
در روز جهانی زن، یک مرد نامزدش را در هرات سر برید.
دو خانواده که در یک رویداد خویشاوندی، دخترشان را در 

بدل گرفته بودند، دیروز در سوگ یکی از دختران نشستند.
گفته می شود که نامزد این دختر صبح زود به خانه خسر خود 
پولیس  افسر  قاتل  نامزد خود حمله کرد.  به  با چاقو  رفت و 

است.
نتوانسته خود را از چنگ همسرش  با داد و فریاد  این دختر 
بدن  از  را  نامزدش  این مرد سر  نجات دهد و در یک لحظه 

جدا کرد.
دختر  این  نزدیکان  از  یکی  اهلل  امین  نیوز،  طلوع  گزارش  به 
دختر  این  نامزد  دیروز  صبح  نیم  و  چهار  »ساعت  می گوید: 
از سرو  پس  و  زد  چاقو  با  اول  را  و وی  او شد  اتاق  داخل 

صداهای زیاد سر دختر را برید.«
»نامزد  می گوید:  دختر  این  نزدیکان  از  دیگر  یکی  عبدالقدیر 
دختر پس از رویداد فرار کرد و لحظات پس از این رویداد، از 

سوی پولیس گرفتار شد.«
درهمین حال، پولیس هرات با پخش خبرنامه یی می گوید که 
این رویداد در روستای چهار باغ فیروزه ولسوالی انجیل رخ 
داده است و عامل این رویداد یک افسر پولیس نظم عامه است.
پولیس  سوی  از  مرد  این  که  است  آمده  خبرنامه  این  در 

بازداشت شده است.

یکی از نزدیکان مقتول از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی 
تأکید می ورزد که حکومت  باره عدالت می خواهد و  این  در 
باید به فرهنگ معافیت از قانون بر مجرمان پایان دهد و کسانی 

که دست به کشتن انسان ها می زنند را باید اعدام کند.
دولت  از  »ما  گفت:  دختر  این  نزدیکان  از  یکی  احمد  نثار 
این  در  حکومت  اگر  کند،  اعدام  را  مرد  این  که  می خواهیم 
باره بی پروایی کرد، ما خودمان تصمیم می گیریم و این مرد را 
می کشیم؛ چون خون دادیم و کشته دادیم، پس خون می گیریم«.

در  ویژه یی  همایش های  روزها  این  که  است  حالی  در  این 
این  اما  برگزارمی شود،  زن  جهانی  روز  از  استقبال  به  کشور 
رویداد تکان دهنده در آمار خشونت ها در برابر زنان در کشور 

جای گرفت.
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هنر، زماني شكوفا مي شود كه بينش نهانِي هنرمند و روشنِي طبيعت در يافتن 
شكل هاي تازه با هم سازگار باشند.
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كابل - هرات    چاپ همزمان:

در پشت حمـله به خـانقاهـی 
در کـابل کیست؟

افغانستان  پطرولیم  و  معادن  وزیر  شاه صبا  داوود 
می گوید که در آینده نزدیک کار سه پروژه بزرگ 

و حیاتی در شمال افغانستان آغاز می شود.
آقای صبا که جهت بررسی و نظارت از فعالیت های 
نفت و گاز به والیت بلخ سفر کرده است؛ تاکید 
باید کارهای اساسی برای پیشرفت کار  نموده که 
در راستای تصفیه و...                 ادامه صفحه 6

ناجيه نوری
در حالی که زنان 13 سال پیش از تمامی حقوق انسانی 
قضا،  بخش های  در  امروز  بودند،  محروم  بشری  و 
پولیس، سطوح رهبری دولت و مطبوعات فعالیت های 
بسیار گسترده دارند که خود بزرگترین دست آورد طی 

چند سال گذشته است.
شماری از فعاالن حقوق زن در روز تجلیل از هشتم 
مارچ روز جهانی زن با بیان این مطلب تاکید کردند، 
13 سال قبل زمانیکه مدافعان حقوق زن مبارزات خود 
را برای به دست آوردن حقوق زنان آغاز کردند، زنان 
افغانستان به عنوان یک انسان هویتش زیر سوال رفته 

بود.
کشور  یک  افغانستان  زن،  فعاالن حقوق  این  گفتۀ  به 

پس از جنگ است و برای خشونت در برابر زنان و 
احیای حقوق زنان نیاز به زمان و حوصلۀ بیشتر است.
جهانی  روز  مارچ  هشتم  به  مصادف  که  گذشته  روز 
مدنی  نهادهای  زنان،  حقوق  مدافع  نهادهای  بود،  زن 
گرامی  را  روز  این  برنامه هایی،  راه اندازی  با  دولتی  و 

داشتند. 
از این روز در حالی تجلیل صورت می گیرد که گراف 
خشونت در برابر زنان در دو ماه گذشته افزایش یافته و 
اکثریت زنان روستایی افغانستان از ابتدایی ترین حقوق 

خویش بهره مند نیستند.
شماری از فعاالن حقوق زن با انتقاد از نهادهای مدافع 
حقوق زن و وزارت امور زنان، آنان را به کم کاری و 
حیف و میل کردن پول هایی که در 13 سال گذشته به 

نام دادخواهی و احیای حقوق زنان به افغانستان کمک 
شده بود، متهم می کنند و به این باور اند که در راستای 
محو خشونت در برابر زنان و احیای حقوق زنان هیچ 
کار موثری صورت...                      ادامه صفحه 6

وزیر معادن افغانستان: 
به زودی کار سه پروژۀ حیاتی 

در شمال آغاز می شود 

پیام بنیاد شهید مسعود،به مناسبت ۱۸ حوت، 

سالروز یادبود مارشال افغانستان

سر بریدن یک دختر در روز جهانی زن
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فعاالن حقوق زنان به مناسبت هشتم مارچ:

روز زن نبایـد سمبولیـک تجلـیل شـود
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هژدهم حوت، اولین سالروز وداع مارشال محمد قسیم فهیم، مرد 
جهاد و مقاومت، سنگردار بی ترس و از تبار یاران شهید مسعود 
را به فامیل محترم شان، خانوادۀ جهاد و مقاومت و عموم مردم 

کشور تسلیت می گویم.
هیبت  اما  و  خالیست  همچنان  ما  مملکت  مارشال  جای  امروز 

شخصیتی وی در میان دولتمردان تا هنوز باقیست.
تا  دارم  استدعا  عزوجل  از خدای  مسعود،  شهید  بنیاد  نیابت  به 
مارشال مرحوم را مغفور رحمت خود بسازد و فردوس برین را 

جایش بگرداند.
با عرض احترام

احمد ولی مسعود
رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود
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پنجم دور شانزدهم شورای   گشایش سال 
ملی با مراسم ویژه و حضور رؤسای جمهورِ 
دولت  اجراییۀ  رییس  و  پیشین  و  فعلی 
وحدت ملی، خالی از حاشیه های دل چسپ 

و قابل مکث نبود.
نخست: حضور حامد کرزی رییس جمهوری 
پیشیِن کشور در این مراسم نکته های جالبی 
را می تواند بازگو کند. آقای کرزی در زمان 
ریاست جمهوری خود به اکراه وارد مجلس 
آن حضور  گشایش  مراسم  در  یا  و  می شد 
می یافت. او که نسبت به انتخابات پارلمانی 
نمی خواست  داشت،  خاصی  دیدگاه های 
را  ملی  شورای  شانزدهم  دور  کارِ  به  آغاز 
این  از  هفته ها  دلیل  به همین  و  دهد  انجام 
امر شانه خالی کرد و زمانی که مجبور شد 
جبین  با  دهد،  ملی  گشایش شورای  به  تن 
ترش و سخنان نیش دار به خانۀ ملت آمد. 
ملی  شورای  فعلی  چیدمان  کرزی  آقای 
از  پس  دلیل  همین  به  و  نداشت  قبول  را 
ویژۀ  دادگاه  پارلمانی،  انتخابات  برگزاری 
از  به وجود آورد و تالش کرد  را  انتخاباتی 
طریق این دادگاه، تعداد بیشتری از حامیاِن 
خود را وارد مجلس کند. اما این ترفند نیز 
شورایی  شد  مجبور  سرانجام  و  نیفتاد  کارا 
بپذیرد.  آن مشکل داشت،  اعضای  با  را که 
آقای  سوی  از  مجلس  رسمی  پذیریش 
همکاری  و  همراهی  معنای  به  البته  کرزی 
او با این نهاد نبود. او تا روزی که به عنوان 
رییس جمهوری افغانستان بر اریکۀ قدرت 
و  گنگ  رابطۀ  به  هم چنان  داشت،  قرار 
ادامه  نماینده گان  با مجلس  خصم آلودِ خود 
مراسم گشایش سال  در  او  اما حضور  داد. 
نشان  را  واقعیت  این  دست کم  شورا  پنجم 
داد که این روزها برای آقای کرزی روزهای 
از اسب قدرت  او حاال که  دشواری است. 
انزوا  و  تنهایی  احساس  افتاده،  زمین  بر 
و  محفل  هر  در  دلیل  همین  به  و  می کند 
مجلسی می خواهد حضور داشته باشد. دوم: 

کشور  رییس جمهوری  اشرف غنی  سخنان 
کرزی  آقای  برای  حداقل  مراسم  این  در 
آقای  نباشد.  جالبی  سخنان  می توانست 
کرزی در برابر خود فردی را می دید که به 
آقای  هرچند  می رود.  او  راه  از  جدا  راهی 
غنی همواره در سخنرانی های خود بر ادامۀ 
راه کرزی تأکید می ورزد، اما مشخص است 
در  کرزی  آقای  راه  با  او  راهِ  عمل،  در  که 
یکی  دارد.  تفاوت هایی  مختلف  عرصه های 
صلح  گفت وگوهای  موضوع  راه ها،  این  از 
با  به نحوی  که  است  پاکستان  با  نزدیکی  و 
آقای  ندارد.  همخوانی  کرزی  آقای  مزاِج 
کرزی در روزهای اخیر به گونه هایی تالش 
در  را  خود  منتقدانۀ  دیدگاه های  که  می کند 
امر صلح و روندی را که دولت مردان جدید 
آغاز کرده اند، نشان دهد. او نسبت به حضور 
طالبان در قطر چندان نظر خوش بینانه ندارد 
دفتری  چنین  گشایش  که  می کند  فکر  و 
کند. در  وارد  او صدمه  به مواضِع  می تواند 
نیات  به  نسبت  کرزی  آقای  حال،  همین 
به  مشکوک  هم چنان  نیز  پاکستان  و  چین 
نظر می رسد و گفته می شود که او بارها در 
داده  هشدار  دولت  جدیِد  رهبران  با  دیدار 
است که از نزدیکی با این دو کشور به ویژه 
آقای  سخنان  ورزند.  اجتناب  صلح  امر  در 
مجلس،  آخر  سال  گشایش  روز  در  غنی 
به نحوی ریختن آب سرد بر دست های آقای 
از  زمانی  او  شود.  تعبیر  می توانست  کرزی 
سیاست های صلح خود سخن می گوید که 
فقط یک بار به پاکستان سفر کرده، اما بارها 
میزبان مقام های ارشد نظامی و استخباراتی 
آقای  سخنان  است.  بوده  کابل  در  پاکستان 
غنی نشان می داد که او به رغم متهم بودن به 
برخی پنهان کاری ها در مسیر صلح، می داند 
چه راهی را می خواهد بپیماید؛ خالف آقای 
مأموریت  روزهای  آخرین  تا  که  کرزی 
افغانستان  رییس جمهوری  عنوان  به  خود 
چه  و  می خواهد  چه  که  نمی دانست 

می کند. سوم: حضور رؤسای کمیسیون های 
انتخاباتی از حاشیه های دیگِر مراسم گشایش 
بود. روسای  پنجم کاری شورای ملی  سال 
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، در صف 
کشور  عالی رتبۀ  مقام های  کنار  در  اول 
از  بخشی  داشتند.  حضور  مراسم  این  در 
سخنان آقای غنی و ابراهیمی رییس مجلس 
نماینده گاِن کشور به موضوع اصالحات در 
آقای  بود.  یافته  اختصاص  انتخاباتی  نظام 
خود  نارضایتی  آشکار  به صورت  ابراهیمی 
غنی  آقای  ولی  کرد،  اعالم  وضعیت  از  را 
گفتن  با  که  ورزید  تالش  زیرکانه  گونۀ  به 
از وضعیت  سخنان عام، تصویری دگرسان 
شخصِی  دیدگاه  و  انتخاباتی  کمیسیون های 
ارایه  انتخاباتی  اصالحات  قبال  در  او 
ایجاد  بر  خود  سخنان  در  غنی  آقای  دهد. 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  کمیسیون 
اشاره کرد، اما از کِل سخنان او می شد چنین 
ایجاد  خواهان  به آسانی  او  که  کرد  استنباط 
تغییرات در ساختار کمیسیون های انتخاباتی 
انتخاباتی  کمیسیون های  رؤسای  نیست. 
به  آرام و مطمین  این نشست چنان  نیز در 
نظر می رسیدند که گویا در انتخابات کشور 
به  آن ها  و  نیامده  وجود  به  مشکلی  هیچ 
وظایف ملی و وطنی خود مطابق به قانون 
عمل کرده اند. چهارم: حضور داکتر عبداهلل 
ملی  وحدت  دولت  اجراییۀ  رییس  عبداهلل 
نیز از حایشه های مهِم دیگر مراسم گشایش 
آقای  رود.  شمار  به  باید  پارلمان  تازۀ  دور 
نظر  به  خرسند  زیاد  مراسم  این  در  عبداهلل 
نمی رسید. شاید فضای تاالر برایش چندان 
خوشایند نبوده باشد، هرچند که او احتماالً 
که  است  افغانستان  رهبراِن  معدود  از  یکی 
طرف داراِن زیادی در شورای ملی دارد. حاال 
این که واقعًا چه مسایلی سبب شده بودند که 
نظر  به  گرفته  و  مغموم  چنان  عبداهلل  آقای 
برسد، مشخص نیست؛ اما جای شک نیست 

که مسایلی خاطِر او را مکدر کرده بودند.
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دیروز، روز جهانی زن، صد ساله شد. بعد به وجود آمدن 
فضای پس از طالبان، مردم افغانستان با روز زن آشنا شدند 
و همه ساله این روز،  در کشور به گونۀ گرم و بی پیشینه آن 
بزرگداشت می شود. در صدمین سالروز روز جهانی زن، درک 
می کنیم که افغانستان به عنوان کشوری که زنانش رنج های 
نیاز  زمان  هم  دیگر  سال  شاید صد  است،  کشیده  بی شمار 
دارد تا زنان به وضعیت مطلوب دست یابند. وضعیت زنان 
هیاهوی محض  و  شعار  چند  با  نمی شود  را،  افغانستان  در 
حل کرد. امروزه زن در جهان اول دوم و سوم در رنج است 
و در هر جامعه به گونه یی  وضعیت در برابر آنان قرار دارد؛ 
و  دارد  زنان  برابر  در  را  مدرن  مدرن خشونت های  جوامع 

جوامع سنتی خشونت های سنتی را.
اما وقتی هشت مارچ می شود همه از زن می گویند و همین 
که نهم مارچ شد، زن و هشتم مارچ فراموش می شود. اینکه 
پیامی دارد و چه قدر  افغانستان چه  هشت مارچ برای زنان 
و  توجیه  قابل  این سرزمین  زنان  برای  می تواند  مفهوم  این 

مورد استفاده باشد، روشن نیست.
کنار  را  مارچ  هشت  بودن  سیاسی  و  پروژه یی  بحث  اگر 
هشت  مفهوم  با  افغانستان  زن  که  می    شویم  متوجه  بگذاریم 

مارچ بسیار بیگانه است. 
برای  روزی  را  مارچ  هشتم  می آید،  بر  امروز  که  جایی  تا 
به  باتوجه  مارچ   محکومیت مردان ساخته اند؛ چون هشت 

تاریخ و زمینه رویدادش، در برابر مردان معنا می یابد.
دیروز، در محافلی که به مناسبت گرامی داشت از روز جهانی 
زن در کابل و برخی والیت های کشور برگزار شده بود، بر 
تأکید صورت  مردان،  برابر  در  زنان  »سرکشی«  و  »عصیان« 
تشکیل  را  مارچ  هشتم  وجودی  فلسفۀ  که  آن چه  گرفت؛ 

می دهد. 
درست است که مردان حقوق زنان را به اندازۀ کافی پای مال 
کرده و نادیده گرفته اند و آنان را بی رحمانه مورد خشونت 
قرار داده اند؛ اما تحریک زنان در برابر مردان، شاید خشونت 
تازه یی را بیافریند که جمع کردن آن کار ساده و آسانی نباشد. 
را  مردان  توسط  زنان  نادیده گرفتن  و  خشونت  این رو،  از 
نمی توان با »عصیان و سرکشی« پاسخ داد؛ آن هم، سرکشی 

در برابر مرد افغانستان! 
برای پایان بخشیدن محکومیت زنان، بهتر است به ارزش های 
دینی و تاریخ پر بار فرهنگی مان مراجعه کنیم. چسپیدن به 
افغانستان را درمان  تنها که درد زن  نه  بیگانه،  مناسبت های 

نمی تواند، بل خشونت در برابر آنان را چند برابر می سازد.
کنیم  علم  را  زن  روز  به حدی  نباید  که  است  این  ما  باور 
که فرصتی را برای دیگرگون شدن همه تعامالت فردی و 
خانواده گی هموار سازیم. ما نمی توانیم یک روز شعار بدهیم 
و زنان را عاصی بسازیم و برویم و نامش بگذاریم دفاع از 
زن.  اگر ما بخواهیم که زن برای به دست گرفتن حقش در 
برابر مردم قرار یگرد، در واقع به جداسازی زنان عمل می 
کنیم و این ، به ضرر زنان در جامعه تمام می شود؛ زیرا به 
گونۀ موقت اذهان را مصروف می سازد؛ ولی مشکل همچنان 
به قوت خود باقیست. پیش نهادما این است که به جای این 
پالیسی ها، تاکید بر زیربناها شود تا در درازمدت ذهن افراد، 
در مواجهه با تعیین نسبت زنان و مردان تغییر کند. ما بایستی 
برای ارج گذاشتن به حقوق زن، افراد را آگاهی دهیم و از 
حقوق اسالمی و مدنی شان بگوییم و آگاهی یافتن آفراد و 
رشد ذهنیت ها خود زمینه را برای جای پا گیری عدالت و 

ارزش گذاری به زن و مرد، مساعد می کند.
روز  و  زن  هرچه حقوق  که  دیدیم  گذشته  سال  سیزده  در 
زن گفتیم، چیزی از خشونت در برابر زنان کم نشد؛ بنابرین 
یک  تلیغاتی  و  سیاسی  و  ناشیانه  اقدامات  جای  به  بایستی 
بار مصرف زمینه را برای تغییر دیدگاه های اجتماعی فراهم 
کنیم؛ زیرا تا زمانیکه خرد در بند جهل گرفتار باشد، نمیتوان 
از  به آزادی و رهایی زن  به ویژه  به آزادی کامل بشری و 
گذشته  بست.  امید  جامعه  در  حاکم  ستم های  و  استبداد 
فرهنگی تاریخی و دینی ما سرشار از خوبی ها در حق زنان 
است ما باید آن اصل ها را برای رهایی زنان از مصایب روی 

دست گیریم.

روز زن 
و نیاز بازگشت به خویش

ACKU



رییس  جمهوری ترکیه بار دیگر گفت که کشورش باید از دموکراسی پارلمانی به سیستم 
ریاست جمهوری تغییر یابد تا توسعه شتاب بگیرد .

سخنرانی  در  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب  حریت،  روزنامه  نوشته  به 

خود در والیت غازی آنتپ گفت: قرار نیست من ریاست جمهوری را با خود به گور 
ببرم. من آن را برای ترکیه می خواهم. کفن جیب ندارد بنابراین من نمی توانم سیستم 

ریاست جمهوری را با خود به آن دنیا ببرم.
اردوغان اولین رییس جمهور منتخب ترکیه است و مرتبًا وعده داده است که اختیاراتی 
بیش از سایر روسای جمهور ترکیه داشته باشد و همین امر انتقاد مخالفان را برانگیخته 
سیستم  ایجاد  دنبال  به  اساسی  قانون  برخالف  که  می کنند  متهم  را  اردوغان  آنها  و 

ریاست جمهوری دو فاکتور است.
وی بار دیگر در جریان سخنرانی خود سنت رهبران پیشین ترکیه را شکست و از ایجاد 

سیستم ریاست جمهوری به جای پارلمانی سخن گفت.
اردوغان تاکید کرد: اگر اپوزیسیون به خاطر سخنان من احساس ناراحتی می کند، پس 
هفتم  پارلمانی  انتخابات  در  آنتپ  در مسیر درستی حرکت می کنیم. ساکنان غازی  ما 
آنها در 400 حوزه رای گیری  اگر  ژوئن به حزب حاکم عدالت و توسعه رای دهند. 
پیروز شوند، پس از آن مساله سیستم ریاست جمهوری بدون هیچ مشکلی و به صورت 
صلح آمیز حل می شود. مدل کنونی دولت مناسب ترکیه نیست و یک سیستم جدید الزم 

است تا روند تصمیم گیری تسریع شود و توسعه شتاب بگیرد.
ریاست جمهوری  سیستم  یا  و  جدید  اساسی  قانون  درباره  من  که  زمانی  افزود:  وی 
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وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه بار دیگر از رهبران ارشد جاپان 
خواست تا از هر گونه تالش برای پنهان کردن گناه کشورشان در 
تهاجمی اش در جنگ جهانی دوم علیه چین و  اقدامات  خصوص 

دیگر کشورها دست بردارند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، وانگ یی، وزیر امور خارجه 
در  دوم  جهانی  جنگ  پایان  سالروز  هفتادمین  آستانه  در  چین 
کنفرانسی ساالنه به خبرنگاران گفت: تاریخ همچنان گریبان روابط 
میان پکن و توکیو را گرفته و محل منازعه است. رهبران جاپان باید 
تصمیم بگیرند که می خواهند به این تنش ها ادامه دهد یا اختالفات 

را کنار گذاشته و رها کنند.
وی افزود: 70سال پیش جاپان در جنگ جهانی دوم شکست خورد. 
70 سال بعد جاپان نباید هوشیاری خود را از دست دهد. آیا جاپان 
می خواهد این »بار تاریخ« را با خود به دوش بکشد یا خود را از 
تجاوزات و اقدامات تهاجمی گذشته پاک می کند؟ در هر صورت 

تصمیم نهایی با جاپان است.
جاپان در سال1937 میالدی به چین حمله کرد و پس از محاصره در 
پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 میالدی نیروهایش را از چین 
خارج کرد. اکثر مردم چین معتقدند جاپان هرگز ندامت و پشیمانی 
باعث  ادعای چین  به  که  اشغال خصمانه اش  برای  را  حقیقی خود 
از چینی ها شده،  مرگ 14 میلیون تن و آواره شدن تعداد بسیاری 

ابراز نکرده است.
چین قصد دارد هفتادمین سالروز پایان جنگ جهانی دوم را با یک 
باعث  اقدام  این  بگیرد.  جشن  بزرگداشت ها  دیگر  و  نظامی  مانور 
پکن  است  معتقد  توکیو  که  چرا  شده  جاپان  در  نگرانی ها  افزایش 
با این اقدام قصد بی اهمیت جلوه دادن اقدامات جاپان در توسعه و 

امنیت در دوران پس از جنگ را دارد.
با این حال وانگ یی می گوید هدف چین یادآوری تاریخ، گرامی 

داشت یاد قربانیان، صلح و نگاه به آینده است.
وی افزود: دعوت نامه های مربوط به این مراسم به تمامی کشورهای 
مرتبط و سازمان های بین المللی ارسال می شود و چین از حضور هر 

کسی که به این مراسم بیایید، استقبال می کند.
جنگ  پایان  سالروز  پنجاهمین  در  میالدی   1995 سال  در  جاپان 
عذرخواهی  مورایاما  تومیچی  وزیری  نخست  تحت  دوم  جهانی 
خود را مطرح کرده و برای نخستین بار به استعمار و تهاجمش در 

بخش هایی از آسیا قبل و در جریان این جنگ اذعان کرد.
در سال 2005 میالدی نیز نخست وزیر وقت جاپان در این رابطه 

عذرخواهی کرد.

اوباما:

 خرید سالح در امریکا از خرید سبزیجات ساده تر است!
فعلی  قوانین  درخصوص  امریکا  جمهوری  رییس 
خرید سالح در کشورش اذعان کرد که خرید سالح 
از خرید کتاب و تجهیزات آسان تر است و برخی 
می خواهند که در میکده ها مسلسل به همراه داشته 

باشند.
مصاحبه  در  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
سخت  بسیار  گفت:  اس  بی  سی  خبری  شبکه  با 
است که بخواهیم دسترسی آزاد به سالح را محدود 
می دانید  شما  می دانید،  شما  که  همانطور  کنیم. 
خرید  از  گرم  سالح   خرید  محله ها  برخی  در  که 
کتاب ساده تر است. محله هایی وجود دارد که شما 
می توانید اسلحه و خشاب را ساده تر از سبزیجات 
همین  به  وضع  که  زمانی  تا  کنید!  خریداری  تازه 
غیر  ادامه خشونت  شاهد  همچنان  ما  باشد،  منوال 

ضروری هستیم.
از  بسیاری  و  کنگره  آنکه  رغم  به  افزود:  وی 
در  داده اند،  انجام  را  مناسبی  اقدامات  قانونگذاران 
حقیقت در برخی مناطق شرایط به گونه ی دیگری 
است. برخی از حامیان حق حمل سالح باور دارند 
داشته  گرم  نیز سالح  کودک ها  مهد  در  باید  ما  که 
مسلسل  نیز  بارها  و  میکده ها  به  حتی  و  باشیم 
ببریم. شاید فکر کنید که من اغراق می کنم اما شما 

می توانید نمونه های آن را ببینید.
رییس جمهوری امریکا تاکید کرد: گمان می کنم پس 
از آنچه در سندی هوک رخ داد، این مساله ما را به 
فکر فرو ببرد. شاید شما در آن زمان فکر می کردید 
که به یک محرک نیاز دارید تا درباره تشدید قوانین 
خرید و فروش سالح اقدامی انجام دهید اما واقعیت 
این است که تنها محرک کافی نیست. ما تا جایی 
که می توانستیم برای اجرای بررسی سوابق شخصی 

افراد تالش کردیم.
اوباما به تالش های سال 2013 برای توسعه بررسی 
اشاره  سالح  خرید  برای  افراد  شخصی  سوابق 
داشت. دولت وی و سایر دموکرات ها پس از حادثه 
تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک در دسامبر 

2012 این درخواست را مطرح کردند.
رییس جمهوری امریکا همچنین در رابطه با استفاده 
امریکا  سابق  خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری 
ابراز  این پست  ایمیل شخصی در زمان تصدی  از 
این  رسانه ها  طریق  از  که  گفت  و  کرد  بی اطالعی 

مساله را شنیده است.
وی گفت: بسیار خوشحالم که هیالری این مساله را 
عنوان کرده که ایمیل های کاری اش باید فاش شوند.
کلینتون که یکی از گزینه های احتمالی دموکرات ها 
برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 است، روز 
ایمیل ها  این  می خواهد  وی  که  گفت  چهارشنبه 

هرچه سریعتر منتشر شوند.
در  شرکت  با  همچنین  امریکا  جمهوری  رییس 
ایالت  در  »سلما«  راهپیمایی  سالگرد  پنجاهمین 
جنبش  »قهرمانان«  خانواده اش،  همراه  به  آالباما 

حقوق مدنی را ستود.
مارس  هفتم  سالگرد  مراسم  در  اوباما  سخنرانی 
به  امنیتی  نیروهای  که  روزی  شد،  ایراد   1965
رای  حق  خواهان  که  سیاه پوستی  تظاهرکنندگان 
برابر بودند حمله کردند و این روز »یکشنبه خونین« 

نام گرفت.

خاطره  به  احترام  ادای  با  امریکا  جمهوری  رییس 
خود  حقوق  احقاق  برای  قبل  سال   50 که  افرادی 
تن  میلیون ها  به  آنها  »تالش  گفت:  کردند  مبارزه 

دیگر شجاعت بخشید.«
در مراسم پنجاهمین سالگرد اعتراضات »سلما« در 
به  نزدیک  آالباما، همسر رییس جمهوری و  ایالت 
100 نماینده کنگره امریکا نیز همراه با اوباما، بخشی 

از مسیر راهپیمایی سال 1965 را پیمودند.
رییس جمهور امریکا، جان لوییس، نماینده کنونی 
کنگره که 50 سال قبل در راهپیمایی حقوق مدنی 

مجروح شد را در آغوش گرفت.
دهه  پنج  که  محلی  در  امریکا  جمهوری  رییس 
سیاه پوست  معترضان  و  پلیس  بین  درگیری  قبل 
انجام  معترضان  آنچه  خاطر  به  گفت:  داد  روی 
امریکایی های  برای  تنها  نه  بهتر  فرصت های  دادند 
آفریقایی تبار بلکه برای همه شهروندان امریکا فراهم 

شد.
جمعیتی بالغ بر 40 هزار تن برای تماشای راهپیمایی 
به  بنا  بودند.  آمده  این محل گرد  اوباما در  نمادین 
گزارش ها، شماری از افراد حاضر در راهپیمایی 50 
سال قبل نیز روز شنبه با اوباما همگام شدند. برخی 
نمادین  این راهپیمایی  اوباما در  باراک  از همراهان 

پنجاه سال قبل در این محل کتک خورده بودند.
تقویم  به عنوان »یکشنبه خونین« در  در روزی که 
مبارزات حقوق مدنی امریکا معروف است نیروهای 
و  زدند  کتک  را  سیاه پوست  تظاهرکنندگان  پلیس، 
استفاده  آور  اشک  گاز  از  آنها  کردن  متفرق  برای 

کردند.
این رویداد در مارس 1965 باعث شد تا دو هفته 
بعد راهپیمایی دیگری از شهر سلما به مونتگمری 
برگزار شود و شرایط اجتماعی الزم برای تصویب 

»قانون حق رای« در کنگره فراهم شود.
لیندون جانسون،  از حمایت  این مصوبه کنگره که 
رییس جمهوری وقت امریکا، برخوردار بود به همه 
امریکایی  دادن شهروندان  رای  برای  موانع موجود 

آفریقایی تبار پایان داد.
اوباما در سخنرانی خود گفت: با وجود پیشرفت های 
به دست آمده، مبارزه علیه نژادپرستی همچنان ادامه 

دارد.
تیراندازی های  به  امریکا همچنین  رییس جمهوری 
اخیر پلیس به مردان و جوانان سیاه پوست غیرمسلح 

اعتراض های  به  منجر  گذشته  سال  که  کرد  اشاره 
بزرگی در برخی شهرهای ایاالت متحده شد.

جان لوییس نماینده کنونی حزب دموکرات از ایالت 
راهپیمایی  در  قبل  سال   50 که  کنگره  در  جورجیا 
حقوق مدنی مجروح شد، گفت: در آن روز ما 600 
ما مسالمت  اقدام  پیوستیم.  تاریخ  به  که  بودیم  نفر 
کتک  ما  نمی داد.  شعار  کسی  بود.  آرام  و  آمیز 
خوردیم، گاز اشک آور به ما شلیک شد، و برخی از 
ما خون آلود روی این پل رها شدند. اما هرگز کینه 

به دل نگرفتیم و دشمن جامعه نشدیم.
در  امریکا  پیشین  جمهوری  رییس  بوش  جورج 
فاصله سال های 2001 تا 2009 نیز در میان حاضران 

در این مراسم سالگرد بود.
اوباما همچنین در رابطه با »یکشنبه خونین« گفت: 
تمایل امریکایی که به این زنان و مردان جوان اجازه 
همان  بگذرند،  پل  این  از  و  بردارند  مشعل  تا  داد 
تمایلی است که میهن پرستان را به سمت انتخاب 

انقالب علیه ظالم راهنمایی کرد.
وی افزود: این همان تمایلی بود که مهاجران را از 
و  واداشت  تحرک  به  ریوگراند  و  اقیانوس  سراسر 
این همان تمایلی بود که زنان را به سمت کسب حق 
کنونی  ناعادالنه  شرایط  علیه  کارگران  کشاند.  رای 
به سمت  را  ما  تمایل  همین  می شوند.  سازماندهی 
نصب پرچم در ایوو جیما )Iwo Jima( )جزیره 
آتش فشانی در جنوب توکیو( و بر سطح کره ماه 
کشاند. امریکایی هایی که می گویند کشور ما در یک 
به  جهان  در  را  ما  وجهه  است،  رشد  به  رو  روند 

عنوان سرزمین فرصت ها تقویت می کنند.
کشور  این  در  نژادپرستی  تاریخ  گفت:  اوباما 
برای  است. تالش  افکنده  سایه  ما  بر سر  همچنان 
از  است؛  نیافته  پایان  هنوز  انسان ها  حقوق  کسب 
اوکراین  در  میدان  جنبش  تا  تونس  خیابان های 
این است که جوانان می  از  حضور جوانان حاکی 
به  راهپیمایی ها  برگزاری  اقدامات و  این  با  توانند 

اهداف خود دست یابند.
از  حمایت  ضمن  همچنین  جمهورامریکا  رییس 
ادامه فعالیت های جنبش های مدنی خاطر نشان کرد، 
های  خیابان  در  جوانان  خواهانه  عدالت  اقدامات 
افراد  مراکز،  همین  از  داد  نشان  اوکراین  و  تونس 
بر رهبران  با فشار  توانند  فاقد قدرت می  عادی و 

موانع رسیدن به آزادی را از سر راه بردارند.

چین از جاپان خواست
 »بار تاریخ« را به دوش نکشد

عربستان بزرگترین واردکننده 
تسلیحات جهان در سال 2014

اردوغان: 
قرار نیست ریاست جمهوری را با خود به گور ببرم!

عربستان سعودی با گذشتن از سد هند به بزرگترین وارد کننده تسلیحات 
جهان در سال گذشته میالدی تبدیل شد.

اچ اس  به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تجزیه و تحلیل موسسه آی 
 54 افزایش  با  میالدی  گذشته  سال  در  عربستان  که  می دهد  نشان   )IHS(
درصدی واردات سالحش به ارزش 6.5 میلیارد دالر توانست رکورد واردات 

5.8 میلیارد دالری هند را بشکند.
تجارت جهانی  تحلیلی  مرکز  عنوان سرشناس ترین  به  اس  اچ  آی  موسسه 
درصد  واردات 52  میالدی  در سال جاری  که  است  کرده  پیش بینی  سالح 

افزایش یافته و به 9.8 میلیارد دالر برسد.
بن مورز از موسسه آی اچ اس اعالم کرد: این آمار بی سابقه است. شما شاهد 
تنش های سیاسی در سراسر خاورمیانه هستید و همزمان نفت هم در اختیار 
دارید و این به شما اجازه می دهد که خودتان را مسلح کرده و برای محفاظت 

از خود آماده شوید.
گفت،  نوتردام  دانشگاه  در  سیاسی  مطالعات  مدیر  رایت،  کورت  دیوید 
عربستان در حال تقویت زرادخانه های خود در بحبوحه نگرانی بر سر تغییر 
ژئوپولتیکی در خاورمیانه است و در همین حال آمریکا به دنبال جلب کمک 
با  کشورهای دیگر در جنگ علیه شبه نظامیان داعش است. توافق هسته ای 
ایران نیز موجب ایجاد فرصت های اقتصادی جدید می شود و روابط دیرینه 

عربستان با آمریکا را تهدید می کند.
بزرگترین ذی نفع رشد بازار خاورمیانه آمریکاست و سال گذشته 8.4 میلیارد 
دالر سالح به این منطقه فروخته است و این در حالی است که فروش آن 
در مقایسه با شش میلیارد دالر سال 2013 افزایش چشمگیری داشته است. 
عربستان و امارات سال گذشته سیستم های دفاعی به ارزش 8.7 میلیارد دالر 
وارد کردند که این هزینه بیش از مجموع واردات کل غرب اروپا است. به 
برای ششمین   2014 سال  در  نظامی  تجارت سخت افزارهای  کلی  صورت 
سال پیاپی رشد داشته است و از این رو واردات جهانی را از 56 میلیارد دالر 

به 64.4 میلیارد دالر رسانده است.
آمریکا نیز همچنان بزرگترین صادرکننده تسلیحات جهان باقی مانده است و 
فروش آن با 19 درصد افزایش به 23.7 میلیارد دالر رسیده است. روسیه با 
10 میلیارد دالر و افزایش 9 درصدی از سال 2013 در رتبه دوم قرار گرفت.
اسپانیا، کانادا و رژیم صهیونیستی در  ایتالیا، چین،  آلمان،  انگلیس،  فرانسه، 

جایگاه های بعدی قرار دارند.
هند در سال 2014 دومین واردکننده بزرگ صنایع دفاعی بود و پس از آن 

چین، امارات، تایوان، استرالیا، کره جنوبی، اندونزی و ترکیه قرار دارند.
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و  سخنران  نویسنده،  که  عزام  عبداهلل 
در سال 1368هـ خ  بود،  پُرشوری  مبارز 
در  پسرش  با  همراه  ماین،  انفجار  اثر  در 
پشاور کشته شد. در زمان حیات او، اسامه 
اشخاِص  ایمن الظواهری،  دکتر  و  بن الدن 
پایگاه  در  بیشتر  اولی  بودند.  ناشناخته یی 
جاجِی والیت پکتیا با مجاهدین زنده گی 
مورد  هنگفتش  ثروِت  به خاطر  و  می کرد 
توجه بود، و دومی در یکی از کلینیک ها 
اسامه  بود.  مشغول  طبابت  کارِ  به 
عربستانی االصل و از یک خانوادۀ میلیونر 
بود، و ظواهری از کشور مصر است و در 
اسالمی  از شاخه های  گذشته، رهبِر یکی 
در آن کشور بوده است. پس از شهادت 
عزام، اسامه بن الدن و پس از کشته شدن 
القاعده  رهبرِی  به  ایمن الظواهری  اسامه، 

رسید.
ساِل  در  عراق  بر  متحده  ایاالِت  حملۀ 
1369 هـ خ و جابه جا شدِن نیروهای آن 
را  جوانانی  سعودی،  عربستان  در  کشور 
شتافته  افغانستان  مجاهدیِن  کمک  به  که 
متوجه  را  آن ها  زیرا  داد؛  تکان  بودند، 
گردانید.  خودشان  به  نزدیک تر   دشمِن 
فعالیت های خدماتِی  بعد،  به  زمان  آن  از 
آن  مسلحانۀ  مبارزۀ  تحت الشعاِع  القاعده 
گروه قرار گرفت. به این ترتیب، نخستین 
امریکا  سفارت خانه های  به  القاعده  حملۀ 
در نایروبی و دارالسالم صورت گرفت که 

منجر به کشته شدِن شماری از امریکایی ها 
گردید.

اخراج اسامه از سودان و سکونِت او در 
جدِی  همکاری  زمینۀ  افغانستان،  شرق 
آورد  فراهم  طالبان  گروه  با  را  القاعده 
بیشتِر  تصرِف  به  منجر  فرجام،  در  و 
و  گردید  طالبان  توسط  افغانستان  نقاط 
خویش  فعالیت های  القاعده  همین جا  از 
و  سن کیانگ  ازبکستان،  چیچن،  به  را 
در  بخشید.  گسترش  عربی  کشورهای 
سال 2001، القاعده مهم ترین حملۀ خود 
را در امریکا به راه انداخت و حدود 3000 
واشنگتن  و  نیویارک  در  را  امریکایی  تن 
جدِی  واکنش  اقدام،  این  رساند.  قتل  به 
امریکا را به دنبال آورد و این کشور جهت 
کشید.  لشکر  افغانستان  به  انتقام گیری، 
تهاجم امریکا به افغانستان، اگر از یک سو 
تلفاتی بر القاعده وارد آورد؛ اما از سوی 
القاعده را در سطح جهانی  دیگر شهرِت 
عمده ترین  عنواِن  به  زیرا  داد؛  افزایش 
و  شناخته  امریکا  متحدۀ  ایاالت  دشمِن 
سربازگیری  زمینۀ  امر  این  شد.  مشهور 
را برای القاعده مساعد گردانید، تا حدی 
آن که  به جای  القاعده  حاضر  حال  در  که 
باشد،  بوده  منسجم  یک سازماِن واحد و 
از  که  کوچکی ست  گروه های  از  متشکل 
از  و  دارند  وجود  آسیا  تا  گرفته  افریقا 

القاعده الهام می گیرند.

“داعش” شاخۀ انشعابِی القاعده در عراق 
رهبرِی  به  اخیراً  که  می باشد  سوریه  و 
ابوبکر البغدادی اعالن “خالفت اسالمی” 
مذهِب  با  به شدت  دسته  این  است.  کرده 
در  تمام  قساوِت  با  و  دارد  تشیع دشمنی 

برابِر شیعیان عمل می کند.

اندیشة سیاسی
استوار  رکن  چهار  بر  القاعده  ایدیولوژی 
وهابیت؛  قرائت  با  سلفی گری   )1 است: 
 )4 شیعه ستیزی؛   )3 رادیکالیسم؛   )2
ایجاد  سازمان،  این  هدف  غرب ستیزی. 
به ساِن  است،  اسالمی  سراسری  حکومت 
دولِت اموی ها و عباسی ها. از همین بابت، 
برپایی  برای  نخست  گامِ  در  را  عراق 
دولت اسالمی معین کرده اند و سوریه در 
مرتبۀ دوم قرار دارد. در صورت پیروزی، 
به  دیگر  پِی  یکی  را  اسالمی  کشورهای 
سپس  و  می دارند  ملحق  اسالمی  دولِت 
خواهند  اسالمی  غیر  کشورهای  سراِغ  به 

رفت. )اسماعیلی، 1386: 27(
القاعده، جهاد سرآمدترین عبادِت  از دید 
به قدری  این توجه  پروردگار می باشد و 
سازنده گِی  و  عرفانی  جنبه های  که  است 
اسالم را به حداقل رسانیده و اسالم را در 
نظر پیروان القاعده، در جهاد خالصه کرده 
است. آن ها معتقدند مسلمانانی که در عمل 
را  اسالم  نپرداخته اند،  “جهاد”  به  نظر  و 
درک نکرده اند. ایمن الظواهری در این باره 
منتظر  نباید  است: جوانان مسلمان  معتقد 
اجازه گرفتن از کسی باشند؛ زیرا جهاد با 
امریکایی ها، یهودیان و متحدان شان، یعنی 
هر  است…  عینی  واجب  مرتد،  منافقان 
عالقه مند  اسالم  پیروزی  به  که  مسلمانی 
است، نمی تواند هیچ ندایی را برای توقِف 
آن  از  را  امت  نمی توان  و  بپذیرد  جهاد 

منصرف کرد. )اسماعیلی، 1386: 11(
القاعده دایرۀ “دوستان خدا” را بسیار تنگ 
گرده است. از نظر این گروه، دوستان خدا 
اهداف  با  که  می گردد  محدود  کسانی  به 
و  باشند  موافق  گروه  آن  برنامه های  و 
شامل  گروه،  آن  نظر  از  القاعده  مخالفاِن 
از  اسالمی  امت  می باشند.  خدا  دشمناِن 
دید القاعده به چند گروه تقسیم می شود: 
عمل  در  که  سنی مذهب هایی  عامۀ   )1
چشم به آیندۀ پُرآسایش و زنده گِی مرفه 
امریکا  برای  مناسب  طعمه هایی  و  دارند 
دسِت  اسیر  که  نخبگانی  و  علما   )2 اند. 
این  اخوان؛   )3 اند.  یهودی ها  و  امریکا 
با خوِن  و  برداشته  از سالح دست  گروه 
آن  مجاهدین؛   )4 کرده اند.  معامله  شهدا 
عیِن  در  اما  اند،  امریکا  دشمن  که  دسته 
حال می خواهند هم به دشمن ضربه وارد 
باشند و هم  معرکه ها  قهرماِن  کنند و هم 
 )5 نرسد.  خودشان  به  آسیبی  و  زیان 
مجاهدان مهاجر؛ آن ها مسلماناِن واقعی اند 

که تعدادشان اندک می باشد.

از آن جا  که WiFi حامل سیگنال های رادیویی و امواج 
سِر  بر  سخن  اما  باشد؛  بی ضرر  چندان  نمی تواند  است، 
آن است که این امواج در قیاس با امواج گوشی تلیفون 
هوشمندـ  که هم قوی  تر و هم متمرکز تر   روی مغز  هستند  

ـ  خطرات کمتری دارد.
امواج  روی  بسیاری   بررسی های  و  آزمایش ها  محققان 
این  شاید  که  رسید ه اند  نتیجه  این  به  و  WiFi  کرده اند 
امواج، منجر به بروز سرطان مغز در انسان شود. در سال 
 )IARC( سرطان  تحقیقات  بین المللی  آژانس   2011
امواج WiFi را در گروه عوامل  »احتماالً« سرطان زا برای 

انسان طبقه بنـدی کرد.
 اما می توان دربارۀ  مضر بودن امواج رادیویی، به عوامل 
در  وقتی پخش شوند   WiFi امواج  کرد.  اشاره  متعددی 
را  خود  مودم  شب  زمان  در  اگر  حتا  هستند.  جا  همه 
خاموش کنید، باز هم تحت تأثیر امواج WiFi که از خانۀ 
بر  بنا  آن که  بااهمیت  بسیار  نکتۀ  هستید.  می آید  همسایه 
تحقیقات، کودکان در معرض خطر بیشتری از بزرگ ساالن 
در محیط های محاصره شده با امواج WiFi قرار دارند و 
دوران  در  ذهنی  اختالالت  به  آن ها  شدن  دچار  احتمال 
رشد از این جهت بیشتر است. خطر WiFi برای کودکان 
کنندۀ  منتشر  های  دستگاه  کردن  خاموش  با  باید  تنها  را 
سیگنال و دور کردن آن ها از کودکان و همچنین آموزش 

خطرات آن ها برای کودکان  به حداقل رساند.
 

WiFi  چند نکته دربارۀ کاهش خطرات
واقعیت این است که نمی توان در برابر   امواج و سیگنال های 
WiFi کار چندانی انجام داد. نه رفتن در آب و نه پوشیدن 
 WiFi زره، هیچ یک نمی تواند جلو ی  نفوذ 100 درصدی
بخشی  به  آن  از  استفاده  و   WiFi که  آن جا   از  بگیرد.  را 
بی معنی  هم  آن  از  فرار  شده ،  بدل  اجتماعی  زنده گی  از 
می توان  زمینه  این  در  که  اقداماتی  تنها  است.  نا شدنی  و 
انجام داد، این است که تا حد ممکن از سرچشمۀ پخش 
و انتشار سیگنال های WiFi دوری کنید و مطمین شوید مدت زمان 
زیادی را در نزدیکی میزی که مودم WiFi روی آن است نمی گذرانید. 
همچنین در مواقع غیر ضروری، هم مودم و هم دستگاه هایی را که به 

WiFi متصل هستند  خاموش کنید.
 نکتۀ دیگر آن که اکنون در بازار، تبلیغاتی دربارۀ دستگاه هایی وجود 
دارد که امواج و سیگنال های WiFi را مهار کرده و خطرات آن ها را 
 WiFi کاهش می دهند. این تبلیغات با اغراق در خصوص خطرات
اما  دستگاه ها  دارند؛  این  از  یکی  برای خرید  تشویق شما  در  سعی 
واقعیت این است که امواج رادیویی کار خود را  خواهند کرد و نکتۀ 
در   WiFi حقیقت خطر  در  شد،  گفته  که  گونه  همان  آن که  مهم تر 

قیاس با گوشی هوشمند و موبایل به مراتب کمتر است.

منبع: تابناک
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جالل نورانی
بخش نخست

صنایع  ُمروج ترین  از  یکی 
طنزپردازی  در  که  لفظی 
صنعت  دارد،  کاربرد  بسیار 
و  َمقلوب سازی  تحریف، 
و  کلمات  دگرگونه سازی 
فرنگی ها  که  است  جمالت 
 Distortion را  آن 
از  استفاده  با  من  می گویند. 
نبشته،  این  برای  این صنعت، 
عنواِن تازه ترین کتاب رهنوردِ 
کرده ام  دستکاری  را  زریاب 
از  البته، قصدم  البته و صد  و 
به  اهانت  عنوان سازی،  این 
گران قدری  و  مطرح  نویسندۀ 
نیست.  عزیز  رهنوردِ  چون 
صنعت  این  از  طنزپردازان 
یا  ظرافت گستری  برای 
استفاده  دو  هر  یا  و  انتقاد 
احسان اهلل  چنان که  می کنند؛ 
افغانستانی  طنزپرداز  سالم 
ملی«  »پوقانۀ  کتابش  در 
و  وزارت خانه ها  بعضی  برای 

نهادها، این ترکیبات را ساخته است: 
عالی،  تعطیالت  وزارت  خامه،  صحت  وزارت   -

اتحادیۀ هنربندان و... ... ... )1(
در  مطرح  طنزپرداز  رحیمی  عبدالقادر  سید  یا  و   
و  چلم  »وزارت  کتابش  در  کشور،  سراسر  و  هرات 
نسوار« با دیدن مسخره گی های انتخابات ها در کشور، 

»انتصخابات« را اختراع کرده است. )2(
که  طنز هایی  باالی  چهل،  دهۀ  در  بشیر  استاد  یا  و   
نوشته  جامی  بهارستان  و  سعدی  گلستان  سبک  به 

می شدند، می نوشت: 
می  کابل  شهر  عوض  به  گاه گاهی  و  جدیم«.  »نثر   

نوشتیم: 
 »شهر لباک«. )3(

 به هر حال با این تحریِف عنواِن کتاب رهنورد زریاب، 
نگاهی دارم به کتاب قلندرنامۀ رهنورد عزیز. 

     پیش از این، کتاِب دیگری از خامۀ رهنورد به بازار 
قدس  شیح  »و  بود:  این  عنوانش  که  بود  آمده  کتاب 

سره گفت«.
 هم در آن کتاب و هم در کتاب »قلندرنامه« رهنورد 
طنزهای نابی دارد که می توانند او را در َصِف طنزپردازان 
مطرِح معاصر کشور قرار بدهند. برای طنزهای کوتاه 
و سایر نوشته های کوتاه، هر که به ذوق خود و درک 

خود نام های مختلفی را برگزیده است، مانند: 
گفتار  قصار،  کلمات  طنزک ها،  وجیزه ها،  طنزینه ها،    
کنار  در   - »سخنان کوچکان«  ترجمان  در  )و  بزرگان 
با یک چوشِک شیر  این عنوان تصویر آدم ریشداری 
را مرحوم نوین رسم کرده بود(، کلمات بالدار، سخنان 

طالیی افوریزم، کاریکلماتور، داستایت ها و... 
اما برای این مینی مالیستی ها در کتاِب قلندرنامه، نوشته 
شده: »ریزه نگاری ها«، که بسیار زیبا و پذیرفتنی است 
و اگر این ترکیِب زیبا و پذیرفتنی ساختۀ خودِ رهنورد 
از  بعد  باید  و  آفرین گفت  برایش  باید  باشد،  زریاب 
اعتراف  باید  شود.  ُمروج  وسیعًا  ما  مطبوعات  در  این 
در  تلخ  طنِز  این  قلندرنامه،  اثنای خواندن  در  که  کنم 

ذهنم شکل گرفت: 
 »زن بعد از این که شکم سیر از شوهرش مشت و لگد 

خورد، به شوهر گفت:
- الهی دست ها و پاهایت بشکند. 

 مرد هراسناک از خانه بیرون رفت، در راه 
مبادا  که  می اندیشید  خود  با  لحظه  هر 
خداوند دست ها و پاهایش را بشکند. 
و  دست ها  که  دید  صبح  فردا   

پاهایش سالم استند و برجای. 
 او باز زن را زیر مشت و لگد 

گرفت. زن باز فریاد زد: 
پاهایت  و  دست ها  الهی   -
و  دست ها  به  مرد  بشکند. 
نظر  خود  قوی  پاهای 
خانه  از  و  انداخت 
راه  در  شد.  بیرون 
در  مرد می خندید و 
می گریست.  زن  خانه 

نورانی«
     در عرصۀ طنز، نخستین 
ریزه نگاری ها از آِن بابای طنِز 
است.  زاکانی  عبیِد  پارسی، 
از منظومۀ موش و  اصاًل غیر 
گربه و چند نوشتۀ بلند دیگِر 
گونۀ  در  او  آثار  سایر  عبید، 

»ریزه نگاری« هستند. 
      نباید چنین انگاشت که 
کوتاه نویسی و ریزه نگاری کار 
آسانی است. این شوخی را چه 
واقعًا  و شاید هم  به جا ساخته اند 

اتفاق افتاده باشد: 
»می گویند   

خود  همکاران  از  یکی  به  نشریه  یک  مسوول  مدیر 
که نویسندۀ الیقی بود، گفت: می خواهم دربارۀ فالن 

موضوع مقاله یی بنویسی تا چاپ کنم. 
 نویسنده گفت: 

- پس برایم سه روز وقت بدهید، در این موضوع یک 
مقالۀ پنجاه صحفه یی می نویسم و می آورم. 

 مدیر مسوول گفت: مقالۀ پنجاه صحفه یی کار ندارم. 
فقط در این موضوع، یک مقالۀ یک صفحه یی بنویس.

 نویسنده به ُچرت فرو رفت و گفت: 
وقت  هفته  سه  حداقل  برایم  صورت  این  در  پس   -

بدهید.«
شکل  چندین  در  را  ریزه نگاری هایش  زاکانی  عبید 
توضیح  و  تعریف نامه  پندها،  شکل  در  است.  آفریده 

واژه ها و حکایت ها و رباعی ها و اشعار کوتاه و... .
از  نمونه  چند  موضوع  شدِن  روشن  برای       

ریزه نگاری های عبید را می آورم: 
-الدنیا: آن چه که در آن هیچ آفریده یی نیاساید.

- الرشوه: کارسازِ بیچاره گان.
- المحتسب: دوزخی. 

- البازاری: آن که از خدا نترسد. 
***

 تا توانید سخِن حق مگویید تا بر دل ها گران مشوید و 
مردم بی سبب از شما نرنجند. 

 سخِن شیخان باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ 
نروید. 

 طعام و شراب تنها مخورید که این شیوه کار قاضیان 
و جهودان باشد. )4(

زریاب  رهنورد  ریزه نگاری های  به  این که  از  پیش   
طنزپردازان  ریزه نگاری های  از  نمونه  چند  برسم، 
در  طنزشان  از مجموعه های  که  را  افغانستانی  معاصر 
کتاب اول و دومِ هنِر طنزپردازی آورده ام، نقل می کنم 
تا مخصوصًا جواناِن محصل با ریزه نگاری های طنزی 

آشنایی خوب پیدا کنند: 
- »بوتل آب معدنی: بم دستی ُمِد روز و بدون تلفات. 
یا رای  - بوتل جنگی: طریقۀ جدید تصویِب قانون و 

اعتماد و عدم اعتماد. 
-وحدت ملی: چیزی که به وسیلۀ آن به کلۀ همدیگر 

می زنیم. 
»مشق دموکراسی – محمد تواب امیری.«

***
-آدم صادق: شخصی که در جامعۀ ما به نام های ساده، 

لوده و گوسفندی مشهور است. 
- افسوس: مشهورترین خوراک افغانی. 

- کافر: هر کسی که خوش ما نیامد. 
- تشناب: تاالر آزادی بیان. 

- ماهنامه: استفراغ یک ماهۀ مدیر مسوول. 
»جشن جنازه – شفیق پیام.«

***
اگر قصاب تان نزدیک چاه است، بیندارش که او غرِق 

گناه است. 
طنزنویسی به نام مسعوده خزان )رنجوره( در مجموعۀ 
او  دارد.  ریزه نگاری هایی  هم  دال«  »مربای  طنزهایش 
ضرب المثل های مشهور را طنزی می  سازد، چیستان های 
طنزی می سازد و دیالوگ های کوتاه نوشته است که به 
چند نمونه از کارهای مسعوده خزان هم اشاره می کنیم: 

»با یک گروه تفرقه انداخته نمی شود. 
عینک  که  کسی  و  می بیند  عینک خود  از  هر کس   -

ندارد، هیچ نمی بیند. 
- دو میل سالح در یک دست گرفته نمی شود. 

- خانۀ غالم بی دالر نیست. 
- گوشت از پولدار جدایی ندارد. 

***
- آن چیست که با خوردنش شکم آدم سیر نمی شود؟ 

- شالق
- آن چیست که اگر بند باشد، آزاد می باشی؟ - زبان 

***
احمد: مادر جان! برم چپلی کباب بخر. 

مادر: حالی هوا سرد شده، برت موزه کباب می خرم.
طنز  هنر  و  دال  مربای  کتاب های  به  رک      

پردازی.

پردازی«  طنز  »هنر  کتاب  در  من    
فصل پنجم را به: اشکال، شیوه ها 
اختصاص  طنز  قالب های  و 
 525 صحفۀ  در  داده ام. 
عنوان  زیر  کتاب  این 
»افوریزم،  کوچک 
 ، ر تو یکلما ر کا
 ، ه ها جیز و
ت  جمال
ر«  لدا با

چنین نوشته ام: »در تمام فرهنگ ها و میان ملل مختلف 
پُرمغز،  جهان، جمالتی که حاوی یک معنای کامل و 

روی زبان ها جاری بوده است، وجود دارند. 
پُرمغز، هشداردهنده،  این جمالِت  انگلیسی  زبان  در   
را  اصالح گر  و  برانگیز  تفکر  تکان دهنده، 
فرهنگ  انگلیسی  زبان  در  می نامند.   Quotation
موسسات  سوی  از  کواتیشن  مخصوص  لغت های 
نشراتی آکسفور، کولینز و پنگوئین، هر چند سال بعد 
با اضافات و تزییدات پیوسته تجدید چاپ می شوند. 

نزد  و  کتابخانه  هزارها  در  لغت ها  فرهنگ  این       
هزارها انگلیسی زبان در منازل شان مورد استفاده استند. 
در  افغانستان  و  ایران  روزنامه های  و  مجالت  هرگاه 
صد سال اخیر را برگ گردانی کنیم، می بینیم که صدها 
جملۀ پرمغز از سراسر جهان را از همین فرهنگ لغت ها 
آن  برای  اما  اند،  رسانیده  چاپ  به  و  کرده  ترجمه 
نام های متفاوتی را به کار برده اند. مانند: کلمات قصار، 
اندرزها،  بزرگان،  سخنان  بالدار،  جمالت  وجیزه ها، 

پندها و غیره. 
رسیده  ما  به  دور  از گذشته های  ازین جمالت  برخی 
شکل  که  است  نامعلوم  یا  و  معلوم  آن  گویندۀ  که 
ضرب المثل را به خود گرفته اند. تعدادی ازین جمالِت 
معاصر  ادب  و  اندیشه  بزرگان  آِن  از  پرمحتوا  و  زیبا 
فی البداهه  گاهی  متفکران  و  سیاست مداران  هستند. 
جمالتی را بر زبان رانده اند که اکنون برای ما بار بار و 

به تکرار یادآوری می شود. 
     تعدادی از این حکیمان، فیلسوفان، اندیشمندان، 
هنری  سیاسی،  معروف  شخصیت های  و  نویسنده گان 
و ادبی، این جمالت را از خود به یادگار گذاشته اند. 
را  این خصوصیات  از  یکی  حتمًا  کوتاه  این جمالت 

دارا هستند: 
- حاوی پند یا اندرزی هستند. 

- آدمی را تکان می دهد. 
- اثر بیدارکننده و تفکر برانگیز دارند. 

- استهزایی را در بَر دارند و به خصلتی از خصلت های 
را  خود  و  شویم  تنبیه  تا  اند،  تاخته  انسان ها  ما  بِد 

تصحیح کنیم. 
- خصلت های نیکویی را ستایش کرده اند تا ما به آن 

چنگ اندازیم و خود را با این خصلت ها بیاراییم. 
بازتاب  را  فردی  عاطفی  و  زیبا  بِکر،  احساس  -یک 

داده اند. 
-نبوغی را به نمایش گذاشته اند. 

تکان دهنده  اندازه یی  تا  می توانند  قصیر  کلماِت  این که 
نباشند، بسته به این است که خواننده چه  باشند و یا 
برداشتی از آن دارد. بی اعتنا از کنارش می گذرد یا تکان 
به  می شود؛  دگرگون  حداقل  و  تصحیح  یا  می خورد 

پخته گی آن کالم بسته گی دارد. 
از فرهنگ لغت آکسفورد چاپ سال 1998 و فرهنگ 
لغت کولینز چاپ سال 1998 و فرهنگ لغت پنگوئین 
چاپ سال 2001 نمونه هایی از کواتیشن را می آورم تا 
بحث ریزه نگاری مخصوصًا در رابطه به ریزه نگاری های 

طنزی بیشتر ُروش شود. 
     »ما آن قدر مذهب داریم که بتوانیم از همدیگر نفرت 
پیدا کنیم، ولی آن قدر نداریم که ما را وادار به دوست 

داشتِن همدیگر بسازد- جاناتان سویفت. 
***

به  که  یکی شخصیتی  دارد،  انسان سه شخصیت  »هر 
سوم  دارد،  که  شخصیتی  دوم  است.  گذاشته  نمایش 

شخصیتی که فکر می کند دارد – الفونس کار. 
***

محال است که دو تن علیۀ یکدیگر بر خیزند و پیش 
قاضی بروند، و هر دو حق به جانب باشد – حضرت 

علی)رض(
***

هیچ وقت راجع به بدی های تان حرف نزنید، رفقای تان 
به اندازۀ کافی در این باره صحبت می کنند. – تالیران

***
شکار  را  اسمش  می کشد  را  ببری  انسان  یک  وقتی 
می گذارد، ولی وقتی ببری انسانی را می کشد، اسم آن 

را می گذارند – درنده گی – برنارد شاو. 
     البته در ادبیات دری ما، ریزه نگاری ها بسیار زیاد 
استند، اما به ریزه نگاری های رهنورد رویکردی دارم، به 

کتابش زیر عنوان »قلندرنامه«.
     رهنورد در صفحۀ اوِل بعد از روی جلد این شعِر 

منسوب به خیام را باالتر از عنوان کتاب آوده است: 

ُجـــز راهِ قلندراِن َمی خانــــــه َمپوی
جـز باده و جز سماع و جز یـار مجوی

بــــر َکف قدِح باده و بر ُدوش سبـــوی
َمی نوش کن ای نگار و بیهوده َمگوی
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به زودی کار سه پروژۀ حیاتی...
استخراج مواد نفتی زون شمال صورت گیرد.

وی همچنین افزوده است که کار سه پروژه بزرگ 
را که شامل تمدید 120 کیلومتر پایپ الین گاز 
از شبرغان به بلخ، انکشاف ساحات دریای آمو و 

ایجاد فابریکه تولید برق با ظرفیت 200 میگاوات 
برق است، در سال آینده آغاز خواهد کرد.

»از جمله سه  است:  نموده  معادن تصریح  وزیر 
جوزجان  از  الین  پایپ  تمدید  آن  یکی  پروژه، 
توسعه  است،  مزار شریف  برق  کود  فابریکه  به 
فابریکه  ایجاد  و  تاجک  افغان-  حوزه  ساحات 

تولید برق به ظرفیت 200 میگاوات برق است.«
گفتنی است که وزیر معادن و پطرولیم کشور در 
نظارت  و  بررسی  بر  عالوه  سفرش  این  جریان 
با  از فعالیت های نفت و گاز در شمال کشور، 
نیز  برای حل مشکالت شان  نفتی  مواد  تاجران 

دیدار نموده است.

والیت  در  داعش  از  حمایت  به  شعارهایی  نگاشتن 
بر یک خانقاه در جنوب  ننگرهار و حملۀ مسلحانه 
کابل، نگرانی ها از ُگسترش نفوذ گروه تکفیری را در 

کشور باال برده است. 
دانشجویان دانشگاه ننگرهار از نفوذ گروهِ تروریستی 

تکفیری داعش در این والیت ابراز نگرانی کردند.
در  شعارهایی  این که  به  اشاره  با  دانشجویان  این 
دیوارهای  بر  داعش  تروریستی  گروه  از  حمایت 
دانشگاه ننگرهار نوشته شده است، از نیروهای امنیتی 
خواستند مانع از نفوذ این گروه تروریستی تکفیری در 

افغانستان شوند.
براساس این گزارش، چنین شعارهایی چند ماه پیش 

بر دیوارهای دانشگاه کابل هم نوشته شده بود.
گروه  از  حمایت  هرگونه  کابل  پولیس  فرماندهی 
تروریستی داعش را ممنوع کرده است و با عامالن آن 

برخورد قانونی می کند.
دانشگاه ننگرهار در شرق کشور به شدت از گروه های 

شورشی آسیب پذیر است. 
سال   گذشته رییس دانشگاه ننگرهار در گفت وگو با 
رسانه ها از نفوذ طالبان در این دانشگاه سخن زده بود. 
ایوانویچ  ویکتور  گذشته  روز  که  است  درحالی  این 
رییس خدمات مبارزه با مواد مخدر روسیه اعالم کرد : 
گروه تروریستی داعش سال گذشته یک میلیارد دالر از 
تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان سود برده است.

حمله بر یک خانقاه
به  مسلح  افراد  حملۀ  در  شنبه  روز  حال،  همین  در 
یک خانقاه در کابل 6 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی 

شده اند.
وزارت داخله با انتشار خبرنامه یی اعالم کرد تعدادی 
خانقاه  شنبه   6 ساعت  حوالی  ناشناس  مسلح  افراد 

بهادر آغا واقع منطقه کمپنی شهر کابل وارد شده و به 
نمازگزاران شلیک کرده و تعدادی را کشته و زخمی 

کرده اند.
و  ویژه  عملیات  که  افزوده  وزارت  این  خبرنامه 
جریان  جدیت  با  منطقه  این  در  پولیس  بررسی های 
دارد و به ظن این حادثه 5 نفر تا کنون بازداشت شده 

اند.
هیچ گروهی تا کنون مسوولیت این حمله را به عهده 

نگرفته است.
را  افغانستان  مردم  کابل  در  خانقاه   به  حمله  این   
نگران کرده است؛ زیرا این تازه ترین رویداد در تاریخ 

افغانستان است.
نهادهای امنیتی، به ویژۀ ادارۀ امنیت ملی باید در این 
خصوص توضیح بدهند که چه گروهی در عقب این 

حملۀ تروریستی قرار دارد. 
این نخستین باری است که یک خانقاه در کابل هدف 

قرار می گیرد. شهر کابل سنت دیرینه تصوفی دارد و 
تعدادی خانقاه در مناطق مختلف این شهر موقعیت 

دارند.
و  افراد  رویدادها  این  پشت  در  می رود  احتمال 
گریبان  از  آینده  در  که  باشند  داشته  قرار  گروه هایی 

داعش سر بیرون کنند. 
دولت  گروه  با  که  گفته  هرچند  افغانستان  دولت 
اسالمی قاطعانه برخورد خواهد کرد؛ اما حرکت های 
اخیر منسوب به این گروه در والیت هلمند، ننگرهار 
و برخی از مناطق دیگر، نگرانی هایی را به بار آورده 

است.  
این  در  روسیه،  جمله  از  منطقه  کشورهای  نگرانی 
از گسترش  تأمل است. روسیه اخیراً  قابل  خصوص 
نفوذ گروه  های تروریستی در افغانستان و حوزۀ قفقاز 

به شدت نگرانی کرد. 
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اعضای مجلس نماینده گان،  در دومین روز کاری از اجالس نهم 
مجلس،  اداری  هیات  تعیین  برای  یک شنبه  روز  شانزدهم،  دوره  

انتخابات برگزار کردند.
بر اساس قانون رییس مجلس نماینده گان برای پنج سال انتخاب 
می شود و اعضای هیات اداری مجلس در آغاز هر سال کاری در 

یک رای گیری آزاد از میان اعضای مجلس انتخاب می شوند. 
مجلس،  دوم  نائب  و  اول  نائب  تعیین  برای  دیروز  رای گیری  در 

منشی و نائب منشی شماری از اعضای مجلس نامزد شدند. 
نصاب مجلس نماینده گان 199 تن بود و براساس اصول وظایف 
داخلی مجلس هر نامزد باید 50 به اضافه 1 رای حاضر )100 رای 

تائید( را به دست می آوردند.
در پست نائب اول مجلس عبداظاهر قدیر و محمد صدیق عثمانی 
نامزد شدند که پس از رای گیری ظاهر قدیر با 118 رای کسب کرده 

به عنوان نائب اول انتخاب شد.
انتخابات  بود در  اول مجلس  نایب  این  از  پیش  آقای عثمانی که 

دیروز با کسب 60 رای تائید نتوانست دوباره انتخاب شود.
در همین حال، در پست نائب دوم، سیدعلی کاظمی و محمد صالح 
سلجوقی نامزد شدند که هیچ یک موفق به کسب رای الزم برای 

احراز این پست نشدند. 
کاظمی 92 رای و سلجوقی 72 رای تائید کسب کردند و 100 رای 

را تکمیل نکردند.
بر اساس قانون انتخاب نائب مجلس به دور دوم رفت و انتخابات 

امروز میان دو چهره جدید برگزار خواهد شد.
برای پست منشی مجلس نیز چهار تن )سید اکرام الدین، عبدالروف 
انعامی، عبداقادر قالتوال و هیله ارشاد( نامزد بودند اما هیچ یک 

موفق به بدست آوردن رای الزم نشدند. 
سید اکرام 39 رای، هیله ارشاد 38 رای، عبدالروف انعامی 85 رای 

و قادر قالتوال 19 رای به دست آوردند.
رای گیری برای انتخاب منشی مجلس امروز دوشنبه میان سید اکرام 
و عبدالروف انعامی برگزار می شود، این دو باالترین رای در میان 

چهار نامزد را به دست آورده اند. 
نائب منشی در  نامزد پست  تنها  در همین حال عرفان اهلل عرفان 
به حیث  تائید  آرای  بیشترین  آوردن  به دست  با  علنی  رای گیری 

نائب منشی تعیین شد.
مجلس  داخلی  وظایف  اصول  در  مجلس  اداری  هیأت  وظایف 

نماینده گان مشخص شده است. 
از  نهم کاری دوره  شانزدم شورای ملی که روز یک شنبه  جلسه 
سوی رییس جمهور افتتاح شد، زمان کوتاهی در پیش دارد و در 
تابستان سال آینده انتخابات پارلمانی در کشور برگزار خواهد شد. 
هیات  که  دادند  پیشنهاد  مجلس  اعضای  از  شماری  گذشته  روز 
انتخابات  اما  کنند،  نیز کار  نهم  برای جلسه  اداری حاضر مجلس 

تعیین هیات اداری دیروز برگزار شد. 
از سویی هم محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور گفته است 
که پس از تعیین هیات اداری مجلس، او اعضای باقی مانده کابینه 

را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد کرد.

روز زن نبایـد سمبولیـک...
نگرفته است.

اما انارگلی هنریار عضو مجلس سنا می گوید، آگاهی 
و بازتاب خشونت در برابر زنان خود یک دست آورد 
است، زیرا 13 سال قبل و در زمان حاکمیت طالبان، 
زنان از ابتدایی ترین حقوق خویش برخوردار نبودند؛ 
وجود  خشونت  از  مشخص  تعریف  یک  امروز  اما 

دارد.
این عضو مجلس سنا افزود، زنان از دورترین نقاط 
افغانستان برای دادخواهی به نهادهای حقوق بشری 
و وزارت امور زنان مراجعه می کنند که این خود یک 

دست آورد محسوب می شود.
اگر کمک هایی که در طول 13  افزود،  بانون هنریار 
سال گذشته صورت گرفته، به دور از فساد می بود و 
مسقیمًا از بودجه افغانستان به مصرف می رسید، شاید 

امروز ما دست آوردهای بیشتری را شاهد می بودیم.
به گفتۀ او، افغانستان یک کشور پس از جنگ است و 
برای خشونت در برابر زنان و احیاء حقوق زنان نیاز 

به زمان و حوصلۀ بیشتر است.
تعهد  تجدید  را  مارچ  هشت  از  تجلیل  هنریار  بانو 
نهادهای مدافع حقوق زنان برای دادخواهی و مبارزه 
گفت،  دانسته  زنان  برابر  در  خشونت ها  کاهش  با 
اندازی  راه  با  و  سمبولیک  نباید  روز  این  از  تجلیل 

محافل و تحفه دادن و تحفه گرفتن خالصه شود. 
وی تاکید کرد، در این روز باید پیشنهادهای مشخص، 
برنامه های مشخص و راه حل های روشن ارایه شود 
و در هر سال ما باید خواست ها و پیشنهادات جدید 
داشته  زنان  توانمندسازی  و  خشونت  کاهش  برای 

باشیم.
زمان  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  گفت،  او 
مبارزات انتخاباتی به زنان وعده هایی داده بودند که 
اکنون زمان عملی کردن آن فرا رسید که یکی از این 
دادگاه  رهبری  شورای  در  زن  یک  حضور  تعهدات 
عالی است و باید حکومت به این وعده خود عمل 

کنند.

حقوق  دانشکده  استاد  فرید  شهال  حال،  این  در 
دانشگاه کابل می گوید، دوران تاریک حاکمیت طالبان 
زنان افغانستان را چنان به عقب بُرد که شاید زنان در 
آن  زمان تصور نمی کردند که بتوانند از این عقب گرد 

نجات پیدا کنند.
دلیل  به  طالبان  از  قبل  دورۀ  چون  اما  افزود،  وی 
فراموش شده  از خاطرات  گروه  این  سیاه  حاکمیت 
بود؛ بنابراین ما به نحوی از نو آغاز کردیم، پس باید 

برای احیا حقوق زنان تالش بیشتر صورت گیرد.
راستای  در  گذشته  سال   13 در  فرید،  بانو  گفتۀ  به 
کاهش خشونت در برابر زنان کارهای زیادی صورت 
مردم  باید  بوده  موثر  یک  کدام  اینکه  ولی  گرفته؛ 

قضاوت کنند.
سال   13 در  گزافی  پول های  هرچند  کرد،  اضافه  او 
گذشته به عنوان احیا حقوق زنان به افغانستان سرازیر 
شد، اما متاسفانه هدر رفت، تعدادی به نام حقوق زن 
تجارت کردند و به تاجران حقوق زن معروف شدند؛ 

اما دست آوردهایی هم داریم.
زنان  برای  آنکه  با  کرد،  تاکید  دانشگاه  استاد  این 
باید  اما  گرفته؛  صورت  زیادی  کارهای  شهرنشین 
قبول کنیم که زنان روستا نیشین را فراموش کردیم؛ 
برابر  در  خشونت  کاهش  برای  که  بدانیم  باید  ولی 
آوردن حقوق شان شاید  به دست  و  زنان روستایی 

به بودجه بیشتر، زمان بیشتر و تالش زیاد نیازاست.
گفت،  زنان  امور  وزارت  کارکردهای  از  انتقاد  با  او 
امور  وزارت  متوجه  همیشه  که  انتقاداتی  دلیل  شاید 
زنان است، نبود مدیران حقوق دان در سطوح رهبری 

این وزارت  باشد.
زنان  امور  وزارت  شاید  کرد،  تصریح  فرید  بانو 
نیازمند مدیرانی که دانش حقوقی داشته باشند، است؛ 
سیاسی صورت  برخورد  وزارت  این  با  متاسفانه  اما 
گرفته و کسانی در سطوح رهبری این وزارت قرار 
گرفتند که براساس شناخت و پول آمدند نه براساس 

شایسته گی و لیاقت.
وحدت  حکومت  که  هستیم  امیدوار  ما  گفت،  وی 
ملی برای رهبری وزارت امور زنان کسی را برگزیند 

زنان  حقوق  از  دفاع  نهادهای  و  زنان  آینده،  در  تا 
رییس جمهور  افغانستان  زنان  مشکالت  حل  برای 
در  بارها  چنانچه  ندانند،  مقصر  را  رییس اجراییه   و 
گذشته به خاطر افزایش خشونت در برابر زنان، حامد 

کرزی مالمت و مقصر دانسته شده بود.
با این حال، ثریا صبحرنگ کمیشنر کمیسیون حقوق 
بشر می گوید، افغانستان از لحاظ اقتصادی، فرهنگی 
و  دارد  ناامنی وجود  است؛  فقیر  نهایت  اجتماعی  و 
سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق زنان بسیار پایین 
تا  می شود  سبب  عوامل  این  تمام  بنابراین  است؛ 

خشونت همچنان ادامه داشته باشد.
باید  خشونت  کاهش  برای  دولت  کرد،  اضافه  وی 
با  و  بدهد  خاتمه  مجازات  از  معافیت  فرهنگ  به 
می شوند  زنان  برابر  در  خشونت  مرتکب  کسانی که 

مطابق قانون عمل کنند. 
سال   13 درست  می گوید،  بشر  حقوق  کمیشنر  این 
قبل زمانی که ما مبارزات خود را برای به دست آوردن 
حقوق زنان آغاز کردیم، زنان افغانستان به عنوان یک 

انسان هویتش زیر سوال رفته بود.
او افزود، زنان 13 سال قبل از تمامی حقوق انسانی و 
بشری محروم بود؛ ولی امروز دست آوردهای زیادی 
داریم و زنان در ساختار حکومت حضور دارند و در 
بخش بزرگی از مطبوعات فعالیت های بسیار گسترده 

دارند.
وی گفت، شما به عنوان یک بانوی جوان خبرنگار، 
خود یک دست آورد بسیار بزرگ هستید که حاصل 
به  ما یک قدم  بنابراین  ما و شما است؛  تالش همۀ 

جلو گذاشتیم.
بانو صبحرنگ تاکید کرد، ولی اکنون این نگرانی هم 
وجود دارد که این دست آوردها به یک فرهنگ تبدیل 
نشده و در صورتکیه که اراده سیاسی وجود نداشته 
دست  از  را  دست آوردها  این  است  ممکن  باشد، 

بدهیم.
تمامی  در  جهان  زنان  همبستگی  روز  مارچ  هشت 
کشورهای دنیا تجلیل شده و در این روز زنان تمام 

جهان همبستگی خود را با یکدیگر اعالم می دارند.

زمینۀ حضور زنان را در تمام...
مهیا سازد. متاسفانه آمارمرگ ومیر اطفال ومادران در کشورهنوز 
ملی  وجیبه  یک  بحیث  ملی  است، حکومت وحدت  باال  خیلی 
و  دهد  کشورگسترش  سراسر  در  را  صحی  خدمات  می کوشد 
مرگ  کاهش  هدف  با  را  خدمات  این  به  زنان  دسترسی  امکان 
و میر اطفال و مادران مساعد بسازد. یکی از نقیصه های عمده 
عدم  و  عمومی  سواد  نازل  سطح  کشور،  قشراناث  ارتباط  به 
دسترسی بخشهای زیادی از کشور خصوصا در ساحات جنوب 
فیصدی  آمار  احصاییه،  یک  طبق  بر  است.  آموزش  و  تعلیم  به 
وحدت  حکومت  است.  فیصد  شانزده  حدود  در  سواد  با  زنان 
می  ذیربط  نهادهای  و  سکتوری  های  وزارتخانه  طریق  از  ملی 
کوشد با تعیین یک هدف پنج ساله این آمار را دگرگون کند و 
سطح سواد عمومی زنان و دختران در کشور را تاحد قابل قبولی 
ارتقاء بخشد. پیکار با بیسوادی یک عزم قوی ملی می خواهد و 
سهمگیری تمام نهادهای دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در این 

امر مهم ملی ضروری می باشد.
افزایش  برای  حکومت  که  است  شده  گفته  پیام  این  پایان  در 
موفقیت های زنان و احراز جایگاه بایسته و شایسته آنان در تمامی 
عرصه های حیات ملی مساعی الزمه را به خرج داده، زمینه های 
کار و فعالیت آنان در تمامی عرصه های اجتماعی و حضور و 
آنان درمراتب مختلف ساختار نظام را مساعد خواهد  مشارکت 
ساخت. حکومت وحدت ملی صلح عادالنه و پایدار در کشور 
مساله  هر  در  که  کند  می  تاکید  اما  داند  می  ضرورت  یک  را 
افغانستان  ملت  دستاوردهای  و  دموکراتیک  نظام  اساسات  ای، 
مخصوصا در زمینه حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی، 
حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی بیان بحیث خطوط سرخ غیر 
خواهم  می  اخیر  در  ماند.  خواهد  باقی  محفوظ  و  مناقشه  قابل 
فراهم سازی زمینه  اگرچه حکومت در خصوص  تاکید کنم که 
اجتماعی  زنان در عرصه های مختلف حیات  حضورومشارکت 
نقش اصلی را بر عهده دارد اما زنان افغانستان همانگونه که در 
و  جمعی  و  فردی  های  تالش  و  همت  با  اخیر  های  سال  این 
حضور فعال خود در صحنه، موفقیت ها و دست آوردهای زیادی 
را از آن خود کرده اند، در آینده نیز به این توانایی ها و ابتکارات 
توجه کنند، اعتماد به نفس و اتکا به خود در زنان باید افزایش 
یابد و اجازه ندهند که حقوق وآزادی های اساسی شان توسط 

هیچ فرد و یا نهادی تضییع شود. 

معاون نخست و نایب منشی 
مجلس برگزیده شدند در پشت حمله به خانقاهی در کابل کیست؟
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تیم ملی فوتبال 23 سال افغانستان یک شنبه شب در نخستین بازی 
نتیجه  با  را  دبی  فوتبال شاهین  تیم  دوبی  در شهر  تدارکاتی خود 

5-3 شکست داد.
دوبی  شهر  بهاری  تورنمنت های  در  همه ساله  دوبی  شاهین  تیم 
فرانسه،  کشورهای  بازیکنان  خود  ترکیب  در  و  می کند  اشتراک 

عربسان و ایران را دارد. 
قابل ذکر است که تیم فوتبال 23 سال کشور شام دیروز برای انجام 
دومین بازی تدارکاتی خود در ورزشگاه الوصل به مقابل تیم فوتبال 

آب و برق دبی به میدان رفته است.
برازیل  المپیک  مسابقات  به  رسیدن  برای  افغانستان  فوتبال  تیم 

آماده گی می گیرد. 

مهاجم برزیلی  االصل تیم فوتبال 
جنگنده  سبک  می گوید  چلسی 
زندگی  سبک  نتیجه  بازی اش 
است که در دوران کودکی  خود 

در زادگاهش داشته است.
جنگنده  و  فیزیکی  بازی  سبک 
اسپانیایی  مهاجم  کاستا،  دیه گو 
اصالتی  که  چلسی  فوتبال  تیم 
برزیلی دارد، سبب شده برای او 
»شیطان  یا  »جانور«  مانند  القابی 
گرفته  نظر  در  تاسمانیایی« 
پیش  که  بود  بازیکنی  او  شود. 
پوندی اش  میلیون   32 انتقال  از 
در  چلسی  به  اتلتیکومادرید  از 
کارت   58 جاری،  سال  تابستان 

زرد و هفت کارت قرمز در کارنامه انضباطی اش 
ثبت شده بود و دلیل آن هم بازی های خشنی بود 
که ارائه می کرد و به همین سبب از سوی بسیاری 

مورد انتقاد واقع می شد.
و  خشن  روحیه  آن  از  بخشی  هم  هنوز  او 
بارزترین  و  است  کرده  حفظ  را  جنگنده اش 
در  لیورپول  برابر  گذشته  ماه  بازی  در  نمونه اش 
پرش  با  که  بود  اتحادیه  جام  نهایی  نیمه  مرحله 
عمدی روی قوزک پای امره جان، مدافع لیورپول 

سه جلسه محروم شد.
دوران  روزهای  نخستین  با  می گوید  کاستا 
دلیل  اما  است  کرده  زیادی  فرق  بازیگری اش 
خشن بودن بازی ها و جنگندگی اش شرایطی بوده 
که دوران کودکی خود را در آن سپری کرده است. 
در کتاب شرح حالی که درباره زندگی کاستا در 
دیه گو  عنوان  با  )کتابی  است  منتشر شده  اسپانیا 

بازیکن اعتراف کرده که  کاستا، هنر جنگ(، این 
برای او تقریبًا غیرممکن است که عادات یک عمر 
زندگی اش را تغییر دهد. او در این کتاب همچنین 
فاش کرده است که چگونه تا سن 16 سالگی در 
خیابان های برزیل فوتبال بازی می کرد و هرگز از 
آن امکانات لوکس و نظمی که جوانان همسن و 
سالش در آکادمی های فوتبال داشته اند، برخوردار 

نبوده است.
شما  خیابان ها  در  می گوید:  کتاب  این  در  کاستا 
محیط  آن  در  باشید.  ممکن  فرد  زیرک ترین  باید 
مرا  چیزی  هر  و  نداشتم  خود  بر  کنترلی  من 
ناراحت می کرد. یادم می آید که در پایان بسیاری 
با گریه به خانه های  از بازی های من و دوستانم 
خود برمی گشتیم. من با همه سر جنگ داشتم، به 
همه توهین می کردم و برای حریف هیچ احترامی 
حریفانم  باید  که  می کردم  فکر  من  نبودم.  قائل 
فوتبال  آکادمی های  در  که  پسرهایی  بکشم.  را 

که  می گیرند  یاد  می یابند  پرورش 
خودشان را کنترل کنند و به دیگران 
من  به  هیچکس  اما  بگذارند  احترام 
من  نیاموخت.  را  چیزهایی  چنین 
چنین  که  بودم  نرفته  مدرسه ای  به 
به  من  بیاموزد.  من  به  را  چیزهایی 
به  بازیکنان  آرنج  ضربات  دیدن 
صورت یکدیگر عادت داشتم و فکر 

می کردم که این یک عرف است.
که  حاال  می گوید  ساله  کاستای 26 

یاد گرفته 
کنترل  را  خود  درنده  خوی  چگونه 
بازیکنی پخته شود.  کند و تبدیل به 
اینگونه  حالش  شرح  کتاب  در  او 
من  که  می کنم  فکر  می دهد:  ادامه 
کارم را خوب انجام داده ام. من بازی های زیادی 
انجام داده ام و در آنها رفتارم و سبک بازی ام را به 
میزان زیادی تصحیح کرده ام. می دانستم که هر چه 
بیشتر یاد بگیرم موفق تر خواهم بود. پیش از این 
وضعیت فرق داشت. من یک آدم کاماًل متفاوت 
کردم  قبول  و  بودم  می بینید  حاال  که  چیزی  از 
اما  از کارهایم اشتباه بوده است. حاال  که بعضی 
اینگونه نیست. من دارم برای مهم بودن می جنگم.

می کند:  اضافه  اتلتیکومادرید  پیشین  مهاجم 
وجود  بازیگری ام  دوران  در  سختی  فصل های 
داده  رخ  برایم  که  اتفاقاتی  همه  اما  است  داشته 
به نفع بوده است. من خیلی پخته تر شده ام. اگر 
نمی دهم،  تغییر  را  چیزی  برگردم،  گذشته ام  به 
چون از همه آنها درس گرفته ام و به خاطر همان 

اتفاقات است که اکنون اینجا هستم.
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مهاجم پرتغالی قوهای سپید در 8 دیدار اخیر تیمش میانگین بسیار 
بدی در زدن شوت به سمت دروازه حریفان داشته است.

تیمش  اخیر  دیدار  هشت  از  دیدار  چهار  در  رونالدو  کریستیانو 
تیم های  مقابل  او  بزند.  حریفان  دروازه  سمت  به  شوتی  نتوانسته 
یک شوت  نتوانست  بیلبائو  و  مادرید  آتلتیکو  کوردوبا،  اسپانیول، 
داخل چهارچوب هم بزند که آماری بسیار بد برای این بازیکن به 
حساب می آید. تعداد گل هایی که او در این هشت دیدار نیز به ثمر 

رسانده، به عدد چهار می رسد.
رئال مادرید از آغاز سال 2015 یازده بار در لیگ فوتبال اسپانیا به 
میدان رفته است. این تیم در دو دیدار مقابل رئال سوسیداد و سویا 
نداشته  اختیار  در  با کوردوبا  دیدار  اخراج در  دلیل  به  را  رونالدو 
است. پس از شکست رئال در نخستین دیدار فصل در سال جاری 
مقابل والنسیا که تک گل رونالدو برای جلوگیری از باخت تیمش 

کافی نبود، رئال در هشت دیدار دیگر به میدان رفته است.
برتری  به  اسپانیول که  با  مادرید  رئال  از آن و در رویارویی  پس 
سه بر صفر رئال انجامید، رونالدو نتوانست گلزنی کند. در دیدار 
با ختافه اما رونالدو دو بار گلزنی کرد تا تیمش سه بر صفر پیروز 
شود اما در پیروزی دو بر یک رئال مقابل کوردوبا رونالدو هرگز 
نتوانست یک شوت به سمت دروازه حریف بزند و در نهایت هم 
از زمین مسابقه اخراج شد. پس از گذراندن دو جلسه محرومیت 
از همراهی تیمش به خاطر آن اخراج، رونالدو در دیدار با آتلتیکو 
مادرید به ترکیب تیمش بازگشت اما همان رکورد بد گلزنی اش را 
ادامه داد تا رئال هم در آن دیدار با نتیجه چهار بر صفر شکست 
بخورد. میگل آنخل مویا، دروازه بان روخی بالنکو در آن دیدار به 

هیچ وجه توسط رونالدو به دردسر نیفتاد.
هر  در  فقط یک شوت  رونالدو  مادرید،  رئال  اخیر  دیدار  در سه 
دیدار به سمت دروازه حریفان زده است. در دیدار نخست، رئال 
سمت  به  شوت  یک  رونالدو  که  بود  الکرونیا  دپورتیوو  میزبان 
با  را  دیدار  آن  رئال  نشد.  گلزنی  به  موفق  اما  زد  حریف  دروازه 
حساب دو بر صفر به سود خود پایان داد. در پیروزی دو بر یک 
رئال در خانه الچه نیز رونالدو یک شوت به سمت دروازه زد که 
رئال  گذشته  هفته  یک  بر  یک  تساوی  در  شد.  گل  آنها  از  یکی 
مادرید در سانتیاگو برنابئو مقابل ویارئال، رونالدو 6 شوت به سمت 
دروازه حریف زد که تنها یکی از آنها در چهارچوب بود و وارد 
دروازه زیر دریایی های زرد شد. در دیدار پایانی هم که به شکست 
یک بر صفر رئال مقابل بیلبائو انجامید، رونالدو در حالی سن مامس 

را ترک کرد که هیچ شوتی به سمت دروازه نزده بود.
رونالدو در سال 2015 تنها پنج گل در لیگ فوتبال اسپانیا زده که 
این تعداد، هفت گل کمتر از لیونل مسی است. با این حال، رونالدو 
هنوز هم با 30 گل در صدر جدول رده بندی بهترین گلزنان قرار 

دارد و تنها سه گل بیشتر از مسی زده است.

ادامه  دیدار   2 برگزاری  با  لیگا  ششم  و  بیست  هفته 
یافت که در مهم ترین بازی بارسلونا در خانه پذیرای 
تیم رایووایکانو بود و موفق شد با نتیجه 6 بر یک برابر 
این تیم به پیروزی برسد تا به صدر جدول لیگا صعود 
کند. بارسلونا در حالی برابر رایووایکانو به میدان رفت 
گرفته  روحیه  بیلبائو  برابر  رئال مادرید  با شکست  که 
حریف  دروازه  کردن  باز  برای  ابتدا  همان  از  و  بود 
با  این که در دقیقه 5 توانست  تا  انگیزه داشت  خود 

هوشیاری لوئیس سوآرس به گل برسد.
پاس زیبای ژاوی در دقیقه 5 سوآرس را در موقعیت 
به  نیز  یی  یوروگوئه  مهاجم  این  و  داد  قرار  گلزنی 

بارسایی ها در  باز کرد.  را  زیبایی دروازه رایووایکانو 
ادامه با صبر و حوصله خودشان را به دروازه حریف 
را  رایووایکانو  دروازه  نتوانستند  ولی  کردند  نزدیک 
باز کردند تا نیمه نخست با برتری یک گلی بارسا به 

پایان برسد.
را  بازی خوب خودشان  نیز  نیمه دوم  بارسایی ها در 
ادامه داده و موفق شدند در دقیقه 49 به گل دوم برسند. 
این بار جرارد پیکه موفق شد با شوت خود گل دوم 
تیمش را به ثمر برساند. در ادامه بارسا صاحب یک 
پنالتی نیز شد. خطای مدافع رایووایکانو روی  ضربه 
به یک  اناری ها  و  آبی  تا  باعث شد  لوئیس سوآرس 

پنالتی برسند و تیتو مدافع رایووایکانو نیز با دریافت 
کارت زرد دوم از زمین اخراج شد. این بار لیونل مسی 
پنالتی را تبدیل به گل کرد. ستاره آرژانتینی بارسلونا 
به  نیز  را  تیمش  چهارم  گل  شد  موفق   63 دقیقه  در 
ثمر برساند تا نشان دهد در آمادگی کامل به سر می 
این  نبود.  بارسلونا  و  مسی  برای  کار  پایان  این  برد. 
ستاره  فوق  تا  شد  باعث  مسی  و  پدرو  همکاری  بار 
پنجم  گل  و  کند  تریک  هت   68 دقیقه  در  آرژانتینی 

تیمش را به ثمر برساند.
خطای  شد.  نفره   10 مسابقه   80 دقیقه  در  بارسلونا 
بازیکن  روی  جریمه  محوطه  در  آلوس  دنی  شدید 
حریف باعث شد تا این بازیکن با دریافت کارت قرمز 
از زمین اخراج شود و دیدار بعدی تیمش را از دست 
بدهد و آلبرتو موئنو از روی نقطه پنالتی یکی از گل 
در  انریکه  لوئیس  مردان  کرد.  را جبران  های خورده 
ادامه باز هم سراپا حمله شدند و در دقیقه 90 توانستند 
با ضربه لوئیس سوآرس به گل برسند تا این دیدار با 
برتری 6 بر یک بارسا به پایان برسد و این تیم به صدر 

جدول لیگا صعود کند.
در جدول رده بندی بارسلونا با 62 امتیاز در صدر قرار 
ایستاده  امتیاز در رده دوم  با 61  دارد و رئال مادرید 
است و آتلتیکومادرید با یک بازی کمتر و 54 امتیاز 

سوم است.
رکورد هت تریک در اللیگا توسط مسی شکسته شد

وایکانو  رایو  به  خود  گل  سومین  زدن  با  مسي  لئو 
موفق شد یک هت تریک دیگر به ثبت برساند و بدین 

ترتیب از این لحاظ در اللیگا رکورددار شد.
او گل اول خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند 
و به فاصله ده دقیقه دو گل دیگر نیز زد تا بارسا را 
6-0 پیش بیندازد. او نه تنها با این سه گل در جدول 
گلزنان به رونالدوی 30 گله رسید که موفق شد تعداد 
هت تریک های خود را به 24 برساند و رکورد زارا 

را بشکند.

تیم فوتبال 23 افغانستان
 تیم شاهین دوبی را شکست داد

کاستا:

 یاد گرفته بودم که باید حریفم را بُکشم نه آنکه به او احترام بگذارم!

صدرنشیني بارسلونا با هنرنمایی مسی 

رکورد دیگری که مسی شکست

ورزش

ورزش

افِت بد رونالدو
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پیامی به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی همبستگی  رییس اجرایی دولت وحدت ملی در 
زنان جهان وعده سپرده است که زمینۀ حضور فعال زنان را در تمامی بخش های نظام فراهم 

خواهند ساخت. 
روز گذشته از هشتم مارچ روز جهانی زن در کابل و شماری از والیت های کشور گرامی داشت 

به عمل آمد. 
داکتر عبداهلل در این پیام گفته است: هشتم مارچ روز جهانی زن را در حالی تجلیل می کنیم که 
زنان افغان در عرصه های مختلف با مشکالت گوناگونی مواجه هستند و با وجود کوشش های 
ابعاد  بلکه  نیافته  کاهش  تنها  نه  مشکالت  این  زن،  مدافع حقوق  و  ذیربط  نهادهای  فراوان 

پیچیده تر پیدا کرده و به یکی از نگرانی های جدی تبدیل شده است. 
بر بنیاد خبرنامۀ ریاست اجرایی، عبداهلل در این پیام گفته است: افزایش خشونت ها در گوشه و 
کنار کشور و اعمال تبعیض و بی عدالتی روز افزون علیه زنان نشان می دهد که این قشر جامعه 
نه تنها هنوز جایگاه واقعی و بایسته خودرا در کشور بدست نیاورده اند بلکه با چالش های 

هستند.  روبرو  خود  مدنی  و  انسانی  حقوق  از  محرومیت  و  مصونیت  عدم  امنیتی،  بزرگ 
ضعف دولت داری خوب، عدم حاکمیت قانون، سنت های ناروای اجتماعی و فرهنگ خشن 
مردساالری و بعضا نا آگاهی زنان از حقوق اساسی شان، سبب محرومیت آنان از این حقوق 

و مانع رشد وشکوفایی ایشان گردیده است.
ایشان در  فعال  انتخابات های گذشته و حضور شجاعانه و  زنان در  عبداهلل مشارکت وسیع 
عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و امنیتی علی رغم تهدیدها و چالش ها نشان می دهد 
نقش  دموکراسی  فرهنگ  نهادینه شدن  و  مدرن  داری  دولت  بنای  اعمار  در  افغان  زنان  که 
برجسته و بارزی داشته اند اما بدالیلی که ذکر شد زنان از این تالش ها و مبارزات خود طوری 

که انتظار می رفت بهره چندانی نبرده اند. 
او گفته است: تعهد ما در دولت وحدت ملی این است که زمینه را برای مشارکت سیاسی زنان 
در عرصه های گوناگون از جمله نظام اداری وسیاسی کشور بیش از پیش مساعد ساخته، راه 
رشد و تعالی را بر رویشان باز کنیم. ما ضرور می دانیم که زنان در تمامی ساختارهای نظام 
اداری کشور اعم از ادارات عدلی و قضایی، وزارتخانه ها و دستگاه دیپلماسی، جایگاه شایسته 
و مناسب پیدا کنند. در عرصه فعالیت های سیاسی، مدنی، تجارت وصنعت، نقش پر رنگ تری 
ایفاء نمایند ودر نهادها و روندهای انتخاباتی، زنان با توجه به انگیزه ها وتوانایی های فراوانی 
که دارند سهم بگیرند. حکومت وظیفه دارد فضای فعالیت آزاد و رقابت سالم وسهم گیری 
عادالنه در روندهای دموکراتیک را برای زنان مساعد بسازد. اصالح نظام انتخاباتی کشور در 

این خصوص ضروری است. 
و  امکانات  از  زنان  اجتماعی،  توسعه  و  اقتصاد  در عرصه  است:  آمده  پیام همچنان  این  در 
پتانسیل خوبی برخوردارند و می توانند نقش موثری هم در زمینه اقتصاد زراعتی، صنایع دستی 
کنند، حکومت وحدت  ایفاء  تجاری  ودادوستدهای  تجارت  درساحه  و صنایع ظریفه وهم 
ملی متعهد است تا با تدویر کورس ها و پروگرام های آموزشی، ظرفیت زنان را برای برنامه 
سازی ارتقاء بخشد و تسهیالت الزمه را برایشان...                                  ادامه صفحه 6

از نودوچهارمین سال روز دوستی افغانستان و 
ترکیه، با حضور مقامات دولتی هر دو کشور، 
افغانستان  خارجۀ  وزارت  در  گذشته  روز 

تجلیل شد.
معین  کرزی،  خلیل  حکمت  مراسم  این  در 
از  قدردانی  ضمن  خارجه،  وزارت  سیاسی 
همکاری  ادامه  خواستار  ترکیه،  همکاری های 

این کشور با افغانستان شد.
وی گفت: » خوشبختانه در 13 سال گذشته، ما 
شاهد آغاز صفحۀ جدیدی از روابط دو کشور 
هستیم؛ در این مدت زمان ترکیه همکاری های 

زیادی با افغانستان داشته است«.
نزدیک  آینده  در  است  قرار  افزود:  کرزی  خلیل  آقای 
کشور  همکاری  به  بلخی  الدین  جالل  موالنا  دانشگاه 

ترکیه در کابل ایجاد گردد.
به گفته معین سیاسی وزارت خارجه، سهم گیری ترکیه 
سربازان  حضور  طریق  از  افغانستان  امنیت  تامین  در 
ترک در چوکات قوای آیساف و مساعدت به بازسازی 

افغانستان با ایجاد دو تیم بازسازی والیتی در والیات 
میدان وردک و جوزجان، نشانه ای از عالقمندی ترکیه 

در تامین ثبات و اعمار مجدد افغانستان می باشد.
آقای خلیل کرزی تاکید نمود که پس از تشکیل حکومت 
وحدت ملی ترکیه جایگاه ویژه در سیاست های خارجی 

افغانستان دارد.
وی از کشور ترکیه خواست کمک هایش را در افغانستان 

ادامه بدهد.
شانزدافیر  اوزترک،  دوریم  حال،  همین  در 
به  کشورش  که  سپرد  تعهد  ترکیه  کشور 
نیاز  که  زمانی  تا  افغانستان  در  همکاریهایش 

باشد ادامه می دهد.
که  می خواهد  ترکیه  کرد:  تصریح  وی 
افغانستان در بین کشورهای منطقه از ثبات و 

امنیت خوب برخوردار باشد.
گفتنی است که در سال 2010 حامد کرزی، 
رییس جمهور پیشن کشور در سفر به ترکیه 
با عبداهلل گل، رییس جمهور این کشور توافق 
امضای  مارچ، روز  اول  از  کرد که همه ساله 
معاهده دوستی افغانستان و ترکیه در کابل و استانبول 

تجلیل شود.
یاد آوری می گردد که معاهده دوستی افغانستان و ترکیه 
سفیر  دروازی  خان  محمدولی  توسط   1921 سال  در 
کبیر افغانستان در روسیه و سفیر ترکیه در شهر مسکو 

به امضا رسید.

رییس اجرایی دولت وحدت ملی:

زمینۀ حضور زنان را در تمام بخش ها فراهم می  سازیم

گرامی داشت از نودوچهارمین سالروز دوستی افغانستان و ترکیه

چهار کشته در نتیجۀ 
شورش در زندان جوزجان

که  داده اند  خبر  کشور  شمال  در  امنیتی  مقامات  
مارچ 2015( در جریان شورش در  روز یکشنبه )8 
و  کشته  تن   4 حداقل  جوزجان،  والیت  در  زندانی 
10 تن دیگر زخمی شدند. در این حادثه زندانی ها به 

زندانبان ها حمله کردند.
والیت  زندان  در  هنگامی  می گویند شورش  مقامات 
جستجوی  مشغول  زندانبان ها  که  داد  رخ  جوزجان 
کارد، موبایل یا دیگر ابزار ممنوعه در سلول زندانیان 

بودند.
فقیر محمد جوزجانی، فرمانده امنیه والیت جوزجان 
به سه  بندی ها  که  است  گفته  آلمان«  »خبرگزاری  به 
کردند:  داخل سلول محبس حمله  در  زندانبان  افسر 
»آنها هر سه افسر را با کارد در دست داشته یا سالح 

خود افسرها کشتند«.
جوزجانی گفت که پس از این حمله، دیگر بندی ها 
نیز دست به شورش زدند که در نتیجه تیراندازی یک 

زندانی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند.
دادستان  یک  و  پولیس  چهار  که  گفت  جوزجانی 
توسط بندی ها گروگان گرفته شده بودند که اعضای 
افراد  این  رهایی  برای  تا  کردند  تالش  محلی  اداره 

مذاکره کنند.
»بندی های  گفت:  جوزجان  والیت  امنیه  فرمانده 
می کنم  فکر  من  بودند.  طالبان  جنگجویان  شورشی، 
که این یک توطیه فرار از زندان بوده است«. طالبان 

تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند.
جوزجان  والیت  شبرغان  شهر  در  که  زندان  این 
موقعیت دارد، 800 زندانی زن و مرد را در دو بخش 
دو  از  زندانیان  است.  داده  جای  خود  در  جداگانه 

والیت جوزجان و سرپل هستند.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
شماره موقعیت اعالن در روزنامه
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