
فرمانده جان احمد در شیرپور، محله مرفه نشین کابل، سه روز است  خانه سه طبقه  
میزبان فرماندهان برجسته جهادی است. افراد سوار بر ماشین های زرهی آخرین مدل 
نیمه های دوشنبه  می آیند.  او  با  برای همدردی  مسلح  محافظان  از  پر  تعقیبی های  با 

شب کماندوهای آمریکایی در یک حمله غافلگیرکننده...

درباره شفاخانه ها و كم كاري ها، هرج و مرج، بي انضباطي ها و نا بساماني هاي آنها، 
الهي  بيكران  به لطف  تا چندي پيش  از آنجا كه  سخن هاي فراوان شنيده بودم ولي 

گذرم بدان جاها نيفتاده بود، نمي توانستم عمق فاجعه را درك كنم.
مردم مي گفتند: به مريض ها رسيدگي نمي شود...

میدان وردک  از جنگ در ولسوالی جلریز والیت  مقامات محلی  گزارش هایی که 
صورت  به  سفید  و  سیاه  پرچم های  با  مسلح  تروریستان  که  می دهد  نشان  اند،  داده 
گروهی به چند پوسته ی امنیتی در این ولسوالی حمله کرده اند و تمامی پوسته های 
امنیتی در مسیر بهسود را تصرف کرده اند. گزارش های متفاوت از ارقام تلفات برجا 

مانده از این حمله وجود دارد. اما منابع محلی گفته اند ...

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به روز چهار شنبه 
در نشست که با حضور مقام های امنیتی و فرماندهان و بزرگان والیت پروان برای بررسی 
در  فرمانده جهادی  ذخیره گاه سالح یک  بر  نیروهای خارجی  پیش  روز  عملیات چند 
والیت پروان برگزار شده بود گفت که در عملیات توطئه ای در کار نبوده...          صفحه 2

توافقنامه ی  شدن  نهایی  از  خبرنامه ای  نشر  با  جمهوری  ریاست  ارگ  روز:  اطالعات 
همکاری میان افغانستان و اتحادیه ی اروپا خبر داده است. در خبرنامه آمده است که به شام 
روز پنج شنبه با حضور رییس جمهور، نمایندگان افغانستان و نمایندگان اتحادیه ی اروپا 
این توافقنامه نهایی گردید.  از طرف افغانستان حضرت عمر زاخیلوال...                  صفحه 2

افغانستان هم چنان  از سقوط رژیم طالبان، زنان در  سیزده سال پس 

رایتس  گوبل  توسط  که  تحقیقی  می کنند.  تحمل  را  بدرفتاری  و  ظلم 

انجام شده است، نشان می دهد که تقریبا از هر ده زن افغان نه زن با 

خشونت فزیکی، جنسی یا روانی مواجه اند یا به ازدواج اجباری وادار 

می شوند.

در اکثریت موارد، عزیزترین افراد، افرادی که این زنان بیش از هرکس 

آن ها  با  شان،  خانواده های  اعضای  دارند،  اعتماد  آن ها  به  دیگری 

از برخی  بدرفتاری می کنند. در حالی که خانه های امن تالش می کنند 

این زنان محافظت و حمایت قانونی کنند...
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افغانستان کشور زنان نیست
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حمله نیروهای آمریکایی  به "انبار سالح" 
در والیت پروان و نگرانی مجاهدین سابق طالبان در حدود 30 نیروی امنیتی را کشتند و شماری را سربریدند

عبداهلل: توطئه ای در کار نبوده و عملیات 
علیه شخص مشخص صورت نگرفته است

توافقنامه همکاری 
میان افغانستان و اتحادیه ی اروپا نهایی شد

گزارِش تلخ از حادثه ي تلخ

فاجعه در جلریز؛ 
چرا تمامی نیروهای اربکی کشته شدند؟

فاجعه در جلریز
صفحه 2 



اطالعات روز: مقام های محلی والیت میدان وردک در 
غرب کابل خبر داده اند که پس از حمله ی شورشیان طالب 
بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی جلریز این والیت 
ناپدید  تن  ده ها  و  امنیتی کشته  نیروهای  از  تن  حدود سی 

شده اند.
این مقام ها از شدت گرفتن جنگ در این ولسوالی هشدار 
داده و گفته اند اگر نیروهای کمکی هر چه زودتر به محل 
خواهد  سقوط  طالبان  بدست  ولسوالی  این  نشوند،  اعزام 

کرد.
روز  وردک  میدان  والیتی  شورای  معاون  شنیزی،  مسعود 
گذشته گفته که در اثر جنگ در ولسوالی جلریز دست کم 
سی تن از نیروهای امنیتی کشته شده اند و دوازده پوسته نیز 

به تصرف طالبان درآمده است.
آقای شنیزی افزود که درحال حاضر به جز مرکز ولسوالی 

جلریز دیگر مناطق در تصرف طالبان قرار دارد.
پنج شنبه هفته ی گذشته بدین سو شورشیان طالب  از روز 
عطاهلل  کردند.  حمله  جلریز  ولسوالی  بر  جهت  چند  از 
این  که  گفته  وردک  میدان  والی  سخن گوی  خوگیانی، 
به صدها  را دارد و شمار مهاجمان  حمله ها شکل گروهی 

تن می رسد.
آقای خوگیانی افزوده  که نیروهای امنیتی، علملیات نظامی 

را در برابر این حمله ها سازماندهی کرده اند.
اما احمد جعفری، رییس شورای والیتی میدان وردک گفته 
که تا هنوز هیچ عملیات نظامی در منطقه راه اندازی نشده 

است.
آقای جعفری روز گذشته در نشست خبری در کابل گفت: 
رییس  دفترهای  مقام های  شمول  به  پیهم  گذشته  روز  »ما 
اعزام  به خاطر  امنیتی  مسئوالن  با  اجرایی،  رییس  و  جمهور 
به خاطر  نیرویی  هیچ  اما  شدیم،  تماس  به  اضافی  نیروهای 

عقب زدن مخالفان به این ولسوالی اعزام نشده است.«
میان  شدید  جنگ  حاضر  حال  در  که  که  افزود  جعفری 

طالبان و نیروهای امنیتی در این ولسوالی جریان دارد.
معاون  خلیلی،  کریم  به  نزدیک  مبنع  یک  حال،  همین  در 
گفته  بخدی  خبرگزاری  به  جمهوری  رییس  پیشین  دوم 
نیروی کمکی در دو  تعداد  اثر تالش آقای خلیلی،  بر  که 

چرخ بال به منطقه اعزام شده است.
را  این وسوالی  در  مقام ها، وضعیت  از  برخی  هم  از سوی 
خراب توصیف کرده اند. فرمانده پولیس محلی در ولسوالی 

جلریز گفته که تعداد تلفات نیروهای امنیتی بییشتر از رقمی 
است که اعالم شده است.

او در گفت وگو با خبرگزاری بخدی گفته است که تا صبح 
روز گذشته، نزدیک به چهل سرباز در پوسته های مختلف 

کشته شده و ده ها سرباز دیگر ناپدید هستند.
گرفته  عهده  به  را  حمله ها  این  مسئولیت  طالبان  گروه 
که  کرده  ادعا  طالبان  سخن گوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح  است. 
جنگ جویان این گروه ده ها پاسگاه را در ولسوالی جلریز 
تصرف کرده اند. در همین حال شورای والیت میدان ورک 
با صدور قطعنامه ای هشدار داده که اگر از پیشروی طالبان 

در منطقه جلوگیری نشود فاجعه انسانی رخ خواهد داد. 
در این قطعنامه آمده: »به مسئوالن و مقام ها در کابل هشدار 
می دهیم که اگر به صورت فوری حمالت طالبان در میدان 
وردک مهار نشود در آینده کابل هم از تیررس دشمن در 

امان نخواهد بود.«
طالب  شورشیان  اخیر  هفته های  در  که  درحالی ست  این 
نیز  تخار  و  بدخشان  قندوز،  ولسوالی های  از  شماری  در 
حمله های گسترده را به راه  انداختند و ولسوالی چهاردره و 

دشت ارچی را در والیت قندوز سقوط دادند.

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای از 
اتحادیه ی  و  افغانستان  میان  همکاری  توافقنامه ی  شدن  نهایی 

اروپا خبر داده است.
در خبرنامه آمده است که به شام روز پنج شنبه با حضور رییس 
جمهور، نمایندگان افغانستان و نمایندگان اتحادیه ی اروپا این 

توافقنامه نهایی گردید.
اقتصادی  مشاور  زاخیلوال،  افغانستان حضرت عمر  از طرف   
رییس جمهور و از طرف اتحادیه ی اروپا خانم پاوال پمپالوني، 
کرده  امضا  را  توافقانامه  این  اتحادیه ی  ارشد  کننده  مذاکره 

است.
این توافقنامه چارچوب رسمی و ساختاری است که همکاری 
میان افغانستان و اتحادیه ی اروپا را مدیریت می کند. هم چنان 
می باشد  اروپا  اتحادیه ی  آینده ی  ساله  ده  تعهد  توافقنامه  این 

برنامه ی  تطبیق  در  را  افغانستان  حکومت  آن  اساس  بر  که 
"خودکفایی" کمک خواهند کرد.

توافقنامه متذکره برای تصویب نهایی به پارلمان اتحادیه اروپا 
فرستاده خواهد شد.

در مراسم که بدین مناسب در ارگ برگزار شده بود، رییس 
جمهور غنی گفت که نهایی شدن این توافقنامه فصل جدیدی 

از همکاری میان افغانستان و اتحادیه ی اروپا آغاز می شود.
در  که  اروپا  اتحادیه ی  کشورهای  سفیران  به  غنی  اشرف 
یک  باالی  حکومت  که  گفت  داشتند،  حضور  مراسم  این 
چارچوب بودجه وی کار می کند که پالن بودجه وی افغانستان 
از  یکی  که  افزود  او  کند.  تعیین  آینده  سال  چهار  هر  در  را 
بودجه  موثر  مصرف  برای  کاری  ظرفیت  نبود  ما  مشکالت 

می باشد که با تطبیق این پالن، این مشکل رفع خواهد شد.

که  است  این  ما  خواست  که  گفت  جمهور  رییس  هم چنان 
فراهم شود،  اقتصادی  مساویانه  برای هر شهروند فرصت های 
اما تمرکز بیشتری ما روی زنان، جوانان و طبقه ی فقیر خواهد 
پذیرتر  آسیب  را  طبقه  سه  این  متمادی  جنگ های  زیرا  بود، 

ساخته است.
اتحادیه ی  عالی  نماینده ی  موگیرینی،  فدریکی  هم  سوی  از 
اروپا در امور روابط خارجی و معاون کمیسیون اروپا در این 
دستاوردهای  سال گذشته   ۱۳ در  افغانستان  که  نشست گفت 
زیادی را شاهد بوده است، اما تاهنوز هم چالش های زیادی در 

برابر این کشور باقی است.
افغانستان  مردم  کنار  در  همیشه  اروپا  اتحادیه ی  که  افزود  او 
و  توافقنامه همکاری در شراکت  نهایی شدن  با  و  بوده است 

انکشاف روابط ما بیشتر از پیش تقویت شده است.

از  برداشنت  پرده  از  پس  روز:  اطالعات 
معارف  وزارت  در  پول  میلیون ها  اختالس 
در زمان وزارت فاروق وردک و مکتب های 
خیالی این وزارت توسط سیگار، به تازگی 
برای  امریکا  ویژه ی  رسبازرس  یا  سیگار 
ده ها  که  داده  گزارش  افغانستان،  بازسازی 
مرکز صحی خیالی در افغانستان وجود دارد 

که وجود خارجی ندارند.
اداره ی  از  گزارش اش  این  در  سیگار 
 )USAID( امريكا  املللی  بني  توسعه یی 
در  مركز صحی  مورد ۵۱۰  در  که  خواسته 

افغانستان توضیح بدهد. 
در گزارش سیگار آمده که  بررسی ابتدایی 
این  از  صحی  مركز   ۹۰ كه  می دهد  نشان 

جمله وجود خارجی ندارند.
توسعه یی  اداره ی  یافته های سیگار  بنیاد  بر 
امریکا، در مورد هشتاد درصد  املللی  بین 
و  نادرست  معلومات  صحی  مرکزهای 

ناقص ارائه کرده است.
بازسازی  برای  امریکا  ویژه ی  رسبازرس 
معلومات  اساس  بر  كه  افزوده  افغانستان 

می  ماه  در   USAID سوی  از  شده  ارائه 
مرکز  يك  و  پنجاه  و  پنجصد   ،۲۰۱۴ سال 
این  بنیاد  بر  که  کرده  ردیابی  را  صحی 
افغانستان  در  حتا  آن  مرکز  سیزده  ردیابی 
نیست و یکی از آن ها در رشق میانه، شش 
مركز در پاکستان و شش مركز صحی ديگر 

در تاجیکستان موقعیت دارند.

رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
اجرایی حکومت وحدت ملی به روز چهار 
مقام های  حضور  با  که  نشست  در  شنبه 
والیت  بزرگان  و  فرماندهان  و  امنیتی 
پروان برای بررسی عملیات چند روز پیش 
بر ذخیره گاه سالح یک  نیروهای خارجی 
برگزار  پروان  والیت  در  جهادی  فرمانده 
شده بود گفت که در عملیات توطئه ای در 
کار نبوده و علیه شخص مشخص صورت 

نگرفته است.
نشست  این  هدف  عبدالله  هم چنان 
مسئوالن  مستقیم  صحبت  و  دیدار  را  

حکومتی با مردم عنوان کرد.
مردم  رسطان(  )هشت  شنبه  دو  روز  به 
دنبال  به  کابل  شامل  در  پروان  والیت 
ذخیره گاه  بر  خارجی  نیروهای  عملیات 
جهادی  سابق  فرماندهان  از  یکی  سالح 
ساعت  چند  برای  و  ریخته  خیابان ها  به 
ترافیک  روی  بر  را  مزار  کابل-  جاده ی 

بستند.
را  عبدالله  عبدالله  واکنش  عملیات  این 
این  که  بود  گفته  عبدالله  داشت.  به همراه 
حکومت  در  اخیر  انتصاب های  و  رویداد 
که  کنند  فکر  تعداد  یک  که  شده  باعث 
افتاده است.  راه  به  حرکتی ضد مجاهدین 
او افزود حکومت برای دفاع از مجاهدین 
و حیثیت مجاهدین متعهد است و به کسی 
اجازه توطئه علیه مجاهدین را نخواهد داد.
رسپرست  وزیرداخله٬   نشست  این  در 
امنیت  مشاور  اقتصاد٬   وزیر  دفاع٬   وزارت 
ملی٬ ریيس امنیت ملی و رییس ارگان های 
محلی و فرماندهان و بزرگان والیت پروان 

حضور داشتند.
عبدالله گفت: »به خاطر ارزیابی و توضیح 
پروان  والیت  در  قبل  روز  چند  حادثه ی 
در  مجاهدین  و  مردم  نگرانی  باعث  که 
دائر  کنونی  مجلس  گردید  رسارسکشور 
به  حکومت  مسئوالن  تا  است  گردیده 

صورت مستقیم با مردم صحبت منایند.«
اطمینان  شام  »به  افزود:  اجرایی  رییس 
در  توطئه ای  حادثه  این  در  که  می دهم 
معینی  شخص  علیه  عملیات  و  نبوده  کار 
نیروهای  اقدام  است.  نگرفته  صورت 
فرمانده  گزارش  اساس  به  قاطع  حامیت 
و  اخیر  حوادث  به  نیروها  این  عمومی 
رابطه  بگرام  هوایی  میدان  باالی  عملیات 

دارد تا اقدام علیه مجاهدین.«
نیروهای  اقدام  عبدالله  آقای  هم چنان 
ائتالف را خالف توقع خواند و تأکید کرد 
که باید این اقدام از سوی حکومت و در 

هامهنگی با حکومت صورت می گرفت.
پروان  والیت  بزرگان  و  فرماندهان  به  او 
اطمینان داد که در سطح رهربی حکومت 
و  نیست  دخیل  تصمیم  این  در  کس  هیچ 
تأثر و  باعث  نیروهای حامیت قاطع  اقدام 

نگرانی همه گردیده است.
از  منایندگی  به  رسولی،  حال  همین  در 

اشرتاک کنندگان در این نشست گفت که 
این جا آمده ایم تا موضوع را با شام مطرح 
سازیم و مطمنئ شویم که این حادثه دیگر 

در کشور تکرار منی گردد.
و  نگرانی  باعث  حادثه  این  که  افزود  او 
تشویش مردم گردیده است و می خواهیم 
و  همکاری  در  حمله  این  آیا  که  بدانیم 
هامهنگی با حکومت صورت گرفته است 
یا  از حمله اطالع داشته است  و حکومت 

خیر؟ و اگر نبوده چرا چنین شده است؟
امنیت  مشاور  امتر،  حنیف  هم  سوی  از 
این  وقوع  محلی  ارگان های  رییس  و  ملی 
و  ملی  حاکمیت  به  احرتامی  بی  را  حادثه 

یک رفتار خالف قانون دانستند.
آنان به فرماندهان مجاهدین اطمینان دادند 
که هیچ یک از نهادهای دولتی از عملیات 
اند  پروان اطالع قبلی نداشتند و در تالش 
آینده  در  حوادثی  هم چو  تکرار  از  که 

جلوگیری شود.

فاجعه در جلریز2
طالبان در حدود 30 نیروی امنیتی را کشتند و شماری را سربریدند

توافقنامه همکاری میان افغانستان و اتحادیه ی اروپا نهایی شد

سیگار: 
ده ها مرکز صحی خیالی در افغانستان وجود دارد

عبداهلل: توطئه ای در کار نبوده 
و عملیات علیه شخص مشخص صورت نگرفته است

فاجعه در جلریز؛ چرا تمامی 
نیروهای اربکی کشته شدند؟

والیت  جلریز  ولسوالی  در  از جنگ  محلی  مقامات  که  گزارش هایی 

با  مسلح  تروریستان  که  می دهد  نشان  اند،  داده  وردک  میدان 

امنیتی  پوسته ی  چند  به  گروهی  به صورت  سفید  و  سیاه  پرچم های 

در این ولسوالی حمله کرده اند و متامی پوسته های امنیتی در مسیر 

بهسود را ترصف کرده اند. گزارش های متفاوت از ارقام تلفات برجا 

از  بیشرت  اند  گفته  محلی  منابع  اما  دارد.  وجود  حمله  این  از  مانده 

اما  شامری  اند.  شده  کشته  درگیری ها  این  در  اربکی  پولیس   30

تعداد تلفات را بیشرت از 40 تن گفته اند. عکسی که در شبکه های 

نیروهای  متامی  میان  از  که  می دهد  نشان  شده  منترش  اجتامعی 

زنده  نفر  یک  فقط  اند،  بوده  مستقر  پوسته  چند  این  در  که  امنیتی 

یا مفقود  اند و  اند و سایر نیروهای پولیس اربکی کشته شده  مانده 

اند. 

تنها  نه  رسبازان  این  که  می دهد  نشان  محلی  منابع  گزارش های 

این  اند.  شده  رسبریده  آنها  از  تعدادی  بلکه  اند،  شده  کشته  که 

بی رحامنه ترین حمله بر نیروهای امنیتی در سال های گذشته است. 

بیشرت از 30 نفر به یکبارگی در جریان 18 ساعت جنگ کشته شدند 

و هیچ کسی به کمک شان نشتافت. 

جنگ نیروهای اربکی با تروریستانی که گفته می شوند افراد وابسته 

به گروه طالبان بوده اند، حدود یک شبانه روز دوام می یابد. در اولین 

ساعات جنگ شامری از نیروهای امنیتی که در محل جنگ بودند، 

در محارصه طالبان گیر می افتند و به منابع امنیتی و محلی گزارش 

و  تجهیزات  به  نیاز  و  اند  مانده  گیر  جنگ  میدان  در  که  می دهند 

نیروهای کمکی دارند. هیچ کسی و هیچ نهادی به کمک این نیروها 

نیم  حدود  در  وردک،  میدان  والیت  و  جنگ  میدان  میان  نرفتند. 

ساعت فاصله وجود دارد. جنگ حدود یک شبانه روز دوام می کند اما 

از این والیت نیروهای کمکی به محل ارسال می شود. 

بازتاب واقعی  افتاد،  اتفاق  فاجعه ی دردناکی که در ولسوالی جلریز 

برآشفتگی و بی نظمی در نهادهای امنیتی است. این فاجعه توسط 

فاجعه ی  چنین  خلق  اول  درجه  مسئول  طالبان  خورد.  رقم  گروه  دو 

نفری در کم تر  با حمله ی گروهی سه صد  تروریستان طالب  است. 

امنیتی را ترصف کردند، مسیر  از یک شبانه روز متامی پوسته های 

عابران را بستند و هر کسی از قوم هزاره به چنگ شان افتاد، کشتند 

حکومت  به  می گردد  بر  فاجعه  این  دوم  مسئولیت  رسبریدند.  یا  و 

به  جنگ  میدان  از  امنیتی  مبارزان  مداوم  متاس های  افغانستان. 

این  وکالی  گیر  پی  متاس  و  وردک  میدان  والیت  امنیتی  مقامات 

امنیتی  وزارت های  و  اجراییه  ریاست  و  جمهوری  ریاست  به  والیت 

تعداد  از  دهی  اطالع  و  تجهیزات  و  کمکی  نیروهای  ارسال  برای 

دشامن و خطری که آنها می تواند برای این ولسوالی ایجاد کند؛ بی 

پاسخ می ماند و متامی مسئولین با وعده و نویدهای این که نیروهای 

تازه نفس می رسند، امکان فرار را از نیروهای اربکی مستقر در ساحه 

می گیرند. و این گونه به اثر حمله گروهی طالبان و بی توجهی غیر 

اثر  به  و  بزرگ خلق می شود  امنیتی یک فاجعه ی  نهادهای  انسانی 

آن بیش تر از 30 تن از نیروهای امنیتی ما کشته می شوند. 

چندی  که  می افتد  اتفاق  روزهای  در  درست  دردناک  فاجعه ی  این 

پایان  به  با همین شکل آغاز شد و  نیز  قبل جنگ بدخشان و قندوز 

رسید. اما به محض اطالع دهی و اطالعی رسانی از وضعیت جنگ 

و در خواست کمک و تجهیزات، نهادهای امنیتی دست به کار شدند 

و به جبهات جنگ در قندوز نیروهای امنیتی فرستاده شدند. اما چرا 

در میدان وردک چنین نشد؟ 

پاسخ این سوال دشوار است. شاید در درون مسئوالن امنیتی این 

که  باشند  دار  سکان  امنیتی  نیروهای  صفوف  در  افرادی  والیت 

هوادار طالبان باشند، یا شاید از کابل آنانی که می دانست جنگ در 

از  و  باشد  در چه وضعیتی هست، عمداً سکوت کرده  ولسوالی  این 

اعزام نیروهای کمکی خود داری کرده باشد، اما اگر این احتامالت 

ضعیف باشد، یک حقیقت مسلم و آشکار از این جنگ روشن است: 

می شود،  داده  گزارش  که خوب  آنچه  از  بیشرت  ما  امنیتی  نهادهای 

نیروهای  که  می دهد  نشان  جلریز  جنگ  است.  ضعیف  و  آشفته  بر 

که  و دستوراتی  ندارند  با هم  این والیت هیچ هامهنگی  در  امنیتی 

از باال صادر می شوند، فقط در درون بروکراسی نظامی و اداری گم 

می شوند. اگر این طور نیست، چرا به درخواست کمک این نیروهای 

امنیتی پاسخ عملی داده نشد؟ 

امنیتی  مسئوالن  و  طالب  تروریستان  شد.  خلق  جلریز  فاجعه ی 

و  دفاع  امکان  امنیتی  و مسئوالن  اند. طالبان کشتند  هر دو مقرص 

زنده ماندن را از نیروهایی که برای آزادی و امنیت این آب و خاک 

از 30 تن در میدان جنگ  بیشرت  این گونه  و  می جنگیدند، گرفتند. 

تنها ماندند و بدون حامیت تا کشته شوند. اکنون مسئوالن نهادهای 

برابر  در  اند  مسئول  بلکه  ناتوان،  و  اند  ضعیف  که  تنها  نه  امنیتی 

کسانی که یتیم شدند، بیوه شدند و بی پدر شدند. 

و  نظام  برای مسئوالن  نشان می دهد که خون رسبازان  فاجعه  این 

را  امنیتی  نیروهای  متامی  مسئولیت  که  امنیتی  نهادهای  مسئوالن 

این  پروای ریخنت  ارزش است و کسی  دارند، بی  در رسارس کشور 

از  پس  امنیتی  نهادهای  مسئولین  امیدواریم  و  ندارند.  را  خون ها 

این که از ارسال کمک خودداری کردند، حاال به مردم و خانواده های 

این  در  اربکی  نیروهای  متامی  چرا  که  دهند  توضیح  رسبازان  این 

ولسوالی کشته شدند؟ 
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در  زنان  طالبان،  رژیم  سقوط  از  پس  سال  سیزده 

افغانستان هم چنان ظلم و بدرفتاری را تحمل می کنند. 

تحقیقی که توسط گوبل رایتس انجام شده است، نشان 

می دهد که تقریبا از هر ده زن افغان نه زن با خشونت 

فزیکی، جنسی یا روانی مواجه اند یا به ازدواج اجباری 

وادار می شوند.

این  که  افرادی  افراد،  عزیزترین  موارد،  اکثریت  در 

دارند،  اعتماد  آن ها  به  دیگری  هرکس  از  بیش  زنان 

اعضای خانواده های شان، با آن ها بدرفتاری می کنند. 

در حالی که خانه های امن تالش می کنند از برخی این 

زنان محافظت و حمایت قانونی کنتد؛ بسیاری زنان به 

بدرفتاری مواجه  با  بر می گردند که در آن ها  خانه هایی 

اند؛ چون انتخاب دیگری ندارند. برخی از آنان که قادر 

به فرار از این شرایط نیستند، به اقدامات زننده ای چون 

خودسوزی رو می آورند تا به درد و رنج شان پایان بدهند.

پس از سقوط رژیم طالبان، آیا حقوق زنان در افغانستان 

به اندازه کافی پیشرفت کرده است؟

او  بود شوهرش  نزدیک  بار  آخرین  زمانی که  »مریم«، 

که  ندارد  به خاطر  او  بود.  حامله  ماهه  هفت  بکشد،  را 

چه باعث این حمله شد، آنچه که او به خاطر دارد، این 

است که روی اتاق کشانده شد و لگد شوهرش گردن 

از بدنم جاری شد.«  او را شکست. وی گفت: »خون 

»تمام بالش های روی اتاق با خون من تر شده بودند.«

مریم، که نام واقعی او نیست، در دو ماه گذشته در یک 

خانه ی امن زنان در کابل پنهان شده است. او با حدود 

20 زن دیگر زندگی می کند که از سراسر افغانستان به 

این جا آمده اند؛ زنانی که هرکدام داستان وحشتناک از 

بدرفتاری با خودش را دارد.

اند  را ترک کرده  برخی های شان شوهران خشن شان 

ازدواج  از  یا  اند  گرفته  قرار  تجاوز  مورد  یا  دیگران  و 

است،  شده  ترتیب  شان  والدین  توسط  که  اجباری ای 

فراری اند. همه آن ها وحشت زده اند که توسط اعضای 

خانواده های شان کشته خواهند شد. این در حالی است 

که نظر به، نظرسنجی بنیاد تامپسون رویترز، افغانستان 

زنان قرار دارد. در  برای  در رده خطرناک ترین کشورها 

کار  و  مکتب  به  رفتن  از  زنان  طالبان،  حاکمیت  زمان 

منع شده بودند. آن ها اجازه نداشتند که بدون همراهی 

یکی از اقارب مرد خانه های شان را ترک کنند یا بدون 

زنان  بگیرند.  قرار  عوام  دید  معرض  در  برقع  پوشیدن 

به خاطر سرپیچی از قوانین سرکوب گر این رژیم، آشکارا 

شالق زده شده یا اعدام می شدند. اما سیزده سال پس 

از سقوط رژیم طالبان و با وجود سرازیر شدن میلیاردها 

دالر کمک توسعه ای، بسیاری از زنان افغانستان هنوز 

در دهشت به سر می برند.

نزدیک  که  می دهد  نشان  رایتس  گلوبل  گزارش  یک 

به 90 درصد زنان بدرفتاری فزیکی، جنسی یا روانی را 

تجربه می کنند یا به اجبار به شوهر داده می شوند. کال، 

را  جرایم  این  که  آن هاست  خانواده های  اعضای  این 

انجام می دهند.

رییس  و  زنان  حقوق  برجسته ی  فعال  سمر،  سیما 

گفت:  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

»مسئله، مسئله ی کنترول و قدرت است.« »برای حفظ 

جنسیت  و  سنت  فرهنگ،  دین،  از  کنترول،  و  قدرت 

استفاده می شود.« وقتی مریم 25 ساله پنج سال قبل 

امن در  از خانه ی  ازدواج کرد هرگز تصور نمی کرد سر 

بیاورد. وی، در حالی که روی اتاق نشسته بود و سرش 

را با یک روسری سیاه پوشانده بود، گفت: »وقتی برای 

اولین بار شوهرم را دیدم فکر کردم او مردی است که 

من می خواهم.« »فکر کردم اوکسی خواهد بود که درد 

و اسرارم را با او در میان خواهم گذاشت.«

بدون  آغاز شد.  بالفاصله  بدرفتاری  که  او می گوید  اما 

می آورد،  رو  آمیز  خشونت  خشم  به  شوهرش  هشدار، 

موهایش  از  یا  می کرد  تهدید  را  او  پر  اسلحه  با  گاهی 

پولیس  از  کرد  تالش  او  وقتی  می کشید.  اتاق  روی 

کمک بجوید، آن ها شوهرش را پس از ساعات اندکی 

آزاد کردند. حتا پدر و مادرش از کمک به او خودداری 

از این که دیگر لت و  یافتن  از اطمینان  کردند و پس 

بازگرداندند.  خسرش  خانه  به  را  او  شد،  نخواهد  کوب 

مریم می گوید که شوهرش بیمار روانی تشخیص داده 

شده و برایش دوا تجویز شده بود. اما زجر دادن ها ادامه 

یافت.

او، در حالی که هیچ احساسی نشان نداد، گفت: »در 

نتوانستم  را  کار  این  اما  مورد کشتن خودم فکر کردم؛ 

چون حامله بودم. بسیار خسته بودم. بسیاری اوقات حتا 

انرژی دفاع از خودم را نداشتم و کسی هم نبود که از 

من دفاع کند.« 

اند. حد  امن خوش شانس  خانه ی  زنان  دیگر  و  مریم 

اقل، در حال حاضر آن ها در امان اند. اما در سرتاسر 

وجود  زنان[  ]از  محافظت  مرکز   14 صرف  افغانستان 

از  بسیاری  اند.  واقع  شهری  مناطق  در  بیشتر  و  دارند 

زنان به این مراکز رسیده نمی توانند.

تهدید  معرض  در  نیز  امن محدود  خانه های  اما همین 

قرار دارند. کشورهای خارجی و کمک کننده ها با خروج 

قطع  را  شان  کمک های  افغانستان،  از  جهانی  جامعه 

کند.  پر  را  این خال  نمی تواند  ملی  و حکومت  می کنند 

هم چنان رهبران قدرت مند در داخل کشور می خواهند 

این خانه های امن مسدود شوند.

افغانستان  پارلمان  برجسته ی  عضو  حنفی،  احمد  نذیر 

گفت:  می کند،  نمایندگی  هرات  غربی  والیت  از  که 

اند.«  بد  بسیار  امن،  خانه های  اصطالح  به  »این، 

»آن ها از افرادی محافظت می کنند که کارهای خراب 

را  به آن ها مصئونیت می دهند. آن ها دروازه  و  می کنند 

به روی مشکالتی اجتماعی ای چون ایدز باز می کنند.« 

که  قانونی  علیه  قانون گذاران  دیگر  و  هم چنین حنفی 

مبارزه  می کند،  سنگین تر  را  زنان  علیه  جرایم  مجازات 

کردند. در سال 2009، قانون محو خشونت علیه زنان 

جنسی،  تجاوز  اجباری،  و  سن  زیر  افراد  قبل  ازدواج 

و  کرد  ممنوع  را  بدرفتاری ها  دیگر  و  اجباری  فحشای 

این  اما  کرد.  تعیین  آن  برای  را  جدیدی  جریمه های 

قانون صرف با حکم ریاست جمهوری تصویب شد.

و  کارانه  سیما سمر گفت: »این یک ذهنیت محافظه 

خودخواهانه مردان است. آن ها باور دارند که برتری مرد 

بودن و داشتن ریش دراز را دارند. آن ها فکر نمی کنند 

که تمام انسان ها با هم برابر اند.«

خود  حقوق  برای  ایستادگی  بین  مریم  امن،  خانه  در 

مانده است. پسر یک  گیر  آینده ی کودکانش  تامین  و 

حال  در  و  می کند  زندگی  شوهرش  با  هنوز  او  ساله ی 

حاضر او نه ماهه حامله است. شوهرش پذیرفت که او 

را لت و کوب کرده است و تالش کرد با گفتن این که 

بدرفتاری ها هرگز جدی نبودند، لت و کوب ها را توجیه 

کند.

پدر،  با  همیشه  است.  لجوج  بسیار  »زنم  گفت:  وی 

روز  یک  این،  بنابر  می کرد.  مشاجره  خواهرانم  و  مادر 

من او را زدم.« وکیل مریم در خانه ی امن می گوید که 

زندگی  برای  محلی  یا  درآمد  مریم  که  این  به  توجه  با 

ندارد، احتماال دادگاه حق حضانت از کودکان آن ها را 

خشونت  گذشته ی  او  هرچند  داد؛  خواهد  شوهرش  به 

او دیگر  و  نپذیرفتند  را  او  نیز  و مادرش  پدر  دارد.  آمیز 

گزینه ای ندارد. این مشکلی است که تقریبا تمام زنان 

آن ها  است.  مواجه  آن  با  امن  خانه ی  این  در  موجود 

شجاعت ترک خانواده های شان را که با آن ها بدرفتاری 

می کردند، داشته اند؛ اما فعال آن ها کجا خواهند رفت؟ 

مریم گفت: »من این جا هرگز زندگی خوشی نداشته ام. 

نه به عنوان یک دختر، نه به عنوان یک زن و نه حتا به 

عنوان یک مادر.«
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از اخبار خرب شدیم که حافظ پارملان و وکالی عزیز ُدردانه ی افغانستان، 

کدام جای یک نفر را با موتر تق لغد کرده! اَو با اجازه ات عکس اش در 

از  یکی  لغامنی  خان  عیسی  ببینه!  می تانه  نلی  کل  و  است  بوک  فیس 

محافظان پارملان که گفته می شود شش مهاجم بر پارملان را از پا درآورده 

بود، خیلی زود مورد لطف و عنایت با پوالن قرار گرفت. تعدادی از وکال 

داد،  خانه  کلید  برایش  یکی  بخشید،  او  برای  را  معاشش  ماه  یکی-دو 

دیگری از آن موتر های لوکس و فیشنی برایش سپرد. 

حاال که عیسی خان لغامنی یک نفر را تق لغد کرده، واکنش ها به این 

رشادت وحشیانه ی او، متفاوت و گسرتده است.

به  بودند،  داده  را  ماه معاش خویش  مبلغ دو  او  به  هامن وکیل هاها که 

شدت پشیامن گین اند. یکی از آن ها گفته که من شخصاً متام پول های 

را که به عیسی خان داده ام، از او پس خواهم گرفت، فایده اش را هم 

حساب می کنم. من در حساب و کتاب فایده خیلی وارد ام. یکی دیگر 

از  من  گفت:  منی داد،  بوی  نصوار  این بار  دهنش  اصالً  که  وکیل ها  از 

مرا  پولهای  که متام  می کنم  تقاضا  است،  واری  برادرم  که  خان  عیسی 

به خانواده ی مقتول بدهد. اما یکی از وکال گفت که مه ده قصه ای گپا 

نیستم. پولی را که دادم، مرد واری دادم و پس هم منی گیرم. کاش نفر 

را منی کشت اما حالی که کشته، به من ربطی ندارد. 

کلید  که  نگفته  خان  عیسی  به  حتی  نگفته،  چیزی  حاال  تا  غنی  ارشف 

خانه را پس بیار! هیچ چیز نگفته، مرصوف است. اما به نقل از مقامی 

سیاسی  شخصیت های  از  تعدادی  بگیریم،  یاد  را  نامش  نخواست  که 

و  شده  مهم  برایش  مسئله  این  افغانستان،  نابغه ی  میان  در  یک روز  و 

قرار است با ارشف غنی در این مورد گفتگو کنند. به گفته ی این مقام، 

غنی  ارشف  به  که  کرد  خواهند  تالش  سخت  نظر،  مورد  شخصیت های 

انجام  درست  را  وظیفه اش  که  کسی  به  نباید  هیچ گاهی  که  بفهامند 

می دهد، این همه ناز و نعمت داد. علم روانشناسی می گوید که رابطه ی 

در  رابطه  این  درجه ی  و  دارد  وجود  دیوانگی  و  سیری  میان  مستقیمی 

مقام  این  است.  آن، خیلی درشت  ژیوداخلیک  بافت  به خاطر  افغانستان 

در اخیر عالوه کرد که بیا توکل به خدا! 

نداره،  دوست  هم  خدا  را  لغدکرده گی  تق  که  گفت  دوستم  جرنال  اما 

دوستم هم دوست نداره. اُو مردم شام دوست دارین؟! دوستم گفت که 

را  او گفت که خدا داده گی  را کرده گی است؟  این کار  عیسی خان چرا 

مردم  او  نیس!  پرسان  زده گی شه هم  خدا  نیس،  پرسان  استی  بچه کی 

مستی  شام  که  بفامه  دوستم  اگه  نکنید!  مستی  زیاد  که  باشید  هوشیار 

می کنید، موتر نیس! 

در همین حال خود عیسی خان گفت که این مملکت آباد شدنی نیست. 

گفت  او  میایه.  غریب  بچه  رس  بد  کار  هر  عدالت!  نه  است،  قانون  نه 

به خدای خودش تق لغد شد، مه منی خواستم. وی از این که یک نفر را 

تق لغد کرده، به شدت پشیامن است و گفت که کل نلی میتانه پشیامنی 

مرا ببینه. او از وکال خواهش کرد که رس قول شان مباند. وی قول داد 

که اگر به جرم قتل اعدام نشد، دوباره رس وظیفه بیاید و اگر تروریست ها 

آمدند، تق چپه کند. وی با عجله گفت که تق چپه آری، تق لغد نه! او از 

ما خواست که به تق لغد نه بگوییم!

اما خدا را چه دیدی! شد که وکیالی پارملان به پاس رشادت قهرمانانه ای 

او مقابل تروریستان دامن دولت و حکومت را بگیرد و رشادت وحشیانه ای 

سال  چند  که  می شود  گفته  کند.  مواجه  بخشش  سنگین  جزای  به  را  او 

اخیر، سال های مواجه  کردن بعضی از زندانی ها به جزای سنگین و غیر 

افتخار  این  افغانستان  مملکت  و  می باشد  کامل  عفو  و  بخشش  انسانی 

با وکیل هاها رشیک می کند. گفتنی است که وکیل هاها این قدرت و  را 

تاثیرگذاری را مدیون حامیت های مردمی اند. 

خبرنگار ناراضی

خودش تق لغد شد

هادی دریابی

افغانستان کشور زنان نیست

سیما سمر، فعال برجسته ی 
حقوق زنان و رییس کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان 

گفت: »مسئله، مسئله ی کنترول و 
قدرت است.« »برای حفظ قدرت 
و کنترول، از دین، فرهنگ، سنت 

و جنسیت استفاده می شود.« وقتی 
مریم 25 ساله پنج سال قبل 

ازدواج کرد هرگز تصور نمی کرد 
سر از خانه ی امن در بیاورد. وی، 

در حالی که روی اتاق نشسته 
بود و سرش را با یک روسری 

سیاه پوشانده بود، گفت: »وقتی 
برای اولین بار شوهرم را دیدم 

فکر کردم او مردی است که من 
می خواهم.« »فکر کردم اوکسی 

خواهد بود که درد و اسرارم را با 
او در میان خواهم گذاشت.«

در افغانستان جنگ زده، بزرگ ترین تهدید علیه زنان طالبان نه؛ 
بلکه خانواده های خودشان هستند.
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مرج،  و  هرج  كاري ها،  كم  و  شفاخانه ها  درباره 
آنها، سخن هاي  بساماني هاي  نا  و  انضباطي ها  بي 
فراوان شنيده بودم ولي از آنجا كه تا چندي پيش 
به لطف بيكران الهي گذرم بدان جاها نيفتاده بود، 

نمي توانستم عمق فاجعه را درك كنم.
مردم مي گفتند: به مريض ها رسيدگي نمي شود.

و  تخصص  فاقد  غالبا  داكتران  مي گفتند:  مردم 
تجربه هستند.

نياز  اساس  بر  نه  دوا،  نسخه هاي  مي گفتند:  مردم   
دواخانه هاي  ضرورت هاي  برمبناي  بلكه  مريض، 

طرف توجه، نوشته مي شود.
پول،  و  مريض  مي خواهيد  اگر  مي گفتند:  مردم 
هردو از دست نروند، به پاكستان يا ايران ببريد، تا 
حد اقل احتمال پنجاه فيصد براي بهبودي مريض، 

گمانه زني شود.
من آن چه را چندی قبل خودم تجربه کردم با شما 
و  عبرت  من  تجربه  که  باشد  تا  می سازم  شریک 

آگاهی برای دیگران شود. 
نام مستعار آن را    شخصي كه من در اين نوشته 
قرار  حمل  وضع  در  همسرش  مي گذارم،  الف«   «
مي گيرد. براي احتياط به شفاخانه »كيور« مي رود 
بود و  نزديك محل  بوده و هم  نام  كه هم خوش 
داده  دستور  و  مي شود  انجام  معاينات  باش شان. 
تا آن  پانزده روز مراجعه كنيد  از  بعد  مي شود كه 

زمان فرصت طبيعي داريد و ...
شهرك  به  گذرشان  روز  همان  در  يا  بعد  روزي 
يا  كلينيك  آشنايان،  از  كسی  و  مي افتد  برچي 
كه  مي كند  تعريف  را  زرغونه،  زهرا  داكتر  مطب 
باب  از  نسايي دم مسيحا دارد!  و  امور والدي  در 
وقتي  مي كنند.  مراجعه  كلينيك  آن  به  احتياط 
مي شود  گفته  براي شان  مي شود،  انجام  معاينات 
بايد  و  كرده ايد  مراجعه  ديرتر  روز  ده  شما  كه 
از  روز  ده  اين كه  يعني  مي آمديد.  پيش  روز  ده 
دادن  طريق  از  بايد  ما  حاال  است.  گذشته  وقت 
گولي هاي مخصوص، درد تصنعي ايجاد و فرزند 
و كودك  اجراء مي شود  برنامه  اين  كنيم.  متولد  را 
دنيا مي آيد.  به  در حالي كه آرام و ساكت است، 
بيش از يك ساعت مي گذرد، اما فريادي كه آن را 
استهالل مي ناميم از كودك بلند نمي شود. پس از 
چند عمليات، شبيه آكروباتيك، از طرف پرستاران، 
كودك به آواز خواني مي رسد و خانواده دو نفري 

با چرخش مبارك به سه نفر، راهي خانه مي شوند.
 از اين به بعد است كه بنده خودم حضور دارم. دو 
ساعت يا بيشتر، طفل در ميان افراد حاضر، دست 
قرار  مخاطب  را  او  يكي  هر  و  مي گردد  به دست 
داده و سوال پيچ مي كنند. طفل با نگاه هاي ساكت 
و معصومانه خود، و گاهي با گريه هاي نازك خود 

پاسخ مي دهد.
دواخانه ها  از  يكي  در  كه  است  همسايه اي   
از  دارد.  طبابت  آتش  بر  دستي  و  كارمي كند 
از  را  كودك  وضع  و  بيايد  كه  مي شود  خواسته  او 
يا  است  قرين  صحت  به  كه  كند  بررسي  نزديك 

خير! وسيله كنترول فشار خون، كنترول آكسيجن 
و تخليه افرازات دهن و دماغ به همراه مي آورد. او 
می گوید كه كودك از نظر تنفس يك مقدار مشكل 
دارد و بهتر بود كه در حين تولد فالن آمپول تزريق 
به  نشده است،  دير  او مي گويد حاال هم  مي شد. 
تقويت  را  تنفسش  تا  ببريد  اطفال  شفاخانه  كدام 
كنند و در اين لحظات آغازين زندگي آكسيجن 

كافي در اختيار داشته باشد.
بعد از این تصمیم گرفته می شود که چهار نفر این 
کودک را تا یکی از شفاخانه های اطفال همراهی 
کنند و من یکی از این چهار نفر بودم که با طفل به 
شفاخانه رفتم. موتري خواستيم و مقصد شفاخانه 
علي آباد در كارته سخي تعين مي شود. الته نه خود 
شفاخانه علي آباد بلكه دو شفاخانه ديگر كه بنام 
خارجي ها مزين است. يكي شفاخانه فرانسوي ها 
آتا  شفاخانه  به نام  ترك ها  شفاخانه  كنارش  در  و 

تورك.
 از اين كه به طرف دو شفاخانه خارجي مي رويم، 
ظاهرا احساس رضايت و آرامش داريم، به جز من 
كه از اين حركت نا به هنگام در دل شب احساس 
خوب ندارم. يعني چرا اين قدر زود اين كودك را 
و  سوزن  جز  مي دانيم  كه  كنيم  مواجه  كساني  با 

دواهاي تلخ ديگر چيزي ندارند!؟
شفاخانه  سراغ  به  اول  مي رسيم،  كه  مقصد  به   
است. ساعت  كه خارجي تر  مي رويم  فرانسوي ها 
دو بجه شب است، نيم ساعت در سالن مي مانيم تا 
آقاي داكتر پيدا شد؛ كسي كه ظاهرا پياده و خادم 
آن ساعت بود اين آمدن سريع و به موقع داكتر را 
ما  بر  باب منت  از  و  افتخارات شفاخانه شمرد  از 
گفت كه: اين جا شفاخانه دولتي نيست كه مريض 

چند ساعت بماند و داكتر بر سرش نيايد!
كه  ما  االّ  و  بود  داكتر  كه   بگوييم  بايد  البته   

كه  مي كرد  اعالم  سفيدش  لباس  نمي شناختيم. 
آقای داكتر است. او پس از يك نگاه بسيار كوتاه 
به  شما  نداريم،  جا  اين جا  كه  گفت  اجمالي  و 

شفاخانه اتاترك و يا استقالل برويد. 
از  ما  برويم؟  به كجا  اين وقت شب  گفتيم آخر   
به اين جا آمديم كه مخصوص اطفال است  خانه 
و  كسي برای ما گفته است كه به شفاخانه اطفال 

ببريد، اين جا را نيز آدرس داده.
 گفت: وقتي جا نباشد چه كار كنيم. ضمناً اين جا 
را  آن  پول  شما  شايد  و  است  شخصي  شفاخانه 

پرداخت نتوانيد.
 گفتيم: مشكلي نيست شما مريض را بپذيريد.

 گفت: حاال كه بستر خالي نداريم، شما در همين 
شفاخانه اتاتورك ببريد كه هم نزديك است و هم 
دولتي و خرچ زياد ندارد. اگر فردا و ساعات ديگر 

جا خالي شد از ما خبر بگيريد.
  از ما اصرار و از آنها انكار؛ ما كه در همان اطاق، 
چند تا بستر خالي مي ديديم و شايد براي شرائط 
اضطراري بود كه ما نمي فهميديم. اصرار ما فايده 
با  و  گرفتيم  دست  روي  را  طفل  لذا  و  نداشت 
راهنماي يكي از خادم ها به سمت شفاخانه اتاترك 
آن قدر  شفاخانه  اين  بختانه  خوش  افتاديم.  راه 
بخش هاي  از  يكي  كرديم  گمان  كه  بود  نزديك 

همان شفاخانه فرانسوي است.
داخل  به  كالن(  مادر   ( خانم  يك  با  را  طفل   
شفاخانه راه دادند و ديگران را مانع شدند. ما دو 
نفر در بيرون مي مانيم و كودك همراه مادركالن در 

داخل شفاخانه است. 
 بعد از چند ساعت كه آفتاب هموار شده است، 
مادر كالن بيرون مي آيد و براي ما حكايت مي كند 

كه طفل را سيروم وصل كرده است. 
نزديك ساعت هاي ظهر خدمه ی كاغذي مي آورد 
است؛  كاري  پيچ  كنيد.  تهيه  را  نسخه  اين  كه 
آه  مي گويم  خود  با  ديگري.  چيزي  و  پنيسيلين 

خدايا! آن بدن ضعيف و اين سوزن ها!   
اين روز و شب سپري مي شود. گاهي يك نفر و 
به حیث پای واز  بيرون شفاخانه  نفر در  گاهي دو 
كه  هستيم  راهي  دنبال  حقيقت  در  اما  مي مانيم. 
زيرا  كنيم؛  بيرون  اولش  وضع  همان  با  را  كودك 
نبود.  خوب  خيلي  مي آمد،  داخل  از  كه  اخباري 
يكي دو نوبت ديگر نزد شفاخانه فرانسوي ها رفتيم 
كه آيا بستري خالي شده است يانه؟ آنها نيز وعده 
مبلغ  بگيريد و  بعد خبر  مي دادند كه يك  ساعت 
پانزده هزار افغاني بايد براي تشكيل پرونده همراه 

داشته باشيد.
موضوع را با خانمي كه همراه كودك بود در ميان 
يا  دارد  شدن  خارج  امكان  ببيند  كه  گذاشتيم 
خير؟ و اگر دارد به چه شكل؟ خانم همراه بعد از 
ساعتي آمد و گفت كه: اين ها مي گويند: چنان چه 
مان،  ما خود  ندهد،  پاسخ  ما  امكانات  اين جا  در 
مريض را به شفاخانه فرانسوي ها انتقال مي دهيم و 

اين تعامل ميان هردو شفاخانه برقرار است.

استفاده  آن  از  ما  که  اندازه  همان  به  زبان، 
می کنیم، از ما استفاده می کند. به همان میزانی 
افکاری  توسط  عبارات  برای  ما  انتخاب  که 
می شود،  هدایت  کنیم  بیان  می خواهیم  که 
به همان وسعت، احساسی که ما در مورد هر 
امری در جهان حقیقی داریم، شیوه ای که ما 
اظهار می کنیم،  را  آنها  دیدگاه خود در مورد 
صریح  معنای  در  کلمه  دو  می کند.  رهبری 
اما  باشند  داشته  مشابه  معنایی  می توانند  خود 
یکی ممکن است زمانی که گوینده رویکرد 
شود  استفاده  باشد  داشته  موضوعی  به  مثبتی 
و دیگری داللت بر نگاهی منفی داشته باشد. 
آنچه  مورد  در  نیز  دیگر  مشابه  موقعیت های 
فراوان  می گوید  سخن  آن  مورد  در  شخص 
در  سخنران  دو  که  حالی  در  بنابراین  است. 
می کنند،  صحبت  مشابه  موقعیت  یک  مورد 
ممکن است توصیفات آنها از آن موقعیت در 
نهایت کامال نامربوط به نظر برسد. مثال زیر، 

پارادایمی شناخته شده را نشان می دهد:
من مصمم هستم/ تو لجوج هستی/ او کله شق 

است
اگر حقیقت این است که احساسات ما در مورد 
جهان، عباراتی که ما از آن طریق افکار خود 
را بیان می کنیم شکل می دهد، پس می توانیم 
از  مشخصه ای  عنوان  به  خود  زبانی  رفتار  از 
که  چرا  کنیم.  استفاده  پنهان مان  احساسات 
اغلب هرکسی، حتا با کم ترین آشنایی با متون 
روانشناسانه، به خوبی می داند که ما می توانیم 
در  را  خود  دریافت های  یا  آشکار  رفتارهای 
تطبیق با امیال خود تفسیر یا حتا به گونۀ آن را 
تحریف کنیم که به نظر ما مناسب به نظر برسد. 
اما اطالعات زبانی سیاه و سفید هستند، نامبهم، 
ایده ال  جهان  در  این که  با  اجتناب.  قابل  غیر 
اجتماعی  پدیده  برای  مستندات  انواع  دیگر 
همراه با مدارک زبانشناختی، یا افزون بر آنها، 
مطلوب است، برخی اوقات حداقل مورد اخیر 
همانی است که با قطعیت می توانیم بپذیریم. 
بار  با  زمینه هایی  در  مسئله  این  خصوصاً 
عاطفی، مانند جنسیت زدگی و دیگر گونه های 
رفتارهای تبعیض آمیز محتمل است. این متن 
ارائۀ شواهد تشخیصی در  برای  تالشی است 
استفادۀ زبان برای گونه ای از نابرابری که ادعا 
می شود در جامعۀ ما وجود دارد: نابرابری میان 

نقش های مردان و زنان. 
اگر دختربچه ای مانند پسرها »خشن صحبت 
بی  مورد  شده،  طرد  جامعه  از  معموال  کند«، 
می گیرد.  قرار  تمسخر  یا  سرزنش  اعتنایی، 
کودک،  دوستان  و  والدین  قالب  در  جامعه 
او را در محدوده و جایگاهش  این طریق  از 
از  اجتماعی سازی،  فرایند  این  می دارد.  نگاه 
ضروری  اغلب  و  بی خطر  جهات،  بسیاری 
اما در این مورد ویژه –آموزش استفاده  است 
برای دختران خردسال-،  به خصوص  زبانی  از 

مشکالتی جدی به بار می آورد، گرچه ممکن 
مسئله  این  از  کامال  دهندگان،  آموزش  است 
ناآگاه باشند. اگر دختر بچه درس هایش را به 
خوبی فرا گیرد او با پذیرش بی چون و چرای 
جامعه مورد تشویق قرار نخواهد گرفت، بلکه 
بعدها  گفتن  این شیوۀ خاص سخن  فراگیری 
برای دیگران بهانه ای خواهد بود تا برای نگاه 
داشتن او در موقعیتی پایین رتبه و تحقیر آمیز 
از آن استفاده کرده و از پذیرش رسمی او به 
کنند.  خودداری  انسانی  موجود  یک  عنوان 
دختربچه –که اکنونی زنی بالغ است- به خاطر 
شیوۀ صحبتش، متهم می شود که قادر نیست به 
روشنی و درستی سخن بگوید یا افکار خود را 

به گونه ای مؤثر ابراز کند.
اطمینان دارم که پاراگراف قبل حاوی توصیفی 
یادگیری زبان در  از فرایند  بیش از حد ساده 
مطالعات  به  توجه  با  است.  آمریکا  جامعۀ 
فکر  اند،  کرده  تهیه  دیگران  که  گزارشاتی  و 
می کنم که این فرآیند پیچیده تر از آنی است 
از  بچه ها  پسر  و  بچه ها  بتوان گفت دختر  که 
فرا  را  گفتن  سخن  از  متفاوت  شیوۀ  دو  ابتدا 
در  زنان  سایر  و  مادر  که  آنجا  از  می گیرند. 
سنین پاین تر از ۵ سالگی بیشترین تأثیر را در 
زندگی اکثر کودکان دارند، احتماال هم پسران 
و هم دختران ابتدا »زبان زنانه« را به عنوان اولین 
زبان یاد می گیرند.  )گفته می شود که در ژاپن، 
کودکان هر دو جنس، تا حدود سن ۵ سالگی، 
از الفاظی استفاده می کنند که برای زنان مناسب 
است؛ بعد از آن اگر پسربچه ها به استفاده از 
می گیرند.  قرار  تمسخر  مورد  دهند،  ادامه  آن 
گونه  آن  از  باید  که  می فهمند  زود  خیلی  و 
سخن گفتن دست بکشند(. چنانکه اسپوک و 
دیگران شرح داده اند، کودکان و به خصوص 
پسران، هم چنان که بزرگ می شوند، به استفاده 
از لحنی خشن تر روی می آورند اما دختران به 
مراتب بیشتر از پسران از این نوع سخن گفتن 
منع می شوند. در پسران، این شیوۀ بیان بیشتر 
سرگرم کننده و جالب به نظر می آید تا زننده 

و نامناسب. 
براساس یافته های تحقیقات و مشاهدات انجام 
شده، هر دو زبان، تا زمانی که کودکان به سن 
حدود ۱۰ سالگی رسیده و به گروه همساالن 
هم جنس تقسیم می شوند، ایجاد شده است. 
اما به نظر می رسد آنچه رخ داده این است که 
فراموش  را  خود  بیان  شکل  نخستین  پسران، 
کرده  اتخاذ  را  آن  از  دیگری  شکل  و  کرده 
اند، در حالی که دختران همان شیوۀ قدیمی 
)سوال  اند.  کرده  حفظ  را  خود  گفتن  سخن 
این جاست که آیا این مسئله به نوعی، چنان که 
اغلب گفته می شود، به این که پسران در عمل 
بیش از دختران از خود خالقیت نشان می دهند 
ارتباطی دارد؟(. البته تعابیر و تفاسیر هرچه که 

باشند، نتیجۀ نهایی یکسان است. 
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زبان و جایگاه زنان 
رابین الکوف

معصومه عرفانی

قسمت اول

مي شود.  سپري  شب  و  روز  اين 
در  نفر  دو  گاهي  و  نفر  يك  گاهي 
پای واز  حیث  به  شفاخانه  بیرون 
مي مانیم. اما در حقیقت دنبال راهي 
هستیم که کودك را با همان وضع 
اولش بیرون کنیم؛ زيرا اخباري که 
نبود.  خوب  خیلي  مي آمد،  داخل  از 
شفاخانه  نزد  ديگر  نوبت  دو  يكي 
بستري  آيا  که  رفتیم  فرانسوي ها 
نیز  آنها  يانه؟  است  شده  خالي 
بعد  يك  ساعت  که  مي دادند  وعده 
هزار  پانزده  مبلغ  و  بگیريد  خبر 
پرونده  تشكیل  براي  بايد  افغاني 

همراه داشته باشید.

اميد بامياين

قسمت اول

     شنبه13 سرطان، 1394سال چهارم شماره 871

گزارِش تلخ از حادثه ي تلخ
تُرك تازي، در شفاخانه اتاترك!
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USD $100شش ماهه
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ويراستار: الياس نو انديش
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یادداشت های سخیداد هاتف

از  رفته  خیلی  و  رفته  رفته  خان  عیسی  که  حاال 

که  شده  روز  چند  می آید،  پایین  قهرمانی  مسند 

قهرمانی دست و  ما در خالء  ملت درد کشیده ی 

پا می زند.

ما خطرخیز  ملت  برای  این وضعیت  من،  نظر  به 

است. مدت هاست که ما از فاز عادت به قهرمان 

حاال  کرده ایم.  عبور  قهرمان  به  اعتیاد  فاز  به 

کم  اندازه اش  یا  برسد  دیر  یا  نرسد  قهرمان مان 

باشد، وضع مان خیلی خراب می شود. بدی اش 

تزریق  در وجود خود  را  قهرمان  ما  که  است  این 

خاطر  همین  به  می کنیم.  دودش  نمی کنیم. 

قهرمان های ما زیاد دوام نمی آورند. همین عیسی 

خان حد اقل برای چند ماه مان کافی بود. خوب 

در  را  او  کردیم؟  کار  چه  ما  اما  داشت.  هم  نشه 

پیش دودش  داغ اش کردیم و  زرورق گذاشتیم و 

هم  ما  خمار  و  شده  دود  او  که  حاال  نشستیم. 

شکسته، چه خاکی به سر مان بریزیم؟ 

همان  است  طور  چه  دارم:  نهاد  پیش  یک  من 

و  گرفته  را  خان  عیسی  راه  که  را  پولیسی 

فکر  خوب  کنیم.  قهرمان  کرده  بازداشت اش 

کنید. آیا اگر یک پولیس جگر شیر نداشته باشد، 

بس  آیا...  بایستد؟  عیسیخان  برابر  در  می تواند 

است سوال. قبول است؟ اما یک هشدار:

قهرمان  را  مذکور  پولیس  کردیم  توافق  که  حاال 

نهایت اش  هم  او  که  باشیم  داشته  توجه  بسازیم، 

یک  او  که  بعد  هفته ی  می آورد.  دوام  هفته  یک 

ازش سوال های  و  برد  به غرفه ی خود  را  زن گدا 

مسند  از  نتیجه  در  و  پرسید  فیزیولوژیک  تجربی 

قهرمانی سقوط کرد، باز دهن ما باز خواهد ماند. 

به همین خاطر، به نظر من باید برای دوران پس از 

زوال او هم قهرمان ذخیره داشته باشیم. 

چی؟ فاروق وردک؟ نه دیگر. یک نفری را پیش 

زنده گی خود  در  دفعه  اقل یک  کنید که حد  نهاد 

یک کار بدون تقلب کرده باشد. خوب، سر خود 

وقت  هفته  یک  باشید.  سرد  خون  نیاورید.  فشار 

داریم.

قهرمان الزم

مرفه نشین  محله  شیرپور،  در  احمد  جان  فرمانده  طبقه   سه  خانه 
کابل، سه روز است میزبان فرماندهان برجسته جهادی است.

افراد سوار بر ماشین های زرهی آخرین مدل با تعقیبی های پر از 
دوشنبه  نیمه های  می آیند.  او  با  برای همدردی  مسلح  محافظان 
"انبار  غافلگیرکننده  آمریکایی در یک حمله  شب کماندوهای 

مهمات" او را در والیت پروان از بین بردند.
فردای حمله، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت دو ساعت 
همین طور  برساند.  پروان  والیت  به  را  خود  تا  زد  منزل  کابل  از 
عطا محمد نور، سرپرست قدرتمند والیت بلخ هفت ساعت راه 

پیمود تا خود را پیش فرمانده جان احمد برساند.
ده ها فرمانده دیگر عمدتا از حزب جمعیت اسالمی افغانستان هم 

از قندهار و ننگرهار خود را به کابل و پروان رساندند.
حمله ناتو

جان احمد سال هاست در دولت نیست، اما به گفته ناتو، مدت ها 
بود یک انبار بزرگ مهمات را در ۲۰ کیلومتری بگرام، بزرگترین 
خود  خانه  در  افغانستان،  در  خارجی  نیروهای  نظامی  پایگاه 

نگهداری می کرد.
کابل  "من  می گوید:  آمریکا  عملیات  درباره  احمد  جان  آقای 
بودم. ساعت ۱:۱۵ شب بود به من اطالع دادند که یک طیاره در 
نزدیکی خانه تان افراد مسلح را پیاده کرده. ترجمان تیم امنیتی 
عملیات  خانه  این  سر  که  گفته  جمهور  رئیس  ما  به  که  گفت 
بکنید. صرف قوت های خارجی بود. داخلی هیچ نبود. بعد به 
مردم گفتم برآیید. مردم قریه علیه خارجی ها بیرون شدند. این ها 
ورخطا شدند، خانه را رها کردند. طیاره بی سرنشین آمد سه بمب 
حویلی را زد. خرد و بزرگ مسلح و غیرمسلح علیه آنها اعتراض 

کردند. تانک ها چنان ورخطا شدند که راه خود را گم کردند."
و  اند  نکرده  روشن  را  عملیات  جزئیات  آمریکایی  نیروهای 
به  تانک هایی را که آقای جان احمد  بی بی سی هم موجودیت 

آن اشاره می کند تایید کرده نمی تواند.
پیشین  فرمانده  یک  خانه  به  حمله  نخستین  این  خود،  نوع  در 
مجاهدین است که پیشینه مخالفت با نیروهای ائتالف و دولت 

افغانستان نداشته  است.
را  سازی  ملکی  و  سالح  خلع  پرهزینه  برنامه  افغانستان  هرچند 
تا   ۲۰۰۶ سال های  بین  دنبالش  به  و  کرد  شروع  پیش  سال   ۱۲
۲۰۱۱ برنامه جمع آوری سالح از افراد غیرمسئول و منحل کردن 
گروه های مسلح غیرقانونی را روی دست گرفت، اما انبار سالح 
موفق  خیلی  تالش ها  این  که  می دهد  نشان  کابل  درهای  پشت 

نبوده است.
غیرقانونی  تسلیحات  انبار  دارند  باور  آمریکا  نظامی  مقام های 

می تواند بالقوه خطرناک باشد.
تایید  را  حمله  این  کابل  در  ناتو  سخنگوی  هیرینگتون،  سوسن 
می کند و می گوید: "این حمله برای از بین بردن انباری از مهمات 
صورت گرفته که می توانست برای حمله علیه افغان ها و ائتالف 

استفاده شود. بنابراین ما اقدام الزم کردیم تا این تهدید را از بین 
ببریم. تمام عملیات ما بر بنیاد موافقت نامه امنیتی دوجانبه بین 
انجام می  افغانستان  ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی 

شود."
هواداران ناراضی

برای هواداران فرمانده این دلیل رضایتبخش نبوده است. ساعات 
مقام های  حیرت  و  بهت  میان  او  هوادار  صدها  عملیات  از  بعد 
کردند.  تعطیل  را  شهر  و  ریختند  چاریکار  شهر  مرکز  به  دولتی 
شاهراه کابل و مزارشریف، محل رفت و آمد هزاران موتر را هم 

به روی ترافیک بستند.
پیکارهای  رئیس  که  ضدطالبان  فرمانده   این  خانه  به  حمله 
به  بود،  هم  پروان  والیت  در  عبدالله  عبدالله  پارسال  انتخاباتی 

مساله حیثیتی برای او و متحدانش مبدل شده است.
داشته،  سالح  انبار  که  نمی پذیرد  چند  هر  احمد  جان  فرمانده 
دکتر  می داشتم،  سازی  اسلحه  کارخانه  اگر  "حتی  می گوید:  اما 

عبدالله و دولت وحدت ملی برای چیست؟"
او فرمانده لشکر پروان بود که می گوید ۵۰ هزار نفر زیر فرمان 
با  شان  رابطه  اما  شده اند،  سالح  خلع  آنها  همه  هرچند  داشت. 
جان احمد قطع نشده  است. بسیاری او را قدرتمندتر از والی در 

پروان می دانند.
جان احمد، اشرف غنی، رئیس جمهوری را پشت این عملیات 

می داند.
فرمانده جان احمد صالحیت رئیس جمهور غنی را قبول ندارد 
و می گوید:"هر هدایتی که اشرف غنی می دهد به عبدالله بدهد، 

بعد او به ما بدهد."
نگرانی جهادی ها

و  می داند  مجاهدین  علیه  توطئه  را  خود  به  حمله  احمد  جان 
عبدالله،  عبدالله  مانند  مجاهدین  قدرتمند  چهره های  همدردی 

محمد محقق و صالح الدین ربانی هم با او گسترده بوده است.
برای عده ای این همدردی بیش از آنکه شخصی باشد، از نگرانی 
فرماندهان مجاهدین از شروع یک روال منظم برای از بین بردن 

ذخایر سالح و مهمات هواداران آنها ناشی است.
افغانستان تجربه خوبی از ذخیره سالح توسط افرادی که خارج 

از دولت بوده اند، ندارد.
و  سبک  سالح  انبار  با  بی شماری  فرماندهان   ۱۹۹۰ دهه  در 
سنگین در گوشه و کنار کشور قد علم کردند و کشور را چند پاره 
کردند. هر یکی از این فرماندهان در محالت شان به "پادشاه"، 

"امیر" یا هم "فرمانده" مستقل از دولت مرکزی معروف شدند.
معتقد  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  مرکز  رئیس  لیوال،  غفور 
است که دولت از این نگران است که فرماندهان پیشین جهادی 
امروز هم چنین انبارهایی دارند و در جایگاهی اند که افراد خود 

را مسلح کنند.
او می گوید: "تهدید امنیتی افغانستان صرف مربوط به گروه هایی 

وضعیت  پذیری  آسیب  نیست.  می جنگند،  حکومت  علیه  که 
آن،  جنبه  مهمترین  دارد.  هم  دیگری  جنبه های  کشور  امنیتی 
است.  سابق  فرماندهان  و  خودسر  افراد  نزد  سالح  موجودیت 
این همیشه برای نظام و امنیت در افغانستان تهدید بزرگ است. 
مانند گروه دولت اسالمی و طالبان آنها هم برای دولت مرکزی 

یک تهدید بزرگ اند."
"توطئه ای در کار نبوده"

 ۱۱ شب  پنجشنبه  حکومت،  اجرایی  رئیس  عبدالله،  عبدالله 
امنیت  مشاور  از جمله  امنیتی حکومت  ارشد  مدیران   ، سرطان 
ملی  امنیت  رئیس  و  دفاع  وزارت  داخله، سرپرست  وزیر  ملی، 
کاخ  در  پروان  جهادی  پیشین  فرماندهان  حضور  در  را  کشور 
آمریکایی ها  عملیات  از  آگاهی  از  تا  بود  فراخوانده  سپیدار 

اعالم برائت کنند.
در این نشست گفته شده که نیروهای آمریکایی در ناهماهنگی 

با دولت، دست به این عملیات زدند.
آقای عبدالله به فرماندهان گفت: "به شما اطمینان می دهم در 
این حادثه توطئه ای در کار نبوده و عملیات علیه شخص معینی 
صورت نگرفته است. در سطح رهبری حکومت هیچ کس در 
این تصمیم دخیل نیست و اقدام نیروهای 'حمایت قاطع' باعث 

تاثر و نگرانی همه شده است."
آقای عبدالله گفت: "در تالش است این حادثه در آینده تکرار 

نشود."
تا اینجا فرمانده جان احمد راضی نیست. او منتظر عذرخواهی 
رسمی ژنرال جان کمبل، فرمانده آمریکایی ناتو است. باید صبر 
"انبار سالح  نابود کردن  برای  فرمانده ای که  آیا  کرد و دید که 
بزرگترین  گوش  بیخ  هم  آن  احمد  جان  غیرقانونی"  مهمات  و 
خواهد  معذرت  او  از  کرد،  اقدام  کشور،  در  نظامی  پایگاه 

خواست؟

حمله نیروهای آمریکایی  به "انبار سالح"
 در والیت پروان و نگرانی مجاهدین سابق

جان احمد حمله به خود را توطئه علیه مجاهدین می داند و همدردی چهره های قدرتمند مجاهدین 
مانند عبداهلل عبداهلل، محمد محقق و صالح الدین ربانی هم با او گسترده بوده است.

برای عده ای این همدردی بیش از آنکه شخصی باشد، از نگرانی فرماندهان مجاهدین از شروع 
یک روال منظم برای از بین بردن ذخایر سالح و مهمات هواداران آنها ناشی است.

افغانستان تجربه خوبی از ذخیره سالح توسط افرادی که خارج از دولت بوده اند، ندارد.
در دهه ۱۹۹۰ فرماندهان بی شماری با انبار سالح سبک و سنگین در گوشه و کنار کشور قد علم 
کردند و کشور را چند پاره کردند. هر یکی از این فرماندهان در محالت شان به "پادشاه" "امیر" 

یا هم "فرمانده" مستقل از دولت مرکزی معروف شدند.

     شنبه13 سرطان، 1394سال چهارم شماره 871

هارون نجفی زاده

بی بی سی



تصمیم ها مسیر زندگی ما را عوض می کنند 
زیادی  اهمیت  که  است  خاطر  همین  به  و 
دارند. یک تصمیم درست می تواند آدمی را 
به اوج برساند و یک تصمیم غلط می تواند 
متام تالش هایش را بر باد دهد. اگر دوست 
درستی  تصمیم های  تان  زندگی  در  دارید 
حد  تا  را  کردن  اشتباه  احتامل  و  بگیرید 
نتایج  به  نیست نگاهی  بد  زیادی کم کنید، 
روان  حوزه  در  شده  انجام  علمی  تحقیقات 

شناسی بیندازید و از آنها استفاده کنید.

تو تصمیم بگیر و به تاخیر انداز!
را  هرچیزی  دارند  عادت  بعضی ها  دیده اید 
و  نگذارند  بی جواب  آنها می گویید،  به  که 
آدم هایی  این ها  بدهند؟  جوابی  یک  رسیع 
هم  خوبی  تصمیم های  معموال  که  هستند 
جواب  رسیع  به  هم چنان  چون  منی گیرند. 
دادن و رسیع تصمیم گرفنت عشق می ورزند! 
عرض  دوستان  از  دست  این  اطالع  برای 
تصمیم  است  قرار  که  موقعی  می کنیم 
ندارند،  البته تصمیامتی که فوریت  بگیرید، 
باید صرب داشته باشید و بالفاصله این کار را 

انجام ندهید.

4 روش برای تصمیم گیری بهرت
منترش   PLOSOne مجله  در  که  تحقیقاتی 
مکث  یک  حتا  اند  داده  نشان  شده، 
باعث  هم  گرفنت  تصمیم  از  قبل  کوچک 
بعضی  شود!  گرفته  بهرتی  تصمیم  می شود 
به چند روز فکرکردن  نیاز  از تصمیم ها هم 
کافی  شان  برای  مکث  لحظه  یک  و  دارند 
فوریت  باید  که  هستید  شام  این  و  نیست 
و  کرده  درک  را  تصمیامت  این  اهمیت  و 
از  دیگر  یکی  کنید.  ریزی  برنامه  شان  برای 
نتایج جالب تحقیقات انجام شده در زمینه 

تصمیم گیری هم خوابیدن است!
هیچ  که  زمانی  درست  و  وقت ها  بعضی 
ایده ای ندارید باید چه کار کنید، یک چرت 
کوتاه هم می تواند باعث بازشدن دریچه های 
تازه ای به سمت ذهن شام شود و به گرفنت 
که  بعد  دفعه  پس  بیانجامد!  بهرتی  تصمیم 
به  بگیرید  اساسی  تصمیم  یک  شد  قرار 
خوب  بله،  یا  نه  بگویید  رسیع  این که  جای 
گوش کنید، خوب فکر کنید و خوب مکث 

کنید و برای خودتان زمان بخرید.
هوش هیجانی باال یا پایین؟

عالوه بر آی کیو IQ یک هوشی هم هست 
است.  هیجانی  هوش  هامن  که   eQ اسم  به 
اند  شده  متوجه  تورنتو  دانشگاه  محققان 
دارند  باالتری  هیجانی  هوش  که  افرادی 
دارند،  پایین تری   eQ که  کسانی  به  نسبت 
بگیرند.  بهرتی  تصمیم های  می توانند 
دلیلش هم این است که این افراد می توانند 
وجوه مختلف قضیه را از هم متامیز کنند و 
اسرتس و اضطراب مربوط به مسائل دیگر را 

وارد قضیه تصمیم گیری شان کنند.
هم  به  ربطی  هیچ  قضایا  این  که  حالی  در 
هیجانی  هوش  که  کسی  مثال  برای  ندارند. 
تجربه یک مشکل  و در حال  داشته  باالیی 
خانوادگی باشد و همزمان برایش خواستگار 
خانوادگی  مشکالت  مسئله  شود،  پیدا  هم 
می کند  جدا  ازدواج  موضوع  کلیت  از  را 
بدون  و  مجزا  صورت  به  ازدواج  قضیه  به  و 
نگاه  خانواده اش  اسرتس های  دادن  دخالت 
هیجانی  هوش  که  شخصی  اما  خواهدکرد، 
پایینی داشته باشد، در مورد این مسئله طور 
با  دیگری عمل کرده و می گذارد همه چیز 
شوند.  او  گیری  تصمیم  مانع  و  ترکیب  هم 
نسبت  دوم  گروه  افراد  این که  خوب  خرب 
به  و  هستند  آگاه  شان  اشتباه  عمل کرد  به 
مسائل  نباید  می دانند  ناخودآگاه  صورت 
است  کافی  و  بدهند  ربط  به هم  را  ربط  بی 
این آگاهی را به سطح خودآگاه شان منتقل 

کنند که بتوانند تصمیامت بهرتی بگیرند.

اسرتس چی کار می کند؟
جالب  خیلی  تحقیق  یک  دانش مندان 
اسرتس  اند  شده  متوجه  و  اند  داده  انجام 
آدم ها  گیری  تصمیم  نحوه  روی  می تواند 
آزمایشی  مثبت!  تاثیر  البته  بگذارد،  تاثیر 
که برای اثبات این مسئله انجام شده هم در 
نوع خودش جالب بوده. یکی از دست های 
از  کوتاهی  مدت  طول  در  کنندگان  رشکت 
داشته  قرار  یخ  آب  ظرف  داخل  تحقیق، 
آنها  از  حین  همین  در  محقق  افراد  و 
جالب  کنند.  گیری  تصمیم  می خواستند 
چالش  زای  اسرتس  رشایط  در  که  است 
ظرف آب یخ، افراد با این که وجوه مثبت و 
منفی انتخاب پیش روی شان را می شنیدند، 
در  را  مثبت  وجوه  داشتند  عالقه  بیشرت  اما 

نظر بیگرند و از خیر منفی ها بگذرند!
زندگی  وارد  را  ساده  ماجرای  همین  حاال 

واقعی کنید. فرض کنید برای یک مصاحبه 
عیار  و  با وجود داشنت اسرتسی متام  شغلی 
او  می شوید.  کننده  مصاحبه  دفرت  وارد 
کار  رشایط  دادن  توضیح  به  می کند  رشوع 
طبع  باب  شان  خیلی های  است  ممکن  که 
ذهن  دارید  اسرتس  وقتی  اما  نباشند،  شام 
شام به صورت ناخودآگاه ویژگی های مثبت 
توجه  منفی  نکات  به  و  می کند  برجسته  را 
مسئله  این  دلیل  شاید  نخواهدکرد.  زیادی 
این باشد که در رشایط اسرتس زا انتخاب راه 
حل ساده و میان بر آسان تر به نظر می رسد 
انتخاب  از اسرتس  و فرد می خواهد رسیع تر 
بعدی  عواقب  این که  از  غافل  شود؛  راحت 
اسرتس،  لطفا  پس  بود.  نخواهند  خوشایند 

بی اسرتس!

از بیرون نگاه کنید
قابل  تحقیق  نتایج  شناسی  روان  علم  مجله 
دیگر  یکی  که  کرده  منترش  را  توجهی 
به  را  مناسب  گیری  تصمیم  روش های  از 
زوج ها  از  تحقیق  این  در  می دهد.  یاد  ما 
کنند؛  تصور  را  وضعیت  دو  شد  خواسته 
می کردند  فکر  باید  که  بود  وضعیتی  اولی، 
و  کرده  آنها خیانت  به  شان  زندگی  رشیک 
دوست  باید  که  بود  رشایطی  دوم،  وضعیت 
می کردند  تصور  حالی  در  را  شان  صمیمی 
هم  بعد  کرده،  خیانت  او  به  همرسش  که 
مجموعه سواالتی راجع به تصمیم گیری در 
پرسیده  کننده ها  از رشکت  دو وضعیت  این 

شد.
که  زمانی  افراد،  که  این جاست  جالب  نکته 
میان  در  شان  دوست  همرس  خیانت  پای 
بود، نسبت به زمانی که پای خیانت رشیک 
تصمیم های  بود،  وسط  خودشان  زندگی 
از  پژوهش گران  می گرفتند.  عاقالنه تری 
همین جا نتیجه گرفتند که بهرت است موقع 
و  مختلف  مسائل  مورد  در  گیری  تصمی 
از  خانوادگی  و  عاطفی  مسائل  خصوص  به 
تا  نگاه کنید  به قضیه  بیرونی  فرد  دید یک 
ببینید و  بهرت  را  ابعاد مختلف ماجرا  بتوانید 
می کنید  فکر  اگر  بگیرید.  بهرتی  تصمیم 
نظر  می توانید  کنید،  کار  چنین  منی توانید 
در  را  اعتامدتان  قابل  و  صمیمی  دوستان 
تصمیم  به  نیاز  آنها  در  که  مسائلی  مورد 
گیری دارید، جویا شوید و از دید آنها هم به 

مشکل تان نگاهی تازه بیندازید.

6

بگو مگو از

در سال 1378 یعنی پانزده سال قبل آقای راسخ از مسئوالن حزب 
انجینیر صاحب حکمتیار شما و  به من گفت که  ایران  اسالمی در 
برخی از فرهنگیان را می خواهند ببینند. من که آنوقت مسئول نشریۀ 
افغانستان قلم در دوران مهاجرت بودم به دیدن گلبدین حکمتیار در 
دفتر حزب اسالمی در چهارراهی زرینۀ مشهد رفتم. اعضای حزب 
اسالمی و برخی از افغان ها در دفتر حزب دیده می شدند؛ افراد زیادی به مالقات حکمتیار در نوبت 
بودند؛ وقتی به داخل شدم آقای راسخ منتظرم بود و به محض دیدنم مرا به اتاقی دیگری راهنمایی 
کرد؛ دقایقی بودم تا این که مرا حکمتیار خواست و با صمیمت فراوانی از احواالت افغان ها در ایران و 
وضعیت فعالیت های فرهنگی جویا شد؛ نگاهش عمیق و تیزبین بود؛ این که برای اولین بار حکمتیار را 
با مشکالت زیادی که با احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی داشت می دیدم برایم جالب بود؛ بسیار 
خون سرد و آرام به حرف هایم گوش می کرد، کسی دیگری از اعضای حزب موضوعات را یادداشت 
می کرد. برایش گفتم: آقای حکمتیار برای ما جالب است که شما در ایران دفتر دارید در حالی که بسیاری 
از احزاب جهادی در ایران دفاترشان مسدود و یا محدود شده اند؛ چرا شما آزادانه فعالیت می کنید؟ 
اما آقای حکمتیار پاسخ روشنی نداد و فقط لبخندی زد و گفت ایران یک کشور اسالمی است و ما 
با ایرانی ها مشکل سیاسی و ایدئولوژیکی نداریم. برایش گفتم اما برخورد مقامات حکومت ایران با 
مهاجرین افغان برخورد نادرست و غیر انسانی است و ایشان در حالی که به چشمانم مستقیم خیره شده 
بود گفت: "من در این مورد با ایرانی ها به صورت جدی حرف زدم." وقتی منتظر بودم تا بدانم که آقای 
حکمتیار با من چه کاری دارد اما او کمی سرد و آرام گفت که شما می توانید با آقای راسخ به تماس 
باشید. دانستم که نمی خواهد چیزی بگوید اما وقتی از دفتر حزب اسالمی خارج می شدم همایون جریر 
را دیدم که بسته ای از تومان های ایرانی در جیبش برای چشمان کنجکاو دیگران چشمک می زد. بعدها 
فهمیدم که نشریۀ میثاق ایثار و طرح حزب اسالمی برای انکشاف صلح با طالبان و جبهه متحد از جمله 
مواردی بود که همکاری مرا در آن می خواستند اما با سواالتی که در مورد ایران داشتم این همکاری ها 
بدون اقدام بعدی ملغی شد و این موازی بودن اهداف استراتیژیک حکمتیار با ایران برایم نه تنها تعجب 

آور بود بلکه این ابهام تا سالهای زیادی در گوشۀ ذهنم باقی ماند.
اکنون آقای حکمتیار در مصاحبه با بی بی سی گفته است که ایران اسرائیل دیگری برای امت اسالمی 
است. نمی دانم آقای حکمتیار دفتر مجللی که در نیاوران ایران و دفاتر مجهزی که در مشهد داشتند 
با کدام پول و امکانات تجهیز می شد؛ این که سپاه پاسداران ایران تا چه اندازه تجارت سیاست و ایجاد 
بحران را در همکاری با حکمتیار در زمان طالبان روی دست داشتند شاید آقای حکمتیار به آن بصورت 

شفاف پاسخ نگوید.
طرح توافقات سیاسی آقای حکمتیار با اسالم آباد، تهران و ریاض از جمله کارنامه های عجیبی است که 

وی با دستگاه های استخباراتی این کشورها داشته است.
نمی دانم بعد از اسالم اباد، تهران و ریاض گزینۀ بعدی توافق نامۀ سیاسی در ایجاد یک بحران جدید 

با کدام کشور دیگر خواهد بود؟

ارگ  به  سنگي  قلعه  مأمورین  سمع  استراق  از  پس  تاکسي  کابل 
رفت. اتمر را گرفت به سمت مقر امنیت ملي راه افتاد. نبیل سوار شد 
و کابل تاکسي به استقامت دروازه جنوبي ارگ راه به پیش گرفت تا 

وزیر دفاع معصوم را از پنتاگون افغانستان بگیرد.
من به دلیل بحث هاي داغ میان مشاور شوراي امنیت، وزیر دفاع و 

رییس امنیت ملي سکوت استراتژیک اختیار کردم و شنیدم و رانندگي کردم.
اتمر: غني خیلي خوشحال بود. گفت یکي از انبارهاي مهم جمعیت را نابود کردیم. اما گردهم آیي 

قوماندانان جمعیت رییس را نگران کرده بود.
استانکزي: جمعیتي ها روي من بدگمان هستند و حتمًا مي گویند کار معصوم است.

نبیل: از بین بردن ذخیرگاه اسلحه تاجیک ها در شرایط فعلي توسط امریکایي ها به نفع نبود. ممکن 
است تاجیک ها به بهانه این عملیات شورش کنند و ما قادر به کنترل اوضاع نیستیم.

استانکزي: عطا و صالح ارگ را متهم به سازماندهي این عملیات کرده.
نبیل: حاال چه کار بکنیم؟ 

اتمر: راحت باشید. یادتان هست زماني که رباني کشته شد همه ترسیده بودند که کابل سقوط نکند؟ 
از آن پس فهیم مرد، سید خیلي و جنرال داود از میان برداشته شد و حاال دست تاجیک ها از پشت 

بسته است.
استانکزي: چطور مشاور صاحب؟

اتمر: عبداهلل نه تنها سد مطمین براي ماست بلکه پاشنه آشیل تاجیک ها و اقوام غیر پشتون نیز 
هست. در انتخابات ستاد اصالحات مهم ترین و معتبرترین اسناد تقلب انتخاباتي را که ما سازمان داده 
بودیم در اختیار داشت. با این اسناد آنها در موضع برتر قرار داشتند و جامعه جهاني نمي دانست با این 
شواهد چگونه غني را به جاي عبداهلل رییس جمهور بسازد؟ شانس ما این بود که حریف ما عبداهلل 

بود و عبداهلل بر خالف ظاهر دپلماتیک اش فاقد قدرت چانه زني و مذاکره است.
اجراییه پیش عبداهلل  ریاست  به  ما  امنیت، حاال  استانکزي و رییس صاحب  داد: جناب  ادامه  اتمر 
مي رویم. قوماندان جمعیت هم در جلسه حاضر است. اکنون نه تنها رییس جمهور نگران نباشد بلکه 
خاطر تان جمع باشد که در حال حاضر عبداهلل باعث ثبات حکومت وحدت ملي شده است. عبداهلل 
که حاال نماینده تاجیک ها و هزاره هاست براي حکومت وحدت ملي مصونیت ایجاد کرده و حکومت 

وحدت ملي را از فروپاشي نجات داده است.
استانکزي: یعني حاال عبداهلل مانع اعتراض تاجیک ها مي شود و نمي گذارد قوماندان هاي مثل عطا و 

صالح و امان اهلل گذر به خیابان ها بیرون شوند؟
اتمر: اري. دیروز که عبداهلل به پروان رفت تاجیک ها را براي شورش تشویق نکرد بلکه مانع آنها شد.

نبیل: یعني عبداهلل هشیار است و مي خواهد حکومت دوام کند تا ریاست اجراییه غني را وادار به 
اصالح نظام انتخاباتي کند؟

اتمر: هاهاها! ظاهراً عبداهلل اقوامش را به همین امید آرام نگهداشته اما حقیقت این است که عبداهلل 
به هیچ یکي از خواست هایش نمي رسد. حقیقت دردناك تر از این براي اقوام غیر پشتون این است 

که عبداهلل براي هیچ یکي از آرمان هاي بلند آنها مبارزه نمي کند.
عبداهلل هنوز متحیر قصر سپیدار است. مصروف تشریفات و اختالف با یاران دوران انتخاباتي اش. 

اتمر گفت: امروز خاطر تان جمع باشد و ببینید که عبداهلل بیشتر از ما براي جمعیتي ها استدالل و 
کمر آنها را خم خواهد کرد.

به دروازه شمالي ارگ رسیدم و از چهارراهي آریانا وارد محوطه قصر سفید گشتم و توقف کردم.
اتمر گفت خلیفه شما بروید و معلوم نیست جلسه ما چه وقت تمام مي شود. اتمر دست به جیب برد 

و گفت: کرایه تاکسي را پوند استرلینگ مي گیري؟ 
جالب است. چرا ارگ کرایه تاکسي را افغاني نمي دهند؟ گاهي کلدار، ریال و پوند پیش مي کنند؟

Mehdi Saqib

Kabul Taxi
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گزارش ویژه مارکا
 از جدایی قطعی راموس از رئال

رادامل فالکائو 
به چلسی پیوست

رئال  از  جدایی  برای  خود  قطعی  تصمیم  راموس  رسخیو 

ا وجود متایل قلبی اش به ماندن، امکان  مادرید را گرفته و ب

ادامه حضورش در رئال مادرید نزدیک به صفر است.

رسخیو راموس، کاپیتان دوم رئال، متقاعد شده که بهرتین 

دوران  به  دادن  پایان  و  مادرید  رئال  از  جدایی  موجود،  راه 

درخشانش در این باشگاه است. این تصمیمی است که او 

روزها در مورد آن فکر کرده و طبق اطالع موثقی که مارکا 

یک  خود،  قلبی  عالقه  روی  گذاشنت  پا  ا  ب کرده،  کسب 

این  عواقب  متام  روی  او  است.  بازگشت  غیرقابل  تصمیم 

جدایی نیز فکر کرده و در نهایت به یک نقطه پایان رسیده 

است: خداحافظی از رئال مادرید.

اهل  مدافع  این  برای  حیاتی  تصمیم  یک  البته  این 

نیز  قرارداد  برای متدید  سویاست. دیگر، مذاکرات جدیدی 

در کار نخواهد بود و او فصل بعد فوتبالش را در تیمی دیگر 

ا فضایی متفاوت ادامه خواهد داد. اگر تا ماه گذشته، پول،  ب

ا مدیریت رئال بود، حاال دیگر دلیل این  مشکل اصلی او ب

جدایی پول و مسائل مالی نیست. 

مشکالت اصلی و اولیه بین او و مدیریت رئال در مذاکرات 

یانه درخواستی راموس بود. رئال  متدید قرارداد، حقوق سال

اما  داشتند  ارصار  یورو  میلیون   10 روی  راموس  و   7.5 روی 

کند،  موافقت  نیز  راموس  پیشنهادی  مبلغ  ا  ب پرز  اگر  حاال 

این بازی کن راضی به امضای قرارداد جدید نخواهد شد.

راموس از شیوه برخورد پرز و تیم مدیریتی رئال با خودش در 

ا درز  طی چند ماه اخیر، سخت گالیه دارد و معتقد است که ب

پیدا کردن اطالعات مربوط به متدید قراردادش، چهره او به 

شدت نزد هواداران رئال تخریب شده است.

هم  و  رفیق  ار  کن در  همواره  اخیر،  فصل  دو  در  که  او   

و  انتقادات  مقابل  در  کاسیاس  ایکر  خود  صمیمی  تیمی 

حتی  که  دارد  اطمینان  ایستاده،  رئال  هواداران  اعرتاضات 

مورد  فاحشی،  اه  اشتب هر  ا  ب بعد  فصل  قرارداد،  متدید  با 

ا پیش بینی کردن  اعرتاض هواداران قرار خواهد گرفت. او ب

باشگاه  ادامه حضور در  برای  آینده ای، دیگر متایلی  چنین 

محبوبش ندارد.

به  مادرید، حاال  رئال  در  از 10 فصل درخشان  راموس پس 

باشگاه  این  به  جایی رسیده است که تعصب و عالقه اش 

را از سوی برخی مدیران رئال زیر سوال رفته می بیند و این 

هامن نقطه ای است که او هرگز تصور منی کرد روزی بدان 

برسد. 

راموس از آن دسته بازی کنانی است که تاب حضور در چنین 

مطلع  تصمیم  این  عواقب  از  بخوبی  او  ندارد.  را  رشایطی 

است و حتی خوب می داند که در هیچ تیم دیگری منی تواند 

و  نامعلوم  چالش  تا  شده  اما حارض  بدرخشد  رئال  هم چون 

دشوار جدید را امتحان کند.

فلورنتینو  همه،  راس  در  و  رئال  مدیران  دیگر،  سوی  در 

این فکر می کنند که  به  و حداقل  دارند  پرز، تصوری دیگر 

قبلی خود عقب نشینی  از مواضع  با گذشت زمان، راموس 

دست  قرارداد  در متدید  نقاط مشرتکی  به  دو طرف  و  کرده 

خواهند یافت. 

راموس،  ا  ب خود  پیش  هفته  دو  تلفنی  گفتگوی  در  پرز 

بر رس  اره  دوب تعطیالت،  یافنت  پایان  ا  ب که  داد  وعده  او  به 

نیز  را  قضیه  دیگر  سوی  اما  نشست  خواهند  مذاکره  میز 

نتیجه  به  صورت  در  دارد  قصد  پرز  است.  کرده  پیش بینی 

که  قیمت  باالترین  ا  ب را  او  راموس،  ا  ب مذاکراتش  نرسیدن 

برای یک مدافع در حد یک انتقال کهکشانی خواهد بود، 

به تیمی دیگر واگذار کند. 

بود.  جدایی راموس، بدون شک یک جدایی ساده نخواهد 

ازار به دنبال پیدا کردن  ب رئال مادرید حاال مجبور است در 

جانشینی برای شامره 4 افسانه ای خود باشد. در بازاری که 

گزینه های چندانی نیز یافت منی شود ولی پرز چاره دیگری 

نیز مشکل  پیش تصورش  تا چند هفته  که  انتقالی  ندارد. 

بود اما قهرمان الدسیام، تصمیمی برای عقب نشینی ندارد 

و به یک جدایی تلخ تن خواهد داد.

انتقال  برای  موناکو  رشایط  چلسی  باشگاه  رسانجام 

به  را  کلمبیایی  ستاره  این  و  پذیرفت  را  فالکائو  قرضی 

خدمت گرفت.

میلیون   50 قیمت  ا  ب  2013 سال  که  فالکائو  رادامل 

گذشته  فصل  بود،  پیوسته  موناکو  به  اتلتیکو  از  پوند 

در  اما  کرد  سپری  ایتد  منچسرتیون در  قرضی  بصورت  را 

رساند  به مثر  4 گول  تنها  تیم  این  برای  رقابت ها  همه 

متدید  را  او  قرارداد  ایتد  یون مدیران  دلیل  همین  به  و 

نکردند. 

موناکو  رشایط  چلسی  مذاکره،  هفته ها  از  پس  دیروز 

بعد  فصل  برای  قرضی  بصورت  را  فالکائو  و  پذیرفت  را 

به  انتقالش  شدن  قطعی  از  پس  تیگره  ال  کرد.  جذب 

چلسی، به وبسایت این باشگاه گفت: بسیار خوشحامل 

می خواهم  بی تابم.  چلسی  با  مترینات  رشوع  برای  و 

و  انگلیس شود  قهرمان  دیگر  بار  تا چلسی  کنم  کمک 

در اروپا نیز تیم موفقی باشد. 

گزارش ویژه مارکا
 از جدایی قطعی راموس از رئال

بلیند: 
پیشنهاد فوق العاده یونایتد را رد کردم

منچستر
 ازجدایی دی ماریا متاسف خواهد شد

الپورتا: سفر مدیران بارسا 
به ایتالیا احمقانه بود

اصرار پاری سن ژرمن برای جذب دی ماریا

برای  خود  قطعی  تصمیم  راموس  رسخیو 

وجود  ا  ب و  گرفته  را  مادرید  رئال  از  جدایی 

ادامه  امکان  ماندن،  به  اش  قلبی  متایل 

صفر  به  نزدیک  مادرید  رئال  در  حضورش 

است.

متقاعد  رئال،  دوم  کاپیتان  راموس،  رسخیو 

رئال  از  موجود، جدایی  راه  بهرتین  که  شده 

مادرید و پایان دادن به دوران درخشانش در 

که  است  تصمیمی  این  است.  باشگاه  این 

او روزها در مورد آن فکر کرده و طبق اطالع 

ا پا گذاشنت  ب موثقی که مارکا کسب کرده، 

روی عالقه قلبی خود، یک تصمیم غیرقابل 

این  عواقب  متام  روی  او  است.  بازگشت 

یک  به  نهایت  در  و  کرده  فکر  نیز  جدایی 

نقطه پایان رسیده است: خداحافظی از رئال 

مادرید.

این البته یک تصمیم حیاتی برای این مدافع 

جدیدی  مذاکرات  دیگر،  سویاست.  اهل 

بود  نخواهد  کار  در  نیز  قرارداد  متدید  برای 

ا  و او فصل بعد فوتبالش را در تیمی دیگر ب

فضایی متفاوت ادامه خواهد داد. اگر تا ماه 

مدیریت  ا  ب او  اصلی  مشکل  پول،  گذشته، 

رئال بود، حاال دیگر دلیل این جدایی پول و 

مسائل مالی نیست. 

مدیریت  و  او  بین  اولیه  و  اصلی  مشکالت 

حقوق  قرارداد،  متدید  مذاکرات  در  رئال 

روی  رئال  بود.  راموس  درخواستی  یانه  سال

ارصار  یورو  میلیون   10 روی  راموس  و   7.5

پیشنهادی  مبلغ  ا  ب پرز  اگر  اما حاال  داشتند 

راموس نیز موافقت کند، این بازی کن راضی 

به امضای قرارداد جدید نخواهد شد.

مدیریتی  تیم  و  پرز  برخورد  شیوه  از  راموس 

رئال با خودش در طی چند ماه اخیر، سخت 

ا درز پیدا کردن  گالیه دارد و معتقد است که ب

اطالعات مربوط به متدید قراردادش، چهره 

تخریب شده  رئال  هواداران  نزد  به شدت  او 

است.

ار رفیق   او که در دو فصل اخیر، همواره در کن

و هم تیمی صمیمی خود ایکر کاسیاس در 

رئال  هواداران  اعرتاضات  و  انتقادات  مقابل 

متدید  با  حتی  که  دارد  اطمینان  ایستاده، 

فاحشی،  اه  اشتب هر  ا  ب بعد  فصل  قرارداد، 

گرفت.  خواهد  قرار  هواداران  اعرتاض  مورد 

آینده ای،  چنین  کردن  بینی  پیش  ا  ب او 

باشگاه  در  حضور  ادامه  برای  متایلی  دیگر 

محبوبش ندارد.

رئال  در  درخشان  فصل   10 از  پس  راموس 

مادرید، حاال به جایی رسیده است که تعصب 

و عالقه اش به این باشگاه را از سوی برخی 

این  و  می بیند  رفته  سوال  زیر  رئال  مدیران 

تصور  هرگز  او  که  است  نقطه ای  هامن 

منی کرد روزی بدان برسد. 

راموس از آن دسته بازی کنانی است که تاب 

حضور در چنین رشایطی را ندارد. او بخوبی از 

عواقب این تصمیم مطلع است و حتی خوب 

منی تواند  دیگری  تیم  هیچ  در  که  می داند 

تا  شده  حارض  اما  بدرخشد  رئال  هم چون 

چالش نامعلوم و دشوار جدید را امتحان کند.

در سوی دیگر، مدیران رئال و در راس همه، 

فلورنتینو پرز، تصوری دیگر دارند و حداقل به 

این فکر می کنند که با گذشت زمان، راموس 

و  کرده  نشینی  عقب  خود  قبلی  مواضع  از 

دو طرف به نقاط مشرتکی در متدید قرارداد 

دست خواهند یافت. 

پیش خود  هفته  دو  تلفنی  گفتگوی  در  پرز 

ا پایان یافنت  ا راموس، به او وعده داد که ب ب

اره بر رس میز مذاکره خواهند  تعطیالت، دوب

نشست اما سوی دیگر قضیه را نیز پیش بینی 

به  صورت  در  دارد  قصد  پرز  است.  کرده 

ا  ا راموس، او را ب نتیجه نرسیدن مذاکراتش ب

برای یک مدافع در حد  باالترین قیمت که 

یک انتقال کهکشانی خواهد بود، به تیمی 

دیگر واگذار کند. 

جدایی راموس، بدون شک یک جدایی ساده 

مادرید حاال مجبور است  رئال  بود.  نخواهد 

ازار به دنبال پیدا کردن جانشینی برای  ب در 

شامره 4 افسانه ای خود باشد. در بازاری که 

گزینه های چندانی نیز یافت منی شود ولی پرز 

چاره دیگری ندارد. انتقالی که تا چند هفته 

قهرمان  اما  بود  مشکل  نیز  تصورش  پیش 

الدسیام، تصمیمی برای عقب نشینی ندارد 

و به یک جدایی تلخ تن خواهد داد.

لیند، رسمربی سابق آژاکس و کمک  دنی ب

روز   ،2014 جهانی  جام  در  هلند  مربی 

از  و  شد  هیدینک  گاس  جانشین  گذشته 

این پس رسمربی هلندی ها خواهد بود.

 2014 سال  در  هیدینک  این که  از  پس 

نتوانست  شد،  خال  فان  لوئیس  جانشین 

داشته  نارنجی  الله های  با  خوبی  عملکرد 

تیم  این  ا  ب  2016 یورو  مقدماتی  در  و  باشد 

به مشکل برخورد. آن ها در حال حارض در 

رده ی سوم گروه شان، پایین تر از جمهوری 

سختی  کار  و  دارند  قرار  ایسلند  و  چک 

دارند.  رو  پیش   2016 یورو  به  صعود  برای 

ضعیف،  نتایج  کسب  دلیل  به  هیدینک 

لیند  ب دنی  و  کرد  استعفا  خود  سمت  از 

جایگزین او شد. 

 "Algemeen DAgblAD" ا  ب مصاحبه  در  لیند  ب

پیشنهاد  گذشته  سال  که  ساخت  فاش 

ایتد را رد  دستیاری فان خال در منچسرتیون

کرده است. 

فوق العاده  پیشنهاد  یک  من  گفت:  او 

گذشته  سال  داشتم.  ایتد  منچسرتیون از 

ا من و فان خال مذاکره شد  چندین نوبت ب

اما من آن را رد کردم. می توانید تصور کنید 

باشد  این  از  اتر  زیب می تواند  که چه چیزی 

که رسمربی تیم ملی کشورتان شوید؟ 

ایجاد  در هلند  تغییراتی که  در مورد  لیند  ب

به  اش  امیدواری  میزان  نیز  و  کرد  خواهد 

ترجیح  تغییرات،  مورد  در  گفت:  صعود 

بازی کنان شاخص  و  دستیارانم  ا  ب می دهم 

در  منی توانم  حاال  کنم.  صحبت  ملی  تیم 

مورد این مساله اظهارنظر کنم. 

چه  که  می دانیم  ما  امیدوارم؟  صعود  به 

اید انجام دهیم؛ کسب 4 پیروزی از  کاری ب

4 بازی آینده. ما توانایی این کار را داریم.  

و  شویم  روبرو  ایسلند  ا  ب اید  ب سپتامرب   3

اجازه تساوی هم نداریم. تا آن زمان روبن و 

اسرتومتن نیز روی فرم خواهند بود و به ما 

قدرمتندتری  و  بهرت  تیم  تا  ند  کمک می کن

شویم. صعود به یورو 2016 تنها هدف هلند 

است و به چیز دیگری فکر منی کنم. 

لوئیس  ا  ب مشکالتش  بخاطر  ماریا  دی 

فان خال، متایل چندانی به ادامه حضور 

ایتد ندارد و ترجیح می دهد  در منچسرتیون

فوتبالش را در تیمی دیگر ادامه دهد.

رقم  ا  ب گذشته  تابستان  ماریا  دی 

به  مادرید  رئال  از  یورو  میلیون   75

علی رغم  و  پیوست  ایتد  منچسرتیون

انتهایی  هفته های  در  خوب،  رشوعی 

نشین  نیمکت  خال  فان  سوی  از  فصل 

شد. 

سابق  اروگوئه ای  ستاره  فورالن،  دیگو 

ایتد  یون برای  فصل  سه  خود  که  فوتبال 

سابقه بازی دارد، در ستون خود در نرشیه 

که  می کردم  تصور  من  نوشت:  نشنال 

انتقال  ایتد یک  یون به  ماریا  پیوسنت دی 

او  باشد.  طرف  دو  هر  برای  فوق العاده 

یکی از بهرتین بازی کنان دنیاست اما از 

فصل ناموفق او شگفت زده شدم. به نظر 

بازی کنان  ا  ب خوبی  رابطه  خال  فان  من 

منونه  او  ندارد.  جنوبی  آمریکای  اهل 

دوران  در  ریکلمه،  ا  ب را  رفتاری  چنین 

ا نیز داشت.  حضوش در بارسلون

بازی  هامن طوری  ابتدا  در  ماریا  دی 

رئال  برای   2014-2013 فصل  که  می کرد 

بازی کرده بود. خوب می دوید و یک آزار 

بود.  برای مدافعان حریف  و خطر دامئی 

بازی کنان کمی در دنیای فوتبال کیفیت 

او را دارند. 

دچار  اگر  و  نیستند  ربات  فوتبالیست ها 

مشکل شوند، این وظیفه مربی است که 

تالش کند و در صدد حل آن بر بیاید. دی 

ماریا ارزش این تالش را دارد. او چیزهای 

بازی کنان  از  بسیاری  به  نسبت  متفاوتی 

به تیمش اضافه می کند. 

ایتد را ترک کند،  اگر دی ماریا منچسرتیون

ایتد از این جدایی متاسف خواهد شد.  یون

الدترافورد  در  دیگر  فصل  یک  باید  او 

و  کند  اثبات  را  توانایی هایش  و  مباند 

ایتد نیز باید سعی کند به درک بهرت و  یون

بیشرتی از دی ماریا برسد. 

آلربت  و  برائیدا  آریدو  چهارشنبه گذشته، 

بارسلونا  ورزشی  کمیته  عضو  دو  سولر، 

با  ا  پوگب جذب  رس  بر  تا  رفتند  میالن  به 

منایندگان یوونتوس وارد مذاکره شوند.

بته به جایی نرسید و به په  ال این مذاکره 

ماروتا، مدیر داخلی یوونتوس به رسانه ها 

اعالم کرد که پیشنهاد 80 میلیونی بارسا 

ا را قبول نکرده و در این  برای جذب پوگب

از  ا  پوگب فروش  برای  متایلی  هیچ  فصل 

جانب باشگاه یوونتوس وجود ندارد. 

ا  بارسلون سابق  رئیس  الپورتا،  خوان 

را  خود  که   2007 تا   2003 سال های  بین 

که  باشگاه  این  ریاست  انتخابات  برای 

کاندید  شد،  خواهد  برگزار  جوالی   18

سفر  گفت:  رابطه  این  در  است،  کرده 

ا  ب مذاکره  برای  یا  ایتال به  و سولر  برائیدا 

ا به اعتقاد  یوونتوسی ها بر رس جذب پوگب

این  فوتبال  دنیای  در  بود.  احمقانه  من 

چهره  و  است  محض  نادانی  یک  حرکت 

ا ترسیم کرد. بدی از بارسلون

منی دانم  و  ندارد  رئیس  هنوز  باشگاه 

وظایف خود  از  موقت،  مدیره  هیئت  چرا 

زمان  تا  اید  ب ن آن ها  می کند.  تخظی 

خرید  به  اقدام  بعدی،  رئیس  انتخاب 

در  اگر  من  کنند.  بازی کن  فروش  و 

ا  پوگب جذب  برای  شوم،  برنده  انتخابات 

معتقدم  و  کرد  خواهم  را  تالشم  نهایت 

که کلید اصلی در دستان مناینده ی این 

رابطه  او  ا  ب رایوالست.  مینو  بازی کن، 

بسیار خوبی دارم. 

عالقه  مورد  گزینه  ماریا  دی  آنخل 

پاریسی ها طی دو سال اخیر بوده و آن ها 

در این تابستان نیز تالششان برای جذب 

ادامه  را  ایتد  منچسرتیون آرژانتینی  ستاره 

خواهند داد.

اگر تابستان گذشته، پاری سن ژرمن نربد 

بر رس جذب دی ماریا را بخاطر محرومیت 

باخت،  ایتد  منچسرتیون به  فیفا  جانب  از 

ندارد  وجود  محدودیت  این  دیگر  امسال 

برای جذب  و آن ها حاال تالش های خود 

دی ماریا را آغاز کرده اند. 

نکردن  رعایت  دلیل  به  جی  اس  پی 

فصل  دو  یوفا  سوی  از  مالی،  فیرپلی 

 60 از  باالتر  قیمت  ا  ب بازی کن  خرید  از 

در  تیم  این  بود.  شده  جریمه  میلیون 

لیگ قهرمانان نیز تنها اجازه ثبت نام 21 

تیم های  حالیکه  در  داشت؛  را  بازی کن 

به  را  بازی کن   25 نام  می توانستند  دیگر 

یوفا اعالم کنند.

بعد،  فصل  برای  پاریسی ها  محرومیت 

تیم  این  و  شد  بخشیده  یوفا  جانب  از 

تا  بود  خواهد  قادر  دیگر  بار  متمول 

و  نقل  ازار  ب در  قدرمتندانه  حضوری 

انتقاالت داشته باشد. 

 75 قیمت  ا  ب گذشته  سال  ماریا  دی 

پیوست  ایتد  یون به  رئال  از  یورو  میلیون 

و البته هرگز نتوانست فروغ گذشته خود 

پاری  اکیپ،  ادعای  طبق  کند.  تکرار  را 

سن ژرمن قصد دارد پیشنهادی به ارزش 

به  ماریا  برای خرید دی  یورو  میلیون   60

تازه ترین  این  ارائه دهد.  ایتد  یون مدیران 

جذب  برای  پاریسی  تیم  تالش های 

بازی کنی است که مدت هاست در رویای 

جذبش به رس می برد.
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اطالعات روز: وزارت خارجه ی كشور در پيوند به 
شليک نيروهای پاكستانی بر پوليس مرزی كشور، 
به روز پنج شنبه سيد ابرار حسين، سفير پاكستان در 

كابل را به اين وزارت احضار كرد.
اين رويداد كه چندر روز پيش در منطقه ی "انگور 
هده" ولسوالی برمل و اليت پکتيکا رخ داده است، 
به گفته ی وزارت خارجه در آن يک سرباز كشور 

كشته شده است.
تاكنون مقاهای محلی واليت پکتيکا در جنوب شرقی 
كشور، در مورد جزئيات اين رويداد معلوماتی ارائه 
نکردند. در خبرنامه  وزارت خارجه نيزجزئيات حادثه 
روشن نشده  است. شماری از رسانه های پاكستانی 

نيروهای  ميان  درگيری  نتيجه ی  در  كه  گفته اند 
افغان و پاكستان، سه نفر از سربازان پاكستانی كشته 
پاكستانی  رسانه های  از  ديگر  شماری  اما  شده اند، 
گفته اند كه ارتش اين كشور تنها زخمی شدن سه 

سرباز را در اين رويداد تأييد می كند.
حکمت خليل كرزی، معاون سياسی وزارت خارجه، 
اين عمل را خالف اصول حقوق بين المللی خوانده و 
نگرانی جدی و اعتراض شديد افغانستان را به سفير 

پاكستان اعالم كرده است.
وزارت خارجه از حکومت پاكستان خواسته كه برای 

جلوگيری و توقف هم چو حركات فوراً اقدام كند.
حركت های  گونه  اين  »تکرار  گفته:  كرزی  آقای 

برای  طرف  دو  تالش های  پاكستانی،  نيروهای 
بهبود و گسترش روابط و ايجاد فضای همزيستی 
و همسايگی مسالمت آميز ميان دو كشور را آسيب 

خواهد رساند.«
اين در حالی ست كه در سال های گذشته نيز شماری 
موشکی  حمله های  از  كشور  امنيتی  مقام های  از 
پاكستان به خاک كشور انتقاد كره بودند كه معمواًل 

پاكستان آن را رد كرده بود.
اما حمله های پاكستان بر خاک كشور در اين اواخر 
متوقف شده بود. از آغاز حکومت وحدت ملی، اين 
حادثه كه در آن يک سرباز مرزی كشته شده، اولين 

مورد تنش مرزی بين دو كشور است.

اطالعات روز: عيسی خان لغمانی، 
مجلس  از  حفاظت  پاسگاه  سرباز 
بر  حمله  در  كه  كشور  نمايندگان 
مجلس نمايندگان ادعا كرده بود كه 
شش مهاجم انتحاری را به تنهايی از 
پا درآورده است، به روز پنج شنبه يک 
داراالمان  را در سرک  بايسکل سوار 
كرد  دريافت  تحفه  كه  موتر  با  كابل 

بود زير گرفت و كشت.
يک منبع امنيتی از فرماندهی پوليس 
كابل گفته كه اين سرباز ارتش يک 
نفر بايسکل سوار را در جاده پارلمان 
فرد  اين  و  گرفت  زير  موترش  با 

سپس در شفاخانه جان داد.

شود  فاش  نامش  نخواسته  كه  او 
گفته كه در حال حاضر عيسی خان 
پوليس  فرماندهی  بازداشت گاه  در 
است  منتظر  و  می برد  سر  به  كابل 
دادگاه  در  او  محکوميت  حکم  تا 

مشخص شود.
خانواده  صورتی كه  در  افزوده  منبع 
ممکن  ندهد،  رضايت  به  تن  مقتول 
طوالنی  حبس  به  ارتش  سرباز  اين 

مدت يا حتا اعدام محکوم شود.
عيسی  كه  موتر  منبع،  گفته ی  به 
زير  را  سوار  بايسکل  فرد  اين  خان 
است  هايلکسی  موتر  همان  گرفت، 
كه جنرال عبدالرشيد دوستم، معاون 

رييس جمهوری به او تحفه داده بود.
بستگان ذكريا، كه توسط عيسی خان 
اين شخص  كه  اند  گفته  شد  كشته 
تنها نان آور خانواده بود كه از او يک 

دختر به جا مانده است.
حمله ی  پس  لغمان  خان  عيسی 
به  نمايندگان  مجلس  بر  مهاجمان 
رسانه ها گفت كه او به تنهايی شش 
درآورده  پا  از  را  انتحاری  مهاجم 
از  خان  عيسی  عمل كرد  اين  است. 
اجتماعی،  شبکه های  كاربران  سوی 
مردم و مسئوالن حکومتی به گرمی 
حمله  روز  پايان  در  شدند.  استقبال 
شماری از اعضای مجلس نمايندگان 

حقوق يک ماه و يا دو ماهه خود را 
به عيسی خان تحفه دادند.

او  شب  همان  غنی  جمهور  رييس 
يک  كليد  و  كرد  دعوت  ارگ  به  را 
تحفه  خانه  عيسی  به  را  آپارتمان 
دوستم،  جنرال  بعد  روزهای  در  داد، 
يک  جمهوری  رياست  اول  معاون 
موتر نوع هايلکس را به عيسی خان 
برای تقدير از عمل كرد او تحفه داد. 
حاال ده روز تير نشده از دريافت اين 
تحفه ها گفته می شود كه عيسی خان 
با همان موتر هاليکس يک تن را زير 
گرفته بعد از انتقال به شفاخانه جان 

داده است.

كابل حکم چهار  استيناف  دادگاه  روز:  اطالعات 
به حبس  اعدام  از  را  فرخنده  قتل  پرونده  متهم 

كاهش داد.
علی عبدالناصر مريد، قاضی دادگاه استيناف كابل 
گفته كه دادگاه استيناف حکم اعدام چهار نفر از 
متهمان در پرونده قتل فرخنده را لغو كرده و سه 
نفر از آنها را به بيست سال حبس و يکی شان را 
كه نظر به اسناد ارائه شده، زير سن هجده سال 

بود به ده سال حبس محکوم كرده است.
اساس  به  استيناف  »دادگاه  افزوده:  مريد  آقای 
ماده ی 396 قانون جزا كه برای مرتکب قتل عمد 
حبس دوام يا اعدام پيش بينی شده، متهمان را 
به حبس محکوم كرد. ماده در دادگاه ابتدايی و 
دادگاه استيناف تغيير نکرده. برداشت هر قاضی 

متفاوت است.«
به شکل علنی روز  استيناف  او گفت كه دادگاه 
سه شنبه برگزار شده بود، اما خانواده ی فرخنده و 
بسياری از فعاالن مدنی كشور كه اين پرونده را 
دنبال می كردند، در اين نشست اشتراک نداشتند.

آقای مريد گفت كه دادگاه وظيفه ای برای احضار 
خانواده ی فرخنده نداشت و برای حضور آنها نيز 
ممانعتی وجود نداشت، اما نجيب اهلل ملکزاده برادر 
فرخنده گفته كه آنها از برگزاری دادگاه استيناف 

بی خبر بودند.
استيناف  دادگاه  حکم  كه  گفت  فرخنده  برادر 
منصفانه نيست و آنها از رييس جمهوری و رييس 
جدی  توجه  قضيه  اين  به  كه  خواستند  اجرايی 

كنند.

استيناف  دادگاه  قاضی  گفته ی  به  فيصله  اين 
نهايی نيست و  فيصله نهايی در مورد اين پرونده 
گرفته  عالی  دادگاه  سوی  از  و  تميز  مرحله  در 

خواهد شد.
مورد  در  ابتدايی  دادگاه  فيصله  حال  همين  در 
دادگاه  سوی  از  تغييرات  كمی  با  ديگر  متهمان 

استيناف تأييد شده است.
ابتدايی پرونده قتل فرخنده، افزون بر  در دادگاه 
چهار محکوم به اعدام، از جمع متهمان غيرنظامی، 
هشت نفر ديگر به 16 سال زندان محکوم شده 

بودند و هجده نفر نيز بی گناه اعالم شدند.
به گفته ی آقای مريد، تعويذ نويس مسجد شاه 
دو شمشيره كه در بين محکومان به اعدام بود 
به بيست سال حبس محکوم شده و مجاور اين 
زيارت كه در بين متهمان ديگر بود، تبرئه شده 

است.
هم چنان دادگاه ابتدايی يازده افسر و مأمور پوليس 
را به جرم غفلت در نجات فرخنده از چنگ مردان 
خشمگينی كه او را به قتل رساندند، به يک سال 
زندان محکوم كرد و هشت نفر ديگرشان را به 

دليل نبود مدارک كافی عليه آن ها، تبرئه كرد.
قاضی دادگاه استيناف گفت كه تمام اين فيصله 

در دادگاه استيناف تأييد شده است.
همان  از  خشمگين  مران  توسط  فرخنده  قتل 
روزهای اول اين حادثه تاكنون واكنش های تندی 
مردم را در سراسر جهان به دنبال داشت. مردم 
خواهان مجازات متهمان شده و حکومت خواستند 

كه در اين مورد جدی و شفاف تصميم بگيرند.

حکم چهار متهم پرونده قتل فرخنده
 از اعدام به حبس تغییر یافت

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

وزارت خارجه، سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد

عیسی خان لغمانی به جرم قتل یک تن در کابل بازداشت شد


