
افغانستان  وارد   )NATO( ناتو  با  کار  منظور  به  نخستین بار  برای  که  فبروری  ماه  در 
شدم، با حرارت و اشتیاق زیاد درباره ی ظرفیت های عظیم و پیشرفت های اجتماعی 
در 14 سال گذشته صحبت می کردم. شمار کودکان شامل مکتب به شکل چشم گیری 
افزایش یافته است. در سال 2001 در حدود یک ملیون کودک به مکتب می رفتند...

در دهه ی 1980 میالدی، رییس جمهور ایاالت متحده،  رونالد ریگان، برای شکست 
افراطی های  می شد،  حمایت  شوروی  طرف  از  که  افغانستان  سیکوالر  رژیم  دادن 
اسالم گرا را تمویل و پشتیبانی کرد. اکنون یکی از کسانی که قبال ایاالت متحده ولی 

نعمتش بود، از گروه وحشی دولت اسالمی )داعش( اعالم حمایت کرده است...

شدند،  سپرده  خاک  به  شهدا  پیکر  گذشت.  جلریز  انگیز  غم  رویداد  از  روز  یازده 
خانواده های شان بی سرپرست ماندند و کودکان و زنانی نیز یتیم شدند. اینک پس از 
11 روز از گذشت این فاجعه ی دردناک، که حدود 30 تن در میان حمله دشمن و بی 
توجهی دولت گیرماندند و کشته شدند، تمامی نویدهایی که حکومت برای پی گیری 

این فاجعه داده بود، در حد حرف باقی مانده است...

اطالعات روز: کریستوفر چیمبر، سخن گوی نمانیده ی ملکی سازمان ناتو در افغانستان، از 
مذاکرات صلح حکومت و گروه طالبان استقبال کرده و گفته است که رهبران افغانستان، 

نسبت به صلح متعهد اند و در این راستا تالش های نیز به خرج داده اند.
چیمبر گفته: »ما از تالش های سران افغان در بخش صلح...                                 صفحه2    

اطالعات روز: مقام های پولیس مزار شریف، در شمال کشور، گفته اند که شیر محمد، 
معروف به شیر عرب، یکی از فرماندهان مهم پیشین جهادی مربوط به حزب جنبش ملی 
اسالمی افغانستان، به رهبری جنرال عبدالرشید دوسم، عصر شنبه هفته ی جاری در شهر 
مزار شریف کشته شده است...                                                                         صفحه2     

الکسی نیکوالیوف، عکاس اهل مسکو، که کارش را به گزارش تصویری 

در مورد روسیه و جمهوری های پیشین شوروی اختصاص داده است، 

به افغانستان رفت تا زندگی شش سرباز شوروی پیشین را که در جریان 

به  هرگز  و  شدند  زندانی   1980 دهه  در  افغانستان   – شوروی  جنگ 

کشور شان باز نگشتند، مستند سازد. 

در کل، 620 هزار سرباز شوری در این جنگ سهم گرفتند؛ جنگی که 

از ماه دسامبر 1979 تا ماه فبروری 1989 دوام کرد و تلفات نظامیان 

رسمی شوروی بیش از 15 هزار تن بود...
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ناتو: از مذاکرات صلح میان حکومت
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ترور  مرموز شیرعرب
 در والیت بلخ 
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رونالد ریگان از اسالم گرایان تندرو 
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کمیسیون حقیقت یاب کجا شد؟ 

صفحه 2 

سازمان ملل: ادامه کمک به انتخابات افغانستان 
مشروط به اصالحات انتخاباتی است



رسان  به  متحد  ملل  سازمان  ویژه  مناینده  روز:   اطالعات 
انجام  بدون  که  داده  هشدار  ملی  وحدت  حکومت 
اصالحات انتخاباتی از انتخابات در افغانستان حامیت مالی 

نخواهند کرد. 
ملی  وحدت  حکومت  اجراییه  ریاست  رسانه یی  دفرت 
ویژه  مناینده  هیسم،  نیکالس  است:   گفته  خربنامه ای  در 
سازمان ملل متحد این موضوع را امروز در دیدار با عبدالله 
عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در کابل بیان 

کرده است.

تا  خواست  افغانستان  حکومت  از  دیدار  این  در  هیسم 
انتخاباتی صورت  نهادهای  و  قانون  در  اساسی  اصالحات 
هشدار  متحد  ملل  سازمان  رسمنشی  ویژه  مناینده  گیرد. 
ملی  وحدت  حکومت  موفقیت  عدم  صورت  در  که  داد 
کننده  کمک  کشورهای  انتخاباتی،  اصالحات  ایجاد  در 
نخواهند  را  افغانستان  بعدی  انتخابات های  هزینه های 

پرداخت.
هیسم  به  اجراییه،  رییس  عبدالله،  عبدالله  دیدار  این  در 
برای  است  قرار  که  کمیسیونی  که،  است  داده  اطمنان 

به زودی کارهای خود را آغاز  این کار ایجاد گردد  انجام 
می مناید و طرح های اصالحی خود را نیز در این راستا ارایه 

خواهد کرد.
سیاسی  نامه  توافق  دستور  به  که  انتخاباتی،  نظام  اصالح 
قوانین  و  نهادها  شامل  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
انتخاباتی می شود، یکی از جنجالی ترین تعهدات حکومت 
وحدت ملی بوده است که اکنون پس از حدود ده ماه از 
راستای  در  عملی  گام  ملی،  وحدت  حکومت  کار  آغاز 

اجرای این تعهد گذاشته نشده است. 

مزار  پولیس  مقام های  روز:  اطالعات 
شیر  که  گفته اند  در شامل کشور،  رشیف، 
از  یکی  عرب،  شیر  به  معروف  محمد، 
به  مربوط  جهادی  پیشین  مهم  فرماندهان 
به  افغانستان،  اسالمی  ملی  جنبش  حزب 
رهربی جرنال عبدالرشید دوسم، عرص شنبه 
کشته  رشیف  مزار  شهر  در  جاری  هفته ی 

شده است.
فرمانده  امنیت  مسئول  قادری،  عبدالرزاق 

فرمانده  این  که  گفته  بلخ  والیت  پولیس 
مزار رشیف، مرکز  ناحیه ی هشتم شهر  در 
و دو  افراد مسلح کشته  توسط  بلخ  والیت 

نفر از همراهانش نیز زخمی شده اند.
آباد  فیض  ولسوالی  باشنده  شیر،  محمد 
والیت جوزجان و  از ملیت عرب بود. او 
یکی از فرمانده هان ارشد حزب جنبش ملی 
افغانستان بود که پس از پیروزی مجاهدین 
در سال 1371 خورشیدی فرماندهی واحد 

18 ارتش کشور را در والیت بلخ به عهده 
داشت.

کشور  شامل  سقوط  از  پس  عرب  شیر 
پناهنده  خارج  به  طالبان،  گروه  دست  به 
از  اواخر  این  در  گفته می شود که  اما  شد؛ 
فعالیت های سیاسی و نظامی دست کشیده 

بود.
عرب  شیر  که  می شود  گفته  هم  سویی  از 
بود و  ایجاد کرده  را  اخیراً شورای عرب ها 

رهربی این شورا را به عهده داشت. تاکنون 
شخصی یا گروهی مسئولیت این ترور را به 

عهده نگرفته است. 
پولیس بلخ گفته که تحقیقات در این زمینه 

آغاز شده است.
پیش از این نادر، یکی از فرماندهان دیگر 
والیت  در  اسالمی  ملی  جنش  حزب 
کارگذاری  ماین  انفجار  دلیل  به  فاریاب 

شده کشته شده بود.

منانیده ی  سخن گوی  چیمرب،  کریستوفر  روز:  اطالعات 
صلح  مذاکرات  از  افغانستان،  در  ناتو  سازمان  ملکی 
که  است  گفته  و  کرده  استقبال  طالبان  گروه  و  حکومت 
این  در  و  اند  متعهد  صلح  به  نسبت  افغانستان،  رهربان 

راستا تالش های نیز به خرج داده اند.
چیمرب گفته: »ما از تالش هاى رسان افغان در بخش صلح 
حاميت مى کنيم.« او هم چنان گفته است که سازمان ناتو 
با  پاکستان  در  که  طالبان  و  اخیر حکومت  از تالش های 

هم مذاکره کردند حامیت می کند.
ناتو از بهبود روابط  سخن گوی مناینده ی ملکی سازمان 

میان افغانستان و پاکستان نیز ستایش کرده است.
روز  که  حالی ست  در  صلح  مذاکرات  از  ناتو  استقبال 
صلح  عالی  شورای  از  هیأت  یک  گذشته  هفته ی  جمعه 
منایندگان  و  رفته  پاکستان  به  طالبان  با  مذاکره  برای 

باصالحیت گروه طالبان و شبکه ی حقانی دیدار کرد. 
که  این  و  دیدار  این  دقیق  جزئیات  مورد  در  چند  هر 
موضوعاتی  چه  روی  نشست  این  در  کنندگان  رشکت 
معلوم  است،  رسیده  نتیجه ی  چه  به  و  کرده  گفت وگو 
خربی  نشست  در  شنبه  روز  افغانستان  هیأت  اما  نیست؛ 
شان  خواست های  روی  طرف  دو  که  گفت  کابل  در 

گفت وگو کردند. یکی از اعضای این هیأت گفت که به 
تعدیل  احتامل  اساسی،  قانون  دوم  و  اول  فصل  استثنای 
در این قانون برای مذاکره با طالبان می تواند مورد بحث 

باشد.
رييس  مشاور  محمد،  دين  حاجى  مذاکرات،  اين  در 
وزارت  سياىس  معني  کرزى،  خليل  حکمت  جمهور، 
و  ناطقى  محمد  عاصم،  انجنري  ذکى،  الله  فيض  خارجه، 
جليل،  مال  و  افغانستان  از  منایندگی  به  فرهاد  فرهادالله 
مال رحامىن، مال عباس و مال عبدالرازق به از منایندگی 

گروه طالبان حضور داشتند. 

میدان  والیت  از  مسئوالن  روز:  اطالعات 
ده  و  کوچی ها  میان  درگیری  از  وردک، 
نشینان در ولسوالی بهسود این والیت خرب 
داده و گفته اند در این درگیری  هشت تن از 

دو طرف کشته شده اند.
عضو  جانان،  محمد  حرضت  گفته ی  به 
درگیری  وردک،  میدان  والیتی  شورای 
میان دو طرف از چند روز بدین سو جریان 
دارد و در این درگیری شامری هم زخمی 
شده اند. او هم چنان هشدار داده که هر دو 

طرف روز به روز بیشرت مجهز می شوند، اگر 
حکومت دست بکار نشود و برای حل این 
منازعه راه حلی پیدا نکند، احتامل دارد دامنه 

درگیری ها گسرتش یابد.
ماه  اول  روزهای  در  که  حالی ست  در  این 
خرب  والیت  این  محلی  مقام های  جاری 
با  کوچی ها  میان  درگیری  در  که  دادند 
باشندگان ولسوالی حصه ی اول بهسود از هر 
دو طرف دو تن کشته و دو نفر دیگر زخمی 

شده اند.

باشندگان محل کوچی ها را مقرص اصلی این 
درگیری ها می دانند.

غنی،  جمهور  رییس  پیش،  ماه  سه  حدود 
از  متشکل  کمیسیونی  فرمان  یک  طی 
پارملان  شخصیت های جهادی، منایندگان 
حل  برای  سیاسی  احزاب  ارشد  اعضای  و 
معضل کوچی و ده  نشینان را امضا کرد که 
در این فرمان تأکید شده بود که تا زمان حل 
کامل و بنیادین منازعه میان کوچی ها و ده 
مورد  مناطق  به  کوچی ها  ورود  از  نشینان، 

منازعه جلوگیری شود.
اند  گفته  بهسود  بزرگان  حال  همین  در 
جمهور  رییس  فرمان  این  از  کوچی ها  که 

رسپیچی منوده است.
از چند سال بدین سو در فصل بهار و تابستان 
نشین  هزاره  مناطق  در  کوچی ها  آمدن  با 
میدان  والیت  بهسود  منطقه ی  در  ویژه  به 
بین  مسلحانه  درگیری های  همواره  وردک 
این  از  برخی  که  است  داده  رخ  طرف  دو 

درگیری ها تلفاتی نیز در پی داشته است.

اطالعات روز: محمد قربان حقجو، روز گذشته رسامً به حیث 
رییس جدید اداره حامیت از رسمایه گذاری )آیسا( به کارش 
آغاز کرد. او در مراسمی ضمن ارائه برنامه های خود در این 
نیازمندی های  پاسخ گوی  آیسا،  فعلی  اداره  که   گفت  اداره 

بازرگانان و رسمایه گذاران در رسارس کشور نیست.
صنایع  و  تجارت  اتاق  رییس  قبلی  حکومت  در  که  حقجو، 
کشور بود، چندی پیش از سوی رییس جمهور غنی به عنوان 

رییس آیسا معرفی شد.
آقای حقجو گفت که در نظر دارد برنامه های خود را در کوتاه 
مدت و دراز مدت عملی کند. او فساد اداری، نبود زیربناها، 
و  ناامنی  فرار رسمایه،  دولت،  و  میان رسمایه گذار  بی اعتباری 
از مشکالت اصلی  را  بازرگانان  به  ارائه خدمات خوب  عدم 

اداره آیسا دانست.
رییس جدید آیسا تأکید کرد که در نظر دارد برای رشد پایدار 
پیدا کردن  به اشتغال زایی و  اقتصاد شهروندان کشور، دست 

راهی برای افزایش عواید رسانه مردم بزند.

از  دور  به  اما  دولت؛  چارچوب  در  آیسا  اداره  او،  گفته ی  به 
می کند  کار  دارند،  اقتصادی  نهادهای  دیگر  که  پالیسی هایی 
روند  به  و  کند  گیری  تصمیم  فرصت،  زودترین  به  بتواند  تا 

رسمایه گذاری در کشور رسعت بخشد. 
حقجو افزود که تا صد روز نخست کاری اش، بررسی و رسوی 
نیازمندی های متام  تا بر اساس آن  را راه اندازی خواهد کرد 
رسمایه گذاران در رسارس کشور را دریافت کرده و برای ارائه 

خدمات بهرت برنامه ریزی کند.
حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  مراسم  این  در 
به  حقجو  قربان  از  عبدالله  داشت.  حضور  نیز  ملی  وحدت 
عنوان چهره جوان و پُرکار یاد کرده و ابراز امیدواری کرد که 
و  شده  حل  بازرگانان  مشکالت  آیسا،  اداره  در  او  رهربی  با 

طرح های بزرگی عملی شود.
 عبدالله گفت که حکومت وحدت ملی به زمینه سازی برای 
جلب رسمایه گذاری های بزرگ و پشتیانی از اداره آیسا تعهد 

دارد.

هامیون رسا، وزیر تجارت و صنایع، که در این مراسم حضور 
داشت، نیز با استقبال از معرفی قربان حقجو به عنوان رییس 
اداره آیسا گفت که این اداره باید دوباره به روزهای اوج خود 
باز گردد. آقای رسا افزود که در حال حارض مشکالت بزرگی 
قرار  رسمایه گذاران  و  خصوصی  نهادهای  بازرگانان،  فراروی 

دارد که متام اداره های اقتصادی باید آنان را حل کند.
وزیر تجارت و صنایع اداره آیسا کلیدی ترین نهاد در بخش 

رسمایه گذاری دانست.
اتاق  رییس  حیث  به  کرزی  حکومت  زمان  در  که  حقجو 
تیم  از  انتخاباتی،  مبارزات  زمان  در  بود  صنایع  و  تجارت 
حامیت  عبدالله،  عبدالله  رهربی  به  همگرایی،  و  اصالحات 

خود را اعالم کرد.
حامد  حکومت  زمان  در  گذاری،  رسمایه  از  حامیت  اداره ی 
از  مستقیم  گونه ی  به  اداره  این  رییس  و  شد  تشکیل  کرزی 
بخش  در  بیشرت  و  می شود  انتخاب  جمهور  رییس  سوی 
هامهنگ سازی و تسیهل در روند رسمایه گذاری کار می کند.
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مشروط به اصالحات انتخاباتی است

ترور  مرموز شیرعرب در والیت بلخ 

ناتو:
 از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال می کنیم

درگیری میان کوچی  و ده نشین در بهسود هشت کشته برجا گذاشت

قربان حقجو: اداره فعلی آیسا، پاسخ گوی نیازمندی های الزم نیست

کمیسیون
 حقیقت یاب کجا شد؟ 

یازده روز از رویداد غم انگیز جلریز گذشت. پیکر شهدا به خاک 

سپرده شدند، خانواده های شان بی رسپرست ماندند و کودکان 

این  گذشت  از  روز   11 از  پس  اینک  شدند.  یتیم  نیز  زنانی  و 

فاجعه ی دردناک، که حدود 30 تن در میان حمله دشمن و بی 

که  نویدهایی  متامی  شدند،  کشته  و  گیرماندند  دولت  توجهی 

حکومت برای پی گیری این فاجعه داده بود، در حد حرف باقی 

مانده است. 

ارشف غنی، رییس جمهور درجلسه شورای امنیت ملی به تاریخ 

14 رسطان )یکشنبه( این رویداد را جنایت جنگی خواند و هیأتی 

میدان  والیت  جلریز  ولسوالی  در  اخیر  رویداد  بررسی  برای  را 

وردک تعیین کرد تا این ماجرا را موشکافی کند. 

که  آمده  بود،  کرده  منترش  جمهوری  ریاست  که  خربنامه ی  در 

انگیزه  و  »عوامل  و  کرده  سفر  جلریز  ولسوالی  به  هیأت  این 

فرمان  در  کرد.  خواهد  بررسی  را  پنجشنبه  روز  رویداد  اصلی« 

رییس جمهوری که برای تعیین هیأت حقیقت یاب صادر شده، 

آمده است که این هیأت در همکاری با والی، شورای والیتی، 

جلریز  ولسوالی  امنیتی  وضعیت  محلی  بزرگان  و  دینی  علامی 

میدان وردک را بررسی کند و تلفات و زیان های آن را تثبیت و به 

ریاست جمهوری گزارش دهند.

نیافته است. مهلت سه  اما اینک آن همه وعده و نوید تحقق 

یافته  پایان  بود،  داده  هیأت  این  به  جمهور  رییس  که  روزه ی 

یا  آیا کمیسیون به جلریز رفت  از این که  است و هیچ گزارشی 

خیر، هنوز وجود ندارد. 

به  کابل  نزدیکی  در  ده ها رسباز  این که  دلیل  به  جلریز  رویداد 

شدند،  کشته  امنیتی  نهادهای  کمک  و  هامهنگی  عدم  دلیل 

تکان دهنده بود و اعرتاض های فراوانی را در پی داشت. پس 

خواند،  جنگی  جنایت  را  آن  ملی  امنیت  شورای  رویداد  این  از 

به  امنیتی  نهاد  دو  مسئوالن  و  کرد  تأسف  ابراز  جمهور  رییس 

در  اعالمیه های  نیز  سیاسی  رهربان  از  بسیاری  و  رفتند  جلریز 

باعث  واکنش  همه  این  کردند.  صادر  رخداد  این  محکومیت 

اندکی  آشکار  جنایت  یک  از  مردمی  اعرتاض  و  خشم  که  شد 

بپردازد و  به قضیه  بار جدی تر  این  تا شاید دولت  فروکش کند 

کاری  کم  نیروها  این  از  حامیت  و  وظیفه  اجرای  در  آنانی که 

مجازات  و  محاکمه  اند،  کرده  کاری  عمد  و  انگاری  سهل  و 

اجتامعی  شبکه های  در  که  گسرتده ی  اعرتاض های  شوند. 

وجود داشت و تظاهرات های گسرتده ی مردمی که پس از این 

رویداد صورت گرفت، فقط با این امید که شاید رییس جمهور در 

مجازات مقرصان این رویداد جدی است، آرام تر شد. اینک که 

ریاست جمهوری در تعهداتش کوتاهی می کند و در پی روشن 

این فاجعه نیست، ممکن است اعرتاضات مردمی علیه  کردن 

این رخداد غم انگیز دوباره گسرتده شود. 

حکومت افغانستان در این وضعیت مسئولیت دارد که برای خلق 

امنیتی، که در میدان های جنگ  نیروهای  اعتامد دوباره میان 

تنها نیستند و بدون حامیت نخواهند ماند، این رویداد را بررسی 

کند و مسئوالن حکومتی که در اجرای وظیفه کوتاهی کرده اند 

کرده  دریغ  را  امنیتی  پسته های  و  آن شهیدان  از  یا حامیت  و 

تعهداتش  تطبیق  در  رییس جمهور  اگر  بودند، مجازات شوند. 

کوتاهی کند و رویداد جلریز را در میان حوادث روزمره ی که با آن 

درگیر است، به فراموشی بسپارد، بی اعتامدی میان نیروهای 

و  فداکاری  میزان  و  یافت  خواهد  افزایش  افغانستان  امنیتی 

خواهند  کم تر  نظام  و  دولت  به  نسبت  رسبازان  تعلق  احساس 

شد. و اگر چنین شود، آیا توانایی جمع کردن و کنرتول وضعیت 

را داریم؟ بدون شک که بی اعتامدی و افزایش تعلقات قومی 

در درون نهادهای امنیتی خطرناک است و غیر قابل کنرتول.

تعهدات خود  به  رییس جمهور  نیست که  این  پس چاره ی جز 

در قبال رویداد جلریز ایستادگی کند و از کمیسیون حقیقت یاب 

نتایج کارشان را بخواهد و در شناسایی حقیقت از هر مصلحتی 

عبور کند. اگر این اتفاق نیافتاد، نیروهای امنیتی از این که به 

موقع و درست حامیت منی شوند، رسخورده خواهند شد و ممکن 

است میزان ترک وظیفه و فرار از کار دشوار تأمین امنیت، بیشرت 

و بیشرت  شود. رسیدگی به رویداد جلریز و محاکمه و مجازات 

مقاماتی که مسئول خلق فاجعه ی جلریز بودند و یا در جلوگیری 

آینده ی  برای  بودند،  کرده  مسئولیتی  بی  و  کوتاهی  آن  از 

نیروهای امنیتی و تأمین وحدت ملی در افغانستان حیاتی است 

و این شاخص سنجش تعهد رییس جمهور به دو اصل: حامیت 

از نیروهای امنیتی و وفادار بودن به وحدت ملی، خواهد شد. 

لذا رییس جمهور باید این نکته را جدی دنبال کند و با ساکت 

از  در پی مسکوت گذشنت  و سیاسی  اعرتاضات مردمی  شدن 

کنار این رویداد نباشد. 

دوشنبه
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به  را  کارش  که  مسکو،  اهل  عکاس  نیکوالیوف،  الکسی 

پیشین  جمهوری های  و  روسیه  مورد  در  تصویری  گزارش 

زندگی  تا  رفت  افغانستان  به  است،  داده  اختصاص  شوروی 

شش سرباز شوروی پیشین را که در جریان جنگ شوروی – 

افغانستان در دهه 1980 زندانی شدند و هرگز به کشور شان 

باز نگشتند، مستند سازد. 

در کل، 620 هزار سرباز شوری در این جنگ سهم گرفتند؛ 

جنگی که از ماه دسامبر 1979 تا ماه فبروری 1989 دوام کرد 

بود.  تن  از 15 هزار  بیش  نظامیان رسمی شوروی  تلفات  و 

زمانی که ارتش شورشی ]از افغانستان[ خارج شد، صدها تن 

جا ماندند. 417 تن رسما مفقود و/ یا زندانی اعالم شدند.

در حالی که برخی از زندانیان جنگ در دهه 1990 به روسیه 

افغانستان[  ]در  گرفتند  تصمیم  آنها  از  بسیاری  برگشتند، 

فراری های  چون  برگردند  نمی خواستند  برخی ها  بمانند. 

از  بودند. پس  اسالم مشرف شده  دین  به  یا  بودند  ]ارتش[ 

مرج  و  هرج  در  سابق،  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی 

افراد فراموش شده  تغییرات سیاسی و اجتماعی ظاهرا این 

بودند.

در تابستان 2013، الکسی نیکوالیوف با شش سرباز شوروی 

و  کرد  دیدار  افغانستان  مناطق  دورافتاده ترین  در  پیشین 

انضمام موفقانه آنها در جامعه ی افغانستان را مشاهده کرد.

جنگ  مورد  در  پروژه  این  گرفتی  تصمیم  چرا  الکسی، 

شوروی – افغانستان را بپذیری؟

افغانستان  در  من  پدر  خصوصی.  دالیل  به  همه،  از  پیش 

خدمت کرد. وقتی او با دوستانش که در ارتش بودند، قصه 

می کرد، من به آنها گوش می دادم.

مسکو  در  افغانستان  جانبازان  با  که  زمانی   2012 در  بعدها 

افغانستان   – شوروی  جنگ  که  فهمیدم  می دادم،  مصاحبه 

یک بخش بسیار بزرگ و مهم تاریخ اتحاد جماهیر شوروی 

سابق بود. این کشور دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما من در 

بسیار  می خواستم  آنم.  به  متعلق  به  هنوز  و  شدم  بزرگ  آن 

بیشتر بدانم.

چگونه این افراد را برای کتابت یافتی؟

نخست نیکوالی بیستروف را، که اکنون در منطقه کراسنادور 

]در جنوب روسیه[ زندگی می کند، یافتم – او محافظ شخصی 

احمد شاه مسعود ]فرمانده نظامی، وزیر دفاع افغانستان در 

سال های 1992 تا 1196[ بوده است.

افغانستان  در  هنوز  که  گفت  روس های  مورد  در  من  به  او 

اخیرا  سربازان  این  بودند.  برگشته  شان  کشور  به  یا  بودند 

دادن  مصاحبه  برای  نمی خواستند  و  بودند  برگشته  کشور  به 

مالقات کنند. بنابراین، تصمیم گرفتم به افغانستان سفر کنم 

تا شخصا با دیگر سربازان مالقات کنم. 

سفر به افغانستان راحت بود؟

اما  نداشتم.  مشکلی  خبرنگاری  ویزای  گرفتن  در  روسیه  در 

که  شخصی  آمدیم،  فرود  کابل  در  که  لحظه ای  همان  از 

مرا رهنمایی می کرد و من پیوسته تحت نظارت بودیم. یک 

از دیوار  زندانی شدم؛ چون  برای 11 ساعت در کابل  مرتبه 

ساختمانی عکس گرفته بودم که عکس گرفتن از آن ممنوع 

بود.

در شهرهای کوچکی مثل قندوز یا چغچران نظارت شدیدتر 

بود. افرادی از گروه های محلی امنیتی یا پولیس مدام تالش 

ما  از  می خواهند  می گفتند  و  کنند  همراهی  را  ما  می کردند 

محافظت کنند.

جای تعجب نیست – در این کشور مدام درگیری نظامی وجود 

دارد

بلی، به طور وحشتناکی خطرناک بود. وقتی برای مصاحبه ای 

به والیت غور در مرکز افغانستان رفتیم، شب روی بام رفتیم و 

شاهد جنگ در سه یا چهار کیلومتری مان بودیم.

 ... داد  وجود  مداوم  جنگ  مختلف  گروه های  و  قبایل  بین 

مقام ها صرف اوضاع را در حیطه محافظت شده تحت کنترول 

شان دارند. خارج از شهر، اساسا هیچ کسی بر اوضاع کنترول 

ندارد. 

سرباز  یک  از  وقتی  که  است  خطرناک  اندازه ای  به  اوضاع 

اگر  که  خواستم  کردم،  مصاحبه  او  با  که  شوروی،  پیشین 

امکان داشته باشد دوباره به قریه او بیایم، او به من گفت: 

»نه! برنگرد! حاال همه می دانند که تو یک خبرنگاری و افغان 

نیستی. کسی در جریان شب خواهد آمد و تو را خواهد ربود.«

صحبت با این افراد آسان بود؟

و  روشن فکرترین  کنند.  صحبت  بودند  راضی  آنها  بلی، 

نام  که  کسی  بود؛  کرانسنوپروف  سرگی  آنها  جالب ترین 

در مرکز  او در چغچران، شهری  نورمحمد است.  محلی اش 

افغانستان، زندگی می کند. من اولین خبرنگار روسی بودم که 

با او دیدار کردم. ما به زبان روسی صحبت کردیم، او جمالت 

دستوری ساده را طرح کرد و گاهی آخر جمالتش اشتباه بود.

هر  دیدم.  معمولی  مرد  یک  انداختم،  نگاهی  او  به  وقتی 

روسی  ظاهر  باوجود  اما  دارند.  آبی  چشمان  فرزندش  شش 

شان، آنها کامال در فرهنگ محلی، حل شده اند. وقتی با او 

مالقات کردم، پسرش سر به زیر برای ما غذا آورد. روشی که 

آنها از مهمانان پذیرایی کردند، بسیار تشریفاتی و پدرساالر 

بود؛ چیزی که دیگر در روسیه معمول نیست.  

آیا آنها در افغانستان خوشحالند؟

سرگی  دارند.  خانواده  و  اند  کرده  ازدواج  آنها  همه ی  بلی، 

مالقات  او  با  من  که  است  فردی  موفق ترین  کرانسنوپروف 

افغانستان یک  کردم. زمانی که در جریان جنگ شوروی – 

و  داشته  ستیزه  نظامی  پایگاه  یک  در  با کسی  بوده،  سرباز 

]ارتش[ را ترک کرده تا راهی برای رفتن به خانه بیابد. اما 

اسارت  را در  توسط مجاهدین دستگیر می شود و یک سال 

به سر می بر تا این که به اسالم مشرف شده و از زندان آزاد 

می شود.

به  و  می کند  بازسازی  را  جاده ها  دارد.  وظیفه  دو  اکنون  او 

عنوان یک فنی کار برق و میکانیک، در یک نیروگاه برق آبی 

محلی ایفا وظیفه می کند. ماهانه بیش از 1000 دالر درآمد 

برای ساختن یک خانه  دارد؛ معاشی که در سطح منطقه و 

خیلی خوب است. برای او در افغانستان تقاضای زیاد وجود 

دارد و می خواهد آنجا بماند. او می ترسد که به روسیه برگردد 

و وظیفه ای نداشته باشد.

فرد دیگر - الکساندر لیوینیت، که نام محلی اش احمد است – 

بسیار خوب توافق کرده است. او به اسالم مشرف شد و سال 

گذشته به حج رفت. او تاکسی رانی می کند و از وظیفه اش 

راضی است.

نام  که  تیوما،  گنادی  نیستند.  خوش  زیاد  دیگران  اما 

او  می کند.  زندگی  قندوز  در  است،  محمد  نیک  محلی اش 

در جنگ از ناحیه پا معیوب شده است و نمی تواند کار کند. 

او حقوق بازنشستگی ندارد و مراقبت صحی مناسب دریافت 

نمی کند. من حتا مجبور بودم برای مصاحبه با او پول بپردازم 

– برای او، این یکی از معدود راه های کسب درآمد است. 

اکنون  مردان  این  از  برخی  که  اید  نوشته  کتاب،  مقدمه  در 

از فرهنگ روسی بسیار فاصله دارند و حتا به زبان دری فکر 

می کنند. 

آنها کال روسی را به خاطر نمی آورند. به طور  از  بلی، برخی 

مثال، مردی از سمرقند، ازبکستان، اکنون در هرات زندگی 

می کند. در جریان جنگ شوروی – افغانستان از ناحیه سر به 

شدت زخمی شده بود – من فرورفتگی عمیق در جمجمه اش 

بدهد.  دست  از  را  حافظه اش  شد  باعث  زخم  این  دیدم.  را 

و  )لطفا(   spasibo دارد  خاطر  به  او  که  را  کلماتی  تمام 

pozhaluista  )متشکرم( اند. بنابراین، ما از طریق یک 

مترجم با هم صحبت کردیم.

آیا کسی ]از آنها[ برای برگشتن به روسیه کمک خواست؟

هیچ کسی. آنها به کمک من نیاز ندارند – هر زمانی می توانند 

با تماس گرفتن به کمیته امور رزمندگان انترناسیونالیست در 

مسکو به بسیار سادگی برگردند. آنها این کار را نمی کنند؛ چون 

خانه ی شان را در افغانستان یافته اند. بسیاری افرادی که 

تالش کرده اند در دهه های1990 و 2000 به روسیه برگردند، 

با مشکالت مواجه شده اند. افغانستان خانه آنها شده است، 

به گونه ای که روسیه به آنها چیزی داده نمی تواند. 

ستیفانوف،  یوری  نام  به  مردی  که  شنیده ام  مثال،  طور  به 

در  نیم سالی  برای  برگشت،  ]به روسیه[  که در سال 1996 

افغانستان  به  و  نیافت  شغلی  کرد،  زندگی  بشکورتوستان 

کرد.  دریافت  بسیاری  پیشنهادهای  او  که  جایی  برگشت؛ 

برای  تلویزیونی  ماهواره  و یک  برقی ساخت  نیروگاه  او یک 

باشندگان راه اندازی کرد. 

چرا این همه زندانیان جنگ در افغانستان ماندند؟

چون اتحاد جماهیر شوروی سابق فروپاشید. اگر این کشور 

قادر  و  می گشتند  باز  زودتر  خیلی  آنها  نمی رفت،  بین  از 

می بودند تا به راحتی توافق کنند و سپس، اکثریت مردان در 

این کتاب نگران بازگشت شان بودند – آنها فراریان ]ارتش[ 

بودند و عنوان ]قهرمانان جنگ[ را نداشتند؛ هرچند در سال 

1989 عفو عمومی آنها اعالن شد.

به صورت  آنها.  مانند  افغان ها  و  دارند  زندگی خوبی  آنها  اما 

وقتی  دارند.  احترام  روس ها  به  افغانستان  مردم  عموم، 

چای  چغچران  در  محلی  چای خانه  یک  در  ترجمانم  و  من 

می نوشیدیم، تعدادی از مردم محل به ما گفتند: »ما با شما 

هنوز  ما  که  را  شفاخانه هایی  و  جاده ها  اما  داشتیم؛  جنگ 

استفاده می کنیم، توسط شما اعمار شده اند«. این که آنها 

هنوز بخاطر دارند، شگفت انگیز است!
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یکی از شخصیت های اکادمیک و برجسته ی افغانستان که عنقریب 

شهرت و آوازه اش کل جهان را تسخیر می کند؛ بعد از اجامع یک 

نفره به این نتیجه رسیده که دلیل پیرشفت مداوم کشورهای پیرشفته 

این است که روی کودکان خویش رسمایه گذاری عظیمی می کنند. 

وی عالوه کرد که کودک ها آسیب پذیرتر از هر موجود دیگر اند. 

در  فراوانی  رویدادهای  ندارد.  اثبات  به  نیاز  مسئله  این  گفت  وی 

می بارد.  خون  کدام  هر  قسمت  چهار  از  که  دارد  وجود  زمینه  این 

که  گفت  و  کرد  اشاره  مزاری  حسینی  عیسی  سید  تظاهرات  به  او 

ببینید! این آقا شدیداً نیاز داشت که یک تظاهرات میلیونی برپا کند. 

این که او برای آزادی فلسطین و نابودکردن ارساییل برپا کرده بود 

یا برای بسته های میلیونی تومان، به من ربطی ندارد. ولی همین که 

تظاهرات  در صف  و مکاتب  و کودکستان ها  از خیابان  را  کودکان 

وضعیت  لطف  به  او،  باور  به  است.  فاجعه  خودش  می کشاند، 

فوق اندرخراب اقتصادی جامعه، کودکان فریب صد افغانی را خورده 

و حارض اند برای صد افغانی مرگ بر اسامعیل بگویند. وی گفت 

ما از وزارت داخله و سازمان مدافع حقوق کودکان خواهش می کنیم 

که در قوانین مظاهرات جداً قید کند که افراد زیر هجده سال، حق 

از وجود کودکان  ندارند. هر آن کسی که  را  اشرتاک در تظاهرات 

باید  کنند،  استفاده  خویش  اهداف  به  رسیدن  برای  تظاهرات  در 

مطابق قانون مجازات شود. این مسئله را جدی بگیرد و جزای آدم 

استفاده جو را هم تعیین کند. 

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که اخیراً جسد کودکی از 

شده،  تجاوز  او  بر  اول  می دهد  نشان  که  شده  یافت  ناحیه هشت 

سپس رسش را به سنگ و دیوار کوبیده و کشتندش! وی از متام 

به رس  قیامت  قاف  تا  لحظه  از همین  متجاوزین خواهش کرد که 

مادر شان قسم بخورند که هیچ گاهی بعد از تجاوز، رس تجاوزعلیه را 

به سنگ یا دیوار نکوبد. او گفت اگر کوبیدن رس یک طفل به دیوار 

یا سنگ تا رسحد کشنت، کار خوبی می بود، مجلس مناینده گان از 

کشته شدن یک کودک با این سبک، خشم گین منی شد. 

کودکان  با  شام  نظر  به  که  شد  پرسیده  ایشان  از  وقتی  هم چنان 

باشد،  به جا شده  ما  ادا و دین  تا حق کودکان  رفتار شود  چه گونه 

گفت: هرجای رفتید، اول با کودکان دست بدهید! سپس اگر زیاد 

وضع شان خراب نبود، یک ماچ بگیرید و بگویید که نگران نباشید. 

احتامالً بعد از ما شام سوار بر بز رسنوشت این مملکت می شوید. 

ما اگر هیچ نکردیم، شام یادتان باشد که کاری بکنید. فریب تاریخ 

نخواهند  هضم  کودکان  را  حرف ها  بقیه  نخورید.  را  ساله  چندهزار 

ما  بگذارید. مثالً همه ی  میان  در  والدین شان  با  بهرت است  کرد، 

می فهمیم که در کجای این کشور، کودکانش دارند مترین طالب 

شدن را می کنند. خوب باید رفت جلو شان را گرفت. ممکن در آن 

برای چه خلق کرده؟ مگر  را  اما خدا زور  مناطق عقل آننت ندهد، 

نشنیده اید که می گویند تا نباشد تیر و توپ، طالب منی ترسد ز چوب! 

با تیر و توپ بروید و به راه راست هدایت و تعقیب شان کنید. 

همین که  گفت  نشوید!  مزاحم  لطفاً  ندارم،  وقت  زیاد  گفت  ایشان 

کودکان حارضند قبول کنند که کلید بهشت نزد فالنی مولوی است؛ 

همین که بپذیرند اگر یک روز مکمل تظاهرات کنند، آقا صد افغانی 

کودکان  یا  بعدی  نسل  نیست  معلوم  هنوز  همین که  داد؛  خواهد 

امروزی جنایت کارتر از نسل امروزی اند یا نه؟ خودش دلیل کافی 

برای آسیب پذیری کودکان است. 

مادر  و  پدر  فریب  که  کرد  خواهش  کودکان  از  دیگر  بار  یک  وی 

شام  گفت،  بی جا  کامالً  را  سخنش  این  وی  نخورید!  را  خویش 

بدبختی  در  تقصیر کمی  مادران  و  پدر  از  البته که خیلی  ببخشید! 

و بدراهی جامعه ندارند. اما ما می توانیم نادیده بگیریم، چون اگر 

می توانیم  غلطی  چه  ما  مثالً  که  است  این  سوال  نگیریم،  نادیده 

بکنیم؟!

وی گفت که شام خشم و کینه را از دل کودکان بزدایید، آن وقت 

افغانستان چاره ی دیگری ندارد مگر این که به سوی پیرشفت و ترقی 

حرکت کند. وی این کار را کودک کراسی نامید و در حالی که اشک 

از چشامنش رسازیر بود، گفت الوداع الوداع!

خبرنگار ناراضی

کودک کراسی 

هادی دریابی

سربازان روسی 
و آغاز زندگی دوباره در افغانستان

ElizavEta vErEykina :برگردان: حمید مهدوینویسنده منبع: ماسکو تایمز

برگردان: حمید مهدوی



ایاالت  جمهور  رییس  میالدی،   1980 دهه ی  در 
رژیم  دادن  شکست  برای  ریگان،  رونالد  متحده،  
حمایت  شوروی  طرف  از  که  افغانستان  سیکوالر 
پشتیبانی  و  تمویل  را  اسالم گرا  افراطی های  می شد، 
متحده  ایاالت  قبال  که  کسانی  از  یکی  اکنون  کرد. 
اسالمی  دولت  وحشی  گروه  از  بود،  نعمتش  ولی 
درس  این  و  است.  کرده  حمایت  اعالم  )داعش( 
محاسبات  به  رابطه  در  شتاب  درباره ی  بزرگی ست 

جغرافیایی-سیاسی. 
افغانستان  از جنگ ساالران  گلبدین حکمت یار، یکی 
است که به نمونه ای در آمیختن خواست های وحشیانه 
و شیوه های ویران گر با ایدیولوژی بنیادگرایانه تبدیل 
جنگ  در  که  خواسته  خود  پیروان  از  او  است.  شده 
علیه طالبان از گروه دولت اسالمی )داعش( حمایت 

کنند. 
در حالیکه بعضی ها در غرب آن را به معنای گسترش 
نکته ی  اما  می کند،  تفسیر  اسالمی  دولت  گروه 
مهم تر این  است که مشاهده می کنیم که این نمونه ی 
دیگری ست از اینکه یک چهره ی منفور در منازعه ی 
استفاده  داعش  از  چگونه  محلی  اهداف  و  محلی 
یافتن  همواره دست  بازی حکمت یار  می کند. هدف 
به قدرت و به این منظور، تار و مار کردن رقیبانش در 

افغانستان بوده است. 
آموخت  می توان  رابطه  این  در  که  دیگری  درس 
بسیار  یا  را  طالبان  اکنون  حکمت یار،  که  است  این 
بسیار  خودش  برای  را  آنان  یا  و  است  یافته  معتدل 
موضع  اعالم  این  که  می رسد  نظر  به  می داند.  مزاحم 
افغانستان و طالبان  نمایندگان حکومت  در زمانی که 

از  یکی  که  افغانستان،  جدید  پارلمان  ساختمان  است  قرار 
بزرگ ترین پروژه های هند در این کشور است، تا شش ماه 
بهره برداری سپرده شود. سفیر هند گفته است که  به  دیگر 

این ساختمان نماد مردم ساالری در افغانستان است.
هند برای ساخت پارلمان جدید افغانستان، 220 میلیون دالر 
پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد  است.  کرده  مصرف 
افغانستان در سال 2005 از هند خواست تا ساختمان پارلمان 

جدید این کشور را از نو بنا کند.
جداگانه  ساختمان  پنج  دارای  پارلمان  جدید  ساختمان 
سایر  و  اداری  بخش  جرگه،  مشرانو  جرگه،  ولسی  برای 
بخش هاست. ولسی جرگه در حال حاضر 249 نماینده دارد 
در حالی که ساختمان جدید، برای 360 وکیل کرسی دارد. 
مشرانو جرگه حاال 102 کرسی دارد ولی در پارلمان جدید 

120 کرسی برای سناتوران در نظر گرفته شده است.
افغانستان برای صد سال آینده در  پارلمان جدید  ساختمان 
کنونی  پارلمان  برابر  پنج  پارلمان جدید  و  گرفته شده  نظر 
این  ساخت  برای  دالر  میلیون   25 ابتدا  در  دارد.  وسعت 
برای  هند  ولی  بود؛  شده  گرفته  نظر  در  مجلل  ساختمان 
را  جهانی  معیارهای  همه  جدید  پارلمان  ساختمان  که  این 
داشته باشد، تاکنون 220 میلیون دالر در آن مصرف کرده 
است. زمینی که پارلمان جدید در آن ساخته شده، 57 هزار 

با هم مالقات می کنند، تصادفی نباشد. نمایندگان دو 
شان  اخیر  مالقات  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  طرف 
صلح  برای  مذاکره  دهنده ترین  نوید  پاکستان  در 
به بحران دوام دار  پایان دادن  بوده است و هدف آن 

افغانستان است. 
تمام این بازیگران- حکومت، طالبان وحزب اسالمی 
حکمت یار- متمرکز به کشمکش و تقال برای رسیدن 
فراملی  اهداف  و  هستند  خود  کشور  در  قدرت  به 

ندارند. 
افغانستان کشوری ست که سیاست و سیاست گذاری ها 
تا حدود زیادی وابسته به معامله های مقطعی و تصادفی 
طوری  معامله ها  این  محلی ست.  متعدد  قدرت مندان 
انجام می شود که برای غربی ها از نگاه دسته بندی های 
مذهبی-سیکوالر،  یا  متعدل-افراطی،  راست،   - چپ 

بی معنایند. 
در  کنونی  چندبعدی  بحران  و  منازعه  پیامدهای 
معامله ها  این  دارند.  معامله ها  این  به  بستگی  افغانستان 
متحده  ایاال  ادامه ی حضور  برای  درخواست ها  منطق 
به  اکنون  متحده  ایاالت  زیر سوال می برد. حضور  را 
برای  که  می شود  نگریسته  ساله ای   14 عملیات  مثابه 

حفظ منافع چهره های بدنام راه اندازی شده. 
نقش  که  بیاموزیم  می توانیم  وقتی  را  دیگر  درس 
چهره های  از  یکی  عنوان  به  را  حکمت یار  گلبدین 
دهه ی  چهار  در  افغانستان  بدبختی های  در  کلیدی 
با آنکه بعضی ها ایاالت متحده  گذشته بررسی کنیم. 
متهم  بن الدن  اسامه  به  به کمک کردن  اوایل  در  را 
می کنند و این درست نیست، اما این درست است که 
کوته بینی ایاالت متحده و تمرکز آن صرفا بر شکست 

مترمربع مساحت دارد.
98 درصد کار ساختمان پارلمان تکمیل شده و دو درصد 
دیگر باقی مانده است. سید سعادت نادری، وزیر شهرسازی 
دیدن  هنگام  )21 سرطان 1394(  شنبه  افغانستان، روز یک 
مردم  از  و  هند  کشور  از  »ما  گفت:  پارلمان  ساختمان 
این ها  امروز  که  کمکی  می کنیم.  سپاسگزاری  هندوستان 
انجام  خوب  بسیار  کیفیت  این  با  کرده اند  ملت  خانه  به 
این  امیدواریم که  شده است. قسمی که وعده سپرده شده 

ساختمان را افتتاح کنیم.«
سمبول دوستی هند

از  دیدار  هنگام  در  افغانستان  در  هند  سفیر  سینها،  امر 
ساختمان  این  که  گفت  افغانستان  پارلمان  جدید  ساختمان 
هند  سفیر  است.  افغانستان  و  هند  دوستی  نشانه  عالی ترین 
گفت ساختمان پارلمان افغانستان تحفه یک دموکراسی به 

دموکراسی دیگر است.
افزود: »ما حاال مطمین هستیم که پارلمان جدید  سفیر هند 
و نمایندگان جدید فعالیت شان را در این جا آغاز خواهند 

کرد. به نظرم این موضوع کلیدی و مهم است.«
را  ساختمان  این  که  کارگرانی  همه  که  گفت  هند  سفیر 
ساخته ، افغان هستند و شرکت های افغانی پروژه های ساخت 

این پارلمان را به پیش برده اند.

رژیم  کردن  سرنگون  و  افغانستان  در  شوروی  دادن 
زیر حمایتش،  کار را به آنجا کشید که ایاالت متحده 

از شریرترین چهره ها حمایت کرد. 
شکست  آن  هدف  که  متحده  ایاالت  کمک های 
دادن شوروی بود از طریق آی اس آی به هفت گروه 
از  یکی  حکمت یار  گروه  می شد.  داده  مجاهدین 
تندروترین این گروه ها و بیشتر از همه مورد حمایت 
پاکستان، بیشتر از هر گروه دیگر کمک های ایاالت 

متحده را دریافت کرد. 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  ریگان  اداره ی  روی کرد 
تندرو چه  این گروه های  از  بعدی حمایت  پیامدهای 
به  خواهد بود، این بود که »ما از روی پل زمانی که 
آن رسیدیم، عبور خواهیم کرد.« فصل بعدی داستان 
گروه های جهادی  دیگر  برابر  در  حکمت یار، جنگ 
پس از سرنگونی رژیم نجیب اهلل بود. او با وجود آنکه 
نخست وزیر فرض می شد، کابل را موشک باران کرد 
و پیش از این اعالم موضع تازه، نیروهای او هم دست 

با طالبان در برابر حکومت افغانستان می جنگیدند. 
نتیجه ی اخالقی این حکایت این است که فکر عبور 
از پل های آینده را از ذهن خود کنار نیندازید. با آنکه 
را  کنونی  دشمن  که  هستید  فکر  این  به  متمرکز  شما 
که  باشید  نیز  اندیشه  این  به  بدهید،  شکست  چگونه 
دخالت شما در یک منازعه تا چه حد سبب دوام دار 
شدن حیات کسانی می گردد که می توانند دردسرساز 
کرده  صدق  همواره  افغانستان  در  نکته  این  شوند. 
ایاالت  دخالت  مورد  در  کنونی،  شرایط  در  و  است 
دادن  شکست  خاطر  به  سوریه  منازعه ی  در  متحده 

رژیم بشاراالسد نیز صدق می کند. 

گفت  پارلمانی  امور  در  دولت  وزیر  فراهی،  نبی  غالم 
و  همکاری  خوب  بسیار  نمونه  پارلمان  جدید  ساختمان 
همکاری  افغان ها  گفت  او  است.  افغانستان  با  هند  دوستی 
جای  بسیار  ما  »برای  برد:  نخواهد  یاد  از  را  کشوری  هیچ 
یک  از  نمونه ای  ما  قدیمی  دوست  که  است  خرسندی 
دوستی بسیار خوب را به نمایش گذاشت و ساختمان یک 

پارلمان خوب و عالی را بنا کرد.«
کنار  در  در دشوارترین سال ها  هند  افزود که  فراهی  آقای 
دراز  همکاری  و  دوستی  دست  و  ایستاده  افغانستان  مردم 
کرده است. پارلمان جدید در منطقه داراالمان و در بین دو 
این  بیرونی  کار  است.  داراالمان ساخته شده  تاریخی  قصر 
شدت  به  آن  تاالرهای  داخل  در  و  شده  تکمیل  ساختمان 

کار جریان دارد.
وزیر شهرسازی افغانستان گفت که قرار است رییس جمهور 
غنی در سفرش به آلمان از آن کشور بخواهد تا قصرهای 
حدود  قصرها  این  کند.  بازسازی  نیز  را  داراالمان  تاریخی 
90 سال پیش توسط انجنیران آلمانی در کابل ساخته شدند.

را  دیگر  بزرگ  پروژه  دو  پارلمان  ساختمان  بر  عالوه  هند 
نیز تمویل کرده است. بند سلما در هرات قرار است هزاران 
نیمروز توسط  هکتار زمین را آبیاری کند و شاهراه هلمند 

هند تمویل شده اند.

صحبت کردن از زنان-2
از  استفاده  مسئله،  این  با  مرتبط  دیگر  مورد 
حداقل  است.  شغلی  اصطالحات  در  »بانو« 
که  اندازه  همان  به  متکلمان،  از  تعدادی  برای 
دارد  احتمال  بیشتر  باشد،  ارزش تر  کم  شغلی 
)البته  می  گیرد  عهده  به  را  شغل  آن  که  کسی 
شود.  توصیف  »بانو«  واژۀ  با  باشد(،  زن  اگر 
فروشنده«  »بانوی  و  پاک کار«  »بانوی  بنابراین 
به همان اندازۀ »زن پاک کار« و »زن فروشنده« 
می گویند  که  می  شنویم  اغلب  اما  است.  شایع 
فرد  دکتر«،  »بانوی  گفتن  برای  زن«.  »پزشِک 
یک  این  باشد:  مغرور  و  خودپسند  خیلی  باید 
توهین به حساب می آید. برای مردان اما چنین 
»مرد  یا  فروشنده«  »مرد  ندارد.  دوگانگی وجود 
از  وقت  هیچ  و  است  احتمال  تنها  رُفت گر« 
البته  نمی شود.  استفاده  رفت گر«  محترم  »آقای 
ندارند،  نشانه ای  شغل ها  در  مردها  که  آنجا  از 
نیازی هم نداریم بگوییم »پزشِک مرد )مذکر(« 

)بلکه همان واژۀ پزشک کافیست(. 
ارائه  می تواند  هم  دیگری  متعدد  مثال های 
مشخص  نکتۀ  یک  اثبات  برای  همه  که  شود 
دو  هر  خاص،  جمله ای  در  اگر  دارند:  تاکید 
داشته  استفاده  امکان  »بانو«  و  »خانم«  واژۀ 
کم  به  گرایش  دوم،  مورد  از  استفاده  باشد، 
و  داشته  بحث  مورد  موضوع  شمردن  اهمیت 
می گیرد.  تمسخر  به  را  زن  آن  زیرکی  با  اغلب 
بنابراین می توان گفت، اصطالح »بانوی ملحد« 
مورد  در  سانفرانسیسکو  کرونیکل  روزنامۀ  که 
عادی  غیر  زنی  به  او  تنزیل  برای  اوهیر،  موری 
که  کسی  دقیق تر،  شکل  به  یا  فکر،  پریشان  و 
نیازی نیست او را جدی بگیریم، استفاده شده 
توجه  قابل  نیز  ملحد«  »زن  عبارت  حتا  است. 
نیست: نخست به این دلیل که جنس او به باور 
فلسفی او کامال نامربوط است، و دوم این که نام 
او در هر صورت جنس او را روشن می کند.  اما 
استفاده از »بانو« مسئله را حتا بدتر می کند. بطور 
مشابه، استفاده از »زن مجسمه ساز« ممکن است 
اندکی عصبانی کننده باشد )از آنجا که ما نیازی 
به عبارت مرد مسجمه ساز نداریم، این تفاوت 
مردان  برای  فعالیتی  چنین  که  می دهد  نشان 
حال  این  با  اما  زنان(،  برای  نه  اما  است  عادی 
می تواند برای اشاره به یک هنرمند جدی به کار 
رود. با این حال، برای من »زن مجسمه ساز« به 
شکل  به  که  است  هنرمند  علیه  توهینی  معنای 
عمدی یا غیر عمدی، به طور ضمنی داللت بر 
کم ارزش بودن هنر زنان دارد؛ کاری که آن زن 
برای رهایی از ماللت خانه داری در خانۀ مجلل 
خود انجام می دهد، یا به معنای دقیق تر، کاری 
البته  ندارد.  هنر  دنیای  در  حقیقی  ارزشی  که 
نمایشگاه  از آنجا که هنرمندان جدی و واقعی 
»نمایشگاه های  نمی گوییم  ما  می کنند،  برگزار 

بانوان« بلکه می گوییم »نمایشگاه های زنان«. 
تقابل  در  »بانو«  از  استفاده  که  دیگر  حوزه ای 
سازمانی  عنوان های  در  می گیرد،  قرار  »زن«  با 
سازمان های  که  می رسد  نظر  به  این گونه  است. 
)نه  می کنند  دنبال  را  جدی  اهدافی  که  زنانی 
گذرانی  وقت  هم  با  گفت وگو  با  تنها  که  آنها 

عنوان های شان  در  »بانو«  واژۀ  از  می کنند( 
نه  برنامه هایی  که  آنها  اما  نمی کنند  استفاده 
کار  به  را  آن  می توانند  دارند،  جدی  چندان 

بگیرند. 
است،  توجه  جالب  تقسیم  این  مورد  در  آنچه 
حسن  عنوان  به  اساس  در  »بانو«  که  است  این 
این چه  اما  به کار برده شد.  برای »زن«  تعبیری 
نوع حسن تعبیری است که با ظرافت، آن گروه 
می کند؟  بدنام  دارد  اشاره  آن  به  که  را  مردم  از 
و پیشنهاد می کند که آنها آدم های ابله و خنده 
گرفته  جدی  نیست  نیازی  که  هستند  داری 
است  قرار  واقع  در  تعبیر،  حسن  یک  شوند؟ 
را  آن  مردم  که  بدهد  چیزی  به  بهتری  چهرۀ 
اصلی  مسئلۀ  واقع  در  اما  می یابند.  ناخوشایند 
است  قرار  تعبیر  حسن  یک  آنچه  نیست.  این 
بخش«  »آن  حذف  حقیقت  در  بدهد،  انجام 
این  که  است  از ذهن  کلمه  معنایی یک  بار  از 
ایدۀ  احتماال  می کند.  را خلق  ناخوشایند  حس 
برای  که  نیست  چیزی  زنان،  بودن  جدی  غیر 
زنان  مانند  نیز   ، تعبیر-  حسن  –خالقان  مردان 
از  دیگر  جنبه ای  هم  این  باشد.  کننده  معذب 

رابطۀ زنان-مردان است. 
یک راه تشخیص دلیل این ناراحتی و نگرانی، 
برای  آمیز  توهین  واژه های  بررسی  احتماال 
موضوعات دیگر است. بسیاری از واژه ها برای 
فیزیکی  خصوصیات  به  وابسته  پوستان،  سیاه 
سیاه  برای  تعبیر  حسن  جدیدترین  آنهاست. 
آمریکایی«  »آفریقایی  اصطالح  پوستان، 
برای  آشکار  تالشی  می رسد  نظر  به  که  است 
رنگ  به  اشاره  که  باشد  نام هایی  از  رهاشدن 
تعبیر  حسن  گرچه  پوست«  »سیاه  )واژۀ  دارند. 
با  برای مواجهه  بیشتر تالشی است  بلکه  نیست 
به  بخشیدن  احترام  و  مستقیم  گونه ای  به  مسئله 
اما اغلب واژه های تحقیرآمیزی  رنگ پوست(. 
آشکارا  اغلب  می شود،  استفاده  زنان  برای  که 
اشاره به جنس او دارند. احتماال کارکرد »بانو« 
واژۀ »زن«، در  برای  تعبیر  به عنوان یک حسن 
این مسئله است که مفاهیم جنسی که در »زن« 
اندازه  این  به  نمی شود:  شامل  را  دارد  وجود 
ممکن  باشد،  این گونه  اگر  نیست.  آور  شرم 
به  »بانو«،  آینده  در  باشیم  داشته  انتظار  است 
عنوان واژۀ اصلی برای اشاره به »انسان مؤنث«، 
جایگزین »زن« شود. البته این تمایز همین حاال 

هم در بعضی زمینه ها به وجود آمده است. 
تمایز میان »بانو« و »زن« در گویش هایی که این 
کاربردها دیده می شود، ممکن است به دالیلی 
دیگر غیر از داللت های جنسی موجود در واژۀ 
از  که  مردمی  اکثر  باشد.  ردیابی  قابل  نیز  »زن« 
استفاده  که  موقعیتی  در  چرا  شده  پرسیده  آنها 
از »زن« به همان اندازۀ »بانو« مناسب است، از 
به  اند که  داده  اند، جواب  استفاده کرده  »بانو« 
بنابراین در  باشد.  مودبانه تر  »بانو«  نظر می رسد 
است،  نظر  مورد  که  مودبانه ای  مفهوم  این جا 
یا  شمردن  محترم  برای  ادب  دادن  نشان  برای 
حالت  در  که  است  مفهومی  به  بخشیدن  مقام 
باارزش  یا  محترم  مفهومی  عنوان  به  عادی، 

شناخته نمی شود. 
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چند روز پیش عکسی از رییس جمهور در فیس بوک 

منتشر شد که او را با پایی افگار نشان می داد. کثیری 

از کاربران منتقد شکایت کردند که ظاهر شدن رییس 

جمهور در مجالس مهم با آن پای پیچیده در پالستر 

»آبرو«ی مملکت را برد! 

ذهن  در  اوال  که  می دهند  نشان  شکایت ها  گونه  این 

بسیاری از ما آبروی مملکت به چه چیزها بسته است. 

مجاز  را  »لغزش« هایی  چه  جمهور  رییس  برای  ثانیا 

می دانیم یا مجاز نمی دانیم.

ظاهرا آبروی مملکت، در نظر بسیاری از ما، هنگامی 

می رود که مقامات بلندپایه ی کشور در نزد خارجی ها 

اگر در  اما  نامناسبی ظاهر شوند.  با شکل و هیأت  

به  قصه اش  که  داد  رخ  رویدادی  و  شد  کاری  کشور 

خارجی  تلویزیون های  در  تصویرش  و  نرفت  بیرون 

منتشر نشد، آن وقت آن کار و آن رویداد حد اقل از 

نمی شود.  نگرانی  موجب  افغانی  آبروشناسی  منظر 

ولی سوال هم همین است که چرا آبروی ما در میان 

خود ما نمی ریزد؟ چرا وقتی که هر روز در گوشه و 

بریده  زنان  بینی  و  گوش  مملکت  این  مرکز  و  کنار 

عرق  می گیرند،  قرار  تجاوز  مورد  کودکان  و  می شود 

شرم بر پیشانی ما نمینشیند؟ چرا در این حالت ها ما از 

نگاه کردن به چشم های همدیگر خجالت نمی کشیم؟ 

در مورد »لغزش« گرداننده گان چرخه ی حکومت هم 

رییس  لغزش  همان  می آید،  ما  چشم  به  بسیار  آنچه 

اوست.  پای  شدن  افگار  و  حمام  در  مثال  جمهور 

لغزش های بزرگ تر و سرنوشت سازتر او کم تر به چشم 

ما می آیند. برای ما ظاهرا مهم است که رییس جمهور 

با پای پالستر شده در نزد رییس جمهور تاجیکستان 

حتا  رییس جمهور  که همین  نیست  مهم  اما  ننشیند، 

آیا  که  بکند  »تحقیقکی«  مورد  این  در  نیست  حاضر 

راست است که یکی از وزارت ها صدها میلیون دالر 

را به نام مکاتبی اختالس کرده که اصال وجود خارجی 

نداشته اند؟ 

در  جمهورانه  رییس  لغزش های  ما  از  بسیاری  برای 

خالصه  ظاهری  آبروشکن  ظاهرا  حرکات  همان 

می شوند. چون، ما برون را بنگریم و قال را.

بیش از سی نفر از نیروهای محلی در جلریز به صورت 
از  یکی  قرار؛  مجید  شدند.  کشته  طالبان  توسط  فجیع 
این  از  جمهوری،  ریاست  ارگ  مطبوعات  مأمورین 
نوشت:  فیس بوکش  صفحه  در  و  کرد  ستایش  جنایت 
در  که  را،  جلریز  محلی  خوانده  خود  پلیس  »کشتار 
حقیقت لندغران و جنایت پیشه گان بودند، نمونه بیداری 
تجاوز  یافته  سازمان  جرایم  به  افراد  این  می دانم.  مردم 
سزای  مستحق  این ها  داشتند.  دست  اختطاف  و  جنسی 
نام اربکی بالی  به  ذلیالنه تر این بودند به خاطر که آنها 
جان شدند. اربکی حافظ ناموس است نه متحاوزش. ای 
مردم جلریز! قربان دست های تان. بسیار کار مردانه کرده 

اید. کاش این کار را به نام طالب نمی کردید.«
همزمان شورای امنیت ملی حادثه جلریز را محکوم و آن 
را یک جنایت جنگی و ضد بشری خواند. دو نکته این 

جا قابل ذکر است:
خشم گین  مردمان  دست  به  فرخنده  قبل؛  ماه  چند  اول، 
در کابل به قتل رسید. برخی از مقامات حکومتی بگونۀ 
عمل مردم را توجیه و آن را تأیید کرده بودند. حکومت 
وزارت  معین  و  کابل  پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
مسئوالنه  غیر  اظهارات  دلیل  به  را  فرهنگ  و  اطالعات 
کردند.  معرفی  سارنوالی  به  را  آنها  و  برکنار  کار  از  شان 
نه  قرار  مجید  از جنایت جلریز،  هفته  از یک  حاال پس 
از  تفرقه انگیزش  به دلیل حرف های غیر مسئوالنه و  تنها 
بلکه  است  نگرفته  قرار  بازخواست  مورد  و  برکنار  کار 

ایشان تا هنوز به آنچه گفته است اصرار می ورزد. 
دوم، پولیس محلی دو شبانه روز در جلریز در محاصره 
طالبان بود و جنگ به شدت ادامه داشت. پولیس محلی 
بارها وضعیت را به ارگان های امنیتی گزارش داد و خواهان 
کمک فوری دولت شد. اما هیچ یکی از نهادهای امنیتی 
در  و  نرسید  سربازانش  داد  به  محلی  یا  مرکزی  دولت 
بی توجهی  دلیل  به  مردم  رسیدند.  قتل  به  آن  همه  نتیجه 
و سهل انگاری ارگان های امنیتی دولت را متهم به دست 
داشتن در این فاجعه دانستند و خواهان برکناری مسئولین 

امنیتی دخیل در این قضیه شدند.  
حاال چه کسی راست می گوید؛ کارمندان مطبوعات ارگ 

ریاست جمهوری یا شورای امنیت ملی؟ 
دولت برای بررسی این حادثه یک هیأت را توظیف کرد 
جمهور  رییس  به  را  خود  گزارش  روز  سه  مدت  در  تا 
پایان رسید  به  ارائه کند. مهلت تعین شده هیأت تحقیق 
به محل حادثه  از کابل  این هیأت هنوز  بنابرگزارش ها  و 
شانگ های  نشست  در  نیز  جمهور  رییس  است.  نرفته 
رفته است و عبدالله عبدالله برای بررسی وضعیت امنیتی 

کشور به شمال و جنوب سفر کرده و مصروف است. 
با این وضع، حرف های غیر مسئوالنه و خوشحالی مجید 
قرار را با بی پروایی ارگ در کنار هم بگذاریم، این گمان 
را تقویت می کند که گویا فاجعه جلریز دور از میل ارگ 
نبوده است. حتا اگر ارگ ریاست جمهوری در خلق این 
فاجعه دست نداشته باشد عمل کردهای دولت در پیوند 
این جنایت هیچ اهمیت  این حادثه نشان می دهد که  به 

برای حکومت ندارد. 
در  ملی  وحدت  حکومت  ماهه  چند  کارکردهای 
که  است  کرده  تقویت  را  گمان  این  مختلف  بخش های 
است  قومی  گرایش های  و  تعصب  تشدید  پی  در  ارگ 
از  نیست.  برابر  ارگ هیچ گاه  نزد  و شهروندان کشور در 
جلریز  مورد  در  دولت  واکنش  کنیم  نگاه  اگر  منظر  این 
معنادار است. اگر غیر از این باشد، چرا از ارگ دو صدا 
مأمورش  و  جنگی  جنایت  را  آن  غنی  و  می شود  بلند 
نباشد و دولت  اگر تعصبی در کار  تأیید می کند؟  آن را 
نقشی در گسترش و دامن زدن به تنش های قومی نداشته 
باشد، چرا مجید قرار در اتاق های ارگ نشسته و از مالیه و 
بیت المال شهروندان امرار معاش می کند اما علیه مردمش 
رییس  جانب  از  و  می زند  حرف  مسئوالنه  غیر  این گونه 
جمهور در ارگ محفوظ نگهداشته می شود؟ چرا دولت 
مجید قرار را برکنار  و به دادگاه معرفی نمی کند؟ چرا ارگ 
ریاست جمهوری مقامات امنیتی را به دلیل سهل انگاری 

و بی پروایی مجازات نمی کند؟ 
مردم چطور باور کنند که ارگ نشینان همکاران جنایت 
نیست؟ وقتی  کار و سخن گویان طالب و دشمنان آن ها 
قرار  ستایش  مورد  جلریز  جنایت  عاملین  ارگ  دورن  از 
از  بیش  کشته شدند  از  ارگ  مطبوعات  کارمند  و  بگیرد 

این گونه شاد شود،  پولیس محلی کشورش  از  نفر  سی 
برای  عکس العملی  هیچ  وضع  این  با  جمهور  رییس  و 
کارمند  می گذارد  حتا  و  نکند  جنایت  عاملین  مجازات 
اتاقش چنین بی شرمانه اظهار نظر کند، شک نکنید که 
این باور در میان مردم هر روز تقویت خواهد شد که از 
رییس جمهور تا کارمند مطبوعات و مقامات امنیتی اش 

در جنایت ها دست دارد. 
می داند  باشد  داشته  سلیم  عقل  هم  زره  یک  آدم  اگر   
مامور  و  کارمند  هیچ  نباشد  جمهور  رییس  حمایت  تا 
نزدیک به غنی نمی تواند از جنایت حمایت کند. مجید 
قرار خیالش از بابت حمایت رییس جمهور تخت است 

ورنه چرا حاال مجید قرار در زندان نباشد؟  

خیال تخت »مجید قرار« از حمایت 
رییس جمهور؟

لغزش های رئیس 
جمهورانه

بابک نور اندیش
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مردم چطور باور کنند که ارگ نشینان 
همکاران جنایت کار و سخن گویان 

طالب و دشمنان آن ها نیست؟ وقتی از 
دورن ارگ عاملین جنایت جلریز مورد 

ستایش قرار بگیرد و کارمند مطبوعات 
ارگ از کشته شدند بیش از سی نفر از 
پولیس محلی کشورش این گونه شاد 

شود، و رییس جمهور با این وضع هیچ 
عکس العملی برای مجازات عاملین 
جنایت نکند و حتا می گذارد کارمند 

اتاقش چنین بی شرمانه اظهار نظر کند، 
شک نکنید که این باور در میان مردم 

هر روز تقویت خواهد شد که از رییس 
جمهور تا کارمند مطبوعات و مقامات 

امنیتی اش در جنایت ها دست دارد. 
 اگر آدم یک زره هم عقل سلیم داشته 
باشد می داند تا حمایت رییس جمهور 

نباشد هیچ کارمند و مامور نزدیک به 
غنی نمی تواند از جنایت حمایت کند. 

مجید قرار خیالش از بابت حمایت 
رییس جمهور تخت است ورنه چرا حاال 

مجید قرار در زندان نباشد؟  



بخش: دوم و پایانی
۱۱.  هیچ گاه به کُل لیست بلند باالی کارهایی 

که باید انجام دهید، فکر نکنید
را  شام  اراده ی  می تواند  که  راهی  راحت ترین 
بلندباالی  لیست  به  کردن  فکر  کند،  متزلزل 
یاد  به  دهید.  انجام  باید  که  است  کارهایی 
داشته باشید که چنین کاری هیچ تاثیر مثبتی 

در انجام امور ندارد و کاری از پیش منی برد.
مطلوب،  نتیجه ی  کسب  برای  راه  بهرتین 
ترتیبی  انجام  بر  و مترکز  کارها  بندی  اولویت 

کارها است.

۱۲.  شیوه ی زندگی سامل را رعایت کنید
مطالعات متعدد نشان از ارتباط مستقیم کارایی 
باال با شیوه ی زندگی سامل دارد. شیوه ی زندگی 
خواب  مانند  مهم  نکات  رعایت  شامل  سامل 
کافی، ورزش و تغذیه سامل می باشد که باعث 
افزایش سطح انرژی می شود. چنین رویکردی 
موجب  و  دارد  ذهن  کارایی  بر  مثبت  تاثیر 
مترکز بیشرت و راحت تر در انجام امور می شود.

۱۳. کم تر کار کنید!
نویسان  وبالگ  از  یکی  توسط  تاکتیک  این 
توصیه  بابوتا  لئو  نام  به  من  عالقه  ی  مورد 
می شود. در حقیقت کم تر کارکردن به معنای 
نکنید.  عجله  است.  مهم  واقعا  کارهای  انجام 
بر روی کاری که باید انجام دهید دقت کنید و 
مترکزتان را حول امور مرتبط با آن قرار دهید. 
انجام  از  مهم  ولی  محدود  کار  تعداد  انجام 
ارزش  آنها  اتفاق  به  قریب  که  زیادی  کارهای 
خواهد  دنبال  به  بیشرتی  نتیجه   ندارند،  زیادی 

داشت.
می توانید  تا  هفته  آخر  تعطیالت  از    .۱۴

لذت بربید
من  عالقه ی  مورد  رفتاری  الگوهای  از  یکی 
کارهای  که  است  خانواده   پدر  از  تصویری 
امروز  می گوید:  و  کرده  رها  را  روزمره اش 

جمعه است؛ برویم گردش!
نظر  به  مضحک  کمی  شاید  فوق  جمله ی 
از  استفاده  و  رویه  ای  چنین  اتخاذ  ولی  برسد 
از آن  بردن  وقفه های کاری آخر هفته و لذت 
باعث می شود تا حجم کاری زیاد در طول هفته 
برای مان قابل تحمل تر گردد. با کمی مدیریت 
را  زمان هایی  نیز  هفته  طول  در  می توان  حتا 
برای فعالیت های مختلف تفریحی اختصاص 

داد.

برای  امور  سازمان دهی  سیستم  یک    .۱۵
خود ایجاد کنید

توجهی  قابل  تاثیر  عملکرد سازمان دهی شده 
در رصفه جویی زمانی دارد. شاید در نگاه اول 
امری  سازمان دهی  سیستم  یک  سازی  پیاده 
پیاده  با  ولی  برسد  نظر  به  دشوار  و  پیچیده 
سازی تدریجی چنین سیستمی شاهد کارایی 

باور نکردنی در انجام امور خواهید بود.
دارد  وجود  راستا  این  در  که  مهمی  نکته ی   
است.  سازماندهی  قوانین  همیشگی  رعایت 
به عبارت دیگر سعی کنید به صورت پیوسته 
مستندات مربوطه را بروز نگهدارید و از این که 
دهید،  قرار  مدنظر  را  امور  و  کارها  همه ی 
مفید دیگر در  نکته ی  کنید.  اطمینان حاصل 
بهبود سیستم سازمان دهی، پیاده سازی ساده ی 
آن است به طوری که حفظ و بروزرسانی و کار 

با آن راحت باشد.

۱۶. زمان های بیکاری تان را پر کنید
ما معموال در طول روز زمان های تلف شده ی 
زیادی داریم که در این مدت هیچ کاری انجام 
برای  انتظار  پزشکان،  انتظار  اتاق  منی دهیم. 
امتام جلسه ی مسئوالن یا سالن انتظار فرودگاه 
ما  زمان  اتالف  باعث  هستند  جاهایی  مرتو  یا 

می شوند.

چنین  در  را  کارهای تان  برخی  کنید  سعی 
این  در  مثال  عنوان  به  دهید؛  انجام  زمان هایی 
دست  در  که  را  کتاب هایی  و  مقاالت  زمان ها 
مطالعه دارید را مرور و مطالعه کنید یا مکاتبات 
زمان هایی  چنین  در  را  خود  شخصی  و  کاری 
که  می شود  باعث  رویه ای  چنین  دهید.  انجام 

کارایی شام افزایش قابل مالحظه ای یابد.

۱۷.  در اتاق تان را قفل کنید!
گاهی تنها راهی که برای امتام کاری وجود دارد 
این است که خودتان را در اتاقی حبس کرده و 
ارتباط  خود را با بیرون قطع کنید تا دور از هر 
مزاحمتی بتوانید روی موضوع کاری تان مترکز 

منایید.

۱۸.  روی برنامه ی کاری تان متعهد باشید
تکراری  شام  گوش  به  نکته  این  تذکر  شاید 

مشکالتی  و  آن  اهمیت  دلیل  به  ولی  باشد 
به وجود  با عدم رعایت آن در کارایی فرد  که 

می آید، در این جا به آن اشاره می کنیم.
برنامه ی  روی  بر  می توانید  تا  کنید  سعی 
روحیه  داشنت  باشید.  متعهد  کاری تان 
و  بودن  پیگیر  بودن،  مصمم  تعهدگرایانه، 
پروژه ها  انجام  در  حرفه ای  عملکرد  داشنت 

می تواند در این راستا شام را یاری دهد.

۱۹.  کارهای مشابه را دسته بندی کنید
برنامه  مترین  دو  که  کنید  تصور  را  روزی 
متاشای  و  مقاله  سه  نگارش  تکمیل  نویسی، 
کاری  برنامه ی  در  را  آموزشی  ویدئوی  دو 
دارید. قبل از رشوع به انجام آن ها با هر ترتیب 
دلخواه، ابتدا کارهای مشابه را دسته بندی کرده 

و هر گروه را به صورت متوالی انجام دهید.
دارند؛  متفاوتی  تفکر  به  نیاز  وظایف مختلف 
بنابراین اجازه دهید ذهن تان سیر ثابت خود را 
در خصوص کارهای مشابه ادامه دهد. تعویض 
غیررضوری راستای فکری به دلیل انجام کارها 
توجه  قابل  کاهش  باعث  مختلف  ترتیب  با 

کارایی می شود.

نظر  در  آرامش  کسب  برای  را  زمانی    .۲۰
بگیرید

چنین  پیچیدگی هاست؛  از  پر  امروز  دنیای 
رسعت  و  رسیع  تغییر  ماهیت  دلیل  به  دنیایی 
را  آرامش  برای  زمانی  داشنت  امکان  زیاد، 
بنابراین  است؛  کرده  سلب  مردم  بسیاری  از 
کسب  باعث  که  متریناتی  داشنت  رضورت 

آرامش می شود، دو چندان است.
و  آرامش  کسب  برای  را  زمانی  زندگی  در 
بگیرید.  نظر  در  اضطراب  کاهش  و  سکون 
پس از مدتی و با کمی مترین خواهید دید که 
برای اضطراب و عجله در کارها وجود  دلیلی 
ندارد. داشنت ذهن آرام باعث می شود که شام 

از انجام کارها لذت بیشرتی بربید.

۲۱.  امور غیر رضوری را کنار بگذارید
زندگی ما پر است از کارهای زاید و اضافی که 
با شناسایی و حذف آنها می توان تا حد زیادی 
زمان بدست بیاوریم. کمی به امور روزانه ای که 
انجام می دهید دقت کنید؛ حتام شام نیز موارد 
باعث  که  کرد  خواهید  پیدا  را  آن ها  از  زیادی 

کاهش کارایی شام می شوند.

آخرینومهمتریننکته

نکته ی آخری که الزم است تا توجه ویژه ای به آن شود و به همین دلیل در آخر و جدای از نکات دیگر به آن اشاره شده است. این رویه مهم ترین 
نکته ی این مقاله است.

هدف اصلی در زندگی، لذت بردن است، کار همیشه هست!
مشغله ی کاری روزانه به قدری ما را گرفتار خود کرده است که از یاد برده ایم تا از آنچه انجام می دهیم لذت ببریم. حتا وقتی که با نگاه و تفکر 
هوشمندانه به کارها می نگریم قصد داریم هر چه زودتر آنها را به اتمام برسانیم و به فکر لذت بردن از انجام کارها نیستیم. نکته ی مهم این است که 
ابتدا فکر کنید چطور می توانم از کارهایی که انجام می دهم لذت ببرم. چنین تفکری باعث می شود که از طول مسیر زندگی خود لذت بیشتری ببرید.

در حقیقت هدف اصلی اتخاذ روش و نقشه ی راهی است که با پیگیری آن شما بتوانید تعهدات و وظایف روزانه ی خود را فارغ از پیچیدگی هایی که 
دارند با خوشحالی و لذت بیشتری انجام دهید.

چنین گفته ای شاید به نظر رویایی بیاید اما در دنیای امروزی بیش از هر زمان دیگری امکان پذیر و قابل پیاده سازی است. کنجکاو بودن و پذیرش 
فرصت ها و خودشناسی و توجه به احساسات شما را در این مسیر یاری می کند.

رعایت نکات فوق تاثیر شگفت انگیزی بر کیفیت زندگی شخصی و کاری شما خواهد داشت. آیا تا کنون تجربه ای از رعایت نکات فوق داشته اید؟ به 
نظر شما رعایت چه نکات دیگری می تواند باعث افزایش کارایی در زندگی شود؟ دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
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بگو مگو از

طعم  ناگوار  رويدادهاي  معذب مني شود.  وجداِن  هيچ  ديگر 

تلخش را از دست داده است.

ديروز جسد يك كودك سه ساله را از ويرانه هاي ناحيه هشت 

پاي  به  پايی  دم  تك  يك  فقط  مي گويند  يافته اند،  كابل 

كوچولويش بوده. مي گويند جامه اش را دريده و رويش تجاوز 

كرده اند. رسش را به سنِگ ننگ و ناموس و دين و غريت افغاين كوبيده اند. كشته اند. 

رهايش كرده اند.

درد  مي كرد.  گريه  زار  زار  مي گريست.  تجاوز  تلخي  به  جرگه  وليس  منيش  را  خرب  اين 

مي گريست. اشك مي ريخت.

با كودكان  ديروز عبدالله هم به هلمند لشكر كشيد و به لشكرگاه رفت و اين عكس ها را 

كار گرفت.

به عكس و چگونگي برخورد عبدالله با كودكان كار كه نگاه مي كنم، ياد شعري از اخوان 

مي افتم:

وگر دست محبت سوي كيس يازي

به اكراه آورد دست از بغل بريون

هيچي ديگه. مسافر نيست، حوصله تحليل هم ندارم. به قول كرزي "عبدالله لباس بچه 

گانه مي پوشد." 

"ناز زنانه عبدالله" را رها كنيد واقعيت اين است كه نقش ها عوض شده است. مثال عبدالله 

كهن سال لباس بچه را پوشيده و اين كودك كار آدم بزرگ ها را انجام مي دهد. هيچ چيز در 

اين كشور رس جايش نيست. ورنه اين رنگ و لباس عبدالله را بايد اين كودك به تن مي كرد 

و عبدالله به جاي بازي هاي كودكانه و چكر زدن و يب خيايل به جاي اين كودك مي نشست 

و كار مي كرد و به مشرتي ها سودا مي فروخت.

از وقتی که انسان یاد گرفت تا نقاط حساس بدنش را با برگ 

بپوشاند از هامن ابتدا لباس اخرتاع شد و هیچ کسی منی دانست 

لباس  مودل های  انواع  روی  عبدالله  داکرت  که  برسد  روزی  که 

جنتلمنی  یک  خود  از  و  بگذارد  مختلف سنگ متام  اشکال  در 

درست کند که حتا جسیکا سیمسون بهرتین طراح لباس جهان 

انگشتش را تا آخر داخل دهانش کند.

ارشف  مثال  دارند؛  لباس  مودل  روش های  در  عجیبی  استعداد  کشورمان  دولت مردان  اصوال 

غنی در دیدار با همتایان سیاسی خود در کشورهای دیگر کوشش می کند از پاچه های پطلونی 

آقای  همین  یا  و  بخورد  تکان  زیمباوه  کشور  پرچم  مثل  باد  وزش  یک  با  که  کند  استفاده 

محرض  در  جوراب  لنگ  یک  با  چین  سفر  در  که  جرگه،  ولسی  رییس  ابراهیمی،  عبدالرئوف 

رسانه ها حارض شد و اوج آخرین مودل پوشاک را به منایش گذاشت. حاال داکرت عبدالله هم 

با واسکت نخودی رنگ با جیب های مخصوص اطفال 50 سالۀ کودکستان قرص سفید با رنگ 

لیمویی و یخن قاق آبی و پطلون فیروزه ای در حقیقت خواسته است منادگرایی رنگ ها را حفظ 

کند و بر هر چه اکسپرسیونیزم هرنی خط بطالن بکشند.

الگو  لباس  از این  حاال شام فکر کنید که اگر روسا و مقامات حکومت وحدت ملی بخواهند 

پذیری کنند باور کنید اگر خود مارک جاکوبز را هم بیاورند کابل و برایش بگویند آقای طراح 

کنی؟ شاید  برای من هم درست  را  عبدالله  داکرت  لباس های  این  از  یکی  دارد  امکان  لباس 

این آقا ترجیح بدهد به گروه داعش بپیوندد اما از دوخنت چنین لباس عجیبی خودداری کند.

جغرافیای سیاسی خراسان

)طنز تفکر(

اند:  نوشته  فسبوک  در  من،  دایکندیوال  دوستان  از  بعضی 

)دایکندی، قلب خراسان(. البته به موحدی بر نخورد! چون 

ایشان ننوشته است.

از  استفاده  با  تا  دارد!  قرار  کجا  افغانستان  پای  و  دست  رس،  که  نفهمیده ام  من  حاال  تا 

موقعیت دایکندی که قلب اش است، موقعیت والیت خودم )غزنی( را دریابم.

بین  از  احتامل  و  سقوط  حال  در  ابدالی(  شاه  احمد  )افغانستان  خراسان  که  آنجایی  از 

پا  را  احتزار  حال  در  شخص  چون  باشد،  قبله  طرف  خراسان  پای  باید  پس  است،  رفنت 

سمت  قلب،  چون  منی شود،  افغانستان  قلب  دایکندی  حال،  این  با  می خوابانند.  قبله  به 

چت بدن است. پس غزنی، چون از والیات بین مرکزی و جنوبی ست و سمت چپ بدن 

از آن،  یا پائین  خراسان موقعیت دارد، قلب اش است. در این صورت، دایکندی، شش و 

ناف افغانستان است.

حتاًم شنیده اید که: "دل که تنگ نباشه، جای تنگ نیست". با این وجود، استناد می شود 

که دایکندی قلب نیست. چون مردم دایکندی، خیلی دست و دل باز اند، پس چرا معصومه 

مرادی به زور تیله جای شد؟ کدام قلب باشد که در آن معصومه مرادی جای نگیرد! حتاًم 

شش بوده که با جای گرفنت بانو   مرادی ، نفس بعضی از دایکندی ها قید شده بود.

غزنی قلب است. شام دیده اید که هر نوع والی که در غزنی آمده، اصاًل حرف نزدیم و الل 

بودیم. حتا همین موسی خان اکربزاده که آشکارا از طالبان حامیت کرد و هم چنان اظهار 

داشت که حمله ی راکتی باالی شهر غزنی را خودش سازماندهی کرده.

آری! این تحلیل سیاسی من خیلی درست است. چون طبق این تحلیل، کرن و ننگرهار، 

مناطق،  همین  در  را  خراسان  روز  هر  پاکستان،  که  می شوند  زمین  خراسان  و رس  دهان 

رسزنش می کند و دهانی می زند. کابل، ریش خراسان است که انتهایش در پغامن، کنار 

خانه ی سیاف ختم می شود.

راستی یک چیز دیگه یادم رفت؛ باید فکری به حال دیگر والیات بکنیم که در قسمت های 

بد-بد این کالبد قرار دارند. از آنجای که مردان افغانی از روی فرض بودن، تنبان شان را 

تنبان  همه اش  غزنی  غرب  می بندند، پس سمت  شان  دل  نزدیک  و  می پوشند  باال  بسیار 

است. پس وای بر ارزگان! ارزگانی ها در غم تان رشیکیم. باور کنید من مقرص نیستم. 

همین برادران رسشار دایکندی ما و شام را به حال خودمان منی ماند و همین حرف ها را شور 

می دهد. وگرنه ما شام که از هم فرق نداریم، همه مان افغان استیم، شکر مسلامن استیم.

پ.ن: لطفن فحش ندهید! فقط شوخی با موحدی بود.

Kabul taxi

mehdi saqib

tawana Dawood
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چلسی خواهان جذب
 پدرو رودریگز

پیام گرت بیل به کاسیاس
 پس از جدایی ایکر

لوکاس: 
مسی الهام بخش من است

مانچینی: شاید شقیری 
مجبور به ترک اینتر شود

مهاجم  رودریگز،  پدرو  خرید  برای  دارد  قصد  چلسی 

ا، پیشنهادی به این باشگاه ارائه دهد. بارسلون

ا بارسا را متدید  ا وجود این که پدرو به تازگی قراردادش ب ب

کرده، با حضور نیامر، سوارز و مسی، عمال جایی در تیم 

که  شد  مدعی  دپورتیوو  موندو  داشت.  نخواهد  اصلی 

 30 به  میلیون   150 از  را  پدرو  فسخ  رقم  جدید،  قرارداد 

راحت تر  دیگر  تیم های  برای  او  خرید  تا  رسانده  میلیون 

ا  ب شود. آرسنال و لیورپول نیز از مشرتیان پدرو هستند. 

چلسی  که  شدند  مدعی  انگلیسی  رسانه های  حال،  این 

به دنبال جذب پدرو است و قصد دارد از او به عنوان زوج 

هازارد استفاده کند.

در  ماندن  بر  مبنی  تصمیمی  هنوز  ساله   27 هافبک 

بود که  نگرفته ولی پیش تر، عنوان کرده  یا جدایی  تیم 

پیشنهادات دیگر تیم ها را بررسی خواهد کرد.

گرت بیل، ستاره رئال مادرید عنوان کرد که بازی کردن 

کنار کاسیاس برایش افتخار بزرگی بوده است.

کاسیاس پس از 25 سال به صورت رسمی از رئال مادرید 

فصل  دو  در  که  بیل  گرت  پیوست.  پورتو  به  و  شد  جدا 

بازی کردن  به  بوده، عنوان کرد که  او هم تیمی  ا  ب اخیر 

کنار کاسیاس افتخار می کند و برای کاپیتان سابق رئال 

آرزوی موفقیت کرد.

ار تو در دو سال اخیر  او در توئیرتش نوشت: بازی کردن کن

برای من افتخار بزرگی بود. یک اسطوره واقعی فوتبال. 

برایت بهرتین ها را آرزو دارم دوست من. 

که  کرد  عنوان  ژرمن  سنت  پاری  مهاجم  مورا،  لوکاس 

ا، الهام بخش اوست. لیونل مسی، مهاجم بارسلون

لوکاس فصل خوبی را در پاری سن ژرمن سپری کرد ولی 

در  که  او  شد.  مصدومیت های  دچار  دوم،  فصل  نیم  در 

دریبل مستقیم بازی کنان تخصص دارد، عنوان کرد که 

از متاشای بازی مسی چیزهای زیادی یاد گرفته است.

کسی  او  است.  جهان  بازی کن  بهرتین  مسی  گفت:  او 

و  باال  زیرا رسعت  باشد  است که می تواند رسنوشت ساز 

قدرت دریبل خیلی خوبی دارد. این را خیلی دوست دارم 

من  اصلی  ویژگی های  از  یکی  توپ  ا  ب بودن  رسیع  زیرا 

ا این نوع سبک  است. برای من متاشای دیگر بازی کنان ب

فوتبال خیلی مهم است. 

ا بازی کنانی مثل تیاگو سیلوا و تیاگو  مورا ادامه داد: من ب

می کنند.  من کمک  به  خیلی  که  هستم  هم تیمی  موتا 

بیشرتی  تجربه  که  بازی کنانی  صحبت های  به  همیش 

دارند گوش می کنم زیرا باعث پیرشفت من می شوند. 

تیمش  که  کرد  عنوان  اینرت  رسمربی  مانچینی،  روبرتو 

ممکن است برای ایجاد تناسب، ژردان شقیری، هافبک 

خود را به فروش برساند.

ا امید کننده ای که پشت رس گذاشت،  ن اینرت پس فصل 

بازی کنان جدید  ا  ب تقویت خطوط مختلف  در حال  حال 

خط  در  و  مونتویا  موریلو  میراندا،  دفاع،  خط  در  است. 

اضافه  نراتزوری ها  جمع  به  یا  کوندوگب جفری  هافبک، 

شده اند و حاال مانچینی عنوان کرد که به منظور ایجاد 

تناسب در تیم، ممکن است شقیری از تیم جدا شود.

او گفت: شقیری در بازی دوستانه بازی نکرد زیرا خسته 

داشته  بازی کن   25 می توانیم  تنها  ما  متاسفانه،  بود. 

باشیم و بازی کنانی که در پست شان بازی کن خریده ایم 

باید تیم را ترک کنند. می دانم که جدایی از اینرت سخت 

است ولی باید چندین نفر از آن ها قربانی شوند. 

کوچکرتین  ما  گفت:  صالح  جذب  درباره  مانچینی 

ا و  ا فیورنتین مذاکره ای برای صالح انجام نداده ایم، نه ب

نه چلسی. اگر او در نقل و انتقاالت حضور داشته باشد، 

عالقه مند به جذبش هستیم. 

بازی کن  ابراهیموویچ  گفت:  نیز  زالتان  درباره  مانچو 

بزرگی است. اگر شانس به خدمت گرفنت او را داشتیم، 

بدین  این  ولی  بگیریم  خدمت  به  را  او  داشتیم  دوست 

معنی نیست که او به اینرت خواهد پیوست. 

شماره پتر چک در آرسنال مشخص شد

رئیس باشگاه ناپولی:
 هیگواین را خواهم فروخت

لوو: 
شواینی در منچستریونایتد می درخشد

دلیل جدایی فن  پرسی
 از منچستریونایتد فاش شد

وداع احساسی رئالی ها
 با اسطوره خود

بکام: از جدایی کاسیاس ناراحت شدم

مادر کاسیاس:
 ایکر شایسته تیمی مثل بارساست

روز  آرسنال،  جدید  دروازه بان  چک،  پرت 

تن  به  را   33 پیراهن  که  کرد  عنوان  شنبه 

خواهد کرد.

بار   4 حال  به  تا  که  ساله   33 دروازه بان 

قهرمان لیگ برتر شده، در توئیرتش اعالم 

انتخاب  را  نظرش  مورد  شامره ی  که  کرد 

گواین،  مک  از  پس  چک  است.  کرده 

میشل بلک، لینکولن، تامی بلک، جرمین 

آدام  استک،  گراهام  بیلی،  الکس  براون، 

کونولی،  متیو  و  بنترن  نیکالس  بیرچال، 

این  که  تبدیل شد  بازی کنی  یازدهمین  به 

پیراهن را به تن خواهد کرد.

جدید  فصل  یک  نوشت:  توئیرتش  در  او 

در 33 سالگی و با 333 بازی در لیگ برتر 

 )33 شامره  )انتخاب  شد.  رشوع  من  برای 

انتخاب آسانی بود. 

آئورلیو ده لورنتیس، رئیس باشگاه ناپولی 

را  هیگواین  دارد  دوست  که  کرد  عنوان 

 20 و  رسانده  فروش  به  مناسب  مبلغی  ا  ب

بازی کن به جای او خریداری کند.

کسب  در  ناپولی  موفقیت  عدم  از  پس 

در  هیگواین  چمپیونزلیگ،  سهمیه 

با  گرفت.  قرار  باشگاه  از  جدایی  آستانه 

ناپولی عنوان کرد که ستاره ی  این حال، 

به فروش  یورو  از 94 میلین  را کمرت  خود 

نخواهد رساند.

ده لورینتینس در این رابطه گفت: فروش 

هیگواین با 90 میلیون یورو؟ دوست دارم 

او را بفروشم. بدین ترتیب می توانستم 8 

بازی کن برای باشگاه بخرم. 

هیگواین فصل گذشته در 37 بازی برای 

ناپولی، 18 گول به مثر رساند.

شواین  جدایی  آملان،  ملی  تیم  رسمربی 

پیوسنت  و  بوندسلیگا  و  بایرن  از  اشتایگر 

برای  ضایعه  یک  را  ایتد  منچسرتیون به 

آملان ها خواند.

به  ساله  سه  قراردادی  ا  ب اشتایگر  شواین 

ارزش 12 میلیون یورو از بایرن جدا و راهی 

لوو،  یواخیم  شد.  خواهد  ایتد  منچسرتیون

از شواینی  رسمربی ژرمن ها ضمن متجید 

این  برای  درخشان  آینده ای  پیش بینی  و 

بایرن  از  او  جدایی  ایتد،  یون در  بازی کن 

و  آملان  فوتبال  برای  منفی  نقطه  یک  را 

بوندسلیگا خواند. 

لیدر  یک  باستی  گفت:  خربنگاران  به  او 

هر  در  و  است  زمین  درون  واقعی  رهرب  و 

تاثیر خود  ایتد  از جمله منچسرتیون تیمی 

در  او  که  ندارم  شک  گذاشت.  خواهد  را 

او می داند  درخشید.  تیم جدیدش خواهد 

که لوئیس فان خال تا چه اندازه به خرید 

او متایل داشت. 

و  جذاب  چالش  با  انگلیس  در  شواینی 

که  می دانم  شد.  خواهد  روبرو  جدیدی 

را  مثبتی  ایده های  و  اهداف  هنوز  او 

ایتد،  یون در  و  می کند  دنبال  فوتبال  در 

انگیزه های باالی او حفظ خواهند شد. 

 ،2016 یورو  برای  آینده  سال  که  امیدوارم 

ا آمادگی باال، آماده  او با همین انگیزه و ب

بایرن  برای  باشد.  آملان  ملی  تیم  رهربی 

بازی کنی  دادن  دست  از  بوندسلیگا،  و 

و  ضایعه  یک  اشتایگر،  شواین  هم چون 

یک فقدان قابل ملس خواهد بود. 

ایتد  منچسرتیون از  پرسی  فن   رابین  جدایی 

این  است  قرار  و  می رسد  نظر  به  قطعی 

مهاجم هلندی راهی فرنباغچه ترکیه شود 

بپیوندد.  پیشین خود  نانی، هم تیمی  به  و 

جدایی  دلیل  حاال  انگلیسی  رسانه های 

عنوان  تیم  این  رسمربی  با  اختالف  را  او 

می کنند.

داد،  گزارش  انگلیس  »میرر«  روزنامه 

از  پرسی  فن   رابین  جدایی  اصلی  دلیل 

فن خال  لوئیز  خود  احتامالً  رسخ  شیاطین 

است. براساس گزارش ها، رسمربی هلندی 

روز  را  خود  هموطن  ایتد  منچسرتیون

صورت  به  کرده  مجبور  گذشته  سه شنبه 

از  را  او  نوعی  به  و  کند  مترین  انفرادی 

تیمش طرد کرده است. این در حالی است 

تیم در مجموعه مترینی  باقی اعضای  که 

کرینگتون کنار هم مترین می کرده اند.

حرکت  این  از  که  هم  ساله   31 پرسی  فن  

جلوی  و  کرده  پیدا  بدی  احساس  فن خال 

هم تیمی  هایش به نوعی تحقیر شده است 

پیشنهاد  که  گفته  مدیربرنامه  هایش  به 

است  قرار  کند.  پی گیری  را  فرنباغچه 

سه  قراردادی  ا  ب ند  هل ملی  تیم  مهاجم 

ساله که گفته می شود به ارزش ساالنه 4.7 

هزار   240 هفتگی  دستمزد  و  پوند  میلیون 

پوند است به زردوالجوردی پوشان استانبول 

شد  استانبول  وارد  دیروز  او  شود.  ملحق 

قهرمان  نایب  پزشکی  تست  های  در  تا 

سوپرلیگ ترکیه رشکت کند.

»دیلی میل«  نرشیه  گزارش  براساس 

انگلیس، بهرتین گول زن متامی ادوار تیم 

 2014-15 فصل  در  که  هلند  فوتبال  ملی 

گول   10 بازی   27 در  انگلیس  برتر  لیگ 

برای شیاطین رسخ به مثر رساند، روز شنبه 

منچسرت  شهر  در  خود  دوستان  ا  ب گذشته 

خداحافظی کرد.

اسطوره  کاسیاس،  حضور  سال ها  پاس  به 

عناوین مختلف،  و کسب  مادرید  رئال  تیم 

یانیه احساسی ای را در تجلیل  باشگاه رئال ب

از ستاره خود منترش کرد.

"رئال مادرید  که:  است  آمده  یانیه  ب منت  در 

ایکر  پیوسنت  برای  پورتو  ا  ب توافق  خرب 

بزرگ ترین  می کند.  تایید  را  کاسیاس 

یا  دروازه بان تاریخ باشگاه و فوتبال ملی اسپان

در  را  ماندنی  بیاد  روزهای  و  خاطرات  از  پر 

مادرید جا می گذارد و دوره جدیدی از فوتبال 

می کند. رشوع  را  پورتو  در  را  خود  حرفه ای 

کاپیتان از وقتی در 9 سالگی مادریدی شد 

به باشگاه عمق بیشرتی بخشید و در هیبت 

باشگاه،  تاریخ  رهربان  بزرگ ترین  از  یکی 

به خودش  هواداران  و عشق  قدرت  احرتام، 

را نصیب برد. ایکر رفت اما یادگاری هایش 

باقی ماند و بی گامن شیوه او در 725 باری 

که برای باشگاه به میدان رفت، درسی بزرگ 

است.  رئال مادرید  در  بازی  آرزومندان  برای 

اما  تو می روی  ایکر،  تو ممنون هستیم،  از 

هرگز فراموش نخواهی شد و در قلب مادرید 

جایگاه ابدی داری!"

کاسیاس خواهد رفت اما بی شک فراموش 

نخواهد شد و همیشه یاد می شود کسی که 

گوشه ای از افتخاراتش به رشح زیر است:

 5 رئال مادرید،  در  حضور  قرن  ربع  طول  در 

و  درلیگ قهرمانان  قهرمانی   3 جام اللیگا، 

2 قهرمانی جام حذفی

مادرید  رئال  سابق  هافبک  بکام،  دیوید 

عنوان کرد که از جدایی کاسیاس از رئال 

ناراحت است.

کاسیاس روز شنبه پس از 25 سال از رئال 

مادرید جدا شد و به پورتو پیوست. بکام، 

به  بود،  هم تیمی  کاسیاس  ا  ب سال   4 که 

را یک اسطوره  او  و  او پرداخت  از  متجید 

واقعی خواند.

این  درباره  می توان  چیزی  چه  گفت:  او 

از  ایکر  می بینم  که  ناراحتم  گفت؟  مرد 

متام  سال ها،  که  شده  جدا  باشگاهی 

او  است.  داده  انجام  برایش  را  تالشش 

بهرتین  از  یکی  و  فوق العاده  دوست  یک 

یک  است.  فوتبال  تاریخ  دروازه بان های 

متشکریم  مادرید..  رئال  واقعی  اسطوره 

آمیگو. 

رئال  سابق  کاپیتان  کاسیاس،  ایکر  مادر 

مادرید عنوان کرد که پرز کاسیاس را مجبور 

پورتو"  مثل  پایینی  سطح  "تیم  به  کرده 

بپیوندد.

رئال  از  رسام  شنبه  روز  کاسیاس  ایکر 

این  ا  ب پیوست.  پورتو  به  و  شد  جدا  مادرید 

حال، مادر او خانم "ماری کارمن"، به انتقاد 

باشگاه  رئیس  که  گفت  و  پرداخت  پرز  از 

به  پیوسنت  به  مجبور  را  مادریدی،کاسیاس 

تیمی مثل پورتو کرده است.

مدیر  گفتند:  موندو  ال  ا  ب مصاحبه  در  او 

ا  ب خوبی  خیلی  برخورد  پیشین  عامل های 

کاسیاس داشتند ولی پرز نه. رئیس باشگاه 

ایکر  است.  نداشته  دوست  را  او  هیچ وقت 

دیگر  به  نسبت  و  بود  بسیاری  فشار  تحت 

می شد.  او  ا  ب متفاوتی  برخورد  بازی کنان، 

جدایی ایکر از رئال، تقصیر مسلم فلورنتینو 

پرز است. دوره ی خیلی بدی برای کاسیاس 

سپری شد. 

داشت  دیگری  پیشنهاد های  ایکر  که  بته  ال

موراتا  مثل  او  منی خواست  فلورنتینو  ولی 

شود.  موفق  و  برود  دیگری  خوب  تیم  به 

یا  اسپان ب  دسته  تیم های  مثل  پورتو 

مثل  تیمی  شایسته  کاسیاس  است. 

ایکر  اگر  نبود  مهم  برایم  واقعا  بارساست. 

مجموعه  آن ها  چون  می پیوست؛  بارسا  به 

باشخصیتی هستند. 

داشت  دوست  همواره  پرز  داد:  ادامه  وی 

به  رئال  برای  را  بوفون  مثل  دروازه بانی 

محافل  در  همواره  او  بگیرد.  خدمت 

اما  داشت  پرسم  با  بدی  رفتار  خصوصی، 

آستانه  ایکر،  که  است  خوش وقتی  جای 

پرسم  اخیر،  سال   5 در  بود.  باال  تحملش 

فشار بسیار زیادی را از لحاظ روانی در رئال 

تجربه کرد. 

یا  پرز هرگز دوست نداشت ایکر همراه اسپان

قهرمان جهان شده و جام را باالی رس بربد. 

به همین دلیل او با حامیت مالی از یکرسی 

علیه  کمپینی  ها،  رسانه  و  نگارها  روزنامه 

زیر  را  او  تا شخصیت  اندازی کرد  راه  پرسم 

سوال بربند. پشت رس کمپینی که بر علیه 

ایکر به راه افتاد، شخص پرز قرار داشت. 

که  دارد  عالقه  بازی کنانی  به  فقط  او 

او  مثال  بطور  می کند.  خریداری  خودش 

باال خریداری می کند،  قیمت  ا  ب را  بیل  اگر 

بازی کنان  از  بیش  او  پیراهن  این که  برای 

تخریب  به  است  حارض  برود،  فروش  دیگر 

شخصیتی بازی کنان تیم خودش هم اقدام 

تا  نزد هواداران خراب کرد  را  او پرسم  کند. 

شده  محبوب تر  بیل  مثل  بازی کنی  مثال 

این  به  برود.  فروش  بیشرت  پیراهنش  و 

می گویند مارکتینگ. 

رفتار  ورزشی،  برنامه های  از  خیلی  در 

بازی ها  برخی  در  نشد.  پرسم  با  مناسبی 

ایکر  از  بیشرت  بیل  و  الدو  رون اشتباهات 

آن ها  ا  ب رفتاری  چنان  ولی  بودند  تاثیرگذار 

ها،  رسانه  و  خربنگاران  هامن  حاال  نشد. 

ا  ب خداحافظی  مصاحبه  یک  گرفنت  برای 

ایکر، دست به چاپلوسی او می زنند. 

مصاحبه  این  در  نیز  کاسیاس  ایکر  پدر 

زمان  در  پرسم  برای  که  مشکالتی  گفت: 

نامحسوس  حامیت  با  شد،  ایجاد  مورینیو 

پرز همراه بود. او بسیار تالش کرد تا ایکر 

 34 در  پرسم  نشود.  منتقل  بزرگ  تیمی  به 

چون  تیم هایی  به  می توانست  سالگی 

ایتد یا پاری سن ژرمن بپیوندد.  منچسرتیون

او برای جدایی ایکر و برای کم کردن مبلغ 

می کرد،  پرداخت  او  به  اید  ب که  غرامتی 

کارشکنی های زیادی انجام داد.

خربی  نشست  به  او  خداحافظی  برای 

نخواهیم رفت؛ چون می دانیم که این یک 

است.  پرز  توسط  شده  داده  ترتیب  تئاتر 

تنها در صورتی همراه پرسم خواهیم بود که 

خودش از ما بخواهد. 
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افرادی  با  وزارت امور داخله اعالم كرده است، 
ايام عيد  يا در  پتاقی می فروشند  بازارها  كه در 
خواهد  قانونی  برخورد  می كنند  هوايی  فيرهای 

شد.
به  كه  است  نگاشته  خبرنامه ای  در  وزارت  اين 
تمام ماموران پوليس دستور داده شده تا از خريد 
فيرهای  و  )پتاقی(  باروت  استعمال  فروش،  و 
شاديانه، كه سبب مردم ازار می شود جلوگيری 

كند.
سبب  كارها  اين  داخله،  امور  وزارت  باور  به 

ناراحتی مردم و سو استفاده مجرمان می شود.

آمده  داخله  امور  وزارت  اعالميه  از  بخشی  در 
نوع  از هر  تا  دارد  كابل وظيفه  است: »پوليس 
جلوگيری  شهر  سطح  در  آن  فروش  و  خريد 

كند.«
گفته می شود كه برای جمع آوری باروت و مواد 
شهر  در  را  عملياتی  داخله  امور  وزارت  آتش زا 
كابل راه اندازی كرده كه در نتيجه آن، بيست و 
هفت نفر به جرم فروش پتاقی بازداشت شده اند.

اين وزارت از شهروندان كابل خواسته تا برای 
تامين نظم امنيت شهر، در مورد هرنوع تخلف 
و سرپيچی از قانون، به نهادهای امنيتی اطالع 

رسانی كنند.
بر اساس تقويم، روز شنبه هفته آينده نخستين 
روز عيد سعيد فطر است و پوليس كابل اعالم 
كرده كه تمام آماده گی در مورد تامين امنيت و 

نظم روی دست گرفته شده است.
سابقه دارد كه مخالفان مسلح دولت در ايام عيد، 
حمالتی را در مساجد و مکان های تفريحی راه 

اندازی كرده اند.
انتظار می رود كه پوليس در اين عيد، تدابير ويژه 
از وقوع رويدادهای خونين در كابل و ديگر  را 

واليات كشور روی دست داشته باشد.

سرپل  واليت  پوليس  مقام های  روز:  اطالعات 
اثر  از  جوان  زوج  يک  گذشته  روز  كه  گفته اند 
انفجار ماين كنار جاده ای در مركز سرپل جان 

باختند.
محمد آصف جبار خيل، فرمانده پوليس واليت 
سرپل، با تأييد اين رويداد گفته كه هدف ماين 
بوده  شاهراه  پوليس  فرمانده  شده  كارگذاری 
برده  بدر  سالم  جان  ماين  اين  از  او  اما  است، 

است.
گفته می شود كه اين زوج جوان، فقط سه ماه از 
عرسی اش می گذشت كه قربانی ماين كارگذاری 

شده شورشيان مسلح گرديد.
از سوی ديگر از اثر انفجار ماين كنار جاده ای در 
شهر قندوز سه غيرنظامی كشته شدند. هم چنان 
در اين انفجار ده تن ديگر، به شمول نيروهای 

پوليس، زخم برداشته اند.
داكتر مختار، رييس صحت عامه واليت قندوز 
گفته است كه اين انفجار حوالی ساعت هشت 
داد كه يک  رخ  هنگامی  يکشنبه  ديروز  بامداد 
موتر پوليس با يک ماين جاسازی شده برخورد 

كرد.
آقای مختار افزوده است كه قربانيان اين رويداد 

برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند.
مقام های امنيتی محلی نيز اين رويداد را تأييد 
جزئيات  انفجار  اين  تلفات  باره ی  در  اما  كرده، 

ارائه نکرد اند.
عبدالودود واحدی، سخن گوی والی قندوز گفته 
است كه هدف اين انفجار موتر حامل مأموران 

پوليس بود كه از آن محل عبور می كرد.
تاكنون شخصی يا گروهی مسئوليت كارگذاری 

اين ماين را به عهده نگرفته است.
از  در كشور  جاده ای  كنار  ماين های  همه ساله 

نظاميان و غيرنظاميان قربانی می گيرند.

اطالعات روز: به دنبال راه اندازی 

عملیات و حمله های هوایی بر ضد 

گروه داعش در والیت ننگرهار، در 

رشق کشور، که در هفته ی گذشته 

سه تن از اعضای ارشد این گروه 

کشته شد، مجلس سنای کشور از 

استقبال  حمله ها  این  اندازی  راه 

کرده است.

رییس  یار،  مسلم  هادی  فضل 

از  نگراىن  ابراز  با  سنا،  مجلس 

در  کشور  در  ناامنی¬ها  افزایش 

گفت  مجلس  این  دیروز  نشست 

در  ننگرهار،  در  داعش  گروه  که 

حال شکست می باشد.

حمالت  »از  گفت:  یار  مسلم 

هواپیامهای بدون رسنشین بر ضد 

ولی  هستیم؛  خوشحال  داعش 

طالبان  میان  جبهه ی  جنگ های 

ولسوالی های  در  داعش  گروه  و 

یک  که  ننگرهار  والیت  مختلف 

وقت داعش در حالت پیش روی 

پیش  حال  در  طالبان  حاال  و  بود 

حکومت  و  دارد  ادامه  اند،  روی 

باید اقدام کند.« 

او افزود که روز شنبه در ولسوالی 

شینواری و دره مهمند جنگ میان 

داعش و طالب جریان داشت که 

دو طرف از سالح های سنگین این 

علیه یکدیگر استفاده می کردند.

این  در  یار  مسلم  گفته ی  به 

مورد  محل  مردم  خانه ها  جنگ ها 

هدف قرار گرفته است. 

سنا  مجلس  عضو  حارث،  نثار 

حدود  در  »خوشبختانه  گفت: 

بیش از یک هفته گذشته داعش 

ُکشی در افغانستان صورت گرفته 

است؛ هواپیامهای بدون رسنشین 

رهربان داعش را در ننگرهار هدف 

خوشی  خرب  این  و  اند  داده  قرار 

برای مردم افغانستان است.«

عضو  بابا،  الله  لطف  حال  این  با 

به  روز  چند  »از  گفت:  سنا  دیگر 

این سو بزرگان قومی توسط گروه 

می شوند  کشته  ننگرها  در  داعش 

است  این  دولت  از  ما  خواست  و 

و  اقدام  جدی  راستا  این  در  که 

جلوگیری  قومی  بزرگان  کشتار  از 

کند.«

هفته ی  در  که  حالی ست  در  این 

گروه  رهرب  سعيد،  حافظ  گذشته 

خراسان،  والیت  براى  داعش 

گروه  رهرب  شاهد،  الله  شاهد 

گل  و  افغانستان  در  داعش 

گروه  این  نظامى  معاون  زمان، 

والیت  در  هوایی  حمله های  طی 

ننگرهار کشته شدند.

از سویی هم اعضای مجلس سنا 

از مذاکرات مستقیم هیأت شورای 

که  طالبان  گروه  و  صلح  عالی 

شد،  دایر  پاکستان  در  تازگی  به 

استقبال کرد.

سنا  منشی مجلس  قرلق،  عبدالله 

گفت: »مذاکرات اخیر صلح نیک 

است و ما از آن استقبال می کنیم؛ 

وجود  صلح  برای  تعهدی  اگر  اما 

دارد، باید همزمان با آغاز این روند 

و  جنگ  نیت،  حسن  دلیل  به  و 

خونریزی در کشور متوقف شود.«

این  از  سنا  مجلس  که  این  با 

حمله ها استقبال کرد، اما ادامه ی 

داعش  میان  جبهه ی  جنگ های 

کننده  نگران  را  طالبان  گروه  و 

دو  رسکوب  خواستار  و  خوانده 

امنیتی  نیروهای  سوی  از  طرف 

شد.

منایندگان  مجلس  شنبه  یک  روز 

بود  خواسته  طالبان  گروه  از  نیز 

که پیش از انجام مذاکرات صلح، 

باید از کشنت مردم دست کشیده و 

آتش بس کنند.

مجلس سنا از حمله های ضد داعش
 در ننگرهار استقبال کرد

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

وزارت داخله:  پتاقی فروشان و کسانی که در روزهای عید 
فیرهای هوایی می کنند مورد پی گرد قرار می گیرند

انفجار ماین های کنار جاده ای یک زوج جوان را در سرپل
 و سه غیر نظامی را در قندوز کشتند


