سایهی سیاه دیورند
رهبران حکومت وحدت ملی ،خود را در تالش برای بهبود روابط با
پاکستان ،صادق میدانند و پاکستان را به عدم صداقت متهم میکنند.
استفاده از کلمهی صداقت ،برای مصرف داخلی رهبران افغانستان خوب
است اما واقعیت این است که باید به ریشهی مشکالتی پرداخته شود که
عمق آن به  ۶۸سال گذشته میرسد .تنها ،زمان گذشته است و پاکستان
بزرگ و قدرتمندتر شده است و دارای سیاستهای استراتژیک مشخص
خود در منطقه و جهان میباشد ،اما سیاست و دیدگاه ما افغانها نسبت
به به پاکستان ،تغییر نکرده است .فقط با گفتن اینکه ما در...
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به غزنی رفت

طالبان امسال مناطق بیشتری را در افغانستان اشغال کردهاند و همزمان با تهاجم نظامی
تبلیغاتشان را نیز شدت بخشیدهاند .صدای تبلیغات آنان چیزی شبیه این است :ما از
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ولسوالیهای والیت غزنی به مرکز این شهر ،نورالحق علومی ،وزیر داخله روز گذشته
برای بررسی وضعیت امنیتی راهها به این والیت سفر کرد.
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"به مناسبت نود و ششمین سالروز استقالل
افغانستان"
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دولت افغانستان ،چهارشنبهی این هفته ،از نود و ششمین سالروز استقالل افغانستان
تجلیل میکند .بیست و هشتم اسد هر سال ،برای بسیاری افغانها روزی تاریخی
و ارزشمند است 96 .سال قبل ،افغانستان در زمان شاه اماناهلل ،استقالل خود را
از بریتانیا گرفت و بهعنوان یک کشور مستقل شناخته شد .اینک ،پس از 96
سال ،بیست و هشتم اسد ،برای مقامات دولت افغانستان ،روزی پرشکوه است.
شورای وزیران حکومت وحدت ملی ،چندی قبل فیصله کردند که شناسنامههای
الکترونیکی باید توزیع شوند و تاریخ توزیع این شناسنامهها را روزی انتخاب
کردند که مطابق با تقویم رسمی کشور ،رخصتی عمومی است...
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رنج بردگی و ندای آزادی

"به مناسبت نود و ششمین سالروز
استقالل افغانستان"
دولت افغانستان ،چهارشنبهی این هفته ،از نود و ششمین سالروز
استقالل افغانستان تجلیل میکند .بیست و هشتم اسد هر سال،
برای بسیاری افغانها روزی تاریخی و ارزشمند است 96 .سال قبل،
افغانستان در زمان شاه امانالله ،استقالل خود را از بریتانیا گرفت
و بهعنوان یک کشور مستقل شناخته شد .اینک ،پس از  96سال،
بیست و هشتم اسد ،برای مقامات دولت افغانستان ،روزی پرشکوه
است .شورای وزیران حکومت وحدت ملی ،چندی قبل فیصله کردند
که شناسنامههای الکرتونیکی باید توزیع شوند و تاریخ توزیع این
شناسنامهها را روزی انتخاب کردند که مطابق با تقویم رسمی کشور،
رخصتی عمومی است .اما شورای وزیران ،از آنجا که باور دارند بیست
و هشتم اسد ،یک روز تاریخی و ارزشمند است و نیز برای خرسندساخنت
هرچهبیشرت ملت ،بیان کردند که توزیع شناسنامهها باید در سالروز
استقالل کشور آغاز شود .پس این روز همچنان برای افغانها ارزشمند
است.
دراینمیان اما ،تعدادی از افغانها باور دارند که افغانستان هنوز در
جایگاهی قرار دارد که  96سال قبل قرار داشت .اشارهی منتقدان ،به
حاکمیت ملی و وابستگیهای خارجی کشور است .استقالل ،مفهومی
سیاسی و فرهنگی است .عمومیترین تعریف برای استقالل ،هامن
مفهوم تامین حاکمیت ملی در حوزهی سیاست خارجی است .براین
اساس ،استقالل یعنی آزادی در تعیین رسنوشت و رهایی از اعامل
هرگونه سلطه و زور .اما همزمان با اینکه سالهای بیشرتی از عمر
استعامر میگذرد ،مفهوم استقالل نیز دچار تحول میشود .این مفهوم،
اکنون تنها دارای بار سیاسی نیست بلکه اقتصاد ،فرهنگ و روابط
بیناملللی کشورها را در بر میگیرد و حتا حوزهی داخلی یک کشور را
نیز شامل میشود.
اما استقالل برای افغانها ،هنوز هم هامن مفهوم قدیمی را دارد.
افغانها ،رصفا به این دلیل که نام افغانستان در میان کشورهای
جهان ثبت است ،از روز استقالل خود تجلیل میکنند .از این منظر،
افغانستان هنوز مستقل است .اما مفهومجدید استقالل وتفسیرجدید از
این واژه ،به این خالصه منیشود .اگر گسرتدهترین معنای از استقالل،
حاکمیت ملی و رهایی از جرب و سلطه است ،اکنون ،حاکمیت ملی حق
مردم است .مردم باید تعیین کنند که دایرهی مسئولیتها و مکلفیتها
کجاست و نظام روابط و قدرت چهگونه باید باشد .مردم باید تعیین کنند
چه نظامی را برگزینند و اولویتهایشان برای رفاه و زندگی چه باشد.
اگر استقالل چنین مفهومی دارد ،ما افغانها در تعیین کدامیک از این
موارد نقش داریم؟ آیا تعیین نظام و رییس جمهور نقشی حقیقی داریم؟
آیا بر تعیین سیاست خارجی ،حاکمیت ملی و منافع ملی خود تاثیرگذار
هستیم؟ پاسخ متام این سواالت منفی است.
حقیقت این است که افغانستان ،پس از  96سال ،هنوز کشوری وابسته
است .این وابستگی از حوزهی اقتصاد و تجارت آغاز شده و سیاست
و فرهنگ را نیز دربر میگیرد .استقالل به معنای داشنت دولت ملی،
قدرت ملی ،منافع ملی ،حاکمیت ملی و متامیت ارضی و آزادی است.
ما نه حکومتی منتخب داریم ،نه دولتی پاسخگو .نه بر رس منافع ملی
توافق میکنیم و نه توان پاسداری از آن را داریم .حاکمیت ملی ما
بهدست مردم نیست و متامیت ارضی ما نیز هر روز نقض میشود .نه از
آزادی به مفهوم واقعی آن برخورداریم و نه آزادیهای اندکی که داریم
مصئون هستند .متام این مسایل نشان میدهند که افغانستان هنوز
مستقلنیست.
استعامر ،رنجی بزرگ ،محدودیتی بر آزادی و زندگی زیر سلطهی
خشونت و زور بود .اما این آزادی هنوز هم وجود ندارد و حکومت هنوز
با محدودکردن انسانهای این رسزمین ،فرمانروایی میکند .حاکمیت
ملی را مردم تعیین نکردهاند .حاکمیتی که از آنِ مردم بود ،با جعل و
تقلب دزدیده شد و حکومتی که باید مردم تعیین میکردند ،با مداخلهی
آشکار منایندهی آمریکا ،جان کری ،و جامعهی جهانی تعیین شد.
 96سال پس از استقالل ،هنوز قادر به تولید کفشهایمان نیستیم.
لباسهای ما از چین وارد میشود ،غذای ما از پاکستان و تفنگ ما از
روسیه .در عرصهی داخلی ،رفاه و خدمات اجتامعی و شهری ،هنوز
با استعامر قومی تعیین می شود و جایگاه قومی شهروندان ،میزان
بهرهبرداری آنها از خدمات دولتی را تعیین میکند .فرصتهای شغلی،
به تناسب جایگاه قومی و قدرتی که این جایگاه میدهد قابل دسترس
هستند .اگر استقالل زدودن زور و سلطه و اجبار و تحمیل از زندگی
انسانهاست ،ما چهگونه ادعای داشنت استقالل داریم؟
حقیقت این است که ساکنان این رسزمین هنوز مستقل نیستند و
کشورشان بیشرت از خود آنها وابسته است .معاش ماموران دولتی هنوز
هم بهکمک کشورهای خارجی تامین میشود ،سیاست خارجی ما در
بسیاری موارد ،توسط کشورهای خارجی بر ما تحمیل میشود و رفتار
سیاسی ما در داخل و خارج ،تابع مداخالت و مالحظات خارجیهاست.
آیا کاهش رابطهی ما با هند انتخاب خو ِد ما بود؟ افزایش ارتباطات
خارجی با عربستان و پاکستان و انگلستان ،انتخاب مردمِ ما بود؟
افغانستان ،هنوز راه درازی تا بهدستآوردن استقالل دارد .مردم و
دولت ،باید همراه با هم ،مسیری طوالنی را تا رسیدن به استقالل
بپیامیند.

وزیر داخله برای بررسی اوضاع امنیتی به غزنی رفت
اطالعات روز :به دنبال افزایش موارد گروگانگیری در
روزهای اخیر در مسیر راههای ولسوالیهای والیت غزنی
به مرکز این شهر ،نورالحق علومی ،وزیر داخله روز گذشته
برای بررسی وضعیت امنیتی راهها به این والیت سفر کرد.
محمدعلی احمدی ،معاون والیت غزنی گفته است که
آقای علومی در این سفر وضعیت راهها را در صحبت با
مقامهای محلی ارزیابی کرد و دستور داد که شامر نیروهای
امنیتی در مسیرهای ناامن افزایش یابد.
به گفته آقای احمدی ،بر اساس این دستور  ۱۰پاسگاه در
مسیر شهر غزنی -قیاق و چند پاسگاه دیگر در مسیر شهر
غزنی-جاغوری ایجاد و  ۲۰۰مأمور پولیس محلی در این
مسیرها مستقر خواهند شد.
در همین حال خربها از والیت غزنی حاکی از آن
است هنگامی که وزیر داخله با مقامهای محلی غزنی

در ساختامن این والیت نشست داشتند ،یک مزایل در
نزدیکی ساختامن والیت برخورد کرده است.
نصیر احمد فقیری ،عضو شورای والیت غزنی در صفحه
فیسبوک خود نوشته ،یک فیر مردمی مزایل در فاصلهی
15مرتی جمع منایندگان شورای والیتی غزنی برخورد
کرد که خوشبختانه هیچ تلفات در پی نداشت .به گفتهی
فقیری ،این رویداد هنگامی بود که وزیر داخله و شامری
از منایندگان مردم غزنی در مجلس در مقام والیت حضور
داشتند.
در همین حال معاون والیت غزنی گفته است که موارد
گروگانگیری در دو مسیر غزنی_ جاغوری و غزنی_ قیاق
به شدت افزایش یافته و حتا گاه در یک روز تا سه مورد
گروگانگیری هم اتفاق افتاده است.
او گروه طالبان را مسئول ناامنی در این راهها دانسته و گفته

که شامری از دستههای شورشی زیر عنوان «کامندوی
اسالمی» و شامری دیگر زیر نظر شورای کویته در این
مناطق فعالیت میکنند.
این در حالیست که در هفتهی گذشته سه مورد
گروگانگیری در این والیت رخ داد .بیشرت ربوده شدهها
باشندگان ولسوالی جاغوری این والیت میباشند .در یک
مورد که چهار نفر از باشندگان جاغوری از سوی افراد
مسلح ربوده شده بودند ،چند روز بعد اجساد آنها در کنار
رسگ یافت شد.
12تن دیگر از باشندگان این ولسوالی که به روز سه شنبه
هفتهی گذشته ربوده شده بودند ،چهار روز بعد رها شدند.
این گروگانگیریها باعث اعرتاض مسافران و باشندگان
والیت غزنی شده است .آنها دولت را متهم به بیتوجهی
نسبت به امنیت راهها در این والیت میکنند.

چهار پولیس از سوی مهمان شان در هلمند به قتل رسیدند
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت هلمند در جنوب
کشور مرگ چهار پولیس را تایید کرده و میگویند که
این رسبازان پولیس توسط مهامن شان در پاسگاه آنان
کشته شده است.
پاچا گل بختیار ،آمر امنیت فرماندهی پولیس هلمند گفته
که مهاجم مهامن ناخوانده بوده و از محل فرار کرده
است.
گفته میشود که این رویداد شب دوشنبه در منطقهی
موسوم به گذره رسخ از مربوطات حوزه دوم شهر
لشکرگاه ،مرکز این والیت رخ داده است.
به نقل از خربگزاری بخدی ،آقای بختیار گفته« :براساس
معلومات اولیه ،مهاجم میخواسته در منطقه پولیس شود،
اما قبل از اینکه او جذب پولیس شود ،چهار پولیس را
کشته و از منطقه فرار کرده است».
به گفتهی بختیار ،مهاجم نخست توسط مواد مخدر

مأموران پولیس پاسگاه را مصموم کرده و سپس آنها را
به قتل رسانده است.
تاکنون مسئولیت این رویداد را فرد یا گروهی به عهده
نگرفته است.
در همین حال ،حیات الله مایار ،منشی شورای والیتی
هلمند گفته« :مهاجم پرس کاکای قوماندان پوسته است ،او
در پوسته پولیس که در منطقه گذره رسخ موقعیت دارد،
دو تا سه روز مهامن بوده است».
به گفتهی مایار ،مهاجم عالوه بر سه پولیس ،پرس کاکایش
(فرمانده پاسگاه) را نیز کشته است ،مهاجم برای قتل از
برچه استفاده کرده و ظاهرا ً زمانیکه رسبازان خواب
بودند ،به آنها حمله کرده است.
با این حال آمر امنیت فرماندهی پولیس هلمند گفته که
تحقیقات در مورد چهگونگی وقوع رویداد و اینکه
مهاجم با شورشیان ارتباط داشته یا نه ،آغاز شده است.

این در حالیست که روز چهارشنبه  ٢١اسد ،طالبان با
تجهیزات و یونیفورم پولیس به یک پایگاه پولیس در
منطقه لندی ناوه از مربوطات ولسوالی موسی قلعه والیت
هلمند حمله کردند.
این حمله یکی از نادرترین نوع حمالت طالبان دانسته
شده که در آن هشت پولیس این پایگاه کشته شدند.
در این آواخر شورشیان با استفاده از یونیفرم نیروهای
امنیتی به مراکز دولتی و نیرهای امنیتی حمالت خود را
انجام میدهند که قبل از رسیدن به هدف ،نیروهای امنیتی
را در شناسایی آنها میتواند به مشکل مواجه کند.
چندی پیش یک حمله کننده انتحاری با استفاده از
یونیفروم پولیس بر مرکز آموزشی پولیس در منطقهی
افشار کابل حمله کرده و مواد منفجره همراه خود را
انفجار داد .در این رویداد دست کم  20رسباز این مرکز
کشته و بیش از  30تن دیگر زخمی شدند.

تأخیر دیگر در روند توزیع آزمایشی تذکرههای برقی
اطالعات روز :به دنبال چند سال تأخیر در روند توزیع
تذکرههای برقی ،قرار بود روند توزیع آزمایشی آن یک
روز بعد (تاریخ  28اسد) آغاز شود ،اما از خربنامهای که
ارگ ریاست جمهوری منترش ساخته معلوم میشود که
روند توزیع آزمایش آن در تاریخ تعین شده آغاز نخواهد
شد.
رییس ثبت نام ادارهی توزیع شناسنامههای برقی ضمن
آماده نشان دادن این اداره برای توزیع آزمایشی تذکرههای
برقی گفته است که رهربان حکومت وحدت ملی مشکالت
سیاسی را هر چه زودتر حل کنند و بر آغاز کار توزیع این
نوع تذکرهها دستور بدهند.
مقامهای ادارهی توزیع تذکرههای برقی میگویند که
مرحلهی آزمایشی توزیع شناسنامههای برقی در درازای
سه ماه انجام خواهد شد و  ۳۶۹هزار شهروند افغانستان
تذکرههای برقی به دست خواهند آورد.
به نقل از طلوع نیوز ،زمری باهر ،رییس ثبت نام اداره

توزیع تذکرههای برقی گفته است« :ما آمادهگی الزم
را برای آغاز دور آزمایشی داریم ،هر چه زودتر رهربان
حکومت مشکالت سیاسی را در این باره حل کنند و
دستور آغاز کار را بدهند».
با این حال یکی از نگرانیها این است که کارمندان
اداره توزیع تذکرههای برقی در وزارتهای امور داخله و
مخابرات بگونهی جداگانه کار میکنند؛ به همین خاطر
یکی از خواستها این است که ادارهی توزیع تذکرههای
برقی به یک نهاد مستقل و غیر وابسته تبدیل شود.
این در حالیست که رییس جمهور غنی روز یک شنبه
بر روند توزیع آزمایشی تذکرههای برقی تأکید کرده بود.
روند آزمایشی توزیع تذکرهی برقی در شهر کابل قرار
است که در هشت مرکز ثبت نام و در  ۲۴وزارتخانه آغاز
شود؛ اما زمان دقیق برای توزیع آن معلوم نیست.
با این حال رییس ثبت نام اداره توزیع تذکرههای برقی
گفته« :این روند به زودی آغاز خواهد شد و من فکر

میکنم که این بار تأخیر درازمدت نخواهد بود».
تاکنون یک هزار و چهارصد تذکره برقی بگونهی منونه
چاپ شدهاند و این اداره از ظرفیت خوب کاری در این
باره اطمینان میدهد.
آگاهان بر این باورد اند که تأخیر در توزیع تذکرههای
برقی بیشرت به رضر مردم است و هرچه زودتر باید رهربان
سیاسی بر این مشکل نقطهای پایان بگذارند.
بشیراحمد تهینج ،عضو مجلس منایندگان در این باره گفته
است« :من فکر میکنم که چهگونگی توزیع تذکرههای
الکرتونیکی سبب بروز اختالفات میان رییس جمهور
و رییس اجرایی شده است؛ اما باید اختالفها را کنار
بگذارند و یک راه حل دریابند».
هرچند در مدت نزدیک به دو سال بارها در روند توزیع
این نوع تذکرهها تأخیر افتاده است؛ اما انتظار میرود که
تأخیر کنونی طوالنی نشده و به زودی توزیع آن آغاز
گردد.

وزیر مالیه:
در جمعآوری عواید ،به هدف تعیین شده نرسیدهایم

اطالعات روز :وزیر مالیه میگوید که این وزارت در
جمعآوری عواید در سال مالی جاری به هدف تعیین شده
نرسیده است.
اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه که روز گذشته در جمع رییسان
گمرکات و مستوفیتهای  ۳۴والیت کشور سخن میگفت
یادآور شد که این وزارت  ۶تا  ۷میلیارد افغانی از هدف
تعیین شده برای جمع آوری عواید کشور در سال جاری
پس مانده است.
به نقل از خربگزاری جمهور ،آقای حکیمی گفت« :بر
اساس پالیسی حکومت وحدت ملی و تعهد افغانستان
به دنیا ،ما باید در دخل و خرج خود ،خودکفا شویم؛ اما
چیزی که با دنیا تعهد کردهایم  ۶تا  ۸میلیارد افغانی پس مان
هستیم و هدف تعیین شده را بر آورده نشده است».
او مسئوالن عواید برخی والیت را متهم به غفلت کرد؛ اما
مشخص از کسی نام نربد.
در همین حال اجمل حمید عبدالرحیمزی ،سخنگوی

وزارت مالیه گفته که در سال مالی جاری در «حدود ۱۲۰
میلیارد افغانی» برای جمعآوری عواید هدف تعیین شده
است.
آقای عبدالرحیم زی تأکید کرده که وزارت مالیه تالش دارد
تا پایان سال جاری میالدی به هدف تعیین شده جمعآوری
عواید خود را برساند.
حدود  ۴ماه از سال مالی  ۱۳۹۴باقی مانده است.
در همین حال وزیر مالیه خطاب به رییسان مستوفیتها
و گمرکات یادآور شد ،رییسان که درصدی عواید
والیتهای شان باال باشد مکافات خواهند شد؛ ولی
رییسان که درصدی عوایدشان کم تر از هدف تعیین شده
برای هر والیت باشد سه ماه وقت دارند که خود را به هدف
برسانند در غیر آن «به دلیل اغفال ،دیگر مأمور وزارت مالیه
نخواهند بود».
همچنین ،اکلیل حکیمی در بخشی از سخناناش گفته
که هر مأمور وزارت مالیه مؤظف است که ابتدا خود،

داراییهای شان را ثبت کنند تا شفافیت کامل به وجود
آید.
حکیمی تأکید کرد که پالیسی حکومت وحدت ملی
خودکفایی است.
وزیر مالیه گفت«:پولهایی که در چند سال گذشته از
جامعه جهانی آمده بود؛ اسارت فکری برای افغانستان
ایجاد کرده است و کشور زمانی به خود کفایی میرسد که
بتواند از منابع و امکانات خود استفاده بهرت کند».
او افزود« :ما دست به جیب خارج هستیم ولی رسمایه کشور
را یک تعداد به یغام میبرند ».حکیمی در این زمینه نیز از
کسی نام نگرفت.
این در حالیست که پیش از این از فساد گسرتده در
جمعآوری عواید به ویژه در گمرکات کشور گزارشهای
به نرش رسیده بود .انتظار میرود که از حیف و میل شدن
عواید کشور جلوگیری شود تا اندک اندک کشور به
خودکفایی برسد.

طالبان روی خوش نشان میدهند

اما در ولسوالی ها با مشت آهنین حکومت میکنند
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طالبان امسال مناطق بیشتری را در افغانستان اشغال
کردهاند و همزمان با تهاجم نظامی تبلیغاتشان را نیز
شدت بخشیدهاند .صدای تبلیغات آنان چیزی شبیه
این است :ما از سالهای که در قدرت بودیم درسها
آموختهایم و حاضریم اندکی معتدل شویم.
نمایندگان طالبان که به خاطر غیرقانونی اعالم کردن
رفتن دختران به مکتب در دوران حاکمیتشان از سال
 1994تا  2001بدناماند ،نشان دادهاند که میخواهند
با مقامهای زن دیدار و گفتوگو داشته باشند.
موضعگیری سختگیرانهی آنان در گذشته در برابر
موسیقی و عکاسی نرمتر شدهاست.
اما برای اینکه بدانیم اگر طالبان موفق شوند بخشهای
بیشتر افغانستان را تصرف کنند چگونه حکومت خواهند
کرد ،ولسوالی باغران در والیت هلمند را به عنوان یک
نمون ه از حکومت کنونی طالبان بررسی میکنیم.
قدرت در این ولسوالی به ندرت از دست طالبان
خارج شدهاست .پالیسیهای سختگیرانه و خشن
طالبان که در دههی نود میالدی اجرا میشد ،هنوز
هم با قدرت کامل در این ولسوالی اجرا میشوند .اگر
مردان ریششان را بتراشند ،زندانی میشوند و هنوز هم
دستار مردم از سرشان برداشته میشود تا بررسی گردد
که مویشان را چگونه کوتاه کردهاست .آیا موی او
برانگیزاننده است یا نه؟ و در آنجا هنوز هم زنان برای
ی ندارند.
سفر کردن و آموختن هیچ آزاد 
طالبان در باغران یک نیروی شورشی نیست ،بلکه  ،خود
حکومت است و از مدتها به این طرف ،برای خود
جای پای محکم ساختهاست.
عصمت الله باغرانی ،یک دکاندار  45ساله ،گفت«:
در باغران  ،احساس میکنید که شما در یک امارت
کوچک طالبان زندگی میکنید .وقتی من از باغران
بیرون میشوم ،احساس میکنم که در یک دنیای
متفاوت هستم».
در باغران خدمات تلفن همراه وجود ندارد که این
یکی از آرزوهای طالبان است .به جای آن  ،مردم از
تلفنخانههای عمومی استفاده میکنند که در نزدیکی
بازار ولسوالی موقعیت دارند.
پس از بیشتر از ده مصاحبه با مردانی که این تلفنها
را جواب میدادند و کسانی که در پهلوی آنان بودند،
تصویر کمتر دیدهشدهای از زندگی در یکی از مراکز
امن طالبان ترسیم گردید .نیویورک تایمز با باشندگان
باغران در لشگرگاه رو در رو نیز صحبت کرد.
چ جای در افغانستان به اندازهی باغران
احتماال هی 
کامال در کنترل طالبان نیست .با توجه به اعتراف
رسمی حکومت افغانستان ،حکومت فقط کنترل چهار
ولسوالی را از دست داده است .باغران نخستین ولسوالی
بود که یک دهه پیش به دست طالبان افتاد.
عمر خان ،یک دکاندار ،گفت«:شما مجبورید که
از قانون طالبان پیروی کنید و شما باید یک مرد
خوب باشید و حتا به چیزهای بد فکر نکنید .شما
باید طوری زندگی کنید که طالبان میخواهند :شما
باید لباس مناسب بپوشید و بر سر تان دستار ببندید،
ریش بگذارید و پنج بار در روز به مسجد رفته و
نماز بگزارید .از گوش دادن به موسیقی دوری کنید
و از گفتوگوهای غیرضروری با مردم بپرهیزید.

وزیرجان!
به سواالتم پاسخ بفرست

شما نمیتوانید شبها برای بازی کارد ] قطعه/پر[ با
دوستانتان یکجا شوید».
با این حال ،قانون طالبان هنوز هم دلچسب است یا
دستکم برای افغانهای روستایی که رنج دههها جنگ
را دیدهاند ،قابل تحمل است .باشندگان بخشهای
دیگر هلمند که در جنگ گیر ماندهاند  ،به امنیت باغران
پناه بردهاند و از خطوط مقدم جنگ به آنجا کوچ
کردهاند.
هستی خان ،یک دهقان در باغران  ،گفت«:مردم از
جنگ مداوم رنج میبرند ،اما  ،ما از آن نوع مشکالت
رنج نمیبریم».
بعضی چیزها تغییر کردهاند .باشندگان این ولسوالی
هنوز هم به یاد دارند که اعدام در مأل عام که نمونهای از
قانون ملی طالبان بود ،در سال  2007پس از آن متوقف
شد که یک حملهی هوایی امریکاییها شمار زیادی از
جنگجویان طالبان و باشندگان باغران را که برای اجرا و
تماشای اعدام گرده م آمدهبودند ،به قتل رساند.
اما اکثر محدودیتهای اجتماعی که طالبان را در
دوران حاکمیتشان در سطح بینالمللی منفور ساخته
بود ،به صورت کامل در باغران عملی میگردد .زنان
فقط زمانی میتوانند خانه را ترک کنند که شوهر یا
اعضای مرد خانواده  ،آنان را همراهی کند و فقط اجازه
دارند که پیش داکتر و یا دو یا سه جای دیگر بروند که
طالبان اجازه دادهاند .هیچ مکتب دخترانه وجود ندارد
و دسترسی پسران به آموزش نیز محدود است .طالبان
در اینجا  ،مکاتب را تبدیل به مدرسه کردهاند که معموال
پسران سه سال در آن آموزش میبینند و سپس در
تزارهای خانواده کار را شروع میکنند.
کش 
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که زمانی
به خاطر لتوکوب زنان به دلیل بیرون شدن از خانه و
لتوکوب مردان به دلیل گوش دادن و نواختن موسیقی
مشهور بود ،در باغران عمال گزمه میکنند .افسران
نهی از منکر طالبان قیچی بهدست میگردند و موهای
کسانی را که نامناسب بپندارند ،در جا به زعم خودشان
اصالح میکنند .با وجود این تهدیدها ،شمار زیادی در
باغران خطر میکنند و به بازی کارد ]قطعه/پر[ ادامه
میدهند .رادیو اما در همه جا وجود دارد و شنیدن
آن به خاطر خبرها تحمل میشود .مردم به رادیوهای
مانند بیبیسی پشتو  ،رادیو مشعل و حتا صدای امریکا
گوش میدهند .یک مرد از باغران گفت«:قرار نیست

وزارت امر به معروف و نهی از منکر
طالبان که زمانی به خاطر لتوکوب
زنان به دلیل بیرون شدن از خانه و
لتوکوب مردان به دلیل گوش دادن
و نواختن موسیقی مشهور بود ،در
باغران عمال گزمه میکنند .افسران
نهی از منکر طالبان قیچی بهدست
میگردند و موهای کسانی را که
نامناسب بپندارند ،در جا به زعم
خودشان اصالح میکنند.

ما به موسیقی گوش دهیم.اما بعضی وقتها که طالبان
همه در داخل ]خانه/اتاق[ هستند ،ما موسیقی گوش
میکنیم».
اما زندان اصلی باغران اکثرا  100تن و بعضیوقتها
دو برابر این رقم را در خود جای میدهد .این زندان
جای خالفکارانی مانند نذیر احمد19 ،ساله ،است که
سه روز به خاطر زلفهای مجعهدش زندانی شدهبود.
او در مصاحبهاش در لشکرگاه ،جایی که او برای پیدا
کردن کار آمده ،گفت«:این شکل/استایل مو را من
دوست دارم».
طالبان که بازوی تبلیغاتی قوی و یک ویبسایت
خبری دارد  ،مصاحبههای مفصل با فرماندهانش در
سراسر افغانستان را نشر میکند ،اما به ندرت از باغران
یاد میکند.
خاموشی طالبان دربارهی باغران شاید به دلیل اهمیت
این ولسوالی در تجارت پرسود مواد مخدر برای
شورشیان باشد .سالهاست که این ولسوالی مرکز
تهیهی هیرویین است و بعضی مواقع توجه نظامیان
حکومت افغانستان و پولیس مبارزه با مواد مخدر را
جلب کردهاست .یک مرد محل به ما گفت که هر وقت
که حمله شدت گرفته  ،طالبان دستور داده که کار تولید
هیرویین را از این ولسوالی به بیرون انتقال دهند تا امنیت
خراب نشود.
باغران کامال هم از جنگ مصئون نماندهاست .سربازان
غربی و ارتش افغانستان بعضی وقتها در داخل باغران
حمله کردهاند .این حملهها اکثرا در جستجوی مال عمر
انجام شدهاند .اخیرا حکومت افغانستان اعالن کرد که
مال عمر در یک بیمارستان در پاکستان مردهاست.
حکومت پس از  2001باغران را در ظرف سه سال از
دست داد .شورش طالبان آغاز شد و بزرگان محل از
 15افسر پولیس که در باغران حضور داشتند خواستند
که وظایفشان را ترک کرده و به خانه برگردند .آنان
یک بزرگ قبیله به نام حاجی ولی محمد را که کاکای
یکی از افسران پولیس بود ،خواستند و سربازان پولیس
را قناعت دادند .پس از آن  ،طالبان کنترل تمام باغران را
به دست گرفتند.
عمر خان ،یک دکاندار  35ساله در باغران گفت،
«حکومت زیاد دوام نیاورد .مردم تازه با دموکراسی آشنا
میشدند که طالبان بار دیگر آمدند».
مقامهای طالبان  ،به ویژه آنهای که در کنفرانسهای
بینالمللی اشتراک میکنند  ،در جریان سالهای زندگی
در بیرون خیلی چاالک و زرنگ شدهاند و میگویند که
جنبش طالبان خیلی معتدل شدهاست.
به طور مثال ،گروه طالبان برای کنترل تلویزیون و ثبت
موسیقی در تلفن همراه که بخشی از واقعیت زندگی در
سراسر افغانستان شده ،تالش زیادی به خرچ نمیدهد.
زنگ تلفن طالبانی (آهنگهای تبلیغاتی طالبان)
خیلی معمول شدهاست .و بخش تبلیغاتی که ویدیو و
عکسهای فرماندهانشان و بمبگذاران انتحاری را
تهیه و نشر میکند ،خود قانون زمان حاکمیتشان را
که عکاسی و تصویر به شکل انسان را منع کردهبودند،
به تمسخر میگیرد.
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والیت غزنی سالهاست آشیانهی ناامن برای تعدادی از باشندهگانش
شده است .این ناامنی را مدیون طالبان و برادران محلی شان هستیم.
طالبان آنقدر جسور و بیپروا اند که گاهی در صد مرتی پوستههای
امنیتی ،راه را میگیرند ،مسافرین را تالشی و هروقت و هرجا هم که
دل شان خواست ،سالخی میکنند .در کنار این طالبان جسور و وحشی،
والیای قرار دارد که هرچه در وصفش بنویسی ،کم است .موسی خان
اکربزاده آدم رشیف و نجیبی است و نجابتش هیچگاه برایش اجازه
نخواهد داد که شخصاً در مسیر راه هزارهها را گروگان گیرد و بعد چند
لک کلدار طلب کند.
در کنار این والی رشیف ،وکالی عزیز غزنی قرار دارند .دم همهی شان
طبق نوبت گرم! حتی یکبار نتوانستند از والی غزنی حساب بگیرند .اما
گروگانگیریهای اخیر باآلخره به وزیر داخله تکلیف عنایت منود که به
غزنی برود .گفته میشود که والی غزنی تازه با چوکی نرم حرم والی غزنی
متاس حاصل کرده بود و آن مبارکش را مل داده بود که راکت اول داخل
حیاط حرمرسای موسیخان اصابت منود .اما مهم نبود ،چون هیچ کشته
برجای نگذاشت.
حاال که والی غزنی شخصاً میزبان وزیر داخله بود و وزیر داخله هم برای
بررسی اوضاع به غزنی رفته ،اگر اجازه باشد چند سال از آقای علومی
بپرسیم.
 -1آقای علومی از موسی خان پرسیدی که روزانه اجازهی شلیک چند
راکت بر شهر را به طالبان صادر میکند یا نه ،نهپرسیدی؟!
 -2آقای علومی ،به نظر شام که از مسایل امنیتی خوب میفهمید ،آدمی
که خربوزه میخورد ،سنگین میشود یا نه به هوا پرواز میکند؟ بگذار
ِ
مقامات چون
واضح بگویم .به نظر شام ،پرسیدن حال و روز غزنی از
موسیخان اکربزاده ،با عقل سازگار است؟ اگر بلی ،که دمت گرم! عجب
وزیری هستی .اما اگر نه ،مطمنئ باش که از قوماندان امنیهاش هم با
عقل سازگار نیست.
 -3بگذریم ،از هرکه پرسیدی یا نهپرسیدی ،زیاد مهم نیست .من عاشق
موسیخان اکربزاده هستم ،بگو حالش خوب بود؟ چهقدر برایت عربی
برمه کرد تا به شایستگیاش شک نکنی؟ نکند خدای نکرده شام هم
فهمیده باشید که او نه مناسب والیت غزنی ،که بهرتین گزینه برای
ولسوال نامنهاد طالبان در اندر است؟ امیدوارم چنین نشده باشد...
 -4آقای علومی ،من شخصاً به عقل محاسبهگر شام شک ندارم .ولی
منیدانم چهطور محاسبه کردی که  200پولیس محلی حالل مشکالت
راههای مواصالتی خواهند شد؟ ببینم اصالً خرب داری که تعداد طالبان
در غزنی چند برابر باشندهگان ولسوالیهای چون گیالن ،اندر ،خوگیانی،
مقر ،قرهباغ و امثالش است؟
 -5جناب وزیر داخله! رست تا پایان عمر سامل و عمرت نیز دراز باد!
بعید میدانم صبحانه خورده به غزنی رفته باشی و خدا میداند چاشت
چه خوراکیای بدطعمی میل منوده باشی ،ورنه بعید میدانم آدمی به
هوشیاری شام به غزنی برود ،رضورت عملیات تصفیوی قاطع و گسرتده را
در غزنی حس نکرده و قول ایجاد چند پوسته را بدهد و خالص!
 -6آقای علومی! میدانی ملت به نحوی بر شام اعتامد کرده ،ولی شام از
کجا مطمئنید که پوستههای امنیتیای که شام قول ایجادش را دادید،
در هامن شب اول ایجاد با حمالت چندصد نفری طالبان مواجه نشود؟
اگر ناراحت منیشوی این سخاوتی که شام در حق غزنی کردید ،عین
"کلوخبگذار و از آب تیر شو" است.
 -7حاال از والی و قوماندان امنیه و پوسته و طالب و عملیات تصفیوی
الزم هم بگذریم ،راکتی که در حیاط حرمرسا و در صد مرتی ات اصابت
منود ،چطور بود؟ کیف کردی؟ نه راستی برای جنگی که در لحظهی
حضورت در اطراف شهر جریان داشت ،چه تدبیری سنجیدی؟
 -8آقای علومی عزیز! آیا تاهنوز آمار گروگانگرفته شدهها برایت معلوم
است؟ خرب داری چند تایش آزاد و چندتایش کشته و چندتایش هنوز هم
اسیر اند؟ فرض میکنم خرب داری ،چه کاری برای آنها کردی؟
 -9فرض میکنم واقعاً که رفتی از حال غزنی باخرب شوی ،آیا سهم والی
غزنی در مجموع خشونتها و ناآرامیهای غزنی چهقدر است؟
 -10به عنوان سوال آخر ،اگر قرار باشد تا ده سال دیگر وزیر داخله
مبانی ،به نظرت چندبار مجبور خواهی شد دوباره به غزنی بروی و اوضاع
را بررسی کنی؟ فرض میکنیم  10بار! طالبان اینقدر موشک و راکت
از کجا کند که هر بار شام به غزنی رفتید ،دو تا شلیک کند؟ حتامً دارد
که شلیک میکند .اما آیا از والی پرسیدی که راههای تجهیز طالبان در
غزنی به کجا منتهی میشود؟ آیا فهمیدی که مردم محل چه نقشی در
پیروزهای طالبان در غزنی بازی میکنند؟ اصالً تفاوت اندیشه به عنوان
مکمل اوضاع امنیتی در غزنی را متوجه شدی؟! کسی برایت نگفت که
اینجا رسخ ،سیاه است و آنجا رسخ ،رسخ است؟
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جنسیت و قدرت
در گفتوگوهای آنالین
سوزان سی.هرینگ
مترجم :معصومه عرفانی
بخش پنجم

منبعTha Nation :
برگردان :حمید مهدوی

عالوهبراین ،نوعی تنش ذاتی میان ارزش
سنتی و عرفی مردانه درمورد «پهلوانبودن» و
ارزش سنتی زنانه درمورد «توازن اجتماع» وجود
دارد .پیامهای جدالبرانگیز مردان تمایل به
سرخوردهکردن زنان از شرکت کردن در بحث
دارد؛ درعینحال ،مردان نگرانی زنان درمورد
رعایت نزاکت را بهعنوان «هدردادن پهنای باند
و اینترنت» و حتا بهعنوان تفتیش عقاید و گفتار
درکی میشود .این تنش ،در ذات خود تمایل به
ترجیح هیچ جنسی بر جنس دیگر ندارد –گرچه
هر سیستم ارزشگذاری بهطور بالقوه یکی را
محدود میکند .اگرچه در گروههای گفتوگوی
اینترنتی ،جایی که ارزشهای آزادیخواهانهی
مدنی ،زمینهی ایدئولوژیک غالبی را نهادینه کرده
است و نیز ساختارهای اندکی در جایگاهی حضور
دارند که ضمانتی برای بازدارندگی برای رفتارهای
ضد اجتماعی باشند ،رفتارهای پرخاشگرانه
بر رفتارهای غیرپرخاشگرانه بیشتر غالب
است .درتعدادی از موارد ثبت و بررسیشده،
پرخاشگریهای مکرر مردان مزاحم ،زنان را وادار
کرده است تا انجمنهای گفتوگوی زنمحور را
منحل کنند ،یا گروه دیگری تشکیل بدهند یا گروه
را با قوانین و قواعدی سخت درمورد رفتار قابل
قبول شرکتکنندگان در گروه ،مجددا پیکربندی
کنند.
شواهد موجود پیشنهاد میکنند که زنان در
محیطهایی که هنجارهای مربوط به کنش
و واکنشها توسط شخص یا اشخاصی که
مسئولیت حفظ نظم و تمرکز بر فعالیتهای
گروه را دارند کنترل میشوند ،زنان بیشتر شرکت
فعاالنه دارند و از تاثیرات گروه استفاده میبرند.
بنابراین ،گروههای زنمحوری که گردانندگان
محدودیتهایی را بر تعداد ،ماهیت و مفهوم
پیامهایی که میتواند در گروه پست شود
قرار میدهند ،بهخصوص زمانی که پیامهای
جنجالبرانگیز (توهینآمیز ،چالشانگیز) ممنوع
میشوند ،احتمال بیشتری دارد که با تعداد زیادی
از اعضای فعال و اشتراک گستردهی اعضا،
شکوفا شوند و با موفقیت پیش بروند .دانشآموزان
زن ،در کالسهای آنالین که در آن استاد کنش
و واکنشها را کنترل میکند ،حتا اگر معلم یک
مرد باشد ،بیشتر شرکت میکنند –گاهی بیشتر از
دانشآموزان مرد .درحالیکه این نتیجه ممکن
است در ابتدا به نظر سردرگمکننده باشد –چهگونه
زنان میتوانند برای شرکتکردن «آزادتر» باشند
زمانی که یک رهبر آنها را «تحت کنترل» قرار
میدهد؟ ،-درصورتی میتواند مفهوم داشته باشد
که قانون این رهبر ،ازجمله قوانین تضمینکننده
برای حفظ یک محیط مدنی ،رها از تهدیدها،
مزاحمتها و آزارواذیتها باشد .نیاز به چنین
تضمینی ،اشاره به شکست بنیادین دموکراسی
«خودگران» در فضای اینترنت برای ایجاد امکان
مشارکت عادالنه دارد :طرفداری از آزادی فرد،
زمانی که به این شعارهای خود میرسد ،به نفع
اشخاصی است که بیشتر سلطهجو و پرخاشگر
هستند که بیشتر احتمال دارد مرد باشند .مردان
مخاطب در یک پرسشنامهی اینترنتی ،همگام با
این نابرابری« ،سانسور» را بهعنوان بزرگترین
تهدید برای اینترنت خواندند ،در حالی که زنان
«حریم خصوصی» را بهعنوان بزرگترین نگرانی
خود بیان داشتند.
ارتباطات کامپیوتری همزمان

مطالعاتی که در باال ذکر شدند ،بعضی از
مکانیسمهایی که در ارتباطات کامپیوتری
غیرهمزمان موجب نابرابری جنسیتی میشوند را،
علیرغم پتانسیلی که کامپیوتر و اینترنت ،بهعنوان
یک واسطه برای خنثاساختن تفاوتهای جنسیتی
دارد ،آشکار میکند .اگرچه بعضی از نویسندگان
درمورد گفتوگوهای اینترنتی همزمان خوشبین
هستند .گروسمن ( ،)1997با اشاره به این مسئله
که بسیاری از پژوهشهای مربوط به ارتباطهای
کامپیوتری ناهمگام ،متمرکز بر کاربران حرفهای
شده است ،بیان میکند که در چنین گروههایی،
سلسلهمراتب قدرت در دنیای حقیقی به درون
حوزهی مجازی منتقل شده است .پویایی قدرت
از این نوع ،شامل سلسلهمراتب جنسیت ،باید در
چتهای خودمانی و گاهگاه که در آن کاربران
هیچ نوع ارتباطی در دنیای واقعی ندارند ،باید
نامربوط باشد .دانت ( )1988نیز بهطور مشابه،
اگرچه به دالیلی متفاوت ،همین خوشبینی
را دارد .کسانی که چت میکنند ،گمنامتر از
شرکتکنندگان در گروههای گفتوگو هستند.
محیطهایی که برای چتکردن تفریحی وجود
دارد ،کاربران را تشویق به انتخاب نامی مستعار
میکند .برای دانت ،این نامهای مستعار کاربرد
یک ماسک را دارند که کاربران را دعوت به
آزمایشی شوخیوار با هویتهای جنسیتی کرده و
آنها را از محدودیت مضاعف جنسیتی در این
فضا رها میسازد.
یک پژوهش سودمند ،پیشنهاد میدهد که در
حوزهی جنسیت مانند دیگر زمینهها ،ارتباط
کامپیوتری همزمان ،هم با ارتباط کامپیوتری
غیرهمزمان متفاوت است و هم با آن شباهت
دارد .در ابتدا بهنظر میرسد بخشی از این
تحقیق پیشبینیهایی از برابریهای جنسیتی
گستردهتری ارایه میدهد؛ مردان و زنان تمایل
بیشتری به این دارند تا با برابری بیشتری در
محیطهای چت ،هم از لحاظ تعداد پیامها و هم
طول متوسط پیامها ،شرکت داشته باشند .بهطور
متوسط میتوان گفت که میزان پاسخ به مردان
و زنان تاحدی متعادل هستند؛ حتا ممکن است
زنان پیامهای پیشتری در پاسخ به پیامهایشان
دریافت کنند نسبت به مردان .مقاالتی در حمایتی
مشخص از ادعای دانت ارایه شدهاند که شامل
گزارشهای موردی از بازیهایی با هویتهای
جنسیتی ،شامل تغییر جنسیت کاربر برای دورهی
زمانی چند هفته تا چند ماه میشوند.
باوجود این مشاهدات ،غیرقابل مشاهده یا
غیرمهم بودن جنسیت در چتهای تفریحی قابل
تصور نیست .در بعضی گروهها ،کاربران به تکرار
از دیگر شرکتکنندگان درمورد جنس بیولوژیکی،
سن و مکان زندگی آنها سوال میکنند.
عالوهبراین ،کاربران جنسیت خود را در سرتاسر
متن پیامهایشان با استفاده از ضمیر سومشخص
برای توصیف اعمالشان و یا انتخاب لقب،
واضح میکنند .تفاوتهای کمتر آگاهانهای در
شیوههای گفتمان نیز بدیهی و قابل مشاهده
هستند .شرنی ( ،)1994در یک مطالعه درمورد
استفاده از «افعال کنشی» در فضای چت،
دریافت که شخصیتهایی که خود را زن معرفی
میکردند بیشتر از افعال بیطرف یا محبتآمیز
استفاده میکنند (مانند «درآغوشگرفتن»)،
درحالیکه شخصیتهای مرد ،از افعال خشنتر
استفاده میکنند (مانند «کشتن»).

چین و تحسین نقش پاکستان
در گفتوگوهای افغانستان
چین تالشهای پاکستان در زمینه صلح و مصالحه در
افغانستان را تحسین کرده و بر تعهدش در کمک به
این روند تاکید کرد .وزارت خارجه چین در بیانیهای
روز شنبه گفت« :چین گفتوگوهای صلح میان
حکومت افغانستان و طالبان را تشویق کرده و از آن
حمایت میکند و گروههای مرتبط را بخاطر نقش
مهم شان در پیش برد گفتوگوهای صلح ستایش
میکند».
این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که
رهبران افغانستان پاکستان را مسئول موجی از حمالت
اخیر در کابل خواندند .پاکستان از نخستین مذاکرات
رو در روی نمایندگان حکومت افغانستان و رهبران
ارشد طالبان افغانستان میزبانی کرد .چین نیز در
گفتوگوهایی که در منطقه توریستی مشهور موری
برگزار شد ،شرکت کرده بود .دور دوم گفتوگوها که
قرار بود در  31ماه جوالی برگزار شود ،پس از تایید
مرگ مال عمر ،رهبر طالبان ،به تعویق افتاد .پاکستان
گفته است که گفتوگوها به درخواست طالبان به
تعویق افتاده است.
هووا چونیینگ ،سخنگوی وزارت خارجه چین
در اظهاراتی در مورد روند مصالحه در افغانستان
گفت« :طرف چین آماده است تا با تمام طرفها
همکاری کند و مانند همیشه ،در صلح و مصالحه
گسترده و فراگیر در افغانستان نقش سازنده ایفا کند».
سخنگوی وزارت خارجه چین هم چنین به نقش
مهم پاکستان در مذاکرات صلح اشاره کرد و گفت که
چین امیدوار است گروههای مرتبط در گفتوگوها به

تالشهای شان در راستای تامین صلح در افغانستان
ادامه بدهند.
او روز جمعه در نشست هفتهوار خود در پکن گفت
که طرف چین همیشه برای روند مصالحهی «به رهبری
افغانستان و متعلق به افغانها» ایستادگی کرده است و
باور دارد که گفتوگوهای صلح راه واقع بینانه حل
مسئله افغانستان است.
خانم هووا گفت« :امیدواری وجود دارد که همه
گروهها راه درست را در پیش خواهند گرفت ،در
گفتوگوهای صلح اعتماد و اراده ایجاد خواهند
کرد و در راستای تحقق صلح پایدار در افغانستان
به تالشهای شان ادامه خواهند داد» .تحلیلگران
پاکستانی باور دارند که پکن میخواهد در روند
مصالحه سیاسی نقش مهمی بازی کند .چین در ماه
نوامبر از رهبران طالبان میزبانی کرد ،زمانیکه رییس
جمهور اشرف غنی به دیدارش از چین که نخستین
سفر خارجیاش از زمان رسیدن به قدرت در ماه
سپتامبر بود ،پایان داده بود .طالبان رسما سفر شان به
چین را تاکید کرده بودند.
منابعی در درون طالبان میگویند که مقامهای چین
با مذاکره کنندگان سیاسی طالبان در قطر ،به عنوان
بخشی از تالشهای شان برای تاکید بر حل سیاسی
مشکل افغانستان ،نیز دیدار کرده بودند .تحلیل گران
افغانستان نیز در مورد نقش چین رویکرد مشابهی
دارند .هرچند رهبران و نهادهای امنیتی افغانستان
پاکستان را مسئول موجی از حمالت اخیر در کابل
میدانند؛ اما رهبران هردو کشور در مورد تالشهای

مشترک برای شکست دادن تروریزم موافقند.
روز پنجشنبه ،در جریان دیدار هیئت صلح افغانستان
و سر تاج عزیز ،مشاور امنیت و امور خارجه نخست
وزیر پاکستان ،در اسالم آباد؛ در مورد از سرگیری
گفتوگوها با طالبان که به حالت تعلیق درآمده
است ،بحث شد .سرتاج عزیز ،مشاور امنیت ملی و
امور خارجه نخست وزیر گفته بود« :البته که اولویت
ما مصالحه است».
سه حمله بزرگ و بی رحمانه هفته گذشته کابل را
تکان داد .مقامها گفتند که یک موتر مملو از مواد
منفجره در نخستین ساعات بامداد روز جمعه منفجر
شد ،یک ساختمان را شهر را هموار کرد 15 ،تن را
کشت و  240تن دیگر را هنگامی که خواب بودند،
زخمی کرد .چند ساعت بعد ،یک بمب گذار انتحاری
حد اقل  20تن را بیرون یک اکادمی پولیس کشت،
در حالی که  10تن دیگر در یک حمله بر اردوگاه
ارتش که توسط نیروهای ویژه ارتش امریکا استفاده
میشد ،کشته شدند .روز دوشنبه ،یک حمله در
نزدیکی میدان هوایی کابل پنج تن را کشت .طالبان
مسئولیت اکثریت این حمالت را برعهده گرفتند.
در همین حال ،جاوید بشارت ،سخنگوی والی بغالن
گفت که جنگ میان نیروهای افغانستان و طالبان در
بغالن به کشته شدن دو افسر پولیس انجامیده است.
وی گفت که جنگ روز سه شنبه در ولسوالی دهن
غوری آغاز شد .طالبان که معموال در مورد ادعای
شان مبالغه میکنند ،بیانیهای صادر کردند و ادعا
کردند که تعداد تلفات پولیس بسیار بیشتربوده است.

طالبان روی خوش نشان میدهند اما در ولسوالی ها با مشت آهنین( ...ادامه مطلب ص)3
به نظر میرسد در جاهای که طالبان هنوز شورشیانیاند
ت آوردن وفاداری مردم ،با حکومت
که برای به دس 
رقابت میکنند  ،محدودیتهای اجتماعی این گروه
اندکی خفیف میشود ،به ویژه در شمال کشور.
یکی از فرماندهان طالبان به نام فضل الله که در مناطق
دوردست شمالغرب افغانستان فعالیت میکند ،در
یک مصاحبهی تلفنی گفت«:طالبان درک کردهاند که
تحمیل قوانین اسالمی با اجبار ،مردم را به ستایش از
ما وادار نمیکند .حکومتداری خوب و عملکرد ما
خواهد بود که مردم را به طرف ما جذب خواهند کرد».
با آنکه رفتار خشن و سختگیرانهی طالبان در باغران
فراگیر است ،اما باشندگان باغران از رفتار طالبان خیلی
کم شکایت میکنند .آنان از محرومیتهایی مینالند
که بر زندگیشان مسلط شدهاند :نبود طبیبان خوب و
نیاز به سفر به دیگر ولسوالیها برای خرید اشیای اصلی
مورد ضرورتشان مانند روغن خوراکی .و تعدادی
گفتند که آنان از نبود فرصت برای کودکانشان
غمگیناند .بسیاری از کودکان آنان در کنار پدرانشان،
در کشتزارهای تریاک کار میکنند.
بسیاری از کسانی که ما با آنها مصاحبه کردیم گفتند
که اکثرا از حاکمیت طالبان راضیاند .بعضی با اصول
خشن و سختگیرانهی طالبان موافقاند و برخی وادار
به پذیرش شدهاند.
آقای باغرانی ،دکاندار ،گفت«:فکر میکنم شیوهی
برخورد طالبان را دوست دارم .شما طوری زندگی

میکنید که برای آن ساخته شدهاید».
با این حال ،همه نمیتوانند در زیر این حاکمیت
به زندگیشان ادامه دهند .قوم هزاره تا حدودی در
سالهای اخیر اجازه داشتند که از باغران عبور کنند
و به بازارهای مهم منطقه برسند .اما در حدود یک
ماه پیش ،ناگهان وضعیت تغییر کرد :بزرگان هزاره و
دیگر باشندگان باغران گفتند که فرمانده طالبان در
این ولسوالی ،غالم حضرت شاهدمل ،هشدار داده که
هزارهها دیگر نمیتوانند در این ولسوالی رفتوآمد
داشته باشند .با این اقدام طالبان گام خطرناکی به عقب
برداشتهاست و ترس آن میرود که اقلیتها هدف
حملههای شورشیان قرار گیرند.
رابطه حکومت کابل و باغران نمادین است :حکومت
تا حاال برای باغران ولسوال میگمارد .همهی آنها در
بیرون از باغران کار میکنند .سلیم رودی ،ولسوال
باغران که در لشکرگاه زندگی میکند ،گفت«:من هرگز
به باغران نرفتهام .این وظیفه مسخرهاست».
وظیفهی اصلی او این است که گهگاهی به دیگران
یادآور شود که حکومت سالها پیش باغران را از
دست داده است .او سال گذشته زمانی که یک مشاور
امنیتی برای والیت هلمند شکایت کرد که آقای رودی
مانند دیگر ولسوالها گزارشهای منظم دربارهی
عملکرد حکومت محلی نمیفرستد ،چنین کاری کرد.
«من به آن آدم گفتم< :مشاور امنیتی جالبی هستی .تو
حتا نمیدانی که کدام ولسوالیها در کنترل حکومت

است و کدام ولسوالیها در کنترل طالبان».

طالبان که در دههی نود میالدی
اجرا میشد ،هنوز هم با قدرت کامل
در این ولسوالی اجرا میشوند .اگر
مردان ریششان را بتراشند ،زندانی
میشوند و هنوز هم دستار مردم از
سرشان برداشته میشود تا بررسی
گردد که مویشان را چگونه کوتاه
کردهاست .آیا موی او برانگیزاننده
است یا نه؟ و در آنجا هنوز هم زنان
برای سفر کردن و آموختن هیچ
ی ندارند.
آزاد 
طالبان در باغران یک نیروی
شورشی نیست ،بلکه ،خود حکومت
است و از مدتها به این طرف ،برای
خود جای پای محکم ساختهاست.
عصمت اهلل باغرانی ،یک دکاندار
 45ساله ،گفت «:در باغران ،احساس
میکنید که شما در یک امارت کوچک
طالبان زندگی میکنید .وقتی من
از باغران بیرون میشوم ،احساس
میکنم که در یک دنیای متفاوت
هستم».
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سایهی سیاه دیورند
محمد یونس زاولی

رهبران حکومت وحدت ملی ،خود را در تالش برای بهبود روابط با پاکستان ،صادق میدانند
و پاکستان را به عدم صداقت متهم میکنند .استفاده از کلمهی صداقت ،برای مصرف داخلی
رهبران افغانستان خوب است اما واقعیت این است که باید به ریشهی مشکالتی پرداخته شود
که عمق آن به  ۶۸سال گذشته میرسد .تنها ،زمان گذشته است و پاکستان بزرگ و قدرتمندتر
شده است و دارای سیاستهای استراتژیک مشخص خود در منطقه و جهان میباشد ،اما
سیاست و دیدگاه ما افغانها نسبت به به پاکستان ،تغییر نکرده است .فقط با گفتن اینکه ما در
روابط خود با پاکستان صادق هستیم و هند هیچگونه نفوذی در افغانستان ندارد ،و با چند جمله
در تمجید خادمین حرمین شریفین و اعالم حمایت از پادشاهی عربستان سعودی ،نمیتوانیم
حمایت پاکستان و سعودی را جذب کنیم؛ در حالیکه ،ما عمال تمامیت ارضی پاکستان را به
رسمیت نشناخته و هنوز بودجهی هنگفتی را صرف نهادهایی میکنیم که از همان ابتدا ،برای
خصومت با پاکستان ایجاد شده بود و در غیر آن ،هیچ مزیت سیاسی و اقتصادی دیگری
برای ما ندارد.
عملکردهای دستگاه استخباراتی پاکستان از طریق طالبان ،بههیچوجه قابل توجیه نیستند،
اما برای خاتمهدادن به این عملکردهای وحشیانه ،ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟ تمام
اقداماتی که سازمان استخبارات پاکستان در خاک افغانستان انجام داده است و میدهد ،توسط
پاکستانیها اجرا نمیشود .طالبان را ما افغانها استقبال کردیم و مورد حمایت قرار دادیم تا به
قدرت رسید و تمام هستی مادی و معنوی ما را به غارت برد و تجربهای بدتر از قرون وسطا را
در قرن بیستم بر ما تحمیل کرد .هنوز هم باور نداریم که طالبان ،همگی بهنحوی مزدور بیگانه
هستند .آیا ما واقعا توان محاسبهی سادهی سنجش فایده و ضرر خود را داریم؟ ما هنوز تالش
میکنیم تا ذهنیت عامه را در داخل کشور ،با برانگیختن احساسات ضدپاکستانی بسیج کنیم،
بدون آنکه بسنجیم چه بهایی باید برای آن بپردازیم .پاکستانیها ،مانند مردم افغانستان نیستند
که ما با بیان چند کلمه و چند سفر و اعالم چند شعار همکاری منطقهای و اقتصادی ،انها
را وا داریم تا از نیات و اقدامات تاریخی ما بگذرند و همه چیز را ختمشده اعالن کنند .نیاز
است تا ما به دیدگاه خصمانه و مداخلهجویانهی تاریخی که نسبت به پاکستان داریم ،پایان
دهیم .ما باید اعتراف کنیم که هرآنچه در گذشته انجام دادهایم ،خالف منافع ما بوده و بر
هیچ محاسبهی عقالنی استوار نبوده است .بهایی را که در طول سی سال گذشته پرداختهایم،
بهای سنگینی است که هیچ ملت آزاد و آگاهی ،حاضر به پرداخت آن نیست .ما باید بپذیریم
که صداقت و تضرع ،در روابط سیاسی کارساز نیست .ما باید درکنار برخورد واقعبیانه با
همسایههایمان ،نهادهای امنیتی و دفاعی خویش را قویتر بسازیم .بهطورکل ،برای رهایی
از سایهی سیاه دیورند و بهبود رابطهی ما با پاکستان ،و تامین امنیت ،نکات ذیل میتوانند
کمککننده باشند.
تمامیت ارضی
دولتهای افغانستان و پاکستان ،باید به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند .پاکستان ،با
حمایت از طالبان در سالهای  ،90بهنحوی ،افغانستان را اشغال نمود و اکنون نیز با حمایت از
تروریستان در مجاورت مرزهایش ،تمامیت ارضی ما را نقض میکند .دولت افغانستان نیز باید
به تمامیت ارضی پاکستان احترام گذاشته و مرزهای قانونی سیاسی میان دو کشور را به رسمیت
بشناسد .عدم بهرسمیتشناختن مرز میان دو کشور ،نه مبتنی بر مستندات حقوقی است و نه
صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
مسئول خبرها و گزارشهای شمال :اختر سهیل
ویراستار :الیاس نو اندیش
صفحه آرا :صمیم صالحی و هادی دریابی
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بخش دوم

براساس منافع ملی ،بلکه بیشتر برخاسته از احساسات قبیلوی تعدادی محدود از جانب افغانی
و نیز ناشی از مداخله و نفوذ هند در این مساله ،به منظور تضعیف پاکستان میباشد .مردم
افغانستان باید درک کنند که احساسات قومی و خونی در ما ،مبتنی بر عقالنیت و منفعت
مردم دو طرف مرز نیست .در طول دهههای گذشته ،مردم در دوطرف مرز ،قربانی زیادی
برای این مخاصمات دادهاند .سیاستمداران مقتدر پاکستانی ،که از گذشته تابهحال ،همواره در
امور افغانستان مداخله کرده و باعث سقوط افغانستان به شرایط قرون وسطایی و قتل عام مردم
بسیاری شدهاند ،پنجابیها یا سندیها نبودند .بهعنوان مثال ،جنرال محمدایوبخان ،جنرال
حمیدگل ،موالنا فضلالرحمن ،موالنا سمیعالحق ،سرتاج عزیز و همینطور دهها نفر دیگر که
در تباهی این مردم دست داشتهاند ،همگی پشتون بودند؛ اما برای آنها ،کشور ،منافع ملی و
پاکستان مهم است .پشتونهای پاکستان ،دیگر محدود به ایالت خیبر پشتونخواه فعلی نیستند.
آنها در کراچی و کویته ،تقریبا اکثریت را تشکیل میدهند و در شهرهایی مانند الهور و
راولپندی ،بخش بزرگی از تجارت ،بازار و بوروکراسی دولتی را میگردانند .همبستگیهای
قبیلهای مربوط به دوران ماقبل مدرن است و ما در چارچوب مرزهای مدرن سیاسی فعلی،
مجبور هستیم تا به حقوق فردی و شهروندی خویش بیندیشیم.
تقویت نهادهای استخباراتی و امنیتی
نهادهای استخباراتی و امنیتی افغانستان ،نوپا و دارای منابع محدود بشری و تخنیکی است.
افغانستان ،بهجای سرمایهگذاری روی مقابله با پاکستان یا هر کشور دیگری ،باید روی
نهادسازی داخلی خویش تمرکز نماید .ضعف ظرفیت نهادی ،باعث میگردد تا بهجای
اقدامات استراتژیک و سنجیدهشده ،تصمیمها و اقدامهای امنیتی بر محور خواستههای
عاطفی و شخصی رهبران سیاسی اتخاذ گردد .نمونهای از این برخورد را در واکنش حکومت
افغانستان نسبت به تروریستان فراری از پاکستان در سال گذشته میتوان دید .در نتیجهی
عملیات ضرب عضب اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی ،شکست سنگینی بر تحریک
پاکستانی طالبان وارد شده و تعداد زیادی از تروریستان افغانستانی و خارجی ،از آنجا وارد
افغانستان شدند .متاسفانه در آن زمان ،تنها اقدام حکومت افغانستان ،کمک به مهاجرین
واردشده از آن سوی مرز بود و تروریستان توانستند خود را به مناطق دورتر و مصونتری در
غزنی و زابل برسانند .امروز ،تعدادی از ولسوالیهای این دو والیت ،به پناهگاه امنی برای طالبان
داخلی و خارجی تبدیل شدهاند .درصورتیکه نهادهای امنیتی ما از توانایی الزم برخوردار
میبودند و واکنش حکومت دربرابر ورود تروریستان داخلی و خارجی ،مبتنی بر محاسبه و
سنجشی واقعی میبود ،به تروریستان فرصت داده نمیشد تا مناطقی در خاک افغانستان را
تبدیل به وزیرستان شمالی سازند.
روابط اقتصادی
روابط بهتر اقتصادی با پاکستان ،باید یکی از اولویتهای سیاست خارجی ما باشد .ما از نظر
اقتصادی به پاکستان نیازمند هستیم .درحالحاضر ،بزرگترین شریک تجارتی صادراتی و
وارداتی ما را پاکستان تشکیل میدهد و تنها کشوری است که ما تقریبا بهصورت برابر ،با
آن واردات و صادرات داریم و بهنحوی بزرگترین بازار صادراتی ما است .پاکستان ،مسیر
اقتصادی و کوتاه ما را به آبهای بینالمللی مهیا میسازد .چابهار ممکن است بتواند یکی از
راههای تجارتی ما باشد ،اما هرگز نمیتواند جای کراچی یا بندر گوادر را بگیرد .مسیر کسپین

نیز تنها بخشی کوچکی از تجارت ما را پاسخگو است .پاکستان ،از جمله چهل اقتصاد بزرگ
جهان است و با درنظرداشت پتانسیل نیروی انسانی ،تکنالوژی و منابع طبیعی که دارد ،میتواند
به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شود .پاکستان ،در حال حاضر ،ازجمله 11
کشور آینده ()next elevenاز نظر اقتصادی شمرده میشود که در کنار چهار کشور برزیل،
روسیه ،هند و چنین ،در چند دههی بعد ،به  11اقتصاد بزرگ جهان تبدیل میگردند.
اشتراکات زبانی ،فرهنگی و تاریخی
ما باید برای داشتن روابط بهتر دوجانبه ،بر اشتراکات زبانی ،فرهنگی و تاریخی خویش با
پاکستان تاکید کنیم .ما با مردم پاکستان اشتراک زبانی ،فرهنگی و تاریخی داریم که بهصورت
طبیعی ،مردم دو کشور را با هم یکجا ساخته است .ما نمیتوانیم این مشترکات را نادیده
بگیریم ،بلکه باید از آنها برای تحکیم روابط دوجانبه و توسعهی همکاریهای اقتصادی
و سیاسی استفاده کنیم .درحالحاضر ،هزاران متخصص پاکستانی ،در شرکتها ،پروژههای
انکشافی و موسسات تحصیلی خصوصی در افغانستان ،مشغول کار و تدریس هستند .ساالنه
هزاران محصل افغان از طریق بورسهای تحصیلی اهداشده توسط پاکستان یا با هزینههای
شخصی ،در این کشور مشغول به تحصیل میشوند .هنوز بیش از دو میلیون هموطن ما در
پاکستان زندگی و کار میکنند که فرزندان آنها از نظر زبان و فرهنگ بیشتر شبیه به پاکستانیها
هستند تا افغانستانیها .آنها زمانی که به افغانستان برگردند ،ارزشهای فرهنگیای را با خود
انتقال خواهند داد که به غنامندی فرهنگی ما خواهد افزود .فیلم ،موسیقی و سایر محصوالت
فرهنگی پاکستان ،در والیتهای شرقی و جنوبی ما ،طرفداران زیادی دارد .بخش بزرگی از
آوازخوانان ،هنرمندان ،شاعران و نویسندگان زبان پشتو ،شهروندان پاکستان هستند .ما برای
غنامندی بهتر زبان و بهرهمندشدن از محصوالت فرهنگی آنها ،نیامند گسترش روابط فرهنگی
هستیم.
حمایت اجتماعی و ایدیولوژیک طالبان
حکومت افغانستان ،باید زمینهی رشد و حمایت اجتماعی و ایدئولوژیک طالبان را در جامعه
و نیز نهادهای داخلی ،شناسایی نموده و هدف قرار دهد .درصورتیکه زمینهی گستردهی
فکری برای پرورش و حمایت از طالبان در جامعه وجود داشته باشد ،ممکن است فردا بهجای
پاکستان ،آنها از کشوری دیگر برای دسترسی به منافع خود استفاده کنند .استقبال گسترده از
طالبان در دهی  90میالدی ،که منجر به بهقدرترسیدن این گروه شد ،گسترش نفوذ طالبان
پس از سال  2002در برخی والیات کشور ،و نیز افزایش فعلی حمالت طالبان در کشور،
نشاندهندهی این است که طالبان دارای نفوذ ایدئولوژیک و پایگاههای اجتماعی در درون
افغانسبتان بوده و بیشترین نیروی جنگی طالبان را در افغانستان ،افغانها تشکیل میدهند.
حکومت افغانستان ،درکنار تحکیم نهادهای امنیتی ،باید با مسالهی طالبان ،بهعنوان یک
مشکل ملی برخورد کرده و زمینههای فکری و اجتماعی پرورش طالبان در داخل کشور را
بهصورت جدی مورد ارزیابی قرار دهد.
درنتیجه ،مبارزه با تروریزم و نزدیکی روابط میان افغانستان و پاکستان ،زمانی میسر میگردد
که هر دو کشور به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند .تکیه بر شعارها و برانگیختن
احساسات مردمی ،نمیتواند برای مقابله با پاکستان به حکومت افغانستان کمک کند .هر
دو کشور ،اشتراکات وسیع اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی دارند و باید بر این اشتراکات تاکید
گردد .عالوه بر تاکید بر روابط نیکو با پاکستان و متحدان منطقهای آن ،افغانستان باید روی
نهادسازی و تقویت ظرفیت نهادی ارگانهای امنیتی و استخباراتی متمرکز باشد .گذاشتن بار
تمام مشکالت داخلی بر عوامل بیرونی ،ما را از پرداختن به معضالت داخلی و مسئولت پذیری
ملی دور میسازد.

رهبران حکومت وحدت ملی ،خود را در تالش
برای بهبود روابط با پاکستان ،صادق میدانند
و پاکستان را به عدم صداقت متهم میکنند.
استفاده از کلمهی صداقت ،برای مصرف داخلی
رهبران افغانستان خوب است اما واقعیت این
است که باید به ریشهی مشکالتی پرداخته
شود که عمق آن به  ۶۸سال گذشته میرسد.
تنها ،زمان گذشته است و پاکستان بزرگ و
قدرتمندتر شده است و دارای سیاستهای
استراتژیک مشخص خود در منطقه و جهان
میباشد ،اما سیاست و دیدگاه ما افغانها نسبت
به به پاکستان ،تغییر نکرده است .فقط با گفتن
اینکه ما در روابط خود با پاکستان صادق
هستیم و هند هیچگونه نفوذی در افغانستان
ندارد ،و با چند جمله در تمجید خادمین حرمین
شریفین و اعالم حمایت از پادشاهی عربستان
سعودی ،نمیتوانیم حمایت پاکستان و سعودی
را جذب کنیم؛ در حالیکه ،ما عمال تمامیت
ارضی پاکستان را به رسمیت نشناخته و هنوز
بودجهی هنگفتی را صرف نهادهایی میکنیم که
از همان ابتدا ،برای خصومت با پاکستان ایجاد
شده بود و در غیر آن ،هیچ مزیت سیاسی و
اقتصادی دیگری برای ما ندارد.
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بگو مگو از
Kabul Taxi
متفكر ناكام شد!
تازهترين نظرسنجي طلوع نشان ميدهد كه متفكر
دوم جهان و نويسنده كتاب 'دولتهاي ناكام'
خود پس از چهارمني بار در كمتر از يك سال ،در
آزمون مردمي ناكامي ماند.
 ٨١درصد شهروندان كشور از غني نارايض و از حكومتش شكايت دارد.
با اين شكستهاي مدام و مفتضحانه كه غني تا هنوز خورده آيا رسوايي
ديگري هم مانده تا غني انجامش دهد؟
آيا شهروندان رايض به صف 'مخالفان سيايس' و 'برادران نارايض' ميپيوندد؟
آنهاي كه پاي سامل دارند و از انفجار جان سامل بدر برده اند حاال از
مرزهاي كشور خارج شده و فرار كردهاند .مهاجرين كه كشتي شان شكسته
در عمق درياها غرق شدهاند و آنعده مهاجريني بد اقبال كه كشتي شان
سوراغ شده ،رويي سينه اقيانوس آرام دست و پا ميزنند ،نا آرامي ميكنند.
بدرود ميگويند .چشم به آسامن دوخته اند و پيش از فرو رفنت در اعامق،
چشمهاي شان را آب گرفته و اشك ميريزند .آنهاي كه اندك پويل در جيب
دارند ،صف طويل در پشت دروازه رياست پاسپورت بسته اند و سفارت به
سفارت ميروند .با اين حساب ،آيا كيس هم مانده تا از تا از غني و عبدالله
رضايت نشان دهد؟
فاصله ميان دولت و ملت بيشرت از حفره شاه شهيد است
مطابق به اين نظر سنجي و شواهد فراوان ديگر ،غني تنها 'رييس جمهور
منتخب' خويش در جهان است .معناي و مصداق اين نظر سنجي اين است
كه غني رصف ًا حاكم خود و رييس جمهور چند مامور ارگ است و بس.
شكايت ميكنيد كه چرا غني و عبدالله در ميان مردم سخرناين منيكند و
پاسخ منيدهد .براي يك و از چه چيزي سخن بگويند؟ اگر مراد تان مردم
است كه  ٨١درصد شان با حكومت نيست .در غيبت مردم غني آنقدر
جرات هم ندارد كه ميان برادران نارايضاش برود سخن بگويد.
قابل توجه استاد دانش و استاد محقق:
بيشرتين ناراضايتي را مردم مناطق مركزي نشان داده است .براي خوشنودي
اين مردم كاري بدهيد و دل آنها را بدست بياوريد .اگرنه قار مردم قار خدايه!


Ahmad Idrees Rahmani II
در کندز چه میگذرد؟
با یک تعداد از دوستانی که در ساحات تحت کنرتول
طالبان در کندز زندگی میکنند صحبت کردم .فکر
کردم چند نکته را که برای من قابل مالحظه بود با
دیگران هم رشیک بسازم چون در اخبار و آوازه های
مردم خیلی وارنه مطرح میگردد:
 .1تعداد نیروهای طالبان که در ولسوالیهای تحت کنرتول شان حضور دارند
چیزی در حدود  50تا  100جنگنده بیش در یک ولسوالی منیباشد .اکرث شان
جوانان خیلی جوان هستند که بین سنین  15تا  18میباشند .در بین شان طالبانی
که از والیتهای دیگر آمده اند دیده میشود اما هیچ کدام خارجی وجود ندارد.
ال به سالح
درضمن به مشکالت جدی تجهیزات و امکانات مواجه میباشند .مث ً
ثقیله آنقدر دسترسی ندارند ،و به همین دلیل است که دولت به سادگی میتواند
آنها را عقب بزند .برداشت مردم از رس و روی شان این است که امکانات
مالی خوب رساغ ندارند .به اساس گفته اکرث مردمانی که با آنها صحبت کردم
آوازههایی که هر فرد را  500تا  800دالر معاش میدهند حقیقت ندارد.
 .2مردم کندز به شمول مردمان غیر پشتون از حضور شان خیلی راضی هستند چون
از دست چور و چپاول نیروهای اربکی و قوماندانهای محلی به فغان رسیدهاند.
ال اکرث مردم
طالبان از این نکته ضعف دولت استفاده خیلی وسیع انجام میدهند .مث ً
عادی در مسیر شاهراههایی که به نقاط تحت کنرتول آنها میانجامد برای آنها
از عبور و مرور افراد مشکوک و قوتها خرب میدهند .به اساس گفته دوستانی که
من به همرایشان صحبت کردم ،قدرت استخباراتی طالبان مردم را شوکه کرده
است .یکی از دالیل اصلی که با وجود کم بودن تعداد به سادگی میتوانند مناطق
ال مردم ترکمن در
را از تحت کنرتول دولت خارج بسازند همین نکته است .مث ً
ولسوالیهای قلعه زال از حضور طالبان بیشرت راضی هستند تا حضور نیروهای
مربوط به دولت.
 .3برخورد شان با مردم مشکوک ،خصوص ًا کسانی که با دولت رس و کار داشته
باشند خیلی خشمناک است .اما یک تعداد میگفتند که با مردمان پایین رتبه
ال تعیین هویت برایشان چند دقیقه بیش
چندان بد رفتاری منیکنند .معمو ً
منیگیرد .رشوع بررسی شان از تیلفون دسته داشته رشوع میشود اما بعد از دو
ال چه کاره هستید.
سه رابطه تیلفونی به سادگی میتوانند تعیین کنند که شام اص ً
اگر قرار باشد دولت باالی طالبان در والیات شامل پیروز گردند بدون همکاری
مردم اساس ًا امکان پذیر نیست .اما حضور نیروهای اربکی و قوماندانهای محلی
مانند شمشیرهای دورسه عمل میکنند .هم برای دولت جنگ میکنند و هم باعث
آن میگردد که مردم از دولت متنفر گردند.
باج گیریهای بی اندازه ،و برخورد غیر اخالقی با مردم ،بهرتین نکته ضعف برای
طالبان به شامر میآیند که نهایت استفاده سیاسی و منطقی خود را از آن انجام
میدهند.
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بخش دوم

 .11در حین تالش ،خود را با اهدافتان
هامهنگ کنید
در حالی که تعهد داشنت به پروژهها و اهداف
از اهمیت باالیی برخوردار است ،از سوی دیگر
این موضوع هم مهم است که این ت وانایی را
داشته باشید تا در زمان مناسب ب رنام هها یا
حتا اهداف خود را تغییر داده و بهبود بخشید.
ب رای من ونه اگر مشغول توسعه یک ب رنامک
ب رای گوش یهای هوشمند هستید ،ممکن
است متوجه شوید که به تغییر مسیر حرکت
نیاز دارید ،در این موقع از تغییر نرتسید چ را
که هدف نهایی ما هامنا دست یابی به اهداف
بلند مدت است.
 .۱۱ذهن خود را از بهم ریختگی خالص کنید
مقدار مشخصی بهم ریختگی ب رای «یک
ذهن خالق» قابل قبول است ،اما در م واقعی
چه شام متوجه شوید یا خیر -همین به همریختگ یها موجب م یشود تا گسستگی
تفک رات به هم بریزد و خود به عاملی ب رای
ح واس پرتی بدل شود .بهرت است محیط
اصلی کار خود را تر و متیز نگه دارید و از
بهم ریختگی اجتناب کنید تا فضای کافی
ب رای تفک رات سازنده داشته باشید .مطمئنا
پس از متیز کردن محیط کارتان ،از کار در
اتاقی منظم و نتیج های که بدست م یآید
شگفت زده خ واهید شد.
 .۱۲ک متر رانندگی کنید
استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و ک متر
پشت ُرل نشسنت نه تنها رصفه جویی قابل
مالحظ های از بابت هزینه سوخت و استهالک
و سایر هزین ههای جانبی خودرو خ واهد بود،
بلکه شام را از دردرسهای رانندگی در شلوغی
شهر و تصادف احتاملی و گرفتاریهای بعدی
خالص م یکند .بهرت است کمی از پیاده روی
یا حتا دوچرخه س واری کمک بگیرید یا
مشت و مالهای مجانی واگ نهای مرتو را از
خود دریغ نکنید! همه این کارهای جایگزین
م یت واند جرق ههایی از خالقیت را در ذهن
شام روشن کند ،از زوال عقل پیشگیری کرده
و حتا اسباب انبساط خاطرتان را مهیا سازد!
اگر باور ندارید یک بار خطوط تندروی
ات وبوس (بی آر تی) یا مرتو را حتا در ساعات
غیر شلوغ روز تج ربه کنید.
 .۱۳نیازها را شناسایی کرده و راه ح لهای
تازه ابداع کنید
تابحال شده با خود بگویید «کاشکی
دستگاهی بود که م یت وانست»:...؟ اگر چنین
است شام یک نیاز بالقوه را شناسایی کرده
اید و اگر آستین همت را باال ب زنید ،م یت وانید

اب زاری کاربردی و احتامال پرفروش را ابداع
کنید .این خالقی تهای پولساز محدود به
ساخت وسیل ههای جدید نیست و در حوزه
خدمات نیز نوآوری ،خریدار خ وبی دارد.
مه مترین نکته این است که بت وانید ب رای این
نیاز یک راه حل خوب و جدید و خالقانه
بیابید؛ راه حلی که ارزش خرید داشته باشد.
چون بسیاری از اف راد تنها زمانی حارضند
دست در جیب مبارک ب ربند که واقعا مجبور
به این کار باشند.
 .۱۴انتقادات را بپذیرید
راستش را بخ واهید انتقاد پذیری یکی از
خصوصیات بارز اف راد موفق و ثروتمند است.
آنقدر مغرور نباشید که گوش شن وایی ب رای
انتقادات و توصی هها ندارید .گرچه شنیدن
انتقادات کار سادهای نیست ،اما اجازه ندهید
این موضوع شام را ناامید کرده و از رسیدن
به اهداف بازمانید .پس رو به جلو باشید
و تغیی رات سازنده در خود ایجاد کنید .از
انتقادات به عن وان یک موتور محرک ب رای
هرچه رسی عتر رسیدن به اهداف کمک
بگیرید و نقایص خود یا کسب و کارتان را
رفع و رجوع کنید.
 .۱۵سوال بپرسید
اف راد متمول عالقه سیری ناپذیری به رشد
دارند .آنها پرس شهای ف راوانی مطرح
م یکنند .م یت وانید از آنها بیاموزید و
این خصیصه را در خود پرورش دهید.
حتا م یت وانید هوشمندانه عمل کرده و از
اشتباهات و تج ربیات دیگ ران درس بگیرید.
بهرت است درباره حوزه کاری خود بیشرت
بیاموزید و ارتباطهای خوب و قوی با اف راد
داشته باشید.
 .۱۶دست از رسزنش کردن بخت و اقبال
تان بردارید
اگر م یخ واهید اعتبار و ارزش کافی ب رای
رسیدن به موفقیت داشته باشید ،باید از
تج ربیات تلخ شکس تهای گذشته خود درس
بگیرید اما خود را مالمت نکنید .موفقیت
هامن قدر که یک رویداد بیرونی است ،به
هامن می زان به تفکر مثبت و موفق نیاز دارد.
پس ب رای رسیدن به بیرون موفق ،درون تان
را موفق سازید .بخت و اقبال و بدتر از همه
رسزنش خویش در این بازی جایی ندارد!
 .۱۷زمان خود را محدود کنید
«وقت طالست»؛ پس طال را تنها با طال
معاوضه کنید!
از قدیم گفته اند «وقت طالست»؛ پس طال
را تنها با طال معاوضه کنید! استفاده ف زاینده

از ان واع رسان هها و شبک ههای اجتامعی ب رای
ارتباط ،کسب اطالع و تفریح از سبک و
سیاق روزمره اف راد موفق به دور است .اجازه
ندهید این اب زارهای دنیای مدرن شام را از
مسیر موفقیت به جادههای خاکی منحرف
کنند .ویدئوهای جذاب ،تازهترین پس تهای
دوستان ،بازیهای آنالین و ه زاران جاذبه
برخط دیگر که م یت واند به خ وبی شام را
رسگرم کند! بهرت است از یک زمان سنج
استفاده کنید و ببینید چقدر از وقت تان را
ب رای این امور رصف م یکنید .م یت وانید با
اختصاص زمان مشخص از دنیای آنالین
بهینه استفاده کنید تا زمان بیشرتی ب رای مترکز
بر امور مهم داشته باشید.
 .۱۸بدانید و آگاه باشید آنچه که بکارید
را درو خواهید کرد
مغز خود را مشابه یک مزرعه فرض کنید.
اگر تا کنون خالقیت و موفقیت را از آن
برداشت م یکردید ،به زودی مزرعه تان تهی
م یشود و دور نیست که به خش کسالی
گرفتار شوید .اگر م یخ واهید در درو کردن تان
وقف های نیفتد ،الزم است تا کاشت و داشت را
همیشگی کنید .بذرهای موفقیت را در مزرعه
زندگی بکارید و با دقت آنها را آبیاری کرده
و به مثر برسانید .صبور باشید و از کشت خود
محافظت کنید تا به نتیجه برسید.
 .۱۹از پولتان کار بکشید
شام سخت کار م یکنید ،پول تان هم باید
همین طور سخت کوش باشد .بهرت است
بجای ای نکه اندوخته تان را رصف خرید یک
ماشین پرزرق و برق کنید ،با رسمایه گذاریهای
مناسب -نظیر خرید سهام ،اوراق قرضه و
دیگر رسمایه گذاریهای قان ونی و سودآور-
روند رو به رشدتان به سوی موفقی تهای مالی
را رسی عتر طی کنید.
 .۲۰با دیگر اف راد موفق ه مراه شوید
معارشت با اف راد موفق راهی فوق العاده ب رای
حرکت رو به رشد شام به سوی موفقیت مالی
است .با ایجاد ارتباطهای سازنده با اف راد
تاثیرگذار ،م یت وانید به جامعه مخاطب بیشرتی
دست پیدا کنید و جامعه مش رتیان بالقوه
بزرگتری را پذی را باشید .ه مچنین م یت وانید
پای صحبت آنها نشسته و از تج ربیاتشان
بهره بربید.
اگر شام فرد موفقی در حوزه کاری خود
هستید ،خوشحال م یشویم از تج ربیات
ارزندهتان ب رای ما و زومیت یهای عزیز بنویسید.
به نظر شام کدامیک از م وارد باال م یت واند ما
را به موفقیت مورد نظرمان برساند؟
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پرز :رئال و راموس همیشه متحد
خواهند بود

فلورنتینو پرز ،رئیس باشگاه رئال مادرید
عنوان کرد که رسجیو راموس و رئال مادرید
ب رای همیشه در کنار هم خواهند بود.
رئال دیروز ،ق رارداد رسجیو راموس ،کاپیتان
خود را ب رای  5سال دیگر متدید کرد .راموس
در طول تابستان در مذاکره با منچسرت ب رای
پیوسنت به این باشگاه بود ولی با چرخشی
 180درج های ،با رئال به توافق رسید.
فلورنتینو پرز در م راسم متدید ق رارداد
راموس گفت :امروز ،روز بسیار خوبی است.
رئال خرب خوب متدید ق رارداد راموس ب رای 5
سال دیگر را اعالم م یکند .راموس سمبول

مادریدیستاهاست که باعث شده در طی
این سالها با شخصیت ،انگیزه و قلب
بزرگش ،باعث شده ما ای نقدر او را دوست
داشته باشیم .ب رای همین است که رئال و
راموس ب رای همیشه کنار هم خواهند بود.
پرز در باره کاپیتانی راموس در رئال گفت:
رهرب رئال بودن کار آسانی نیست .رئال
مادرید یکی از پرتوق عترین باشگاههای
جهان است ولی راموس به خوبی این را
درک کرده است .او در  19سالگی به ای نجا
آمد و اتحاد بین رئال و راموس ،روز به روز
قدرت گرفت.

پیشنهاد نجومی سیتی
برای اوتامندی
منچسرتسیتی قصد دارد با معاوضه مانگاال با اوتامندی،
مدافع آرژانتینی را به خدمت بگیرد.
مارکا گزارش داده که سیتی ب رای خط دفاع خود ،قصد جذب
اوتامندی را دارد و ب رای جذب او ،م یخواهد دست به آب
و آتش بزند .مانگاال که فصل خوبی را در سیتی پشت رس
نگذاشت ،ب رای یک فصل به صورت قرضی راهی والنسیا
خواهد شد و ه مچنین 40 ،میلیون یورو از سوی سیتی به
والنسیا پرداخت خواهد شد .با این حال ،هنوز بر رس بند
انتقال دایمی مانگاال به والنسیا به توافق نرسیده اند.
اوتامندی از ابتدای تابستان به درهای خروج والنسیا نزدیک
بود .در ابتدا ،او پیشنهاداتی از رئال داشت و حاال به سیتی
نزدیک شده است.



کمپانی:
چلسی در دام سیتی افتاد
ونسان کمپانی ،کاپیتان منچسرتسیتی پس از
پیروزی  0-3تیمش مقابل چلسی به متجید
از آماده سازی و تاکتی کهای پیگرینی ب رای
این بازی پرداخت.
سیتی ی کشنبه شب موفق شد دومین
پیروزی فصل خود را مقابل مدافع عنوان
قهرمانی به دست آورد .کمپانی که دومین
گول فصل خود را به مثر رساند ،عنوان کرد که
چلسی در جریان بازی ،در دام سیتی افتاده
بود.
او گفت :تا به حال ،هی چگاه در آماده
سازیهایمان ب رای بازیها ،حسی مثل حس
قبل از این بازی نداشتم .م یشد به وضوح
دید که در نقاط مختلف زمین ،تل ههایی
ب رای چلسی آماده کرده بودیم که همگی
به خوبی کار کرد .شاید این به خاطر این

باشد که در هفته تنها یک بازی داریم .اگر
بخواهم ب رای یک چیز ارزش بسیاری قائل
باشم ،آماده سازیمان ب رای این بازی است .از
متام تاکتی کهای چلسی ب رای این بازی آگاه
بودیم .دو سال پیش مقابل چلسی یک بازی
داشتیم و آنها کامال بازی را در دست گرفته
بودند .آنها فصل گذشته در اتحاد  0-1پیروز
شدند و شاید شایسته نتیجه بهرتی بودند
ولی از آن به بعد ،بازیهای خوبی مقابل
آنها داشتیم و هر چند که موفق به کسب
پیروزی مقاب لشان نشدیم ولی خیلی خوب
کار کردیم.
کمپانی درباره روند گولزنی اش گفت :به
نظر من یآید که این روند ب رای طوالنی مدت
ادامه پیدا کند ولی از دو کلی نشی تمان
خوشحامل.



اینترمیالن به دنبال جذب سمیر نصری
اینرتمیالن قصد دارد با درآمد فروش متئو
کواچیچ ،هافبک کروات خود به رئال ،ب رای
خرید سمیر نرصی هافبک سیتی اقدام کند.
هافبک کروات با  35میلیون یورو در آستانه
پیوسنت به رئال مادرید است .با وجود
شایعات مبنی بر مشکل فیرپلی مالی که
گریبانگیر اینرت شده ،گاتزتا دلو اسپورت
گزارش داد که اینرت قصد دارد متام 35
میلیون یورو را ب رای خرید  3بازیکن هزینه
کند .آنها قصد دارند  17میلیون یورو ب رای
خرید ایوان پریسیچ از ولفسبورگ هزینه

کنند .ه مچنین فابیو کوئن رتائو ،مدافع
پرتگالی رئال را به صورت قرضی ب رای
یک فصل به خدمت بگیرند .ه مچنین
 15میلیون یورو نیز ب رای نرصی به سیتی
بپردازند که در صورت عم لکرد خوب او در
طول فصل 6 ،تا  7میلیون یورو به این رقم
اضافه شود.
با خرید استفان یووتیچ از سیتی ،به نظر
بعید م یرسد که سیتیزنها به راحتی اجازه
جدایی دومین ستاره خود به مقصد اینرت
را بدهند.



بنیتس:
بنزما در برنامههایم نقش مهمی دارد

رافا بنیتس ،رسمربی رئال مادرید عنوان کرد
که کریم بنزما ،در برنام ههای او ب رای فصل
آینده جای دارد.
در حالی که شایعات اخیر حاکی از احتامل
انتقال مهاجم ف رانسوی به آرسنال بود ،رافا
بنیتس عنوان کرد که قصد دارد از مهاجم
ف رانسوی به بهرتین شکلی استفاده کند.
بنزما در امر گولزنی همواره زیر سایه
رونالدو بوده ولی بنیتس عنوان کرد که
انتظار دارد او حداقل  25گول به مثر برساند.
رسمربی اسپانیایی گفت :داشنت گزینه دوم در

هر پستی کمک م یکند .بنزما بازیکن خیلی
خوبی است و یکی از خواست ههای من از او
در این فصل این است که  25-20گول به مثر
برساند .من به او ایامن دارم ،او کیفیت الزم
ب رای رقابت با هر بازیکنی را دارد .رونالدو
ب رای مثال ،با توپ ب ینظیر است .تیم من،
فوتبال متیزی بازی خواهد کرد و بازیکنان
نیز به صورت انف رادی پیرشفت م یکنند.
مه مترین چیز این است که اهداف مشخصی
داشته باشیم .هدف ما حفظ توپ است .ما
تا ماه می(آخر فصل) حمله خواهیم کرد.

تمجید پیگرینی از سرخیو آگوئرو
مانوئل پیگرینی ،رسمربی منچسرتسیتی به
متجید از رسخیو آگوئرو ،مهاجم تیمش پس
از پیروزی  0-3سیتی مقابل چلسی پرداخت.
پس از چندین موقعیت خوب که توسط
بگوویچ دفع شد ،آگوئرو رس انجام توانست
قفل دروازه چلسی را فرو بریزد و تیمش را
پیش بیندازد تا در ادامه ،سیتی با گولهای
کمپانی و فرناندینیو  0-3پیروز شود .تیم
پیگرینی به صدر جدول صعود کرد و از حاال
اختالفی  5امتیازی با قهرمان فصل گذشته
ایجاد کرد و پیگرینی در مصاحبه پس از
بازی ،به متجید از آگوئرو پرداخت.
او گفت 45 :دقیقه اول ،آگوئرو فوقالعاده
بود .تنها سه مهار عالی از بگوویچ باعث شد

تا چلسی  4گول دریافت نکند .نتیجه خیلی
راضی کننده بود زی را شکست دادن قهرمان
کار سادهای نیست .چلسی تیم فوقالعادهای
است .آنها فصل گذشته قهرمان شدند و
فکر م یکنم در  45دقیقه اول شایسته به
مثر رساندن  3گول بودیم .خیلی خوب بازی
کردیم و بدون ای نکه گولی دریافت کنیم،
موقعی تهای زیادی ایجاد کردیم .تنها
بگوویچ بود که با عم لکرد خوبش مانع
گولزنی ما شد .نیمه دوم به خاطر کارت
زردها کمی محتاطتر بودیم ولی در بدترین
لحظاتمان نیز چلسی موقعیتی ایجاد نکرد
و در نهایت ،گولهایی که شایسته به مثر
رساندنشان در نیمه اول بودیم زدیم.



پیشنهاد  16میلیونی رئال برای دخیا



موتا :شاید از  PSGجدا شوم
تیاگو موتا ،هافبک پاری سن ژرمن عنوان کرد که آینده اش
در این تیم هنوز مشخص نیست و احتامل جدایی اش از این
باشگاه وجود دارد.
مدافع تیم ملی ایتالیا در ماههای اخیر در آستانه جدایی
از پاری سن ژرمن ق رار داشته و پی شتر نیز از عالقه اش به
جدایی از این باشگاه گفته بود .در حالی که روز ی کشنبه
بالن عنوان کرده بود که دوست دارد موتا در پی اس جی
مباند ،حال هافبک برزیلی االصل ،بار دیگر ساز جدایی زد.
او گفت :مسئولیت امروز من چیست؟ این چیزیست که باید
متوجه آن شوم .از اهمیتم در ترکیب تیم آگاه هستم ،با
ای نکه ممکن است اشتباه کنم ولی باید با مسئولین پی اس
جی به توافق برسم .نقل و انتقاالت تا  31آگوست باز است
و احتامل هر چیزی وجود دارد ،حتی جدایی.

رئال مادرید قصد دارد ب رای جذب داوید
دخیا ،دروازهبان منچسرتیونایتد ،پیشنهادی
 16میلیون یورویی به این باشگاه ارائه
دهد.
در حالی که تنها یک سال از ق رارداد
داوید دخیا با منچسرتیونایتد باقی مانده،
شیاطین رسخ در ازای او 45 ،میلیون یورو
از رئال مادرید م یخواهند .با این حال،
روزنامه دیلی میرر گ زارش داد که رئال که
پیوسنت دخیا در فصل آینده به صورت

بازیکن آزاد را نیز در برنام ههای خود
م یبیند ،قصد دارد پیشنهادی  16میلیون
یورویی به باشگاه یونایتد ارائه کند تا
جنگ رسد بین دو باشگاه ه مچنان ادامه
پیدا کند.
دخیا در دو هفته ابتدایی لیگ برتر
در لیست منچسرتیونایتد ق رار نگرفته
و رومرو جانشین او شده است .انتظار
م یرود که یونایتد تا پیش از پایان نقل و
انتقاالت با جدایی او موافقت کند.



بالن:
امسال در تمام جامها مدعی هستیم

لورن بالن ،رسمربی پاری سن ژرمن پس از
پیروزی  0-2مقابل آژاکسیو عنوان کرد که
تیمش امسال در متام جامها مدعی است.
گولهای تیاگو سیلوا و بلیس متیودی
در نیمه اول باعث شد تا پاری سن ژرمن
 0-2حریف خود را شکست داده و برنده
سوپرکاپ ف رانسه شود.
بالن در این رابطه گفت :فکر م یکنم تفاوت
بزرگ امسال این است که ترکیب را دچار
تغیی رات زیادی نکرده ام و این موضوع

پارسال مطرح نبود .سعی م یکنیم متام فصل
روی جا انداخنت بازیکنان جدید در تیم کار
کنیم زی را تنها جزئیات کوچک هستند که
نتیجه را در بازیهای بزرگ تعیین م یکنند.
م یتوانیم در متام جامها رقابت کنیم،
مخصوصا چمپیونزلیگ ،اگر  % 100آماده
مبانیم و تالش کنیم .پیروزی خوبی بود ولی
چیزی که من را خوشحال کرد ،عم لکرد
خوب دفاعی تیم ما بود که در طول پیش
فصل هم این را نشان داده بودیم.





بارسا خواهان جذب وراتی
در سال2016

مورینیو:
برای توازن تیم به بابا رحمان نیاز داشتیم

بارسلونا قصد دارد مارکو وراتی ،هافبک پاری سن ژرمن را در
سال  2016به خدمت بگیرد.
هافبک ایتالیایی یکی از بهرتین استعدادهای جوان جهان
است که در پاری سن ژرمن ،فصل بسیار درخشانی را پشت
رس گذاشت و عم لکردهای فوقالعادهای از خود ب هجای
گذاشت .آریدو ب رایدا ،یکی از اعضای هیئت مدیره بارسا ،او
را به دیگر مسئولین تیم پیشنهاد کرده و با مدیر برنام ههای
هافبک ایتالیایی نیز صحبت کرده بود ولی با انتخاب دوباره
بارتومئو ،او آردا توران را به خدمت گرفت و قضیه انتقال
وراتی منتفی شد.
پاری سن ژرمن بارها اعالم کرده که وراتی را به هیچ قیمتی
من یفروشد ولی مطبوعات ف رانسه معتقدند که انریکه با
پیشنهاد  50میلیونی ،تابستان بعد او را به خدمت خواهد
گرفت .وراتی نیز پی شتر از عالقه اش به پیوسنت به بارسا
گفته بود .او در ماه اپریل در مصاحب های گفته بود :بارسلونا
یکی از بهرتین تی مهای جهان است و این موضوع ب رای
چندین سال است که صادق است .بازی کردن ب رای چنین
باشگاه بزرگی همیشه اغوا کننده است .این به بارسلونای یها
بستگی دارد که آیا من مناسب سبک آنها هستم یا نه ولی
حقیقت دارد که من از سبک فوتبالشان خوشم م یآید.
انریکه نیز پی شتر در ماه اپریل درباره وراتی گفته بود:
همیشه گفته ام که از سبک بازی وراتی خوشم م یآید .او از
آن دسته بازیکنانی است که مناسب بارسلوناست.
جدایی ژاوی باعث شده و  32ساله شدن اینیستا باعث شده
تا بارسا به دنبال جانشینانی ب رای این دو بگردد .جذب آردا
توران که در جنوری  29ساله خواهد شد ،راه حلی کوتاه مدت
ب رای این مشکل است و وراتی م یتواند ب رای مدتها ،خیال
بارسا از خط میانی خود را راحت کند.

ژوزه مورینیو ،رسمربی چلسی ،معتقد
است به خدمت گرفنت بابا رحامن ،رقابت
در خط دفاعی تیمش را افزایش خواهد
داد.
بعد از شکست  0-3چلسی مقابل
منچسرتسیتی ،مورینیو از عم لکرد
مدافعانشدر نیمه اول بسیار انتقاد کرد
و حتی جان تری را از بازی بیرون کشید.
او در گفتگو با خربنگاران ،در پاسخ به
این سوال که آیا این بدترین بازیای بود
که از تیمش در یک نیمه دید ،گفت :از

لحاظ دفاعی؟ من یدانم .اما واضح است
که ما در نیمه اول از نظر دفاعی ضعیف
بودیم.
خرید بابا رحامن؟ اتفاق مهمی است
زی را او دفاع چپ است و با آزپلیکوئتا
رقابت م یکند .در عین حال ،آزپلیکوئتا
م یتواند در دفاع راست بازی کند و با
ایوانوویچ هم رقابت خواهد داشت .این
بازیکن جدیدجانشین فیلیپه لوئیس در
تیم شده است .او بازیکنی است که ما
ب رای توازن تیم به آن نیاز داشتیم.








خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها

سهشنبه

شمارههایتماس:
+93(0) 707 190 737 - +93 (0) 781 687 737
+93(0) 700 547 013 - +93 (0) 786 409 997
ایمیل آدرس:
info.herotravel@gmail.com

skype:
herotravel1
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kamran.naya2
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با خوراکیهای لذیذ
قابلی پلو ازبکی ،پلو ،کباب و کرایی
در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد
با ما طعم واقعی غذای افغانی را تجربه کنید!

آدرس :چهارراهی شهید ،دهبوری ،کابل شامرههای متاس0778328412 0789420092 :
دآریانا افغان هوایی شرکت در طول شصت سال گذشته  ،بدون وقفه در خدمت هموطنان عزیز قرار داشته است و همواره پروسه انتقال حجاج محترم به کشور عربستان سعودی
که یکی از وجایب ملی وافتخارات تاریخی این شرکت به حساب می رود ،را به عهده داشته است.این شرکت پر افتخار امسال نیز برندۀ داوطلبی انتقال  24250زایرین محترم
حج بیت اهلل شریف شده است.در پروسه داوطلبی که بخاطر انتقال حجاج راه اندازی شده بود  ،آریانا با در نظرداشت تجارب و ظرفیت کافی در عرصه انتقال حجاج با ارایۀ
نازلترین نرخ از میان شرکت های هوایی داخلی از سوی کمیسیون ملی تدارکات برنده پروسه انتقال حجاج محترم شناخته شد.به اساس این قرارداد دآریانا افغان هوائی شرکت
برای انتقال زایراین حج ،برنامۀ دقیقی را طرح ریزی کرده و آمادۀ انجام نخستین پرواز ها از میادین کابل و هرات وسپس از میادین کندهار و مزار شریف است 15 .پرواز از
کابل به مدینه منوره  14 ،پرواز از هرات به مدینۀ منوره 8 ،پرواز از کابل به جده 10 ،پرواز از مزار شریف به جده و  4پرواز از کندهار به جده صورت میگیرد.

