
خبرهایی که از فاریاب می رسند دلگرم کننده نیستند. آخرین مقاومت های مردمی در 
منطقه قرایی واقع در ولسوالی المار، حکایت از کشته و مجروح شدن سی رزمنده ی 
مردمی دارد. در جریان درگیری های سنگین بیست و چهار ساعت گذشته، بیست تن 

از نیروهای مقاومت مردمی نیز به دست طالبان اسیر شده اند...

در فاصله یک سنگ انداز از کاخ ریاست جمهوری در کابل، می توانید صفوف افراد 
مهم و بلندپایه را ببینید که از صبح زود، انتظار قرار مالقات شان را می کشند؛ رهبران 
قومی و بزرگان از سراسر کشور که برای ورود به داخل صف کشیده اند؛ جایی که 

مخاطبان، سفیران و وزیران کابینه را نیز شامل اند...

روزنامه گاردین به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است که حامد کرزی در پی 
سقوط دولت تحت ریاست اشرف غنی است و او ماه ها برای این منظور کار کرده 
است. این دیپلمات گفته است که تما می دیدارهای کرزی با سران و متنفذان قو می و 
علیه دولت  برای کار  منظور جلب حمایت  به  و  راستاست  سیاست مداران در همین 

اشرف غنی. این مقاله زمانی منتشر  می شود...

اطالعات روز: گروه تروریستی داعش دیروز مرگ رهبر آن گروه، در خراسان، را رد 
کرد. روز شنبه ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن حافظ سعید در والیت ننگرهار 
خبر داده بود.  گروه داعش  یک پیام صوتی منصوب به حافظ  سعید را به نشر رسانده 
است. این پیام در حالی به نشر می رسد که ریاست امنیت ملی...                             صفحه2     

در  را  تن  هژده   ،744 شماره  فرمان  طی  دیروز  غنی،  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
بست های مافوق رتبه به حیث مشاور مقرر نمود. این فرمان به تاریخ 21 سرطان سال جاری 
صادر شده است. در این فرمان، عبدالحی نعمتی مشاور در امور مبارزه با مواد مخدر، صالح 
محمد صفاری مشاور در امور اقوام و قبایل، نبی مصداق مشاور...                           صفحه2     

 رد شدن نخستین عضو پیشنهادی زن برای دادگاه عالی،  یک بار دیگر 

چالش هایی را که حکومت و سازمآن های بین المللی برای بهبود حقوق 

زنان در این کشور جنگ زده با آن مواجه اند، برجسته ساخت. 

قانون گذاران افغانستان به تاریخ 17 سرطان با رد کردن عضویت انیسه 

رسولی- 40 ساله- به حیث عضو دادگاه عالی افغانستان، پاسخ تلخی 

به رییس جمهور غنی دادند. خانم رسولی از 97 رای الزم برای کسب 

کردن عضویت دادگاه عالی افغانستان، 88 رای به دست آورد. 

پیش از روز رای دهی، بسیاری از آخوندها و تندوران...
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صفحه 2 

فرصت طالیی ما را به خواب تاریک تبدیل کردید 
عبداهلل خطاب به مسئوالن حکومت کرزی: 



حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
پیشین  حکومت  از  کم سابقه ای  اظهارات  در  ملی  وحدت 
کشور انتقاد کرده و گفته که کارکردهای آن باعث جسارت 

گروه طالبان شد.
سفرهای  ادامه  در  که  عبدالله  آقای  سی  بی  بی  از  نقل  به 
آباد،  فیض  شهر  در  رسطان،   ۲۲ دوشنبه  روز  خود  والیتی 
مرکز والیت بدخشان سخرنانی می کرد، گفت که حکومت 
پیشین »فرصت طالیی افغانستان را به خواب تاریک تبدیل 

کرد که رنج امروز ملت میراث آن است.«
به  دنیا  امکانات  »در چهارده سال گذشته متامی  او گفت: 
افغانستان رسازیر شد که منونه آن را رساغ ندارید که چنین 
تعاملی دنیا با یک کشور داشته باشد. از این امکانات چطور 
از حضور  اداری شد؟  فساد  استفاده شد؟ چقدرش رصف 
و  می شود  روز به روز کم  تعدادشان  که  بین املللی  نیروهای 

فعال ده هزار نفرند، چقدر استفاده شد؟«
رییس اجرائی حکومت وحدت ملی افزود: »به قهرمان هایی 
که سینه خود را سپر کردند برای دفاع از مردم، چقدر ارج 
را  شام  قهرمان های  که  ندارید  یاد  به  شام  شدند؟  گذاشته 

نسل کش خطاب کردند؟«
آقای عبدالله گفت که در زمان حکومت گذشته به کسانی 
نسل کشی  »شام  که  شد  گفته  می کردند،  دفاع  مردم  از  که 

می کنید.« به گفته او، باالخره تصمیم گرفته شد که واحدهای 
ویژه تشکیل شوند و عملیات ویژه انجام دهند، اما سه فرمانده 

این واحدها هم برای بازجویی به دادستانی معرفی شدند.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که »متام این ها 
]در  شدند.  متهور  طالبان  ساخت.  متهور  را  تروریست ها 
برابر[ طالبان عذر شد ـ کسانی که افغانستان را فروخته بودند 
به تروریست های بین املللی. آن طرف آدم می کشتند، زن و 
مرد در جاده شهید می شدند، و این طرف برادر عزیز خطاب 

می شدند.«
»گوش  گذشته  سال  چهارده  در  که  گفت  عبدالله  عبدالله 
با  را  بسیار بزرگ یک ملت  بود« و »مصیبت  حکومت کر 
این  سقوط  انتظار  امروز  و  می دادند  جواب  فکاهه  یک 
حکومت را می کشندـ  دعا هم می کنند، صحبت هم می کنند 

و تبلیغ هم می کنند.«
او هشدار داد که در صورت سقوط این دولت، جانشین آن 

گروه موسوم به دولت اسالمی و طالبان خواهند بود.
او گفت که حکومت گذشته »خزانه خالی، حکومت رس تا 
پا فساد، سیاست های غلط و گمراه و گمراه کننده« به میراث 
گذاشته که به گفته او، امروز باعث رنج مردم افغانستان شده 

است.
حکومت داری  و  نظام  سنگ بنای  که  گفت  عبدالله  آقای 

پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی در نه ماه پیش خراب 
شده بود. به گفته او، در حال حارض از یک سو طالبان، از 
از  و  )داعش(  اسالمی  دولت  به  موسوم  گروه  دیگر  سوی 
سویی هم »یک مجموعه بزرگ در حال مخالفت علنی و 

توطئه« هستند.
اما او از کسی از میان این »مجموعه بزرگ« نام نربد.

با وجود این، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که 
این انتقادها از مسئولیت حکومت فعلی کم منی کند.

آقای عبدالله هفته پیش نیز در سفری به قندوز از وضعیت 
امنیتی این والیت ابراز نارضایتی کرد و بخش بزرگ آن را 
مرتبط  قندوز  مورد  در  کرزی  حامد  حکومت  »غفلت«  به 

خواند.
آقای عبدالله افزود که خودش هم در حکومت گذشته به 
مسئولیت  داده  انجام  که  کاری  و  داشته  که  منصبی  اندازه 
داشته است. او که در دور اول حکومت حامد کرزی وزیر 
به  او  به  که  اما گفت  نربد،  نام  آقای کرزی  از  بود،  خارجه 

عنوان »شخص« احرتام قایل است.
که  افزود  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  اجرائی  رییس 
می شود  چطور  وضعیت  این  به  که  است  این  سوال  حاال 
کشور، مردم و نظام را نجات داد. به گفته آقای عبدالله، راز 

این امر در نزدیکی روابط مردم و دولت است.

داعش  تروریستی  گروه  روز:  اطالعات 
خراسان،  در  گروه،  آن  رهرب  مرگ  دیروز 
ملی  امنیت  ریاست  شنبه  روز  کرد.  رد  را 
در  سعید  حافظ  شدن  کشته  از  افغانستان 

والیت ننگرهار خرب داده بود. 
گروه داعش  یک پیام صوتی منصوب به 
این  به نرش رسانده است.  حافظ  سعید را 
ریاست  که  می رسد  نرش  به  حالی  در  پیام 

این  که  بود  گفته  افغانستان  ملی  امنیت 
شخص جمعه شب در یک حمله هوایی 
شده  کشته  ننگرهار  اچین  ولسوالی  در 

است.
حافظ سعید تابعیت پاکستان را دارد و سال 
گذشته از گروه طالبان پاکستانی جدا شده 

و با گروه داعش بیعت کرد. 
هواپیامهای  گذشته،  هفته  یک  ظرف  در 

بدون رسنشین امریکایی در رشق افغانستان 
سه  آن  در  که  دادند  انجام  را  حمالتی 
شاهدالله  شمول  به  داعش،  گروه  فرمانده 

شاهد و گُل زمان، کشته شده اند. 
در همین حال ریاست امنیت ملی از ایجاد 
خرب  داعش،  با  مبارزه  خاص  گروه  یک 

داده است.
گذشته  ماه  دو  طی  داعش  جنگ جویان 

طالبان مسلح را از چندین ولسوالی والیت 
به  را  مناطق  آن  و  رانده  عقب  ننگرها 

ترصف خود آوردند. 
این درحالی است که رییس جمهور غنی 
شام روز یک شنبه، در نشستی خربی اش 
از کشورهای  داعش  گروه  افراد  که  گفت 
دیگر برای ناامن سازی و ادامۀ فعالیت های 

تروریستی شان، به افغانستان می آیند. 

اطالعات روز: رییس جمهور غنی، دیروز طی فرمان شامره 
مشاور  حیث  به  رتبه  مافوق  بست های  در  را  تن  هژده   ،744
مقرر منود. این فرمان به تاریخ ۲1 رسطان سال جاری صادر 

شده است. 
در این فرمان، عبدالحی نعمتی مشاور در امور مبارزه با مواد 
قبایل،  اقوام و  امور  مخدر، صالح محمد صفاری مشاور در 
نبی مصداق مشاور در امور مطبوعات، آغا اللی دستگیری 
مشاور در امور حل منازعات، اسدالله سعید مشاور  در امور 
اقوام، احمدالله علی زی مشاور در امور حکومت داری محلی، 
خیال محمد حسینی مشاور در امور اجتامعی، حاجی نجیب 

الله نارص مشاور در امور رسحدات،  مقرر گریده است.

و  تجارب  از  استفاده  برای  که  است  آمده  فرمان  این  در   
اندوخته های علمی اشخاص خربه، این ذوات توسط رییس 

جمهور غنی انتخاب شده است. 
هم چنان در این فرمان هامیون جریر مشاور در امور اجتامعی، 
اکرب  علی  حاجی  اقوام،  امور  در  مشاور  ایامق  کریم  فضل 
ژوندی مشاور در امور سکتور خصوصی، سید محمد علی 
جاوید مشاور در امور دینی،  شمیم کتوازی مشاور در امور 
اسدالله  امور علمی،  جوانان، عوض علی سادات مشاور در 
کوچی  علم  حاجی  منازعات،   حل  امور  در  مشاور  فالح 
مشاور در امور کوچی ها، حاجی فضل کریم فضل مشاور در 
امور مطبوعات و داکرت عید محمد احمدی مشاور در امور 

اجتامعی منسوب شده است. 
این هژده تن درحالی به حیث مشاور تقرر می یابند که چندی 
پیش محمد ارشف غنی، ۲۲ تن از مشاوران ریاست جمهوری 
را که در زمان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، به حیث 
مشاور استخدام شده بودند، از وظیفه برکنار کرد. افرادی که 
به حیث مشاور استخدام می شوند عالوه بر معاش دولتی، از 

وسایط نقلیه و تجهیزات دفرتی برخودار می شوند. 
توجه  قابل  بخش  که  می شوند  مقرر  درحالی  مشاوران  این 
می شود  مرصف  مشاوران  استخدام  در  حکومت  بودجه  از 
بودن مشاوران در حکومت  از غیر موثر  فراوانی  انتقادات  و 

وجود دارد. 

طرف  این  به  روز  چند  از  روز:  اطالعات 
فاریاب  والیت  مختلف  بخش های  در 
و  امنیتی  نیروهای  میان  سنگین  نربدهای 
که  دارد  جریان  دولت  مسلح  مخالفان 
خاص  قعطات  امنیتی  مسئوالن  گفتۀ  به 
نیروهای پولیس ملی وزارت امور داخله نیز 

به این والیت آمده اند.
مقام  رسپرست  و  معاون  بارز،  عبدالستار 
 ۲4 در  که  است  گفته  فاریاب  والیت 
ساعت گذشته ۶7 نفر از گروه طالبان کشته 
نفر  یک  آنان  میان  در  که  شده  زخمی  و 
استخبارتی  )سازمان  آی آس آی  افرسان  از 

پاکستان( نیز وجود دارد.
شده گان  کشته  میان  در  این که  بیان  با  وی 
آی  آس آی  افرس  الله«،  نجیب  »شیخ 

هم  افزود:  می باشد،  شامل  نیز  پاکستان، 
)قیصار،  ولسوالی های  در  عملیات  اکنون 
پشتون کوت،  سبزپوش،  خواجه  املار، 
شیرین تگاب و دولت آباد والیت فاریاب( 

جریان دارد.
نیروهای  برابر  در  کرد:  ترصیح  نامربده 
امنیتی در جنگ فاریاب در میان گروه های 
دارد  وجود  نیز  خارجی  اتباع  تروریستی 
گروه  از  نفر   ۳۰۰ از  بیش  اکنون  هم  که 
خصوصآ  خارجی،  اتباع  تروریستی 
در  افغان  نظامیان  برابر  در  ازبکستانی، 

فاریاب می جنگند.
در همین حال صدیق صدیقی، سخن گوی 
در  خربِی  نشستی  در  داخله  امور  وزارت 
به  ویژه  نیروهای  که  گفت  دوشنبه  روز 

صورت بی سابقه ای در فاریاب اعزام شده 
این  به  والیتیی  هیچ  در  داخله  وزارت  و 
استفاده  پولیس  خاص  نیروهای  از  اندازه 

نکرده بود. 
وی هم چنان در پاسخ به این سوال که ۶۰ 
فاریاب  والیت  در  مردمی  نیروهای  از  تن 
گفت:  شده اند  بریده  رس  طالبان  توسط 
مردم  به  فاریاب  جنگ  در  که  »متاسفانه 
آمار  روی  منی توانم  است.  رسیده  تلفات 
به  موثق  آمار  که  تا  بزنم  گپ  مشخص 
مردم  که  می کنم  تایید  را  این  اما  برسد.  ما 
فاریاب با مشکل روبرو هستند و ما کوشش 

می کنیم که این مشکل رفع شود.«
نیروهای  از  تن   ۲۰ شدن  اسیر  صدیقی 
مقاومت به دست طالبان را تایید می کند اما 

می گوید که در این میان از ماموران پولیس 
حضور ندارند. 

این  فاریاب،  والیت  مقام  معاون  گفتۀ  به 
عملیات ها توسط نیروهای امنیتی و دفاعی 
برده  پیش  مردمی  نیروهای  حامیت  با 
نتیجه ی ۲4 ساعت گذشته  می شود که در 
۲۶ میل جنگ افزار مختلف النوع نیز از نزد 
طالبان بدست نیروهای امنیتی افتاده است.

منایندگان  مجلس  در  فاریاب  منایندگان 
نیروهای  باید  زودتر  هرچه  که  گفته اند 
ناامین  ولسوالی های  در  پولیس  و  اردو 
سقوط  از  و  شوند  بجا  جا  والیت  این 

والسوالی های دیگر جلوگیری کنند. 
در  امن  نا  نسبتآ  والیت های  از  فاریاب 

شامل افغانستان است. 
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عبداهلل خطاب به مسئوالن حکومت کرزی: 

فرصت طالیی ما را به خواب تاریک تبدیل کردید 

داعش: 
حافظ سعید کشته نشده است

رییس جمهور فرمان تقرر هژده مشاور را امضا کرد

سرپرست فاریاب: 
یک افسر استخبارات پاکستان در فاریاب کشته شده و  ۳۰۰ تبعه خارجی 

در حال جنگ با نظامیان افغان هستند

 سقوط 
حکومت وحدت ملی؟ 

روزنامه گاردین به نقل از یک دیپلامت غربی نوشته است که 

حامد کرزی در پی سقوط دولت تحت ریاست ارشف غنی است 

و او ماه ها برای این منظور کار کرده است. این دیپلامت گفته 

است که متا می دیدارهای کرزی با رسان و متنفذان قو می و 

به منظور جلب حامیت  و  راستاست  سیاست مداران در همین 

برای کار علیه دولت ارشف غنی. 

این مقاله زمانی منترش  می شود که از یک طرف رابطه رییس 

جمهور پیشین و رییس جمهور غنی خوب نیست، نیز دو طرف 

پس از امضای تفاهم نامه همکاری های استخباراتی با پاکستان 

گفت وگوهای شان را قطع کرده اند و از جانب دیگر، حکومت 

وحدت ملی با چالش های جدی روبروست و از مدیریت سامل و 

سیاست نادرست رنج  می کشد.

حاال اما، آیا کرزی در پی سقوط دولت است؟ و آیا دولت وحدت 

ملی سقوط خواهد کرد؟ 

اطالعاتی که روزنامه گاردین منترش کرده است، جزئیات درباره 

این که کرزی با کی ها و چه گونه  می خواهد ارشف غنی را از 

تخت پایین بکشد، را ندارد. متامی  منت این مقاله استناد شده 

حامد  است  گفته  که  غربی  دیپلامت  یک  گفته های  به  است 

کرزی خواهان سقوط دولت است.

این ادعای کالن و نامشخصی است. کرزی حتا اگر بخواهد 

حکومت وحدت ملی را سقوط دهد و حکومت موقت تشکیل 

دهد، به این زودی ها ممکن نیست. کرزی به خوبی  می داند 

میزان  چه  به  گرفنت،  را  دولت  مسئولیت  و  حکومت داری  که 

امکانات مالی نیاز ندارد که او این امکانات را در دست ندارد. 

تجربه ی که او در مدیریت روابط خارجی افغانستان از خود برجا 

گذاشت و میراثی که در زمان زمامداری او با جامعه جهانی خلق 

برای  را  املللی  بین  او حامیت جامعه  نشان  می دهد که  شد، 

تشکیل یک اداره موقت با خود ندارد و جامعه جهانی از این 

طرح حامیت نخواهد کرد. 

از این رو دشوار است که کرزی واقعاً به این فکر کند تا حکومت 

کرزی  کند.  پایین  تخت  از  را  غنی  ارشف  و  بدهد  سقوط  را 

هشیارتر و دلسوزتر از غنی است و او تاوان یک هرج و مرج 

پس از جنجال برای ساقط کردن حکومت را بر دوش نخواهد 

گرفت. 

پر  دواِم  معنای  به  او  بودن  و ساکت  کرزی  بی عالقگی  اما، 

بود. حکومت وحدت  نخواهد  نیز  اقتدار حکومت وحدت ملی 

ملی اگر روزی سقوط کند، به دلیل اشتباهات فاحش و بزرگ 

رهربان آن،  به ویژه رییس این حکومت )غنی(، سقوط خواهد 

در  حد  این  تا  ناامنی ها  گاهی  هیچ  تاکنون،   2001 از  کرد. 

افغانستان گسرتده نبوده، فقر چنین وسیع نبوده و بیکاری نیز 

میزان  اگر  این ها  همه ی  حاصل  است.  نبوده  پیامنه  این  به 

رضایت از دولت و عملکرد آن باشد، ما اکنون در نقطه ی قهقرا 

و نگران کننده ی رسیده ایم. میزان رضایت مردم از حکومت در 

سال های گذشته پس از 2001 هیچ وقت تا این حد پایین نبوده 

و نارضایتی چنین گسرتده از 2001 تا کنون وجود نداشته است. 

ملی،  بی تدبیری حکومت وحدت  و  بیچارگی  و  نارضایتی  این 

خلق  افغانستان  مردم  برای  را  دشواری  روزهای  است  ممکن 

در آن  بسپارد.  بسیاری  بدی های  به  را  کند و رسنوشت کشور 

به  تقصیرش  کند،  سقوط  اگر  ملی  وحدت  حکومت  صورت، 

دوش مسئولین این حکومت خواهد بود.

قیام  دولت  این  و  نظام  این  علیه  دیگر  جریان  هیچ  و  کرزی 

مسلحانه و کودتا نخواهند کرد. مطمئناً این حکومت با سالح 

است  ممکن  اما  رسید.  نخواهد  پایان  به  مسلح  شورش  و 

فقر،  بیکاری،  ناامنی،  مردمی  از  اعرتاضات گسرتده ی  روزی 

قوم گرایی، تعصب، جهالت و اشتباهات رهربان حکومت وحدت 

ملی، سامانه حکومت را فلج کند و ماشیِن به نام حکومت از 

چرخه و گردش باز ایستد. 

نگهداشنت  ریسامن  و  کیست  اصلی  مقرص  صورت،  این  در 

نظام به دست کیست؟ واضح است که نظام و دولت، امانتی 

است به رهربان حکومت وحدت ملی. مسئولین حکومت وحدت 

روابط خارجی  در  فاحش  اشتباهات  با  این  از  بیش  نباید  ملی 

مردمی  نارضایتی های  مسبب  داخلی،  گذاری های  سیاست  و 

 شوند و کار به جایی برسد که مردم علیه دولت اعرتاض کنند 

و اعرتاضات مردمی  حکومت را ناچار به سقوط و استعفا کند.

او  بود.  نخواهد  بانی سقوط  و  نگرانی  مایه  رو، کرزی  این  از 

توان سقوط دادن حکومت و ایستادگی علیه دولت را ندارد. اما 

مردم این توان را دارند و اگر ناچار شوند، به این گزینه ها فکر 

خواهند کرد. 
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 رد شدن نخستین عضو پیشنهادی زن برای دادگاه 

و  حکومت  که  را  چالش هایی  دیگر  بار  یک  عالی،  

در  زنان  حقوق  بهبود  برای  بین المللی  سازمآن های 

این کشور جنگ زده با آن مواجه اند، برجسته ساخت. 

رد  با  سرطان   17 تاریخ  به  افغانستان  قانون گذاران 

حیث  به  ساله-   40 رسولی-  انیسه  عضویت  کردن 

عضو دادگاه عالی افغانستان، پاسخ تلخی به رییس 

الزم  رای   97 از  رسولی  خانم  دادند.  غنی  جمهور 

برای کسب کردن عضویت دادگاه عالی افغانستان، 

88 رای به دست آورد. 

پیش از روز رای دهی، بسیاری از آخوندها و تندوران 

این  برای  رسولی  خانم  پیشنهاد  از  انتقاد  با  مذهبی 

مقام، ادعا کرده بودند که این مقام فقط شایسته ی 

عقب گرد  نشان دهنده ی  حرکت،  این  است.  مردان 

برای  افغانستان  حکومت  تالش های  برابر  در 

مقام های  برای  آن ها  تعیین  و  زنان  توان مندسازی 

بلند حکومتی ست. 

خانم رسولی گفت: »هیچ شکی وجود ندارد که من 

فقط به خاطر زن بودن، از کسب عضویت در دادگاه 

افزود که »زنان حق دارند که  او  باز ماندم.«  عالی 

باشند و این  در تمام سطوح حکومتی حضور داشته 

هیچ تناقضی با قوانین اسالمی و شریعت ندارد.« 

>میدان نبرد<

بنیان گذار  و  پژوهش گر  نعمت،  اشرف  ارزال  داکتر 

بار دیگر  زنان، گفت: »یک  و  مرکز رهبری جوانان 

فقط  دموکراسی  که  کرد  ثابت  افغانستان  پارلمان 

زمانی خوب و کارآمد است که منافع خودخواهانه و 

شخصی شان را تأمین کند.« 

و  ]دیگران[  موضوع شمولیت  وقتی  »اما  افزود:  او 

پیش  متمدنانه  زندگی  یک  مهم  جنبه های  پذیرفتن 

میدان  از  نمایندگی  که  کرده اند  ثابت  آنان  می آید، 

آن  در  زنان  که  می کنند  ارباب-رعیتی  سیاست  نبرد 

جایی ندارند.«

چند  دو  آن جا  از  زنان  نومیدی  و  دل شکستگی 

میان  از  زن   21 رای دهی  روز  در  که  می گردد 

نمایندگان شورای ملی غیرحاضر بودند. 

در  زنان  حقوق  بخش  ارشد  پژوهش گر  بار،  هیدر 

نومیدکننده  خیلی  »این  گفت:  بشر،  حقوق  دیدبان 

هر  از  زنان  برای  تا  کردند  مبارزه  بسیاری ها  است. 

نظر  در  ویژه  سهم  نمایندگان  مجلس  در  والیت 

و  بگنجانند  اساسی  قانون  در  را  آن  و  شود  گرفته 

اطمینان حاصل کنند که یک چهارم نمایندگان زنان 

چنین  فکر  در  آنان  که  می کنم  احساس  من  باشند. 

روزهایی بوده اند.« 

باید  غنی  جمهور  رییس  که  گفت  تأکید  با  بار  خانم 

برای این مقام یک زن دیگر معرفی کند و نمایندگان 

از  و  او رای دهند  به  باید  نمایندگان  زن در مجلس 

»واقعیت  گفت:  او  کنند.  جلوگیری  دیگر  شکست 

این  به  این  و  بود  کم  رای   9 فقط  که  است  این 

پارلمان  به  را  زن  دیگر یک  بار  او  اگر  که  معناست 

معرفی کند، ممکن است این بار رای تأیید بگیرد.« 

برای برابری هنوز اول راه است

جمهور  رییس  کنون،  تا  رسیدن  قدرت  به  زمان  از 

بوده است که مشارکت زنان  غنی همواره در تالش 

ببرد. همین اکنون،  باال  را در تمام سطوح حکومت 

دو  برای  دارند.  حضور  زن  چهار  غنی  کابینه ی  در 

دوردست ترین و فقیرترین والیت در مرکز افغانستان 

تعیین  والی  حیث  به  زن  دو  غور(  و  )دایکندی 

شده اند. 

رییس  از  »من  گفت:  غور،  والی  جوینده،  سیما 

اما  به وعده اش عمل کرد.  جمهور سپاس گزارم که 

کار کردن در والیتی مانند غور برای یک زن خیلی 

دشوار است.« سال هاست که این والیت از ناامنی 

و فقر رنج می برد. 

در  زنان  که  زمانی  و  گذشته  به  اشاره  با  بار  هیدر 

تروریستی  حمله های  هدف  حکومتی  بلند  مقام های 

تعیینات  این  آن که  »با  گفت:  می گرفتند،  قرار 

سیاسی گام خوبی ست، اما، ما باید شاهد اقداماتی 

برای محافظت از این زنان باشیم.« 

انتقادها

خانم هیدر بار از سکوت غنی و این که او برای محو 

نیروی  آنان در  افزایش حضور  زنان و  خشونت علیه 

اساس  بر  کرد.  انتقاد  نمی کند،  کاری  هیچ  پولیس 

است،  شده  نشر  اخیرا  که  متحد  ملل  گزارش  یک 

فقط 5 درصد قضیه های خشونت علیه زنان منجر به 

مجازات فرد مجرم می شود. 

جمع  یک  توسط  فرخنده  قتل  به  اشاره  با  بار  خانم 

گفت  قرآن،  دروغین سوختاندن  اتهام  به  خشم گین 

که افغانستان برای بهبود امنیت زنان راه درازی در 

پیش دارد. 

مقصر  فرخنده  قتل  وقوع  در  را  پولیس  منتقدان 

می دانند و می گویند که آنان برای جلوگیری از این 

حمله ی مرگ بار هیچ کاری نکردند و فقط ایستادند 

این  می کشند.  آدم  چطور  مردم  که  کردند  تماشا  و 

و  کشور  داخل  در  زیاد  اعتراض های  سبب  قتل، 

توجه جهانی گردید. 

این  که  باورند  این  به  نعمت  و  هیدربار  خانم 

در  غنی  حکومت  ناکامی  نشان دهنده ی  روی دادها 

حفاظت از حقوق زنان است. 

۳۳
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یکی  منی فهمیدم.  را  ورژن  معنای  پیش  لحظه  چند  همین  تا  من  البته 

به یک دلیل  به معنای نسخه است، من قبول نکردم. فقط  گفت ورژن 

دست  از  و  دکرت  پیش  بروم  بعد،  روز  چهار  است  قرار  که  نکردم  قبول 

تنگ  به  را  وجودم  مملکت  کل  بیخی  کنم.  شکایت  پانقراسم  قبیله ی 

آورده، شب و روز ُغر می زند. نه آب ماند به من نه وقت! پیش خود فکر 

کردم که یک دفعه به دکرت بگویم که دکرت عزیز! ورژنت را زودتر بنویس! 

خوب بنویس! )در حالی که می خواستم نسخه بگویم، اما دو دله شدم(. 

برای  دوای  اینکه  به جای  بیاید،  قهرش  و  کند  نگاه  من  دکرت طرف  بعد 

خشم پانقراسم بدهد، آتش دیگری در وجود چند عضوه ی من بیافروزد. 

بزرگ وار  آن  آمد.  یادم  آها  بفهمم؟  کجا  از  بفهمم.  دارم  تصمیم  حاال 

خیرش  خدا  شش،  داعش  ورژن  اما  است  یک  القاعده  ورژن  گفته  که 

بدهد. چه به موقع به کمک من آمد. خانه ات آباد رییس! من از دنیای 

اما ویندوز 8  XP را می شناسم که هیچ موفق نیست.  ورژن مثالً ویندوز 

و 10، امکانات و سهولت های بیشرتی دارد و طبیعی است که موفق تر 

هم باشد. 

زمینه ی  و  امکانات  که  معناست  این  به  ابرورژن عرص،  این  حاال سخن 

موفقیت القاعده در افغانستان نسبت به فرصت های پیروزی داعش کم تر 

و  شوند  کشته  پاکستان  در  گاهی  که  بدهیم  حق  آن ها  به  باید  و  بوده 

هیچ گاهی در افغانستان کشته نشوند. از سوی دیگر، رییس امنیت ملی ما 

که معلوم نیست ورژن آن ها چیست، گفته که ما رسقوماندان اعلی قوای 

داعشی های  این  اما  کشتیم  را  پاکستان  و  افغانستان  در  داعش  مسلح 

ورژن ششی این خرب را رد کرده است. چون به حرف داعشی ها منی توان 

اعتامد کرد، ما الری اعتامد خویش را به رییس امنیت ملی می سپاریم. 

طالب  برادران  اوخ!  طالب،  برادران  از  بعضی  که  زمانی  از  ملی  امنیت 

گفتم، راستی ورژن طالبان چند است؟ کسی می داند؟ آخ از دست این 

قدر  این  که  تو  بابا  می دهد.  کارخانگی  را  ما  همیشه  که  جمهور  رییس 

ورژن  که  می شد  چه  داری؛  مهارت  تروریستان  ورژن های  تشخیص  در 

طالبان را هم برای ما می گفتی؟! نگفتی خیر باشد. اما از قراین معلوم 

ورژن  داعش  وقتی  است.   50 حتامً  ما  طالب  برادران  ورژن  که  است 

ششی و القاعده ی ورژن ونی، در افغانستان موفق منی شوند که قلب و 

جگر مردم را بکشند و طالبان خیلی راحت هر روز قلب و روده ی یکی-دو 

ولسوالی را می کشند، معلوم می شود که ورژن طالبان حتامً خیلی باالست. 

البته سوالی که این جا از سوی ورژنست ها مطرح می شود، این است که 

و  می گوید  سخن  تروریست ها  از  که  وقتی  همیشه  ابرورژن،  آقای  چرا 

آن ها را سورت بندی می کند، حرفی از طالبان منی گوید؟ اگر امنیت ملی 

ما این همه دست باال در کشنت داعشی ها دارد، چرا در متام این سال ها 

علیه طالبان عملیات راه اندازی نکردند؟ 

شامری از ورژنست های ریالیست معتقدند که نباید از واقعیت موجود فرار 

کرد. آن ها می گوید واقعاً مهم نیست ورژن تروریستان چند است. مهم 

این است که ورژن شش در افغانستان ناکام است و آن ها از متخصصان 

که  کنید  معلوم  را  طالبان  دقیق  ورژن  که  می خواهند  مملکت  آگاهان  و 

از  کم تر  ما  که  گفته  آن ها  کرده اند.  عمل  موفق تر  همیشه  گروه،  این 

پرس کنفرانس قناعت نداریم. 

گرچه شهرت ابرورژن ما هر روز که می گذرد مرزهای بین املللی را بیشرت 

از پیش درمی نورد، اما خدایی تشخیص ورژن دقیقش کاریست ناممکن! 

احتامل  و  ندارد  وجود  اطمینان  او  ورژن  در  که  بگویم  می خواهم  یعنی 

لخشیدن و غژه غژه شدن وجود دارد. اما ما که غیر از طرفداری کاری 

دیگری نباید داشته باشیم، می گوییم که دوستت داریم با هر ورژنی!

خبرنگار ناراضی

دوستت داریم،
 با هر ورژنی

هادی دریابی

 گامی به عقب در راستای 
حقوق زنان 

منبع:DWبرگردان: جواد زاولستانی  نویسنده: وصلت حرست-نظیمی و مسعود سیف الله 

برگردان: حمید مهدوی

ارشد  پژوهش گر  بار،  هیدر 
دیدبان  در  زنان  حقوق  بخش 
خیلی  »این  گفت:  بشر،  حقوق 
بسیاری ها  است.  نومیدکننده 
از  زنان  برای  تا  کردند  مبارزه 
هر والیت در مجلس نمایندگان 
سهم ویژه در نظر گرفته شود 
اساسی  قانون  در  را  آن  و 
حاصل  اطمینان  و  بگنجانند 
کنند که یک چهارم نمایندگان 
احساس  من  باشند.  زنان 
چنین  فکر  در  آنان  که  می کنم 

روزهایی بوده اند.« 



در  ریاست جمهوری  کاخ  از  انداز  فاصله یک سنگ  در 

کابل، می توانید صفوف افراد مهم و بلندپایه را ببینید که 

از صبح زود، انتظار قرار مالقات شان را می کشند؛ رهبران 

قومی و بزرگان از سراسر کشور که برای ورود به داخل 

صف کشیده اند؛ جایی که مخاطبان، سفیران و وزیران 

کابینه را نیز شامل اند. 

با این حال، این رییس جمهور فعلی افغانستان نیست که 

بلکه رییس جمهور  برای دیدنش صف می کشند؛  آن ها 

قبل از او در اقامتگاهش در نزدیکی های مرکز شهر است. 

کابل  در  را  قدرت  که  این  از  پس  ماه  نُه  کرزی،  حامد 

واگذار کرد در صحنه سیاسی افغانستان حضور طوالنی 

اما نیرومند دارد و نفوذ و مداخالت او به طور فزاینده ای 

تهدیدی علیه ثبات سیاسی افغانستان دانسته می شود. 

رییس جمهور پیشین از رفتار نامنظم خود که شرکای بین 

المللی اش را در جریان نزدیک به دهه حاکمیتش بسیار 

رنجاند، کاسته است و خودش را در قالب یک سیاست مدار 

خون گرم و متحدکننده ی فرضی کشور جا زده است.

به  است  نتوانسته  جدید،  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 

وعده هایش در زمینه تحقق جهش اقتصادی عمل کند، 

به سختی توانسته است مقام ها را در موقف های کلیدی 

امنیتی انتصاب کند و با دراز کردن دست دوستی به سوی 

کرده  خطر  را  توجهی  قابل  سیاسی  سرمایه  پاکستان، 

است.

باتوجه به تاریخ پاکستان در زمینه پناه دادن به شورشیان، 

و  است  برانگیز  بحث  این کشور  به سوی  غنی  چرخش 

با  مصاحبه ای  در  کرزی  است.  بوده  مبهم  کرزی  پاسخ 

گاردین در ماه مارچ تاکید کرد که خاموش خواهد ماند و 

پشت صحنه به غنی مشاوره خواهد داد. وی گفت: »قطعا 

از این حکومت حمایت می کنم«. با این حال، بسیاری ها 

در مورد این که چه اندازه این ادعای او واقعی است، تردید 

دارند. یک دیپلمات غربی به گاردین گفت که ماه هاست 

کرزی تالش کرده است، با هدف واژگونی، حکومت غنی 

این  که  در صورتی  دیپلمات گفت  این  کند.  را تضعیف 

اتفاق بیافتد، احتماال یک حکومت موقتی شکل خواهد 

پر  برای  ملت  خودخوانده  پدر  عنوان  به  کرزی  و  گرفت 

کردن خال پا جلو خواهد گذاشت.

نمی خواهد جنگ  اما  است  آگاه  کرزی  نیت  از  که  غنی 

صریحی را که نخواهد برد، آغاز کند؛ در گذشته تا حدودی 

مانورهای رییس جمهور قبلی را تحمل کرده است. این 

از هرکس  تقریبا  کرزی  سیاسی،  بازی  »در  گفت:  منبع 

دیگری در این جا بهتر است. صادقانه بگویم، او از ما نیز 

بهتر است.«

او دیدار  با  یک دستیار رییس جمهور که به طور منظم 

»کرزی  گفت:  او  است.  موافق  گفته  این  با  می کند 

هرکسی را در این کشور می شناسد. غنی نمی شناسد.«

رییس جمهور پیشین نمی پذیرد که اپوزیسیون می سازد. 

گفت:  کرزی  دیرینه  دستیاران  از  یکی  فیضی،  ایمل 

برای  از سراسر کشور  بزرگان  و  قبایل  رهبران  با  »دیدار 

آقای کرزی یک امر تازه نیست. در طول سال گذشته نیز 

همین طور بود.«

وی گفت: »فرهنگ سیاسی افغانستان و روش شخصی او 

همین طور است.« »هیچ طرفی نمی تواند پیوند قوی میان 

رییس جمهور کرزی و بزرگان و رهبران افغان از سراسر 

کشور را نادیده بگیرد.« 

ناتنی اش شاه  برادر  قندهار سنگر کرزی است و خانه ی 

قابل  نفوذ  و  است  پوپلزی  قبیله  رییس  که  کرزی،  ولی 

طریق  از  عمدتا  پیشین  جمهور  رییس  دارد.  توجهی 

با زورمندانی که وی  و  شبکه های حمایتی حکومت کرد 

به چشم پوشی از افراط و فساد آن ها متهم است، روابط 

شخصی برقرار کرد. آن ها اکنون بر سر راه وعده های غنی 

بیشتر  ایجاد شفافیت  و  قدرت  متمرکز ساختن  زمینه  در 

ایستاده اند. محمد یوسف، عضو شورای والیتی، گفت: 

»جنگ ساالران زیادی در قندهار وجود دارند. آن ها مانند 

موش ها هستند.« »حکومت کرزی در زیر زمین برای این 

آن  از  آورد،  به حکومت  را  آن ها  کانال ساخت،  موش ها 

مقام ها ساخت و امروز آن ها قدرت دارند.«  

به اعضای یک  به گزارش رسانه های محلی، غنی  نظر 

قندهار  در  بعد،  به  حاال  »از  گفت:  مدنی  جامعه  گروه 

حکومت های موازی وجود ندارند«. وی گفت که همایون 

عزیزی، والی ای که به تازگی تعیین شده است، نماینده 

رسمی او است. 

قوماندان  عبدالرازق،  جنرال  آمد،  قندهار  به  غنی  وقتی 

امنیه قندهار و یکی از قدرت مندترین کارگزاران قدرت در 

جنوب، برای ترک شهر بهانه ای ساخت.  یک مقام امنیتی 

غربی گفت: »آن چه که تیم غنی را دل خور کرد این بود که 

قبل از دیدار غنی، افراد نزدیک به کرزی به رهبران قبایل 

زنگ زدند و گفتند که »]در مراسم استقبال از غنی[ شرکت 

نکنید««. ظاهرا مشاوران رییس جمهور بزرگان قبایل را 

متقاعد ساختند بیایند؛ اما این رویداد این تصور را تقویت 

کرد که غنی آزادی و فرصت عمل بسیار اندک دارد.

مناقشه بین غنی و کرزی با امضای تفاهم نامه ای میان 

اداره های استخباراتی افغانستان و پاکستان در ماه می، 

و  بود  استخباراتی  همکاری های  باالبردن  آن  هدف  که 

توسط ارتش پاکستان تایید شد، آشکار شد. بسیاری از 

افغان ها این توافق را فروختن کشور به دشمن قسم خورده 

خواندند.

این توافق به کرزی زمینه داد تا حمله ای را علیه غنی راه 

نتیجه،  در  بود.  موافق  افکار عمومی  با  که  کند  اندازی 

او آمده است تا توسط بسیاری ها محافظ حاکمیت ملی 

شناخته شود. برای استحکام این تمثال، او به سفرهایش 

به کشورهایی چون هند، چین و روسیه ادامه داده است که 

با همکاری نزدیک افغانستان و پاکستان راحت نیستند. 

فیضی، دستیار کرزی گفت که افغان ها با اعتراض علیه 

نامه ای  تفاهم  دادند؛  انجام  درستی  کار  تفاهم نامه  این 

]که علیه منافع ملی کشورشان است. این اعتراض علیه 

افراد ]نیست[؛ بلکه علیه سیاست های نادرست حکومت 

افغانستان است.« 

در  بجنگد.  میراثش  برای  تاحدودی  کرزی  دارد  امکان 

امر ریشه کن ساختن فساد، غنی به طور اجتناب ناپذیری 

افرادی را هدف قرار خواهد داد که در زمان رییس جمهور 

پیشین ثروت شگفت آوری انباشه اند.

رییس  معاون  قانونی،  یونوس  از جمله  متحدان کرزی، 

ملی  امنیت  رییس  نبیل،  الله  رحمت  و  پیشین  جمهور 

با  ]استخباراتی[  تفاهم نامه  امضای  با  که  افغانستان 

پاکستان مخالفت کرد، به حاشیه رانده شده اند. با توجه 

به حمایت ضمنی کرزی از غنی در جریان انتخابات، این 

امر او را در وضع دشواری قرار می دهد.

این مقام امنیتی غربی گفت: »کرزی طوری می نمایاند 

که غنی بدون او نمی توانست به ریاست جمهوری دست 

یابد.«

هارون میر، یک تحلیل گر سیاسی، با اشاره به این که غنی 

برای آغاز گفت وگوهای صلح با طالبان به حمایت سیاسی 

می تواند  داخلی  اختالفات  که  گفت  دارد  نیاز  گسترده 

عواقب گسترده تر داشته باشد. میر گفت: »در حال حاضر 

درست نیست حمایت سیاسی را از دست بدهیم یا برای 

ظهور یک اپوزیسیون سیاسی فرصت بسازیم.«

که  بفرستد  پیامی  کرزی  به  است  کرده  غنی تالش  اگر 

مداخله نکند، بعید است که رییس جمهور پیشین اطاعت 

کند. دستیاران و تحلیل گران معتقدند که او خود را در 

موقعیت تنها جایگزین مناسب برای حکومتی قرار می دهد 

که تا کنون شکل نگرفته است. 

در  می تواند،  که  مجلسی  به  اشاره  با  غنی  دستیار  این 

میان دیگر مسایل، راه را برای تغییر قانون اساسی هموار 

کند، گفت: »کرزی بازی های زیادی را می داند و یکی 

از بازی های او لویه جرگه است«. در حال حاضر روسای 

جمهور افغانستان صرف می توانند دو دوره خدمت کنند که 

کرزی دو دوره خدمتش را گذارنده است. اما اگر او حمایت 

از برگزاری لویه جرگه را تقویت کند، می تواند چالشی در 

یک سطح کامال مختلف ایجاد کند. 

شده ی  شناخته  سیاسی  رهبر  تنها  »کرزی  گفت:  میر 

افغانستان است.« »او تمام عناصر تشکیل دهنده – منابع 

متعدد، حمایت سیاسی، شبکه خودساخته اش و افراد با 

نفوذ – را دارد تا یک رهبر ملی باشد. اگر بحرانی به وجود 

آید، او به عنوان تنها رهبر ملی ظهور خواهد کرد.« 

صحبت کردن از زنان-3
همین مفهوم ادب است که توضیح می دهد چرا 
اصطالح  غالبا  اما  داریم،  پاک کار«  »بانوی  ما 
که  چرا  نمی شود؛  استفاده  پزشک«  »بانوی 
نیازی به باال بردن رتبۀ یک دکتر وجود ندارد: 
جایگاه  دلیل  به  کافی  قدر  به  زن(  )پزشک  او 
شغلی اش از اعتبار برخوردار است اما یک »زن 
بندی  طبقه  که  جایگاهی  دلیل  به  پاک کار«، 
شغلی اش به او می دهد، نیاز به ترفیع دارد. پس 
خود  این  واقع  در  بگوییم  می توانیم  احتماال 
»مردانگی«  برخالف  که  است  »زنانگی«  ایدۀ 
نیاز به باالبردن اعتباری دارد که منزلت ذاتی اش 
فاقد آن است: بنابراین واژۀ »زن« نیاز به حسن 
تعبیری دارد مانند »بانو«. اما آن چه »بانو« بر آن 
داللت می کند، اگرچه به نظر می آید قرار بوده 
با  باشد،  نزاکت  ادب و رعایت  از  نشانی  است 
آن  از  نیز  دیگری  برداشت خطرناک  این حال 
»بانو« فردی درمانده است و  وجود دارد: یک 
دهد.  انجام  تنهایی  به  نمی تواند  را  کاری  هیچ 
با  است  برابر  »بانو«،  واژۀ  از  استفاده ای  چنین 
عمل بازکردن در برای زنان یا »بانوان«. در ابتدا 
به نظر می آید تملق و ادای احترام باشد: آن زن 
اما  است.  شده  داشته  گرامی  می کند  احساس 
انسانی درمانده، به  در همین حال، او به عنوان 
به  قادر  که  می شود  گرفته  نظر  در  عنوان کسی 
در  که  زنانی  نمی باشد.  خود  سرنوشت  کنترل 
مواجهه  از  آن ها  که  می کنند  اعتراض  این جا 
و  می آید«،  »خوششان  برخوردهایی  چنین  با 
عالقه ای به رها شدن از آن ها ندارند، باید کمی 
بیشتر در مورد معانی عمیق تر آن ها بیندیشند و 

ببیند چقدر از این معانی خوششان می آید. 
این مسئله ما را به اندیشیدن به جایگزین رایج 
 .»girl »دختر،  می دارد:  وا  »زن«  برای  دیگری 
کم تر می شنویم که به مردان پیش از سن بلوغ، 
با عبارت »پسر« خطاب شود، که بی مسئولیتی یا 
سبک سری و بی تجربگی را برساند. اما زنان در 
ممکن  باشند.  »دختران«  می توانند  سن ها  تمام 
یک  »بانو«،  مانند  معنا،  این  در  »دختر«  است 
نبودن،  بالغ  ایدۀ  بر  تاکید  با  باشد:  تعبیر  حسن 
را  »زن«  واژۀ  در  پنهان  جنسی  برداشت های 
حذف می کند. می توان گفت »دختر« به جای 
باال بردن مقام زنان )مانند »بانو«(،  بخاطر تاکید 
آن بر جوانی، بعنوان تملقی برای زنان استفاده 
وجود  دیگری  خطرناک  دام  این جا  می شود. 
دارد: در این یادآوری جوانی، کودکی، غیر بالغ 
بودن، واژۀ »دختر«، بی مسئولیتی و سبک سری 
را نیز به ذهن می آورد: شما یک دختر را برای 
انجام کاری که به یک زن )یا حتا در این مورد، 
نمی فرستید.  است،  شده  سپرده  پسر(  یک 
از این  باز هم استفاده کنندگان  پس در این جا 
عبارت، جایگاه غیر محترمی برای زنان در ذهن 
نابالغ،  است  شخصی  زن،  دارند:  نظر  در  خود 
خام، و دور از جهان واقعی، که نمی توان برای 
ماهیتی  با  تصمیم هایی  و  مسئولیت ها  انجام 
رییس  شما  آیا  کرد.  اطمینان  آن ها  به  جدی 
عهدۀ  از  نتواند  که  می کنید  انتخاب  جمهوری 

کارهای خودش برآید؟ )البته اگر قرار بود یک 
رییس جمهور زن متاهل داشته باشیم، عبارتی 
معادل »بانوی اول« برای شوهرش وجود ندارد. 

به نظر شما چرا این گونه است؟(.
***

در  مردان  که  ناخوشایندی  احساس  احتماال 
ناخودآگاه(  قسمتی  تا  )کمی  اندیشیدن  هنگام 
می توان  را  دارند  زنان  جنسی  ویژگی های  به 
به نظر من، این  ناشی از احساس گناه دانست. 
نسبی  باور  از  برخاسته  تنها  نه  گناه،  احساس 
است  جنسی  رابطۀ  ذاتی  بودن  ناپاک  به  آن ها 
)که خود مشکل دیگریست(، بلکه به این دلیل 
عنوان موضوع  به  زنان  با  وقتی کسی  که  است 
جنسی مقابل می شود، تاثیر مستقیم آن به شکل 
مقام یک  در  را  که آن ها  است  این  اتوماتیک 
شیء تنزیل دهد. اگر زنان تنها برای استفاده و 
لذت مردان وجود دارند، آن ها به تنهایی یک 
زنان  این حال،  با  نیستند.  کامل  انسانی  موجود 
مشخصا از بسیاری جنبه های دیگر، یک انسان 
هستند. پس یک مرد همیشه تا حدی احساسی 
و  ناخودآگاه(،  قسمتی  تا  )کمی  دارد  دوگانه 
واکنش  شدت  به  دلیل  همین  به  همه  از  بیش 

نشان می دهد. 
به هر صورت، در سراسر زبان انگلیسی می توان 
شواهد بسیاری از این اندیشه یافت که زنان به 
انسآن هایی درجه  عنوان  به  متفاوت  شیوه هایی 
دیده  مردان(  اندازۀ  به  زنان  طرف  )از  دوم 
مرد  یک  با  تنها  که  وجودی  دارای  می شوند: 
تعریف می شود. از نگاه جامعه شناسی، احتماال 
که  که جایگاهی  نسبتا آشکار ست  مسئله  این 
یک زن در بیشتر خرده فرهنگ ها در جامعۀ ما 
به دست می آورد، تنها از طریق پدر و همسرش 
آن چه  است.  معشوقه  یک  نقش  در  یا  و 
به  حقایق  این  که  است  این  است  توجه  قابل 
شیوه هایی غیر آشکار در نمودهای زبانی نشان 

داده می شود. 
نظر می گیریم که در گذشته،  را در  ما دو واژه 
جامعه  مستقل،  دالیلی  به  اما  اند؛  بوده  هم تراز 
اصلی  معانی  که  است  کرده  تغییر  گونه ای  به 
این واژه ها  نامربوط هستند. اکنون اگرچه  حاال 
استعاره،  طریق  از  اما  اند،  نشده  مطرود  هنوز 
معانی جدیدی کسب کرده اند. فرض می کنیم 
این استفاده های استعاری دیگر هم تراز نیستند. 
با بررسی این که این برابری در کجا می شکند، 
می توانیم مسایلی در رابطه با نقش های متفاوتی 
که توسط مردان و زنان در آن فرهنگ بر عهده 
دارند بفهمیم. یک مثال خوب چنین دگرسانی 
جفت  این  در  را  آمده  پیش  زمان  در طول  که 
آقا/  یافت:  می توان  انگلیسی  زبان  در  واژها 
 )Mistress( ارباب  خانم/   ،)Master( ارباب 
دیگری  بر  فردی  قدرت  به  اشاره  برای  که 
هم چنان  کلمات،  این  است.  می شده  استفاده 
می رود،  بین  از  ارباب  و  خدمتکار  رابطۀ  که 
با این حال هنوز هر دو  غیر استفاده می شوند. 
متفاوت:  مفاهیمی  در  هستند  رایج  واژه ها  این 

.»:Mistressمعشوقه« ،»:Masterماهر، استاد«

4

زبان و جایگاه زنان 
نویسنده: رابین الکوف
مترجم: معصومه عرفانی

بخش نهم

منبع: گاردین

Sune engel RaSmuSSen :نویسنده

برگردان: حمید مهدوی

حامد کرزی؛ تهدید فزاینده 
علیه ثبات سیاسی افغانستان
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رییس جمهور پیشین خودش را در قالب متحد کننده ی کشور جا زده است؛ 
اما مانورهای او علیه ارشف غنی گویای چیز دیگریست.

و  است  کرزی  سنگر  قندهار 
ولی  شاه  ناتنی اش  برادر  خانه ی 
پوپلزی  قبیله  رییس  که  کرزی، 
دارد.  توجهی  قابل  نفوذ  و  است 
از  عمدتا  پیشین  جمهور  رییس 
طریق شبکه های حمایتی حکومت 
به  وی  که  زورمندانی  با  و  کرد 
فساد  و  افراط  از  پوشی  چشم 
روابط شخصی  است،  متهم  آن ها 
برقرار کرد. آن ها اکنون بر سر راه 
متمرکز  زمینه  در  غنی  وعده های 
شفافیت  ایجاد  و  قدرت  ساختن 
بیشتر ایستاده اند. محمد یوسف، 
گفت:  والیتی،  شورای  عضو 
قندهار  در  زیادی  »جنگ ساالران 
موش ها  مانند  آن ها  دارند.  وجود 
زیر  در  کرزی  »حکومت  هستند.« 
کانال  موش ها  این  برای  زمین 
ساخت، آن ها را به حکومت آورد، 
از آن مقام ها ساخت و امروز آن ها 

قدرت دارند.«  
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خوب نیست آدم اسرار نظامی و امنیتی مملکت را فاش کند، 

چون این کار خیانت است. اما گاهی اوضاع طوری می شود 

که خودش فاش هست و دیگر جایی برای فاش شدن ندارد. به 

همین خاطر ما تصمیم گرفتیم متن گفت وگوی کوتاهی میان 

یک مقام امنیتی و یک مقام بلندپایه در ارگ ریاست جمهوری 

دو  هر  بوده،  امنیتی  گفت وگو  که  آن جا  از  کنیم.  منتشر  را 

طرف از نام های شفر آلود استفاده کرده اند. در این گفت وگو 

»کهکشان«اسم مقام امنیتی و »قهقهه« نام مقام بلندپایه ی کاخ 

است:

کهکشان: سالم. ببخشید، باید مستقیماً سر اصل مطلب بروم. 

وضع خیلی خراب است...

وارخطا  چرا  است؟  خیریت  صبر.  صبر،  ههههه،  قهقهه: 

هستی؟ قیامت شده؟

کهکشان: از قیامت بدتر است...

سه  دخترک  شد  طور  چه  باش.  خون سرد  ههههه،  قهقهه: 

ساله ات خوب شد؟

شد.  خوب  بود.  ساده  زکام  یک  صاحب،  تشکر  کهکشان:  

ولی وضع بسیار خراب است. هر لحظه امکان دارد...

کنترول  تحت  کامال  اوضاع  نباش.  پریشان  زیاد  تو  قهقهه: 

است. در باره ی سمنگان حرف می زنی، نه؟ 

حاال  همین  طالبان  که  دارید  خبر  شما  بلی.  بلی،  کهکشان: 

وارد مرکز والیت شده اند و به سرعت...

قهقهه: بلی، خبر دارم.

کهکشان: خوب، شهر درحال سقوط است و سربازانی که از 

شهر دفاع می کنند، کامال تحت محاصره ی طالبان قرار گرفته 

اند. قوماندان شان می گوید که مرمی های شان تمام شده و اگر 

تا چند ساعت دیگر کمک نرسد، همه ی چهار صد و هشتاد 

سرباز به دست طالبان تکه تکه خواهند شد.

قهقهه: می دانم، به ما هم زنگ زده بودند...

کهکشان: خوب، چه کار کنیم؟ اطالعات ما نشان می دهند که  

دو هزار طالب مرکز شهر را محاصره کرده اند.

قهقهه: تعداد دقیق شان دو هزار و دو صد و شانزده نفر اند...

کهکشان: خوب، پس چه وقت نیروی کمکی می فرستید؟

قهقهه: هیچ وقت.

کهکشان: ببخشید، متوجه نشدم.

زیاد  است. چرا  برنامه همین  ببین،  هیچ وقت.  گفتم  قهقهه: 

نفر در شمال هم کشته شوند، چه  اگر چند  جوش کرده ای؟ 

می شود؟

که  داشتم  وظیفه  من  نمی دانم.  من  صاحب،  کهکشان: 

اطالعات خود را با شما در میان بگذارم.

این وطن هستید. نگران  قهقهه: تشکر. شما قهرمانان واقعی 

نباش. ما می فهمیم چه کار کنیم. به طالبان گفته ایم که یکی-

دو روز بعد به ما اجازه بدهند که شهر را پس بگیریم و اجساد 

آن چند صد سرباز را به خانواده های شان بفرستیم.

کهکشان: آها، حاال متوجه شدم.

قهقهه: ههههههه، هفته پوره شد تا بفهمی!

کهکشان: شب خوش صاحب.

قهقهه:  آب سرد بنوش. شب بخیر!

نیستند.  کننده  دلگرم  می رسند  فاریاب  از  که  خبرهایی 
در  واقع  قرایی  منطقه  در  مردمی  مقاومت های  آخرین 
سی  شدن  مجروح  و  کشته  از  حکایت  المار،  ولسوالی 
رزمنده ی مردمی دارد. در جریان درگیری های سنگین 
نیروهای  از  تن  بیست  گذشته،  ساعت  چهار  و  بیست 

مقاومت مردمی نیز به دست طالبان اسیر شده اند. 
داکتر نقیب الله فایق، عضو پارلمان که این روزها همراه 
با نیروهای مردمی به خطوط مقدم جنگ رفته، در یکی 
حمایت  به  نسبت  فیسبوکی اش  پست های  آخرین  از 
نومیدی  ابراز  مردمی،  مقاومت های  از  دولتی  نیروهای 

کرده است. 
از  مردمی  رزمندگان  از  تن  سیصد  یافتن  نجات  از  او 
محاصره ی طالبان در قرایی المار خبر داده و گفته است 
که آن ها با دادن تلفات سنگینی خود را از معرکه نجات 
که  می نشستند  کماندوهایی  انتظار  در  اگر  اما  اند  داده 
کابل وعده ی اعزام شان برای شکستن محاصره را داده 

بود، حتما حاال همه کشته می شدند.
طالبان  که  اند  داده  خبر  پارلمان  در  فاریاب  نمایندگان 
پشتون  آباد،  دولت  تگاب،  شیرین  ولسوالی های  در 
را  پلیس  نیروهای  از  کوت و خواجه سبزپوش شماری 

سربریده اند. 

نیروهای  میان  زیادی  روستاهای  گذشته  هفته  های  در 
مردمی و طالبان دست به دست شده اند و به نظر می آید 
سکوت سوال برانگیز و دیر جنبیدن های کابل میله های 
تفنگ های مقاومت در فاریاب را هم به خاموشی سوق 

داده است.
نزدیک به یک و نیم ماه پیش از این بود که معاون اول 
ریاست جمهوری، جنرال عبدالرشید دوستم، شامگاهی 
در محل اقامتش در کابل گزارش های هشدار دهنده یی 
در  داعش  گروه  و  طالبان  اعضای  تحرکات  مورد  در 

فاریاب را دریافت کرد. 
فردای آن روز این موضوع را در جلسه ی شورای امنیت 
مطرح کرد و گفت که طرفداران و حامیان حکومت در 
ولسوالی های فاریاب در معرض تهدید قرار گرفته اند. 

دروازه ی  فاریاب  که  می کرد  اصرار  دوستم  جنرال 
شمال است و اگر در فاریاب جلو پیشروی های طالبان 
را  آن ها  دیگر  والیت  هیچ  در  نشود،  گرفته  داعش  و 

نمی توانیم مهار کنیم. 
ظاهرا به نگرانی های این جنرال کارکشته توجه چندانی 
نشد و او در پیامی از هواداران خود در فاریاب خواست 
توان  در  هرچه  با  خود  امنیت  و  ناموس  از  کنند  سعی 

دارند دفاع کنند. 

آهسته  و  شد  مقاومت گران  دلگرمی  باعث  او  پیام  این 
در سراسر  مقاومت  بزرگ  و  گروه های کوچک  آهسته 
فاریاب شکل گرفت اما دست این گروه ها تقریبا خالی 
بود در حالی که دشمنان شان، که گفته می شود به وسیله 
اداره  چچن  جمهوری  و  اوزبیکستان  از  فرماندهانی 
و  سالح  بهترین  با  آوری  حیرت  صورت  به  می شود، 

بیشترین مهمات تجهیز شده اند. 
یورش  اولین  در  خورشیدی   1۳75 سال  در  طالبان 
گسترده ی شان به شمال، از فاریاب رخنه کردند و هنوز 
جنگی  موترهای  از  سروپایی  بی  قطار  ورود  خیلی ها 
بلخ  ولسوالی  طرف  از  شامگاهی  که  دارند  یاد  به  را 
که  جنگی یی  موترهای  شدند،  مزارشریف  شهر  وارد 
و  سپید  بیرق های  تنها  شان  پیروزمندانه ی  شتاب  در 
ریش های سیاه را می شد در آن هوای نیمه تاریک، در 

حال اهتزاز دید. 
کسانی که در کابل اداره ی امور نظامی را در دست دارند 
اهمیت  و  شمال  گذشته  ماجراهای  شاهد  است  ممکن 
نبوده  آن  متعاقب  ماجراهای  خوردن  رقم  برای  آن 
باشند اما الاقل این مثل قدیمی را باید شنیده باشند که 
نمی شود. حاال  از یک سوراخ گزیده  آدم عاقل دوبار 

فاریاب همان سوراخ و ما هم همان آدم های عاقل! 

میمنه، سوراخ مار و ما عاقالن 

اوضاع تحت
 کنرتول است!

شهباز ایرج
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این پیام او باعث دلگرمی مقاومت گران شد و آهسته آهسته گروه های کوچک و بزرگ مقاومت در سراسر 
فاریاب شکل گرفت اما دست این گروه ها تقریبا خالی بود در حالی که دشمنان شان، که گفته می شود به وسیله 
فرماندهانی از اوزبیکستان و جمهوری چچن اداره می شود، به صورت حیرت آوری با بهترین سالح و بیشترین 

مهمات تجهیز شده اند. 
طالبان در سال 1375 خورشیدی در اولین یورش گسترده ی شان به شمال، از فاریاب رخنه کردند و هنوز 

خیلی ها ورود قطار بی سروپایی از موترهای جنگی را به یاد دارند که شامگاهی از طرف ولسوالی بلخ وارد شهر 
مزارشریف شدند، موترهای جنگی یی که در شتاب پیروزمندانه ی شان تنها بیرق های سپید و ریش های سیاه را 

می شد در آن هوای نیمه تاریک، در حال اهتزاز دید. 
کسانی که در کابل اداره ی امور نظامی را در دست دارند ممکن است شاهد ماجراهای گذشته شمال و اهمیت آن 
برای رقم خوردن ماجراهای متعاقب آن نبوده باشند اما الاقل این مثل قدیمی را باید شنیده باشند که آدم عاقل 

دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود. حاال فاریاب همان سوراخ و ما هم همان آدم های عاقل! 



دالیل بسیاری باعث می شود تا یک کارمند کار 
خود را ترک کند تحت کنرتل کارفرما است. در 
واقع عواملی مانند نحوه برخورد کارفرما، فضای 
کاری و دیدگاه کارمند نسبت شغل و فرصت ها 

تاثیر بسیاری روی رفتار کارمند داد.
بهرتین راه برای حفظ  کارمندان خوب، برقراری 
با آن ها و آگاهی از طرز فکرشان است.  ارتباط 
به  آن ها  نیاز  آیا  می برند؟  لذت  شام  کار  از  آیا 
دستیابی به پیرشفت و  برخورداری از کار معنادار 
بازخوردها  موثر،  ارتباط  آیا  می شود؟  برآورده 
است  نیاز  مورد  کارفرما  سوی  از  که  شناختی  و 

صورت می پذیرد؟
کارمندان  با  موثر  ارتباط  برقراری  در  اگر 
اختیار  در  به  قادر  مطمئنا  کنید،  تالش  خود 
روند  و  سیستم  آیا  بود.  خواهید  آن ها  گرفنت 
رشکت  در  ماندن  به  ترغیب  را  کارمندان  کار 
می کنند؟ آیا آن ها نیازهای رضوری کارمند شام 

را برطرف می سازند؟
تا  می شود  باعث  که  دلیلی   10 به  ادامه  در 
شده  اشاره  کنند  ترک  را  خود  کار  کارمندان 
خود  کار  محل  در  را  آن ها  کنید  سعی  است. 

مورد توجه قرار دهید.
ارتباط با کارفرما

نیاز نیست با کارمندان خود دوست باشید، بلکه 
سعی کنید ارتباطی موثر را با آن ها ادامه دهید. 
بازخوردهای  و  راهنامیی ها  متام  کارمند  یک 
یک  می کند.  دریافت  خود  کارفرمای  از  را  الزم 
کارفرما با بی اهمیت شمردن تالش های کارمند  
شکل  درست  رابطه  این  تا  می شود  باعث  خود 
نگیرد. اولین عاملی که ممکن است باعث ترک 
کار از سوی کارمند شود رفتار نا مناسب کارفرما 
است. بنابراین کارفرما باید نهایت تالش خود را 

در ایجاد ارتباط موثر با کارمندان بکند.
چالش برانگیز نبودن کار

و  کسالت آور  کاری  ندارد   دوست  کسی  هیچ 
نسبت  کارمندی  اگر  دهد.  انجام  کننده   خسته 
به کار خود چنین حسی  دارد به او کمک کنید 
کارمندان  شود.  عالقه مند  خود  کار  به  دوباره  تا 
آن ها  بربند.  لذت  خود  کار  از  دارند  دوست 
محل  در  را  خود  زندگی  از  سوم  یک  از  بیش 
کارمندان  طریق  از  کنید  سعی  می گذرانند.  کار 
دیگر از نظرات  آن ها مطلع شوید. به این ترتیت 
دارای  کارمندان  که  شوید  مطمنئ  می توانید 
را  کار خود  هیجان  و  با عالقه  و  هستند  انگیزه 

انجام می دهند.
ارتباط با همکاران

وقتی کارمندی کار خود را ترک می کند، معموال 
خود  خوب  همکاران  برای  خداحافظی  ایمیل 
دلتنگی  ابراز  طریق  این  از  و   می کند  ارسال 
می کند. همکارانی که با یک کارمند در ارتباط 
و  کاری  فضای  روی  زیادی  بسیار  تاثیر  هستند 
سازمان  تحقیقات  می گذارند.  کارمند  حس 
عاملی   12 از  یکی  که  می دهد  Gallupنشان 

کار  از محیط  کارمندان  مندی  که روی رضایت 
محل  در  خوب  دوستان  داشنت  می گذارد،  تاثیر 
کار است. ارتباط خوب همکاران باعث می شود 
تا آن ها کار را ترک نکنند. اگر مشکلی در این 
ضمینه وجود دارد سعی کنید آن را شناسایی و 

برطرف کنید
و  مهارت ها  از  استفاده  برای  فرصت هایی 

توانایی ها
توانایی ها و مهارت های خود  از  وقتی کارمندان 
در محل کار استفاده می کنند، احساس رضایت، 
غرور و اعتامد به نفس بیشرتی دارند. آن ها دنبال 
آن ها  انجام  در  که  هستند  کاری  فرصت های 
قابلیت های آن ها  باعث تقویت  مهارت دارند و 
می شوند. آن ها دوست دارند توانایی های خود را 
تقویت کنند. اگر قادر به انجام این کار در محل 
دیگری  کاری  فرصت های  دنبال  به  نباشتد،  کار 
صحبت  خود  کارمندان  با  حتام  رفت.  خواهند 
کنید و از آرزوها و خواسته های شان آگاه شوید.
تاثیر کار در دستیابی به اهداف تجاری رشکت

کارمندان  با  را  موضوع  این  باید  کارفرمایان 
کاری  روند  آیا  که  دهند  قرار  بررسی  مورد  خود 
کارمندان و راهکار مورد استفاده با اهداف مورد 
نظر رشکت مطابقت دارد؟ کارمندان باید نسبت 
به رشکت احساس تعلق داشته و خود را عضوی 
موثر از سازمان بدانند. بسیاری از مدیران تصور 
کمک های  و  بازخورد ها  کارمندان  که  می کنند 
می کنند.  دریافت  اجرایی  مسئوالن  از  را   الزم 
کمک  به  آن ها  و  نیست  درست  تصور  این  اما 
شام برای تطبیق و هامهنگی کار خود با هدف 
به  قادر  آن ها  اگر  دارند.  نیاز  مجموعه  بزرگ 
رها  را  خود  کار  نباشند،  ارتباطی  چنین  برقراری 

خواهند کرد.
استقالل

استقالل  و  توان مندسازی  با  رابطه  در  سازمآن ها 
این  بروز  برای  را  زمینه  اما  می کنند،  صحبت 

مهارت هایی  دو  این  منی سازند.  مهیا  عوامل 
از  کار  محل  در  باید  کارمند  یک  که  هستند 
مدیر  یک  عنوان  به  شام  باشد.  برخوردار  آن ها 
به  قادر  کارمند  که  کنید  ایجاد  را  فضایی  باید 
خود  مهارت های  تقویت  و  مستقل  عملکرد 

باشند.
هدف مند بودن کار

ارائه  برای  متفاوت  انجام کاری  دنبال  به  ما  همه 
به  باید  کارفرمایان  هستیم.  دیگران  به  خدمات 
کار  انجام  از  هدف  تا  کنند  کمک  کارمندان 
کارمندان خود کمک  به  کنند.  را درک  سازمان 
کنند.  را درک  انجام کار  نقش خود در  تا  کنید 
کنید  استخدام  را  ابتدا کارمندانی  از  کنید  سعی 

که عالقمند به انجام وظایف مورد نظر هستند.
فرهنگ کاری رشکت

نحوه  روی  زیادی  بسیار  تاثیر  رشکت،  فرهنگ 
ماندن  برای  کارمندان  گیری  تصمیم  و  عملکرد 
در  رشکت دارد. آیا رشکت شام کارمندان را مورد 
برخورد  آن ها  با  احرتام  با  می دهد؟  قرار  تشویق 
می کند؟ آیا مزایا و پاداش هایی برای قدردانی از 

عملگرد موفق آن ها در نظر می گیرد؟
و  رضایت مندی  باعث  رشکت  فضای  آیا 
آیا  می شود؟  کارشان  به  نسبت  کارمندان  تعهد 
به  فعالیت ها و مراسم هایی تدارک می بینید که 
مناسب  محلی  رشکت  که  دهد  نشان  کارمندان 
باعث  رشکت  کلی  فرهنگ  است؟  کار  برای 
یا  رفنت  به  تصمیم  کارمند  یک  تا  می شود 
را  باید متام تالش خود  بگیرد.  ماندن  در آنجا 
در جهت ایجاد فضایی مناسب برای نگه داشنت 

کارمندان کارآمد بکنید.
ثبات مالی رشکت

تا  می شود  باعث  رشکت  مالی  ثبات  عدم 
کارمندان هم به تبع  آن احساس بی ثباتی کنند 
و اعتامد خود را نسبت به رشکت از دست دهند. 
رشکت  مالی  وضعیت  نگران  که  کارمندانی 
آن ها  به  می کنند.  رها  را  کار  معموال  هستند، 
توضیح دهید که روند کار رشکت به چه صورت 
ادامه  برای  رشکت  اجرایی  برنامه هایی  و  است 
نهایی  به هدف  موفقیت آمیز مسیر و دستیابی 

چیست.
نسبت  کارمند  احرتام  و  اعتامد  عامل  مهم ترین 
به تیم، مدیریت است. اگر آن ها به توانایی های 
قضاوت  و  گیری  تصمیم  قدرت  و  اجرایی 
صحیح مدیریت اعتامد داشته باشند به کار خود 

در رشکت ادامه خواهند داد.
شناخت درست مدیر از عملکرد کارمندان

شامر  به  مهمی  بسیار  عامل  مدیریت  شناخت 
کارمندان  عملکرد  روی  بسزایی  تاثیر  و  می آید 
کارمند  یک  فکری  اولویت های  جزء  اما  دارد. 
رشکت  یک  در  کار  کردن  رها  یا  ماندن  برای 
بیشرت  مدیر  یک  عنوان  به  کنید  سعی  نیست. 

توجه خود را روی عوامل دیگر متمرکز کنید.
در  و  باشید  داشته  نظر  مد  را  مورد   10 این  اگر 
هیچ  مطمئنا  کنید،  تالش  آن ها  درست  اجرای 
وقت کارمندان خوب و سخت کوش خود را از 
دست نخواهید داد. در غیر این صورت همیشه 
جایگزین  یافنت  برای  مصاحبه  انجام  حال  در 
مناسب برای کارمندان خوب از دست داده خود 
خواهید بود. چرا به جای رصف زمان برای انجام 
کارمندان  منی کنید  سعی  مصاحبه هایی  چنین 

خوب خود را حفظ کنید؟
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بگو مگو از

رسم شلوغ است، فرصت منی کنم. این روزها کارم شده انتقال 

تابوت های رسبازان ارتش. حاال در جاغوری هستم. تابوت های 

ها  آوردم. جنازه ها شناخته منی شوند. خانواده  اینجا  را  زیادی 

داد و فریاد می کنند. مادری جیغ می زند که فرزندم، انطرف تر 

خامنی زار زار گریه می کند که شوهرم. بچه ها رس و صدا می 

کنند. پیرمردها مرصوف شناسایی اجساد رسبازان است. 

تازه رسبازان جلریز را به بامیان برده بودم که زنگ زدند در زابل بیایم. حاال به ارزگان می روم تا 

تابوت انها را به گورستان بربم. از همه جان خون جاری است. از ارزگان باید به فاریاب بروم تا 

جسد ده ها تن را از میدان جنگ و سنگرهای سوخته به قربستان بربم. 

ارتش در حال انقراض است. اگر چنین ادامه پیدا کند شاید اکرث رسبازان سنگرهای شان را 

رها کنند. وقتی هیچ کمکی به آن ها صورت منی گیرد آنها برای چی و چه کسانی باید بجنگند؟

و دین را پوششی برای پنهان منودن ضعف های شخصیتی خود 

عدم  یعنی  صداقت؛  عدم  وقیح  ی  نشانه  کار  این  اند.  کرده 

از  باور و ساحت رفتار یک انسان است. یکی  مطابقت ساحت 

در  دین  تاثیرگذاری  فقدان  ورزی،  دین  نوع  این  مخرب  آثار 

دینداران  از  دسته  این  اجتامعی  رفتارهای  پاالیش  و  زندگی 

است.

سوال هاي كه رييس جمهور با يد جواب مي داد:

١ كميسيون اصالح نظام انتخابات به كجا رسيد ؟

٢هيات حقيقت ياب از جلريز چه بدست اورد؟

٣ برداشت از ذخاير ارزي مطابق قانون است؟

٤ وزير دفاع اينده چه وقت معريف مي شود؟

٥ چرا متام صالحيت هاي مهم متمركز در ارگ شده است؟

٦ وسوال هاي شام........

حلقه هایی که زنجیر منی شوند.

فرقی منی کند کابل یا مزار، هرات یا قندهار، ولی همینکه یک 

جمع بیشرت از سه نفر کنارهم باشند، نقل مجلس سیاست است 

این قصه ها چند چیر مشرتک  و چاشنی آن اعرتاض. در همه 

است: 

یکم: نا رضایتی از وضع موجود با رویکرد انتقاد رو به افزایش به کارنامه حکومت وحدت ملی. 

دوم: انتقاد ار رهربان سیاسی و احزاب سیاسی که تحوالت چند دهه گذشته را مدیریت کردند و 

به باور اغلب کسانی که در این مباحثات مطرح می شود، تاوان سنگینی را بر افغانستان تحمیل 

کردند. 

اما استدالل های محکم و مطالبات  با لحن آمیخته به احرتام  از رهربان قومی،  انتقاد  سوم: 

جدی با سوالهای بی پاسخ در مورد بودن و نبودن شان. 

چهارم: نارضایتی از خود)انتقاد از خود وقتی که جمع مثال روشنفکرانه باشد( اینکه نتوانسته اند 

موثر و رهگشا باشند. اینکه هنوز دنباله رو کسانی هستند که از آنها انتقاد می کنند.

پنجم: چه کنیم؟ تقریبا اغلب بحث های داغ یا رسد، منطقی یا احساسی، در نهایت به همینجا 

ختم می شود. به سوال چه کنیم؟ چه می توانیم. 

ششم: بازهم اغلب نتیجه ها که معموال هنگام جدا شدن و رسپا، مطرح می شوند این است 

که:"خوب است که بیشرت بشینیم و بیشرت گپ بزنیم و دایره نشست هامان را وسیع تر کنیم. اما 

این اتفاق )گسرتده کردن حلقه( هنوز نیافتاده و در حد یک آرزو مانده است و هیچ کدام از این 

حلقه های پراکنده و جدا از هم نتوانسته راهی برای زنجیره شدن این حلقه های جدا جدا بیابد.

هنوز خاک سنگر  # جلریز  خون رسبازان را در خود حذب نکرده 

بود که فاجعه ای در دایچوپان رخ داد. هنوز خون در سنگر های 

فاریاب می  از  ناگواری  و خرب  نیافته است  از جریان  دایچوپان 

شنویم.  

انگار مرگ همه ما باید در انتحار و انفجار رقم بخورد و انگار ما 

محکومیم که تا مرگ خویش هر روزه خرب خیانت، ترور، تیرباران دسته جمعی، رسبریدن و مثله 

کردن، انتحار و انفجار را بشویم و سوگوارانه مخته رس دهیم.

Kabul Taxi

Yahya ammaar

Shahhussain murtazawi

Daoud naji

Shayan Hamidi









چرا کارمندان خوب استعفا می دهند؟!

    سه شنبه23 سرطان، 1394سال چهارم شماره 879
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عذرخواهی مادر کاسیاس
 از هواداران پورتو

لیورپول خواهان معاوضه 
بالوتلی با ماریو گومز

اشنایدرلین به منچستریونایتد 
پیوست

تمجید ژاوی هرناندس
 از کاسیاس

مادر ایکر کاسیاس، کاپیتان سابق رئال مادرید از باشگاه 

قبلی اش  صحبت های  خاطر  به  هوادارانش  و  پورتو 

عذرخواهی کرد.

در  هفته  این  یک شنبه  روز  کاسیاس،  مادر  و  پدر 

مصاحبه ای، به انتقاد از فلورنتینو پرز و انتقال کاسیاس 

حال  دانستند.  پایین  سطح  تیمی  را  پورتو  و  پرداختند 

آن ها از هواداران و باشگاه پورتو به خاطر این صحبت ها 

عذرخواهی کردند.

است  ممکن  گفت:  مارکا  ا  ب مصاحبه  در  کاسیاس  مادر 

خدمت  به  برای  پورتو  از  می خواهم  باشم.  کرده  اشتباه 

ار  بتوانند در کن امیدوارم آن ها  گرفنت پرسم تشکر کنم. 

هم به موفقیت برسند. می خواهم هزاران بار عذرخواهی 

 8 ایکر  باشد.  موفق  مادرید،  مثل  پرسم  امیدوارم  کنم. 

سالش بود که به رئال پیوست. او همیشه متام تالشش را 

برای باشگاه کرد و همیشه برای باشگاه احرتام قائل بود. 

فکر می کنم هواداران با پرسم رفتار خیلی خوبی داشتند. 

ا  الوتلی، مهاجم خود را ب باشگاه لیورپول قصد دارد ماریو ب

ا معاوضه کند. ماریو گومز، مهاجم فیورنتین

الوتلی  ب لیورپول،  در  کننده  امید  ا  ن فصل  یک  از  پس 

مناسبی،  تیم  ولی  است  ایتالیا  به  بازگشت  خواهان 

خواهان جذب او نبوده است Sport MediaSet  گزارش داد 

در  تا  داده  پیشنهاد  ا  فیورنتین به  را  الوتلی  ب لیورپول،  که 

ازای او، ماریو گومز را به خدمت بگیرد. هر دو بازی کن به 

صورت قرضی برای یک فصل منتقل می شوند و در پایان 

خواهند  تصمیم گیری  وضعیت شان  درباره  آینده  فصل 

کرد.

ایدرلین، بازی کن فرانسوی ساوتهمپتون، دیروز  مورگان اشن

ایتد پیوست. بصورت رسمی به منچسرتیون

باشگاه  رسانجام  فرشده،  مذاکرات  هفته  چند  از  پس 

ایتد موفق شد رضایت ساوتهمپتون برای جدایی  منچسرتیون

ایدرلین را اخذ کند. بدین ترتیب این هافبک فرانسوی،  اشن

ایتد  یون به  ساله   4 قراردادی  و  پوند  میلیون   25 قیمت  ا  ب

پیوست. 

توافقات کلی روز شنبه صورت گرفته بود و این بازی کن روز 

ا  یک شنبه تست های پزشکی باشگاه را در کمپ کرینگتون ب

ایدرلین، چهارمین بازی کنی  موفقیت پشت رس گذاشت. اشن

ایتد تا بدین جا جذب کرده است. پیش از این  است که یون

ایتد  یون به  دارمیان  و  اشتایگر  شواین  دیپای،  بازی کن، 

پیوسته بودند.

ا به متجید از ایکر  ژاوی هرناندس، ستاره سابق بارسلون

کاسیاس، پس از جدایی او از رئال پرداخت.

روز  مادرید،  رئال  در  حضور  سال   25 از  پس  کاسیاس 

شنبه از باشگاه رئال به صورت رسمی جدا شد. او و ژاوی 

بارها در تیم ملی اسپانیا کنار یک دیگر بازی کردند و در 

الکالسیکو ها به مصاف یک دیگر رفتند.

ا مارکا گفت: باید علنی اعالم می کردم  ژاوی در مصاحبه ب

و  پایدار  دوستانه  ارتباط  و  می پسندم  را  ایکر  چقدر  که 

بوده  هم  کنار  در  سال ها  داریم.  یک دیگر  با  قدرمتندی 

و  ایم، چه خوب  لحظات خیلی خوبی سپری کرده  ایم، 

ار  چه بد ولی مهم این بوده که در متام طول این مدت کن

است.  داشتنی  دوست  انسان  خیلی  ایم.  بوده  هم دیگر 

همیشه خندان، و رسحال است و به دنبال رقابت. 

تشویق  را  شام  دارد.  بسیاری  انرژی  او  داد:  ادامه  ژاوی 

احرتام  همیشه  ولی  می کند  شوخی  شام  با  می کند، 

می گذارد. همیشه شخصی منطقی است. دامئا در حال 

مترین است و به دنبال حاشیه نیست. برای مثال، وقتی 

مشکالتی بین رئال و بارسا ایجاد می شد و می دیدیم که 

اوضاع بدتر هم شده، او با من متاس می گرفت و می گفت 

ا این اسم صدا می زد- باید مشکل را  پلوپو-همیشه من را ب

باید بگذاریم  حل کنیم. مشکالت زیادی کشیده ایم ولی ن

اوضاع خراب شود. منی دانم اگر ایکر در آن دوران این طور 

کسی  او  می کشید.  کجا  به  کار  آرام منی کرد،  را  رشایط 

است که با متام وجود برای تیم تالش می کند. رهربی او 

ار به دست نیامده بلکه در وجود اوست.  ا اجب ب

پرز:
 هیچ کس نمی تواند جانشین کاسیاس شود

پیغام مهم فلورنتینو پرز برای راموس

کاسیاس: 
به خاطر اختالف با  برخی هواداران متاسفم

تقاضای عجیب منچستر از رئال
 برای فروش دخیا

توافق یونایتد و PSG بر سر انتقال دی ماریا

فن پرسی:
 بازی در فنرباغچه فوق العاده است

ویکتور والدس در یونایتد می ماند

رسمی  خداحافظی  مراسم  در  پرز  فلورنتینو 

او و  نه  تاکید کرد که  ار  ب کاسیاس، چندین 

نه هیچ یک از اعضای باشگاه، متایلی برای 

جدایی کاسیاس نداشتند و این خواسته خود 

بازی کن بود.

مورد  جهات  بسیاری  از  روزها  این  که  پرز 

فوتبال  کارشناسان  و  رئال  هواداران  انتقاد 

یا قرار دارد، در رشوع صحبت هایش  در اسپان

ضمن اشاره به این مساله که از سال 2000 

به شنیدن انتقادات عادت دارد، در مورد علت 

جدایی کاسیاس به خربنگاران گفت: در دو 

کاسیاس  روی  زیادی  فشارهای  اخیر  سال 

ا خواسته  وجود داشت. من مجبور بودم که ب

او موافقت کنم اما آرزوی من این بود که ایکر 

فوتبالش را در رئال متام کند. 

هیچ کس در باشگاه از ایکر نخواست که رئال 

را ترک کند. پیشنهادی از پورتو به ما رسید 

و آن را بررسی کردیم. به ایکر و تقاضای او 

به خاطر همه زحامتی که  احرتام گذاشتیم؛ 

کشیده  رئال  برای  حضورش  دوران  متام  در 

خواسته  به  این  از  پیش  که  بود. هامن طور 

رائول برای جدایی احرتام گذاشته بودیم. به 

هر دوی این بازی کنان حق دادیم که آینده 

شان را خودشان انتخاب کنند. 

رائول  و  کاسیاس  روی  به  باشگاه  درهای 

بازخواهند  رئال  به  آن ها  و  نیست  بسته 

گشت. من همواره از ایکر در مقابل انتقادات 

سوی  از  خصوصا  وی  به  که  اعرتاضاتی  و 

ابئو می شد حامیت کردم. از  هواداران در برن

نظر من او همیشه یک دروازه بان افسانه ای 

باقی خواهد ماند.

پرز در مورد خرید یک دروازه بان جدید گفت: 

هیچ کس منی تواند جای کاسیاس را برای ما 

پر کند. او از 9 سالگی به رئال پیوست و به 

همه افتخارات ممکن نیز دست یافت. من 

مطمئنم که تا سال ها، همه هواداران ایکر 

را به یاد خواهند داشت. او یکی از بازی کنان 

افسانه ای باشگاه است. 

ایکر این حق را داشت تا یک چالش جدید را 

تجربه کند و در تیم خوب پورتو به این مهم 

ما  حاال  صورت  هر  در  یافت.  خواهد  دست 

مجبوریم به یک خرید جدید در منطقه دروازه 

گزینه های مان  بررسی  حال  در  کنیم.  فکر 

به  دروازه بان  کدام  بینیم  ب اید  ب و  هستیم 

دوست  باشگاه  در  دخیا  آمد.  خواهد  رئال 

ایتد حضور دارد و ترجیح می دهم  منچسرتیون

هیچ اظهارنظری در مورد او نداشته باشم. 

که  داد  وعده  صحبت هایش  انتهای  در  پرز 

ا پورتو، در تاریخ 12 آگوست  پس از توافق ب

روبرو  ائبو  برن سانتیاگو  جام  در  تیم  این  ا  ب

خواهند شد و بدین ترتیب تقدیر باشکوهی 

ابئو به عمل خواهد آمد. از کاسیاس در برن

مادرید،  رئال  باشگاه  رئیس  پرز،  فلورنتینو 

امروز در مراسم خداحافظی رسمی کاسیاس 

حضور  ابئو  برن ورزشگاه  در  رئال  هواداران  ا  ب

یافت. پرز در این مراسم گفت که کاسیاس 

نشست  در  که  بود  خواسته  او  از  خودش 

روز یک شنبه کسی همراهش حضور  خربی 

نداشته باشد. در این مراسم، رئیس باشگاه 

رئال مادرید با خربنگاران به گفتگو نشست 

و در بخشی از این گفتگو، سواالتی در مورد 

از وی مطرح  راموس  مبهم رسخیو  وضعیت 

شد. 

پرز در این رابطه گفت: هرگز از من نخواهید 

خودم  تیم  از  بازی کنی  مورد  در  که  شنید 

فوتبال  کنم.  صحبت  بد  دیگری  تیم  یا 

وسیله ای برای ایجاد اتحاد بین افراد است 

و من همیشه از این اصل دفاع می کنم. در 

که  بازی کنانی هستند)راموس(  مادرید  رئال 

باشگاه متایلی برای جدایی شان ندارد و جایی 

هم نخواهند رفت. 

داشتند  متایل  خودشان  رائول  و  کاسیاس 

ا احرتام به  ب که رئال را ترک کنند و باشگاه 

خواسته شان، پیشنهاد های  رسیده را بررسی 

در  را  فوتبال شان  می خواستند  دو  هر  کرد. 

جای دیگری ادامه دهند. 

کاسیاس تنها پیشنهاد پورتو را به ما اطالع 

داد و فکر می کنم به دلیل نزدیکی دو کشور 

یا و پرتگال و هم چنین پیشنیه تاریخی  اسپان

پورتو، باشگاه مناسبی برای ایکر باشد.  

متدید  رس  بر  راموس  که  است  ذکر  به  الزم 

ا رئال مادرید به اختالف برخورد کرده  قرارداد ب

ایتد متایل به جذب او  و باشگاه منچسرتیون

ا این اظهارنظر اخیر پرز، او به طور  دارد اما ب

غیرممکن  را  راموس  جدایی  غیرمستقیم 

دانست.

مراسم  یک  در  دیروز  کاسیاس  ایکر 

ا  ب ابئو،  برن ورزشگاه  در  رسمی  خداحافظی 

هواداران رئال وداع گفت.

رئال  باشگاه  سوی  از  که  مراسم  این  در 

کاسیاس  بود،  شده  داده  ترتیب  مادرید 

صحبت  خربنگاران  برای  پرز  ا  ب همراه 

کردند. 

ابتدا این رئیس رئال مادرید بود که در جمع 

خربنگاران سخن رانی کرد و سپس کاسیاس 

ا رئالی ها وداع گفت: این  در نطقی کوتاه ب

رئیس  از  است.  قطعی  دیگر  خداحافظی 

ممنونم.  لطفش  اظهار  بخاطر  باشگاه 

تیم  رسانه ها،  همه  از  می خواهم  هم چنین 

مدیریتی رئال و همه هواداران رئال مادرید 

که این جا هستند تشکر کنم. 

کمی عجیب است؛ چون من در حال حارض 

فراوانی  لحظات  اما  هستم  پورتو  بازی کن 

داشته  ورزشگاه  همین  در  هواداران  این  ا  ب

رئال که همیشه  از متام هواداران  اید  ب ام. 

حامی من بودند و حتی از مخالفانم تشکر 

صمیم  از  داشته  وجود  اختالفی  اگر  کنم. 

قلب متاسفم. 

ا  ب ترجیح می دهم تنها لحظات خوشی که 

داشته  یاد  به  را  داشتم  ابئو  برن در  هواداران 

باشم. از امروز من یک هوادار رئال خواهم 

هستم،  که  جا  هر  می کنم  سعی  و  بود 

حاال  باشم.  باشگاه  این  برای  خوبی  سفیر 

به کشور همسایه، پرتگال خواهم رفت اما 

در هر نقطه ای که باشم، برای رئال مادرید 

بهرتین آرزوها را خواهم داشت. 

از  به نظر می رسد که داوید دخیا روز به روز 

رئال مادرید دور و دورتر می شود و شاید ترجیح 

ایتد  دهد یک فصل دیگر نیز در منچسرتیون

مباند.

پس از هفته ها مذاکره، هنوز رئال مادرید و 

ایتد بر رس انتقال دخیا به توافق  منچسرتیون

نرسیده اند. حتی جدایی کاسیاس و پیوسنت 

او به پورتو نیز نتوانسته راه ورود دخیا به رئال 

را هموار کند.

نرشیه مارکا دیروز در گزارشی ویژه ادعا کرد 

ا  ب ایتد،  یون باشگاه  از سوی  مادرید  رئال  که 

پیشنهاد عجیبی مواجه شده است. شیاطین 

زمینه  تا  اند  کرده  تقاضا  رئالی ها  از  رسخ 

راموس  و رسخیو  ناواس  کیلور  جدایی  برای 

را فراهم کرده و در آن صورت دخیا می تواند 

راهی مادرید شود. 

را  مبلغی  اید  ب ایتد  یون است  مسلم  آن چه 

اعالم  رئال  به  دخیا  واگذاری  بر  عالوه  نیز 

ا راموس به عالوه  می کرد؛ چرا که ارزش دخیا ب

ا این تقاضای خارج  ناواس برابری منی کند. ب

دیگر  مادرید  رئال  که  است  بعید  عرف،  از 

اقدامی برای جذب دخیا کند و این دروازه بان 

در الدترافورد ماندنی خواهد شد تا سال بعد 

به عنوان بازی کن آزاد راهی رئال شود.

سایت فرانسوی  rMC Sport  ادعا کرد که 

پاری  پیشنهاد  ایتد  منچسرتیون باشگاه 

را  ماریا  دی  خرید  آنخل  برای  ژرمن  سن 

پذیرفته است. 

این ستاره آرژانتینی در حالی سال گذشته 

ایتد  پیوست  از رئال مادرید به منچسرتیون

به  دنبال  به  سخت  هم  جی  اس  پی  که 

درخواستی  رقم  اما  بود  او  گرفنت  خدمت 

باالی رئال، آن ها را از  این انتقال منرصف 

کرد. 

 75 انتقالی  ا  ب نهایت  در  ماریا  دی 

رفت  ایتد  منچسرتیون به  یورویی  میلیون 

را  الدترافورد  انتظارات  در  نتوانست  اما 

مایل  شیاطین رسخ  اکنون  و  کند  برآورده 

به فروش او هستند. 

rMC Sport  ادعا کرد که پاریسی ها برای 

میلیون   65 پیشنهادی  ماریا  دی  خرید 

ایتد  و  منچسرتیون اند  داده  ارائه  یورویی 

هم این پیشنهاد را پذیرفته است. هرچند 

ارائه  از  پیش  جی  اس  پی  می شد  گفته 

ا این بازی کن  پیشنهاد  رسمی، قصد دارد ب

به  قراردادش  شخصی  بندهای  رس  بر 

توافق برسد. 

فصل  هر  برای  ماریا  دی  می شود  گفته 

یورو  میلیون   12 پرنس  دو  پارک  در  بازی 

می خواهد؛ در حالی که  پی اس جی تنها 

گرفته  نظر  در  او  برای  یورو  میلیون   10

است. 

رابین فن پرسی، مهاجم باتجربه هلندی، 

باشگاه  به  پیوسنت  آستانه  در  این که  از 

فرنباغچه قرار دارد، ابراز  خشنودی کرد. 

نظر  زیر  گذشته  فصل  که  پرسی  فن 

ایتد  منچسرتیون در  خال  فان  لوئیس 

شود،  ظاهر  درخشان  نتوانست  چندان 

در  حضور  از  بعد  تا  شده  استانبول  راهی 

ا  را  ب قراردادش  فرنباغچه،  پزشکی  تست 

این باشگاه امضا کند. 

به  استانبول،  به  رسیدن  از  بعد  او 

خوبی  خیلی  احساس  گفت:  خربنگاران 

هستم،  استانبول  در  این که  از  دارم. 

هواداران  مقابل  در  من   بسیار خوشحامل. 

فوق العاده ای بازی خواهم کرد. منی توانم 

کنم.  صرب  از  این  بیش  آن ها  دیدن  برای 

امیدوارم بتوانم آن ها را خوشحال کنم.  

فن پرسی هم چنین در اشاره به هوادارانی 

رفته  فرودگاه  به  استقبالش  برای  که 

این جا  دیدم،  من  آنچه  گفت:  بودند، 

به  که  کسانی  همه  از  بود.  شگفت انگیز 

می کنم.  تشکر  آمدند،  این جا  من  خاطر 

افتخار می کنم که این جا  هستم. 

مدیر برنامه های ویکتور والدس، دروازه بان 

دروازه بان  که  کرد  عنوان  ایتد  منچسرتیون

ایتد  اسپانیایی قصد جدایی از منچسرتیون

را ندارد.

عنوان کردکه  اسپور  یا  تال آن باشگاه  رئیس 

ساله   33 دروازه بان  جذب  قصد  که  بود 

مدیر  حال،  این  ا  ب دارد.  را  ا  بارسلون سابق 

و  مذاکره  گونه  هر  والدس  برنامه های 

ایتد را رد کرد. احتامل جدایی ویکتور از یون

او گفت: از طریق چندین نفر از ترکیه برای 

انتقال ویکتور با من متاس گرفته شد ولی 

ا رئیس باشگاه صحبتی نداشته ام. او  من ب

را منی شناسم و هیچ برنامه ای برای مذاکره 

یا  تال آن به  منی خواهد  ویکتور  زیرا  ندارم 

اسپورت بپیوندد. 

والدس  رئال،  به  دخیا  احتاملی  انتقال  ا  ب

تبدیل  ایتد  منچسرتیون اول  دروازه بان  به 

هوگو  خال  فان  که  چند  هر  شد،  خواهد 

لوریس را تحت نظر دارد. مدیر برنامه های 

والدس  که  چیزی  تنها  داد:  ادامه  والدس 

می خواهد این است که یک سال و نیم باقی 

ایتد مباند.  مانده از قراردادش را نیز در یون

منی بینم.  باشگاه  از  جدایی  برای  دلیلی 

ایتد جزء دو یا سه تیم برتر جهان است.  یون

آینده  فصل  در  جایگاهش  برای  ویکتور 

خواهد جنگید. 
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اطالعات روز: ارتش پاكستان هشدار داده 
آسيب  پی  در  مشخصی  عناصر  كه  است 
رساندن به روند صلح در افغانستان می باشند. 
روابط  رييس  بجوا،  سليم  عاصم  جنرال 
در يک گفت وگويی  پاكستان  ارتش  عمومی 
تريبون  اكسپرس  روزنامه  با  اختصاصی 
پاكستان گفته كه صلح در افغانستان مخالفان 
نفع  را  آمدن صلح  افرادی كه  و  دارد  زيادی 

شان نمی دانند، بايد شناسايی شوند. 
به  افغانستان  دولت  نمايندگان  گذشته  هفته 
اسالم آباد رفتند و با گروه طالبان، در منطقه ی 
بنام موری، با يگديگر گفت وگو كردند. در اين 
نيز حضور  از شبکه حقانی  نمايندگانی  ديدار 

داشته اند. 
كه  است  گرفته  انجام  حالی  در  نشست  اين 
مقامات پيشين دولت افغانستان، از جمله حامد 
كرزی رييس جمهوری، همواره ادعا كرده اند 
در  افغانستان  قبال  در  پاكستان  سياست  كه 
كنترول ارتش اين كشور است و پاكستان در 

روند صلح افغانستان صادق نمی باشد. 
اما آقای بجوا گفته است كه ارتش پاكستان 
افغانستان  در  دايمی  صلح  تا  است  مصمم 
راستای  در  كشور  اين  ارتش  و  شود  برقرار 
آن  از  كشور  اين  خارجه  وزارت  كه  سياستی 

نمايندگی می كند، عمل كرده است. 
به  افغانستان  در  صلح  كه  است  گفته  وی 

در  عمومی  باور  و  می باشد  نيز  پاكستان  نفع 
بايد در  ثبات  اين است كه صلح و  پاكستان 
صلح  برقراری  روند  و  شود  برقرار  افغانستان 
افغانستان  دولت  تا  باشد  افغان ها  رهبری  به 

كنترول كامل بر تمام روند را داشته باشد.
آقای بجوا از فرد مشخصی نام نبرده است.  

پيش از اين نيز محمد اشرف غنی با ارسال 
از  پاكستان  به سران نظامی و ملکی  نامه ی 
آن ها خواسته بود كه افغانستان را در از ميان 
برداشتن پناه گاهای امن طالبان در آن كشور و 
پايان تشدد، كمک كند. در آن هنگام مجلس 
نمايندگان از ارسال نامه رييس جمهور غنی 

استقال كرده بودند. 

اطالعات روز: وقوع دو انفجار جداگانه شام دو 
شنبه در شهر كابل، يک زخمی بر جا گذاشت. 
و  ساخت  مجروح  را  نفر  يک  نخست  انفجار 
اما وحيد  نداشت.   پی  در  تلفات  انفجار دومی، 
صفحه  در  سی،  بی  بی  در  خبرنگار  پيکان، 
فسبوكش نوشته است كه در اين انفجار دو نفر 

سطحی زخمی شده است.
واليت  پوليس  فرمانده  رحمانی،  عبدالرحمان 

كابل وقوع اين دو رويداد را تاييد نموده است.
همايون  محمد  پاسوال  مل  حال  همين  در   
به  داخله  وزارت   119 پوليس  رييس  عينی، 
آژانس خبری پژواک گفته است كه اين انفجارها 
در سرک اول منطقه كلوله پشته در مقابل هوتل 
سنترال و چهار راهی انصاری، مربوط حوزه دهم 

شهر كابل، رخ داده است. 
مجروح اين رويداد به شفاخانه انتقال داده شده و 

وضع صحی وی را خوب گزارش نداده اند. 
صفحات  در  رويداد  دو  اين  از  كه  عکس هايی 
محل  دوكان های  كه  می دهد  نشان  فسبوک 

خساره مند شده است. 
انتحاری  كننده ی  حمله   نيز  پيش  چندی 
داد  قرار  هدف  را  نمايندگان  مجلس  ساختمان 
كه در آن هفت مهاجم كشته و بيش از 20 تن 

زحمی شدند. 

اطالعات روز: اجساد یازده رسباز 

یک  در  که  اردو  و  محلی  پولیس 

ولسوالی  در  طالبان  با  درگیری 

کشته  زابل  والیت  دای چوپان 

چرخ بال های  توسط  اند،  شده 

یافت.  انتقال  جاغوری  به  ارتش 

درگیری  اثر یک  به  این رسبازان 

و  امنیتی  نیروهای  میان  گسرتده 

طالبان کشته شدند و 12 تن دیگر 

زخمی شدند. 

ولسوال  هدایت،  علی  ضامن 

این  که  است  گفته  مالستان 

پوسته های  بر  حمله  مانند  حمله 

به  جلریز،  در  محلی  پولیس 

طالبان  سوی  از  تهاجمی  صورت 

گفته  وی  است.  گرفته  صورت 

است که هفت تن از این رسبازان 

از  تن  دو  مالستان،  ولسوالی  از 

ولسوالی جاغوری و دو تن دیگر از 

والیت دایکندی می باشند.

مالستان،  و  جاغوری  باشندگان 

هنگام تحویل گرفنت این اجساد، 

از  حامیت  برای  دولت  که  گفتند 

نکرده  اقدامی  هیچ  رسبازان  این 

است. آنان دولت را مسئول مرگ 

این رسبازان می دانند. 

یک  که  است  حالی  در  این 

جلریز  ولسوالی  در  قبل  هفته 

یک  در  نیز  وردک  میدان  والیت 

بر  مسلح  طالبان  تهاجمی  حمله 

 22 محلی،  پولیس  پوسته های 

رسباز پولیس محلی کشته شدند. 

در این درگیری رسبازان تا آخرین 

گلوله جنگیدند و بدون پشتبانی و 

کمک از سوی طالبان کشته و رس 

بریده شدند. 

پیام آوران مرگ؛
اجساد شهدا را  به جاغوری بردند

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

ارتش پاکستان:  عناصر مشخصی در پی ظربه زدن
 به روند صلح افغانستان هستند

دو انفجار در شهر کابل، یک تن زخمی بر جا گذاشت


