تحمیل وحشت و دهشت بر افغانستان
به نام اسالم
در ماه اپریل گذشته ،در دانشگاه اسالمی علیگره در هند یک کنفرانس
بینالمللی معتبر دربارهی «بحران فکری در میان امت مسلمان :تجدید
نظر دربارهی راه حلهای سنتی» برگزار شد .از جملهی چهار سوال
مرتبط با موضوع که به منظور برانگیختن بحثهای تأملبرانگیز و
روشنفکرانه مطرح شد ،به نظر من یکی از این سوالها که آیا «اسالم
واحد ممکن است؟» ،با اوضاع امنیتی افغانستان مرتبط است .اوضاع
کنونی امنیتی در افغانستان توسط بازیگران منطقهای و فرامنطقهای
شکل گرفته که اکثرا شامل کشورهای مسلمان و یا با جمعیت...
848
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نظر سنجی تازه در امریکا:
افغانستان پس از خروج نیروهای بینالمللی
بیثبات خواهد شد

اطالعات روز :یک نظرسنجی تازهی که در میان شهروندان امریکایی در
بارهی افغانستان صورت گرفته ،نشان میدهد که بیشتر مردم امریکا به این باور
اند که افغانستان پس از خروج نیروهای بینالمللی ،نمیتواند صلح دایمی ،امنیت
و اقتصاد خوب داشته باشد .این نظرسنجی از سوی نهاد به نام "پیو" انجام شده و
در آن مردم امریکا در مورد صلح و ثبات ،انکشاف اقتصادی و امنیت افغانستان
نظر دادهاند .بر اساس نظرسنجی این نهاد ۶۹ ،درصد از شهروندان...

صفحه2

صفحه3

ملکیها؛ بزرگترین بازندگان
جبهه جدید جنگ در شمال

زمانیکه یک ماه قبل طالبان در دام شاخ؛ روستایی در همواریهای گندم زار والیت
شمالی قندوز ،رسیدند؛ هیچ کسی آماده نبود .غالم سخی ،باشندهی آنجا در مورد
شب  24اپریل؛ زمانی که ملیشههای طالب یک حملهی هم آهنگ را آغاز کردند،
گفت« :آنها ناگهان رسیدند و ما را کامال حیرتزده کردند« ».وحشتناک بود .مردم
صفحه4
کوشش میکردند هرچه زودتر پا به فرار بگذارند و آنهایی که...

تا پنج روز دیگر
یشود
بامیان پایتخت فرهنگی سارک م 

روایت خبرنگار بیبیسی
از خط مقدم جنگ در قندوز

در هفته نخست ماه می  ،۲۰۱۵برای پوشش ناامنیها و وضعیت بیجاشدگان داخلی
به والیت قندوز رفتم .از کابل با یک روزنامهنگار محلی همسفر شدم .این سفر با
نگرانی آغاز شد ،زیرا دقایقی پس حرکت ،روزنامهنگار با دوستانش در قندوز تماس
گرفت صحبتش با این پرسشها آغاز شد" :امروز وضعیت چطور است؟ خط مقدم
صفحه 5
جنگ به کجا رسیده؟ وضعیت امنیتی در مسیر بغالن-قندوز...
اطالعات روز :مسئوالن محلی والیت بامیان میگویند که قرار است تا شش
روز دیگر ،بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی اتحادیهی همکاریهای جنوب آسیا
(سارک) معرفی شود .این مسئوالن میگویند که تمام آمادگیهای الزم برای
برگزاری جشنوارهی سارک در این والیت گرفته شده است.
محمد آصف مبلغ ،سرپرست والیت بامیان روز گذشته در نشست خبری گفت،
تدابیر ویژهی امنیتی برای برگزاری این جشنوراه گرفته شده و قرار است این
جشنواره به تاریخ  15جوزا ،با حضور دهها مهمان خارجی برگزار شود...
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پارلمان غیر قانونی؛
هنجارشکنی دموکراسی

فرهاد خراسانی

بر بنیاد حکم ماده هشتاد و سوم قانون اساسی دوره کاری
پارملان در اول رسطان سال پنجم این نهاد ،به پایان میرسد
و به تاریخ یاد شده انتخابات پارملانی باید برگزار شود .در بند
دوم این مادهی قانون اساسی در مورد زمان برگزاری انتخابات
پارملانی آمده است« :انتخابات اعضای ولسی جرگه در خالل
مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار
میگردد».
به این صورت ،مطابق قانون اساسی میعاد کاری دور
کنونی پارملان پیش از اول رسطان امسال ختم میگردد و
باید اکنون روند انتخابات پارملانی آغاز میشد .این درحالی
است که از برگزاری انتخابات پارملانی خربی نیست .یکی از
موافقتنامههای حکومت وحدت ملی این بود که کمیسیون
اصالح نظام انتخاباتی تشکیل شود و این کمیسیون وظیفه دارد
که نظام انتخاباتی را اصالح کند .کمیسیون یاد شده تشکیل
گردیده اما بر رس ریاست آن میان رسان حکومت هنوز توافق
نشده است و عمالً فعالیتهای این کمیسیون آغاز نگردیده .به
این صورت تاکنون هیچ اقدام اصالحی در مورد اصالح نظام
انتخاباتی رشوع نشده است.
جامعه جهانی به دولت افغانستان هشدار داده است تازمانیکه
اصالحات در نظام انتخاباتی به وجود نیاید کمکهایش را به
کمیسیونهای انتخاباتی قطع میسازند .باوجود این چالشها
انتخابات پارملانی مشکل است برگزار شود.
برگزار نشدن انتخابات پارملانی با آنکه نشاندهنده ناکامی
حکومت در آوردن اصالح نظام انتخاباتی میباشد ،یکی از
پیامدهای آن بینظمی و عدم مرشوعیت ارگان قانونگذاری
دولت نیز میباشد .هر دور پارملان از پنج سال بیشرت نیست و
بعد از ختم هر دور آن ،پارملان جدید از طریق برگزاری انتخابات
تشکیل میشود.
در این خصوص دو نکته قابل بحث است .یکی اینکه اصالح
نظام انتخاتی از اولویتهای مهم کاری دولت وحدت ملی
بود که باید هرچه زودتر نظام انتخاباتی را اصالح میکرد تا
نارساییهاییکه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به
وجود آمد ،دیگر تکرار نشود .انتخابات پارملانی هم به موقع آن
برگزار میشد .حال که انتخابات پارملانی برگزار منیشود ادامه
کار پارملان کنونی خود یک ناهنجاری دیگری است که این بار
مرشوعیت حقوقی نهاد قانونگذاری نظام را خدشهدار ساخته
است .این اشکال در واقع بر وجههی دموکراتیک بودن نظام
سایه میاندازد .دولتی که دو ارگان مهم آن ،قوه اجرایی و
قانون گذاری آن خالف قانون اساسی باشند چگونه میتوان آنرا
منایندهی اراده جامعه دانست و نقش و اراده مردم چگونه در آن
تجلی یابد؟ این اشکال هرچند ساده به نظر میرسد اما ،گویای
این واقعیت است که با گذشت چهارده سال از رشوع دوره
جدید ،نظام حکومتداری کشور برمعیاریهای دموکراتیک
استوار نگردیده ،با آن که شعار از دموکراسی گفته میشود اما
به معیارها و ارزشهای دموکراتیک احرتام منیشود .مهمترین
اصلی که باید سیاسیون و کسانی که در سکوی رهربی نظام
نشسته اند در نظر بگیرد این است که آنها نباید بیش از این با
شعار دموکراسی و حکومتداری خوب ،مردم را فریب دهند و
نظام سیاسی کشور را از ارزشهای دموکراتیک تهی بسازند .هر
نظام دموکراتیک نیازمند مرشوعیت دموکراتیک است .زمانیکه
نظامهای سیاسی مرشوعیت دموکراتیکاش را از دست بدهد،
ماهیت دموکراتیک بودن آن از بین می رود و به یک نظام
خودکامه مبدل میشود .در نظامهای خودکامه به قانون و نقش
مردم اعتنا منیشود.
نکته دوم این است که ،حکومت وحدت ملی که تاکنون
نتوانسته در زمینهی اصالح نظام انتخاباتی گام عملی را بردارد،
چگونه میتوان امیدوار بود که این حکومت بتواند نظام سیاسی
کشور را از طریق همه پرسی و یا هم برگزاری لویه جرگه از
ریاستی به پارملانی تغییر دهد و پست صدر اعظم اجرایی را در
ساختار نظام ایجاد کند؟ از اختالفها و کشمکشهای رهربان
این حکومت بررس تقسیم کرسیهای حکومتی چنین استنباط
میشود که این حکومت ،فرصتهای آوردن اصالحات در نظام
و تقویت بنیادهای دموکراتیک را از دست میدهد و با تخطی
از قانون اساسی و هنجارهای دموکراتیک عمالً شالودههای
دموکراسی را تضعیف میسازد.

رییس جمهور غنی:

حقوق زنان قربانی صلح نمیگردد
اطالعات روز :رییس جمهور غنی دیروز در نشستی با
اعضای شبکهی زنان افغانستان در ارگ گفت که حقوق
زنان قربانی صلح منیگردد.
در این دیدار اعضای شبکهی زنان افغانستان خواستها و
پیشنهادهای شان را در عرصههای مختلف از جمله تقرر
یک زن در شورای عالی سرته محکمه ،باقی ماندن قانون
منع خشونت علیه زنان به عنوان یک قانون مستقل ،نقش
بیشرت زنان در پروسهی صلح ،در نظر گرفنت سهم بیشرت
برای زنان در شوراهای ولسوالیها و اهدای شناسنامهی
تابعیت به زنان که در خانههای امن برس میبرند ،با رییس
جمهور در میان گذاشتند.
همچنان آنها گفتند که نحوهی برگزاری نشستهای

دادگاه عامالن قتل فرخنده مورد رضایت شان نیست و باید
به طور شفاف صورت گیرد.
در خربنامهای که از سوی ارگ به نرش رسیده آمده که در
این نشست روال غنی ،بانوی اول کشور نیز حضور داشته
است.
رییس جمهور در این نشست در زمینهی منع خشونت علیه
زنان اطمینان داد و گفت که از حقوق زنان در چوکات
قانون اساسی و دین مبین اسالم حامیت صورت خواهد
گرفت.
غنی گفت که  ۳۵تن از زنان افغانستان به کمک اتحادیهی
اروپا از طریق بورسیهها ،جهت آموزش در بخش رهربی
عملی به خارج از کشور اعزام خواهند شد.

همچنان او از ایجاد یک دانشگاه مخصوص زنان به کمک
مالی کشور ترکیه خرب داد و از شبکهی زنان خواست تا
برای تعیین اعضای هیأت مدیره این دانشگاه چند تن از
زنان ورزیدهی کشور را معرفی کنند.
آقای غنی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان گفت که
حکومت در قسمت منع خشونت علیه زنان متعهد است.
او اطمینان داد که حقوق زنان هیچگاهی قربانی صلح
نخواهد شد و هفته آینده روی تقویت نقش زنان در
سطح معینیتها و ریاستها ،کار خواهد شد .به گفتهی
آقای غنی ،قرار است حد اقل چهار زن به عنوان سفیر در
منایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان در خارج از کشور
گامشته شوند.

نظر سنجی تازه در امریکا:
افغانستان پس از خروج نیروهای بینالمللی بیثبات خواهد شد
اطالعات روز :یک نظرسنجی تازهی
که در میان شهروندان امریکایی در بارهی
افغانستان صورت گرفته ،نشان میدهد
که بیشتر مردم امریکا به این باور اند که
افغانستان پس از خروج نیروهای بینالمللی،
نمیتواند صلح دایمی ،امنیت و اقتصاد
خوب داشته باشد.
این نظرسنجی از سوی نهاد به نام "پیو" انجام

شده و در آن مردم امریکا در مورد صلح و
ثبات ،انکشاف اقتصادی و امنیت افغانستان
نظر دادهاند.
ی این نهاد ۶۹ ،درصد
بر اساس نظرسنج 
از شهروندان امریکایی بر این باورند که
افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی،
دولت پایدار و نظام اقتصادی محکم نخواهد
داشت.

در مقابل  29درصد این شهروندان باور دارند
که احتمال دارد افغانستان پس از بیرون شدن
نیروهای خارجی ،دولت پایدار داشته باشد.
در این نظرسنجی آمده که افغانستان در
نبود دولت پایدار نمیتواند به سوی ثبات
اقتصادی ،توسعه ،پیشرفت و امینت به پیش
برود .از سوی هم یافتههای این نظرسنجی
نشان میدهد که  56درصد از شهروندان

امریکایی باور دارند که امریکا به هدف
خود برای رسیدن افغانستان به صلح و ثبات
و انکشاف ،دست نیافته است.
به گفتهی این شهروندان ،دولت امریکا در
رسیدن به اهداف خود در افغانستان ناکام
بوده است .در همین حال  36درصد دیگر به
این نظراند که امریکا به اهداف تعیین شدهی
خود در افغانستان رسیده است.

یشود
تا پنج روز دیگر بامیان پایتخت فرهنگی سارک م 

اطالعات روز :مسئوالن محلی والیت بامیان میگویند که
قرار است تا شش روز دیگر ،بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی
اتحادیهی همکاریهای جنوب آسیا (سارک) معرفی شود.
این مسئوالن میگویند که تمام آمادگیهای الزم برای برگزاری
جشنوارهی سارک در این والیت گرفته شده است.
محمد آصف مبلغ ،سرپرست والیت بامیان روز گذشته در نشست
خبری گفت ،تدابیر ویژهی امنیتی برای برگزاری این جشنوراه
گرفته شده و قرار است این جشنواره به تاریخ  15جوزا ،با حضور
دهها مهمان خارجی برگزار شود.
مبلغ گفت « :ادارهی محلی بامیان آماده است تا برنامه افتتاحیهی
بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک را در موعد معین آن۱۵( ،

جوزا  ،)۱۳۹۴برگزار کند».
همچنان مسئوالن ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بامیان
میگویند که با معرفی این والیت به عنوان پایتخت فرهنگی
سارک ،فصل جدیدی از اعتبار و عظمت تاریخی و فرهنگی مردم
افغانستان به جهانیان به نمایش گذاشته میشود.
کبیر دادرس ،رییس اطالعات و فرهنگ بامیان در این مورد گفت:
«در جشنوارههای سارک که طی دو تا سه روز در مرکز والیت
بامیان دایر میشود غرفههای صنایع دستی و محلی  ۳۴والیت
کشور نیز به نمایش گذاشته میشود».
از سوی هم باشندگان این والیت خوشبین هستند که با معرفی این
والیت به عنوان پایتخت فرهنگی سارک ،توجه جهانیان به ویژه

هشت کشور عضو سارک و کشورهای ناظر این سازمان ،به والیت
بامیان جلب خواهد شد.
بامیان یکی از والیتهای مرکزی افغانستان است که حدود 260
کیلومتر از کابل پایتخت کشور فاصله دارد .موجودیت صدها آبده
تاریخی از ادوار مختلف ،مناظر زیبا و طبیعی این والیت باعث
شده که ساالنه هزارن سیاح داخلی و خارجی ازاین والیت دیدن
کنند .افغانستان به تازگی عضویت این سازمان را بدست آورده
است .ایاالت متحدهی امریکا ،اتحادیهی اروپا و چین از جمله
کشورهای ناظر بر سازمان سارک میباشند .گفته میشود که یکی
از اهداف اصلی کشورهای عضو سارک ،فقرزدایی و زمینه سازی
سرمایهگذاری در کشورهای عضو این سازمان است.

نگرانی اعضای مجلس نمایندگان
از افزایش نا امنی در کشور و فساد گسترده در حکومت
اطالعات روز :اعضای مجلس نمایندگان از
افزایش ناامنیهای اخیر در کشور و فساد گسترده
در ادارههای دولتی به شدت انتقاد کرده و دولت را
به بیتوجهی و خوابرفتگی متهم میکنند.
همچنان اعضای این مجلس میگویند که
حکومت تاهنوز به وعدههایش عمل نکرده است.
قاضی عبدالرحیم ،نمایندهی مردم بادغیس،
در نشست دیروز مجلس با انتقاد از افزایش
ناآرامیهای اخیر گفت« :بر حکومت ننگ است
که به وعدههایش درخصوص تأمین امنیت عمل
نکرده است؛ روزی شود که مردم خود به پا خیزند
و حکومت را به چالش بکشند».
عبدالرحیم با اشاره به فساد اداری افزود« :نه
والی والی است ،نه قوماندان و نه هم رییس،

همه مصروف فساد اداری اند .هشت ماه از عمر
حکومت گذشت ،مردم ديگر صبر ندارند .رهبران
باید مسایل مهم را در محراق توجه داشته باشند،
مردم امروز در برابر مخالفین خیزش میکنند،
روزی نشود که در برابر حکومت خیزش کنند».
همچنان محمدحسین شریفی بلخابی ،عضو دیگر
مجلس گفت« :بحث تأمین امنیت در کشور
افسانه شده است .رهبران حکومت همه روزه
مشغول جلسه و پالیسی سازی است .اگر امنیت
نباشد این برنامه ها در کجا تطبیق میشود».
آقای بلخابی افزود« :حکومت باید یک طرح
عملی را برای تأمین امنیت روی دست گیرد ،در
این طرح یا از خیزشهای مردم حمایت کند و یا
هم قوای هوایی را تقویت کند تا مخالفان از طریق

هوا سرکوب شوند».
عبدالروف ابراهیمی ،رییس مجلس از معرفی
نامزد وزیر دفاع استقبال کرد و گفت« :حکومت
هرچه زودتر اسناد تحصیلی این نامزد وزیر را برای
بررسی بیشتر به مجلس بفرستد».
علی اکبر قاسمی ،نمایندهی مردم غزنی با اشاره
به گستردگی فساد گفت« :فساد در دوران اشرف
غنی بیحد زیاد شده است؛ در دوران حامد کرزی
اینقدر فساد نبود .حاال همه کمر به فساد بسته
اند».
همچنان محمد عارف رحمانی ،نمایندهی دیگر
مردم غزنی با ابراز نگرانی از فساد گستردهی
اداری در کشور گفت که عامالن اصلى فساد
مجازات نمىشوند.

آقای رحمانی افزود که اگر رییسهای یک اداره
به اتهام دست داشتن به فساد به نهادهای عدلی
و قضایی معرفی میشوند باید وزیر همان اداره نیز
تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد چون وزیر در رأس
همان اداره قرار دارد و در مقابل تمام مسایل اداره
مسئولیت دارد.
رحمانی با اشاره به تعلیق وظیفهی چند مقام
وزارت شهرسازی از سوی رییس جمهور ابراز
امیدواری کرد و گفت که با این قضیه همانند
قضیهی کابلبانک سطحی برخورد نشود.
در روزهای اخیر رییس جمهور غنی وظیفهی
شش مقام وزارت شهرسازی را به دلیل دست
داشتن در فساد به حالت تعلیق درآورده و آنها
را ممنوعالخروج اعالم کرد.

وزیر زراعت:
 115مکتب برای آموزش زراعت در کشور ایجاد میشود

اطالعات روز :اسداهلل ضمیر ،وزیر زراعت و مالداری کشور
روز گذشته در نشست ارائه پالن کاری صد روز نخست این
وزارت گفت که به زودی  115مکتب برای آموزش زارعین در
 34والیت کشور ایجاد خواهد شد.
آقای ضمیر هدف این اقدام را تنظیم آب در زمینهای زراعتی
گفته است .این در حالیست که اکثر زارعان در افغانستان سواد

کافی ندارند و کسانی هم که در رشتهی زراعت تحصیل
میکنند عمدت ًا در نهادهای دولتی کار میکنند.
همچنان زراعت در افغانستان با روشهای سنتی صورت
میگیرد و زارعین در برخی از والیتهای کشور از نبود امکانات
جدید و سیستم آبیاری برای رشد زراعت شکایت میکنند.
اما آقای ضمیر در این نشست گفت که بعد از این تقویت

سیستم آبیاری در اولویتهای کاری این وزارت قرار دارد .او
افزود« :در جریان صد روز اول ،کار تکمیل و بهرهبرداری از ۱۳
شبکه آبیاری در پنج منطقه کشور ،بازسازی سه شبکه آبیاری
در کابل ،ننگرهار و بلخ تکمیل میشود».
به گفتهی وزیر زراعت ،این امر باعث افزایش دسترسی زارعین
به آب و محصوالت زارعتی خواهد شد.

تحمیل وحشت و دهشت
بر افغانستان به نام اسالم
منبع THE DIPLOMAT :

نویسنده :اشرف حیدری
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برگردان:جواد زاولستانی

آیا داشتن دین مشترک در تعامل افغانستان با جهان اسالم کمک کرده است؟

یکشنبه
 10جوزا
1394
سال چهارم
شماره 848

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

در باب پیمان دختراتژیک
آمران حوزهها

در ماه اپریل گذشته ،در دانشگاه اسالمی علیگره در
هند یک کنفرانس بینالمللی معتبر دربارهی «بحران
فکری در میان امت مسلمان :تجدید نظر دربارهی
راه حلهای سنتی» برگزار شد .از جملهی چهار
سوال مرتبط با موضوع که به منظور برانگیختن
بحثهای تأملبرانگیز و روشنفکرانه مطرح شد،
به نظر من یکی از این سوالها که آیا «اسالم واحد
ممکن است؟» ،با اوضاع امنیتی افغانستان مرتبط
است .اوضاع کنونی امنیتی در افغانستان توسط
بازیگران منطقهای و فرامنطقهای شکل گرفته
که اکثرا شامل کشورهای مسلمان و یا با جمعیت
چشمگیر مسلمان میگردد .با اتکا به پرسش فوق
در این کنفرانس ،این مقاله به تحلیل این موضوع
میپردازد که آیا دین/مذهب مشترک واقعا میتواند
دولت -ملتها را متحد سازد؟
افغانستان با تجربهی  36سال رنج و قربانیبودن در
وسط کشورهای اسالمی ،نشان میدهد که دولت-
ملتها ،بدون درنظرداشت مذهب/دین مشترک،
اساسا واقعبین و به دنبال رسیدن به اهداف و منافع
خود در نظام بینالمللی هستند .به عبارت دیگر،
کشورهای اسالمی به شمول «دولتهای اسالمی»
خودخوانده ،هیچگاهی خود را شامل یک جمع
با تاریخ مشترک و فراتر از هویتملی خود که در
اصطالح اسالمی امت نامیده میشود ،نمیدانند.
با این وجود ،آنان برای رسیدن به اهداف سیاسی
و جیواستراتژیک خود شاید به طور عمدی
آموزههای اسالمی را وسیله قرار دهند.
اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،اکثر اوقات
میگوید« ،در افغانستان اسالم همیشه همهشمول
و بازتابدهندهی همه بوده است ،نه خشن و
نفرتآور ».مردم افغانستان با پیروی از آموزههای
واقعی اسالم ،آن را به مثابه مذهب متحمل و مداراگر
ی میکنند که ارزشهای انسانی،
در زندگی شان عمل 
عدالت اجتماعی  ،صلح ،همگرایی و همزیستی را به
رسمیت میشناسد.
پیش از حمله و اشغال خشونتبار افغانستان
توسط شوری سابق ،مردم بیچاره اما شدیدا مذهبی
افغانستان به شیوهی زندگی شان قناعت داشتند و
تحمل سختیهای فراوان در زندگی شان را جهاد
ی دانستند .با وجود فقر در یک کشور
اکبر م 
چندقومی با دشواریهای بیشمار و جغرافیای
خشن ،با همدیگر نمیجنگیدند و برای ضرر
رساندن به دیگران نیز ،از مرزهای کشور شان بیرون
نمیرفتند .بیطرفی با پیروی سختگیرانه از اصل
عدم مداخله ،به صورت عموم ،سرمشق مناسبات
خارجی افغانستان بود .افغانستان همواره چنانکه
امروز به دنبال آن است ،با درنظرداشت اصول
اسالمی با تمام همسایههایش چه مسلمان و چه
غیرمسلمان ،در تالش برقراری مناسبات صلحآمیز

بوده است.
در واقع ،این شیوهایست که حضرت محمد
دپلوماسیاش را اجرا و با پیام صلح و مدارا دیگران
را به اسالم دعوت میکرد .با پیروی از این سنت
پیامبر ،مردم افغانستان به جهاد اصغر فقط برای
دفاع و حفظ صلح و ثبات در کشور شان متوسل
میشدند .مقاومت جمعی در برابر تهاجم و اشغال
نیروهای شوروی گویاترین مثال این نوع برخورد
مردم افغانستان است.
در واقع ،خون مردم افغانستان و ویرانی کامل
کشورشان بود که شوروی نیروهایش را از افغانستان
بیرون کرد .مردم افغانستان به جهاد در برابر نیروهای
متهاجم شوروی باور داشتند و تا پیروزی رزمیدند
و نبرد آنان نقش برجستهای در سرنگونی کمونیزم
بازی کرد.
ابزار شایعه
مردم افغانستان در پاسخ به نگرانیهای جهان
اسالم و آنچه بعضی از دولتهای اسالمی برای
آن عبارت «اسالم در خطر است» را آفریده بودند
مردم افغانستان در پاسخ به
نگرانیهای جهان اسالم و آنچه
بعضی از دولتهای اسالمی برای
آن عبارت «اسالم در خطر است»
را آفریده بودند با افتخار از کشور
شان دفاع کردند .اما به زودی پس
از بیرون شدن نیروهای شوروی
از افغانستان و سرنگونی رژیم
کمونیستی ،ثابت شد که «اسالم
در خطر است» چیزی بیش از یک
وسیلهی تبلیغاتی و شایعهی بعضی
از کشورهای استفادهجو نیست .این
کشورها که اکثر جمعیت شان را
مسلمانان تشکیل میدهند و توسط
حاکمان مسلمان اداره میشوند ،به
شکل خیلی مؤثر برای رسیدن به
اهداف جغرافیایی-سیاسی از اسالم
استفاده میکنند.
در مقابل ،افغانستان «بیرون کردن
اسالم از خطر» همواره در جهان
اسالم بازنده بوده است .در این
باخت ،بیشتر از یک ملیون شهروند
افغانستان کشته و بیشتر از دو
ملیون تن دیگر به شکل دایمی معلول
شدهاند ،بیشتر از پنج ملیون آنان
به عنوان مهاجر در سراسر جهان
پراگنده گردیدهاند و برای یک دهه،
هر سال  100میلیارد دالر زیان مالی
دیده است.

با افتخار از کشور شان دفاع کردند .اما به زودی
پس از بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان و
سرنگونی رژیم کمونیستی  ،ثابت شد که «اسالم در
خطر است» چیزی بیش از یک وسیلهی تبلیغاتی و
شایعهی بعضی از کشورهای استفادهجو نیست .این
کشورها که اکثر جمعیت شان را مسلمانان تشکیل
میدهند و توسط حاکمان مسلمان اداره میشوند،
به شکل خیلی مؤثر برای رسیدن به اهداف
جغرافیایی-سیاسی از اسالم استفاده میکنند.
در مقابل ،افغانستان «بیرون کردن اسالم از خطر»
همواره در جهان اسالم بازنده بوده است .در این
باخت ،بیشتر از یک ملیون شهروند افغانستان کشته
و بیشتر از دو ملیون تن دیگر به شکل دایمی معلول
شدهاند ،بیشتر از پنج ملیون آنان به عنوان مهاجر در
سراسر جهان پراگنده گردیدهاند و برای یک دهه،
هر سال  100میلیارد دالر زیان مالی دیده است.
پس از این باختهای فاجعهبار ،به شکل طبیعی،
مردم افغانستان از جهان اسالم ،امت ،انتظار داشتند
که برای انجام دادن جهاد اکبر از طریق کمک در
آوردن ثبات در افغانستانِ پس از جنگ و بازسازی
آن ،سهم خویش را ادا کنند .در واقع« ،دولتهای
اسالمی» همسایهی افغانستان و دیگر کشورهای
مسلمان منطقه توانایی و ابزارهای الزم برای چنین
کاری را در اختیار داشتند.
اما برای افزودن به رنج و درد مردم افغانستان،همین
«دولتهای اسالمی» خالف آن را انجام دادند:
آنان سیاست افغانستان را جناحی ساختند و در
بازیهای سودجویانهی جغرافیایی-سیاسی شان،
از آسیبپذیریهای افغانستانِ پس از جنگ،
برای عمیقتر ساختن شگافها سؤاستفاده کردند.
برای مثال ،آنان گروه طالبان را ایجاد کردند و آن
را یک جنبش اسالمی برای بازگرداندن صلح و
ثبات در افغانستان خواندند .مردم خسته از جنگ و
خشونت ،پیام فریبندهی طالبان برای آوردن صلح و
عدالت اسالمی را پذیرفتند .اما به زودی معلوم شد
که طالبان مزدوران تاریکاندیش بیگانهاند .آنان با
بیرحمی تمام برای سالها ،تا تراژیدی  11سپتامبر،
مردم افغانستان را کشتند ،شکنجه کردند و معلول
ساختند.
پس از حملهی  11ستپامبر که باید فراموش نگردد،
نیز ،شمار زیاد مسلمانان بیگناه کشته شدند؛ اما باز
هم مردم افغانستان ،از دخالت جامعهی بینالمللی
که مردم افغانستان را برای باثبات ساختن و بازسازی
کشور شان کمک کنند ،استقبال کردند .جامعهی
بینالمللی و مردم افغانستان با هم ،به انزوای
افغانستان از جامعهی بینالمللی پایان بخشیدند .این
روندی است که در  14سال گذشته در بازسازی
و در آوردن ثبات در افغانستان به شکل عظیمی
کمک کرده است.

میگویند در یکی از والیات مردخیز افغانستان ،مردی بوده پولدار،
عیاش و بیباک! سالها مرصوف عیاشی از نوع بچهبازی بوده .از
قضا حاجی شدن در منطقه ُمد میشود .این مرد که هم پولدار بوده
هم در رقابت با همتایان منطقهی خویش به رس میبرده است ،وقتی
حریفانش عزم میکنند که عازم مکه شوند تا زیارتی بکنند و از خدا طلب
مغفرت کنند؛ او نیز عزم را جزم کرده و اسب نفسش را قانع به سفر
سوی مکه میکند .خالصه زیارت حج را انجام میدهد و در برگشت
الف میزند که دست از متام اعامل ناشایست شسته و از این به بعد،
مرصوف عبادت و کمک به بندهگان مستمند خداوند خواهد بود .چند
ماه که میگذرد ،حوصله حاجی رس میرود .تصمیم میگیرد والیتش
را ترک کند .به والیت دیگری میرود .از قضا ،سالها بعد ،گذر یکی
از آشنایانش به آن والیت و محل بودوباش حاجی میافتد و میبیند
که حاجی زیر یک درخت با پرسان نورسیده و ماهرو تشکیل جامعت
داده و قصه گرم است .این آشنای حاجی بر حاجی و عزیزانش وارد
میشود و میگوید که حاجی صایب! تو که میگفتی توبه کرده ام و
منبعد به مردم کمک خواهم کرد ،پس این بچهها را چرا دورت جمع
کردی؟ حاجی رو به طرف آشنایش کرده عرض میکند که زمانه رسچپه
شده ،سابق ما بچهبازی میکردیم اما حاال این بچهها جمع شده که
حاجیبازی کند.
در کنار بچهبازی ،یک پدیدهی دیگر است با عنوان دخرتبازی.
دخرتبازی به عملی گفته میشود که آمر یک حوزه ،دوست دخرت آمر
یک حوزهی دیگر را در رستورانتی مهامن کند تا پیامن دخرتاتژیک
امضا بکنند ،اما آمر حوزهی دیگر باخرب شده و با چند رسباز (پولیس د
تولنی خدمتگار) رفته دروازهی این رستورانت را میبندند .گفته میشود
آمری که دوست دخرتش در آن لحظه نزد آمر دیگر بوده به رسانهها
گفته که من شدیدا ً مخالف این پیامن هستم و آن را به صالح مملکت
منیدانم .تا جان در بدن دارم ،مانع این پیامن شوم خواهم شد .اگر
در این راه شهادتی نصیب شود ،که واه واه! اگر هم زخمی شدم ،عالج
دردم فراوان است .اما آمر دیگر که قرار بوده پیامن دخرتاتژیک امضاء
کند ،گفته که ما هنوز هیچکاری نکردیم ،فقط در حد پیشنویس ،کار
کردیم والسالم! کارهای بعدی به صورت قطع با توجه به مصالح علیای
هردو طرف و امکانات بهرهبرداری صورت خواهد گرفت .او گفت این
مسئله هیچ ربطی به ناموس ندارد ،لطفاً آن را ناموسی نسازید.
هرچند این رسوایی از سوی هیچ نهادی تایید منیشود اما پرواز دخرت
از طبقهی دوم رستورانت به سوی زمین حاکی از آن است که بعععععلی!
ریگی در کفش دو آمر و یک دخرت وجود دارد .کارشناسان ادعا میکنند
که این مملکت باید قانون داشته باشد ،در هر زمینه .مثالً در همین
مورد ،اگر این مملکت به صورت قانونی واضح بسازد که هر آمر حوزه
چند تا دوست دخرت حق دارد و هر کدام از این دوست دخرتان ،چند آمر
حق دارد ،هیچ مشکلی بروز نخواهد کرد .قانون باید ترصیح کند که آمر
کدام حوزه حق دارد با دوست دخرتان آمران کدام حوزهها به رستورانت
رفته و پیامن دخرتاتژیک امضاء بکند .این کارشناسان هشدار میدهد
که اگر دولت و نهادهای قانونی به این معضل رسیدهگی نکند ،دیگر
هیچ آمری با دوست دخرت آمر دیگر به رستورانت نخواهد رفت ،متام
پیامنها پشتدرهای بستهی حوزهها منعقد خواهد شد و این به صالح
مملکت نیست.
هامنطور که در باال حاجی مذکور ادعا داشت که این بچههاست که
حاجی بازی میکند نه من ،ممکن است یکی یا هردوی آمر صاحبها
ادعا کند که این دخرت آمربازی اش آمده بود و ما هیچ تقصیر نداشتیم.
اما سوالی که در این زمینه خلق میشود این است که خُب! فرض
میکنیم دخرته قصد داشت آمربازی کند ،چرا رساغ آمر سابقش نرفته؟
ممکن پاسخ این باشد که نه! این دخرت فعالً آمربازی حوزهی سیزدهمش
آمده بود ،از این خاطر بنده هیچ گناهی ندارم.
حاال ادعاهای دیگری هم وجود دارد ،میگوید پرسی در حوزه بندی
بوده ،مادرش به حوزه میرود تا از آمر حوزه بخواهد که پرسش را آزاد
کند .آمر حوزه از مادر آن پرس خوشش میآید ،بیهیچ مالحظه و ترسی،
بسرتش را به مادر آن پرس تعارف میکند .عرض میکند که مادرجان
بفرما دراز بکش! البته صاحب ادعا ،ادعا میکند که درست هامن لحظه
آنجا نبوده تا مابقی ماجرا میان آمر حوزه و مادر آن پرس را رشح دهد،
از این رو شام هم شله نشوید.
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
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مترجم :معصومه عرفانی
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نویسنده :لین ادانیل
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برگردان :حمید مهدوی

بخش بیست و پنجم

اواخر قرن نوزدهم :زنان مبارز6-
باتلر در طی این سالها ثابت کرد که رهبر
قدرتمند و شخصیت تاثیرگذار است.
سخنرانیها و نوشتههای او ،اغلب ترکیبی کارآمد
از استدالل دقیق و روشن همراه با احساسات پر
شور بودند.
او در  1871براساس تجربه اش از کار با زنان تن
فروش ،مقالهی منتشر کرد و این بحث را مطرح
کرده بود که «قانون بیماریهای واگیردار»،
در نهایت به تعلیق «قانون آزادیHabeas ،
 »Corpus Actخواهد رسید .به باور او،
قانونگذاران «در واقع گونهی از سیستم ارباب
رعیتی و بردهداری را معرفی کرده اند .آنچه من
میگویم نه از روی احساسات ،بلکه با بررسی
دقیق روند و معنای قانونی این قوانین است».
این مساله و اعتراضات او ،احساسات زنان را
در سراسر کشور برانگیخته بود .او در  1870در
نامهی به نخست وزیر که عضوی از انجمن ملی
زنان بود ،بر این مساله تاکید کرد که:
«هیچکدام از زنان ،مادران ،همسران ،خواهران و
دختران نیستند که جرات داشته باشند با احساس
امنیت بیان کنند که آنها نیز در همان موقعیت
محافظت نشده و بدون مراقبت و در تنگنای
فقر و فساد به دنیا آمده اند ،و شما آنها را با
افتخار گرامی داشته باشید ...اما شاید او در آن
زمان که دختری نوجوان و ناآگاه و معصوم بود،
مانند آنها گمراه نشده باشد ...گرفتار در گرداب
وحشتناکی که جامعه بیشترین تالش خود را
کرده است تا راه خروجی برای آن باقی نگذارد».
جوزفین باتلر و گروه به سرعت در حال رشد
او ،شامل طرفدارانی قابل احترام و دارای
موقعیت واالی اجتماعی ،خیلی زود تبدیل به
یک گروه فشار قدرتمند شدند .مبارزات آنها
استانداردهای دوگانهی جنسی را که سنتهای
قدیمی به شکلی معنادار آنها را از دید پنهان
کرده بود را به روشنی به تصویر کشید .آنها با
قاطعیت بحث میکردند که این استانداردهای
دوگانه نه تنها زنان تن فروش ،بلکه اکثر زنان
را سرکوب میکند و به شکلی دقیق ،ظریف و
گسترده تقریبا در تمامجنبههای زندگی روزمرهی
زنان ،هم در خانه و هم در محل کار آنها ریشه
دوانده است .مدتی بعد ،باتلر با ارائهی مدارکی
به یک «کمیتهی انتخابی پارلمانی» به تاثیرات
غیر مستقیم و مصیبتبار این قانون بر مردان و
زنان اشاره کرد .او همچنان نوشت که در دیدار
از کاتهام «من خفت و حقارت سربازان جوانی
را دیدم که به ارتش پیوسته بودند ...آنجا
پسرانی بودند که به نظر نمیآمد بیشتر از سیزده
سال داشته باشند ...آنجا هم به اندازهی خود
جهنم دشوار و دهشتناک بود» .در نگاه او،
تبهکاران و بهرهبرداران واقعی ،دالالن جنسی
بودند؛ کسانیکه با «برپاکردن خانههاییکه در
آن زنان به مردان فروخته میشوند» کسب درآمد
میکردند.
در دههی  ،1880آنی بیسانت ،گونهی متفاوت

از استثمار و بهرهکشی را که تا حدی نیاز فوریتر
و اساسیتر به رسیدگی داشت را مطرح کرد:
فاش کردن شرایط حقیقتا وحشتناکی از
کارخانههای کبریتسازی در شرق لندن که زنان
در آن کار میکردند .او نامهی عمیق ،تاثیرگذار
و بااحساس به تعداد زیادی از سهامداران این
کارخانهها که اتفاقا مردان مذهبی و دیندار
بودند ،فرستاد« :در مقابل شما چهرههای رنگ
پریده و بیمار دختران ،مردان دیگری است...
هنگامی که آنها کاله مندرس خود را از سر
برمیدارند و سرهایشان را که از ساییده شدن
مدام توسطجعبههاییکه بر آنها حمل میکنند،
دیگر مویی بر آنها نمانده است نشان میدهند...
آقای دیندار ،آنها موهایشان را از دست
میدهند تا سود شما بیشتر شود ...من با آشکار
کردن عمومی این ننگ و فضاحت جلوی شما
را خواهم گرفت».
در آن زمان ،پیشرفت در تمام مسایلی که زنان با
آن روبرو بودند دیده میشد .اما در سراسر این
قرن ،اغلب زنان و همچنان تعداد اندکی از مردان
حامی آنها ،مانند تامپسون و میل ،برای حق
رای زنان نیز بحث میکردند .در دههی آخر این
قرن ،این دادخواست خیلی جدی شد و مدافعان
حق رای زنان– ،و بعدها مبارزان حق رای زنان–،
محوریت این گفتگوها را به دست گرفتند.
فصل ششم
مدافعان حق رای زنان1-
در سراسر قرن  19میالدی ،حق رای به تدریج
تبدیل به دادخواست مرکزی فمنیستها شد.
حق رای اهمیت فوقالعادهی برای زنان داشت.
از طرفی اهمیت سمبولیک داشت و به معنای به
رسمیت شناختن حق زنان برای شهروندی کامل
بود و از طرف دیگر ،راه عملی ،فوری و اساسی
برای ایجاد اصالحات هرچه بیشتر و به وجود
آوردن تغییرات کاربردی در زندگی زنان بود.
اما به تدریج ثابت شد که دستیابی به حق
رای ،منازعهی پیچیده ،دشوار و طوالنی است
که پیروزی در آن دهه ها طول کشید .پافشاری
و استقامتی که زنان برای طرح مسالهی حق رای
زنان از خود نشان میدادند و گسترش روزافزون
این گفتگوها و نیز عزم استوار آنها در برابر
خصومتها و برخوردهای زنندهی که نه تنها
از طرف مردان ،بلکه از طرف زنان دیگر نیز با
آن روبرو میشدند ،تبدیل به داستان الهامبخش
شده بود.
اما پیش از آن نیز درخواستهایی در رابطه با
حق رای زنان وجود داشت :ویلیام تامپسون،
تحت تاثیر آنا ویلر ،این مساله را در اوایل 1825
به روشنی و فصاحت مطرح کرده بود .ماریون
رید در  ،1843کلیشههاییکه "عرصههای
مناسب برای زنان" را تعیین میکردند و این
دیدگاه را که "تاثیریکه قرار است زنان بر مردان
داشته باشند (از طریق زیبایی ،متانت و صفات
خاص زنانه شان) ،تمام آن چیزی است که یک
زن به آن نیاز دارد" را کامال بیاعتبار خواند.

زمانیکه یک ماه قبل طالبان در دام شاخ؛ روستایی
در همواریهای گندم زار والیت شمالی قندوز،
رسیدند؛ هیچ کسی آماده نبود .غالم سخی،
باشندهی آنجا در مورد شب  24اپریل؛ زمانی
که ملیشههای طالب یک حملهی هم آهنگ را
آغاز کردند ،گفت« :آنها ناگهان رسیدند و ما را
کامال حیرتزده کردند« ».وحشتناک بود .مردم
کوشش میکردند هرچه زودتر پا به فرار بگذارند
و آنهایی که ماندند ،ده روز به حال خودمان
ماندیم .حکومت مقابله نتوانست».
مقامهای نظامی و استخباراتی نیز به همان اندازه
شگفت زده شده بودند .مردان مسلح خانهها را
در اختیار شان گرفتند و از باشندهها به عنوان سپر
انسانی استفاده کردند .محمد عمر صافی ،والی
قندوز ،گفت چندین روز نیروهای تازه نفس ارتش
نرسیدند و وقتی که رسیدند ،به دلیل تدارکات
ضعیف مهمات ،غذا و مواد سوخت نداشتند.
آقای صافی گفت که با مستقر شدن نیروهای
حکومتی در جبهههای شان ،جنگ برای بیش از
دو هفته ادامه یافت و ملیشهها در سه کیلومتری
شهر قندوز رسیدند.
حاال قندوز امن به نظر میرسد .ترکیبی از سربازان
حکومتی و مردان ملیش هیکه به سرعت استخدام
شدند توانسته اند شورشیان را به گورتپه ،در 15
کیلومتری شهر قندوز برانند و روستاهای اشغال
شدهی چون تلوکا و دام شاخ را آزاد کنند .اما
جنگ ادامه دارد و مقامهای افغانستان میپذیرند
که این جنگ کند و خونین خواهد بود تا شورشیان
دورتر رانده شوند .در عین زمان ،مردم ملکی این
منطقه فشار زندگی در خط مقدم جدید در شمال
را متحمل خواهند شد .تاکنون بیش از  100هزار
تن مجبور شده اند خانههای شان را ترک کنند و
بسیاری از آنها خانه اجاره کرده اند یا با اقارب
شان میمانند و از سازمانهای مربوط به سازمان
ملل متحد و دیگر سازمانهای خیریه کمک
دریافت میکنند.
حضور ملکیها در سرتاسر منطقهی جنگی یکی
از عوامل اصلی است که مانع تاکتیکها و پیشرفت
نیروهای حکومتی میشود .مقامها میگویند که
نه تنها تجهیزات ناقض و فقدان پیشتیبانی هوایی
مانع عملیاتهای ارتش شده است؛ بلکه حضور
ملیشهها در خانههای مردم و ترس از آتش گرفتن
مزرعههای روستاها در جریان جنگ ،نیز مانع این
عملیاتها میشوند .جنرال عبدالصبور نصرتی،

قوماندان امنیه این والیت پذیرفت که «پیشرفت
کند است« ».برای جلوگیری از تلفات ملکیها
نمیتوانیم از توپخانههای سنگین استفاده کنیم»
و از زمان خروج نیروهای جنگی بین المللی در
سال گذشته و تغییر عملیات ایاالت متحده و
ناتو به نقش آموزش و حمایتی« ،پیشتیبانی هوایی
نداریم« ».این امر باعث میشود که نیروهای ما در
میدان نبرد بیشتر مواظب باشند و عملیات را کند
میسازد».
الورنت گابریل ،هم آهنگ کنندهی پروژه گفت،
بین  24ماه اپریل ،زمانی که حمالت ساالنهی
طالبان در فصلهای گرم شروع شد و  11ماه می،
مجموعا  204زخمی جنگ در تنها شفاخانهی
درمانی قندوز که توسط داکتران بدون سرحد ،یک
سازمان غیر دولتی فرانسوی ،اداره میشود؛ پذیرفته
شدند .وی گفت« :در جریان یک هفته ،از  11ماه
میتا  17ماه می 84 ،زخمی جنگ به این شفاخانه
رسیدند و این آمار دو برابر هفتهی مشابه در سال
گذشته است».
نصرالله ،جوان هفده ساله ،در  17ماه می ،زمانی
که در ولسوالی امام صاحب در شمال شهر از
مکتب به طرف خانه میرفت میان تیراندازیها
گیر ماند .نصرالله گفت« :صدای شلیک شنیدم؛ اما
این صدا فروکش کرد و فکر کردم مشکلی نیست
که درامتداد جاده به راهم ادامه بدهم» .سه گلوله
در پای چپ و یک گلوله در پای راستش اصابت
کرد.
در بستر رو برو ،عبدالله رووف ،پولیس هجده
سالهای است که بخاطر جراحتش در یک حملهی
توپخانهها در گور تپه تحت مراقبت قرار دارد.
او که هنوز گیج جراحی است ،نمیتواند صحبت
کند و دو تن از اقاربش گفتند هردو پایش و شانه
راستش زخمی شده است.
در مناطقی که در کنترول حکومت آمده اند،
تدابیر شدید امنیتی روی دست قرار گرفته شده
اما صلح نامشخصی غالب است .تعداد ملیشهها
بیشتر از نیروهای ارتش است .موترهای ارتش
و موترهای زرهی پولیس گاه و بیگاه رفت و
آمد دارند و سربازان در برجهای مراقبتی که با
کیسههای خاک محکمتر ساخته شده اند ،نشسته
اند .در مزارع ،گندمها دسته شده اند و فروشگاهها
گاه و بیگاه برای ساکنانی که به طور آزمایشی به
خانههای شان برگشته اند ،باز میشود .گروههای
ملیشهای محلی برای جنگ در خط مقدم آماده

شده بودند ،برخی از آنها توسط مقامهای والیتی
مسلح شده و مصارف شان پرداخته میشود .اکنون
یزنند.
آنها در مناطقی که تصفیه شده اند گشت م 
محمد اسلم ملیشهها را در محوطه خانهاش در
الچین که با خانوادههای پنج برادرش در آنجا
زندگی میکردند تا این که خودرا در خط مقدم
تازهترین جنگ یافتند .نیمی از محوطه ویران شده
است و بسیاری از  40باشندهی آن فرار کرده اند.
او با تعدادی از پسران جوانش مانده اند تا از گاوها
و خرهاییکه زیر یک درخت افسار شده اند و
مرغها و مرغابیها با جوجههای شان که تازه از
تخم برآمده اند ،مواظبت کنند .وی گفت« :ما یک
هفته اینجا به تنهایی جنگیدیم ،محاصره شده
بودیم ،تا زمانی جنگیدیم که مهمات ما تمام شد».
اکنون که او خشت و چوب سوختهی خانه برادرش
یزند ،نگران است که تامین صلح پایدار
را با لگد م 
زمان زیادی را در برخواهد گرفت.
حضور ملکیها در سرتاسر
منطقهی جنگی یکی از عوامل اصلی
است که مانع تاکتیکها و پیشرفت
نیروهای حکومتی میشود .مقامها
میگویند که نه تنها تجهیزات
ناقض و فقدان پیشتیبانی هوایی
مانع عملیاتهای ارتش شده است؛
بلکه حضور ملیشهها در خانههای
مردم و ترس از آتش گرفتن
مزرعههای روستاها در جریان
جنگ ،نیز مانع این عملیاتها
میشوند .جنرال عبدالصبور
نصرتی ،قوماندان امنیه این والیت
پذیرفت که «پیشرفت کند است».
«برای جلوگیری از تلفات ملکیها
نمیتوانیم از توپخانههای سنگین
استفاده کنیم» و از زمان خروج
نیروهای جنگی بین المللی در سال
گذشته و تغییر عملیات ایاالت
متحده و ناتو به نقش آموزش
و حمایتی« ،پیشتیبانی هوایی
نداریم« ».این امر باعث میشود که
نیروهای ما در میدان نبرد بیشتر
مواظب باشند و عملیات را کند
میسازد».
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یادداشتهایسخیدادهاتف
تافتهی خدا بافته

روایت خبرنگار بیبیسی
از خط مقدم جنگ در قندوز
سید انور  /بی بی سی

در هفته نخست ماه می  ،۲۰۱۵برای پوشش ناامنیها و وضعیت
بیجاشدگان داخلی به والیت قندوز رفتم .از کابل با یک
روزنامهنگار محلی همسفر شدم .این سفر با نگرانی آغاز شد،
زیرا دقایقی پس حرکت ،روزنامهنگار با دوستانش در قندوز
تماس گرفت صحبتش با این پرسشها آغاز شد" :امروز وضعیت
چطور است؟ خط مقدم جنگ به کجا رسیده؟ وضعیت امنیتی
در مسیر بغالن-قندوز چگونه است؟ بیاییم یا نیاییم؟" به محل
کارش تماس گرفت و گفت از وضعیت امروز گزارشی خواهد
فرستاد ،کاری که در پایان روز من هم باید انجام میدادم.
در نیمه راه با هم معرفی شدیم .تصمیم بر این شد که در شهر
پلخمری ،مرکز والیت بغالن توقف نکنیم ،زیرا بیم آن وجود
دارد که گاهی افراد ارتباطی گروههای مسلح نشانی موتر حامل
کارمندان موسسات خارجی را به همکارانشان در مسیر راه
مخابره میکنند .چند روز قبل مردان مسلح در همین مسیر
یک شهروند آلمانی را ربوده بودند .هنگامیکه این سطور را
مینوشتم ،خبر رسید که ماموران پلیس در قندوز این مرد آلمانی
را آزاد کردهاند.
پس از ظهر روز به مقصد رسیدیم.
روز بعد به دیدن خانوادههای بیجا شده به کوچه و پسکوچههای
شهر رفتم .اکثریت خانوادههای بیجا شده از اقدام دولت
بهشدت و با لحن تند انتقاد میکردند .دو روز پیش دولت از
طریق هلیکوپتر در برخی مناطق اعالمیه پخش کرده بود که
مناطقشان را تخلیه کنند تا در عملیات آسیب نبینند.
بیجاشدگان میگفتند برای نجات جانشان همه هستوبود را
رها کرده و آواره شدهاند ،اما از عملیات خبری نیست .همان روز
برای انجام مصاحبه نزد والی قندوز رفتم .وضعیت جنگی سبب
شده بود تا رسیدن به والی چندین کمربند امنیتی را عبور کنیم.
در شهر قندوز بودم که در رسانههای اجتماعی چشمم به این
گزارش خورد" :وزارت دفاع افغانستان گفته از پخش اعالمیه
توسط هلیکوپتر در مناطق مسکونی آگاهی ندارد .والی قندوز
در مصاحبهاش اما پذیرفت که در مناطقی که خط اول جنگ
تلقی میشود ،اعالمیههایی را پخش کردهاند .یک مقام امنیتی
والی را مقصر این اقدام عنوان کرده و میگفت به دلیل این
تصمیم والی مردم آواره شدند ،اما برای رسیدگی به خانوادههای
بیجاشده تدابیر چندانی هم روی دست نیست.
در سه روز نخست حضور ما در شهر قندوز ،صدای شلیک توپ
پیهم به گوش میرسید .این وضعیت ساکنان والیت قندوز را
به لحاظ روحی ناآرام کرده بود .در دفتر امور مهاجرین قندوز
بودم که متوجه شدم ،پس از شلیک هر گلوله توپ برخیها
به مناطقشان تماس میگرفتند و میپرسیدند که توپ به کجا
اصابت کرد؟ به کسی آسیب رسیده یا خیر؟
برای تصویربرداری با همکارم عبدالحمید کریمی به شهر رفتم.
در داخل شهر قندوز راننده چندین بار به من خاطر نشان کرد که
نباید بیشتر از ده دقیقه در یک محل توقف کنیم .او بیشتر از هر

چیز دیگر از مینهای مغناطیسی ابراز نگرانی میکرد.
روز بعد برای انجام بحث والیتی برای رادیو آمادگی میگرفتم.
از همکار محلی خود خواهش کردم که شش نفر را دعوت
کند و یک زن هم شامل مهمانان باشد .با حداقل شش تن از
زنان فعال قندوز به شمول دو عضو شورای والیتی تلفنی تماس
گرفت .همه گفتند بیرون از شهر هستند.
در آخرین تماس یکی از فعاالن حقوق زن گفت برخی از
زنان در خانهاش هست و برای بیرون شدن از خانه دل خوش
نمیکند .این فعال حقوق زن خودش هم از شرکت در بحث
والیتی معذرت خواست .اینها از جمله زنان فعالی هستند که در
اکثر نشستها حضور فعال دارند ،اما ناامنیهای اخیر مانع بیرون
رفتن آنها از منازلشان شده بود.
اندکی حس کنجکاوی من برانگیخته شد .در شهر با دهها
نفر صحبت کردم ،مردم میگفتند مسئوالن بلندپایه این روزها
کمتر در دفتر کارشان دیده میشوند .مقامهای محلی هرچند
نمیپذیرفتند ،اما مهمانان بحث والیتی رادیو در حضور
سخنگوی پلیس قندوز مثالهایی ارایه کردند که تعداد از
مسئوالن بلندپایه در دفتر کارشان حضور نداشتند.
تصمیم گرفتیم به یکی از مناطقی که خط اول جنگ است
برویم .مسئوالن امنیتی گفتند مخالفان در برخی مناطق مین
کار گذاشتهاند ،از این رو روزهای بعد اجازه رفتن به مناطقی را
خواهیم داشت که باز پس گرفته شده است.
قرار شد روی عوامل پس پرده ناامنیها در والیت قندوز گزارشی
تهیه کنیم .فهرست بیش از ده نفر را تهیه کردم تا با آنها صحبت
کنم .پس از یک روز تالش به این نتیجه رسیدم که در این زمینه
با یک ماموریت نیمه تمام روبهرو شدهام .زیرا اکثریت افرادی
که باید با آنها گفتوگو میکردم ،پیامشان این بود که "کابل
آمدهام" و "کاری پیش آمده ،مزار شریف آمدهام".
ناگزیر شدم به دهها در سر بزنم و با دهها شهروند قندوزی در
مورد عوامل پس پرده ناامنیها صحبت کنم .اکثریت شهروندانی
که نمیخواستند هویتشان فاش شود ،این عوامل را دلیل
ناامنی والیتشان عنوان میکردند :عدم توجه دولت به سرکوب
مخالفان در چند سال گذشته ،افزایش گروههای مسلح غیرمسئول
و برخورد خشن آنها با مردم ،زورگویی برخی از فرماندهان
سابق محلی در روستاها و راه یافتن شورشیان خارجی در چندین
ولسوالی قندوز و همچنین جمعآوری عشر و ذکات توسط
طالبان و همچنین گروههای مسلح غیرمسئول.
حاال بسیاری شهروندان این والیت پیشبینی میکنند که شاید
تا برداشت محصوالت زراعتی و جمعآوری عشر و ذکات آتش
جنگ در قندوز اندکی سرد شود.
روز پنجم با چند تن از ماموران امنیتی به منطقهای رفتیم که تا
چند روز پیش خط مقدم جنگ بود .در منطقه پل "آلچین"
تعدادی از سربازان یک پاسگاه امنیتی دور از دید مسئوالنشان
دور من جمع شدند .آنها از کمبود امکانات نظامی و کاهش
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حقوقشان شکایت کردند .سربازان گفتند ،پیشتر ماهانه دوازده
هزار افغانی حقوق دریافت میکردند ،اما با آمدن والی جدید،
حقوق ماهانهشان به ده هزار کاهش یافته است .این سربازان
روحیه مقابله با مخالفان را داشتند ،اما از کاهش دو هزار افغانی
از حقوق ماهانه به شدت رنج میبردند.
در بازگشت از پل آلچین در مسیر راه برای گفتوگو با یک
فرمانده سابق محلی که حاال در برابر مخالفان سالح برداشته
توقف کردیم .صدای شلیک در دورترها به گوش میرسید .افراد
او در کنار نیروهای امنیتی در نزدیکی خانه این فرمانده وضعیت
را زیر نظر داشتند.
در نخستین لحظات پیاده شدن از موتر چشمم به کودکی سه-
چهار ساله افتاد .او فارغ از دغدغههای جنگ و بدون ترس زیر
سایه درخت کنار جویباری مشغول بازی بود .از پدرش اجازه
گرفتم تا تصویرش را بگیرم .چهار طرف افراد مسلح دست به
ماشه حضور داشتند ،اما این کودک میخندید.
سرنوشت کودکی که با دیدن این وضعیت بزرگ میشود چه
خواهد شد؟ هنوز نمیدانم .در این منطقه که روزهای گذشته
خط مقدم جنگ با طالبان بود ،به قول مسئوالن امنیتی مین کار
گذاشته شده بود .در زمینهای زراعتی که فصل برداشت گندم
در آن نزدیک شده ،بهجای دهقانان سربازان مسلح حضور
داشتند.
در میزگرد رادیویی زنان قندوزی شرکت نکردند
قرار شد روزهای بعد همکاران بخش انگلیسی بیبیسی به
قندوز بیایند .به دفتر هتل مراجعه کردم و گفتم دو اتاق دیگر نیاز
داریم ،همکاران خارجی ما میآیند .جوابش کوتاه و قاطع بود:
"این روزها مهمان خارجی نمیپذیریم .مهمان خارجی جلب
توجه میکند ،نمیخواهیم بهخاطر یک مهمان خارجی هدف
قرار بگیریم".
بازارهای شهر قندوز هرچند باز بود ،اما همه از وضعیت مبهم و
آینده نامعلوم رنج میبردند .تصمیم گرفتم برای تهیه چند گزارش
به والیت تخار بروم .این روزها مسیر قندوز تخار از نگاه امنیتی
چندان مورد اطمینان نبود .بسیاریها توصیه میکردند که در این
مسیر نباید سفر کرد.
باوجود این رخت سفر بستم .راننده شخصی مورد اعتماد بود،
در مسیر راه مناطقی را نشان میداد که احتمال درگیری میان
نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح وجود داشت .بازگشت از تخار
به قندوز اما بسیار نگران کننده بود .راننده حتی گفت "اگر کار
عاجل نداری ،امروز از رفتن به قندوز منصرف شو".
روز قبل در جاده عمومی در منطقه خانآباد مردان مسلح دو
نفر را از موتر پیاده کرده و کشته بودند .به دلیل نگرانی از اینکه
در این مسیر در جنگ گیر بمانم ،چهل دقیقه سفر دشوار بود
و طوالنیتر از چند ساعت به نظر رسید .سفر در مسیرهای نا
امن در افغانستان برای تمامی شهروندانی که از این مسیرها عبور
میکنند ،نگرانکننده است.

خبر شدید که رئیس جمهور گفت زنان هرگز
قربانی صلح نخواهند شد؟ شما را نمیدانم ،ولی
من هر وقت اینگونه حرفها را میشنوم ناگهان
به یک اجنبی تبدیل میشوم و میگویم:
?What
هر دفعه که من میگویم ما ویژه ایم ،شما شانه
باال میاندازید و با ناز و کرشمه نشان میدهید
که اشتباه میکنم .ببینید ،در تمام دنیا قاعده این
است که وقتی جنگی در میگیرد ،این نگرانی
اوج میگیرد که ممکن است زنان قربانی وضعیت
جنگی شوند .علت اش هم این است که طبق
اصول مکتب نرگرایی جنگها را مردان در میدهند
و قربانی جنگ معموال زنان اند .اما وقتی نوبت
به میهن شیران ،افغانستان ،میرسد قاعده سرچپه
میشود .زنان نگران اند که اگر صلح شود همین
مقدار حقی که حاال در وضعیت جنگی دارند نیز
پامال شود و از میان برود .تصور کنید به مریضی
که در شفاخانه بستری است ،این گونه اطمینان
بدهند:
« نگران نباش .ما قول میدهیم که وقتی شفا بیابی
و به خانهی خود برگردی از شدت شفا دار فانی را
وداع نکنی».
خوب ،نیک که بنگری این چیزها در میهن ما
تعجبی ندارند .تافتهی جدابافته را که شنیده اید.
ما تافتهی خدابافته ایم .یک رقم بافته شده ایم که
هیچ چیز ما به تافتههای دیگر نمیماند .شهروندان
کشورهای دیگر از عواقب جنگ میترسند ،ما از
عواقب صلح .دیگران توریست اند ،ما ممنوع
الخروج .دیگران در کنسرت اند ،ما در محکمه.
دیگران پول میدهند که زودتر از بازداشت رها
شوند و به کشور خود برگردند ،ما پول میدهیم
که زودتر بازداشت شویم و هزار بهانه بیاوریم تا
به کشور خود بر نگردیم .دیگران سعی میکنند
خانوادههای خود را کوچکتر کنند ،ما سعی
میکنیم آدم کشها و درندهها را هم «برادر» خود
بسازیم که فامیل کالنتر شود .دیگران وقتی آتش
سوزی را دیدند ،سعی میکنند خاموش اش کنند؛
ما دنبال پطرول میگردیم...
البته این تفاهم نامهییکه با آی اس آی امضا کرده
ایم ،فرق میکند .در این مورد دیگر کشورها هم
دقیقا همین کاری را میکنند که ما کردیم .یعنی
وقتی ببینند طرف مقابل یک سازمان اطالعات
خیلی مهربان و شریف دارد و از حیا به گل یاسمن
میماند ،میروند پیش اش مینشینند و خرصندوق
دل خود را پیش اش باز میکنند.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Younus Negah

انجوزدگی
انجوزدگی مشکل کالن مدیریت و برنامهریزی
در ادارات افغانستان است .نقش فلجکننده
مدیریتی آن در حد نقش تریاک در اقتصاد و
تروریزم در سیاست است.
ویژگیهای عمده انجوزدگی:
 .1پولمحوری :برنامه بر اساس مقدار پولی که در یکی از منابع درک شده
است و در چوکات زمانی که آن پول باید مرصف شود تهیه میشود .در
ادارات انجو زده کسی برای رفع نیازها برنامه منیسازد و بعد در پی منابع
متویل و بودجهاش منیگردد ،بلکه همه براساس بودجه و پول نیازها را
قیچی میکنند.
 .2مترکز بیش از حد بر شکلیات :در ادارات انجوزده تهیه سند شیک اصل
کار است .این سندها (پالن اسرتاتیژیک ،پالن کاری صد روزه و امثال
آن) پشت میز و با اتکا به نسخههای مشابه گرفته شده از انرتنیت یا ادارات
خارجی تهیه میگردد.
 .3عدم وضوح :در ادارات انجوزده برنامهها چنان گنگ است که سازندگان
آنها هم چیز زیادی از آنها منیفهمند .مفاهیم و اصطالحات کلیشهای
بی ارتباط یا مرتبط به موضوع قطار میشوند و در برخی موارد نویسندگان
برنامه مانند مقالهنویسان لیسهها در کار مترین اند تا برنامهسازی .به این
جمله در برنامه صد روزه یک وزارت توجه کنید" :در این راستا ایجاد و
توسعه پارکهای صنعتی و موثریت بخشیدن به ظرفیت تولیدی تصدیهای
موجوده که نه تنها در تنوع بخشیدن تولیدات داخلی کمک خواهد منود
بلکه میتواند ابزار خوبی در مقابل پالیسیهای خصامنه انبار کردن امتعه
( )Dampingماملک همسایه ثابت گردد ".چیزی فهمیدید؟
 .4بی ریشگی :در مدیریت انجویی ظاهر ًا همه چیز از نو آغاز میشود ،اما
ال در پالن کاری صد روزه
در واقع پراکندگی و بی ریشگی حاکم است .مث ً
یک وزارت از این اصطالحات استفاده شده است" :رسآغاز فصل جدید"،
"حکومت نوبنیاد وحدت ملی" "بنا کردن اساس یک چارچوب قانونی"،
"ایجاد یک اساس موثر و مستحکم"" ،ارزیابی جامع و موثر برای تثبیت
و تشخیص تولیدات صنعتی"" ،ایجاد بزنسهای جدید" .گویا در  14سال
ال خواب بوده و امروز یک دفعگی بیدار شده و همه چیز
گذشته این اداره کام ً
را از نو بنیان گذاری میکند .حتی تولیدات صنعتی را تازه قرار است تثبیت
و تشخیص مناید!
 .5و در نهایت فقدان فکر خودی :در این ادارات فکرها قرضکی ،ترجمهای،
عاریتی و "ناارجنال" اند .گپها و ایدهها بوی وطن منیدهد .به این جمالت
از هامن پالن صد روزه یک وزارت توجه کنید(" :این وزارت) خواهان یک
نظام اقتصادی قانومنند مبتنی بر اصول بازار در افغانستان میباشد که رشد
پایدار و متوازن اقتصادی ،افزایش اشتغال ،ارتقای سطح زندگی مردم،
کاهش فقر و اشرتاک موثر سکتور خصوصی در آن تضمین گردد ".پالن
پر است از اینگونه جمالت کلیشهای و لوکس .این عامگوییهای لوکس
را منیتوان فکر گفت.
تا وقتی به چشمها و گوشهای خود اعتامد نکنیم هیچ پالنی برنامه و هیچ
یونتی اداره نخواهد شد.


Jawed Nader
روز پشتو؛ همدلی یا همزبانی؟
روز جهانی زبان پشتو را به کسانی که تجلیل
میکنند تربیک میگویم .ولی آنها را تشویق به
تجلیل آن منیکنم .در عوض این رضب املثل
مشهور پشتو را به یاد میآورم که "خپله ژبه هم
کال دی هم بال" یعنی زبان هم قلعه نجات است و هم بالی جان .موالنا نیز
گفته است "ای زبان هم آتش و هم خرمنی /چند این آتش درین خرمن زنی؟ در
نهان ،جان از تو افغان میکند /گرچه هر چه گوییش آن میکند  /ای زبان هم
گنج بیپایان تویی! ای زبان هم رنج بیدرمان تویی!
مثل و شعر باال در مورد شیوه بیان است نه زبانهای پشتو یا فارسی و یا هر زبان
دیگری .ولی چه آفتهای که همین زبان ها ،گویندگان و دوستدارانش بر برش
زبان حاکم را تقدیس کرده اند و به بهانه اش بذر تنفر میان
نیاورده است! کسانی ِ
مردم کاشته اند و کسانی دگر زبان محکوم را دفاع کرده اند و به عذر اش عداوت
پراکنی کرده اند .در کشور ما ،از پالیسی ظاهرشاهی آموزش اجباری زبان پشتو
بر کارمندان دولتی گرفته ،تا متسخر روزمره پشتو زبانان توسط فارسی زبانان
شهری ،زبانها همیشه ما را فصل کرده است ،نه وصل.
به کدام دلیل روز گرامیداشت زبان پشتو ،فارسی یا هر زبان دیگری را تشویق
کنم در حالی که همین زبانها هیزم جنگ داخلی بود؟ مگر امروزه نیز پوهنتون
و دانشگاه نیست که برای شش سال س ِد تصویب قانون تحصیالت عالی شده
است؟ همین سارنوالی و دادستانی ،درملتون و دواخانه ،زیژنتون و زایشگاه ...
نیست که هر روزه فشار خون ملت را بیجا باال میبرد؟ همین پاسداران زبان
نیستند که عدهی را بیگانه زاده حرامی میخوانند و عدهی دگر را غول بیابانی؟
زبان چیزی برتر از وسیله افهام و تفهیم نیست .ارزشهای عاطفی و زیبایی
شناسانه ی که ما به آن چسپ میزنیم مانند ارزشهای تباری و قومی است:
همه خودساخته است و میان تهی .هر ملت حتی گویندگان گوشخراش ترین
زبانها زبان خود را دوست دارند و میتوانند در وصف اش "کاخ بلند" بسازند .من
مخالف این آزادی و محبت آنها نیستم ولی میخواهم به این نکته موالنا تاکید
کنم که :ای بسا هندو و ترک همزبان ،ای بسا دو ترک چون بیگانگان  /پس
زبان محرمی خود دیگرست ،همدلی از همزبانی بهرتست.
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 8روش آموزش انضباط شخصی به کودکان

با وجودیکه انضباط شخصی یکی از شش مهارت مهم
زندگی است که باید به کودکان آموخته شود ،اما اغلب
نادیده گرفته م یشود .دالیل بسیاری ب رای اینکه چرا
کودکان باید انضباط شخصی را بیاموزند وجود دارد .این
مهارت مهمی است که در طول زندگی م یتواند خیلی
به آنها کمک کند .آموزش مهارت انضباط شخصی
در طول زندگی کودک باید فرایندی در جریان باشد و
شیوههای متفاوتی وجود دارد که والدین م یتوانند مهارت
انضباط شخصی را ارتقا دهند و یا از آن حمایت کنند.
 -1ساختاری را در نظر بگیرید
کودکان به یک ب رنامه منظم و روتین نیاز دارند تا بتوانند
مهارت خودانضباطی را کسب کنند .قوانین شفاف و
مشخصی را ب رای خانه وضع کنید و هر زمان که قانونی
شکسته شد عواقب و پیامد آن را حتما اجرا کنید .این کار
به کودکان م یآموزد که باید انتظار چه چیزی را داشته
باشند و آنها بهتر مهیای اتخاذ تصمیمات سالم و صحیح
م یشوند.
هر روز ب رنامه زمانبندی مشابهی را تهیه کنید .کودکان باید
یک ب رنامه منظم صبحگاهی داشته باشند مانند خوردن
صبحانه ،شانه کردن مو ،مسواک زدن و لباس پوشیدن.
یک ب رنامه روتین هم ب رای بعد از مدرسه ب رایشان درنظر
بگیرید .این ب رنامه به آنها م یآموزد تا چگونه زمانشان را
بین کارها و وظایف شان ،تکالیف مدرسه و فعالی تهای
سرگرم کننده و تفریحی تقسیم کنند .همچنین مهم است
تا ب رنامه زمانی منظمی هم ب رای خواب داشته باشند زی را
اهمیت استراحت و آرام گرفتن را هم به آنها م یآموزد.
 -2آموزش دهید
کودکان باید بدانند که چگونه تصمیمات سالم و صحیحی
ب رای خودشان بگی رند .زمانی که پای کمک به کودکان
در فراگیری نحوه اتخاذ تصمیم صحیح به میان م یآید،
یک شیوه مقتدرانه م یتواند یکی از بهترین انواع تادیب
و تربیت باشد ،چرا که به کودکان کمک م یکند تا دالیل
ورای قوانین را درک کنند .به جای اینکه فقط به کودک
بگویید «به محض اینکه از مدرسه رسیدی اول تکالیفت
را انجام بده» دلیل زی ربنایی آن را ب رایش توضیح دهید.
به او بگویید «خیلی بهتر است تا اول تکالیف مدرسه ات
را انجام دهی و بعد زمان آزاد داشته باشی ،این زمان آزاد
م یتواند همانند پاداشی ب رای انجام تکالیفت باشد» .این
م یتواند به آنها کمک کند تا درک کنند چرا انجام این
کار بهتر است به جای اینکه فکر کنند «من باید تکالیفم
را تا قبل از شام انجام دهم چون صرفا مادرم گفته که باید
این کار را انجام دهم» .ایفای نقش یک مدل و الگو در
این زمینهها خودش م یتواند شیوهی عالی ب رای آموزش
خودانضباطی به کودکان باشد .مسائل و مشکالت خاصی
را که احتماال کودکان با آنها مواجه اند را تعیین کنید و
شیوههای متفاوت مواجهه و مقابله با آن مشکالت را به
بحث و گفتگو بگذارید.
ب رای کودکان کوچکتر با نمایش به او نشان دهید که
اگر کودک دیگری اسباب بازی اش را گرفت چگونه باید
عکس العمل نشان دهد ،به او حرف زشت و ناسزا بگوید یا
او را بزند؟ شاید هم بتواند کار بهتری انجام دهد .با کودکان
بزرگتر ،هم م یتوانید با نمایش نشان دهید که چگونه
در مقابل فشار همساالنش مقاومت کند یا در شرایط بد
و ناایمن چه کاری انجام دهد .آموزش عملی و همراه با
نمایش م یتواند به کودکان کمک کند تا احساس آمادگی
بهتری داشته باشند و نیز م یتواند مانع عکس العملهای
ب یاختیار و غریزی از سمت آنها شود.

 -3پیامدها و عواقب مشخصی را در نظر
بگیرید
گاهی اواقت کودکان نیاز دارند تا با عواقب و پیامدهای
طبیعی اعمال و کردارشان مواجه شوند .بچهی که دائما
تکالیفش را فراموش م یکند و در خانه جا م یگذارد ،اگر
مادرش هر زمان که او تکالیفش را فراموش کرد و جا
گذاشت آنها را به مدرسه ببرد ،او هرگز نخواهدآموخت
که وسایل شخصی و متعلقاتش را خودش هر روز جمع
و آماده کند .در عوض شاید باید با عواقب و پیامد این
کارش از طرف معلمش مواجه شود تا اینگونه درس خوبی
بیاموزد.
گاهی اوقات کودکان نیاز به پیامدهای منطقی دارند.
بچهی که خیلی خشن و ب یمالحظه با کامپیوتر مادرش
بازی م یکند ،شاید بد نباشد که از بازی با آن محروم شود.
یا بچهی که صبح به سختی از خواب بیدار م یشود شاید
باید شب کمی زودتر بخوابد تا صبح راحتتر بیدار شود.
زمانی که والدین بر انضباط شخصی تمرکز م یکنند،
ضرورت دارد تا از جنگ قدرتها اجتناب کنند .سعی
نکنید تا فرزندان تان را وادار به انجام کاری کنید چون
اینگونه آنها خود انضباطی را نخواهند آموخت .درعوض،
پیامدهای منفی رفتار و کردارشان را که با آنها مواجه
خواهند شد متذکر شوید و انتخابهایی را در اختیارشان
بگذارید .آنها باید بیاموزند که چگونه ب رای خودشان
تصمیمات سالم و صحیح بگی رند آن هم با در نظر گرفتن
ارزیابی و سبک و سنگین کردن پیامدها و عواقب.
 -4مهارتهای حل مسئله را به فرزندتان
بیاموزید
مهارتهای حل مسئله را به کودک تان بیاموزید و با
کمک هم بر موارد خاصی از حل مسئله که مرتبط با
خودانضباطی است کار کنید .گاهی اوقات از فرزندتان
بپرسید در این مورد خاص چه فکر م یکند این کار
م یتواند چشم او را ب رای خلق راهکارهایی درست و
خالقانه باز کند.
گهگاهی ب رای برخی از مشکالت راهحلهای ساده وجود
دارد .ب رای مثال بچهی که حاضر شدن و لباس پوشیدن
در صبح ب رای مدرسه ب رایش کار سخت و مشکلی است،
م یتواند از شب قبل لباسهایش را آماده بگذارد .یا تایمری
را روی پنج دقیقه تنظیم کند تا در عرض این زمان لباس
بپوشد ،این کار م یتواند او را ب رای انجام این وظیفه اش
آماده کند.
مشکالت و مسائل پیچیدهتر ممکن است نیاز به
مجموعهی از آزمون و خطا از نوع مداخله داشته باشند.
نوجوانی که تکالیفش را انجام نمی دهد ممکن است قبل
از اینکه خودش آنقدر انگیزه بیابد تا تکالیفش را خودش
انجام دهد به یک سری تغیی رات نیاز داشته باشد.
از محرومیت از امتیازات استفاده کنید .اگر موثر واقع نشد،
سعی کنید تا بعد از زمان مدرسه در آنجا (مدرسه) بماند تا
قبل از آمدن در خانه تکالیفش را انجام دهد.
تا زمانی که راه مناسبی را پیدا کنید حتما الزم است راه
حلهای متفاوتی را امتحان کنید ،اما مدنظر داشته باشید
که در طی این مسیر فرزندتان نیز باید همیشه حضور
فعال داشته باشد.
 -5هر بار و هر زمان یک رفتار را شکل دهید
خودانضباطی فرایندی است که تبحر و اصالح آن سالها
زمان م یبرد .از استراتژیهای تربیتی متناسب با سن
استفاده کنید تا در هر زمان یک رفتار خاص را شکل دهید.
به جای اینکه از بچهی  6ساله انتظار داشته باشید خودش

به صورت خودکار و بدون کوچکترین تذکر و یادآوری تمام
کارهای معمول صب حگاهش را انجام دهد ،از یک جدول
تصویری که روی دیوار نصب شده استفاده کنید که در آن
یزند،
شخصی را به تصویر کشیده که موهایش را شانه م 
یزند و لباس م یپوشد و حاضر م یشود.
مسواک م 
شما حتی م یتوانید از فرزندتان که دارد این کارها را انجام
م یدهد عکس بگیرید و نمودار خودتان را درست کنید.
در صورت لزوم ،هر چند یک بار به فرزندتان متذکر شوید
که به نمودار نگاه کند تا زمانی که او بتواند بدون نگاه
کردن به نمودار خودش تمام وظایفش را انجام دهد.
سرانجام روزی م یرسد که او اصال به یادآوری و تذکر نیازی
ندارد و ب رای انجام امور انضباطی اش اصال به نمودار هم
نیازی نداشته باشد.
 -6پاداش
یک سیستم پاداش صحیح م یتواند روش فوقالعادهی
ب رای حل مشکالت خاصی که مرتبط با خودانضباطی
است باشد .یک کودک دوران ابتداییه که شبها حاضر
نیست در تخت خودش بخوابد ،جدول برچسب م یتواند
انگیزه قویای در او ایجاد کند.
ب رای بچه بزرگتری که تکالیفش را به موقع انجام
نم یدهد و یا وظایفش را انجام نم یدهد ،سیستم اقتصاد
ژتونی م یتواند خیلی مثمرثمر واقع شود .سیستم پاداش
باید کوتاه مدت باشد .والدین م یتوانند به محض اینکه
بچهها در انجام این مهارتها مهارت کافی را یافتند به
تدریج آنها را حذف کنند.
چندین پاداش وجوددارد که اصال نیازی به هزینه کردن
پول ندارد و والدین م یتوانند از اعطای امتیاز خاصی به
فرزند ،یا افزایش زمان بازی و کار با وسایل الکترونیکی
بهره بب رند تا به فرزندان شان انگیزه دهند تا مسئوالنه
رفتار کنند.
 -7تشویق
هر زمان که فرزندتان خودانضباطی بروز داد حتما او را مورد
تحسین و تشویق قرار دهید .اگر فرزندتان به جای اینکه
ب رادرش را کتک بزند از شما کمک خواست ،بگویید «کار
فوقالعادهی انجام دادی که کمک خواستی» .گاهی اوقات
کارها و رفتارهای خوب نادیده گرفته م یشود درحال یکه
تشویق و تحسین بچهها ب رای اخذ تصمیمات درست
و صحیح به احتمال زیاد باعث افزایش و تکرار چنین
رفتارهایی در او خواهدشد.
حتی زمانی که بدون تذکر و یادآوری شما فرزندتان کاری را
انجام م یدهد او را تشویق کنید ،بگویید «خیلی کار خوبی
کردی قبل از اینکه من بگویم شروع به انجام تکالیفت
کردی» .یا «خیلی به تو افتخار م یکنم که امروز خودت
به تنهایی اتاقت را تمیز کردی» .حتی بگویید «ممنون از
اینکه بعد از خوردن غذا ظرفت را داخل سینک ظرفشویی
گذاشتی .کارت عالی بود» .این کار باعث تشویق در تکرار
عملکرد کودک م یشود.
 8ـ کودکان از رفتار شما م یآموزند تا حرفهای
شما
اگر آنها ببینند که شما مدام امروز و فردا م یکنید یا
به جای شستن ظرفها ترجیح م یدهید تلویزیون تماشا
کنید ،آنها نیز عادات شما را بر م یگزینند .با داشتن رفتار
مناسب و صحیح نقش الگوی خوبی را ب رای فرزندان تان
ایفا کنید.
به آنها نشان دهید چگونه به وظایف شان عمل کنند،
خشم شان را کنترل کنند و تصمیمات درست و صحیح
بگی رند( .برترین ها)
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تام کلورلی:
میخواستیم جشن جرارد را خراب کنیم
استون ویال در نیمه نهایی جام حذفی
انگلیس لیورپول را شکست داد .از آنجایی
که این آخرین فصل حضور استیون جرارد
در لیورپول است ،او و اعضای باشگاه
والبته هواداران دوست داشتند که کاپیتان
تی مشان با قهرمانی از تیمش جدا شود.
اما با شکست مقابل استون ویال در جام

حذفی ،این شانس از بین رفت .تام
کلورلی ،بازیکن ویال که به طور قرضی از
یونایتد به این تیم آمده ،به تلگراف گفته:
«خرب داشتم .م یخواستیم جشن را خراب
کنیم و کردیم .متعجب نشدم .ما مستحق
برد بودیم .حاال هم م یخواهیم کار را متام
کنیم».

الخلیفه :میتوانیم مسی
و رونالدو را جذب کنیم
مالک قطری باشگاه پاری سن ژرمن اطمینان دارد که م یتواند
مسی و رونالدو را باهم به خدمت بگیرد.
این رویای نارص الخلیفه ،مالک قطری باشگاه پاری سن
ژرمن است که مسی و رونالدو را بصورت ه مزمان در تیم خود
داشته باشد .هرچند که با توجه به رقم فسخ قرارداد این دو
فوق ستاره بارسا و ریال ،شاید جذب آنها  1میلیارد یورو خرج
روی دست این مدیر متمول بگذارد.
او در همین رابطه به  BBCگفت :روشن است که ما از لحاظ
مالی این توانایی را داریم تا مسی و رونالدو را به خدمت
بگیریم .هر چیزی در باشگاه ما امکان پذیر است.
الخلیفه در مورد وضعیت پاری سن ژرمن گفت :همه چیز عالی
پیش م یرود .برای سومین فصل متوالی قهرمان لوشامپیونا
شدیم .جام اتحادیه را نیز فتح کردیم و در فینال جام حذفی
نیز حضور داریم (مقابل اورس) .ه مچنین امسال یک بار
دیگر به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان رسیدیم .رویای
ما قهرمان شدن در این جام است و هر سال به هدفمان
نزدی کتر م یشویم .به توانای یهای تیمم ایامن دارم.




چرا کاسیاس و ریال قصد جدایی از هم را
ندارند؟

ایکر کاسیاس با وجود ب یمهریهای
فراوانی که در طول فصل گذشته از
سوی هواداران ریال مادرید دید ،اعالم
کرده که قصد جدایی از ریال را ندارد.
کاسیاس ابتدای فصلی که گذشت،
بارها در برنابئو از سوی هواداران ریال
مادرید هو شد و این اتفاق در مقاطع
مختلف دیگر فصل نیز تکرار شد.
هرچند که در آخرین بازی فصل ریال
برابر ختافه ،ریال یها با تشویق او
به نوعی از دروازهبان اسطورهی خود
دلجویی کردند.
در حال یکه بسیاری تصور م یکردند که
کاسیاس بخاطر اتفاقات این فصل از
ریال جدا خواهد شد ،او اعالم کرد که
تا پایان مدت قراردادش که جون 2017
خواهد بود ،در ریال خواهد ماند.
وبسایت گول دیروز در گزارشی و به نقل
از منابع نزدیک به باشگاه ریال مادرید،
مدعی شد در صورت یکه کاسیاس به

میل خود قصد جدایی از ریال را داشته
باشد ،مبلغ  14میلیون یورو را از دست
خواهد داد .ه مچنین در صورت یکه ریال
بخواهد کاسیاس را کنار بگذارد ،باید
همین مبلغ را به عنوان غرامت به این
بازیکن بپردازد.
شاید به همین دلیل است که طرفین
عالق هی به جدایی از هم ندارند و هر
کدام منتظر حرکت دیگری نشسته اند.
این در حالی است که مذاکرات ریال
با دخیا به مراحل جدیتری رسیده و
احتامال فصل بعد شاهد حضور دروازهبان
حال حارض منچسرتیونایتد در چارچوب
دروازه این تیم خواهیم بود.
اوضاع وقتی بغرن جتر م یشود ،وقتی
بدانیم که کیلور ناواس ،دروازهبان
کاستاریکایی ریال ،روز جمعه در
مصاحب هی از عزم جزم خود برای ماندن
در ریال و کسب جایگاهی ثابت در
ترکیب این تیم خرب داد.



ریو فردیناند
از دنیای فوتبال خداحافظی کرد

سابق
کاپیتان
فردیناند،
ریو
منچسرتیونایتد ،دیروز ب هصورت رسمی
خداحافظی خود از دنیای فوتبال را اعالم
کرد .او فصل گذشته با جدایی از یونایتد،
برای کوئینز پارک رنجرز به میدان رفت.
فردیناند  36ساله در مصاحبه باBT
 ،SPORTخرب خداحافظی خود از میادین
فوتبال را به اطالع عموم رساند .این
مدافع ارزشمند ،در طول  18سال حضورش
در دنیای حرف هی فوتبال ،افتخارات
متعددی را به دست آورد.
او  12سال برای منچسرتیونایتد به میدان
رفت و با این تیم  6بار قهرمان لیگ برتر
انگلیس شد؛ سه بار جام اتحادیه و فتح
 FA CUPو لیگ قهرمانان اروپا ،از دیگر
افتخاراتی بودند که او با یونایتد کسب
کرد .فردیناند ه مچنین  81بار پیراهن تیم
ملی انگلیس را نیز به تن کرد.

ریو فردیناند که در غم از دست دادن
همرس خود نیز به رس م یبرد ،به BT
 SPORTگفت :پس از  18سال فوتبالیست
حرف هی بودن ،حاال احساس م یکنم که
زمان برای بازنشستگی و خداحافظی من
از ورزشی که عاشقش هستم رسیده است.
وقتی  12ساله بودم و فوتبامل را آغاز کردم،
هرگز تصور من یکردم که روزی برای تیم
محبوب کودک یهایم وستهام بازی کنم.
ای نکه روزی کاپیتان لیدز یونایتد شوم،
با منچسرتیونایتد فاتح لیگ قهرمانان
اروپا شوم و رسانجام بار دیگر برای اولین
مربی دوران حرف هی ام "هری ردنپ" در
کوئینزپارک رنجرز بازی کنم.
همیشه به  81بازی ملی خودم برای
انگلیس افتخار کرده ام .ای نها خاطرات
گرانبهایی هستند که همیشه با من
باقی خواهند ماند.



آرتورو ویدال گزینه مورد عالقه بنیتس
برای ریال

روزنامه مارکا گزارش داد که با منتفی
شدن خرید پوگبا ،حاال ریال مادرید قصد
دارد آرتورو ویدال و مارکو وراتی به خط
هافبک خودش اضافه کند.
به گفته این منبع ،هافبک شیلیایی به
خاطر دوندگی و جنگندگی نگاه رسان
ریال را به خود جلب کرده است .رافائل

بنیتس هفته گذشته از باشگاه ناپولی
خداحافظی کرد و همین موضوع باعث
شده تا وی را جانشین کارلتو در ریال
مادرید بدانند .حال این روزنامه اسپانیایی
متعقد است رافائل بنیتس قصد دارد با
آمدن به ریال ،ویدال را از یووه خریداری
کند.

بالتر:
آنهایی را که علیه من رأی
دادند میبخشم اما فراموش
نمیکنم
سپ بالتر در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از
پیروزیاش در انتخابات دوره جدید ریاست فیفا ،به
یوفا و آمریکا به عنوان دو مخالف اصلی متدید دوران
مدیریت  17ساله او در فدراسیون جهانی فوتبال
هشداری جدی داد.
بالتر  79ساله گفت :من مسئولیت طوفانی که به راه
افتاده است را برعهده م یگیرم اما در آن با اعضای
کمیته اجرایی سهیم هستم ،چون این کل مجموعه
است که باید مسئولی تپذیر باشد .ما کشتی فیفا را به
آبهای آرام بازخواهیم گرداند و آن را به دوران آرامش و
شادی خواهیم رساند .من کسانی را که علیه من بودند،
م یبخشم اما آنها را فراموش من یکنم .من رئیس همه
هستم ،حتی آن اتحادی ههای یکه علیه من رأی دادند.
به نظر من این اتحادی هها روی پیشنهاداتی که برای
جام جهانی  2026خواهد شد تأثیری نخواهند گذاشت
اما زمانی که پای حمالت فردی به میان بیاید م یگویم
بله ،این اتحادی هها روی من تأثیر گذاشت هاند.
بالتر ادامه داد :من به عنوان رئیس فیفا ای نجا هستم
و به کارم ادامه خواهم داد .من به جنگم برای رسیدن
به اهداف خوب ادامه م یدهم و هامنطور که گفتم
حاال وظیفه من است که به مسئولی تهایم ،عمل کنم.
من اما در این کار تنها نیستم .اعضای کمیته اجرایی
گفت هاند که من مسئول همه چیز هستم.
وی افزود :م یگویید چرا استعفا نکردم؟ جوابش خیلی
ساده است .به این خاطر که شام نتایج کنگره فیفا را
دیدید و اعضای فیفا فکر م یکنند که من هنوز هم آن
کسی هستم که م یتواند این مشکالت را حل کند.
بالتر درباره بازداشت اخیر شش تن از مقامات اجرایی
ارشد فیفا و در پاسخ به این سؤال که آیا او از گسرتش
تحقیقات  FBIو مقامات قضایی سوئیس درباره پرونده
فساد در فیفا من یترسد و بیم دستگیر شدن ندارد،
تأکید کرد :به چه دلیل باید دستگیر شوم؟ آمریکای یها
دارند تحقیقات را انجام م یدهند .آنها حق دارند این
کار را انجام دهند .من نگران چیزی نیستم و مخصوص اً
نگرانی درباره کارهای خودم ندارم.
رئیس فیفا معتقد است که در پشت پرده دستگیری
مقامات ارشد فیفا در زوریخ یک توطئه آمریکایی با
هدف آشفته کردن جو کنگره فیفا وجود داشته است.
او گفت :متام این اتفاقات منجر به این شد که پولیس
به یک هتل حمله کند و جالب ای نجاست که سه
خربنگار آمریکایی در محل حارض بودند.
چهار اسپانرس از جمع حامیان مالی فیفا پس از افشای
فساد جدید این سازمان به همکاری خود با فدراسیون
جهانی فوتبال پایان دادند که نایکی هم جزو آنها بوده
است .بالتر اما ابراز اطمینان کرد که متام اسپانرسهای
فیفا را به از رسگیری همکاری خود با این سازمان
ترغیب خواهد کرد.
وی اظهار داشت :ما با اسپانرسها متاس داشتیم .من
با منایندگان ت کتک آنها مالقات خواهم داشت و
مطمئنم که همه آنها را برخواهم گرداند.
بالتر در پایان گفت که در سهمیه قارههای مختلف
در جام جهانی تغییر ایجاد من یشود و به این ترتیب به
شایعه افزایش سهمیه اقیانوسیه پایان داد.

آلگری :یوونتوس از رویارویی
با مسی و نیمار نمیترسد

ماسیمیلیانو آلگری تأکید کرد تیمش برای
روب هرو شدن با لیونل مسی در فینال لیگ
قهرمانان اسرتس ندارد .او گفت :فکر
م یکنم این طبیعی است که متام توجه
ما به فینال لیگ قهرمانان باشد و باید
برای آن ذوق داشته باشیم .احتامل ای نکه
فصلی مانند این برای ما تکرار شود کم
است ،چون در سه تورمننت مختلف بازی
کردهایم و در همه آنها تا پایان راه رفت هایم
و در دو تورمننت به هدف نهای یمان که
قهرمانی بود رسیدهایم .حاال باید ببینیم که
شنبه هفته آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.
آلگری ادامه داد :تیم من در این فصل بهرت
از این من یتوانست کار کند .فینال ،فینال
است و بررسی مشکالتی را که ما در این
فصل داشت هایم باید در در درجه دوم اهمیت
قرار داد .در فینال ما هیچ برتری نسبت
به حریف نداریم اما باید کام الً متوجه این
موضوع باشیم که شانسی واقعی برابر یک
تیم فوقالعاده داریم و باید امیدوار باشیم
که شانس هم کمی یارمان باشید ،چون در
لیگ قهرمانان معموالً ای نگونه است.
رسمربی پیشین میالن در خصوص رویارویی
شاگردانش با مثلث هجومی بارسلونا به
خصوص لیونل مسی ،تأکید کرد :نباید
اسرتس مواجهه با مسی یا دلواپسی
رویارویی با نیامر را داشته باشیم .در واقع من

دلیلی برای داشنت چنین اضطرابی را درک
من یکنم .این دو بازیکنان فوقالعادهای
هستند .زمانی که شام در چنین بازیهایی
رشکت م یکنید ،مشخص است که رقابتی
در سطحی جهانی خواهید داشت اما این
موضوع برای شام نباید به منبعی از اسرتس
و اضطراب تبدیل شود.
آلگری افزود :عالوه بر این اگر ما به فینال
لیگ قهرمانان راه پیدا کردهایم معنایش این
است که تی ممان از کیفیت الزم برخوردار
است ،هامنطور که فینالیس تهای قبلی
چنین شایستگی داشت هاند .ما م یدانیم
که در بارسلونا در خط حمل هاش بازیکنان
مهمی دارد ،درست مانند خط میان یاش
جایی که اینیستای خارقالعاده بازی
م یکند .با این حال ما باید آرامش خودمان
را حفظ کرده و با ذوق و شوق بازی کنیم.
در عین حال م یتوانیم با دست خودمان به
شانس قهرمان یمان در این رقاب تها رضبه
بزنیم .این هفته باید مانند متام هفت ههای
قبلی به میدان برویم .جایزهای که پتانسیل
کسب آن را داریم در سطح دیگری قرار دارد
اما نباید 24در ساعت روز به این موضوع
فکر کنیم ،چون انرژی روانی ما را م یگیرد.
تی مهای یوونتوس و بارسلونا شنبه هفته
آینده در ورزشگاه املپیک برلین در فینال
لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم م یروند.



برلوسکونی:
آنچلوتی و زالتان به میالن برمیگردند

در حالی که آنچلوتی از مدیران میالن
وقت خواسته تا در مورد پیبشنهاد
مرب یگری این تیم فکر کند ،سیلویو
برلوسکونی بسیار امیدوار است تا کارلتو
یک بار دیگر به میالن بازگردد.
هفته گذشته کارلو آنچلوتی پس از دو
فصل حضور در ریال مادرید از سمت
خود برکنار شد و بالفاصله اعالم کرد که
دوست دارد یک سال به اسرتاحت بپردازد.
با این حال ،مدیران میالن به شدت در
حال تالشاند تا او را از این تصمیم
منرصف سازند .حتی گالیانی ،نایب رئیس
میالن دو روز در مادرید حضور داشت و در
مالقات با کارلتو تالش کرد تا رضایت او
را جلب کند؛ با این حال آنچلوتی هنوز
جواب روشنی به این خواسته میالن یها
نداده است.

برلوسکونی مالک میالن ،دیروز در
گفتگو با اسپورت مدیاست در همین
رابطه گفت :بسیار امیدوارم تا آنچلوتی به
میالن برگردد و ی کبار دیگر روی نیمکت
مرب یگری ما بنشیند .اگر او به میالن
بیاید ،زالتان ابراهیموویچ هم به میالن
بر م یگردد.
این تنها من و گالیانی نیستیم که دوست
داریم آنچلوتی مربی میالن شود ،همه
هواداران دوست دارند کارلتو هدایت تیم
محبوبشان را بر عهده بگیرد .او یک
مربی برنده است و این را در تیم هایی که
در آنها حضور داشته ثابت کرده است.
فعال من یخواهم به گزین هی دیگر به غیر
از کارلتو فکر کنم .اگر او پیشنهاد ما را
قبول نکند ،آنگاه سایر گزین هها را بررسی
خواهیم کرد.



مارسلو به دلیل مصدومیت،
کوپا آمریکا را از دست داد

رودریگو السامر ،پزشک تیم ملی برزیل
گفت که باشگاه ریال مادرید دو روز
پیش با فدراسیون فوتبال برزیل متاس
گرفته تا بگوید که این بازیکن دچار
مصدومیت است :از جانب پزشکان
باشگاه ریال مادرید به ما گفته شد که
در یک جلسه مترینی او قصد پریدن
داشته و از آن لحظه به بعد درد شدیدی
در ناحیه کمر خود احساس م یکند.
ما برخی آزمایشات انجام دادیم و او
من یتواند از روز دوشنبه مترینات خود

با ما را آغاز کند .او برای ای نکه دوباره
بتواند مترین کند ،کم و بیش به سه
هفته زمان نیاز دارد .امروز او مشکالت
جدی دارد و من یتواند راه برود .هیچ راه
حل دیگری وجود ندارد.
جفرسون  ۲۱ساله در حال حارض برای
تیم اینرتناسیونال بازی م یکند .برزیل
اولین بازی خود در رقاب تهای کوپا
آمریکا را در گروه  Cمقابل پرو در تاریخ
 ۱۴جون برگزار خواهد کرد ،گروهی که
در آن ونزوئال و کلمبیا نیز حضور دارند.

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
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چین ،روسیه و هند
یکند
از روند صلح در افغانستان حمایت م 
اطالعات روز :مقامهای چین ،روسیه و
هند به تازگی در یک نشست سهجانه از روند
صلح افغانستان حامیت کردهاند.
این مقامها در نشستی در دهلی نو پایتخت
هند از وضعیت امنیتی افغانستان ابراز
نگرانی کرده وگفتهاند که ناامنی در این
کشور تأثیر مستقیم بر امنیت و ثبات منطقه
دارد.
نرشیهی هندی ایکانومیک تایمز به نقل از
هواچون یینگ ،سخنگوی وزارت خارجهی
چین گزارش داده که مقامهای هند ،چین
و روسیه در دهلی نو با هم دیدار کردهاند.
در این دیدار روی مسایل اقتصادی
افغانستان بحث شده و آنها تعهد کردهاند
که از بازسازی اقتصاد افغانستان نیز حامیت
خواهند کرد.
همچنان این نرشیه از زبان سخنگوی
وزارت خارجهی چین نوشته است که چین،
روسیه و هند به توافق رسیدهاند تا بعد از این
به گفتگوهای شان در مورد افغانستان ادامه
دهند.
این نشست درحالی برگزار شده که در دو ماه
اخیر ناامنیها در شامری از والیتها به ویژه
والیتهای شامل افزایش یافته است.
پیش از این نیز مقامهای روسیه و هند از از
افزایش ناامنیها در شامری از والیتهای

شاملی ابراز نگرانی کرده بودند .گفته
میشود ،روسیه نگران است که بیثباتی
در افغانستان باعث بیثباتی کشورهای
همپیامنش در آسیای مرکزی شود.
با این حال ،در روزهای اخیر شورای عالی
صلح افغانستان از پیشرفت تالشهای
صلح با طالبان خرب دادهاند .اعضای این
شورا دو روز پیش گفتند که قرار است در
روزهای آینده منایندگان طالبان و حکومت
به طور غیررسمی در خارج از کشور دیدار
داشته باشند.
چندی پیش رسانهها گزارش دادند که
اعضای گروه طالبان با منایندگان حکومت
در چین دیدار داشتهاند.
گفته میشود ،چین وعده داده که افغانستان
را در روند صلح همکاری میکند .شامری از
کارشناسان بر این باورند که چین با پاکستان
روابط نزدیک دارد و از همین رو ،نقش این
کشور در روند صلح مهم است.
از سوی هم رسانههای روسیه خرب دادهاند
که والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه،
از رییس جمهور غنی خواسته که در نشست
رسان کشورهای عضو سازمان شانگهای
رشکت کند.
قرار است این نشست در ماه جوالی به
میزبانی شهر اوفای روسیه برگزار شود.
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وزارت داخله 32 :تن از شورشیان طالب کشته شدهاند
اطالعات روز :وزارت داخلهی کشور با نشر
خبرنامهای از کشته شدن  32تن از شورشیان
طالب در دو روز گذشته در نتیجهی عملیات
مشترک نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط
مختلف کشور خبر میدهد.
وزارت داخله میگوید که این عملیات به
منظور سرکوب و نابودی دشمنان افغانستان
در والیتهای ننگرهار ،قندوز ،بدخشان ،سرپل،
ارزگان ،پکتیکا و هرات راه اندازی گردیده بود
که در آن  32تن از شورشیان مسلح کشته 5 ،تن
زخمی و  14تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی
بازداشت شدهاند .اما در مورد تلفات نیروهای

امنیتی در این خبرنامه چیزی گفته نشده است.
در خبرنامهای وزارت داخله آمده که در این
عملیات مقداری جنگافزار نیز به دست نیروهای
امنیتی کشور افتاده و در حال حاضر در شماری
از والیتهای کشور عملیات پاکسازی جریان
دارد.
وزارت داخله ،هدف راه اندازی این عملیات را
پاکسازی و جلوگیری از بازگشت دوبارهی
شورشیان طالب در این مناطق گفته است.
از سوی هم نیروهای پولیس در دو روز گذشته
از  9رویداد انفجار ماین در مربوطات والیتهای
ننگرهار ،قندهار ،پکتیا و هلمند جلوگیری

کردهاند .گفته میشود این ماینها به تازگی
از سوی شورشیان به منظور اهداف تروریستی
جاسازی شده بودند.
این در حالی است که هر سال با گرم شدن هوا
شورشیان طالب حمالت شان را بر نقاط مختلف
کشور افزایش میدهند .در جریان دو ماه سال
جاری شورشیان طالب حمالت شان را بیشتر از
پیش افزایش دادهاند.
همچنان نیروهای امنیتی نیز ضد حمالت را
به هدف پاکسازی شورشیان در والیتهای
مختلف به راه انداختهاند که همه روزه تلفات
زیادی از این درگیریها گزارش میشود.

وزارت دفاع :تلفات سنگین بر شورشیان طالب وارد شده است

اطالعات روز :وزارت دفاع کشور با نشر
اعالمیهای خبر میدهد که در نتیجهی عملیات
مشترک زمینی و هوایی نیروهای اردوی ملی،
طی سه روز گذشته در والیتهای مختلف،
 93تن از گروه طالبان کشته و دهها تن زخمی
شدهاند.
در اعالمیهای وزارت دفاع آمده که این عملیات
در مربوطات والیتهای بدخشان ،پکتیا ،ارزگان،
پکتیکا ،خوست ،بادغیس ،سرپل ،غزنی ،قندهار،
بلخ ،قندوز ،کاپیسا ،فراه ،هلمند و هرات به منظور
سرکوب دشمان افغانستان و برقراری امنیت بهتر
انجام شده است.
وزارت داخله میگوید که این عملیات در
ولسوالیهای جرم ،بهارک ،یمگان و وردوج

والیت بدخشان و در ولسوالیهای چوره ،چنارتو،
ارزگان خاص ،دهراوود ،چارچینو و سراب والیت
ارزگان صورت گرفته است.
همچنان بخشی از این عملیات در ولسوالیهای
گومل و گیالن والیت پکتیکا ،در مربوطات
والیت خوست ،ولسوالی قادیس والیت بادغیس،
ولسوالی خوگیانی والیت غزنی ،نیش و میانشین
والیت قندهار ،چمتال والیت بلخ ،روستاهای
گورتپه ،تلوکه و ولسوالی امام صاحب والیت
قندز ،تگاب والیت کاپیسا ،باالبلوک و انار دره
والیت فراه ،مارجه والیت هلمند ،ولسوالی پشتون
زرغون و مربوطات شهر هرات راه اندازی گردیده
بود.
به نقل از این اعالمیه 9 ،تن از نیروهای اردوی

ملی نیز از اثر انداخت سالح سنگین دشمن و
انفجار ماینهای کنار جادهای در جریان این
عملیات کشته شدهاند .در هفتههای اخیر برخی
از ولسوالیهای والیت ارزگان ،بدخشان ،غزنی،
فراه و هلمند به شدت ناامن شده است.
روز جمعه ،عبدالکریم کریمی ،ولسوال ارزگان
خاص والیت ارزگان از نزدیک شدن طالبان به
دروازههای مرکز این ولسوالی اظهار نگرانی کرده
و خواستار اعزام نیروهای تازه نفس و مهمات به
این ولسوالی شده بود.
ولسوال ارزگان خاص گفته بود که اگر به نیروهای
امنیتی که در سه تا چهار کیلومتری مرکز این
ِ
ولسوالی کمربند امنیتی ایجاد کرده ،کمک نرسد،
این مقاومت خواهد شکست.

