
افغانستان به خاطر ذخایر دست نخورده ی طبیعی اش با تهدید یک بحران جدی مواجه 
است. پس از دهه ها جنگ و ناامنی،  حکومت افغانستان و سرمایه گذاران خارجی تأکید 
اما در غیبت حاکمیت نظم و  دارند که از ذخایر زیرزمینی این کشور استفاده کنند. 
قانون،  تهدیدهای جدی در پیش روست. افغانستان مانند دو کشور غنی از ذخایر طبیعی...

یک هفته از گروگان گیری چهار نفر از شهروندان جاغوری، دو زن، یک کودک 
و یک مرد راننده توسط افراد مسلح در منطقه ی رسنه که به طرف جنوب جاغوری 
موقعیت دارد، می گذرد. این افراد عصر روز دوشنبه، 18 جوزا، هنگاهی که به طرف 

خانه های شان در »ده مرده« ی جاغوری می رفتند، توسط افراد مسلح...

آیا تا به حال تصور کرده اید زندگی بدون حافظه ی بلند مدت چگونه می تواند باشد؟ 
ذهن شما از اسم دوستان و اطرافیان، آدرس ها و شماره ی تیلفون ها خالی خواهد بود. 
فرض کنید بخواهید در جلسه ای سخنرانی کنید، نتیجه قطعا افتضاح خواهد بود و به 

هر حالت زندگی دلهره آور و ترسناکی پیش رو خواهید داشت...

اطالعات روز: مجلس نمایندگان طرح تعدیل ماده ی بیستم قانون کنترول تنباکو و 

دخانیات را تصویب کرد. بر بنیاد این طرح، مالیات بر واردات دخانیات در کشور صد 

درصد افزایش می یابد. در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان، اعضای مجلس 

روی طرح تعدیل فقره ی دوم ماده ی بیستم قانون کنترول تنباکو و دخانیات بحث و 

تبادل نظر کردند که در نهایت، این طرح با اکثریت آرا تصویب شد...           صفحه 2 

اطالعات روز: وزارت خارجه اعالم کرده که روز گذشته هیأتی به نمایندگی از دولت 

برای گفت وگوهای صلح به اسلو پایتخت ناروی سفر کرده است. ریاست این هیأت 

را محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی برعهده دارد. گفته می شود که محمد 

محقق، معاون ریاست اجرایی، محمدیونس قانونی، عضو سابق مجلس نمایندگان، 

انوار الحق احدی، وزیر پیشین تجارت، حسن بانو غضنفر...                        صفحه 2

پاکستان  نخست وزیر  شریف،  نواز  جاری،  می  سال  ماه  دوازدهم  در 

رضوان،  اختر  جنرال  و  ارتش  فرمانده  شریف،  راحیل  جنرال  با  همراه 

رییس آی.اس.آی به دنبال یک دعوت رسمی از کابل دیدار کردند و فصل 

آن ها  کردند.  آغاز  را  افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست  در  جدیدی 

الفاظ  شدیدترین  به  را  طالبان  بهاری«  »حمله های  پاکستان  که  گفتند 

محکوم می کند. پاکستان برای اولین بار در تاریخ حمله های بهاری را 

اقدام های  پاکستان  که  است  بار  است. هم چنان نخستین  کرده  محکوم 

تروریستی علیه حکومت کابل را که به تازگی آغاز به کار کرده...
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افغانستان برای پرهیز از جنجال بیشتر،
 از خیر استخراج ذخایر مس بگذرد

صفحه 2 

ابراهیمی: مجلس تا زمان برگزاری انتخابات 
مشروعیت دارد



مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  روز:  اطالعات 
نمایندگان روز گذشته در نشست عمومی مجلس گفت 
انتخابات  برگزاری  زمان  تا  مجلس  کار  ادامه ی  که 

پارلمانی مشروعیت خواهد داشت.
ادامه ی کار مجلس پس  ابراهیمی تأکید کرد که  آقای 
انتخابات  برگزاری  تا  و  جاری  سال  سرطان  ماه  اول  از 
این مشروعیت را  نهادی نمی تواند  مشروع است و هیچ 
زیر سوال ببرد. ابراهیمی گفت: »برداشت رییس جمهور 
با برداشت ما از قانون اساسی مبنی بر ادامه ی کار  غنی 

مجلس یک سان است«.
این  که  می گویند  نیز  مجلس  اعضای  از  دیگر  شماری 
نهاد مشروعیت خود را از مردم گرفته و نیازی نیست که 
نهاد دیگری به این مجلس مشروعیت بدهد. ما تا آمدن 

نمایند  گان جدید کار خود را ادامه می دهیم. 
به  رابطه  در  گذشته  روزهای  در  غنی  جمهور  رییس 
مشورتی  نشست  چندین  مجلس  کار  ادامه ی  موضوع 

مجلس  سرنوشت  که  کرد  اعالم  غنی  کرد.  برگزار 
نمایندگان بر اساس قانون اساسی و در روشنایی اجماع 
ملی صورت گرفته و تفسیر قانون اساسی در این مورد به 
دادگاه عالی ارجاع خواهد شد. رییس جمهور با اعضای 

مجلس نیز در این باره دیدار و گفت وگو کرده است.
روز گذشته ی مجلس گفت  نشست  در  ابراهیمی  آقای 
جمهور  رییس  با  مجلس  اعضای  دیدار  از  هدف  که 
به  بود.  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تاریخ  تعیین  غنی، 
گفته ی ابراهیمی، اعضای مجلس از رییس جمهور غنی 
انتخابات  برگزاری  تاریخ  زودتر  هر چه  که  خواستند 

پارلمانی و شوراهای ولسوالی   را مشخص کند.
کمیسیون  به  که  گفته  جمهور  رییس  که  افزود  او 
آینده،  روز  پنج  مدت  در  تا  می دهد  دستور  انتخابات 
به ریاست جمهوری  انتخابات را  طرح اصالحی سیستم 
برگزاری  تاریخ  آن،  روشنایی  در  تا  کند  پیش نهاد 
گفت:  مجلس  رییس  شود.  مشخص  پارلمانی  انتخابات 

که  دریافتیم  جمهور  رییس  شب  آن  صحبت های  »از 
وجود  انتخابات  برگزاری  تاریخ  تعیین  برای  اراده ای 

داد«.
این در حالی ست که به اساس ماده ی 83 قانون اساسی 
و  ثور  ماه  در  باید  نمایندگان  مجلس  انتخابات  کشور، 
مستقل  کمیسیون  اما  می شد؛  برگزار  امسال  جوزای 
انتخابات گفته که انتخابات پارلمانی به دلیل نبود بودجه 

به تأخیر افتاده است.
در ماده ی هشتاد و سوم قانون اساسی آمده است: »اعضای 
مجلس نمایندگان، توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، 
عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند. دوره ی کار 
مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد 
از اعالم نتایج انتخابات به پایان می رسد و مجلس جدید 
به کار آغاز می کند. انتخابات اعضای مجلس نمایندگان 
در خالل مدت سی تا شصت روز قبل از پایان دوره ی 

کار مجلس نمایندگان، برگزار می گردد«.

طرح  نمایندگان  مجلس  روز:  اطالعات 
تنباکو  کنترول  قانون  بیستم  ماده ی  تعدیل 
این  بنیاد  بر  کرد.  تصویب  را  دخانیات  و 
در  دخانیات  واردات  بر  مالیات  طرح، 

کشور صد درصد افزایش می یابد.
مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
طرح  روی  مجلس  اعضای  نمایندگان، 
قانون  بیستم  ماده ی  دوم  فقره ی  تعدیل 
تبادل  و  بحث  دخانیات  و  تنباکو  کنترول 
با  طرح  این  نهایت،  در  که  کردند  نظر 

اکثریت آرا تصویب شد.
کمیسیون  رییس  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 

طرح  این  ارائه ی  هنگام  مجلس   صحت 
پیش نهادی  تعدیل  مورد  در  که  گفت 
ماده ی ۲۰ قانون کنترول تنباکو و دخانیات 
دو نظر  وجود دارد؛ شماری از کمیسیون ها 
باید ۵۰  تعرفه ی سگرت  باورند که  این  به 
درصد شود و شمار  دیگری از کمیسیون ها 
تعرفه ی  درصدی  صد  بلند بردن  با  هم 

سگرت موافقت کرده اند.
اعضای  گفت وگوهای  از  پس  سرانجام 
صد  افزایش  با  آن ها  باره،  این  در  مجلس 
درصدی تعرفه ی واردات سگرت موافقت 
آرای  اکثریت  با  طرح  این  و  کردند 

نمایندگان حاضر در مجلس تصویب شد.
سگرت  واردات  از  مالیه  وزارت  فعال 
این  مقام های  می گیرد.  تعرفه  درصد   ۲۰
واردات  بر  مالیات  اگر  که  گفته  وزارت 
فراهم  قاچاق  زمینه ی  شود،  زیاد  سگرت 

می شود.
قانون کنترول تنباکو و دخانیات در ۵ فصل 
و ۲۴ ماده تنظیم شده که در ماه جدی سال 
بر  شد.  تصویب  مجلس  سوی  از   13۹۲
اساس این قانون، افرادی که در مکان های 
کنند،  استفاده  دخانیات  از  سرپوشیده 
جریمه خواهند شد. هم چنان در این قانون  

آمده که فروشنده های دخانیات در کشور 
از ۵ تا ۲۵ هزار افغانی جریمه می شوند.

از محصوالت  استفاده  منع  قانون  این که  با 
اما  شده؛  تصویب  دخانیات  و  تنباکو 
از شهروندان کشور می گویند که  شماری 

این قانون عملی نخواهد شد. 
ماه ها  قانون  این  تصویب  از  هرچند 
چندی  صحت  وزارت  اما  می گذرد؛ 
بنیاد  بر  که  رساند  نشر  به  را  آماری  پیش 
تنباکو  به  شهروندان  آسان  دسترسی  آن 
از  بیش  تا  باعث شده  فرآورده های آن،  و 

یک سوم مردان کابلی سگرت بکشند.

روز  که  کرده  اعالم  خارجه  وزارت  روز:  اطالعات 
برای گفت وگوهای  از دولت  نمایندگی  به  هیأتی  گذشته 
صلح به اسلو پایتخت ناروی سفر کرده است. ریاست این 
هیأت را محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی برعهده 

دارد.
اجرایی،  ریاست  معاون  محقق،  محمد  که  می شود  گفته 
نمایندگان،  مجلس  سابق  عضو  قانونی،  محمدیونس 
انوار الحق احدی، وزیر پیشین تجارت، حسن بانو غضنفر، 
وزیر پیشین امور زنان و فرهاد اهلل فرهاد، عضو شورای عالی 
این  در  افغانستان  دولت  از  نمایندگی  به  افغانستان  صلح 

نشست شرکت می کنند.
تأیید  با  خارجه  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  احمدشکیب 

سیاسی  معاون  کرزی،  حکمت  که  گفته  موضوع  این 
وزارت خارجه نیز عضو این هیأت شش نفره است. آقای 
مستغنی افزوده که این سفر به دعوت رسمی برای شرکت 
صورت  شود،  برگزار  فردا  است  قرار  که  اسلو  مجمع  در 

گرفته است.
گفت  اسلو  نشست    باره ی  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
که صلح در نقاط مختلف جهان موضوع نشست ساالنه ی 
مجمع اسلو است و قرار است در نشست امسال این مجمع، 
گفته  مستغنی  شود.  صحبت  نیز  افغانستان  صلح  مورد  در 
که بر اساس معلومات آن ها، ممکن است نمایندگان گروه 
گفته ی  به  باشند.  داشته  حضور  نشست  این  در  نیز  طالبان 
که  دارد  احتمال  نمایندگان،  این  حضور  صورت  در  او، 

گفت وگو  آن ها  با  رودررو  افغانستان  دولت  نمایندگان 
کنند.

این  نمایندگان  باره ی حضور  تا کنون در  اما گروه طالبان 
گروه در این نشست ابراز نظر نکرده است.

مانند  اطالعاتی  که  گفته  هم  ناروی  خارجه ی  وزارت 
فهرست افراد شرکت کننده و موضوعاتی که قرار است در 

این مجمع روی آن بحث شود، محرمانه است.
اخیراً دو نشست دیگر در ناروی و دبی، با حضور شماری 
از فعاالن مدنی، شماری از اعضای مجلس نمایندگان، زنان 
اعالم  اما مسئوالن دولتی  برگزار شد.  نمایندگان طالبان  و 
اند و افرادی که برای  کردند که این نشست ها غیررسمی 
گفت وگو با طالبان رفته اند، از دولت نمایندگی نمی کنند.

دیده بان  مسئوالن  روز:  اطالعات 
ابراز  با  )نی(  افغانستان  آزاد  رسانه های 
به  خبرنگاران  دسترسی  عدم  از  نگرانی 
محلی  مقام های  خودداری  و  اطالعات 
به  اطالعات  قراردادن  اختیار  در  از 
که  خواستند  حکومت  از  خبرنگاران، 
به  را  اطالعات  به  دسترسی  حق  قانون 

گونه ی بهتر عملی کند.
در  این که  از  انتقاد  با  نهاد  این  مسئوالن 
مقام های  کشور  والیت های  از  برخی 
می شوند،  خبرنگاران  کار  مانع  محلی 
می گویند که آنان از در اختیار قراردادن 
خودداری  خبرنگاران  به  اطالعات 
رییس  توحیدی،  صدیق اهلل  می کنند. 
در  »متأسفانه  گفت :  مورد  این  در  نی 
دسترسی  برابر  در  چالش ها  اواخر  این 
شده اند،  بیشتر  اطالعات  به  خبرنگاران 
مناطق  بعضی  در  والیت ها،  در  ویژه  به 

می شوند  خبرنگاران  کار  مانع  مقام ها 
گزارش های  نمی توانند  خبرنگاران  و 

خوبی تهیه کنند«.
آزاد  رسانه های  دیده بان  هم چنان 
مردان  هدف مند  حمله های  از  افغانستان 
خبرگزاری  یک  کار  دفتر  بر  ناشناس 
و  ننگرهار  والیت های  در  رادیو  یک  و 
پروان ابراز نگرانی کرد. به تازه گی دفتر 
خبرگزاری پژواک در والیت ننگرهار و 
نوین در والیت پروان  دفتر رادیو دنیای 
قرار  ناشناس  افراد  حمله های  هدف 
نهادهای  نگرانی  حمله  دو  این  گرفتند. 

مدافع خبرنگاران را برانگیخته است.
گفت :  مورد  این  در  توحیدی  صدیق اهلل 
است  آن  نشان دهنده ی  حمله ها  »این 
هدف  را  رسانه ها  کار  دفتر  دشمنان  که 
چالش  جدی ترین  این  و  می دهند  قرار 
هم چنان  است«.  خبرنگاران  کار  برای 

از  افغانستان  آزاد  رسانه های  دیده بان 
گماشته شدن  مقرره ی  تصویب نشدن 
شورای  سوی  از  رسانه ها  در  کارمندان 
حکومت  از  و  می کند  انتقاد  وزیران 
بی درنگ  را  مقرره  این  تا  می خواهد 

تصویب کند.
پیش از این نیز مسئوالن این نهاد از ندادن 
و  امنیتی  مسئوالن  سوی  از  اطالعات 
مقام های محلی به خبرنگاران انتقاد کرده 
گفتند،  جاری  ماه   11 در  آن ها  بودند. 
اطالعات  به  دسترسی  قانون  این که  با 
اما  شده؛  توشیح  جمهور  رییس  توسط 
تا هنوز هم دست رسی به اطالعات یکی 
فراروی خبرنگان در  از مشکالت اصلی 

افغانستان می باشد.
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  هم  سویی  از 
کرد  اعالم  ثور   ۵ در  حکومت  اجرایی 
قتل  گذشته،  سال  دوم  نیمه ی  در  که 

شصت  این  و  شده  ثبت  خبرنگار  پنج 
افزایش را در آمار خشونت علیه  درصد 

خبرنگاران نشان می دهد.
نیز  رسانه ها  فعاالن  و  خبرنگاران 
با  حکومت  سخنگویان  که  می گویند 
خبرنگاران همکاری نمی کنند. به گفته ی 
انفجاری  زمانی  که یک حادثه ی  آن ها، 
سخنگویان  می افتد،  اتفاق  تروریستی  یا 
حکومت به تماس آن ها پاسخ نمی دهند؛ 
طالبان  سخنگویان  نظرهای  گرفتن  اما 
مسؤالن  برعکِس  آن ها  فرماندهان  و 

حکومتی، آسان تر است.
این در حالی ست که در ۲۹ حوت سال 
اعالمیه  ای  جمهوری  ریاست  گذشته 
شده  گفته  آن  در  که  کرد  منتشر  را 
هستند  مکلف  دولتی  اداره های  بود، 
اختیار  در  را  نیاز  مورد  اطالعات  تا 

خبرنگاران قرار دهند.

2
ابراهیمی: 

مجلس تا زمان برگزاری انتخابات مشروعیت دارد

مالیات بر واردات دخانیات صد درصد افزایش یافت

هیأتی برای گفت وگو  های صلح به ناروی رفت

نی: 
مقام های محلی از دادن اطالعات به خبرنگاران خودداری می کنند

اصالحات انتخاباتی
 فراموش شده است

شهریار فرهمند
مهلت کاری پارملان تا کمرت از یک هفته ی دیگر به پایان می رسد 

و بر بنیاد قانون،  بایستی انتخابات پارملانی برگزار و پارملان جدید 

تشکیل می شد؛ اما تا کنون هیچ گامی برای برگزاری انتخابات 

و پیش رشط های  الزام های مهم  برداشته نشده است.  پارملانی 

تا  انتخاباتی،  از جمله اصالحات  انتخابات،  برگزاری  نخستین 

کنون صورت نگرفته است. رهربان حکومت وحدت ملی تا هنوز 

حتا رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی را انتخاب نکرده اند. 

با این که ماه ها از زمان مشخص شدن اعضای این کمسیون از 

این کیمسیون  اما هنوز هم  ریاست جمهوری می گذرد؛  سوی 

انتخاباتی  عمالً کارش را رشوع نکرده است. بحث اصالحات 

از پیش رشط های نخستین تشکیل حکومت وحدت ملی و  که 

رهربان  کار  دستور  از  کم  کم  بود،  پارملانی  انتخابات  برگزاری 

حکومت وحدت ملی خارج شده و فراموش می گردد. 

اصالحات انتخاباتی رشط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی 

دو  میان  سیاسی  موافقت   نامه ی  اصلی  بخش های  از  یکی  و 

در هامن  می   بایست  اولویت  این  به  است.  انتخاباتی  دسته ی 

روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته می  شد، 

با رفع کاستی  ها و مشکالت در روش  ها و اصالح نهادهای  تا 

در  عادالنه  و  سامل  پارملانی  انتخابات  برای  زمینه  انتخاباتی، 

اولویت  این  به  کنون  تا  متأسفانه  اما  می شد؛  فراهم  کشور 

حیاتی رسیدگی نشده؛ در حالی که وقت قانونی کار پارملان به 

آخر رسیده است.

رهربان حکومت وحدت ملی تا کنون از بند اختالف های درونی 

در  را  شش   ماه  از  بیشرت  آن  ها  نرسته   اند.  تیمی  رقابت های  و 

کشاکش این   که چه کسانی و از کدام تیم  ها در رأس و عضویت 

کمیسیون اصالحات انتخاباتی باشند، گذراندند و هنوز هم از 

این مرحله عبور نکرده  اند.

و اصالحات  مثبت  تغییرات  به  منتج  اقدامی که  کنون هیچ  تا 

باشد،  شده  افغانستان  انتخاباتی  نهادهای  و  نظام  در  عملی 

نهادهای  در  فاسد  مأموران  و  افراد  است.  نگرفته  صورت 

انتخابات  دور  دو  در  گسرتده  تقلب  موجب  که  انتخاباتی 

باقی   سمت های   شان  در  هم  هنوز  شدند،  جمهوری  ریاست 

روند  در  دست   اندازی  و  تقلب  عمق  که  مستندهایی  مانده    اند. 

انتخابات را آشکار می ساختند، به فراموشی سپرده شده و حتا 

آن،  از  گذشته  دارند.  جریان  آن ها  نابودی  برای  تالش  هایی 

که  انتخابات  روند  ناقص  برنامه های  و  میکانیزم ها  بود  قرار 

انتخابات    شدند،  روند  در  منفی  مداخله ی  و  تقلب  به  منجر 

و  رهربان  سوی  از  نه  تا  کنون  اما  شوند؛  اصالح  و  شناسایی 

نهادهای  سوی  از  هم  نه  و  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن 

برده منی   شود. ساختار های  از آن  نامی  عدلی و قضایی، هیچ 

از  پر  میکانیزم های  و  مقرره   ها  و  انتخاباتی  نهادهای  ناقص 

اشکال روند انتخابات، خصوصاً قانون تشکیل و صالحیت    های 

کمیسیون  های انتخاباتی، هنوز هم به قوت رس جای خود باقی 

حکومت،  تشکیل  از  پس  ملی  وحدت  حکومت  رهربان  و  اند 

حتا این نهادها و شیوه ی ناکارآمد و آغشته به فساد را هم مورد 

تردید قرار نداده    اند.

بر  برگزار می شد.  پارملانی کشور  انتخابات  باید  قانون،  بنیاد  بر 

ماه ها  روند  این  و مقدمات  برنامه     ریزی ها  بایستی  اساس،  این 

بد نام  مسئوالن  می شد،  آغاز  انتخاباتی  نهادهای  در  پیش 

کمیسیون  های انتخاباتی برکنار می شدند و برای سازماندهی و 

اجرای یک انتخابات دیگر برنامه    ریزی می گردید.

و  انتخاباتی  کمیسیون های  بدنام  مسئوالن  برکناری  بدون 

در  ناقص  قوانین  و  میکانیزم ها  روش  ها،  که  این که  بدون  نیز 

قابل  و  سامل  انتخابات  برگزاری  شوند،  اصالح  انتخابات  روند 

جمهوری  ریاست  انتخابات  رسوایی  نیست.  امکان    پذیر  قبول 

گذشته، همه معلول قوانین و کارشیوه  های ناقص و حاصل کار 

مسئوالن مفسد و ناکارآمد کمیسیون های انتخاباتی می   باشند؛ 

مسئوالنی که خود عمداً و آگاهانه زمینه ی مداخله  های منفی را 

به نفع تیم های خاص انتخاباتی فراهم می  کردند و عمالً خود 

در تقلب و فساد در روند انتخابات دست داشتند.

ناقص  میکانیسم های  و  قوانین  اصالح  بدون  بنابراین، 

بلکه  منی شود،  پاسداری  مردم  خواسته های  از  انتخاباتی، 

و  دموکراسی  بقای  برای  حیاتی  رضورت  یک  آن  عملی کردن 

دوام مردم   ساالری در کشوراست.
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شریف،  نواز  جاری،  می  سال  ماه  دوازدهم  در 
نخست وزیر پاکستان همراه با جنرال راحیل شریف، 
رییس  رضوان،  اختر  جنرال  و  ارتش  فرمانده 
کابل  از  رسمی  دعوت  یک  دنبال  به  آی.اس.آی 
دیدار کردند و فصل جدیدی در سیاست پاکستان 
را آغاز کردند. آن ها گفتند که  افغانستان  قبال  در 
پاکستان »حمله های بهاری« طالبان را به شدیدترین 
در  بار  اولین  برای  پاکستان  می کند.  الفاظ محکوم 
است.  کرده  محکوم  را  بهاری  حمله های  تاریخ 
اقدام های  پاکستان  که  است  بار  نخستین  هم چنان 
تروریستی علیه حکومت کابل را که به تازگی آغاز 
به کار کرده ، تهاجم می خواند. مسلماً برای پاکستان 
مهم بود که این پیام را به حکومت افغانستان برساند. 
نظامی  داد که رهبران  نشان  پاکستانی  هیأت  دیدار 
باره ی سیاست پاکستان  این کشور در  و غیرنظامی 
این  پیش نویس  هستند.  هم رای  افغانستان  قبال  در 
توافق  به  آن  سر  بر  دو طرف  و  شده  تهیه  سیاست 
حکومت  اعتماد  جلب  برای  بود  نیاز  که  رسیدند 
افغانستان، به کابل فهمانده شود. زمان آن فرارسیده 
افغانستان  طالبان  قبال  در  پاکستان  موقف  که  بود 

واضح می شد.
در  پاکستان  سیاست  ]در  کالن  چرخش  یک  این 
و  علنی  را  آن  پاکستان  که  است  افغانستان[  قبال 
رسمی ساخته است. در گذشته، دقیقاً از سال ۲۰۰1، 
بهاری  حمله های  این گونه  از  حمایت  به  پاکستان 
متهم بود. پاکستان کشوری فرض می شد که حرف 
علناً  پاکستان  هم چنان  داشت.  کابل  امور  در  قاطع 
می گفت که حکومتی را در کابل می خواهد که با 
پاکستان روابط دوستانه باشد. ظاهراً این بار پاکستان 
از چرخش حکومت کابل به نفع پاکستان، حد اقل 
در برابر هند، راضی است. این چرخش مهم است؛ 
چون به نظر می رسد که پاکستان واقعیت های پس 
از سال ۲۰۰1 افغانستان را درک کرده است که در 
آن افغانستان نه تنها به کمک مالی، بلکه به حمایت 
پاکستان،  به ویژه  همسایه اش،  کشورهای  معنوی 
ستوه  به  را  جهان  که  تروریسمی  از  نجات  برای 
آورده است، ضرورت دارد. پاکستان درک کرده 
که حمایت از گروه طالبان در افغانستان دیگر یک 
افغانستان باعث بی ثباتی  گزینه است و بی ثباتی در 

در پاکستان می شود.
همان گونه که رسانه ها گزارش داده اند، پاکستان با 
انتقال پیامی به طالبان مبنی بر متوقف ساختن تالش 
پذیرفتن  و  کابل  حکومت  واژگون کردن  برای 

شده ،  مطرح  کابل  توسط  که  صلحی  پیش نهاد 
پاکستان  آن،  بر  عالوه  است.  رفته  پیشتر  قدم  یک 
کابل  با حکومت  هم دستی اش  باره ی  در  طالبان  به 
در زمینه ی راه اندازی ضدحمالت، در صورتی که 
بهاری متوقف ساخته نشود،  به اصطالح حمله های 
تالش  پاکستان  ترتیب،  این  به  است.  داده  هشدار 
حکومت  علیه  طالبان  توسط  که  شورشی  به  کرده 
کابل راه اندازی شده است، اعتراف کند. این وضع 
دو بُعد دارد. نخست این که میزان بی اعتمادی میان 
بهاری  حمله های  محکوم کردن  کابل  و  اسالم آباد 
طالبان از سوی اسالم آباد را یک گزینه نگذاشت. 
رهبران نظامی و غیرنظامی باید با هم از کابل بازدید 
می کردند تا نه تنها اتحاد شان در باره ی سیاست شان 
در قبال افغانستان را نشان بدهند، بلکه عزم شان در 
حمایت از حکومت نوپای کابل را بیان کنند. دوم 
طالبان  پناه گاه های  موجودیت  به  پاکستان  این که 
افغانستان،  شمال شرقی  و  جنوبی  والیت های  در 
این  است.  اعتراف کرده  هم مرزند،  پاکستان  با  که 
مخفی گاه ها زمینه ی الزم را برای راه اندازی حمله ها 
فراهم  پاکستان  هم چنان  و  کابل  حکومت  علیه 
می کنند. در حال حاضر، پاکستان با طرف داری از 
کابل، به برچیده شدن این پناه گاه ها تمایل نشان داده 
برای  بهاری  حمله های  هدف  وجود،  این  با  است. 

بی ثبات کردن حکومت کابل خنثا شده است.
سال  دسامبر  ماه  در  پشاور  در  مکتبی  در  عام  قتل 
از  تروریسم  که  است  واقعیت  این  یادآور   ،۲۰1۴
آن  از  حمایت  و  می رود  فراتر  فیزیکی  مرزهای 
نتیجه ی معکوس می دهد. تروریستان به دین یا گروه 
ِسنی احترام نمی گذارند. هر سیاستی که از تروریسم 
سقوط  به  ملزم  کند،  استفاده  خاص  اهداف  برای 
می شود.  تبدیل  ضرر  به  دست آوردهایش  و  است 
افغانستان،  برای  تنها  نه  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
قلمرو  افغانستان  است.  مهم  نیز  پاکستان  برای  بلکه 
مطلق نفوذ پاکستان نیست. دیگر کشورهای منطقه 
و جهان نیز باید در راستای آوردن حالت عادی در 
می رسد  نظر  به  کنند.  ایفا  حمایتی  نقش  افغانستان 
این کشور  نهایت درک کرده که  پاکستان در  که 
بیش از حد نیاز به افغانستان وابسته است. حاال زمان 
بازگشت به عقب فرارسیده است. با این حال، فرایند 

جداشدن نیز پر از درد است. 
نیز  دیگری  بعد  کابل  از  پاکستانی  هیأت  بازدید 
دارد. طالبان در دو جبهه نقش ایفا می کنند: جبهه ی 
از  کابل  حکومت  با  گفت وگو  برای  دیپلماتیک، 

در  و  متحده  ایاالت  قبیل  از  سومی  جناح  طریق 
یک کشور بی طرف مانند دوحه در قطر  و جبهه ی 
به  تا  کابل  حکومت  بر  فشار  اعمال  برای  جنگ، 
پاکستانی  هیأت  دیدار  بدهد.  تن  آنان  خواسته های 
از کابل جبهه ی دومی آن را تضعیف کرده است. 
اکنون، طالبان در موقعیت قوی ای قرار ندارند تا بر 
خواسته های شان  به  تن دادن  برای  کابل  حکومت 
اعمال فشار کنند. تنها گزینه ای که برای آن ها باقی 
جبهه ی  شوند،  پذیرفته  خواسته های شان  تا  مانده 
با  در گفت وگوهای صلح  یعنی  است،  دیپلماتیک 
مشروع  نگرانی های  کنند،  شرکت  کابل  حکومت 

آن ها شنیده شوند و تقاضاهای شان پذیرفته شوند.

33 سیاست جدید پاکستان
 در قبال افغانستان
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طالبان چهار نفر از مردم ولسوالی جاغوری را ربوده اند و برای رهایی شان چند 
شرط دارند:

1- مردم جاغوری 25 لک افغانی به طالبان بدهند
2- زن خارجی ایکه در بند امنیت ملی است و قرار بود آزاد شود اما نشد، از بند امنیت 

ملی رها شود
3- میدان جنگ را مردم جاغوری انتخاب کرده و با طالبان وارد جنگ شوند

حراست از جان و مال مردم، یکی از وظایف اساسی رییس جمهور است. چه مطابق 
قانون اساسی بسنجیم چه مطابق قانون انسانی! قانون اساسی که پیش از شروع کار 
این حکومت فاتحه اش خوانده شده بود، می ماند قانون انسانی. رییس جمهور نیز 

برای رهایی آن ها چند شرط ناچیز دارد:
1- مردم جاغوری قول بدهد که دیگر طالبان آن ها را گروگان نگیرد. ما هر روز شش 

میلیون دالر از کجا کنیم که گروگان ها را رها کنیم؟!
2- طالبان قول بدهد که گروگان گرفتن و بعد از آن 25 لک افغانی گرفتن از مردم 
دهن شان را مزه ندهند و بار دیگر گروگان نگیرند. ما چه وقت این مردم را بگیریم؟
3- داکتر عبداهلل قول بدهد که دیگر هیچ وقت، یعنی در تمام عمر خود از جاغوری 

رای نیاورد. 
4- اگر شرایط فوق را قبول ندارید، دست تان باالی دست داکتر عبداهلل و از کل 

تان یک جا خالص! میدان فکر را شما تعیین کنید، باهم مسابقه ی فکر می دهیم. 
همین که داکتر عبداهلل احساس کرد که او نیز در قبال آرای ایکه از مردم جاغوری 
بدست آورده، مسئول است؛ فوراً دست به کار شده است. داکتر عبداهلل گفته که اگر 
خدا خواسته باشد و به شرافت تان قسم که من تار تار موی مردم جاغوری را دوست 
دارم. این ها چه خوب در انتخابات شرکت کردند و چه خوب رای دادند. من دروغ گو 
نیستم و هیچ جا نگفته ام که یکی از آرزوهای من معلمی در جاغوری است. کسی 
که عالقه ی معلمی در جاغوری داشته باشد، این قدر بی تفاوتی و بی ننگی را پیشه 
نمی کند. من بارها گفته ام که مردا را قول اس! بازهم می گویم که مردا را قول اس! 

قول می دهم که گروگان ها را آزاد کنم اما من هم چند شرط دارم:
رها  زودی  به  و  نمی بینند  طالبان  از  آسیبی  هیچ  که  بدهند  قول  گروگان ها   -1

می شوند.
2- در تمام مکاتب جاغوری، عکس داکتر عبداهلل کالن، از محمد خان کوچک و از 

محمد محقق هم کوچک تر نصب شود.
3- مردم جاغوری همان گونه که در روزهای انتخابات لطف کرده به من رای دادند، 
یک لطفی دیگر هم بکنند. ماهانه برای من معاش بدهد، از 5 لک افغانی کم نباشد، 

از آن باالتر خانه را خدا وس! 
4- اگر معاش نمی دهید، مشکلی نیست. می توانید ساالنه یک کاماز قروت به قصر 
مرمرین روان کنید. تمام لِلی های قروت، دانه به دانه چک می شود. پس سعی کنید 

تقلب نکنید.
5- اگر شرایط فوق را قبول ندارید، آرایش گاه را شما انتخاب کنید، همه هم دیگر 

را آرایش می کنیم. 
و سالمت  سرنوشت  نگران  زیادی  افرادی  غنی،  اشرف  و  عبداهلل  داکتر  کنار  در 
گروگان ها شده اند. از جامعه ی مدنی افغانستان گرفته تا حقوق بشر و نماینده گان 

اقوام افغانستان. 
جامعه ی مدنی افغانستان گفته که حاضر اند برای رهایی این گروگان ها اقداماتی را 

روی دست گیرند اما چند شرط دارد:
1- شخص رییس جمهور به جامعه ی مدنی چند دفتر و یک مبلغ بدهد.

2- شخص رییس اجرائیه بعد از این در هر کشوری که رفت، از جامعه ی مدنی با 
خود 5 نفر همراه ببرد.

3- اگر این ها را قبول ندارید، ما از خود کار و زندگی داریم. رفتیم که به زندگی 
خود برسیم. 

سازمان های حقوق بشری از این وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده و گفته که به 
شدت دنبال راهی برای رهایی گروگان ها است. سرنماینده ی این سازمان ها گفته که 
فعاًل از هر 2000 کودک، 10 نفر آن قبل از رسیدن به سن بلوغ مادر یا پدر می شوند. 
میزان مرگ و میر افراد مبتال به سرطان باال رفته. هرچه به این مردم می گوییم نمک 
کم تر بخورید، گوش نمی کنند و خلته خلته نمک می خورند. در بامیان مردم هنوز 
در غار زندگی می کنند، پس این اشرف غنی کجاست که می گفت چنین می کنیم، 

چنان می کنیم؟!
از  یکی  کردند.  برگزار  مشترکی  نشست  نیز  اقوام  نماینده گان  حال  همین  در 
نماینده گان قوم الف گفت که واهلل میان دو دوست چه بگوییم؟ ما که چیزی گفته 
نمی توانیم. یکی از نماینده گان قوم ب گفت که، هرچند که بی طرفی بی شرفی است 
اما ما دوست داریم تا یک زمان محدود بی طرف بمانیم. یکی از نماینده گان قوم ج 

گفت که گپ چیست؟! 
از سوی دیگر شورای علما گفته که برای آزادی گروگان ها وارد عمل خواهند شد 

اما چند شرط داریم:
1- مردم جاغوری ثابت کنند که طالبان نماز نمی خوانند، روزه نمی گیرند و مثل 

خلقی ها و پرچمی ها ناوقت از خواب می خیزند.
2- از وزارت حج و اوقاف بخواهند که دیگر برای علمای کرام اس ام اس روان نکند. 
پریروز به یک مال اس ام اس کرده که در جمعه ی بعدی در باب فواید جوک در ماه 

رمضان سخن بگوید. این کار از علما بعید است.
3- اگر دو شرط فوق را قبول ندارید، لطفاً مزاحم نشوید. اجرکم علی اهلل! 

حاال شما چه شرط های دارید، من نمی فهمم!  

خبرنگار ناراضی

شرط شرط بازی شده رفت!

پاکستان درک کرده که حمایت از گروه طالبان در افغانستان دیگر یک گزینه نیست 
و بی ثباتی در افغانستان باعث بی ثباتی در پاکستان می شود.

هادی دریابی

برگردان: حمید مهدوینویسنده: د کرت قیرص رشیدمنبع: دیلی تایمز

بازدید هیأت پاکستانی از 
کابل بعد دیگری نیز دارد. 

طالبان در دو جبهه نقش ایفا 
می کنند: جبهه ی دیپلماتیک، 

برای گفت وگو با حکومت کابل 
از طریق جناح سومی از قبیل 
ایاالت متحده و در یک کشور 
بی طرف مانند دوحه در قطر  
و جبهه ی جنگ، برای اعمال 
فشار بر حکومت کابل تا به 
خواسته های آنان تن بدهد. 

دیدار هیأت پاکستانی از کابل 
جبهه ی دومی آن را تضعیف 
کرده است. اکنون، طالبان در 

موقعیت قوی ای قرار ندارند تا 
بر حکومت کابل برای تن دادن 

به خواسته های شان اعمال 
فشار کنند. تنها گزینه ای 

که برای آن ها باقی مانده تا 
خواسته های شان پذیرفته شوند، 

جبهه ی دیپلماتیک است، یعنی 
در گفت وگوهای صلح با حکومت 

کابل شرکت کنند، نگرانی های 
مشروع آن ها شنیده شوند و 

تقاضاهای شان پذیرفته شوند.



افغانستان به خاطر ذخایر دست نخورده ی طبیعی اش با 

دهه ها  از  پس  است.  مواجه  جدی  بحران  یک  تهدید 

سرمایه گذاران  و  افغانستان  حکومت  ناامنی،   و  جنگ 

کشور  این  زیرزمینی  ذخایر  از  که  دارند  تأکید  خارجی 

قانون،   و  نظم  حاکمیت  غیبت  در  اما  کنند.  استفاده 

مانند  افغانستان  پیش روست.  در  جدی  تهدیدهای 

پاپواگینه ی  و  هایتی  طبیعی،  ذخایر  از  غنی  کشور  دو 

افغانستان  گرفتار شده اند،  منابع«  به »بالی  که  جدید 

صلح،  حفظ  خاطر  به  و  است  مواجه  تهدید  این  با  نیز 

گزینه ی  که  است  مجبور  پاک،  زیست  محیط   و  ثبات 

دست نخورده گذاشتن منابع طبیعی را به صورت جدی در 

نظر گیرد. اما مجبوری های اقتصادی این کشور خیلی 

زیاد است. 

فاصله  ساعت  یک  از  کمتر  کابل  از  طالبان  قلمرو 

پایگاه های  از  یکی  به صورت سنتی  لوگر  دارد. والیت 

افغانستان  دولت  نیروهای  بین  و  است  بوده  طالبان 

خشن  درگیری های  همواره   تروریست  پیکارجویان  و 

و  این والیت سفر کردم  به  اخیرا  صورت می گیرد. من 

از معدن مس عینک که استخراج آن به چینی ها واگذار 

شده است،  دیدن کردم. این معدن، یکی از بزرگترین 

ذخایر مسن در جهان است و قرار است کار استخراج 

آن در سال های آینده آغاز گردد. اما تا هنوز تاریخ دقیق 

آغاز کار استخراج معین نشده است. 

باستانی قرار گرفته است که  این معدن در یک مکان 

اما  می زنند.  موج  آن  در  بودایی  دوره ی  گران بهای  آثار 

دیدارش  جریان  در  ام سال  افغانستان  جمهور  رییس 

حکومتش  که  کرد  اعالن  چین،  پایتخت  بیجینگ،  از 

و  برود  پیش  به  هم چنان  معدن  این  کار  می خواهد 

حکومتش که وابسته به کمک های خارجی ست،  به در 

دوره ی  آثار  است.  نیازمند  استخراج  این  از  ناشی  آمد 

سال   2000 به  مربوط  تاریخی  مکان  این  در  بودایی 

پیش اند که نشان دهنده ی یک تمدن کهن بودایی ست 

که از این جا تا چین، هند و جاپان گسترده بوده است. 

این شهر کهن، جوهرآالت طالیی،  از  باستان شناسان 

بشقاب های نقره ای و اسکلیت انسان را پیدا کرده اند. 

یک قرارداد سری بین کابل و بیجینگ در سال 2007 

افغانستان  بود که حکومت  ام سال  فقط  و  امضا گردید 

اما  دهد.  بیرون  را  داد  قرار  آن  محتوای  شد  حاضر 

سیستم  نبود  و  مس  جهانی  قیمت  سقوط  ناامنی،  

روبرو  جدی  موانع  با  را  سرمایه گذاری  این  حمل ونقل، 

از  یکی  معدن  این  استخراج  هم  هنوز  است.  کرده 

بزرگترین پروژه های افغانستان است، کشوری که ذخایر 

زیرزمینی آن تریلیون ها دالر ارزش دارد. 

لوگر  در  معدن  این  نزدیک  دهکده ی  یک  باشندگان 

به من گفتند که پس از آغاز کارها برای استخراج این 

معدن زندگی آنها جهنمی شده است. آنها هم از سوی 

دارند  قرار  فشار  زیر  شورشیان  از سوی  هم  و  حکومت 

توسعه ی  برنامه های  و  کنند  ترک  را  شان  زمین های  تا 

اقتصادی در آنجا اندک بوده اند. 

دولت  و  امریکایی  هلیکوپترهای  غرش  زیر  در   

این  تأثیر  درباره ی  محل  مردم  قصه ی  به  افغانستان، 

یکی  نذیرخان،  سپردم.  گوش  آنها  زندگی  بر  معدن 

همراهی  معدن  ساحه ی  تا  مرا  محل،  باشندگان  از 

و  طالبان  و  از ظهر خراب می شود  بعد  در  امنیت  کرد. 

گروه های مرتبط با دولت اسالمی )داعش( گشت وگذار 

با خارجی ها را در آنجا دشوار ساخته است. 

که  گفت  میرجان،   مال  ملک  آن جا،   بزرگان  از  یکی 

آنها  به  استخراج مس عینک،   برای  کارها  آغاز  از  پس 

گفت:»شرکت  او  است.  شده  داده  زیادی  وعده های 

اما هرگز هیچ کسی  چینی زمین های ما را تصرف کرد. 

دریافت  پولی  و  است  نداده  ما  به  زمینی  آن،  بدل  در 

نکرده ایم. ما احساس کردیم که گویا آنها حمله کردند و 

زمین های ما را گرفتند.« 

میرجان گفت که درباره ی روند و چگونگی استخراج با 

برای  کاری  و فرصت های  نشده است  آنها هیچ مشوره 

استخراج  از  هم  هنوز  که  گفت  او  کم اند.  خیلی  آنان 

هیچ کسی  دولت  طرف  از  اما  می کند،  پشتیبانی  معدن 

نیامده است که به ما توضیح دهد این معدن برای ما چه 

سودی خواهد داشت. در یک منطقه ی جنگی مشوره با 

من  که  مردی  ده  آن  تمام  اما  دشواری ست.  کار  مردم 

کابل  در  حکومت  مقام های  از  کردم،   صحبت  آنها  با 

محیط زیستی  آسیب های  که  گفت  او  بودند.  ناراحت 

ابتدایی  کاوش های  و  باالست  خیلی  معدن  استخراج 

جوی های آب آنان را آلوده کرده است. 

روزافزون  بداقبالی های  از  نمونه ا ی  عینک  مس 

 2001 سال  در  طالبان  سرنگونی  از  پس  افغانستان 

کشور  این  به  خارجی  سربازان  و  پول  اسلحه،  است. 

نداشت  وجود  نظارت  و  حساب دهی  اما  شدند،  سرازیر 

و به این دلیل نتیجه ای در پی نداشته است.  حمله بر 

خارجی ها و کارمندان دولت افغانستان هر روز افزایش 

می یابد. 

اندک  و حضور خیلی  با قطع شدن کمک های خارجی 

تالش  در  عاجزانه  افغانستان  دولت  خارجی،   سربازان 

جلب  است.  خود  بقای  برای  راه هایی  پیداکردن 

معادن  استخراج  برای  خارجی  سرمایه گذاری های 

دولت  ناچاری ست.  راه های  این  از  یکی  افغانستان 

را  افغانستان  معادن  استخراج  در  دارد  تالش  استرالیا 

کمک کند. اما در کابل به من گفتند که این تالش ها 

ضعیف تر از آن است که ره به جایی ببرد. 

دیوید  تحقیقاتی  انستیتوت  توسط  که  گزارش  یک 

آیزنبرگ درماه اپریل نشر شد، دریافت که کمک تقریبا 

500 ملیون دالری ایاالت متحده برای حمایت از صنعت 

در  ظرفیت  نبود  خاطر  به  افغانستان  معادن  استخراج 

وزارت معادن افغانستان برای مدیریت قراردادها و نبود 

نظارت از سوی امریکایی ها، هدر رفته و هیچ موفقیتی 

در پی نداشته است. 

جاوید نورانی یکی از کارشناسان استخراج معادن گفت 

که اگر دولت افغانستان نتواند تضمین های کافی برای 

مسایل  نتواند  و  کند  فراهم  محیط زیست  از  حفاظت 

بگیرد،  نظر  در  را  معادن  استخراج  به  مربوط  اجتماعی 

آن  استخراج  از  بهتر  معادن،  استخراج  از  نظر  صرف 

است. 

فمینیسم موج دوم: اواخر قرن بیستم- 3
مرفه  زنان  که  بحث  این  طرح  خاطر  به  فریدمن 
زندگی های شان  می کرد  تشویق  را  حومه نشین 
فراتر  بتوانند  که  کنند  برنامه ریزی  شکلی  به  را 
خارج  کارهای  به  و  رفته  خانه داری  وظایف  از 
در  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  بیاورند،  رو  خانه  از 
زنان  از  زیادی  تعداد  زمان،  همان  در  که  حالی 
کارهای  درماندگی  با  بودند  مجبور  که  بداقبال 
درآمد  اغلب  که  خانه  از  بیرون  شغل  و  خانه 
نادیده  ببرند،  پیش  هم زمان  را  داشت  ناچیزی 

گرفته می شدند.
با  رابطه  در  سیاه پوست   فمینیست  هوک،  بل 

وضعیت آمریکایی های فقیر چنین می گفت:
که  است  مادری  آزادی  معنای  به  »رهایی، 
به عنوان یک  سرانجام می تواند کارش- زندگی 
کند...  ترک  را  خانه-  در  ماندن  و  کاپیتالیست 
انجام  برای  و مجبوربودن  برای کاری  توانابودن 

آن کار، دو مسئله ی کامالً متفاوت هستند«.
با  و  دقیق  تحقیقات  اساس  بر  فریدمن  کتاب 
ادعانامه ای  و  بود  شده  نوشته  ظرافت  و  زیرکی 
زنان  حتا  که  بود  حقیقت  این  باره ی  در  پرشور 
محدودیت  در  نیز  متوسط  طبقه ی  ثروت مند 
زندگی می کنند و اغلب اوقات ناچار به پذیرش 
می شوند.  حصارها  این  غم انگیز  و  ناامیدانه 
از  باید  حداقل  زنی  هر  که  می کند  تأکید  او 
می خواهد.  چیزی  چه  واقعاً  که  »بپرسد«  خود 
که  برسد  باور  این  به  حقیقت  در  باید  سپس 
در  چیزی  هیچ  نه  فرزندانش ،  نه  شوهرش،  »نه 
دیگر  شبیه  نه  و  جنسی  رابطه ی  نه  خانه اش، 
شخصیتی  او  به  نمی توانند  هیچ کدام  زنان بودن، 

ببخشند«.
سیاست،  در  فریدمن  خود  فعالیت  زمینه ی 
طور  به  او،  نخستین  نوشته های  بود.  رادیکال 
از  دقیقی  آگاهی  نشان دهنده ی  خاص، 
او  این،  بر  عالوه  است.  اجتماعی  نابرابری های 
از  از آن ها  تعدادی  زنان دیگر که  از  با گروهی 
»اتحادیه ی کارگران اتومبیل سازی« بودند، یکی 
 »)NOW( از اعضای پایه گذار »سازمان ملی زنان
شد که آغاز به »تشویق زنان به شرکت کامل در 
پذیرش  با  آمریکایی،  جامعه ی  در  جاری  روند 
در  آن،  به  وابسته  مسئولیت های  و  امتیازها  تمام 

مشارکتی کامال برابر با مردان« کردند. 
مسن تر  زنان  از  دیگر  تعدادی  مانند  فریدمن  
جدید  گفت وگوهای  که  بود  نگران  جنبش،  در 
فمینیستی، به جای حرکت به جلو، انعطاف ناپذیر 
همان  به  راجع  گذشته،  به  نسبت  واکنش  در 
شکل  قدیمی  شیوه های  با  و  قدیمی  مشکالت 
دوم«  »مرحله ی  متن  در    1981 در  او  بگیرد. 
ارزشمند  اما  اندک  بسیار  تغییراتی  که  می پذیرد 
علی رغم  آمده اند.  وجود  به  زنان  زندگی  در 
برای  طوالنی مدت  و  طاقت فرسا  تالش های 
از  بعضی  برابر«،  حقوق  »اصالحیه ی  تصویب 
ایالت ها هنوز آن را رد می کردند. شکاف رو به 
گسترش میان فریدمن و نسل جدید فمینیست ها، 
اجتناب ناپذیر بود؛ گرچه منصفانه نیست اگر او 
را متهم به داشتن »واکنش منفی« کنیم. او متنی 
از یک روزنامه نگار در تورنتو را با تأیید آن  نقل 

قول می کند:

»من همان طور که نمی خواهم در پنجاه سالگی 
به عنوان زنی زیبا و جاهل شناخته شوم، عالقه ای 
گرفتار  فمینیست  برچسب  با  که  ندارم  این  به 
باشم. برچسب جنبش رهایی، کسانی  که با آن 
ضمیمه شده اند را محدود می کند و این دور از 
فلسفه  این  که  تناقض آن جاست  است.  انصاف 
برچسب  زنان  بر  که  دیدگاهی  ویران کردن  برای 

می زد، آغاز شد«.
اما  باشد؛  غیرمنصفانه  است  ممکن  او  انتقاد 
نمی توان آن را فوراً و بدون تأمل بی اعتبار خواند.

در میان فمینیسم غربی یا جنبش رهایی زنان- چرا 
که خیلی زود به این نام شناخته شد-  حداقل در 
انرژی ای که  تنوع زیادی وجود داشت و  ابتدا، 
گروه های  از  ماندن  بیرون  از  برخاسته  حدی  تا 
از  ناشی  دیگر  بخش  و  موجود  چپ گرای 
اختالف نظرهای تأثیرگذاری بود که درون خود 
این جنبش رو به رشد وجود داشت. خیلی از زنان 
جوان تر- از میان جنبش دانش آموزان، معترضان 
احساس  جدید-   چپ  فعاالن  و  انتی ویتنام 
از  مردشان،  همراهان  توسط  آن ها  می کردند 
از  زنانی  شده اند.  گذاشته  کنار  بازی  زمین 
»دانش آموزان آمریکایی در حمایت از جامعه  ی 
دموکراتیک )SDS(«، در 1965 اعالم کردند که 
ارزش  مورد  در  فکر کردن  »متفاوت  آموختن  با 
گذشته   در  که  مردمی  توانایی های  و  شخصی 
نقش آن ها در جامعه چالش برانگیز نبوده است«، 
تالش  به  »آغاز  جنبش  این  در  بسیاری  زنان 
با  روابط شان  در  این درس ها  بستن  کار  به  برای 
مردان« کرده اند. دو سال بعد، زنان »SDS« تأکید 
که  می کنند  تصدیق  »برادران شان...  که  کردند 
با  باید خودشان از عهده ی مشکالت شان  آن ها 
از  بعضی  برآیند«.  مردانه  شوونیزم  کور  تعصب 
جنبش  »صدای  نام  به  کوچکی  روزنامه ی  زنان 
رهایی زنان« به راه انداختند و هم چنان مانیفستی 
را توسط  »فعاالن چپ جدید« که خود  زنان  از 
همکاران مردشان کنار زده می دیدند  و به شدت 
از اظهارنظر استاکلی کارمیشل خشمگین بودند، 

منتشر شد. 
از  فمینیستی:  »تیوری  کتابش،  در  هوک،  بل 
تمام  منتقد  به شدت   ،»)1984( مرکز  تا  حاشیه 
که  زنانی  به  هرگز  که  می گفت  و  بود  جنبش 
محرومیت های  و  سرکوب ها  اصلی  »قربانیان 
جنسی... و ناتوان از تغییر وضعیت زندگی شان« 
خود  از  دفاع  برای  نشده  داده  اجازه  هستند، 
فمینیسم  که  می کند  تأکید  او  بزنند.  حرفی 
با  را  زنان  از  بسیاری  و  است  نژادپرست  کنونی 
او،  باور  به  است.  کرده  رها  تلخی  سرخوردگی 
زنان جنبش، به طور مداوم مسایل عمیقاً پیچیده 
نادیده می گیرند.  بافته ی نژاد و طبقه را  و در هم 
تأکید بر »محرومیت« مشترک زنان، در حقیقت 
میان  موجود  وحشت ناک  واقعی  نابرابری های 
جامعه ی آمریکایی را نادیده گرفته است. هوک 
گونه ای  به  سفیدپوست  زنان  که  می کند  تأکید 
به  متعلق  تنها  جنبش  گویی  که  کرده اند  رفتار 
با تمام  آن هاست؛ آن ها این حقیقت را که زنان 
جنسی،  »رویکردهای  پیش داوری ها،  انواع 
تقسیم  اجتماعی«،  طبقه ی  امتیازات  نژادپرستی، 

شده اند را نادیده می گیرند.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش سی و هفتم

افغانستان برای پرهیز از جنجال بیشتر، 
از خیر استخراج ذخایر مس بگذرد

از  نمونه ا ی  عینک  مس 
بداقبالی های روزافزون افغانستان 
در  طالبان  سرنگونی  از  پس 
و  پول  اسلحه،  است.   2001 سال 
کشور  این  به  خارجی  سربازان 
و  حساب دهی  اما  شدند،  سرازیر 
این  به  و  نداشت  وجود  نظارت 
دلیل نتیجه ای در پی نداشته است.  
کارمندان  و  خارجی ها  بر  حمله 
دولت افغانستان هر روز افزایش 

می یابد. 
خارجی  کمک های  شدن  قطع  با 
سربازان  اندک  خیلی  حضور  و 
خارجی،  دولت افغانستان عاجزانه 
راه هایی  پیداکردن  تالش  در 
جلب  است.  خود  بقای  برای 
برای  خارجی  سرمایه گذاری های 
یکی  افغانستان  معادن  استخراج 
از این راه های ناچاری ست. دولت 
استخراج  در  دارد  استرالیا تالش 
کند.  کمک  را  افغانستان  معادن 
این  که  گفتند  من  به  کابل  در  اما 
تالش ها ضعیف تر از آن است که 

ره به جایی ببرد. 

منبع: گاردین

نویسنده: آنتونی لیوستین

برگردان: جواد زاولستانی 
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یادداشت های سخیداد هاتف

دولت وحدت ملی هر چیزی باشد، دولت وحدت ملی 

نیست. این دولت، دولت نزاع دایمی و دولت بحران ملی 

است.

صدای  قاطعیت  نشان دادن  برای  کشور  جمهور  رییس 

ابروهای درهم  با  بار که فریاد می زند،  مناسبی دارد. هر 

رفته، که فالن و فالن و فالن مشکل را حل خواهد کرد و 

فالن فساد و نابه سامانی را از ریشه خواهد کند، دل آدم 

قبلی، می سوزد که هیچ  به حامد کرزی، رییس جمهور 

یک از توانایی های این یکی را نداشت. حداقل حنجره ی 

اصالح گر این رییس را نداشت. با همه ی این ها، به نظر 

می رسد که نه شهرت علمی این رییس جمهور سودی به 

نه در حنجره ی فریادخیزش خیری  مملکت می رساند و 

برای مردم هست. علتش هم روشن است:

این رییس جمهور اندیشه ی قومی و قبیله ای دارد. توانایی 

قبیله است  علمی و هیجان اصالح گری اش در خدمت 

که  کاری  مهم ترین  همین،  برای  ملت.  خدمت  در  نه  و 

هر دولت برای شهروندان کشور بکند و آن تأمین امنیت 

چرا؟  نمی یابد.  روشنی  مفهوم  هرگز  او  نظر  در  است، 

برای این که تأمین امنیت مردم افغانستان فعالً فقط یک راه 

و یک معنای روشن دارد: سرکوب طالبان. اما این عبارت 

»سرکوب طالبان« دل رییس جمهور ما را غرق می کند. به 

خاطری که سرکوب شدن طالبان یعنی خالی شدن پشت 

یعنی ظرفیت وحشت و خشونت بی مهار،  قبیله؛  پناه  و 

این  گرفتن.  ازش  را  قبیله،  زند گی  اصلی  مایه ی  همان 

از چنین پشتوانه ای محروم شود،  قبیله  امکان که روزی 

ستون فقرات رییس جمهور ما را می لرزاند. این است که 

نمی شنویم.  باب  این  در  قاطعی  سخن  او  از  هیچ وقت 

سهمیه ی عسل را با فریاد و غوغا قطع می کند. در باره ی 

می گوید.  سخن  خشم  و  شجاعت  با  پایتخت  راه بندان 

و  انسانیت  بی رحم  دشمنان  یعنی  طالبان،  مورد  در  اما 

مدنیت، دلش نرم و صدایش مخملین می شود.

ثمربخشی  تاکتیک  از شاهراه ها  حاال که ربودن هزاره ها 

و  آسان تر  را  روش  این  احمدزی  آقای  برادران  و  شده 

کم هزینه تر یافته اند، دولت وحدت ملی هم چنان ساکت 

چند  قبیله،  گیالنی های  پیش  روز  چند  همین  است. 

ربودند. واکنش  را،  را، حتا دو زن هزاره  از هزاره ها  نفر 

نام جاده ی شهید  دولت  بود؟  جنایت چه  این  به  دولت 

دیگری  انتظار  داد.  تغییر  را  کاتب  فیض محمد  و  مزاری 

هم نمی توان داشت. هرکس باید به وظیفه ی بحران آفرینی 

خود عمل کند. دولت به طریقی، برادران آن سو به طریقی 

دیگر.

تفسیر  چه  را  دولت  رفتارهای  این  آخر  بدبینم؟  خیلی 

جنایتی  طالبان  وقت  هر  چرا  کرد؟  می توان  دیگری 

می کنند، دولت یک بحران موازی دیگر را در پایتخت راه 

می اندازد تا اذهان عمومی را صدپارچه کند؟ چرا دولت 

وحدت ملی مهم ترین کارش شده آزار دادن این یا آن پاره 

از بدنه ی ملت؟ چرا این دولت تمام نیروی افغان ها را در 

برابر طالبان بسیج نمی کند؟ چرا این دولت سعی می کند 

جوی فاصله ها را به خندق فاصله ها تبدیل کند؟

دولت بحران ملی

یک هفته از گروگان گیری چهار نفر از شهروندان جاغوری، 
افراد مسلح  راننده توسط  مرد  دو زن، یک کودک و یک 
موقعیت  جاغوری  جنوب  طرف  به  که  رسنه  منطقه ی  در 
جوزا،   18 دوشنبه،  روز  عصر  افراد  این  می گذرد.  دارد، 
هنگاهی که به طرف خانه های شان در »ده مرده« ی جاغوری 
بزرگان  ربوده شدند.  از رسنه  مسلح  افراد  توسط  می رفتند، 
جاغوری به دنبال این رویداد با بزرگان رسنه مذاکره کردند 
تا آن ها برای آزادی این مسافران ربوده شده همکاری کنند 
و بکوشند که آن ها آزاد شوند و هم چنان ربایندگان آن ها را 
شناسایی کنند، وگرنه از این که این مسافران در منطقه  ی شان 
ربوده شده، مسئولیت آن به نحوی به گردن آن ها می افتد. 
طالبان  با  ابتدا  کردند.  تعقیب  را  موضوع  این  رسنه  بزرگان 
محلی  طالبان  و  کردند  مطرح  را  موضع  این  منطقه  ی شان  
دو  از  بعد  نیست.  آن ها  کار  گروگان گیری  که  گفتند  رسنه 
ربوده اند  را  مسافران  این  دیگری  افراد  که  شد  معلوم  روز 
داده اند.  انتقال  زابل  والیت  طرف  به  رسنه  از  خارج  به  و 
بزرگان جاغوری و رسنه برای آزادی این مسافران تا کنون 
بود  پیش  روز  دو  بار،  آخرین  و  داشته اند  نشست  چندین 
که ربایندگان به طور آشکار از انگیزه ی گروگان گیری این 
مسافران پرده برداشته و به ریش سفیدان رسنه گفتند که این 
افراد را در بدل رهایی یک زن شورشی خارجی که در نزد 
امنیت  ملی زندانی می باشد، گروگان گرفته اند. آن ها گفته اند 
بدل  در   -1 دارند:  شرط  سه  مسافران،  این  رهایی  برای  که 
رهایی آن ها 2.5 میلیون افغانی داده شود؛ 2- مردم جاغوری 
خارجی  شورشی  زن  آن  که  بیاورند  فشار  امنیت  ملی  به 
نمی کنیم.  رها  را  مسافران  ما  آن  غیر  در   -3 کند؛  آزاد  را 
میدان  مردم  این  و  بجنگیم  جاغوری  مردم  با  حاضریم 

جنگ شان را مشخص کنند.
این گروگان گیری در حالی صورت می گیرد که پیش از این  
مسافر   31 گذشته  سال  حوت  چهارم  در  گروگانگیرها  این 
از  بودند،  به سوی کابل در حرکت  قندهار  از  را زمانی که 
آن ها  تن   19 دوماه،  حدود  از  پس  و  ربودند  زابل  والیت 
را با زنان و کودکان به جامانده از شورشیان خارجی  تبادله 
کرد ند. از این میان، 11 تن از مسافران نزد گروگان گیران باقی 

ماندند و یک تن شان از سوی آن ها به قتل رسیده بود. 
در  را  گسترده ای  واکنش های  مسافر   31 گروگان گیری 

دنبال داشت و مردم یک صدا  به  از کشور  داخل و خارج 
خانواده های  و  مدنی  فعاالن  کردند.  محکوم  را  عمل  این 
آن ها با برپایی خیمه هایی، ماه ها تحصن کردند و خواستار 
رهایی  مسافران شان شدند. از همان زمان نگرانی این بود که 
تبادله ی این مسافران با زندانیان شورشی پیامدی جز ترویج 

گروگان گیری ندارد.
قبلی است  ادامه ی همان گروگان گیری  اخیر  گروگان گیری 
آزادی  برای  حاال  بودند،  ربوده  را  مسافر   31 کسانی  که  و 
افراد دیگر شان و باج گیری از مردم و دولت، این چهار نفر 

را نیز ربوده  اند.
گروگان گیری تاکتیک جدیدی است که طالبان و گروه های 
شورشی از آن کار می گیرند. آن ها برای تحقق دو هدف از 
این تاکتیک استفاده می کنند: یک، با این عمل می خواهند 
با  دو،  سازند؛  آزاد  دولت  زندان  از  را  خطرناک شان  افراد 
دامن  را  قومی  تنش های  و  اجتماعی  بحران  عمل شان  این 
فضای  ایجاد  و  دولت  تضعیف  برای  آن  از  و  می زنند 
و  طالبان  می گیرند.  کار  دولت  و  مردم  میان  بی اعتمادی 
گروه های شورشی تا کنون توانسته اند با این کار برای تحقق 

این دو هدف بهره ببرند.
گروه های  و  طالبان  شوم  عمل  این  این که  بر  افزون  اما  
روابط  و  ارزش ها  شکننده ی  و  ننگین   شرم آور،  مخالف، 
میان اقوام و مردم افغانستان است، تا کنون اثرات زیان بار و 
مخرب آن را دولت و مردمانی که این عمل در منطقه  ی شان 
و توسط فرزندان شان انجام می شود، جدی نگرفته اند. این 
افزون  گروگان گیری ها،  این  انگیزه ی  که  می رساند  واقعیت 
بر اهداف سیاسی، به نحوی ذهنیت قوم گرایانه و سرکوب 
تا کنون  نیز هست. در دو قضیه ی گروگان گیری که  قومی 
بزرگان  آن  قبال  در  و  بوده  هزاره ها  هدف  گرفته،  صورت 
پشتون که این عمل در منطقه  ی شان صورت گرفته، واکنش 
جدی نشان نداده اند و با سکوت شان به نحوی این عمل را 
توجیه کرده اند. این که گفته می شود این گروگان گیری کار  
افغانستان وجود خارجی ای  در  داعش  است،  داعش  افراد 
این  و  ندارد  گروه   این  با  هم نوا  شورشیان  و  طالبان  از  غیر 
افراد خودی از یک قوم خاص اند که هم در صف داعش 
قرار گرفته اند و هم به نام این گروه دست به گروگان گیری 
را  قومی  اختالف های  کار شان  این  با  آنها  می زنند.  قومی 
دامن می زنند و در پی  هژمونی قوم شان و ستم بر قوم دیگر 
طالب  یک  چرا  نیست؛  چنین  اگر  می باشند.  سرزمین  این 
پشتون معتقد به اخوت اسالمی پیدا نمی شود که این عمل 
را در قلمرو طالبان نکوهش کند و جلو آن را بگیرد؟ چرا 
صدای  که  نیست  پشتون  قومی  بزرگ  و  ریش سفید  یک 
بلند کند و روستا به روستا، والیت به والیت  اعتراضش را 
در  عمل  این  باید  که  بگوید  و  بگرد د  قومش  میان  در 
منطقه  اش و توسط فرزندان قومش انجام نشود؟ یا چرا یک 
نفوذ  از  نمی شود که  پیدا  پشتون  سیاست مدار وطن دوست 
سیاسی اش استفاده کند و این عمل را به طور جدی محکوم 
کرده و توان و قدرت دولت را برای جلوگیری از این عمل 
کجاست  بیاندازد؟  کار  به  نفاق افگنان  این  سرکوب  نیز  و 
ننگین تحجرگرایی،  آن ننگ پشتانه که نمی تواند لکه های 
تفکر طالبانی و آدم ربایی  قومی را از دامن فرزندان پشتون 
پاک کند؟ اگر بزرگان این قوم برای پاک کردن این لکه های 
ننگین به پا نخیزند، در فردای تاریخ در برابر وجدان انسانی 
فرزندان آینده  ی شان و عزت و شرف انسانی این سرزمین و 

قوم شان روسیاه اند.

کجاست آن ننِگ پشتانه؟ 

کجاست آن ننگ پشتانه که 
نمی تواند لکه های ننگین 

تحجرگرایی، تفکر طالبانی 
و آدم ربایی  قومی را از دامن 

فرزندان پشتون پاک کند؟ 
اگر بزرگان این قوم برای 

پاک کردن این لکه های ننگین 
به پا نخیزند، در فردای 
تاریخ در برابر وجدان 

انسانی فرزندان آینده  ی شان 
و عزت و شرف انسانی این 

سرزمین و قوم شان روسیاه 
اند.

بشیر یاوری



بدون  زندگی  کرده اید  تصور  تا به حال  آیا 
باشد؟  می تواند  چگونه  بلند مدت  حافظه ی 
آدرس ها  اطرافیان،  و  دوستان  اسم  از  شام  ذهن 
فرض  بود.  خواهد  خالی  تیلفون ها  شامره ی  و 
کنید،  سخرنانی  جلسه ای  در  بخواهید  کنید 
نتیجه قطعا افتضاح خواهد بود و به هر حالت 
خواهید  پیش رو  ترسناکی  و  دلهره آور  زندگی 

داشت.
حقیقت آن است که از دست دادن یا تضعیف 
نقطه ای  برای هرکس و در هر  حافظه می تواند 
از زندگی رخ دهد. زمانی از دست دادن حافظه 
با افزایش سن مرتبط بود و در سال های  اغلب 
تغییراتی  اما  می افتاد.  اتفاق  بیشرت  عمر  پایانی 
که در سبک زندگی ایجاد شده ، عواملی نظیر 
برنامه های شلوغ و اسرتس زا در محل کار، رژیم 
حد  از  بیش  کشیدن  سیگار  ناسامل،  غذایی 
از  که  می کنند  کمک  الکول  زیاد  مرصف  و 
عنوان یک  به  و حافظه  مغز  قدرت  دست دادن 

مشکل شایع در متامی سنین شناخته شود.
اکنون سوالی که مطرح  می شود، این است که آیا 
می توان ظرفیت مغزی را بهبود داد؟ خوش بختانه 
مطالعات علمی  به  توجه  با  مثبت است.  پاسخ 
نظیر ورزش،  از روش هایی  استفاده  با  انجام شده 
هیپنوتیزم، شناخت درمانی، رژیم غذایی خاص، 
مدیریت اسرتس و حتا برخی از داروهای طبیعی 
می توان ظرفیت و توانایی مغز را افزایش داد. در 
نظر داشته باشید که از دست دادن حافظه اگر به 
دلیل آسیب ناگهانی مغز نباشد، اغلب فرایندی 
طوالنی و زمان بر است. اگر در حال حارض حس 
مسایل  منی توانید  گذشته  مثل  که  می کنید 
بیاورید،  یاد  به  یا  بسپارید،  به خاطر  را  مختلف 
را  زیر  ساده ی  تکنیک های  که  است  آن  وقت 
زوال  از  جلوگیری  و  مغزی تان  توان  بهبود  برای 
بیشرت حافظه ی کوتاه و بلند مدت استفاده کنید.

1- گروه بندی و مربوط کردن کلامت
تحصیل  دوران  طول  در  حتامً  را  تکنیک  این 
استفاده  حفظی  دروس  خاطرسپردن  به  برای 
زمینه ای خاص  در  وقتی می خواستید  کرده اید. 
موارد مختلف را حفظ کنید، حروف اول موارد 
حتا  یا  بامعنا  لغتی  و  می چسباندید  هم  به  را 
کلمه  آن  می ساختید.  قابل حفظ  اما  بی معنا 
امکان را  این  به ذهن شام  به عنوان یک رسنخ 

می داد که موارد را ساده تر به یاد بیاورد.
یادگیری  و  حفظ  حالت  در  شام  که  زمان  هر 
با  را  آن  کنید  سعی  هستید،  جدید  موضوعی 
مرتبط  خود  قدیمی  دانش  و  پیشین  اطالعات 
افرادی  با  محیط  در یک  که  زمانی  مثال  کنید. 
سپردن  خاطر   به  برای  می شوید،  آشنا  جدید 
با نام افرادی که  نام و مشخصات افراد، آن ها را 
رستگار  دکرت  مثالً  کنید.  مرتبط  می شناسید 
دوست مهندس رحیمی. برای ایجاد ارتباط بین 

اسامی، از خالقیت ذهنی خود استفاده کنید.

می توانید  که  ساده ای  راه های  از  دیگر  یکی 
از  اعداد  سپردن  خاطر  به  برای  خصوص  به 
گروه های  ایجاد  و  شکسنت  کنید،  استفاده  آن 
کوچک تر است. مثال می توانید به جای تالش 
طور  به   ۸۰۰۴۵۶۷۸۹۰ شامره ی  حفظ کردن  برای 
کامل، آن را به چند گروه سه تایی یا چهارتایی از 
اعداد شبیه این سه گروه ۸۰۰، ۴۵۶، ۷۸۹۰ تقسیم 

کنید.
2- ورزش کردن و خوردن غذاهای سامل

هامن قدر که ورزش کردن برای بدن رضوری  است، 
به هامن اندازه برای قدرت ذهن نیز حایز اهمیت 
فعالیت های  که  داده  نشان  مطالعات  است. 
فیزیکی می تواند به طور قابل  توجهی در بهبود 
قبیل  از  ورزش هایی  باشد.  مؤثر  مغز  سالمت 
هرنهای  دویدن،  آهسته  پیاده روی،  ایروبیک، 
مغز،  به  اکسیجن رسانی  افزایش  با  یوگا  و  رزمی 
توانایی مغز را در ذخیره کردن اطالعات افزایش 
فعالیت  نوع  هر  در  رشکت  هم چنان  می دهند. 
بیامری  به  ابتال  احتامل  می تواند  فیزیکی 
آلزایمر، پارکینسون و هانتینگتون را کاهش داده 
یا رشوع آن را به تأخیر بیاندازد. طبق مطالعات، 
به  روزانه  که  آلزایمر  بیامری  به  مبتال  افراد 
بهرت و رسیع تری  بهبود  ورزش کردن می پردازند، 
هر  به  اگر  اما  داشته اند.  حافظه  عملکرد  در  را 
علتی متایل به فعالیت بدنی ندارید، انجام دادن 
بازی های فکری هم می تواند در بهبود عملکرد 

مغز در ذخیره کردن داده ها مؤثر واقع شود.
را  شام  مغز  کارکرد  نیز  می خورید  که  غذایی 
که  آلی  غذایی  مواد  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت 
اسیدهای  و  پروتین ها  انتی اکسیدان ها،  از  غنی 
چرب رضوری هستند، بهرتین مواد برای سالمتی 
سبزی ها،  انواع  و  میوه ها  شده اند.  شناخته  مغز 
لوبیای رسخ غنی  ذغال اخته )نوعی گیالس( و 
خشک  میوه های  و  هستند  انتی اکسیدان ها  از 
اسیدهای  و  پروتین  غنی  منابع  دانه ها  انواع  و 
اصلی  دلیل  می روند.  شامر  به  رضوری  چرب 
توصیه  انتی اکسیدان دار  غذاهای  خوردن  آن که 
می شود، این است که انتی  اکسیدان از به وجود 
آمدن رادیکال های آزاد که برای سلول های مغز 
مرض هستند، جلوگیری می کند و نقش مهمی 
در پیش گیری از رسطان و بیامری آلزایمر دارند.

3- خوابیدن
و  روانی  سالمت  برای  رضوری  عنرصی  خواب 
باشید،  نداشته  کافی  خواب  اگر  است.  عاطفی 
ظرفیت  اساس  بر  بود  نخواهد  قادر  شام  مغز 
خواب  از  محرومیت  کند.  عمل  خود  کامل 
مسئله،  حل  مانند  اولیه  مهارت های  از  برخی 
در  و  انتقاد  و  تحلیل  قدرت  و  خالق  تفکر 
نتیجه مهارت هایی که برای تصمیم گیری به آن 

احتیاج دارید را به خطر می اندازد.
از  پنسیلوانیا،  دانشگاه  محققان  گفته ی  به 
در  حتا  خواب  ساعت  چهار  یا  سه  دست دادن 

یک شب تأثیرات منفی در قدرت مغز و حافظه 
محققان  از  برخی  هم چنان  می گذارد.  جای  به 
حدود  مدت  به  کافی  خواب  که  معتقدند 
از  اطالعات  که  می شود  موجب  ساعت  هشت 
حافظه ی کوتاه مدت به حافظه ی بلندمدت وارد 
خاطر  به  برای  مناسب  خواب  بنابراین،  شوند. 

سپردن اطالعات مفید خواهد بود.
4- مدیتیشن

مدیتیشن یکی از تکنیک های مؤثر برای بهبود 
در  باربارا  سانتا  دانشگاه  محققان  است.  حافظه 
کالفرنیا برای اثبات این تأثیر آزمایشی را بر روی 
به  را  انجام دادند. آن ها دانشجویان  ۴۸ دانشجو 
یک  با  گروه  یک  کار  کردند.  تقسیم  گروه  دو 
کالس  به  آن  از  بعد  و  شد  آغاز  تغذیه  کالس 
مدیتیشن و مترکز حواس رفتند و گروهی دیگر 
فقط در کالس تغذیه رشکت کردند. تست های 
به  آمد،  عمل  به  گروه  دو  این  از  که  حافظه ای 
کالس  به  که  گروهی  که  داده  نشان  وضوح 
مدیتیشن رفته اند، به طور قابل توجهی مطالب 
را بهرت به خاطر سپرده اند و بهرت می توانند آن ها 

را به یاد بیاورند.
هر  می توانید  که  است  آن  در  مدتیشن  خوبی 
شام  به  رشایط  که  مدت  هر  به  و  روز  از  زمان 
و  دهید  انجام  را  آن  مترینات  می دهد،  اجازه 
بدون رصف هزینه های سنگین، حافظه ی خود 

را بهبود دهید.
مدیتیشن، درون پویی یا مراقبه به طور کلی فنوِن 
این  معتقدان  گفته ی  به  است.  ذهن  بر  تسلط 
روش، هدف مراقبه، تربیت و کنرتول ذهن توسط 
تکنیک های درون نگرانه برای رسیدن به شادی 
آگاهی و آرامشی عمیق و طوالنی و غیروابسته 

به غیر است.
5- کاهش اسرتس

و  مغز  توان  کاهش  در  کلیدی  نقشی  اسرتس 
اساس  بر  می کند.  ایفا  حافظه  دست دادن  از 
در  مزمن  و  حاد  تغییرات  اسرتس،  میزان  و  نوع 
مناطق خاصی از مغز ایجاد می شود و در نتیجه 
بلند مدت،  کوتاه مدت،  حافظه ی  می تواند 
درگیر  را  ضمنی  حافظه ی  و  آشکار  حافظه ی 

کند.
پاک کردن  و  برای کاهش اسرتس  راه  ساده ترین 
اعصاب  متدد  تکنیک های  از  استفاده  ذهن، 
افزایش  با  که  است  عمیق  تنفس  مترینات  با 
به  را  بیشرتی  اکسیجن  مغز،  در  خون  جریان 
در  اضافی  انقباضات  هم چنان  می رساند.  آن 
حالت  در  شام  بدن  و  می کند  رفع  را  عضالت 
کاهش  برای  دیگر  راه  می گیرد.  قرار  آرامش 
که  است  کارهایی  به  پرداخنت  اسرتس  سطح 
و  روش ها  آموخنت  می برید.  لذت  آن  انجام  از 
اسرتس  کنرتول  راستای  در  دیگر  تکنیک های 
قدرت  روی  بر  فاحشی  تأثیرات  می توانند  نیز 

ذهنی شام داشته باشند. )برترین ها(
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بگو مگو از

شغالُمردگی
شغال های  از  ام  خاطره  و  شد  شغال  از  سخن  امشب 

دهکده ام برگشت.
کودک که بودم در دهکدۀ ما شغال زیاد بود. شبها در 
تاریکی زوزه می کشیدند، زوزه های دسته جمعی. یکی 
از شغال ها وقتی از گوشۀ شروع می کرد، دیگران او را 
همراهی می نمود. خوب یادم هست که برای من چقدر لذت بخش بود، صدای شغال ها.
امروزه اما صدای شغال کم می شنوم، اما هر از گاهی می شنوم، ولی برایم لذت آور نیست. 

شغال ها را به سه دسته تقسیم کرده اند، طالیی، پهلو خط دار و پشت سیاه.
گاهی به خودم شک می کنم، نکند من یک شغال باشم. وقتی به زوزه هایم دقت می کنم، 
خودم را به شغال های پشت سیاه نزدیک می بینم. جغرافیای واقعی پراکندگی شغال ها را 
که در ویکی پیدیا نگاه کردم از این قرار بود، بخشی بزرگی از آسیا به شمول افغانستان 
و آفریقا را شغال های طالیی اشغال کرده است، بخشی از کشورهای آفریقای مرکزی 
و جنوبی را شغال های پهلو خط دار به خود اختصاص داده است و چند تا کشور آفریقای 
جنوبی را شغال های پشت سیاه النه ساخته است؛ که من جسما و عینا در آفغانستان 
از  را  خودم  که  هست  خودم  حس  این  و  ندارم  شغال ها  آن  با  قرابتی  هیچ  و  هستم 

شغال های پشت سیاه می بینم.
شغال ها حیوانات ترسو و خرابکارند. یادم هست که پوست اکثر نهال های دهکده ام را 
این شغال ها در زمستان ها می جوید و نهال ها در بهار می خشکید. مرغ ها و خروس ها که 
از دست این شغال ها روزگار خوشی نداشتند. هر روز می شنیدی که خروس مادر فالنی را 
شغال برده است و آنگاه چند تا بچۀ بی سر و پا جمع می شدیم و دنبال شغال می رفتیم که 
در نهایت پرهای پراکندۀ خروس را از کوه ها جمع می کردیم و به مادر فالنی می دادیم.

کار  از  شغال ها  اعصاب  شود،  زیاد  روستائیان  مزاحمت  و  همهمه  هنگامیکه  اند  گفته 
می افتد و به حالت بی هوش و اغماء می روند و به این حالت شغال مردگی اطالق می شود. 
با این همه من از شغال مردگی می ترسم. زوزه ها زیاد و بی موقع اند و شغال مردگی در 
راه. بگذریم، اگر من یک شغال بودم، لطفا نوعیت ام را مشخص کنید. اصال ناراحت 

نمی شوم، چون من اصال در مخیله ام نمی گنجد که یک کفتار تنها باشم.
پ.ن: شغال گوشتخوار است.

چرا جاده شهید مسعود تغییر نام نمیکند ، چرا پشتونستان 
وات تغییر نام نمیکند ، چرا یک نهاد علمی را بنام ربانی 

نام گزاری کرد .
کرزی  حامد  اسم  به  و  داد  نام  تغییر  را  هوایی  میدان  چرا 

مسمی کرد 
و ازین قبیل ده ها جاده بنام شخصیت های پشتون و تاجیک نامگذاری شده .

چه فرق میکند یک جاده به اسم پدر تاریخ معاصر افغانستان ) کاتب ( نامگذاری شود .
چه فرق میکند یک جاده به اسم شهید مزاری مسمی شود .

جاهلیت و تعصب تا این حد ندیده بودم

در روز مادر، انسانهای وحشی گلوی یک مادر را بریدند
اومی  بانوی هفتاد ساله هنوززنده است و  این  خوشبختانه 
گوید تفنگداران مسلح شب گذشته به خانه اش حمله کردند و 
قصد داشتند پسرش را بکشند، اما زمانیکه به این کار موفق 

نشدند، با چاقو بر وی حمله کردند.
گفته می شود که این زن حدود هفتاد ساله است و فعلن در بیمارستان محلی والیت بلخ زیر 

تداوی قرار دارد.
بی بی گل هفتاد ساله گفت: "مردان مسلح بودند و قصد کشتن پسرم را داشتند؛ اما زمانی که 

موفق نشدند، سر مه را پیچاندند و با چاقو گردنم را بریدند."

سفارت سرزمین شیخ و مریدان، اعالمیه مطبوعاتی را ارسال 
داشته اند که فردا در مراسمی در کابل، کمک های خود را 
به مردم افغانستان اعالم میکنند و تفاهمنامه یی را با کابل 

نیز به امضا می رسانند.
خدا خیرمان را پیش کند که شیخ خرما را مفت نمی دهد و 
در بدل هر شتر، سیصد جان می ستاند، حال دیده شود که سخاوت شیخ و حسن نیت او در قبال 
کشوری که مریدانش راه بهشت تعین کرده اند، تا چه حد خواهد بود و تا چه حد بالعوض !!!. 

امیدوارم همان چک سفید ایجاد مدرسه وهابی خود را به نام کمک ارائه ندارد

هر روز شاهد یک عقده گشایی و خصومت عریان بر ضد 
هزاره ها هستیم. عقده گشایی های حقیرانه و رسوا. کدام 
"خر" در کمیسیون نامگذاری جاده های شهر کابل، نشسته 
است که تا هنوز نمی داند سرک شهید مزاری در کابل بیشتر 
از یک دهه به این نام بوده و تغییر این نام، بازی کردن با 
احساسات و عواطف یک جمعیت چند میلیونی است؟ آیا آرامش و امنیت و مصلحت یک شهر 
چند میلیونی و چندفرهنگی باید به همین سادگی قربانی عقده گشایی محض یک آدم ابله و 
عقده ای شود؟ در این نهادها باید کسانی مسؤول شوند که معتقد و مبلغ تحمل و بردباری و 
همزیستی مسالمت آمیز شهروندان هستند. یا اینکه حداقل دارای یک عقل سلیم و روح و روان 

سالم باشند؛ نه کسانی که کپسول عقده و نفرت و تعصب و دارای روح و روان بیمار هستند. 
نمی دانم که هزاره ها با این زندگی مدنی و سر به زیری که در پیش گرفته اند، آخر به کجا 
خواهند رسید. من که در این موارد اعتراض مدنی را "یاسین خواندن، پیش کلّه خر" می دانم. 
در این موارد، سازماندهی اعتراض به سبک هموطنان جالل آبادی و هودخیلی بیشتر نتیجه می 
دهد. متاسفانه در افغانستان ارزش آن گله و کتله ای بیشتر است که خشونت اش به مقیاس 

توحش حیوانات وحشی جنگل باشد.

Hamid Jami

Arif Salihi

آوای زنان افغانستان

Lina Rozbih-Haidari

جعفر عطایی
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رائول: تاثیرگذاری رونالدو
 در ریال باور نکردنی است

اوون: ریال فعال
 در سطح بارسلونا نیست

توافق نیمار و بارسلونا برای 
تمدید قرارداد

الدو و زحامتی  رائول گونزالس معتقد است که رکوردهای رون

وصف  غیرقابل  کشیده  ریال  برای  اخیر  سال   6 در  او  که 

هستند. 

ا مارکا رشکت کرده بود، در  رائول که در مصاحبه ای مفصل ب

الدو  الدو گفت: این روزها همه رون از کریستیانو رون متجید 

در  اعتقاد من  به  دو  هر  مقایسه می کنند.  باهم  را  و مسی 

گرفت.  خواهند  جای  فوتبال  تاریخ  از  متفاوت  سطحی 

داده  انجام  ریال  برای  سال   6 این  در  الدو  رون که  کارهایی 

باورنکردنی و غیرقابل توصیف هستند. 

در  می رساند؛  مثر  به  گول   50 فصل  هر  متوسط  بطور  او 

حالی که وقتی من برای ریال بازی می کردم، بطور متوسط 

بته هیچ گاه  و به زحمت شاید 20 گول می زدم )می خندد( ال

و همواره دوست  نبود  رکوردشکنی مهم  ریال،  در  برای من 

داشتم به تیم کمک کنم تا به موفقیت دست یابد. 

رکورد  زمانی،  اندک  در  و  بعد  فصل  الدو  رون که  ندارم  شک 

ریال  تاریخ  گول زن  بهرتین  خود  و  را شکسته  من  گول زنی 

خواهد شد. آرزوی من این است که او سال ها در ریال مباند 

برساند.  بیشرتی  افتخارات  به  را  تیم  ا گول زنی ها خود،  ب و 

منی توان  را  گذشته  ریال  روی  همین جا  تا  او  که  تاثیری 

وصف کرد.  

آمریکا  از  از مصاحبه خود گفت که  دیگر  در بخشی  رائول 

نیز متام بازی های ریال را تعقیب می کند: تنها مشکل من 

بته این مساله یک  در اختالف زمانی بین دو کشور است. ال

حسن هم دارد. اغلب بازی های ریال در ساعت 2 یا 3 نیمه 

کار  که  است  زمانی  و  می شود  برگزار  آمریکا  وقت  به  شب 

دیگری برای انجام دادن ندارم و درگیر مترینات هم نیستم. 

ار  از همین حاال منتظر فصل بعد هستم و دوست دارم ریال ب

دیگر به جاده قهرمانی برگردد. 

که  بود  بازی کنانی  از  یکی  یک شنبه  روز  اوون،  مایکل 

و  مادرید  ریال  قدیمی های  بین  کالسیک  مسابقه  در 

لیورپول حضور داشت. 

اوون که یک فصل سابقه پوشیدن پراهن ریال مادرید 

ا برتری  را نیز در کارنامه دارد، در پایان این مسابقه که ب

که  فصلی  گفت:  خربنگاران  به  یافت  خامته  ریال   2-4

نشدنی است.  فراموش  برای من  بازی کردم  ریال  برای 

ابئو با من همواره خوب بود و از  برخورد هواداران در برن

بازگشت به این ورزشگاه خوشحامل.  

تیم  یک  حارض  حال  در  مادرید  ریال  افزود:  اوون 

فوق العاده خوب در اختیار دارد اما به اعتقاد من اندکی 

ا اختالف سطح دارد. ریال اگر یکی دو ستاره  ا بارسلون ب

ا این  دیگر خریداری کند می تواند به سطح بارسا برسد. ب

خوبی  بسیار  تیم  هم  ریال  فعلی  تیم  که  معتقدم  حال 

است.  

بازی کنی  بیل  گفت:  بیل  گرت  رشایط  مورد  در  اوون 

او  است.  جهانی  کالس  در  و  باال  بسیار  کیفیت  ا  ب

رشایط  با  هرچه قدر  اما  دارد  خجالتی  و  آرام  شخصیتی 

خود  از  بیشرتی  توانایی های  شود  سازگار  بیشرت  ریال 

بروز خواهد داد.  

رافا  مورد  در  انتها  در  ایتد  یون و  لیورپول  سابق  ستاره 

کردم  کار  بنیتس  نظر  زیر  اندکی  مدت  گفت:  بنیتس 

فکر  دیدم.  خوبی  بسیار  مربی  را  او  مدت  هامن  در  اما 

می کنم او برای ریال گزینه مناسبی باشد. 

بازی کن  دومین  به  ا،  بارسلون ا  ب قرارداد  متدید  با  نیامر 

ا از حیث دریافتی ساالنه تبدیل خواهد شد.  بارسلون

نرشیه اسپورت تیرت اصلی دیروز خود را به متدید قرارداد 

این  ادعای  به  است.  داده  اختصاص  ا  بارسلون ا  ب نیامر 

سفر  از  پیش  نیامر  ا،  بارسلون باشگاه  به  نزدیک  نرشیه 

برزیل برای همراهی تیم ملی کشورش، بر رس متام  به 

اما  رسیده  توافق  به  ا  بارسلون ا  ب جدید  قرارداد  بندهای 

لیگ  فینال  درگیر  جون   6 تا  که  بارسا  شلوغ  تقویم 

باشگاه،  ریاست  زودرس  انتخابات  نیز  و  بود  قهرمانان 

مانع از این شد تا امضای نهایی روی این قرارداد نقش 

بندد.  ب

گفتگوها بین طرفین از ماه مارچ رشوع شده بود و قرار 

است پس از برگزاری انتخابات، این خرب بصورت رسمی 

ار دارد  اعالم شود. قرارداد جدید نیامر تا سال 2020 اعتب

و او ساالنه 12 میلیون یورو حقوق دریافت خواهد کرد. 

یانه او دو برابر شده و پشت رس  بدین ترتیب دریافتی سال

مسی از این نظر قرار خواهد گرفت. 

نباید به توانایی های کاسیاس شک کرد

درخواست بنیتس 
برای خرید 2 ستاره رم و التزیو

دونگا: نیمار نتیجه بازی را رقم زد

نیمار: مسی شایسته توپ طالست

رفتن شواین اشتایگر 
به منچسترتعجب آور نیست

بن عطیه:
 تمایلی برای جدایی از بایرن ندارم

داوید سیلوا:
 برای ما کاسیاس بهترین است

تیم منتخب فصل اللیگا اعالم شد

ریال  باشگاه  اسطوره  گونزالس،  رائول 

نیویورک  برای  روزها  این  که  مادرید 

ا مارکا  کاسموس بازی می کند در مصاحبه ب

به متجید از بنیتس و کاسیاس پرداخت. 

به  آنچلوتی،  برکناری  از  پس  بنیتس  رافا 

عنوان جانشین وی در ریال مادرید برگزیده 

ریال  هواداران  از  بسیاری  حالیکه  در  شد؛ 

راضی به اخراج آنچلوتی و روی کار آمدن 

در  نیز  زیادی  تردید های  نبودند.  بنیتس 

دارد  وجود  ریال  در  بنیتس  موفقیت  مورد 

راه  خود  به  شکی  مورد  این  در  رائول،  اما 

منی دهد. 

او در همین رابطه به مارکا گفت: باشگاه 

تصمیم گرفت تا آنچلوتی را برکنار کند و 

ما هم باید حامی تصمیم مدیران باشیم. 

اید از زحامت آنچلوتی که 4 قهرمانی  بته ب ال

ارزشمند را برای ریال مادرید به ارمغان آورد 

تقدیر کرد. همه ما مشتاقانه منتظر دوره 

ا مربی گری بنیتس هستیم.  جدید در ریال ب

شام او را بهرت از من می شناسید. بنیتس 

در  من  به  ار  ب اولین  برای  که  بود  کسی 

تیم دوم ریال مقابل پاالموس میدان داد. 

آن تنها بازی من در تیم دوم باشگاه بود. 

او یک مربی عاشق فوتبال و عالقمند به 

متدهای روز است. 

متام  که  دارد  دوست  همواره  بنیتس 

در  و  آماده  را  رهربیش  تحت  بازی کنان 

ریال  مربی گری  دارد.  نگاه  بازی  رشایط 

آرزوی بنیتس بود و مطمئنم که او از ریال 

همه  در  قهرمانی  مدعی  و  برنده  تیمی 

رقابت ها خواهد ساخت.  

رشایط  مورد  در  صحبت  به  سپس  رائول 

سخت کاسیاس در ریال پرداخت و گفت: 

ملی  تیم  و  ریال  در  افسانه  یک  ایکر 

اسپانیاست. او عاشق ریال و یک حرفه ای 

را  ممکن  افتخارات  همه  است.  واقعی 

کرده  کسب  ملی  و  باشگاهی  عرصه  در 

به  باشگاه،  مدیریت  و  او  که  مطمئنم  و 

مشکالت  حل  برای  مناسب  حل  راه  یک 

که من  آنطور  یافت.  فعلی دست خواهند 

در مطبوعات خوانده ام، ایکر دوست دارد 

به  در ریال مباند. به عقیده من منی توان 

توانایی های کاسیاس شک کرد. 

آخرین فصل  با رشایط  ایکر  فعلی  رشایط 

من  است.  متفاوت  ریال  در  من  حضور 

تصمیم خودم برای جدایی را گرفته بودم 

می کند.  فرق  وضعیت  ایکر  مورد  در  اما 

می گذرد،  چه  باشگاه  و  او  بین  دانم  منی 

در  دارد  دوست  خودش  که  می دانم  فقط 

ریال مباند. 

دو  یا،  بیگل لوکاس  و  اینگوالن  ن راجا 

بازی کنی هستند که رافا بنیتس عالقه مند 

ریال  پیراهن  ا  ب بعد  را فصل  آن ها  تا  است 

بیند.  ب مادرید 

ریال مادرید سخت در جستجوی یک یا دو 

انتقاالت  و  نقل  ازار  ب در  ارزشمند  هافبک 

زوج  برای  خوبی  مکمل  بتوانند  تا  است 

این که  از  پس  باشند.  مودریچ  و  کروس 

جذب  برای  ریال  عالقه  از  خرب   ،ASنرشیه

یا و ویدال داد، روز یک شنبه همین  کندوگب

  "Il MeSSAggero" ایتالیایی  منبع  دو  هفته 

رافا  که  دادند  خرب  اسپورت  دلو  کوریره  و 

بنیتس به شخصه بسیار عالقمند است تا 

باشگاه  آرژانتینی  هافبک  بیگلیا،  لوکاس 

بلژیکی  هافبک  اینگوالن،  ن راجا  و  التزیو 

باشگاه  مدیران  از  و  یایند  ب ریال  به  رم   AS

دو  این  جذب  برای  تا  کرده  درخواست 

ا مدیران التزیو و رم وارد مذاکره  بازی کن ب

شوند. 

مورد عالقه  که  است  چندین فصل  بیگلیا 

در  حضورش  زمان  از  او  دارد.  قرار  ریال 

قیمت  بود.  ریالی ها  توجه  مورد  اندرلخت، 

می شود.  زده  تخمین  یورو  میلیون   25 او 

اپولی  ن مربی  که  فصلی  دو  بخاطر  بنیتس 

و  یا  بیگل از  خوبی  بسیار  شناخت  بود، 

اینگوالن دارد.  ن

نیامر  از  متجید  به  برزیل  رسمربی  دونگا، 

پرو  مقابل  دیدار  در  خوبش  عمل کرد  و 

پرداخت. 

ستاره بارسلونا یک شنبه شب یک گول زد و 

دیدار  اولین  در  تیمش  تا  یک گول ساخت 

در کوپا آمریکا، پیروز از میدان خارج شود. 

خود  تیم  کاپیتان  از  متجید  به  نیز  دونگا 

پرداخت. 

است.  تاثیر گذاری  بازی کن  نیامر  گفت:  او 

سپری  بارسلونا  ا  ب را  خوبی  بسیار  فصل 

کرده است. ولی متام تیم تاثیر گذار بودند. 

فرق  تورنومنت  ها  متامی  با  تورنومنت  این 

میراندا  و  کاستا  داگالس  نیامر،  می کند. 

همه عالی بودند. پرو مشکالت زیادی برای 

دوم.  نیمه  در  مخصوصا  آورد،  وجود  ا  ب ما 

نکرد.  ملس  را  توپ  دوم  نیمه  در  جفرسون 

بینیم  اید ب اید بازی به بازی پیش برویم. ب ب

استفاده  اسرتاتژی  چه  از  یا  کلمب مقابل 

خط  در  را  بازی  که  کردیم  تالش  کنیم. 

میانی در اختیار بگیریم. پرو مارا غافل گیر 

برزیل، بهرتین  بته هر تیمی مقابل  ال کرد. 

بازی اش را انجام می دهد. 

نیامر، ستاره بارسا، معتقد است لیونل مسی 

این  در  اش  کننده  خیره  عمل کرد  دلیل  به 

 2015 طالی  دریافت  توپ  شایسته  فصل، 

است.  

مسی، نیامر و سوارز در این فصل خط حمله 

غیرقابل مهاری را تشکیل دادند که  یکی از 

دل  کوپا  اللیگا،  در  بارسا  قهرمانی  عوامل 

ری و چمپیونزلیگ بود.  

ملی  تیم  ا  ب در حال حارض همراه  که  نیامر 

حضور  آمریکا  کوپا  رقابت های  در  برزیل 

از پیروزی   2-1 مقابل پرو، گفت:  دارد، بعد 

بازی کن جهان یک  بهرتین  جایزه  امسال، 

صاحب دارد. مسی به خاطر همه کارهایی 

 که انجام داد، شایسته توپ طالست. 

بایرن،  هافبک  اشتایگر،  شواین  باستین 

مدیران  عالقه  مورد  که  مدت هاست 

ار انتقال  ایتد قرار دارد اما هر ب منچسرتیون

ا بر دالیلی منتفی شده  ن او به این باشگاه ب

است. 

خوبی  بسیار  رابطه  ساله،   30 شواینی 

حارض  حال  مربی  خال،  فان  لوئیس  ا  ب

در  خال  فان  دارد.  ایتد  منچسرتیون

که  رشایطی  در  و   2010-2009 فصل 

منایش  بایرن  میدان  میانه  در  شواینی 

مونیخی ها  شد  موفق  داشت،  درخشانی 

برساند.  آملان  در  گانه  دو  قهرمانی  به  را 

دلیل  به  گذشته  فصل  بازی کن  این 

ترکیب  در  بازی   15 در  تنها  مصدومیت، 

بایرن مونیخ قرار گرفت. 

روی ماکای، ستاره هلندی سابق بایرن، در 

ا وبسایت گول در مورد احتامل  مصاحبه ب

منچسرت  به  اشتایگر  شواین  پیوسنت 

بازی کن  یک  باستین  گفت:  ایتد  یون

ثابت  بازی کن  او  است.  خوب  فوق العاده 

در  او  بازی  اگر  بود.  جهان  قهرمان  آملان 

داشته  یاد  به  را  آرژانتین  مقابل  فینال 

او دچار جراحات فراوانی در طول  باشید، 

بازی شده بود اما به زمین مسابقه برگشت 

تا هم تیمی هایش را تنها نگذارد. 

ا فان خال نیز بسیار خوب است  رابطه او ب

ایتد  به منچسرتیون اگر  به همین خاطر  و 

بته  ال شد.  نخواهم  زده  شگفت  بپیوندد 

امیدوارم او در بایرن مباند چرا که شواینی 

اگر  اما  است  بایرن  به  متعلق  بازی کنی 

به  بخواهد  و  گرفته  دیگر  تصمیمی 

کند.  تعجب  باید  ن کسی  برود،  ایتد  یون

ا  ب بسیار خوبش  رابطه  هم  امر  این  دلیل 

فان خال خواهد بود. 

بایرن  مراکشی  مدافع  عطیه،  بن  مهدی 

تیم  این  از  جدائیش  شایعات  مونیخ، متام 

را تکذیب کرد. 

قراردادی  ا  ب گذشته  تابستان  عطیه  بن 

رم   AS از  یورو،  میلیون   26 رقم  و  ساله   4

فصل  اولین  در  و  پیوست  مونیخ  بایرن  به 

حضورش، موفق به کسب عنوان قهرمانی 

با  همراه  او  که  هرچند  شد.  بوندسلیگا 

دیگر مدافعان بایرن، بخاطر حذف در نیمه 

ا مورد  نهایی لیگ قهرمانان مقابل بارسلون

انتقاد زیادی قرار گرفت. 

بن عطیه در واکنش به شایعات جدائیش از 

 MountAkhAb " بایرن و پیوسنت به اینرت به

احتامل  مورد  در  تابستان  هر  گفت:   "tv

انتقال من به تیمی دیگر صحبت می شود 

ا بایرن قرارداد  اما واقعیت این است که من ب

دارم و می خواهم به آن احرتام بگذارم. 

لیگ  نهایی  نیمه  در  گذشته  فصل  ما 

و  باختیم  ا  بارسلون به  را  بازی  قهرمانان، 

به  بعد  سال  قوا،  تجدید  ا  ب داریم  قصد 

دست  اروپاست  قهرمانی  که  اوملان  هدف 

قهرمان  مونیخ  بایرن  ا  ب می خواهم  یابیم. 

چمپیونزلیگ شوم و هیچ متایلی به جدایی 

شایعات  متام  همین جا  ندارم.  تیم  این  از 

مبنی بر احتامل جدائیم از بایرن را تکذیب 

می کنم. 

از  پس  پدرو،  هم چون  نیز  سیلوا  داوید 

ایکر  از  متجید  به  بالروس  و  یا  اسپان بازی 

کاسیاس پرداخت. 

به  اسپانیا یک شنبه شب در زمین بالروس 

زحمت و با تگ گول سیلوا موفق به شکست 

تیم  عنوان  به  هم چنان  تا  شد  خود  میزبان 

به  صعود  برای  خوبی  شانس  گروه،  دوم 

مرحله نهایی یورو 2016 داشته باشد. 

در این بازی ایکر کاسیاس در چند موقعیت 

ا مهار توپ های بازی کنان بالروس، موفق  ب

شد؛  اسپانیا  دروازه  داشنت  نگاه  بسته  به 

یا را  به طوریکه رسمربی بالروس برتری اسپان

به درخشش کاسیاس ربط داد. 

خربنگاران  به  بازی  انتهای  در  سیلوا  داوید 

بود؛  ما  برای  پیروزی مهمی  و  بازی  گفت: 

جدول  در  مطلوبی  خیلی  رشایط  چون 

نداشتیم. اسلواکی و اوکراین بازی های شان 

امتیاز  سه  این  دلیل  همین  به  و  بردند  را 

ا ارزش است. با خوشحالی  برای ما بسیار ب

که  سپتامرب  تا  رفت.  خواهیم  تعطیالت  به 

خواهیم  مترکز  ملی  بازی های  روی  دوباره 

کرد.  

مثل  ایکر  گفت:  کاسیاس  مورد  در  سیلوا 

بهرتین  او  ما  نظر  از  بود.  عالی  همیشه 

دروازه بان دنیاست و چیز بیشرتی منی توان 

گفت. 

و  ا  بارسلون قهرمانی  ا  ب  2015-2014 اللیگای 

نایب قهرمانی ریال به امتام رسید. 

از سوی کمیته برگزاری این رقابت ها، اسامی 

فصل  منتخب  تیم  عنوان  به  بازی کن   11

عنوان  به  نیز  انریکه  لوئیس  شدند.  اعالم 

ا  ا ب بهرتین مربی فصل برگزیده شد. بارسلون

داشنت 6 بازی کن در این زمینه پیشتاز است 

و نام دو ریالی نیز در تیم منتخب فصل به 

چشم می خورد. انتخاب براوو و سه مدافع از 

بارسا در تیم منتخب طبیعی به نظر می رسد؛ 

گول   19 تنها  فصل  متام  در  تیم  این  چون 

دریافت کرد :

دروازه بان: کلودیو براوو )بارسلونا(

اوتامندی  ا(،  )بارسلون آلوس  دنی  مدافعان: 

ا  ب آل یوردی  ا(،  )بارسلون پیکه  )والنسیا(، 

)بارسلونا(

راکیتیچ  )سویا(،  کریخوویاک  هافبک ها: 

)بارسلونا(، خامس رودریگز )ریال مادرید(

)ریال  الدو  رون ا(،  )بارسلون مسی  مهاجامن: 

مادرید( و گریژمان )اتلتیکو مادرید(

مربی: لوئیس انریکه )بارسلونا(
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نتیجه ی  در  روز:  اطالعات 
به  وابسته  افراد  میان  درگیری 
گروه طالبان و داعش در شماری 
از ولسوالی های والیت ننگرهار، 
صد ها خانواده از این ولسوالی ها 
به مرکز این والیت پناه آورده اند. 
سخنگوی  عبدالزی،  احمدضیا 
والی ننگرهار بی جا شدن گروهی 
ولسوالی  از  را  خانواده ها  از 
تأیید  ننگرهار  والیت  بتی کوت 
کرده؛ اما می گوید که آمار دقیقی 
دست  در  بی جا شدگان  شمار  از 
نیست. مقام های محلی گفته اند 
کمک های  به  بی جا شدگان  که 
اولیه نیاز دارند، ولی تا کنون هیچ 
نکرده   آن ها  کمک  به  نهادی 

است.
امنیتی  مقام های  هم،  سویی  از 
کشور می گویند که درگیری میان 
این دو گروه از یک ماه بدین سو 
والیت  این  مناطق  برخی  در 
جریان دارد و در جریان یک ماه 
درگیری تلفات سنگینی بر هر دو 
گروه  اما  است.  شده  وارد  طرف 
طالبان در باره ی این درگیری ها 

اظهار نظری نکرده  است.
گفته  می شود افرادی که خود را 
مربوط به گروه داعش می دانند، 
اند  طالبان  گروه  قبلی  اعضای 
دولت  با  گذشته  ماه های  در  که 
بیعت کرده اند.  اسالمی )داعش( 
بارها  نیز  حکومتی  مقام های 
گروه  اعضای  که  کرده    اعالم 
چندانی  تفاوت  داعش  و  طالبان 
سفید  پرچم های  صرف  ندارند، 
طالبان به پرچم سیاه تبدیل شده 
و عنوان داعش را اختیار کرده اند.

مورد  چند  از  اخیر  هفته های  در 
گروه  دو  این  میان  درگیری 
محلی  مقام های  شد.  گزارش 
والیت ننگرهار در 26 ثور گفتند 
که در درگیری میان گروه طالبان 
و داعش حدود 10 نفر از هر دو 
هم چنان  شده اند.  کشته  طرف 
امنیتی والیت فراه در  مقام های 
درگیری  در  که  گفتند  جوزا   4
در  گروه  دو  این  اعضای  میان 
سفید  خاک  ولسوالی  مربوطات 
دو  هر  از  تن   27 والیت،  این 

طرف کشته شده اند.

خواست  طالبان  گروه  روز:  اطالعات 
از  که  را  رمضان  ماه  در  آتش بس 
کشور  علمای  سرتاسری  شورای  سوی 
گفته که  و  کرده  رد  بود،  پیش نهاد شده 
جنگ جویان این گروه در ماه رمضان به 

جنگ شان ادامه خواهند داد.
سوی  از  که  اعالمیه ای  در  طالبان 
به  این گروه  ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
رسانه ها فرستاده شده، گفته اند که هنوز 
هم کشور تحت اشغال نیروهای خارجی 

است، پس جنگ ادامه خواهد داشت.

است:  نوشته  اعالمیه  این  در  مجاهد 
»این که جهاد عبادت است  و عبادات در 
ظرفیت  اوقات  دیگر  به  نسبت  روزه  ماه 
زحمت کشیدن  و  اهلل  بندگی  دارد،  بهتر 
وقت  ماه ها  دیگر  به  نسبت  ماه  این  در 
تمام  مکه،  فتح  به شمول  است.  مناسب 
رمضان  مبارک  ماه  در  اسالم  غزوات 
امارت  مجاهدین  است.  شده  داده  انجام 
انشااهلل   دارند  قوی  اراده ی  نیز  اسالمی 
با آمدن ماه رمضان نه تنها جهاد را  که 
توقف نمی دهیم، بلکه به آن قوت بیشتر 

خواهیم داد«.
شورای سرتاسری علمای کشور جمعه ی 
غنی،  محمد اشرف  با  دیدار  در  گذشته 
بیانیه ای  صدور  با  کشور  جمهور  رییس 
افغانستان  در  جنگ  درگیر  طرف های  از 
آتش بس  رمضان  ماه  در  که  خواست 
کشور  علمای  سرتاسری  شورای  کنند. 
ماه  فرارسیدن  با  که  است  باور  این  بر 
باید  کشور  در  درگیر  گروه های  رمضان، 

از جنگ دست بکشند.
مولوی محمدشفیع، از اعضای این شورا 

»روزه  است:  گفته  امریکا  صدای  به 
تمام  که  است  حرمت  و  عبادت  ماه 
در  با  می کنند .  رجوع  اهلل  به  مسلمان ها 
نظرداشت به این اصل اسالمی، از تمام 
و  تشدد  از  که  کردیم  خواهش  جناح ها 
خون ریزی دست بکشند و آتش بس کنند 

که این به نفع تمام ملت است«.
آستانه ی  در  علما  شورای  خواست  این 
گرفته  صورت  رمضان  ماه  فرارسیدن 
است. در روزهای اخیر هفته ی جاری ماه 

رمضان آغاز می شود.

اطالعات روز: وزارت داخله با نشر خبرنامه ای گفته که 
امنیتی،  نیروهای  نتیجه ی عملیات  در دو روز گذشته در 

تلفات سنگینی بر شورشیان طالب وارد شده است.
به نقل از این خبرنامه، در این عملیات که در مربوطات 
قندهار،  سرپل،  بدخشان،  قندوز،  تخار،  والیت های 
و  بادغیس  هرات،  پکتیا،  کنر،  خوست،  لوگر،  ارزگان، 
هلمند راه اندازی گردیده بود ، 94 تن از شورشیان طالب 
کشته، 49 تن زخمی و شش تن دیگر از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت شده اند.

عملیات  این  در  که  آمده  داخله  وزارت  خبرنامه ی  در 
مقداری جنگ افزار نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده و 
عملیات  از والیت های کشور  در شماری  در حال حاضر 
جریان  دشمن  نابودی  و  سرکوب  هدف  به  پاک سازی 
را  عملیات  این  راه اندازی  از  هدف  داخله  وزارت  دارد. 
این  به  شورشیان  بازگشت  از  جلوگیری  و  پاک سازی 
مناطق و خدمت رسانی بهتر به مردم محل عنوان کرده 

است.
گذشته،  روز  دو  در  ملی  پولیس  نیروهای  هم،  سویی  از 

از 42 رویداد انفجار ماین در مربوطات والیت های غور، 
این  که  شده  گفته  کرده اند.  جلوگیری  نیمروز  و  هلمند 
به  افغانسان  مردم  دشمنان  سوی  از  تازه گی  به  ماین ها 

خاطر اهداف تروریستی جاسازی شده بودند.
این  در  امنیتی  نیروهای  تلفات  از  داخله  وزارت  اما 
درگیری  اخیر  ماه  سه  در  است.  نگفته  چیزی  عملیات 
امنیتی و شورشیان طالب در والیت های  نیروهای  میان 
برخی  در  حاضر  حال  در  و  یافته  افزایش  کشور  مختلف 

والیت ها درگیری جریان دارد.

طالبان خواست شورای علما
 مبنی بر آتش بس در ماه رمضان را رد کردند

وزارت داخله: 
تلفات سنگینی بر شورشیان طالب وارد شده است

صدها خانواده در نتیجه ی درگیری 
داعش و طالبان 

در ننگرهار بی جا شده اند

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید


