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انفجاری در گردهمایی انتخاباتی در تخار 
۱۴ کشته و ۳۵ زخمی بر جای گذاشت

دیدار زلمی خلیل زاد با 
نمایندگان طالبان در قطر

خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
خارجه ی  امور  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
امریکا برای روند صلح افغانستان روز جمعه 
قطر  در  طالبان  نمایندگان  با  میزان(   ۲۰(

دیدار کرده است.
نقل  به  ژورنال  استریت  وال  روزنامه ی 
از یک منبع آگاه از این دیدار گزارش کرده 
که این دیدار در دوحه، پایتخت قطر انجام 
اینکه  مورد  در  بیشتری  جزئیات  اما  شده، 
چه  روی  مشخصاً  دیدار  این  در  دوطرف 
نکرده  ارائه  کرده اند،  صحبت  موضوعاتی 

است.
بار  دومین  این  گذشته،  ماه  چهار  در 
گونه ی  به  امریکایی  مقام های  که  است 
مستقیم با نمایندگان گروه طالبان مالقات 

می کنند.
۱۰روزه ی  سفر  که  خلیل زاد  آقای 
پاکستان،  افغانستان،  کشورهای  به  را  خود 
با  جمعه  روز  کرده،  آغاز  قطر  و  عربستان 
شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی،  معاون 
نیز  قطر  خارجه ی  امور  وزیر  و  نخست وزیر 
به  دست یابی  چگونگی  مورد  در  و  دیدار 
صلح در افغانستان بحث و گفت وگو کردند.

نمایندگان  که  است  حالی  در  این 
طالبان در ماه اسد سال جاری با یک هیأت 

امریکایی به ریاست آلیس ویلز، ...

۲

و  قلب  نوشتاری  گفتمان  این  برای  که  سپاسگزارم  ستیز!  ملک  دکتر  آقای  جناب 
قلم تان را هم آوا نموده اید. به عنوان شاهد برحال تاریخ اجتماعی، فراز و فرود این جامعه 
اما بگذارید، این نکته را برجسته کنم که به عنوان مرد، کمتر درگیر  را تجربه کرده اید، 
فرودها بوده اید. نشیب ها بیشتر دامنگیر زنان در تمام شاخه های مطرح قدرت بوده است. 

در بخش های سیاسی، اقتصادی،  فرهنگی، اجتماعی و البته من مدام ...

پشت  سرگذاشتن  در  ناکامی  خاطر  به  ۱۸ساله  مستعار(  )نام  بهاره  پیش  ماه  هفت 
آزمایشی که او هرگز نباید آن را تجربه می کرد، زندانی شد. 

بهاره از خانه فرار کرده بود تا به دیدار مردی برود که با وی رابطه داشت. آن ها هرگز 
همدیگر را ندیده بودند و ارتباط شان در حد پیام و تماس تلفنی بود ...

آژیر خطر  آغاز شد،  بامداد سه شنبه شب  از ساعت یک  که  متواتر  تیراندازی  صدای 
سقوط دوباره ی غزنی به دست طالبان  را به باشندگان این والیت تداعی کرد.

آرامش شبانه ی باشندگان غزنی در حالی به هم خورد که در حومه و بخش هایی از این 
شهر، درگیری نیروهای امنیتی و طالبان خالف شب های دیگر شدت گرفت ...

مجلس هفدهم؛ گفتمانی با کارشناسان)۳( ناکامی در آزمایش بکارت و دختری 
که هنوز با قاتالن هم سلول است

دوام تهدیدات امنیتی بر غزنی؛ 
مردم نگران اند و نظامیان درگیر جنگ

۵ ۳۴



زلمـــی  روز:  اطالعـــات 
ویـــژه ی  نماینـــده ی  خلیـــل زاد، 
ــکا  ــه ی امریـ ــور خارجـ وزارت امـ
ــتان  ــح افغانسـ ــد صلـ ــرای رونـ بـ
بـــا  میـــزان(   ۲۰( جمعـــه  روز 
ـــدار  ـــر دی ـــان در قط ـــدگان طالب نماین

. ســـت ه ا د کر
اســـتریت  وال  روزنامـــه ی 
ـــع آگاه  ـــه نقـــل از یـــک منب ـــال ب ژورن
ـــه  ـــرده ک ـــزارش ک ـــدار گ ـــن دی از ای
ایـــن دیـــدار در دوحـــه، پایتخـــت 
ـــات  ـــا جزئی ـــده، ام ـــام ش ـــر انج قط
ـــرف  ـــه دوط ـــورد اینک ـــتری در م بیش
ـــه  ـــخصاً روی چ ـــدار مش ـــن دی در ای
موضوعاتـــی صحبـــت کرده انـــد، 

ارائـــه نکـــرده اســـت.
در چهـــار مـــاه گذشـــته، ایـــن 
ـــای  ـــه مقام ه ـــت ک ـــار اس ـــن ب دومی
ـــا  ـــتقیم ب ـــه ی مس ـــه گون ـــی ب امریکای
ـــات  ـــان مالق ـــروه طالب ـــدگان گ نماین

می کننـــد.
ــفر  ــه سـ ــل زاد کـ ــای خلیـ آقـ
۱۰روزه ی خـــود را بـــه کشـــورهای 
افغانســـتان، پاکســـتان، عربســـتان و 

محمـــد  روز:  اطالعـــات 
اشـــرف غنـــی، رییـــس جمهـــوری 
کشـــور دیـــروز شـــنبه )۲۱ میـــزان( 
ــل زاد،  ــی خلیـ ــا زلمـ ــدار بـ در دیـ
ــور  ــژه ی وزارت امـ ــده  ی ویـ نماینـ
ــد  ــرای رونـ ــکا بـ ــه ی امریـ خارجـ
ــت  ــه اسـ ــتان، گفتـ ــح افغانسـ صلـ
از تالش هایـــی کـــه منجـــر بـــه 
ـــود،  ـــتان ش ـــی در افغانس ـــح دایم صل

می کنـــد. اســـتقبال 
ــا  ــوری بـ ــت جمهـ ارگ ریاسـ
نشـــر اعالمیه یـــی گفتـــه اســـت 
ـــفر  ـــس از س ـــل زاد پ ـــای خلی ـــه آق ک
ـــتان  ـــتان، عربس ـــتان، پاکس ـــه افغانس ب
ســـعودی و قطـــر، دوبـــاره بـــه 

کمیتـــه ی  روز:  اطالعـــات 
بین المللـــی صلیـــب ســـرخ اعـــالم 
کـــرده اســـت کـــه بـــا گـــروه 
طالبـــان روی تضمیـــن مصوونیـــت 
کارمندانـــش بـــه توافـــق رســـیده و 
فعالیتـــش در افغانســـتان را از ســـر 

. د می گیـــر
اندریـــا کتبریتـــا، ســـخنگوی 
صلیـــب  بین المللـــی  کمیتـــه ی 
بـــه  افغانســـتان  در  ســـرخ 
بی بی ســـی گفتـــه کـــه در جریـــان 
دو مـــاه گذشـــته، در صحبـــت بـــا 
طالبـــان »بـــه یـــک تفاهـــم کلـــی 

ـــا  ـــه ب ـــرده، روز جمع ـــاز ک ـــر آغ قط
ــان  ــن عبدالرحمـ ــد بـ ــیخ محمـ شـ
آل ثانـــی،  معـــاون نخســـت وزیر 
ــر  ــه ی قطـ ــور خارجـ ــر امـ و وزیـ
ـــی  ـــورد چگونگ ـــدار و در م ـــز دی نی
در  صلـــح  بـــه  دســـت یابی 
افغانســـتان بحـــث و گفت وگـــو 

ــد. کردنـ
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
نماینـــدگان طالبـــان در مـــاه اســـد 
ــأت  ــک هیـ ــا یـ ــاری بـ ــال جـ سـ
امریکایـــی بـــه ریاســـت آلیـــس 
ــه ی  ــاون وزارت خارجـ ــز، معـ ویلـ
امریـــکا در امـــور آســـیای مرکـــزی 
ـــدار  ـــر دی ـــی در قط ـــیای جنوب و آس

کـــرده بودنـــد.
ایـــاالت  خارجـــه ی  وزارت 
ـــات  ـــون مالق ـــا کن ـــکا ت ـــده امری متح
ــدگان  ــا نماینـ ــل زاد بـ ــی خلیـ زلمـ
ـــک  ـــا ی ـــرده، ام ـــد نک ـــان را تایی طالب
ایـــن وزارت گفتـــه  ســـخنگوی 
ـــر  ـــه خاط ـــل زاد ب ـــای خلی اســـت: »آق
جســـتجوی راه هـــای پایـــان دادن 
منازعـــه ی افغانســـتان از طریـــق 

افغانســـتان آمـــده اســـت.
در  اعالمیـــه،  اســـاس  بـــر 
ایـــن دیـــدار کـــه در ارگ ریاســـت 
جمهـــوری انجـــام شـــده، عبـــداهلل 
ـــد  ـــه و محم ـــس اجرایی ـــداهلل، ریی عب
ـــاون دوم ریاســـت  ـــش، مع ســـرور دان
ــور  ــز حضـ ــور نیـ ــوری کشـ جمهـ

داشـــته اند.
ضمـــن  خلیـــل زاد،  زلمـــی 
مـــورد  در  گـــزارش  ارایـــه ی 
ســـفرهای اخیـــرش، گفتـــه اســـت: 
»ایـــاالت متحـــده ی امریـــکا تحـــت 
رهبـــری حکومـــت افغانســـتان بـــه 
ــوص  ــکاری در خصـ ــه همـ هرگونـ
صلـــح آمـــاده اســـت و در ایـــن 

بشردوستانه شـــان«  حضـــور  روی 
رســـیده اند. افغانســـتان  در 

ـــاه  ـــدود دو م ـــان ح ـــروه طالب گ
ـــازمان  ـــن س ـــی ای ـــش از بی تفاوت پی
ـــن  ـــان ای ـــاب زندانی در قبـــال اعتص
پل چرخـــی  زنـــدان  در  گـــروه 

کابـــل انتقـــاد کـــرده بـــود.
ایـــن گـــروه گفتـــه بـــود کـــه 
تعهـــد امنیتـــی اش بـــا کمیتـــه ی 
صلیـــب ســـرخ را لغـــو و امنیـــت 
در  را  کمیتـــه  ایـــن  کارمنـــدان 
نمی کنـــد. ضمانـــت  افغانســـتان 
خانـــم  حـــال،  همیـــن  در 

متعـــددی  دیدارهـــای  مذاکـــره، 
ــته  ــل داشـ ــای ذیدخـ ــا طرف هـ بـ

ــت.« اسـ
خلیـــل زاد  آقـــای  ســـفر 
بـــه کشـــورهای منطقـــه پـــس 
عنـــوان  بـــه  او  تعیین شـــدن  از 
ــور  ــژه ی وزارت امـ ــده ی ویـ نماینـ
ـــح  ـــور صل ـــکا در ام ـــه ی امری خارج
افغانســـتان آغـــاز شـــد. خلیـــل زاد 
ــان یـــک ســـفر ۱۰روزه از  در جریـ
افغانســـتان، پاکســـتان، عربســـتان 
امـــارات  و  قطـــر  ســـعودی، 

ــه  ــش ادامـ ــه تالش هایـ ــه بـ عرصـ
» هـــد. می د

در اعالمیـــه آمـــده: » رییـــس 
و  گـــزارش  از  غنـــی  جمهـــور 
خلیـــل زاد  زلمـــی  تالش هـــای 
ــور  ــژه ی وزارت امـ ــده ی ویـ نماینـ
متحـــده ی  ایـــاالت  خارجـــه ی 
ــتان  ــح افغانسـ ــرای صلـ ــکا بـ امریـ
تشـــکر کـــرده، گفـــت: از هـــر 
ـــن  ـــث تامی ـــه باع ـــالش ک ـــدام و ت اق
ـــردد،  ـــتان گ ـــی در افغانس ـــح دایم صل

ــم.« ــی کنیـ ــتقبال مـ اسـ
ــفر  ــه سـ ــل زاد کـ ــای خلیـ آقـ
ــورهای  ــه کشـ ــود را بـ ۱۰روزه خـ
افغانســـتان، پاکســـتان، عربســـتان و 

ــته  ــه روز گذشـ ــه کـ ــا گفتـ کتبریتـ
طالبـــان بـــا نشـــر اعالمیـــه ای بـــه 
ایـــن کمیتـــه ضمانـــت امنیتـــی 
دادنـــد و صلیـــب ســـرخ نیـــز 
فعالیتـــش را در افغانســـتان از ســـر 

. د می گیـــر
ســـخنگوی صلیـــب ســـرخ 
گفتـــه کـــه طالبـــان اجـــازه داده 
تـــا ایـــن کمیتـــه خدماتـــش را بـــه 

ــد. ــه کنـ ــدان ارائـ نیازمنـ
ـــش  ـــاه پی ـــت: »دوم ـــه اس او گفت
ــرار  ــی قـ ــا را در موقعیتـ ــا مـ آن هـ
ــتیم از امنیـــت  ــه نتوانسـ ــد کـ دادنـ

ـــا  ـــرده و ب ـــدن ک ـــی دی متحـــده ی عرب
ــورها  ــن کشـ ــد ایـ ــای ارشـ مقام هـ
ـــتان  ـــح افغانس ـــد صل ـــورد رون در م

اســـت. کـــرده  گفت وگـــو 
گـــروه طالبـــان نیـــز بـــا نشـــر 
اعالمیه یـــی دیـــدار بـــا زلمـــی 
ویـــژه  نماینـــده ی  خلیـــل آزاد، 
ـــتان را  ـــح افغانس ـــرای صل ـــکا ب امری

ــت. ــرده اسـ ــد کـ تآییـ
کـــه  گفتـــه  گـــروه  ایـــن 
ـــل زاد  ـــای خلی ـــا آق ـــان ب نمایندگان ش

کرده انـــد. دیـــدار  قطـــر  در 

ـــرد،  ـــاز ک ـــش آغ ـــه ی پی ـــر در هفت قط
ـــن  ـــد ب ـــیخ محم ـــا ش ـــه ب روز جمع
عبدالرحمـــان آل ثانـــی،  معـــاون 
امـــور  وزیـــر  و  نخســـت وزیر 
خارجـــه ی قطـــر نیـــز دیـــدار و 
در مـــورد چگونگـــی دســـت یابی 
بـــه صلـــح در افغانســـتان بحـــث و 

کردنـــد. گفت وگـــو 
ـــه ی وال  ـــم، روزنام ـــویی ه از س
اســـتریت ژورنـــال گـــزارش کـــرده 
ــل زاد روز  ــای خلیـ ــه آقـ ــت کـ اسـ
جمعـــه بـــا نماینـــدگان طالبـــان در 
ـــدار  ـــز دی ـــر نی ـــت قط ـــه، پایتخ دوح
ـــی  ـــه جزئیات ـــن روزنام ـــا، ای ـــرده ام ک
ـــه نکـــرده اســـت. ـــدار، ارای ـــن دی از ای

کارکنانمـــان مطمئـــن شـــویم. امـــا 
حـــاال می توانیـــم امنیـــت را تـــا 
ـــن  ـــدان تضمی ـــرای کارمن ـــدودی ب ح

ــم.« کنیـ
کمیتـــه ی  او،  گفتـــه ی  بـــه 
در  ســـرخ  صلیـــب  بین المللـــی 
در  گذشـــته  ســـال   ۳۰ جریـــان 
ــک  ــان کمـ ــه قربانیـ ــتان بـ افغانسـ
کـــرده امـــا از ســـال ۲۰۰۳ بـــه 
رویـــداد   ۹ بـــا  این طـــرف 
جـــدی امنیتـــی درایـــن کشـــور 
ــد  ــه باعـــث شـ ــده کـ ــه شـ مواجـ
ــد. ــری کننـ ــان را بازنگـ فعالیت شـ

انفجاری در گردهمایی انتخاباتی در تخار 
۱۴ کشته و ۳۵ زخمی بر جای گذاشت
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رییس جمهور: 

از تالش هایی که منجر به صلح دایمی شود، استقبال می کنیم

صلیب  سرخ فعالیتش در افغانستان را از سر گرفت

www.etilaatroz.comیک شنبه  ۲۲ میزان 1397  سال هفتم  شماره 159۸ خبرهای داخلی

ـــت  ـــتاق والی ـــک انفجـــار در ولســـوالی رس ـــات روز: در نتیجـــه ی ی اطالع
ـــدند. ـــی ش ـــر زخم ـــن دیگ ـــته و ۳۵ ت ـــر کش ـــار ۱۴ نف تخ

خلیـــل اســـیر، ســـخنگوی فرماندهـــی پولیـــس تخـــار بـــه روزنامـــه ی 
ـــنبه، ۲۱  ـــروز )ش ـــر دی ـــاعت ۱۲:۴۵ ظه ـــی س ـــه حوال ـــت ک ـــات روز گف اطالع

ـــت. ـــی رخ داده اس ـــی انتخابات ـــک گردهمای ـــاری در ی ـــزان( انفج می
او افـــزود کـــه ایـــن انفجـــار در گردهمایـــی انتخاباتـــی، مربـــوط بـــه 
ـــی رخ داده اســـت. ـــات پارلمان ـــزدان انتخاب نظیفـــه یوســـفی بیـــگ، یکـــی از نام
ــازی  ــایکل جاسـ ــک موترسـ ــاری در یـ ــواد انفجـ ــه ی او، مـ ــه گفتـ بـ
ـــل  ـــگ در مح ـــفی بی ـــه یوس ـــم نظیف ـــیدن خان ـــگام رس ـــه هن ـــوده ک ـــده ب ش

گردهمایـــی انفجـــار کـــرده اســـت.
تـــا کنـــون مســـوولیت ایـــن رویـــداد را شـــخص یـــا گروهـــی بـــه 

عهـــده نگرفتـــه اســـت، امـــا چنـــدی پیـــش گـــروه طالبـــان در اعالمیه یـــی 
ـــود  ـــه ب ـــده، گفت ـــی« خوان ـــه ی آمریکای ـــک »پروس ـــی را ی ـــات پارلمان انتخاب

کـــه ایـــن گـــروه مانـــع برگـــزاری ایـــن انتخابـــات می شـــود.
ـــی  ـــی انتخابات ـــک گردهمای ـــاری در ی ـــه ی انتح ـــش در حمل ـــار روز پی چه
ـــح  ـــمول صال ـــه ش ـــر ب ـــت نف ـــه ی آن هش ـــه در نتیج ـــز رخ داد ک ـــد نی در هلمن
ـــر  ـــن دیگ ـــته و ۱۱ ت ـــی کش ـــات پارلمان ـــزد انتخاب ـــزی، نام ـــان اچک محمدخ

ـــدند. ـــی ش زخم
ـــای  ـــی در والیت ه ـــای انتخابات ـــر گردهمایی ه ـــه ب ـــن حمل ـــن چهارمی ای
هلمنـــد، ننگرهـــار، خوســـت و تخـــار اســـت کـــه در پیـــش از ۱۰ روز رخ 

ـــت. داده اس
قرار است انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ میزان برگزار شود.

ـــو  ـــان لغ ـــی خواه ـــه ی  مدن ـــای جامع ـــات روز: نهاده اطالع
قراردادهـــای معـــادن طـــالی بدخشـــان و مـــس بلخـــاب در 
والیـــت ســـرپل شـــدند کـــه دو هفتـــه ی پیـــش در واشـــنگتن 

ـــد. ـــا ش امض
ـــی در  ـــت بزرگ ـــزان( در نشس ـــنبه، ۲۱ می ـــروز )ش ـــان دی آن
ـــاب،  ـــس بلخ ـــان و م ـــالی بدخش ـــادن ط ـــای مع ـــل قرارداده کاب
ــون  ــالف قانـ ــی را خـ ــی و ایتالیایـ ــرکت های امریکایـ ــا شـ بـ
ــز  ــتان نیـ ــگ در افغانسـ ــازی جنـ ــده و از خصوصی سـ خوانـ

ـــد. ـــی کردن ـــراز نگران اب
ـــد  ـــفافیت در عق ـــدم ش ـــادن و ع ـــی مع ـــتخراج غیرقانون اس
ـــخگویی  ـــدم پاس ـــادن و ع ـــزرگ مع ـــای ب ـــارت از قرارداده و نظ
ـــتان  ـــی افغانس ـــع معدن ـــد مناب ـــفافیت عوای ـــدم ش ـــت و ع حکوم

ـــت. ـــور اس ـــی کش ـــه ی مدن ـــاالن جامع ـــای فع از نگرانی ه
ـــتان  ـــفافیت افغانس ـــان ش ـــس دیدب ـــی، ریی ـــرام افضل ـــید اک س
ـــرارداد طـــالی بدخشـــان  ـــد در مـــورد ق گفـــت کـــه حکومـــت بای

ـــد. ـــد نظـــر کن ـــس بلخـــاب تجدی و م
آقـــای افضلـــی تأکیـــد نهادهـــای جامعـــه ی مدنـــی، 
خواســـتار وضـــع محدودیـــت در نقـــش وزارت معـــدن، 
ایجـــاد صنـــدوق عوایـــد معـــادن، تشـــکیل اداره ی مســـتقیل و 
ــراد متخصـــص و  ــان و افـ ــکل از حقوق دانـ ــی متشـ غیرسیاسـ
ـــری  ـــتان تصمیم گی ـــادن افغانس ـــورد مع ـــه در م ـــت ک ـــتقل اس مس

درســـت نماینـــد.
گل احمـــد مـــددزی، معـــاون اتحادیـــه ی حقـــوق دانـــان 
افغانســـتان نیـــز گفـــت کـــه قراردادهـــای دو معـــدن بـــزرگ 
ـــون  ـــاده ی ۱۶ قان ـــادن و م ـــون مع ـــح قان ـــض صری ـــتان نق افغانس

ـــت. ـــی اس اساس
ـــز  ـــتان نی ـــی افغانس ـــه ی مدن ـــس جامع ـــی، ریی ـــز رفیع عزی
ــه  ــد کـ ــاب می کنـ ــی، ایجـ ــت کنونـ ــه در وضعیـ ــت کـ گفـ
ـــی  ـــرمایه های مل ـــی و س ـــع معدن ـــظ مناب ـــرای حف ـــت ب حکوم

افغانســـتان مســـووالنه برخـــورد کنـــد.
او هم چنـــان افـــزود کـــه خصوصی ســـازی جنـــگ در 
ـــت. ـــاک« اس ـــور» خطرن ـــادن کش ـــده ی مع ـــرای آین ـــتان ب افغانس
ـــتان  ـــت افغانس ـــر حکوم ـــه اگ ـــد ک ـــی می گوی ـــای رفیع آق
ـــی  ـــرمایه های مل ـــظ س ـــی و حف ـــع مل ـــن مناف ـــتای تأمی در راس
کشـــور توجـــه نکنـــد، مـــردم افغانســـتان متضـــرر خواهنـــد 

ـــد. ش
ـــازی  ـــی از خصوصی س ـــی در حال ـــه ی مدن ـــای جامع نهاده
جنـــگ در افغانســـتان نگرانـــی دارنـــد کـــه اخیـــرآ شـــرکت 
بلـــک واتـــر خواســـتار بـــه عهده گرفتـــن جنـــگ افغانســـتان 

ـــت. ـــده اس ش
ـــه  ـــگ ب ـــر جن ـــه اگ ـــت ک ـــه اس ـــرکت گفت ـــن ش ـــس ای ریی
عهـــده ی ایـــن نهـــاد ســـپرده شـــود، معـــادن افغانســـتان هـــم 
ـــی داده  ـــرکت امنیت ـــن ش ـــه ای ـــوط ب ـــرکت های مرب ـــه ش ـــد ب بای

ـــود. ش

ـــت  ـــرده اس ـــالم ک ـــه اع ـــور داخل ـــات روز: وزارت ام اطالع
کـــه حکومـــت بـــرای برگـــزرای انتخابـــات پارلمانـــی آمـــاده 
اســـت و امنیـــت رأی دهنـــدگان از ســـوی بیـــش از ۵۰ هـــزار 

ــود. ــرو تأمیـــن می شـ نیـ
ـــروز  ـــه دی ـــور داخل ـــخنگوی وزارت ام ـــش، س ـــب دان نجی
)شـــنبه، ۲۱ میـــزان( در یـــک نشســـت خبـــری گفـــت کـــه 
ــزار  ــش از ۵۰ هـ ــات بیـ ــت روز انتخابـ ــن امنیـ ــرای تأمیـ بـ
ـــر  ـــی در سراس ـــالت رأی ده ـــز و مح ـــی در مراک ـــروی امنیت نی

کشـــور مؤظـــف خواهنـــد شـــد.
وی تأکیـــد کـــرد کـــه بـــر اســـاس برنامـــه ی مشـــترک 
نهادهـــای امنیتـــی، حـــدود ۴۵ هـــزار تـــن از ایـــن نیروهـــا، 

ســـربازان پولیـــس اســـت.
ــر از  ــی سـ ــای امنیتـ ــه نیروهـ ــزود کـ ــش افـ ــای دانـ آقـ
ــا  ــوند تـ ــزام می شـ ــا اعـ ــه والیت هـ ــزان( بـ ــروز )۲۲ میـ امـ
ـــد. ـــی الزم را بگیرن ـــی آمادگ ـــات پارلمان ـــزاری انتخاب ـــرای برگ ب
دانـــش می گویـــد کـــه بـــر اســـاس برنامـــه ی مشـــترک 
نهادهـــای امنیتـــی و بـــا توجـــه بـــه میـــزان بلنـــد تهدیـــدات 
ــای  ــر از نیروهـ ــی، ۲۰ نفـ ــل رأی دهـ ــر محـ ــی، در هـ امنیتـ

امنیتـــی مؤظـــف انـــد.
ــات  ــاس اطالعـ ــر اسـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
ــز  ــزار و ۱۰۰ مرکـ ــج هـ ــات، پنـ ــتقل انتخابـ ــیون مسـ کمیسـ
رأی دهـــی کـــه شـــامل حـــدود ۲۱ هـــزار محـــل رأی دهـــی 
می شـــود، در سراســـر کشـــور در روز انتخابـــات فعـــال 

ــود. ــد بـ خواهـ
ناامنـــی یکـــی از چالش هـــای عمـــده، فـــراراه برگـــزاری 
انتخابـــات در افغانســـتان اســـت. گفتـــه می شـــود کـــه بـــرای 
ــز  ــی نیـ ــای بین المللـ ــدگان نیروهـ ــت رأی دهنـ ــن امنیـ تأمیـ

ســـهم خواهنـــد گرفـــت.

نهادهای جامعه ی مدنی 
خواهان لغو قراردادهای معادن طالی 

بدخشان و مس بلخاب شدند

وزارت داخله: 

بیش از ۵۰ هزار نیرو امنیت 
انتخابات را تأمین می کند



صفحه ویـژه جـوانان

ترجمه: جلیل پژواکگاردین – فریبا حسینی

بـر  منفـی  روانـی  تأثیـر  تنهـا  نـه 
یـک  بلکـه  دارد،  زنـان  و  دختـران 
می باشـد  نیـز  خطرنـاک  آزمایـش 
درد  باعـث  مـوارد،  برخـی  در  کـه 
فیزیکـی، آسـیب به پـرده ی بکارت، 
می شـود.« عفونـت  و  خون ریـزی 

محمـد اشـرف بختیـار، رییـس 
ایـن مؤسسـه می گویـد کـه آزمایش 
را  بشـر  حقـوق  تنهـا  نـه  بـکارت 
»خون ریـزی  بلکـه  می کنـد،  نقـض 
عـدم  یـا  موجودیـت  از  نشـانه یی 
بـکارت  پـرده ی   موجودیـت 
نیسـت«. امـا ایـن اطالعات بـه طور 
زیـرا  اسـت،  ناشـناخته  گسـترده یی 
تعداد بسـیار اندکـی از دانش آموزان 
مکاتـب افغانسـتان در باره ی مسـائل 

می بیننـد. آمـوزش  جنسـی 
سـازمان  رییـس  سـپهر،  زهـرا 
و  زنـان  از  حمایـت  و  توسـعه 
کـه  می گویـد  افغانسـتان  کـودکان 
بایـد  مکاتـب  آموزشـی  برنامـه ی 
»اگـر  می گویـد:  او  کنـد.  تغییـر 
محیـط  یـک  در  جنسـی  آمـوزش 
آکادمیـک تدریـس نشـود، کـودکان 
طریـق  از  جنسـی  مسـائل  بـا  مـا 
فیلـم پـورن یـا سـایر منابـع غیرقابل 
اعتماد آشـنا می شـوند. مکاتـب باید 
جلسـاتی بـا والدیـن دانش آموزان و 
معلمـان آن هـا برگزار کننـد تا بحث 
و گفت وگـو در باره ی زنـا، آموزش 
هورمونـی  تغییـرات  و  جنسـی 
گفت وگوهـا  ایـن  بگیـرد.  صـورت 
بعـدا باعـث پـرورش دانش آمـوزان 
روشـن و تحصیل کرده یـی می شـود 
دارنـد.  آگاهـی  بدن شـان  از  کـه 
ایـن امـر همچنیـن تـا حـدی باعث 
توجـه  یـا  خشـونت  از  جلوگیـری 
ناخواسـته ی پسـران به زنـان خواهد 

شـد.«
سـعی  بهـاره  مزارشـریف،  در 
می گویـد:  او  باشـد.  مثبـت  می کنـد 
و  باشـم  امیـدوار  می خواهـم  »مـن 
واقعـا بـرای روزی که خانـواده ام را 
دوبـاره خوشـحال ببینـم و مـادرم را 
که بسـیار دلتنگش شـده ام در آغوش 
بگیـرم، صبـر کنم. من دوسـت دارم 
در آینـده تحصیالتـم را ادامـه بدهم 
و معلـم شـوم، به خصـوص دختران 
را آمـوزش بدهـم تـا آن ها بـا آن چه 
کـه مـن در زندگی ام تجربـه کرده ام، 

نشـوند.« روبه رو 

)نـام  بهـاره  پیـش  مـاه  هفـت 
مسـتعار( ۱۸سـاله بـه خاطـر ناکامی 
آزمایشـی  پشت  سرگذاشـتن  در 
تجربـه  را  آن  نبایـد  هرگـز  او  کـه 

شـد.  زندانـی  می کـرد، 
بهـاره از خانـه فـرار کـرده بـود 
تـا بـه دیـدار مـردی برود کـه با وی 
رابطـه داشـت. آن ها هرگـز همدیگر 
در  ارتباط شـان  و  بودنـد  ندیـده  را 
حـد پیـام و تمـاس تلفنـی بـود. آن  
بـار  اولیـن  بـرای  کـه  وقتـی  شـب 
را مالقـات کردنـد، مـرد  یک دیگـر 
بـه بهـاره تجـاوز کـرد، امـا هنگامی 
پولیـس  بـه  را  تجـاوز  بهـاره  کـه 
او  کمـک  جـای  بـه  داد،  گـزارش 
را بـه شـفاخانه بردنـد تـا آزمایـش 
بـکارت انجـام شـود؛ آزمایشـی کـه 
در سـال ۲۰۱۶ در افغانسـتان ممنوع 

بود. شـده 
روز  آن  »مـن  می گویـد:  بهـاره 
التمـاس کـردم کـه  بـودم و  پریـود 
مـرا بـه شـفاخانه نبرنـد. آن ها گوش 

ندادنـد.«
می کـردم  »فکـر  می گویـد:  او 
انجـام  بـرای  حداقـل  داکترهـا  کـه 
جـای  یـک  بـه  مـرا  آزمایـش 
آزمایـش  امـا  می برنـد،  خصوصـی 
در اتاقـی پـر از مـردم انجـام شـد؛ 
و  پرسـتاران  داکترهـا،  حضـور  در 
حتـا بازدیدکننـدگان فضول و سـایر 
بیمارانـی که می خواسـتند از نزدیک 
در  کننـد.  نـگاه  مـرا  برهنـه ی  بـدن 
آن لحظـه مـن ترجیـح مـی دادم کـه 

بمیـرم.«
یـک داکتـر زن با اسـتفاده از دو 
انگشـتش آزمایـش را انجـام داد. او 
بررسـی کـرد کـه آیا پـرده ی بکارت 
سـالم اسـت یا خیـر. پـس از تحمل 
احساسـی  و  جسـمی  سـختی های 
ایـن آزمایـش، بـه بهـاره گفتـه شـد 
کـه او بایـد آزمایـش دیگـری انجام 
خاطـری  »بـه  می گویـد:  او  دهـد. 
نتوانسـتند  آن هـا  بـودم،  پریـود  کـه 

نتیجـه ی دقیقـی بگیرنـد.«
امنیتـی  زنـدان  در  حـاال  بهـاره 
مزارشـریف در والیـت بلـخ زندانی 
اسـت. بسـیاری از زنـان در این جـا 
بـه دلیل ارتـکاب آن چه کـه »جرایم 
زندانـی  می شـود،  گفتـه  اخالقـی« 
داشـتن  و  منـزل  از  فـرار  شـده اند. 

رابطـه ی جنسـی قبـل از ازدواج، از 
جملـه ی جرایـم اخالقی اسـت. اکثر 
جرایـم  ارتـکاب  ]بـه  کـه  کسـانی 
مجبـور  شـده اند[  متهـم  اخالقـی 
خواهنـد بـود که آزمایـش بکارت را 
پشـت سـر بگذارنـد، ولـی بسـیاری 
از زنـان بـه خاطـر ناکامـی در ایـن 
آزمایـش، ماه هـا را در زندان سـپری 

. می کننـد
از  فـرار  خاطـر  بـه  کـه  زنانـی 
معمـوال  شـده اند،  زندانـی  خانـه 
کسـانی انـد کـه از شـرایط سـخت، 
از خشـونت خانگـی گرفتـه تـا کار 
جنسـی اجبـاری، گریخته انـد. زنانی 
بـه عنـوان »مجرمـان اخالقـی«  کـه 
کنـار  در  شـده اند،  دسـته بندی 

می شـوند. زندانـی  قاتـالن 
فعـاالن  حاضـر  حـال  در 
حقـوق زن امیدوارنـد کـه تصویـب 
پالیسـی وزارت صحـت عامـه برای 
در  بـکارت  آزمایـش  ممنوعیـت 
ایـن  در  کلینیک هـا،  و  شـفاخانه ها 
مالحظه یـی  قابـل  تغییـر  وضعیـت 
بـکارت  پـرده ی  آزمایـش  بیـاورد. 
و  تحقیر آمیـز  عمـل  عنـوان  بـه 
سـال  در  و  محکـوم  تبعیض آمیـز 
ممنـوع  رسـمی  طـور  بـه   ۲۰۱۶
امـا ممنوعیـت  اعـالم شـده اسـت، 
آن پولیـس را از مجبورکـردن زنـان 
و دختـران بـه تحمـل ایـن آزمایـش 
ایـن  انجـام  از  را  شـفاخانه ها  و 

اسـت. نداشـته  بـاز  آزمایـش 

و  مزارشـریف  زنـدان  در 
بـه شـدت  کـه  آن  کوچـک  حیـاط 
در  زنـان  می دهـد،  سـیگرت  بـوی 
حـال صحبـت بـا تلفـن، قـدم زدن، 
میـوه  خـوردن  و  لباس شـویی 
زنـدان،  داخـل  دیـده می شـوند. در 
جلسـه ی  زن  روان شـناس  یـک 
می کنـد  رهبـری  را  درمان گروهـی 
 Marie Stopes توسـط  کـه 
برگـزار   International

. د می شـو
پالیسـی جدیـد  اعـالم  از  پـس 
Marie Stopes بـا کمـک مالـی 
متخصصـان  بـا  سـویدن  دولـت 
همـه ی  در  بهداشـتی  مراقبت هـای 
اطمینـان  بـرای  افغانسـتان  والیـات 
در  والیتـی  مقامـات  اینکـه  از 
بـاره ی ممنوعیـت آزمایـش بـکارت 
می کننـد،  تطبیـق  را  آن  و  می داننـد 

کـرد. خواهـد  کار 
در  بـار  دو  کـه  جلسـاتی 
می شـود،  برگـزار  زنـدان  در  هفتـه 
تـا  اسـت  زنـان  بـرای  فرصتـی 
اینکـه  مـورد  در  را  احساسات شـان 
چـرا زندانی شـده اند، شـریک کنند، 
امیدهـا و  و  اعتمادسـازی شـود  تـا 
بـه  آینـده  بـه  نسـبت  ترس هاشـان 
بحـث گرفتـه شـود. اتاقی کـه در آن 
ایـن جلسـات برگـزار می شـود، بـا 
رسـامی هایی تزئیـن شـده اسـت که 
آرزوهـای زنـان بـرای زندگـی پس 

می دهـد. بازتـاب  را  زنـدان  از 
هرچنـد کـه ایـن زنـان باالخره 
از زنـدان بیـرون خواهنـد آمـد، امـا 
لکـه ی »جـرم« شـان باقـی خواهـد 
مانـد. بهاره آرزو دارد که آزاد شـود، 
آن سـوی  در  کـه  آن چـه  از  او  امـا 
دیوارهـای زنـدان منتظـرش اسـت، 

می ترسـد.
او می گویـد: »مطمئن نیسـتم که 
بتوانـم دوبـاره بـه جامعـه و زندگی 
عـادی  بـر گـردم. بودنـم در این جـا 
به شـهرت و اعتبار خانـواده ام ضربه 
زده اسـت و مـن واقعا می ترسـم که 
در صـورت بیرون شـدنم از زنـدان، 
پـدرم ممکـن اسـت مرا بکشـد. یک 
شـخص حتـا اگـر جنایت کار باشـد، 
هنوزهم یک انسـان اسـت. انسـان ها 
نیسـتند آن چـه را کـه مـن  سـزاوار 

تحمـل کـردم، تحمـل کنند.«
بـه  متهم شـدن  از  تـرس 

سـرایت  جامعـه  بـه  باکره نبـودن 
. می کنـد

در  زیبایـی  سـالن  یـک  در 
شـب  دربـاره ی  حسـنیه  کابـل، 
عروسـی اش نگـران اسـت. او خیـره 
بـه دسـتان لرزانـش که با حنـا تزئین 
شده اسـت، می گویـد که یـک زن از 
نزدیـکان وی در شـب عروسـی  اش 
آن  بـرای  و  نکـرده  خون ریـزی 

اسـت. شـده  مجـازات 
از  »برخـی  می گویـد:  حسـنیه 
دختـران حتـا اگر باکـره هم باشـند، 
جنسـی[  ]رابطـه ی  اولیـن  از  پـس 
در  امـا  نمی کننـد،  خون ریـزی 
این جـا باورهـا بـه طـور گسـترده یی 
شـما  اگـر  کـه  اسـت  ایـن  بـر 
نیسـتید.« پـاک  نکنیـد،  خون ریـزی 
حسـنیه هرچنـد کـه باکـره بود، 
اما می ترسـید کـه خون ریـزی نکند؛ 
نگرانـی کـه بسـیاری از زنـان افغان 
در آن شـریک انـد. در اکثـر مـوارد، 
نکنـد،  خون ریـزی  کـه  عروسـی 
توسـط داماد به پـدرش »بازگردانده« 
و فـورا طـاق داده می شـود و یا در 
برخـی موارد حتا کشـته می شـود. او 
می گویـد: »مـن پیـش از ایـن هرگـز 
در مـورد بـکارت با نامـزدم صحبت 

نکرده ام.«
پیـش از اینکـه پالیسـی صحـت 
پیشـرفت ها  شـود،  تصویـب  عامـه 
آزمایـش  متوقف کـردن  بـرای 
خاطـر  بـه  بازداشـت ها  و  بـکارت 
بخش هایـی  در  اخاقـی«  »جرایـم 
حاصـل  آهسـتگی  بـه  پایتخـت  از 
می شـد. بسـم اهلل تابـان آمـر حوزه ی 
نهـم پولیـس در کابـل، بـر نیروهای 
تحـت امـرش ممنوعیـت وضـع کرد 
کـه دیگـر زنـان را بـه انجـام ایـن 
آزمایـش مجبـور نکننـد؛ امـری کـه 
بیشـتر  پیشـرفت های  بـرای  را  راه 
بـاز کـرد. او می گوید پیـش از اینکه 
بـه مقـام فعلـی اش برسـد، زنانی که 
مـردان  بـا  عمومـی  مکان هـای  در 
غیـر از اعضـای خانواده شـان دیـده 
داشـتن  بـه  بافاصلـه  می شـدند، 
سـوءظن  مـورد  جنسـی  رابطـه ی 
بـرای  و  می گرفتنـد  قـرار  پولیـس 
انجـام آزمایـش فرسـتاده می شـدند. 
افغانسـتان  عدلـی  علـوم  مؤسسـه ی 
کـه یـک سـازمان غیردولتـی اسـت، 
می گویـد: »معاینـه ی پـرده ی بکارت 
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ناکامی در آزمایش بکارت و دختری 
که هنوز با قاتالن هم سلول است

یک داکتر زن با استفاده از دو انگشتش آزمایش را انجام داد. 
او بررسی کرد که آیا پرده ی بکارت سالم است یا خیر. پس از تحمل 

سختی های جسمی و احساسی این آزمایش، به بهاره گفته شد که او 
باید آزمایش دیگری انجام دهد. او می گوید: »به خاطری که پریود 

بودم، آن ها نتوانستند نتیجه ی دقیقی بگیرند.«
بهاره حاال در زندان امنیتی مزارشریف در والیت بلخ زندانی است. 
بسیاری از زنان در این جا به دلیل ارتکاب آن چه که »جرایم اخالقی« 
گفته می شود، زندانی شده اند. فرار از منزل و داشتن رابطه ی جنسی 

قبل از ازدواج، از جمله ی جرایم اخالقی است. اکثر کسانی که ]به 
ارتکاب جرایم اخالقی متهم شده اند[ مجبور خواهند بود که آزمایش 
بکارت را پشت سر بگذارند، ولی بسیاری از زنان به خاطر ناکامی در 

این آزمایش، ماه ها را در زندان سپری می کنند.
زنانی که به خاطر فرار از خانه زندانی شده اند، معموال کسانی 
اند که از شرایط سخت، از خشونت خانگی گرفته تا کار جنسی 

اجباری، گریخته اند. زنانی که به عنوان »مجرمان اخالقی« دسته بندی 
شده اند، در کنار قاتالن زندانی می شوند.



صفحه ویـژه جـوانان

سکینه امیری
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دوام تهدیدات امنیتی بر غزنی؛ 
مردم نگران اند و نظامیان درگیر جنگ

ـــده  ـــور ش ـــی منظ ـــه حـــوزه ی امنیت س
ــرو  ــذب نیـ ــال جـ ــت و در حـ اسـ
بـــرای  آن  موقعیـــت  تثبیـــت  و 

هســـتیم.« فعال ســـازی 
کمبود نیرو

غزنـــی  والـــی  ســـخنگوی 
اســـت  قـــرار  کـــه  می گویـــد 
چندیـــن پاســـگاه دیگـــر بـــرای 
مناطـــق  در  پولیـــس  و  ارتـــش 
مختلـــف والیـــت غزنـــی تأســـیس 
شـــود. او تأکیـــد می کنـــد کـــه 
ــرف  ــی تصـ ــان توانایـ ــروه طالبـ گـ
ــوالی های  ــهر و ولسـ ــاره ی شـ دوبـ
غزنـــی را نـــدارد و هم اکنـــون »بـــه 
ـــی،  ـــای کمک ـــی« نیروه ـــدازه ی کاف ان
ـــژه  ـــای وی ـــد نیروه ـــمول واح ـــه ش ب
در ایـــن والیـــت حضـــور دارنـــد.
ـــی  ـــووالن امنیت ـــه ی مس ـــه گفت ب
ــای  ــکیالت نیرو هـ ــی، در تشـ غزنـ
امنیتـــی ایـــن والیـــت ســـه هـــزار 
و ۱۳۵ تـــن وجـــود دارد؛ تعـــدادی 
ــاک  ــعت خـ ــه وسـ ــر بـ ــه نظـ کـ
ایـــن والیـــت، بســـنده دانســـته 
رســـانه یی  مســـوول  نمی شـــود. 
می گویـــد:  درغزنـــی  ارتـــش 
ـــت و  ـــکننده اس ـــی ش ـــاع امنیت »اوض
ـــه  ـــر ب ـــا نظ ـــکیالت م ـــی تش از طرف
ـــی و مشـــکالت  ـــاک غزن ـــعت خ وس

ــت.« ــنده نیسـ آن، بسـ
احمدخـــان  گفتـــه ی  بـــه 
ــانه یی  ــووالن رسـ ــیرت، از مسـ سـ
واحدهـــای  غزنـــی،  در  ارتـــش 
والیت هـــای  ویـــژه ی  نیـــروی 
در  خوســـت  و  پکتیـــا  بامیـــان، 

غزنـــی حضـــور دارنـــد. 
بدرفتاری نیرو های کمکی

 افـــزون بـــر ناامنـــی، شـــماری 
ـــاری  ـــی از بدرفت ـــهروندان غزن از ش
ـــد  ـــکایت دارن ـــی ش ـــای امنیت نیرو ه
نیرو هـــای  کـــه  می گوینـــد  و 
امنیتـــی کمکـــی در ایـــن والیـــت، بـــه 
ــد. ــردم می پردازنـ ــت مـ آزار و اذیـ

می گویـــد:  روان  ضیـــا 
»نیروهـــای کمکی یـــی کـــه بـــه 
مـــردم  بـــا  آمده انـــد،  غزنـــی 
ــا  ــد. آنهـ ــب ندارنـ ــورد مناسـ برخـ
بـــه جـــای تأمیـــن امنیـــت بـــرای 

شـــده اند.« دردســـر  مـــردم 
ــی  ــی در غرنـ ــای محلـ مقام هـ
ـــرده،  ـــد ک ـــا را تأیی ـــن گفته ه ـــز ای نی
می گوینـــد کـــه بـــا »نیرو هـــای 
برخـــورد  مـــردم آزار«  امنیتـــی  
ــارف  ــرد. عـ ــد کـ ــدی خواهنـ جـ
نـــوری، ســـخنگوی والـــی غزنـــی 
می گویـــد: »بعضـــی از نیرو هـــای 
تازه رســـیده از والیـــت قند هـــار 
ـــتند  ـــت نداش ـــار درس ـــردم رفت ـــا م ب
و بـــه آزار و اذیـــت مـــردم غزنـــی 
ـــا آن  ـــد ب ـــه در پیون ـــد ک می پرداختن
ـــر از  ـــی، ۹ نف ـــق و بررس ـــا تحقی و ب
نیرو هـــای امنیتـــی دســـتگیر شـــده 

اســـت.«
ــوری،  ــای نـ ــه ی آقـ ــه گفتـ بـ
ــون  ــر هم اکنـ ــن ۹ نفـ ــده ایـ پرونـ
ـــت و  ـــده اس ـــتاده ش ـــل فرس ـــه کاب ب

بـــه آن رســـیدگی مـــی شـــود. 
ــا  ــال، صدهـ ــد امسـ در ۱۹ اسـ
طالـــب  جنگجویـــان  از  تـــن 
حمـــالت گســـترده یی از چهـــار 
ـــدازی  ـــی راه ان ـــهر غزن ـــه ش ســـمت ب
ـــای  ـــان نیروه ـــری می ـــد. درگی کردن
ـــک  ـــان ی ـــان طالب ـــی و جنگجوی دولت

هفتـــه طـــول کشـــید.
در اثـــر ایـــن جنـــگ، صدهـــا 
ـــی از  ـــی و برخ ـــته و زخم ـــن کش ت
باشـــندگان ایـــن والیـــت مجبـــور 
بـــه تـــرک خانه های شـــان شـــدند. 
ــای  ــه نیرو هـ ــی کـ ــون در حالـ اکنـ
کمکـــی نیـــز در ایـــن والیـــت 
حضـــور دارنـــد، امـــا هنـــوز ایـــن 
والیـــت تحـــت تهدید هـــای بلنـــد 
ـــان  ـــردم خواه ـــرار دارد و م ـــی ق امنیت
ــرای  ــت بـ ــدی حکومـ ــه جـ توجـ
ــت  ــن والیـ ــدار در ایـ ــت پایـ امنیـ

می باشـــند.

صـــدای تیرانـــدازی متواتـــر 
بامـــداد  کـــه از ســـاعت یـــک 
ــر  ــد، آژیـ ــاز شـ ــب آغـ سه شنبه شـ
ـــه  ـــی ب ـــاره ی غزن ـــقوط دوب ـــر س خط
دســـت طالبـــان  را بـــه باشـــندگان 

ایـــن والیـــت تداعـــی کـــرد.
ــندگان  ــبانه ی باشـ ــش شـ آرامـ
ــورد  ــم خـ ــی به هـ ــی در حالـ غزنـ
کـــه در حومـــه و بخش هایـــی از 
ــای  ــری نیروهـ ــهر، درگیـ ــن شـ ایـ
خـــالف  طالبـــان  و  امنیتـــی 
شـــب های دیگـــر شـــدت گرفـــت.
ــدود دو  ــت حـ ــس از گذشـ پـ
ــی،  ــن غزنـ ــگ خونیـ ــاه از جنـ مـ
هنـــوز باشـــندگان ایـــن شـــهر، 
ــی  ــت امنیتـ ــه وضعیـ ــی بـ اطمینانـ
ـــت  ـــه وضعی ـــد ک ـــد و می گوین ندارن
ــت. ــکننده اسـ ــی شـ ــی غزنـ امنیتـ

بـــه گفتـــه ی باشـــندگان ایـــن 
ـــوالی   ـــه ولس ـــز از س ـــه ج ـــت، ب والی
مالســـتان، جاغـــوری و ناهـــور، 
دیگـــر ولســـوالی های غزنـــی زیـــر 

تهدیـــد بلنـــد امنیتـــی قـــرار دارد.
حاجـــی شـــفق، فعـــال مدنـــی 
می گویـــد:  والیـــت  ایـــن  در 
»وقتـــی کـــه درگیـــری از ســـاعت 
ـــح  ـــا صب ـــد و ت ـــاز ش ـــک شـــب آغ ی
ــر  ــر فکـ ــار دیگـ ــه یافـــت، بـ ادامـ
ـــرده  ـــقوط ک ـــی س ـــه غزن ـــم ک کردی

 اســـت.«
ـــندگان  ـــی از باش ـــا روان، یک ضی
ـــت  ـــد: »وضعی ـــت می گوی ـــن والی ای
ـــراب  ـــی خ ـــی در غزن ـــه کل ـــی ب امنیت
ــروه  ــهر گـ ــراف شـ ــت. در اطـ اسـ
ـــا  ـــترده دارد و ب ـــان حضـــور گس طالب
هـــر تیرانـــدازی ایـــن تـــرس بـــه 
وجـــود می آیـــد کـــه ایـــن شـــهر 

ــد.« ــقوط  می کنـ ــاز سـ بـ
نگرانـــی از ســـقوط غزنـــی 
می شـــود  مطـــرح  حالـــی  در 
میـــان  جنـــگ  هم اکنـــون  کـــه 
ـــان  ـــروه طالب ـــی و گ ـــای امنیت نیروه
و  خواجه عمـــری  ولســـوالی  در 
ــت  ــن والیـ ــر ایـ ــای دیگـ بخش هـ

دارد. جریـــان 
ــی  ــی در غزنـ ــای محلـ  مقام هـ
ــی  ــاع امنیتـ ــه اوضـ ــد کـ می گوینـ

ایـــن والیـــت شـــکننده اســـت. 
رســـانه یی  مســـوول  قندآغـــا، 
ــات  ــه اطالعـ ــی بـ ارتـــش در غزنـ
روز می گویـــد: »وضعیـــت امنیتـــی 
خـــوب نیســـت و از طـــرف شـــب 
تهدید هـــا بلنـــد مـــی رود. دیشـــب 
ـــگ  ـــک جن ـــری و ده ی در خواجه عم

ــت.« ــان داشـ ــدت جریـ ــه شـ بـ
باشـــندگان غزنـــی بـــا انتقـــاد 
ــس  ــه پـ ــد کـ ــت می گوینـ از دولـ
غزنـــی،  در  خونیـــن  جنـــگ  از 
ــه و تغییـــرات  برنامـــه ی پیش گیرانـ
امنیتـــی  دســـتگاه های  در  مؤثـــر 
بـــرای مدیریـــت و تأمیـــن امنیـــت 
ـــده  ـــه نش ـــت گرفت ـــی روی دس غزن

اســـت.
می گویـــد  شـــفق  حاجـــی 
حکومـــت  وعده هـــای  کـــه 
بـــرای بهبـــود اوضـــاع امنیتـــی 
اســـت:  میان تهـــی  غزنـــی  در 
امنیتـــی  تهدید هـــای  »میـــزان 
همچنـــان بلنـــد اســـت. هنـــور در 
حومه هـــای شـــهر جنـــگ جریـــان 
دارد و نیروهـــای دفاعـــی در حـــال 

آماده بـــاش انـــد، امـــا تغییراتـــی 
بـــرای بهبـــود اوضـــاع بـــه وجـــود 

ــت.« ــده  اسـ نیامـ
ــن  ــا ایـ ــی امـ ــای امنیتـ مقام هـ
گفته هـــا را رد کـــرده، می گوینـــد 
اوضـــاع  بهبـــود  بـــرای  کـــه 
امنیتـــی بـــه طـــور جـــدی تـــالش 
می کننـــد و تـــا کنـــون در مناطقـــی 
کـــه از وجـــود گـــروه طالبـــان 
پاک ســـازی شـــده اســـت، پاســـگاه 
ایجـــاد  امنیتـــی  کمربند هـــای  و 

نـــد. کرده ا
مســـوول رســـانه یی ارتـــش 
در غزنـــی می گویـــد: »مـــا تـــالش 
می کنیـــم کـــه بـــا کمتریـــن میـــزان 
تلفـــات، مناطـــق را پاک ســـازی 
کنیـــم و تـــا کنـــون ده هـــا پاســـگاه 
پاک سازی شـــده  مناطـــق  در  را 

ایجـــاد کرده ایـــم.«
بـــه گفتـــه ی او، گروه هـــای 
مخالـــف مســـلح دولـــت از مـــردم 
ـــتفاده  ـــانی اس ـــپر انس ـــوان س ـــه عن ب
می کننـــد: »دشـــمن از خانه هـــای 
ــنگر  ــوان سـ ــه عنـ ــان بـ غیرنظامیـ

را  مـــردم  و  می کننـــد  اســـتفاده 
ــم  ــا نمی توانیـ ــازند. مـ ــپر می سـ سـ
مـــردم ملکـــی را نادیـــده بگیریـــم. 
بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه 
پاک ســـازی و تأمیـــن امنیـــت در 

غزنـــی آســـان نیســـت.«
 در انتظار وعده ها

ـــی،  ـــگ غزن ـــس از جن ـــی پ اندک
ـــن  ـــه ای ـــور ب ـــوری کش ـــس جمه ریی
ــندگان  ــه باشـ ــت و بـ ــت رفـ والیـ
وعده هـــای  غزنـــی  والیـــت 
زیـــادی داد. از جملـــه : مبدل شـــدن 
ــه والیـــت درجه یـــک و  ــی بـ غزنـ
فراهم ســـاختن تمامـــی امکانـــات 
ــت،  ــن والیـ ــرای ایـ ــک بـ درجه یـ
ـــازه،  ـــی ت ـــوزه ی امنیت ـــه ح ـــاد س ایج
میلیـــون  صـــد  اختصـــاص دادن 
ـــاالر  ـــک ت ـــاخت ی ـــرای س ـــی ب افغان
بـــزرگ و درنظرگرفتـــن بودجـــه 
ـــال  ـــای آب در س ـــار بنده ـــرای اعم ب

آینـــده.
والیـــت  ایـــن  مـــردم 
ــز  ــن چیـ ــه مهم تریـ ــد کـ می گوینـ
ـــت  ـــت اس ـــن امنی ـــا تأمی ـــرای آنه ب

کـــه بـــا گذشـــت نزدیـــک بـــه دو 
مـــاه از آن خبـــری نیســـت. 

از  یکـــی  عظیمـــی،  انـــور 
می گویـــد:  غزنـــی  باشـــندگان 
ـــوری  ـــس جمه ـــگ، ریی ـــد از جن »بع
و  آمـــد  غزنـــی  بـــه  کشـــور 
ــا  ــپرد، امـ ــادی سـ ــای زیـ وعده هـ
مهم تریـــن چیـــز بـــرای مـــردم 
غزنـــی تأمیـــن امنیـــت اســـت کـــه 
تـــا کنـــون از آن خبـــری نیســـت.«
 مقام هـــای محلـــی والیـــت 
کـــه  می گوینـــد  امـــا  غزنـــی 
ــا  ــع تهدیدهـ ــرای دفـ ــا بـ تالش هـ
ـــاره ی  ـــه ی دوب ـــری از حمل و جلوگی
طالبـــان بـــر ایـــن والیـــت جریـــان 
ــخنگوی  ــوری، سـ ــارف نـ دارد. عـ
والـــی ایـــن والیـــت می گویـــد: 
ـــان،  ـــروه طالب ـــا گ ـــه ب ـــرای مقابل »ب
کمربندهـــای امنیتـــی در اطـــراف 
ـــت و  ـــده  اس ـــاد ش ـــی ایج ـــهر غزن ش
در حـــال حاضـــر نیـــز  نیرو هـــای 
امنیتـــی بـــا طالبـــان مـــی جنگنـــد. 
ـــگاه ها  ـــازی پاس ـــرای بازس ـــالش ب ت
جریـــان دارد و افـــزون بـــر آن تشـــکیل 

باشندگان غزنی با انتقاد از دولت می گویند که پس از جنگ خونین در غزنی، برنامه ی 
پیش گیرانه و تغییرات مؤثر در دستگاه های امنیتی برای مدیریت و تأمین امنیت غزنی روی دست 

گرفته نشده است.
حاجی شفق می گوید که وعده های حکومت برای بهبود اوضاع امنیتی در غزنی میان تهی 

است: »میزان تهدید های امنیتی همچنان بلند است. هنور در حومه های شهر جنگ جریان دارد و 
نیروهای دفاعی در حال آماده باش اند، اما تغییراتی برای بهبود اوضاع به وجود نیامده  است.«
مقام های امنیتی اما این گفته ها را رد کرده، می گویند که برای بهبود اوضاع امنیتی به طور 

جدی تالش می کنند و تا کنون در مناطقی که از وجود گروه طالبان پاک سازی شده است، پاسگاه و 
کمربند های امنیتی ایجاد کرده اند.

مسوول رسانه یی ارتش در غزنی می گوید: »ما تالش می کنیم که با کمترین میزان تلفات، مناطق 
را پاک سازی کنیم و تا کنون ده ها پاسگاه را در مناطق پاک سازی شده ایجاد کرده ایم.«

به گفته ی او، گروه های مخالف مسلح دولت از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند: 
»دشمن از خانه های غیرنظامیان به عنوان سنگر استفاده می کنند و مردم را سپر می سازند. ما 

نمی توانیم مردم ملکی را نادیده بگیریم. به همین دلیل است که پاک سازی و تأمین امنیت در 
غزنی آسان نیست.«



ــت  ــوده اسـ ــود بـ ــان موجـ پارلمـ
ــر  ــان بـ ــل روزگار زنـ ــه حداقـ کـ
ــه  ــود نیافتـ ــم بهبـ ــذ هـ روی کاغـ

ــت؟ اسـ
اگـــر  دکتـــر!  جنـــاب 
بـــا  ناپســـند،  ســـنت های 
حفـــظ احتـــرام بـــه ســـنت های 
طـــوق  مدت هـــا  تـــا  مقبـــول، 
لعنـــت گـــردن زنـــان بـــود، چـــرا 
قانون گـــذاران مـــا در دودهـــه ی 
دموکراســـی و حضـــور رییـــس 
جمهـــوری کـــه دیـــد بازتـــری 
بـــه مســـائل زنـــان دارد تـــا ایـــن 
ــواد  ــاختن مـ ــرای بهترسـ ــد بـ حـ
قانونـــی بـــه نفـــع زنـــان، کـــم کار 
ایـــن  آسیب شناســـی  بوده انـــد؟ 
قانون گـــذاران  حضـــور  دوره ی 
کنـــکاش  بـــه  چگونـــه  را  زن 
زنـــان  کـــم کاری  می گیریـــد؟ 
قانون گـــذار در عـــدم تخصـــص 

ــد؟ ــدم تعهـ ــا عـ ــت یـ اسـ
جواب دکتر ملک ستیز:

اینکـــه خرســـندم  نخســـت 
کـــه بـــا یکـــی از زنـــان باشـــور و 
ـــن گفتمـــان  ـــورم در ای ـــعور کش ش
نوشـــتاری همـــراه شـــده ام. شـــما 
پرســـش های دشـــواری مطـــرح 
ــا  ــن، مـ ــاور مـ ــه بـ ــد. بـ نموده ایـ
نیـــاز بـــه راه انـــدازی گفتمان هـــای 
ارزش منـــد کـــه نقـــش زنـــان 
ــم.  ــرد، داریـ ــی گیـ ــه بررسـ را بـ
ایـــن گفتمـــان زمانـــی معنـــا پیـــدا 
می کنـــد کـــه مـــا پرســـش های 
ـــما  ـــیم. ش ـــود بپرس ـــواری از خ دش
کـــه  کرده ایـــد  را  کاری  چنیـــن 
ـــت.  ـــدر نگریس ـــده ی ق ـــه دی ـــد ب بای
می ترســـم کـــه نتوانـــم بـــه ایـــن 
پاســـخ های  ژرف،  پرســـش های 

صحیـــح ارایـــه دهـــم.
ــی  ــن در خانواده یـ ــد، مـ ببینیـ
بـــه دنیـــا آمـــده ام کـــه از الیـــه ی 
متوســـط جامعـــه می آمـــد. پـــدرم  
ــش در دوران  ــده ارتـ ــک فرمانـ یـ
ظاهرشـــاه بـــود و دو بـــار ازدواج 
ـــت  ـــه خواس ـــت ب ـــار نخس ـــرد. ب ک
خانـــواده اش و بـــار دوم به خواســـت 
غریـــزه ی  و  مردانـــه  »اقتـــدار« 
بســـتر  در  مـــن  حاکمانـــه اش. 
ســـلطه طلبانه ی مـــردان، بـــزرگ 
ــا در  ــه حتـ ــده ام کـ ــده ام و دیـ شـ
ـــرده ی  ـــط و تحصیل ک ـــه ی متوس الی
ــه  ــاالری بـ ــا مردسـ ــه ی مـ جامعـ
شـــدت رایـــج اســـت، امـــا اگـــر 
ـــتم،  ـــه داش ـــادری ک ـــش دو م ـــه نق ب
ـــده  ـــی دی ـــه خوب ـــدازم ب ـــی بیان نگاه
زنـــان  نقـــش  کـــه  می شـــود 
ــزاک  ــول بالـ ــه قـ ــواده بـ در خانـ
بـــه »جرقه«یـــی می مانـــد کـــه 
اگـــر نـــوازش یابـــد، خانـــه را 
ــه  ــه خانـ ــازد، ورنـ ــن می سـ روشـ
را آتـــش می زنـــد. پـــدرم بـــا 
ـــا  ـــش زد و ب ـــه اش را آت ـــی خان یک

دکتر حمیرا قادری و دکتر ملک ستیز

بخش سوم
ــر ملـــک  ــای دکتـ ــاب آقـ جنـ
ـــن  ـــرای ای ســـتیز! سپاســـگزارم کـــه ب
ـــان  گفتمـــان نوشـــتاری قلـــب و قلم ت
را هـــم آوا نموده ایـــد. بـــه عنـــوان 
ـــی،  ـــخ اجتماع ـــال تاری ـــاهد برح ش
ــه را  ــن جامعـ ــرود ایـ ــراز و فـ فـ
تجربـــه کرده ایـــد، امـــا بگذاریـــد، 
ـــه  ـــم ک ـــته کن ـــه را برجس ـــن نکت ای
بـــه عنـــوان مـــرد، کمتـــر درگیـــر 
نشـــیب ها  بوده ایـــد.  فرودهـــا 
ــام  ــان در تمـ ــر زنـ ــتر دامنگیـ بیشـ
قـــدرت  مطـــرح  شـــاخه های 
بخش هـــای  در  اســـت.  بـــوده 
سیاســـی، اقتصـــادی،  فرهنگـــی، 
اجتماعـــی و البتـــه مـــن مـــدام 
ـــزا  ـــم مج ـــی ه ـــش آموزش ـــر بخ ب
ــالت  ــن جمـ ــم. ایـ ــد می کنـ تأکیـ
نادیده انگاشـــتن  مفهـــوم  بـــه 
رنـــج مـــردان نیســـت، ابـــدا. امـــا 
افغانســـتان هیـــچ گاه جغرافیـــای 
زن پذیـــر نبـــوده اســـت. شـــهادت 
فرخنـــده، نمونـــه ی انکارناپذیـــر 
جـــاری  تفکـــر  نـــوع  ایـــن 
ــه  ــن بـ ــر! مـ ــای دکتـ ــت. آقـ اسـ
از زنانـــی کـــه  عنـــوان یکـــی 
ــیاری  ــدار بسـ ــت های ناپایـ سیاسـ
ــرده ام و  ــه کـ ــتان تجربـ در افغانسـ
در نهایـــت از دوره ی خفقـــان بـــه 
ــم  ــیده ام، هنوزهـ ــی رسـ دموکراسـ
بـــه  کـــه  نمی کنـــم  احســـاس 
حقـــوق اولیـــه ی انســـانی خـــودم 
ــوع  ــم. موضـ ــه باشـ ــت یافتـ دسـ
واضـــح  مثـــال  بـــا  را  خـــودم 
ــی از  ــاهد مثالـ ــا شـ ــم تـ می نمایـ
هـــزاران زن آســـیب دیده ی دیگـــر 
ــان  ــواد بیـ ــاید سـ ــه شـ ــد کـ باشـ
ـــار.  ـــرأت اظه ـــه ج ـــا ک ـــد و ی ندارن
ـــی ام در  ـــخ جدای ـــال از تاری ـــه س س
دوره ی دموکراســـی، آزادی بیـــان 
ــا  ــذرد، امـ ــر می گـ ــوق بشـ و حقـ
ــادر از  ــوان یـــک مـ ــه عنـ مـــن بـ
حـــق مـــادری ام -صحبـــت بـــا 
ــروم  ــال محـ ــدم- کامـ ــا فرزنـ تنهـ
هســـتم. تطبیق کننـــدگان قانـــون 
مـــدام بـــه خـــالی قانونـــی بـــرای 
ــن  ــون مـ ــی، چـ ــت از زنانـ حمایـ

معتـــرف انـــد.
تعـــداد  اســـتاد!  جنـــاب 
کرســـی هایی کـــه زنـــان پارلمـــان 
ــار دارد،  ــذاران- در اختیـ –قانون گـ
ـــان  ـــا زن ـــرا م ـــس چ ـــت. پ ـــم نیس ک
ــای  ــه حمایت هـ ــاز بـ ــگام نیـ هنـ
قانونـــی بـــه درهـــای بســـته ی 
قانـــون بـــر می خوریـــم. چـــرا 
قانون گـــذاران زن در ایـــن مـــدت 
اوضـــاع  بحرانی تریـــن  بـــر 
جامعـــه، -روزگار زنـــان- تمرکـــز 
ــوز  ــون هنـ ــرا قانـ ــد؟ چـ نکرده انـ
ـــه  ـــت؟ چ ـــردان اس ـــت م ـــوم دس م
یـــا چـــه  انحـــراف فکـــری و 
برتری هـــای فکـــری بـــرای زنـــان 

ــن را  ــرد. ایـ ــن کـ ــری روشـ دیگـ
بـــه خاطـــر نقـــش و اهمیـــت زن 

ــتم. ــه نوشـ ــه و جامعـ در خانـ
بـــزرگ  جامعه یـــی  در  مـــا 
می کنیـــم  زندگـــی  و  شـــده  ایم 
گـــرو  در  آن  زن  و  مـــرد  کـــه 
شـــده اند.  اســـیر  ایدئولـــوژی 
ــه  ــگاه جامعـ ــوژی نـ ــن ایدئولـ ایـ
ــون  ــکال پیرامـ ــیر رادیـ را در تفسـ
ـــع  ـــت. مناب ـــرده اس ـــور ک زن محص
ــد«  ــم« و »دیوبنـ ــیر »ُقـ ــن تفسـ ایـ
دوران  در  زمانـــی،  می باشـــد. 
ـــه  ـــزم، ب ـــگ ســـرد واژه ی امپریالی جن
ــرای  ــای چپ گـ ــیله ی گروه هـ وسـ
کـــه  می شـــد  اســـتفاده  ایـــران 
ــأت  ــتان نشـ ــه افغانسـ ــا بـ تدریجـ
را  آن  طبـــری  احســـان  کـــرد. 
نامیـــد  جهان خـــوار  امپریالیـــزم 
ــیار  ــتاد بسـ ــه ی هشـ ــه در دهـ کـ
امپریالیـــزم  آن  بـــود.  کارآمـــد 
و  انحصـــار ســـرمایه  برابـــر  در 
گســـترش اســـتعمار و اســـتثمار 
ــه کار  ــان ســـوم بـ غـــرب در جهـ
می رفـــت. حـــاال بـــه بـــاور مـــن، 
ـــدروی  ـــزم تن ـــک امپریالی ـــا ی ـــا ب م
ــن  ــتیم. ایـ ــه هسـ ــالمی مواجـ اسـ
ـــار  ـــل انحص ـــز ماحص ـــزم نی امپریالی
اســـت.  غـــرب  اســـتراتیژی  و 
جامعـــه ی  در  امپریالیـــزم  ایـــن 
ــه  ــت کـ ــم اسـ ــان حاکـ ــا چنـ مـ
بـــر گفتمان هـــای ارزشـــی، بـــه 
ســـان حقـــوق شـــهروندی، مـــردم 
ـــوار  ـــی دی ـــه ی مدن ســـاالری و جامع
چیـــن بـــاال کرده اســـت. در مـــورد 
ـــت.  ـــن اس ـــوار آهنی ـــن دی ـــان ای زن
بـــرای شـــما مثالـــی مـــی آورم. 
ـــاد از  ـــهر جالل آب ـــار در ش ـــال پ س
ـــی  ـــای جهان ـــی از نهاده ـــوی یک س
کارگاهـــی پیرامـــون هم گرایـــی 
جنســـیتی راه انـــدازی شـــد و از 
مـــن خواســـته شـــد تـــا ایـــن 
کارگاه را آمـــوزش دهـــم. در ایـــن 
ـــتادان  ـــه اس ـــگان« زن ک کارگاه »نخب
ــب  ــدان باالمنصـ ــگاه، کارمنـ دانشـ
حکومـــت و نماینـــدگان جامعـــه ی 
مدنـــی بودنـــد، شـــرکت داشـــتند. 
حقـــوق  کارگاه  ایـــن  در  مـــن 
انســـان ها را  مدنـــی و اساســـی 
بـــه بحـــث گرفتـــم. وقتـــی شـــما 
از حقـــوق مدنـــی گـــپ می زنیـــد، 
معنایـــش ایـــن اســـت کـــه شـــما 
روی قانون مندشـــدن آزادی هـــای 
مدنـــی متمرکـــز ایـــد. چنیـــن 

حقـــی قانـــون اساســـی افغانســـتان 
ــور داده  ــهروند کشـ ــر شـ ــه هـ بـ
ـــا  ـــس از دو روز کار ب ـــا پ اســـت، ام
ـــن  ـــه م ـــردم ک ـــی ب ـــوان پ ـــن بان ای
دســـت بـــه آتـــش بـــرده ام. مـــن 
ـــن  ـــرد م ـــن رویک ـــه ای ـــردم ک ـــی ب پ
ــی  ــدن آزادی مدنـ ــه قانونمندشـ بـ
ـــک  ـــیر ایدئولوژی ـــا تفس ـــت ب مخالف
بـــر جامعـــه  دینـــی حاکـــم  و 
دارد و شـــاید خطـــر کالنـــی بـــه 
بـــه  کارگاه  آن  شـــرکت کنندگان 

ــار آورد. بـ
ســـال پـــار و امســـال گروهـــی از 
ـــریف  ـــهر مزارش ـــوان در ش ـــان ج زن
ـــان  ـــمنگان، جوزج ـــات س را از والی
و بلـــخ در دو مکتـــب حقوقـــی 
تدریـــس کـــردم. ایـــن گـــروه 
زنـــان جـــوان، فارغ التحصیـــالن 
حقـــوق، شـــرعیات، اداره ی عامـــه 
ــه ی  ــد. وظیفـ ــم بودنـ و ژورنالیسـ
مـــن ایـــن بـــود تـــا ایـــن گـــروه 
شـــصت نفری را در یـــک ســـال 
ـــارکت  ـــا مش ـــا ب ـــم ت ـــوزش ده آم
در  فعال تـــری  نقـــش  سیاســـی، 
والیـــات خـــود بـــازی کننـــد. 
ـــم  ـــال کار در یافت ـــک س ـــس از ی پ
کـــه از میـــان ایـــن گـــروه وزیـــر 
ـــر  ـــان، وزی ـــر زن ـــوادتری از وزی باس
خارجـــه و ســـفرای افغانســـتان 
ظهـــور کـــرده اســـت، امـــا ایـــن 
ــان  ــت همـ ــی در حاکمیـ دگرگونـ
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــر جغرافیای ـــیر ب تفس
زنـــان جـــوان آمـــوزش دیده انـــد، 
ـــمنگان  ـــال در س ـــود. مث ـــاوت ب متف
ــش  ــر و نقـ ــیر حاکم تـ ــن تفسـ ایـ
و  از جوزجـــان  تنبل تـــر  زنـــان 
ـــی  ـــن در حال ـــت. ای ـــوده اس ـــخ ب بل
ـــری  ـــت بهت ـــخ وضعی ـــه بل ـــت ک اس
داشـــته اســـت. در کابـــل، هـــرات 
ـــش  ـــر نق ـــز ب و ســـایر والیـــات نی
ـــاخص  ـــن ش ـــاد همی ـــر بنی ـــان، ب زن

بایـــد نگریســـت.
کـــه  دیگـــری  نکتـــه ی 
برای مـــان اهمیـــت دارد در تعهـــد 
ـــان  ـــش زن ـــون نق ـــردان پیرام ـــا م م
در جامعـــه اســـت. مـــن در میـــان 
»نخبـــگان« کســـانی  را می شناســـم 
کـــه بـــا »شـــعار« بـــا حقـــوق 
زنـــان برخـــورد می کننـــد، امـــا در 
ـــتفاده  ـــیر اس ـــان تفس ـــواده از هم خان
کـــه  چیـــزی  امـــا  می برنـــد. 
خوش بینـــی مـــرا بـــر می تابـــد، 
ـــن  ـــت. ای ـــوزش اس ـــه آم ـــق ب عش
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خســـته کننده یی  و  تشـــریفاتی 
داشـــته اند. حتـــا برخـــی از آنـــان 
ــرار  ــاالران قـ ــت جنگ سـ در خدمـ
ــز  ــی نیـ ــای مدنـ ــد. نهادهـ گرفتنـ
شـــبیه همـــان نگـــرش دولـــت 
عمـــل کردنـــد. زنـــان پارلمـــان و 
ــان  ــای مدافـــع حقـــوق زنـ نهادهـ
ــو  ــون محـ ــرح قانـ ــتند، طـ نتوانسـ
ـــدروان  ـــره ی تن ـــونت را از چنب خش
دینـــی بـــرون بکشـــند. برخـــی از 
ــه  ــان بـ ــر در پارلمـ ــان حاضـ زنـ
ــت  ــی واژه، پوپولیسـ ــای اصلـ معنـ
یـــا عوام فریـــب شـــده اند؛ نـــه 
ـــه  ـــه ب ـــد و ن ـــاور دارن ـــود ب ـــه خ ب
مـــردم، فقـــط دروغ می گوینـــد.  
وابســـتگی  عامـــل  دوم، 
مـــردان  بـــه  زنـــان  اقتصـــادی 
اســـت. مشـــارکت سیاســـی نیـــاز 
بـــه منابـــع دارد. مـــن گروهـــی از 
زنـــان تابوشـــکن را می شناســـم 
کـــه می تواننـــد، جـــرأت کننـــد 
و بـــه صحنـــه ی سیاســـی داخـــل 
ندارنـــد.  پـــول  امـــا  شـــوند، 
جامعـــه ی مـــا بـــه شـــدت فقیـــر 
ـــر  ـــا فق ـــراه ب ـــر هم ـــن فق ـــت. ای اس
فرهنگـــی ســـبب شـــده اســـت 
ــده ی  ــه دیـ ــر بـ ــان فقیـ ــه زنـ کـ
ـــن  ـــوند. چنی ـــته ش ـــارت نگریس حق
تصویـــری، نـــگاه ارزش هـــا در 
وجـــود یـــک زن بافهـــم را ســـیاه 

ــت.  ــاخته اسـ سـ
و  آمـــوزش  عامـــل  ســـوم، 
پـــرورش زنـــان را نبایـــد نادیـــده 
ــر  ــن تصویـ ــد ایـ ــت. هرچنـ گرفـ
خیلـــی تغییـــر کـــرده اســـت، امـــا 
بـــر حضـــور زنـــان در صحنـــه ی 
اثـــر  قانون گـــذاری  و  سیاســـت 
هـــم  هنـــوز  اســـت.  گذاشـــته 
کشـــور مـــا بـــر بنیـــاد مطالعـــات 
ــل  ــازمان ملـ ــعه ی سـ اداره ی توسـ
نـــرخ  پایین تریـــن  متحـــد، 
خدمـــات آمـــوزش و پـــرورش 
را بـــرای زنـــان دارد و از داشـــتن 
بی ســـوادترین جمعیـــت جهـــان 
بیش تـــر  کـــه  می بـــرد  رنـــج 
از هشـــتاد در صـــد آن را زنـــان 
در  می دهنـــد. خـــوب  تشـــکیل 
چنیـــن وضعیتـــی بـــه مشـــکل 
می تـــوان بـــه مشـــارکت سیاســـی 

ــود.  ــدوار بـ ــان امیـ زنـ
 منت پذیـــرم جنـــاب آقـــای 

دکتـــر ســـتیز!
دکتر حمیرا قادری

خانواده هـــا  میـــان  در  روحیـــه 
ــه اســـت  ــری یافتـ ــج بیش تـ ترویـ
از  بهتـــری  آینـــده ی  اینکـــه  و 

امـــروز آغـــاز می شـــود. 
ــونت  ــه خشـ ــره اینکـ و باالخـ
ـــده ی  ـــک پدی ـــه ی ـــان ب ـــر زن در براب
آمیخته شـــده در جامعـــه تبدیـــل 
شـــده اســـت. بوردیـــو، فیلســـوف 
ـــه  ـــی ب ـــگاه جالب ـــه ن ـــر فرانس معاص
دارد.  »آمیخته شـــده«  خشـــونت 
ـــونت  ـــه خش ـــی ک ـــاور او، وقت ـــه ب ب
افـــکار  و  می شـــود  ســـاختاری 
حاکـــم خشـــونت را به گونـــه ی 
نامرئـــی ترویـــج می کنـــد، جامعـــه 
او  می شـــود.  خشونت پســـند 
ـــونت  ـــونت را خش ـــوع خش ـــن ن ای
همیـــن  می نامـــد.  »خـــودکار« 
اســـت کـــه مـــن بـــاور دارم ایـــن 
ـــیری  ـــان تفس ـــاختاری، هم ـــر س فک
ــام  ــاز از آن نـ ــه در آغـ ــت کـ اسـ

بـــردم.
ـــر آن  ـــاال ب ـــه در ب ـــی را ک عامل
ـــت  ـــده اس ـــبب ش ـــردم، س ـــد ک تأکی
کـــه زنـــان در مشـــارکت سیاســـی 
ـــن آزاد  ـــره ی آهنی ـــد از آن چنب نتوانن
ـــل و در حـــدودی  ـــان کاب شـــوند. زن
هـــرات توانســـته اند، تابوشـــکنی 
ــر از  ــدازه ی کم تـ ــه انـ ــد و بـ کننـ
شـــمار انگشـــتان نمایندگانـــی کـــه 
ــد،  ــی کننـ ــد نمایندگـ از زن بتواننـ
بـــه مجلـــس معرفـــی کننـــد. امـــا 
مجلـــس  در  زنانی کـــه  ســـایر 
ــی  ــد، زنانـ ــدگان راه یافته انـ نماینـ
ــند  ــه« می اندیشـ ــه »مردانـ ــد کـ انـ
ـــونت  ـــو در خش ـــول بوردی ـــه ق و ب
می باشـــند.  محصـــور  خـــودکار 
مـــن در ایـــن زمینـــه، ســـه عامـــل 
رایـــج را نیـــز یـــادآوری می کنـــم.
ــدرت  ــونت قـ ــت، خشـ نخسـ
زنـــان  برابـــر  در  سیاســـی 
اســـت. ایـــن خشـــونت راه هـــای 
ــای  ــر آزادی هـ ــی را در برابـ قانونـ
ــته اســـت.  ــان بسـ ــهروندی زنـ شـ
ــب  ــه از تقلـ ــی کـ ــدرت سیاسـ قـ
ـــروعیت  ـــت و مش ـــده اس ـــرون آم ب
می توانـــد  چگونـــه  نـــدارد، 
زمینه ســـاز حقـــوق شـــهروندی 
رهبـــران  بـــاورم،  بـــه  باشـــد. 
چنان چـــه  افغانســـتان  سیاســـی 
در بـــاال گفتـــم بـــا حقـــوق زنـــان 
شـــعارگونه برخـــورد می کننـــد. 
ـــه  ـــان ک ـــی از زن ـــف گروه ـــا تأس ب
بـــه پارلمـــان راه یافتنـــد، حضـــور 
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فرمول غذایی در 
برابر آلرژی های فصلی

توت فرنگی
توت فرنگی نه تنها میوه ای خوشمزه و مغذی محسوب 
می شود، بلکه در دفع آلرژی های فصلی نیز موثر است. توت 
فرنگی منبعی عالی برای ویتامین C است که می تواند به مهار 
هیستامین، انتقال دهنده عصبی که موجب آبریزش بینی، خارش 

چشم، و عطسه می شود، کمک کند.
همچنین، توت فرنگی حاوی فیستین، آنتی اکسیدانی قوی، 
است که دانشمندان کره ای کشف کرده اند ترشح هیستامین و 

بیان نشانگرهای پیش التهابی در بدن را مهار می کند.

سیر
سیر یک ماده غذایی قدرتمند است که به نظر می رسد برای 
هر چیزی، از جمله تسکین آلرژی های فصلی مفید باشد. سیر 
سیستم ایمنی بدن انسان را با محتوای آنتی اکسیدان های قوی 

خود پشتیبانی می کند.
سیر به مهار التهاب که موجب واکنش ها به آلرژن های 
فصلی می شود، کمک می کند. خرد کردن سیر کارایی آلیسین 
موجود در این ماده غذایی را افزایش می دهد. آلیسین یکی از 
ترکیبات موجود در سیر و مسئول بسیاری از فواید این ماده 

غذایی است.

زردچوبه
زردچوبه ادویه ای مفید است که فواید سالمت مختلف را 
ارائه می کند و دیر زمانی است که به عنوان یک ابرماده غذایی 
ضد التهاب شناخته می شود. ترکیب فعال موجود در زردچوبه به 
نام کورکومین مسئول بسیاری از فواید سالمت این ماده غذایی 
است که می تواند ترشح هیستامین را برای پرهیز از بروز عالئم 

آلرژی مهار کند.
کند،  می  مهار  را  آلرژیک  واکنش  کورکومین  همچنین، 
استرس اکسیداتیو را کاهش می دهد و نشان داده است جریان 
هوای بینی را افزایش داده و از واکنش ایمنی در افراد مبتال به 
آلرژی پشتیبانی می کند. برای تقویت اثربخشی، زردچوبه را به 

همراه چربی های سالم و/یا فلفل سیاه استفاده کنید.

مواد غذایی سرشار از منیزیم
به  تواند  می  که  است  مغذی  مواد  از  دیگر  یکی  منیزیم 
تسکین عالئم مرتبط با آلرژی های فصلی کمک کند. منیزیم 
یک آنتی هیستامین و همچنین بازکننده برونش طبیعی است، 
از این رو، اثر آرامش بخش بر عضالت لوله های تنفسی و کل 

بدن دارد.
از مواد غذایی  ای  منیزیم در طیف گسترده  خوشبختانه، 
یافت می شود. از بهترین منابع برای این ماده مغذی می توان به 
اسفناج و برگ چغندر سوئیسی پخته، شکالت تلخ، بادام، لوبیا 

سیاه و آووکادو اشاره کرد.

مرکبات
بخش های سفید میوه های خانواده مرکبات مانند پرتقال، 
گریپ فروت، و لیمو حاوی ترکیبات تقویت کننده سیستم ایمنی 

هستند که واکنش های هیستامین را محدود می کنند.
همچنین، مرکبات منابعی عالی برای ویتامین C هستند که 
یک آنتی هیستامین طبیعی محسوب می شود. پرتقال دارای یک 
ویژگی اضافه نیز است: کوئرستین. مطالعات نشان داده اند که 
کرده و  تقویت  را  اثرگذاری   C ویتامین و  ترکیب کوئرستین 

التهاب را کاهش می دهد.

چای
زمانی که با گرفتگی بینی مواجه هستید، یک فنجان چای 
داغ از بهترین گزینه هایی است که می توانید برای بهبود این 
شرایط مد نظر قرار دهید. مایعات داغ می توانند به بهبود شرایط 
مسیرهای بینی کمک کنند که بخار آنها بیشترین نقش را در این 

زمینه دارد.
برخی انواع چای، مانند چای زنجبیل و چای سبز، دارای 
فواید افزوده ضد التهابی نیز هستند. مطالعات نشان داده اند که به 
طور خاص، چای سبز سطوح پادتن IgE در خون را کاهش می 
دهد که از ترکیبات موثر در واکنش های آلرژیک و التهابی است.

مغزها و دانه های خوراکی
همانند ماهی های چرب، برخی مغزها و دانه های خوراکی 
نیز منابعی عالی برای اسیدهای چرب امگا-۳ هستند. به طور 
خاص، گردو سرشار از این مواد مغذی است و تنها یک چهارم 
فنجان از این ماده غذایی می تواند نیاز روزانه شما به اسیدهای 

چرب امگا-۳ مبتنی بر گیاهان را تامین کند.
افزون بر اسیدهای چرب امگا-۳، بذر کتان سرشار از سلنیم 
است که نقش ویتامین C در مبارزه با آلرژی را تقویت می کند. 
برای جذب بهتر بذر کتان باید آن را پودر کنید. این کار را پیش 
از مصرف انجام دهید. اگر پودر دانه کتان را خریداری می کنید 
باید آن را در فریزر نگهداری کنید تا فواید تغذیه ای آن حفظ 

شود.

سیف الدین سدید احمدی

چه  بدانم  که  است  من  حق  این 
که  است  درست  و  مؤثر  خوب، 
انجامش دهم و چه اینگونه نیست که 
به آن متوصل نشوم. واقعیت این است 
ریاست  انتخابات  نخستین  از  حتا  که 
تا  طالبان  سقوط  از  پس  جمهوری 
جمهوری  ریاست  انتخابات  آخرین 
مستقیمًا  جمهور  رییس   ،۱۳۹۳ سال 
نشده  انتخاب  مردم  رأی  توسط 
تقلِب  را  اساسی  نقش  بلکه  است، 
یا هم حاکمان در قدرت  تقلب کاران، 
قضیه ی  در  دخیل  کشورهای  یا  و 
افغانستان بازی کرده اند. بنًا نمی خواهم 
دیگر،  تن  ملیون ها  و  من  رأی  با  که 
ما  آینده ی  و  سرنوشت  تقلب کاران 
را، آن هم به گونه ی بحرانی و ننگین، 

تعیین کنند. 
مبنی  شود  مطرح  پرسشی  شاید 
سان  به  افغانستان  در  چرا  اینکه  بر 
مردم  "رأی"  با  دیگر  کشورهای 
نماینده ی مجلس و حتا رییس جمهور 
با  همه چیز  بلکه  نمی شود،  انتخاب 
حتا  و  احزاب  دولت،  تقلب کاری 
پاسخ  در  می شود؟  تعیین  خارجی ها 
باید گفت که در کشورهای قدرت مند، 
تعیین کننده  و  مؤثر  کسانی  رأی  هم 
است که مالِک "سرمایه" و "قدرت" 
از  بیش  امریکا  در  چنان چه  می باشند. 
حزب  دو  تنها  که  است  سال  دوصد 
مالِک  که  جمهوری خواه  و  دموکرات 
اسلحه،  تولید  کمپنی های  بیشترین 
الکترونیکی  و وسایل  موتر  ساختمان، 
می باشد، حاکمیت را یکی پی دیگری 
در دست دارد. از نمونه های آن می توان 
جمهوری  رییس  ترامپ،  دونالد  به 
بزرگ ترین  مالِک  که  امریکا  کنونی 

کمپنی ساختمانی است، مثال زد. 
و  تاریخی  سیر  به  مرور  با 
پیرامون  فکری-فلسفی  بحث های 
نادرست  کنم  فکر  دموکراسی، 
فاضله یی  مدینه ی  به  که  بود  خواهد 
از  و  فرشته  انسان،  از  که  بیاندیشیم 
"رأی"  زیرا  بسازیم.  بهشت  جغرافیا، 
چیز  دموکراسی  و  است  دیگری  چیز 

بالندگی و رسیدن  دیگری و سرانجام 
به آینده ی خوب متمایز از این ها است. 
ایاالت  مثل  کشوری  این،  به  توجه  با 
متحده ی امریکا و یا هر کشور دیگری 
که در تالش رسیدن به آینده ی خوب 
و  "رأی"  تنها  است،  بحران  از  پس 
"دموکراسی" نیست که آن را به چنین 
برساند،  یا  و  است  رسانیده  جایگاهی 
در  این ها  از  فراتر  مفکوره های  بلکه 
آن جا کارساز بوده که در چارچوب آن، 
نقِش سالم بودن  است  توانسته  "رأی" 
قوانین و تطبیق آن را جهت دهی کند. 
امریکا  متحده ی  ایاالت  در  چنان چه 
پس از استعمارِ اروپایی که به آن دست 
او  اکنون  بود که  یافت، قدرت فکری 
را به الگوی فکری و ایدئولوژی یی در 
جهان مبدل کرده است که اروپا هم به 

ناچار باید به الگوی آن متوسل شود.

تاریخی  سیر  به  مرور  با 
فکر  قدرت ها،  و  دولت ها  شکل گیری 
است  کشورهایی  نادر  جهان  در  کنم 
حاکمیت  بالندگی،  به  انتخابات  با  که 
بی عدالتی  و  تبعیض  پایان  و  قانون 
کشورهای  اکثر  بلکه  باشد،  شده  نایل 
قدرت مند با بیداری فکری توانسته اند، 
به تجربه  چیزهایی را که حتا دیگران 
چنین  با  یا  و  کنند  تجربه  نگرفته اند، 
رویکردی تغییراتی به وجود آورند که 
برای جهان و سایر ملت ها الگو باشند. 
بنًا در حال حاضر و با این سردرگمی، 
به  رأی ندادن  با  می توان  حداقل 
کشورهایی  و  متعصبان  تقلب کاران، 
که اهداف ناجوان مردانه پیرامون مردم، 
سرزمین و ارزش های ما دارند، پاسخ 

دندان شکن داد.
بار  یک  تلخ  تجربه ی  با  من 

رأی دادن در نخستین انتخابات ریاست 
به  طالبان،  سقوط  از  پس  جمهوری 
رأی دادن،  با  که  بردم  پی  واقعیت  این 
وجود  به  ما  زندگی  در  تغییری  هیچ 
کنون  تا  زمان  آن  از  و  آمد  نخواهد 
چرا  که  می باشم  آن  جبران  پی  در 
از  نبستم.  کار  به  را درست  مسوولیتم 
اینرو در کشوری که رأی از ما و تعیین 
چگونه  باشد،  دیگران  از  سرنوشت 
"رأی"  مسوولیِت  پیرامون  می توان 
نمی دهم.  رأی  من  کنیم.  بی پروایی 
زیرا نمی خواهم رأی خود را به کسانی 
که در قبال شهروندان و ارزش هاشان 
اهمیتی قایل نیستند، اشتباه و نادرست 
این  با  می خواهم  بلکه  اندازم،  کار  به 
این  از  که  بفهمانم  مردمم  برای  کار 
رهگذر نه تغییری به وجود می آید و نه 
هم تدبیری که با آن مشکلی حل شود.

چرا رأی نمی دهم؟

بانو مینا نادری، فرزند حاجی غالم حسین راباط، معروف به حاجی شیراز، از 
ولسوالی مالستان والیت غزنی، در سال ۱۳۶۶ هجری شمسی مصادف با سال ۱۹۸۵ 
میالدی در ناحیه ی پنجم شهر هرات باستان، دیده به جهان گشود. وی در دامان 
پرمهر مادری به نام "زیور" که در آن آوان چند سالی می شد ولسوالی مالستان را به 
قصد زندگی در شهر هرات، ترک کرده بود، الفبای زندگی را شروع به آموختن کرد. 
او در کودکی قبل از اینکه شامل مکتب شود، آموزش قرآن را در مساجد و مکاتب 
خانگی نزد اساتید خود آموخت. هنوز شش ساله بود که به خاطر شوق آموزش، 
مادرش را واداشت تا او را همراه با خواهر بزرگترش به مکتب بفرستد. در مکتب، 
وی جز متعلمین ممتاز مکتب به شمار می رفت. در زمان طالبان نیز وی درس های 

خود را در خانه نزد خواهران بزرگترش می آموخت.
بانو نادری در سال های پایانی مکتب، هرات را به قصد مسکو ترک کرد و 
در این شهر درس هایش را ادامه داد و به پایان رساند. از اینکه در کودکی شوق و 
عالقه ی فراوانی به رشته ی ژورنالیزم داشت و تنها آرزویش برای ادامه ی تحصیل 

راه یافتن به دانشکده ی ژورنالیزم بود، با تالش های فراوان، وی شامل دانشگاه »دوستی ملل« شهر مسکو شد و رشته ی ژورنالیزم را برای دوره ی لیسانس انتخاب کرد.
یک سال آمادگی زبان روسی برای بانو نادری، یک فرصت طالیی بود که با محصلین کشورهای مختلفی که برای تحصیل به مسکو آمده بودند، آشنا و با فرهنگ ها 

و سنت های کشورهای مختلف بیشتر معرفی شود.
وی دوره ی چهارساله ی لیسانس را در رشته ی ژورنالیزم موفقانه به پایان رساند، اما با ختم این دوره، او هدف های بزرگتری در سر می پروراند که البته فقط با 
ادامه ی تحصیل می توانست بر آن فایق آید. بانو نادری تصمیم گرفت که دوره ی ماستری )فوق لیسانس( را علوم سیاسی بخواند و با تئوری دنیای سیاست بیشتر آشنا 
شود. در سال دوم دوره ی ماستری وی موفق شد که در بین هشت محصل برتر دانشگاه »دوستی ملل« از میان محصالن بیش از ۱۵۰ کشور جهان، افتخاری برای 

محصلین افغان بیافریند و دیپلوم سرخ افتخاری را کسب کند و به همین خاطر سفیر وقت افغانستان در مسکو به او لوح تقدیر داد.
در دوره ی ماستری در کنار پیش بردن دروس خود، وارد آژانس های خبری شد. برای وی فرصت خوبی بود که هم تئوری بخواند و هم عمال در خبرگزاری ها 

تجربه کسب کند. همکاری اش با آژانس های خبری تا اواخر سال ۲۰۱۶ میالدی، پس از اینکه به کابل آمده بود، نیز ادامه داشت.
در سال ۲۰۱۱ وی دوره ی ماستری علوم سیاسی را موفقانه به پایان رساند و بالفاصله شامل دوره ی دکترا شد. وی این بار خواست تا محقق و دانشجوی روابط 

بین الملل در مقطع دکترا باشد.
در اوایل سال ۲۰۱۶ وی به وطن بازگشت و کابل را برای زندگی کردن برگزید. در سال اول زندگی در کابل همکاری وی با آژانس های خبری ادامه داشت. 

همزمان با آن، پیشه ی معلمی را نیز انتخاب و تدریس در دانشگاه های خصوصی را آغاز کرد.
پس از آن وی در ارگان های دولتی وارد کار شد تا کار در ادارات دولتی را نیز تجربه کند و در عین حال بعد از اوقات رسمی، به منظور آموختاندن تجارب و 

یافته های تحصیلی وکاری اش به محصیالن، در دانشگاه های خصوصی به عنوان استاد نیز فعالیت می کرد.
استاد نادری فعال کاندیدای دوره ی دکتورا در رشته ی روابط بین المللی در دانشگاه »دوستی ملل« شهر مسکو فدراسیون روسیه است که برای دفاع رساله ی 

دکترایش آمادگی می گیرد.
وی ازدواج کرده است و ثمره ی این ازدواجش، یک پسر و یک دختر اند.

اشاره: این یک آگهی بازرگانی است

زندگی نامه ی مینا نادری
کاندیدای مستقل مجلس نمایندگان از 
والیت هرات برای انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷
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مسی می تواند در سال ۲۰۲۰ بارسلونا را ترک کند ستایش آلگری از 
هدیه ای که به میالن داد

ایگواین  از  ستایش  به  یوونتوس  سرمربی 
این مهاجم  با  او معتقد است که میالن  پرداخت. 
آرجانتینی سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست 

خواهد آورد.
 به نقل از اسکای اسپورت، بعد از این که در 
فصل جابجایی تابستانی کریستیانو رونالدو از رئال 
ایگواین  گونسالو  پیوست  یوونتوس  به  مادرید 

تصمیم به جدایی گرفت.
به  او  پیوستن  و  ایگواین  جدایی  با  آلگری 
میالن موافقت کرد و این مهاجم آرجانتینی قرارداد 
یک ساله و به صورت قرضی با روسونری امضا 

کرده است.
سرمربی یوونتوس که سابقه قهرمانی با میالن 
به  دارد  کارنامه  در  را   A سری  رقابت های  در 
ایگواین  گفت :  او  پرداخت.  ایگواین  از  ستایش 
نظر  از  است.  خوبی  و  کیفیت  با  بسیار  بازیکن 
ایگواین،  بهترین مهاجمان جهان است.  از  او  من 

بازیکنی بود که میالن به او نیاز داشت.
سرمربی یووه در بخش دیگر از صحبت های 
خود اضافه کرد: ایگواین خرید بسیار خوبی برای 
میالن خواهد بود و باعث خواهد شد تا این تیم 
در پایان فصل جزو چهار تیم برتر باشد و سهمیه 

لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
خوبی  بسیار  عملکرد  آرجانتینی  مهاجم  این 
در میالن داشته و توانست در رقابت های مختلف 

شش گل به ثمر رساند.

ادن هـازارد نگـران درخشـش روملـو 
مصـاف  هـم  او  دلیـل  و  اسـت  لوکاکـو 
و  چلسـی  تیـم  دو  آینـده  هفتـه  شـنبه 

اسـت. منچسـتریونایتد 
بـه نقـل از تلگـراف، تیم ملـی فوتبال 
ملت هـای  لیـگ  در  شـد  موفـق  بلجیـک 
را  سـوئیس  یـک  بـر   ۲ نتیجـه  بـا  اروپـا 
دیـدار  ایـن  گل  دو  هـر  دهـد.  شکسـت 
را بـرای بلجیـک، روملـو لوکاکـو بـه ثمـر 
رسـاند تا تعـداد گل هـای ایـن بازیکن ۲۵ 
سـاله در تیـم ملـی کشـورش بـه عـدد ۴۵ 

برسـد.
او  باشـگاهی  تیـم  کـه  هـازارد  ادن 
یعنـی چلسـی بایـد شـنبه هفته آینـده برابر 
دربـاره  بـرود،  میـدان  بـه  منچسـتریونایتد 
درخشـش روملـو لوکاکـو گفـت: امیدوارم 
بعـدی  بـازی  از  بعـد  لوکاکـو  درخشـش 

تیـم ملـی بلجیـک تمـام شـود. ایـن خوب 
بـه  دو گل  توانسـت  لوکاکـو  کـه  نیسـت 
ثمـر برسـاند چون تیم باشـگاهی مـن باید 
خیلـی زود بـا او روبرو شـود. اگـر او برای 
بلجیـک گلزنـی کنـد خـوب اسـت ولـی 
دوسـت نـدارم بـرای منچسـتریونایتد ایـن 

کار را بکنـد. 
همچنیـن روبرتـو مارتینـس سـرمربی 
بلجیـک نیـز بـا تمجیـد از لوکاکـو گفـت: 
لوکاکـو بازیکـن بسـیار خوبی اسـت و در 
دو سـال گذشـته به خوبی کار کرده اسـت 
و آمـار او بـرای تیـم ملی بلجیک بـه اندازه 
کافـی گویای همه چیز اسـت. خوشـحالیم 
کـه بازیکنی چـون او را در تیم خود داریم. 
ایـن بـرد اهمیـت زیـادی بـرای ما داشـت 
چـون سـوئیس تیـم خیلـی خوبی اسـت و 

بـرای بـرد بـازی می کرد.

متئـو الئـوس از مهاجـم بارسـلونا بـه 
خاطـر مردود اعـالم کردن گلـش در دیدار 
برابـر اتلتیکو مادریـد در فصل ۱۴ - ۲۰۱۳ 

عذرخواهـی کـرده بود.
 بـه نقـل از مـارکا، الیویو پائولوروسـو 
پیسـو شـبکه  ال  پلوتـا  برنامـه  در  جمعـه  
دیـدار  تـا  شـد  حاضـر   TNT Sports
دوسـتانه آرجانتیـن مقابـل عـراق را آنالیـز 
دربـاره  تنهـا  مارتینـو  تاتـا  دسـتیار  کنـد. 
عملکرد آلبی سلسـته صحبـت نکرد. او در 
مـورد دوران حضـورش در بارسـلونا هـم 
حـرف زد و بـه افشـای یـک قضیـه مهـم 

پرداخـت. 
دیـدار  آخریـن  بـه  پائولوروسـو 
بارسـلونا و اتلتیکـو مادریـد در فصـل ۱۴ 
- ۲۰۱۳ اللیـگا اشـاره کـرد کـه دو تیـم در 
آن بـازی بـرای قهرمانی رقابـت می کردند. 
بـازی  داور  متئـو الئـوس  تقابـل  ایـن  در 

اعـالم کـرد  آفسـاید  را  لیونـل مسـی  گل 
امـا سـپس  در تصاویـر مشـخص شـد گل 
صحیـح بوده اسـت. دسـتیار مارتینـو اظهار 
کـرد: مسـی گلـی را بـه ثمـر رسـاند کـه 
باعـث قهرمانـی مـا می شـد امـا داور آن را 
قبـول نکرد. سـاعت دو بامداد بـود و ما در 
رختکـن حضـور داشـتیم و در حـال  گریه 
کـردن بودیـم. الئـوس وارد آنجا شـد و از 

مـا عذرخواهـی کـرد. سـال سـختی بـود.
بـه مشـکالت  پائولوروسـو همچنیـن 
اشـاره  آن فصـل  اناری هـا در طـول  آبـی  
کـرد و گفـت : تنهـا یـک دروازه بـان خوب 
در اختیـار داشـتیم کـه آسـیب دیـد. رییس 
باشـگاه بـه زنـدان رفت، مشـکل مسـی به 
وجـود آمـد و معلـوم نبـود او بـه زنـدان 
بـا  دفاعـی  خـط  نـه.  یـا  رفـت  خواهـد 
مشـکالتی روبـرو شـده بـود و از طرفـی 

نیمـار آسـیب دیـده بـود.

بـا خواسـته  موافقـت  بـرای  رونالـدو 
پولیـس الس و گاس یـک شـرط گذاشـته 

اسـت.
اسـپورت،  دلـو  گاتزتـا  از  نقـل   بـه 
پرتگالـی  سـتاره  رونالـدو،  کریسـتیانو 
یوونتـوس روزهـای سـختی را پشـت سـر 

. رد می گـذا
رونالـدو متهـم بـه تجـاوز جنسـی بـه 
یـک زن آمریکایـی در سـال ۲۰۰۹ اسـت. 
پولیـس الس وگاس پیـش از این تاکید کرد 
کـه باید این سـتاره بزرگ بازجویی شـود و 

بـه سـواالت پاسـخ دهد.
روزنامـه گاتزتـا دلـو اسـپورت ایتالیـا 

اعـالم کـرد کـه رونالـدو بـرای موافقـت با 
خواسـته پولیـس الس و گاس یـک شـرط 
گذاشـته اسـت و آن این کـه از طریق ویدئو 
و در ایتالیـا بـه سـواالت آنهـا پاسـخ دهد.

به نوشـته این روزنامه ایتالیایی رونالدو 
در شـرایط کنونـی بـه خاطر فشـردگی زیاد 
بازی هـای یوونتـوس نمی تواند ایتالیـا را به 
مقصـد آمریکا تـرک کند و بـه همین خاطر 

چنین شـرطی گذاشـته است.
رونالـدو در تابسـتان از رئـال مادرید به 
یوونتـوس پیوسـت و توانسـت در ایـن تیم 
ایتالیایـی هم عملکـرد خوبی از خود نشـان 

دهد.

ناراحتی هازارد از درخشش لوکاکو!

عذرخواهی داور اسپانیایی از 
بارسلونا برای مردود کردن گل مسی

شرط رونالدو برای درخواست بازجویی پولیس آمریکا

بارسـلونا  مهاجـم  قـرارداد  در  بنـدی 
وجـود دارد کـه او می تواند در سـال ۲۰۲۰ 

تیـم کاتاالنـی را تـرک کنـد.
مونـدو دپورتیـوو در صفحـه نخسـت 
روزنامـه  خـود بـه وضعیـت قـرارداد لیونل 
بارسـلونا  باشـگاه  اسـت.  پرداختـه  مسـی 
قصـد دارد قـرارداد سـتاره آرجانتینـی خود 
تـا  یـک سـال دیگـر )۲۰۲۲( تمدیـد  را 
کنـد چون بنـد آزادسـازی قـرارداد بازیکن 
آرجانتینـی بـه نحوی اسـت کـه او می تواند 
در سـال ۲۰۲۰ ایـن باشـگاه را تـرک کنـد.

بـه  گـزارش  آس ، مسـی بـرای آخرین 
بـار بـه طـور رسـمی در ۲۵ نوامبـر ۲۰۱۷ 
قـراردادش را تـا ژوئـن ۲۰۲۱ تمدیـد کرد. 
ایـن تمدیـد قـرارداد پـس از قضیـه نیمـار 
)پاری  سـن  ژرمـن ۲۲۲ میلیون یـورو یعنی 
بنـد آزادسـازی مهاجم برزیلـی را پرداخت 
کـرد(  باشـگاه کاتاالنـی را نگـران کرد و به 
همیـن خاطـر ارزش بند آزادسـازی مهاجم 
آرجانتینـی بـه ۷۰۰ میلیـون یـورو افزایـش 
یافـت. بـا این حال بر اسـاس اعـالم موندو 
 ۲۰۲۰ جـون  در  بازیکـن  ایـن  دپورتیـوو 
یـک راه فـرار دارد. ایـن روزنامـه  کاتاالنـی 
همچنیـن اعـالم کـرد کـه خوسـپ ماریـو 
قـرارداد  تمدیـد  اسـت  امیـدوار  بارتومئـو 
مسـی در سـال ۲۰۱۷ بـرای آخریـن بـار 

. شد نبا
اگـر دوباره قـرارداد مهاجـم آرجانتینی 
تمدیـد شـود ایـن اتفـاق بـرای نهمیـن بار 
رخ خواهـد داد. مهاجـم بارسـلونا در سـال 
۲۰۰۵ بـه آبـی  اناری هـا پیوسـت. او در آن 
زمـان ۱۸ سـال داشـت و تـا سـال ۲۰۱۰ 
سـال  همـان  سـپتامبر  در  بسـت.  قـرارداد 
الپورتـا دوبـاره قـراردادش را تمدیـد کرد. 
سـومی تمدیـد قـرارداد در جنـوری ۲۰۰۷ 
سـتاره  آزادسـازی  بنـد  ارزش  داد.  رخ 

آرجانتینـی ۱۵۰ میلیـون یـورو بـود.
در  گواردیـوال  پـپ  حضـور  از  پـس 
بارسـلونا و نبـود رونالدینیـو، مسـی دوباره 
قـراردادش را تمدیـد کـرد. او پـس از فتـح 
سـه گانـه در سـال ۲۰۰۹ پنجمیـن تمدیـد 
قـراردادش را انجـام داد. قـراردادی کـه تـا 
سـال ۲۰۱۶ بـود و ۲۵۰ میلیون یورو ارزش 
داشـت. سـتاره آرجانتینـی در سـال ۲۰۱۲ 
بـرای ششـمین بـار قـراردادش را تمدیـد 
کـرد. دسـتمزد سـالیانه او از ۱۰.۵ میلیـون 
یـورو بـه ۱۲ میلیـون یـورو افزایـش یافت.
هفتمیـن تمدیـد قـرارداد مسـی دقیقـا 
قبـل از جـام جهانـی ۲۰۱۴ برزیـل اتفـاق 
افتـاد. او در سـال ۲۰۱۷ قـراردادش را برای 
هشـتمین بار تمدیـد کرد و قرار شـد تا ۳۴ 

سـالگی بـرای بارسـلونا بـازی کند.

مهاجـم بـزرگ سـابق تیم ملـی هالند 
و میـالن ایتالیـا اعـالم کـرد در پایـان مـاه 
جـاری از سـمت ریاسـت کمیته فنـی فیفا 

کنـاره گیـری خواهـد کرد.
بـا  هم زمـان  اسـتاندارد،  از  نقـل  بـه 
بـه  اینفانتینـو  جیانـی  آمـدن  کار  روی 
باسـتن  فـان  مارکـو  فیفـا،  عنـوان رئیـس 
مهاجـم سـابق تیـم ملـی هالنـد و میـالن 
ایتالیـا بـه عنـوان رئیـس کمیتـه فنـی ایـن 
نهـاد برگزیـده شـد و دو سـال اسـت کـه 
او در ایـن پسـت بـه انجام وظیفه مشـغول 

اسـت.
بازی هـای  کـه  باسـتن  فـان  اکنـون 

میـالن  و  هالنـد  ملـی  تیـم  در  او  زیبـای 
ایتالیـا در یادهـا مانـده اسـت، اعـالم کرد 
بعـد از توافـق دوجانبـه او از ایـن سـمت 

کنـاره خواهـد گرفـت. 
فـان باسـتن اعـالم کـرده می خواهـد 
در  خـود  خانـواده  بـا  بیشـتری  زمـان 
آمسـتردام سـپری کنـد و بـه همیـن خاطر 
تصمیـم به ترک پسـت خود گرفته اسـت.
ورود  حامیـان  از  یکـی  باسـتن  فـان 
او  زمـان  در  و  بـود  فوتبـال  بـه  فنـاوری 
اسـتفاده  و  توجـه  مـورد   VAR فنـاوری 
قـرار گرفـت و بـرای اولیـن بـار در جـام 

اسـتفاده شـد. جهانـی 

تیـری  کـرد  اعـالم  موناکـو  باشـگاه 
آنـری هدایت ایـن تیم را بر عهـده گرفت.

قهرمـان  موناکـو  اکیـپ،  از  نقـل  بـه 
ایـن  در  فرانسـه  لیـگ  پیـش  فصـل  دو 
فصـل عملکـرد خوبـی نداشـت و همیـن 
مسـاله منجـر به برکنـاری لئونـاردو یاردیم 
سـرمربی پرتگالـی از هدایت این تیم شـد.

در نهایـت بعـد از چنـد روز مذاکـره، 
باشـگاه موناکـو رسـما اعـالم کـرد تیـری 

آنـری هدایت ایـن تیم را بر عهـده گرفت.
آنـری کـه کمـک مربـی مارتینـس در 
تیـم ملـی بلجیک بـود، قـرار اسـت از این 
هفتـه کارش را در موناکـو شـروع کنـد. او 
در گذشـته سـابقه بـازی در تیـم موناکو را 
در کارنامـه خـود داشـت و در ایـن تیـم 
زمزمه هایـی  پیش تـر  اسـت.  کـرده  بـازی 
مبنـی بر حضـور این مربی در اسـتون ویال 

بـه گـوش رسـیده بود.

استعفای فان باستن از ریاست کمیته فنی فیفا

تیری آنری سرمربی موناکو شد
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ژسوس: 

بعد از جام جهانی کابوس وار، 
خودم را در خانه 
مادرم حبس کردم

به  عربستان  برابر  گلزنی  از  سلسائو  مهاجم 
عنوان پایان ناکامی خود در تیم ملی برزیل یاد کرد.
برزیل  فوتبال  ملی  تیم  میل،  دیلی  از  نقل  به 
در دیداری دوستانه موفق شد با دو گل عربستان 
جام  یک  که  ژسوس  گابریل  دهد.  شکست  را 
جهانی ناامیدکننده را سپری کرد، موفق شد در نیمه 
او که به واسطه  نخست برای تیمش گلزنی کند. 
عملکرد خوب در منچسترسیتی به تیم ملی برزیل 
برای  به گلزنی  موفق  دعوت شد در جام جهانی 
تیمش نشد و نمایش خوبی نداشت و مورد انتقاد 

رسانه ها قرار گرفت.
درباره  عربستان  برابر  گلزنی  از  بعد  ژسوس 
دارم  قبول  گفت:  جهانی  جام  در  خود  نمایش 
که  طور  آن  تورنمت  بودم.  بد  جهانی  جام  در 
می خواستم برای من پیش نرفت. خیلی از خودم 
عصبانی بودم. بالفاصله بعد از جام جهانی به خانه 
مادرم رفتم و آنجا خودم را محبوس کردم و سعی 
کردم با خانواده باشم تا جام جهانی را از یاد ببرم. 
ما در جام جهانی قهرمان نشدیم ولی امیدوارم همه 
بعد  به  این  از  و  برود  پیش  خوب  ما  برای  چیز 
عملکرد خوبی برای خودمان داشته باشیم و نتیجه 

خوبی کسب کنیم.
دیدار  دومین  در  باید  برزیل  فوتبال  ملی  تیم 
خود در تورنمت چهارجانبه عربستان، به مصاف 
با چهار گل  بازی نخست  برود که در  آرجانتینی 
عراق را شکست داد. عربستان نیز باید در دومین 

دیدار خود به مصاف عراق برود.
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