
بکشش. با راکت بزن. زود باش. جلو آمد. حاال تو را می کشد. زود باش شلیک کن."
هستند  ساله  هفت  و  شش  کودک  دو  بلکه  نیست.  واقعی  جنگ  میدان  یک  اینجا 
که مصروف یک بازی کامپیوتری جنگی هستند و چنان درگیر بازی شده اند که با 

شنیدن صدایشان فکر می کنی واقعا می جنگند...

»رؤیاهای آتش بس« )SOGNI DI TREGUA( مجموعه ی شعری از بصیر آهنگ 
روزنامه نگار و فعال حقوق بشر است که به تازگی در کشور ایتالیا توسط انتشارات 
گیلگمش به زبان ایتالیایی نشر شده است. این دفتر شعری در فستیوال سه روزه شعر 

»منتوا« رونمایی شد که در جریان آن، بصیر آهنگ شعرهایش را برای مخاطبان...

بیشتر از نُه ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد. بر اساس توافق نامه سیاسی 
انجام  را  مهم  کار  چند  باید  اکنون  تا  این حکومت  ملی،  تشکیل حکومت وحدت 
می داد:  الف: توزیع شناسنامه های الکترونیکی، مأموریتی که نه تنها اجرا نشد بلکه 
کمک  مالی  حمایت های  قطع  دلیل  به  نیز  الکترونیک  شناسنامه های  توزیع  اداره 

کنندگان آن در حال فروپاشی است و از حرف های امروز...

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور روز گذشته در مرکز توحید 
طی یک نشست ویدیویی وضعیت عمومی امنیت کشور را مورد بررسی قرار داد و در 
این نشست از وزارت های مالیه، دفاع و داخله خواست که معاش پرسونل و سربازان که 
در عملیات  شرکت می کنند را بلند ببرند...                                                       صفحه 2

در  گذشته  روز  ملی  وحدت  اجرایی حکومت  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
نشست شورای وزیران گفت که در توزیع تذکره های برقی غفلت و کوتاهی شده است.

آقای عبداهلل افزود که مسئله ی توزیع تذکره های برقی با رییس جمهور مطرح خواهد شد.
رییس اجرایی گفت که توزیع تذکره های برقی...                                            صفحه 2

به نظر می رسد  که دو جبهه جدید در جنگ طالبان در افغانستان باز 

می شود. گسترش دولت افغانستان در افغانستان و پاکستان برای نفوذ 

آن، به نظر می رسد  از  اما مهم تر  طالبان یک تهدید استراتیژیک است. 

از آن ها  پاکستان – متحد دیرینه ی طالبان که از سال 2001 بدین سو 

حمایت کرده و به آنها پناه داده است – در پاسخ به فشار از سوی چین، 

عربستان سعودی و افغانستان حمایتش باز می گیرد. این دو چالش غیر 

منتظره رهبری طالبان را وادار می کند تا رویکرد شان در قبال جنگ و 

نقش سیاسی شان در آینده را به منظور بقای شان در درازمدت...
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سایه جنگ بر بازی های کودکان افغان

رییس جمهور: معاش پرسونل شامل در عملیات  
جنگی بلند برده شود

عبداهلل: در توزیع تذکره های برقی 
کوتاهی شده است

»رؤیاهای آتش بس« شاعر افغانستانی
 در ایتالیا منتشر شد

پایان تعارف با حکومت وحدت ملی

مجلس نمایندگان
 تعدیل در قانون مبارزه با پول شویی را رد کرد

صفحه 3



اطالعات روز: مجلس نمایندگان روز گذشته در نشست 
با  با پول شویی را  قانون مبارزه  عمومی مجلس، تعدیل در 

اکثریت آرا رد کرد.
دولت عالوه بر برخی تعدیل های اصالحی در قانون مابرزه 
با پول شویی، خواهان حذف فقره ی پنجم ماده چهارم شده 
بود، اما مجلس تعدیل در ماده ی چهارم قانون مبارزه با پول 
منقول  غیر  و  منقول  اموال  تمام  بررسی  شویی که خواستار 

افراد از سال ۱۳۸۱ به بعد است را نپذیرفت.
در ماده ی چهارم این قانون آمده که تمام اموال منقول و غیر 
قانون  این  اساس  بر  خورشیدی   ۱۳۸۱ سال  از  افراد  منقول 

بررسی شود.
به گفته ی برخی از اعضای مجلس، هدف اصلی این ماده این 
است که تمام افراد که نسبت به مواردی از سال ۱۳۸۱ به این 
سو پول اندوخته اند، جواب گو باشند و تمام دارایی  منقول و 

غیر منقول از اول حمل سال ۱۳۸۱ بررسی شود.
در نشست دیروزی مجلس برخی از نمایندگان، مخالف، اما 

برخی دیگر موافق حذف ماده ی چهارم این قانون بودند.
مخالفان حذف این فقره تأکید داشتند که منافع عامه ایجاب 
ولی  تطبیق شود؛  سال ۱۳۸۱  از  یاد شده  قانون  که  می کند 
رجعت  گذشته  به  قانون  که  می گفتند  آن  حذف  موافقان 

نمی کند و هم چنان این فقره خالف قانون اساسی است.
»مصلحت  گفت:  ماده  این  حذف  مخالفان  از  عبده  محمد 
جمعی مجلس هنگام تصویب قانون این بود که کسانی که 
پول و دارایی های مردم را از سال ۱۳۸۱ به بعد چور و چپاول 
کرده، باید براساس این قانون تحت پیگرد قرار گیرند و یکی 

از کارهای خوبی مجلس همین مورد است.«
که  گفته  مجلس  دیگر  عضو  سجادی  عبدالقیوم  هم چنان 
استدالل هایی که روز گذشته در مجلس نیز انجام شد این بود 

که بعد از سال ۱۳۸۱ موارد زیادی از پول شویی وجود داشته 
و اختالس های صورت گرفته که از طریق پول شویی تبدیل 
به پول سفید شده است، با حذف این ماده رسیدگی به این 

اختالس ها مشکل است.
اما موافقان حذف این ماده استدالل دیگری دارند، عبیداهلل 
رامین یک عضو مجلس و از موافقان حذف این ماده گفت: 
»هیچ قانونی در مغایرت با قانون اساسی نمی تواند باشد،  در 
شمرده  جرم  عملی،  هیچ  که  آمده  اساسی  قانون   ۲۷ ماده 

نمی شود مگر به حکم قانونی که قبال نافذ شده باشد.«
قانون مبارزه با پول شویی هشت فصل و هفتاد ماده دارد که 
سال گذشته توسط مجلس نمایندگان تصویب و برای امضا به 
رییس جمهوری فرستاده شد، ولی در روزهای گذشته رییس 
جمهوری این قانون را امضا نکرد و برای تعدیل یک ماده ی 

آن، دوباره قانون را به مجلس فرستاد.

رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
توحید  مرکز  در  روز گذشته  جمهور کشور 
عمومی  وضعیت  ویدیویی  نشست  یک  طی 
و در  داد  قرار  بررسی  مورد  را  امنیت کشور 
این نشست از وزارت های مالیه، دفاع و داخله 
خواست که معاش پرسونل و سربازان که در 

عملیات  شرکت می کنند را بلند ببرند.
امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  نشست،  این  در 
مستقل  اداره  رییس  پوپل،  جیالنی  ملی، 
ارگان های محلی، عبدالسالم رحیمی، رییس 
وزارت های  مسئوالن  امور،  اداره  عموی 
ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  و  داخله  دفاع، 
ننگرهار،  ۲۰۱سیالب  اردوی  قول  فرمانده 
رهبری ملکی و نظامی والیت ننگرهار، والی 
نورستان، فرمانده و هیأت رهبری قول اردوی 

و  ملکی  رهبری  هلمند،  والیت  میوند   ۲۱۵
فرماندهی  رهبری  و  وردک  میدان  نظامی 

حمایت قاطع اشتراک داشتند.
بر  تأکید  با  نشست  این  در  جمهور  رییس 
جنگ  در  شامل  پرسونل  معاش  بردن  بلند 
و  دفاع  مالیه،  داخله،  وزارت  مسئوالن  از 
تمام  که  خواست  فرماندهان  بخصوص 
تا  افسر  از  مشکالت و خواست های منسوبان 
آخرین سرباز را با امانت داری کامل به آن ها 

انتقال دهند.
رابطه  در  ورک  میدان  والی  نشست  این  در 
ده  و  کوچی ها  میان  اخیر  درگیری های  به 
والیت  این  بهسود  ولسوالی  در  نشین ها 

معلومات ارائه کرد. 
رییس جمهور در این مورد بر حل بنیادی آن 

اخیر  به درگیری های  رابطه  اشاره کرد و در 
بین طرفین در این ولسوالی و گروگان گیری 
باشندگان محل صورت گرفته،  از سوی  که 

دستور داد تا اسیران رها گردند.
آمده  رسانده  نشر  به  ارگ  در خبرنامه ی که 
که چند روز قبل در درگیری بین کوچی ها و 
ده نشین ها در ولسوالی بهسود، چهار نفر از دو 
طرف کشته و ۵ کوچی از طرف ده نشین ها 

اسیر گرفته شده اند.
فرهنگ  که  گفت  مورد  این  در  غنی  آقای 
گروگان گیری برای ما قابل تحمل نمی باشد 
و کمیسیونی که تعیین گردیده است، هرچه 
زمینه  در  را  خویش  بنیادی  کارهای   عاجل 

آغاز نماید.
این در حالی است که هر ساله در فصل بهار 

و تابستان با آمدن کوچی ها در مناطق هزاره 
نشین به ویژه در منطقه ی بهسود والیت میدان 
بین  مسلحانه  درگیری های  همواره  وردک 
این  از  برخی  که  است  داده  رخ  طرف  دو 

درگیری ها تلفاتی نیز در پی داشته است.
چندین  بدین سو  سال  چند  از  هم  سوی  از 
ختم  و  حل  راه  کردن  پیدا  برای  کمیسیون 
منازعه میان کوچی ها و هزاره ها تشکیل شده 
نتیجه ی  کمیسیون ها  این  تشکیل  اما  است؛ 

برای ختم این غایله در پی نداشته است.
جمهور  رییس  دیروزی  نشست  در  هم چنان 
اردوی ۲۰۱  قول  فرمانده  امنیتی،  مسئوالن  با 
قول  فرمانده  ملی،  امنیت  رییس  سیالب، 
از  را  خود  گزارش های  میوند،   ۲۱۵ اردوی 

وضعیت امنیتی کشور ارائه کردند.

افزون  روز  افزایش  با  روز:  اطالعات 
در  داعش  گروه  داشتن  دست  و  ناامنی ها 
از  ناآرامی ها، شماری  و  از حمله ها  برخی 
نگرانی  ابراز  با  نمایندگان  مجلس  اعضای 
از وضعیت امنیتی کشور گفته اند که گروه 
در  جهان،  استخبارات  هم کاری  با  داعش 

کشور در حال گسترش است.
حکومت  از  نمایندگان  این  هم چنان 
خواستند که در مورد فعالیت گروه داعش 
کدام  در  افغانستان  که  این  و  کشور  در 
و  مردم  به  دارد  قرار  پروژه  این  موقعیت 

نمایندگان آن ها معلومات دهد.
کمال ناصر اصولی، نماینده مردم خوست 
در نشست دیروزی مجلس با ابراز نگرانی 
گروه  پشت  در  گفت:»  موضوع  این  از 

جهان  استخبارات  دست های  داعش، 
وجود دارد و این گروه در حال گسترش 

نفوذ شان می باشد.«
در  برخی ها  که  افزود  اصولی  آقای 
صحبت  داعش  مورد  در  زیاد  میزگردها، 
ارتباط  که  اند  کسانی  این ها  و  می کنند 
به  و  دارند  کابل  در  پاکستان  سفارت  با 
که  می کنند  تالش  کشور،  آن  مشوره ی 
وسیع تر  را  افغانستان  در  داعش  حضور 
جزئیات  مورد  این  در  او  اما  دهند.  جلوه 

نداد.
دایکندی  مردم  نماینده ی  ناصرسادات،   
کشور  در  داعش  حضور  گسترش  از  نیز 
یک  »داعش،  گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز 
افراد  بعضی  و  است  خارجی ها  پروژه ی 

حکومتی نیز در آن دخیل می باشند.«
او افزود که چون این گروه در حال تبدیل 
باید  شدن به یک قوت در کشور است و 
مجلس در این زمینه تصمیم جدی بگیرد.

شکیبا هاشمی، عضو دیگر مجلس گفت: 
»ما از آقای جان کمپل خواهش می کنیم، 
ما  صدای  امریکا  دولت  و  دفاع  وزیر  به 
جنگ  هدف  به  امروز  ما  که  برساند  را 
ولسوالی ها  هم  پی  سقوط  افغانستان،  در 
هدف  چه  به  داعش  که  این  و  شمال  در 
برده ایم  پی  است،  شده  ایجاد  شمال  در 
گرفته  را  خود  آمادگی های  هم  روسیه  و 

است.«
را  خود  نباید  دیگر  »امریکا  افزود:  او 
نوپای  دموکراسی  و  سازد  بی عزت 

افغانستان را از بین ببرد.«
که  مجلس  اول  نایب  قدیر،  ظاهر  حاجی 
ریاست نشست دیروزی را بر عهده داشت 
جنگ های  از  افغانستان،  مردم  که  گفت 

نیابتی به تنگ آمده اند. 
نگرانی  اظهار  داعش  حضور  از  نیز  او 
حکومت،  رهبران  باید  که  گفت  و  کرد 
هر شش  در  می گفتند  که  وعده ای  مطابق 
مردم  نمایندگان  با  را  شان  کار  نتایج  ماه 
به  مورد  این  در  باید  می سازند،  شریک 

نمایندگان مردم وضاحت بدهند.
کارکرد  از  نیز  نمایندگان  از  شماری 
ناامنی ها  مهار  برای  حکومت  ضعیف 
شماری  که  دادند  هشدار  و  کردند  انتقاد 

از ولسوالی ها در خطر سقوط قرار دارند.

حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
وحدت ملی روز گذشته در نشست شورای وزیران گفت 
شده  کوتاهی  و  غفلت  برقی  تذکره های  توزیع  در  که 

است.
با  برقی  توزیع تذکره های  افزود که مسئله ی  آقای عبداهلل 

رییس جمهور مطرح خواهد شد.
یک  برقی،  تذکره های  توزیع  که  گفت  اجرایی  رییس 
مسئله ملی بوده که در این راستا غفلت شده است، اما این 
این، مسئله  با رییس جمهور مطرح می گردد و اگر  مسئله 
سیاسی در سطح باال است، باید واضح گردد تا حکومت 

جوابی برای مردم داشته باشد.
توزیع تذکره های برقی یک پروژه ی مشترک وزارت های 
مخابرات و داخله است. درحالي که نزدیک به پنج سال از 

امضای این پروژه می گذرد؛ هر چند هم مسئوالن اداره ی 
خبر  آن  توزیع  برای  آمادگی  از  برقی  تذکره های  توزیع 
تذکره ها  نوع  این  توزیع  عملی  کار  تاکنون  اما  بود،  داده 

آغاز نشده است.
این اداره آغاز توزیع تذکره های برقی را بستگی به دستور 
رییس جمهور می داند، اما تاکنون این دستور نیز از سوی 

رییس جمهور داده نشده است.
هم چنان آقای عبداهلل توزیع این تذکره ها را یک ضرورت 
تا  کرد  خواهد  صحبت  جمهور  رییس  با  گفت  و  خواند 
هرچه  است  تخنیکی  یا  سیاسی  مشکل  راستا  این  در  اگر 

زودتر حل شود.
از سوی هم چندی پیش هشت صد کارمند اداره ی توزیع 
تذکره های برقی از کار برکنار شدند، مسئوالن این اداره 

علت آن را قطع کمک های خارجی و نبود بودجه عنوان 
کرد. 

اما عبداهلل عبداهلل در صحبت های دیروز خود گفت که به 
با دو صد تن از کارمندانی که برکنار شده دیدار  تازگی 
کرده است و تعداد کارمندان برکنار شده حدود هزار تن 

هستند.
که  هستند  جوانانی  شده  برکنار  کارمندان  که  افزود  او 
توزیع  راستای  در  مختلف  آموزش های  سال  نیم  و  دو 
گفته  آنان  به  باره  به یک  و  بودند  دیده  برقی  تذکره های 

شده که "وظیفه تان ختم است".
وزارت  از  وزیران،  شورای  دیروزی  نشست  در  عبداهلل 
داخله خواست تا در مورد برکناری این کارمندان توضیح 

دهد.

2
مجلس نمایندگان

 تعدیل در قانون مبارزه با پول شویی را رد کرد

رییس جمهور: 
معاش پرسونل شامل در عملیات  جنگی بلند برده شود

نمایندگان: گروه داعش با هم کاری استخبارات جهان در افغانستان
 در حال گسترش است

عبداهلل:
 در توزیع تذکره های برقی کوتاهی شده است

پایان تعارف
 با حکومت وحدت ملی

بیشرت از نُه ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد. بر اساس 

توافق نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، این حکومت تا 

اکنون باید چند کار مهم را انجام می داد: 

الف: توزیع شناسنامه های الکرتونیکی، مأموریتی که نه تنها اجرا 

نشد بلکه اداره توزیع شناسنامه های الکرتونیک نیز به دلیل قطع 

حامیت های مالی کمک کنندگان آن در حال فروپاشی است و از 

حرف های امروز رییس اجراییه معلوم بود که اختالفات سیاسی بر 

حکومت  مقامات  میان  نیز  الکرتونیکی  شناسنامه های  توزیع  رس 

وحدت ملی وجود دارد.

ب: ایجاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات 

پارملانی وشوراهای ولسوالی.

اساسی که  قانون  تعدیل  نویس  پیش  تهیه  ایجاد کمیسیون  ج: 

و  می شد  دایر  باید  اساسی  قانون  تغییر  جرگه  لویه  آن  براساس 

منایندگان مردم در مورد تغییر قانون اساسی، تغییرنظام و ایجاد 

پُست صدراعظم اجرایی باید تصمیم گیری می کرد.

این سه مأموریت مهم حکومت وحدت ملی بود که رییس جمهور 

و رییس اجراییه بر رس آن توافق کرده بودند و حامیان بین املللی 

حکومت وحدت ملی نیز تعهد سپرده بودند که تسهیالت این روند 

را برعهده بگیرند. اما اکنون هیچ یکی از این سه مأموریت مهم 

حکومت وحدت ملی اجرا نشده است. با وجود این که بحث اصالح 

نظام انتخاباتی با ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی بایستی بسیار 

وقت و در آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی باید کلیک می خورد، 

این بحث هنوز آغاز نشده است و مشخص نیست که آیا رهربان 

حکومت وحدت ملی بر رستعهداتی که در توافق نامه سیاسی داده 

است، ایستاد خواهند شد یا نه. در کنار این مسئله بحث کمیسیون 

تهیه پیش نویس تعدیل قانون اساسی، هنوز مطرح نشده است. 

ساختار  مورد  در  انتخاباتی  تیم  دو  توافقنامه  براساس  درحالی که 

حکومت وحدت ملی، رییس جمهور باید از ادای مراسلم تحلیف با 

صدور فرمانی این کمیسیون را ایجاد و کار آن آغاز می شد.

از این رو به نظر می رسد که فصل خوشی ها و وعده و نویدهای 

حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است. حکومت وحدت ملی 

حاال ناگزیر است یا فرمان برای اجرای دستورات توافق نامه سیاسی 

صادر و کمیسیون های پیش بینی شده را به منظور اجرای فرامین 

تشکیل کند، یا فصل اختالف های ارگ و ریاست اجراییه رشوع 

خواهد شد و دو باره اعرتاضات روزهای انتخابات تازه و از نو خواهد 

شد. 

بسیاری از رأی دهندگانی که باور داشتند رأی شان غارت شده اند، 

به امید اصالح نظام انتخاباتی،  ایجاد لویه جرگه قانون اساسی، 

از  قدرت،  مساویانه  تقسیم  و  الکرتونیکی  شناسنامه های  توزیع 

اعرتاض دست کشیدند و تن به تشکیل حکومت وحدت ملی دادند. 

اکنون اما، حکومت وحدت ملی نه تنها آن تعهدات را اجرا کرد، 

بلکه در وعده و نویدهای زمان مبارزات انتخاباتی شان بسیار بدهکار 

مردمند. مردم مشرتکاً فکر می کنند که هیچ چیزی بهرت از گذشته 

نشده، اما بسیاری ها فکر می کنند که ما حاال در وضعیت به مراتب 

بدتر از روزهای پایانی دوران حامد کرزی قرار داریم. امنیت شکننده 

تر شده، فقر گسرتده تر، بیکاری بیشرت، نزاع های قومی دوباره زبانه 

کشیده و ... 

بدین لحاظ، مردم حاال فکر می کنند که حکومت وحدت ملی اگر 

به تعهدات بزرگی که در توافق نامه حکومت وحدت ملی سپرده اند، 

پابند و وفادار نباشند، هرگز منی توانند تأثیرات چشم گیری بر اقتصاد 

و فرهنگ و کار مردم داشته باشد. از این رو، اعرتاض علیه عمل کرد 

حکومت وحدت ملی در رسارس افغانستان وجود دارد. مردم از آنچه 

که در ماه های گذشته انجام شد، ناراحت اند و ناراض. 

در چنین رشایطی اختالفات سیاسی رییس جمهور و رییس اجراییه 

بر رس توافقات کالن دو طرف در زمان تشکیل حکومت وحدت 

آبسنت حوادث کالن تر کند  را  بار دیگر کشور  ملی می تواند یک 

و اعرتاضات زیر خاکسرت خفته ی مردمی را به جاده ها و رسک ها 

بکشاند. چنین رشایطی دشوار و خطرناک است. مسئوالن حکومت 

وحدت ملی باید مسئوالنه تعهداتی را که در موافقت نامه تشکیل 

حکومت وحدت ملی سپرده بودند، اجرا کنند و بحث اصالح نظام 

انتخاباتی و توزیع شناسنامه های الکرتونیکی را فوراً آغاز کنند.

حکومت  مهم  مأموریت  چند  انجام  رس  بر  سیاسی  اختالف های 

نیز  ملی  وحدت  فروپاشی حکومت  می تواند، رسآغاز  ملی  وحدت 

باشد. مردم دوست ندارند پای حکومتی بایستد که همواره از قانون 

و دستور و توافق تخطی کرده اند و دروغ گفته اند. 

از این رو مردم دوست دارند که تعارف شان را با حکومت وحدت 

ملی ختم کنند. مردم از حکومت وحدت ملی کار و تعهد می خواهند، 

هرچند که دو مقام حکومت وحدت ملی هنوز با هم بر رس اجرای 

دستور توافق نامه حکومت وحدت ملی در گیر تعارف اند.
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روزیادداشت



طالبان  جنگ  در  جدید  جبهه  دو  که  می رسد   نظر  به 

افغانستان  دولت  گسترش  می شود.  باز  افغانستان  در 

در افغانستان و پاکستان برای نفوذ طالبان یک تهدید 

می رسد  نظر  به  آن،  از  مهم تر  اما  است.  استراتیژیک 

 2001 سال  از  که  طالبان  دیرینه ی  متحد   – پاکستان 

بدین سو از آن ها حمایت کرده و به آنها پناه داده است 

سعودی  عربستان  چین،  سوی  از  فشار  به  پاسخ  در   –

باز می گیرد. این دو چالش غیر  و افغانستان حمایتش 

منتظره رهبری طالبان را وادار می کند تا رویکرد شان در 

قبال جنگ و نقش سیاسی شان در آینده را به منظور بقای 

شان در درازمدت بازبینی کند. از زمانی که اشرف غنی 

است،  زده  تکیه  افغانستان  جمهوری  ریاست  اریکه  به 

تالشش این بوده است که به اسالم آباد نزدیک شود؛ 

در حالی که با کشورهای دیگر، به ویژه چین، هماهنگی 

گفت وگوها  به  طالبان  آوردن  منظور  به  تا  است  کرده 

خودش  خاک  در  شورشیان  هرگونه  با  مقابله  برای  یا 

و  نظامی  رهبران  ظاهرا  کند.  فشار  اعمال  پاکستان  بر 

و  تسلیم شده  فشارها  این  برابر  در  که  پاکستان  ملکی 

در مورد ناامنی فزاینده در پاکستان نگرانند، بیانیه های 

نواز  اند.  کرده  صادر  طالبان  مورد  در  را  پیشینه ای  بی 

در  دیدارش  در جریان  پاکستان،  وزیر  شریف، نخست 

ماه می 2015 از کابل، حمالت بهاری طالبان را محکوم 

کرد و گفت که »دشمنان افغانستان نمی توانند دوستان 

شریف،  راحل  جاری،  سال  دراوایل  باشند.«  پاکستان 

رییس ستاد ارتش پاکستان نیز بیانیه مشابهی را صادر 

رییس  احمدخان،  اویس  جاری،  ماه  اوایل  در  کرد. 

کمیته روابط خارجی مجلس ملی پاکستان، از اسالم آباد 

خواست که در پاسخ به نزدیکی غنی با پاکستان اعضای 

شبکه حقانی و طالبان افغانستان به کابل تسلیم کند.

جنگ  کردن  فروکش  از  نشانه ای  هیچ  که  آنجایی  از 

که  دارد  انتظار  پاکستان  از  کابل  ندارد،  وجود  طالبان 

اقدامات نظامی را علیه پناهگاه های طالبان افغانستان 

در امتداد خط دیورند روی دست بگیرد. فشار پاکستان 

بر طالبان ظرفیت عملیاتی آن را محدود خواهد کرد؛ اما 

امکان ندارد این گروه را به طور کامل از بین ببرد. پاسخ 

طالبان به فشار پاکستان احتماال حمالت تالفی جویانه 

تا  بود  افزایش فعالیت در جریان سال 2016 خواهد  و 

استقالل و قدرت شان را به نمایش بگذارند. در همین 

حال، رهبری این گروه به دنبال یافتن پناهگاه های امن 

جایگزین و توسعه مناطق تحت تصرفش در افغانستان 

خواهد بود. 

فشار  تحت  که  حالی  در  طالبان  جاری  سال  اوایل  در 

بودند تا یا با کابل وارد گفت وگو شود یا پاکستان را ترک 

پاکستان  ترک  به  تصمیم  طالبان  گزارش ها  قرار  کند، 

گرفتند.  یک مقام بلند پایه رهبری طالبان که در مناطق 

یک  در  دارد،  فعالیت  افغانستان  شرق  جنوب  و  جنوب 

نمی تواند  پاکستان  که  داد  توضیح  خصوصی  مصاحبه 

طالبان را »کنترول کند« و طالبان تا زمانی که شرایط 

شان برآورده نشوند، هرگز وارد گفت وگوها نخواهند شد. 

این منبع گفت: »ما ترس از این نداریم که پاکستان ما 

را ترک می کند و مطئینم ما ]طالبان[ جایگزینی خوهیم 

یافت تا وضع را به خوبی کنترول کنیم.«

حمایت  جایگزین های  روی  بحث  از  طالبان  منبع  این 

پاکستان خودداری کرد؛ اما به نظر می رسد پیشروی های 

اخیر طالبان در مناطق شمالی افغانستان یک استراتیژی 

جدید باشد. از زمان آغاز عملیات عزم – حمالت بهاری 

طالبان که در ماه اپریل 2015 آغاز شد- این گروه امنیت 

از شمال کشور  در بخش هایی  و  افگنده  به مخاطره  را 

مناطقی را تحت تصرف شان درآورده اند. به نظر می رسد 

که جنگ جویان  است  نگرانی هایی  به  پاسخی  این  که 

خارجی به رهبری جنبش اسالمی ازبکستان که در ماه 

سپتامبر 2014 وفاداری اش را به دولت اسالمی اعالن 

کرد، در منطقه دست باالتر خواهد یافت. عالوه بر آن، 

یک منبع دیگر طالبان در مصاحبه ای توضیح داد که این 

درنظر دارند با نشان دادن توانایی اعمال نفوذ در سرتاسر 

مناطق  به  طالبان  که  دهد  تغییر  را  تصور  این  کشور 

گفت  منبع  این  اند.  محدود  افغاانستان  شرق  و  جنوب 

که طالبان نگرانند که اگر آن ها محدود به جنوب و شرق 

به  درازمدت  در  سرانجام  امر  این  شوند،  دانسته  کشور 

تجزیه کشور منجر خواهد شد. فراتر از گسترش مناطق 

تحت کنترول، بقای طالبان نیازمند توسعه دوامدار منابع 

مقام های  با  گفت وگوها  به  نظر  است.  مالی  و  انسانی 

افغانستان و منابعی در درون طالبان، این  استخباراتی 

گروه بر نیروهای انسانی و منابع مالی گسترده کنترول 

دارد؛ اما از دست دادن حمایت پاکستان و کاهش پول 

خارجی که در اقتصاد افغانستان تزریق می شد، به نظر 

به  بینی  پیش  قابل  درآینده  طالبان  منابع  که  می رسد 

چالش کشیده شده است.

به احتمال زیاد پنج منبع غیر قانونی اقتصادی طالبان، 

خواهد  توسعه  شمال  در  خشخاش،  تولید  ویژه  به 

یافت. عالوه برآن، قاچاق به آسیای مرکزی، استخراج 

نیز گسترش خواهد  نفیس  اشیای  و  قیمتی  سنگ های 

یافت. در همین حال، طالبان می توانند از تاریخ فرار از 

زندان شان برای پر کردن خالی پرسونل شان استفاده 

کنند و احتماال آدم ربایی به منظور باج گیری در مقابل 

گروگان ها و تبادله آن ها نیز افزایش خواهد یافت. عالوه 

به  منطقه ای،  نظامی  از گروه های شبه  آن، حمایت  بر 

پاکستان،  در  بلوچ  طلب  جدایی  جنبش  بالقوه  طور 

کند.  فراهم  نیرو  و  مالی  منابع  طالبان  برای  می تواند 

گروه های جهادی بین المللی و طرفداران این گروه از 

سراسر منطقه یک منبع مالی و نیرو برای این گروه باقی 

خواهند ماند. احتماال طالبان ضرورت خواهند داشت تا 

اسلحه  افغانستان  فاسد  مقام های  و  سیاه  بازارهای  از 

بخرند و در عین زمان از عملیات ها علیه نیروهای امنیتی 

افغانستان اسلحه مصادره کند.

طالبان  منابع  که  این  با  همزمان  زمان،  گذشت  با  اما 

کوچک تر می شوند و سرخوردگی رشد می کند، یک شاخه 

سیاسی موازی با حمالت نظامی طالبان احتماال شکل 

خواهد گرفت. برخی از افراد طالبان به طور فعال اهداف 

سیاسی را دنبال خواهند کرد و با ارائه خدمات به دنبال 

شان  حمایت  ادامه  به  شان  طرفداران  ساختن  متقاعد 

به  به خشونت  نظامی  شاخه  که  حالی  در  بود؛  خواهند 

عنوان یک اهرم فشار سیاسی ادامه خواهد داد. 

در این مرحله، طالبان تحول خواهند کرد و تاکتیک های 

شان در راستای تقویت منافع سیاسی و تضمین بقایش 

حمالت  یافت.  خواهد  تغییر  خشونت  کاهش  بدل  در 

برآورده  برای  روشی  عنوان  به  شان،  پرآوازه  اما  محدود 

شدن خواسته های شان ادامه خواهند یافت در حالی که 

وضع موجود به آرامی شکل خواهد گرفت. 
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را امضا نکرد  رییس جمهور ارشف غنی قانون تصویب شده ی پولشویی 

و دوباره برای تعدیل به مجلس فرستاد. مجلس منایندگان برای تعدیل 

باید  هرچه هست،  قانون  این  که  کردند  تاکید  و  ندادند  رای  قانون  این 

و  منقول  دارایی  امضا،  بدون  شده ی  تصویب  قانون  طبق  شود.  امضا 

غیر منقول متام افراد که بعد از سال 1381 به آن دست یافته  اند، باید 

مطابق قانون بررسی شود. ظاهراً استدالل مجلس منایندگان این است 

و  پاک  دارایی های  می توانند حساب  افراد،  دارایی  قانونی  بررسی  با  که 

دارایی های ناپاک را معلوم کرده و مفسدین را پای میز محاکمه بکشند. 

این کار خوب است، ولی چند مشکل وجود دارد.

1 – در این قانون مصالح علیای کشور در نظر گرفته نشده است. مصالح 

است.  کابل  جهانی  جنگ  از  جلوگیری  حارض،  حال  در  کشور  علیای 

مراعات  را  نظافت  مردمش  است،  کثیف  کابل  شهر  که  است  درست 

منی کند اما کابل کثیف تر از آن لحاظ است که اژدهاهای زیادی در کابل 

خفته است و نباید انگلک شان کرد. حرف از مصالح علیای کشور شد، بد 

نیست کمی این مصالح علیای کشور را هم تعریف کنیم. 

تعریف  دیگری.  چیز  فردا  است،  چیز  یک  امروز  کشور،  علیای  مصالح 

ثابتی ندارد. به طور مثال سال های زیر را در نظر بگیرید:

بود که  این  سال سیزده اعشاره یک: در این سال مصالح علیای کشور 

مردم  ما  تزریق شود. چون  نوش جان"  "بخور  وزیران حکومت طعم  به 

قدرت  به  بعضی ها  حتی  خوردند.  توانستند  تا  ما  وزیران  نیستیم،  کربکار 

تکنالوژی غرب، یک شکم ذخیره در خود نصب کرده بودند و ذخیره های 

شان را هم پر کردند. 

و  شد  بلند  بی عدالتی  بلوای  سال  این  در  چهار:  اعشاریه  سیزده  سال 

تعدادی از متنفذین جنگی شکم های خویش را به سازمان "بده بخوریم!" 

جامعه ی جهانی نشان دادند که چه قدر خالی است و شام می فهمید که 

شکم های خالی چه غروماغری راه می اندازند. این شد که مصالح علیای 

کشور در این سال کمی چاق تر شد. به این شکم ها هم توجهات جدی 

علیای کشور  در مصالح  را  زیادی سهم خویش  متنفذین  صورت گرفت. 

ادا کردند. خوردند و خوردند. 

سال سیزده اعشاریه هفت: در این سال مصالح ملی با مشکالت عظیمی 

مواجه شد و رضورت افتاد که پارملان هر روز یک قانون را تصویب کرده 

برای رییس جمهور بفرستد. این کار شد، قانون های رنگارنگی توشیح و 

ستون های  از  بعضی  شدند  متوجه  که  آپ تودیت  دانشمندان  شد.  تنفیذ 

قاضی،  مدیر،  رییس،  توانستند  تا  خرید!  به  کردند  رشوع  می لنگد،  کار 

ملی  مصالح  دامنه ی  این گونه  خریدند.  وکیل  و  رهرب  امنیت،  پولیس، 

یک  فالنی  بچه  که  می کردند  متاشا  فقط  غریب  مردم  رفت.  باال  خیلی 

قنرب  چهارراهی  در  آپارمتان  دانه  سه  اما  است  حوزه  رییس  نشده  سال 

باال کرده و گفته می شود یک کوچه مکمل را در خوشحال خان خریده. 

سال سیزده اعشاریه نه: جنگ زیاد شد. دولت فکر کرد که اگر بتوانیم 

علیای  مصالح  که  شد  این  نتیجه  و  شد  خواهد  خوب  چه  کنیم،  صلح 

بارها شاهد بودیم که میلیون ها دالر در قطر  کشور رفت به طرف صلح! 

و  پکتیا  بدخشان، غزنی،  اما  برای صلح می گفتند  بودند  دور هم نشسته 

غور در خون نشستند. از نوعروس گرفته تا متاشاچیان والیبال را کشتند. 

از خطر  کشور  علیای  مصالح  که  بودیم  مطمنئ  نگفتیم چون  هم  آخ  ما 

دور است.

سال سیزده صدوپارسال: مصالح علیای کشور ترور شد. همه ی ما حیران 

نثار  درود  و  صلوات  هرچه  رفت.  پس  و  آمد  بار  چند  کری  جان  بودیم. 

کردیم، نشد. پلیس انرتپل حدس می زد کار شبکه ی پقانی است. هیچ 

کسی تصور منی کرد که مصالح علیای کشور را گوسفندان خورده باشد. 

دشمنی  که  نفر  یک  کرد.  کشف  را  مسئله  راز  خدا  بنده  یک  این که  تا 

گوسفندان  به  را  کشور  علیای  مصالح  داشته،  گوسفندان  با  عجیب 

خورانده. او خوب می فهمیده که ما چه قدر در قبال مصالح علیای کشور 

خود حساسیم، هرکسی آن را بخورد، می کشیم. گوسفندکشی رشوع شد، 

کم مانده بود که چهار روز عزای عمومی اعالم شود که ما به خود آمدیم.

از  جلوگیری  دارد.  دیگری  تعریف  کشور  علیای  مصالح  که  هم  امسال 

را رسوا کنید،  نه خود  تقاضا داریم که  پارملان  از  ما  جنگ جهانی کابل! 

نه اجازه بدهید ما در آتش جنگ بسوزیم. قانون پولشویی را تعدیل کرده 

به رییس جمهور ارسال کنید. ما منی توانیم، اگر می توانستیم با آن همه 

می انداختیم.  زندان  میله های  پشت  را  کابل بانک  شاه دزد  پتاق،  و  الف 

به  که  داریم  روایت  دارد.  را  حکومت  ناف  حیثیت  او  حاال  و  نتوانستیم 

نداشته  کار  نافش  به  منتهی  بزنید؛  می زنید،  دست  حکومت  هرجای 

که  است  هم  دیگر  معروف  مثل  یک  می شود.  حیثیتی  مسئله  باشید. 

بدخوران  هم  هنوز  وقتی  فایده  چه  احتیاط!  را  آینده  را صلوات،  گذشته 

می خورند، ما دنبال گذشته بگردیم. حاال نگذارید بخورند، دین خویش را 

برای همیشه ادا کرده اید. 

خبرنگار ناراضی

مصالح ملی را
 غرض نگیرید!

هادی دریابی

آینده طالبان

برگردان: حمید مهدوینویسنده: حکمت الله عظامیمنبع: فارین پالیسی

به احتمال زیاد پنج منبع غیر 
قانونی اقتصادی طالبان، به 

ویژه تولید خشخاش، در شمال 
توسعه خواهد یافت. عالوه 

برآن، قاچاق به آسیای مرکزی، 
استخراج سنگ های قیمتی 

و اشیای نفیس نیز گسترش 
خواهد یافت. در همین حال، 

طالبان می توانند از تاریخ فرار از 
زندان شان برای پر کردن خالی 

پرسونل شان استفاده کنند و 
احتماال آدم ربایی به منظور باج 

گیری در مقابل گروگان ها و 
تبادله آن ها نیز افزایش خواهد 
یافت. عالوه بر آن، حمایت از 

گروه های شبه نظامی منطقه ای، 
به طور بالقوه جنبش جدایی 

طلب بلوچ در پاکستان، می تواند 
برای طالبان منابع مالی و نیرو 

فراهم کند. گروه های جهادی بین 
المللی و طرفداران این گروه از 
سراسر منطقه یک منبع مالی و 

نیرو برای این گروه باقی خواهند 
ماند. احتماال طالبان ضرورت 
خواهند داشت تا از بازارهای 

سیاه و مقام های فاسد افغانستان 
اسلحه بخرند و در عین زمان از 
عملیات ها علیه نیروهای امنیتی 
افغانستان اسلحه مصادره کند.

با کاهش حامیت ها از طالبان و توسعه دولت اسالمی، این گروه برای بقایش به یک گروه سیاسی شبه 
نظامی تغییر شکل خواهد داد. 



 )SOGNI DI TREGUA( بس«  آتش  »رؤیاهای 
و  نگار  روزنامه  آهنگ  بصیر  از  شعری  مجموعه ی 
ایتالیا  کشور  در  تازگی  به  که  است  بشر  حقوق  فعال 
توسط انتشارات گیلگمش به زبان ایتالیایی نشر شده 
شعر  روزه  سه  فستیوال  در  شعری  دفتر  این  است. 
»منتوا« رونمایی شد که در جریان آن، بصیر آهنگ 

شعرهایش را برای مخاطبان دکلمه کرد. 
انگلیسی،  زبان های  به  به حال  تا  این شاعر  شعرهای 
شده  ترجمه  هندی  و  فرانسوی  سویدی،  اسپانوی، 
است و سال گذشته، یکی از شعرهای او در فستیوال 
بین المللی شعر در شهر ساردینیا ایتالیا جایزه ویژه ی 
منتقدان را دریافت کرد. اخیرا، پانزده تا شعر از آقای 
آهنگ٬ در مجله شعر )Poetry Journal( هندوستان 

نیز منتشر شده است.
بصیر آهنگ شش سال است در کشور ایتالیا مشغول 
پایی  جای  توانسته  مدت  این  در  او  است.  تحصیل 
کند.  باز  ایتالیایی  شاعران  و  ادبا  میان  در  خود  برای 
ایتالیا  ادبی  مختلف  حلقات  در  اکنون  آهنگ  آقای 
کوستا”  “بپه  چون  بزرگی  شاعران  با  و  یافته  راه 
مانده  زنده  تنها شاعر  بپه کوستا  دارد.  دوستی خوبی 
این شاعر  ایتالیاست.  نسل شاعران شناخته شده ی  از 
معروف ایتالیایی در مقاله ی بصیر آهنگ را امید نسل 
موضوعاتی  است.  دانسته  زبان  ایتالیایی  شاعران  نو 
و  مهاجرت  بشر٬  حقوق  بیشتر  آهنگ  آقای  شعری 

صلح است. 
بس«  آتش  »رؤیاهای  شعری  مجموعه  نشر  دنبال  به 
از بصیر آهنگ دعوت شده است تا در فستیوال بین 

المللی شعر در شهر مدجین کلمبیا شرکت کند. 
عازم  جوالی   10 تاریخ  »به  است:  قرار  آهنگ  بصیر 
المللی شعر در  بین  فستیوال  تا در  کلمبیا شود  کشور 
فستیوال  این  پروگرام  طبق  کند.  شرکت  مدجین  شهر 

رها  خود  حال  به  اکنون  که  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
این کشور  از  ناتو  پیامدهای خروج سربازان  با  شده اند، 
مبتنی  گزارش های  وجود  با  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  
به  طالبان  آوردن  برای  پاکستان  صادقانه ی  بازی  بر 
مذاکرات صلح، هیچ خوش بینی ای  تا کنون خلق نشده 

است. 
وزیر  نخست  ملی  امنیت  مشاور  عزیز،  سرتاج 
پاک کردن  از  پاکستان  که  باشد  آگاه  باید  پاکستان، 
ناکام  نزدیکش  کثافت کاری هایش در همین همسایگی 
مانده است. حمله بر پارلمان افغانستان چندان بی شباهت 
ماه  در  دهلی  در  پیکارجویان  وحشیانه ی  حمله ی  به 
پایتخت،  هردو  رویدادهای  نیست.   2001 سال  دسمبر 
یک  در  قدرت  نمادین  مراکز  بر  حمله  کابل،  و  دهلی 
کشور را برجسته می سازد. در واقع، این حمله ها، حمله 
بر تجسم اراده ی مردم است. موازی با این حمله  و تقریبا 
پیکارجویان  حمله های  افزایش  اهمیت،  اندازه  همان   با 
را  اهداف حمله های شان  آنان  تابستان است.  در فصل 
وسعت داده اند و طالبان کنترل یک ولسوالی دیگر را در 

که در وب سایت آن منتشر شده است؛ آقای آهنگ 
شعر  و  سخنرانی  بزرگ  فستیوال  این  برنامه ی   5 در 

خوانی خواهد داشت.« 
 International Poetry Festival”مدجین فستیوال 
of Medellín “ یکی از بزرگ ترین فستیوال های بین 
المللی شعر در جهان است و تا اکنون صدها جایزه ی 
بین المللی به این فستیوال تعلق گرفته است. در سال 
بین  فستیوال  این  به  نیز  الترناتیف  نوبل  جایزه   200۶

المللی شعر تعلق گرفت.
به  آن  از  که  ادبی  جشنواره ی  این  تاریخ  طول  در 
برده  نام  جهان  شعر  فستیوال  بزرگ ترین  عنوان 
است  افغانستانی  شاعر  دومین  آهنگ  بصیر  می شود، 
شهر  در  فستیوال  این  است.  شده  دعوت  آن  در  که 
برگزار  یکبار  هر دوسال  کلمبیا   ”Medellin”مدجین
را  مدجین  شهر  که  است  دلیل  همین  به  و  می گردد 

پایخت شعر دنیا لقب گذاشته اند.

جنوب افغانستان به دست گرفته اند. 
گرفت  صورت  زمانی  در  افغانستان  پارلمان  بر  حمله 
و  آغاز  نمایندگان  مجلس  رسمی  نشست  بود  قرار  که 
یا  و  اتفاقی  یا  گردد.  معرفی  کشور  آینده ی  دفاع  وزیر 
پارلمان  مهم  نشست  یک  طالبان  شده،  برنامه ریزی  هم 
کشور  این  در  حساس  تصمیم  یک  گرفتن  برای  که  را 
ناآرام برگزار شده بود، بر هم زدند. وزیر دفاع افغانستان 
باید از سوی پارلمان تأیید شود. ماهیت حمله ی طالبان 
نشان می دهد که آنان قبال باخبر بوده اند که این نشست 

مجلس نمایندگان به چه منظور برگزار می گردد. 
اما در طرف دیگر، نکته ی جالب این است که مقام های 
بودند  نتوانسته  پارلمان  و  افغانستان  دولت  امنیتی 
به سوی ساحه ای  طالبان  که  بیاورند  به دست  معلومات 
طالبان،  اخیر  می شوند. حمله های  نزدیک  باال  امنیت  با 
صالحیت غنی را هم از لحاظ قانونی زیر سوال برده اند 
و هم از لحاظ تمامیت ارضی. حمله ی طالبان بر پارلمان 
ولسوالی ها  بعضی  در  آنان  پیشروی های  و  افغانستان 
توسط  که  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  می دهند  نشان 

در  روان  سال  جوالی  یازدهم  در  مدجین  فستیوال 
مدجین کلمبیا برگزار می شود و صدها شاعر از بیش 
در  کرد.  خواهند  شرکت  آن  در  جهان  کشور   ۶0 از 
بین  جشنواره ی  این  امسال  کننده گان  اشتراک  میان 
به  نیز  جهان  ادبیات  نامدار  چهره ای  چندین  الملی 

چشم می خورد.
شهروند  هیچ  برای  بس«  آتش  »رؤیاهای  عنوان 
سال  سیزده  جریان  در  نیست.  بیگانه  افغانستانی، 
آثار  تولید  برای  که  کوچکی  فضای  درون  گذشته، 
)از  ادبی  فرآورده های  این  اکثر  فراهم شده، در  ادبی 
شعر تا داستان( به موضوعات و واقعیت امروز جامعه 
افغانستان پرداخته شده است: صلح، تنفر از جنگ و 

آتش بس. 
و  جنگ  و  خشونت  ادامه ی  که  می رسد  نظر  به 
بیشتر  معاصر،  افغانستان  اجتماعی  نابسامانی های 
جامعه  فرهنگیان  و  نویسندگان  شاعران،  همه  از 
افغانستانی را به درد و اندوه کشانده و وادارشان کرده 
است تا از ادبیات به عنوان صریح ترین ابزار ممکن به 
مقصد تبلیغات از صلح و تنفر از جنگ و خشونت، 

بهره ببرند. 
هم اکنون صدها شاعر و نویسنده افغانستانی در غربت 
می رسد،  نظر  به  می برند.  سر  به  اجباری  مهاجرت  و 
برای  مصاعد  و  مناسب  جایی  هم  هنوز  افغانستان 
از  زیادی  آثار  نیست.  خود  فرهنگیان  و  نویسندگان 
سوی نویسندگان و شاعران افغانستان در عالم غربت 
گرفته  قرار  تقدیر  مورد  غربت  در  که  اند  آمده  پدید 
و  از »صلح«  تبلیغ  و  »رؤیاهای آتش بس«  اند. گویا 
پرهیز از خشونت و جنگ، تنها در خارج از مرزهای 
افغانستان مورد توجه قرار می گیرد در حالی که دولت 
نظام  ایجاد  و  تأمین  راستای  در  هم  هنوز  افغانستان 

صلح آمیز و متعادل، ناکام است. 

ناتو آموزش دیده اند تا هنوز به پختگی کافی نرسیده اند 
و در برابر خشونت های رو به افزایش شورشیان با مشکل 
نشان دهنده ی  عریان  واقعیت های  این  می شوند.  مواجه 
یک ناکامی غیرقابل بخشش است. بر اساس گزارش ها، 
مواد  از  پر  موتر  انتحاری  حمله کننده ی  یک  نخست 
انفجاری اش را در نزدیکی یکی از دروازه های پارلمان 
به  تا زمینه ی ورود سایر حمله کنندگان را  منفجر ساخته  
از  موتر  این  که  می دهد  نشان   این  سازد.  فراهم  داخل 
چندین بازرسی و ایستگاه تالشی امنیتی در شهر گذشته 
است. اما طالبان آن را یک موفقیت می دانند و با مرگ 

و حشت و دهشت به آن دست یافته اند. 
این  پوشید  چشم  آن  از  نمی توان  که  نکته ای  هم چنان 
است که اکنون کابل شاهد ناکامی مقام های تازه  منصوب 
شده اند. تمام مقام های امنیتی به تازگی کارهای شان را 
رویدادها  این  وقوع  از  نتوانسته اند  اما  کرده اند.  شروع 
نمایندگان  نظر  اجماع  از  ناکامی  این  کنند.  جلوگیری 
افغانستان آشکار بود. همه ی آنان می گفتند که  پارلمان 
این حمله نشان دهنده ی »یک ناکامی بزرگ استخباراتی 
نگرانی های  که  داد  نشان  حمله  این  است.  امنیتی«  و 
بدون  و  بوده اند  جا  به  گذشته  سال  دو  در  شده  مطرح 

ناتو، افغانستان هنوز هم خیلی آسیب پذیر است. 

فمنیسم در سراسر جهان-7
به  نسبت  اغلب  قانونی،  غیر  مهاجر  زنان 
حقوق شان ناآگاهند و حتا در صورت آگاهی، 
آنها  کنند.  درخواست  را  آن  چطور  نمی دانند 
دسترسی  حمایتی  شبکه ای  به  ندرت  به  به 
گروه های  از  بعضی  آمریکا،  در  گرچه  دارند. 
اما  اند  برخاسته  آنها  از  حمایت  برای  مبارز 
غربی  فمنیست های  زنان،  این  موجودیت  تنها 
ما  و  می دهد  قرار  آور  رنج  پارادوکسی  در  را 
دقیق تر  نگاهی  برای  را  غربی(  )فمنیست های 
را  دیگر  زنان  محرومیت  ما  چگونه  این که  به 

نادیده می گیریم، به چالش می کشد.
سخن پایانی-1

پس آینده چه خواهد بود؟ آیا آینده ای برای 
حداقل  )فمنیسم(  آیا  دارد؟  وجود  فمنیسم 
مورد  هنوز  ثروت مند،  غربی  کشورهای  در 
در  آمریکایی،  فالودی  سوزان  است؟  نیاز 
با جزئیاتی  اما  قناعت بخش  به شیوه ای   1922
او  آنچه  از  فمنیست ها  تجربۀ  از  دلسردکننده، 
می خواند،  زننده«  پس  »واکنش های  عنوان  به 
بحث کرد. این واکنش ها از سمت زنانی بودند 
اند  برده  منفعت  این جنبش  از  بدون شک  که 
نبوده  نصیب  بی  اگرچه  که  مردانی  –همچنین 
رسمیت  به  را  حقیقت  این  ندرت  به  اما  اند 
اظهار  عصبانیت  با  )اکنون(  و  اند-   شناخته 
می دارند که فمنیست ها از حد خود گذشته اند. 
چنانکه جولیت میشل و آن اوکلی، در سومین 
فمنیسم  از  کسی  »چه  خود  مقاالت  مجموعه 
اند  گفته  واکنش ها«،  به  نگاهی  با  می ترسد؟ 
می کند؛  ناراحت  را  مردم  از  بسیاری  فمنیسم، 
این که زنان  این دلیل که »کل مسئله  به  بخشی 
تقسیم  می خواهند،  چه  و  هستند  کسی  چه 
به  را  خصوصی  و  عمومی  زندگی  میان  بندی 

چالش می کشد.«
در قرن 20 میالدی، »موج نخست« فمنیست ها، 
کردند.  درخواست  را  مدنی  و  سیاسی  برابری 
جنسی  حقوق  بر  دوم«  »موج   ،1970 دهۀ  در 
زیادی  ارزش  و  متمرکز شد  زنان  و خانوادگی 
برای آن قایل بودند. در حال حاضر نیز همین 
منفی  واکنش های  اصلی  هدف  درخواست ها 
هستند. »شخصی، سیاسی است«، شعار مشهور 
از  برخی  می رسد  نظر  به  که  بود   1970 دهۀ 
آن  دگرگونی  پی  در  معاصر  فمنیست های 
شخصی  »صرفا«  امری  به  سیاسی،  امر  هستند. 
مورد  در  سواالتی  به  است،  کرده  پیدا  نزول 
البته  –که  خانوادگی  زندگی  و  جنسی  روابط 
پیامدهایی هستند که هنوز،  و  دارای داللت ها 

و با فوریت، نیاز به رسیدگی دارند.
با   ،»)1998( جدید  »فمنیسم  در  والتر  ناتاشا 
مردان  از  فقیرتر  »هنوز  زنان  این که  پذیرش 
بحث  هستند«،  آنها  از  کم تر  قدرتی  دارای  و 
»حمله  معاصر  فمنیسم  وظیفۀ  که  می کند 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ابزارهای  بر 
اشاره  مهم  نکته ای  به  او  است.  نابرابری« 
دقیقا  این که  مورد  در  زیاد  حدی  تا  اما  کرده 
باقی  مبهم  بوده،  چه  حمله  این  از  منظورش 
مانده است. او در یک مصاحبه، به گونه ای که 

گویی به جای طرح موضوعی که دهه ها مورد 
کرده  مطرح  جدید  موضوعی  بوده،  گفت وگو 
باشد، اظهار داشت: »ما می خواهیم برای تغییر 
جامعه همراه با مردان کار کنیم، نه علیه مردان«؛ 
»در نهایت، اگر قرار است همه چیز در عرصۀ 
این است که  معنای  به  این  تغییر کند،  خانگی 
خانه  کارهای  از  منصفانه ای  سهم  باید  مردان 
را به عهده بگیرند و زنان به همان اندازه بیشتر 
سهم  خانه  از  بیرون  کار  در  و  داشتند  فعالیت 
با  برابر،  برای خلق جامعه ای  باید  »ما  بگیرند«؛ 

مردان دست به دست هم دهیم.«
حد  از  بیش  از  جایی  در  والتر  اگر  اما 
می کند،  انتقاد  قدیمی  جنبش  بودن  شخصی 
حد  از  بیش  به  معترض  بعدتر  صفحاتی  در 
آن،  از  بدتر  گاهی  –یا  است  آن  بودن  سیاسی 
»خشک،  جنبش  اعضای  که  می کند  انتقاد 
مانده«  شوهر  بی  زنانی  و   سلیقه  بی  شلخته، 
خاطر  به  جنبش  از  من  آنچه  )مسلما  بودند 
می رود  پیش  آنجا  تا  او  است(.  متفاوت  دارم 
بزرگ  »قهرمان  عنوان  به  را  تاچر  مارگارت  که 
که  کسی  بریتانیایی«،  فمنیسم  ناشدۀ  ستایش 
موفقیت زنان را به عنوان امری عادی نشان داد، 
توصیف کند. اما تاچر هرگز عالقه ای به مسایل 
از  خود  حمایت  عدم  آشکارا  و  نداشت  زنان 

دیگر زنان سیاسی را نشان می داد.
که  گییر  از جرمین   »)1999( کامل  »زن  کتاب 
موثر  و  خشمگینانه  جوابی  عنوان  به  حدی  تا 
غیر  »خودشیفتگی  و  والتر  ناتاشا  کتاب  به 
که  می کند  بحث  شد،  نوشته  او  روشنفکرانۀ« 
تنها  گویی  که  می نماید  چنین  را  فمنیسم  والتر 
او  است.  ُمد«  و  جنسی  رابطه  »پول،  مورد  در 

اضافه می کند:
من  خود  نسل  هم  فمنیست های  که  »زمانی 
با جدیتی آشکار در  نظرهایی  اظهار  به  شروع 
فراتر  خود  حد  از  فمنیسم  که  کردند  باره  این 
رفته است، در حالی که فمنیست ها به شیوه ای 
و تا مرزی زندگی خود را پیش برده اند که به 
آنها )نسل جدید(، حق داشتند »هر چیزی که 
مانند پول،  احساس کردم  دارند«، داده است، 
آتش خشمی را در درون من شعله ور کردند. 
توجیه  قابل  غیر  ماندن  خاموش  که  اینجاست 

است«. 
نگران  تغییرات،  از  بیشتر  شک،  بدون  مردم،   
بنابراین  بودند.  شخصی«  تغییرات  »تهدید 
دوران  از  خیالی  تصویری  دلتنگی  با  بعضی 
دستاویز  را  جنسی  ثابت  هویت های  طالیی 
مرد  و  زن  میان  رابطه هایی  رویای  دادند،  قرار 
که با وجود تمام نابرابری ها، به شکلی آرامش 
بخش، قابل پیش بینی بود.  از جهتی، دیگران 
نیومی  قدرتمند  عبارت  در   – کردند  تاکید 
افتاده  اتفاق  وولف- که، »لرزه ای در جنسیت« 
است و در نتیجۀ آن تعداد بیشتری از زنان در 
وولف  اند.  شده  جابجا  قدرت  جایگاه های 
که  بحث می کند   »)1983( با آتش  »آتش  در 
زنان باید آنچه او فمنیسم »قربانیان« می نامد را 
فمنیسم  و  بردارند  از شکایت  کنند، دست  رها 

»قدرت« را در آغوش بکشند.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

از راست به چپ: اندرآ گاربین مدیر جنشواره ی بین المللی مانتوا، بپه کوستا شاعر، نویسنده و ناشر 
معروف ایتالیایی و بصیر آهنگ

بخش چهل و ششم 

کابل هم چون دیوانه خانه 

اکنون صدها شاعر و نویسنده  هم 
مهاجرت  و  غربت  در  افغانستانی 
نظر  به  می برند.  سر  به  اجباری 
می رسد، افغانستان هنوز هم جایی 
مناسب و مصاعد برای نویسندگان 
و فرهنگیان خود نیست. آثار زیادی 
شاعران  و  نویسندگان  سوی  از 
افغانستان در عالم غربت پدید آمده 
قرار  تقدیر  مورد  غربت  در  که  اند 

گرفته اند. 

مهدی زرتشت
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»رؤیاهای آتش بس« 
شاعر افغانستانی در ایتالیا منتشر شد
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سه.  هر  یا  خبر،  بی  یا  ساده،  یا  ام،  گیج  یا  من 

خدا می داند چه باورها و خیاالت غلطی دارم که 

خودم فکر می کنم درست اند. البته سخن من در 

مورد باورهای فلسفی و دینی و امثال شان نیست. 

فکر  من  مثال  می گویم.  را  ساده  باورهای  همین 

است.  کاج  ما  کوچه ی  سر  درخت  این  می کنم 

راستی  است.  نیست، عرعر  کاج  که  دیدی  پسان 

می دانید  شما  آمد.  یادم  بلندگو  گفتم،  عرعر 

خدا.  به  آری  نشویم.  دور  اصلی  بحث  از  چرا؟ 

که  می بیند  بعدها  و  است  معتقد  چیز  یک  به  آدم 

اعتقادش کمی بیشتر از کامال غلط بوده. نمونه ی 

بود،  آمده  این روزها دیدم. در خبرها  را  تازه اش 

که  بودندش،  آورده  یا  بود  آمده  خودش  نمی دانم 

کندز  به  عطا  جنرال  و  دوستم  جنرال  نیروهای 

رفتند و ولسوالی های آن کشور را از دست طالبان 

این  در  و  بنشینم  می خواستم  امروز  کردند.  آزاد 

دیپوی  امریکایی ها  رسید  خبر  که  کنم،  فکر  باره 

کرده  منفجر  را  شمالی  مجاهدین  از  یکی  سالح 

سیاف  استاد  نیروهای  که  کردم  فکر  خیلی  اند. 

بکنند.  را  کار  این  آمریکایی ها  گذاشته اند  چرا 

چرا نیروهای فهیم کوهدامنی ساکت نشسته اند؟ 

بعد یادم آمد که جنرال دوستم معاون اول رییس 

جمهور است. استاد عطا والی بلخ است. یاد تان 

با  افغانستان  بود  گفته  جمهور  رییس  که  هست 

از عربستان حمایت خواهد کرد؟حتما  نیرو  تمام 

دارد،  نیرو  اول اش  معاون  بوده.  جمع  دل اش 

دیپوی  شمالی اش  مجاهد  دارد،  نیرو  والی اش 

و  والی  و  معاون  همه  این  آدم  دارد.  مهمات 

مجاهد نیرومند داشته باشد، چه نیازی به اردوی 

ملی دارد؟

نفر  یک  می کردم  فکر  که  بود  این  من  خطای 

مخالف  هم  و  باشد  آدم  برادر  هم  نمی تواند 

سیاسی و هم با واسکت و راکت و کالشینکوف 

سر پارلمان آدم حمله کند و تق چپه شود. همین 

رییس  معاون  هم  آدم  که  نمی کردم  خیال  طور، 

جمهور یا والی باشد و هم اردو داشته باشد. ولی 

من  در  باور  خطای  این  می بینم،  خوب  که  حاال 

است، وگرنه در کشوری که آزادی باشد هر چیزی 

ممکن است.  در کدام کشور دیگر جهان امکان 

دارد دموکراسی آن قدر زیبا شود که آدم بتواند در 

آن  از طریق  و  بسازد  پرتو اش هزار مکتب خیالی 

راه   این  از  و  کند  اختالس  دالر  میلیون ها  مکاتب 

باعث پیش رفت معارف کیژی؟

اردوی ملی را من یک چیز دیگر فهمیده بودم. و 

اشتباه کرده بودم. حاال متوجه شدم.

اردوی حاجی صاحب

را  تو  حاال  آمد.  جلو  باش.  زود  بزن.  راکت  با  بکشش. 
می کشد. زود باش شلیک کن."

کودک  دو  بلکه  نیست.  واقعی  جنگ  میدان  یک  اینجا 
بازی  یک  مصروف  که  هستند  ساله  هفت  و  شش 
کامپیوتری جنگی هستند و چنان درگیر بازی شده اند که 

با شنیدن صدایشان فکر می کنی واقعا می جنگند.
بازی های کامپیوتری به خصوص دسته بازی های جنگی 
افغانستان هوادار  از کودکان  بسیاری  میان  این روزها در 

پیدا کرده است.
بازار گرم بازی های کامپیوتری جنگی

دی های  وی  دی  و  دی ها  سی  فروشندگان  از  بسیاری 
مشتری های شان  اکثر  می گویند  کامپیوتری  بازی های 

کودکان اند.
کامپیوتری  بازی های  فروشندگان  از  یکی  الله  عصمت 
در کابل می گوید: "بازی های کامپیوتری برای گروه های 
سنی خاص است. بسیاری از این بازی های جنگی برای 
افراد زیر 18 سال نیست، زیرا صحنه های آن پر است از 

خشونت."
کودکان  بازی ها  این  خریداران  بیشتر  می گوید  او  اما 
هستند که به بهانه خرید بازی  برای دیگران، بازی ها را از 

مغازه ها می خرند.
این  همیشه  که  نیستند  مجبور  بازی ها  این  هواداران  اما 
خریداری  دی  وی  دی  و  دی  سی  شکل  به  را  بازی ها 

کنند.
از  بسیاری  برای  را  کار  این  موبایل  به  آسان  دسترسی 

کودکان آسان ساخته است.
در خانواده های نسبتا مرفه افغانستان اکنون حتی کودکان 
بازی  برای  بزرگترهای شان  موبایل  از  یا  و  دارند  موبایل 

استفاده می کنند.
بازی های  که  دارد  وجود  شهر  سطح  در  های  مغازه 
این  مالکان  می کنند.  نصب  موبایل ها  به  را  کامپیوتری 
مغازه ها نیز تایید می کنند که بیشتر مشتریان شان کودکان 

هستند.
جنگی  بازی های  طرفدار  بیشتر  "مردم  می گوید:  بصیر 
پادشاه  با  امپراطور  یا  پادشاه  بازی یک  این  اند. مثال در 
دیگر می جنگد وگروه های جنگی مجهز با انواع سالحها 
سال  چهارده  تا  دوازده  کودکان  مشتریانم  بیشتر  هستند. 

هستند."

نگرانی والدین از عالقمندی کودکان به بازی های جنگی
بسیاری از والدین می گویند از وضع موجود و سرگرمی 
جنگی  کامپیوتری  بازی های  با  کودکان شان  همیشگی 
راضی نیستند و می کوشند این عادت آنها را ترک بدهند.

به شرط  باشندگان کابل می گوید کودکانش  از  مصطفی 
بازی کامپیوتری جنگی، حاضر می شوند نان بخورند.

او می گوید کودکانش به این بازی ها اعتیاد پیدا کردند 
و حتی زمان غذا خوردن در مورد این بازی ها صحبت 

می کنند.
با کودک شش  مجیدی مردی سی ساله است که همراه 
بازی های  های  مغازه  از  یکی  به  بازی  برای  اش  ساله 

کامپیوتری در شهر کابل آمده است.
او با کودکش مشغول بازی جنگی است.

بازی ها آگاه است و پس  این  از عواقب منفی  می گوید 

از شامل شدن کودکش در مدرسه دیگر به او اجازه بازی 
کامپیوتری جنگی را نخواهد داد.

عالقه  اش  ساله  شش  کودک  می گوید  ساله  سی  انیسه 
کودکش  به  او  اما  دارد  کامپیوتری  بازی های  به  زیادی 

اجازه نمی دهد که بازی جنگی انجام دهد.
نفرتش  خاطر  به  می گوید  نیز  ساله  چهل  مردی  جمشید 
از جنگ، هرگز به کودکانش اجازه نمی دهد که حتی از 

وسایل بازی جنگی مثل تفنگ استفاده کنند.
اثرات بازی های کامپیوتری جنگی بر کودکان

کودکان  پرورش  و  آموزش  متخصصان  از  شماری 
بر  منفی  تاثیر  مستقیما  جنگی  بازی های  می گویند 
جویی  ستیزه  و  پرخاشگری  به  را  آنها  و  دارد  کودکان 

تشویق می کند.
باری سالم یک خبرنگار افغان که با گروهی از همکارانش 
روی این موضوع تحقیق کرده، می گوید: "هر قدر که در 
کودکی از این محصوالت استفاده کنید تمایل تان نسبت 
خشونت  و  جنگ  بزرگسالی  در  و  می شود  بیشتر  آن  به 

عادت تان می شود و یک خوی ماندگار در وجودتان."
بازی های  به  اعتیاد  که  می دهند  هشدار  نیز  دکتران 
متوجه کودکان  را  روانی  های  تنها آسیب  نه  کامپیوتری 
می کند بلکه باعث افت تحصیلی و آسیب های اجتماعی 
مثل دور شدن از خانواده و دوستان و حتی اضافه وزنی 

هم می شود.
و  تعلیم  دانشگاه  روانشناسی  استاد  عظیمی  الدین  شرف 
تربیه کابل می گوید برخی از انسانها طبیعتا خوش دارند 
موفقیت را به سختی به دست بیاورند و در این بازی ها، 
به  تا  را می گذارند  بازی کننده مراحل مختلف و دشوار 

مراحل بعدی برسد.
افغانستان  در  سال  سی  از  بیش  جنگ  که  افزاید  می  او 
بازی های  به  افغان  کودکان  از  ای  عده  که  شده  سبب 

جنگی عالقمند شوند.
بازی های  به  کودکان  اعتیاد  از  جلوگیری  برای  او 

کامپیوتری به نقش والدین تاکید می کند.
نیز  آموزنده  و  مفید  کامپیوتر  بازی های  از  شماری  اما 

خوانده می شود.
باعث  که  است  آموزشی  بازی های  شامل  بازی ها،  این 
در  گیری  تصمیم  توانایی  تقویت  و  کودکان  ذهن  رشد 

آنها می شود.

سایه جنگ بر بازی های کودکان افغان

باری سالم یک خبرنگار افغان که با 
گروهی از همکارانش روی این موضوع 

تحقیق کرده، می گوید: "هر قدر که در 
کودکی از این محصوالت استفاده کنید 
تمایل تان نسبت به آن بیشتر می شود 

و در بزرگسالی جنگ و خشونت 
عادت تان می شود و یک خوی ماندگار در 

وجودتان."
دکتران نیز هشدار می دهند که اعتیاد 

به بازی های کامپیوتری نه تنها آسیب 
های روانی را متوجه کودکان می کند 

بلکه باعث افت تحصیلی و آسیب های 
اجتماعی مثل دور شدن از خانواده و 

دوستان و حتی اضافه وزنی هم می شود.
شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی 

دانشگاه تعلیم و تربیه کابل می گوید 
برخی از انسانها طبیعتا خوش دارند 

موفقیت را به سختی به دست بیاورند 
و در این بازی ها، بازی کننده مراحل 

مختلف و دشوار را می گذارند تا به 
مراحل بعدی برسد.
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صبح یکی از بهرتین زمان ها است تا بدن و ذهن 
خود را برای فعالیت های طول روز آماده کنیم که 

این مستلزم تغذیه مناسب است.
ما در اینجا آنچه را که موفق ترین افراد جهان هر 

روز صبح میل می کنند، برای تان آورده ایم.
1.  ریچارد برانسون )کارآفرین و رسمایه گذار 
بریتانیایی(- غذاهای سنتی و رسشار از فیرب

از  )ترکیبی  موسلی  میوه،  ساالد  صبح  روز  هر  او 
یا  ماست  یا  میوه  آب  با  که  دانه هاست  و  غالت 
گاهی  او  می خورد.  گرانوال  و  می شود(  رسو  شیر 
برنامه  در  نیز  را  روغنی(  ماهی  نوع  )یک  کیپر 

غذایی خود جای می دهد.
اسموتی  نویسنده(-  )هرنپیشه،  راکر  آل   .2

پروتئین

در  که  تلویزیونی اش  برنامه  در  او  که  این  از  قبل 
ساعت 7:40 تا 8:15 صبح پخش می شود، حارض 
می نوشد.  پروتئین  اسموتی  لیوان  یک  می شود، 
فیرب،   پودر  پروتئین،  پودر  شامل  نوشیدنی  این 
گیاه  شهد  و  زنجبیل  زده،  یخ  توت  بادام،  شیر 
آگاو است. او گاهی کره بادام زمینی نیز به برنامه 

غذایی خود می افزاید.
3. جان مکی )تاجر(- اسموتی سبز

هستید  شاغل  متاهل  خانم های  جزو  هم  شام  آیا 
که دغدغه های فراوان دارید؟ زنان پرمشغله با عوامل 
از  مواجه می شوند.  زیادی در طول روز  اسرتس زای 
آنها انتظار می رود هم مادر باشند و هم همرس. هم 
در خانه کار می کنند و هم بیرون از خانه. حال این که 
با وجود این همه مشغله و کار زیاد چطور می توانند 
آرامش خود را حفظ کنند، موضوع بحث ما است. 
برای  آرامش  به  رسیدن  روش های  به  مقاله  این  در 

خانم های پرمشغله می پردازیم.
به دوستان خود تلفن کنید

شام  لب های  به  همیشه  که  بزنید  تلفن  کسی  به 
و  بودید  فکرش  در  بگویید  او  به  می آورد.  لبخند 
نیاز  زمان  در  که  است  کسی  واقعی  دوست  بدانید 

حضور دارد.
جوراب کرک دار بپوشید!

و  راحتی  گرما  اما  باشد،  عجیب  شام  برای  شاید 
پوشیدن  پس  می آورد.  ارمغان  به  آرامش  راحتی 
جوراب را فراموش نکنید. به ویژه در فصل رسد یک 

جوراب کرکی می تواند دنیای تان را عوض کند.
کوچک  خیلی  وقتی  بچه هایتان  عکس  به 

بودند نگاه کنید
شیطنت و بامنک بودن آنها را به خاطر آورید و از 
این که شام آنها را به دنیا آورده اید به خودتان افتخار 
کنید. کودکان لبخند معصومی دارند. شام می توانید 

دارد،  شهرت  سامل  غذاهای  خوردن  به  که  او 
درست  اسموتی  لیوان  یک  خود  برای  روز  هر 
می کند. اسموتی او شامل بادام، جو دو رس، شیر 

سویا، میوه های تازه، کلم و اسفناج است.
4. مارگارت تاچر )تنها نخست وزیر زن تاریخ 

بریتانیا(- قهوه و نصف گریپ فروت

همین  به  بخورد  کمی  غذای  می کند  سعی  او 
را  فروت  و نصف گریپ  قهوه  فنجان  دلیل یک 
»من  می گوید:  او  می دهد.  ترجیح  صبحانه  برای 
برای گرفنت انرژی مورد نیاز در طول روز، احتیاج 

به صبحانه زیادی ندارم.«
5. جاستین تیمربلیک )خواننده و ترانه رسای 

پاپ و بازیگر(- صبحانه در دو مرحله

کتان،  دانه  همراه  به  وافل  شامل  او  اول  صبحانه 
از  پس  است.  نیرو  مرغ  تخم  و  زمینی  بادام  کره 
یک  سپس  می شود  ورزش  او  صبحانه  خوردن 
عدد تخم مرغ دیگر یا شیک پروتئین می خورد. 
ورزش  منظم  طور  به  من  »چون  می گوید:  او 
مرصف  نیز  زیادی  غذای  باید  بنابراین  می کنم، 

می کنم.«
از  رسشار  )هرنمند(-مواد  آدامز  اسکات   .6

پروتئین

با نگاه کردن به لبخند آنها مقدار زیادی از تنش و 
اسرتس درونتان را از بین بربید.

فیلم خنده دار نگاه کنید و بخندید
بین  فراغت  برای  را  زمانی  همیشه  شام  باالخره 
فیلم  برای  زمان  این  از  می توانید  دارید.  کارهایتان 
کاهش  را  اسرتستان  تا  کنید  استفاده  آنالین  دیدن 

دهید.
به خودتان وقت دهید و یک فصل  10 دقیقه 

کتاب را بخوانید
یکی از آثار نویسنده محبوب تان را انتخاب کنید و 
به دنیایی بروید که در جست وجوی آن بودید. این 
هم یکی دیگر از راه های خالص شدن از روزمرگی 

و رسیدن به آرامش است.
دوش آب گرم بگیرید و در حامم با صدای بلند 

آواز بخوانید
به آرامش است؛  از روش های رسیدن  این هم یکی 
بلند! آهنگی  دوش آب گرم و آوازخوانی با صدای 
انجام حرکات  با  انتخاب کنید.  از زمان کودکی تان 
اثر  موسیقی  بخوانید.  بلند  صدای  با  را  آن  موزون 
آرام بخشی دارد و متام حس های شام را بر می انگیزد. 

پس این روش را هم در نظر بگیرید.
ورزش را در فهرست کارهای تان قرار دهید

به  را  شام  می تواند  دقیقه   45 تا   30 مدت  به  ورزش 
پیاده روی کوتاه در مدت  برساند. حتا یک  آرامش 

20 دقیقه اول هر روز اسکات آدامز، حتا روزهای 
تعطیل، همیشه یک رقم است. او هر روز ساعت 
مواد  و  قهوه  فنجان  یک  می شود،  بیدار  صبح   5
پروتئین دار مرصف می کند سپس پشت میز کار 
ه ای  ایده  تا  می خواند  کتاب  و  می نشیند  خود 
تازه ای به ذهن اش خطور کند. او می گوید: »برای 
همیشه  من  روز،  طول  در  گرسنگی  از  جلوگیری 
دچار  تا  بخورم  کامل  صبحانه ای  می کنم  سعی 

حواس پرتی نشوم.«
7.  کلی ریپا )هرنپیشه و مجری(- قهوه

می شود،  بیدار  خواب  از  او  که  این  محض  به 
درست  برایش  همرسش  که  را  کاپوچینویی 
برنامه  که  زمان هایی  در  البته  می نوشد.  می کند، 
را  خود  مرصفی  کافئین  مقدار  دارد،  تلویزیونی 
می کند.  آن  جایگزین  را  الته  و  می دهد  افزایش 
تلویزیونی ام  برنامه های  از  قبل  هیچوقت  »من 
در  معده ام  که   هنگامی  زیرا  منی خورم  صبحانه 
حال هضم مواد غذایی است، منی توانم به خوبی 
برنامه،  امتام  از  پس  دلیل  همین  به  کنم.  مترکز 

ماست و گرانوال می خورم.«
و  )سیاست مدار  چرچیل  وینستون   .8

نویسنده(- تخم مرغ و گوشت

بسیار کامل است و شامل تخم مرغ،  او  صبحانه 
است.  نوشابه  و  فروت  گریپ  رسد،  گوشت  مربا، 
او معموال صبحانه خود را در 2 مرحله می خورد. 
مرحله اول تخم مرغ آب پز، نان تست، مربا، کره، 
قهوه، شیر، مرغ و گوشت رسد است و در مرحله 
دوم گریپ فروت به همراه شکر و یک لیوان آب 

پرتغال و نوشابه.

زمان کمرت از این هم می تواند موجبات آرامش شام 
ذهن  بازشدن  و  آرامش  باعث  کند. ورزش  فراهم  را 

شام می شود.
آشپزی کنید

عنوان  به  شام  که  می دانیم  هم  ما  نکنید.  تعجب 
می کنید  آشپزی  روز  هر  تقریبا  مادر  و  یک همرس 
اما منظور ما از آشپزی این است که این بار آشپزی 
را نه به عنوان یک وظیفه همیشگی بلکه به عنوان 
آن  الزمه  البته  دهید.  انجام  رسگرمی  و  تفریح  یک 
این است که شام قید پخنت غذاهای خوشمزه تکرار 
را بزنید و با مراجعه به کتاب آشپزی یا حتا گشتی 
البته  و  متفاوت  انگیز،  هیجان  غذایی  اینرتنت،  در 
متناسب با ذائقه تان پیدا کنید و آن را بپزید. با این 
کار هم لذت آشپزی را تجربه کرده اید و اسرتس های 
برای  غذایی خوشمزه  هم  و  می شود  کم  تان  روزانه 

خانواده پخته اید.
لکاری کنید گُ

با  می توانید  هم  باز  ندارید  بزرگی  خانه  اگر  حتا 
تان  خانه  فضای  کوچک  گلدان  چند  از  نگهداری 
همه  از  فارغ  گل هایتان  به  رسیدگی  با  و  زیباتر  را 
اسرتس های روزانه، لحظاتی را در آرامش سپری کنید. 
اصال می توانید  چند گیاه کاربردی مانند رزماری کنار 
چند  ازگاهی  هر  و  دهید  قرار  تان  آشپزخانه  پنجره 

برگی را برای معطرکردن داخل غذای تان بریزید.
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بگو مگو از

کوریی تروریسم و برادران ناراضی

در گوشه  از یک شهرک کوچکی  ایرلندی  زوج  یک 

و  کار  سال  یک  از  بعد  جزیره،  این  افتاده  دور  ای 

تالش، پول کافی پس انداز می کنند تا مدتی را در 

و  بد،  بخت  از  بروند.  رخصتی  به  آفتابی  کشور  یک 

می  انتخاب  را  تونس  جویی،  رصفه  دلیل  به  شاید 

کنند. در ساحلی در تونس در حالی که این زوج بی گناه مشغول لذت بردن از آب و 

آفتاب اند، یک برادر ناراضی تونسی با کالشنکوفی از راه می رسد و خانم را جلوی 

چشم همرسش سوراخ سوراخ می کند. شوهر که قبال هم مریض بوده، با تجربه ای 

چنین وحشت داعشی، اعصابش را از دست می دهد.

در همین شهرک دور افتاده ای ایرلند، من یک افغانی بامیانی را می شناسم که با 

آرامش، کار و بیزنس می کند. هیچ ایرلندی محلی، نه از دین این کاسب افغانی می 

پرسد، نه کاری به رنگ صورت و مویش دارد، و نه از موفقیت خوب بیزنسش ناراحت 

می شود. درخواست مهاجرتش را پذیرفته اند، برایش پاسپورت ایرلندی و متام حقوق 

یک ایرلندی را داده اند و او هم در دور افتاده ترین نقطه ای این جزیره ای کوچک 

با آرامش کار و زندگی می کند. ده ها مسلامن عرب، افغانی، پاکستانی و ... هم در 

همین شهرک با آرامش متام مشغول زندگی اند.

از مدافعین  ایرلند نه تنها تجربه ای استعامری در آسیا و افریقا را ندارد، که یکی 

ارساییل  از سوی  بارها  راه  این  در  و  است،  فلسطینی  های  عرب  حقوق  رسسخت 

اروپای غربی هستند که  در  مردم  تنها  ایرلند  مردم  در ضمن،  است.  رسزنش شده 

ملل  با  دلیل  همین  به  و  انگلیسی(،  دارند)استعامر  را  اروپایی  استعامر  ای  تجربه 

آیا  این همه،  یا  دارند.  احساس همدردی خاصی  امریکای جنوبی،  و  افریقا  آسیا، 

با هیچ منطقی می  را  کشنت یک خانم توریست بی گناه جلوی چشامن همرسش 

توان توجیه کرد؟ چنین بربریت باور نکردنی، چه تصویری از مسلامنان به جهانیان 

ارایه خواهد کرد؟

شهروندان بامیان از دست اعتصاب کنندگان به 

ستوه آمده اند! 

ابراز  با  بامیان  دانشگاه  استاد در  برهان،  عبداملنان 

نگرانی از افزایش ناامنی ها در برخی از مناطق این 

مردم  است:"  نوشته  فیسبوکش  صفحه  در  والیت 

نباید تاوان تحصن و رسپرستی را بپردازند، رضورت است تا والی هرچه زودتر به 

بامیان آمده و وظیفه اش را اشغال کند و منایندگان محرتم در مجلس نیز بخاطر 

منافع مردم بامیان حتی یکبار هم که شده دست از لجاجت بردارند".

در همین حال مقام های محلی در بامیان تایید کرده اند که طوالنی شدن خیمه 

نشینی منایندگان معرتض، باشندگان این والیت را از لحاظ روانی خسته و فرسوده 

کرده است.

آنان می گویند که اکرثیت باشندگان بامیان از وضعیت کنونی ناراضی اند و آنرا به 

نفع این والیت منیدانند.

به گفته این مقام ها؛ باشندگان بامیان خواهان پایان دادن به جنجال ها و آغاز به 

کار هرچه زودتر والی جدید هستند.

بليغا!

دهنم بسوزد، تو خود بچه آنجايي، از درد و رنج مردم 

آگاهي. كمي تعمق كن و معناي 'فوايد' و 'عامه' را 

رو كن و يك ناچيز رسيك، پلچيك و سمنتي به عامه 

دايكندي ارزاين كن. 

مني شود آنجا يك نوار رسخ بربي؟ همه مي دانند كه دايكندي سهم محقق و تو 

از آدرس خلييل به وزارت رفتي اما خوب مي شود كمي چرت زد كه سال ها فوايد 

عامه به دست هزاره ها مخصوصا پدر زينب جان خلييل بود اما يك مل مرت رسك 

پخته براي يادگاري هم در دايكندي ساخته نشد. 

اگر من دروغ مي گويم بيا روي نازكم را با قري سياه و سپس رسواي عامل كن. 

خوشحامل كه براي همشهري هاي ولسوايل ارز و لوگر رسك قري مي ريزي و پياده 

روهاي ميان قريه هاي هلمند و صحراي خشك فرا و نيمروز را پخته مي كني. 

اما وقتي آدم براي محروم ترين انسان هاي تاريخ برش مثل دايكندي يك مرت رسك 

بسازد وجدانش را راحت كرده است. 

اگر يك مرت رسك دايكندي را قري كردي من لقب:

 The king of minisTers of AfghAnisTAn

را برايت مي دهم!

اسالمی  جمهوری  دولت  همکاری  از  بخش  یک 

ایران، مرص و عربستان سعودی تربیه صدها مولوی 

ها  مولوی  تعداد  این  باشد.  می  افغانستان  برای 

پر  را  خصوصی  دانشگاهای  خود  آخوندی  فکر  با 

ساخته است. بجای اینکه دانشجویان را به علم روز 

آشنا سازد، رسارس حدیث بیان می کند.! درین اواخر به عنوان کارشناس سیاسی 

و اقتصادی در رسانه ها نیز ابراز نظر می فرماید.

پ.ن:

البته منظورم یک تعداد این جمع است. هسنت درین جمع کسانی که با علم روز 

آشنا است.

دعا می کنم که محصالن را از رش مولوی های وارداتی ایران، مرص و عربستان 

نجات دهد.

Abdullah Watandar

Yasin Samim

Kabul Taxi

محمدجاوید فکرت







موفق ترین افراد جهان، صبحانه چه می خورند؟
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سیلوا: 
برخورد توپ با دستم عمدی 
نبود و متوجه برخورد نشدم

تورگان هازارد:
 امیدوارم در لیگ قهرمانان
 با برادرم رو به رو شوم

آگوئرو: با مسی شرط بسته 
ام؛ با گول هایم به او خوش آمد 

می گویم

در جریان دیدار اخیر تیم های ملی برزیل و پاراگوئه در مرحله 

یک چهارم نهایی کوپا آمریکا که در نهایت با شکست 4 بر 

التی متام شد، گول تساوی یک بر  3 برزیلی ها در رضبات پن

التی رقم  یک پاراگوئه در وقت های معمول بازی به لطف پن

خورد که حاصل خطای هند تیاگو سیلوا در محوطه جریمه 

برزیلی ها بود.

مدافع تیم فوتبال پاری سن ژرمن اما ادعا می  کند حتی متوجه 

نشده است که توپ به دستش برخورد کرده و پس از متاشای 

بازی فهمیده که چنین اتفاقی رخ داده است.

بازگشت  به  منجر  که  اتفاقی  بابت  تأسف  ابراز  ا  ب سیلوا 

پاراگوئه به بازی در دقیقه 72 شد، اظهار داشت: روحم نیز 

از این که توپ به دستم خورده است، خرب نداشت. من زمانی 

فهمیدم چه اتفاقی افتاده است که بعد از بازی فیلم های آن 

صحنه را در هتل محل استقرار تیم دیدم. به همین دلیل بود 

التی توسط داور بهت  که چهره ام هنگام اعالم شدن رضبه پن

التی گرفنت  زده بود. آن موقع من حتی نفهمیدم که دلیل پن

داور چه چیزی بوده است. داور حتی منی دانست که توپ به 

دست من خورده است یا به دست دنی آلوز.

برزیل تحت هدایت دونگا از چهار بازی خود در مرحله گروهی 

تیاگو  و  برد  را  بازی  تنها دو  آمریکای جنوبی  جام ملت های 

سیلوا اذعان دارد که تیمش باید سخت تالش کند تا وضعیت 

انتخابی  مرحله  بازی های  بعدی اش،  مأموریت  برای  را  خود 

جام جهانی 2018 ارتقا دهد.

وی تأکید کرد: شکی نیست که ما باید سعی کنیم بهرت از 

این بازی کنیم. واقعیت این است که در نیمه دوم بازی برابر 

پاراگوئه ما به زحمت رنگ توپ را دیدیم.

دارم  دوست  گفت:  بیلد  به  هازارد  ادن  برادر  هازارد  تورگان 

ا مونشن گالدباخ در مقابل چلسی در لیگ  فصل آینده همراه ب

قهرمانان بازی کنم. تا به حال در بازی رسمی مقابل برادرم 

بازی نکردم. اتفاق جالبی برای کل خانواده خواهد بود. همه 

ینند که آزار واقعی چه کسی است ! ند ب می توان

بته که دوست دارم فصل آینده بازی های زیادی انجام بدهم  ال

ولی رقابت در باشگاه بزرگی مثل مونشن گالدباخ زیاد است. 

من به تالشم ادامه می دهم. شامره 10 بهرتین پست من است 

ولی در کناره ها هم می توانم بازی کنم.

باشگاه منچسرت سیتی؛ دوست  بازی کن  آگوئرو  رسخیو 

صمیمی مسی است، او بارها اعالم داشته که قصد دارد 

مسی را به سیتی بربد.

مگر  است،  فوق العاده  مسی  داشت:  اظهار  آگوئرو 

می شود طرفدار فوتبال بود و مسی را دوست نداشت؟ او 

مهاجم بی نظیری است، از بازی کردن کنار مسی بسیار 

خوشحامل، او بسیار به من کمک کرده، او یک دوست 

واقعی است، تیمی که مسی را داشته باشد، توپ را هم 

دارد!

وی در ادامه اظهار داشت: هر گولی که به مثر می رسد 

بی شک مسی در آن تاثیر گذار است، او در گول هایی 

مهمی  نقش  رساندم  مثر  به  آمریکا  کوپا  در  من  که 

داشته، خاصیت مسی این است، او کامال در اختیار تیم 

است، دوست دارم او را به سیتی بربم، می دانم که او در 

سیتی بسیار می تواند کمک کند. من متامی گول هایم 

ا او رشط بسته  را به مسی تقدیم می کنم، من دوستانه ب

ام اگر بتوانم آقای گول شوم او باید به سیتی بیاید!

آگوئرو تا کنون توانسته برای تیم ملی آرژانتین در کوپا 

آمریکا 2 گول به مثر برساند.

روماریو:
 نیمار و برزیل و فدراسیون برزیل

 به بن بست رسیده اند

گیگز:
 فان خال بی باک است درست مثل فرگوسن

راموس به تور پیش فصل رئال مادرید 
نخواهد رفت

دونگا: 
کوپا آمریکا یک جام بی ارزش است

شواینی: 
می خواهم با بایرن رکوردشکنی کنم

کریستیانو رونالدو حق تصویر خودش را
 به پیتر لیم فروخت

سیلوا: برخورد توپ با دستم عمدی نبود
 و متوجه برخورد نشدم

مسی جان یک شهروند آرژانتینی را
 نجات داد

روماریو اسطوره ی فوتبال برزیل از نحوه ی 

و  برزیل  ملی  تیم  و  فدراسیون  عملکرد 

نیامر شدیدا انتقاد کرد و آن ها را ناکارآمد 

خطاب کرد.

فقط  فدراسیون  داشت:  اظهار  روماریو 

فکر  پول  به  تنها  است،  پول  دنبال  به 

سال هاست  برزیل  ناب  فوتبال  می کند؛ 

ا این افراد ناالیق به این وضع گرفتار  که ب

شده است، نیامر ستاره و کاپیتان سلسائو 

تنها توانست یک گول برای برزیل به مثر 

ا که می توان مقایسه کرد؟  برساند! او را ب

او برای سلسائو چه کرد؟ جز این که تیم 

را ده نفره کرد!

خوب  داشت:  اظهار  ادامه  در  روماریو 

می شناسم،  را  او  کیست!  مقرص  می دانم 

او یکی از کسانی است که در فدراسیون 

را  پول  و  می کند  اندوزی  ثروت  برزیل 

فقط می شناسد، نیازی به صحبت بیشرت 

بسیار  زمین  در  تیم  این  دیدن  نیست، 

رسافکندگی  و  خجالت  مایه ی  و  رشم آور 

از  فراتر  مشکل  اما  است،  سلسائو  برای 

زمین بازی است، فروپاشی فوتبال برزیل 

می بینم،  فدراسیون  چشم  از  فقط  را 

کردن  پر  به  فقط  آن ها  سال ها  این  در 

به  اصال  و  اند  کرده  فکر  های شان  جیب 

را  فوتبال  اصال  و  اند  نبوده  فوتبال  فکر 

منی شناسند.

روماریو ترصیح کرد: فوتبال برزیل صاحب 

سبک است، متامی بازی کنان ما از عنارص 

عدم  اما  اند،  جهان  باشگاه های  کلیدی 

نتوانند  هرگز  تا  شده  باعث  کافی  درایت 

کاری برای تیم ملی برزیل انجام دهند.

رئیس  نرو  دل  مارکو  آخر  در  روماریو 

حارض  که  کرد  متهم  را  برزیل  فدراسیون 

نشد برای محرومیت نیامر به شیلی سفر 

کند تا بتواند برای تخفیف در محرومیت 

نیامر کاری انجام دهد.

نهایی  چهارم  یک  مرحله ی  در  برزیل 

پایان  در   1-1 نتیجه  ا  ب پاراگوئه  برابر 

وقت معمول به تساوی رسید و در رضبات 

ا نتیجه 4-3 مغلوب پاراگوئه شد  التی ب پن

و از کوپا آمریکا حذف شد.

مورد  را  خال  فان  رهربی  گیگز  رایان 

داشته  اذعان  و  است  داده  قرار  ستایش 

ا دیوید مویز  چرا پیش از این که باشگاه ب

به توافق رسید گزینه ی فان خال را مورد 

بررسی قرار نداده است.

لیگ  ی  دوره  چهاردهمین  امتام  از  پس 

مویز،  دیوید  هدایت  با  انگلیس  برتر 

از  بهرت  جایگاهی  به  ایتد  یون منچسرت 

هفتم دست نیافت، اما در فصل گذشته 

منچسرت  خال  فان  لوئیس  هدایت  با 

لیگ  سهمیه ی  هم  توانست  ایتد  یون

هم چنین  آورد  بدست  را  اروپا  قهرمانان 

به  چهارم  جایگاه  در  را  لیگ  توانست 

پایان برساند.

ا فان خال اظهار  ب ارتباط  رایان گیگز در 

داشت: بسیاری از رفتار های فان خال مرا 

منچسرت  باشگاه  اسطوره ی  فرگوسن  یاد 

به  ایتد می اندازد، دقیقا احساسی که  یون

فرگوسن داشتم به فان خال دارم؛ او یک 

رهرب بزرگ است.

دارم  یقین  اشت:  اظهار  ادامه  در  گیگز 

ایتد  در فصل پیش رو شاهد منچسرت یون

ا  ب بود  خواهیم  سابق  آوازه ی  پر  و  بزرگ 

فان  ا  ب کردن  کار  از  خال،  فان  رهربی 

مسیر  او  ا  ب می دانم  و  می برم  لذت  خال 

موفقیت را می پیامییم.

رئال  باشگاه  مدیریت  ا  ب راموس  رسخیو 

و  کرده  برخورد  به مشکالت جدی  مادرید 

به  همیشه  از  بیش  او  جدایی  زمزمه های 

گوش می رسد.

مذاکراتش  دور  آخرین  در  راموس  رسخیو 

برای متدید قرارداد که ماه ها پیش صورت 

مادرید  رئال  باشگاه  رئیس  از  گرفت، 

سالیانه  حقوق  یورو  میلیون   10 تقاضای 

مدیریت  سوی  از  درخواست  این  که  کرد 

رئال مورد قبول قرار نگرفت. 

زیادی  ار  اخب اخیر،  هفته  دو  یکی  طی  در 

و  رئال  ترک  به  راموس  متایل  مورد  در 

ایتد شنیده شده و  پیوستنش به منچسرتیون

همه این ها در حالی است که 11 جوالی، 

اردوی پیش فصل رئال در اسرتالیا و چین 

آغاز خواهد شد. بنیتس در آن تاریخ با همه 

سفر  اسرتالیا  به  موردنظرش  بازی کنان 

خواهد کرد. به ادعای دون بالون، راموس 

تا بدین لحظه تصمیم خود مبنی بر عدم 

همراهی رئال در این تور آسیا اقیانوسیه را 

گرفته است. طبق این گزارش، اگر تا 11 

ا مدیران رئال به تفاهم نرسد،  جوالی او ب

در اردوی پیش فصل کهکشانی ها حضور 

نخواهد داشت.

تیم ملی برزیل با هدایت کارلوس دونگا، 

روز گذشته با شکست از پاراگوئه در یک 

رقابت  دور  از  آمریکا،  کوپا  نهایی  چهارم 

ها کنار رفت.

این دومین دوره متوالی بود که برزیلی ها 

پاراگوئه  مغلوب  التی  پن رضبات  در 

قهرمانی  در  ناکامی  از  پس  می شدند. 

شکست  دومین  این   ،2014 جهانی  جام 

بین املللی  رقابت  یک  در  برزیل  متوالی 

مهم محسوب می شد. 

 folhA de" ا  ب مصاحبه  در  دونگا  کارلوس 

sAo PAulo"، در همین رابطه گفت: حذف 

شدن از کوپا آمریکا مهم نیست. ما بین 

سال های 1949 تا 1989 به مدت 40 سال، 

این  در  اما  نشدیم  آمریکا  کوپا  قهرمان 

را  جهانی  جام  قهرمانی  بار  سه  فاصله، 

کسب کردیم.از سال 1989 تا به امروز ما 

ار در برزیل  5 بار قهرمان شده ایم اما هر ب

بی ارزش  جام  یک  عنوان  به  جام  این  از 

باارزش  جهانی  جام  این که  و  می شد  یاد 

تر است. 

کنفدراسیون ها  جام  در  قهرمانی  از  پس 

اما  شد  یاد  آن  برای  بی ارزش  لفظ  از  نیز 

این  به  ما  حذف  از  پس  رسانه ها  حاال 

نتیجه رسیده اند که کوپا آمریکا باارزش 

است. فوتبال دقیقا به همین گونه است. 

باستین شواین اشتایگر به نوعی شایعات 

تکذیب  را  ایتد  منچسرتیون به  پیوستنش 

بایرن مونیخ  به ماندن در  از عالقه اش  و 

سخن گفت.

پی  در   2010 سال  از  ایتد  منچسرتیون

است  آملانی  پوش  ملی  ستاره  این  جذب 

آفریقای  جهانی  جام  از  پس  شواینی  اما 

ا بایرن متدید کرد و  جنوبی، قراردادش را ب

ایتد پاسخ منفی داد.  به پیشنهاد یون

امسال هم شایعات زیادی در مورد پیوسنت 

گوش  به  رسخ  شیاطین  جمع  به  شواینی 

با  گفتگو  در  بازی کن  این  ولی  می رسید 

ادامه حضور در  به  از متایلش  خربنگاران، 

بایرن خرب داد و گفت: حس خوبی دارم و 

آماده ام که سه سال دیگر نیز در باالترین 

سطح فوتبال بازی کنم. دوست دارم یک 

اما  شوم  اروپا  قهرمان  بایرن  ا  ب دیگر  بار 

در  متوالی  ار  ب چهارمین  برای  قهرمانی 

بوندسلیگا نیز یک انگیزه مهم به حساب 

می آید. 

فکر منی کنم تیمی توانسته باشد چهار بار 

این  بوندسلیگا قهرمان شود و  متوالی در 

می تواند یک رکورد ویژه برای بایرن باشد. 

از آن گذشته، سال بعد یورو 2016 را در پیش 

داریم و همه بازی کنان ملی پوش دوست 

دارند یک فصل موفق را پشت رس گذاشته 

ا آمادگی کامل وارد این تورمننت شوند،  و ب

من هم از این قاعده مستثنی نیستم. 

رئال  پرتگالی  ستاره   ، الدو  رون کریستیانو 

مادرید در خصوص فروش حق تصویر خود، 

مالک  و  لیم رسمایه گذار سنگاپوری  پیرت  ا  ب

باشگاه والنسیا، به توافق رسیده است.

الدو در وب سایت رسمی خود  کریستیانو رون

ازار  ب در  پیشرتفت  برای  است،  کرده  عنوان 

تاجر  به  را  خودش  لیغات  تب حق  آسیایی 

سنگاپوری فروخته است.

برای  است:  گفته  خصوص  همین  در  وی 

این که  از  ام.  زده  هیجان  خرب  این  انتشار 

به رشکت مینت  را  ام حق تصویرم  توانسته 

لیم  پیرت  خوبم  دوست  به  متعلق  که  مدیا 

سنگاپوری است، بفروشم خوشحامل. 

 minT رشکت   مالک  لیم  پیرت  است  گفتنی 

از  درصد   70.4 داشنت  اختیار  در  ا  ب  ،mediA

عمده ترین  از  یکی  والنسیا  شگاه  با  سهام 

وی  است.  یا  اسپان باشگاه  این  داران  سهام 

باشگاه های  سهام  از  بخشی  هم چنین 

لیورپول، گالسکو رنجرز اسکاتلند، میدلزبور 

و AC میالن را نیز در اختیار دارد.

پیش از این رسمایه دار سنگاپوری، 50 درصد 

ایتد  حق تصویر بازی کنان سابق منچسرت یون

پل  گیگز،  رایان  نویل،  گری  نام های  به 

اسکولز، نیکی بات و فیل نویل را خریداری 

کرده بود.

تازگی  به  که  مادرید  رئال  ساله   30 ستاره 

سومین  عنوان  به  فوربس  مجله  سوی  از 

ا این  ورزشگار برتر جهان معرفی شده است، ب

و  شد  خواهد  مطرح  آسیا  در  وی  برند  اقدام 

می تواند ثروت و دارایی خود را افزایش دهد.

در جریان دیدار اخیر تیم های ملی برزیل 

نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  پاراگوئه  و 

 4 شکست  با  نهایت  در  که  آمریکا  کوپا 

متام  التی  پن رضبات  در  برزیلی ها   3 بر 

شد، گول تساوی یک بر یک پاراگوئه در 

التی  پن لطف  به  بازی  معمول  وقت های 

تیاگو  هند  خطای  حاصل  که  خورد  رقم 

سیلوا در محوطه جریمه برزیلی ها بود.

اما ادعا  مدافع تیم فوتبال پاری سن ژرمن 

می  کند حتی متوجه نشده است که توپ 

به دستش برخورد کرده و پس از متاشای 

داده  رخ  اتفاقی  چنین  که  فهمیده  بازی 

است.

ا ابراز تأسف بابت اتفاقی که منجر  سیلوا ب

به بازگشت پاراگوئه به بازی در دقیقه 72 

این که  از  نیز  روحم  داشت:  اظهار  شد، 

به دستم خورده است، خرب نداشت.  توپ 

من زمانی فهمیدم چه اتفاقی افتاده است 

که بعد از بازی فیلم های آن صحنه را در 

به همین  دیدم.  تیم  استقرار  هتل محل 

اعالم شدن  هنگام  که چهره ام  بود  دلیل 

التی توسط داور بهت زده بود. آن  رضبه پن

موقع من حتی نفهمیدم که دلیل پنالتی 

داور  است.  بوده  چیزی  چه  داور  گرفنت 

من  دست  به  توپ  که  منی دانست  حتی 

خورده است یا به دست دنی آلوز.

بازی  چهار  از  دونگا  هدایت  تحت  برزیل 

ملت های  جام  گروهی  مرحله  در  خود 

و  برد  را  بازی  دو  تنها  جنوبی  آمریکای 

اید  ب تیمش  که  دارد  اذعان  سیلوا  تیاگو 

سخت تالش کند تا وضعیت خود را برای 

مرحله  بازی های  بعدی اش،  مأموریت 

انتخابی جام جهانی 2018 ارتقا دهد.

اید  ب ما  که  نیست  شکی  کرد:  تأکید  وی 

کنیم.  بازی  این  از  بهرت  کنیم  سعی 

بازی  دوم  نیمه  در  که  است  این  واقعیت 

را  توپ  رنگ  زحمت  به  ما  پاراگوئه  برابر 

دیدیم.

آرژانتینی  شهروند  یک  لوپس  سانتیاگو 

ادعا کرده نام مسی جان او را نجات داده 

گذشته  هفته  ساله   28 فرد  این  است. 

توسط گروهی از آدم ربایان ربوده شده.

انگلیسی  زبان  زحمت  به  که  آدم ربایان 

ا  ب منی توانستند  و  می شدند  متوجه  را 

برقرار  ارتباط  خود  آرژانتینی  گروگان 

آمریکای  اهل  او  این که  گامن  به  کنند، 

شاملی است، خشونت زیادی در مورد وی 

اعامل کرده و او را به شدت مورد رضب و 

شتم قرار دادند. سانتیاگو لوپس منندس 

هم از فرط استیصال برای فهامندن این 

مرتبه  سه  است  آرژانتینی  او  که  موضوع 

لطف  به  و  می  آورد  زبان  به  را  مسی  نام 

ا به هدف خود می رسد  بارسلون نام ستاره 

و جانش را نجات داد.

اسیر  روز  سه  لوپس  سانتیاگو   

از  پس  و  بود  نیجریه ای  گروگان گیران 

پرداخت  به  حارض  او  کارفرمایان  آن که 

رقم درخواستی گروگان گیران شدند، آزاد 

شد.

خورخه برادر سانتیاگو لوپس در خصوص 

آرژانتین  کالرین  نرشیه  به  اتفاق  این 

همه  به  که  گفت  من  به  برادرم  گفت: 

چون  است،  مسی  قدردان  او  بگویم 

آوردن نام او جانش را نجات داده است.
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کشور  هوانوردی  مستقل  اداره ی  روز:  اطالعات 

کشور  هوایی  ترافیک  مدیریت  که  کرد  اعالم 

طی یک قرارداد، تا دو سال دیگر به یک رشکت 

خصوصی خارجی سپرده شد.

رشکت  با  داد  قرار  این  اداره،  این  گفته ی  به 

 Readiness نام  به  امریکایی  خصوصی 

Management Support امضا شده که قرار است تا 

دو سال دیگر مدیریت ترافیک هوایی کشور را این 

رشکت به پیش بربد.

هوانوردی  مستقل  اداره ی  رییس  ظاهر،  محمد 

طور  به  امریکایی  رشکت  گفت:»این  افغانستان 

از  نظارت  برای  هوانوردی  اداره ی  با  مشرتک 

ترافیک هوایی کشور فعالیت خواهد منود.«

امسال  بود  قرار  سابق،  داد  قرار  ختم  از  پس 

افغانستان  خود  سوی  از  کشور  هوایی  ترافیک 

مدیریت شود؛ اما بنا به نبود ظرفیت تخنیکی، تا دو 

سال دیگر، پیش برد این پروژه به رشکت خصوصی 

داده شده است.

اس(  ام  )آر  رشکت  جدید،  قرارداد  اساس  بر 

 47.9. بدل  در   2017 سپتامر  ماه  تا  امریکایی 

را  کشور  هوایی  ترافیک  امریکایی  دالر  میلیون 

مدیریت خواهد کرد.

امضای  با  که  کرده  اعالم  تدارکات  ملی  اداره ی 

این قرارداد، بیش از 200 میلیون دالر رصفه جویی 

خواهد شد.

مرتضی نوری، رییس پالیسی کمیسیون تدارکات 

این قرارداد رد کرد و  را در  ملی، موجودیت فساد 

گفت که این رصفه جویی در نتیجه ی کاهش زمان 

قرارداد و فراهم آوری برخی تجهیزات از جانب خود 

افغانستان در این قرارداد صورت گرفته است.

کار  این  پیش برد  برای  نخست  در  رشکت  این 

رادارها،  چون  آن  نیاز  مورد  تجهیزات  نصب  و 

با  که  بود  کرده  پیشنهاد  دالر  میلیون   283 مبلغ 

فراهم آوری برخی تجهیزات از سوی افغانستان و 

کاهش مدت قرارداد، به 47.9 میلیون دالر کاهش 

یافته است.

دیگر  سال  سه  دو-  تا  که  می گویند  مسئوالن 

آموزش  با  کشور  هوانوردی  اداره ی  ظرفیت 

ترافیک  مدیریت  زمینه ی  در  بیشرت  متخصصان 

حکومت  آن  از  پس  و  شد  خواهد  تکمیل  هوایی 

به  را  کشور  هوایی  مدیریت  مستقالنه  افغانستان 

پیش خواهد برد.

كشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
با نشر خبرنامه ای از كشته شدن 25 
در  نظامی  عمليات  دهشت افگن طی 
دو روز گذشته در واليت مختلف خبر 

داده است.
 در خبرنامه ی وزارت دفاع آمده است 
عمليات  ملی  ارتش  نيروهای  كه 
پاكسازی را در مربوطات ولسوالی های 

اسمار، مره وره و مانوگی واليت كنر، 
سيدآباد  نورستان،  واليت  برگمتال 
چوره،  چنارتو،  وردک،  ميدان  واليت 
خاص  و  چهارچينو  دهراود،  سراب، 
و  گجران  ارزگان،  واليت  ارزگان 
كيزاب واليت دايکندی شاه ولی كوت 
شاه جوی  قندهار،  واليت  ميوند  و 
و  كجکی  خانشين،  زابل،  واليت 

مربوطات  و  هلمند  واليت  شورابک 
راه  به  پکتيکا  و  لوگر  های  واليت 

انداخته بودند.
بر 25 كشته،  عمليات عالوه  اين  در 
بازداشت  نيز  تن   3 و  زخمی  شماری 

شده اند.
مقدار  عمليات  اين  در  هم چنان 
نيروهای  بدست  مهمات  و  سالح 

ماين های  تعداد  يک  و  افتاده  ارتش 
مختلف النوع نيز كشف و خنثا گرديده 

است.
 7 وزارت  اين  خبرنامه ی  از  نقل  به 
نتيجه ی  در  ارتش  سربازان  از  تن 
و  دشمن  سنگين  سالح  انداخت 
انفجار ماين های كنار جاده ای در نقاط 

مختلف كشور نيز كشته شده اند.

اطالعات روز: به دنبال عملياتی شب دو 
از  يکی  خانه ی  بر  خارجی  نيروهای  شنبه 
فرماندهان سابق جهادی در واليت پروان، 
و  ريخته  خيابان ها  به  واليت  اين  مردم 
برای چند ساعت جاده ی كابل- مزار را بر 

روی ترافيک بستند.
هدف  به  عمليات  اين  كه  می شود  گفته 
نابودسازی يک انبار مهمات مربط به جان 
احمد فرمانده محلی راه اندازی گرديده بود.

عبداهلل عبداهلل، رييس اجرايی حکومت روز 
اين  به  وزيران  نشست شورای  در  گذشته 
عمليات  اين  كه  گفت  و  پرداخت  مسئله 
از سوی نيروهای حمايت قاطع اجرا شده 
قشر  و  مردم  بين  وسيعی  پريشانی  كه 

مجاهدين ايجاد كرده است.
در  مسلح  مردم  كه  افزود  عبداهلل  آقای 
و  جاده ها  به  عمليات  اين  به  واكنش 
را  روستاها سرازير شده و راه كابل- مزار 

بسته اند.
نزديکان جان احمد گفته كه اين عمليات 
توسط نيروهای امريکايی صورت گرفت و 
احمد  جان  به  وابسته  مهمات  انبار  آن  در 

منهدم شده است. 
گفته شده كه جان احمد تا قبل فروپاشی 

طالبان  ضد  مقاومت  صف  در  طالبان 
نقش   2001 سال  از  پس  اما  می جنگيد 

برجسته ای در حکومت نداشته است.
پيش  كه   گفته  احمد  جان  آقای  دستيار 
تالش  آمريکايی  نيروهای  نيز  اين  از 
"بايان"  را در ساحه ی  كردند كه عملياتی 
فرمانده  اين  زندگی  محل  كه  واليت  اين 
موفق  اما  كنند،  اندازی  راه  است  جهادی 

نشدند.
خود  صحبت های  ادامه  در  اجرايی  رييس 
مردم محل را به آرامش فراخواند و گفت 
كه حکومت برای برقراری عدالت از حق، 

جان و مال مردم دفاع خواهد كرد.
عبداهلل افزود كه اين رويداد و انتصاب های 
اخير در حکومت باعث شده كه يک تعداد 
فکر كنند كه حركتی ضد مجاهدين به راه 
افتاده است. او گفت حکومت برای دفاع از 
مجاهدين و حيثيت مجاهدين متعهد است 
و به كسی اجازه توطئه عليه مجاهدين را 

نخواهد داد.
صحبت های  مورد  اين  در  گفت  عبداهلل 
كه  شود  مطمئن  می خواهد  و  داشته 
توطئه ای در كار نبوده و عمليات بر اساس 
اطالعات نادرست راه اندازی نشده است. 

مردم پروان بعد از عملیات
 نیروهای خارجی در این والیت،

 ساعاتی جاده ی کابل- مزار بستند

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

مدیریت ترافیک هوایی کشور 
تا دو سال دیگر به یک شرکت خارجی سپرده شد

وزارت دفاع:  25 دهشت افگن در عملیات نظامی کشته شدند


