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زرداری در کابل:
تروریسم خوب و بد ندارد

اطالعات روز :آصفعلی زرداری ،رییس جمهور پیشین پاکستان میگوید که
«تروریسم خوب و بد ندارد و هر کشوری که از تروریسم حمایت کند ،قربانی
آن خواهد شد .هیچ وقت نباید فکر کنیم که تخم بد بکاریم و گل برداشت
کنیم» .او که روز پنجشنبه هفتهی گذشته به کابل آمده بود...
صفحه 2

امنیت ملی از حملهی تروریستی
به جان سیاف جلوگیری کرد

صفحه 2

دادگاههای صحرایی عامل
فاجعه و تهدید نظام رسمی

نبرد افغانستان
برای جادهی ابریشم

آیا پولیس افغانستان
مصئون است؟

پس از بیرونشدن نیروهای رزمی خارجی از افغانستان ،ناامنی
و حمله علیه نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است.
نکتهی قابل تأمل این است که بخشهای شمالی افغانستان
در جریان یورش  2001بر طالبان ،طرفدار ناتو بودند و
بخشهایی از ائتالف شمال ،نیروی زمینی جنگ ناتو علیه
طالبان را تشکیل میدادند .در آن زمان ،نبردهای بزرگ...
دختری نوجوانی عصر روز سه شنبه ( 15ثور ) در
والیت بادغیس در یک دادگاه صحرایی خانوادگی به
جرمی اینکه او با یک جوان به قصد ازدواج فرار کرده
بود ،توسط افرادخانوادهاش دستگیر و ابتدا به صورت
گروهی مورد تجاوز قرار میگیرد و بعد به طور فجیع به
قتل میرسد .این دختر «صابره» نام دارد و از روستای
"شبرود" ولسوالی قادس والیت بادغیس...
صفحه 3

Flying 2 times
weekly to

صفحه 4

اطالعات روز :ریاست امنیت ملی روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعالم
کرد که مأموران این ریاست در یک عملیات خاص ،یک شبکهی تروریستی را
بازداشت کرده که قصد ترور عبدالرب رسول سیاف را داشتند .ریاست امنیت
ملی میگوید که در این عملیات یک ذخیرهگاه مواد انفجاری را...
صفحه 2

بر بنیاد گزارشها ،روز دوشنبه هفتهی گذشته ملیشههای
افغانستان بر  13پاسگاه پولیس و ارتش در والیت بدخشان
حمله کردند و نظر به گفتهی مدیر یک شفاخانه در مرکز
این والیت 18 ،پولیس را کشتند .بدخشان با دو کشور
پاکستان و تاجیکستان هممرز است .همزمان با ادامهی
حمالت بهاری طالبان علیه پولیس ،ارتش و...
صفحه 5

رییس مجلس سنا اتهامهای وارده
بر خود و خانوادهاش را رد کرد

اطالعات روز :فضلهادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا اتهامهایی مبنی بر
دستداشتن خود و خانوادهاش در همکاری با شبکههای تروریستی را رد کرده
میگوید که هرگاه این اتهامها ثابت شوند ،او حاضر است که محاکمه شود.
آقای مسلمیار دیروز (جمعه) در نشست خبریای در کابل گفت ،این اتهامها
که از سوی برخی از نمایندگان بر او و خانوادهاش وارد شده...
صفحه 2
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نیروهای امنیتی
و حفظ سنگرهای فتحشده



رییس جمهور:

لونقل شهری ساخته شود
طرح تنظیم حم 
اطالعات روز :رییس جمهور غنی در دیدار با محمداهلل
بتاش ،وزیر حملونقل/ترانسپورت و هوانوردی کشور ،از او
خواست تا طرح تنظیم حملونقل شهری ،بهویژه کابل ،را
آماده کند.
دفتر رسانههای ریاست جمهور با نشر خبرنامهای گفته است
که در این دیدار برنامهی صد روز نخست این وزارت مورد
بررسی قرار گرفت .خبرنامه افزوده است ،همچنان روی
موضوعاتِ ترتیب طرح حملونقل عامه ،انسجام بهتر عملیات
حج ،استفادهی مؤثر از میدانهای هوایی و چگونگی تطبیق

شهریار فرهمند

نیروهای امنیتی در یک عملیات چند روزه ،ولسوالی ناوهی
والیت غزنی را پس از  9سال به طور کامل از تصرف طالبان
مسلح بیرون کردند .اکنون طالبان مسلح که پیش از این
در ناوه حضور فعال و قوی داشتند ،از این ولسوالی متواری
شده و نیروهای امنیتی در بخشهای مختلف آن مستقر
گردیدهاند.
غزنی از والیتهای ناامن کشور است .چندین ولسوالی این
والیت در تصرف طالبان بوده و حضور قوی دولت و نیروهای
امنیتی فقط در چند ولسوالی و مرکز این والیت محدود
میشود .هم اکنون نیز ولسوالیهای گیالن ،اندر ،مقر ،قرهباغ
و گیرو در این والیت بهشدت ناامن میباشند و بخشهای
عمدهی آن در کنترول طالبان هستند .نیروهای امنیتی بارها
برای بیرونراندن و سرکوب طالبان در بخشهای مختلف
این والیت عملیات راهاندازی کرده؛ اما تا کنون هیچگاه
نتوانسته ثبات و اقتدار دایمی دولت را در مناطق ناامن آن
را برقرار کند.
جنگ و گریزهای مقطعی و دست به دستشدن مناطق،
وضعیت و واقعیت همیشگی جنگ سیزده سال گذشتهی
افغانستان بوده است .طالبان و مخالفان مسلح دولت هرازچند
گاهی با هجوم بر برخی از مناطق ناامن در جنوب و شرق
کشور ،محالت و مناطق را در کنترول خود درآورده و پس
از چند روز حکمرانی ،با عملیاتهای نظامی توسط نیروهای
امنیتی افغانستان و پیش از این ناتو ،دوباره از دست دادهاند.
این مناطق هیچگاه امنیت و حاکمیت پایدار حکومت
افغانستان را تجربه نکرده و جنگوگریز طالبان ،وضعیت
پایدار و همیشگی این مناطق بوده است .در تمامی این
جنگوگریزها ،یک مسئله از همه بیشتر قابل توجه است؛
اینکه پس از اجرای عملیاتهای نظامی و بیرونراندن
طالبان و شورشیان از این مناطق ،هیچفکری برای امنیت و
حاکمیت پایدار در فرداهای آن نمیشود.
نیروهای امنیتی افغانستان -پیش از این ناتو -پس از اجرای
عملیاتهای نظامی گسترده و قوی و پس از اینکه طالبان
و شورشیان را از صحنه متواری میساختند ،دوباره صحنه
را خالی میکردند و تعداد اندکی از سربازان را با تجهیزات
و توانایی جنگی و دفاعی ناچیز که توانایی حفاظت از
حاکمیت دولت و مقابله با شورشیان را نداشتند ،در منطقه
میگذاشتند .نیرویی که هم از نظر تعداد و فرماندهی و هم
از نظر تجهیزات ،توانایی مقاومت و جلوگیری از حملهی
دوبارهی تروریستان را ندارند .این امر مهمترین عامل تداوم
جنگوگریزهای طالبان و دست بهدستشدن مناطق میان
دولت و شورشیان بوده است .این امر در والیتهای هلمند،
نورستان و کنر بیشتر از دیگر مناطق تکرار شده است.
برخی ولسوالیهای ناامن فقط زمانی در کنترول دولت
قرار میگرفتند که عملیاتهای نظامی گستردهای برای
بیرونراندن شورشیان صورت میگرفتند؛ اما پس از اجرای
عملیات و بازگشتن نیروهای امنیتی ،مناطق دوباره در کنترول
طالبان قرار میگرفتند .در ولسوالی برگمتال والیت نورستان
این واقعیت بارها تکرار شد .این ولسوالی که چندین بار میان
نیروهای امنیتی و طالبان مسلح دست بهدست شد ،همیشه
با عملیات نظامی نیروهای امنیتی از وجود طالبان پاکسازی
میشد .در عملیاتی که از سوی نیروهای امنیتی در شمال
والیت هلمند راهاندازی گردیده ،باز هم این تجربه قابل تکرار
است .اگر در عملیات آزادسازی ولسوالی ناوهی والیت غزنی،
فکری اساسی برای حفاظت از منطقه پس از آزادکردن آن
شده باشد ،میتوان به آیندهی امنیت و حاکمیت دولت در این
منطقه امیدوار بود؛ اما اگر این عملیات مثل گذشته صرف ًا یک
عملیات عبوری برای استقرار حاکمیت دولت باشد و پس از
راندن طالبان ،دوباره منطقه رها شود ،نمیتوان به امنیت و
ثبات پایدار آن امیدوار بود و کماکان دست بهدستشدنها و
جنگوگریزهای مقطعی را در این منطقه تجربه خواهیم کرد.

آن صحبت شد.
رییس جمهور غنی در این دیدار بر اهمیت حملونقل همگانی
تأکید کرده و گفت ،طرح تنظیم حملونقل شهری ،خصوص ًا
در کابل ،باید آمده گردد .به نقل از خبرنامه ،آقای بتاش
برای عملیکردن برنامهی صد روز نخست این وزارت اعالم
آمادگی کرده است.
در این خبرنامه در مورد جزئیات این برنامه معلومات داده
نشده است .از سویی هم ،پیش از این رییس جمهور غنی در
دیداری با محمداهلل بتاش از او خواسته بود که برای انتقال

مدیریت چهار میدان هوایی بزرگ کشور از نیروهای خارجی
به نیروهای افغانستان ،آمادگی بگیرد.
نظر به این هدایت رییس جمهور ،وزارت حملونقل و
هوانوردی باید مدیریت میدانهای هوای کابل ،قندهار ،بلخ و
هرات را تا سال  2016از نیروهای خارجی تحویل بگیرد .این
در حالی است که غیرمعیاریبودن سیستم حملونقل شهری
و جادهها و کمتوجهی به تنظیم درست و به موقع پروازهای
داخلی و خارجی از سوی شرکتهای هوایی از نگرانیهای
عمدهی مردم اند.

زرداری در کابل:

تروریسم خوب و بد ندارد
اطالعات روز :آصفعلی زرداری ،رییس جمهور
پیشین پاکستان میگوید که «تروریسم خوب و بد
ندارد و هر کشوری که از تروریسم حمایت کند،
قربانی آن خواهد شد .هیچ وقت نباید فکر کنیم
که تخم بد بکاریم و گل برداشت کنیم».
او که روز پنجشنبه هفتهی گذشته به کابل آمده
بود ،گفت که فصل تازهای در روابط دو کشور
باز شده و امیدوار است که این روابط گسترش
یابد .زرداری در دیداری با رهبران حکومت وحدت
ملی ،بر گسترش روابط میان کابل و اسالمآباد
تأکید کرد و از آمادگی خود برای کمک به آغاز
گفتوگوهای صلح افغانستان با طالبان اعالم کرد.

همچنان آقای زرداری تروریسم را دشمن مشترک
افغانستان و پاکستان خواند و گفت که برای مبارزه
و از بینبردن تروریسم ،نیاز است تا این دو کشور
همکاری مشترک داشته باشند.
از سویی هم ،رییس جمهور غنی در دیدار با
زرداری گفت که تروریسم به یک سیستم وسیع و
سریع تبدیل شده و برای مقابله با آن باید به طور
مشترک تالش شود .همچنان در این دیدار روی
تحوالت منطقهای و وضعیت سیاسی و اقتصادی
دو کشور نیز گفتوگو صورت گرفت.
در همین حال ،ریاست اجرایی حکومت میگوید
که روابط میان کابل و اسالمآباد ،چگونگی

گفتوگوهای صلح و امنیت منطقهای ،محور
گفتوگوهای رییس اجرایی با رییس جمهور
پیشین پاکستان بوده است .هر دو طرف در بارهی
یک منطقهی اقتصادمحور ،همکاری پاکستان
در گفتوگوهای صلح افغانستان و مبارزه با
گروههای تندور گفتوگو کردهاند.
اما برخی مقامهای افغانستان میگویند که
پاکستان تا کنون کار عملیای در زمینهی مبارزه
با تروریسم و گفتوگوهای صلح افغانستان با
طالبان انجام نداده و از پاکستان میخواهند که
برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان ،گامهای
عملی بردارد.

این در حالیست که بعد از تشکیل حکومت
وحدت ملی ،مقامهای سیاسی ،نظامی و اطالعاتی
پاکستان سفرهای پیهم به افغانستان داشتهاند.
همچنان رییس جمهور غنی در نخستین روزهای
کاریاش به پاکستان سفر کرد و هدف از آن جلب
کمک پاکستان در روند صلح افغانستان بود.
در جریان سیزده سال گذشته ،روابط افغانستان و
پاکستان با فراز و نشیبهایی همراه بوده است.
در برخی موارد نیروهای مسلح هر دو کشور در
دوسوی مرز در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
مقامهای افغانستان همواره پاکستان را متهم به
حمایت از تروریسم میکنند.

امنیت ملی از حملهی تروریستی به جان سیاف جلوگیری کرد
اطالعات روز :ریاست امنیت ملی روز پنجشنبه در یک نشست
ی اعالم کرد که مأموران این ریاست در یک عملیات خاص،
خبر 
یک شبکهی تروریستی را بازداشت کرد ه که قصد ترور عبدالرب
رسول سیاف را داشتند.
ریاست امنیت ملی میگوید که در این عملیات یک ذخیرهگاه مواد
انفجاری را از یک منزل مسکونی در منطقهی ارغندی ولسوالی
پغمان کشف کردهاند .به گفتهی امنیت ملی ،طراح اصلی این
حمله ،قاری حمیداهلل یکی از فرماندهان شبکهی حقانی میباشد.
این شخص که مواد انفجاری را در یک منزل مسکونی جابهجا

کرده بود ،توسط مأموران امینت ملی بازداشت شده است.
از سویی هم ،ریاست امینت ملی از کشتهشدن ده عضو گروه
طالبان در منطقهی هزارباغ والیت تخار خبر میدهد و گفته
میشود که قاری طیب ،والی نامنهاد طالبان نیز در این عملیات
بهشدت زخمی شد ه است .این در حالیست که طالبان مثل هر
سال با گرمشدن هوا ،حمالتشان را در والیتهای مختلف
افزایش دادهاند .اما امنیت ملی میگوید که نیروهای امنیتی
افغانستان هر حملهی دشمنان افغانستان را بیپاسخ نگذاشته و
آنها را نیست و نابود خواهند کرد.

والیتهای شمال افغانستان در هفتههای اخیر شاهد افزایش
حملههای طالبان و درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی
بودهاند .اما امنیت ملی در این باره میگوید که وضعیت امنیتی
این والیتها و خصوصا والیت قندوز بهتر شده و ابتکار عمل به
دست نیروهای امنیتی افتاده است.
همچنان امنیت ملی از خیزش بزرگ مردمی علیه شورشیان طالب
در والیت قندوز خبر میدهد و میگوید که شهروندان قندوز در
کنار نیروهای امنیتی دهها قریهی این والیت را از وجود شورشیان
طالب پاکسازی کردهاند.

رییس مجلس سنا اتهامهای وارده بر خود و خانوادهاش را رد کرد
اطالعات روز :فضلهادی مسلمیار ،رییس
مجلس سنا اتهامهایی مبنی بر دستداشتن
خود و خانوادهاش در همکاری با شبکههای
تروریستی را رد کرده میگوید که هرگاه این
اتهامها ثابت شوند ،او حاضر است که محاکمه
شود .آقای مسلمیار دیروز (جمعه) در نشست
خبریای در کابل گفت ،این اتهامها که از
سوی برخی از نمایندگان بر او و خانوادهاش
وارد شده ،باید به گونهی جدی بررسی شوند.
او گفت« :ما از جملهی کسانی هستیم که
قربانی دادهایم و قربانی میدهیم و آن کسی
که مردم افغانستان را میکشد و برای ملت
دهشت و ترور و دسیسه میآفریند ،دشمن
ماست» .او افزود که موقف او و خانوادهاش
در مقابل دشمنان افغانستان روشن بوده و در
این راستا  17تن از اعضای خوانوادهی خود را
از دست دادهاند.
این در حالیست در نشست روز چهارشنبه
مجلس نمایندگان ،برخی از اعضای این

مجلس گفتند که برادر فضلهادی مسلمیار
مسئول حمالت انتحاری والیت ننگرهار را در
خانهاش نگهداری میکرده و زمانیکه خانهی
او توسط نیروهای امنیتی محاصره میشود ،او
را فراری میدهد.
اللی حمیدزی ،یک عضو مجلس گفت« :دو
روز پیش نیروهای امنیت ملی خانهی یونس،
برادر فضلهادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا
را که فرمانده پولیس نظم عامه هم است،

محاصره کردهاند و  ۳ساعت اجازهی ورود
به این نیروها داده نشده و بعد از سه ساعت،
زمانی که منسوبان امنیت ملی داخل خانه
میشوند ،مسئول انتحاریها در ننگرهار از
خانهی او فرار کرده است».
حاجی ظاهر قدیر ،معاون اول مجلس
نمایندگان نیز گفت« :در رابطه به موضوع
نگهداری انتحاریها ،باید عرض کنم که این
عمل غیرقانونی هیچ قابل بخشش نیست .از

حکومت جداً میخواهم که موضوع را هرچه
عاجل بررسی کند و هیچ سفارش و معاملهای
را قبول نکند و متهمان را در هر سطحی که
هستند ،به عدالت بسپارد».
اما آقای مسلمیار با تأکید گفت« :من یکبار
دیگر اظهارات اللی حمیدزی و محمدظاهر
قدیر را که آن روز ریاست مجلس را به عهده
داشت ،تقبیح میکنم و از اشرف غنی رییس
جمهور و داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی
حکومت میخواهم ،این موضوع را قسمی که
تحقیق شده ،ارزیابی کنند تا حقایق برای مردم
روشن گردد».
همچنان رییس مجلس سنا از حکومت و
اعضای مجلس نمایندگان خواست که این
مسئله را هرچه زوتر به بررسی بگیرند .این در
حالیست که پیش از این هم اتهامهای انتقال
و نگهداری انتحاریها بر رییس مجلس سنا
وارد شده است؛ اما آقای مسلمیار این اتهامها
را رد کرده است.

در عملیات مشترک نیروهای امنیتی 80 ،طالب کشته شدند
اطالعات روز :وزارت داخله با نشر
خبرنامهای میگوید که در سه روز گذشته در
عملیاتهای مشترک پولیس ،اردو و امنیت ملی
در والیتهای مختلف 80 ،تن از شورشیان
مسلح کشته شدهاند .وزارت داخله گفته که این
عملیاتها را در والیتهای کابل ،کنر ،بغالن،
قندوز ،فاریاب ،بدخشان ،سرپل ،قندهار ،زابل،

غزنی ،پکتیا ،هرات ،بادغیس و هلمند به منظور
پاکسازی این مناطق از وجود شورشیان مسلح
راهاندازی کرده بود.
همچنان در این عملیاتها  86تن از شورشیان
مسلح زخمی و  15تن دیگر از سوی نیروهای
امنیتی کشور بازداشت شدهاند .وزارت داخله
میگوید که در این عملیاتها مقداری

جنگافزار نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده
است.
از سویی هم ،این وزارت خبر میدهد که در
 48ساعت گذشته از هفت رویداد انفجاری در
مربوطات والیتهای کابل ،ننگرهار و خوست
جلوگیری شده است .به گفتهی وزارت داخله،
این ماینها بهتازگی از سوی دشمنان مردم

افغانستان به منظور اهداف تروریستی کارگذاری
شده بودند.
این در حالیست که از چند هفته بدینسو
شورشیان مسلح حمالتشان را بر پاسگاههای
نیروهای امنیتی در والیتهای مختلف افزایش
دادهاند .از طرفی هم ،نیروهای امنیتی عملیات
پاکسازی را در چندین والیت به راه انداختهاند.

دادگاههای صحرایی عامل فاجعه
و تهدید نظام رسمی

دختری نوجوانی عصر روز سه شنبه (
15ثور ) در والیت بادغیس در یک دادگاه
صحرایی خانوادگی به جرمی اینکه او با یک
جوان به قصد ازدواج فرار کرده بود ،توسط
افرادخانوادهاش دستگیر و ابتدا به صورت
گروهی مورد تجاوز قرار میگیرد و بعد به طور
فجیع به قتل میرسد .این دختر «صابره» نام دارد
و از روستای "شبرود" ولسوالی قادس والیت
بادغیس میباشد .قمرالدین شکیب معاون
والیت بادغیس ،این خبر را تایید کرده و گفته
است عامل اصلی این ماجرا مال اختر کاکای
این دختر میباشد .این دختر به دستور همین
مال مورد محاکمه قرار گرفته و بعد بر او تجاوز
گروهی شده است .گفته شده است که در جمع
کسانیکه بر این دختر تجاوز کرده اند پدرش نیز
شامل میباشد و این فرد هم اکنون فراری است.
معاون والی بادغیس گفته است در ارتباط به این
قضیه ،پنج نفر ،همراه با مال اختر توسط پلیس
دستگیر شده اند و پرونده آنها ترتیب شده و به
سارنوالی سپرده میشود.
در هفته اخیر این دومین دادگاه صحرایی
است که در کشور رسانهای شده است .چند
روز پیش افرادی از یک خانواده از والیت
غور به کابل آمده بودند و اعتراض کردند که
فرزندان جوانشان توسط مدیر معارف یکی از
ولسوالیهای این والیت ،به اتهام به قتل رساندن
فرزندش ،در یک دادگاه صحرایی به قتل رسیده
اند.
آنها به این خاطر به کابل آمده بودند تا از
دولت بخواهند که عامالن قتل فرزندان شان
را مجازات کنند .سید اعالرحمتی سرپرست
والیت غور این دادگاه صحرایی را در آن والیت
تایید کرده است.
دو ماه پیش ،فرخنده در کابل با تحریک یک
مالی تعویذ نویس به اتهام سوزاندن قران ،به
طور بیرحمانه به قتل رسید و بعد جسدش
سوزانده شد .این رخداد غم انگیز واکنش
گسترده را در کشور برانگیخت و براثر فشار
افکار عمومی و اعتراضهای گسترده مردم ،این
قضیه مورد پیگرد جدی دولت قرارگرفت .رییس
جمهور کمیسیون ویژه «حقیقت یاب» را تشکیل

دادگاه های صحرایی
برعالوهای که عادالنه
نیست و توسط کسانی که
از قانون و حقوق آشنایی
ندارند برگزار میشوند و
افرادی که در این دادگاه ها
محاکمه میگردند از دست
رسی به وکیل مدافع محروم
اند و به گونهای غیرعادالنه
مجازات میشوند .از اینکه
دادگاه صحرایی شالوده
آن سنتی میباشد و از
باورها و نگرشهای سنتی
آب میخورد ،در برابر
حاکمیت و اقتدار نظام
رسمی (دولت) قرار دارد
و نظام قضایی رسمی را
تضعیف میسازد و باعث
میگردد که اقتدار دولت در
برابرهنجارهای سنتی به
چالش مواجه شود.

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

پدیدههایافغانستان!

فرهاد خراسانی

داد و در نتیجه به روز چهارشنبه هفته گذشته
دادگاه ابتدایی عامالن قتل فرخنده برگزارشد
 4تن ،به اعدام محکوم شدند ،هشت نفر آنها
هرکدام به حبس شانزده سال محکوم شدند و
به هژده نفر برائت داده شد.
این پرونده به خاطر بیسابقه بودن و فاجعه بر
انگیز بودنش و نیز واکنش گسترده مردم ،مورد
پیگرد جدی قرار گرفت .اما به دهها موارد از
جرایم دادگاه صحرایی که در سالهای اخیر در
کشور اتفاق افتاده است برخورد جدی نشده و
عامالن آن حتا بازداشت نگردیده اند و دولت و
نهاد قضایی کشور نسبت به پیگرد و رسیدگی
به قضایای دادگاههای صحرایی محافظه
کارانه برخورد میکند ،این باعث شده است
که دادگاههای صحرایی حتا در تحت قلمرو
حاکمیت دولت برگزار شود و افراد بدون آن
که جرمش ثابت شده باشد و با برداشتها و
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سوء نیتها به گونهی غیرعادالنه با شدید ترین
جزا ،مجازات میشوند .محکمههای صحرایی
بخاطری که به طور معمول توسط مالها و افراد
زورمند برگزار میشوند و عامالن آن از نفوذ و
قدرت محلی برخوردار میباشند ،دولت نسبت
به آن محافظه کارانه برخورد میکند و این باعث
گردیده است که دادگاههای صحرایی هر روز
به گونههای متفاوت در کشور برگزار شود .اگر
دولت نسبت به دادگاههای صحرایی جدی اقدام
میکرد و عامالن آنرا مورد پیگرد و دادخواهی
قرار میدادند این گونه ،دادگاههای صحرایی
به طور گسترده ،حتا در تحت قلمرو حاکمیت
دولت تشکیل نمیشدند.
دادگاه های صحرایی برعالوهای که عادالنه
نیست و توسط کسانی که از قانون و حقوق
آشنایی ندارند برگزار میشوند و افرادی که
در این دادگاه ها محاکمه میگردند از دست
رسی به وکیل مدافع محروم اند و به گونهای
غیرعادالنه مجازات میشوند .از اینکه دادگاه
صحرایی شالوده آن سنتی میباشد و از
باورها و نگرشهای سنتی آب میخورد ،در
برابر حاکمیت و اقتدار نظام رسمی (دولت)
قرار دارد و نظام قضایی رسمی را تضعیف
میسازد و باعث میگردد که اقتدار دولت در
برابرهنجارهای سنتی به چالش مواجه شود.
زمانی ،نظام رسمی تقویت پیدا میکند که هر
سه قوه دولت ،قدرتمند باشد و امور مربوط
شان را به درستی اداره کند .هرگاهی یکی از سه
قوهیی مهم دولت بیمار باشد و یا کارکرد مثبت
نداشته باشد ،اقتدار نظام در برابرهنجارهای
غیررسمی و سنتی میشکند .از این رو دادگاه
صحرایی درضمن آنکه از نظر قضایی و حقوقی
ناعادالنه است از نظر سیاسی منافی اقتدار نظام
رسمی دولت نیز می باشد و مشروعیت و قدرت
دولت را به چالش میکشاند.
بنابرین ،دولت باید نسبت به دادگاههای
صحرایی برخورد جدی کند و عامالن آنرا بدون
کدام تعلل محافظه کارانه ،محاکمه و مجازات
نمایند .تا از طرفی جلو خودسریها و نقض
حقوق انسانها گرفته شود و از جانب دیگر
اقتدار دولت پاسداری شود.

همین یک سال قبل ،وقتی تیم ملی فوتبال نیجریه مقابل تیم ملی فوتبال
فرانسه باخت و از دور رقابتهای جام جهانی فوتبال خارج شد ،سرمربی این
تیم آقای استیفن کیشی ،از سمتش استعفا کرد .او فکر میکرد که حتم ًا یکی
بهتر از او در نیجریه وجود دارد که باید هدایت تیم ملی فوتبال نیجریه را به
عهده بگیرد .او از تمام توانش برای رسیدن به یک نتیجهی خوب استفاده
کرد؛ اما وقتی درک کرد که در رهبری تیم ناکام است ،از شرافتش استفاده
کرده و جایش را برای گزینهی بعدی خالی کرد .خبر استعفا و طرز نگاه این
سرمربی مرا به تحسین واداشت و درودها بر او فرستادم .گفتم عجب انسان
شریفی است هر آنکسی که در صورت ناکامی ،ناتوانیاش را بپذیرد و جا
برای دیگران باز کند.
از آن روز ،حاال ماهها و قریب یک سال گذشته .حرف او اما زنده است و هر
روز هم زندهتر میشود .اینکه چه کسی رهبری یک جریان ،یک حرکت،
یک سازمان و یک تالش را به عهده میگیرد ،مهم نیست .مهم این است
که نگاه او به رهبری چهگونه است؟ من تالش کردهام در این زمینه نظر چند
کارشناس را بپرسم که خود همین مشکل را دارند .آنها چنین نظر دارند:
محمود متورم :به نظر من ،اینجا توانایی ،کار و شرافت آماس کرده .آماس به
این معنا ،شما پیشینهی خانوادهگی رهبران را در نظر بگیرید .همه روزگاری
مثل ما یک آدم معمولی بوده .در برههای از تاریخ فرصتی برابر میشود
که خود یا پدران این رهبران به رهبری میرسند .این به این معناست که
حتم ًا توانایی داشته که به رهبری رسیده .اما متأسفانه به جای اینکه از
تواناییشان برای خدمت به مردم و جامعه استفاده کنند ،یکراست از تمام
توانشان استفاده کرده که در محدودهی متعلق به خودشان ،رهبری زاییده
شود .وقتی هم مرده ،عنوان و امتیازات رهبری رسیده به همانی که از مادر
رهبر زاییده شده بوده .به همین دلیل است که رهبران کشور ما هرچند که از
روز اول زندگیشان بار دوش جامعه بوده و سراسر ناکام ،هیچگاهی به این
فکر نمیافتند که جایشان را به یکی بهتر از خودشان بدهند.
گلپاچا خماری :قدرت ،آدم را خمار میکند .هر آنکسی که خمار قدرت
باشد ،هیچوقت دوست ندارد قدرت را از دست بدهد .رهبری چه در سطح
بزرگ باشد چه کوچک ،قدرت است .حاال شما توقع دارید خماران قدرت
از قدرت بگذرند؟ عجب مردمان بیفکر و کوتاهاندیشی هستید! نشه برای
رسیدن به خمار هرکاری میکند ،نمیکند؟ قصهی رهبران ما هم همین
است .اینها برای حفظ قدرت و مستحکمکردن پایههای قدرتشان ،همیشه
نیاز دارند که جامعه را خراب کنند ،مردم را خرابتر! بروید پی استعفای این
رهبران نگردید ،یک کار کام ً
ال بیفایده است.
فرزانه دلیر :نباید ناامید شد! ناامیدی بدترین دشمن یک انسان و یک جامعه
است .آدم ناامید ،جامعهی ناامید هیچگاهی از آنچه در توان دارد ،استفاده
نخواهد توانست .بنا ًء دوست ندارم نفوس بد بزنم .من به آیندهی این مملکت
خوشبینم .شما نگاهی به عبدالباری جهانی بکنید ،وقتی در معرض انتقادها
قرار گرفت ،کمیسیون غیرقانونی بررسی شکایتها و تخلفات رسانهای را
لغو کرد .او همچنان قول داده که از مجرای قانونی و مطابق به قانون با
ممنوعالخروجشدن کتابها برخورد کند و بهزودی این مشکل را حل نماید.
حاال چه فرق میکند که  99.9درصد رهبران ما اص ً
ال به فکرشان نمیرسد
که ممکن است یکی بهتر از آنها برای اجرا و پیشبرد امور وجود داشته
باشد ،چه رسد به اینکه آنها جایشان را به بهتر از خودشان واگذار کنند؟
من شخص ًا امیدوارم.
نجیباهلل الکوثر :اگر از همین حاال ،تا وقتی که من زندهام یک رهبر به
دلیل ناتوانیهایش از سمتش کنار رفت و جا برای یکی دیگر باز کرد ،من
حاضرم  3هفته به تشناب نروم .قول میدهم در این سه هفته کاری کنم
که رودههایم بترکند ،سیستم دافعهی بدنم به کلی ویران گردد و من بدترین
نوع مرگ را تجربه کنم .اما نمیشود .اینجا انگلستان نیست که مث ً
ال رهبر
یکی از قدرتمندترین احزابش وقتی در انتخابات شکست میخورد ،همان
روزش از ریاست حزب کنار برود و جا را برای یکی دیگر باز کند که ممکن
است از او شایستهتر باشد.
علی بریانی :من به این رهبران حق میدهم .من اگر خودم روزی رهبر این
جامعه شوم ،از تمام توانم استفاده خواهم کرد که رهبری خودم را تا آخر عمر
بیمه کنم .وقتی هم مردم ،پسرم و همینطور نسل و نبیرهام رهبر شوند .شما
هم اگر خیلی عالقه دارید رهبر شوید ،بروید تالش کنید .دستوپای بسته
در خدمت رهبران نباشید ،مشکل حل خواهد شد .بدی اینجاست که خود ما
فکر میکنیم همین رهبران فعلی ،از اول رهبر نازل شده .آغا جان خود خدا
گفته که انسان برتر کسی است که تقوای بیشتر دارد و تقوا را خدا محک
میزند .پس هیچ آد ِم برتری وجود ندارد ،همهیمان یکسانیم.
خود من :این هیچ ربطی به رهبران فعلی ندارد .رهبران ما ،همه پدیدهاند،
منتها از همان پدیدههایی که علم بشر در شناختشان عاجز است .اینها
اص ً
ال معلوم نیست که فرشتهاند ،انسان اند یا حیوان؟ چه هستند که هیچ
خیری از آنها به جامعه نمیرسد؟
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آغاز فمینیسم سکوالر4 -
بهن اغلب به گونهای که نمایشنامهنویسان مرد
هرگز با آن مواجه نمیشدند ،به اتهام «وقاحت»
در نوشتههایش مورد حمله قرار میگرفت .الکساندر
پوپ از کسانی بود که بیش از همه او را به باد انتقاد
و تمسخر میگرفت .بهن با بیانی شیوا از خود دفاع
کرد:
«تصور کنیم نمایشنامههایی که من نوشتهام به نام
یک مرد منتشر میشدند و هرگز کسی نمیدانست که
از من هستند ،آیا تمام کارشناسان باانصاف و بیطرف
نمیگفتند که این شخص یک کمدینویس خوب
است ،بهخوبی تمام مردان دیگری که در این دوره
مینویسند؛ اما زنان ادبیات را آفتزده میکنند ...من
هم شهرت را به اندازهی کسی که یک قهرمان زاده
شده ،ارزش میدهم».
در حقیقت ،نمایشنامهای مانند «خانه بهدوش»
تحلیل عالی و دقیقی از اینکه زنان چگونه در مواجهه
با مردان رفتار و مذاکره میکنند و ناچار به مصالحه
میشوند ،ارائه میدهد .مردانی که تقریبا تمامشان
با این ویژگی تصویر شدهاند که سوءاستفادهکنندگان
سنگدلی هستند.
قهرمان کتاب بهن ،هلنا ،با ترکیبی از شانس،
شوخطبعی ،محاسبهی زیرکان ه و مهارت در نقش
بازیکردن ،در ازدواجش با ویلمور که انسانی
خشن و وحشیصفت بود ،به احترام اجتماعی
رسیده بود؛ اما نه به شادی و آرامش .با این وجود،
نشانههایی هستند که میتوان گفت ،بهن بیشتر از
آنجلیکا بیانسا که در این داستان یک فاحشه بود،
طرفداری -و احتما ًال حتا همدردی -میکرد ،نه با
هلنای پاکدامن .چنانکه منتقدان مدرن اشاره
کردند ،حرف اول نام آنجلیکا و خالق او آفرا نیز یکی
است .آنجلیکا ،در واقع یک ایدهآلیست است که در
میان تعدادی انسانهای بدگمان و حقهباز تنها مانده
است .او کلمات زیبا و رمانتیک اغواگرش را باور
میکند و در پایان نمایش ،تنها و طردشده ،سرخورده
و آشفته از رویایی که با آن زندگی میکرد ،بیرون آمد.
بهن در پایان داستان ،ما را در حالتی پرسشبرانگیز،
پریشان ،مشوش و مبهوت ،به خاطر احساس
همدردیای که بهن و خود ما بدون شک با آنجلیکای
درمانده داریم ،قرار میدهد .در ضمیمهای که او در
دفاع از نمایشنامهاش در برابر اتهام سرقت ادبی
نوشته است (زنان بهشدت در برابر کنایههای مربوط
به تواناییهایشان و تهمتهایی که آنها را بیاعتبار
میسازند ،آسیبپذیر بودند) ،بهن میپذیرد که هرچند
ممکن است «اشارههایی جزئی از اثر قدیمی توماس
کیلیگرو گرفته شده باشد؛ اما طرح و داستان اصلی
از من است» .او همچنان با بیانی مبهم و دوپهلو که
به نظر میرسد تأیید نوعی همذاتپنداری شخصی را
با شخصیت غمگین داستان با خودش باشد ،ادامه
میدهد« :من ،به داوری خودم افتخار میکنم که
آنجلیکا (تنها موضوعی که از داستان قدیمی برداشته
شده است) را انتخاب کردم و در داستان خود جای
دادم و با شخصیتپردازی او ،بر نکتهی مهمی تأکید

کردهام».
فصل سوم
قرن هجدهم میالدی :آمازونهای* نویسنده1 -
ماری آستل ،یکی از نخستین فمینیستهای واقعی
بود؛ احتماال اولین نویسندهی انگلیسی که نظرات و
بررسیهایش در مسایل زنان هنوز هم به بحث گرفته
میشوند و جایگاه خود را در میان گفتوگوهای
فمینیستی حفظ کرده است .او در طول زندگیاش
مستقیما با زنان دیگر با همدلی و صمیمیت در رابطه
با مشکالت و سایر مسایل مشترکشان صحبت
میکرد .او انسانی عمیقاً مذهبی بود .با اینحال،
شباهت چندانی به زنانی که در قرن  17میالدی
عضو فرقههای مذهبی بودند ،نداشت .او شدیدا ً
محافظهکار و در تمام عمرش یک سلطنتطلب و
وابسته به کلیسای عالی انگلیس بود .تنها در مورد
برداشتش از شیوهای که زندگی زنان با رسم و سنتها
محدود و شعور و تواناییهایشان بدون فرصتی
برای رشد و پرورش باقی مانده و سرکوب میشدند،
رادیکال بود.
ش در نیوکاسل تاجر
آستل در  1666متولد شد .پدر 
زغال سنگ بود .او زمانی که تنها  12سال داشت،
پدرش را از دست داد .در اواخر دوران نوجوانی،
آستل که دچار افسردگی شدیدی شده بود ،شعرهایی
راجع به تنهایی مصیبتبارش و این حقیقت که با
وجود تمام اعتماد بهنفس و هوش و روشنفکریاش،
نمیتوانست هیچ آیندهی قابل تحملی برای خود
تصور کند ،میسرود .در  21سالگی ،در شعری از
محرومیت و سرخوردگیاش (که با دختران زیاد
دیگری در آن زمان شریک بود) شکایت کرد و با
ناامیدی پذیرفت که او نمیتواند زندگیای را تصور
کند که به او اجازهی استفاده از استعداد و فرصت
تحقق رویاهایش را بدهد.
«طبیعت به من اجازه نمیدهد
آنچه برایم ارزشمند است
از طریق خدمت به دولت و سلطنت
به دست بیاورم»
احتماال او در آن زمان به این نتیجه رسیده بود که
خشنودی را میتواند در قالب زندگی یک مبلغ مذهبی
بیابد:
«به کافران خبرهای مسرتبخش خواهم داد
و از کاری دریغ نخواهم کرد برای دعوتشان به دین
اما آه ،جنس من مرا از این کار منع میکند»
اما چندماه بعد ،با تصمیمی که بدون شک نشان از
شهامت قابل توجه او بود ،خانه را ترک کرد و با پولی
کم و چند آدرس از آشنایان خانوادگی ،سفری دشوار
و طوالنیای را به لندن آغاز کرد .به نظر میآید او از
همان ابتدا در چلسی ساکن شد و باقی عمرش را هم
در آنجا گذراند .با وجود اینکه او چند خویشاوند دور
در آنجا داشت ،در واقع هیچکدامشان کمکی به او
نکردند .تنها و افسرده بود و نمیتوانست هیچ راهی
در پیشرویش ببنید.
*آمازونها زنانی جنگجو بودند متعلق به قبیلهای
افسانهای در یونان باستان.

پس از بیرونشدن نیروهای رزمی خارجی از
افغانستان ،ناامنی و حمله علیه نیروهای امنیتی
افغانستان افزایش یافته است .نکتهی قابل تأمل
این است که بخشهای شمالی افغانستان در
جریان یورش  2001بر طالبان ،طرفدار ناتو بودند
و بخشهایی از ائتالف شمال ،نیروی زمینی جنگ
ناتو علیه طالبان را تشکیل میدادند .در آن زمان،
نبردهای بزرگ اکثرا ً در جنوب افغانستان و بیشتر
در اطراف والیتهای هلمند و قندهار رخ میدادند.
این مقاله به بررسی تصمیم طالبان به تغییر میدان
نبردشان از جنوب به شمال میپردازد.
به تاریخ  24مارچ  ،2015اشرف غنی ،رییس
ن برای مذاکره در بارهی آهستهتر
جمهور افغانستا 
کردن روند خروج سربازان ایاالت متحده از
کاخ سفید دیدار کرد .نتیجهی این گفتوگوها
نگهداشتن دستکم ده هزار سرباز برای آموزش و
دادن مشوره به سربازان افغانستان بود .در  26مارچ
آقای غنی در شورای روابط خارجی (Council on
 )Foreign Relationsصحبت کرد و از تصمیمش
برای ساختن مجدد جادهی ابریشم از طریق
تقویت همکاریهای منطقهای سخن گفت .دکتر
غنی یادآوری کرد که افغانستان با همکاری ایران،
چین و هند یک اقتصاد سالم خواهد داشت .در این
ب کاری منطقهای یادی از پاکستان نشد.
چارچو 
این شاید سبب برآشفتهشدن پاکستان شده باشد
و به نوبهی خود اسالمآباد و آیاسآی را تشویق
به افزایش پشتیبانیشان از گروههای شورشی در

دکرت غنی در جریان یک دیدار
به بازرگان هندی گفت که برای
رسمایهگذارانی که  50تا 200
میلیارد دالر را در افغانستان
رسمایهگذاری کنند ،امنیت قوی
تأمین خواهد کرد .افزون بر این،
نخستوزیر هند ،نارندرا مودی،
به رییس جمهوری غنی اطمینان
داد که پروژهی لولهی انتقال
انرژی ترکمنستان ،افغانستان،
پاکستان و هند ( )TAPIتا پنج
سال آینده تکمیل میگردد .گاز
ترکمنستان از طریق این لوله به
پاکستان و سپس به هند انتقال
داده خواهد شد .در حال حارض
هند چهارمین کمککنندهی
بزرگ به افغانستان است .از
نگاه اسرتاتژی جغرافیایی،
افغانستان برای هند مهم است
تا در برابر پاکستان توازن
ایجاد کند و نفوذ منطقهای آن را
محدود سازد.

بخشهای شمالی کشور کرده باشد تا غنی را از
عملیساختن ابتکار جادهی ابریشم دلسرد سازد.
باید تأکید کرد که برای آغاز کار ساختن
زیرساختهای الزم ،امنیت و ثبات ضرورت جدی
در شمال افغانستان است و اکثر جادههای که باید
افغانستان را با چین وصل کنند ،از شمال افغانستان
میگذرند.
ابتکار جادهیابریشم
جادهی ابریشم مناطق دورافتادهی والیت
شمالشرقی بدخشان را با شمالغرب چین وصل
خواهد کرد .بنابراین  ،افغانستان و چین در ساختن
جادههای عصری و دیگر زیرساختها به منظور
پشتیبانی این برنامه باید با همدیگر هماهنگ کار
کنند .بانک توسعهی آسیایی پیشاپیش کار را شروع
کرده و پرداخت پول ساختن  44کیلومتر جاد ه را
به عهده گرفته است و باید ساختن  108کیلومتر
دیگر از بهارک تا اشکاشم را نیز تمویل کند308 .
کیلومتر باقیمانده باید از دهلیز واخان بدخشان به
سوی چین بگذرد.
حکومت غنی پیشاپیش با حکومت چین به یک
توافق رسیده است و حکومت چین قبول کرده که
ساخت این جاده را تمویل کند .زمانی که کار ساخت
این جاده تکمیل شود ،روابط اقتصادی بین این
دو دولت بهبود مییابد و سود هنگفتی به اقتصاد
افغانستان خواهد رساند .با این حال ،این رویکرد
نیولیبرال جدید ،حکومت پاکستان را ناامید ساخته
و این کشور از آن بیرون مانده است .به این دلیل،
احتمال دارد استراتژی جنگ آیاسآی تغییر کرده
باشد و یکی از عوامل افزایش ناامنی و بیثباتی در
شمال افغانستان باشد .به صورت خاص ،آیاسآی
طالبان و دیگر گروههای وهابی/سلفی را پول داده
 ،معلومات استخباراتی و اسلحه در اختیارشان قرار
داده تا در برابر نیروهای اردوی ملی افغانستان در
شمال بجنگند .حکومت پاکستان به این باور است
که با پشتیبانی از گروههای شورشی در بخشهای
شمالی افغانستان  ،در نهایت ،چین و افغانستان
را از همکاری اقتصادی برای ساختن جادهی
ابریشم دلسرد خواهد کرد .این نکتهی مهم را
باید بفهمیم که هدف نهایی پاکستان این است که
ت گیرد و سیاستی را در
ت افغانستان را در دس 
سیاس 
افغانستان شکل دهد که منافع پاکستان را در منطقه
برآورده سازد .پاکستان نمیخواهد در افغانستان
دولت مقتدری شکل بگیرد که بتواند منافع پاکستان
را در منطقه به چالش بکشد یا افغانستانی سر بیرون
آورد که به منظور تضعیف ساحهی نفوذ پاکستان در
جنوب آسیا با هند متحد شود.
عملیات ارتش افغانستان
امسال حملههای بهاری طالبان بر قرارگاههای
ارتش در شمال ،اردوی ملی افغانستان را غافلگیر
کرد .حملههای طالبان در شمال افغانستان امنیت
والیتهای بلخ ،کندز ،فاریاب ،سرپل  ،بغالن
و بدخشان را تضعیف کرده است .در نتیجه،
اردوی ملی افغانستان چندین عملیات را در

شمال افغانستان راهاندازی کرده است .عملیات
البر ِز یک به تاریخ  30اپریل در والیت بلخ آغاز
شد تا جنگجویان طالبان را در کوههای البرز در
شهرستان چمتال سرکوب کنند و مانند آن ،اردوی
ملی افغانستان در حال آماده شدن برای آغاز یک
عملیات بزرگ دیگر در والیت سرپل هستند .چند
هفته پیش ،جنگجویان طالبان حملههای بزرگ
را علیه قرارگاههای اردو و پولیس در والیت کندز
راهاندازی کردند و توانستند مناطق وسیعی را در
کنترلشان درآورند .اردوی ملی افغانستان 2000
سرباز را به این والیت گسیل کرد تا از افتادن آن
به دست طالبان جلوگیری کنند .در ولسوالیهای
امام صاحب ،قلعهزال،گورتپه  ،دشت ارچی و علی
آباد کندز بین اردوی ملی افغانستان و طالبان
زدوخورهای شدید صورت گرفت .پس از شش روز
نبرد ،اردوی ملی توانست با کشتن  222جنگجوی
طالبان مناطق خاص را که زیر کنترل آنان بودند،
آزاد سازند .برعالوه ،ریاست امنیت ملی افغانستان،
توانست اسلحه و تجهیزاتی را که به طور مخفی
از پاکستان به کندز فرستاده میشد ،توقیف کنند.
در کنار آن ،عملیات ذوالفقار از  15فبروری تا 4
اپریل در بخشهای شمالی والیت هلمند راهاندازی
شد .این عملیات مشترک با هماهنگی نیروهای
اردوی ملی ،پولیس ملی ،نیروی هوایی افغانستان
و ریاست امنیت ملی راهاندازی شد .گفته میشود
که عملیات ذوالفقار موفقانه به پایان رسیده است.
این عملیات بزرگترین عملیات نیروهای امنیتی
افغانستان بدون کمک نیروهای آیساف بود.
دیدار دولتی غنی از هند
در  28اپریل رییس جمهور غنی برای نخستین
دیدار دولتیاش وارد دهلی شد .در آنجا ،او
سرمایهگذاران خصوصی هندی را به سرمایهگذاری
در افغانستان و بهبود تجارت و بین دو کشور تشویق
کرد .دکتر غنی در جریان یک دیدار به بازرگان
هندی گفت که برای سرمایهگذارانی که  50تا
 200میلیارد دالر را در افغانستان سرمایهگذاری
کنند ،امنیت قوی تأمین خواهد کرد .افزون بر
این ،نخستوزیر هند ،نارندرا مودی  ،به رییس
جمهوری غنی اطمینان داد که پروژهی لولهی
انتقال انرژی ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و
هند ( )TAPIتا پنج سال آینده تکمیل میگردد .گاز
ترکمنستان از طریق این لوله به پاکستان و سپس
به هند انتقال داده خواهد شد .در حال حاضر هند
چهارمین کمککنندهی بزرگ به افغانستان است.
از نگاه استراتژی جغرافیایی ،افغانستان برای هند
مهم است تا در برابر پاکستان توازن ایجاد کند
و نفوذ منطقهای آن را محدود سازد .در جریان
دورهی حکومت کرزی از  2001تا  ، 2014هند 2.2
میلیارد دالر را به افغانستان کمک مالی و نظامی
کرد .با یک دید کلیترمی توان گفت که هنوز هم
افغانستان با داشتن ذخایر طبیعی به ارزش یک
تریلیون دالر و میدان نفت و گاز فراوان در شمال،
برای سرمایهگذاران خارجی جذابیت دارد.
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آیا پولیس افغانستان مصئون است؟
کشتهشدن  18افرس پولیس در شامل افغانستان ،یکبار دیگر مصئونیت آنها را زیر سوال برد
منبع:دیپلمات

برگردان :حمید مهدوی

نویسندهJack Detsch :

یادداشتهایسخیدادهاتف
بدآموزیهای انگریزان

بخش دوم


بر بنیاد گزارشها ،روز دوشنب ه هفتهی
گذشته ملیشههای افغانستان بر  13پاسگاه
پولیس و ارتش در والیت بدخشان
حمله کردند و نظر به گفتهی مدیر یک
شفاخانه در مرکز این والیت 18 ،پولیس
را کشتند .بدخشان با دو کشور پاکستان
و تاجیکستان هممرز است .همزمان با
ادامهی حمالت بهاری طالبان علیه پولیس،
ارتش و مقامهای حکومتی ،این حمله
نشانهی دیگریست که کابل آمادهی دفع
اینگونه حمالت نیست .به نظر میرسد
که شورشیان در جنگشان در فاصلههای
بسیار دور از مرکز ثقلشان در والیتهای
ناآرام قندهار و هلمند که در جریان
چهارده سال گذشته شاهد جنگهای
بسیار بودهاند ،به طور فزایندهای راحت
اند.
پولیس افغانستان از مدتها پیش بدینسو
هدف حمالت شورشیان بوده است .در
حالی که دولت افغانستان هنوز گامهای
کوچکی در راستای خودکفایی بر میدارد،
طالبان از بمبگذاریهای انتحاری،
حمالت خودی و نفوذ در مقامهای
نیروهای امنیتی افغانستان استفاده کردهاند
تا به نارضایتیها دامن بزنند و روحیهی
اجراکنندگان قانون در افغانستان را که با
معاش کم کار زیاد انجام میدهند ،تضعیف
کنند.
آیا سیاست این گروه مؤثر واقع شده

است؟
مسلم ًا دانستن این موضوع سخت است.
هرچند این حمالت برای طالبان پرهزینه
بوده؛ اما هزاران تن ،بهشمول تعداد زیادی
از نیروهای پولیس و اردوی ملی ،را زخمی
کرده و به آنها صدمه زده است .نظر به
آمار تازهای که در نیویورک تایمز منتشر
شده ،نزدیک به  130هزار تن از مردم
افغانستان هنگام خدمت در صف نیروهای
پولیس یا نیروهای امنیتی ،زخمی شدهاند،
 40هزار تن قطع عضو شده و بسیاری
از مأموران اجرای قانون از نیروی کار
خارج شدهاند .ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی
طالبان در یک پیام تیلفونی به خبرنگاران،
مسئولیت حملهی روز دوشنبه و همچنان
انفجاری که بس حامل کارمندان دادستانی
کل افغانستان را در کابل هدف قرار داد ،بر
عهده گرفت .حملهی دومی یک کشته و
سیزده زخمی برجا گذاشت.
نیویورک تایمز یک کندک پولیس
در ولسوالی سنگین والیت هلمند را
که یکی از ناامنترین ولسوالیها در
افغانستان است ،برجسته کرد که از
جملهی  344عضو 154 ،عضوش را (با
میزان شگفتآور  44.7درصد) به خاطر
جراحت در میدان جنگ از دست داده
است .این آمار ،تالشهای سربازگیری را
تضعیف خواهد کرد و در حالی که این
نیروها همین اکنون و در حالی که زمان

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
ویراستار :ناصری
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

این مشکل که پیوسته طرف حکومت
جوان را میرنجاند ،بهزودی حل
نخواهد شد .حملهها بر نیروهای
امنیتی ،بهویژه در والیت قندوز،
ویرانگر بودهاند .هفتهی گذشته،
پولیس در این شهر شمالی شورشیان
را در جنگ شکست داد و بیش
از  24تن از آنها را که موجی از
حمالت را بر پستههای پولیس و
اردوی ملی راهاندازی کرده بودند،
کشت .شورشیان همچنان بر مرکز
جنگزدهی این والیت فشار میآورند،
توتاز
این پایگا ِه پیشینشان را به تاخ 
تهدید میکنند و هشت تن از نیروهای
امنیتی را در جریان حمالت هفتهی
گذشته کشتند.

برای جنگ در افغانستان حیاتی است،
تحت محاصرهاند ،توان رزمی این نیروها
را کاهش خواهد داد .این در حالی است
که حکومت امیدوار است طالبان را وادار
کند تا امتیازات را در میز مذاکره بپذیرند.
این مشکل که پیوسته طرف حکومت
جوان را میرنجاند ،بهزودی حل نخواهد
شد .حملهها بر نیروهای امنیتی ،بهویژه
در والیت قندوز ،ویرانگر بودهاند .هفتهی
گذشته ،پولیس در این شهر شمالی
شورشیان را در جنگ شکست داد و بیش
از  24تن از آنها را که موجی از حمالت
را بر پستههای پولیس و اردوی ملی
راهاندازی کرده بودند ،کشت .شورشیان
همچنان بر مرکز جنگزدهی این والیت
فشار میآورند ،این پایگاه ِ پیشینشان را
توتاز تهدید میکنند و هشت تن
به تاخ 
از نیروهای امنیتی را در جریان حمالت
هفتهی گذشته کشتند.
نیروهای امریکایی برای خنثاکردن این

تهدید چه کار کرده میتوانند؟ مسلم ًا
تداوم آموزش نیروهای امنیتی افغانستان،
حیاتی خواهد بود .تمرکز روی نظم
اجتماع که با وجود تالشهای جنرال
استانلی مککرستال و دیوید پتریوس
در راستای عملیکردن استراتژی مبارزه
با شورشگری در افغانستان ،طنین آن
هنوز در میان ارتش میپیچد ،میتوانست
تشدید شود .البته تمام اینها در صدر
تالشهای ایاالت متحده در زمینهی جنگ
مستقیم با شورشیان قرار خواهند گرفت.
ایاالت متحده اندک اندک زمان را از دست
میدهد :این کشور در اواخر سال آینده
افغانستان را ترک خواهد کرد و افغانها
را به حال خودشان رها خواهد کرد تا از
خود دفاع کنند.
شورشیان فکر میکنند برندهی این جنگ
فرسایشی خواهند بود .در حال حاضر،
نمیتوان گفت که حق با آنهاست؛ اما
افغانها نباید انتظار فهمیدن آن را بکشند.

یعنی چه؟ حزب کارگر انگلستان در انتخابات
شکست خورده و حجهالکار والکارگرین دیوید
میلیبند رهبرش استعفا میکند .البته ما را به کار
روباه پیر ،بریتانیای کبیر ،کاری نیست .شکست
میخورند ،پیروز میشوند ،استعفا میکنند ،افسرده
میشوند ،هر بالیی به سر خود میآورند ،به ما
ربطی ندارد .ربط ماجراهای انگلیس به زندگی ما
اندک است .ممکن است با تغییراتی که در آن کشور
رخ میدهند ،معاش یک نفر در هلمند یا زابل کمی
باال برود یا بیخی قطع شود .ولی تأثیر رویدادهای
انگلیس در کشور ما در حدی نیست که مثال رییس
جمهور ما را مجبور به پالیدن شغل دیگری بکند
یا رییس اجرائیهی ما را خانهنشین کند یا مثال
وزارت سرحدات ما را از کار بیندازد .ما کشور
مستقلی هستیم و دنیا را آب بگیرد یا آتش ،برای
ما فرقی نمیکند .آب بگیرد ،ما پیشاپیش غرقیم.
آتش بگیرد ،چه را از دست میدهیم؟ تن رها کن
تا نخواهی پیرهن .ما در غم تن نیستیم ،تو میگویی
پیرهنت خوب اُتو نشده.
با همهی اینها ،حوادث انگلستان یک تأثیر منفی
بر کافهی وضعیت قهرمان ما دارد :بدآموزیهای
انگلیسها مردم ما را خراب خواهند کرد .در ملک
ما ،هر رهبر که شکست خورد یا حزب و مردم
خود را بر لبهی پرتگاه برد ،مردم از سر شفقت و
دلسوزی پیش آن رهبر میروند و میگویند ،ما
اهل کوفه نیستیم تو تنها بمانی .میگویند الهی ما
قربان اندوه تو گردیم ،غمگین نباش ،یک لگد بزن
همهی ما را به اعماق زیبای پرتگاه بفرست.
این سنت حسنهای است در میان ما .مگر نگفتهاند
چو افتادهای پای «استاد»ه بوس؟ تصور کنید که
یک رهبر در اوج شکستخوردگی باشد؛ آیا
مردانگی همین است که برویم و مالمت بارش
کنیم؟ این استعفای پس از شکست اگر از انگلیس
به ما سرایت کند ،در ظرف چند سال جامعهی ما
از رهبر خردمند و فرزانه و قهرمان خالی خواهد
شد .آن وقت با ذرهبین بگردید ،یک فرزند دانای
میهن نخواهید یافت که حاضر باشد بر اهل
کوفه حکومت کند .شاید بگویید چاره چیست؟
به نظر من ،باید نامه بفرستیم و این خارجیهای
بیاستخوان را نصیحت کنیم .باید بفهمانیمشان
که یک برادر متعهد به منافع علیای مملکت هرگز
عقبنشینی نمیکند .رهبر که نباید اینقدر بچه ننه
باشد که تا مردمش نابود شدند ،فورا استعفا بدهد.
اگر همهی کارها برای رضای خداوند انجام شوند،
دیگر استعفا معنا ندارد .استعفا کسی میکند که
شک داشته باشد خداوند از کارش راضی هست
یا نیست .یک انسان واال و حی علیالیقین هی به
پیش میتازد و استعفا را جگرخون میسازد .به قول
اغبال ناهوری:
موجیم که آسودگی ما حق ما هست.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Mohammad Ali Hemmat
داشتم جریان محاکمهی متهمان قتل فرخنده را در پژواک
میدیدم ،چند نکته به ذهنم خطور کرد:
اول :در قسمتی از حکم ،قاضی به استناد به مادهی
هشتم مجلهاالحکام ،حکم برائت چند تن را صادر کرد.
جدا از اینکه این اشخاص متهم به قتل اند یا خیر ،استناد
قاضی به یک منبع غیرقانونی ،برخالف اصل قانونیبودن جرم و مجازات است .مطابق اصل
قانونیبودن جرم و مجازات ،هر عملی که مطابق قانون جرم پنداشته شده و برای آن مجازات
تعیین شده باشد ،جرم است .حاال مجلهاالحکام چهکاره که قاضی ،آنهم در قضایای مهمی
چون قتل ،به آن استناد میکند؟ تازه تعریف قانون هم مطابق قانون اساسی کشور ،واضح
است؛ هر آنچه که نمایندگان پارلمان تصویب کنند و به توشیح رییس جمهور برسد ،قانون
است.
دوم :دیده میشود که این پرونده بهشدت عوامزده شده است .فشار نهادهای مختلف جامعهی
ال هویدا است و مسلم است
مدنی ،مردم ،پارلمان ،دولت و رسانهها بر نهادهای قضایی کام ً
که نهادهای قضایی نه مطابق قانون ،بل مطابق درخواست اذهان عمومی به این پرونده
رسیدگی میکنند.
سوم :تحت تأثیر عوامگرایی کیفری ،نهادهای قضایی به خاطر ترس از فشار افکار عمومی
تالش میکنند که هرچه زودتر قال قضیه را بکند و از سوی دیگر ،سنگینترین مجازات را
در نظر بگیرند .در خیلی از این موارد ،به جای اجرای درست عدالت ،این عدالت است که
قربانی میشود.
چهارم :با همهی وحشتی که این متهمان ایجاد کردند ،باز هم انسان اند و مطابق قوانین
کشور ،حق دسترسی کامل را به عدالت در جریان دادرسی و محاکمه دارند؛ آنچه که به نظر
میرسد ،شاید اکثریت این متهمان به وکیل مناسب و به زمان مناسب برای دفاعیه ندارند.
پنجم :با همهی اینها ،من جزو کسانیام که با اعدام مخالفم و باور دارم که به جای شدت
مجازات ،اگر نهادهای قضایی و اجرایی به اجرای درست مجازات بپردازند ،جامعه سالمتر
خواهد شد.


Abdullah Watandar
زرنگیهای افغانی
باری جهانی ،کمیسیون غیرقانونی را لغو کرد ،کتابها را
آزاد کرد و با فرهیختگان جلب شده ،برخورد نیک کرد.
این کارهای درست به هر دلیلی که انجام شدهاند ،درست
اند و قابل قدر .همین که کسی انعطافپذیری نشان
میدهد ،ارزش دارد .وزیر قبلی را که به جای آقای باری جهانی کار میکرد ،همه به یاد
داریم .ایشان حتا به تحریک برخی از شهروندان کابل در مقابل بخش دیگری از کابلیها
دست زدند .اما باری جهانی الاقل تا کنون ،چنان شرارتهایی از خود نشان نداده است.
شخص ًا به این باورم که در مورد ایشان ،میزان زیادی از بدبینی و قضاوت وجود دار د و این
بدبینی ممکن است گاهی در برانگیختن احساسات ما ،نقش بیش از انداز ه بازی کند .بگذاریم
این آدم هم مثل دیگران ،کارش را بکند و بر اساس درستی و نادرستی کارهایش ،در موردش
قضاوت کنیم .کارکرد دموکراسی در یک کشور چندقومی همین است .ممکن است کسانی
به جایگاهی برسند که ما نمیخواهیم؛ اما تا وقتی که او رای پارلمان را با خود دارد ،وزیر
است و مستحق آن جایگاه.
در ضمن ،باید متوجه زرنگیهای افغانی هم باشیم .این زرنگیها گرچند کوتهنگرانه اند؛ اما
باید بسیار جدیشان گرفت .طراحان این زرنگیها ،تمبان را با پیراهن به جنگ میاندازن د و
بعد خود به قضاوت مینشینند.
ن بار است که از مدارا در مقابل باری جهانی حرف
شاید تعدادی بپرسند که چرا من دومی 
میزنم .باید بگویم که من مشخص ًا نگرانم که تندروی در مقابل این آدم ،بخش مشخصی از
جامعهی افغانی را در مقابل بخش دیگری قرار بدهد .همین .چه خوب خواهد بود اگر باری
جهانی ،موضع جدی و وطندوستانهای در مقابل توهین به فیضمحمد کاتب هم بگیر د و
نشان بدهد که خیلی بدتر از دیگر وزیران و وکیالن نیست.


Saboor Siasang
مـردمآزاریهایشــامگاهی
پرداختن به کاروبار و گفتار دیگران گستاخی است .نمیدانم
چه اندازه باید پرداخت تا بتوان نامش را «شوخی» گذاشت.
از پیشگفتار یا به اصطالح «مقدمهچینی» خوشتان
نمیآید؟ خوش من کجا میآید؟ برویم سر اصل مطلب؟
از فوران ضریبهای زبانی میآغازم .این روزها تکیهکالم
توشنودهای رادیویی و تلویزیونی رواج یافته است :پاسخ هر پرسش چنین
دلچسپی در گف 
آغاز میشود« :همهی مردم افغانستان میدانند» و زیباتر اینکه با همین گفته پایان مییابد.
نمونه میخواهید؟
«همهی مردم افغانستان میدانند که شما طی سی سال گذشته هیچ کار مثبتی انجام ندادهاید!»،
«من در مقابل هیچکس تعصب ندارم و این را همهی مردم افغانستان میدانند!»« ،همهی مردم
افغانستان میدانند که پشتون ،تاجیک ،ازبیک ،هزاره ،ترکمن ،پشهای ،ایماق ،بلوچ ،هندو ،یهود،
گبر ،نصارا ،مسلمان و عیسوی برای من یکبرابر هستند!»« ،همهی مردم افغانستان میدانند
که شما معلومات درست ندارید!»« ،همهی مردم افغانستان میدانند که من یک شخص حلیم،
صادق و نیکوکار هستم!»« ،همهی مردم افغانستان میدانند که شما یک خانه در دوبی دارید،
یک خانه در لندن و یک خانه در کلیفورنیا»« ،من هیچ سرمای ه ندارم و این را همهی مردم
افغانستان میدانند»« ،همهی مردم افغانستان میدانند که من عادت دروغگویی و فریبگری
ندارم!» و...
در همچو حاالت ،دل آدم به بیگناهی و شکیبایی خموشانهی «همهی مردم افغانستان»
میسوزد .این چند میلیون آدمیزادهی پاکیزهتر از ابریشم که پیوسته در برخی از رسانهها به
گونهی بیدریغ (و به دروغ) استفادهی ابزاری میشوند ،دانه دانه جزئیات خوی ،نیات ،کردار ،سیر
و پیاز پیشینهی سیاسی ،آموزشی ،اقتصادی ،هنری و خ موپیچ زندگی خصوصی «کارشناسان»
گرانارج ما را از کجا بدانند؟
چه پاکنهادند «همهی مردم افغانستان» که یکبار نمیگویند« :از بهر آفریدگار زمین و
ال چگونگی
آسمانها زبان نگهدارید! ما در دانستن بسیاری از گپهای سرنوشتساز کشور ،مث ً
روی کارآمدن حاکمیت کنونی و چندین رژیم پیش از آن درماندهایم ،چه رسد به دانستن
شمارهی کفش ،گل کمربند ،کرشمهی سلیقه و رنگ دلخواه شما شیفتگان آیینه!
و چه بزرگوارند کارشناسان ما ،زیرا هنوز نگفتهاند« :همهی مردم جهان میدانند که در خوراکهها
کباب جگر ماهی ،در نوشابهها آب زمزم و در پوشاکهها پیرهن عثمان را دوست دارم!»
کوتاه سخن« :همهی مردم افغانستان و جهان و حتا باشندگان مریخ میدانند» که هدف نوشتن
یادداشت کنونی ،اهانت به کسی نیست!

اشتباهاتی که استخوانها را ضعیف میکنند
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مطالعات یکی از استادان
جراحی ارتوپیدی دانشگاه
ایالتی فلوریدا در آمریکا ،نشان
م یدهد که رژیم غذایی حاوی
نمک زیاد ،نوشابه ،قهوه،
شیرینی ،مکمل ویتامین A
و غذاهای چرب و شیرین
استخوانها را ضعیف م یکند.
افراد کموبیش از مواد
غذای یای که به سالمت
استخوانها کمک م یکند،
اطالع دارند؛ اما آگاهی الزم
در زمینهی عادتهایی که
استخوانها را ضعیف م یکند،
وجود ندارد.

برخی عادتهای رایج و اشتباه در رژیم غذایی:
مرصف زیاد منک
مرصف زیاد منک سبب از دس تدادن کلسیم
بدن م یشود؛ مطالعات انجمن قلب آمریکا
نشان م یدهند که مرصف زیاد منک ،سبب دفع
کلسیم ذخیرهشده در بدن م یشود .مرصف منک
عالوه بر دفع کلسیم ،منجر به کاهش سطح
مگنیزیم نیز م یشود .مگنیزیم نیز به اندازهی
کلسیم در سالمت استخوان مؤثر است.
متخصصان توصیه م یکنند که برای
طع مدارکردن غذا ،به جای منک ،از ترش یها
و ادویه استفاده شود .غذاهای کنرسوی و
فرآوریشده ،حاوی بی شترین میزان منک
هستند.
مرصف نوشابه
مرصف نوشابه سبب تضعیف استخوانها
م یشود؛ مطالعات نشان م یدهند که استفاده از
نوشاب ههای شیرین و گازدار ،سبب کاهش سطح
کلسیم و مگنیزیم و پوکی استخوان م یشود.
بهرت است به جای نوشابه و نوشیدن یهای

گازدار ،از آب میوهی طبیعی و شیر استفاده
شود.
مرصف ب یروی هی قهوه
مرصف ب یروی هی قهوه برای استخوانها مرض
است؛ مطالعات نشان م یدهند که مرصف
ب یروی هی قهوه ،جذب کلسیم را کاهش
م یدهد .م یتوان چای را جاگزین قهوه کرد و
البته در مورد چای نیز باید تعادل را رعایت کرد.
مطالعاتی وجود دارند که نشان م یدهند مرصف
چای ،احتامل شکستگی مفصل ران را کاهش
م یدهد.
مرصف زیاد شیرینی
مرصف زیاد شیرینی برای استخوانها مرض
است؛ یک مطالعه نشان م یدهد ،زنانی که
هر روز شیرینی م یخورند ،نسبت به زنانی که
هفت هی ی کبار شیرینی م یخورند ،استخوانهای
ضعی فتری دارند .شیرینی حاوی مادهای به نام
اگزاالت است که محققان احتامل م یدهند ،با
جذب کلسیم تداخل داشته باشد.

مرصف مکم لهای ویتامی ن A
مرصف مکم لهای ویتامین  Aاحتامل شکستگی
استخوان را افزایش م یدهد؛ مطالعات محققان
نشان م یدهند که مکم لهای ویتامین A
احتامل شکستگی استخوان را افزایش م یدهند
و با ویتامین  Dتداخل دارند .از ای نرو ،توصیه
م یشود از موادغذایی طبیعی حاوی منابع
ویتامین  Aاستفاده شود.
رژیم غذایی شامل آمریکا ،ناساملترین رژیم
برای استخوان
رژیم غذایی ساکنان آمریکای شاملی حاوی
مقادیر باالی چربی ،شکر ،گوشت رسخ و
غالت تصفی هشده؛ مانند آرد سفید ،نان سفید
و ماکارونی است که برای استخوانها مفید
نیست.
نتایج این تحقیقات در نرشی هی «Certified
Sports Nutritionist by the A merican Sports and
 »Fitness Associationمنترش شده است( .جام
جم آنالین)



 12نکتهی جالب برای تغییر زندگی
طرز فکر و نحوهی برخورد انسانها
تأثیر بسیار زیادی روی روند زندگی
آنها خواهد داشت .با آگاهی از
نکات مهم و تأثیرگذار ،قادر خواهید
بود تا زندگی خود را به نحوی مثبت
تغییر دهید .در ای نجا با  12نکت هی
جالب آشنا خواهید شد که به شام
کمک خواهند کرد تا زندگی خود را
تغییر داده و تبدیل به فردی که آرزو
دارید ،شوید.
 .1از تالش برای دس تیابی به
موفقیت در متام زمین هها دست
بکشید .این رفتار زمین های برای
بروز مشکالت رفتاری دیگر را ایجاد
خواهد کرد .فکرکردن بیش از اندازه
به برد ،متام جوانب زندگی شام را
تحت شعاع قرار م یدهد .دفع هی
بعدی که قصد دارید دست به تالش
برای برد بزنید ،یک نفس عمیق
بکشید و از خود بپرسید« :قرار است
دقیق اً چه چیزی را برنده شوم؟» اگر
این کار را در متام مراحل زندگی خود
انجام دهید ،از موفقیت بی شتری
برخوردار خواهید شد.
 .2بهرتین سوالی که م یتوانید
در زمان ارزیابی عملکردتان از
خود بپرسید این است که «چگونه
م یتوانم بهرت باشم؟»
 .3اگر م یخواهید تغییر کنید ،باید
برای رسیدن به این هدف تالش
کنید .این عامل بسیار مهمی است
و در صورت نادیدهگرفنت آن ،هرگز
تغییر نخواهید کرد.

 .4برقراری ارتباط درست و مؤثر
مانند چسبی است که انسجام
سازمان را حفظ خواهد کرد.
پی شبینی نتایج کارها و مذاکرات
به مدیران و کارمندان کمک خواهد
کرد تا مهارتهای ارتباطی الزم را
کسب کنند.
 .5حتا ماهرترین مربیان دنیا هم
من یتوانند به فردی که قابلیت
راهنامیی ندارد ،کمک کنید .چهار
ویژگی فردی که قابل هدایت
نیست :او فکر م یکند که هیچ
مشکلی ندارد .او در سازمان
اسرتاتژی نادرست را مورد استفاده

قرار م یدهد .او شغل مناسبی ندارد.
او فکر م یکند دیگران مشکل دارند.
 .6اعتقاداتی که نسبت به خود
داریم ،روی موفقیت ما تأثیر زیادی
خواهند داشت و امکان تغییر را برای
ما دشوار خواهند کرد.
 .7بسیاری از مدیران فکر م یکنند
برای کسب موفقیت بی شتر ،باید
وظایف بی شتری را به کارمندان
محول کنند .اما بی شتر اوقات
این فکر درست نیست .نحوهی
محولکردن وظایف از اهمیت
بی شتری نسبت به کمیت آن
برخوردار است.

 .8زمانی که دیگران برای عدم
رعایت عدالت ،شکایت بی شتری
م یکنند ،م یتوانید تأثیر بی شتری
روی آنها گذاشته و تغییرات مثبتی
را ایجاد کنید.
 .9معموال تفاوتی زیادی میان
تصویری که از خود داریم و آنچه
دیگران در مورد ما فکر م یکنند،
وجود دارد .این طرز فکر ممکن
است مانع موفقیت ما شود .باید
بدانید که با کسب واقعی ارزشهای
عنوانشده ،موفقیت بی شتری
کسب خواهید کرد.
 .10ایجاد تغییر مستلزم تالش زیاد
و رصف زمان است .اگر م یخواهید
یک مدیر ،کارمند یا فرد بهرتی
باشید ،باید گامهای اساسی بردارید.
 .11زمانی که به شهرت خود مغرور
شده و دست از تالش م یکشید،
تصور م یکنید به اندازهی کافی
پیرشفت کردهاید .درست در این
زمان مانع یک تغییر مهم شده و به
روزهای گذشته باز م یگردید.
 .12هرگز سعی نکنید تا متام
ایدههای دیگران را مورد تحسین
قرار دهید .متایل بیش از اندازه برای
تأیید و تحسین دیگران در بح ثها
باعث م یشود تا آنها اشتیاق خود
را برای ادام هی کار از دست بدهند.
یعنی حساسیت بیش از اندازه
برای تشویق و ارائ هی پی شنهادها
ممکن است نتیج هی برعکس دهد.
(برتری نها)
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بازیکن موردعالقه ریال با والنسیا
تمدید کرد
خوزه لوئیس گایا ،مدافع چپ جوان و
 19ساله باشگاه والنسیا ،پس از مدتها
کشمکش رسانجام راضی شد تا با این
باشگاه قرارداد خود را متدید کند.
مدتها بود که اخباری در مورد عالقه ریال
مادرید به گایا به گوش م یرسید و ای نکه
این بازیکن به دلیل همین عالقه ،قصد
متدید قرارداد با والنسیا را ندارد .حتی دو
مرحله مذاکرات او با والنسیا به بن بست
نیز رسیده بود اما در آستانه بازی امشب
ریال مادرید و والنسیا ،دیروز خرب رسید که

قرارداد گایا متدید شده است.
این برگ برندهای بود که مدیران والنسیا
در آستانه جدال حساس امشبش از آن پرده
برداشتند .گایا تا سال  2020در والنسیا
ماندنی شد و رقم فسخ قرارداد او نیز 50
میلیون یورو در نظر گرفته شده است.
گایا تا بدی نجای فصل ،در  32بازی برای
والنسیا یک گول نیز به مثر رسانده است.
رابطه بین ریال مادرید و والنسیا مدتهاست
که شکراب است و معموال شاهد انتقال
مستقیم بازیکن بین دو باشگاه نیستیم.



ونگر:
والکات از آرسنال جدا نمیشود

شایعات زیادی در مورد احتامل جدایی
والکات از آرسنال و پیوسنت او به لیورپول
شنیده م یشود.
تئو والکات که چندین فصل درخشان را در
آرسنال پشت رس گذاشته ،در فصل جاری به
دلیل مصدومیت طوالنی مدتش ،مدتها
دور از میادین بود؛ با ای نحال این ستاره
 26ساله ،پس از بازگشت به میادین نیز به
نیمکت ذخیرهها تبعید شد و آرسن ونگر
هرگز از او به عنوان یک بازیکن ثابت
استفاده نکرد .مسال های که عصبانیت
والکات را در ماه مارچ در پی داشت و او
در توئیرت اعالم کرد که مذاکرات در مورد

متدید قرارداد متوقف شده است.
آرسن ونگر ،رسمربی آرسنال که در یک
نشست خربی رشکت کرده بود ،در این
رابطه گفت :هیچ اتفاق تازهای در این مورد
رخ نداده است .بله؛ ما هنوز با والکات در
حال مذاکره برای متدید قرار داد هستیم
و هنوز نتیج های هم حاصل نشده اما تا
به امروز ،من به مساله فروش والکات به
تیمی دیگر فکر نکرده ام؛ چرا که عالقه
دارم او در آرسنال مباند .ما در پی این
هستیم تا او را در جمع خودمان حفظ کنیم
و م یدانم که والکات نیز چنین عالقه ای
دارد.

انریکه :بردهای ریال
به بارسلونا انگیزه میدهد
لوئیس انریکه دیروز تولد  44سالگی خود را جشن گرفت.
درست در روزهایی که او و تیمش در اوج به رس م یبرند.
بارسلونا در سه جبهه برای قهرمانی م یجنگد .آنها در
اللیگا ،با دو امتیاز اختالف نسبت به ریال ،صدرنشین
هستند؛ در لیگ قهرمانان پس از برتری  0-3بر بایرن در بازی
رفت ،در یک قدمی رسیدن به فینال قرار دارند و در کوپا دل
ری نیز در فینال باید به مصاف بیلبائو بروند.
بارسا امشب از هفته  36اللیگا در نوکمپ ،به مصاف سوسیداد
خواهد رفت .لوئیس انریکه در نشست خربی دیروز خود گفت:
این درست است که ما در یکی از بهرتین فص لهای خودمان
به رس م یبریم اما ریال هم وضعیت مشابهی دارد .این یکی از
جذابترین و حساسترین نربدها برای قهرمانی در چند فصل
اخیر است .همین مساله و پیروزیهای ریال ،به ما انگیزهای
مضاعف داده است .ما روند بسیار خوبی را طی م یکنیم و
م یخواهیم به آن ادامه دهیم.
رسمربی بارسا در مورد دیدار امشب تیمش مقابل سوسیداد،
تیمی که در بازی رفت بارسا را شکست داده بود گفت :همه
مترکزمان روی بازی فردا مقابل سوسیداد است .م یدانیم که
آنها از معدود تی مهایی هستند که در این فصل موفق به
شکست دادن ما شده اند .اگر پیروز شویم ،یک قدم کوچک
دیگر برای رسیدن به عنوان قهرمانی برداشته ایم.
پس از پیروزی در بازیهای بزرگی مثل بازی گذشته ما مقابل
بایرن ،دیدار بعدی م یتواند خطرناک باشد ولی این مسابقه
برای قهرمانی ما در اللیگا بسیار اهمیت دارد 100 .درصد
به سوسیداد فکر م یکنیم و احساس راحتی هم نداریم .سه
امتیاز این بازی برای ما و هواداران ،حساس و کلیدی است.
انریکه در پاسخ به این سوال که بهرتین هدیه برای تولد شام
چیست پاسخ داد :بهرتین هدیه برای من ،تالش بازیکنان
حرف هایام تا بدی نجای فصل بوده است .جامهایی که
کسب خواهیم کرد ،بهرتین هدیه برای همه ما خواهد بود.
جو فوقالعادهای در تیم وجود دارد .همیشه به خوشحالی و
شادی گول نیمکت نشینان تیمم دقت م یکنم .من تیمی
متحد در اختیار دارم.

یوونتوس
پیشنهاد  80میلیونی بارسلونا را رد کرد

بارسلونا خرید پل پوگبا ،ستاره فرانسوی
یوونتوس را در راس برنام ههای نقل و
انتقاالتی خود قرار داده است.
در مورد جدایی پوگبا از یوونتوس در پایان
فصل ،هر روز اخبار و شایعات جدیدی
منترش م یشود .طبق این اخبار ،سه باشگاه
پاری سن ژرمن ،ریال مادرید و بارسلونا،
مشرتیان جدی این بازیکن هستند.
جوزپه ماروتا ،مدیر داخای یوونتوس ،سه
روز پیش در مصاحب های تاکید کرده بود
که با وجود عالقه چندین باشگاه بزرگ

اروپایی ،یوونتوس قصدی برای واگذاری
پوگبا ندارد.
نرشیه توتو اسپورت ،چاپ تورین ،دیروز
گزارش داد که مدیران یوونتوس اولین
پیشنهاد باشگاه بارسلونا برای خرید پوگبا
را رد کرده اند .طبق این گزارش ،پیشنهاد
بارسای یها  80میلیون یورو بوده است.
این آخرین تالش بارسا برای جذب شامره
 6یوونتوس نخواهد بود؛ هرچند که آنها
تا جنوری  ،2016حق خرید بازیکن جدید
نخواهند داشت.



میالن به دنبال بازگرداندن زالتان

باشگاه میالن قصد دارد زالتان اب راهیموویچ،
مهاجم سابق خود را دوباره بازگرداند.
ایب را دو فصل موفق در روسونری سپری کرد و
سپس در سال  ،2012به همراه تیاگو سیلوا به
پاری سن ژرمن پیوست .با توجه به تغیی راتی
که در کادر مدیریتی میالن به وجود خواهد
آمد ،انتظار م یرود که آنها در تابستان ،نسبت

به سالهای گذشته بیشتر خرج کنند .اسکای
اسپورت ایتالیا گزارش داد که روسونری مذاکرات
با پی اس جی را شروع کرده است .همچنین
این خبرگزاری عنوان کرد که میالن یها قصد
دارند یک بازیکن در سطح بسیار باال خریداری
کنند و دیگر بازیکنان را بر اساس او بخرند و
ایب را ،اولین گزینهی آنها بوده است.



رکورد ویژهای که گواردیوال
از بارسلونا گرفت



مارکیزیو :
یوونتوس در مادرید دفاع نمیکند
یوونتوس بازی رفت خود از مرحله نیمه نهایی
لیگ قهرمانان را  1-2از ریال برد تا یک قدم به
فینال ب رلین نزدیک شود.
دو گول ته وز و موراتا ،در مقابل تک گول
رونالدو ب رای ریال ،پیروزی را از آن تورین یها
کرد .چهارشنبه این هفته در برنابئو ،بازی برگشت
برگزار خواهد شد و بسیاری بر این تصورند که
یوونتوس ب رای دفاع به مادرید خواهد رفت.
کلودیو مارکیزیو ،در همین رابطه به اسکای
اسپورت گفت :ما مقابل یک تیم بزرگ و در
ورزشگاهی باشکوه بازی داریم .باید روی بازی
خودمان متمرکز شویم .حق نداریم اشتباهی که
در مرحله قبل در زمین موناکو مرتکب شدیم را
این بار مقابل ریال تکرار کنیم.

مقابل موناکو عقب نشستیم و منتظر حریف
ماندیم .به همین خاطر ب رای صعود به نیمه
نهایی عذاب کشیدیم .نم یتوان مقابل ریال هم
همانگونه بازی کرد.
مارکیزیو ضمن اشاره به پیشرفت یووه در چند
سال اخیر گفت :سه سال قبل ،ما عم ً
ال در لیگ
قهرمانان حضوری خنثی داشتیم .سال گذشته به
یک چهارم رسیدیم و حاال یک مرحله پیشرفت
کرده ایم .این مساله باید ب رای یوونتوس به یک
عادت تبدیل شود؛ هرچند که م یدانم مبارزه با
تیمهای ثروتمندتر ،چقدر دشوار است .کافی
است به این نکته توجه کنید که ریال ب رای
کسب عنوان قهرمانی دهم خود در اروپا چند
سال انتظار کشید.



عذرخواهی
ماریو گوتزه از هواداران بایرن
ماریو گوتزه ،هافبک بایرن مونیخ پس از
واکنشهایش پس از شکست  0-3مقابل
بارسلونا ،از هواداران تیمش عذرخواهی کرد.
مهاجم آلمانی پس از بازی با مارک آندره
تراشتگن ،دروازهبان بارسلونا در حال شوخی
کردن دیده شد که این موضوع ،خشم هواداران
بایرن را ب رانگیخت .گوتزه که مورد انتقاد بکن
بائر نیز قرار گرفته بود ،از هواداران تیمش به
خاطر چنین رفتاری عذرخواهی کرد.
او گفت :بعضی گزارش دادند که من پس از بازی

با دوستم مارک آندره تراشتگن ،در حال شوخی
و بگو بخند بودیم .افرادی که فکر م یکنند من
ب رای این شکست اهمیتی قائل نیستم اشتباه
م یکنند .من هم مثل دیگر همتیم یها و
هواداران ناراحت بودم .اگر طور دیگری به نظر
م یآمد ،عذرخواهی م یکنم .م یخواهم ب رای
همه روشن کنم که من ب رای تیم با تمام وجود
بازی م یکنم .م یخواهم موفقی تهای بزرگی
به دست بیاورم و همیشه با احترام با هواداران
برخورد م یکنم.

بارسلونا پس از  101بازی در لیگ قهرمانان ،رسانجام
چهارشنبه گذشته در مقابل بایرن مونیخ ،مالکیت توپ و
میدان را به حریف واگذار کرد.
بارسا چهارشنبه شب گذشته با ارائه یک بازی متاشایی
و درخشش مسی موفق شد  0-3بر بایرن غلبه کرده تا راه
خود برای فینال لیگ قهرمانان را هموار کند اما این بازی
از یک منظر برای این تیم خوش یمن نبود.
بارسا پس از  9سال و انجام  101بازی ،مالکیت توپ را به
حریف خود واگذار کرد 53.5 .درصد مالکیت توپ در این
بازی در اختیار بایرن قرار داشت و بارسلونا  46.5درصد
مالک توپ و میدان بود .در نیمه اول ،این آمار 51 ،به 49
به سود بایرن بود.
آخرین بار بارسلونا در نیمه نهایی لیگ قهرمانان فصل
 ،2006-2005در هر دو بازی رفت و برگشت ،مالکیت توپ
را به میالن واگذار کرده بود .در بازی رفت در سن سیرو،
بارسا با گول ژولی ،بازی را به نفع خود خامته داد؛ در
حال یکه میالن مالکیت بیشرتی بر بازی داشت .در بازی
برگشت در نوکمپ که با تساوی بدون گول به امتام رسید
نیز میالن  51.55درصد مالکیت توپ و میدان را در
اختیار داشت اما سودی برای این تیم نداشت.
بارسا در فینال مقابل آرسنال 65 ،درصد زمان بازی را در
اختیار داشت و قهرمان نیز شد .این بازی رشوعی بود
بر روند  101بازی مالکیت بی چون و چرای بارسا مقابل
حریفانش.



کاوانی:
شاید از پاری سن ژرمن بروم
ادینسون کاوانی ،مهاجم پاری سن ژرمن،
عنوان کرد که احتمال جدایی اش از این
باشگاه در پایان فصل وجود دارد.
مهاجم اروگوئه ای در تابستان  2013از ناپولی
راهی پاری سن ژرمن شد ولی عملکرد
خوبی در این مدت نداشته و کامال زیر سایه
اب راهیموویچ بوده است .منچستریونایتد و
یوونتوس خواهان جذب او هستند و مهاجم
اروگوئهای عنوان کرد که احتمال جدایی اش
در پایان فصل وجود دارد.

او گفت :نم یدانم که در پی اس جی م یمانم
یا نه .شاید بمانم و شاید بروم .در فوتبال
هیچ چیز مشخص نیست .وقتی به پاری
سن ژرمن آمدم ،مجبور بودم که در پست
بال بازی کنم .مردم متوجه نم یشوند که این
موضوع چقدر روی عملکرد من تاثیر گذاشته
است .اگر به عنوان مهاجم بازی م یکردم،
خیلی بیشتر گول م یزدم .دوست دارم به
عنوان مهاجم بازی کنم .مسلما در پست
خودم بهتر بازی خواهم کرد.



تراشتگن:
گول سوم ما به بایرن ناعادالنه بود
مارک آندره تراشتگن ،دروازهبان آلمانی بارسلونا،
چهارشنبه شب گذشته حراست از دروازه این
تیم مقابل بایرن در بازی رفت از مرحله نیمه
نهایی لیگ قهرمانان را بر عهده داشت.
تراشتگن به صالحدید لوئیس انریکه ،در کوپا
دل ری و لیگ قهرمانان ،بصورت ثابت ب رای
بارسلونا بازی م یکند اما در اللیگا ذخیره
کلودیو ب راوو است .این دروازهبان جوان در سه
بازی اخیر بارسلونا در لیگ قهرمانان ،دروازه
خود را بسته نگاه داشته است.
او در مورد برتری  0-3بارسا بر بایرن به
وبسایت باشگاه بایرن مونیخ گفت :برعکس
نتیجه ثبت شده ،به هیچ عنوان بازی سادهای

مقابل بایرن نداشتیم .رمز موفقیت ما وقتی
بود که پس از زدن گول اول ،دست از تالش
برنداشتیم و ب رای زدن گول دوم هجوم آوردیم
اما گول سوم ما ب رای بایرن یها در شرایطی
ناعادالنه به ثمر رسید و ب رای بازیکنان این
تیم گران تمام شد .هرچند که ب رای ما لذت و
شیرینی فراوانی داشت.
برتری  ،0-3خیال ما را تا حدودی راحت کرده
ولی م یدانیم که بازی در مونیخ چقدر دشوار
است و باید در آنجا هم بجنگیم .مسی در
این بازی با گولهایش ثابت کرد که بهترین
بازیکن دنیاست و اینکه او را در تیم خودمان
داریم ،یک مزیت بزرگ است.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

تولید و عرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس :کوته سنگی ،سرک سه سیلو،
آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
شنبه 19ثور  1394 ،سال چهارم  شماره 832

از فروش یک هواپیمای  بدونسرنشین
آمریکایی به ایرانیها جلوگیری شد
اطالعات روز :مسئوالن پولیس
نیمروز ،دیروز (جمعه) اعالم کردند که
نیروهای پولیس از فروش الشهی یک
هواپیمای بدون سرنشین امریکایی به
ایرانیها جلوگیری کرده و یک فرد را به
اتهام فروش آن بازداشت کردهاند.
جنرال محمدقسیم جنگلباغ ،فرمانده
پولیس نیمروز گفته است که این
هواپیمای بدون سرنشین تجسسی در
روزهای گذشته در یکی از محالت این
والیت سقوط کرده بود .آقای جنگلباغ
افزود که فرد متهم با همکاری شماری
از افراد ،این هواپیمای بدون سرنشین
را به ایرانیها فروخته بود که قبل از
تحویلدادن آن از سوی پولیس نیمروز
بازداشت شد.

او گفت« :این طیاره مربوط به پایگاههای
آمریکاییها بود و به دست تعدادی
اشخاص افتاده بود .آنها با تعدادی
از افراد ایرانی معامله کرده بودند که
خوشبختانه به دست ما افتاد و فع ً
ال نزد
ماست».
به گفتهی فرمانده پولیس نیمروز،
این هواپیمای بدون سرنشین که در
آن کمرههای فیلمبرداری و عکاسی
نصب شده بود ،از یکی از پایگاههای
نیروهای امریکایی در افغانستان پرواز
کرده بود .جزئیات این هواپیمای بدون
سرنشین و محل دقیق سقوط آن تا هنوز
مشخص نیست .اما نیروهای امریکایی
در افغانستان در این باره واکنشی نشان
ندادهاند.

web: www.etilaatroz.com

حمله بر بازیکنان کریکت
در پکتیا

اطالعات روز :مردان مسلح
روز پنجشنبه ( 17ثور) بر بازیکنان
کریکت در یک میدان در والیت
پکتیا گلولهباری کردند که در
نتیجهی آن دو نوجوان کشته
شدند.
عبدالولی سهی ،معاون والی پکتیا
میگوید که در این گلولهباری
عالوه بر دو کشته ،پنج نفر،
بهشمول دو زن ،نیز زخمی شدند.
آقای سهی افرود که تا کنون علت
این رویداد معلوم نشده است.
همچنان آقای سهی به صدای
ت که افراد مسلح 27
امریکا گف 
کودک و نوجوان را که مشغول
دیدن بازی بودند نیز با خود به
محل نامعلومی بردهاند.

از سویی هم ،زلمی اوریاخیل،
فرمانده پولیس پکتیا گفته است
که پولیس در جستوجوی افراد
ربودهشده است؛ اما تا کنون از
محل اختفای آنان معلوماتی در
دست نیست .هیچ فرد یا گروهی
تا کنون مسئولیت این حمله را به
عهده نگرفته است.
پیش از این در اواخر خزان سال
گذشته یک حملهکنندهی انتحاری
در جریان رقابت بازی والیبال در
ولسوالی یحیاخیل این والیت،
مواد انفجاری همراهش را منفجر
کرد که از اثر آن بیش از  60تن
کشته و بیش از  70تن دیگر
زخمی شدند .اکثر قربیان این
رویداد کودکان و نوجوانان بودند.
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ولسوالی ناوهی غزنی پس
از  9سال به دست دولت افتاد

اطالعات روز :مقامهای امنیتی
میگویند که ولسوالی ناوهی غزنی
پس از  9سال از وجود شورشیان
طالب پاکسازی شده و در کنترول
نیروهای امنیتی افتاد .یک منبع از
دفتر رسانههای امنیت ملی گفت،
نیروهای امنیتی در نتیجهی عملیاتی
زیر نام «فتح» ،دیروز (جمعه) کنترول
کامل این ولسوالی را به دست گرفتند.
این عملیات چهارده روز پیش در
والیت غزنی و زابل به منظور
پاکسازی این مناطق از وجود
شورشیان مسلح راهاندازی شده بود.
به گفتهی این منبع ،در این عملیات
 270شورشی کشته شده و  250حلقه
ماین نیز توسط نیروهای امنیتی کشف
شدهاند.

پیش از این در  4ثور امسال ،مسئوالن
امنیتی والیت غزنی گفته بودند که
ولسوالی ناوه پس از چهارده سال از
کنترول شورشیان خارج شد .مقامهای
محلی غزنی گفته بودند که ولسوالی
ناوه یکی از مسیرهای اکماالتی
مصون برای شورشیان طالب در
والیتهای میدانوردک ،لوگر ،غزنی،
زابل ،ارزگان و دایکندی است و آنها
نگران اند که این ولسوالی دوباره به
دست شورشیان طالب بیفتد.
در همین حال ،گفته میشود که
نیروهای امنیتی در عملیات «فتح»
صدها تُن مواد انفجاری را از بین
بردهاند .گفته میشود شماری از
شورشیان خارجی نیز در ولسوالی ناوه
کشته شدهاند.

