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

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

من دو دوره در افغانستان خدمت کردم. در دوره ی نخست خدمت در افغانستان در 
ریاست  زیر  که  بودم  آیساف  مشترک  فرماندهی  پالن های  رییس  من   ،2009 سال 
جنرال امریکایی دیوید رودریگیز کار می کردم. در جریان دوره ی دوم کارم در سال 

2010،  من فرماندهی تیم مشترک ارزگان را به عهده گرفتم. این تیم...

جنگ در افغانستان بار دیگر شدت گرفته است. حمالت فزاینده ی طالبان در سرتاسر 
کشور و در شهرهای کالن، به ویژه کابل، بر دوش نیروهای امنیتی افغانستان سنگینی 
قابل  سیاسی  اهمیت  افغانستان  پارلمان  بر  شنبه  دو  روز  گستاخانه  حمله  می کند. 
توجهی دارد؛ چون شورشیان می توانستند مرکز نمادین قدرت در کشور را فلج کنند...

اطالعات روز: نورالحق علومی، وزیر داخله ی کشور روز گذشته در مجلس نمایندگان 
گفت که عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی بر مواضع شورشیان باعث شده 
که شورشیان از این منطقه به مناطق مرزی کشور فراری شوند و این مسئله سبب افزایش 
ناامنی ها در کشور شده است. وزیر داخله افزود که این عملیات...                     صفحه 2

اطالعات روز: جیالنی پوپل، رییس اداره ارگان های محلی روز گذشته در نشست ارائه 
برنامه ی صد روز نخست اش، گفت که در ١٣سال گذشته توجه خاصی به حکومتداری 
محلی صورت نگرفته و ضعف در حکومتداری محلی، باعث گسترش ناامنی ها در کشور 
شده است. پوپل حکومتداری محلی را در ١٣ سال گذشته ناکام...                     صفحه 2

نرم  پنجه  و  دسته  آن  با  روزها  این  هزاره ها  که  مهم  و  روزمره  مسایل 

می کنند این پرسش را جدی کرده است که هزاره ها چه نقش و جایگاهی 

در حکومت وحدت ملی دارند/ بازی می کنند؟ 

این  مسئله  سرجایش،   گذشته  در  سیاست  و  قدرت  با  هزاره ها  نسبت 

است که شادمانی مفرط هزاره ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، 

جایش را به ناامیدی محض داده است. چرا چنین شد؟ هزاره ها یکی از 

انتخابات از قطبی شدن کشور  گروه های قومی تأثیر گذار بود که در 

جلوگیری و به مثابه یک عنصر وحدت بخش وارد میدان شد...
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جایگاه هزاره ها 
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چگونه 
در عکس ها بهتر دیده شویم!؟

وزیر داخله:
 عملیات نظامیان پاکستان در وزیرستان شمالی 

باعث ناامنی افغانستان شده است

جیالنی پوپل: 
ضعف در حکومتداری محلی باعث گسترش 

ناامنی ها در کشور شده است

 چرا افغانستان 
به پاکستان ضرورت دارد؟

خطرات فساد در افغانستان
صفحه 2

رحمت اهلل نبیل: 
ماه های آینده ناامنی ها بیشتر خواهد شد



امنیت  عمومی  رییس  نبیل،  اهلل  رحمت  روز:  اطالعات 
امنیتی  مسئوالن  از  دیگر  شماری  با  گذشته  روز  که  ملی 
که  گفت  بود  شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس  به  که 
ناامنی ها در ماه های آینده در کشور افزایش خواهد یافت.

عمومی  نشست  در  جزئیات  دادن  از  نبیل  آقای  هرچند 
خوداری کرد، اما گفت: »افزایش ناامنی در ماه های آینده 

به این معنا نیست که نیروهای امنیتی آمادگی ندارند.«
با  ناامنی ها،  احتمالی  افزایش  با  که  خواست  مردم  از  او 

نیروهای امنیتی کشور همکاری کنند.
تأکید  امنیتی  نیروهای  کارکرد  بر  ملی  امنیت  رییس 

را  عملیات  چندین  روزانه  نیروها  این  که  گفت  و  کرد 
علیه  عملیات   ١2 روز گذشته  سه  در  تنها  می دهند،  انجام 

شورشیان راه اندازی شده اند.
و  ملی  امنیت  عمومی  رییس  داخله،  وزیر  گذشته  روز 
رییس اوپراسیون وزارت دفاع برای پاسخ گویی در مورد 
مجلس  بر  مهاجمان  اخیر  حمله ی  و  ناامنی ها  افزایش 

نمایندگان به این مجلس فراخوانده شده بودند.
بر  حمله  مورد  در  نمایندگان  سوال های  به  پاسخ  در  نبیل 
مقر مجلس نمایندگان گفت که یک ماه پیش یک تن در 
پیوند به طرح حمله بر مجلس بازداشت و به دنبال آن، ١2 

تن دیگر نیز در پیوند به این قضیه دستگیر شدند.
نمایندگان  مجلس  بر  حمله  شش  از  تاکنون  که  افزود  او 
جلوگیری  اخیر  حمله ی  از  متأسفانه  اما  شده،  جلوگیری 

صورت نگرفت.
بر  سرطان(  اول   ( شنبه  دو  روز  به  انتحاری  مهاجم  هشت 
ساختمان مجلس نمایندگان حمله کردند که بعد از حدود 
کشته  و  مهاجان  تمام  شدن  کشته  با  درگیری  ساعت  دو 
غیرنظامیان  از  زخمی   ٣١ و  زن  یک  شدن یک کودک، 
آسیبی  مجلس  نمایندگان  به  حمله  این  در  یافت.  خاتمه 

نرسید.

وزیر  علومی،  نورالحق  روز:  اطالعات 
مجلس  در  گذشته  روز  کشور  داخله ی 
نیروهای  عملیات  که  گفت  نمایندگان 
مواضع  بر  شمالی  وزیرستان  در  پاکستانی 
این  از  که شورشیان  باعث شده  شورشیان 
منطقه به مناطق مرزی کشور فراری شوند 
در  ناامنی ها  افزایش  سبب  مسئله  این  و 

کشور شده است.
باعث  عملیات  این  که  افزود  داخله  وزیر 

شده تا بیشتر شورشیان به افغانستان بیایند.
عمومی  رییس  داخله ،  وزیر  گذشته  روز 
وزارت  اوپراسیون  رییس  و  ملی  امنیت 

دفاع کشور از سوی مجلس نماینده گان به 
امنیتی  باره ی اوضاع  خاطر پاسخ گویی در 

کشور به این مجلس فراخوانده شده بود.
این  بیشتر  هرچند  که  افزود  داخله  وزیر 
شورشیان در درگیری ها از سوی نیروهای 
آن ها  هم  باز  اما  درآمده اند،  پا  از  امنیتی 
تجهیز می شوند و جنگ جویان دیگر نیز به 

جمع آن ها می پیوندند.
گذشته  هفته ی  حمله ی  باره ی  در  علومی 
گفت  نمایندگان  مجلس  مقر  بر  شورشیان 
که آن ها از پیش در مورد وقوع این حمله 

آگاهی داشتند. 

برابر  در  امنیتی  نیروهای  عملکرد  از  او 
که  افزود  علومی  کرد.  ستایش  حمله  این 
مجلس  به  حمله  که  نیست  بار  اولین  این 
به گفته ی  نمایندگان طرح ریزی می شود. 
طرح  حمله های  چنین  این  از  پیش  او 
ریزی شده بودند که پیش از وقوع حمله، 
نیروهای امنیتی این طرح ها را خنثا کردند.

وزیر داخله از نبود تجهیزات پیشرفته و کم 
ابراز  امنیتی  نیروهای  هوایی  ظرفیت  بودن 
این  در  آن ها  که  گفت  اما  کرد.  نگرانی 
باره با شماری از کشورها، خصوصاً کشور 
کشورها  این  و  کرده اند  گفت وگو  چین 

هم کاری  زمینه  این  در  که  داده  وعده 
می کنند.

آغاز سال جاری  از  که  در حالی ست  این 
و  داخلی  شورشیان  حمله های  خورشیدی 
بیشتر  کشور  مختلف  مناطق  در  خارجی 
از پیش افزایش یافته است. در حال حاضر 
و  بدخشان  تخار،  قندوز،  والیت های  در 
از والیت های کشور جنگ  شماری دیگر 
اخیر  ماه های  در  دارد.  با شورشیان جریان 
غزنی،  ولسوالی های  از  شماری  کنترول 
و  شورشیان  دست  به  بدخشان  و  قندوز 

نیروهای امنیتی دست به دست می شوند.

اطالعات روز: جیالنی پوپل، رییس اداره ارگان های محلی 
نخست اش،  روز  صد  برنامه ی  ارائه  نشست  در  گذشته  روز 
حکومتداری  به  خاصی  توجه  گذشته  ١٣سال  در  که  گفت 
محلی صورت نگرفته و ضعف در حکومتداری محلی، باعث 

گسترش ناامنی ها در کشور شده است.
پوپل حکومتداری محلی را در ١٣ سال گذشته ناکام خوانده 
با کیفیت حکومتداری  و گفت که وضعیت امنیتی، مستقیماً 

محلی ارتباط دارد؛ اما در این زمینه توجه نشده است.
با  هم مرز  ولسوالی   ٦٠ در  گذشته  سال های  در  که  افزود  او 
حاضر  حال  در  اما  داشت؛  وجود  امنیتی  مشکالت  پاکستان 
یافته است  نیز گسترش  ناامنی  وضعیت خرابتر شده و ساحه 
که در کنار فقر اقتصادی، مداخله خارجی و بی عدالتی؛ بی 

توجهی به حکومتداری محلی از دالیل عمده ی آن است.
امنیتی  وضعیت  بر  محلی  حکومتداری  تأثیر  مورد  در  پوپل 
ملی  ساالنه ی  بودجه  افغانی  میلیارد   2٨٣ جمله ی  از  گفت 
می شود،  حکومتداری  مصرف  آن  میلیارد   2،2 تنها  کشور، 
تأمین  درحالي که موجودیت حکومتداری خوب محلی، در 

امنیت و مشروعیت نظام نقش اساسی دارد.

پوپل گفت: »بطور مثال، ولسوالی شیندند حدود هشتصد هزار 
نفوس دارد، اما برای خدمات ولسوالی ماهانه، 22هزار افغانی 
و برای ترمیم موتر و موارد دیگر پنج هزار و به تسهیالت عامه 
ولسوالی های  وضعیت  و  شده  داده  اختصاص  بودجه  ٦هزار 

دیگر نیز به همین منوال است.«
او با ابراز نگرانی شدید از وضعیت حکومتداری محلی افزود 
که هنوز هم از جمله ی ٣٤ والیت، چهار والیت، از جمله ی 
٣٤ شورای والیتی ١٤ شورای آن، از جمله ی ٣٧٦ ولسوالی، 
١٦٨ ولسوالی و از جمله ی ١2١ شاروالی های ولسوالی ها، ٧٨ 

آن، فاقد تعمیر می باشند، حتا ١٦٦ ولسوال موتر ندارند.
او از افزایش حمله بر ولسوال ها نیز یاد کرد و گفت که در دو 
ماه اخیر، چهار ولسوال در رویدادهای مختلف کشته شده اند.

از  دیگر  بخشی  در  محلی  ارگان ها  مستقل  اداره  رییس 
صحبت هایش در مورد تعیین والی های جدید گفت تاکنون 
22 والی جدید تعیین شده، به زودی والی هشت والیت دیگر 

تعیین خواهد شد.
او در مورد مظاهره علیه دو والی جدید در والیت های بامیان 
و دایکندی گفت با آنکه اعتراض حق مدنی مردم است، اما 

تظاهرات و اعتراض ها باعث عزل و یا نصب والی ها نخواهد 
شد.

آقای پوپل اعالم کرد که اداره ی او در تعیین و یا عزل والیان 
نقش محوری ندارد.

پوپل گفت: »تصور این است که ارگان های محلی، والیان و 
ولسواالن را تعیین می کند، اما والیان نمایندگان رییس جمهور 
می باشند و تعیین والیان تصمیم سیاسی است، اما ارگان های 
محلی منحیث میانجی در تسریع و کندی این روند نقش دارد 
و متباقی تمامی مأمورین ارگان های محلی از طریق رقابت آزاد 
تعیین می شوند و وظیفه ی ارگان های محلی این است که بعد 

از تعیین، برای آنان ظرفیت سازی کند.«
شان  وظایف  به  حال  تا  که  ولسوال های  اعزام  که  افزود  او 
معرفی نشده اند، اقدام قانونی در برابر ولسوال های که از بسیار 
وقت در وظایف شان غیرحاضر بودند، ارزیابی ولسوال های 
ثبات  برنامه  یک  طرح  باشد،  موجود  شان شکایت  علیه  که 
حکومتداری خوب، عرضه خدمات برای ولسوالی هایی که با 
تهدید روبرو اند، از برنامه های صد روز نخست این اداره را 

تشکیل مي دهند.

خبر  نورستان  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
تصرف  به  جمعه  روز  که  وایگل  وانت  ولسوالی  که  داده اند 
گروه طالبان درآمده بود، نیروهای امنیتی دوباره کنترول این 

ولسوالی را بدست گرفتند.
به روز جمعه مقام های محلی ولسوالی وانت وایگل گفتند که 
این ولسوالی صبح روز جمعه بعد از دو ساعت درگیری میان 
شورشیان طالب و نیروهای امنیتی به دست طالبان سقوط کرد.
حافظ عبدالقیوم، والی نورستان روز گذشته گفت که شامگاه 
این  و  رسیدند  وایگل  وانت  به  تازه نفس  نیروهای  روز جمعه 

منطقه را از شورشیان وابسته به گروه طالبان پس گرفتند.

نیروهای  میان  درگیری  جریان  در  نورستان،  والی  گفته ی  به 
امنیتی و شورشیان طالب، ١٨ مأمور پولیس و 2٠ عضو گروه 

طالبان کشته و 2٠ مأمور امنیتی دیگر زخمی شده اند.
تأیید  را  گروه  این  عضو  هفت  شدن  کشته  طالبان  گروه  اما 

کرده است.
از سوی هم سعداهلل، رییس شورای والیتی نورستان گفته که 
سه غیرنظامی هم در جریان جنگ در این منطقه کشته شده اند.
در  نبرد  روز  چند  که  گفته  نورستان  والیتی  شورای  رییس 
برجا  زیادی  ویرانی  وایگل  وانت  زده ی  آشوب  ولسوالی 

گذاشته است.

او افزوده که طالبان در چند ساعتی که کنترول این منطقه را به 
دست داشتند، خانه های مأموران دولتی را به آتش کشیدند و 

شماری دیگر از خانه ها در جریان نبردها ویران شدند.
گفته شده بود که شماری از نیروهای امنیتی از اثر این درگیری 
سربازان  که  گفته اند  محلی  مقام های  اما  بودند،  شده  ناپدید 
ناپدید شده بعد از بازپس گیری این منطقه، به نیروهای امنیتی 

پیوسته اند.
به گفته ی منابع محلی از این والیت، این درگیری  باعث آواره 
از جمله  مناطق همجوار  به  منطقه  این  اهالی  از  شدن شماری 

والیت کنر شده است.

از  خبرنامه ای  نشر  با  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
عملیات  در  طالب  گروه  هراس افگنان  از  تن   ٣٧ شدن  کشته 

نیروهای امنیتی در دو روز گذشته خبر داده است.
هم چنان در این عملیات عالوه بر ٣٨ کشته، 2١ شورشی زخمی 

و 2 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
این عملیات در مربوطات  این وزارت آمده که  در خبرنامه ی 

ارزگان،  سرپل،  بدخشان،  فاریاب،  قندوز،  تخار،  والیت های 
غزنی و هلمند راه اندازی گردیده بود.

و  پاکسازی  را  عملیات  این  اندازی  راه  هدف  داخله  وزارت 
جلوگیری از بازگشت شورشیان طالب در این مناطق گفته است.
هم چنان در این عملیات مقداری جنگ افزار سبک و سنگین نیز 

بدست نیروهای امنیتی افتاده است.

از سوی هم در خبرنامه ی این وزارت آمده است که نیروهای 
پولیس ملی در دو روز گذشته، از ١2 رویداد انفجار ماین در 
مربوطات والیت های لغمان، فاریاب، قندهار، میدان وردک و 
خوست نیز جلوگیری کرده اند. گفته شده این ماین ها به تازگی 
تروریستی جاسازی شده  اهداف  منظور  به  از سوی شورشیان 

بودند.

2
رحمت اهلل نبیل:

 ماه های آینده ناامنی ها بیشتر خواهد شد

وزیر داخله: عملیات نظامیان پاکستان
 در وزیرستان شمالی باعث ناامنی افغانستان شده است

جیالنی پوپل: ضعف در حکومتداری محلی 
باعث گسترش ناامنی ها در کشور شده است

نیروهای امنیتی ولسوالی وانت وایگل را دوباره در کنترول گرفتند

37 تن از شورشیان طالب در عملیات نظامی کشته شدند

ناامنی های روز افزون؛ 
آیا داعش هم نقش دارد؟ 

دیروز  جلسه  در  ملی  امنیت  عمومی  رییس  نبیل،  الله  رحمت 

تر  بیشرت  موجود  ناامنی های  که  داد  هشدار  منایندگان  مجلس 

خواهد شد و شش ماه آینده از لحاظ امنیتی ماه های بسیار دشوار 

و پرچالشی خواهد بود. اما او در عین حال تأکید کرد که نیروهای 

آنها  با  با تروریستان و دشمنان را دارند و  امنیتی توانایی مقابله 

مبارزه خواهند کرد. 

نورالحق علومی وزیر داخله در جلسه دیروز چند دلیل ناامنی های 

اخیر را چنین برشمرد:

1- انتقال مسئوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای 

کشور  رسارس  در  اکنون  این که  توضیح  و  افغانستان  امنیتی 

مسئوولیت جنگ را نیروهای امنیتی افغانستان برعهده دارند.

مناطق  در  پاکستان  امنیتی  نیروهای  کالن  حمله  انجام   -2

داخل خاک  به  آن شورشیان  نتیجه ی  در  که  وزیرستان شاملی 

افغانستان آمده اند و این جا جنگ می کنند.

3- پیوسنت یک تعداد از نیروهای امنیتی افغانستان به صفوف 

دشمن و همکاری با آنان.

4- نبود هامهنگی الزم در سطوح کالن میان نهادهای امنیتی.

است؟  مورد  چند  همین  ناامنی ها  افزایش  دالیل  متامی  آیا  اما 

به  آن  افزون  روز  افزایش  و  افغانستان  ناامنی های  دالیل  آیا 

بازی های کالن بین املللی ارتباط ندارد؟ بازی داعش چه؟ 

متامی مواردی که وزیر داخله به عنوان دالیل گسرتش ناامنی ها 

بر شمرد، اگر درست بپنداریم، عواملی دیگری نیز در افزایش و 

از هر عامل دیگری که  ما  دارند.  نقش  ناامنی های کشور  دوام 

از  اما  یادآوری می کنیم  افغانستان نقش دارند،  ناامن سازی  در 

شامری از  عواملی که مشخصاً در ناامنی ها دست دارند، یادآوری 

منی کنیم. مثالً پس از 13 سال جنگ پاکستان در افغانستان، 

تازه مقامات ما کم کم به صورت کنایه جنگ جاری در افغانستان 

را ناشی از بازی های دوگانه و سیاست تروریست پرورانه پاکستان 

نقش  مثالً  که  نگفت  امروز  داخله  وزیر  اما،  حاال  می دانند. 

کشورهای منطقه در ناامنی های افغانستان چیست و آیا افزایش 

ناامنی ها تابع وضعیتی نیست که در خاورمیانه و آفریقا و برخی 

یک  با  را  دیگر  سال   10 اگر  و  آنیم؟  شاهد  جهان  دیگر  نقاط 

جنگی که شامری از کشورها با آن درگیر شد، سپری کردیم؛ آن 

وقت چه خواهیم گفت؟ آن زمان گفنت اینکه مثالً داعش سازی 

به این وضعیت  را  افغانستان  و پروژه ی داعش در سطح جهان 

رساند، چه سودی خواهد داشت؟

ناامنی های افغانستان دست  شکی نیست که پاکستان هنوز در 

باال دارد و نظامیان این کشور با حامیت از گروه های تروریستی 

که بیشرت از یک دهه گذشته را با حکومت افغانستان جنگیده اند، 

هنوز هم امتیاز راه اندازی و تداوم جنگ را در جیب شان دارند. 

به  ایدئولوژیک  از یک فکر  بنیادگرایی اسالمی  در وضعیتی که 

تبدیل  جهان  سطح  در  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی-  بازی  یک 

امتیاز  پاکستانی ها  برای  جنگ  جبهه  تقویت  و  حفظ  می شود، 

کالنی برای بازی های منطقه ی و جهانی این کشور است. جنگ 

پاکستان برای ناامنی افغانستان تا زمانی ادامه خواهد یافت که 

نیروی قدرت مندتری بازار جنگ افغانستان را در اختیار بگیرد و ما 

در آستانه ی این تحول اندک اندک نزدیک می شویم.

مثالً هنوز بسیار زود است که قبول کنیم داعش تهدید جدی تر از 

طالبان در سال های آینده خواهد بود. اما بعید نیست که داعش با 

بلعیدن طالبان و یا عقب زدن آنان، دشمن اصلی مردم افغانستان 

از  در شامری  داعش  این که  از  نشانه هایی  ما شود.  و حکومت 

والیات افغانستان مرصوف رسباز گیری است، وجود دارد. این 

گروه تروریستی در شامری از والیات مراکز آموزش مهارت های 

حاال،  هستند.  شان  رسبازهای  افزایش  درصدد  و  دارند  نظامی 

دولت افغانستان می پذیرد که داعش در افغانستان وجود دارد، 

آیا  است.  عمل  بی  و  ساکت  گروه  این  تحرکات  مقابل  در  اما 

ممکن نیست که گسرتش ناامنی ها بخشی از اقدامات تاکتیکی 

جبهه جنگ  از  داشنت شان  نگه  بیرون  برای  داعش  و سیاسی 

افغانستان باشد؟ آیا کشورهای خارجی دیگری در داعش سازی 

افغانستان دست ندارند؟ 

این پرسش ها قابل تأمل است. ممکن است بخشی از نیروهای 

برخی  در  و  می جنگند  دولتی  نیروهای  مقابل  در  که  تروریستی 

و  عملیات  از  بخشی  می کنند،  ایجاد  ناامنی  افغانستان  نقاط 

اگر چنین  باشد.  افغانستان  در  آنان  و حامیان  مأموریت داعش 

باشد، داعش عمالً توانسته است جنگ دولت و مراقبت و نظارت 

بیاندازد و  تأخیر  به  را  از فعالیت های داعش درافغانستان  دولت 

اندازی جنگ در حوزه های مختلف در صدد فریب دادن  راه  با 

حکومت افغانستان باشد...                           ادامه رسمقاله ص5
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و  دسته  آن  با  روزها  این  هزاره ها  که  مهم  و  روزمره  مسایل 

پنجه نرم می کنند این پرسش را جدی کرده است که هزاره ها 

بازی  دارند/  ملی  وحدت  حکومت  در  جایگاهی  و  نقش  چه 

می کنند؟ 

سرجایش،   گذشته  در  سیاست  و  قدرت  با  هزاره ها  نسبت 

انتخابات  در  هزاره ها  مفرط  شادمانی  که  است  این  مسئله 

داده  محض  ناامیدی  به  را  جایش  اخیر،  جمهوری  ریاست 

است. چرا چنین شد؟ هزاره ها یکی از گروه های قومی تأثیر 

و  از قطبی شدن کشور جلوگیری  انتخابات  در  بود که  گذار 

به مثابه یک عنصر وحدت بخش وارد میدان شد و حداقل 

پرسش  انداخت.   تعویق  به  اندکی  را  سیاست  شدن  قومی 

از چگونگی نقش و جایگاه هزاره ها در حکومت وحدت ملی 

اتفاق  اخیر  ماه  نُه  در  رویدادهای که  از  برخی  مرور  از  پس 

تمامی شهروندان کشور  پیدا می کند.  اهمیت  است،  افتاده 

از وضعیت موجود ناراضی است اما گویا هزاره ها تنها صدای 

این  آیا  می خواند.  یأس  آیه  همه  از  بیشتر  که  است  بلند 

حکومت  در  ما  ناتوانی  و  رنگ  کم  نقش  دلیل  به  نارضایتی 

وحدت ملی است؟

هزاره ها و مسئله گروگان گیری

چهار مالستانی در ولسوالی اجرستان والیت غزنی به صورت 

فجیچ کشته شدند اما کسی از درون حکومت صدا بلند نکرد. 

مسافرین ولسوالی مالستان و جاغوری بارها و به تکرار و به 

صورت روزمره حتا همین اکنون در مسیر غزنی و دیگر مناطق 

از  روز  چند  برای  گاهی  و  می گیرند  قرار  اذیت  و  آزار  مورد 

سرنوشت آن ها هیچ خبری نیست اما کسی نیست پاسخ بدهد 

که چرا؟ 31 هزاره در زابل گروگان گرفته شد و پس از ماه ها 

متباقی  از سرنوشت  اما کسی  نیمه جان رها شد  آن  نفر   19

تجارتی  مجوز  رسانه ها،  گزارش های  بر  بنا  نپرسید.  اسیران 

حکومت  اما  شد  لغو  دبی  شیخ نشین های  توسط  هزاره   600

هیچ واکنشی از خود بیرون نداد. 

باشندگان جاغوری ربوده  از  دو زن، یک مرد و یک کودک 

شدند، و هنوز از سرنوشت آنها اطالعاتی در دست نیست و 

قرار  آستانه جنگ تحمیلی  در  ولسوالی  این  به همین خاطر 

این فاجعه  پیامد  گرفته و در صورت شروع جنگ کسی حتا 

این وضع حکومت  با  و  کند  پیش بینی  نمی تواند  را  احتمالی 

خاموشی حفظ کرد. هم چنان چند زن و مرد هزاره در والیت 

هرات ربوده شد. 

گویی  اما  است،  کوچی ها  حمالت  رگبار  زیر  اکنون  بهسود 

هیچ اتفاقی نیافتاده است و حکومت از این وضع حتا پلک 

نمی زند. 

مطمئناً نسل تحصیل کرده  و دانشگاه خوانده ی هزاره بیشتر 

از تمامی گروه های قومی رنج بیکاری را می کشند، به دلیل 

موانع و فسادی که در استخدام های دولتی و نهادهای بین 

المللی وجود دارد.  

معرفی  اول  دور  در  هزاره ها  مطرح  و  اصلی  وزیران  نامزد 

کابینه از پارلمان که در گیرو ارگ و ریاست اجراییه بود، رأی 

نگرفت و ناکام ماند. وزرای که بعداً از آدرس هزاره ها به نام 

»تاجیک« و »بیات« رأی گرفت اکنون در الک خود گم اند 

و کسی از آنها اطالع ندارد. 

هزاره ها و سطوح کالن

امضای  و  طالبان  با  مصالحه  مسئله  شدن  داغ  از  پس 

تفاهم نامه میان آی اس آی و امنیت ملی کشور، بنا به اقرار 

اساتید در درون قدرت آن ها اصالً در جریان نیستند که سران 

حکومت وحدت ملی با سرنوشت میلیون ها شهروند این کشور 

دارند چه کار می کنند؟

سفر  ناوری  به  طالبان  با  مذاکره  برای  محقق  گویا  این که 

از  نه  قانونی  یونس  مثل  محقق  بود.  دروغ  است،  کرده 

در  کشور  این  مدارا  سیاست  عنوان  به  که  حکومت  آدرس 

از جانب یک موسسه که در زمینه صلح  یک کنفرانس، که 

در  است.  کرده  شرکت  ناوری  در  می کند،  فعالیت  جهانی 

دولت  و  بود  کرده  شرکت  مختلف  کشورهای  کنفرانس  این 

بود.  کنفرانس  این  مهمانان  از  یکی  طالبان  و  افغانستان 

چای  گالس  یک  توانست  کنفرانس  حاشیه  در  تنها  محقق 

کند.  رفع  خستگی  و  جان  نوش  طالبان  نفری  پنج  هیأت  با 

که  ملی  وحدت  حکومت  جانب  از  کنفرانس  این  بنابراین 

مذاکره کننده آن محقق باشد، نبود.

جرگه  لویه  برگزاری  و  نظام  تغییر  پیرامون  مباحث  ذیل  در 

با اهداف  ندارد. غنی و عبدالله  تا هنوز نظر رسمی  هزاره ها 

خاص از همین اکنون برای برگزاری لویه جرگه و تغییر نظام 

نظام  تغییر  مورد  در  هزاره ها  نظر  این که  می گیرند.  آمادگی 

چیست؟ کسی نمی داند. 

و  خط  در  هزاره ها  جایگاه  و  نقش  ترتیب،  همین  به 

نشان های قرمز که از جانب عبدالله و غنی در مورد سرنوشت 

انتخابات؛ شامل اصالح نظام انتخاباتی، تشکیل و ساختار 

تذکره  توزیع  چگونگی  و  انتخابات  دوگانه  کمیسیون های 

مذهبی  جنگ  است.  معلوم  نا  می شود،  کشیده  الکترونیکی 

به  غنی  و  انداخت  راه  به  یمن  در  سعودی  عربستان  که  را 

صورت قطع از عربستان حمایت کرد، موضع هزاره ها در باره 

آن معلوم نشد و اظهار نظرهای سلیقه ی هم اگر طرح شد، 

نادیده گرفته شد.

رقابت های محلی 

  باوجود که مسایل کالن کشوری مثل جنگ یمن، امضای 

لویه  انتخاباتی،  نظام  اصالح  آی،  اس  آی  با  نامه  تفاهم 

رهبران  برای  نااندیشیده شده  نظام حوزه های  تغییر  و  جرگه 

به شدت  آن ها  است،  ملی  وحدت  در حکومت  هزاره شامل 

بامیان برای والیت به سر و  هفته هاست که در دایکندی و 

صورت هم می زنند.  

مقرری ها

قدرت  و  دولت  حاشیه  در  تاریخی  ستم  دالیلی  به  هزاره ها 

زندگی کرده است. بخشی از شادمانی که هزاره ها در  دوران 

انتخابات از خود نشان داد به خاطر ورود به دولت بود. اما پس 

از شکل گیری حکومت وحدت ملی هزاره ها اکنون احساس 

قرار  حاکمان  تبعیض  مورد  هدف مند  صورت  به  که  می کنند 

می گیرند و از ورود آن ها به بروکراسی دولت رسما جلوگیری 

می شود. طی این مدت به غیر از چند مشاور بی صالحیت و 

به دولت  و محقق  دانش  رفقای سرور  از  نشان که  و  بی نام 

رفته اند، متباقی نا امید شده اند. 

الزم است تذکر بدهیم که این وضعیت تنها حاصل ضعف و 

ناتوانی اساتید ما در اجراییه و ارگ نیست بلکه تمامی کسانی 

چهر های  صورت  به  یا  انتخابات  در  که  می شود  شامل  را 

مستقل یا حزبی پای در رکاب تحول یا اصالحات کوبید. 

اکنون که کابینه تکمیل، والی ها مقرر و دروازه تقرری ها بسته 

پالیسی  تأمیناتی و رییس  تنها معین  از هزاره ها  شده است 

وارد  هزاره ها  تنها  نه  است.  شده  دولت  شامل  داخله  وزارت 

دولت نشدند بلکه هزاره های که قبالً در وزارت داخله و اداره 

اخراج  دولت  از  الکترونیکی  تذکره  توزیع  کارمندان  و  امور، 

شدند.

بازنده  بیانگر این است که: هزاره ها  باال،  این نکات  تمامی 

تا  ملی  وحدت  حکومت  بود.  ملی  وحدت  حکومت  اصلی 

این جای کار، همان شرکت سهامی است که هر قومی تالش 

کرده، سود قومی و منافع قومی شان را در آن تأمین کنند. از 

این جهت، هزاره ها نه تنها چیزی را بدست آورده اند، بلکه 

فهرست  به  مروری  است.  باخته  را  مهمی  عمالً کرسی های 

افرادی که در پایان حکومت کرزی در قدرت بودند بیاندازید 

هنوز  کنون  تا  زمان  آن  از  کسی  چه  که  کنید  بررسی  بعد  و 

این  به  حتماً  است،  کرده  ارتقا  یا  است  مانده  کرسی  آن  در 

نتیجه می رسید که هزاره ها عمالً در شرکت سهامی "حکومت 

وحدت ملی" بازنده بوده است. چون، اکثریت قاطع کسانی 

که در جاهای مهم حکومت از هزاره ها بودند، برکنار شدند. 

بر عالوه آن بر کناری ها، تعداد بست ها و پست هایی که تا 

از  افرادی  و  اند  شده  اعالم  ملی  وحدت  حکومت  در  هنوز 

اگر  را  اند  این پست ها جذب شده  به  اقوام مختلف  و  نقاط 

که  بود  خواهد  این  ما  نتیجه ی  شک  بدون  کنیم،  بررسی 

که  چند کرسی  بود.  بازنده  ملی  در حکومت وحدت  هزاره ها 

هزاره ها از مجموع تشکیالتی به نام دولت در اختیار دارند، 

منحصر به کسانی شده اند که یا هزاره نیستند و نمایندگان 

این گروه قومی نیستند، یا همه در اختیار وابستگان سیاسی 

رأی  رو،  این  از  دارد.  قرار  محقق  و  خلیلی  خانوادگی  و 

دهندگانی که با هویت قومی هزارگی شان از حق رأی شان 

به عنوان یک قدرت و حق استفاده کردند، حاال هیچ سودی 

از حکومت وحدت ملی برداشت نکرده اند و بسیار برای ماندن 

ترورها،  گیری ها،  گروگان  می پردازند.  تاوان  حکومت  این 

رنج هایی است  اسیری،  و  بیکاری  فقر، تعصب،  کشتن ها، 

تر  بیشتر  روز  هر  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  زمان  از  که 

می شود.  
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شک  دچار  سخت  بگویم،  چیزی  پارلمان  مورد  در  می خواهم  وقت  هر 
داریم  وکیل   249 ما  که  نرسیده ام  کامل  یقین  به  هنوز  تا  من  می شوم. 
صحبت  هنگام  بدنم  شک  ستون های  خاطر  همین  به  پارلمان؟   249 یا 
در مورد پارلمان شعله ور شده و دچار پرواز می شوند. دقیقًا به همین خاطر 
هر آن چه را در سطرهای زیرین می خوانید، از هفتاد ناحیه ملوث به شک 
اند. دوبار به خاطر این تشنج عقیده پیش المولوی سید سنگ خور رفته ام، 
5 مورد تعویذ گرفته ام، سه و نیم کیلو شربت یونانی داد اما من نخوردم، 
خیلی چتل بود. دور از دل تان یک رقم بوی بد داشت که مانع عبور به 
داخل تاالر شکمم می شد. بارها تصمیم گرفتم که چشمم را بروی همه چیز 
او ساخته  از  کاری  که چه  ببینم  تا  تاالر شوند  وارد  بدهم  اجازه  و  ببندم 
به نفسی گفته می شود که یک  )نفس شیسانی  اما نفس شیسانی  است، 
عالم آن را نفس انسانی و عالم دیگر آن را نفس شیطانی می خواند( بر من 
غالب شد و شربت را دور انداختم. تا هنوز این عارضه نقض نشده است. 
من به دنبالش هستم و تا بر این مشکل فایق نیایم، مثل آن مجاهدی که 
تا آخرین قطره ی خونش از وطن دفاع کرد، تا آخرین قطره ی خون با آن 

مبارزه خواهم کرد. 
امور داخله، وزارت دفاع  امنیتی )وزارت  پارلمان مقامات  دیروز شنبه بود. 
و ریاست امنیت ملی( را به مجلس فراخوانده بود تا در مورد رویدادهای 
اخیر امنیتی، پاسخی به پارلمان های ملت بدهند. جلسه در حالی آغاز شد 
بودند.  نشست  حال  در  دیگر  بعضی  و  بودند  نشسته  وکال  از  بعضی  که 
سوال ها به سوی مقامات شلیک شدند. یک وکیل اعتراض کرد و گفت: 
این چه حال است؟ ما به کدام سو روان هستیم؟ وکیل دیگر نوبت گرفت 
افغانستان خوب نیست، به نظرم  امنیتی  و گفت: من مطمئنم که اوضاع 
زیاد خوش می شویم. سپس  ما  افغانستان خوب شود،  امنیتی  اوضاع  اگر 
یک وکیل دیگر در حالی که چادرش را درست می کرد تا سلسله ی روزه را 
در نهان بعضی از مومنین به انقراض مواجه نکند، گفت: توزیع تذکره ی 
الکترونیک را چرا متوقف کردید؟ مگر همه چیز آماده نیست؟ چرا رییس 
جمهور از روزی که یک قدم پیش مانده، مدام صد قدم دیگر پس می ماند؟ 

همین طور سواالت بی عیب و نقضی دیگری هم مطرح شد.
توزیع  اداره ی  کارمندان  درصد   60 گفت  یکی  نبود.  بد  هم  جواب ها 
پارلمان تا  الکترونیک را رخصت کرده، دیگری گفت که  شناس نامه های 
کنون شش بار هدف حمله بوده که پنج مورد آن را کشف و خنثی کردیم و 
مورد ششم، با "تق چپه" ختم بخیر شد. آن یکی گفت که فعاًل باید شورای 
این یکی گفت  تا تذکره های برقی توزیع شود و  اجازه صادر کند  امنیت 
حوصله کنید! روزهای آینده یک رقم وضع خراب شود که خر صاحبش 

را نشناسد. 
نتیجه این بود که طالبان به شدت از پاکستان فرار کرده و در افغانستان 
را  آینده  صلوات،  را  "گذشته  حال  در  امنیتی  نیروهای  می شوند.  جابجا 
احتیاط" به سر می برند. از یک طرف ققنوس های دشمن به پرواز درآمده 
نیست.  امنیتی ممکن  نیروهای  به دست  از طرف دیگر، تصرف آسمان  و 
یکی از وکال کشف کرد که راز بقای بشر در چیست؟ او گفت که فرزندان 
و  غنی  اشرف  فرزندان  اما  می غلطند،  خون  و  خاک  در  روز  هر  مملکتم 
دارند.  تشریف  دوبی  علی الخصوص  خارجه،  ممالک  در  عبداهلل  عبداهلل 
هرچند که او خودش در ابتداء نفهمید که راز بقا را کشف کرده، اما بعدها 
متوجه شد. لحظه ی روی سقوط ولسوالی ها مانور رفتند اما در نهایت، این 
بود که تصرف همه ی  پارلمان های مجلس وکال  و  افغانستان  شیرمردان 

ولسوالی ها را گرفتند. 
مورد  در  می خواستند  که  کردند  اعتراف  جلسه  ختم  در  وکال  از  تن  چند 
قسم  وکال  از  نفر  پنج-شش  حتا  نکردند.  اما  کنند،  صحبت  گروگان ها 
خوردند که خیلی دل شان می خواست علیه حمالت کوچی ها از مقامات 
امنیتی بپرسند، اما یاد شان رفت. این وکال قول دادند که اگر بازهم هفت-

و  قرار گرفتند  تجاوز  بازهم مورد  پارلمان  و  ولسوالی سقوط کردند  شش 
پارلمان های کشور مقامات امنیتی را احضار کردند، از آن ها مسایل چون 
گروگان گیری و حمالت کوچی ها را مطرح کنند. آن ها گفتند فقط دعا کنید 
که بهانه دست ما بیافتد تا مقامات را در مجلس فرا بخوانیم. این جماعت 
از موکلین خویش خواستند که  دارند،  پارلمان گری  و  که دکترای وکالت 

صبر پیشه کنند. آ نها گفتند صبر تلخ است، اما بر شیرین دارد. 
یک گزارش ضعیف دیگر هم وجود دارد مبنی بر این که آن ستون های خشم 
نیمه افراشته  برافراشته شده بودند، فعاًل در حالت  که قباًل در وجود وکال 
قرار دارد. هر آن ممکن است دوباره افراشت کنند و یک گدودی مختصر 
در کابل راه بیافتد. اما هیچ یکی از وکال این گزارش را تا هنوز رد و یا 

تایید نکرده. 

خبرنگار ناراضی

دیروز 
در پارلمان چه گذشت؟

هادی دریابی

جایگاههـــزاره هــا 

در حکومت وحدت ملی

رساج کابلی

هزاره ها به دالیلی ستم تاریخی در حاشیه 
دولت و قدرت زندگی کرده است. بخشی از 
انتخابات  در  دوران  که هزاره ها  شادمانی 
از خود نشان داد به خاطر ورود به دولت 
بود. اما پس از شکل گیری حکومت وحدت 
ملی هزاره ها اکنون احساس می کنند که به 
صورت هدف مند مورد تبعیض حاکمان قرار 
بروکراسی  به  آن ها  ورود  از  و  می گیرند 
این  طی  می شود.  جلوگیری  رسما  دولت 
مدت به غیر از چند مشاور بی صالحیت و 
بی نام و نشان که از رفقای سرور دانش و 
محقق به دولت رفته اند، متباقی نا امید شده 
اند. 



در  کردم.  خدمت  افغانستان  در  دوره  دو  من 
سال  در  افغانستان  در  خدمت  نخست  دوره ی 
مشترک  فرماندهی  پالن های  رییس  من   ،2٠٠9
امریکایی  جنرال  ریاست  زیر  که  بودم  آیساف 
جریان  در  می کردم.  کار  رودریگیز  دیوید 
دوره ی دوم کارم در سال 2٠١٠،  من فرماندهی 
تیم مشترک ارزگان را به عهده گرفتم. این تیم 
تشکیل  ائتالف  عضو  کشور  چندین  نیروهای  از 
سنگاپور،  استرالیا،  کشورهای  از  که  بود  شده 

فرانسه، زیالند نو، و ایاالت متحده بودند. 
گستره ی  کشور  این  در  وظیفه  دوره  دو  انجام 
تمام  به  رابطه  در  افغانستان  مردم  تمام  ترس 
بحث های مرتبط با امنیت این کشور از پاکستان 
را برای من آشکار ساخت. این نگرانی و خشم تا 
حدی گسترده است که ظرفیت بالقوه ی تضعیف 
با شورش طالبان  مبارزه  برای  ما  تمام تالش های 
را در خود دارد. به دو نمونه ی کوتاه توجه کنید: 
افغانستان  دولت   ،2٠٠9 سال  اکتوبر  ماه  در 
اردوی  قول  تجهیز ششمین  و  آموزش  حال  در  
واحدهای  این  2١5هم.  اردوی  قول  بود،  خود 
رزمی بزرگ با کمک و حمایت آیساف و ناتو 
قابلیت ها و توانایی های بزرگی برای رزم از خود 
و  آوردن  برای  اردو  قول  این  می دادند.  نشان 
ایجاد  افغانستان  شرق  و  جنوب  در  امنیت  حفظ 
که  طالبان  مقابل  در  نیرویی  مثابه  به  و  بود  شده 
بودند،  برخوردار  امن  پایگاه های  از  پاکستان  در 
تعریف  و  موقعیت  انتخاب  می کردند.  عمل 
مأموریت این قول اردو یک تصمیم استراتژیک 
مناظره  و  بحث  ارزش  و  بود  حساس  و  بزرگ 
کابل  در  تصمیم گیری  سطوح  بلندترین  در  را 

داشت. 
و  وضع  بررسی  و  طاقت فرسا  تحلیل های  از  بعد 
افغانستان،  ملی  اردوی  نیروهای  طالبان،   موقعیت 
درباره ی  مهم  معلومات  بازخوانی  و  بررسی 
و  افغانستان  حکومت  به  تهدیدها  جدی ترین 
حمایت  به  افغانستان  ارتش  ستاد  توصیه های 
آیساف،  تصمیم بر آن شد که قول اردوی جدید 
از  هدف  شود.  ایجاد  هلمند  والیت  حوالی  در 
گزینش این موقعیت آن بود که قول اردوی 2٠5 
راحت تر شود و تالش های ارتش برای آوردن و 
دو-برابر  مناطق  خطرناک ترین  در  امنیت  حفظ 
شود. از بین بردن طالبان در قندهار برای موفقیت 
ایجاد  می شد.  نگریسته  ضروری  مأموریت  کل 
قول  با  هلمند  والیت  در  ارتش  قرارگاه  یک 
قادر  را   2٠5 اردوی  قول   ،2١5 جدید  اردوی 
نقاط  حساس ترین  بر  را  نیروهایش  تا  می ساخت 

متمرکز سازد. 
پذیرش  مورد  طرح ریزی  شده بود،  چنانکه  پالن 

قرار گرفت و عملی شد و اردوی ملی افغانستان 
دست  عظیمی  نتایج  به  آن  از  پس  قندهار  در 
یافتند. پس از دو سال جنگ با قول اردوی 2٠5 
در قندهار و قول اردوی 2١5 در والیت هم جوار 
قندهار  در  زیادی  حدود  تا  طالبان  هلمند،  آن، 
گفته های  اساس  بر  آن هم،  با  بودند.  رفته  بین  از 
افراد ارتش افغانستان، این پالن پس از بحث های 
داغ تصویب گردیده بود. به گفته ی آنان، بحث 
سرکوب  بر  جدید  اردوی  قول  که  بود  این 
در  یا  شود  متمرکز  طالبان  فعالیت های شورشیان 
برای  که  پاکستان  طرف  از  بالقوه   حمله ی  برابر 

تصرف کابل راه اندازی می شود، آماده باشد.
رهبران  بین  تاریخی  دشمنی  و  عمیق  بی اعتماد 
برنامه ریزی ها  بر  مستقیما  پاکستان  و  افغانستان 
تأثیرگذار  ارتش  مهم  واحدهای  مأموریت  برای 
بعدا  که  را  آنچه  حتا  می توانست  و  بود 
پنداشته  طالبان  مقابل  در  ملموس  دست آورد 

می شد، جلوگیری کند. 
در ماه آگست سال 2٠١٠،  والی ارزگان، خدای 
ولسوالی  سطح  در  مشورتی  نشست  یک  رحیم، 
این  کرد.  برگزار  چوره  دوردست  ولسوالی  در 
ناگهانی  مرگ  از  پس  والی  دیدار  نخستین 
والی  گردهمایی  این  بود.  ولسوالی  این  ولسوال 

برنامه ی  یک  داغ  صحنه ی  یک  شبیه  بعدها 
ولسوال  فرزند روزی خان،  بود.  تلویزیونی شده 
مقتول چوره، محمد داوود خان جای پدرش را به 
حیث ولسوال اشغال کرده بود. والی به آنجا رفته 
اقتصادی  امنیتی محلی و رشد  تا چالش های  بود 
نشست  این  جریان  در  بگیرد.  بحث  به  او  با  را 
بزرگان چوره  قبیله ای و دیگر  مشورتی، رهبران 
با والی و دیگر بزرگان نیروهای دولت افغانستان 
والیت،  پولیس  فرمانده  شمول  به  ائتالف  و 
جنرال  ارتش،  نیروهای  فرمانده  گل،  جنرال 
حمید و رییس امنیت ملی والیت ارزگان، جنرال 
زکریا، دیدار و گفت وگو کردند. بحث های تند 
در سایه ی ساختمان ولسوالی در هوای به شدت 
چوره  بزرگان  یافت.  دوام  ساعت  چهار  گرم، 
نفوذ  درباره ی  شان  خواست های  و  نگرانی 
طالبان، توافق های تقسیم آب، ضرورت آموزش 
بهداشتی را مطرح کردند.  و پرورش و خدمات 
این جانب،  شمول  به  ائتالف  نیروهای  مسئوالن 
درباره ی  تازه  معلومات  گرفتیم،  را  نکته ها  این 
و  گذاشتیم  میان  در  آنها  با  را  موضوعات  این 
برای  داریم  توان  در  را  هر چه  که  تعهد کردیم 

برآوردن نیازهای شان انجام دهیم. 
کرد  ارائه  پیرمرد  یک  را  نظر  جالب توجه ترین 
نظر می رسید در دهه ی هشتاد زندگی اش  به  که 
بود،  نشسته  چهارزانو  که  او  باشد.  داشته  قرار 
تمام  و  برخاست  جایش  از  معمول،  رسم  طبق 
گردهم  مشورتی  نشست  این  در  که  را  کسانی 
با  را  صحبتش  او  داد.  قرار  خطاب  بودند،  آمده 
ریشه  چوره  مشکالت  تمام  که  حرف  این  بیان 
شگفتی  جای  کرد.  شروع  دارد،  پاکستان  در 
طالبان  پاکستان  استخبارات  او گفت  نداشت که 
را به وجود آورد، تمام مشکالت داخلی در برابر 
حکومت افغانستان را نیز آی اس  آی خلق کرده و 
مانع حکومت داری و توسعه در سراسر افغانستان 
 ٤5 صحبت  یک  از  پس  او  است.  پاکستان  هم 
که  گفت  سخنانش  جمع بندی  برای  دقیقه ای، 
ساخته  هسته ای  سالح  پاکستان  که  دلیلی  تنها 
این است که آن را پیش از آغاز حمله و اشغال 

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

رابطه به پاکستان اشغال کرده است. 

فمنیسم در سراسر جهان-5
ایران، حتا در قرن 19 میالدی، زنانی بودند  در 
که به روشنی راجع به آنچه خودشان به عنوان 
ایرانی  زنان  از  بسیاری  اسف بار  وضعیت 
مقاله ای  آنها  از  یکی  نوشتند؛  می نامی دند، 
در  کرد.  منتشر  مردان«  »ضعف های  عنوان  با 
مردان،  کنار  در  زنان  میالدی،   20 قرن  اوایل 
برابر  حقوق  نیز  و  اساسی  حقوق  خواستار 
جنسیتی شدند. هم چنین زنان در میان اعتصاب 
کنندگانی بودند که در 1906 به سفارت بریتانیا 
گرفته  نادیده  آنها  فرضیۀ  اما  شدند.  پناهنده 
از  آنها   ،1906 جدید  اساسی  قانون  در  و  شد 
اعالم  آنها  به  و  شده  منع  سیاسی  فعالیت های 
شد که »تحصیالت و آموزش زنان باید محدود 
و  خانواده  اقتصاد  کودکان،  کردن  بزرگ  به 
باشد.«  خانواده  حرمت  و  شرافت  از  محافظت 
تاسیس شد  برای دختران  مدارسی  این حال  با 
به فعالیت کردند. در  اتحادیه های زنان آغاز  و 
1911، کتاب »آزادی زنان« از یک فعال مصری 
به نام قاسم امین به فارسی ترجمه شد –و شدیدا 
توسط مقامات مذهبی مورد حمله قرار گرفت. 
حق  به  خاص  شرایطی  تحت  زنان   ،1931 در 
طالق دست یافتند. در دهۀ بعدی، یک سیستم 
ملی آموزشی )مشترک( برای پسران و دختران 
بوجود آمد. در 1936، نخستین زنان دانشجو به 
دانشگاه تهران وارد شدند و در سال 1978، زنان 
بیشتر از  33% نیروی کار را تشکیل دادند. در 
1962، زنان نهایتا حق رای را به دست آوردند 
و توانستند برای مقام های دولتی کاندید شوند. 
این حقوق  به  نهایتا در 200۵  زنان  در کویت، 

دست یافتند. 
انقالب  جریان  در  فعال  نقشی  ایرانی  زنان 
اسالمی 1978 داشتند و در آن زمان چند سازمان 
زنان تشکیل شد. اما پس از آن دوران، رویکرد 
رسمی به زنان دشوارتر شد. در 1979، آیت الله 
در  کارمند  ایرانی  زنان  که  کرد  تاکید  خمینی 
کنند،  استفاده  حجاب  از  باید  دولتی  اداراتی 
حمایت  قانون  کرد،  منع  قضاوت  از  را  زنان 
خانواده فسخ شد که در نتیجه زنان از حق طالق 
محروم شدند، و پیشگیری از بارداری و طالق 
ممنوع شد. زنان در صورت مخالفت با پوششی 
که برای آنها تعیین شده بود، ممکن بود جریمه 
مجبور  متاهل  زنان  بخورند.  شالق  یا  شوند 
را  همسرشان  رضایت  کردن  کار  برای  بودند 
بگیرند. قوانین حضانتی تصویب شد که حقوق 
اما حتا در  انکار کرد.  را  فرزندانشان  بر  مادران 
و  زنان  تحصیالت  نیز،  تاریک  دوران  همان 
مردان چندان تفاوتی با هم نداشت. زنان هنوز 
در  پارلمان شوند،  بدهند، عضو  رای  می توانند 
سیاست و ادارات دولتی سهم بگیرند و خارج 
از خانه کار کنند. در 1998، زنان بیشتر از %۵2 

دانشجویان را تشکیل دادند. 
از  بسیاری  زندگی  اسالمی،  انقالب  از  پس 
طالق  درخواست  شد.  دشوارتر  ایران  در  زنان 
شد  سخت تر  کودکان  حضانت  به  دستیابی  و 
و حداقل سن ازدواج دختران در ابتدا تا 13 و 
بعد تا 10 پایین آمد. زنان تنها با رضایت نامه ای 

گرفتن  امکان  همسرانشان  و  پدران  از  کتبی 
اجباری  حجاب  از  استفاده  داشتند.  پاسپورت 
شد، گرچه هنوز بعضی از زنان حجاب را بعنوان 
نماد عدم پذیرش شیوۀ زندگی غربی و سکوالر 

استقبال می کنند.
تعدادی از فمنیست های سکوالر کشور را ترک 
 1979 در  زن  جهانی  روز  در  دیگران  کردند. 
علیه شیوۀ جدید اعتراض کردند. بسیاری تحمل 
این  را رد می کردند.  پوشش  قاعدۀ سختگیرانۀ 
مشاجره اغلب غیر رسمی، گسترده و تاثیرگذار 
زیراکس  رساله های  و  جزوه ها  پخش  با  و  بود 
و  خیابانی  بحث های  دیواری ها،  کاغذ  شده، 
به  فمنیسم  گرچه  می شد.  انجام  زنان  مجالت 
 ،1990 دهۀ  در  شد،  تبدیل  زیرزمینی  فعالیتی 
از  مرفه،  و  متوسط  طبقۀ  زنان  توسط  حداقل 

لحاظ سیاسی بیشتر اثبات شد. 
فعاالن اخیر حقوق زنان به تلخی از این حقیقت 
دشوار  بسیار  زنان  برای  هنوز  گرفتن  طالق  که 
است و یک پدر حضانت قانونی پسرانش را بعد 
از سن 2 سالگی و دخترانش را بعد از 7 سالگی 
هنوز  سنگسار  عالوه،  به  کردند.  انتقاد  دارد، 
مجازاتی قانونی است و زنان بحث می کنند که 
از مردان، علیه زنان استفاده  بیشتر  اغلب خیلی 
می شود. در سال 2000، زنی متهم به زنا و قتل 
به  محکوم  معشوقش،  همکاری  با  همسرش 
سنگسار شد. زن دیگری که متهم به فعالیت در 
فیلم های پورنو و روابط جنسی خارج از ازدواج 
بود در یکی از زندان های تهران سنگسار شد. 
گزارشاتی وجود دارد که زندانیان )زن(، اغلب 

مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. 
که  اند  کرده  بحث  فمنیست ها  از  بعضی 
حکومت  در  جنس،  دو  میان  موجود  روابط 
اسالمی«  »غیر  کامال  در حقیقت  اسالمی ایران، 
زنان  به  سنت،  براساس  اسالم،  که  چرا  است 
احترام گذاشته و برای آنها حیثیت و مقامی واال 
اعطا کرده است. بسیاری از زنان مسلمان اصرار 
می کنند که قرآن عالوه بر وقار شخصی، برای 
نظر  در  توجهی  قابل  اقتصادی  حقوق  زنان 
گرفته است و این برداشت های بعدی است که 
بوده و شریعت  نفع مردان  به  با تعصب،  اغلب 
رفتارهای  هدایت  برای  است  قوانینی  که 
با  اصل خصومتی  در  توسط خداوند،  انسان ها 
زنان ندارد. بعضی از فمنیست های مسلمان، از 
سنش  که  می کنند  یاد  خدیجه،  پیامبر،  همسر 
و  مستقل  شخصیتی  او  بود.  بیشتر  همسرش  از 
عنوان  به  را  پیامبر  ابتدا  در  که  بود  قدرت مند 
او  به  بعد  و  کرد  استخدام  تجاری  نماینده ای 

درخواست ازدواج داد. 
دیگر فمنیست ها بحث جدایی دین و حکومت 
»حقوق  به  توسل  به جای  اما  کردند.  مطرح  را 
از  بسیاری  غربی،  فمنیست های  مانند  بشر«، 
مشخصا  فمنیست  یک  تعریف  برای  گروه ها 
سنت های  و  فرهنگ ها  در  ریشه  اسالمی که 
زنان  با  آنها همواره  گفتۀ  به  که  دارند  منطقه ای 
با احترام رفتار کرده است، بحث کرده اند. آنها 
افزون،  روز  و  شدید  مخالفت های  وجود  با 

همچنان موضع خود را حفظ کرده اند. 
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

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

بخش چهل و چهارم

جالب توجه ترین نظر را یک پیرمرد 
ارائه کرد که به نظر می رسید در 

دهه ی هشتاد زندگی اش قرار داشته 
باشد. او که چهارزانو نشسته 

بود، طبق رسم معمول، از جایش 
برخاست و تمام کسانی را که در 

این نشست مشورتی گردهم آمده 
بودند، خطاب قرار داد. او صحبتش 

را با بیان این حرف که تمام مشکالت 
چوره ریشه در پاکستان دارد، 

شروع کرد. جای شگفتی نداشت که 
او گفت استخبارات پاکستان طالبان 

را به وجود آورد، تمام مشکالت 
داخلی در برابر حکومت افغانستان 
را نیز آی اس  آی خلق کرده و مانع 
حکومت داری و توسعه در سراسر 

افغانستان هم پاکستان است. او پس 
از یک صحبت 45 دقیقه ای، برای 
جمع بندی سخنانش گفت که تنها 

دلیلی که پاکستان سالح هسته ای 
ساخته این است که آن را پیش 

از آغاز حمله و اشغال کامل، علیه 
افغانستان استفاده کند. 

منبع: دپلامت 

James L. Creighton  :نویسنده

 برگردان: جواد زاولستانی 

بخش نخست

    یکشنبه7 سرطان، 1394سال چهارم شماره 867

 چرا افغانستان به پاکستان
 ضرورت دارد؟
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نیروی  افسر  رحمانی«،  »رحمان  شکایت  دنبال  به 

کیفیت  بی  و  بد  بسیار  غذای  از  افغانستان،  هوایی 

این  کرد.  دفاع  خود  از  کشور  دفاع  وزارت  افسران 

وزارت در بیانیه یی نوشت:

مرده  اند،  شده  گشنه  خدا  راه  در  که  را  »آنانی 

مپندارید. آنان هنوز زنده اند و از نزد خدای خود کم 

و بیش روزی می خورند. صدق الله العظیم.

اخیرا بعضی از افسران اردو از وضعیت نان شکایت 

تشبثات  مخالف  را  شکایت ها  این  ما  اند.  کرده 

عنعنوی و ثقافت کولتوری اردو دانسته و توجه ملت 

افسر قهرمانی  به فداکاری های هزاران  را  غیور خود 

شکایت  مشکالت  از  تنها  نه  که  می کنیم  جلب 

وجود  اصال  هستند  توقع  کم  بس  از  که  نمی کنند 

هزاران  این  برای  ما  که  است  سال  چهارده  ندارند. 

افسر قهرمان معاشه اعاشه اباطه احاطه عالفه اجاره 

ندارند،  وجود  چون  آنها  اما  کرده ایم،  تعیین  افاقه 

پعاش  معاش  گرفتن  از  وطن  برای  ایثار  اوج  در 

خودداری می کنند.

ظرف  یک  عکس  کننده  شکایت  افسران  از  یکی 

پالستیکی چهارخانه را، که جزو اسرار نظامی کشور 

است، در فیس بوک منتشر کرده. ما ضمن محکوم 

کردن این عمل بزدالنه الزم می دانیم توضیح بدهیم 

آن  دفاع خانه های خالی  قانون وزارت  اساس  بر  که 

خود  از  که  افسری  و  می شوند  پر  تدریج  به  ظرف 

از  یکی  برای  سال  هر  می تواند  بدهد،  نشان  لیاقت 

آن خانه های خالی تقاضای عدس یا دانه باب دیگر 

بنماید.« 

از دست رحمان  افغانستان  مردم  اکثر  می شود  گفته 

باید  افسر  اند که یک  اند و معتقد  ناراحت  رحمانی 

پیش شکم گرسنه طاقت داشته باشد. ظاهرا رحمانی 

آن  و  کرده  باز  شکایت  به  دهن  که  است  کسی  تنها 

هزاران افسر دیگر، که وجود ندارند، هرگز شکایتی 

نداشته اند.

چپ! راست! نان؟ 
نیست!

حمالت  است.  گرفته  شدت  دیگر  بار  افغانستان  در  جنگ 
به  کالن،  شهرهای  در  و  کشور  سرتاسر  در  طالبان  فزاینده ی 
ویژه کابل، بر دوش نیروهای امنیتی افغانستان سنگینی می کند. 
اهمیت  افغانستان  پارلمان  بر  شنبه  دو  روز  گستاخانه  حمله 
مرکز  می توانستند  شورشیان  چون  دارد؛  توجهی  قابل  سیاسی 

نمادین قدرت در کشور را فلج کنند.
من این وضع وخیم امور را در ماه جنوری در نوشته ای برای 
الجزیره پیش بینی کردم و افزایش تهاجمات طالبان در تابستان 
اپریل، سازمان ملل متحد،  ماه  سال جاری را حدس زدم. در 
نخست  ماه  سه  در  را  ملکی  تلفات  در  افزایش  هشت درصد 

سال 201۵ گزارش داد. 
راستای  در  ملی  تشدید جنگ، تالش های حکومت وحدت 
انجام تعهداتش در زمینه ی مبارزه علیه فساد و بهبود حکومت 
غنی  اشرف  جمهور  رییس  می کند.  تضعیف  را  داری 
مراسم  سخنرانی  جریان  در  را  افغانستان  مورد  در  دیدگاهش 
تحلیفش در ماه سپتامبر توضیح داد. به ما گفته شد که از بین 
بردن فساد سیستماتیک که تمام جنبه های زندگی در کشور را 

آسیب زده است، در صدر برنامه کاری او خواهد بود. 
حکومت داری و فساد

حکومت  و  فساد  بلند  میزان  گذشته،  سال  سیزده  جریان  در 
تامین  بد، جداً، تالش های جامعه ی جهانی در راستای  داری 
ثبات در افغانستان را خنثا کرده است. میلیون ها دالری که برای 
بازسازی و توسعه افغانستان اختصاص داده شده بودند، سوء 

استفاده یا ضایع شد.
یکی از موارد ناامید کننده ی آن مفقود شدن یک میلیارد دالر 
یک  آن  در  که  بود   2010 سال  در  بانک  کابل  رسوایی  در 
را  پونزی  طرح  پروا  بی  سیاست مداران  و  بازرگانان  از  گروه 
گذاشتند.  اجرا  به  افغانستان  خصوصی  بانک  بزرگ ترین  در 
را  پیشین،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  افغان ها  از  بسیاری 

بر  مبتنی  اقتصادی  سیستم  یک  ظهور  سازی  زمینه  به خاطر 
ساختار مافیایی متهم می کنند.

اقتصادی  و  امنیتی  چالش های  بر  عالوه  باید  حکومت 
و کاهش کمک های  ناتو  نیروهای  از خروج  ناشی  فزاینده ی 
مالی بین المللی، با مشکالت بی شمار دیگری که میراث فساد 
و حکومت داری بد حکومت قبلی اند، دست و پنجه نرم کند.
تر  وخیم  به  رسیدگی  سرگرم  حکومت  حاضر،  حال  در 
گفت وگوهای  و  اقتصادی  بحران  کشور،  امنیتی  وضع  شدن 
تمام  گذشته  ماه  چند  طول  در  که   است  شورشیان  با  صلح 
وجود،  این  با  اند.  کرده  جلب  خود  به  را  حکومت  توجه 
ناکامی های  مهم دیگری چون  مسایل  نباید  رهبری حکومت 

سیستماتیک حکومت و فساد را نادیده بگیرد.
به شدت  است، حکومت  که خزانه ی حکومت خالی  اکنون 
حال،  این  با  است.  وابسته  جهانی  جامعه ی  کمک های  به 
به تحقق وعده هایی است  المللی منوط  بین  کمک های مالی 
در سال 2012  توکیو  کنفرانس  در جریان  قبلی  که حکومت 
تعهد کرد که یک چارچوب  افغانستان  داده است. حکومت 

قانونی را برای مبارزه با فساد تصویب و اجرا خواهد کرد.
داده های هشدار دهنده

باوجود وعده های بلند، پیشرفت اندکی حاصل شد و افغانستان 
دارد.  قرار  المللی  بین  شفافیت  سازمان  فساد  قعر شاخص  در 
نظر به گزارش اداره بازرسی ویژه ایاالت متحده برای بازسازی 
و  ثبات  تامین  راه روند  برسر  مانع کالن  افغانستان، فساد یک 

بازسازی افغانستان باقی مانده است.
اخیرا گزارش هشداردهنده ی سیگار در مورد جعل داده ها در 
این  ارشد  مقام های  از  برخی  رسید.  چاپ  به  معارف  وزارت 
وزارت عمدا داده ها و آمار تعداد مکاتب و معلمان کشور را 
جعل کرده اند تا پول جامعه جهانی را بدزدند و آن را از مسیر 
بازسازی و توسعه ی افغانستان منحرف کنند. در واقع، میلیون ها 

به چند دستاورد  این جریان  و حامیان  داعش  بازی  با چنین   

می رسند:

چنانکه  اگر  آموزش.  و  رسبازگیری  برای  کافی  فرصت   -1

بخشی از ناامنی های اخیر در افغانستان وابسته باشد به بازی 

کالن تر و تهدید کالن تری به نام داعش، در این صورت این 

را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  سادگی  به  است  توانسته  گروه 

مرصوف جنگ های کوچک و پراکنده کند تا رسبازان بیشرتی 

در افغانستان به نام جنگ با شیعه ها پیدا کنند و به آنان آموزش 

بدهند.

2- کسب حامیت گروه های خرد و بزرگ مسلح در افغانستان. 

جنگ نیروهای امنیتی افغانستان در هر نقطه ی این کشور با 

جریان های تروریستی است که از لحاظ باورهای ایدئولوژیک 

جنگ  این  اند.  جمع  قابل  دسته ی  یک  به  کالن  سطح  در 

به دشمن  را  آن  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان  دولت  می تواند 

در  که  کند  تبدیل  تروریستی  گروه های  متامی  برای  مشرتک 

رهربی  داعش  این صورت،  در  دارند.  افغانستان سهم  جنگ 

دولت  با  که  را  دولتی  ضد  و  تروریستی  جریان های  متامی 

نیروهای  از  بزرگ  بخشی  و  گرفت  آینده خواهد  در  می جنگند 

پراکنده تروریستی در یک تشکیل کالن تر با هم دیگر وصل 

داعش  برای  رایگان  امتیاز  جاری  جنگ  پس  شد.  خواهند 

فراهم خواهد کرد.

از  که  اعرتاضاتی  و  جنوب  و  شامل  در  موجود  جنگ های   -3

تبلیغاتی  جنگ  از  بخشی  دارد،  جریان  امنیتی  بد  وضعیت 

در  داعش  است.  جنگ  تبلیغات  میدان  بردن  برای  داعش 

رسارس جهان برنده تبلیغات جنگ بوده است و یکی از دالیل 

بوده  نیز همین  جبهات  از  در شامری  نسبی اش  موفقیت های 

به  افغانستان  در  داعش  جنگ  که  اکنون  همین  مثالً  است. 

گونه واضح رشوع نشده است، مردم بیشرت از داعش می ترسند 

داعش  برای  تبلیغاتی  سود  جنگ،  این  رو  این  از  طالبان.  تا 

دارد.

درگیر  داعش  با  اکنون  همین  ما  نیست  بعید  وجود،  این  با 

جنگ باشیم و بخشی از ناامنی های موجود زیر رس داعش و 

حامیان بیرونی اش باشد. اما تأسف این جاست که داعش برای 

حکومت هنوز مسئله ی جدی نیست و این گروه به قدر کافی 

زیر نظارت و فشار نیروهای امنیتی نیست. 

دالر مالیه دهندگان آمریکایی هزینه مکاتب جعلی و معلمان 
ارواح شده است.

تا کنون، حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده سخت 
با  بگیرند.  را  دولتی  سکتور  در  فساد  جلو  تا  اند  کرده  تالش 
سکتور  مقام های  و  سیاست مداران  که  حالی  در  حال،  این 
دولتی اغلب از فساد نفع می برند، مرتکبین اصلی فساد بخش 
خصوصی است که به آنها رشوه می دهند. در کشور ما، فساد 
در باالترین سطح آن وجود دارد؛ چون میان گماشته شدگان 

سیاسی و پیمانکاران تاجر تبانی وجود دارد.
طرح رشوه

به طور مثال، در اوایل سال جاری، کمیته نظارت از قراردادهای 
جدی  طرح  یک  از  غنی،  آقای  نظارت  تحت  دفاع،  وزارت 
دالر  میلیون   200 وزارت  این  آن  در  که  برداشت  پرده  رشوه 
این وضع  ارزیابی  بود.  پرداخته  نفت  پیمانکاران  به  را  اضافی 
این  ارشد  مقام های  برکناری  و  قراردادها  این  لغو  به  سرانجام 

وزارت انجامید.
برای این که میزان فساد در کشور را کاهش بدهیم نیاز داریم 
ارزش های  باید  کنیم.  مبارزه  آن  با  دولتی  سکتور  از  فراتر 
پذیرفته شده ی بین المللی مانند صداقت، شفافیت و شیوه های 
و  دولتی  بخش  هردو  در  اقتصادی،  امور  برد  پیش  اخالقی 
کشورهای  کنیم.  تزریق  افغانستان  فرهنگ  در  را  خصوصی، 
دیگر رویکردهای چند وجهی را برای مبارزه با فساد برگزیده 
افغانستان  پیشرفت  برای  مدل های  از  یکی  احتماال  و  اند 

رویکردی بوده می تواند که در مالیزیا به کار رفت.
نمی توانیم جنگ علیه بنیادگرایی و افراط گرایی دینی را تنها 
با روش نظامی ببریم. یک حکومت مسئول و پاسخ گو که از 
فساد پاک و به تقویت شفافیت و صداقت در سراسر جامعه ی 
کردن  محروم  برای  اسلحه  بهترین  باشد،  متعهد  افغانستان 

شورشیان از حمایت عمومی است.   

خطرات فساد در افغانستان
    یکشنبه7 سرطان، 1394سال چهارم شماره 867

منبع: الجزیره

نویسنده: هارون میر 

برگردان: حمید مهدوی

تنها با روش نظامی منی توانیم جنگ علیه بنیادگرایی و افراط گرایی دینی را بربیم

<<   ادامه رس مقاله...



ظاهر الغرتر با تغییر زاویه بدن
در  نیم کیلو  حدود  فرد  ظاهر  که  می شود  گفته 
جلوی  مستقیم  اگر  می شود.  دیده  بیشرت  عکس 
دوربین بایستید کامالً بدیهی است که منای متام 
بدن شام در مقابل دوربین قرار گرفته است. اما اگر 
باشید  داشته  دوربین  مقابل  در  درجه ای   ۴۵ زاویه 
وزن  زده اید  کمر  به  را  خود  دست  حالی که  در  و 
بدن را بر روی پای عقب خود منتقل کنید، ظاهری 

الغرتر پیدا خواهید کرد.
است،  معتقد  مدلینگ،  معروف  عکاس  پیرتارلی، 
قسمت اتصال گردن و چانه یکی از نواحی مهم 
حین  در  وی  گفته  به  است.  چهره  عکاسی  در 
مختف  زوایای  کنید  سعی  چهره،  عکس برداری 

رس و گردن را حتامً در نظر داشته باشید.
در  شدن  دیده  الغر  برای  نیز  طالیی  قانون  سه 
از لطف  عکس ها وجود دارد که ذکر آنها خالی 

نیست:
نگیرید،  اول: هرگز کنار فردی الغر عکس  قانون 

به خصوص اگر هر دو یک لباس پوشیده باشید!
سعی  جمعی،  دسته   عکس های  در  دوم:  قانون 

کنید شام نزدیک ترین فرد به دوربین نباشید.
شکم  پوشاندن  برای  وسیله ای  هر  سوم:از  قانون 

خود استفاده کنید.
به  نشوید  غافل  دست ها  از  مهم:  و  جالب  نکته 
جای قرار دادن دست ها در کنار بدن،  سعی کنید 

آنها را دور کمر حلقه کنید.
آخرین ترفند: لباس های تیره بپوشید.

از  بیشرتی  قسمت  شام  تصویر  کنید  سعی 
ر کند کادر عکاسی را پُ

 Portrait PhotograPher بیالرتِر نویسنده کتاب
که  افرادی  برای  را  تکنیک  این   handbook

صورت الغر دارند بسیار موثر می داند.
گرفته  نزدیک  منای  با  چهره  از  که  تصاویری  در 
زاویه ای  با  تا صورت  باشد  این  بر  می شو د، سعی 
در کادر قرار گیرد که یکی از گوش ها در انتهای 

پرسپکتیو عکس باشد.
زیادی  تأثیر  پوشش  نوع  نیز  تکنیک  این  در 

در  مالیم  نور  و  روشن  لباس های  ترکیب   دارد، 
برای  می باشد.  مناسبی  انتخاب  زمینه،  پشت 
برای  روشن  رنگ  با  اسپرت  کت   پوشیدن  مثال 
آقایان باعث جلوه بیشرت صورت سوژه در عکس 
می شود، خانم ها نیز بهرت است از لباس های کرک 

و پشم دار استفاده کنند.
گذشته  در  که  عکس هایی  با  خوبی  میانه  اگر 
این  کنید  سعی  ندارید،  است  شده  گرفته  شام  از 
احساس را در حین عکس برداری پنهان کنید چرا 

که احساس به عکس جدید نیز منتقل می شود.
توصیه می شود عکاس قبل از عکس برداری تا سه 
بشمرد. در این حین بهرت است چشم های خود را 
از شامره  قبل  دقیقاً  بکشید،  عمیق  نفس  و  بسته 
سه، نفس را بیرون داده و همزمان چشم ها را باز و 
با لبخند به دوربین نگاه کنید. این تکنیک باعث 
در عکس  طبیعی  و  می شود چهره شام خونرسد 

ظاهر شود.

 با تغییر زاویه دوربین قد خود را بلند تر نشان 
دهید

در حین عکس برداری سعی کنید کنار افراد بلند 
قد یا لوازمی که بلندی آنها مشخص و آشنا است، 

مانند صندوق صدقه، قرار نگیرید.
در این رشایط در حالت نشسته عکس بگیرید.

عکس گرفنت از زاویه پایین پا نیز کمک می کند 
عکس های  در  برسد.  نظر  به  بلند تر  سوژه  قد  تا 
قدی تا حد امکان سعی کنید تا منای متام قدی 

داشته باشید.
یا دامن کوتاه در عکس های  از پوشیدن شلوار و 
قدی غافل نشوید، شوار کوتاه باعث می شود پاها 

بلندتر دیده شود.

شلوار لی تنگ نیز گزینه مناسبی برای نشان دادن 
قد بلند در عکس ها می باشد.

در عکس های دسته جمعی نیز سعی کنید کنار 
افراد بلند قد نایستید و ژست های نشسته بگیرید.

 بلندی قد خود را در عکس به تصویر بکشید
به ترفند های عکس برداری از افراد قد کوتاه اشاره 
برای  ترفند ها  این  بدانید  است  جالب  اما  کردیم؛ 
بلند هستید  اگر قد  نیز کاربرد دارد.  بلند قد  افراد 
به  کمر  از  دوربین  لنز  عکس ها  در  کنید  سعی 

باالی بدن شام را منایش دهد.
در عکس های گروهی نیز در انتهای گروه ایستاده 

و فاصله خود را با دوربین رعایت کنید.

لباس  پوشش  در  مناسب  رنگ های  انتخاب   
برای جلوه دادن ظاهری پویا

آرایشی  کرم های  از  استفاده  که  است  درست 
اما در کنار  را می پوشاند؛  چین و چروک صورت 
نیز  روشن  لباس  رنگ های  انتخاب  تکنیک  این 
ظاهری جوان تر را در عکس به منایش می گذارد؛ 
روی  زیاده  روشن  رنگی های  انتخاب  در  البته 

نکنید.
در عکس های پرتره، از رنگ های سنگین استفاده 
رنگ   منایید  سعی  امکان  صورت  در  و  کنید 
پشت تصویر متعادل باشد. استفاده از نور زیاد هم 
در این گونه عکس ها توصیه منی شود اما حداقل 

سه منبع نور مالیم را به کار گیرید.
عکس  اینکه  از  پس  نیست  بد  اوقات  گاهی 
برداری انجام شد،  نسخه سیاه و سفید آنرا با نسخه 
رنگی مقایسه کنید، چه بسا عکس  سیاه  و سفید 

جلوه بیشرتی داشته باشد.
نیست  نیاز  کهنسال  افراد  از  عکس برداری  در 
شده  گرفته  عکس  تا  دهید  خرج  به  وسواس 
جسارت  عوض  در  کند؛  جلوه  بی روح  و  خشک 
به خرج داده و سعی کنید تصویر گرفته شده،  پر 

انرژی منایش داده شود.
انجام  حال  در  باال  سن  افراد  از  عکس برداری 
تصویر  می شود،   باعث  عالقه  مورد  فعالیت های 

فرد در عکس شاد و رسزنده منایش داده شود.
در کنار متامی نکات مطرح شده،  این نکته مهم 
ژست های  عکس  در  که  باشید  داشته  نظر  در  را 
طبیعی بگیرید و هامن کسی باشید که هستید، با 
واقعیت کنار بیایید و از ژست های مصنوعی دوری 
تنها یک عکس  این  باشید که  داشته  باور  کنید. 
است و به هیچ وجه نگران نباشید تصویر شام در 

عکس چگونه منایش داده خواهد شد.
منبع: برترین ها
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بگو مگو از

پدیده ای " ارسال والی "

و  بامیان  های  والی  رس  بر  جالب  های  جنجال 

دایکندی را همه می دانیم. این جنجال ها، گذشته 

از این که کدام طرف حق و کدام طرف ناحق است، 

بنیادی تر دارد، و آن مشکل،  ریشه در یک مشکل 

مشکل " ارسال والی " است.

یکی از پدیده های تاریخی افغانستان مدرن که تا امروز توانسته جان سامل به در 

بربد، همین پدیده ای ارسال والی از کابل به والیات است. در گذشته ها، جنگ 

ها، شورش ها و خیزش های بسیاری در گوشه و کنار کشور در مقابل کابل، ریشه 

در ستم و بربریت والی های ارسالی کابل داشت. مردم از ستم والی های ارسالی به 

فغان می آمدند، کابل یا صدای شان را منی شنید، و یا به جرم نیت بغاوت داشنت در 

مقابل دولت بر میزان ستم می افزود، و رس انجام کار به شورش، جنگ، تکه و پاره 

کردن والی و حلقه ای دزدان اطرافش می کشید. آن وقت، کابل احساس خطر می 

کرد، و با ارسال اردو و لشکر الجاری به تار و مار کردن مردم می پرداخت. داستان آن 

والی را شنیده اید که به شاکیان محل گفته بود، اگر مزارع تان را شرت های کوچی 

نچرند، من خودم شرت شده، آن ها را خواهم چرید؟

حاال، یک آدم بامیانی را در نظر بگیرید که حافظه ای خوبی دارد. حافظه ای خوب 

این آدم، نگذاشته که خیانت ها و اشتباهات فاحش اکربی از جمله طالب شدنش، و 

یا دفاع و توجیه جانانه و غریب کش طاهر زهیر از دزدیده شدن رای او و هم والیتی 

هایش را از یاد بربد.

چنین آدمی که منی خواهد یک طالب باالقوه، و یا یک مدافع تقلب صنعتی، والی 

والیتش شود، چه امکانی برای تاثیر گذاری بر روند والی شدن کسی در والیتش 

دارد؟ وقتی کابل، کسی را بدون در نظرداشنت نظر او، در والیتش والی مقرر می 

کند، او از کجا بداند که این آدم، برای او و والیتش کار می کند، نه برای خوشی 

ارباب کابل نشین اش؟ حاال، این آدم را به جای اکرثیت مردم بامیان بگذارید و 

داستان را مرور کنید. همین داستان را در مورد ساکنین بدخشان، خوست، هرات و 

دایکندی در نظر بگیرید.

شخصا، دفاع دوستان از قانونی بودن والی شدن زهیر را درست، اما مشکل گشا منی 

دانم، و استادن مخالفین زهیر در مقابل او هم به صورت روشن، غیر قانونی است، 

اما یک رسه نادیده گرفته شدنی نیست.

اگر - مثال - فردا ارشف غنی، اسامعیل یون را والی بامیان معرفی کند، آیا دوستان 

باز هم از قانونی بودن این حکم، دفاع خواهند کرد؟

آنگاه  و  بامیان معرفی کند،  را والی  از طرفداران اکربی  اگر فردا ارشف غنی یکی 

مخالفین او در مقابلش خیمه بزنند که حتام خواهند زد، آیا او باز هم در کنار مردم 

معرتض، خواهد استاد؟ هرگز.

این جنجال ها، ریشه در مشکل " ارسال والی " دارد، و تا وقتی که پدیده ای ارسال 

والی جایش را به مردمی شدن، دموکراتیک شدن و انسانی شدن روند والی سازی 

ندهد، اینگونه جنجال ها را در گوشه و کنار کشور، فراوان خواهیم دید. این جنجال 

ها اما کابل را جان است جان !

می  مفت  دالری  معاش  معارف  وزارت  از  دخرت    500

گرفتند

در بررسی های اخیر در وزارت معارف کشور اطالعاتی 

به دست آمده است که حکایت از معاش خوران مفت 

بدون انجام وظیفه در این وزارتخانه دارد.

وزیر جدید معارف کشور در یک جلسه خصوصی اظهار داشت که500 دخرت بدون بدون 

اینکه به وظیفه حارض شوند و یا نوع وظیفه شان مشخص شود، از وزارت معارف معاش 

دالری دریافت کرده اند.

این 500 دخرت را بخاطر چی معاش مفت می دادند؟

وزیر جدید معارف بیشرت از این در باره این 500 دخرت توضح نداد اما اظهار داشت که 

آمار ارایه شده مکاتب از طرف وزیر معارف سابق بیشرت از حدم معمول است و در بسیاری 

والیات اصال مکتب و معلمی وجود ندارد ولی پول به عنوان معاش و مصارف مکاتب از 

وزارت معارف کشیده شده است.

در همین حال گفته می شود که انتصاب صدها فرد بدون تحصیل و غیر مسلکی که 

از یک والیت هستند در پست های مهم وزارت معارف  تبار و حتی  بیشرت شان یک 

جابجا شده اند.

اوج بی ننگی جهان اسالم !

گروه فاجر٬ فاسق و جنایتکار داعش به هیچ وجه 

جنایتهای  عراق  و  درسوریه  آنها  نیست٬  مسلامن 

انجام  هم  سنت  اهل  برضدمردم  ای  دهنده  تکان 

درکشورهای  که  باراست  چندمین  اینک  و  دادند 

عربستان٬ یمن وکویت آنهم درداخل مساجد دست به کشتار شیعیان می زنند.

اگرمسلامنها ذره ای غیرت و همت می داشتند٬ نیروی مشرتک قوی و کوبنده ای 

را برای رسکوبی این سفاکان سازماندهی می کردند و به قلب داعش حمله می 

منودند و این غده ی رسطانی بدخیم را ازبیخ وبن برمی کندند. متاسفانه چنین 

همت وغیرت درمیان رسان خودرس ورهربان بی راه مسلامنها دیده منی شود که 

هیچ بلکه بخشی از همین حکام کشورهای اسالمی٬ تسهیل کننده ی این فاجعه 

ی بی مانند تاریخی در میان مسلامنهاهستند!

با  دارم.  باال شک  باغ  جاده  دست فروشان  به  من 

پنج تا وسایل بازی کودکانه و آنهم در نزدیکی های 

انرتکانتنینتال سوال  خانه عبدالله عبدالله و هوتل 

و گدایان  فروشان  از دست  بسیاری  برانگیزاست. 

نظر  زیر  جدی  را  آن ها  باید  اند.  مشکوک  کابل 

داشت.

Abdullah Watandar

ارشف نجیب زاده

salman ali oruzgani

جلیل تجلیل
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بنیتس و تشابه تاریخی
 بین معضل جرارد و راموس

چیچاریتو در سه راهی 
لیورپول، اینتر و یوونتوس

رافا بنیتس در بدو ورود به رئال مادرید، با یک معضل جدی 

از  راموس  احتاملی رسخیو  روبرو شده است؛ معضل جدایی 

رئال مادرید.

این  به  این که  از  بیش  مادرید  رئال  دوم  کاپیتان  روزها  این 

باشگاه نزدیک باشد؛ در حال دور شدن است. مذاکرات بر رس 

ا رئال مادرید مدت هاست که به بن بست  متدید قرارداد او ب

خورده و راموس بر خالف میل باطنی خود در حال طی کردن 

ایتد نیز  مسیر خروج از باشگاه رئال مادرید است. منچسرتیون

بنیتس، رسمربی  اما  به خدمت گرفنت اوست  سخت در پی 

ا این رشایط بیگانه نیست. جدید کهکشانی ها، چندان ب

متقاعد  برای  بنیتس  تالش  از  موثقی  اطالع  هنوز  هرچند 

کردن راموس به ماندن گزارش نشده اما تردیدی نیست که 

دیر یا زود این تالش ها صورت خواهند گرفت. راموس وزنه ای 

رئال  برای  زمین  از  در خارج  و هم  داخل  در  موثر هم  بسیار 

مادرید و بنیتس است و این مربی هرگز عالقه ندارد یکی از 

کاپیتان های خود را به سادگی از دست بدهد. 

ا معضلی که بنیتس سال 2004 در لیورپول  بین این معضل ب

ا آن روبرو شد یک تشابه جالب وجود دارد. سال 2004، رافا  ب

بنیتس به عنوان رسمربی جدید لیورپول برگزیده شد اما چند 

لیورپول،  ورزشی  مدیر  طرف  از  قرارداد،  امضای  از  پس  روز 

ریک پری، به بنیتس خرب داده شد که استیون جرارد، کاپیتان 

به  می خواهد  و  دارد  جدایی  قصد  تیم،  مهره  اارزش ترین  ب و 

چلسی بپیوندد. 

در آن مقطع، ژوزه مورینیو به تازگی سکان هدایت چلسی را 

بر عهده گرفته بود و لندنی ها حارض بودند مبلغ 36 میلیون 

این  به  واکنش  در  بنیتس  بپردازند.  جرارد  جذب  برای  پوند 

خرب غیرمنتظره، بالفاصله به پرتغال و محل اردوی تیم ملی 

ا جرارد دیدار کند. )جرارد همراه تیم  ب تا  انگلیس سفر کرد 

می انگلیس در یورو 2004 پرتغال حضور داشت(.

مشخصا  و  اوون  مایکل  جیمی کرگر،  با  پرتغال  در  بنیتس 

انگلیس(  ملی  تیم  لیورپولی  بازیکن  )سه  جرارد  استیون 

اهداف  از  برای هر کدام  و  به صورت خصوصی مالقات کرد 

جرارد  به  ساز  آن مالقات رسنوشت  در  او  خود سخن گفت. 

بازیکنی هستی  تو  بروی.  به چلسی  تو منی توانی   «: گفت 

برای  و  استوار است  تو  تهاجمی من روی  ایده های  که همه 

لیورپول یک بازیکن تاثیرگذار و حیاتی محسوب می شوی. 

این جا خانه تو است؛ جایی که در آن رشد کرده ای و حاال پروژه 

جدیدی در باشگاه آغاز شده و تو نقش مهمی  در آن بر عهده 

خواهی داشت. اگر در لیورپول مبانی، قهرمان لیگ قهرمانان 

خواهی شد.«

دراماتیک  فینال  آن  در  و  استانبول  در  جرارد  بعد،  ماه   11

مقابل میالن، جام قهرمانی چمپیونزلیگ را باالی رس برد. 

ماندن  به  جرارد  هم چون  نیز  را  راموس  می تواند  بنیتس  آیا 

متقاعد کند؟

آینده چیچاریتو هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. رئال 

ایتد هم  و منچسرتیون نشد  او  به خرید قطعی  مادرید حارض 

مایل به حفظ او نیست.

این مهاجم مکزیکی، تابستان گذشته به رئال مادرید قرض 

داده شد. او تا هفته های انتهایی فصل یک نیمکت نشین 

مطلق در رئال بود اما با مصدومیت بنزما و بیل او رسانجام 

درخشانی  بازی های  اتفاقا  و  کرد  پیدا  اندام  عرض  فرصت 

نیز برای رئال ارائه داد اما گل های بعضا حساس او نیز برای 

متقاعد کردن مدیران این باشگاه کفایت منی کردند.

ایتد قرارداد دارد، مورد توجه  ا منچسرتیون او که تا سال 2016 ب

مربی این تیم، لوئیس فان خال، قرار ندارد و احتامل حضور 

او در این باشگاه نزدیک به صفر است. به ادعای میرور، سه 

ایتد رسیده است. پیشنهاد برای او به باشگاه منچسرتیون

تیم های لیورپول، اینرت و یووه خواهان جذب این بازیکن شده 

اند. شانس لیورپول به نسبت دو تیم ایتالیایی اندک تخمین 

ا فروش چیچاریتو،  زده می شود. یونایتدی ها دوست ندارند ب

زمینه قدرت مندتر شدن دشمن همیشگیشان لیورپول را مهیا 

کنند. چیچاریتو هم اکنون در اردوی تیم ملی مکزیک خود را 

برای جام طالیی آماده می کند.

درخواست رونالدو
 از راموس برای ماندن در رئال

ماتا:
امیدوارم چیچاریتو در یونایتد بماند

تردید در رئال مادرید 
برای جذب بازیکنان جدید

رکوردی منحصر به فرد
 در انتظار 5 بازیکن بارسلونا

پاسخ اتلتیکو 
به تقاضای جدایی آردا توران

لیورپول خواهان جذب مدافع بارسلونا شد

گوندوگان در آستانه پیوستن 
به منچستریونایتد

در  به  نزدیک  بسیاری  را  راموس  رسخیو 

خروجی باشگاه رئال مادرید می بینند اما 

ماندن  به  او  کردن  راضی  برای  تالش ها 

در این باشگاه آغاز شده است.

رئال  در  تنش ها  که  است  روزی  چند 

راموس  جدایی  اعالم  به خاطر  مادرید 

حتا  و  هواداران  است.  یافته  افزایش 

جدایی  نگران  راموس  تیمی های  هم 

کاپیتان  هستند؛  ارزشمند  بازیکن  این 

جمع  در  سنگین  وزنه ای  که  رئال  دوم 

کهکشانی ها محسوب می شود. 

قرارداد،  متدید  رس  بر  مالی  مشکالت 

رسیدن  بست  بن  به  علت  مهم ترین 

مذاکرات عنوان شده است. پس از متاس 

باشگاه  رئیس  پرز،  فلورنتینو  تلفنی 

به  او  برای دعوت  راموس  ا  ب مادرید  رئال 

آرامش و امیدوار کردن او به از رس گرفته 

گذشته  شب  مذاکرات،  جدید  دور  شدن 

الدو که این روزها در شهر  کریستیانو رون

خود  تعطیالت  گذراندن  میامی مشغول 

او  ا  ب و  گرفته  راموس متاس  ا  ب نیز  است 

دقایقی صحبت کرده است. 

این  در  الدو  رون کوپه،  ا  کادن ادعای  به 

که  است  گفته  راموس  به  تلفتی  متاس 

او  تصمیم  هر  از  و  رشایطی  هر  تحت 

درخواست  او  از  ولی  کرد  خواهد  حامیت 

کرده در رئال مادرید مباند و حتی املقدور 

از این تیم جدا نشود. او به راموس گفته 

است که رئال مادرید بدون او چیزی کم 

خواهد داشت و این که حضور او در رئال 

برای پیشربد اهداف باشگاه تا چه اندازه 

حیاتی است. 

الدو،  رون و  کاسیاس  همراه  راموس 

مهم ترین بازیکنان رئال مادرید محسوب 

در  زیادی  تاثیر  که  بازیکنانی  می شوند. 

به خصوص  بازیکنان  سایر  روی  رختکن 

به  الدو  رون دارند.  واردها  تازه  و  جوانان 

راموس  وضعیت  نگران  دلیل  همین 

باید  است.  مادرید  رئال  از  او  جدایی  و 

رخ  اتفاقاتی  چه  آینده  روز  چند  در  دید 

ایتد  منچسرتیون امروز  به  تا  داد.  خواهند 

رئال  به  راموس  جذب  برای  پیشنهاد  دو 

و  شده  رد  اولی  که  داده  ارائه  مادرید 

دومی تحت بررسی قرار دارد.

اسپانیایی  هافبک  ماتا،  خوان 

خال  فان  لوئیس  از  ایتد،  منچسرتیون

باشگاه  این  در  را  اندز  هرن خاویر  خواست 

 نگه دارد. 

اندز فصل گذشته به طور قرضی برای  هرن

می  شود  گفته  و  کرد  بازی  مادرید  رئال 

باشگاه  به  تابستان  این  در  است  ممکن 

دیگری فروخته شود. در حالی که آینده او 

امیدواری  اظهار  مبهمی دارد،  ماتا  رشایط 

در  مکزیکی اش  تیمی   هم  که  کرد 

الدترافورد مباند.  

مکزیک  به  تعطیالت  برای  که  ماتا 

به  چیچاریتو  گفت:»  خربنگاران  به  رفته، 

ایتد تعلق دارد و  دوست دارم او  منچسرتیون

ا ما مباند.  ب

گل های  کرده،  بازی  تیمی که  هر  در  او 

باهوشی  مهاجم  و  رسانده  مثر  به  زیادی 

است.  فوق  العاده  دوست  یک  است.     او 

ایتد رفتم، او رفتار  وقتی من به منچسرتیون

فوق  فرد  او  داشت.  من  ا  ب العاده ای  فوق 

العاده ای  است و یک حرفه ای متام عیار.  

هم  ا  ب او  که  بودم  شانس  خوش  من 

تحسین اش  که  بازیکنی  تیمی شدم، 

می کنم.«

از رئال مادرید بر خالف متام سالیان اخیر، 

به  انتقاالت  و  نقل  ازار  ب در  داغی  خربهای 

گوش منی رسد.

اگر سال گذشته خامس رودریگز و دو سال 

به  دو کهکشانی  عنوان  به  بیل  پیش گرت 

از یک  امسال خربی  پیوستند،  مادرید  رئال 

و  نیست  مادرید  رئال  در  کهکشانی  خرید 

حداقل تا به امروز عزم  جدی در مدیریت رئال 

و  نقل  ازار  ب در  آشکار  تحرکی  برای  مادرید 

انتقاالت مشاهده نشده است. 

یلو را خریداری کرده و  مادریدی ها تاکنون دان

کاسمیرو را از پورتو بازپس گرفته اند. جذب 

طبق  است.  نشده  قطعی  هنوز  نیز  دخیا 

گزارش مارکا، رافا بنیتس و دستیاران او، پس 

از بررسی های دقیق به این نتیجه رسیده اند 

که مجموعه کنونی رئال مادرید با همین دو 

سه خرید و چند جابجایی درونی، برای رقابت 

قدرت های  دیگر  نیز  و  ا  بارسلون ا  ب قهرمانی 

اروپایی مشکلی نداشته و توانایی حضور در 

چالش های دشوار را خواهد داشت.

حط  در  رئال  یاز  ن تنها  بنیتس،  اعتقاد  به 

ماندن  )در صورت  میانی است  حمله و خط 

بته از نظر بنیتس، خرید  رسخیو راموس(. ال

در خط میانی نیز بستگی به دو حالت دارد. 

ا کیفیت و در حد و  اول، حضور یک بازیکن ب

ازار نقل و انتقاالت و دوم،  اندازه های رئال در ب

اردوهای  در  ایارامندی  و  کاسمیرو  عمل کرد 

پیش فصل. چنانچه این دو بازیکن بتوانند 

فصل  پیش  بازی های  در  را  بنیتس  رضایت 

میانی  ناحیه  در  خریدی  رئال  کنند،  جلب 

زمین نخواهد داشت.

شود  بالیی  دچار  ندارد  عالقه  هرگز  بنیتس 

آمد.  گذشته  فصل  در  آنچلوتی  رس  بر  که 

در  و  خسته  کروس  و  مصدوم  مودریچ  ا  ب

رشایطی که اعتامدی نیز روی لوکاس سیلوا 

ایارامندی وجود نداشت، کارلتو مجبور به  و 

استفاده از راموس در خط میانی، آن هم در 

حساس ترین مقطع فصل شد. 

در خط حمله نیز با جدایی چیچاریتو، رئال 

یاز به آمدن یک مهاجم را احساس  مادرید ن

می کند. در حال حارض به غیر از آگوئرو، هیچ 

وجود  ازار  ب در  رئال  اندازه های  مهاجمی  در 

ا  تقریب نیز  آرژانتینی  این ستاره  ندارد. جذب 

غیرممکن به نظر می رسد.

اولین  به  می توانند  بارسلونا  بازیکن 

که  شوند  بدل  فوتبال  تاریخ  بازیکنان 

 7 کسب  به  موفق  میالدی  سال  یک  در 

عنوان قهرمانی شده اند.

موفق   2015 سال  بدین جای  تا  ا  بارسلون

به کسب سه عنوان قهرمانی شده است. 

قهرمانان.  لیگ  و  ری  دل  کوپا  اللیگا، 

رو  پیش  نیز  دیگر  چالش  سه  تیم  این 

سوپرجام  در  قهرمانی  ا  ب می تواند  و  دارد 

جهانی  جام  همچنین  و  اروپا  و  یا  اسپان

برگزار   2015 سال  اواخر  که  باشگاه ها 

خواهد شد، فاتح شش گانه هم بشود.

بارسا سال 2009 با هدایت گواردیوال موفق 

بارسای  حاال  و  شد  شش گانه  کسب  به 

لوئیس انریکه در رویای تکرار این افتخار 

که  این جاست  جالب  نکته  می کند.  سیر 

به کسب  می توانند  بارسلونا  از  بازیکن   5

دنی  نیامر،  بیندیشند.  نیز  هفت گانه 

ماسچرانو،  و  براوو، مسی  کلودیو  آلوس، 

5 بازیکنی هستند که شانس قهرمانی در 

کوپا آمریکا را دارند. )هرچند که نیامر به 

دلیل محرومیت ادامه رقابت ها را از دست 

توسط  قهرمانی  عنوان  کسب  اما  داد 

برزیل برای وی نیز به ثبت خواهد رسید.(

و  مسی  شیلی،  ملی  تیم  ا  ب براوو 

موفق  آرژانتین  ملی  تیم  ا  ب ماسچرانو 

تورمننت  این  نهایی  نیمه  به  صعود  به 

اید  ب برزیل  نیز  فردا  بامداد  و  اند  شده 

از  هیچکدام  کند.  مصاف  پاراگوئه  ا  ب

شانسی   2009 سال  بارسلونای  بازیکنان 

نیمه  در  نداشتند.  بازیکن   5 این  مشابه 

آرژانتین  و  پرو  مصاف  به  شیلی  نهایی، 

پاراگوئه خواهد  و  برزیل  برنده  به مصاف 

رفت.

رسمی   به صورت  گذشته  روز  توران  آردا 

اتلتیکو،  باشگاه  مدیران  ا  ب صحبت  در 

تقاضای جدایی خود را مطرح کرد.

مدیران اتلتیکو روز چهارشنبه در واکنش به 

ادعای ایجنت آردا، که از متایل موکلش به 

جدایی سخن گفته بود، عنوان داشتند که 

درخواست  این  مستقیام  اید  ب بازیکن  خود 

را مطرح کند. درخواستی که روز گذشته از 

لندپایه  سوی آردا توران به اطالع مقامات ب

اتلتیکو رسید. 

که  داشت  عنوان  تلفنی  این متاس  در  آردا 

می داند  به خوبی  و  نیست  مالی  او  مشکل 

است.  قائل  ارزشی  او چه  برای  باشگاه  که 

فضایی  کردن  تجربه  برای  متایلش  از  آردا 

جدید سخن گفت و این که دوست دارد یک 

لیگ جدید را تجربه کند. 

پاسخ اتلتیکو به آردا نیز مشخص و واضح 

تیمی که  هر  به  می تواند  آردا  این که  بود؛ 

انتقال  این  ولی  شود  منتقل  دارد  دوست 

ارزان نخواهد بود و حداقل 40 میلیون یورو 

خواهد  بر  در  متقاضی  باشگاه  برای  هزینه 

داشت. 

ایتد، سیتی و لیورپول در لیگ  چلسی، یون

سن  پاری  یا،  ایتال در  میالن  آث  انگلیس، 

یا،  اسپان در  ا  بارسلون نیز  و  فرانسه  در  ژرمن 

آردا  جذب  به  مایل  که  هستد  تیم هایی 

اید دید او در نهایت کدام  توران هستند و ب

گزینه را انتخاب خواهد کرد.

مشرتیان  صف  به  نیز  لیورپول  باشگاه 

اضافه  ا  بارسلون چپ  مدافع  کوریا،  آدریانو 

شد.

مدیر  طریق  از  آدریانو  پیش  روز  چند 

برنامه هایش اعالم کرد که قصد جدایی از 

ا را دارد. او که سال 2011 از سویا به  بارسلون

ا  ب ا پیوست، پس از آمدن یوردی آل بارسلون

به این تیم، جایگاه ثابت خود را از دست 

یک  به عنوان  سال ها  این  متام  در  و  داد 

مورد  ا  بارسلون در  نشین  نیمکت  بازیکن 

گذشته  فصل  او  می گرفت.  قرار  استفاده 

تنها 16 بازی برای بارسا انجام داد. 

که  داد  گزارش  امروز  موندودپورتیوو، 

مدیر  ا  ب گفت وگو  حال  در  لیورپول 

این  و  برزیلی است  این مدافع  برنامه های 

مذاکرات پیرشفت خوبی نیز داشته است. 

نظر  هم  اینرتمیالن  لیورپول،  بر  عالوه 

مثبتی روی جذب آدریانو دارد.

باشگاه  ورزشی  مدیر  زورک،  میشائیل 

دورمتوند تایید کرد که ایلکای گوندوگان 

ایتد قرار  در آستانه پیوسنت به منچسرتیون

دارد.

در  خربهایی  پیش،  روز  چند  که  حالی  در 

گوندوگان  قرارداد  متدید  احتامل  مورد 

میشائیل  امروز  شد،  منترش  دورمتوند  ا  ب

ا  ب دورمتوند  باشگاه  که  کرد  تایید  زورک 

گوندوگان  انتقال  رس  بر  ایتد  منچسرتیون

به این باشگاه به توافق رسیده و طی چند 

شد.  خواهد  نهایی  انتقال  این  آینده  روز 

 30 گوندوگان،  خرید  برای  یونایتدی ها 

میلیون یورو پرداخت خواهند کرد.

به عنوان  ا  بارسلون از  اخیر  هفته های  طی 

تیم  ار  ترک تب ستاره  این  بعدی  مقصد 

ملی آملان و باشگاه دورمتوند یاد می شد اما 

ایتد در این زمینه گوی سبقت را  منچسرتیون

از کاتاالن ها ربود.
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تخار  والیت  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
افزایش  با  که  داده اند  هشدار  کشور  شمال  در 
این  غار  خواجه  ولسوالی  در  اخیر  درگیری های 
بدست  ولسوالی  این  که  دارد  احتمال  والیت، 

شورشیان طالب سقوط کند.
این مسئوالن می گویند که در حال حاضر درگیری 
شدید میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالب در 

این ولسوالی جریان دارد.
آنان هشدار داده اند که اگر کمک و تجهیزات جنگی 

به نیروهای که در خط مقدم جنگ قرار دارند، نرسد 
این ولسوالی بدست طالبان سقوط خواهد کرد.

گروه  که  گفته  خواجه  غار  ولسوال  عمر،  محمد 
طالبان تاکنون بیش از ده قریه ی این ولسوالی را 

در تصرف خویش درآورده اند.
او افزود که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان 
ولسوالی  امنیتی  پاسگاه های  آخرین  نزدیکی  در 

خواجه غار جریان دارد.
حمله ها و حضور شورشیان طالب در این ولسوالی 

پس سقوط ولسوالی دشت ارچی والیت قندوز در 
اول ماه جاری افزایش یافته است. 

با این حال حاجی آقا، آمر فرماندهی پولیس تخار 
از پیشروی خوب نیروهای امنیتی در برابر طالبان 

خبر داده است.
ولسوالی  در  قریه  چندین  اکنون  که  گفت  او 
قرار  و  است  طالبان  گروه  کنترول  در  غار  خواجه 
است نیروهای امنیتی عملیات پاکسازی را در این 

ولسوالی آغاز کنند.

پولیس  مقام های  روز:  اطالعات 
در  که  داده اند  خبر  قندوز  والیت 
علیه  هوایی  عملیات  نتیجه ی 
شورشیان طالب در این والیت، 19 

تن از شورشیان کشته شده اند.
پولیس  سخن گوی  حسینی،  سرور 
قندوز گفته که این افراد شب شنبه 
علیه  هوایی  عملیات  جریان  در 
شورشیان در منطقه ی علی آباد این 

والیت کشته شدند.

شورشی  پنج  حسینی،  گفته ی  به 
میان  در  زن  یک  جمله  از  خارجی 
افزوده  او  است.  بوده  شده ها  کشته 
این  در  دیگر  شورشی  هشت  که 

عملیات زخمی شده اند.
این  در  تاکنون  طالبان  گروه  اما 

مورد، واکنش نشان نداده است.
در همین حال به گفته ی مقام های 
عملیات  جریان  در  داخله،  وزارت 
دره  چهار  ولسوالی  بازپس گیری 

بر  سنگین  تلفات  نیز  والیت  این 
شورشیان طالب وارد شده است.

پولیس  سخن گوی  هم چنان 
به  منتهی  جاده  که  گفته  قندوز 
شورشیان  سوی  از  ولسوالی  این 
که  بود  شده  مسدود  و  ماین گذاری 
این  و  پاکسازی  ماین ها  تازگی  به 

جاده به روی مردم باز شده است.
در  درگیری ها  اخیر  روزهای  در 
والیت قندوز به شدت افزایش یافته 

است. گروه طالبان عالوه بر تصرف 
ولسوالی چهار دره که فعاًل نیروهای 
امنیتی دوباره کنترول آن را بدست 
گرفتند، ولسوالی دشت ارچی را نیز 
در  تاهنوز  که  بودند  کرده  تصرف 
باره وضعیت این ولسوالی معلومات 
می شود  گفته  نیست.  دست  در 
کنار  در  نیز  خارجی  شورشیان  که 
طالبان  گروه  به  وابسته  شورشیان 
در مقابل نیروهای دولتی می جنگند.

از  برداشتن  پرده  دنبال  به  روز:  اطالعات 
و  معارف  وزارت  در  دالر  میلون ها  اختالس 
مکتب های خیالی این وزارت در زمان وزارت 
دفتر  بررسی های  تازگی  به  ورک،  فاروق 
والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور 
نشان می دهد که ده ها مکتب و آموزگار خیالی 

در این والیت می باشند.
براساس یافته های این نهاد، وجود مکتب های 
استند زمینه ی  بر روی کاغذ  تنها  خیالی که 
حقوق  از  افغانی  میلیون ها  میل  و  حیف 
آموزگاران را برای افراد زورمند و فرمانده هان 

افراد مسلح غیر مسئول فراهم ساخته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر غور افزوده که 
والیت  این  مکتب های  درصد   70 حدود  در 
بسته استند و ده ها زورمند محلی و تفنگ داران 
دریافت  پول  آموزگار  بنام  غیرمسئول  مسلح 

می کنند.
مستقل  کمیسیون  سرپرست  علوی،  جواد 
گفته:»بارها  باره  این  در  بشرغور  حقوق 
از   پس  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
داشته،  باره  درین  که  تحقیقاتی  و  بررسی ها 
نگرانی اش را از وضعیت معارف غور ابراز نمود 
است. در برخی از ولسوالی های این والیت تا 
غیرفعال  اما  دارد،  وجود  مکتب  درصد  هفتاد 
وجود  تشکیالت  در  آموزگار  و  مکتب  است، 
دارد، اما هیچ صنف آموزشی فعال نیست، به 

ویژه در بخش دختران.«
از سوی هم شماری اعضای شورای والیتی 

که  گفته اند  مدنی  جامعه ی  فعاالن  و  غور 
نام  به  والیت  این  در  محلی  زورمند  ده ها 
آن ها  گفته ی  به  می گیرند.  معاش  آموزگار 
وجود مکتب های خیالی زمینه ی حیف و میل 

میلیون ها افغانی را فراهم ساخته است.
عبدالمجید ناطقی، یک عضو شورای والیتی 
این  در  مکتب ها  »بیشتر  است:  گفته  غور 
والیت غیر فعال هستند و معاش آموزگاران به 
بزرگان قومی داده می شود، حتا از این پول ها 
نشان  این  و  می شوند  داده  هم  طالبان  به 
نگران  درغور  معارف  وضعیت  که  می دهد 

کننده است.«
فعاالن  از  یکی  حکیمی،  حسن  هم چنان 
مکتب ها  است:»بیشتر  گفته  مدنی  جامعه ی 
غیر  مسلح  مردان  برای  درآمد  منبع  یک 
این  اعضای  یا  است،  طالبان  و  مسئول 
یا  و  می گیرند  حقوق  آموزگار  نام  به  گروه ها 
از معاش آموزگاران ماهانه برای شان فیصدی 

می گیرند.«
کمیسیون  گزارش  رد  با  معارف  رییس  اما 
بنیاد  بی  را  گفته ها  این  بشر،  مستقل حقوق 

خوانده است. 
گفته  غور  معارف  رییس  اکبری،  اهلل  صبغت 
است: »من این موضوع را بکلی رد می کنم و 
برایم مشخص نیست که بر بنیاد کدام بررسی 
و کدام بازدید و بدون دیدن همه بخش های 
غور چنین ادعای شده و چنین گزارشی تهیه 

شده است.«

ده ها مکتب خیالی در غور

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

هشدار مسئوالن محلی والیت تخار
 از خطر سقوط ولسوالی خواجه غار

19 شورشی در عملیات هوایی در قندوز کشته شدند


