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از هشتم مارچ، روز جهانی هم بستگی زنان همه ساله در سراسر جهان تجلیل می شود. این 
مناسبت بهانه ای است که از مقام انسانی زن گرامی داشته شده و از رنج ها و دشواری هایی 
که زنان با آن رو به رو اند، یادآوری شود. این روز به خاطری روز زن نام گرفته شده که برای 
اولین بار در سال 1875 میالدی زنان کارگر یک شرکت نساجی در شهر نیویارک ایاالت 
متحده به خاطر شرایط سخت کاری و دست مزد کم، به طور دسته جمعی اعتراض کردند. پس 
از آن با گذشت پنجاه سال از این تاریخ، در سال 1908 در همین روز )هشتم مارچ( تعدادی 
از زنان کارکر یک شرکت نساجی کتان نیز در شهر نیویارک به بخاطر حقوق کم و تبعیض 

علیه شان دست به اعتراض جمعی زدند. اما صاحب کارخانه و نگهبابان...
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واقعا ما فقط از 10 درصِد مغزمان
 استفاده می کنیم؟

هشت ماچ!

در  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  می کنند  فکر  که  آن هایی 
سریع  کشور،  در  حکومت داری  مزمن  مشکالت  حل  زمینه ی 
اقدام خواهد کرد، ناامید شده اند. تالش های رییس جمهور اشرف 
غنی در راستای کاهش فساد و پارتی بازی تا کنون کند بوده اند. 
کلیدی،  پست های  در  شرایط  واجد  افراد  انتصاب  وعده های 
تاکنون کامال جامه ی عمل نپوشیده اند و اصالحات انتخاباتی که 
شدیدا نیاز است، در باتالق گیر مانده است. هیچ جایی دورنمای 
نزدیک استراتیژی ها به منظور رسیدگی مؤثر به گرفتاری های مالی 

افغانستان، که در حال عمیق تر شدن است، وجود ندارد.
انگیزه های مختلف، به شمول روش و اولویت های مدیریتی غنی، 
باعث شده اند آغاز کار کند و آهسته باشد. امیدواری ها که یک 
مسئله گشای مشهور و با اعتماد به نفس بر موانع اصالحات غلبه 
خواهد کرد، غلویی است در مورد انتظارات از توانایی یک مرد در 

انجام کارها، به ویژه وقتی که ظاهرا این مرد با تفویض...

پیش نهاد صلح افغانستان به پاکستان 
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رییس جمهور:  دست آوردها 
در گفت وگوهای صلح معامله نمی شوند
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آخرین حلقه ی زنجیر ستم بر زنان، 
به دست زنان می شکند

 )به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن(



در  دیروز  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
شانزدهم شورای  دور  پنجم  مراسم گشایش سال 
اما  با خبر است؛  ملی گفت که از مشکالت مردم 
رسیدگی به تمام این مشکالت نیاز به زمان دارد. 
ارتباط  طریق  از  را  مردم  شکایت های  افزود،  او 
مستقیم، رسانه های همگانی و اجتماعی می بیند و 
گوش می کند و اکنون در تالش رسیدگی به تمام 

مشکالت است.
در حال حاضر ناامنی، فقر و بیکاری و فساد اداری از 
مشکالت عمده در کشور به شمار می روند. رییس 
دیگر  بار  مشکالت  این  حل  برای  دیروز  جمهور 
وعده داد. او در زمینه ی صلح گفت، دست آوردهای 
سیزده سال اخیر در مذاکرات صلح معامله نمی شود 

و قیمت صلح بیش تر از بهای جنگ نخواهد بود.
یک  را  دایمی  صلح  برقراری  جمهور  رییس 
اقشار  تمام  باید  افزود،  و  خواند  ملی  مسئله ی 
کنند.  همکاری  حکومت  با  زمینه  این  در  سیاسی 
نیاز  یک  را  صلح  گفت وگوهای  ادامه  در  غنی 
دانست و گفت، این گفت وگوها در آینده ی نزدیک 
آغاز می شود. رییس مجلس پیش از سخنرانی غنی 
گفت، حکومت اقدام هایش در مورد روند صلح را با 

نمایندگان مردم شریک کند.
صلح،  زمینه ی  در  حکومت  طرح های  افزود،  او 
شوند.  ارسال  ملی  شورای  به  تصویب  برای  باید 

قرار است در روزهای آینده گفت وگوهای صلح با 
طالبان در کابل یا اسالم آباد آغاز شوند. پاکستان، 
امریکا و چین از آغاز این گفت وگوها حمایت شان 
را اعالم کرده  و طالبان نیز از آمادگی شان  در این 

زمینه خبر داده اند.
اما شهروندان و فعاالن مدنی تأکید دارند، حکومت 
در  ساله   13 دست  آوردهای  گفت وگوها  این  در 
بگیرند. رییس جمهور  بخش های مختلف در نظر 
کار گفت، مردم  بهبود وضعیت  زمینه ی  در  دیروز 
مشکل  این  حل  برای  دولت  و  می خواهند  کار 
برنامه هایی را دارد که برنامه ی ایجاد مسکن یکی 

از آنان است.
در  مسکن  ایجاد  زمینه ی  در  عملی  کار  افزود،  او 
ده ها  در حال حاضر  آغاز می شود.  به زودی  کشور 
اند و حکومت برای حل  بیکار  نفر در کشور  هزار 
تطبیق  را  عملی ای  برنامه ی  هنوز  مشکل،  این 
می گویند،  شهروندان  همین حال،  در  است.  نکرده 
دوران  تعهدات  به  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 

مبارزات انتخاباتی شان عمل کنند.
معرفی کابینه در هفته های بعد

باقی مانده ی  اعضای  گفت،  غنی  جمهور  رییس 
کابینه پس از انتخاب هیأت اداری مجلس معرفی 
پایان  از  پس  اساسی،  قانون  مطابق  می شوند. 
برای  سال،  هر  در  نمایندگان  مجلس  رخصتی 

برگزار  انتخابات  مجلس  این  اداری  هیأت  تعیین 
می شود. در این انتخابات، معاونان، منشی و نایب 

منشی مجلس دوباره انتخاب می شوند.
از  مجلس  نمایندگان  زمستانی،  رخصتی  از  پیش 
تن  هشت  تنها  شده،  معرفی  نامزدوزیر   18 میان 
آنان رای اعتماد دادند. در حال حاضر 17 وزارت، 
اداره  سرپرستان  توسط  مرکزی،  بانک  به شمول 
پایان  خواستار  مدنی  فعاالن  و  مردم  که  می شوند 

حکومت سرپرستی شده اند.
متخصصان چین به کابل میآیند

رییس جمهور غنی دیروز گفت که قرار است طی 
نحوه ی  برای  چینی  متخصصان  آینده  هفته ی  دو 
به  این کشور،  دالری   میلیون  مصرف کمک 33۰ 
در  بیش تر  بودجه  این  افزود،  او  کنند.  سفر  کابل 
بخش زیربنا مصرف می شود و در این برنامه وصل 
بدخشان از طریق دهنه ی واخان به چین، اهمیت 

حیاتی دارد.
طرح های  اجرای  برای  که  گفت  جمهور  رییس 
کمک کننده ها  اکنون  آب،  مدیریت  و  آب یاری 
طرح  برای  و  کرده اند  وعده  دالر  میلیارد  یک 
نیز این کمک به چند میلیارد دالر می رسد.  زیربنا 
از  را  الجورد  راه  ایجاد  زمینه ی  در  پیشرفت ها  او 
گفت،  و  خواند  حکومت  اساسی  دست آوردهای 
رسیده  آقینه  بندر  به  ترکمنستان  آهن  اکنون خط 

است.
رییس جمهور افزود که حکومت در تالش است تا 
گاز، برق و خط آهن از کشورهای آسیای میانه به 
افغانستان وصل شود و بعد از طریق این کشورها 
تأکید  غنی  اشرف  شود.  وصل  اروپا  به  افغانستان 
پروژه های  تمام  اقتصادی،  کارایی  برای  که  کرد 
توسعه ای  بزرگ  برنامه های  به  آینده  در  کوچک 

تبدیل می شوند.
تفریح نمایندگان در خارج

به رخصتی  بار  دو  در هر سال  نمایندگان مجلس 
مردم  و مشکالت  رفته  مناطق شان  به  تا  می روند 
معلومات  اساس  بر  اما  کنند.  بررسی  نزدیک  از  را 
نمایندگان  از  تعدادی  مجلس،  اعضای  از  شماری 
خارج  کشورهای  به  تفریح  برای  رخصتی  این  در 
می روند. این مسئله در آغاز دور کاری قبلی مجلس 
جنجالی شد و رمضان بشردوست، از آن انتقاد کرد.
بشردوست گفت، تعدادی از نمایندگان در رخصتی 
برای بررسی مشکالت به مناطق شان نمی روند و 
گزارش غیرحقیقی را در این زمنیه در کابل تهیه 
برخی  گزارش های  قبلی  دوره ی  در  می کنند. 
مناطق شان،  مشکالت  مورد  در  نمایندگان  از 
روزهای  در  بودند.  تهیه شده  دقیق  ارزیابی  بدون 
مورد  در  را  گزارش هایی  مجلس   نمایندگان  آینده 

مشکالت والیت های شان ارائه میکنند.

اعالم  کشور  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
هلمند  والیت  در  ذوالفقار  عملیات  در  که  کرد 
خارجی،  پیکارجوی  سه  به شمول  شورشی،   3۰
وزارت  این  ارسالی  خبرنامه ی  در  شده اند.  کشته 
این  در  است،  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به 
عملیات در ولسوالی سنگین والیت هلمند شماری 

از شورشیان دیگر زخمی شده اند.

مهمات  و  سالح  یک  مقدار  عملیات  این  در 
آمده   ارتش  نیروهای  دست  به  نیز  مختلف النوع 
چند  عملیات  این  در  است،  افزوده  خبرنامه  است. 
تخریب  نیز  دشمن  مستحکم  مواضع  و  قرارگاه 
والیت  در  پیش  چندی  ذوالفقار  عملیات  شده اند. 
این عملیات صدها  در  تا کنون  و  آغاز شد  هلمند 
کشته  خارجی  پیکارجویان  به شمول  شورشی، 

شده اند.
رییس جمهور دیروز در مراسم افتتاح مجلس این 
از  صلح  تأمین  گفت،  و  خواند  موفقانه  را  عملیات 
اولویت های اساسی حکومت است. در همین حال، 
وزارت داخله با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، نیروهای 
از مربوطات والیت های  را  پولیس 1۵ حلقه ماین 

لغمان، غزنی و هرات کشف و خنثا شده اند.

به تازگی  ماین ها  این   خبرنامه،  این  اساس  بر 
و  تخریبی  اعمال  منظور  به  شورشیان  سوی  از 
این  خنثاسازی  با  بودند.  شده  جاسازی  تروریستی 
ماین ها از چندین عملیات تروریستی و تخریبی در 
جلوگیری شده  هرات  و  غزنی  لغمان،  والیت های 
است. شورشیان در برخی از مناطق این سه والیت 

فعالیت تروریستی دارند

که  اند  آن  از  حاکی  گزارش ها  روز:  اطالعات 
گروه داعش ساالنه یک میلیارد دالر از قاچاق مواد 

مخدر افغانستان به دست می آورد. 
برخی از رسانه های روسی دیروز به نقل از ویکتور 
ایوانوف، رییس اداره ی مرکزی مبارزه با مواد مخدر 
از  افغانستان  مخدر  مواد  داده اند،  گزارش  روسیه 

داده  انتقال  اروپا  به  سوریه  و  عراق  ایران،  طریق 
می شود.

روسیه  رسانه های  به  ایوانوف  پژواک،  از  نقل  به 
مناطق  از  برخی  در  داعش  افراد  که  است  گفته 
تحت کنترول شان در عراق و سوریه، هنگام انتقال 
پول  قاچاق بران  از  اروپا،  به  افغانستان  مخدر  مواد 

از  او، داعش  به گفته ی  هنگفت دریافت می کنند. 
این راه ساالنه یک میلیارد دالر به دست می آورد و 
این مبلغ پول در فعالیت هایش به مصرف می رسد.

چیزی  مورد  این  در  هنوز  تا  حکومتی  مقام های 
نگفته اند. 

افغانستان هنوز یکی از بزرگ ترین تولید کننده های 

ملل  پیش تر سازمان  به شمار می رود.  مواد مخدر 
از  مواد مخدر جهان  اعالم کرد، حدود 9۰ درصد 
گزارش  دیگر،  سوی  از  می شود.  تأمین  افغانستان 
شده است، چاقاق مواد مخدر یکی از منابع عمده ی 
در  طالبان  به شمول  تروریستی،  گروه های  مالی 

کشور است.

و  حفظ  آمر  رجب،  جنرال  روز:  اطالعات 
مسدود شدن  از  دیروز  سالنگ  شاهراه  از  مراقبت 
اثر برف کوچ و برف باری سنگین  بر  این شاهراه 
تا روز شنبه  از شب جمعه  او گفت که  داد.  خبر 
عالوه بر برف باری سنگین در شاهراه سالنگ، پنج 

برف کوچ در سالنگ شمالی و جنوبی سرازیر شده 
است. او افزود که نظر به برف باری و بررسی آنان، 
احتمال برف کوچ های بیش تر در شاهراه سالنگ 
برای  مسافران  گفت،  رجب  جنرال  دارد.  وجود 
مرور  و  عبور  از  بعدی  اطالع  تا  جان شان  حفظ 

در این شاهراه خودداری کنند. در زمستان امسال 
این چندمین بار است که شاهراه سالنگ به روی 
ترافیک مسدود شده است. چند روز پیش شاهراه 
سالنگ بر اثر برف کوچ و برف باری مسدود و ده ها 
مسافر در دو طرف این شاهراه گیر مانده بودند. 

هم چنان بر اثر برف کوچ در شاهراه سالنگ چند 
پایه ی برق سرنگون و سپس برق پایتخت قطع 
شد. این پایه ها هنوز به طور کامل ترمیم نشده 
و در حال حاضر برق کابل منظم نیست. شاهراه 
سالنگ کابل را با نه والیت شمالی وصل می کند.

و  معادن  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
بزرگ  پروژه ی  اعالم کردند، کار سه  پترولیم 
می شود.  آغاز  آینده  سال  در  کشور  شمال  در 
سفرش  در  دیروز  معادن  وزیر  صبا،  داوود شاه 
این پروژه ها شامل تمدید 12۰  بلخ گفت،  به 
بلخ،  به  شبرغان  از  گاز  لوله ی  خط  کیلومتر 
توسعه ی ساحات دریای آمو و ایجاد فابریکه ی 

تولید برق با ظرفیت 2۰۰ میگاوات برق است.
مواد  تصفیه خانه های  فعالیت  سفر  این  در  او 
نفتی و مشکالت در این زمینه را نیز بررسی 
کرد و گفت، برای حل این مشکل، اقدام خواهد 
راستای  در  کار  پیشرفت  بر  معادن  وزیر  شد. 
تصفیه و استخراج مواد نفتی زون شمال تأکید 
کرد. او در این سفر از تصفیه خانه های بزرگ 

مواد نفتی بلخ نیز دیدن کرد. صبا در دیدار با 
شماری از تاجران در بلخ از قاچاق سنگ های 
افراد غیرمسئول  تاریخی توسط  آثار  قیمتی و 
از  جلوگیری  برای  گفت،  و  کرد  نگرانی  ابراز 
سال های  جریان  در  می کنند.  اقدام ها  قاچاق 
و  باستانی  آثار  قیمتی،  سنگ های  گذشته 
شده اند.  قاچاق  ایران  و  پاکستان  به  تاریخی 

و  معادن  وزیر  با  دیدار  در  تاجران  از  شماری 
به سرمایه گذاری  از عدم توجه   دولت  پترولیم 
به  هنوز  گفته اند،  و  کرده  شکایت  آنان 
گفته ی  به  نمی شود.  توجه  نیازمندی های شان 
آنان، دولت باید به فابریکه های تصفیه ی تیل 
و مواد نفتی توجه کند، تا مشکالت تاجران و 

کشور در این زمینه حل شوند.

اطالعات روز: گزارش ها حاکی از آن اند که 
عملیات نجات برای رهایی 31 مسافر هزاره در 
زابل از پنجشنه هفته گذشته بدین سو، متوقف 
این عملیات  توقف  از  است. هنوز هدف  شده 
مشخص نیست، اما هوای نامساعد در ولسوالی 
آن  عوامل  از  یکی  زابل  والیت  افغان  خاک 

خوانده شده است.
ربودن 31 مسافر هزاره  از  روز  با گذشت 13 
از  سرنخی  هنوز  قندهار  کابل-  شاهراه  از 

شماری  اما  نیست.  دست  در  آنان  سرنوشت 
گفتند،  دیروز  مجلس  در  زابل  نمایندگان  از 
از  به احتمال زیاد، ربایندگان این مسافران را 
مغارهای  به  افغان  خاک  ولسوالی  روستاهای 
مناطق کوهستانی این ولسوالی انتقال داده اند.

زن  فرمانده ی  یک  بازداشت  می گویند،  آنان 
معامله  احتمال  نظامی،  عملیات  در  خارجی 
در  پیشتر  است.  داده  افزایش  را  ربایندگان  با 
عملیات نجات گروگانان حدود 1۰۰ شورشی 

شد.  بازداشت  خارجی  زن  یک  و  کشته 
حمیداهلل توخی، نماینده  زابل در مجلس گفت، 
خدمات مخابراتی در چند ولسوالی زابل وجود 
ربایندگان  با  ارتباط  دلیل،  همین  به  و  ندارد 
بزرگان  دیدارهای  که  گفت  او  نیست.  برقرار 
محل نیز تاکنون هیچ اثری نداشته است. در 
همین حال، عطا اهلل حق بیان، رییس شورای 
عملیات  در  شورشیان  گفت،  زابل  والیتی 
و  داده اند  زیادی  تلفات  گروگانان  این  رهایی 

تمامی افراد نقاب پوشی که خودشان اعضای 
داعش خوانده اند، شهروندان خارجی هستند.

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس دیروز در 
نخستین روز کار سال پنجم دوره ی شانزدهم 
برای  را  تالش هایش  حکومت  گفت،  مجلس 
و  افزایش دهد. حامد کرزی  رهایی مسافران 
کریم خلیلی در بیستمن سالیاد شهید مزاری در 
1۵ حوت نیز از حکومت خواستند تا عملیات را 

برای رهایی این مسافران افزایش دهد.

رییس جمهور: 2
دست آوردها در گفت وگوهای صلح معامله نمی شوند 

چند پیکارجوی خارجی در عملیات ذوالفقار کشته شدند

داعش از مواد مخدر افغانستان پول به دست می آورد

شاهراه سالنگ بر اثر برف کوچ و برف باری مسدود شد

وزارت معادن و پترولیم: 
کار سه پروژه ی بزرگ در شمال آغاز می شود

عملیات نجات مسافران ربوده شده از زابل، هنوز متوقف است

رییس جمهور و 
وعده های رنگ باخته

شهریار فرهمند
رییس  از سوی  ملی  پنجمین سال کاری شورای  روز گذشته 
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالروف  شد.  افتتاح  غنی  جمهور 
نمایندگان از حکومت خواست که اعضای باقی مانده ی کابینه را 
معرفی کند و نیز تشکیل اساسی دولت و برنامه ی تدوین شده ی 

سیاست خارجی را برای تصویب به شورای ملی ارائه دهد.
به  زیادی  وعده های  نشست  این  در  نیز  غنی  جمهور  رییس 
اداری گسترده در حکومت  از اصالحات  نمایندگان مردم داد. 
افغانستان  کردن  تبدیل  افغانستان،  خارجی  روابط  تقویت  تا 
کشور.  امنیتی  نیروهای  تقویت  و  منطقه  ترانزیت  چهارراه  به 
منطقه ای  همکاری  به  را  متقابل  منافع  که  گفت  غنی  آقای 
در افغانستان تبدیل خواهد کرد و اجازه نخواهد که افغانستان 
میدان جنگ نیابتی شود. هم چنان آقای غنی با اشاره به منابع 
موجود برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی کشور، گفت که 
نیروهای امنیتی نباید سیاسی ساخته شوند و از شخصیت های 
سیاسی خواست که از مداخله در تقرری های نیروهای امنیتی 

اجتناب کنند.
رییس جمهور غنی در طول چند ماه حکومتش ثابت کرده که 
مردی با وعده ها و از نظر شعاری دارای برنامه ها و طرح های 
و  ضعیف  عمل،  صحنه ی  در  اما  است؛  حساب شده  و  مدون 
ناتوان. آقای غنی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری 
برنامه های مشخص  و  اهداف  دارای  دیگر  نامزد  هر  از  بیش 
و دقیق بود. او در تمام مناظره های تلویزیونی از نظر طرح و 
را  از مردم  آمد و توجه بخش زیادی  فایق  بر رقبایش  برنامه 
جلب کرد. آقای غنی با داشتن دانش تیوریک و تجربه ی کاری 
با بانک جهانی و دیگر نهادهای داخلی و بین المللی  طوالنی 
که در چند دهه ی گذشته از نزدیک با حکومت و دولت مردان 
کار  امنیت  و  توسعه  دولت سازی،  بخش های  در  افغانستان 
برنامه های حساب شده  و  قوی  تحلیل  و  از درک  است،  کرده 
به گونه ای که حتا در جزئی ترین  است.  برخوردار  و کاربردی 
سخن  دقیق  و  حساب شده  برنامه های  و  طرح  با  موضوعات 
می گوید؛ اما در عرصه ی عمل با محدودیت های فراوان مواجه 

است و نمی تواند آن ها را عملی کند.
با گذشت نزدیک به شش ماه از زمان تشکیل حکومت وحدت 
ملی، هنوز تنها چند مورد معدود از صدها وعده ی آقای غنی 
و عبداهلل در زمان کمپاین عملی شده اند. اصالحات گسترده ی 
اداری، برنامه های توسعه ای، بهبود وضعیت اقتصادی مردم و 
از بین بردن بیکاری و گسترش خدمات عمومی را که رییس 
جمهور در زمان کمپاین و پس از آن همواره در سخنرانی ها و 
مصاحبه هایش یاد آوری می کرد، به هیچ یک عمل نکرده است.

اصالحات  آور دن  قبیل  از  حکومت،  نخست  اولویت های  حتا 
اکنون  این رو،  از  نگرفته اند.  قرار  توجه  مورد  نیز  انتخاباتی 
افغانستان  مردم  دل  به  چنگی  زیاد  جمهور  رییس  وعده های 
نمی زنند. اکنون این شعار ها رنگ باخته و مردم چندان به آن ها 

اعتماد نمی کنند. 
بخشی  به  که  می کنند  اعتماد  وعده ها  این  به  زمانی  مردم 
شو د.  رسیدگی  عبداهلل  و  غنی  آقای  نخست  وعده های  از 
وعده هایی که در زمان کمپاین و پس از آن در روزهای نخست 

تشکیل حکومت وحدت ملی داده بودند.
برای  ملی  وحدت  حکومت  که  است  این  واقعیت  البته 
فراوانی  دشواری های  با  برنامه هایش  و  وعده ها  عملی کردن 
کارشکنی های  و  رقابت ها  رقیب،  تیم های  وجود  است.  مواجه 
درون تیمی و ساختار شکننده ی حکومت سبب شده که رییس 
جمهور هیچ گاه نتواند به وعده ها و شعارهایش به گونه ی جدی 

رو بیاورد. 
برای آوردن اصالحات اداری گسترده در حکومت و مبارزه ی 
قاطع با فساد اداری، باید با شبکه های قدرتمند قومی، تیمی و 
سیاسی در درون حکومت مواجه شود. شبکه هایی که به نحوی 
با قدرت مند ترین افراد و هسته ها در درون و بیرون از حکومت 

گروه خورده و دارای منافع مشترک  اقتصادی هستند.
حکومت  گذشته ی  شش ماه  تجربه ی  به  توجه  با  بنابراین، 
وحدت ملی و ناگزیری هایی که با آن روبه رو است، نمی توان 
به وعده های روز گذشته ی رییس جمهور زیاد دل خوش کرد.
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افغانستان  ملی  وحدت  می کنند حکومت  فکر  که  آن هایی 
در کشور،  مزمن حکومت داری  زمینه ی حل مشکالت  در 
رییس  ناامید شده اند. تالش های  اقدام خواهد کرد،  سریع 
جمهور اشرف غنی در راستای کاهش فساد و پارتی بازی تا 
کنون کند بوده اند. وعده های انتصاب افراد واجد شرایط در 
پست های کلیدی، تاکنون کامال جامه ی عمل نپوشیده اند 
و اصالحات انتخاباتی که شدیدا نیاز است، در باتالق گیر 
به  استراتیژی ها  نزدیک  دورنمای  جایی  هیچ  است.  مانده 
منظور رسیدگی مؤثر به گرفتاری های مالی افغانستان، که 

در حال عمیق تر شدن است، وجود ندارد.
اولویت های  و  روش  به شمول  مختلف،  انگیزه های 
آهسته  و  کند  کار  آغاز  شده اند  باعث  غنی،  مدیریتی 
با  و  مشهور  مسئله گشای  یک  که  امیدواری ها  باشد. 
کرد،  خواهد  غلبه  اصالحات  موانع  بر  به نفس  اعتماد 
در  مرد  یک  توانایی  از  انتظارات  مورد  در  است  غلویی 
تفویض  با  مرد  این  ظاهرا  که  وقتی  به ویژه  کارها،  انجام 
مقاومی  موانع  شناخت  با  احتماال  نیست.  راحت  صالحیت 
که بر سر راه سیاست های تحول داخلی وجود دارند، قوی 
ترین برنامه های غنی روی امور خارجی، به ویژه به دنبال 
سفرهای  است.  بوده  متمرکز  طالبان،  با  صلح  گفتگوهای 
بوده اند و سخنرانی های  او که عمدتا موفقیت آمیز  خارجی 
او در نشست های بین المللی که مورد استقبال قرار گرفتند، 
تا  را  جمهور  رییس  دستاوردهای  ترین  برجسته  احتماال 

امروز نشان می دهند.
نگذشته  زیادی  زمان  هنوز  حکومت،  تشکیل  از  مسلما، 
اجتناب ناپذیری  طور  به  بینانه  غیرواقع  انتظارات  و  است 
که  این  نظرداشت  در  با  می کند.  ایجاد  دل سردی 
صالحیت های رییس اجرایی هنوز به درستی تعریف نشده 
است، مشخص کردن مسئولیت ها زمانبر خواهد بود. هنوز، 
حکومت داری  مشکالت  که  دارند  وجود  قوی  نشانه های 
به  داد،  خواهد  آزار  را  غنی  جمهوری  ریاست  چنان  هم 
تداخل  داد.  آزار  را  ]کرزی[  او  سلف  که  ای  اندازه  همان 
صالحیت ها و یک تشریفات اداری غیرمؤثر که به درستی 
مدیریت نشده است، اجرای برنامه های اصالحی را کندتر 
انتصاب  شخصی  و  قومی  رقابت های  ساخت.  خواهد 
منافع  و  می کند  پیچیده  را  قدرت  در  افراد  تواناترین 
مانع  نیز  برده اند،  بهره  موجود  وضعیت  از  که  مستحکمی 
تغییر می شوند. یک سیستم انتخابات که به ندرت استفاده 
یک  آن  نتیجه ی  که  ای  انتخاباتی  قوانین  و  است  شده 
یک  ایجاد  مسئولیت  نیز  است،  بی نظم  و  زودرنج  پارلمان 

اجماع سیاسی برای اصالحات را پیچیده می سازد.
از این عوامل، مشکالت عملی کردن یک برنامه ی  فراتر 
اصالحی می توانند در فرهنگ سیاسی در افغانستان ردیابی 
شود. در حالی که هیچ مجموعه ی واحدی از ویژگی های 
فرهنگی وجود ندارد، شهروندان افغانستان و رهبران آن ها 

در  باورها  این  دارند.  زیادی  مشترک  اساسی  ارزش های 
تشکیل گرایش و رفتار سیاسی کمک می کنند. آن ها اغلب 
خطوط فاصل برای سیاست های عمومی را تعیین می کنند 
مهم تر  می کند.  ایجاد  دولت  نقش  مورد  در  را  انتظارات  و 
از همه و برخالف بسیاری از نظریات روزمره، هنجارهای 

فرهنگی صرف به تدریج تغییر می کنند.
هنجارهای سنتی و قبیله ای و هم چنین میراث اسالمی 
افغانستان  سیاسی  فرهنگ  در  گیری  چشم  نقش  کشور، 
از  ای  مجموعه  پوشش  تحت  هنجارها  این  اما  دارند. 
جنگ  سال  هشت  و  سی  در  که  گرفتند  قرار  ارزش هایی 
مسلحانه و تبعید جمعی شکل گرفتند، جنگی که بسیاری 
ارزشی همراهش  و سیستم های  قدرت  کهنه ی  از خطوط 
را نابود کرد. بیش از دوازده سال حضور و کمک جامعه ی 
کشور  و  است  داده  تغییر  را  اقتصادی  مشوق های  جهانی، 
است.  داده  قرار  خارجی  هنجارهای  نفوذ  معرض  در  را 
از  پس  ناکارآمد  همگانی  نهادهای  و  فساد  برآن،  عالوه 
سال 2۰۰1، و حکومت طالبان و شورشیانی که ارزش های 
زیادی را معرفی کردند که زمانی فکر می شد افغانستان با 
به  ای  هسته  گرایش های  از  بسیاری  است،  بیگانه  آن ها 
سوی دولت تغییر داده اند. آنچه ظهور کرده است، مردمی 
کم  به  اما  دارند؛  بیش تر  تقاضای  حکومت  از  که  است 
راضی ساخته شده اند؛ مشتاق وحدت ملی اند؛ اما در برابر 
اند؛ و به پیشرفت امید  انگیز آسیب پذیر  جذبه های تفرقه 

دارند؛ در حالی که نگران آینده نیز هستند.
انتظار  زیاد  حکومت شان  از  افغانستان  مردم  گذشته،  در 
نداشتند. معموال به اقتدار دولت به عنوان یغماگر نگریسته 
طفره  آن  از  داشت  امکان  که  صورتی  در  می نگریستند، 
ارزش  استقالل شان  به  محلی  اجتماعات  می رفتند. 
انتظارات تغییر  با این حال، پس از سال 2۰۰1،  می دادند. 
کرد. پناهندگان عودت کننده که در جریان تبعید شان، به 
ویژه در پاکستان، دریافت کنندگان کمک های برنامه های 
انسان دوستانه بین المللی بودند، به خدمات عمومی عادت 
کردند. جریان گسترده ی کمک های خارجی پس از طالبان 
نیز احساس وابستگی را ایجاد کرد که به افغان ها اجازه داد 
تا از مسئولیت های شان در قبال مشکالت کشور فرار کرنند 

و دیگران را مسئول بدانند.
نیاز  کشور  در  حکومت داری  تحول  برای  که  اجماعی 
است، پیشرفت در تغییر دیدگاه افغان ها به دنیای سیاست 
مقام های  انگیزه های  به  نسبت  عمیق  سوءظن  می طلبد. 
دولتی، مانعی است در برابر تقویت حمایت عمومی و کمک 
کاری  برنامه ی  وضع  برای  سیاسی  نخبه های  از  خواهی 
یک  رسمی شان  نهادهای  به  نسبت  افغان ها  اصالحی. 
که  برآنند  گسترده  طور  به  گمان ها  دارند.  بدبینانه  دیدگاه 
کسانی که مواضع قدرت را اشغال می کنند، مادرزاد فاسد و 
خودخدمتی می کنند. بی اعتمادی در هیچ جایی بی اعتمادی 

دولتی  نهادهای   – نیست  عدلی شان  سیستم  به  افغان ها 
سروکار  شخصا  آن ها  با  دیگری  هرجای  از  بیش  که  ای 
دارند. باورها به طور گسترده برآنند که دادگاه ها و پولیس 
پست  سابقه ی  اند.  ]رشوه[  پیشنهاد  باالترین  خدمت  در 
حکومت های ملی و محلی به بی احترامی به قوانین منجر 
شده است و به طور طبیعی طفره رفتن از پرداخت مالیات 
را نیز در بر دارد. سه انتخابات ملی اخیر که با تقلب همراه 
افغانستان  را که شهروندان  تردیدهایی  بدون شک  بودند، 
قبال نسبت به نهادهای رسمی شان داشتند، تشدید کردند.

تسلط  عمومی  گفته های  بر  شدیدا  که  توطئه آمیزی  تفکر 
دارد، اعتماد عمومی را بیش تر کاهش می دهد. این نشان 
می دهد که نباید هرچیزی را که منبع رسمی دارد، به ارزش 
اسمی سنجید. باورها برآنند که انگیزه هایی که تغییر شکل 
می کنند.  کار  ملی  منافع  علیه  تاریک  نیروهای  و  یافته اند 
این امر به سرخوردگی دامن می زند و احساس درماندگی 
می کند.  تشویق  را  غیرشخصی  کالن  نیروهای  برابر  در 
برای تمام انواع انزجار از فساد، یک حس پذیرش از روی 
جدی  اصالحات  پیشنهادهای  دارد.  وجود  نیز  ناچاری 
گروه های  می شوند.  پنداشته  مظنون  یا  نمی شوند  گرفته 
یا جلب توجه گسترده ی  اعتبار  ایجاد  مدنی فکر می کنند، 

سیاست مداران یا مردم، مشکل است.
تمرکز  برای  جمهور  رییس  اقدامات  عمومی،  بی اعتمادی 
دوباره روی سیاست خارجی را نیز تهدید می کند. سوءظن 
دوانیده  ریشه  عمیقا  که  پاکستان،  انگیزه های  به  نسبت 
افغان  پناه دادن طوالنی مدت شورشیان  از  ناشی  و  است 
به  نسبت  شهروندان  از  بسیاری  است  شده  باعث  است، 
ارتش  و  حکومت  با  موفقیت آمیز  همکاری  شانس های 
هوادارانی  از  بسیاری  باشند.  داشته  تردید  پاکستان، 
اش  داخلی  برنامه های  برد  پیش  برای  غنی  اشرف  که 
باشند  راضی  شاید  حداقل  می کند،  نگاه  امید  آن ها  به 
را  پاکستان  که  هوادارانی  دهند،  تغییر  را  دیدگاه های شان 

به خاطر تمام بدبختی های افغانستان سرزنش می کنند.
باقی خواهد  کار  افغانستان یک جامعه ی محافظه  احتماال 
تالش ها  پذیرفت.  خواهد  آهستگی  به  را  تغییرات  و  ماند 
از  اجتماعی  و  سیاسی  جدید  ارزش های  آوردن  منظور  به 
لحاظ تاریخی با مقاومت قوی و اغلب مسلح روبرو شده اند. 
زمان  مرور  به  می توانند  عمیق  باورهای  حتا  حال،  این  با 
پرورش  و  آموزش  زمان،  مرور  به  کنند.  تغییر  و  نرم شده 
فراهم  دوباره  اجتماعی شدن  برای  را  فرصت هایی  جمعی 
خواهد کرد. افغان های جوان، که در مقایسه با بزرگان شان 
ایده های  به  متمایل  بیش تر  ظاهرا  دارند،  کمتری  تبعیض 
یک  دهی  شکل  برای  امید  بهترین  احتماال  اما  تازه اند. 
توسط  عمومی  اعتماد  کسب  در  مثبت،  سیاسی  فرهنگی 
حکومت، از طریق یک روند دوام دار و قابل درک در فراهم 

کردن امنیت و زندگی بهتر برای افغان ها نهفته است.
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1- اول باید زن را تعریف کنیم. یک  عده بچه ننه ها که غیر از مادر خود کس دیگری 
را انسان قبول ندارند، می گویند، زن مادر است. یک عده ی دیگر که معمواًل در تعریف 
مادر  این که  قاطی می کند، می گویند که زن ضمن  کردن هرچیز و هرکس، غیرت 
است، می تواند خواهر باشد. یک عده ی دیگر )این عده خیلی زیاد است( اصاًل دوست 
ندارند زن را تعریف کنند، اگر هم تعریف کردند، می گویند، زن که بازار رو شد، بگذارید 
اژدرموش بخوردش! خود زنان قبل از این که به تعریف خود بپردازند، تاریخچه ی ستم 
بر زنان را می خوانند. یک عده ی بسیار قلیل، اگر قلت شان را مورد آماج محاسبه قرار 
بدهیم، برابر می شود به درصدی حضور زنان در حکومت وحدت ملی که می گویند 
زنان انسان  اند؛ اما انسان بودن شان را قبول ندارند. یکی نیست به این ها بگویند که 

تنکیو مره یک ماچ!
این طوری  که  بود  آهنگ  یک  بلکه  نه،  قصه  راستی،  نه  بود.  قصه  یک  2- سابق 
شروع می شد: ریش سفیدای مهربان به ما میگن برین گم شین/امید زند  گی میدن، 
خانه  ی شان آباد باد! آخخخ خانه  ی شان آباد باد! این آهنگ به همان تناسبی که شدت 
از میان رفت. حاال شاید کمتر جوانی پیدا شود  مسابقه ی نسوارکشی فروکش کرد، 
که این آهنگ را تا آخر بلد باشد و بتواند زمزمه کند. در همان زمان، ریش سفیدان 
جمع می شدند، بعد از ظهرهای زمستان صورت به آفتاب تقدیم می کردند و با هم سخن 
می زدند. از همان زمان این ریش سفیدان اخطار می دادند که روزگاری خواهد رسید که 
مردان چندی، چنان قید شرف و شعور را بزنند که کارشان، پیدا کردن یک لقمه نان 
به نام زن باشد، حال آن که ذره ای احترام به زن ندارند. از این رو، هیچ بعید نیست که 
حتا آدم هایی مثل امرخیل هم امروز از روز جهانی زن تجلیل کرده و بگویند که مقام 
زن، فقط مقام خدا نیست، دیگر هر مقامی که در دنیا تاریخ دارد، زن شایسته ی آن 
بوده و هست. آخ که همان ریش سفیدان می بودند و همان مسابقه ی نسوارکشی و من 
می گفتم تنکیو مره یک ماشچ! )ماشچ در حقیقت همان ماچ است، منتها با طعم نسوار(

3- سومین چیزی که در رابطه با هشت مارچ مطرح است، شعور است. در این هیچ 
شکی نیست و من به صراحتًا اعالم می دارم که شعور من به اندازه ی یک دهم شعور 
یک زن نیست. زنان خیلی باشعورند. فقط یک اشکال کوچک دارند که کارشناسان 
دنیای زن آن را در قطار مشکالت تخنیکی می آورند و آن این که قصر باورهای زنان 
است،  مارچ  هشت  که  امروز  همین رو،  از  دارد.  فروریختن  به  شدید  عالقه  ی  بسیار 
مردان و زنان زیادی به این بهانه تنکیو مره یک ماچ مبادله خواهند کرد. واقعیت امر 
را کل ما می دانیم. زن زمانی زن است که در دورترین نقطه  ی دهاتی کشورمان، حق 

تجلیل و گرامی داشت از هشتم مارچ را داشته باشد.
4- در این قسمت یک پیام بازرگانی نشر می کنیم. می گویند شخص ابلهی در زمان 
مال نصرالدین در قید حیات به سر می برد. این شخص ابله پیش مال رفت و از مال 
در جوابش  ذله می شوید، چه کار می کنید؟ مال  که  سوال کرد که مال صاحب! شما 
گفت، من عکس زنم را نقاشی می کنم، سپس طرف آن نگاه کرده قاه قاه می خندم. 
آن ابله گفت، حیف که زن ندارم، ورنه می آوردم که عکسش را می کشیدی و قاه قاه 

می خندیدی. مال گفت: تنکیو مره یک ماچ! 
۵- دیده بان زنان درجه بندی شده  ی افغانستان به مناسبت اولین هشت مارچ حکومت 
وحدت ملی سندی را منتشر کرده که بر مبنای آن، غیر از بانوی اول مملکت، هیچ 
بانوی دیگری حق ندارد بانوی اول مملکت باشد. این نهاد که از سوی سازمان علل 
تمویل و تجهیز می گردد، از هژده ماه بدین سو فعالیت های خویش را شروع نموده که 

به نوبت خود می توان گفت، تنکیو مره یک ماچ! 
6- به نظر من، تجارت همیشه دور و برش رنگ می پاشد. هشت مارچ، حد اقل این جا 
حیثیت همان رنگ و برق تجارتی را دارد. خیلی دوست دارم امروز سر سرک بروم 
و هر زنی را که دیدم، بگویم، روزت مبارک ای زن! اما می ترسم که یک کاکه مرد 
کابلی پیدا شود و با مشت و چاقو به من بفهماند که تنکیو مره یک ماچ! بناًء نمی روم! 
باد کرده.  امروز سر و روی من  بفهمند که  زنان کشورم  دارم  7- راستش، دوست 
دلم از غصه به کشمش تقرب جسته و موهایم از شدت حسودی. تمکین را فراموش 
گریه ام  کنم،  عرض  صادقانه  اگر  حتا  بشکنم،  را  سرمه دانی ها  می شود  دلم  کرده ام. 
می گیرد از بس که غم های غلط ناشده در کوله بارهای ششم انبار شده و هی مرکز 
ثقلم را به لغزش مواجه می کنند. یکی خو به من زنگ زده بگویید که تنکیو مره یک 

ماچ! 
که  اند  آن هایی  نه  افغانستان،  زنان  دیگری ست.  در همه حال چیز  امر،  8- واقعیت 
چشم سرمه کرده با موتر زرهی دور کابل و هرات و مزار و قندهار را حلقه می کنند، 
بلکه آن هایی  اند که دوشادوش مردان خانواده، زحمت استمرار زندگی را می کشند. از 
دره های بلند و سرد بدخشان گرفته تا کوه پایه های هزارستان و ولسوالی دانگام! زنان 
افغانستان، نه آن هایی  اند که به لطف موقف پدر در بهترین دانشگاه های اروپا درس 
خوانده و پروژه  های احیای حقوق زن در افغانستان را می گیرند، حال آن که بویی هم 
از انسانیت نبرده و ذره  ای هم از رنج و زحمت زنان کشورم چیزی نمی فهمند! من این 
روز را برای زنی تبریک می گویم که سال هاست شوق سرمه کردن چشمانش را نکرده؛ 
اما با تمام وجود، برای زنده نگه داشتن خانواده اش، دوشادوش شوهرش کار کرده و 
زحمت کشیده! من این روز را به به زنانی تبریک می گویم که زحمت ده برابر را به 
راهی مکتب و مدرسه کنند!  را  )پسران و دختران شان(  فرزندان شان  تا  جان خریده 
روز شما مبارک! من به آن عده  از خانم هایی که یک دفعه ساعت هشت صبح سرمه 
می کشند و به جلسه رفته جلوه می فروشند و یک دفعه ساعت یازده و دفعه  ی دیگر 
ساعت دوی پس از چاشت، کاری ندارم. آن ها فعاًل که همیشه روز دارند. امید که مردم 
ما معنای رفاه را بفهمند و نگذارند تاجران رفاه و آسایش جامعه، کاری کنند که آن ها 

همیشه در رنج تداوم حیات باقی بمانند!...
ای بی انصاف! یک دفعه خو می گفتی که تنکیو مره یک ماچ!

خبرنگار ناراضی

هشت ماچ!

هادی دریابی

برگردان: حمید مهدوینویسندگان: ماروین وینبام و مینا یوسف زیمنبع: فارن پالیسی
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افغانستان و پاکستان از گذشته  ی شان فاصله می گیرند 
و در تالش برقراری صلح در امتداد مرز مشترک شان 
به  رسیدنش  زمان  از  غنی  جمهور  رییس  هستند. 
از  که  داده  وعده  و  کرده  دیدار  پاکستان  از  قدرت 
سیاست اختالف ورزی حامد کرزی با پاکستان فاصله 
از جانب خود، چندین  کنون  تا  زمان  آن  از  و  بگیرد 
هیأت به پاکستان فرستاده است. جنراالن پاکستانی، 
راحل شریف، رییس ستاد ارتش و رضوان اختر، رییس 
عمومی استخبارات آن کشو، آی اس آی، تاکنون پنج 
با  سازش  حتا  غنی  کرده اند.  دیدن  افغانستان  از  بار 
را  به هند  اولویت قرار داد، سفر خود  را در  پاکستان 
به تأخیر انداخت و منتظر پاسخ پاکستان به شاخه ی 

زیتونی که تعارف کرده، ماند.
در عین زمان، غنی به ریاست امنیت ملی افغانستان 
نهادهای  و  پاکستان  ارتش  با  که  است  داده  دستور 
استخباراتی آن در سرکوب و شکار رهبران تحریک 
گزارش هایی  حتا  کند.  همکاری  پاکستان  طالبان 
ارتش  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  شده اند  نشر 
پاکستان در امتداد خط دیورند عملیات نظامی مشترک 
داشته اند و مواضع طالبان را در هردو سوی مرز هدف 
یک  غنی  نخستین بار،  برای  برعالوه،  داده اند.  قرار 
به  را  افغانستان  ارتش  افسران  نفری  شش  گروه 
آموزشگاه های  به  نظامی  آموزش های  نمودن  سپری 
پیشین  جمهور  رییس  حتا  فرستاد.  پاکستان  ارتش 
از  استفاده  به  اعتراف  با  مشرف،  پرویز  پاکستان، 
گروه های آله ی دست برای تضعیف حکومت کرزی 
در گذشته، خواستار همکاری کامل با حکومت جدید 

افغانستان شد. 
به  آشکارا  مجاهدین  پیشین  رهبران  عکس،  بر 
حکومت وحدت ملی هشدار داده اند که هر نوع سازش 
و معامله با پاکستان بدون مشوره ی آنان نتایج شوم 
در پی خواهد داشت. تمام این مانورهای دیپلماتیک 
عمال تا کنون سبب چند دستگی سیاسی نشده است؛ 
اما آنان بسیاری از صاحب نظران را نگران کرده اند که 

غنی تمام کاردهایش  را بازی کرده است بدون آنکه در 
بدل آن، دست آورد ملموسی داشته باشد. 

آغازین  این گام های  دنبال  به  پرسش کلیدی ای که 
دیپلماتیک بی پاسخ مانده  این است که چرا این اقدام 
جدید با ابتکاراتی که در گذشته روی دست گرفته شد، 
این قدر متفاوت است و آیا آن قدر ثبات خواهد داشت 

که هردو طروف از آن سود ببرند؟
اعتماد  آن که  با  است:  ساده  پرسش  این  پاسخ 
شکسته شده در طول سال ها سد راه همکاری بین دو 
کشور است، افغانستان و پاکستان برای از بین بردن 
تندروی که مرزهای هردو کشور را تهدید می کند باید 
ادامه  ابد  تا  نیابتی  کنند. جنگ  کار  به طور مشترک 
نمی یابد- این جنگ جان صدها هزار انسان را گرفته 
است، ملیون ها غیرنظامی را بی جا ساخته و هزینه های 
داده  باد  به  را  دالر  میلیاردها  آن  اجتماعی-اقتصادی 
تاکتیکی  حرکت  گونه  هر  گذشته،  مانند  اما  است. 
به  محکوم  مدت  کوتاه  منافع  تضمین  برای  مقطعی 

شکست است. 
نتایج یک برنامه ی درازمدت آشکار است- پاکستان 
در نهایت خواستار به رسمیت شناخته شدن خط دیورند 
است، حکومتی در افغانستان استقرار یابد که دوست 
پاکستان و نفوذ هند در آن محدود باشد و عدم حضور 
افغانستان  مرز  امتداد  در  هند  دیپلماتیک  و  نظامی 
آن  استخبارات  و  پاکستان  ارتش  نیز،  و  پاکستان.  با 
می خواهند که طالبان بخشی از حکومت در افغانستان 
با  مرز  امتداد  در  که  افغانستان  والیت های  و  باشند 
در  شوند.  واگذار  طالبان  به  دارند،  موقعیت  پاکستان 
سوی دیگر، افغانستان از پاکستان می خواهد که دست 
از حمایت طالبان و شبکه ی حقانی بردارد و دیگر به 

آنان در داخل خاک خود پناه گاه امن ندهد. 
است،  چندپارچه  افغانستان  جدید  حکومت 
آن  اقتصادی  و  اجتماعی-سیاسی  آسیب پذیری های 
و  بیداد می کنند  آن  در  داخلی  رقابت های  فراوان اند، 
کشور  این  می برد.  رنج  قدرت  متعدد  مراکز  وجود  از 

جنجال برانگیز  پرسش های  حل  قدرت  و  صالحیت 
تاریخی و سیاسی مانند خط دیورند، روابط با پاکستان 
عمیق  فقدان  برعالوه،  ندارد.  را  مصالحه  اش  روند  و 
اعتماد بین نهادهای نظامی و سیاسی در داخل هردو 
کشور و بین هردو کشور، تالش های قبلی را بیهوده 

ساخته است. 
بازیگران بیرونی مانند هند، روسیه، عربستان سعودی، 
تازه  پیشرفت های  در  امریکا  متحده  ایاالت  و  ایران 
این  در  زیادی  منافع  پاکستان  و  افغانستان  میان 
معامله نهفته دارند و نیز از قدرت تأثیرگذاری بر آن 
برخوردار می باشند. هند- رقیب سرسخت پاکستان- 
با  پرنشیبش  مناسبات  تاریخ  به  توجه  با  روسیه-  و 
کابل  در  پاکستان  طرف دار  حکومت  پاکستان-از 
در  شیعه  اقلیت  نفوذ  که  است  امیدوار  ایران  بیزارند. 
دولت قوی گردد، اما عربستان سعودی مشتاق است 
باشد.  برقرار  که در کابل یک حکومت دوست سنی 
به  دیگر  بار  افغانستان  که  می خواهد  متحده  ایاالت 
پناهگاه تروریست ها تبدیل نشود و می خواهد مطمئن 
بیرون شوند.  این کشور سالم  از  شود که سربازانش 
تلطیف منافع جوانب سومی با محدود کردن ارتباطات 
و نظارت از گفت وگوها و مذاکرات از اهمیت حیاتی 

برخوردار است. 
انسداد  و  نیابتی  جنگ های  خصمانه،  مناسبات 
اقتصادی بین دو کشور که برای دهه ها دوام داشت، 
صرف  عزم  یا  پراگنده  دیپلماتیک  دیدارهای  با 
حکومت های افغانستان و پاکستان برای همکاری حل 
پاکستان  و  افغانستان  بلکه، حل مسئله ی  نمی شوند، 
نیاز به ساختن یک میکانسم درازمدت، سیستماتیک و 
قابل اعتماد دو طرف دارد که عوامل ریشه ای جنگ 
خاموش بین افغانستان و پاکستان را رفع کند و خط 
ملت  دو  بین  اعتماد  ساختن  برای  چندوجهی  مشی 
ایجاد گردد و یک گفت وگو بین تمام الیه های قدرت 
و سیاست گذاری دو کشور شکل گیرد. تمام این کارها 

باید بدون دخالت جانب سومی اتفاق بیفتد.

)فرد  کرزی  حامد  آن  در  که  گذشت  تغییر  به  رو  قبلی  انتخابات  روند  این حال،  با 
تحت حمایت مستقیم ایاالت متحده ی آمریکا( به عنوان نماینده ی اکثریت پشتون ها، 
با درک  داشت.  تعلق  متفاوت  کاماًل  قبیله ی  به یک  داشت؛ گرچه  را  اساسی  نقش 
محلی  ارگان های  و  ملی  دولت  یک  تشکیل  دلیل،  همین  به  مسلمًا  موضوع،  این 
تا  نبود. هم اکنون غنی یک سری تالش ها را روی دست گرفته است  موفقیت آمیز 
با »گروه طالبان« مذاکره کند. بر همین اساس، اکنون یک سری موضوعات باعث 
باب  تا  کرد  تالش  غنی[  ]اشرف  او  است.  شده  افغانستان  مقام های  سایر  نگرانی 
»برادران  عنوان  به  آن ها  از  که  گروهی  کند.  باز  طالبان  با  را  مذاکره  و  گفت وگو 

ناراضی« ]1[ و »مخالفان سیاسی« ]2[ یاد می شود.
***

بر اساس موارد ذکرشده، می توان نتیجه گرفت که بعد از انتقال قدرت نیز وضعیت 
در افغانستان  هیچ تغییری نکرده است. برای مثال، با توجه به افزایش فعالیت گروه 
طالبان، آن هم هم زمان با خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور و همین طور 
حمالت طالبان بر مراکز والیت ها و فعالیت نه چندان مؤثر نیروهای امنیتی افغانستان  
به گونه ای  اینک، وضعیت  و  اشرف غنی ضعیف ظاهر شده  قرار شواهد، دولت  اما 
امنیتی  نیروهای  گذشته،  سال  در  که  است  حالی  در  این  است.  پیش بینی ناپذیر 
افغانستان به صورت مستقالنه و بدون کمک نیروهای آمریکایی، عملیات تهاجمی را 
بر مواضع »مخالفان سیاسی« انجام دادند. این عملیات، البته که تلفات سنگینی نیز 
در پی داشت؛ اما نیروهای امنیتی افغانستان تا حدی این واقعیت را ثابت کردند که 
امیدی برای آن است که دولت آینده ی افغانستان بتواند از خودش دفاع کند و امنیت 
خود را در دست گیرد؛ حد اقل این که  نیروهای امنیتی می توانند بدون حمایت مستقیم 

نظامی ایاالت متحده، امنیت را حفظ کنند. 
اما ظاهراً کابل هنوز هم واقعًا آماده ی دفاع مستقالنه از خود، بدون حمایت های مالی 
دست  از  قیمت  با  حتا  طالبان  براین،  نیست. عالوه  واشنگتن،  نظامی  و کمک های 
دادن مناطق زیر کنترول خود، سودای بازگشت دارند و هنوز نیز دل سرد نشده اند. به 
عنوان نتیجه، می توان گفت که دولت کابل هنوز هم آمادگی کامل را برای کنترول 
تمام کشور ندارد. در همین راستا، تشکیل واحدهای نظامی محلی، از اهمیت ویژه ای 
می تواند برخوردار باشد که در حال حاضر تعداد آن ها به سی هزار نفر رسیده است. با 
وجود جرم و خالف های نیروهای محلی )اربکی( مثل تالش و فعالیت های آن ها برای 
ایجاد هسته ی قدرت های خودگردان جدا از دولت مرکزی و حتا ایده ی دولت جا گزین 
در مناطق مختلف، اما در حال حاضر دولت اشرف غنی ناگزیر است تا با پذیرش »شر 

کمتر«، کمیت و ظرفیت آن ها را باال ببرد.
***

برای  چشم انداز  یک  ارائه ی  برای  تالش  و  افغانستان  داخلی  اوضاع  آنالیزه کردن 
آینده ی این کشور، دشوار است. نباید نادیده گرفت که بحران های سیاسی این کشور، 
ریشه های عمیقی دارند. بنابراین، حل چنین مشکل، در فواصل دو/سه سال، عماًل 
نیروهای  آن  در صدر  و  خارجی  نیروهای  خاطر، حضور  همین  به  است.  غیرممکن 

آمریکایی، برای کنترول اوضاع در این کشور، در مقیاسی بزرگ، تأثیر گذار است.
جمهور  رییس  میان  تضاد  بر  روند،  این  که  دارد  وجود  زیادی  احتمال  این حال،  با 
اشرف غنی و نخست وزیر عبداهلل عبداهلل بیفزاید و همین طور اعضای پارلمان را که 
به نمایندگی از بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی و مردم افغانستان آن جا حضور 

دارند، به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
از  بسیاری  برخالف  که   انداخت  نظر  از  نباید  موضع، هم چنین  این  نظرداشت  در  با 
پیش بینی ها و احتماالت، نظام سیاسی افغانستان، ارتش و پولیس ملی و ارگان های 
والیتی این کشور، پس از خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور، با خطر سقوط و 
فروپاشی مواجه نخواهد شد. افزون بر این، آن ها ]نیروهای امنیتی افغانستان[ تا به حال 
توانایی های خود را برای اقدامات مستقالنه علیه مخالفان دولت، ثابت کرده اند. همه ی 
این ها، دالیل کافی برای انجام اقدامات مستقالنه و حفظ نظام می توانند باشند، البته 
که دشوار است و راه، پر  خم و پیچ و در واقعیت امر، راهی ضروری برای هر کشوری 

که تالش دارد تا به استقاللیت برسد.

______________
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تالش برای استقاللیت؛ 
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افغانستان در نگاه

نویسنده: تمیم عاصی 
برگردان: جواد زاولستانی 

منبع: فارن پالیسی 

پیش نهاد صلح افغانستان به پاکستان 
افغانستان در تالش بازسازی روابط پرفراز و نشیب خود 
با پاکستان است. آیا این سودای بزرگ نتیجه خواهد داد؟



از هشتم مارچ، روز جهانی هم بستگی زنان همه ساله در سراسر 
جهان تجلیل می شود. این مناسبت بهانه ای است که از مقام 
انسانی زن گرامی داشته شده و از رنج ها و دشواری هایی که 
زنان با آن رو به رو اند، یادآوری شود. این روز به خاطری روز 
زن نام گرفته شده که برای اولین بار در سال 187۵ میالدی 
ایاالت  نیویارک  شهر  در  نساجی  شرکت  یک  کارگر  زنان 
متحده به خاطر شرایط سخت کاری و دست مزد کم، به طور 
دسته جمعی اعتراض کردند. پس از آن با گذشت پنجاه سال از 
این تاریخ، در سال 19۰8 در همین روز )هشتم مارچ( تعدادی 
از زنان کارکر یک شرکت نساجی کتان نیز در شهر نیویارک 
اعتراض  به  علیه شان دست  تبعیض  و  کم  حقوق  بخاطر  به 
جمعی زدند. اما صاحب کارخانه و نگهبابان آن تالش کردند، 
این اعتراض زنان کارگر  در میان کارگران بخش های دیگر 
کارشان  محل  در  را  معترض  زنان  این  نکند.  پیدا  گسترش 
حبس کردند. اما به دالیل نامعلوم، این کارخانه  آتش گرفت 
و 129 کارگر زن در این حادثه جان باختند و تعداد کم آن ها 
مارچ  هشتم  صورت،  این  به  دهند.  نجات  را  خود  توانستند 
علیه  زنان  هم بستگی  و  اعتراض  روز  عنوان  به  تاریخ  در 
نابرابری ها و تبعیض با زنان مبدل شد. در نهایت به پیش نهاد 
خانم کالرا زتکین در دومین کنفرانس سوسیالیستی زنان که 
در 27 آگست سال 191۰ در شهر کپنهاگن آلمان برگزار شده 
بود، هشتم مارچ به عنوان »روز جهانی زن« معرفی شد. از 
از هشتم مارچ به عنوان  بعد در سراسر جهان  به  تاریخ  این 
روز زن و دفاع از حقوق زنان و اعتراض در برابر تبعیض و 

نابرابری علیه زنان، تجلیل می شود.
نقض  و  محدودیت ها  با  نحوی  به  جهان  سراسر  در  زنان 
جوامع  در  زنان  میان  این  در  اما  اند.  رو به رو  حقوق شان  
با  بیش تر  سنتی،  فرهنگ  و  طبقاتی  ساختار  با  توسعه نیافته 

ستم و تبعیض مواجه اند. هرچه ساختار جامعه بسته و طبقاتی 
باشد و از نظر فرهنگی در سطح پایین تری قرار داشته باشد 
و فرهنگ و ارزش های مردساالرانه در آن  حاکم باشد، در آن 
جامعه ستم و محدودیت علیه زنان ساختاری تر و ریشه دارتر 

می باشد.
فعال  زنان  تجلیل می شود.  نیز  افغانستان  در  مارچ  از هشتم 
برپایی مراسم و  با  این روز  نهادهای مدافع حقوق زن در  و 
همایش هایی، از نابرابری در حق زنان و رنج ها و ستم هایی 
که زنان با آن روبه رو اند، یاد آوری می کنند. ستم و تبعیض 
علیه زنان در جامعه ی افغانستان به گونه  ی گسترده و با ابعاد 
حقوق  نقض  زمینه های  می گیرد.  صورت  مختلف  اشکال  و 
زنان در جامعه ی افغانستان ریشه در ساختار بسته ی اجتماعی، 
این  دارد.  مردساالرانه  ارزش هایی  و  جنسیتی  هنجارهای 
عوامل باعث می شوند که فرصت تواناشدن را از زنان بگیرند 
در  بودن  و  زناشویی  بسته ی  روابط  چرخه ی  در  را  آن ها  و 
خانه محدود کنند و توجیه گر خشونت و محدودیت بر رفتار و 

فعالیت زنان گردند.
تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ی زنان، حکایت گر این واقعیت 
است که ناتوانی زنان، علت اساسی ستم و نقض حقوق زنان 
را  زن  شخصیت  از  نادرست  تعریف های  و  روایت ها  و  بوده 
و  ستم  از  زنان  رهای  برای  گام،  اولین  می سازد.  توجیه پذیر 
خشونت این است که ساختارها و مناسبات نابرابر در جامعه 
شکسته شوند و زمینه های رشد و توان مندی برای افراد جامعه 
آماده شوند و جنبش دادخواهی زنان توسط خود زنان شکل 
گرفتن  و  توان مند شدن  برای  زنان  و  شود  رهبری  بگیردو 

حقوق شان، مبارزه ی دوام دار کنند.   
مردان که شریک زندگی زنان اند هم نقش تحکیم کننده ی 
و  باشند  داشته  می توانند  را  زنان  علیه  ستم گرایانه  مناسبات 

اقتدار ظالمانه بر زندگی زنان را حاکم سازند و هم می توانند 
از  رهایی  برای  را  زنان  انسانی،  جامعه ی  یک  ایجاد  برای 
نقشی  رسانند.  یاری  اجتماعی،  نابرابر  قیودات  و  هنجار ها 
مناسبات  و  هنجارها  شکستن  برای  می توانند  مردان  که  را 
را  زنان  که  است  این  کنند،  ایفا  جامعه  در  جنسیتی  نابرابر 
مردان  انسانی  رسالت  رسانند.  یاری  توان مند شدن شان  برای 
در قبال زناِن نزدیک به خودشان )دختر، خواهر، مادر...( این 
است که با آن ها برخورد انسانی داشته باشند و حقوق انسانی 
آن ها را رعایت کنند. برای توان مند شدن این زنان از زمینه ها  
و امکاناتی که در اختیار دارند، استفاده کنند. در جامعه حق 
انسانی زنان را نقض نکنند و با آن ها برخورد شایسته داشته 
باشند. این عقالنی ترین کنشی است که مردان می توانند برای 
دفاع از شخصیت و حقوق انسانی زنان، ایفا کنند. اما در نهایت 
و  باشند  آزادی شان  قهرمان  می توانند  که  هستند  زنان  این 

زنجیر نهایی ستم و نابرابری علیه شان را بشکنند.

تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ی زنان، حکایت گر 
این واقعیت است که ناتوانی زنان، علت اساسی ستم 
و نقض حقوق زنان بوده و روایت ها و تعریف های 
نادرست از شخصیت زن را توجیه پذیر می سازد. 
اولین گام، برای رهای زنان از ستم و خشونت این 
است که ساختارها و مناسبات نابرابر در جامعه 
شکسته شوند و زمینه های رشد و توان مندی برای 
افراد جامعه آماده شوند و جنبش دادخواهی زنان 
توسط خود زنان شکل بگیردو رهبری شود و زنان 
برای توان مند شدن و گرفتن حقوق شان، مبارزه ی 
دوام دار کنند.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

   یک شنبه17 حوت، 1393سال چهارم شماره 792  

یادداشت های سخیداد هاتف

آثار  تخریب شدن  مورد  در  ملل  سازمان  سخن گوی 
باستانی عراق اظهار نگرانی کرد. یکی از خبرنگاران از 
وی پرسید که آیا واقعا نگران است. سخن گوی مذکور 

گفت:
»نه، نگرانی ندارم. اما وظیفه دارم که آن را اظهار کنم«.

بوداهای  با  طالبان  که  کاری  به  اشاره  با  این سخن گو 
بامیان کردند، گفت:

»اگر یاد تان باشد، سابق در شهر بامیان افغانستان دو 
تا بودا بودند و طالبان هر  دوتای شان را منفجر کردند. 
اظهار  به  کسی  اما  کردیم؛  نگرانی  اظهار  ما  آن وقت 

نگرانی ما توجه نکرد«.
وی در پاسخ به این سوال که سازمان ملل وقتی کاری 

نمی کند، چرا اظهار نگرانی می کند، گفت:
آدم  درون  در  اگر  و  است  بدی  چیز  نگرانی  »ببینید، 
گره شود و همان جا بماند، ممکن است رفته-رفته باعث 
سرطان شود. این است که ما آن را اظهار می کنیم تا 
بیرون بیاید و مسافر کوه و بیابان شود. راستی، مسافر 
افغانستان  شهروندان  از  نفر  سی  که  آمد  یادم  گفتم 
نیز ربایش شان رخ داده است. جا دارد که این رویداد 
نامناسب را به بهترین وجه محکوم نموده و اظهار نگرانی 

خود را بکنم بکنم«.
رواِن  سال  در  دارد  قصد  ملل  سازمان  می شود  گفته 
میالدی هزاران نفر از چهارسوی جهان را در شعبه ی 
اظهار نگرانی خود استخدام کند. معاون دبیرکل سازمان 

ملل به رسانه ها گفت:
»متأسفانه میزان وقوع رویدادهای نگرانی آور به حدی 
باال رفته که ما با کارمندان موجود خود نمی توانیم به 
برسیم.  رویدادها  این  همه ی  مورد  در  نگرانی  اظهار 
به همین خاطر، تصمیم گرفته شد که افراد بیش تری 
شدت  درجه ی  و  نوع  به  مطابق  تا  کنیم  استخدام 
مؤثر  و  جدید  کامال  روش های  به  ناگوار،  رویدادهای 

اظهار نگرانی کنند«.
وی اضافه کرد:

» البته مورد افغانستان کمی فرق می کند. ما چهار صد و 
هشتاد هزار برگه ی مزین شده به اظهار نگرانی خود را 
به دولت افغانستان داده ایم و جای تاریخ و محل رویداد 
و نوع فاجعه را خالی گذشته ایم. قرار شده که هر بار 
فاجعه ای اتفاق افتاد، دولت افغانستان خانه های خالی را 

پر کرده و به امضای ما در پای برگه ها توجه نماید«.
آگاهان معتقد اند که خدا نیاورد همه ی ما از اوییم و به 

سوی او باز می گردیم، با نگرانی.
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آخرین حلقه ی زنجیر ستم بر زنان،

نگرانِی خوب )به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن(
قلِب ایمان است

به دست زنان می شکند



بگو مگو از

به  تقلید از د کتر علی  شریعتی: مادرم که وجودم برایش همه  
غم بود و وجودش برایم همه  مهر،

در حقیقت روز جهانی زن و روز جهانی کارگر بیش تر مانع 
برای تغییرهای رادیکال است و کم تر ره گشا. در این  روزها 
اکثرا شعار داده می شود؛ اما سود زیادی به  زنان و کارگران نرسیده  است. در مدرن ترین 
کشورهای جهان، میشل به  نام اوباما و هیالری به  نام کلینتون شناخته می شوند. هویت 
زن در هویت مرد محو می شود. عکس مادر عزیزم »سلطان« را نشر می کنم و این روز را 
به او و به  هیچ زنی تبریک نمی گویم، به  عنوان یک انسان، به  جای تبریک گفتن ، اعتراف 
برای یک  پرادعا و »فیس بوکی« هیچ کاری  ما نسل  می کنم و معذرت می خواهیم که 
جامعه ی برابر و عادالنه نکردیم یا یک عده ی کوچک که درد و درک داشتند، نتوانستند. 

از تبریک گفتن می شرمم؛ زیرا »روزهای بدی زنان« شرم دارند؛ اما تجلیل و تبریک نه. 
تا هنوز دختران توسط خانواده به  شوی فروخته و بینی گل چمن ها توسط شوی  بریده 

می شوند. صبرگل ها را قربانی کردیم و صدای شعرخوانی نادیا انجمن ها را خاموش...

کار
اکثر افغان ها یا بیکار اند، یا از کاری که دارند، به قدر کافی 
عاید به دست نمی آورند. از این رو، بیکاری و نداشتن شغل 
مناسب، بزرگ ترین نگرانی مردم ماست. اما واقعًا چقدر به 
آنان  بیاندیشند؛ چون  به کار  نمی توانند  بیش تر »رهبران«  توجه می شود؟  این مشکل 
از این »رهبران« و  با پول های هوایی و زورگیری به نان و چوکی رسیده اند. بخشی 
»سیاست مداران« با آن که در موترهای زرهی می گردند، پول هنگفت دارند، در مناصب 
کالن ترها  پیش  پول  گرفتن  برای  دست شان  همیشه  اند.  گدا  ذهنًا  ولی  هستند،  باال 
و  مالک جایداد  اندوخته اند،  پول  بانک ها  در  آن که  با  دیگران  است.  دراز  زوردارترها  و 
فابریکه و سرمایه اند، ولی از چندوچون کار خبر ندارند و ذهنًا چکه چور و لمپن می باشند.
بخشی  رسیده های نارهبر هم انجوزده و پروژه ای تربیت شده اند. حس تالش، کار آفرینی 

و ساختن تدریجی در آنان عقیم مانده است.
ادامه ی  یا  افزایش  برکت  از  تا  اند  اخبار کمک های خارجی  به زنگ  نیز گوش  جمعی 
کمک های بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، یو اس ای آی دی و دیگران چند نفر دیگر 
در آن باالها پول دارتر شوند و شهرک و پروژه ی تازه راه بیاندازند تا چند صباحی برای 

آنان فرصت »کسب روزی حالل« مهیا شود.
تعدادی دست به آسمان اند. شکر نعمت کم  باری تعالی را به جا آورده و برای بیش تر 

آن دعا می کنند.
اما  بیکاری کم کم در زیر پوست جامعه در حال پندیدن است. اگر به مرز انفجار رسید، 

بسیار چیزها را زیر و رو خواهد کرد.

آخرین اطالعات در باره ی مسافران هزاره
جانی  امنیت  با  آن  ارتباط  و  اطالعات  بودن  سری  به  نظر 
مسافران، این جا فقط بخشی از معلومات را خواستم با شما 
شریک سازم. ۱- طوری که قبال نیز نوشته بودم، معلوماتی 
گروگان گیران جنگ جویان  میان  در  این که  بر  مبنی  داده شده،  مردم  درخور  هنوز  تا  که 
خارجی حضور دارند، کامال دور از واقعیت است. طبق اطالعات دقیق نیروهای استخباراتی، 
گروگان گیران همه طالبان محلی هستند که در این اواخر پرچم شان را از سفید به سیاه تبدیل 

کرده اند.
۲- در عملیات نیروهای ارتش ملی، پولیس و نیروهای امنیت ملی، دو تن از رهبران طالب 
از،  اند  این دو تن عبارت  به قتل رسیده اند.  بودند،  از جمله ی طراحان گروگان گیری  که 
مولوی حکمت اهلل و مولوی نصر اهلل. به عالوه ی این دو تن، نزدیک به چهل تن دیگر نیز در 
عملیات نیروهای ارتش افغانستان به قتل رسیده اند که همه   طالبان محلی بوده اند. پروگاندای 

کشته  شدن بیش از ۱۰۰ تن واقعیت ندارد.
تا کنون  اما  را می دانند و می دانستند؛  بزرگان قومی محل نگهداری مسافران هزاره   -۳
معلوماتی را که آن ها در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده اند، غیرواقعی و گمراه کننده بوده است. 
یک منبع امنیتی در زابل می گوید، »اکثریت مذاکره کننده گان در جمع بزرگان قومی در زابل 
با گروگان گیران روابط خانوادگی و قومی تنگاتنگی دارند که نظر به آن تا کنون نخواسته اند 

صادقانه با نیروهای امنیتی همکاری کنند«.
۴-مسافران هزاره چند شب در منطقه ای موسوم به »سولو« نگهداری می شده و بخشی از 
نیروهای پولیس محلی از قضیه آگاه بوده اند؛ اما آن ها به خاطر مسایل قومی و خویشاوندی 
با گروگان گیران، نه خود اقدامی برای رهایی مسافران هزاره کرده و نه این معلومات را برای 

نیروهای ارتش و امنیت ملی داده اند.
۵- یکی از نیروهای ارتش ملی در هنگام عملیات دو روز پیش از پشت سر هدف گلوله قرار 
گرفته است، این مسئله نشان می دهد که در میان ارتش افغانستان نیز کسانی هستند که عمال 

با اسلحه ی دولتی در صحنه ی عملیات، همکاران شان را هدف قرار می دهند.
۶- عصر امروز مسافران هزاره از سوی قوماندان های طالب به دو دسته ی جداگانه تقسیم 
شده اند و هر دسته به محل خاصی در نزدیکی منطقه ی »سیرو« انتقال داده شده است. 

منطقه ی »سیرو« مربوط به والیت ارزگان می شود.
۷- تروریستان طالب می خواهند مسافران هزاره را از راه »سفید کوتل« به سیرو و در نهایت 

به ولسوالی »اجرستان« انتقال دهند.
به  معروف  آخوند زاده«  عبداهلل  خانه ی »مال  در  امشب  هزاره  مسافران  از  دسته  ۸- یک 

»ډوډی« نگهداری می شوند.
۹- عده ای از قوماندانان اردوی ملی مربوط قول اردوی »اتل« در عملیات نجات تعلل کرده اند 
و نتیجه ی آن را هم مسئولین می دانند. امیدوارم از آن ها در این باره بازخواست صورت گیرد.

۱۰- بعضی از مسئوالن دولتی در روز های گذشته با راه انداختن پروگاندا، کوشش کردند 
تالش های بزرگان جاغوری را به نفع دولت مصادره کنند. این عده گفته بودند که دولت 

افغانستان تالش های زیادی کرد تا از طریق گفت وگو مسافران را آزاد کند.
در این باره باید یاد آور شوم که تمام تالش هایی که قبل از عملیات نظامی از راه مذاکره با 
ریش سفیدان زابل در منطقه ی »جنگلی« صورت گرفت، مربوط به حرکت مردمی بزرگان 
جاغوری بود و دولت افغانستان هیچ نقشی در آن نداشت. حتا تا حال دولت افغانستان نمی داند 
در بین مذاکره کننده گان چه حرف هایی رد و بدل شده است، چه رسد به این که در آن نقشی 

داشته باشد.
می ترسم این بی تفاوتی دولت و خاموشی شما مسافران را با سرنوشت درد ناکی مواجه سازد. 

بیش تر خود می دانید.

عظیم بشرمل

Younus Negah

Basir Ahang





در فیلم علمی-تخیلی »لوسی« ادعا می شود، ما فقط 
این  واقعا  آیا  می کنیم.  استفاده  مغزمان  درصد   ۱۰ از 

طور است؟
بسون،  لوک  ساخته ی  »لوسی«  سینمایی  فیلم 
دروغ  یک  اساس  بر  فرانسه ای،  مشهور  کارگردان 
یک  و  رایج  غلط  یک  بگوییم،  باشد  بهتر  شاید  یا 
افسانه ی علمی ساخته شده است: »ما انسان ها فقط 
از ۱۰ درصد ظرفیت مغزمان استفاده می کنیم.« البته 
غلط  است،  کرده  اعالم  مصاحبه ای  در  بسون  خود 
بودِن ایده ی اصلی فیلمش را می داند؛ اما به هرحال، 
سینمایی اش  اثر  ساخت  برای  آن  از  گرفته  تصمیم 
استفاده کند. باید این را در نظر داشته باشید که لوک 
بسون کارگردانی ریالیست نیست و فیلم »لوسی« را 

در ژانر علمی-تخیلی ساخته است.
داستان از این قرار است که عده ای قاچاق چی از دختری 
به نام لوسی )با بازی اسکارلت یوهانسون( برای حمل 
ماده ی مخدر تفریحی جدیدی که ساخته اند، استفاده 
می کنند. ماده در شکم لوسی جاسازی می شود؛ اما در 
در  او می شود.  بدن  وارد  و  کرده  نشت  سانحه ای  اثر 
تا  اتفاق، لوسی قادر می شود به تدریج  این  نتیجه ی 
۱۰۰ درصد از توان و ظرفیت مغزش را مورد استفاده 

قراردهد.
توانایی های او خارق العاده هستند؛ در یک لحظه زبان 
چینی را یاد می گیرد، تمام شخصیت های منفی فیلم را 
یک تنه شکست می دهد، ماشین ها را با نیروی ذهنش 
جا به جا می کند و خیلی چیزهای دیگر که دیدن فیلم 
را لذت بخش می کنند. شخصیت اصلی دیگر فیلم 
نیز دانشمندی است )با بازی مورگان فریمن( که تمام 
زندگی علمی اش را وقف نظریه )۱۰ درصد( کرده است.

افسانه ی 10 درصد از کجا شروع شد؟
 در خصوص این که این افسانه از کجا آغاز شده است،
اما با اطمینان »۱۰۰ درصد« صحبت کرد؛   نمی توان 
 به نظر می رسد نخستین بار روزنامه نگاری به نام لوول
 چنین ادعایی را در )Lowell Thomas( توماس
 مقدمه ی کتابش با عنوان »چه طور دوست پیدا کنیم
به و  کرده  مطرح  باشیم«،  داشته  نفوذ  دیگران  بر   و 
 این ترتیب، باعث گسترش آن شده است. توماس در
 کتابش نقل قول اشتباهی از ویلیام جیمز، روان شناس
تنها ۱۰ انسان معمولی  آورده است: »یک   آمریکایی 
.»درصد توانایی مغزش را مورد استفاده قرار می دهد
شایعه ی دیگری این ادعا را به آلبرت انشتین نسبت 
می دهد. طبق این شایعه، انشتین نبوغش را مدیون 
استفاده از تنها ۱۰ درصد مغزش می دانسته است. برخی 
هم ویلدر پنفیلد )Wilder Penfield( را مسئول 
پنفیلد که جراح مغز و  رایج می دانند.  این غلط  رواج 
اعصاب بود، بخش هایی از مغز را که به یافته ی او به 
تحریک الکتریکی جواب نمی دادند، »قشر خاموش« 
یافته های  برخالف  که  می دانیم  امروزه  البته  نامید. 

پنفیلد، تمامی این نواحی دارای کارکرد هستند.
آیا هنوز افرادی به این افسانه باور دارند؟

به نظر می رسد پاسخ این پرسش مثبت است. نتایج 
نظرسنجی ای که در سال ۲۰۱۲ در انگلستان و هالند 

از آموزگاران مکتب شد، نشان داد که به ترتیب ۴۸ و 
۴۶ درصد آن ها چنین باوری داشتند. سال گذشته نیز 
بنیاد پارکینسون مایکل جی . فاکس در تحقیقی به 
این نتیجه رسید که ۶۵ درصد افراد در آمریکا به این 

افسانه باور دارند.
آیا حقیقتی در این افسانه نهفته است؟

هیچ حقیقتی در این که ما تنها از ۱۰ درصد ظرفیت 
جدیدترین  ندارد.  وجود  می کنیم،  استفاده  مغزمان 
حال  در  که  زمانی  حتا  داده اند،  نشان  مغز  تصاویر 
استراحت هستیم، تمام مغز ما فعال است، چنان چه 
عوارض  شود،  وارد  مغز  به  آسیبی  کوچک ترین 
ویران گری به جای می گذارد، این پدیده ای نیست که 
از مغزی که ۹۰ درصدش بی استفاده است، انتظار برود.
اگر فکر می کنید مثال وقتی فردی در اثر سانحه ای 
دست یا پایش را از دست بدهد، بافت عصبی مربوط 
به عضو از دست رفته بی استفاده می ماند. باید بدانید 
مناطق  آزادشده در خدمت  بافت عصبی  واقع  در  که 
مجاور آن عضو قرار می گیرد. مغز می تواند به آسانی از 

تمام ماده ی عصبی در دست رس استفاده کند.
چرا این افسانه هم چنان زنده است؟

که  چرا  است؛  جذاب  بسیاری  نظر  از  افسانه  این 
پتانسیل بی نهایتی در اختیار انسان می گذارد. خیلی از 
ما فکر می کنیم، اگر می توانستیم از تمام ظرفیت های 
ذهن مان استفاده کنیم، به بسیاری از اهداف مان دست 
زبان های  یادگیری  آرزوهایی هم چون  می کردیم.  پیدا 
جدید، نواختن سازهای مختلف و به دست آوردن انواع 
و اقسام مهارت ها هستند که به شکل افسانه ی ۱۰ 

درصد درآمده اند.
آیا رواج دادن بیش تر این افسانه از طریق 

فیلمی نظیر »لوسی« اهمیتی دارد؟
در  رایج  سوءتفاهم های  دانشمندان،  برخی  نظر  از 
مورد مغز به قدری زیاد هستند که رواج دادن بیش تر 
برخی  البته  است.  مضر  واقعا  سینما  طریق  از  آن ها 
نگرفتن  جدی  مسئولیت  و  هستند  خوش بین تر  هم 
آن ها  مخاطبان  با  را  سینمایی  فیلم های  ادعاهای 

می دانند.
واقعیت چیست؟

بی استفاده  مغز  از  بزرگی  »بخش های  محبوب  باور 
هستند و می توان آن ها را فعال کرد«، ریشه در فولکلور 
)باورهای عامیانه( دارد، نه علم. تنها چیزی که می توان 
و  گوناگون  تجارب  اثر  در  مغز  که  است  این  گفت، 
تغییر می کند. درست است که هنوز رمز و  یادگیری 
رازهای زیادی در مورد مغز وجود دارند؛ اما بررسی های 
فیزیولوژیک و تصاویر جدید نشان می دهند که تمامی 
بخش های مغز فعال و دارای کارکرد هستند. این که 
رفتارهای  هم  با  همکاری  در  چگونه  مغز  سلول های 
هوشیاری  یا  می شوند،  سبب  را  اختالل ها  و  پیچیده 
چگونه در انسان ایجاد می شود، هنوز مشخص نیست؛ 
اما تمامی بررسی ها دانشمندان را به این نتیجه رسانده 
تالش  حاصل  مغز  پیچیده ی  کارکردهای  که  است 
دسته جمعی تمام ذخیره ی عصبی موجود در آن است.
استفاده ی ۱۰ درصدی از مغز در عمل به چه معناست؟

با  درصد   ۱۰ عدد  بپرسیم،  خودمان  از  باید  نخست 
استفاده از چه اطالعاتی به دست آمده است. آیا این 
عدد به ما می گوید چنان چه ۹۰ درصد مغز را برداریم، 
به  انسان  مغز  نمی آید؟ وزن  برای مان پیش  مشکلی 
را  آن  درصد   ۹۰ اگر  است.  گرام   ۱۴۰۰ متوسط  طور 
نظر  از  که  می ماند  باقی  گرامی  مغزی ۱۴۰  برداریم، 
وقتی  شاید هم  است.  گوسفند  مغز  به  نزدیک  اندازه 
از ۱۰ درصد ظرفیت مغزمان  کسی می گوید ما تنها 
استفاده می کنیم، منظورش این است که در هر لحظه 
آن ها ضروری  از  یکی  فقط  عصبی  سلول  ده  هر  از 
اگر  این است که حتا  واقعیت  استفاده است.  و مورد 
نیورونی در یک لحظه در حال شلیک پتانسیل عمل 
سلول های  از  عصبی  پیام  دریافت  حال  در  نباشد، 

مجاور است.
خدمت  در  می توانند  مغز  در  مختلف  مسیرهای 
مثال، چندین شبکه  به عنوان  باشند.  واحد  کارکردی 
قرار  استفاده  مورد  بینایی  برای  که  هستند  مغز  در 
 )Redundancy( می گیرند. این پدیده که افزونگی
نام دارد، در سرتاسر سیستم عصبی دیده می شود و 
از  اثر  در  است که تضمین می کند  امنیتی  سازگاری 
مشخصی  کارکرد  مسیرها،  این  از  یکی  رفتن  بین 

مختل نمی شود.
نشده  خاموش  مغزمان  هستیم،  خواب  ما  وقتی  حتا 
است، بلکه در حالت فعالیت متفاوتی قرار گرفته است. 
سیناپس های  عصبی،  سیستم  شکل گیری  روند  در 
بسیاری شکل می گیرند و بعضی از آن ها در مراحل 
و  پیدایش  زمانی  دوره ی  این  می شوند.  حذف  بعدی 
است که سیم کشی  دقیقی  تنظیمی  حذف، سازوکار 

)Wiring( سیستم عصبی را تعیین می کند.
باشد،  نداشته  اطالعات  درون داد  مسیری  چنان چه 
مراحل  در  به خصوص  مسئله  این  و  می رود  بین  از 
ابتدایی تکامل دستگاه عصبی قابل مشاهده است. اگر 
چشم ها و در نتیجه مغز در ابتدا در معرض اطالعات 
بصری قرار نگیرند، بینایی به کلی از بین می رود. در 
واقع اگر ۹۰ درصد مغز ما بی استفاده بود، مسیرهای 
عصبی آن از بین می رفت؛ اما در عمل چنین اتفاقی 

نمی افتد.
انرژی  و  اکسیجن  تأمین  نظر  از  مغز  به  رسیدگی 
اندامی که تنها ۲  آن برای بدن گران تمام می شود. 
درصد وزن بدن را تشکیل داده است، ۲۰ درصد انرژی 
را مصرف می کند. مرگ هنگام تولد در انسان ها آمار 
باالیی دارد که به دلیل انداز ه ی بزرگ جمجمه است. 
چنان چه ۹۰ درصد مغز غیرضروری بود، داشتن سری 
ایجاد  انسان  برای  بیش تری  بقای  شانس  کوچک تر 
این  تا  که  مغزی  فرگشت،  اصول  اساس  بر  می کرد. 
حد ماده ی بی استفاده و انرژی بر دارد، وجودش بسیار 
نامحتمل است. اگر این افسانه حقیقت داشت، انتخاب 

طبیعی، مغز ناکارآمد را حذف می کرد.
از ۱۰ درصد  تنها  بار دیگر که جمله ی »ما  بنابراین، 
با  شنیدید،  را  می کنیم«  استفاده  مغزمان  ظرفیت 
از ۱۰۰ درصد  قاطعیت و بالفاصله بگویید: »خیر، ما 

مغزمان استفاده می کنیم.«
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بارسلونا به دنبال
 به خدمت گرفتن هندرسون

اندی کول: رونی باید
 در خط حمله بازی کند

نادین کسلر برترین بازی کن زن 
جهان جام جهانی را از دست داد

پودولسکی بدترین خرید 
A  زمستانی سری

اندي کول، مهاجم سابق منچستریونایتد عنوان که لوییس 
فان خال باید به روني در خط حمله میدان بدهد.

خط  در  رونی  فلینی،  و  کریک  ماکیل  مصدومیت  از  پس 
هافبک به کار گرفته شده و عمل کرد نسبتا خوبی هم در 
پست جدیدش داشته است. با این حال، کول معتقد است که 

رونی در خط حمله بیش ترین کارکرد را در تیمش دارد.
او گفت: رونی در خط حمله بهتر است زیرا او یک مهاجم 

نوک است و این پست طبیعی اوست.
کول درباره بهترین مهاجم حال و حاضر انگلیس گفت: وین، 
عنوان  به  ولی  است  خیلی خوبی  مهاجم  او  وین.  که  البته 
شماره ۹ بازی نمی کند. ولی او مهاجم خیلی خوبی است و 
درک خوبی از همه چیز دارد. دلیل این که به عنوان شماره ۹ 
بازی نمی کند این است که در سرتاسر زمین می دود و توپ 
ربایی می کند. او فصل سختی را داشته ولی اوضاع در تیم 
ملی با روی هاجسون متفاوت است. او می تواند در کنار رحیم 

استرلینگ یا دنیل استوریج، عمل کرد بهتری داشته باشد.

نادین کسلر که اوایل سال جاری میالدی به عنوان بازی کن 
برتر زنان در سال ۲۰۱۴ معرفی شد، امکان حضور در مسابقات 

جام جهانی در کانادا را ندارد.
این بازی کن ۲۶ ساله آلمانی مجبور است هفته آینده از ناحیه 
زانوی چپ تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت و در فصل 

جاری امکان بازی نخواهد داشت.
وی اظهار داشت:  آرزوی بزرگم این است برای مدتی طوالنی 
بدون درد بازی کنم. از این جهت از صمیم قلب از پزشکانم 
و باشگاهم بابت همراهی و حمایت از خودم تشکر می کنم. 
بدون حمایت  شان امکان انجام عمل جراحی ممکن نمی شد. 
از چند روز دیگر که عمل جراحی خواهم شد،  بعد  امیدوارم 

بتوانم به آینده نگاه خوش بینانه ای داشته باشم.
پیکارهای جام جهانی ۳ ماه دیگر در کانادا برگزار خواهد شد و 

به این خاطر کسلر غایب بزرگ مسابقات محسوب می شود.

با  جنوری  در  که  آلماني،  پوش  ملي  پودولسکي،  لوکاس 
امیدهاي زیادي از آرسنال به اینتر پیوست، خیلي  زود متوجه 

شد که در سن سیرو هم چندان روي او حساب نمي کنند. 
این نظر خوانندگان روزنامه گاتزتا دلو اسپورت است که که 
را   A بدترین خریدهای  زمستانی سری  نظرسنجی،  در یک 
پودولسکی ملی پوش  لوکاس  لیست  این  در  انتخاب کردند. 
انتقالی  با  اروپایی  لیگ های  وقفه  زمستانی  در  که  ایتالیایی 
قرضی از آرسنال به اینترمیالن پیوست، با کسب ۳۵.۴ درصد 
آراء،  بعد از آلسیو چرچی، مهاجم AC میالن، در جایگاه دوم 
قرار گرفت. درحالیکه پولدی بعد از انجام هشت بازی با پیراهن 
تیم جدیدش، موفق به به ثمر رساندن هیچ گولی نشده  است، 
که  آماری  است.  کرده  سپری  را  گول  بدون  بازی  ده  چرچی 
گازتا دلو اسپورت آن را برای این  مهاجمان صاحب نام فاجعه 
می داند .  بعد از شکست ۱ بر ۰ اینتر برابر فیورنتینا، اینبار دیگر 
صدای روبرتو مانچینی هم درآمد و به رسانه ها  گفت: من از 
پودولسکی انتظار بیشتری دارم. ما می دانیم که او بیشتر از 
این ها توانایی دارد و امیدواریم که  بزودی تحقق توانایی هایش 
را در اینتر شاهد باشیم. هرچند که حاال می گویم ای کاش در 

این بازی از شقیری  استفاده کرده بودم.

را  لیورپول  هافبک  هندرسون،  شرایط جردن  بارسلونا  باشگاه 
تحت نظر دارد.

عمل کرد خوب هندرسون در دو فصل گذشته تحت هدایت 
لیورپول  به کاپیتان دوم  زیادی  تا توجهات  باعث شده  راجرز، 
جلب شود. با جدایی جرارد در پایان فصل، هندرسون کاپیتان 
اول لیورپول خواهد بود و با عمل کرد خوبی که در دو فصل 
که  داده  نشان  باال،  رهبری  قدرت  همچنین  و  داشته  اخیر 

شایسته بستن بازوبند است. 
حال روزنامه موندو دپورتیوو، نزدیک به باشگاه بارسلونا مدعی 
شد که آبی اناری ها، او را تحت نظر دارند تا در فرصتی مناسب 
برای خرید او اقدام کنند. تنها ۱۸ ماه از قرارداد هندرسون با 
لیورپول باقی مانده و بارسا در نظر دارد او را به عنوان بازی کن 

آزاد به خدمت بگیرد.

باسیله: مسی نیازی
 به قهرمانی جام جهانی ندارد

بالن: زالتان باید بیشتر گل بزند

گواردیوال: 
باید در کارهای هجومی بهتر عمل کنیم

تیم منتخب جهان از دید رونالدینیو

مارسلو: با نیمار 
در مورد ال کالسیکو حرف نمی زنم

نویل: دی ماریا و اوزیل 
جدایی از ریال را فراموش کنند

راجرز: می خواهم در لیورپول بمانم

گیگز: مشکلی با فان خال ندارم

آلفیو باسیله، سرمربي سابق تیم ملي آرژانتین، 
اعالم کرد لیونل مسي براي این که جاي گاهش 
به عنوان یکي  از بهترین هاي تاریخ فوتبال را 
تثبیت کند، نیاز به قهرماني در جام جهاني 
ندارد.  مسی تاکنون ۶ قهرمانی در اللیگا، سه 
قهرمانی  در  دو  و  در چمپیونزلیگ  قهرمانی 
هم  بار  چهار  و  دارد  جهان  باشگاه های  جام 
برنده توپ طالی بهترین بازی کن جهان شده 
است؛ ضمن  این که او بهترین گول زن تاریخ 
اللیگا و چمپیونزلیگ نیز هست.   او در جام 

جهانی ۲۰۱۴ آرژانتین را تا دیدار نهایی پیش 
برد اما تیمش در دیدار فینال با نتیجه ۰-۱ 
مغلوب  آلمان شد. باسیله معتقد است قهرمانی 
در جام جهانی، تاثیر چندانی در جای گاه مسی 
در تاریخ فوتبال ندارد.  او به خبرنگاران گفت: 
مشکل مسی این است که همه می خواهند او 
قهرمان جام جهانی شود زیرا فکر می  کنند با 
این عنوان، او بازی کن بهتری می شود. با این 
وجود، هرچند او قهرمان جهان نیست اما باز 

هم یک  پدیده است.

از  ژرمن،  سنت  پاریس  سرمربي  بالن،  لورن 
تیمش،  سویدنی  ستاره  ابراهیموویچ،  زالتان 

خواست تا گول هاي  بیش تري به ثمر برساند. 
زالتان که بعد از پشت سر گذاشتن محرومیت 
دو جلسه، در دیدار این هفته مقابل  النس به 
ترکیب پی اس جی بازخواهد گشت، در ۷ دیدار 
اخیرش برای پاریسی ها در همه رقابت ها، تنها 
 دو گول به ثمر رساند.  با توجه به این که پاریس 
مرحله یک هشتم  رفت  دیدار  در  ژرمن  سنت 
نهایی چمپیونزلیگ مقابل چلسی، در  خانه با 
تساوی ۱-۱ متوقف شد، در دیدار برگشت در 
باز کند و  باید دروازه حریف را  استمفوردبریج 
بالن  معتقد است که اکنون زمانی است که 
به  او  بگیرد.   کار  به  را  توانایی هایش  زالتان 
نیست.  پسربچه  یک  ایبرا  گفت:  خبرنگاران 
او ۳۳ سال دارد. مقابل چلسی، فشار روی او 

باید گول های  او  بود.  بقیه  تیم خواهد  مانند 
بیشتری بزند زیرا این نقش او در تیم است. او 
در زمان محرومیت دو  جلسه ای اش، تمرینات 
او  برای  دیدار  این  در  بازگشت  داشت.  خوبی 
مقابل  چلسی،  دیدار  از  قبل  زیرا  خوب است 
نیاز دارد در یک دیدار رسمی به میدان برود.  
در حالی که حضور زالتان در ترکیب اصلی پی 
اس جی برای دیدار مقابل چلسی قطعی است، 
از  استفاده  تایید  کرد که هنوز در مورد  بالن 
ازکیل الوتزی یا خاویر پاستوره از ابتدا، تصمیم 
نگرفته است.  در مورد این که کدام بازی کنان 
در ترکیب اصلی مقابل چلسی قرار می گیرند، 
و  از  بین الوتزی  دارد.  بستگی  آن ها  فرم  به 
است.  مهم  بسیار  شان  تاثیرگذاری  پاستوره، 
آن ها  مهاجم.  دیگری  و  است  بازی ساز  یکی 
ویژگی   های متفاوتی دارند اما باید موثرتر باشند. 

پپ گواردیوال، سرمربي بایرن مونیخ، اعالم کرد 
از آمار گول زني تیمش در دیدار اخیر راضي 

نیست و  انتظار بیشتري از شاگردانش دارد. 
بوندس  در  اخیرش  دیدار  سه  در  که  بایرن 
در  باز  کرده،  را  حریفان  دروازه  بار   ۱۸ لیگا، 
دیدار چهارشنبه شب برابر برانشوایگ در جام 

حذفی، به پیروزی ۲-۰ رضایت داد.  
آن ها این هفته در بوندس لیگا مقابل هانوفر 
قرار خواهند گرفت و پس از آن باید در دیدار 
برگشت مرحله  یک هشتم نهایی چمپیونزلیگ 

از شاختار دونتسک پذیرایی کنند. 
گواردیوال به خبرنگاران گفت: باید در حمالت 
بهتر کار کنیم. در خط دفاعی بهتر از حریفان 
کمی  بسیار  موقعیت های  و  آن ها  هستیم 
اخیر  دیدارهای  در  بله،  می آورند.  دست  به 
گل های زیادی زدیم و این به  خاطر آن است 
که بازی کنان ما خیلی خوب هستند. نمایش 

کلی ما در کارهای هجومی باید بهتر شود.
رو  پیش  دیدار  دو  مورد  در  هم چنین  او 
کامال  و شاختار  هانوفر  دفاعی  اصول  گفت: 

متفاوتی است؛ بنابراین  تاکتیک هجومی ما 
باید متفاوت باشد. ما باید ابتدا به دیدارمان در 
امکان کسب  لیگا فکر کنیم. هنوز  بوندس 
  ۳۳ امتیاز وجود دارد که از دیدار مقابل هانوفر 
ماست؛  دنبال  به  وولفسبورگ  می شود.  آغاز 
آن ها تنها ۸  امتیاز با ما فاصله دارند و ما این 
زمان  هانوفر  مقابل  دیدار  می دانیم.  برای  را 
کامل  تمرکز  با  باید  بنابراین  داشتیم؛  کمی 
با قوی ترین ترکیب  مان، فارغ  بازی کنیم. ما 
بازی  شاختار،  مقابل  دیدار  بودن  پیش  در  از 
خواهیم کرد. ریبری در دیدارهای اخیر بایرن، 
چند بار نسبت به خطاهای بازی کنان حریف 
واکنش نشان داده اما  گواردیوال از او می خواهد 
که روی احساساتش کنترل بیش تری داشته 
او  بازی کنی  انتقاد نمی کنم.  از فرانک  باشد:  
احساساتش،  بدون  احساساتی است و  بسیار 

نمی تواند فوتبال سطح باالیی ارایه بدهد. 
در بازی های بزرگ، وقت دایماً روی شما خطا 
باید  او  اما  نیست  آسان  بازی کردن  می شود، 
کنترل بیش تری روی احساساتش داشته باشد.

رونالدینیو ستاره برزیلی سابق بارسلونا که حاال 
در لیگ مکزیک بازی می کند از یازده بازی کن 
جیان  آورد.  میان  به  سخن  خود  عالقه  مورد 
پائولو  کارلوس،  روبرتو  کافو،  بوفون،  لویجی 
ماکلله،  لمپارد،  فرانک  تری،  جان  مالدینی، 
ریکاردو کاکا، لیونل مسی، تیری آنری و رونالدو 
)برزیلی(، یازده بازی کنی هستند که این بازی کن 
برزیلی آن ها را به عنوان تیم رویایی خود انتخاب 
تیری  این سوال که چرا  درباره  رونالدینیو  کرد. 
آنری  داد:  پاسخ  این گونه  کرد،  انتخاب  را  آنری 
بازی کنی استثنایی بود. او از بازی کنانی بود که 
من عالقه زیادی به او داشتم و همیشه دوست 
داشتم او را در میدان ببینم، چرا که این بازی کن 
فرانسوی من را به یاد خودم می انداخت. احترام 
او  بازی  واقعا  و  قایل هستم  آنری  برای  زیادی 
هم  رونالدو  انتخاب  درباره  او  داشتم.  دوست  را 
گفت: رونالدو همواره الگوی من بوده است که 
برای من  این  داشتم.  را جلو چشم  او  همیشه 
بسیار خوش حال کننده بود که توانستم در سال 
۲۰۰۲ در کنار رونالدو بازی کنم و قهرمانی در 

جام جهانی را به دست آورم. رونالدو کامل ترین 
همواره  و  است  جهان  فوتبال  تاریخ  بازی کن 
براین  ماند.  خواهد  باقی  او  برای  افتخار  این 
باورم که بازی کنی کامل تر از رونالدو نخواهیم 
دید. ستاره سابق بارسلونا و میالن درباره روبرتو 
کارلوس هم گفت: او یکی از بهترین بازی کنان 
جهان در زدن ضربات آزاد بود. می توانم بگویم 
که کارلوس یکی از بهترین بال های چپ تاریخ 
فوتبال جهان بود. او بازی کن بسیار خوبی بود و 

توانست به فوتبال جهان جذابیت بخشد.
این گونه  هم  کافو  درباره  برزیلی  بازی کن  این 
سخن به میان آورد: در این هیچ شکی وجود 
ندارد که کافو بهترین مدافع راست تاریخ فوتبال 
او  که  نیست  تصادفی  اصال  این  است.  جهان 
بیشترین جام را در تاریخ فوتبال برزیل به دست 
خود  سخنان  پایان  در  رونالدینیو  است.  آورده 
درباره کاکا هم گفت: ریکاردو بی نیاز از تعریف 
بازی کن  بهترین  فصل  سه  دو  برای  او  است. 
این راحتی  به  را  نباید کاکا  بود.  فوتبال جهان 

فراموش کنیم. او بهترین بود.

در  دیگر  هفته  دو  بارسلونا  و  مادرید  ریال 
برگزار  را  برگشت  ال کالسیکوي  نوکمپ، 
خواهند کرد. در حال حاضر ریال با دو امتیاز 

اختالف در صدر جدول قرار دارد.
از  خوبی  بسیار  خبر  مارسلو  گذشته  هفته 
برزیل دریافت کرد. او پس از مدتی غیبت، 
قرار  دونگا  کارلوس  اعتماد  مورد  دیگر  بار 
شد.  دعوت  برزیل  ملی  تیم  به  و  گرفت 
گفت:  گلوبو  به  رابطه  همین  در  مارسلو 
خوش حالم که بار دیگر دونگا به من اعتماد 
شدن  پیروز  من  هدف  حاضر  حال  در  کرد. 
در بازی های پیش رو و ارایه بازی های خوب 

است تا این اعتماد از بین نرود.
مارسلو در مورد وضعیت ریال مادرید و کارلو 
تیم  یک  بازی کنان  این که  گفت:  آنچلوتی 
نتایج  به  باشند،  داشته  اعتماد  مربی شان  به 
کرد.  خواهند  زیادی  کمک  تیم  آن  مثبت 

داده ایم  نشان  باهم  ریال،  بازی کنان  همه 
که به آنچلوتی و ایده های او اطمینان داریم؛ 
با  او  دارد.  اعتماد  ما  به  او  که  همان طور 
اطمینان خود، آرامش را به تیم تزریق کرده 
است. مارسلو در مورد جدال حساس مقابل 
بسیار  بازی  ال کالسیکو  گفت:  بارسلونا 
نیست  شکی  مساله  این  در  است.  مهمی 
برای  لوانته  و  بیلبائو  با  بازی  همان قدر  اما 
ما مهم هستند. سوای هر نتیجه ای که در 
این  نمی کنم  فکر  بخورد،  رقم  ال کالسیکو 
بازی در سرنوشت قهرمانی تاثیر گذار باشد.

مدافع چپ ریال در مورد رویارویی با نیمار در 
باهم دوست هستیم.  ما  ال کالسیکو گفت: 
زمین  از  خارج  در  که  است  این  واقعیت 
فوتبال خیلی کم در مورد ال کالسیکو، ریال 
مورد  در  بیش تر  و  می زنیم  حرف  بارسا  و 

مسایل دیگر صحبت می کنیم.

منچستریونایتد  سابق  مدافع  نویل،  گري 
مسوت  و  ماریا  دي  آنخل  که  است  معتقد 
اوزیل براي کسب موفقیت در لیگ برتر، باید 
دوران حضورشان در ریال مادرید را فراموش 

کنند.
دو ستاره سابق خط هافبک ریال مادرید، در 
مجموع با ۱۲۰ میلیون یورو از این تیم جدا 
شدند و به لیگ برتر پیوستند ولی هیچ گاه 
در  حضورشان  زمان  درخشش  نتوانستند 

مادرید را تکرار کنند.
نویل در مصاحبه با دیلی تلگراف گفت: چند 
او  یونایتد،  به  ماریا  پیوستن دی  از  روز پس 
در  منتشر کرد که  ریال  به هواداران  نامه ای 
ریال  نمی خواسته  هیچ گاه  بود  نوشته  آن 
مثل  باشگاهی  اطراف  اگر  کند.  ترک  را 
باشید،  آن  هوادار  یا  باشید  منچستریونایتد 
تیم  بهترین  به عنوان  را  تیم  این  می توانید 
که  داریم  قبول  ما  ولی  کنید  قبول  جهان 

برای بازی کنان آمریکای جنوبی، بازی کردن 
در ریال مادرید و بارسلونا یک رویاست و دی 
ماریا در حالی به انگلیس آمد که به او گفته 
نمی خواهند.  را  او  رویاهایش  تیم  در  شد، 
که  آمد  منچستر  به  حالی  در  او  بنابراین 
نمی خواست ریال را ترک کند. هم چنین دچار 
مصدومیت شد و با یک مربی جدید، در یک 
مقطع آشفته در یونایتد شروع به بازی کرد. 
همه ی این ها دالیلی هستند که دلیل عدم 

درخشش دی ماریا را توضیح می دهد.
نویل درباره اوزیل گفت: درست مثل دی ماریا، 
اوزیل هم از مادرید بیرون رانده شد و به نظر 
من، نتوانسته در حد ۵۰ میلیون یورویی که 
برایش پرداخت شده ظاهر شود. به نظر من، 
آن ها  دوی  هر  برای  مادرید  ریال  از  جدایی 
بد که  رابطه ی  ، یک  بوده  تلخ  یک جدایی 
شاید ۱۸ ماه یا ۲ سال طول بکشد تا آن ار 

فراموش کرد.

برندن راجرز، سرمربي لیورپول، شایعات مبني 
بر پیوستنش به منسچترسیتي را رد کرد و 

گفت که قصد دارد در لیورپول بماند.
در  پیگرینی  خوب  چندان  نه  نتایج  از  پس 
او  جدایی  بر  مبنی  شایعات  جاری،  فصل 
گواردیوال،  پپ  می شود.  شنیده  لیورپول  از 
عنوان  به  راجرز  برندان  و  آنچلوتی  کارلو 
جای گزین های احتمالی او نام برده می شوند 
ولی راجرز، احتمال پیوستنش به این تیم را 

رد کرد.
او گفت: این شایعات هیچ گاه حواس من را 
به  انتخاب کردم که  نخواهد کرد. من  پرت 
طوالنی  سال های  امیدوارم  و  بیایم  لیورپول 
طبیعت  شایعات،  این  بمانم.  اینجا  در 

اوایل  در  که  دارم  خاطر  به  هستند.  فوتبال 
و  بازی می کردیم  لودوگورتس  مقابل  فصل، 
در  را  برو"  ما  تیم  از  راجرز،   " بنرهای  من 
تمرکزم  هیچ گاه  ولی  می دیدم  تماشاچی ها 
به  را  این صحنه  همیشه  ندادم.  دست  از  را 
در  حاضر  افراد  که  موقعی  تا  داشتم.  خاطر 
لیورپول، هیئت مدیره، هواداران و بازی کنان 
از کار کردن با من خوشحال باشند، دوست 

دارم در این جا بمانم.
راجرز ادامه داد: پس از این فصل، وارد یک فاز 
هیجان انگیزی خواهیم شد که خیلی به آن 
بازی کن های جوان ما  قرارداد  اگر  امیدواریم. 
تمدید شود، می توانیم جام های زیادی کسب 

کنیم.

رایان گیگز، دستیار لوییس فان خال عنوان، 
سرمربي  با  او  اختالف  بر  مبني  شایعات 

شیاطین سرخ را تکذیب کرد.
پس از گول دقایق پایانی اشلی یانگ مقابل 
به ثمر  تیم کرول  اشتباه  نیوکاسل که روی 
رسید، لوییس فان خال در حال خوش حالی 
بود که رو به گیگز کرد و گیگز، هیچ واکنش 
خاصی نسبت به این گول از خود نشان نداد. 
عنوان  بسیاری  تصاویر،  این  انتشار  از  پس 
کردند که این دو با هم به مشکل برخوردند 
ولی حاال، هر دوی آن ها جداگانه این موضوع 

را تکذیب کردند.
روز جمعه، فان خال در کنفرانس خبری این 
شایعات را رد کرد و دیروز، گیگز عنوان کرد 

که این صحبت ها در کل شایعه هستند.
او گفت: درست مثل زمانی بود که بازی کن 
که  متوجه شدم  ولی  شدم  بودم. خوش حال 
هنوز ۴ یا ۵ دقیقه از بازی باقی مانده است. 
بود. رسانه ها دوست دارند همه  فقط همین 
چیز را طور دیگری جلوه دهند ولی من به این 
موضوع عادت کرده ام. من از حضور در این جا 
از  بازی کنان،  با  کردن  کار  از  می برم.  لذت 
هم کاری با یک مربی فوق العاده که چیزهای 
لذت  چیز  همه  از  آورده،  دست  به  زیادی 
می برم. او فوق  العاده بوده و به من مسئولیت 
زیادی واگذار کرده است. سرمربی بودن، کامال 
چیز  که  روزی  هر  از  دارد.  فرق  بازی کن  با 

جدیدی یاد می گیرم لذت می برم.















ابراهیمی،  عبدالرووف  اطالعات روز: 
نشست  در  نمایندگان  مجلس  رییس 
شانزدهم  دور  پنجم  سال  گشایش 
پارلمانی  انتخابات  گفت،  ملی  شورای 
شود.  برگزار  آن  معین  وقت  در  باید 
نظام  اصالح  برای  افزود،  ادامه  در  او 
انتخاباتی، عمال اقدام شود و کمیسیونی 
از سوی حکومت توظیف  راستا  این  در 

شود.
که  گفت  دیروز  غنی  جمهور  رییس 
به زودی  انتخاباتی  کمیسیون اصالحات 
تشکیل می شود تا روی ایجاد اصالحات 
کار  درازمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
برگزاری  برای  مناسبی  فضای  و  کند 
انتخابات به وجود بیاید. اما عبدالرحمان 
انتخابات  کمیسیون  معاون  هوتکی، 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  ایجاد 
این  است،  گفته  و  خوانده  بی معنا  را 
کمیسیون صالحیت برکناری مقام ها یا 

کمیشنران نهادهای انتخاباتی را ندارد.
کمیشنران  وقتی جرم  تا  او،  گفته  ی  به 
ثابت نشود، آنان برای شش سال دیگر 
هوتکی  داد.  خواهند  ادامه  کارشان  به 
و  جمهور  رییس  توافق  است،  گفته 
نظام  اصالح  برای  اجرایی  رییس 
حکومت  تشکیل  از  پیش  انتخاباتی 
آن  و  گرفته  صورت  ملی  وحدت 
ایجاد  داشت:  نخواهد  عملی  جنبه ی 
ملی  کمیسیون های  باالی  کمیسیون 
اصاًل مفهومی ندارد. با گذشت بیش از 
چهارماه از توافق اشرف غنی و عبداهلل 
در  هنوز  انتخاباتی،  نظام  اصالح  برای 
در  است.  نشده  عملی  اقدام  زمینه  این 
انتخابات  شدن  نزدیک  با  که  حالی 
بر  ناظر  نهادهای  از  شماری  پارلمانی، 
تقاضا  حکومت  از  مدنی  و  انتخابات 
دارند، هرچه زودتر کمیسیون اصالحات 
نمایندگان  کند.  ایجاد  را  انتخاباتی 

تأکید  متذکره  نهادهای  و  مجلس 
انتخاباتی  نظام  اصالحات  بدون  دارند، 
مانند  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
تقلب  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
مشکالت  آن،  نتایج  و  می شود  برگزار 
به وجود می آورد.  در کشور  را  خطیری 
اما رییس جمهور و رییس اجرایی هنوز 
توافق  به  کمیسیون  این  ایجاد  روی 
نهایی نرسیده و بین آنان اختالف وجود 
انتخابات  اساسی،  قانون  مطابق  دارد. 
سال  ثور  دوم  تاریخ  به  باید  پارلمانی 
احمد یوسف  اما  شود؛  برگزار  آینده 
انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی، 
به  بودجه،  نبود  دلیل  به  گفت،  پیش تر 
انتخابات  این  برگزاری  زیاد،  احتمال 
رییس  می افتد.  تأخیر  به  ماه  چند 
کمیسیون انتخابات گفته بود، قرار است 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی  انتخابات 

هم زمان برگزار شوند.
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اطالعات روز: اتاق تجارت و صنایع دیروز در یک نشست 
خبری در کابل اعالم کرد، اگر تا یک هفته ی آینده قانون 
مالیات بر عایدات اصالح نشود، تاجران و پیشه وران اعتصاب 
تجارت  اتاق  معاون  الکوزی،  خان جان  می کنند.  غذایی 
بخش  بر  کنونی  مالیات  گفت،  نشست  این  در  صنایع  و 

خصوصی ظالمانه است و قابل قبول نیست.
او افزود، نبود طرزالعمل اخذ مالیات و وضع ظالمانه ی مالیات، 
به  است.  آورده  وجود  به  را  در بخش خصوصی مشکالت 
ملی،  وحدت  حکومت  کارآمدن  روی  با  الکوزی،  گفته ی 
امیدواری برای رفع مشکالت یاد شده زیاد شده، اما اکنون 
به دلیل کم توجهی، مشکالت در این زمنیه روزبه روز بیش تر 
سرمایه گذاران  عایدات،  بر  مالیات  قانون  مطابق  می شود. 
از  باشند،  داشته  عاید  سال  در  افغانی  هزار  که6۰  کوچک 
مالیات معاف اند؛ اما سرمایه گذارانی که از 6۰ تا1۵۰ هزار 
افغانی درآمد دارند، باید دو هزار افغانی مالیات پرداخت کنند. 
هم چنان سرمایه گذارانی که از۵۰۰ هزار تا سه میلیون افغانی 

عاید دارند، باید 3 درصد از فروش شان مالیات بدهند.

بر  موارد  این  گفت،  صنایع  و  تجارت  اتاق  معاون 
می توانند،  ارائه  را  تجارتی شان  بیالنس  که  سرمایه گذارانی 
از عهده ی  که  دیگر  اما سرمایه گذاران  است؛  تطبیق  قابل 
این کار برآمده نمی توانند، مالیات شان بر اساس چانه زنی و 
تخمین تعیین می شود. الکوزی افزود، در حال حاضر تاجران 

و پیشه وران از این وضعیت به ستوه آمده اند.
این  به  هفته  یک  تا  حکومت  اگر  داد،  هشدار  الکوزی 
مشکالت رسیدگی نکند، تاجران و پیشه وران اعتصاب غذایی 
از  ناقص بودن  به دلیل  بر عایدات  قانون مالیات  می کنند. 
سال 1384 تا سال 1388 چهار بار تعدیل شده است؛ اما به 
گفته ی مسئوالن اتاق تجارت و صنایع، در این قانون هنوز 
مشکالت  زیادی وجود دارند. الکوزی گفت که اتاق تجارت 
و صنایع برای رفع نواقض قانون مالیات بر عایدات با وزارت 
مالیه در گذشته به تفاهم رسیده بود و این قانون سه ماه پیش 
از سوی شورای وزیران نیز تأیید شد. اما او گفت، هفته ی 
گذشته در شورای وزیران به وزارت مالیه دستور داده شده تا 

مطابق با طرزالعمل قبلی مالیات را جمع آوری کند.

اتاق تجارت و صنایع:
اگر قانون مالیات اصالح نشود، تاجران اعتصاب می کنند
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام

ابراهیمی: انتخابات پارلمانی در وقت معین آن برگزار شود


