مطالعه  زیر  یا  بندها  نشده،  تکمیل  بندی 
زیر اجرا قرار دارند در حال حاضر ما شش 
پروژه ی بند سازی در حال اجرا داریم علت 
که بندها تکمیل نشده قباًل اشاره کردم که 
بندها بسیار  نظارت ما بر سرعت و کیفیت 
صدد  در  ما  حاضر  حال  در  بوده  ضیعف 

ایجاد یک واحد نظارت به پروژه استیم.«

وزارت  مدیریتی  »سیستم  افزود:  عثمانی 
با  کیفی  نظر  از  مختلف  سطح های  در 
نظر  از  و  بوده  مواجه  عمده  چالش های 
این  نیازمند ی های  جواب گوی  نیز  کمی 

وزارت نیست.«
است  موجود  عمده  مشکل  »سه  گفت:  او 
وزارت  این  در  سنتی  سیستم  هم  آن  که 
پاسخ گوی  سیستم  این  و  است  حاکم 
مشکل  و  نیست  وزارت  نیازمندی های 
پروژه ها  تکمیل  در  کار  سرعت  نبود  دوم 

با  که  بندسازی  پروژه ی  به خصوص 
تأخیر های غیرموجه مواجه است و مشکل 

سوم نبود صنعت برق به شکل کافی.«
عثمانی در مورد نوع مدریت فعلی در این 
حال  در  ما  که  »مدیریت  گفت:  وزارت 
برق داریم؛ مشکالت  باالی سیستم  حاضر 
بلکه  نمی شود  حل  تنها  نه  افغانستان  برق 
روز به روز در حال افزایش است. برق از 
از  اما  یافته؛  افزایش  گرچه  کمیت  لحاظ 

لحاظ کیفیت روز بروز ضعیف می شود«.

باالی  کار  که  افزود  عثمانی  حال  این  با 
ایجاد یک کمیته ی مشترک آغاز شده، تا 
کار پروژه های اساسی را از لحاظ کیفیت و 

سرعت بررسی نماید.
از سوی هم وزیر انرژی و آب در بخشی از 
سخنانش، به شرکت هایی که با این وزارت 
در صورتی که  داد  دارند هشدار  داد  قرار 
نباشند،  پاسخ گو  اداره  این  به  پس  این  از 
خواهد  صورت  قانونی  برخورد  آنان  با 

گرفت.
این درحالی ست که صدها میلیون دالر در 
طول چهار سال پسین در بخش بند برق در 
تاکنون یک  اما  رسیده،  مصرف  به  کشور 

بند برق مورد استفاده قرار نگرفته است.

راستای  در  وزارت  این  آگاهان،  باور  به 
گونه  هیچ  کشور  آب  و  انرژی  تقویت 
کارکرد مثبتی نداشته و از منابع فراوان آبی 
صورت  درست  استفاده ی  هیچ  کشور  در 

نگرفته است.
اما وزیر انرژی و آب کشور از اراده ی قوی 
برای از میان برداشتن این چالش ها خبر داد 
زمینه  این  در  جدی  گام های  که  گفت  و 

برداشته خواهد شد.
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وزیران ناتو نشستی را در مورد مأموریت آینده ی شان

 در افغانستان برگزار می کنند

دریافت هفتاد میلیون دالر در بدل امضای تفاهم نامه ی استخباراتی
 با پاکستان 

فاروقوردک:سهمقامحکومتوحدتملیدربدلامضایتفاهمنامهاستخباراتیباپاکستانهفتادمیلیوندالرگرفتهاند

نیروهای امنیتی کنترول ولسوالی یمگان را بدست گرفتند

وزیرانرژیوآب:
به دلیل ضعف مدریتی، هیچ پرژه ی تولید برق تکمیل نشده است

خودکامگی در سیاست، 
شکست در جنگ؟

شنبه شب مقامات محلی در والیت قندوز تأیید کردند که ولسوالی چهاردره 

این والیت به دست نیروهای طالبان افتاد. منابع محلی از این والیت به 

رسانه ها گفته بود که طالبان پس از 48 ساعت درگیری با نیروهای امنیتی 

قادر شدند که کنرتول ساختامن ولسوالی و فرماندهی پولیس را بگیرند. به 

دنبال آن صبح دیروز فرمانده پولیس والیت بدخشان اعالم کرد که کنرتول 

ولسوالی یمگان بدخشان را نیروهای امنیتی بدست گرفته و این ولسوالی از 

وجود مخالفین پاکسازی شده است. 

در واکنش به این دو خرب، حکومت افغانستان، جرنال مراد علی مراد، 

معاون ستاد ارتش، را به قندوز فرستاد تا نیروهای امنیتی دوباره بر مقر 

ولسوالی چهاردره حمله کنند و طالبان را عقب برانند. اما شام دیروز منابع 

به  گروهی  صورت  به  طالبان  که  دادند  گزارش  قندوز  والیت  از  محلی 

ولسوالی دشت ارچی این والیت حمله کرده اند و تا هنوز مشخص نیست 

که رسنوشت این ولسوالی چه خواهد شد. 

این همه اتفاق در مناطق شاملی افغانستان در حالی رقم می خورد که قبل 

از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی، شامل ناامن نبود و کارشناسان بعید 

می دانست طالبان چنین قدرت مندانه شامل را ناامن کند. اما حقیقت مسلم 

این است که حمالت طالبان برای دومین بار معاون ستاد ارتش افغانستان 

را به قندوز کشانده است و طالبان برای اولین بار در یکی از والیات شاملی 

با حمله گروهی مقر یک ولسوالی را ترصف می کند و ساختامن فرماندهی 

پولیس آن را به آتش می کشد. 

این اتفاق در حالی می افتد که حکومت وحدت ملی پس از ماه ها جنجال 

بررس مقامات امنیتی به ویژه وزیر دفاع و لوی درستیز، موفق شده است 

وزیر دفاع و فرمانده ستاد ارتش را تعین کند و خالهای رهربیی که در نهاد 

امنیتی وجود داشت تکمیل شود. 

بی گامن یکی از دالیل موفقیت طالبان، ناکارآیی مدیریتی ما در سطوح 

نهادهای امنیتی است. حکومتی که مهم ترین نهاد امنیتی آن "وزارت 

دفاع" ماه ها بدون وزیر باشد، پذیرفتنی است که طالبان آغاز کننده جنگ 

باشند و به صورت مقطعی قادر به کنرتول شامری از ولسوالی ها. تعلل 

مقامات حکومت وحدت ملی در تعین وزیر دفاع و فرمانده ستاد ارتش باعث 

شد که طالبان به گسرتش حوزه نفوذ شان در سمت شامل توجه کنند 

و پس از چند ماه اکنون طالبان قادر اند که مرکز یک والیت را تهدید 

کند. برای حکومتی که صدها هزار نیروی مسلح دارد، این شکست اندکی 

نیست. این شکست نه محصول بزدلی و کم کاری رسبازان ماست و نه 

تقصیر شهروندان افغانستان. این وضعیت محصول سیاست های اشتباه 

حکومت وحدت ملی در تعریف دشمن و جنگ و صلح است. 

آیا ممکن است که معصوم استانکزی وزیر دفاع خوب و شخص ایده آل و 

با مهارت برای رهربی کلیدی ترین نهاد امنیتی باشد؟ معصوم استانکزی 

سال هاست که متصدی کرسی صلح است، او چگونه با کسانی جنگ 

آنها صلح کند. معصوم  با  خواهد کرد که سال هاست سعی کرده است 

استانکزی یک فرد شکست خورده در مقابل طالبان و رهربان آنهاست. 

کسی که نتواند حریف را وادار به صلح کند، هرگز منی تواند در جنگ پیروز 

باشد. او پس از سال ها تالش برای تأمین گفت وگوهای صلح، ناامیدانه 

به کرُسی وزارت دفاع تکیه زد و این یعنی شکست در بحث گفت وگوهای 

صلح. حکومت و مناینده ی حکومت که نتواند دشمنش را در گفت وگوهای 

صلح بربد، دشوار است که بتواند او را در میدان جنگ بربد. 

از این رو، اشتباه بزرگ و اول حکومت وحدت ملی در برخورد با طالبان 

گامشنت افرادی در مناصب مهم امنیتی بود که نه تجربه مدیریت جنگ را 

دارند و نه شایستگی سیاست گذاری های امنیتی را. اضافه بر آن گامشنت 

افرادی که در هر النه یی ریشه دارد و به هر دری با التامس برای صلح در 

زنی کرده است، به مثابه ی این است که مارگزیده ی را مسئول مارگیری 

کنیم. مگر ممکن است که پس از آن "نه" محکم طالبان به گفت وگوهای 

صلح معصوم استانکزی از لحاظ روحی قدرت مندتر از طالبان باشد؟

از جانب دیگر، رییس جمهور غنی نُه ماه گذشته را با اعتامد کامل به 

پاکستان در پی صلح سپری کرد. ما سال ها برای صلح فکر کردیم و 

کار کردیم. اما هرگز برای جنگ و حمله بر دشمن برنامه ریزی نکردیم. 

حکومت وحدت ملی نیز این اشتباه را مرتکب شد و حتا جدی تر این اشتباه 

را تکرار کرد. مقامات آی اس آی از زندان های امنیت ملی ما بازدید کرد، 

تفاهم نامه همکاری های استخباراتی را با پاکستان امضا کردیم و به همه ی 

حرف های مقامات پاکستان باور کردیم. نتیجه ی این همه اعتامد چه 

شد؟ گسرتش جنگ به شامل افغانستان و غافل ماندن از این که جنگ 

افغانستان وارد مراحل تازه ی خواهد شد و به گونه ی دیگری اجرا خواهد 

شد.

اعتامد کردن به پاکستان منجر شد که چند ماه گذشته را در بحث های 

امنیتی با غفلت کامل طی کنیم. اعتامد ما به پاکستان ما را بیشرت تشویق 

کرد که به سیاست طالب پروری و طالب نوازی مان ادامه بدهیم و فکر 

جنگ با طالبان را نکنیم. نتیجه ی چنین ُسستی های بی جا و سیاست های 

اشتباه اکنون دامن گیر نیروهای امنیتی و مردم است. نیروهایی که باید از 

خودشان دفاع کنند و مردمی که باید از ترس جنگ محل زندگی شان را 

ترک کنند. 

از این رو، ما پیروز نخواهیم شد مگر این که ما حمله کنیم تا طالبان مجبور 

به دفاع شوند. تا آنها حمله می کنند و ما منتظر دفاع کردنیم، طالبان نابود 

نخواهد شد.  تا اشتباهات سیاست گذاری امنیتی ما اصالح نشود، بُردن 

جنگ طوالنی سال پیش رو دشوار و پرهزینه خواهد بود. مسئوالن حکومت 

وحدت ملی بایستی از خودکامگی در سیاست گذاری های امنیتی دوری 

جویند و جنگ و سیاست جنگ را بسپارند به آنانی که جنگ را می فهمند و 

دشمن را به سان دشمن رسکوب می کنند. 

دوشنبه
1 سرطان
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روزیادداشت



به  طالبان  که  زمانی  یافت؛  ادامه   2013 سال  تا  داستان  این 

واشنگتن سگنال هایی فرستادند که آماده اند گفت وگوهای صلح را 

دوباره آغاز کنند و هم چنین با مقام های حکومت افغانستان دیدار 

کنند. طالبان از طریق واسطه ها در قطر برنامه ریزی کردند تا یک 

دفتر سیاسی را به هدف پیشبرد گفت وگوها در دوحه افتتاح کنند. با 

این حال، این ابتکار عمل در آخرین لحظات به دلیل سوء ارتباطات 

ناکام شد. رهبران طالبان می دانستند که مقام های ایاالت متحده و 

افغانستان حاضر نشدند با آن ها به عنوان نمایندگان امارت اسالمی 

افغانستان گفت وگو کنند. اما آن ها قسما براساس بحث های شان 

برای  عنوان  این  از  توانند  می  که  داشتند  باور  قطری  مقام های  با 

دفتر  این  وقتی  کنند.  استفاده  خارج  جهان  به  خودشان  توصیف 

افتتاح شد، پرچم امارت اسالمی همراه با نام آن به نمایش گذاشته 

شد. ایاالت متحده، که توسط حکومت قطر اطمنان داده شده بود 

که  این دفتر بخشی از امارت اسالمی نخواهد بود، خواستار آن شد 

که مقام های قطری این پرچم و نشان را بردارند. در پاسخ، طالبان 

این دفتر را بستند و تمام تماس ها با واشنگتن و کابل را قطع کردند.

طریق  از  ارتباط  برقراری  هنگام  که  آموخت  طرف  هردو  به  تجربه 

 ،2014 سال  در  باشند.  تر  محتاط  باید  سومی  اشخاص/گروهای 

قطری  واسطه های  طریق  از  دیگر  بار  طالبان  و  متحده  ایاالت 

انتقال پنج مقام پیشین  توانستند زمینه ی رهایی برگدال را در بدل 

طالبان از زندان گوانتانامو به دوحه فراهم کنند؛ جایی که آن ها برای 

نبود و در ایاالت متحده  یک سال خواهند ماند. این توافق کامل 

بحث داغی را روی مشروعیت نرخ تبادله پنج ]زندانی[ در بدل یک 

]زندانی[ و این که آیا کانگرس باید قبل از قبل در مورد این معامله 

آگاه ساخته می شد، باعث شد. اما این معامله به هردو طرف نشان 

وعده اش  به  دیگر  طرف  شود،  حاصل  توافق  بار  یک  اگر  که  داد 

در  تالشی  هیچ  طرف ها  از  یک  هیچ  حال  این  با  کند.  می  عمل 

گفت وگوهای  و  ندادند  خرچ  به  موفقیت  این  کردن  دنبال  راستای 

صلح یک بار دیگر متوقف شد.

یک فرصت طالیی

پس از یک دوره سکوت، فرصت گفت وگوهای صلح در ماه فبروری 

انداز  چشم  بار،  این  و   – کرد  ظهور  ناگهانی  طور  به  جاری  سال 

موفقیت ممکن است بهتر باشد. در آن ماه، جنرال راحل شریف، 

فرمانده ارتش پاکستان به کابل رفت و به رئیس جمهور تازه منتخب 

افغانستان گفت که طالبان مایل است دیدارهای رسمی را در حدود 

اوایل ماه آینده آغاز کنند و مقام های پاکستان به طالبان گفته اند که 

ادامه ی جنگ دیگر قابل قبول نیست.

هرچند ماه ها گذشته که میانه روان و تندروان طالبان تصمیم گرفتند 

با  طالبان  پایه  بلند  اعضای  می،  ماه  اوایل  در  ولی  بکنند  چه  که 

اعضای شورای عالی صلح افغانستان به گونه صریح و غیر رسمی در 

قطر مالقات کردند. در جریان این دیدار، شرکت کنندگان طالبان 

بر تمایل شان به گفت وگوهای صلح و بازگشایی دفتر شان در دوحه 

تاکید کردند.

عوامل مختلف این فرصت ویژه را در مقایسه با فرصت های گذشته 

امیدوار کننده تر ساخت. عامل نخست رهبری جدید در کابل است. 

زمینه ی  در  او  داشت.  تلخی  و  تند  روابط  متحده  ایاالت  با  کرزی 

از  به یک دهه  نزدیک  با طالبان  به موافقت  برای دستیابی  تالش 

واشنگتن جلو بود؛ اما زمانی که مقام ها در واشنگتن با او هم نظر 

بود  آنها اعتماد نداشت. کرزی که متقاعد شده  به  او دیگر  شدند، 

ایاالت متحده می خواست با طالبان به صورت جداگانه معامله کند؛ 

تجزیه خواهد کرد، تالش کرد هرگونه  را  افغانستان  که  معامله ای 

گفت وگو با این گروه را انحصاری بسازد. او به این باور رسیده بود که 

ایاالت متحده در تالشی به منظور به درازا کشاندن جنگ و حضور 

حضور نظامی امریکا در منطقه، عمدا گفت وگوها را تخریب می کرد. 

کشورهای دیگری چون فرانسه و جاپان تالش کردند گفت وگوهای 

آیی ها  گردهم  این  به  کرزی  اما  کنند؛  اندازی  راه  را  االفغانی  بین 

اعتراض کرد؛ گردهم آیی هایی که وی احساس می کرد حکومت او 

را به یک جناح دیگر افغانستان تقلیل داد. 

شد،  جمهور  رییس  کرزی  به جای   2014 سال  اواخر  در  که  غنی 

وعده می دهد که رهبری از نوع متفاوت باشد. او و عبدالله عبدالله، 

رئیس اجرایی کشور، بر حمایت شان از دستیابی به صلح از طریق 

گفت وگوها کمپاین کردند و برخالف کرزی، به نظر می رسد که آنها 

به سازش و کار با دیگر کشورهای دیگر برای دستیابی به آن راضی 

اکتوبر گذشته، دیگر  به پکن در ماه  اند. غنی، در حریان سفرش 

کشورها را تشویق کرد تا از روند مصالحه در کشورش حمایت کنند 

آغاز گفت وگوهای  به  برای کمک  تمایل چین  از  به طور ضمنی  و 

صلح پشتیبانی کرد. غنی در ادامه با نمایندگانی از چین، پاکستان و 

ایاالت متحده روی روند صلح بحث کرد.

به  نسبت  پاکستان  مثبت  نگرش  دیگر  کننده ی  امیدوار  عامل 

طالبان  برای  پاکستان  بدین سو،   2002 سال  از  است.  مذاکرات 

پناهگاه – محلی برای استراحت، سازماندهی دوباره و مخفی شدن 

– فراهم کرده است. پرویز مشرف که از سال 2001 تا 2008 رییس 

به خاطر  عمدا  او  حکومت  که  است  پذیرفته  بود،  پاکستان  جمهور 

با نفوذ هند در منطقه  تامین منافع کشورش در افغانستان و مقابله 

از طالبان حمایت کرد. در سال های اخیر، رهبران ملکی و نظامی 

تغییرات  اما  دهند؛  پایان  کار شان  این  به  اند  داده  قول  پاکستان 

روند  در  گاهگاهی  پاکستان  هرچند  است.  نشده  رونما  چندانی 

اما  برادر –  آزادی مال  ایفا کرده است – مثال  مصالحه نقش مثبت 

این کشور هرگز رهبران کلیدی طالبان به میز مذاکره نه آورده است.

به وعده  تغییر است. مطابق  این وضع در حال  به نظر می رسد که 

رهبران  با  بدین سو  فبروری  ماه  از  پاکستان  مقام های  شریف، 

هرچند  اند.  کرده  تشویق  را  گفت وگوها  و  اند  داشته  دیدار  طالبان 

رهبری پاکستان روی میزان فشار بر طالبان برای دستیابی به صلح 

می کند  احساس  آباد  اسالم  که  می رسد  نظر  به  اما  دارند؛  اختالف 

که منافع این کشور در یک افغانستان آرام بیشتر تامین خواهد شد 

نبود  در  امریکایی،  نیروهای  ابتدا تصور می کرد. خروج  در  آنچه  تا 

نمی تواند  گفت وگوها،  طریق  از  صلح  به  دستیابی  برای  برنامه ای 

برای پاکستان فرجام خوبی داشته باشد. خروج این نیروها به طالبان 

فرصت خواهد داد تا مناطق بیشتری را تصرف کنند؛ چیزی که نفوذ 

پاکستان را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت. اما در آن صورت به 

طور قطع حکومت افغانستان برای پول و اسلحه به هند رو خواهد 

آورد و باعث خواهد شد پاکستان یک جنگ نیابتی طوالنی را علیه 

رقیبش بجنگد، یا بدتر از آن، به نفوذ هند بر شمال افغانستان تن 

بدهد. برای پاکستان، در مقایسه با افغانستان طبیعی است که به 

بدتر  برآیند  این یک  باشد،  متعهد  پاکستان  و  هند  رقابت  از  دوری 

است. 

نیز  دیگری  زیان های  تواند  می  نبرد  میدان  در  طالبان  پیروزی 

کرد.  خواهد  رشد  پاکستان  به  بنیادگرایی  تهدید  باشد.  داشته 

جسارت  بیشتر  پیروزی هایی  چنین  با  که  افغانستان  طالبان 

چند ماه پس از آنکه شهر موصل عراق در تابستان 

 ( اسالمی  دولت  گروه  دست  به  گذشته  سال 

داعش( افتاد و این گروه توجه همه را جلب کرد، 

شرق  طرف  به  گروه  این  که  شایعه هایی  شنیدن 

باز  پا  افغانستان جای  در  و  داده  را گسترش  خود 

فعالیت  جغرافیایی  گستره ی  شد.  شروع  کرده، 

روشن  هنوز  تا  افغانستان  در  اسالمی  دولت  گروه 

را  گروه  این  حضور  تأثیرات  طالبان  اما  نیست. 

طالبان  گذشته،  هفته ی  در  کرده اند.  احساس 

گروه  خودخوانده ی  خلیفه ی  البغدادی،  ابوبکر 

برابر  در  داد که »جهاد  را هشدار  دولت اسالمی، 

زیر  باید  افغانستان  در  متحدانش  و  امریکایی ها 

در  انجام شود.« طالبان  رهبری  و یک  بیرق  یک 

افغانستان و پاکستان عمدتا هنوز هم به مال عمر 

را  شان  غایب  رهبر  این  هم  هنوز  آنان  وفادارند. 

امیرالمؤمنین می دانند. 

»امارت  که  گفته بودند  شان  نامه ی  در  طالبان 

اسالمی افغانستان، چندگانگی صف های جهاد را 

نه به سود جهاد می داند و نه به سود مسلمانان.« 

کرده بودند  اضافه  شان  نامه ی  در  هم چنان  آنان 

از دست دادن  راه دور سبب  از  که »تصمیم شما 

مجاهدین...خواهد  مذهبی،  علمای  پشتیبانی 

امارت  خود،  دست آوردهای  حفظ  منظور  به  و  شد 

نامه  این  به واکنش خواهد شد.«  اسالمی مجبور 

توسط معاون رهبر طالبان، مال اختر محمد منصور، 

امضا شده بود. این نامه در ویب سایت طالبان به 

دری  و  پشتو  اردو،  عربی،  به شمول  زبان  چندین 

شان  نامه ی  این  در  طالبان  بود.  گردیده  نشر 

مشخص نکرده بودند که پیامدهای گسترش نفوذ 

داعش در افغانستان چه خواهند بود. 

در اوایل سال جاری، داعش ایجاد شورای خراسان 

که  تاریخی ست  نام  یک  خراسان  کرد.  اعالن  را 

افغانستان، ترکمنستان  ایران،  شرق  مناطق  تمام 

در  را  سند  دریای  غرب  طرف  سرزمین های  و 

از اعضای پیشین تحریک  برمی گیرد. چندین تن 

طالبان پاکستانی در این شورا عضویت داشتند. به 

می کردند  ادعا  که  آن، جنگجویانی  از  زودی پس 

برای داعش می جنگند یکی از فرماندهان طالبان 

حمله ی  این  رساندند.  قتل  به  لوگر  والیت  در  را 

آغاز یک جنگ  نشان دهنده ی  داعش  جنگجویان 

داخل  در  مناطق  کنترل  سر  بر  دیگر  خشونت بار 

کشور بود. در ماه اپریل، داعش انجام یک حمله ی 

انتحاری در شهر جالل آباد در شرق افغانستان را 

به عهده گرفت. در این حمله 33 تن کشته شدند و 

نخستین حمله ی جدی این گروه علیه غیرنظامیان 

در افغانستان بود. 

دولت  رهبری  به  طالبان  نامه ی  ساختن  علنی 

نامه  این  که  می سازد  واضح  واقع  در  اسالمی 

نوشته  طالبان  افزایش  حال  در  نگرانی  خاطر  به 

دادن  دست  از  نگران   طالبان  اکنون  است.  شده 

دولت  گروه  به  آنان  پیوستن  و  خود  جنگجویان 

اسالمی ست. گزارش های نخستین از حضور گروه 

تأکید  نکته  این  بر  »خراسان«  در  اسالمی  دولت 

را  این گروه  بیرق سیاه  دارند که جنگجویان فقط 

واقع  در  و  کرده اند  استفاده  توجه  جلب  خاطر  به 

کسانی اند که برای طالبان می جنگند.

 2015 جنگ  فصل  در  نبرد  میدان  گرم شدن  با   

طالبان در تالش اند که صفوف خود را متحد سازد 

و ظهور گروه دولت اسالمی مشکل تازه ای بر سر 

راه آنان برای رسیدن به این هدف است. 

بیشتر خواهند کرد  پاکستان  با طالبان  را  می یابند، همکاری هایش 

و پناهگاه های امن برای تروریست های پاکستانی می تواند در طرف 

دیرگاه  از  پاکستان  حکومت  که  چیزی  شود؛  پیدا  نیز  افغانستان 

از آن هراس دارد. این خطر در 16 دسامبر 2014 زمانی  بدین سو 

برمال شد که طالبان پاکستانی بر یک مکتب دولتی ارتش در شهر 

شمال غربی پیشاور پاکستان حمله کردند و 132 کودک را کشتند. 

اگر پاکستان دارد درک می کند که منافع این کشور در یک افغانستان 

به رهبری اشرف غنی نظر به یک افغانستان به رهبری طالبان بهتر 

تامین می شود؛ پس حکومت جدید افغانستان شایسته تقدیر است. 

در حالی که کرزی اجازه داد روابط افغانستان و پاکستان تلخ بماند – 

او درسال 2011 حتا موافقت نامه همکاری های استراتیژیک با هند 

امضا کرد- غنی تالش کرده است به اسالم آباد اطمینان بدهد و تا 

سرحد روی دست گرفتن اقدام نظامی علیه طالبان پاکستانی و لغو 

معامله اسلحه با هند پیش رفته است. هنوز خیلی زود است بگوییم 

که پاکستان کامال از صلح حمایت خواهد کرد. مقام های پاکستانی 

و افسران نظامی، همه، توافق ندارند که روابط حسنه با افغانستان 

بهترین راه حفظ کشورشان در برابر هند است.

صلح  گفت وگوهای  از  پاکستان  حمایت  در  مهمی  نقش  نیز  چین 

داشته است. پس از دیدار غنی از پکن، حکومت چین از هیات های 

طالبان میزبانی کرد و به پاکستان کمک های اضافی پیشنهاد کرد 

تا طالبان را برای پیوستن به روند صلح تشویق کند. درخواست برای 

و  دیرینه  دوجانبه  روابط  کشور  دو  این  دارد.  اهمیت  پاکستانی ها 

نزدیک دارند. چین، به نوبت خود، تمایل شدید به یک افغانستان 

منطقه  به  گرایی  افراط  گسترش  از  می خواهد  چون  دارد،  ثبات  با 

غربی سین کیانگ این کشور، که جمعیت کالنی از مسلمانان در 

افغانستان  در  چنین  هم  چین  کند.  جلوگیری  می کنند،  زندگی  آن 

روی معادن و انرژی سرمایه گذاری کرده است و در صورت وقوع 

یک جنگ داخلی در این کشور، چین ]در سرمایه گذاری اش روی 

معادن و انرژی افغانستان[ شکست خواهد خورد. به صورت گسترده 

تر، از آنجایی که چین جایگاهش را به عنوان یک ابرقدرت جهانی 

ثبات  تقویت  در  است  بوده  مایل  کشور  این  می کند،  مستحکم 

می کند،  نشینی  عقب  متحده  ایاالت  که  زمانی  به ویژه  منطقه ای، 

نقش کالن تری بازی کند. 
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چرا طالبان می خواهند داعش
 در افغانستان نباشد؟
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زمانبرایمذاکرهفرارسیدهاست؛

چگونه با طالبان گفت وگو شود؟

پسازیکدورهسکوت،فرصتگفتوگوهایصلحدر
ماهفبروریسالجاریبهطورناگهانیظهورکرد-و
اینبار،چشماندازموفقیتممکناستبهترباشد.در
آنماه،جنرالراحلشریف،فرماندهارتشپاکستانبه
کابلرفتوبهرئیسجمهورتازهمنتخبافغانستان
گفتکهطالبانمایلاستدیدارهایرسمیرادرحدود
به پاکستان مقامهای و کنند آغاز آینده ماه اوایل
طالبانگفتهاندکهادامهیجنگدیگرقابلقبولنیست.
هرچندماههاگذشتهکهمیانهروانوتندروانطالبان
می، ماه اوایل در ولی بکنند چه که گرفتند تصمیم
اعضایبلندپایهطالبانبااعضایشورایعالیصلح
افغانستانبهگونهصریحوغیررسمیدرقطرمالقات
کردند.درجریانایندیدار،شرکتکنندگانطالبانبر
دفتر بازگشایی و صلح گفتوگوهای به شان تمایل

شاندردوحهتاکیدکردند.
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و کارتر مالکایشن

برگردان: حمید مهدوی

منبع: فارین افیرز

بخش دوم



افتاده  اتفاق  افغان ها  از  خیلی  برای  شاید  حاال  تا 

باشند که  باشد که در مقابل این سوال قرار گرفته 

آنگاه مانده  نفر است"؟ و  افغانستان چند  "جمعیت 

معلوم  دقیقش  والله  دهند.  جواب  چه  که  باشند 

نیست. 26 میلیون؟ 28 میلیون؟ شاید 30 میلیون. 

مملکت  جمهور  رئیس  حتا  افغانی  هیچ  که  بماند 

دارد،  سواد  با  نفر  چند  کشور  این  نمی داند  دقیقا 

زمینه  چه  در  متخصص  چقدر  دارد،  بی سواد  چقدر 

دارد؟ شمار دقیق زنان و مردانش چند است و دقیقا 

چه تعداد مهاجر در کدام کشور دارد. 

در چنین وضعیتی است که هر کار دیگری مشکل 

می شود. برنامه ریزی برای توسعه، حکومت داری، 

به  جدی  به صورت  دیگری  هرکار  و  خدمات  ارائه 

وجود آمار دقیق و دسته بندی شده نیاز دارد. 

و  آمار  وجود  این که  و  بحث  قسمت  این  تا  ُخب 

به خصوص  همه  برای  کشوری  هر  در  دقیق  ارقام 

از  جدا  می دانیم.  همه  است،  مهم  حکومت  برای 

ربط  آن  از  این مملکت که بخشی  دیگر  مشکالت 

حتا  دارد،  ارقام  و  آمار  همین  نبود  به  مستقیمی 

وضعیت سیاسی کنونی افغانستان که فعال همه از 

آن ناراضی هستند، مستقیما به همین مسئله مرتبط 

است. 

که  حکومت  کنونی  وضعیت  که  می دانیم  همه 

به قول عوام، یک حکومت دو سره است و در عمل 

از  ناشی  بینیم که همه چیزش متقوقف است،  می 

انتخاباتی که جنجالی شد  انتخابات گذشته است. 

و هیچ کسی هم نتوانست جنجالش را صاف کند و 

آخر امر سیاسیون فاتحه انتخابات و همه درد سرها 

و مصارفش را خواندند و به کناری گذاشتند، با هم 

اساس  بر  و  نوشتند  توافقنامه ای  و  نشستند  دیگر 

سر  بر  که  تقسیمی  کردند.  تقسیم  را  حکومت  آن 

جزئیات آن هنوز کشمکش جریان دارد. 

همه می دانیم که این جنجال ها باقی خواهد بود و 

آمار  این که، مملکت صاحب  حل نخواهد شد مگر 

که  ارقامی  و  آمار  شود؛  و مشخصی  دقیق  ارقام  و 

هم  و  کند  مشخص  را  مملکت  جمعیت  تعداد  هم 

مشخصات هر فرد مملکت را. 

کرزی  حامد  حکومت  زمان  در  کار  این  تهداب 

توزیع  و  چاپ  با  مسئله  این  قرار شد  گذاشته شد. 

تذکره الکترونیک حل شود. دفاتر جمع آوری و ثبت 

معلومات شهروندان تاسیس شد. تذکره الکترونیک 

هم بعد از بحث و جدل و فراوان سرانجام مشخص 

مجلس  در  و  باشد  مشخصاتی  چه  دارای  که  شد 

حدود  و  شد  انجام  کارها  این  همه  شد.  تصویب 

یکسال است که کارمندان دفاتر تذکره الکترونیک، 

منتظر و دست زیراالشه نشسته اند.

که  اند  کرده  اعالم  کننده  کمک  کشورهای  حاال 

دیگر حاضر نیستند معاش کارمندان و مصارف این 

دفاتر را بدهند. 

ماه گذشته وقتی یوسف نورستانی رئیس کمیسیون 

فرا  نمایندگان  مجلس  به  افغانستان  انتخابات 

الکترونیک  تذکره  که  زمانی  تا  گفت  شد،  خوانده 

توزیع نشود، اگر صد بار دیگر انتخابات برگزار شود 

بازهم، برگزاری یک انتخابات شفاف و عادالنه غیر 

ممکن است. 

اعالم  داخله  وزیر  علومی  نورالحق  دیگر  سوی  از 

کرد که، آنها آماده توزیع تذکره الکترونیک هستند. 

همه کارها شده است فقط باید رئیس جمهور حکم 

توزیع را بدهد تا کار توزیع تذکره الکترونیک شروع 

شود. 

نوشتن  برای  که  انترنتی  جست وجوهای  در  امروز 

نیاز داشتم، به مورد جالبی برخوردم،  همین مطلب 

"تذکره  به  مربوط  دفتر  یک  کارمندان  از  یکی 

این  در  و  بود  گذاشته  را  ویدیویی  الکترونیکی" 

نشان می داد که این دفاتر بسیار به صورت حرفه ای 

از نواحی کابل  و دقیق، اسناد و مدارک 22 ناحیه 

را جمع آوری کرده که در آن حتا فوتوکاپی مدارک 

تحصیلی افراد نیز وجود داشت. اطالعاتی که قرار 

است بخشی از آن در تذکره الکترونیکی و همه آن 

در اختیار نهادهای مربوطه دولت قرار گیرد. 

فردی که در این ویدیو گپ می زد تاکید داشت که 

اگر روند توزیع الکترونیک شروع نشود و کارمندان 

نیز مجبور به ترک کار و بستن دفتر شان شوند، این 

کس  چه  بدست  شد؟  خواهد  کجا  مدارک  و  اسناد 

یا کسانی و یا چه گروه یا گروه هایی خواهد افتاد؟ 

اعتماد  مردم  که  است  اطالعاتی  و  جزئیات  اینها 

داده  قرار  دفاتر  این  اختیار  در  را صرفا  آن  و  کرده 

است. حاال کدام نهاد یا اداره ای حاضر است و می 

تواند از آن نگهداری کند؟ چگونه؟ 

بخصوص  افغانستان  مردم  همه  که  گفتیم  باال  در 

و  دقیق  آمار  وجود  ضرورت  دولتی،  کارمندان 

اما  می فهمند.  را  الکترونیک  تذکره  توزیع  ضرورت 

چرا  نمی فهمد.  را  چیز  یک  سطور  این  نویسنده 

رئیس جمهور که بیش از هرکس دیگری به چنین 

آماری ضرورت دارد، حکم توزیع تذکره الکترونیک 

را صادر نمی کند؟ 

جهانی  بانک  در  که  است  کسی  جمهور  رئیس 

است.  کرده  تحصیل  غرب  در  است.  کرده  کار 

ارقام  و  آمار  همیشه  می کند  صحبت  خودش  وقتی 

می دهد. او حتا وعده هایش را زمان بندی می کند. 

هرچند به بساری از وعده هایش نتوانسته عمل کند. 

برای  زمین  توزیع  معلمان،  معاش  افزایش  وعده 

معلمان که عملی نشدن اش اعتراض معلمان را در 

پی داشته است. وعده ساخت سرک گردن دیوال 

در 9 ماه و چندین وعده دیگر. اما با همه این ها، 

هرکس  از  بیشتر  باید  او  بیاندیشیم  منطقی  اگر 

جمهوری  رئیس  بداند،  که  باشد  مشتاق  دیگری 

او چقدر  چگونه کشوری است. جمعیت شهروندان 

است. چند نفر باالی 18 سال است؟ چند نفر باسواد 

است. چقدر متخصص است در کدام رشته ها؟ 

ضرورت  از  انتخابات  کمیسیون  رئیس  وقتی  اما 

وزیر  وقتی  زند،  می  گپ  الکترونیک  تذکره  توزیع 

و  هستند.  فرمان  منتظر  فقط  آنها  گوید  می  داخله 

وقتی انتخابات مجلس نمایندگان تاخیر شده و باید 

هرچه زودتر برگزار شود. چرا رئیس جمهوری فرمان 

توزیع تذکره الکترونیک را نمی دهد؟ 

اما  است.  سوال  یک  حد  در  فعال  سوال،  این 

تذکره  فرمان  صدور  در  جمهور  رئیس  بیشتر  تاخیر 

الکترونیک، ممکن است ما را به این نتیجه برساند 

مهم  از  یکی  اجرا شدن  با  عمدا  رئیس جمهور  که 

که  پروژه ای  است؛  مخالف  ملی  پروژه های  ترین 

در  را  توسعه  بنای  سنگ  شود  عملی  درست  اگر 

افغانستان خواهد گذاشت. 

فمنیست های سراسر جهان-2
بریتانیا  پیشگامی  -با  اول«  »جهان  کشورهای 
و  هفدهم،  قرن  در  اروپایی  کشورهای  سایر  و 
پیوستن ایاالت متحده در قرن نوزدهم میالدی-، 
مستقیم  کنترل  تحت  را  جهان  از  وسیعی  منطقۀ 
انقیاد  تحت  مناطق  آن  مردم  و  درآوردند  خود 
سیاسی و اقتصادی آنها قرار داشتند. از آغاز قرن 
دلیل  به  متحده،  ایاالت  میالدی،  یکم  و  بیست 
نوعی  فرهنگی اش،  و  اقتصادی  نظامی،  قدرت 
»استعمار گفتمانی« را بر بخش زیادی از جهان 

اعمال می کند.
در  گسترده  شکل  به  سوم«،  »جهان  عبارت 
پسااستعماری  مطالعات  و  معاصر  فمنیست 
همراه  دشواری هایی  با  اما  می شود  استفاده 
آن  موهانتی،  تالپاد  پاندرا  مثال،  عنوان  به  است. 
از لحاظ جغرافیایی تعریف می کند: »دولت- را 
توابع  کارائیب،  التین،  آمریکای  ملت های 
آسیا،  شرقی  جنوب  و  جنوب  آفریقا،  صحرای 
همچنین  او  اقیانوسیه.«  و  آفریقا  جنوب  چین، 
که  را  بومی  مردمان  و  آسیایی ها  پوستان،  سیاه 
این  شامل  نیز  را  می کنند،  زندگی  »غرب«  در 
عنوان  به  گاهی  عبارت  این  اما  می کند.  تعریف 
استفاده  غربی ها  توسط  آمیز   تحقیر  برچسبی 
یا »غیر  یافته«،  بر »غیر توسعه  می شود و داللت 
به  اشاره ها  بعضی  دارد.  بودن  دموکراتیک« 
»زنان کشورهای جهان سوم« نیز در واقع قیاسی 
هستند در مقابل فمنیسم غربی به عنوان »معیار« 
می رسد  نظر  به  »درست«  بیشتر  گاهی  امروزه  و 
که از »فمنیسم پسااستعماری« سخن بگوییم. اما 
مفید  تذکری  می توانند  عبارات  این  از  هرکدام 
میزان  اندازه  چه  تا  که  باشد  )غربی ها(  ما  برای 
زنان  این  زندگی  حقیقت  به  نسبت  ما  آگاهی 
این که زندگی آنها چطور  به  اندک است؛ راجع 
با ریشه هایی عمیق،  اعمال سنتی  اعتقادات و  با 
و  قوم  مذهب،  طبقه،  در  تفاوت ها  از  برخاسته 
استعمارگرایی،  میراث  نیز  و  نژادی  خاستگاه 

درگیر است.
برای مثال، در آمریکای التین، اشغال پرتغال و 
اسپانیا –و نیز برده داری-، نابرابری های مذهبی و 
طبقاتی عمیقی را برجا گذاشت و فمنیست های 
نگرش  بر  عالوه  بودند  ناگزیر  احتماال  محلی 
جنسی مردانۀ آن مناطق، »machismo« - رفتار 
بر زنان- برتری  با حس  افراط آمیز مردانه همراه 
کاتولیک  کلیسای  شدۀ  نهادینه  پدرساالری  با   ،
احتماال  آنها  )زندگی  کنند.  مبارزه  نیز  رومان 
 »hembrismo« واژه  این  مؤنث  معادل  با 
فرمان روای  مقابل  در  ماده  مفرط  -فرمان برداری 
نر- که به همان اندازه مخرب است، بیشتر پیچیده 

می شود(.
کشورهای  از  بعضی  در  فمنیسم  حال،  این  با 
آمریکای التین، تاریخی طوالنی و جالب توجه 
دوم«  »موج  مکزیک،  در  مثال  عنوان  به  دارد. 
دیکتاتوری  علیه  انقالب  جریان  در  فمنیسم، 
که  دیاز،  پورفیردیو  جمهور  رییس  انگیز  نفرت 
ادامه   1918 تا   1910 از  و  بود  دشوار  جنگی 
داشت، متولد شد. زنان نقشی فعال در این مبارزه 
و  آوردن  فراهم  برای  کمپ هایی  آنها  داشتند. 
آماده ساختن مواد غذایی و مراقبت از زخمی ها 
انداختند. همچنین سربازان زن هم سالح  به راه 

به دست گرفتند و شرکت فعاالنه داشتند. بعضی 
با ظاهر و لباس هایی زنانه مردان را در میدان های 
شدند  متهم  تعدادی  و  می کردند.  دنبال  جنگ 
شده  مردانه  ظاهر«،  در  هم  و  درون  از  »هم  که 
بود  شده  پذیرفته  باوری  این  وجود،  این  با  اند. 
با سالحی که در  که یک زن »در زمان جنگ، 
دست میگیرد می تواند ثابت کند که نه یک زن 
در لباس یک سرباز )Soldera(، بلکه سربازی 

واقعی )Soldier( است.« 
عالوه بر این، روشن فکران زن از انقالب حمایت 
گالیندو  هارمیال  آنها   تاثیرگذارترین  کردند. 
 Mujer( مدرن  »زنان  مجلۀ  که  بود  توِپت  دی 
که  کرد  سردبیری  و  تاسیس  را   »)Moderna
برای آموزش در مورد روابط میان زنان و مردان 
مبارزه  طالق  حق  و  زنان  رای  حق  مدارس،  در 
کاتولیک،  کلیسای  که  می کرد  ادعا  او  می کرد. 
مانعی اساسی برای پیشرفت فمنیسم در مکزیک 
انتخاب  به  امیدی  این که  به  آگاهی  با  او  است. 
شدنش وجود ندارد، اما با هدف عمومی ساختن 
و  دارند  رای  حق  به  نیاز  زنان  که  حقیقت  این 
خواستار آن هستند، به عنوان نخستین زن، برای 
مدنی  حقوق  شد.  کاندید  پارلمان  در  عضویت 
برای حق  و دشوار  نزاعی طوالنی  از  برابر، پس 
رای، در 1927 به زنان اعطا شد اما تنها در 1952 
بود که آنها نهایتا اجازۀ رای دادن یافتند. در طول 
دهۀ 1970، »جنبش آزادی زنان« در مکزیک و 
برآورد.  سر  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  در  نیز 
شدن  قانونی  به  نیاز  بر  متمرکز  جنبش  اعضای 
سقط جنین، سخت تر شدن مجازات متجاوزان 
قرار  شتم  و  ضرب  مورد  که  زنانی  به  کمک  و 
صداقت،  و  صراحت  با  آنها  بودند.  می گرفتند، 
متفاوتی  مسایل  مورد  در  تاثیرگذار  بحث هایی 
ساختۀ  جنسی  کلیشه های  که  می کردند  برگزار 

مردان را زیر سوال می برد.
در پرتو ریکا، که در 1989 مورد حمله و اشغال 
زنان،  جنبش  یک  گرفت،  قرار  متحده  ایاالت 
قدم  عنوان  به  آموزش،  بهبود  برای  دهه ها  برای 
نخستین به سمت سایر اصالحات، فعالیت کرد. 
حق رای کامل در نهایت در 1936 در آن کشور 
آمریکای  کشورهای  اکثر  در  شد.  اعطا  زنان  به 
دست  رای  حق  به  زنان   ،1950 دهۀ  در  التین، 
اما )زنان  بود  برداشته شده  یافتند. قدمی اساسی 
غربی، که از تجربه های گذشته آموخته بودند(، 
آن را فورا تعبیر به تغییراتی شگرف در وضعیت 

و جایگاه زنان نکردند.
کشورهای آمریکای التین، در دهه های 1970 و 
1980، هنوز ناچار بودند برای طیف گسترده ای 
جنبش های  کنند.  مبارزه  بنیادین  مشکالت  از 
و  کامل  قانونی  و  سیاسی  حقوق  مورد  در  زنان 
برابر برای زنان بحث می کردند اما به همان اندازه 
بودند،  زنان  بی سوادی  نگران مشکالت گستردۀ 
مخصوصا با وضعیت مصیبت بار هزاران زنی که 
پرجمعیت  و  کثیف  و  فقیرنشین  شهرک های  در 
بعد  روستایی  زنان  بسیاری  می کردند.  زندگی 
زیرطبقۀ  یک  از  بخشی  شهرها،  به  مهاجرت  از 
عنوان  به  موقت  شغل هایی  که  شدند  کارگری 
اندک  دست مزدی  با  ساده  خدمتکارهای 
طریق  از  را  زندگی شان  دشواری  به  یا  داشتند 

دست فروشی در خیابان ها پیش می بردند.

4

مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده:مارگارتوالترز
انتشارات:آکسفورد

مترجم:معصومهعرفانی

بخشچهلویکم

که است کسی جمهور رئیس
دربانکجهانیکارکردهاست.
است. کرده تحصیل غرب در
میکند صحبت خودش وقتی
همیشهآماروارقاممیدهد.او
بندی زمان را وعدههایش حتا
از بسیاری به هرچند میکند.
وعدههایشنتوانستهعملکند.
معلمان، معاش افزایش وعده
معلمان برای زمین توزیع
اعتراض نشدناش عملی که
است. داشته پی در را معلمان
وعدهساختسرکگردندیوال
دیگر. ماهوچندینوعده 9 در
منطقی اگر اینها، همه با اما
از بیشتر باید او بیاندیشیم
باشد مشتاق دیگری هرکس
جمهوری رئیس بداند، که
جمعیت است. کشوری چگونه
است. چقدر او شهروندان
است؟ سال 18 باالی نفر چند
چقدر است. باسواد نفر چند
رشته کدام در است متخصص

ها؟

رحمت الله ارشاد

ما چند نفریم؟ 
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یادداشت های سخیداد هاتف

چندی است که نسیم ستایشی که به سوی حامد کرزی، رییس 

تمجیدهای  از  توفانی  به  رفته  رفته  وزید،  می  پیشین،  جمهور 

پوچ و اغراق آمیز تبدیل می شود و بعید نیست که چند سال 

می گویند  ببرد.  جمهوری  ریاست  کاخ  به  دوباره  را  او  بعد 

کرزی معمار آزادی بیان در افغانستان است. خودش هم گفته 

اما دو  بهتری است.  او حتا در منطقه کارنامه ی  که کارنامه ی 

رویدادهای جدید  در روشنی  که  دیگر هم هستند  نکته ی  سه 

ارزیابی کارنامه ی کرزی را آسان تر می کنند:

اول: قدرت گرفتن طالبان، تا آنجا که حاال شهرهای بزرگ را به 

صورت جدی تهدید می کنند، محصول مستقیم سیاست های 

طالب پرور کرزی است. هیچ کس به اندازه ی کرزی با حرارت 

حاکمیت  دوره ی  در  او  است.  نکرده  دفاع  طالبان  از  قوت  و 

طالبان  نابودی  از  بتواند  که  را  روشی  هیچ  خود  طوالنی 

جلوگیری کند، فرو نگذاشت. او حتا حاضر شد برای حمایت 

برابر  در  و  کند  مقابله  امریکا  با  علنی  به صورت  طالبان  از 

مانورهای بهتر شده ی امریکا در سال های اخیر بایستد. امروز 

اگر طالبان تا سقوط دادن والیت کندز پیش رفته اند، این توفیق 

خود را مستقیما مدیون حکومت کرزی اند.

دوم: گزارش سازمان سیگار نشان داد که در حکومت کرزی 

فساد  این  با  مبارزه  در  او  و  داشته  فساد گسترده یی وجود  چه 

عمیق و فراگیر چه قدر ناصادق و ضعیف بوده است. معلمان 

مکاتب تا شش ماه و یک سال هم منتظر معاش» پنجاه دالر در 

اما در همین حال وزارت معارف دولت  اند.  ماه« خود مانده 

کرزی میلیون ها دالر را دزدیده و چرت کسی هم خراب نشده. 

اداری  با فساد  اداره ی مبارزه  چه گونه ممکن است که دولتی 

داشته باشد و متوجه نشود که وزارت معارف اش برای مکاتبی 

بودجه اختصاص می داده که اساسا وجود خارجی نداشته اند؟ 

تنها توضیح قابل قبولی که در این مورد می توان داد این است 

که حامد کرزی خود شریک دزدی بوده است. رئیس جمهوری 

باشد  از طالبان کرده  را صرف حمایت  از فرصت ها  نیمی  که 

مجال های  و  ساختارها  کردن  مهیا  صرف  را  دیگر  نیمی  و 

دزدی های میلیون دالری، قهرمان ملی است یا خاین ملی؟

خوانده  بیان  آزادی  قهرمان  امروز  که  حامدکرزی،  اگر  سوم: 

واقعا  کند،  سرکوب  را  بیان  آزادی  می خواست  می شود، 

می توانست سرکوب کند؟ می توانست، اما به قیمت کوتاه کردن 

عمر حاکمیت خود. او در عوض، راه بهتری را برای ادامه ی 

حاکمیت فاسد خود در پیش گرفت. می دانست که اگر آزادی 

بیان در افغانستان مطلق هم باشد، استفاده ی کیفی شهروندان 

ضعیف مملکت از این آزادی بیان چندان پرمایه نخواهد بود که 

بکند. می دانست که سرکوب  او  فساد  متوجه دستگاه  خطری 

آزادی بیان به شکل بی رویه هزینه ی سیاسی دارد، اما یله کردن 

رسانه های  اگر  نمی رساند.  ضرری  او  به  سرگردان  اسپ  این 

وقت  آن  می بودند،  قوی  واقعا  مدنی  جامعه ی  و  افغانستان 

می دیدیم که تحمل کرزی چه قدر است. 

این  حاکمان  بدترین  از  یکی  حساب،   این  با  کرزی،  حامد 

پی آمدهای  که  است  زود  هنوز  اما  است.  بوده  سرزمین 

سیاست های فرصت سوزانه ی او را به صورت تمام قد ببینیم.

قهرمانخیانت

که  احمدزی  غنی  اشرف  مسلح-  قوای  اعلی  سرقوماندان 
جنگ«  با  را  »جنگ  می گفت  پیش  ماه  نیم  و  یک  همین 
پاسخ می دهد، اکنون در منگنه گیر کرده است. او نمی داند 
کند،  تدبیرسنجی  چگونه  تروریستی  حمله های  برابر  در  که 
و  گروگان گیری  و  اختطاف  جاده ای،  کنار  ماین های  با 
حمله های هدف مند با چه روشی مبارزه نماید و ولسوالی ها و 
شاهراه ها و مراکز والیت ها را چگونه از خطر سقوط برهاند؟
از سویی هم، حمله های تروریستی در کشور همواره موج دار 
بوده؛ این حمله ها گاهی شدت داشته و گاهی فروکش کرده 
است. به موازات آن، نیروهای امنیتی کشور نیز واکنش نشان 
داده اند. در واقع این نیروها واکنشی برخورد کرده و کم تر از 

خود ابتکار به خرج داده اند.
توان  تحلیل  امنیتی،  نیروهای  تلفات  افزایش  امر، سبب  این 
نظامی و تضعیف روحیه سربازان تضعیف شد؛  امکانات  و 
بدون این که دست آورد قابل مالحظه ای در پی داشته باشد. 
مناطق تحت تسلط خود  توانست  متأسفانه دشمن  برابر،  در 
به  را  بیشتر  جنگی  ابزارهای  و  امکانات  و  دهد  توسعه  را 
در  توانست  دشمن  سیزده سال،  از  پس  زیرا  دست آورد. 
چند ماه اخیر، برای جنگ جبهه ای هم در جنوب و هم در 
شمال آماده شود. حمله های گروهی تروریستان در هلمند، 
بدخشان و قندوز گویای این واقعیت است. تروریستان حتا 
در شمال کشور، تا مرز سقوط مرکز والیت قندوز پیشروی 
مطرح  نیز  والیت  این  کامل  سقوط  بحث  حتا  حاال  کردند. 

است.
نظر  به  پرسش،  این  به  پاسخ  برای  شد؟  چنین  چرا  حاال 
می رسد در این راستا دست کم  سه مسئله به صورت اساسی 

نقش بازی کر د: 
نخست، خروج نیروهای بین المللی از کشور و واگذار شدن 
مسئولیت های امنیتی به نیروهای داخلی:  با خروج این نیروها 
در پایان سال 2014، تروریستان برای جوالن دوباره، زمین را 
هموار دیدند و به رغم تلفات گسترده ای که متحمل شدند،  از 

هر طرف هجوم آوردند. 
دوم، غافل گیر شدن نیروهای امنیتی: رهبران سیاسی و نظامی 
به مرحله ای حساس  بودند که روند صلح  باور  بدین  کشور 
جنگی  اهداف  صلح،  به  پیوستن  برای  طالبان  و  رسیده 
فریب  واقع  در  رهبران  این  کرد.  خواهند  تعقیب  کم تر  را 
حیله گری های مقام های پاکستانی را خورده بودند. احساس 
رهبران حکومت وحدت ملی از وعده های پاکستانی ها این 

فکر  آنان  اما  است؛  صلح  میز  روی  طالبان  تمرکز  که  بود 
نکرده بودند که اغلب این جنگ است که طرف را به صلح 
بلندتر  وادار می کند و هر طرفی که در میدان جنگ دست 
بیش تر  امتیاز  میز صلح  پشت  در  داشت،  برنده تر  و شمشیر 

کسب خواهد کرد.
حکومت  رهبران  شدن  دندان  و  دست   و  کشاکش ها  سوم، 
وحدت ملی برای در اختیار گرفتن پست های حساس نظامی 
ماه چانه زنی چنین شد  نتیجه چندین  ملی:  دفاع  در وزارت 
که در دشوارترین شرایط نظامی مهم ترین نهاد دفاعی کشور 
رهبری مشخص نداشته باشد. فرماندهان نظامی اردوی ملی 
طعمه  زیادی،  سربازان  نتیجه  در  و  شوند  ناهماهنگی  دچار 
دیورند  خط  آن سوی  در  ماه ها  که  شدند  گرسنه ای  گرگان 

دندان تیز کرده بودند.

اصلی  کارگزاران  می شد.  غافل  نباید  دولت  که  حالی  در 
حکومت پیش از همه باید سرنوشت رهبری نهادهای امنیتی 
به  رهبران  این  اشتباه  بزرگ ترین  اما  می کردند؛   مشخص  را 
که  بود  نهادی  نخست  رده  مسئوالن  تعیین  انداختن  تأخیر 
نخستین  در  که  این  یا  و  دارد  دوش  به  را  جنگ  اصلی  بار 
فرصت تأسیس حکومت که آهسته آهسته هوا سرد می شد 
و تروریستان به پناه گاه های امن خود می خزیدند، در عرصه 

نظامی دو گام اصلی برداشته می شد: 
اشغال مناطقی که تروریستان ترک کرده بودند:   -1
مناطق که فصل سرما  از  با عقب نشینی  تروریستان  همه ساله 
در  سرانجام  و  می روند  گرم تر  مناطق  به  است،  زودرس 
ماه های زمستان به النه های امن خود در آن سوی خط دیورند 
می خزند. در این مدت، آنان آموزش های تازه فرا می گیرند، 
نفس تازه می کنند و برای سال جدید برنامه ریزی می نمایند. 
در این فرصت، باید نیروهای امنیتی مناطقی را که تروریستان 
ترک کرده بودند،  اشغال می کردند و راه های برگشت دوباره 

آنان را مسدود می نمودند.
وزارت  فرماندهی  مرکز  جنگی:  پالن  ترتیب   -2
دفاع »قرارگاه« با پیش بینی دقیق اوضاع، تحلیل توان  نظامی 
دشمن و اهداف احتمالی آن ها، باید یک پالن جنگی منظم 
زمستان،  طول  در  متأسفانه  اما  می کرد؛  آماده  و  ترتیب  را 
سرگرم  جنگی،  پالن  ترتیب  جای  به  دفاع  وزارت  مقام های 
این  در  بهتر  کرسی های  دست آوردن  به  برای  کشیدن  نقشه 

وزارت بودند. 
در چنین وضعیت دشمن برگشت کرد و از شمال تا جنوب 
و از شرق تا غرب، باب نبرد را با دولت گشود. »قرارگاه« که 
به رو بود، ضعیف برخورد کرد و  با چالش های مدیرتی رو 
برای دفاع آماده کند. در هرگوشه  نتوانست خود را حداقل 
برای  زمینه  و  آمد  وارد  تلفات  امنیتی  نیروهای  به  کشور 

»پروژه های کالن تر« فراهم گردید. 
قوای  اعلی  سرقوماندان  شده  گره  مشت های  ترتیب،  بدین 
کنار  در  که  می شود  گفته  حاال  و  گردید  باز  کشور  مسلح 
»طالبان«، »حزب اسالمی« و »شبکه حقانی«، »داعش« نیز در 
افغانستان فعال شده است. افزون بر این، تروریستان در یک 
برنامه دیگر، می خواهند از بخش های شمال شرقی کشور به 
عنوان یک دهلیز برای نفوذ به آسیای  مرکزی استفاده کنند. 
بی تردید آن ها بر سر راه خود به هرکه برسند می کُشند و به 

هرچه برسند ویران می کنند و به هرجا برسند آتش می زنند.

مشت گره شده سرقوماندان اعلی 
چگونه باز شد؟ 

درچنینوضعیتدشمنبرگشتکردو
غرب، تا ازشرق و جنوب تا ازشمال
بابنبردرابادولتگشود.»قرارگاه«
کهباچالشهایمدیرتیروبهروبود،
ضعیفبرخوردکردونتوانستخودرا
حداقلبرایدفاعآمادهکند.درهرگوشه
وارد تلفات امنیتی نیروهای به کشور
آمدوزمینهبرای»پروژههایکالنتر«

فراهمگردید.
شده گره مشتهای ترتیب، بدین
کشور مسلح قوای اعلی سرقوماندان
که میشود گفته حاال و گردید باز
اسالمی« »حزب »طالبان«، کنار در
در نیز »داعش« حقانی«، »شبکه و
بر افزون است. شده فعال افغانستان
دیگر، برنامه یک در تروریستان این،
شمالشرقی بخشهای از میخواهند
کشوربهعنوانیکدهلیزبراینفوذبه
بیتردید کنند. استفاده مرکزی آسیای
برسند هرکه به خود راه سر بر آنها
ویران برسند هرچه به و میُکشند
میکنندوبههرجابرسندآتشمیزنند.

احمد صالح
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یک لبخند زیبا تاثیر فراوانی در ارتباطات فردی و 
روباز اجتامعی و باالرفنت اعتامد به نفس افراد دارد 

پس لبخند زیبا را فراموش نکنید.
از  و...  تلویزیون  رادیو،  تاکسی،  خیابان،  در  روزانه 
لبخند  تاثیرات  درباره  توصیه هایی  مختلفی  افراد 
بودن  به خنده رو  را  دیگری  و هرکسی،  می شنویم 
تشویق می کنند اما چه تعداد از ما موقع خندیدن 
درست  که  است  بوده  موضوع  این  به  مان  حواس 
با  ما  از  تعداد  چه  عبارتی  به  خیر؟  یا  خندیدیم 
اصول لبخند آشنایی داریم و آیا اصال تا به حال به 
این فکر افتاده ایم که خندیدن هم اصول و قواعد 

خاص خود را دارد.
یک لبخند زیبا تاثیر فراوانی در ارتباطات فردی و 
روباز اجتامعی و باالرفنت اعتامد به نفس افراد دارد 

پس لبخند زیبا را فراموش نکنید.
مردم  برای  زور  به  روز  زیبایی  مسئله  که  آنجا  از 
زیبایی  عمل  انجام  می کند،  پیدا  بیشرتی  اهمیت 
بیش از پیش توسط بیامران از پزشک خود مطالبه 
ظاهر  بهبود  در  که  تغییراتی  میان  در  می شود. 
است،  لخند  بازسازی  دارد،  سزایی  به  نقش  افراد 
پزشک خود  دندان  از  روز  به  روز  افراد  عبارتی  به 
بیشرت از گذشته مطالبه لبخندی زیبا را می کنند اما 

لبخند زیبا چگونه تعریف می شود؟ 
چه اعاملی را می توان برای زیباسازی لبخند یک 
فرد انجام داد و چه میزان تغییر در سیستم دندانی 
قبول  قابل  پزشکی  معیارهای  لحاظ  از  فرد  یک 
شود؟  وارد  بیامر  به  صدمات  کم ترین  که  است 
شاید دانسنت معیارها و اصول یک لبخند زیبا به 
درک  تا  باشد  کننده  کمک  افراد  برای  ساده  طور 
را  خود  لبخند  تناسب  عدم  و  تناسب  از  درستی 
داشته باشند. شناخت اصول یک لبخند زیبا دور 
از هرگونه جنبه های تبلیغی می تواند انتظارات فرد 
تر سازد و چشم  معقول  از دندان پزشک خود  را 
انداز واقع بینانه تری را از نتیجه بازسازی دندان ها به 

منظور بهبود لبخند فراهم آورد.
از اولین عوامل اثرگذار در زیبایی لخند و صورت، 
این خط که  باالست،  میانی دندان های فک  خط 
سزایی  به  تاثیر  می گذرد  جلو  دندان  دو  بین  از 
در ظاهر صورت دارد. اگر این خط وسط صورت 
قرار نگرفته باشد و بدتر از آن این خط به صورت 
بسازد،  از 90 درجه  غیر  زاویه ای  و  نباشد  عمودی 
لبخند نازیبا خواهد بود. بعد از خط میانی دندان ها 
است.  برخوردار  اهمیت  از  پایین  لب  به  نسبت 
لبخند زمانی زیباتر است که دندان های فک باال 
از قوس لب پایین تبعیت کنند؛ چه با آن در متاس 
باشند و چه فاصله اندکی از لبه داخلی لب پایین 
حین  باال  فک  دندان های  لبه  اگر  باشند.  داشته 
دندان  نکنند،  تبعیت  پایین  لب  قوس  از  لبخند 
این  لبخند،  بازسازی  هنگام  باید  زیبایی  پزشک 

مشکل را برطرف کند.
لثه  شدن  دیده  میزان  و  دندان ها  قد  بعدی  مسئله 
حین لبخند است. حین لبخند کامل، لب باال باید 
از مرز دندان های فک باال و لثه عبور کند، میزان 
دیده شدن لثه به میزان 3 میلی مرت نیز از نظر اصول 
دیده  میزان  این  از  بیش  است.  قبول  قابل  لبخند 

شدن لثه، لبخند را نازیبا می سازد. هرچند دندان ها 
بلندتر باشد، لبخند یک فرد جوان تر خواهد بود، 
جوان،  فرد  یک  دندان های  کردن  کوتاه  بنابراین 
صورت  اعضای  سایر  بر  تاثیر  بدون  ناخواه،  خواه 
دندان های  شد.  خواهد  منجر  فرد  سن  افزایش  به 
کوتاه و ساییده در ناخودآگاه بینننده سن باالتر را 

القا می کنند.
معموال در زنان، دندان ها گوشه های گردتری دارند 
و دندان نیش معموال هم سطح یا کمی کوتاه تر از 
دندان  که یک  در صورتی  است.  دندان وسط  دو 
فرم  گونه ای  به  را  خانم  یک  دندان های  پزشک، 
دهد که دندان های نیش مشخص تر و نوک تیزتر 
گوشه های  می شود.  خشن تر  لبخند  شوند،  دیده 
اساس  همین  بر  نیز  دندان ها  قامئه  زاویه  با  و  تیز 

مشخصه مردانه دارند.
حدود  باید  وسط  خط  مجاور  دندان های  طول 
با  زیبایی  حداکرث  ایجاد  باشد.  مرت  میلی   11-10
دندان های قدامی کوتاه در فک باال اگر ناممکن 

نباشد، قطعا دشوار است.
با حرکت چشم به سمت طرفین صورت، هر دندان 
شود،  دیده  باریک تر  خود  مجاور  دندان  از  باید 
چنانچه این اصل در لبخند که به »قانون طالیی« 
فردی  چشم  حتی  نشود  رعایت  است،  معروف 
است،  اطالع  بی  زیبا  لبخند  اصول  از  که  عادی 
نتواند  هرچند  می شود،  لبخند  بودن  نازیبا  متوجه 

علت را به طورمشخص بیان کند.
از دیگر مسائل حیاتی که یک دندان پزشک باید 
توسط  لب ها  پوشانندگی  میزان  کند  توجه  آن  به 
دندان است؛ چنانچه لب های فرد باریک است یا 
بازسازی  منی شود،  پوشانده  خوبی  به  دندان ها  با 
به  منجر  باشد  عقب تر  که  گونه ای  به  دندان ها 
تبع  به  و  لب  شدن  دیده  باریک تر  رفنت،  عقب 
آنها، باالرفنت سن خواهد شد. وضعیت مقابل این 

حالت نیز نامناسب است.
و  هستند  دارا  را  آل  ایده  لبخندی  بیامران  اکرث 
لبخند  یک  آوردن  دست  به  تا  را  کمی  تغییرات 

زیبا نیازمندند.
زوایا،  اصالح  کمی  نیازمند  تنها  دندان ها  گاهی 
صاف کردن و تغییرات کمی در حد مینای دندان 
ایجاد  یا  اصالح  با  وسیعی  تغییرات  تا  هستند 

خطای دید در لبخند بیامر پدید آید، بدون این که 
هزینه های سنگین  بیامر  یا  ببیند  دندان ها آسیب 
دندان پزشکی را متقبل شود و در آینده نیز مدام 
و  امروزی  ترمیم های  تعمیر  و  اصالح  نیازمند 
اقدامات بدون  از  پرداخت هزینه های مجدد شود. 
رضر دیگری که می توان از آن نام برد، سفیدکردن 
گذاردن  باقی  بدون  که  دندان هاست  )بلیچینگ( 
تغییرات  دندان ها،  رنگ  تغییر  با  می تواند  آسیب 
چشم گیری را در لبخند فرد به دنبال داشته باشد، 
هرچند که وارد شدن به جزئیات این درمان خارج 

از حوصله این بحث است. 
کامپوزیت ها از دیگر مواردی هستند که روز به روز 
در حال توسعه و پیرشفت می باشند. کامپوزیت ها 
این خاصیت را دارند که تنها از طریق چسبندگی 
از  دندان  تراش  حداقل  با  و  دندان  تراش  بدون 
رنگ،  اصالح  دندانی،  بین  فضاهای  بسنت  طریق 
امروزه  کنند.  بازسازی  را  لبخند  زیبایی  دندان  فرم 
نانو این امکان را فراهم کرده است که  تکنولوژی 
کارخانه  و  جنس  از  بیشرتی  اهمیت  کامپوزیت 
دندان  کامل  تعهد  و  آگاهی  دارد،  آن  سازنده 

پزشک به اصول کاربرد آن در دهان است.
پرسلن و رسامیک ها دیگر موادی هستند که برای 
می شود.  استفاده  آنها  از  دندان ها  ظاهر  بازسازی 
این موارد زیباترین نتایج را به دنبال دارد. باالترین 
به  متعلق  نیز  رنگ  دوام  ماندگارترین  و  استحکام 
این دسته از مواد است که در کنار این مزایا، تراش 
با این  کم تا متوسط دندان ها، حداقل تخریب را 

مواد به دنبال دارد. 
آنچه در پایان می توان جمع بندی کرد، این است 
که درک درست از لبخند ایده آل به افراد کمک 
داشته  درمان  از  منطقی تری  انتظارات  تا  می کند 
باشند و ارشاف به ایرادات لبخند، تعهد، علم دندان 
پزشک و شناخت کامل اصول زیبایی بیش از مواد 
موثر  درمان  موفقیت  در  رفته  کار  به  تکنولوژی  و 
تکنولوژی  از  استفاده  رصف  واقع  در  بود.  خواهد 
بدون دانش و تعهد چندان مثمر مثر نخواهد بود. 
و  پزشک  دندان  به  بیامر  کامل  اعتامد  پایان  در 
توصیه های وی می تواند زیباترین لبخند را با توجه 
به دنبال  برای وی  بیامر  به رشایط دهان و دندانی 

داشته باشد.
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بگو مگو از

سفارت افغانستان در مهتاب تعطیل شد! 
دیروز وزیر امور خارجه برنامه صد روز کاری اش را اعالم 
کرد و چندین ساعت وقت تلویزیون ملی را گرفت تا ملت 

بداند جناب وزیر در صد روز آینده چی است؟ 
مباحث زیاد بود از جمله :

تعطیل  جنوبی  آفریقای  برازیل،  در  افغانستان  سفارت 
کارمند  و  سفارت  ما  کشورها  این  در  بگیریم  فرض  ابتدا  نداشته.  درآمد  چون  می شود، 
داشته ایم در حالی که حتا در لیست خود وب سایت این وزارت سفارت افغانستان در این دو 
کشور وجود ندارد. اما آیا مالک داشتن سفارت خانه اندازه درآمد آن است؟ اگر مالک درآمد 
پولی باشد پس در امارات متحده عربی، جاپان، پاکستان، ایران و کشورهایی پر درآمد باید 

چند سفارت و نمایندگی سیاسی و یا قونسلی باز نمایم. 
وزیر امور خارجه تاکید نمود که کارمندان خدمتی را بر وظایف شان بر می گرداند، این یک 

اقدام نیک است اگر عملی گردد. 
به هر صورت داشتن تخصص در یکی از زبان های بین المللی یکی دیگر از شرایط بود که 
برای مامورین این وزارت حتمی شمرد که موضوع نیک و قابل حمایت است، اما از سطح 
سواد کارمندان و ربط تحصیل با کار وزارت خارجه و همچنان صدها پاسپورت سیاسی و 

خدمت که در اختیار افراد غیر دولتی می باشد چیزی نگفت. 
به امید موفقیت جناب وزیر

دانشجویان دانشگاه های کشور از چند روز بدین سو در 
والیات مختلف دست به مظاهره زده و خواهان تعطیل 
شدن دانشگاه ها شدند . آنان می گویند که ما را از درس 
و دانشگاه بس اس و نمی توانیم همزمان درس و عبادت 
ماه رمضان را به پیش ببریم. از آنجایی که وقت برای 

آموزش داریم دانشگاه ها تعطیل شود تا مبادا از عبادات رمضانی بمانیم. 
نیز  پروان  دانشگاه  دانشجویان  و  تعطیل شده  و جوزجان  بلخ، هرات  دانشگاه  تاکنون 
دانشکده  از  انقالب  این  باید  هرچند  نمایند.  تعطیل  امروز  را  دانشگاه  تا  دارند  تالش 
شرعیات دانشگاه کابل شروع می شد؛ اما آنان به خاطر سوگواری از محمد رفیع که در 
جنگ عراق کشته شده و یک تن از سربازان جان بر کف این دسته بود، مصروف اند این 
انقالب را برای هفته بعد محول کردند. محمد رفیع کمپیوتر ساینس خواند؛ اما درس های 
ثقاقت اسالمی دانشکده شرعیات سبب شد تا سر از عراق در آورد و در جنگ کشته شود.

این دانشجویان برای بهترشدن سیستم آموزش و باالبردن کیفیت درس، وضعیت غذای 
دانشجویان و پایان بخشیدن به تعصب در دانشگاه خاموش و ساکت اند؛ اما برای بی 
تابی در برابر روزه و گرما این چنین قاطعانه می ایستند و مراکز آموزش عالی را تعطیل 

می سازند.

نگاه و جهان طالبان در نامه شان به داعش

چند روز قبل، طالبان نامه ای رسگشاده ای را به ابوبکر 

بغدادی، رهرب دولت اسالمی عراق و شام )داعش( به 

چندین زبان منترش کردند. این نامه، خوشبینی در مورد 

طالبان را افزایش داده است، اما چیزی که ممکن است 

از دیدها پنهان مباند این واقعیت است که همین نامه، چیزهایی زیادی به ما در مورد 

طالبان و جهان شان می گوید. سه منونه:

1. طالبان نامه را "به حضور محرتم ابوبکر البغدادی و متام مجاهدینی که تحت قیادت 

مقام محرتم بر خالف اشغال آمریکا در حال جنگ هستند " تقدیم می کنند.

کدام اشغال امریکا؟ هنگامی که داعش، کشتار، برده گیری، کوچ اجباری، تجاوز به 

اطفال و زنان و منایش غیر قابل تصور وحشت را رشوع کرد، نه امریکایی ها در سوریه 

حضور داشتند، و نه در عراق تا داعش بر علیه آنها جهاد کند.

 " که  نویسند  می  نامه  این  در  شان،  عمل  و  روش  مرشوعیت  اثبات  برای  طالبان   .2

قائدین مشهور جهادی هامنند شیخ اسامه رحمه الله این امارت رشعـی را تایید و با آن 

بیعت منوده اند". یعنی تایید و بیعت بن الدن را به عنوان یکی از منابع مرشوعیت شان 

لیست می کنند.

3. طالبان برای غیر رضوری نشان دادن نگرانی جهادی های خارجی در مورد افغانستان 

ابومصعب  الصلیبین  قـاهر  املجاهدین شیخ اسامه بن الدن" و "  قائد  می نویسند که " 

الزرقاوی " شاگردان مدرسه ای جهاد افغانستان هستند.

" جامعت توحید و جهاد " که بعدا به " تنظيم قاعدة الجهاد يف بالد الرافدين " تغییر نام 

داد، به دست ابومصعب زرقاوی بنیانگذاری شد. این سازمان جهادی به رهربی زرقاوی، 

آن چنان جنایات هولناک در حق مردم عادی عراق )سنی، شیعه، مسیحی و ...( انجام 

داد که حتا تروریستانی چون ایمن الظواهری مجبور شدند از آن بیزاری بجویند. جالب تر 

و  ارتش صدام  بازماندگان  با  در همدستی  سازمان  بازماندگان همین  که  است  این  اما 

بعثی ها )ارتش مردان نقشبندی( و تروریستان آزاد شده از زندان های سوریه، داعش را 

ایجاد کردند!

تروریستی  گروه های  دیگر  و  داعش  زرقاوی،  الدن،  بن  دنیای  هامن  طالبان،  دنیای 

است. رقابت میان طالبان و داعش را باید به عنوان فرصتی دید برای رضبه زدن به طالبان 

که تهدید بزرگ تر و جدی تر هستند، نه برای آرایش مدنی چهره ای این گروه تروریستی.

وقتیکهوالیصاحبمرتیمیجنگد

منی دانم این جناب والی قندوز از چه قامشی هست 

می کند.  نظر  اظهار  گونه  چه  قندوز  مورد جنگ  در  و 

ولسوالی چهاردره متاما بدست طالبان سقوط کرده وی 

شاید در والیت هم نباشد از راه دور می گوید: نیروهای 

ما 800 مرت در جنگ پیش روی کرده اند. منی دانم رقم 800 مرت در برابر سقوط متام 

ولسوالی چه قدر اهمیت دارد ولی این نوع والی ها بدرد والیت از نوع قندوز منی خورد. 

وزیر داخله به خواسته های مردم ستم دیده قندوز گوش دهد و به جای صافی که بحث 

مرتی جنگ را راه انداخته، یک فرد مناسب دیگر را معرفی مناید. اطالعات زیادی 

وجود دارد که این والی مسئله دار هست.

بسم اهلل تابان

جلیل تجلیل

Abdullah Watandar

Mohammad Nateqi







قبل از این که بخندید، این مطلب را بخوانید
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پیرلو یک نیم فصل 
در یوونتوس ماندنی شد

گالیانی : با کندوگبیا توافق کلی 
کرده بودیم

ماتا: بنیتس ریال را به اوج 
بر می گرداند

منچسترسیتی و چلسی به 
دنبال جذب په په

تا  یوونتوس،  شاخص  و  ارزشمند  هافبک  پیرلو،  آ  آندره 

جنوری برای یوونتوس بازی خواهد کرد.

در حالی که تا پیش از برگزاری بازی فینال لیگ قهرمانان 

پیرلو  خداحافظی  از  شایعات  بارسلونا،  و  یوونتوس  بین 

عمال  داشتند،  حکایت  فینال  امتام  از  پس  یوونتوس  از 

آینده  وضعیت  مورد  در  کرد  سعی  پیرلو  و  نشد  این گونه 

خود سکوت اختیار کند. 

بسیاری، مقصد بعدی او را لیگ حرفه ای ایاالت متحده 

می دانستند. دیروز هم خربی منترش شد مبنی بر تالش ته 

وز برای متقاعد کردن پیرلو برای پیوسنت به بوکاجونیورز 

به  نزدیک  ابع  من از  نقل  به  اسپورت  دلو  امروز گاتزتا  اما 

یوونتوس  مسئوالن  که  داد  گزارش  یوونتوس،  باشگاه 

نیم فصل  بازیکن، یک  این  اند که  توافق کرده  پیرلو  و 

بازی کند و سپس راهی  تا ماه جنوری برای یووه،  یعنی 

نیویورک سیتی در لیگ حرفه ای MLS شود.

از  خود  نارضایتی  میالن،  رییس  نایب  گالیانی،  آدریانو 

چرخش عجیب جفری کندوگبیا و رفنت او به اینرت را در 

مصاحبه با خربنگاران نشان داد.

خواهد  میالن  به  یا  کندوگب می شد  تصور  حالی که  در 

این  غیرمنتظره،  اقدامی  در  و  نشد  این گونه  رفت، 

بازیکن به پیشنهاد بهرت اینرت پاسخ مثبت داد. گالیانی 

سفر  نیز  کارلو  مونته  به  یا  کندوگب کردن  متقاعد  برای 

کرده بود. 

نظر  به  ناراضی  یا  کندوگب جذب  در  ناکامی  از  که  او 

ا  تقریب یا  کندوگب جذب  گفت:"  خربنگاران  به  می رسید، 

ا موناکو بر رس پرداخت 40 میلیون یورو  متام شده بود. ب

به توافق رسیده بودم. روز قبلش نیز همه توافقات الزم 

با خود بازیکن انجام شده بود اما ناگهان به ما خرب رسید 

ا دادن پیشنهادی بهرت از ما،  که باشگاه دیگری )اینرت( ب

او را دچار تردید کرده و بدین ترتیب از دسرتس ما خارج 

شده است. 

ما  برای  مذاکرات  رسگیری  از  خرب،  این  شنیدن  از  پس 

غیرممکن بود و ترجیح دادیم قید این بازیکن را بزنیم. 

حاال 75 میلیون یورو برای خرج کردن در اختیار داریم."

رافا  که  کرد  عنوان  ایتد  منچسرتیون هافبک  ماتا،  خوان 

بنیتس می تواند ریال را به اوج برگرداند.

رسمربی  حضور  زمان  در   2013 سال  در  ماتا  و  بنیتس 

که  داشتند  همکاری  یکدیگر  ا  ب چلسی،  در  اسپانیایی 

در نهایت موفق به کسب قهرمانی در لیگ اروپا شدند. 

و  شد  بعد  فصل  برای  آنچلوتی  کارلو  جانشین  بنیتس 

ماتا معتقد است که او در ریال موفق خواهد بود.

ا او همکاری داشتم و قهرمان  او گفت:" من در چلسی ب

از  و  داشتیم  خوبی  خیلی  عمل کرد  شدیم.  اروپا  لیگ 

چگونه  می داند  بنیتس  بودیم.  عالی  آماری  لحاظ 

موفقیت  کلید  او  بگیرد،  بازیکنانش  از  را  بازی  بهرتین 

من بود."

به  راجع  مردم  از  خیلی  گفت:"  دخیا  رشایط  درباره  ماتا 

است.  من  خوب  دوست  او  می کنند  سوال  من  از  دخیا 

اگر  است.  جهان  بان  دروازه  بهرتین  حارض  حال  در  او 

در  دارم  دوست  بدهم،  نظر  خودخواهانه  بخواهم 

منچسرت مباند."

ریال  مدافع  په په،  رشایط  چلسی،  و  منچسرتسیتی 

مادرید را تحت نظر دارند.

فرانسوی  مدافع  این که  بر  مبنی  واران  درخواست  ا  ب

احتامل  کند،  بازی  ریال  اصلی  ترکیب  در  می خواهد 

افزایش  بسیار  آینده  فصل  در  په په  نشینی  نیمکت 

یافته است. از همین رو، منچسرتسیتی که مدت هاست 

خواهان جذب مدافع پرتغالی ریال است، رشایط او را به 

جذب  برای  مناسب  فرصتی  در  تا  دارد  نظر  تحت  دقت 

مهره های  از  په  په  که  مورینیو  کند. همچنین  اقدام  او 

صورت  در  تا  دارد  نظر  زیر  را  په په  نیز  بود  محبوبش 

امکان، او را جذب کند.

بکن بایر: بایرن فصل بعد نمی تواند 
راحت قهرمان شود

بوسکتس:
 بارسا می تواند هرفصل سه گانه را ببرد

پیشنهاد جدید منچستر سیتی
 برای رحیم استرلینگ

سیمیونه:
 تنها 4 تیم بهتر از اتلتیکو هستند

دلیل نارضایتی رونالدو
 از مدیریت ریال مادرید

فصل  است  معتقد  آملان  فوتبال  قیرص 

خربی  باواریایی ها  یکه تازی  از  آینده 

نیست.

کوین  درخشش  از  که  ایر  بکن ب فرانتس 

گرفته  قرار  تاثیر  تحت  بسیار  بروین  ده 

و  جدی  رقیب  یک  را  ولفسبورگ  است، 

دردرسساز برای بایرن می داند.

"براون شوایگر  به  بایرن  افتخاری  رییس 

در حال  ولفسبورگی ها  سایتونگ"گفت:" 

برای  جدی  رقیب  یک  به  شدن  تبدیل 

بایرن مونیخ هستند؛ من در این موضوع 

او  بینید!  ب را  بروین  ده  ندارم.  تردیدی 

می رود  که  است  خارق العاده  پدیده  یک 

تا تبدیل به یک بازیکن بزرگ در فوتبال 

توجه  شد  باعث  که  نکته ای  شود.  دنیا 

نازک نارنجی  شود،  جلب  وی  به  من 

زخمی  علی رغم  این که  و  است  نبودنش 

بودن در فینال جام حذفی بازی کرد و تا 

می شود  رشایطی  چنین  در  جنگید.  آخر 

برخوردار  شخصیتی  چه  از  او  که  دید 

است."

گفتنی است بایرن مونیخ متایل زیادی به 

ولفسبورگ  اما  داشت  بازیکن  این  جذب 

قصد دارد وی را در نیدرزاکسن نگه دارد.

معتقد  بارسا،  هافبک  بوسکتس،  رسخیو 

است تیمش می تواند فصل آینده هم فاتح 

یک سه گانه دیگر شود. 

فاتح   ،2009 سال  در  ار  ب اولین  که  بارسا 

شده  چمپیونزلیگ  و  ری  دل  کوپا  اللیگا، 

لوییس  هدایت  ا  ب هم  فصل  این   بود، 

دستاورد  این  به  توانست  دیگر  ار  ب انریکه، 

برسد تا به اولین باشگاهی  تبدیل شود که 

ار فاتح سه گانه می شود.   دو ب

لذت  گفت:"  پاییس  ال  به  بوسکتس 

را  آن  منی توان  است؛  همیشگی  قهرمانی 

می خواهید،  که  چیزی  تنها  گذاشت.  کنار 

ما  است.  بیشرت  و  بیشرت  قهرمانی های 

ا کیفیت فوق العاده داریم، یک  انی ب بازیکن

تیم جوان که می توانند سطح بازی شان را 

افزایش دهند.  

چمپیونزلیگ،  فینال  تیم  ترکیب  از  اگر 

آندرس  و  ماسکرانو  خاویر  آلوس،  دنی 

فکر  منی کنم  بگذاریم،  ار  کن را  اینیستا 

بازیکن دیگری باالی 30 سال باشد. 

تراشتگن خیلی جوان است و نیامر، یوردی 

ا و بقیه، همگی بین 23 تا 28 هستند.  ب آل

ما می توانیم هر سال  فاتح سه گانه شویم؛ 

ما  نیست.  اپذیر  ن شکست  تیمی  هیچ 

پتانسیل فوق العاده ای داریم." 

توانایی اش  و  مسی  پیرشفت  مورد  در  او 

گفت:"  مختلف  پست های  در  بازی  در 

مسی هر سال پیرشفت می کند و تغییرات 

به  این سال ها داشتیم که  در  تاکتیکی ای 

سود او و به سود تیم بود. او برای مدتی به 

عنوان  شامره 9 کاذب بازی کرد و این باعث 

شگفتی حریفان مان شد." 

به  ملیون   10 سیتی  منچسرت  باشگاه 

به  و  کرد  اضافه  خود  گذشته  پیشنهاد 

اسرتلینگ  رحیم  جذب  خواهان  شدت 

جوان می باشند.

رحیم اسرتلینگ که در دو فصل اخیر در 

داشته  خیره کننده ای  درخشش  لیورپول 

رسخپوشان  با  قراردادش  متدید  پیشنهاد 

می شود  گفته  و  کرده  رد  را  مرسی ساید 

که او به زودی به یکی از تیم های مطرح 

اروپایی خواهد پیوست.

ا وجود این که باشگاه لیورپول بارها اعالم  ب

کرده قصد فروش رحیم اسرتلینگ را ندارد 

برای  را حداقل  بازیکن  این  است  مایل  و 

فعلی اش  قرارداد  از  باقی مانده  سال  دو 

منچسرتسیتی  دارد،  نگه  آنفیلد  در 

مهاجم  گرفنت  خدمت  به  دنبال  به  اما 

بندرنشینان است.

دو  لیورپول  باشگاه  مسئوالن  تاکنون 

جذب  برای  را  منچسرتسیتی  پیشنهاد 

پیشنهاد  اولین  رد کرده اند که  اسرتلینگ 

5+25 میلیون پوند و دومین پیشنهاد هم 

40 میلیون پوند بوده است اما ظاهراً نایب 

جوان  ستاره  دست بردار  انگلیس  قهرمان 

عزمی  و  نیست  مرسی ساید  رسخپوشان 

راسخ برای جذب او دارد.

کرده  اعالم  اکسپرس«  »ساندی  نرشیه 

ساله   20 ستاره  ندارد  قصد  لیورپول  که 

از 50 میلیون  پنی کمرت  را حتا یک  خود 

نزدیک  به فروش بگذارد. یک منبع  پوند 

داده  خرب  نرشیه  این  به  بندرنشینان  به 

اسرتلینگ  منی خواهد  منچسرتسیتی  که 

 2015 تابستانی  نقل و انتقاالت  ازار  ب در  را 

آماده  را  خود  همین  برای  بدهد  دست  از 

روی  دیگر  پوند  میلیون   10 تا  می کند 

لیورپولی ها  تا  بگذارد  پیشنهادش  آخرین 

را برای فروش اسرتلینگ متقاعد کند.

باشگاه هایی  که  می داند  من سیتی 

همچون ریال مادرید، آرسنال و چلسی هم 

لیورپول  به جذب مهاجم 20 ساله  متایل 

دارند برای همین منی خواهد این دست و 

پیشنهادی 50  ا  ب ار  ب این  و  آن دست کند 

میلیون پوندی پا پیش می گذارد.

او،  برای  که  است  معتقد  سیمیونه،  دیگو 

هیچ تیمی بهرت از اتلتیکو مادرید نیست و 

این تیم متصور  برای  را  انداز روشنی  چشم 

است.

در  سیمیونه  موفق  نیم حضور  و  فصل  سه 

تصور  این  بر  را  بسیاری  مادرید،  اتلتیکو 

راهی  او  امسال،  تابستان  که  بود  واداشته 

اما  شد  خواهد  معتربتر  و  بزرگ تر  تیمی 

متدید  اتلتیکو  ا  ب تازگی  به  که  سیمیونه 

پیشنهادات  متام  به  بود،  کرده  نیز  قرارداد 

پاسخ منفی داد. 

او در همین رابطه به "TYC SPORT" گفت:" 

یا  دن در  تیم   4 تنها  کیفی،  و  فنی  لحاظ  از 

برتر از اتلتیکو مادرید هستند. ریال مادرید، 

ا، بایرن مونیخ و شاید هم چلسی. از  بارسلون

پانزدهم دنیا هستیم.  تیم  لحاظ مالی هم 

برای من هیچ تیمی بهرت از اتلتیکو نیست 

کارم  به  تیم  این  در  بازهم  داشتم  و دوست 

ادامه دهم." 

ویه  احتاملی  پیوسنت  مورد  در  سیمیونه 

به  ویاریال(  آرژانتینی  ساله   21 )ستاره  تو 

اتلتیکو گفت:" ویه تو مرا به یاد جوانی های 

زیاد  او  مثل  هرچند  اندازد.  می  ویا  داوید 

گول نزده اما کیفیت باالیی دارد. امیدوارم 

او بتواند چیزهای بیشرتی به اتلتیکو اضافه 

کرده و به ما برای کسب افتخار کمک کند."

در  را  خود  تعطیالت  روزها  این  الدو  رون

این  در  حضور  اما  می کند  سپری  باهاماس 

دل  از  نتوانسته  نیز  گونه  بهشت  رسزمین 

مشغولی ها و دغدغه ذهنی او از رشایط این 

الدو  به وضوح  روزهای ریال مادرید بکاهد. رون

رفتاری  شیوه  و  باشگاه  تصمیامت  برخی  از 

است.  ناراضی  خودش  با  باشگاه  مدیریت 

از وضعیت  دلیل،  به 5  پرتغالی  ستاره  فوق 

تنیو پرز  خود در ریال و در راس همه از فلورن

گالیه دارد.

مدیریت  سوی  از  الزم  حامیت  عدم   -1

باشگاه پس از برگزاری جشن تولد جنجالی 

30سالگی اش.

7 فربوی 2015، ساعاتی پس از شکست ریال 

نیو مقابل اتلتیکو  مادرید در در بی ال مادریل

برنامه  الدو طبق  رون نتیجه سنگین 0-4،  ا  ب

ا  ب را  خود  تولد  جشن  شده،  تعیین  پیش  از 

حضور برخی هم تیمی ها و صدها میهامن 

دیگر برگزار کرد. 

بعد  روز  جشن،  آن  فیلم های  و  عکس ها 

به  کلمبیایی  خواننده  رولدن،  کوین  توسط 

بیرون درز کرد. این مساله برای روزها، ریال 

فراوانی  حواشی  درگیر  را  الدو  رون و  مادرید 

و  الدو  رون از  که  بود  آنچلوتی  تنها  کرد. 

برگزاری جشن تولد او حامیت کرد.

جشن  در  ریال  کاپیتان  عنوان  به  کاسیاس 

پرز)رییس  و  داشت  حضور  همرسش  تولد 

دعوت  دیگری  میهامنی  به  خود  نیز  ریال( 

شده بود. از سوی باشگاه ریال مادرید، هرگز 

الدو صادر نشد.  یانیه ای برای حامیت ار رون ب

نیز  الدو  رون حامی  تنها  عنوان  به  آنچلوتی 

اکنون دیگر در ریال حضور ندارد.

و  پیکه  برای  سوژه ای  به  تولد  جشن  آن 

قهرمانه  جشن  شب  در  ا  بارسلون هواداران 

بصورت  و  شد  بدل  باشگاه  این  گانه  سه 

الدو دلیل اصلی بدون جام  غیرمستقیم، رون

ماندن ریال در فصل گذشته عنوان شد.

اوملو،  خسوس  حضور  ادامه  ا  ب مخالفت   -2

رییس تیم پزشکی ریال مادرید

بازیکنان  از  دیگر  برخی  همچون  الدو  رون

مهم ریال مادرید، از عمل کرد دکرت خسوس 

ریال  پزشکی  تیم  رییس  عنوان  به  اوملو، 

مادرید، ناراضی است. فصل گذشته کار به 

جایی رسیده بود که مصدومان ریال ترجیح 

پزشکان  نزد  به  مداوای خود  برای  می دادند 

یا بروند. مودریچ  دیگر حتی در خارج از اسپان

مثال خوبی بر این ادعاست.

این  به  توجه  بدون  پرز،  حال  این  ا  ب  

نارضایتی ها، تصمیم گرفت تا اوملو را برای 

او  نیز در ریال مادرید حفط کند.  فصل بعد 

دیگر رییس تیم پزشکی نیست اما همچنان 

در باشگاه به فعالیت مشغول خواهد بود.

ا  ب باشگاه  رفتاری  شیوه  از  نارضایتی   -3

راموس و کاسیاس

ا  الدو ارتباط بسیار خوب و صمیامنه ای ب رون

کاسیاس و راموس دارد. او این روزها می بیند 

انتقال  و  به جذب دخیا  باشگاه تصمیم  که 

کاسیاس به تیمی دیگر دارد و از سوی دیگر، 

نیز  راموس  قرارداد  متدید  برای  مذاکرات 

ا دو  متوقف شده است. شیوه رفتاری باشگاه ب

بازیکنی که 16 و 10 سال، سابقه حضور در 

الدو نیست. ریال مادرید را دارند، خوشایند رون

4- قدرنشناسی از سوی باشگاه

الدو این روزها در روزنامه ها می خواند که  رون

بنیتس قرار است برای فصل بعد، پست بازی 

او را تغییر داده و در نوک حمله از او استفاده 

فنی  کادر  از  کسی  هنوز  چرا  این که  کند. 

ا او در این مورد صحبت نکرده اند  باشگاه ب

برایش جای تعجب دارد. او همچنین هنوز 

هم از پرز به خاطر اخراج آنچلوتی گالیه دارد. 

در  رصاحتا  فصل،  امتام  از  پس  الدو  رون

صفحات اجتامعی خود از متایل برای ادامه 

ا آنچلوتی خرب داد و این که دوست  همکاری ب

دارد کارلتو در ریال مباند اما پرز بدون توجه 

ریال،  بازیکنان  دیگر  و  او  قلبی  عالقه  به 

تصمیم به اخراج این مربی گرفت.

5- مالقات بنیتس با گرت بیل در ولز

در  چگونه  که  است  عجیب  الدو  رون برای 

باشگاهی که به رعایت سلسله مراتب اعتقاد 

اقدام  اولین  عنوان  به  بنیتس  دارد،  زیادی 

جدی خود پس از انتصاب به عنوان رسمربی 

اید به مالقات گرت بیل در ولز برود.  ریال، ب

)بنیتس پیش از برگزاری بازی ولز و بلژیک، 

ا ستاره ولزی خود مالقات  به کادریف رفت و ب

الدو  ا رون کرد.( این در حالی است که هنوز ب

نه مالقاتی داشته و نه متاسی گرفته است. 

الدو را پس از دی استفانو، تاثیر گذارترین  رون

بازیکن تاریخ باشگاه می دانند؛ بازیکنی که 

به طور متوسط 50 گل در هر فصل برای این 

تیم به مثر رسانده و بیشرتین دریافتی را نیز 

در میان سایر بازیکنان دارد اما رشایط فعلی 

چندان بر وفق مراد او نیستند. 

دوست  رشایط  این  همه  وجود  ا  ب الدو   رون

که  دارد  توقعاتی  ولی  مباند  ریال  در  دارد 

شوند.  برآورده  ریال  مدیریت  سوی  از  اید  ب

کهکشانی شامره یک ریال، احساس می کند 

که همچون سابق برای او در باشگاه ارزش 

قایل نیستند.
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با  ملی  امنيت  عمومی  رياست  روز:  اطالعات 
نشر خبرنامه ی اعالم كرد كه رحمت اهلل نبيل، 
رييس اين اداره روز گذشته با دو تن از استادان 
دانشگاه غزنی در دفتر كارش ديدار و از آن ها 
اين  قبال  در  ملی  امنيت  مأموران  عمل  بابت 

استادان معذرت خواهی كرد.
منابع از واليت غزنی به روز جمعه )29 جوزا( 
كارمندان  و  ملی  امنيت  مأموران  كه  گفتند 
از  را  غزنی  دانشگاه  استاد  دو  دادستانی، 
صنف های درسی شان بيرون كرده و سر شان 

را تراشيده اند.
استادان  از  آرين،  نصير  و  كاشفی  اهلل  حبيب 
توسط  سرشان  كه  غزنی  واليت  دانشگاه 
اين  بود،  تراشيده شده  نهاد  دو  اين  كارمندان 
حکومت  از  و  دانسته  خود  عليه  توطيه  را  كار 

خواستار پيگيری عامالن آن شدند.
رييس امنيت املی، از بی احترامی در برابر اين 
دو استاد اظهار ناخوشنودی كرده و وعده سپرده 

كه قضيه را به طور جدی پيگيری می نمايد.
ارتباط  به  كه  آمده  ملی  امنيت  خبرنامه ی  در 
پايين رتبه ی  از كارمندان  اين موضوع دو تن 

به طور  كه  ملی  امنيت  عمومی  رياست 
غيرمستقيم در قضيه دخيل بودند مورد پيگرد 

و بازجوی قرار گرفته اند.
به  »من  گفت:  استادان  اين  با  ديدار  در  نبيل 
نمايندگی از ارگان امنيت ملی از شما استادان 
تمام  و  هستيد  جامعه  معنوی  پدر  كه  عزيز 
ما  چشم  نور  كه  افغانستان  معظم  استادان 
موضوع  اين  كه  می خواهم،  معذرت  هستند 

سبب رنجش شما قرارگرفته است.«
او افزود: »رياست عمومی امنيت ملی به عنوان 
خويش،  شهروندان  مدافع  خط  نخستين 
پاسبانی از حقوق اساسی شهروندان و حيثيت 
می داند.  خويش  وظايف  مهم ترين  از  را  شان 
آخرين  ملی  امنيت  عمومی  رياست  كارمندان 
قانون  ارزش های  حفظ  به خاطر  را  خطرات 
اساسی در مقابل دشمنان افغانستان می پذيرند؛ 
شهروندان  رنجش  و  بی حرمتی  هيچ گاه  اما 

خويش را قبول نخواهند كرد.«
كه  سپرده  وعده  استادان  اين  به  نبيل  آقای 
عدالت  و  نموده  پيگيری  جانبه  همه  را  قضيه 

را تأمين خواهد كرد.

فرمانده  مهدوی،  غالم  حاجی  روز:  اطالعات 
اوضاع  مورد  در  سرپل  واليت  مردمی  خيزش های 
امنيتی اين واليت به اطالعات روز  گفت كه تمام 
مركزهای فرماندهی طالبان در ولسوالی كوهستانات 
وجود  از  ولسوالی  اين  اگر  و  می باشند  واليت  اين 
امن  پاكسازی شود واليت سرپل  شورشيان طالب 

خواهد شد.
طالبان  قدرت  و  تمركز  كه  افزود  مهدوی  حاجی 
اين  قرارگاه های  بيشتر  اند،  ولسوالی  اين  در  بيشتر 
گروه نيز در اين ولسوالی قرار دارند. او گفت: »اگر 
شکست  كوهستانات  ولسوالی  در  را  طالبان  دولت 

دهند، گويا سرپل را آزاد كرده است.«

هم چنان او در مورد اوضاع امنيتی فعلی سرپل گفت 
كه نسبت به چند روز گذشته وضعيت امنيتی بهتر 

شده است.
گروه  شنبه  شب  كه  گفت  مهدوی  هم  سوی  از 
طالبان  بر پاسگاه های نيروهای امنيتی در ولسوالی 
سوزمه قلعه اين واليت حمله كردند كه درگيری از 

هفت شب تا دوازده شب ادامه يافت.
اجمل،  مولوی  درگيری  اين  در  او  گفته ی  به 
اهلل،  امان  مال  و  طالبان  گروه  ارشد  سردسته ی 
ولسوالی نام نهاد اين گروه در ولسوالی سوزمه قلعه با 

دو تن از همراهان شان كشته شدند.
از  تن   12 درگيری  اين  در  كل  در  كه  افرود  او 

شورشيان طالب كشته شدند؛ اما به نيروهای امنيتی 
تلفات وارد نشدند.

در مورد  فرمانده خيزش های مردمی  اين  هم چنان 
نقش نيروهای خيزش مردمی گفت كه در ولسوالی 
و  دارند  دولتی حضور  نيروهای  بيشتر  قلعه  سوزمه 
خيزش های مردمی در اين منطقه نيست. او گفت 
موضع  ديگر  مناطق  در  مردمی  خيزش های  كه 

گرفته اند.
اين فرمانده با آنکه وضعيت امنيتی سرپل را خوب 
توصيف می كند؛ اما می گويد كه در بخشی از مناطق 
شاهراه ها  در  و  دارند  شورشيان حضور  واليت  اين 

عبور و مرور مردم را با مشکل مواجه كرده اند.

داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
كشور با نشر خبرنامه ای از كشته شدن 
57 شورشی طالب در دو روز گذشته 
طی عمليات مشترک نيروهای امنيتی 
در واليت های مختلف خبر داده است.
آمده كه  در خبرنامه ای وازرت داخله 
اين عمليات به هم كاری پوليس، اردو 
و امنيت ملی در مربوطات واليت های 
لوگر،  سرپل،  بدخشان،  قندوز،  تخار، 

اندازی  راه  هلمند  و  پکتيکا  ارزگان، 
از  تن   57 آن  در  كه  بود  گرديده 
شورشيان طالب كشته و 23 تن ديگر 

شان زخمی شدند.
به نقل از اين خبرنامه، در جريان اين 
عمليات مقدار جنگ افزار نيز به دست 

نيروهای امنيتی افتاده است. 
اين  اندازی  راه  هدف  داخله،  وزارت 
از  جلوگيری  و  پاكسازی  را  عمليات 

اين  در  طالب  شورشيان  بازگشت 
مناطق گفته است.

وزارت داخله در اين خبرنامه در مورد 
تلفات نيروهای امنيتی در جريان اين 

عمليات چيزی نگفته است.
ملی  پوليس  نيروهای  ديگر  از سوی 
در دو روز گذشته ، از 11 رويداد انفجار 
ماين در مربوطات واليت های تخار، 

ارزگان و لوگر جلوگيری كرده اند .

تازگی  به  ماين ها  اين  گفته شده كه 
به  افغانسان  مردم  دشمنان  سوی  از 
خاطر اهداف تروريستی جاسازی شده 

بودند.
خبر  داخله  وزارت  حال  همين  در 
داده كه در حال حاضر در شماری از 
پاكسازی  عمليات  كشور  واليت های 
دشمن  نابودی  و  سركوب  هدف  به 

جريان دارد.

فرمانده خیزش های مردمی سرپل:
 "اگر دولت کوهستانات را بگیرد سرپل آزاد می شود"

وزارت داخله:
 57 شورشی طالب کشته شده اند

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

رییس عمومی امنیت ملی
 از استادان دانشگاه غزنی معذرت خواست


