پنج اشتباه کرزی که غنی
میتواند مرتکب نشود

حکومت وحدت ملی افغانستان که میتواند فرصتی برای بازسازی
پایههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور ،به عنوان میراث حکومت
کرزی باشد ،امید تازهای برای افغانها است .با این حال ،برای اینکه
حکومت وحدت ملی در چنین مجاهدتی موفق باشد و اگر قرار است
که کشور از لحاظ اقتصادی قویتر شود ،از لحاظ سیاسی با ثبات باشد
و از لحاظ اجتماعی متحد شود؛ حکومت فعلی باید از مرتکب شدن پنج
اشتباه گذشته خودداری کند.
 .1نداشتن یک سیاست داخلی واضح
کرزی ،مانع قابلتوجهی در بازسازی موفقانهی...
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رهبری طالبان« :مذاکرات ابتدایی صلح» را آغاز کنید
یکی از فرماندهان ارشد سابق طالبان که در جریان پیشرفت اوضاع
قرار دارد روز یکشنبه به اکسپرس تریبیون گفت که رهبری طالبان
«مذاکرات ابتدایی صلح» را تأیید کرده است.
به شرط افشا نشدن نامش ،او گفت«:مقامهای طالبان که در
گفتوگوها با پاکستانیها و چینیها دخیل بودند و از آنان برای مشوره
با رهبری {طالبان} وقت خواسته بودند ،از سوی رهبری چراغ سبز
دریافت کرده اند ».او تأیید کرد که «مقامهای پاکستانی به رهبران
طالبان مشوره دادند که با حکومت افغانستان رو در رو بنشینند و برای
یافتن یک راه حل سیاسی ،خواستهای شان را مطرح کنند».
یکی دیگر از رهبران طالبان به روز یکشنبه گفت که قرار است بعضی
از رهبران طالبان که در دفتر سیاسی آنان در دوحه بودند ،برای بحث
روی یافتن راههای انجام گفتوگوهای صلح وارد پاکستان شوند.
او گفت«:یک هیئت کوچک در روزهای آینده برای مشوره وارد...
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وزیر معادن:



صدای پای داعش


شهریارفرهمند

در چند روز اخیر نشانه های داعش در افغانستان برجسته
تر شده و صدای پای تکفیر ،خشونت و بی رحمی این گروه
تروریستی در چهل کیلومتری کابل و گوشه های از پایتخت
شنیده شده است .روز گذشته افراد مسلحی که خود را پیروان
گروه دولت اسالمی یا داعش می خوانند ،بر روستایی در
ولسوالی چرخ والیت لوگر حمله برده اند .آنها با ورود به خانه
های مردم محل ،تلویزیون و دیگر وسایل آنها را شکستانده و
پرچم سیاه داعش را بلند کرده اند .این افراد زیارتگاهی را نیز
در این منطقه به آتش کشیده و یکی از ساکنان محل را در
حضور مردم کشته اند .همچنان از دو شب بدینسو گفته می
شود که شب نامه های منسوب به گروه داعش در برخی نواحی
کابل پخش شده است.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در
نشست شورای وزیران حضور داعش در افغانستان را به نحوی
تایید کرده است .وی گفته است حضور داعش در افغانستان
یک زنگ خطر است و افزوده هرچند که در ارتباط با داعش در
افغانستان مبالغه می شود؛ اما تاکید کرده که در موارد زیادی نیز
این خطر از سوی دولت افغانستان دست کم گرفته می شود.
دولت افغانستان به گونه رسمی تاکنون در ارتباط با حضور
داعش اعالم موضع نکرده اند .سخنگویان نهادهای امنیتی
همواره حضور داعش در افغانستان را انکار می کنند؛ اما
مسوولین محلی و فرماندهان نظامی حضور جنگجویان این
گروه تروریستی را تایید می کنند .امنیت ملی دو هفته پیش از
کشته شدن یکی از فرماندهان و چند جنگجوی گروه داعش
در هلمند خبر داد و مسوولین محلی در والیت لوگر نیز حضور
افراد داعش در برخی نقاط این والیت را تایید کرده اند .رهبری
حکومت نیز این خطر را به گونه جدی احساس کرده اند .ماه
گذشته شورای امنیت ملی از حضور این گروه در افغانستان ابراز
نگرانی کرد و خواهان همکاری های منطقه ای برای مقابله
با داعش شد .رییس جمهور ،رییس اجرایی و معاونین آنها نیز
هرکدام با هراس نسبت به حضور روز افزون این پدیده می
نگرند .اکنون حضور این گروه در افغانستان روشن شده است.
اکنون می توان گفت که داعش به گونه اندک و ضعیف در
افغانستان نیز رخنه کرده است.
افغانستان می تواند برای این گروه بستر خوبی برای سرباز
ی سواد
گیری و تبلیغات مذهبی باشد .ساختار سنتی جامعه ،ب 
و گرایش های تند مذهبی در افغانستان ،زمینهی خوبی برای
ط گرایی و تکفیری است و گروه های
نفوذ تفکرات افرا 
تروریستی همواره همین نقطه را نشانه رفته اند .تمامی گروه
های تروریستی که تا کنون در افغانستان و منطقه تجربه شده،
از همین جا شروع کرده و با سوء استفاده از آموزههای دینی و
مذهبی ،برنامههای سیاسی و استخباراتی خود را به پیش برده
اند .اکنون نیز این خطر بهصورت جدی وجود دارد که عوامل
گروه تروریستی داعش در میان مردم نفوذ کرده و از باورهای
ن ها را در مسیر
ن ها سوء استفاده کرده و آ 
سنتی و مذهبی آ 
اهداف و برنامههای سیاسی و تروریستیشان سوق دهند.
حضور هرچند ضعیف و اندک داعش،خطری جدی برای امنیت
ملی کشور است .حکومت باید با این مسئله به صورت جدی
و عاقالنه برخورد کند .نباید حضور افراد وابسته به گروه دولت
اسالمی در افغانستان صرفا به چند فراری پا برهنه ،شب نامه
ها و یکی دو فرد انگشت نما تقلیل داده شود و نباید انگیزهها و
عامالن پشت صحنهی آن را نادیده گرفت و از کنار این خطر
ن ها را
بیاعتنا گذشت؛ باید دولت عوامل و نهان گاه های آ 
کشف کند و با آن به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت ملی
کشور برخورد نماید.
داعش یک گروه تروریستی خطرناک و ویران گر است.
ت های این گروه تمام جهان را به
دهشت ،بی رحمی و جنای 
وحشت انداخته و برای نابودی آن تمام کشورهای جهان کمر
بسته اند .قصاوت و جنایتهای این گروه در عراق و سوریه به
جهانیان ثابت ساخته است که برای سرکوب و نابودی آن ها
هیچ مصلحت و مالحظ ه ای وجود ندارد و افغانستان نیز نباید با
هواخواهان و اعضای این گروه با نرمی و سستی برخورد کند.

افغانستان ساالنه  300میلیون دالر از ترانزیت تاپی بهره میبرد

اطالعات روز :داوودشاه صبا ،وزیر معادن و
پترولیم اعالم کرد ،با عملی شدن پروژهی تاپی
(انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان ،پاکستان و
هند) حکومت ساالنه تنها از بخش ترانزیت این
پروژه 300 ،میلیون دالر عاید خواهد داشت .او
افزود که حکومت از کشورهای پاکستان و هند
پول ترانزیت انتقال گاز را میگیرد.
صبا دیروز به صدای امریکا گفت که افغانستان
از پرو ژهی تاپی نسبت به کشورهای عضو
دیگر بیشتر مفاد خواهد کرد .او افزود که
افغانستان نسبت به کشورهای پاکستان و هند،
گاز ترکمنستان را ارزانتر میخرد .وزیر معادن
گفت ،با عملی شدن پروژهی تاپی ،برای هزاران
تن به شکل مستقیم و غیرمستقیم ،زمینهی کار

فراهم میشود.
او افزود ،برای تمام شهرهای مسیر لولهی گاز
تاپی در کشور گاز داده خواهد شد :گازیسازی
منازل رهایشی ،خودش پروژهی بزرگی است
که برای هزاران تن شغل دوامدار ایجاد میشود.
صبا افزود ،صنایع نوپای کشور به انرژی نیاز
دارد و انرژی آنان نیز از گاز ترکمنستان تأمین
میشود .توافقنامهی پروژهی تاپی در سال
 2010بین افغانستان ،ترکمنستان ،پاکستان
و هند امضا شد 8 .میلیارد دالر هزینهی این
پروژ ه تخمین زده شده است .با عملی شدن این
پروژه ،ساالنه  33میلیارد متر مکعب گاز طبیعی
ترکمنستان به کشورهای افغانستان ،پاکستان و
هند انتقال داده میشود.

این خط لولهی گاز بعد از  ۱۴۷کیلومتر در خاک
ترکمنستان ،وارد افغانستان میشود و با عبور از
والیتهای هرات ،فراه ،قندهار و هلمند ،وارد
پاکستان و بعد هند میشود .در حال حاضر سه
شرکت بزرگ خارجی (توتال فرانسه ،آر.تی.
گلوبل روسیه و شرکت نفت چین) خواستار
مشارکت در اجرای این طرح شدهاند.
تویکمین نشست
قرار است دو ماه بعد در بیس 
نمایندگان کشورهای عضو تاپی در کابل ،کار
اجرایی این پروژه به یکی از سه شرکت یادشده
واگذار شود .تاکنون بین چهار کشور توافقهایی
در مورد اعمار خط لوله ،قمیت خرید و فروش
گاز ،قیمت ترانزیت گاز و قیمت انتقال گاز امضا
شده است.

اما وزیر معادن گفت که تاپی یک پروژهی
بسیار پیچیده است و برای اجرایی شدن آن،
نیاز به امضای چندین توافق دیگر است .او در
ادامه افزود ،مذاکرات روی پروژهی تاپی دوامدار
خواهد بود و قرار است کار این پروژه تا سال
 2017تکمیل شود .قرارداد این پروژه برای 30
سال امضا شده است.
ناامنی از مشکالت اساسی انتقال گاز ترکمنستان
عنوان شده؛ اما وزیر معادن در این مورد گفت،
حکومت افغانستان برای تأمین امنیت پروژهای
بزرگ تجربهی خوبی کسب کرده و امنیت تاپی
را بهدرستی تأمین میکند .قرار است بیش از
 7هزار نیرو برای تأمین امنیت پرو ژهی تاپی
توظیف شود.

حملهی حامیان داعش بر خانهها در لوگر

عبداهلل :خطر داعش دستکم گرفته میشود

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رييس اجرايى
در نشست شورای وزیران از ظهور و خطر
داعش در کشور ابراز نگرانی کرد .او دیروز
گفت ،گاهی در مورد ظهور و خطر داعش
در کشور مبالغه میشود؛ اما زمانی این خطر
نادیده گرفته میشود .رییس اجرایی در نشست
شورای وزیران به ارگانهای مربوط دستور داد
تا اقدمهای کوتاه مدت ،میان مدت و درازمدت
را برای مقابله با داعش روی دست بگیرند.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که
حامیان داعش دیروز بر خانههای مردم در
ولسوالی چرخ والیت لوگر حمله کردهاند.
مسئوالن محلی لوگر گفتهاند که این افراد با
خودشان پرچمهای سیاه داعش را دارند و در
ولسوالی چرخ این والیت مسجدها ،زیارتگاهها

و همچنان تلویزیونهای مردم را آتش زدهاند.
چندی پیش از حضور داعش در شماری از
والیتها ،از جمله لوگر ،غزنی ،سرپل و هلمند
گزارش شد؛ اما این نخستین بار است که از
آدرس این گروه بر خانههای مردم حملهی
مسلحانه میشود .کارشناسان گفته بودند ،اگر
حکومت برای جلوگیری از فعالیت گروه داعش
اقدام نکند ،احتمال دارد این گروه در بهار آینده
حمالت خونینی را در کشور راهاندازی کند.
حملهی حامیان داعش بر خانههای مردم،
توگوهای صلح
همزمان با داغ شدن آغاز گف 
میان حکومت و طالبان انجام شده است .در
همین حال ،مسئوالن محلی لوگر گفتهاند،
حامیان داعش در ولسوالی چرخ لوگر به مردم
گفتهاند ،پس از این رهبر شما به جای مال

محمد عمر ،ابوبکر بغدادی خواهد بود.
این افراد در تازهترین مورد یک فرد ملکی
بیگناه را در در لوگر کشتهاند .محمد دین ،از
بزرگان قومی ولسوالی چرخ والیت لوگر دیروز
ضمن اشاره به اینکه حامیان داعش پرچمهای
سفید را پایین و به جای آن پرچمهای سیاه
را بلند میکنند ،گفت که مردم توانایی مقابله
این افراد را ندارند .در همین حال ،خلیل
کمال ،ولسوال چرخ میگوید ،نیروهای دولتی
بر شماری از مناطق دوردست این ولسوالی
کنترول ندارند .به گفتهی او ،اعضای گروه
تروریستی جدید در ولسوالی چرخ لوگر شبانه
فعالیت دارند و اموال و دارایی مردم را غارت
میکنند .حسیباهلل استانکزی ،رییس شورای
والیتی لوگر از این مسئله بهشدت ابزار نگرانی

کرده است .او به بیبیسی گفت ،اعضای این
گروه برای داعش تبلیغات میکنند و حکومت
هرچه زودتر برای نابودی این گروه دست به
کار شود .اما عبدالحکیم اسحاقزی ،فرمانده
پولیس والیت لوگر دیروز گفت که برای مبارزه
با افراد داعش در این والیت در آیندهی نزدیک
عملیات گستردهای راهاندازی میشود.
او افزود ،شمار نیروهای امنیتی پس از پایان
این عملیات ،در ولسوالی چرخ افزایش مییابد
و از حضور افراد داعش در این ولسوالی برای
همیشه جلوگیری خواهد شد .گروه تروریستی
موسوم به دولت اسالمی یا داعش در عراق و
سوریه به وجود آمد و این گروه در قتل انسانها
و نقص حقوق بشر در جهان بیپیشینه خوانده
شده است.

ارتش سه قرارگاه طالبان در هلمند را تصرف کرد

اطالعات روز :وزارت دفاع ملی اعالم کرد که
نیروهای ارتش در عملیات ذوالفقار سه قرارگاه
مستحکم طالبان در والیت هلمند را تصرف
کردهاند .در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای
این وزارت به روزنامهی اطالعات روز آمده
است ،در این عملیات شش شورشی ،بهشمول
سه خارجی کشته و پنج تن دیگر آنان زخمی
شدهاند .بر اساس این خبرنامه ،نیروهای ارتش
به روز دوشنبهی هفتهی روان بر مخفیگاههای

شورشیان در ولسوالی سنگین والیت هلمند
حمله کردند و در این حمله تلفات سنگینی بر
شورشیان طالب وارد شده است .در این عملیات
 28حلقه ماین نیز از سوی نیروهای امنیتی
کشف و خنثا شدهاند .عملیات ذوالفقار پیشتر
در والیت هلمند در جنوب کشور به منظور
پاکسازی شورشیان از این والیت راهاندازی
شده و بر اساس معلومات وزارت دفاع ،نیروهای
امنیتی در این عملیات پیشروی خوبی داشتهاند.

بر اساس معلومات این وزارت ،تاکنون در این
عملیات بیش از  300شورشی و دهها سرباز
امنیتی کشته شدهاند .از سوی دیگر وزارت
داخله دیروز با نشر خبرنام های اعالم کرد ،در
عملیات مشترک نیروهای امنیتی در والیتهای
زابل ،تخار ،قندوز ،بدخشان ،سرپل ،قندهار،
ارزگان ،میدانوردک ،غزنی ،پکتیا ،هرات و
فراه  33شورشی طالب کشته شدهاند .در این
عملیات  ۳هراسافگن زخمی و ۷تن دیگر آنان

از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
در این عملیات مقداری جنگافزار ،به
شمول ۳۵۰کیلوگرام مواد انفجاری نیز به
دست نیروهای امنیتی آمدهاند .بر اساس
خبرنامه وزارت داخله ۳۳ ،حلقه ماین در این
عملیات توسط نیروهای امنیتی کشور کشف و
خنثا شدهاند .با کشف و خنثاسازی این ماین
از چندین حمالت خونین در کشور جلوگیری
شده است.

صنایع دستی زنان در  80غرفه به نمایش گذاشته شدند

زنان بازرگان دیروز در نمایشگاه صنایع دستی
زنان در کابل گفتند ،برای ساختههای دستی
آنها بازار ویژهی وجود ندارد و زنان بازرگان به
قرضههای مناسب دسترسی ندارند .در همین
حال ،مسئوالن اتاقهای تجارت و صنایع نبود
راهکارهای مناسب برای افزایش ظرفیت زنان
و نبود امکانات مالی را از مشکالت فراراه کار
زنان بازرگان میدانند.
نمایشگاه ساختههای دستی زنان در سال یکی-
دوبار برگزار میشود ،هرچند در نمایشگاهی که
دیروز افتتاح شد ،بیش از  ۵۰شرکت و  ۱۰۹زن
بازرگان ساختهای دستی زنان ،فرآوردههای
باغی و کشاورزی را در ۸۰غرفه به نمایش

گذاشتند ،اما نبود بازارهای ویژه و دایمی سبب
شده که زنان بازرگان همچنان با مشکالت
فراوانی روبرو باشند.
فهیمه برهکی عضو فدراسیون زنان تجارت
پیشه گفت" :به خاطر خودکفایی زنان
تجارتپیشه این نمایشگاه راهاندازی شده و هم
پیدا کردن مارکیت برای خانمها؛ شما میدانید
که در طول یک سال مملکت ما دچار مشکالت
زیادی بوده و خانمها نتواستند تجارتهای خود
را زیاد رشد بدهند".
زنان بازرگان نبود حمایت دولت و نبود بازاریابی
در داخل و خارج کشور را از مشکالت بزرگ
خود میدانند .بیبی شیرین اکبری ،رییس

شرکت قالین بافی و صنایع دستی خواهران
گفت« :ما یک بازار نداریم که کارهای دستی
خود را به نمایش بگذاریم و صرف منتظر
نمایشگاهها میباشیم تا از طرف یک ارگان
برگزار شود تا صنایع دستی خود را به نمایش
بگذاریم».
مروارید دیگر خانم تجارت پیشه گفت« :جایی
نیست که مثل امروز شما مشاهده میکنید؛
همین قسم یک سالن بینالمللی نیست که
اجناس خود را به نمایش بگذاریم و دسترسی
به قرضههای کوچک و متوسط هم نداریم که
این بسیار مشکل است» .مسئوالن اتاقهای
تجارت وصنایع خواهان ایجاد یک صندوق

وجهی برای زنان بازرگان و معافیت مالیاتی
برای آنان هستند.
عتیقاهلل نصرت رییس هیأت عامل اتاقهای
تجارت وصنایع گفت« :ما پیشنهاد کردیم یک
صندوق وجهی خاص قرضه برای حمایت مالی
از زنان تجارت پیشه و فعالیتهای اقتصادی
آنان به وجود آید ،اما متأسفانه تا حاال به وجود
نیامده است» .در نمایشگاه صنایع دستی زنان
قالین ،محصوالت مهره بافی ،خامک دوزی،
سنگهای گرانبها و میوههای خشک در ۸۰
غرفه با محصوالتی از مرکز و والیتها برای
دو روز به نمایش گذاشته شده است.
(طلوع نیوز)

نگرانی از افزایش قاچاق قالین افغانستان به پاکستان

اطالعات روز :قاچاق قالین افغانی به پاکستان
در سال روان به گونهی چشمگیر افزایش یافته
است .عبدالستار بیگ ،رییس اتحادیهی قالین
بافان زون شمال کشور دیروز گفت ،سران
حکومت وحدت ملی جلو قاچاق قالین افغانی به
پاکستان را بگیرند و در غیر آن ،بر اقتصاد کشور
صدمه وارد میشود.
او افزود ،امسال بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار
متر مربع قالین افغانی به پاکستان قاچاق شده و

بعد با نام قالین پاکستانی به بازارهای جهان عرضه
شده است .به گفتهی او ،ای ن کار ارزش واقعی
قالین افغانی را در بازارهای جهان کاهش داده
است .سالهای گذشته همواره گزارش شده بود
که قالی ن افغانی به نام محصوالت پاکستان ،در
بارزهای جهان عرضه شده است.
آقای بیگزاده دیروز به طلوعنیوز گفت ،در سال
روان  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار متر مربع قالین در
سراسر کشور بافته شده ،اما بیشتر این قالینها به

شکل غیرقانونی به بهانههای شستوشو و قیچی
از طریق ترانسپورتهای شخصی به پاکستان
قاچاق شده است .به گفتهی او ،گروههای
مشخص ،قالین افغانی را به پاکستان قاچاق
میکند .قالین افغانی از شهرت خاصی در بازارهای
جهان برخوردار است .این محصول کشور چندین
بار ،در نمایشگاههای بینالمللی ،به عنوان قالین
برتر شناخته شده است .به دلیل کمبود امکانات
در داخل ،بسیاری از قالین بافان ،بساط شان را

در پاکستان پهن کردهاند که مورد سوء استفاده
تاجران این کشور قرار میگیرند.
در همین حال ،قالینبافان از حکومت خواستهاند
که آنان را در زمینههای تهیهی نخ ،رنگ و دیزاین
قالین حمایت کند .به باور آنها ،اگر قالین بافان
از حمایت دولت برخوردار شوند ،عرضه و کیفیت
قالین به طور چشمگیر باال میرود .بیشترین
قالینهای افغانی در امریکا و اروپا صادر و هر متر
مربع آن بین  ۶۰تا  ۴۰۰دالر فروش میشود.
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رهبری طالبان:

«مذاکرات ابتدایی صلح»
را آغاز کنید

قاری دین محمد و عباس استانکزی ،نمایندگان ارشد طالبان ،عضو گروهی خواهند بود که از پاکستان دیدار میکنند.
بر اساس معلومات منابع طالبان ،قاری دین محمد ریاست هیئت طالبان را برای دیدار از بیجینگ و گفتوگوها با
مقامهای چینی در ماه نومبر به عهده داشت .آنان گفتند که به دنبال آن ،قاری دین محمد با مقامهای چینی در بیجینگ
گفتوگوهایی دایر کرد و در در رابطه با طرح آغاز گفتوگوهای صلح در این اواخر از پاکستان دیدار کرده است.
یکی از فرماندهان ارشد سابق طالبان که در جریان
پیشرفت اوضاع قرار دارد روز یکشنبه به اکسپرس
تریبیون گفت که رهبری طالبان «مذاکرات ابتدایی
صلح» را تأیید کرده است.
به شرط افشا نشدن نامش ،او گفت«:مقامهای طالبان
که در گفتوگوها با پاکستانیها و چینیها دخیل
بودند و از آنان برای مشوره با رهبری {طالبان}
وقت خواسته بودند ،از سوی رهبری چراغ سبز دریافت
کرده اند ».او تأیید کرد که «مقامهای پاکستانی به
رهبران طالبان مشوره دادند که با حکومت افغانستان
رو در رو بنشینند و برای یافتن یک راه حل سیاسی،
خواستهای شان را مطرح کنند».
یکی دیگر از رهبران طالبان به روز یکشنبه گفت که
قرار است بعضی از رهبران طالبان که در دفتر سیاسی
آنان در دوحه بودند ،برای بحث روی یافتن راههای
انجام گفتوگوهای صلح وارد پاکستان شوند.
او گفت«:یک هیئت کوچک در روزهای آینده برای
مشوره وارد پاکستان خواهد شد».
او اضافه کرد که این هیئت روی بازکردن مجدد دفتر
دوحه که فقط چند روز پس از باز کردن آن در سال
 2013بسته شد ،نیز ،صحبت خواهند کرد.
با آنکه دفتر طالبان در دوحه هنوز بسته است ،منابع
طالبان گفتند که مذاکرهکنندگان آنان در قطر ماندند.
آنان گفتند که احتمال دارد با آغاز روند گفتوگوها،
تعداد بیشتر به جمع مذاکرهکنندگان قطر بپوندند.
در عین زمان ،این رهبر طالبان گفت که قاری دین
محمد و عباس استانکزی ،نمایندگان ارشد طالبان،
عضو گروهی خواهند بود که از پاکستان دیدار میکنند.
بر اساس معلومات منابع طالبان ،قاری دین محمد

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

از تغر ُغرات یک متغر ِغر!

نویسنده :طاهر خان
برگردان :جواد زاولستانی
منبعThe Express Tribune :

ریاست هیئت طالبان را برای دیدار از بیجینگ و
گفتوگوها با مقامهای چینی در ماه نومبر به عهده
داشت .آنان گفتند که به دنبال آن ،قاری دین محمد
با مقامهای چینی در بیجینگ گفتوگوهایی دایر کرد
و در در رابطه با طرح آغاز گفتوگوهای صلح در این
اواخر از پاکستان دیدار کرده است.
بعضی از رهبران پیشین طالبان هشدار داده اند که در
هر گونه طرح مصالحه حکومت افغانستان نباید نادیده
گرفته شود ،چون ،اینگونه حرکت در گذشته ناکام
شده است .اکبر آغا ،یکی از رهبران ارشد طالبان از
پایتخت افغانستان به این روزنامه گفت«:کابل باید در
هرگونه روند ،کامال شامل باشد و گفتوگوها باید در
قطر دایر شوند نه کشور دیگری».
اکبر آغا که یکی از بنیانگذاران جنبش طالبان است،
گفت که بیرون شدن سربازان خارجی باید در سرخط
اجندای گفتوگوها باشد ،چون «تا زمانی که سربازان
خارجی افغانستان را ترک نکنند ،صلحی در میان
نخواهد بود».
پس از آن که رییس ستاد ارتش پاکستان ،راحل
شریف ،به رییس جمهور غنی اطمینان داد که اسالم
آباد با کابل در روند مصالحه همکاری خواهد کرد،
مقامهای ارشد حکومت افغانستان دربارهی روند صلح
خوشبین شدهاند.
مشاور اشرف غنی در امور اصالحات و حکومتداری
خوب ،احمد ضیا مسعود ،ابراز امیدواری کرد که
گفتوگوهای صلح نتایج مثبت در پی خواهد داشت.
او به گزارشگران در کابل گفت«:ما از منابع متعدد
پیامهای مثبت در رابطه به روند صلح دریافت
کردهایم ».خبرگزاری پژواک به روز یکشنبه به نقل از
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مسعود نوشت «:من امیدوارم که صلح دوامدار به زودی
در سراسر کشور برقرار گردد».
یک روز پیشتر از آن ،در یک کنفرانس خبری با وزیر
دفاع ایاالت متحده ،رییس جمهور غنی گفته بود که
«برای گفتوگوهای معطوف به نتیجهی صلح ،راه
هموار شده است که این به نفع مردم افغانستان است».
در بیانیهای که توسط قصر ریاست جمهوری صادر
شده بود ،نیز ابراز گردیده بود که رییس جمهور غنی
از تالشهای اخیر پاکستان در راستای هموار کردن
راه مذاکره و صلح قدردانی کرده است .در بیانیه آمده
بود«:ما ازموضع اخیر اسالم آباد که دشمن افغانستان را
دشمن پاکستان خوانده ،استقبال میکنیم».
احتمال مخالفت در درون طالبان
منابعی از میان گروه طالبان گفتند که احتمال دارد
رهبران این گروه از سوی برخی حلقههای تندرو که
مخالف مذاکره هستند با مخالفت مواجه شوند .آنان
گفتند که رهبران طالبان در متقاعد کردن کسانی که
در میدان جنگ ،میجنگند با مشکل روبرو خواهند شد.
بعضی از رهبران طالبان با گشایش دفتر قطر راه شان
را جدا کردند و گروههای انشعابی فدایی محاذ و داداهلل
محاذ را تشکیل دادند.
داداهلل محاذ توسط منصور داداهلل که برادر مال داد اهلل
آخوند است ،رهبری میشود .مال داداهلل آخوند ،رهبر
پیشین نظامی طالبان بود که در سال  2007توسط
نیروهای بریتانیایی و ایاالت متحده کشته شد.
منصور دادا اهلل که خودش را بخشی از جنبش طالبان
میداند ،پیش از این با هر گونه مذاکره برای صلح
مخالفت کرده است.

تا سوالی مطرح نباشد ،جوابی هم وجود ندارد .همیشه ،یعنی سر از پنج هزار
سال تاریخ گذشتهی ما تا آخرین روز پنج هزار سال تاریخ آیندهای که انشااهلل
و تعالی خواهیم داشت ،مسایلی وجود خواهند داشت تا متفکران را به تفکر،
متغرغران را به تغرغُر ،متقلبان را به تقلب ،متحصالن را به تحصل ،متعلمان
را به تعلم ،متجاهالن را به تجهل و متعارفان را به تعرف وادارند .میگویید
چهگونه؟ شما را نمیدانم چند سال عمر دارید؛ اما من دارم  26سالگیام را
شامل پنج هزار سال گذشتهیمان میکنم .در طول این بیستوشش سال،
سوالهای زیادی در ذهن من خلق شدهاند .برای عدهای جواب پیدا کردهام،
برای یکتعدادش هنوز هم جواب ندارم .مث ً
ال در سن ده سالگی ،یک شب
خواب دیدم که اسیر دو گرگ شدهام .هردویش بر من حمله کردند .در ده
سالگی ،آدم چه شیر باشد چه روباه ،از گرگ میترسد .درست در لحظهای که
میخواست سرم را ماچ کرده و از بدنم قطع کند ،از خواب بیدار شدم .دور از
جانتان ،فکر کردم در رختخوابم کمی باران باریده؛ اما حقیقت این بود که آن
شب هیچ ابری وجود نداشت .خوب که فکر میکنم ،یادم میآید که من زیر
سقف خوابیده بودم .پس آن تری و نمی را که ممکن است اکثریت ما تجربه
کرده باشیم ،متعلق به خودم دانستم.
صبح که از خواب بیدار شدم ،شرمندهگی رختخواب یکطرف ،ولی این سوال
در ذهن من خلق شده بود که چرا گرگ آدمها را میتواند بخورد؛ اما آدمها
نمیتوانند گرگ را بخورند؟ هرچند تا هنوز برای این سوالم پاسخ قاطع(!)
ندارم؛ اما به این دل خوش کردهام که خوب آدم مگر خر است که گرگ
بخورد؟ شما دیدهاید کسی گرگ بخورد؟ حاال در سن بیستوشش سالگی،
متوجه میشوم که خیلی از ما آدمها ،بیهیچ تعارفی ،گرگتر از هر گرگی
هستیم .قبول ندارید؟ خیلی خوب! قبول نکنید! پس این کابل را که ویران
کرد؟ طالب و القاعده و داعش ،این روزها چه مصروفیت دارند؟ تاکهای
انگور شمالی را برای چه به آتش کشیدند؟ انتحار و انفجار ،به نظر شما تمثیل
است؟ باز هم اگر قبول ندارید ،بالیم به سر قیماق لیلی! (قیماق لیلی ،قیماق
هر افغان)
نزدیک بود اصل مسئله از یادم برود .مسئلهای که حاال در ذهن مبارک من
شکل گرفته ،این است که آیا همان آدمهایی که از هر خرگرگی ،گرگتر اند،
هم به خواب بچههای گرگ یا گرگزادههای نازنین میروند؟ یعنی آیا اطفال
گرگ ،آدمهای وحشی را خواب میبینند؟ میبینید که پاسخ قاطعی در این
زمینه وجود ندارد .ما هرقدر هم تالش کنیم ،نمیتوانیم به پاسخ قاطع برسیم.
سوال دیگر اینکه آیا گرگها اگر رختخوابشان را تر کنند ،فردا که از خواب
بلند شدند ،مثل ما ،از بزرگترها و بقیهی اعضای خانوادهیشان میشرمند یا
خیر؟ در هر صورتش ،جواب قاطع نداریم.
مقارن با این سوالها ،صلح در افغانستان یک مسئله است .مسئلهای که
متفکران را به تفکر و متغرغران را به تغرغُر و ...واداشته است .حاال من به
صورت قاطع گفته نمیتوانم که یکی از متفکران ما بوده یا یکی از متغرغران
ما ،هرکدامی که بوده ،گفته که در شرایط کنونی ،نمیتوانیم پاسخ قاطعی به
صلح بدهیم .این به این معناست که ما الحمداهلل طالبان را خوب میشناسیم.
طالبان عبارت از موجوداتی اند که هر وقت نامشان را میشنویم ،به صورت
اتومات پرویز مشرف و بقیه شخصیتها در حالی که خود را میان پرچم
پاکستان پیچیده و هزاران چوچهی طالب را نوازش میدهند ،به یاد ما میآیند.
اینکه چرا اینگونه است ،کرزی در طول سیزده سال نتوانست پاسخ قاطعی
به آن بدهد .اشرف غنی هم از وقتی جای کرزی را گرفته ،هرچه زور میزند،
پاسخ قاطع برای آن ندارد .ولی ما با این امر مواجه هستیم .حاال طالبان ،چه
آنهایی که برادران ناراضی درهی سوات یا وزیرستان شمالی یا اسالمآباد
هستند ،چه آنهایی که فعالیتهای ناراضیکی خویش را از قندهار و هلمند
و خوست و پکتیکا و غزنی و زابل شروع کردهاند ،همگی نظر به میزان
وحشیت گرگها ،وحشیتر اند .درست است که آنها هم وضو میگیرند ،نماز
میخوانند و خیلی قاطع بر این باورند که اگر هم خدای ناخواسته بمیرند ،حتم ًا
به بهشت خواهند رفت .اینکه نمیتواند جلو وحشیگری را بگیرد ،میتواند؟
جدا از طالبان ،ما خیلی از آدمها را میشناسیم که هم نماز میخوانند و هم
پشت به کعبه ،دعا؛ اما کارشان ،چیز است .به خیالم که نفهمیدید؟ خیلی ساده
است .یک نفر ،سابق خیلی مصروف بود ،آنقدر مصروف که حتا نمیتوانست
رییس جمهور شود .پیش خودش فکر میکرد که اگر رییس جمهور شوم،
خیلی کمبودات دارم .اول باید به حج بروم! مردم فکر خواهند کرد که من حج
رفتهام ،درست! ولی جای مهمتر از حج ،خانهی همسایهی کعبه است که باید
سری به آنجا بزنم و شکراً یا اخی بگویم! این یعنی چیز! چرا چیز گفتم؟ فع ً
ال
که پاسخ قاطع به ضررم است ،پس پاسخ قاطع ندارم.
چرا حکومت برای مصالحه ،پاسخ قاطع ندارد؟ من فکر میکنم که طرف
حکومت ،پاسخهای خیلی قاطع دارد .پاسخهایی که از شدت قاطعیت ،حکومت
را دو دله کرده .حکومتی که نه توان رنجاندن شرق را دارد و نه قدرت راندن
غرب را! به همین خاطر ،پاسخ قاطع برای صلح ،به ضرر است .صلح به عنوان
یک مسئله ،باید همچنان متفکرین را به تفکر ،متغرغرین را به تغرغُر و...
مشغول کند ،ورنه افغانستان اینقدر کبوتر از کجا کند که حکومتیهای عزیز
آنها را به آسمان صلح بپرانند!
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پنج اشتباه کرزی

که غنی میتواند مرتکب نشود
حکومت کرزی اشتباهات زیادی را مرتکب شد؛
امیدوارباشیمحکومتجدیدافغانستانایناشتباهاترامرتکبنشود

منبع :فارین پالیسی
نویسندهM.F. MOONZAJER :
برگردان :حمید مهدوی

حکومت وحدت ملی افغانستان که میتواند فرصتی برای
بازسازی پایههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور ،به عنوان
میراث حکومت کرزی باشد ،امید تازهای برای افغانها است .با
این حال ،برای اینکه حکومت وحدت ملی در چنین مجاهدتی
موفق باشد و اگر قرار است که کشور از لحاظ اقتصادی قویتر
شود ،از لحاظ سیاسی با ثبات باشد و از لحاظ اجتماعی متحد
شود؛ حکومت فعلی باید از مرتکب شدن پنج اشتباه گذشته
خودداری کند.
 .1نداشتن یک سیاست داخلی واضح
کرزی ،مانع قابلتوجهی در بازسازی موفقانهی افغانستان بود –
حکومت او ،حتا در مقایسه با جایگزین اصلی آن (طالبان) ،به طور
گسترده فاسد خوانده میشد .کرزی ،بجای طرح یک سیاست
واضح داخلی ،برای آماده شدن برای افغانستان پس از امریکا ،به
طور سیستماتیک ائتالفی از دالالن منطقهای قدرت ایجاد کرد.
احترام او به طالبان و رهایی جنایتکاران ،به شمول  88زندانی
خطرناک از زندان بگرام ،که به حمالت تروریستی علیه نیروهای
افغان و امریکایی متهم بودند ،و این که او طالبان را «برادرانش»
خواند ،افغانها و جامعه ی جهانی را به طور یکسان سرخورده
کرد .هزینهی تالش کرزی برای متعادل کردن دالالن قدرت
رقیب ،بجای پیشکش کردن یک دستور کار سیاست داخلی ،در
نظریات کسانی که با او سرو کار داشتند مشهود است .به گونهی
مثال ،در سال  ،2010پیتیر گالبرایت ،فرستادهی پیشین سازمان
ملل متحد در افغانستان ،کرزی را «اندکی بیثبات» خواند و
گفت که او شاید مشکل مواد مخدر داشته باشد.
غنی میتواند با ایجاد یک پایگاه قوی حمایت داخلی ،اجرای
استراتیژی انکشاف ملی افغاسنتان و پایان دادن به سیاست داخلی
زهرآگین کرزی ،از مرتکب شدن اشتباهات مشابه اجتناب کند.
 .2خودداری از تعریف یک سیاست خارجی
منطقهای
کرزی ،در جریان سیزده سال رهبریاش ،نتوانست یک سیاست
خارجی واضح برای حکومتش مطرح کند .او ،اغلب به طرف
هند متمایل بود و شعار ضد پاکستانی میداد ،به شمول این که
پاکستان هدف اصلی جنگ علیه تروریزم است نه افغانستان .در
عین زمان ،او از پاکستان با صدای بلند دفاع میکرد و یکبار حتا
هشدار داده بود که اگر جنگی بین امریکا و پاکستان دربگیرد،
افغانستان از پاکستان حمایت خواهد کرد .سپس در اوایل ماه
اکتوبر  ،2011کرزی موافقت نامهی همکاری استراتیژیک با

هند را امضا کرد و باعث شد مقامهای پاکستانی نگران شوند.
رسمیساختن رابطه ی استراتیژیک هند و افغانستان ،که در نوع
خود سابقه نداشت ،مقامهای ارتش پاکستان را که باور دارند،
هند قصد دارد از طریق افغانستان پاکستان را در تنگنا قرار دهد،
نگران ساخت.
کرزی ،در سیاست خارجیاش ،بهویژه در حفظ تعادل در روابط
با پاکستان ،هند و ایاالت متحده نیز مانند سیاست داخلیاش
تناقضگویی کرد .افغانستان به رییس جمهوری نیاز دارد که
روی تعامل دوجانبه متمرکز باشد و مطمئین شود که مطالبات
تالفی شده اند .غنی و عبداهلل باید هند و پاکستان را متقاعد
سازند که افغانستان ابزار کشور سومینخواهد بود؛ اما دستور کار
و منافع خود را دارد.
 .3تخصیص نابرابر کمک در سرتاسر کشور
اشتباه دیگر حکومت کرزی ،تخصیص نابرابر کمکها در
افغانستان بود .نظر به یافتههای گزارش ماه مارچ کمیساریای
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ،اگر هلمند یک کشور
میبود ،پنجمین دریافت کنندهی بزرگ کمکهای ادارهی
توسعهی بین المللی ایاالت متحده ( )USAIDدر سطح جهان
میشد .نظر به دادههای وزارت مالیه ،بعد از پایتخت افغانستان
[کابل] – هلمند ،قندهار و ننگرهار ،سه والیتی اند که در میان
سیوچهار والیت افغانستان ،بشترین کمک را دریافت کردهاند.
ساختار حکومتداری متمرکز به پایتخت در افغانستان ،کابل را
در صدر فهرست والیتهایی قرارداده است که بیشترین کمک
را دریافت کرده اند.
در دوران تصدی کرزی به عنوان رییس جمهور ،اساس توزیع
کمکها در والیتها ،نه سطح فقر بود و نه میزان جمعیت.
نظر به گزارش اهداف توسعه ی هزاره ی افغانستان در سال
 ،2010هلمند ،قندهار و ننگرهار در میان والیتهایی اند که
کمترین جمعیت فقیر را دارند .از طرف دیگر ،بلخ به عنوان یکی
از فقیرترین والیتها ،در مقایسه با قندهار و هلمند جمعیتش
بیشتر است؛ اما از لحاظ توزیع کمکها [میزان دریافت کمکها]
از آنها بسیار عقب است.
توزیع نابرابر کمکها در تمام والیتها ،روند صلح را تضعیف کرد
و مردم دیدند که تخصیص کمکها بیشتر انگیزهی سیاسی دارد
تا این که اساس آن را نیاز واقعی تشکیل دهد ،و این امر با خطر
تشدید درگیریهای قومی بین باشندگان مناطق مختلف همراه
بود .غنی ،نباید شهردار کابل یا رییس جمهور قندهار و هلمند

باشد .او باید تمام والیتهای افغانستان را بخشی از افغانستان
در نظر بگیرد و کمکها را برای تمام مناطق سرتاسر کشور
تخصیص دهد.
 .4به حاشیه راندن افغانهای شایسته
کشورهای غربی به کرزی آزادی تعیین کابینه اش را دادند،
بدون این که مخالفت زیادی بکنند .کرزی از نبود محدودیتها
برای به حاشیه راندن سیاستمداران و سیاست گذاران بالقوهی
افغانستان استفاده کرد و در عوض آنهایی را به قدرت آورد که
به شبکههای حمایتیاش پیوند داشتند .پستهای ارشد میان
اعضای خانواده و اقاربش توزیع شد ،به جای اینکه براساس
مهارتهای حرفهای و دانش آنها توزیع شود.
در یکی از موارد متعدد ،مقامهای ارشد در وزارت تجارت و
صنایع ،خواستار اقدام فوری رییس جمهور کرزی برای پایان
دادن به خویش خوری ،فساد ،استبداد و دیکتاتوری در این وزارت
در دورانی شدند که انورالحق احدی وزیر بود .آقای احدی توسط
مقامهای ارشد وزارت تجارت و صنایع به امضای قراردادهای
گاز و نفت با ایران و روسیه ،و انتصاب حدود  130تن از اقارب
نزدیک و اعضای حزبش در این وزارت متهم شده بود .در یک
رویداد قبلی ،دفتر دادستانی کل افغانستان نامهای فرستاده بود و
در آن اظهار کرده بود که وزیر تجارت و صنایع بر اساس اسناد
جعلی انتخاب شده است.
جوانان تحصیل کردهی افغانستان ،که در موجودیت فساد
گسترده در تامین معیشت با مشکالت مواجه اند ،به دنبال
آیندهی روشن در خارج از کشور اند و به فرار مغزها دامن زده اند.
حکومت جدید وحدت ملی افغانستان ،باید محیطی فراهم کند
که در آن سیاستگذاران توانا براساس شایستگیشان انتصاب
شوند .این کار به بهبود حکومتداری کمک خواهد کرد و به
جوانان تحصیل کردهی افغانستان امید خواهد داد تا به خودشان
انگیزهی ماندن در کشور را بدهند.
 .5نادیده گرفتن زنان
هرچند اسناد مختلف از حقوق و مشارکت زنان در افغانستان
محافظت میکنند؛ اما حقوق زنان توسط سیستم عدلی و سکتور
امنیتی کشور به حاشیه رانده شده است .کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان ،به تنهایی 6283 ،مورد خشونت علیه زنان را بین
ماه اکتوبر  2012تا ماه سپتامبر  2013مستند ساخته است .فساد
فراگیر ،یکی از چالشهای اصلی فراروی اجرای قوانین و موافقت
نامههای حمایت از حقوق زنان بوده است .در میان افراد زیادی

هرچند اسناد مختلف از حقوق و مشارکت
زنان در افغانستان محافظت میکنند؛ اما
حقوق زنان توسط سیستم عدلی و سکتور
امنیتی کشور به حاشیه رانده شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
به تنهایی 6283 ،مورد خشونت علیه زنان
را بین ماه اکتوبر  2012تا ماه سپتامبر 2013
مستند ساخته است .فساد فراگیر ،یکی
از چالشهای اصلی فراروی اجرای قوانین
و موافقت نامههای حمایت از حقوق زنان
بوده است .در میان افراد زیادی که ظاهرا با
شبکهی حمایتی کرزی مرتبط بودند و کرزی
آنها را عفو کرد ،تجاوزگران نیز شامل
بودند .باوجود اجراییشدن فرمان تقنینی
محو خشونت علیه زنان در سال  ،2009نظر
به گزارش سازمان عفو بین الملل ،اجرای
قانون و مقامهای قضایی نتوانستهاند به
درستی موارد خشونت علیه زنان و دختران
بررسی کنند و عامالن آن را به پنجه ی
قانون بسپارند .زنان و دختران هم چنان با
تبعیض از سوی مقامها ،و تهدیدها از سوی
اجتماعات و خانوادههای شان مواجه اند.
که ظاهرا با شبکهی حمایتی کرزی مرتبط بودند و کرزی آنها
را عفو کرد ،تجاوزگران نیز شامل بودند .باوجود اجراییشدن
فرمان تقنینی محو خشونت علیه زنان در سال  ،2009نظر
به گزارش سازمان عفو بین الملل ،اجرای قانون و مقامهای
قضایی نتوانستهاند به درستی موارد خشونت علیه زنان و دختران
بررسی کنند و عامالن آن را به پنجه ی قانون بسپارند .زنان و
دختران هم چنان با تبعیض از سوی مقامها ،و تهدیدها از سوی
اجتماعات و خانوادههای شان مواجه اند.
غنی میتواند با برداشتن گامهای عملی در راستای اجرای
پالن کاری ملی برای زنان افغانستان ،فراهم کردن زمینه برای
حاکمیت قانون و پیگرد قانونی کسانی که حمله میکنند یا علیه
آنها تبعیض قایل اند ،حسن نیت نشان دهد .این کار کمک
میکند ،متحدان غربی [افغانستان] ،به حکومت جدید و رهبری
آن اعتماد کند.
کشورهای غربی به کرزی آزادی تعیین کابینه
اش را دادند ،بدون این که مخالفت زیادی بکنند.
کرزی از نبود محدودیتها برای به حاشیه
راندن سیاستمداران و سیاست گذاران بالقوهی
افغانستان استفاده کرد و در عوض آنهایی را به
قدرت آورد که به شبکههای حمایتیاش پیوند
داشتند .پستهای ارشد میان اعضای خانواده
و اقاربش توزیع شد ،به جای اینکه براساس
مهارتهای حرفهای و دانش آنها توزیع شود.
در یکی از موارد متعدد ،مقامهای ارشد در
وزارت تجارت و صنایع ،خواستار اقدام فوری
رییس جمهور کرزی برای پایان دادن به خویش
خوری ،فساد ،استبداد و دیکتاتوری در این
وزارت در دورانی شدند که انورالحق احدی وزیر
بود .آقای احدی توسط مقامهای ارشد وزارت
تجارت و صنایع به امضای قراردادهای گاز و
نفت با ایران و روسیه ،و انتصاب حدود  130تن
از اقارب نزدیک و اعضای حزبش در این وزارت
متهم شده بود .در یک رویداد قبلی ،دفتر
دادستانی کل افغانستان نامهای فرستاده بود و
در آن اظهار کرده بود که وزیر تجارت و صنایع
بر اساس اسناد جعلی انتخاب شده است.
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مادر شاغل و نگرانی کم بودن
یادداشتهایسخیدادهاتف

اینقاصدها
بر نمیگردند

یک مادر شاغل همیشه با این وسوسه درگیر است که کارش
را به خاطر فرزندش رها کند تا بتواند بهتر به رشد و تربیت
کودکش رسیدگی کند .امکانات محدودی برای مادران شاغل
وجود دارد ،فشار کاری و مسئولیتها برای زنان شاغل بیشتر
است و یک طرز فکر سنتی وجود دارد که حتا اگر دایم مطرح
نشود؛ اما زنان را به خاطر وقت محدودی که برای فرزندانشان
میگذارند ،متهم به بیتوجهی میکند.
اما آیا واقعا فرزندتان از اینکه شما کار میکنید ،رنج میکشد؟
آیا او واقعا از برخی مزیتها محروم شده است؟ پاسخ به این
پرسشها به باورها و طرز تفکر خودتان و نوع رفتارتان مربوط
است.
کودکان شاد و موفق زیادی هستند که مادرانی شاغل دارند.
موفقیت و شادی کودک نتیجهی داشتن مادر خانهدار یا شاغل
نیست .در واقع ماندن در خانه یا کارکردن در بیرون از خانه
به طور طبیعی باعث رشد بهتر و موفقیت کودک یا ایجاد
شادی بیشتر برای او نمیشود .در هردو وضعیت ،ممکن است
شرایطی به وجود بیاید که کودک در مسیر درست تربیت قرار
نگیرد .به عنوان یک مادر شاغل ،این اولین نکتهای است که
باید یاد بگیرید تا حق بیشتری برای کار کردن خودتان قایل
شوید.
شما چه فکر میکنید؟
ابتدا از باورهای ذهنی خودتان شروع کنید .یک الگوی ذهنی
سنتی وجود دارد که میگویند کودکانی که مادرانی شاغل
دارند ،عموما از برخی حقوق و مزایای دوران کودکیشان
محروم میشوند .اما حقیقت این است که مادران خانهدار نیز در
خانه مسئولیتهای زیادی به عهده دارند و آنقدرها که تصور
میشود ،وقت خالی و آزادی عمل ندارند.
کودکان معموال با نگرش و طرز فکر والدینشان هماهنگ
میشوند .اگر شما احساس گناه میکنید و مدام این موضوع را
مطرح میکنید که به خاطر کار کردن نمیتوانید خیلی کارها،
موقعیتها یا امکانات را در اختیار کودکتان بگذارید ،احساس
محرومیت را به کودکتان منتقل میکنید .یا اگر مدام تاکید
میکنید که برای فراهم کردن شرایط بهتر این سختی را به
خودتان ،کودک و خانواده میدهید ،کودک نیز همراه شما
احساس گناه خواهد کرد و خودش را شریک جرم تصور میکند.
او رویکرد مثبت و خوشبینانه یا نگاه منفی و بدبینانه به شرایط
را از شما میآموزد.
این باور غلط را که کودکتان محکوم به داشتن مادری شاغل
است ،رها کنید و وجه مثبت ماجرا را ببینید« :این زندگی ماست
و ما از مزایای کار کردن بهره بیشتری میبریم» .مهمترین
آموزهای که میتوانید در کودکتان نهادینه کنید این است
که در هر شرایطی امیدوار باشد ،حتا اگر این شرایط گاهی

بسیار دشوار است .به جای توجه و تمرکز روی دشواریها یا
محرومیتها ،به فرصتها و موقعیتهایی که به عنوان یک
مادر شاغل میتوانید برای فرزندتان فراهم کنید فکر کنید:
 همیشه فرصتی سه ثانیهای برای به آغوش کشیدنفرزندتان وجود دارد .این فرصت کوتاه اما تأثیرگذار را از دست
ندهید .آغوش شما فرصت جبران بسیاری از محرومیتهاست.
آغوش شما فرصتی برای بخشیدن یک رفتار بد کودک است و
میتواند خال زمان طوالنیای را که در کنار فرزندتان نبودهاید،
جبران کند .دفعه دیگری که کودکتان را به آغوش گرفتید،
تأثیر آن را در آرامش خودتان و احساس رضایت کودک تماشا
کنید .قبل از اینکه به سرکار بروید ،چندین بار در طول زمانی
که باهم در خانه هستید و شبها قبل از خواب ،کودک را
به آغوش بگیرید .مطمئن باشید هر دوی شما احساس خوبی
خواهید داشت.
  ۲۰تا  ۳۰دقیقه در هفته ،برای اینکه توجه ویژهای بهکودکتان بکنید ،خیلی سخاوتمندانه نیست اما همینقدر هم
برای اینکه کودکتان احساس هویت بکند و از اینکه مورد
توجه قرار گرفته خوشحال شود ،الزم است .اگر شما وقتی را
برای گوش دادن به حرفهایش و شنیدن نظراتش بگذارید ،او
خیلی احساس خوبی خواهد داشت.
شما میتوانید این فرصت را در همه زمانهایی که به راحتی
در طول روز میسوزند فراهم کنید .وقتی مشغول رسیدگی
به کارهای خانه یا آشپزی هستید با کودک حرف بزنید .از
او سوالی بپرسید یا بخواهید در کارها به شما کمک کند تا
ارتباط بیشتری با هم داشته باشید .اگر نگران این هستید که
وقت کافی برای بازی ،آموزش و رسیدگی به فرزندتان نداریده
یادتان باشد که این زمان همیشه موقع کارهای خانه و انجام
عادتهای روزمره وجود دارد ،فقط شما به آن توجه نمیکنید.
متناسب با سن کودکتان همیشه کارها و فعالیتهایی وجود
دارد که موقع انجام کارهای خانه میتوانید به آنها بپردازید یا
دربارهشان با هم حرف بزنید.
 مادران خانهدار لزوما وقت کافی برای توجه به نیازهایفرزندانشان نمیگذارند .توجه به نیازهای کودکان بیشتر از
اینکه به خانه ماندن یا کارکردن ربط داشته باشد به درک شما
از این مساله مربوط است .اینکه کودکتان باید آموزش ببیند
یا خوب تربیت شود به طرز فکر شما و شیوههایی که برای
آموزش به کار میبرید ،وابسته است نه به زمان و مکانی که
برای آموزش و تربیت فراهم میکنید.
فرض کنید میخواهید یک نکته آموزشی مثل جمع کردن
اسباببازیها و کمک در چیدن سفره شام را به کودکتان یاد
بدهید .آموزش این مساله هیچ ربطی به وقت کافی شما برای
سروکله زدن با کودک ندارد .اینکه با احترام به کودکتان
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بگویید« :عزیزم من خیلی خوشحال میشوم که تو وسایلت
را از روی زمین جمع کنی» ،به جای اینکه بگویید« :چند بار
بگویم وسایلت را از این جا بردار»  ،ربطی به کار کردن شما
ندارد و فقط دو مدل رفتاری مختلف است که تأثیرآموزشی
متفاوتی ایجاد میکند.
اغلب همین نکتههای ساده و کوچک هستند که رفتارهای
پایدار کودک را میسازند ،طرز فکر کودک را شکل میدهند و
به موارد پیچیدهتری تعمیم داده میشوند .بنابراین اگر کودک
شما کمی بهانه گیر است ،بدرفتاری میکند ،بیتوجه است ،از
چیزی میترسد ،حساس است یا دچار اختاللی جدی شده است،
به نحوه رفتار شما مربوط است نه کارکردن و در خانه نبودن!
 هرشب قبل از خواب بهترین زمان برای این است کهبا کودک درباره چیزهایی که او را ناراحت یا خوشحال کرده
است حرف بزنید .سعی کنید به جای تالش برای حل مساله
فقط شنونده باشید .سپس به جای افسوس خوردن یا تلقین
احساس ناتوانی درخودتان که چرا نمیتوانید به کودکتان
بیشتر یا بهتر کمک کنید ،درباره چیزهایی که خوشحال یا
ناراحتتان کرده حرف بزنید .حرف زدن درباره اتفاقات خوشایند
یا ناخوشایندی که در طول روز برای هردوی شما افتاده است،
صمیمیت بیشتری در رابطه مادرـ فرزندی ایجاد خواهد کرد
و هر دوی شما درک بهتری از روزی که دیگری گذرانده است
پیدا خواهید کرد.
 گاهی یادداشتی برای کودکتان روی در یخچال ،زیربالش یا روی آینه اتاقش بگذارید تا نشان بدهید مراقبش
هستید و به او توجه میکنید .اگر مادر پرمشغلهای هستید و
بیشتر ساعتهای روزرا بیرون از خانه میگذرانید ،یا اگر
در خانه ذهنتان مدام درگیر کار است ،کم حرف میزنید و
با کودکتان کم بازی میکنید ،باید به دنبال راههایی برای
نشاندادن توجه و مراقبت از کودکتان باشید .نوشتن روزانه
یک یادداشت کوتاه یا نقاشیهای ساده به او میفهماند که
حواستان به او هست .قبل از اینکه کودک به رویتان بیاورد
که شما بیتوجه بودهاید ،دست به عمل بزنید.
 برای اینکه از اضطراب و نگرانی خودتان بکاهید ،بهجنبههای مثبت کار کردن توجه کنید .خودتان را به خاطر
توانایی مدیریت چندین کار در یک زمان تحسین کنید .به جای
احساس گناه به این نکته توجه کنید که میتوانید فرصتهای
تازهای با کارکردن برای فرزندتان فراهم کنید .یک زن موفق
شاغل یک الگوی مناسب برای فرزندش خواهد بود؛ به ویژه
اگر شما فرزند دختری داشته باشید .این نکته را فراموش نکنید
که به عنوان یک مادر ،همیشه مورد تحسین فرزندتان هستید
او شما را بیشتر از آنچه که تصور میکنید الگویی افتخارآمیز
میداند( .نیلوفر جعفری ،رادیو زمانه)

دو کبوتر صلح داشتیم که مایهی امید ما بودند .میگفتیم
هر اتفاقی بیفتد ،این دو تا را داریم و روزی صلح به
کشور ما برخواهد گشت .میگفتیم صلح اگر به هیچ دلیل
دیگری نیاید ،برای مراقبت از کبوترهای خود برخواهد
گشت .اما داکتر عبداهلل و حامد کرزی این کبوترها را
بیرون انداختند .کبوترها رفتند و حاال دیگر هیچ کبوتر
صلحی در بازداشت دولت ما نیست .اگر شما تا یک قرن
دیگر روی صلح را در این وطن دیدید ،مرا دار بزنید.
حامد کرزی تا رییس جمهور بود ،عادت داشت هر روز
چندین کبوتر را از بگرام رها کند .این کبوترهای سفی ِد
خوشمحاسن به محضی که از پلچرخی یا میدان شهر
دورتر میرفتند ،بالهای سفید خود را رنگ میکردند و
واسکتهای خود را پوشیده برمیگشتند به کابل .در کابل
هم که میدانید چه کار میکردند .البته ما مخالف آزادی
نیستیم .هر انسان حق دارد آزاد باشد .اما آزاد کردن
کبوترهایی که اینهمه مدت با ما بودهاند و تقریبا سیر و
پودنهی مملکت ما را میدانند ،چیز دیگری است .گفتم
که کبوتر اساسا انسان هم نیست؟ این دو کبوتری که
آزاد شدهاند ،حاال در حومهی کابل توشهی سفر بر پشت
و پای خود بستهاند و عازم اسالمآباد هستند .همهچیز را
به پاکستانیها خواهند گفت :اینکه پاکستانیها نباید از
ورزش جنرال دوستم بترسند؛ چون فقط یک روز بود
برای نیم ساعت .اینکه محمد خان چای سبز را از چای
سیاه تشخیص نمیدهد و برای این کار مشاور استخدام
کرده .اینکه رییس جمهور افغانستان در دقیقهی هفتم
هر جلسه عصبانی میشود و جلسه را ترک میکند.
اینکه اردوی ملی افغانستان از دستتنگی برادران
ناراضی اطالع دارد و به همین خاطر گاه گاه الریهای
اسلحه به آنان تسلیم میکند و دلشان را از این طریق
به دست میآورد (رجوع شود به حج اکبر) .اینکه فعاالن
مدنی افغانستان علیه احتمال سرطان داشتن فیدل
کاسترو ،رییس جمهور پیشین کوبا تظاهرات میکنند؛ اما
مرگ قطعی شهروندان کشور خود را نمیتوانند در «مد
نظر» بگیرند؛ چون در قهوهخانه نشستهاند و اگر بیرون
بروند ،چایشان سرد میشود...
همهی اینها و بیش از اینها را خواهند گفت .من
میگویم یک شورای صلح دیگر بسازیم که با پاکستان
وارد مذاکره شود و از دولتمردان آن کشور بخواهد که
این کبوترها را برگردانند .یا حداقل به حرفهای آن دو
گوش ندهند ،مبادا روابط حسنهی دو کشور تپاله اندر
تپاله شود .موافقید با من؟

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

برایمتعلمینومحصلین
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رویس:میخواهم بادورتموند قهرمان
بوندسلیگا شوم

مارکو رويس ،ستاره خط هافبک دورتموند
عنوان کرد که م يخواهد روزي به همراه
دورتموند قهرمان بوندس ليگا شود.
در حال یکه شایعات زیادی مبنی بر جدایی
رویس در پایان فصل از دورتموند شنیده
م یشد ،او قراردادش را با باشگاه تمدید کرد تا
ب رای  5سال دیگر در این باشگاه ماندنی شود.
پس از تمدید قرارداد ،به نظر روحیه جدیدی
به دورتموند تزریق شد و این تیم در حالی که
در قعر جدول قرار داشت ،موفق شد  3بازی
پیاپی پیروز شود تا خود را از منطقه خطر باال
بکشد .حال رویس عنوان کرده که م یخواهد
در فصلهای آینده به همراه دورتموند قهرمان
بوندس لیگا شود.

او گفت" :من دورتموند را انتخاب کردم زی را
بهترین باشگاه ب رای من است .دورتموند
خانهی من است ،خانواده من اینجا زندگی
م یکنند و دوستان زیادی اینجا دارم و به هر
حال یک زندگی جدا از فوتبال وجود دارد.
ولی قهرمانی در بوندس لیگا ،هدف اصلی
من خواهد بود .م یخواهم ببینم چه اتفاقی
در شهر رخ خواهد داد .تمام تالشم را خواهم
کرد که این اتفاق را ممکن کنم زی را مطمئنم
روزی به آن خواهم رسید".
دورتموند در سالهای  2011و  2012قهرمان
بوندس لیگا شد و مارکو رویس ،سال 2013
با  17میلیون یورو از مونشن گوالدباخ به
دورتموند پیوست.

گولیت:
فان خال باید هوملس را میخرید

رود گوليت ،ستاره سابق فوتبال هلند ،معتقد است لوئيس فان
خال ،سرمربي منچستريونايتد ،ب راي تقويتخط دفاعي تيمش،
بايد در تابستان گذشته متس هوملس را به خدمت م يگرفت.
نمانیا ویدیچ و ریو فردیناند در تابستان گذشته الدترافورد را ترک
کردند و فانخال ب رای پر کردن جای خالی آنها بازیکنانی
مانند مارکوس روخو و دالی بلیند را به خدمت گرفت.
گولیت به سایت گول گفت" :تنها چیزی که باعث تعجب من
شد ،این بود که فان خال هیچ مدافع میانی خوبیبه خدمت
نگرفت؛ در حالی که این اولویت داشت .او عاشق هوملس بود
و م یخواست او را بخرد .اگر منبودم ،چند مدافع خوب ب رای
منچستریونایتد م یخریدم زی را این ضعی فترین منطقه بازی
آنهاست.
با این وجود ،او نتایج خوبی گرفت .هرچه نتایج بهتری بگی رند،
اعتماد به نفس بیشتری به دست م یآورند و م یتوانند بهتر
بازی کنند ."



رونالدو؛ سومین گولزن
برتر تاریخ ریال مادرید

لزني در مقابل الچه
کريستيانو رونالدو با گو 
موفق شد تعداد گول هاي خود با پي راهن ریال
را به  290گول برساند.
اخ راج در بازی مقابل کوردوبا ،عدم توفیق
لزنی ب رای ریال در سه بازی متوالی و
در گو 
برگزاری جشن تولد در شب شکست ریال در
دربی مادرید ،باعث شده بودند تا انتقادات از
رونالدو به اوج برسند اما گولی که با ضربه سر
در بازی مقابل شالکه در لیگ قهرمانان به
ثمر رساند ،او را از بحران گول نزدن خارج کرد.

این گول ،گول  289رونالدو ب رای ریال بود .او
این آمار را در  279بازی به ثبت رسانده بود.
رونالدو در نیمه دوم مقابل الچه ،با یک ضربه
سر تماشایی ،موفق شد گول دوم ریال را وارد
دروازه الچه کند .بدین ترتیب او به رکورد 290
گول زده سانتیانا رسید و سومین گولزن برتر
تاریخ ریال مادرید شد .سانتیانا  290گول را در
 606بازی به ثمر رسانده بود.جلوتر از او ،دی
استفانو با  307گول زده و رائول با  323گول
زده قرار دارند.



گولزنی آرین روبن
مقابل همه حریفان بوندس لیگایی

يزند و گول
يزند و گول م 
آرين روبن گول م 
يزند .اين هافبک هلندي روز به روز کاملتر
م
م يشود.
او در دیدار اخیر بایرن مونیخ مقابل پادربورن
هم درخشش جالب توجهی داشت و زننده دو
گول از شش گول تیمش بود .به این ترتیب
لزنان فصل
وی نه تنها به صدر جدول گو 
جاری بوندسلیگا رسید ،بلکه یک رکورد بسیار
جالب هم از خود برجای گذاشت.
لزنی ب رابر پادربورن ،اینک روبن دروازه
با گو 
همه هفده تیم بوندسلیگایی را باز کرده است.
او در پاسخ به خب رنگار "آبند سایتونگ" که

احساس این بازیکن را در این مورد جویا شده
بود ،گفت ":واقعا؟ خودم خبر نداشتم! خیلی
هم خوب .پس یک رکورد جدید هم به ما
رسید .اما شوخی به کنار ،این موفقیت در
عین دلچسب بودن ،مهمترین هدف من به
شمار نم یآید .من همیشه تالشم بر این است
که تا جایی که امکان دارد خوب کار کنم؛ اگر
گول هم بتوانم بزنم که چه بهتر".
گفتنی است این بازیکن هلندی در  19بازی
از بیست و دو بازی این فصل بایرن به میدان
لزنی
رفته که توانسته در مجموع  16بار گو 
کند.



لواندوفسکی:
مشکلی با گواردیوال ندارم

بايرن مونيخ روز یکشنبه گذشته موفق شد
پادربورن را با نتيجه پر گول  6بر  0در هم
بکوبد.
دو گول از این شش گول را رابرت لواندوفسکی
به ثمر رساند که از زمان جدای یاش از
دورتموند و پیوستن به باواریای یها در برآورده
کردن انتظارات ناموفق بود .او بعد از بازی
اخیر اذعان کرد" :وقتی کسی به عضویت
یک تیم بزرگ درم یآید ،توقعات از وی باال
م یرود .م یدانم که همه از من انتظار دارند.
با مربی هم مشکلی ندارم ".پپ گواردیوال در
یکی دو بازی اخیر این بازیکن لهستانی را
روی نیمکت نشانده بود .ماتیاس سامر مدیر
ورزشی بایرن در اینباره گفت" :گولزنی

رابرت بسیار بااهمیت است .با آنهمه
تالشی که در تمرینات اخیر از خودش نشان
داد واقعا حقش بود باالخره گول بزند .این
بازی یک نقطه عطف بود ،و بگذاریم این
روند همی نطور ادامه پیدا کند!"
کارل هاینس رومنیگه نایب رئیس باشگاه
بایرن هم اظهار داشت" :ما م یدانیم چه
کارهایی از رابرت لواندوفسکی برم یآید .من
کاری به انتقادات رسانهها ندارم".
اشتفان افنبرگ کارشناس شبکه اسکای و
مل یپوش سابق فوتبال هم گفت" :آنهایی
که م یگویند خرید لواندوفسکی اشتباه
بود ،چیزی از فوتبال نم یدانند .او به هر
سیستمی در این دنیا م یخورد".



منچستریونایتد
خواهان جذب لواندوفسکی

منچستريونايتد قصد دارد روبرت
لواندوفسکي ،مهاجم لهستاني بايرن مونيخ
را به خدمت بگيرد .لواندوفسکی در دیدار
مقابل شاختار دونتسک نیمکتنشین بود
و این در حالی بود که در  5بازی قبل از
آن دیدار ،تنها یک گول ب رای بایرن به ثمر
رسانده بود و رسانهها خبر از نارضایتی او

از حضور در بایرن م یدادند .در سوی دیگر،
فالکائو نیز عملکرد ضعیفی در یونایتد داشته
و نتوانسته خودش را پس از مصدومیت،
ثابت کند .یونایتد قصد دایمی کردن
قرارداد فالکائو را ندارد و حاال روزنامه دیلی
اکسپرس ،گزارش داد که فان خال م یخواهد
لواندوفسکی را راهی اولدترافورد کند.

زابالتا :بهشکست بارسا
ل ماالگاتوجهینداریم
مقاب 

پابلو زاالبتا ،مدافع منچسترسيتي عنوان کرد که تيمش به
شکست بارسا مقابل ماالگا اهميتي نم يدهد.
دو تیم امروز سه شنبه در ورزشگاه اتحاد به مصاف یکدیگر
خواهند رفت .سیتی در دیدار پیشین خود موفق شد 0-5
نیوکاسل را در هم بکوبد ولی بارسا ،مقابل ماالگا  0-1شکست
خورد .با این حال ،زابالتا مدعی شد که تیمش به شکست
بارسا مقابل ماالگا اهمیتی نم یدهد و آن دیدار ،معرف خوبی
از بارسا نیست.
او در مصاحبه با موندو دپورتیوو گفت" :بازی سختی خواهد
بود .ما مطمئن هستیم که بهتر از سال گذشته نتیجه خواهیم
گرفت .صحب تهای درباره اختالف مربی با بازیکنان بارسا
شنیده م یشد ولی فوتبال در باره حاالست و چیز دیگری در
آن دخیل نیست .آنها خیلی خوب به روند پیروزی برگشتند
و موفق شدند به یک امتیازی ریال برسند .شکست در خانه
مقابل ماالگا نشان نم یدهد که آنها در وضعیت بدی قرار
دارند .آنها در فرم خوبی هستند ولی شکست خوردند .مقابل
نیوکاسل باید نشان م یدادیم که م یتوانیم بازی را کنترل کنیم.
پیروزی  5با گول به تیم اعتماد به نفس م یدهد .ب رای ما ،این
نتیجه خیلی مهم بود .یک بازی چیزی را تغییر نم یدهد .ما
همچنان معتقدیم که با بهترین تیم اروپا با بازیکنانی بزرگ
مواجه م یشویم .آنها شاید بهترین خط حملهی جهان را
داشته باشند .باید خیلی از لحاظ بدنی آماده باشیم .در کار
دفاعی احتماال خیلی پرتالش باید ظاهر شویم و به مثلث
آنها اجازه موقعیت سازی ندهیم .آنها بازیکنانی دارند که
یزنند ".زابالتا درباره سوارز گفت":او یکی از
تفاوتها را رقم م 
بهترینهای جهان است .شاید در لیورپول به عنوان تک ستاره
شناخته م یشد .او فضایش را با استوریج و استرلینگ تقسیم
م یکرد ولی مهمترین مهاجم آنها بود".

ایسکو :به بازیکن کاملتری
تبدیل شدهام

ايسکو ،ستاره جوان ریال ،اعالم کرد حتي زماني که در ترکيب
اصلي اين تيم قرار نم يگرفت هم بهتواناي يهايش باور داشت.
ایسکو که در تابستان  2013از ماالگا به ریال پیوست ،بعد
از یک شروع درخشان در سانتیاگو ب رنابئو ،جایگاهش در
ترکیب اصلی این تیم را از دست داد .با این وجود ،او علیرغم
پیشنهادهایی که داشت ،در ریال ماند و در این فصل توانست
بار دیگر به ترکیب اصلی کهکشان یهابرگردد .او فاش کرد که
ب رای رسیدن به این هدف ،سبک بازیاش را تغییر داده است.
او که در دیدار مقابل الچه هم نمایش درخشانی داشت ،به
 A.Sگفت ":مشکلی وجود ندارد .منکامال آسودهخاطر هستم
و تالش می کنم که در زمین و خارج آن به تیم کمک کنم.
ما  4امتیاز بیشتر ازبارسا داریم .اینکه هواداران نام من را فریاد
یزنند ،باعث افتخار من است .من همیشه به خودم اطمینان
م
داشتم اما در حال حاضر ،وقتی صاحب توپ م یشویم ،من
نقش محوریتری دارم و این بازی را ب رایمن جذابتر کرده
است.
ب رای اینکه بتوانم در ترکیب اصلی قرار بگیرم ،باید این کار
را انجام م یدادم .من تالش م یکنم با دویدنو جنگندگی به
تیم کمک کنم .حاال به بازیکن کاملتری تبدیل شدهام .البته
دوست ندارم زیاد در موردخودم صحبت کنم ."
آنچلوتی در  100دیداری که هدایت ریال را در اللیگا برعهده
داشت ،بیش از همه از ایسکو استفاده کرد.او اعالم کرده که
از این آمار اطالعی نداشت و ترجیح م یدهد بیشتر به عملکرد
تیم بپردازد :اینموضوع را م یدانستم اما خوشحال هستم.

هانری :هنوز قدرت
درک مسی و رونالدو را نداریم

تيري هانري ستاره فرانسوي سابق آرسنال
و بارسلونا ،در مصاحبه با وبسايت فيفا به
تمجيد از مسي و رونالدو پرداخت.
هانری سه فصل در بارسلونا با مسی همبازی
بود و با بارسا به قهرمانی اروپا نیز دست
یافت .مسی و رونالدو در  6سال اخیر ،رقابت
تنگاتنگی ب رای کسب عنوان بهترین بازیکن
دنیا داشته اند و در دو سال گذشته این رونالدو
بوده که گوی سبقت را از فوق ستاره آرژانتینی
ربوده است.
هانری در مورد رونالدو گفت" :ب رای کریستیانو
احترام بسیار زیادی قائل هستم .اینکه بیش
از  6سال بتوانید کیفیت خود را در باالترین
سطح نگاه دارید ،کار سادهای نیست اما رونالدو
این کار را انجام داده است .سطح بازی او خارق
العاده است ".اسطوره فرانسوی در مورد رقابت
مسی و رونالدو گفت" :خوب بازی کردن در

یک فصل یکسوی قضیه است و حفظ
این روند ب رای سالهای متمادی سوی دیگر
قضیه .مسی و رونالدو هر دو در این امر موفق
بودهاند .فکر م یکنم هنوز نفهمیدهایم که این
دو بازیکن در حال انجام دادن چه کارهای
مهمی هستند .هنوز قدرت درک توانای یهای
آنها را نداریم ".هانری ادامه داد" :مسی یا
رونالدو؟ من با مسی در یک تیم بودهام
و توانای یها و نبوغ او را از روز اولی که به
بارسلونا آمدم دیدم .هر روز در تمرینات شاهد
کارهای خارقالعاده مسی بودم .طبیعی است
که من مسی را به رونالدو ترجیح بدهم .مسی
خاص بود ،هست و خواهد بود .باید خوشحال
باشیم که در عصری زندگی م یکنیم که
مسی و رونالدو در آن حضور دارند .روزی که
این دو بازیکن فوتبال را کنار بگذارند ،روز
غمانگیزی ب رای این ورزش خواهد بود".



مربی الچه:
این بهترین ریال ماه های اخیر بود

ریال مادريد یکشنبه شب با ارائه يک بازي
برتر موفق شد با دو گول بر الچه غلبه کند.
اين نتيجه در حالي به دست آمد که ریال
م يتوانست گولهاي بيشتري نيز به ثمر
برساند
در این بازی ،کریستیانو رونالدو سرانجام
توانست پس از سه بازی گول نزدن در
اللیگا ،گول دوم ریال را به ثمر برساند .سوای
لزنی بنزما و رونالدو ،درخشش ایسکو
گو 
نیز در کسب این پیروزی تعیین کننده بود؛
طوریکه هنگام تعویض شدن ،هواداران الچه
ایستاده او را تشویق کردند.
الچه نیز پس از دو برد متوالی مقابل ایبار

و رایو وایکانو ،یک شکست دیگر را متحمل
شد .فرانکو اسکریبا سرمربی الچه ،در پایان
بازی به خب رنگاران گفت" :در نیمه اول ،ریال
لزنی داشت اما
شان سهای زیادی ب رای گو 
موفق شدیم بدون گول خورده به رختکن
برویم .در نیمه دوم بازی را بهتر شروع کردیم
و فکر م یکردم بتوانیم یک گول بزنیم اما
اینگونه نشد؛ چرا که مقابل یک تیم همیشه
ب رنده قرار گرفته بودیم .مقابل یک ریال مادرید
بسیار خوب شکست خوردیم .این بهترین
نمایش ریال در ماههای اخیر بود .این تیم
شایسته پیروزی بود ولی ما هم به سادگی
تسلیم نشدیم".



بارسلونا با قضاوت داور آلمانی نمیبرد

فليکس بريش داور آلماني ،قضاوت ديدار
امروز بارسلونا و منچسترسيتي در مرحله
يک هشتم ليگ قهرمانان را بر عهده دارد.
این داور آلمانی ،تاکنون  5بار قضاوت
دیدارهای بارسلونا را بر عهده داشته و بارسا
هرگز نتوانسته در این دیدارها پیروز شود.
بریش دو بازی دوستانه بارسا مقابل اینتر و
بایرن را سوت زده که حاصل کار یک تساوی
و یک شکست ب رای کاتاآلنها بوده است.
بارسا همچنین با قضاوت بریش ،دیدار رفت
مرحله رفت یک چهارم لیگ قهرمانان مقابل
اتلتیکو در نوکمپ را با تساوی  1-1پشت
سر گذاشت و در نهایت نیز از دور مسابقات

حذف شد .بریش همچنین قضاوت دیدار
رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان
فصل  2012-2011بین چلسی و بارسلونا
در استمفورد بریج را نیز بر عهده داشت که
بارسا در آن دیدار نیز  0-1شکست خورد و با
تساوی  2-2در بازی برگشت از دور مساقات
کنار رفت.
در سال  2013نیز قضاوت بارسا-میالن در
دور گروهی لیگ قهرمانان نیز بر عهده این
داور آلمانی بود که بازی  1-1خاتمه یافت.
بارسا با قضاوت فلیکس بریش نه پیروز شده
و نه توانسته در دور حذفی لیگ قهرمانان
به مرحله بعد صعود کند.



کمپانی :تقابل با استوک از بارسا سختتر است!

ونسان کمپاني ،کاپيتان منچسترسيتي ،معتقد
است که دليلي ب راي ترس از بارسا ندارند زي را
ديدار مقابل استوک سيتي در خانه استوک،
ترسناکتر از تقابل با کاتاالنهاست.
سیتی مثل سال گذشته ،در مرحله یک هشتم
لیگ قهرمانان باید به مصاف بارسلونا برود .سال
گذشته ،شاگردان پیگرینی ،در مجموع1-4 ،
مغلوب بارسا شدند ولی با این حال ،کمپانی
معتقد است که دیدار خارج از خانه مقابل
استوک ،سختتر از دیدار مقابل بارساست.
او گفت ":فکر نم یکنم توانای یهای آنها طوری
باشد که تمام طول بازی ب رای شما مشکل
ایجاد کنند .بازیهای سختتری هم مثل دیدار
خارج از خانه مقابل استوک سیتی وجود دارد.
با این حال بارسا تیمی است که م یتواند در
یک ثانیه سرنوشت بازی را عوض کند .آنها
تیمی ویژه با بازیکنانی ویژه هستند .بیش از
هر تیم دیگری بازیکنانی دارند که م یتوانند
با یک ضربه جادویی ،بازی را به پایان برسانند.
ولی من ب رای این فوتبالیست شدم که در
چنین بازیهایی حضور داشته باشم .روزی که
ب رای بازی در چنین دیدارهایی بی میل باشم،
مطمئنا در جای درستی قرار ندارم .دیدار بعدی،

دیدار بزرگی است و از آن دسته بازیهایی که
اگر روز خوب ما باشد ،شب ویژهای رقم خواهد
خورد .بناب راین باید خودمان را ب رایش آماده کنیم
و فکر م یکنم همه آماده هستند .از آنها ترسی
نداریم .در چنین سطحی از فوتبال ،با ترس از
یک مهاجم وارد زمین نم یشوند".

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 1. Tickets for Domestic and International
Flights
بوکینگ هوتل در سراسر جهان
2. Hotel Reservation World Wide.
خدمات اخذ ویزه
3. Visa Services.
نرخ های گروپی
4. Group Rates
پائین ترین قیمت
5. Lowest Price
انتقال تکت به آدرس شما به صورت
6. Free Tickets Delivery to desired
رایگان
Address.
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تهران-کابل

Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

گفتوگو با طالبان در روزهای آینده آغاز میشود

مذاکرات صلح وارد اسالمآباد شده و قرار
است در روزهای آینده ،نمایندهی دفتر قطر
طالبان نیز به این منظور وارد پاکستان شود.
از سوی دیگر روابط کابل و اسالمآباد در چند
ماه اخیر ظاهراً بهبود یافته و سفرها ،دیدارها و
گفتوگوهای مقامهای دو کشور در زمینهی
صلح به طور دوامدار ادامه دارند.
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور به
روز یکشنبه هفتهی روان حمایتش را از
تالشهای حکومت وحدت ملی در زمینهی
صلح اعالم کرد و گفت ،پاکستان در این روند

کابل-تهران
مشهد-کابل

رییس اجرایی:

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که مذاکره
با طالبان با در نظرداشت منافع ملی کشور،
روزهای آینده آغاز میشود .رییس اجرایی
زمان آغاز این مذاکرات را مشخص نکرد؛ اما
مسئوالن شورای عالی صلح به روز یکشنبه
هفتهی روان در کابل گفتند ،این مذاکرات در
ماه حمل آغاز خواهد شد.
رییس اجرایی دیروز در دومین نشست شورای
وزیران گفت که این مذاکرات به طور پنهانی
پیش برده نمیشود و به مردم از جریان
گفتوگوها اطالعرسانی خواهد شد .هنوز
معلوم نیست این مذاکرات از کجا و از کدام
کشور آغاز میشود؛ اما عبداهلل گفت که در
این مورد در آینده جزئیات داده خواهد شد.
عبداهلل گفت که برقراری صلح و ثبات در
کشور آرزوی دیرینهی شهروندان بوده و
امیدواریم با مذاکرات تازه ،صلح دایمی در
کشور برقرار شود .رییس اجرایی گفت که در
مذاکرات صلح حقوق مردم و دستآوردهای
 13سالهی کشور معامله نخواهند شد و از آن
به طور درست حفاظت میشود.
پس از به قدرت رسیدن اشرف غنی ،تالشها
برای مذاکرات صلح با طالبان از سر گرفته
شدهاند .رییس جمهور غنی چند روز پیش
گفت ،روند مذاکرات صلح به طور شفاف و
در مطابقت با خواستهای مردم پیش برده
میشود .او برقراری صلح و ثبات دایمی در
کشور را از اهداف اساسی خود عنوان کرد.
در حال حاضر یک هیأت طالبان برای

کابل-مشهد

یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 1بعدازظهر  3بعدازظهر  3بعدازظهر
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 4بعدازظهر  10صبح  4بعدازظهر

باید شفاف و صادقانه عمل کند .در زمان
حکومت کرزی روابط کابل و اسالمآباد به اوج
تیرگی رسید و کرزی همواره تأکید داشت،
النههای تروریزم در مناطق امن پاکستان اند.
در حال حاضر شهروندان بر عالوهی طالبان،
از تهدید داعش نیز در هراس اند؛ اما رییس
اجرایی دیروز در نشست شورای وزیران گفت،
مسایل امنیتی در صدر برنامههای دولت
وحدت ملی قرار دارند و برای مبارزه با دولت
اسالمی یا داعش در کشور گفتوگوهای
مفصل خواهد شد.
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فعاالن مدنی:
عامالن خشونت علیه زنان
علنی محاکمه شوند

اطالعات روز :فعاالن مدنی پس از افزایش
خشونت علیه زنان در شماری از والیتهای
کشور ،دیروز در کابل راهپیمایی کردند .در این
راهپیمایی صدها فعال مدنی و باشندهی کابل
حضور داشتند و آنان برای کاهش خشونت علیه
زنان ،خواستار محاکمهی علنی عامالن چنین
خشونتها در کشور شدند.
تظاهراتکنندگان با انتقاد شدید از سران حکومت
وحدت ملی گفتند ،تا هنوز در مورد محاکمه کردن
عامالن خشونت علیه زنان جدی عمل نکردهاند
و این مسئله باعث نگرانی آنان شده است .تطبیق
قانون منع خشونت علیه زنان ،شناسایی عامالن
خشونت علیه زنان و محاکمهی آنان ،بلند بردن
سطح آگاهی مردم در مورد حقوق زنان ،از
خواستهای اساسی معترضان دیروز بودند.
زهرا سپهر ،فعال مدنی و یکی از اشتراککنندگان
تظاهرات دیروز گفت ،حکومت وحدت ملی
عامالن خشونت علیه زنان را مطابق قانون
اساسی محاکمه کند و در این راه سهلانگاری
را کنار بگذارد .او افزود که نهادهای مدنی در
کشور خواستار تأمین عدالت اند و حکومت به
خواستهای مدنی آنان هرچه زودتر رسیدگی
کند.
به گفتهی او ،با محاکمه کردن علنی عامالن
خشونت علیه زنان ،وضعیت زنان در کشور بهبود
مییابد .خانم سپهر گفت ،اگر حکومت در این

قسمت سهلانگاری کند ،در آینده همواره شاهد
افزایش خشونت علیه زنان خواهیم بود .بر اساس
گزارشهای ارائه شده ،خشونت علیه زنان در سال
جاری افزایش یافته است.
پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر اعالم کرد،
در سال  2014میالدی  4250قضیه خشونت
علیه زنان از سوی این کمیسیون ثبت شده است.
قتلهای ناموسی ،تجاوز جنسی ،لتوکوب و
ازدواجهای اجباری شامل این خشونتها بودهاند.
گفتنی است که از مناطق اندک دور دست کشور
هنوز در مورد خشونت علیه زنان اطالعاتی در
دست نیست.
خشونت علیه زنان به حدی رسیده که چندی پیش
یک مرد شرمگاه زنش را در والیت هرات با چاقو
برید .محاکمه صحرایی از نوع دیگر خشونت علیه
زنان است که فعاالن مدنی در تظاهرات دیروز
با ابراز نگرانی شدید از این مسئله ،از حکومت
وحدت ملی خواستند ،تا جلو محاکمهی سنتی و
صحرایی را بگیرد.
با این حال ،دادستانی کل در واکنش به تظاهرات
دیروز فعاالن مدنی اعالم کرد ،عامالن خشونت
علیه زنان مطابق قانون مجازات شدهاند .بصیر
عزیزی ،سخنگوی این دادستانی گفت 9 ،هزار
پرونده در مورد خشونت علیه زنان در دادستانی
کل ثبت شده و این نشان دهنده دستآوردهای
ما است.

