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سفیر هند :فعالیت داعش در افغانستان
تردیدبرانگیز است

اطالعات روز :امر سینها ،سفیر هند در کابل میگوید که هیچ گروه
تروریستیای بدون حمایتهای خارجیها دیر دوام نمیآورد و در مورد فعالیت
داعش در افغانستان شک و تردیدهایی وجود دارند .او افزود ،فعالیتهای افراد
مسلح و نهضتهای ضددولتی ،تا زمانیکه این گروهها پایگاههای خارجی...
صفحه 2

والی پکتیکا :شورای امنیت به داعش
کمک نکرده است

صفحه 2

از ایران به کشور که بهسختی میشناسند

تجارت پوست برهی قرهقل
برای اقتصاد رو به رکود افغانستان حیاتی است

تاجگل که بیشتر از مدت اعتبار ویزایش در ایران مانده بود ،میگوید که وقتی برای
تمدیدکردن آن رفت ،صرف انتظار یک جریمهی سنگین را داشت .اما او به عنوان
یک پناهندهی غیرقانونی دستگیر و به زندان انداخته شد .سپس او را همراه با صدها
افغانستانی دیگر پس از مدتی نگهداری در یک مرکز ترانزیتی ،در اوایل هفتهی
گذشته در یک نقطهی مرزی خاکآلود افغانستان پیاده کردند...

حاجی شیر محمد رمهی گوسفندانش را در دامنهی یکی از سلسله کوههای شمال
افغانستان نگهداری میکند .او به فاصلههای دور چشم دوخته و کلمهای را که
اینجا تبدیل به نام جادویی شده مانند دعایی زمزمه میکند .این نام فنلند است...
در همانجا یا جایی در همان طرفها .او گفت« :کشوریست به نام فنلند و آن
کشور ،جاییست که پوست بر ه فرستاده میشود...».

بازگشت اخراجیهای افغانستان

اطالعات روز :عبدالکریم متین ،والی پکتیکا اظهارات اخیرش در مورد کمک
شورای امنیت به خانودههای داعش را تکذیب کرد و گفت که حکومت
افغانستان هیچگاه به خانوادههای داعش پول توزیع نکرده است.
آقای متین روز پنجشنبه ( 3ثور) در یک نشست خبری...
صفحه 2

حمله موشکی طالبان
بر شهر غزنی

صفحه 3

Flying 2 times
weekly to

صفحه 4

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت غزنی تأیید کردهاند که طالبان چهار
موشک را بر مرکز شهر غزنی شلیک کردهاند .محمدعلی احمدی ،معاون والی
غزنی گفت که این موشکها در نزدیکی ادارههای دولتی این والیت شلیک
فرود آمدهاند .به گفتهی او ،یکی از موشکها در نزدیکی موزیم این والیت و
دیگری در مقابل ادارهی امور زنان والیت غزنی اصابت کرده است.
به گفتهی آقای احمدی ،شلیک این موشکها ،تلفاتی در پی نداشته است .اما
گروه طالبان مسئولیت این حملهی موشکی را بر دوش گرفته...
صفحه 2
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اصالحات انتخاباتی



در گرو اختالفهای
درونتیمی
شهریار فرهمند

با گذشت نزدیک به یکماه از معرفی اعضای کمیسیون
اصالحات انتخاباتی ،تا کنون این کمیسیون بیسرنوشت و فاقد
وجود خارجی است .رییس جمهور حدود یکماه پیش اعضای
این کمیسیون را معرفی و شکریه بارکزی را به عنوان رییس آن
انتخاب کرد؛ اما گزینش رییس آن از سوی ریاست اجرایی قبول
نشد .اما هنوز این نهاد دفتر و دیوان و تشکیل ندارد و رییس و
دیگر بخشهای آن مشخص نیستند.
گزارشهایی حاکی از توافق دو رهبر بر سر انتخاب رییس جدید
این کمیسیون منتشر شده؛ اما عمال از سوی ریاست جمهوری
اعالم نشده است.
اصالحات انتخاباتی شرط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی
و یکی از بخشهای اصلی موافقتنامهی سیاسی میان دو
دسته است .به این اولویت میبایست در همان روزهای نخست
تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته میشد ،تا با رفع کاستیها
و مشکالت در روشها و اصالح نهادهای انتخاباتی ،زمینه برای
انتخابات سالم و عادالنه در کشور فراهم میشد؛ اما متأسفانه تا
کنون به این اولویت حیاتی رسیدگی نشده است.
رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون از بند اختالفهای درونی
و رقابتهای تیمی نرستهاند .آنها ششماه را در کشاکش
اینکه چه کسانی و از کدام تیمها در رأس و عضویت کمسیون
اصالحات انتخاباتی باشند ،گذراندند و هنوز هم از این مرحله
عبور نکردهاند.
تا کنون هیچ اقدامی که منتج به تغییرات مثبت و اصالحات
عملی در نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان شده باشد ،صورت
نگرفته است .افراد و مأموران فاسد در نهادهای انتخاباتی که
موجب تقلب گسترده در دو دور انتخابات ریاست جمهوری
شدند ،هنوز هم در سمتهایشان باقی ماندهاند .مستندهایی
که عمق تقلب و دستاندازی در روند انتخابات را آشکار
میساختند ،به فراموشی سپرده شده و حتا تالشهایی برای
نابودی آنها جریان دارند .گذشته از آن ،قرار بود میکانیزمها و
برنامههای ناقص روند انتخابات که منجر به تقلب و مداخلهی
منفی در روند انتخابات میشدند ،شناسایی و اصالح شوند؛ اما
تا کنون نه از سوی رهبران و مسئوالن حکومت وحدت ملی
و نه هم از سوی نهادهای عدلی و قضایی ،هیچ نامی از آن
برده نمیشود .ساختارهای ناقص نهادهای انتخاباتی و مقررهها
و میکانیزمهای پر از اشکال روند انتخابات ،خصوص ًا قانون
تشکیل و صالحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی ،هنوز هم به
قوت سر جای خود باقی اند و رهبران حکومت وحدت ملی پس
از تشکیل حکومت ،حتا این نهادها و شیوهی ناکارآمد و آغشته
به فساد را هم مورد تردید قرار ندادهاند.
این در حالیست که افغانستان انتخابات پارلمانی را پیشرو
دارد .قرار است تا ششماه دیگر انتخابات پارلمانی در کشور
برگزار شود .بر این اساس ،بایستی از هم اکنون برنامهریزیها
و مقدمات این روند در نهادهای انتخاباتی آغاز شود و مسئوالن
بدنام کمیسیونهای انتخاباتی برای سازماندهی و اجرای یک
انتخابات غیرشفاف و ناعادالنهی دیگر برنامهریزی کنند.
بدون برکناری مسئوالن بدنام کمیسیونهای انتخاباتی و نیز
تا زمانی که روشها ،میکانیزمها و قوانین ناقص در روند
انتخابات اصالح نشوند ،برگزاری انتخابات سالم و قابل قبول
امکانپذیر نیست .رسوایی انتخابات ریاست جمهوری گذشته،
همه معلول قوانین و کارشیوههای ناقص و حاصل کار مسئوالن
مفسد و ناکارآمد کمیسیونهای انتخاباتی میباشند؛ مسئوالنی
که خود عمداً و آگاهانه زمینهی دستهای مرئی و نامرئی را
برای مداخلههای منفی به نفع تیمهای خاص انتخاباتی فراهم
میکردند و عم ً
ال خود در تقلب و فساد در روند انتخابات دست
داشتند.
بنابراین ،برکناری این افراد و اصالح قوانین و میکانیسمهای
ناقص انتخاباتی نه تنها که از خواستههای مردم افغانستان
میباشد ،بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای دموکراسی و
دوام مردمساالری در کشور نیز است.

نقض گستردهی قوانین
ِ
از سوی کمیسیونهای انتخاباتی
اطالعات روز :بنیاد انتخابات آزاد و عادالنهی افغانستان (فیفا)
روز پنجشنبه با نشر گزارشی گفت ،کمیسیونهای انتخاباتی در
جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی
سال گذشته ،در  36مورد قوانین را نقض کردهاند.
به گفتهی این نهاد ،نقض  36مورد قوانین انتخابات از سوی
کمیسیونهای انتخاباتی به دلیل تفسیر نادرست آنان از قوانین
و بیتوجهی نهادهای ناظر بر انتخابات صورت گرفته است.
در این گزارش آمده است که این نهاد در دور اول انتخابات،
از تقلب در بیش از سه هزار محل رایگیری و در دور دوم
انتخابات از تقلب در بیش از  2640محل رایگیری گزارش
داده بود.
به نقل از این گزارش ،نتایج  93درصد محالت رایدهی در
دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی با هم
مطابقت نداشته که این عدم مطابقت تا  600رای اختالفی را
در یک محل رایدهی نشان داده است.
به گزارش این نهاد« ،در مجموع بیشتر از  ۶۳۵هزار رای
تفاوت بین نتایج اعالمشدهی دور اول انتخابات ریاست

جمهوری و شوراهای والیتی وجود دارد .همچنین نتایج
اعالمشده توسط کمیسیون انتخابات در برخی از محالت
رایدهی ،با فورم نتایجی که فیفا از محالت به دست آورده،
مطابقت ندارد».
همچنان فیفا میگوید ،کمبود محالت رایدهی و افزودن
محالت رایدهی جدید باعث شد که شمارش هزاران محل
بدون بررسی دقیق صورت بگیرد .نعیم اصغری ،رییس
برنامههای بنیاد فیفا میگوید که دو مورد قانون اساسی20 ،
مورد قانون انتخابات و  5مورد قانون تشکیل و صالحیتهای
کمیسیون از سوی کمیسیون انتخابات نقض شدهاند.
آقای اصغری افزود 4 ،مورد قانون انتخابات و  6مورد قانون
تشکیل و صالحیتهای کمیسیون نیز از سوی کمیسیون
شکایتهای انتخاباتی نقض شدهاند.
به گفتهی نعیم اصغری ،کاستیها در قوانین نیز وجود دارند و
در برخی از موارد ،کاستیهای قوانین باعث نقض آن شدهاند .او
افزود ،برای رفع این کاستیها ،قوانین انتخاباتی و قانون اساسی
باید اصالح شوند.

به گفتهی فیفا ،این گزارش از آغاز ثبت نام رایدهندگان تا
پایان انتخابات سال گذشته را در بر میگیرد .اما مسؤالن
کمیسیون انتخابات میگویند که این کمیسیون هیچ مادهی
قانون انتخابات و قانون اساسی را به صورت عمدی نقض نکرده
و گزارش فیفا را غیرمسلکی و به دور از واقعیت میخوانند.
مسئوالن فیفا اختالفها در سطح رهبری حکومت را
نگرانکننده خوانده و به گفتهی آنان ،نزدیک به هفت ماه از
آغاز کار حکومت میگذرد؛ اما تا کنون کار عملی اصالحات را
شروع نکرده است .در همینحال ،فیفا از مجلس نمایندگان
خواسته که بحث در مورد تعدیل قانون تشکیل و صالحیتهای
کمیسیونهای انتخاباتی را در دستور کار خود قرار دهد و موارد
اختالفی در این قانون را برطرف کند.
اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی
افغانستان با تأخیرهای چندینماهه همراه بود .سران حکومت
پس از چندین ماه جنجال انتخاباتی ،توافقنامهی حکومت
وحدت ملی را امضا کردند که بر اساس آن ،هردو نامزد پیشتاز
پنجاه-پنجاه در حکومت وحدت ملی سهم دارند.

سفیر هند:
فعالیت داعش در افغانستان تردیدبرانگیز است
اطالعات روز :امر سینها ،سفیر هند در کابل میگوید که هیچ
گروه تروریستیای بدون حمایتهای خارجیها دیر دوام نمیآورد و
در مورد فعالیت داعش در افغانستان شک و تردیدهایی وجود دارند.
او افزود ،فعالیتهای افراد مسلح و نهضتهای ضددولتی ،تا زمانی
که این گروهها پایگاههای خارجی نداشته باشند ،امکانپذیر نیست.
سفیر هند در آستانهی سفر رییس جمهور غنی به هند که در
گ نیابتی
هفتهی آینده صورت میگیرد ،گفت که کشورش در جن 
افغانستان دخیل نیست و صرف برای بازسازی افغانستان فعالیت
میکند.

او همچنان افزود که هند در رقابت با پاکستان در افغانستان قرار
ندارد و به خاطر نفوذش در افغانستان ،با پاکستان رقابت نمیکند.
امر سینها در مورد سفر رییس جمهور غنی به هند گفت ،در این سفر،
دو طرف روی موضوعات امنیتی و اقتصادی گفتوگو خواهند کرد.
او به رادیو آزادی گفت« :ما در بارهی سیاست گفتوگو میکنیم،
در بارهی وضعیت امنیتی و پیشرفت اقتصادی و هر آنچه که رییس
جمهور غنی در نظر دارد» .سفیر هند تأکید کرد ،کشورش تعهداتی
با افغانستان دارد و هرگز این کشور را تنها نمیگذارند.
هند و پاکستان از سالهای گذشت ه اختالفات استرتژیک با هم

دارند و هرازگاهی میان این دو کشور مشکالت و تنشهایی به
وجود آمدهاند و روابط افغانستان با پاکستان و هند همواره یکسان
نبوده است.
پاکستان گرمشدن روابط افغانستان با هند را اقدامی علیه خودش
تلقی میکند و در تالش است تا روابط افغانستان و هند را خدشهدار
سازد .این در حالیست که با تشکیل حکومت وحدت ملی ،روابط
افغانستان با پاکستان بهبود یافته و افغانستان تالش دارد تا
پاکستان را متقاعد کند که در مذکرات صلح با طالبان با این کشور
همکاری کند.

والی پکتیکا:
شورای امنیت به داعش کمک نکرده است
اطالعات روز :عبدالکریم متین ،والی پکتیکا
اظهارات اخیرش در مورد کمک شورای امنیت
به خانودههای داعش را تکذیب کرد و گفت که
حکومت افغانستان هیچگاه به خانوادههای داعش
پول توزیع نکرده است.
آقای متین روز پنجشنبه ( 3ثور) در یک نشست
خبری در ادارهی ارگانهای محل به رسانهها
گفت ،از اظهاراتش تعبیرهای نادرست شده و او

نگفته که دولت افغانستان و شورای امنیت به
خانوادههای داعش پول داده است.
همچنان آقای متین گفت ،گروه داعش در والیت
پکتیکا وجود ندارد و هیچ کمکی از سوی شورای
امنیت به این گروه نشده است .او افزود ،حکومت
افغانستان خود قربانی تروریسم و افراطگرایی بوده
و در حال مبارز ه در برابر پدیدهی تروریسم است.
اخیراً شماری از رسانهها گزارش دادند که

عبدالکریم متین ،والی پکتیکا گفته که شورای
امنیت ،در ولسوالی برمل این والیت به
خانوادههای داعش  200هزار دالر پول توزیع
کرده است .این گفتهی والی پکتیکا واکنشهای
تند نمایندگان شورای ملی و سناتوران مجلس
سنا را در پی داشت .برخی از نمایندگان گفتند
که در پیوند به این قضیه رییس شورای امنیت
و والی پکتیکا به مجلس فراخوانده شوند .اما

شمار دیگری از نمایندگان ادعای والی پکتیکا
را بیاساس خوانده بودند .همچنان رییس جمهور
ی یک هیأت را به ریاست وزیر داخله تشکیل
غن 
داد که این قضیه را بررسی کند.
والی پکتیکا به خاطر اینکه گفته بود شورای
امنیت به خانوادههای داعش کمک کرده است،
از رییس جمهور ،شورای ملی و مردم افغانستان
معذرت خواست.

حمله موشکی طالبان بر شهر غزنی
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت غزنی تأیید کردهاند
که طالبان چهار موشک را بر مرکز شهر غزنی شلیک کردهاند.
محمدعلی احمدی ،معاون والی غزنی گفت که این موشکها
در نزدیکی ادارههای دولتی این والیت شلیک فرود آمدهاند .به
گفتهی او ،یکی از موشکها در نزدیکی موزیم این والیت و
دیگری در مقابل ادارهی امور زنان والیت غزنی اصابت کرده
است.
به گفتهی آقای احمدی ،شلیک این موشکها ،تلفاتی در پی
نداشته است .اما گروه طالبان مسئولیت این حملهی موشکی را
بر دوش گرفته و ادعا کرده که این موشکها تلفات زیادی بر

جای گذاشتهاند.
گروه طالبان گفته که این حمالت بخشی از عملیات بهاری
آنها زیر نام «عزم» است که دیروز (جمعه ۴ ،ثور) آغاز شده
است .همچنان این گروه ادعا کرده که دیروز در شماری از
والیتها به دفاتر دولتی حمله کردهاند.
با آغاز بهار و گرمشدن هوا ،حملههای طالبان بر مناطق
گوناگون افغانستان افزایش مییابند .ناامنیها در یکماه گذشته
افزایش چشمگیری داشته و مقامهای امنیتی از آمادگیشان
برای مقابله با شورشیان خبر دادهاند.
این در حالیست که مقامهای والیت غزنی روز پنجشنبه از

آغاز عملیاتی زیر نام خیبر برای مقابله با جنگجویان طالب در
مربوطات ولسوالیهای گیالن و مقر این والیت خبر دادند .به
گفتهی مقامهای غزنی ،این عملیات روز چهارشنبه آغاز شده و
تا کنون بیش از  16تن از جنگجویان طالب از سوی نیروهای
امنیتی کشته شدهاند.
از دوماه بدینسو ناامنیها در غزنی گسترش یافتهاند .در طول
دو ماه گذشته چندین مورد آدمربایی در مسیر ولسوالیهای
این والیت به وقوع پیوستهاند .مقامهای این والیت میگویند،
سعی میکنند در عملیاتی که تازه به راه انداختهاند ،مناطقی را
که طالبان در آن نفوذ دارند ،از کنترول این گروه خارج کنند.

مأموریت نیروهای اتحادیهی اروپا در افغانستان تا دو سال دیگر تمدید شد
اطالعات روز :مأموریت نیروهای اروپا در افغانستان برای بلندبردن
تواناییهای مسلکی پولیس افغانستان ،تا سال  2016میالدی تمدید
شد .این توافقنامه روز پنجشنبه ( 3ثور) میان نورالحق علومی ،وزیر
داخلهی افغانستان و پیا شتیرنوال ،رییس مأموریت پولیس اتحادیهی
اروپا در افغانستان به امضا رسید.
نورالحق علومی ،وزیر داخله گفت ،اتحادیهی اروپا از سال 2007
بدینسو در بخشهای بلندبردن تواناییهای نیروهای امنیتی و
آوردن هماهنگی میان ارگانهای عدلی و پولیس همکاری کرده

است .او افزود ،به اساس این توافقنامه ،اتحادیهی اروپا تا پایان سال
 2016با پولیس افغانستان همکاری میکنند.
همچنان نمایندهی مأموریت پولیس اتحادیهی اروپا در افغانستان
گفت ،هدف اساسی کمکهای اتحادیهی اروپا این است که پولیس
افغانستان در بخش خدمات ملکی ،مسلکی عمل کند .او افزود،
اتحادیهی اروپا در تالش است ،تا پولیس افغانستان با ارگانهای
عدلی و قضایی این کشور هماهنگی داشته باشد و به اساس آن
بتواند امنیت و صلح را در افغانستان تأمین کند.

وزیر داخله در ارتباط به افزایش حمالت شورشیان طالب در
هفتههای اخیر گفت ،تجهیزات ،تواناییها و مهارتهای نیروهای
امنیتی افغانستان بیشتر از شورشان طالب است.
در همینحال شورشیان طالب از آغاز حمالت جدیدشان زیر نام
«عزم» خبر دادهاند .اما مسئوالن امنیتی افغانستان نیز اعالم کردهاند
که شورشیان مسلح تاب مقاومت در برابر نیروهای امنیتی افغانستان
ی که مردم عام و
را ندارند .همچنان آقای علومی افزود ،همهی کسان 
نیروهای امنیتی افغانستان را میکشند ،از بین خواهند رفت.

بازگشت اخراجیهای افغانستان
از ایران به کشور که بهسختی میشناسند
منبع :واشنگتن پست

نویسنده :لینی ادانیل

برگردان :حمید مهدوی
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

توانا بود
هرکه دانا بود!

تاجگل که بیشتر از مدت اعتبار ویزایش در ایران مانده
بود ،میگوید که وقتی برای تمدیدکردن آن رفت ،صرف
انتظار یک جریمهی سنگین را داشت .اما او به عنوان
یک پناهندهی غیرقانونی دستگیر و به زندان انداخته
شد .سپس او را همراه با صدها افغانستانی دیگر پس از
مدتی نگهداری در یک مرکز ترانزیتی ،در اوایل هفتهی
گذشته در یک نقطهی مرزی خاکآلود افغانستان پیاده
کردند.
افغانستان سرزمین اجدادی اوست که آن را زیاد
نمیشناسد .زمانی که نه ساله بود ،خانوادهاش او را به
ایران برد .اکنون او  26سال دارد و با یک افغانستانی
دیگر در ایران ازدواج کرده است .او یک پسر چهارساله
و یک دختر هشت ساله دارد و پنجماهه باردار است.
وقتی اخراج شد ،از آنها جدا شد .او در حالی که در
نقطهی مرزی اسالمقلعه روی یک چوکی پالستیکی در
یک اتاقک نشسته است و چادر کالن و سیاهی را که
بسیاری از زنان ایران میپوشند ،بر تن دارد ،میگوید:
«شوهرم نهایت تالشش را به خرج داد مرا از آنجا
بیرون بکشد؛ اما آنها به او گوش نمیدادند .کودکانم
گریه کردند؛ اما هیچ تغییری نکرد».
همراه با  30هزار افغانستانیای که هر ماه داوطلبانه
به کشور بر میگردند ،حدود  25هزار تن دیگر هر
ماه از ایران به اسالمقلعه که به آن اسم «نقطهی
صفر» دادهاند ،اخراج میشوند و این نشانهای است
از تالشهای ایران به منظور کنترول جمعیت انبوهی
از افغانستانیهایی که گلهوار به کشور همسایهیشان
میروند .ایران از مدتها پیش به اینطرف راه خروجی
بوده برای افغانستانیها .آنها یا به دنبال کار و فرار از
فقر ،یا هم به منظور پناهندگی از جنگ و بیثباتی مزمن
در کشور ،به ایران میروند.
بسیاری از افغانستانیها نگرانند که ایران با آزار و اذیت
بیشتر پناهندگان غیرقانونی ،این در را خواهد بست.
در جریان دیدار رییس جمهور اشرف غنی از تهران در
یکشنبه هفتهی گذشته ،حسن روحانی ،رییس جمهور
ایران به او گفت که مسئلهی افغانستانیها در ایران
«باید حلوفصل شود» .روحانی گفت ،افغانستانیهایی
که در ایران زندگی میکنند ،ثبت خواهند شد «تا
حکومت بتواند در مورد آنها تصمیم مناسبی بگیرد».
روحانی پس از گفتوگوها به خبرنگاران گفت« :افرادی
که میخواهند فعالیت اقتصادی یا تحصیل کنند ،باید
تحت شرایط قانونی گرفتن ویزا این کارها را انجام
بدهند».
میلیونها تن از مردم افغانستان در جریان اشغال
افغانستان توسط شورویها در سالهای بین –1979
 ،1989و به دنبال آن با به قدرت رسیدن طالبان در سال
 ،1996به کشورهای همسایه ،ایران و پاکستان ،فرار

جادهها در «نقطهی صفر» ،که
 115کیلومتر دورتر در غرب
مرکز والیت هرات واقع شده
است ،اکثرا ً یکطرفه اند .مردم،
همراه با موترهای مملو از سمنت،
فوالد و نفتی که به افغانستان
وارد میشود ،با رضایت یا بدون
رضایت ،از ایران خارج میشوند.
از آنجایی که افغانستان به عنوان
یکی از فقیرترین کشورهای جهان،
کاالهای اندکی دارد تا یکجا با
مردم درماندهاش صادر کند،
موترها اغلب خالی به ایران بر
میگردند.

کردند و یکی از بزرگترین و طوالنیترین مهاجرتهای
جهان را رقم زدند .ایران و پاکستان ،هردو ،بر آنها
فشار آوردهاند تا این کشورها را ترک کنند و در دوازده
سال گذشته ،ادارهی مهاجرت سازمان ملل متحد حدود
 5.5میلیون افغانستانیای را که داوطلبانه با بازگشت به
کشورشان موافقت کردند ،کمک کرده است.
اما تعداد عودتکنندگان داوطلبانه رو به کاهش است.
در عین زمان ،افغانستانیها همچنان برای یافتن کار به
ایران میروند .افغانستانیها در سراسر ایران شغلهای
پستی چون ساختوساز را انجام میدهند و برخی از
آنها سالها در این کشور زندگی کردهاند .در نتیجه،
نظر به برآورد سازمان بینالمللی مهاجرت ،پناهندگان
افغانستانی در ایران صرف به حدود  950هزار پناهندهی
ثبتشدهای که به شکل قانونی در این کشور زندگی
میکنند ،خالصه نمیشوند ،بلکه حدود یک تا یکونیم
میلیون افغانستانی ثبتناشده در این کشور وجود دارند.
در پاکستان ،مطابق به برآوردها حدود  1.6میلیون
پناهندهی ثبتشده و حدود  1.5میلیون پناهندهی
ثبتناشدهی افغانستانی وجود دارند .به نظر میرسد
که ایران از هر فرصتی برای اخراج افغانستانیهای
ثبتناشده یا بدون اسناد به عنوان پناهنده با ادارهی
مهاجرت سازمان ملل متحد ،استفاده میکند .متیو
گریدون ،مدیر ارتباطات سازمان بینالمللی مهاجرت در
افغانستان گفت که نزدیک به  10درصد عودتکنندگان
از ایران را اقلیتهای آسیبپذیر دختر و پسر سیزده
تا هفده سال که میتوانند طعمهی قاچاقچیان شوند
و همچنان افراد معیوب و روانی و زنانی که به تنهایی
سفر میکنند ،تشکیل میدهند .اما سازمان بینالمللی
مهاجرت و مقامهای افغانستان نمیتوانند به تمام
کسانی که به کمک ضرورت دارند ،کمک کنند.

او گفت که باید نهادهای بشردوستانه و حکومتهای
افغانستان ،ایران و پاکستان تالشهای هماهنگ به
خرچ دهند و یک راهحل درازمدت برای وضع آنها بیابند
«تا مردم در دام دوران اخراج ،بهرهکشی و مسایلی از
این قبیل گیر نیافتند».
جادهها در «نقطهی صفر» ،که  115کیلومتر دورتر در
غرب مرکز والیت هرات واقع شده است ،اکثرا ً یکطرفه
اند .مردم ،همراه با موترهای مملو از سمنت ،فوالد
و نفتی که به افغانستان وارد میشود ،با رضایت یا
بدون رضایت ،از ایران خارج میشوند .از آنجایی که
افغانستان به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان،
کاالهای اندکی دارد تا یکجا با مردم درماندهاش صادر
کند ،موترها اغلب خالی به ایران بر میگردند.
وطندار ،آمر پولیس مرزی افغانستان در اسالمقلعه به
اسوشیتیدپرس گفت« :هر روز ساعت  2بعدازظهر،
حدود  30اتوبوس حامل  500عودتکننده به اینجا
میرسند .ما نمونهگیری تصادفی انجام میدهیم تا
بررسی کنیم که آنها همان کسانی اند که خودشان
میگویند و جزئیات بایومتریک آنها را ثبت میکنیم».
او گفت که در میان کسانی که از ایران اخراج میشوند،
گاهی افرادی اند که در ایران ویزای قانونی دارند؛ اما به
دلیل نامعلومی دستگیر شده و اخراج میشوند .وطندار
گفت ،محافظان مرزی تالش میکنند تا جنایتکاران یا
افرادی که در میان انبوهی از افراد نیازهای ویژه دارند را
غربال کنند؛ اما با داشتن کارمندان محدود ،آنها صرف
میتوانند حدود  100تن را در یک روز بازرسی کنند ،در
حالی که دیگران بازرسی نمیشوند.
اکثریت قاطع کسانی که به اینجا میرسند ،مردان
جوانی اند که پس از پرداخت پول به قاچاقچیان و رفتن
به شکل غیرقانونی برای کار در ایران ،گرفتار شدهاند.
یکی از آنها ،نورالله است که  16سال دارد .او گفت که
یکی از  26مرد جوان از قریهاش در والیت فاریاب ،در
غرب هرات ،است که هرکدام  200دالر به قاچاقچیان
دادند که آنها را به تهران ،پایتخت ایران ،ببرند.
قاچاقچیان آنها را به اصفهان 340 ،کیلومتر دورتر در
جنوب تهران بردند؛ جایی که پولیس آنها را بازداشت
کرد .نورالله گفت ،چون جوانان قریهاش به دنبال کار
در جاهای دیگرند ،بهسختی میتوان مرد جوانی را در
قریهاش یافت .برادر کالنش دوسال در ایران کار کرد و
قبل از آمدن ،پول آبرومندانه به دست آورد.
برخی از مردان جوان افغانستان پیوسته تالش میکنند
در ایران کار بیابند .اما نورالله گفت ،او دیگر به شکل
قانونی از مرز به ایران نخواهد رفت« .این کار پر از
فشار روحی بود .از حاال به بعد در خانه میمانم و
هر کاری را که از عهدهی آنها برآمده بتوانم ،انجام
میدهم و شاید ازدواج کنم».

اکنون که بهار رسیده ،الله و سنبل سر از خاک برآورده و
لبخندها نثارمان میکنند .متأسفانه که در بعضی جاها ،بز،
بزغاله ،گوسفند ،بره ،شتر و حتا االغ این گلها را نوش
جان میکنند .کاری به کار این جماعت نداریم ،این رسم
طبیعت است و ضرری برای بشریت ندارد .رسیدن بهار ،یک
سلسله الفترقانی هم با خودش دارد .طالبان در حالی که
در تمام موسمها و فصول ،بوی خاص خودشان را دارند ،با
رسیدن بهار ،خبر از حمله و تجاوز میدهند .هر سال این
کار را میکنند .شاید فکر میکنند که بقیهی مردم هم شبیه
نیروهای آنها از همهچیز و همهجا بیخبرند؛ اما طوری
که میدانید ،طالبان عقل ندارند .آدمی که عقل داشته باشد،
طالب میشود؟!
اگر راستش را بپرسید ،دلم به حال طالبان میسوزد .اگر
بپرسید چرا؟ جواب من این است :طالبان موجوداتی اند
که اول عقل دارند؛ اما به محض طالبشدن ،اجازه ندارند
از عقلشان استفاده کنند ،تا اینکه به کلی زایل شود .آدمی
که بیشتر از یکسال در صف طالبان بماند ،روی خودش
ِ
توش سرخ ،خط کشیده و نوشته که «عقل ندارد» یا
با قلم
«عقل نلری» .حاال یک دفعه مالمتم نکنید که اگر طالبان عقل
ندارند ،پس تو چرا این همه روی عقل آنها میپیچی؟ من
غلط کنم بپیچم!
اگر تمام طالبان یا آنهایی را که فکر میکنند طالبان یک
جریان است و یک ایدیولوژی ،سر هم کنیم ،باور بفرمایید که
خوراک یک روزهی نیروهای امنیتی هم نمیشوند .نیروهای
امنیتی افغانستان ،عم ً
ال طالبان را شکست دادهاند .طالبان هم
گاهی سر از بدخشان در میآورند ،گاهی از هلمند ،گاهی
از خوست و گاهی از یک والیت دیگر .این خود به معنای
شکست طالبان است (امیدوارم وزیر داخله و سرپرست
وزارت دفاع پررو نشوند).
پارسال بود یا سال پیشتر ،دقیق یادم نمانده ،طالبان با
رسیدن بهار خبر داده بودند که عملیات بهاری ما تحت نام
«طوپان» که منظورشان طوفان بود ،آغاز خواهد شد .ما فکر
کردیم که ممکن است غزنی سقوط کند؛ چون این والیت
ظرفیت سقوط را داشت؛ اما حتا همین والیت سر پایش ماند
و خبری از عملیات طالبان نشد .اینکه گفتم غزنی ظرفیت
سقوط را داشت ،شما از خیر سرتان مستقیم ًا بروید سراغ
موسیخان اکبرزاده! ایشان که ماشااهلل هزار ماشااهلل چیزی
کم از طالب ندارد ،از ترس نیروهای امنیتی ،هیچ کاری برای
طالبان نتوانست .خودش هم کاری نتوانست .فقط یکبار
اجازه داد که راکت بر شهر شلیک کنند ،والسالم! حتا شنیده
میشود ایشان گاهی تصمیم میگرفته با بشقاب لوبیا انقالب
کند .او حتا در همین نقشه هم ناکام مانده است .متخصصان
علت ناکامی او را هضمندگی آب غزنی میخوانند.
امسال باز این طالبان ترسو اخطار داده که ما عملیات بهاری
میکنیم .نمیفهمم نام عملیات خویش را چه مانده ،هرچه
که مانده باشد ،توان مقابله با نیروهای امنیتی را نخواهند
داشت .خیلی که زور بزنند ،با حمایت استخبارات کشورهای
همسایه ،چند حملهی انتحاری را انجام بدهند و تعدادی از
هموطنان ما را مجروح یا شهید کنند .برعکس ،شنیده میشود
که جدول عملیات نیروهای امنیتی افغانستان هم ترتیب شده
است .اگر این خبر درست باشد و نیروهای امنیتی حمالت
وسیع متوقعه را انجام بدهند ،طالبان چه که خود استخبارات
بعضی از کشورهای همسایه را هم که بیاوری ،توانایی مقابله
را نخواهند داشت .نیروهای امنیتی توانا اند؛ چون دانا اند .از
قدیم گفتهاند که «توانا بود هر که دانا بود».
طالبان هرچه باشند ،دانا نیستند! جاهالنی اند منتظر مرگ!
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آیا شما

یکفمینیست
هستید؟
معصومهعرفانی

کمتر کسی حاضر است به این سوال پاسخ مثبت
بدهد .اما چرا؟ این واژه [فمینیست] داللت بر چه
مفهومی دارد که تا این حد مقاومت و نگاه منفی
در برابر آن وجود دارد و همه تالش میکنند در
جهتی حرکت کنند که این «برچسب» بر آنها
نخورد؟ آیا برای این سوال نیز پاسخی بهروشنی
پاسخ سوال قبلی داریم؟
فمینیسم واژهای نیست که بهتازگی وارد ادبیات
مبارزات زنان شده باشد؛ اگرچه قدمت آن به
درازای تاریخ مبارزات زنان نیست .دیدگاههای
منفی در برابر آن نیز منحصر به افغانستان
و زمانهی ما نیستند .همچنان که برخورد با
جنبشهای آزادیخواهی و برابریخواهی زنان از
ابتدا خصمانه بودند ،این واژه نیز از همان ابتدا با
بار معنایی منفی به کار برده میشد .اما گفتوگو و
مجادله تنها بر روی یک واژه نیست ،یک حرکت
است .جنبشی که در سیر تاریخی خود مانند
هر جنبش اجتماعی دیگری با فرازونشیبهای
زیادی روبهرو بوده است؛ با گذشتهای پیوند
خورده و آیندهای در پیش دارد .فمینیسم حاصل
تجربیات و فضاهای فکری متفاوت است و به
همین دلیل ،گرایشهای مختلفی را در خود جای
داده است .اما با تمام این کثرت ،آرمان فمینیسم
و هسته و محور مشترک میان گرایشهای
متفاوت آن ،روشن و فراگیر است« :پایاندادن
به سلطهی نظاممند مردان بر زنان».
اما فهم و دریافت جامع از فمینیسم ،نیازمند
مطالعهی تاریخی تحوالتی است که در طول
قرنها رخ دادهاند .مطالعهی زمینهی پیدایش این
حرکت ،عوامل تشویقکننده و موانع پیشروی
آن ،پدیدهها و حوادث تاریخی ،چگونگی روابط
گرایشهای مختلفی که در بستر این حرکت شکل
گرفتند و همچنان متنهای مهم و شخصیتهای
تأثیرگذار آن ،تصویر واقعبینانهتری از ریشههای
ظهور فمینیسم و نظریات و عملکردهای این
جنبش به ما خواهد داد.
نظام مردساالرانهای که فمینیستها در طول
قرنها در برابر آن ایستادند نیز بر پایههای
سست استوار نیست .ساختار جوامع ،نظام حقوقی
و اجتماعیشان ،اخالقیات و اعتبار رفتارها در
تمام جوامع بر بنیاد همین نظام مردساالر شکل
گرفتهاند و به این نظام مشروعیت میبخشند.
مردان معیار هستند! در بهترین حالت به زنان
گفته میشود ،شما هم آزاد هستید تا «مثل
مردان» باشید .اما چگونه میتوان این «مثل
مردان» را معیار دانست؟ چرا هر آنچه رنگوبویی
از زنان در آن باشد ،بیاعتبار است؟ چه کسی
میزان اعتبار این دو را تعیین میکند؟
اینها پرسشهایی هستند که زنان و مردان
زیادی تالش کردند پاسخی برای آنها بیابند.
اما آنچه به عنوان نیروی محرک فمینیسم یاد
میشود ،یک پرسش ساده است« :در بارهی زنان
چه میدانیم؟» اگر چنین پرسشی در جامعهی
افغانستان مطرح شود ،چه پاسخی به آن داده
خواهد شد؟
و دقیقا این پرسشها اند که اهمیت مطالعهی سیر
تاریخی فمینیسم و به طور کل تمام جنبشها و

مبارزات زنان را برای ما روشن میکنند .مطمئن ًا
بسیاری خواهند گفت که بستر رویش فمینیسم
و خواستهها و نگرشهای آن با جامعهی امروز
افغانستان سازگاری ندارد .اما چنان که پیشتر
گفته شد ،حتا در همان فمینیسم غربی نیز
گرایشهایی وجود دارند که چه بسا در مواردی
در نقطهی مقابل یکدیگر هستند؛ اما همچنان
زیر عنوان فمینیسم دستهبندی میشوند .با این
وجود ،مطالعهی تاریخ فمینیسم به ما نشان
میدهد که بسترهای تاریخی آنقدرها هم که
ما تصور میکردیم ،متفاوت نیستند .فمینیسم در
بستر جامعهی اروپایی شکل گرفته است؛ اما چه
نقطهی اشتراکی در این میان ما را به هم پیوند
میزند؟ جواب ساده است« :انقیاد تاریخی زنان».
ما در جهانی زندگی میکنیم که معیارهای
مردانه آن را شکل دادهاند .هر آنچه مربوط به
زنان دانسته میشود ،یا اعتبار آن کمتر از امور
و مسایل «مردانه» شمرده میشود ،یا از اعتبار
ساقط است .زنان چونان «دیگری»« ،بیگانه» و
سایهوار زندگی میکنند .آنها از سپهر عمومی
که حوزهای مردانه به شمار میرود ،به طور
آگاهانه و نظاممند کنار گذاشته شدهاند .حضور
زنان ،نیازها و ویژگیهای آنها نادیده گرفته
میشود.
جامعهی مردساالر برای حفظ وضعیت موجود،
چهرهی زنانی که با تمام دشواریها تالش
میکنند تا جایی برای خود در این حوزه که
بر بنیاد «منطق» و «طبیعت» حوزهای مردانه
دانسته میشود ،بیابند را تحریف میکند .باور
عدم تعلق زنان به محیطهای عمومی و سازگاری
طبیعت «ظریف» و «شکننده»ی آنها با محیط
خانه و خانواده چنان در جامعه قدرتمند است که
عالوه بر مردان ،اکثر زنان نیز آن را پذیرفتهاند.
این باور در روند اجتماعیشدن کودکان چنان در
تاروپود ذهن آنها نقش میبندد که حتا تصور
تغییر این ذهنیت دشوار مینماید ،اما نه ناممکن!
زنان در طول تاریخ برای تحقق آرمان خود مسیر
طوالنی و دشواری را پیمودند و هنوز راه درازی
در پیش دارند .برای ما زنان افغانستان ،آشنایی
با این تاریخ برای شکلدادن حرکتی منسجم
و تاثیرگذار و گفتمانی قدرتمند ،مسئلهای
حیاتیست .چرا که «گذشته ،چراغ راه آینده
است» .به همین منظور ،از شمارهی بعد روزنامه،
هر روز بخشی از ترجمهی کتابی در زمینه
تاریخچهی فمینیسم به طور دنبالهدار در اختیار
شما قرار خواهد گرفت که شامل تاریخچهای
کوتاه ،اما در عین حال جامع از مبارزات زنان
(با تمرکز بر انگلستان) است که حدود نُه قرن را
در بر میگیرد .در ترجمهی این متن تمام تالشم
بر ارائهی یک تصویر روشن و رعایت امانتداری
متمرکز است .هرچند بخشهایی از متن که
با وضعیت جامعهی افغانستان برای مخاطب
اهمیتی نداشتند و حذف آنها در اصل مفهوم
کتاب خللی وارد نمیکرد ،حذف شدهاند.
امیدوارم ترجمهی این متن چراغی در مسیر
طوالنی و دشواری که زنان کشورم در پیشرو
دارند ،روشن کند.
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تجارت پوست برهی قرهقل

برای اقتصاد رو به رکود افغانستان حیاتی است
جوزف گلدستین-نیوریورک تایمز

حاجی شیر محمد رمهی گوسفندانش را در دامنهی یکی از
سلسله کوههای شمال افغانستان نگهداری میکند .او به
فاصلههای دور چشم دوخته و کلمهای را که اینجا تبدیل
به نام جادویی شده مانند دعایی زمزمه میکند .این نام فنلند
است...در همانجا یا جایی در همان طرفها.
او گفت« :کشوریست به نام فنلند و آن کشور ،جاییست که
پوست بره فرستاده میشود ».او میافزاید که «فراتر از آن را
فقط خدا میداند».
اکثر کشورهای غربی به جز از قالین و تریاک چیزهای خیلی
کم از افغانستان وارد میکنند .اما خریداران پوست در این
کشور توجه ویژهای به پوستهای مخملین برهی افغانستان
مبذول داشتهاند و براساس ارقام رسمی صادرات افغانستان،
فنلند به یکی از بزرگترین مقاصد صادرات پوست برهی قرهقل
تبدیل شده است.
سال گذشته ،فنلند که یکی از مراکز اصلی تجارت جهانی
جامههای خزدار و پوستینی است ،نزدیک به یک ملیون
پوست برهی قرهقل از افغانستان وارد کرد .این پوستهای
بره برای مراکز مد و فیشن به مزایده گذاشته میشوند و از آن
جامهها و پوشاکهای مجلل و گرانبها ساخته میشود ،از
جمله ،کُتهای نفیس زنانه.
پوشاک ساختهشده از این پوست بره در غرب فقط در لباس
فروشیهای خیلی گرانبها و یا فروشگاههای خیلی بزرگ
یافت میشود و معموال به نام پوستین استراخان (قرهقل یا
پوست بخارا) برای آن بازاریابی میشود .تجارت این پوست
اما ،برای اقتصاد رو به رکود افغانستان تا هنوز حیاتی است.
مرکز تجارت پوست قرهقل افغانستان -فنلند شهر شمالی مزار
شریف است .بازرگانان پوست هر سال در ماه مارچ و اپریل
(حمل و ثور) با بستهها و خروارهای پوست برهی قرهقل که
از چوپانان روستاهای شمال کشور میخرند ،در این شهر
جمع میشوند .سپس بازرگانان در دروازهها و کنار دیوارهای
اتاقهای تجارتی میایستند و دالالن که یک پله باالتر از
آنان قرار دارند و پوست را به خارج کشور صادر میکنند،
پوستهای بره را بر اساس کیفیت در سه کوپه از هم جدا
میکنند و تصمیم میگیرند که برای هر دسته چقدر قیمت
بگذارند .بازرگانانی که این پوستها را از چوپانها خریدهاند،
با اضطراب این صحنه را تماشا میکنند.
گفتوگوها معموال به فنلند میکشد که برای بازرگان
افغانستان نام دیگری برای تشکیل اتحادهای بزرگ است.
فقط بازرگانانی میتوانند به مزایدهی بازار پوستین هلسینکی
(پایتخت فنلند) بروند که  20هزار پوست بره را جمع کرده
باشند .کسانی که به هلسینکی رفتهاند ،فنلند را برای کسانی
که به آن کشور نرفتهاند ،سرزمین زمستانهای بینهایت
سرد که سرمای آن فراتر از تصور است و مردمی که رشوت
نمیپذیرند و کشور فعاالن سرسخت حقوق حیوانات توصیف
میکنند.
امین توکلی ،از نسل دوم بازرگانان پوست که یک بار با
اعتراضکنندگان در بیرون هوتل اقامتش در هلسینکی روبرو
شده ،با یادآوری آن لحظه میگوید« :آنان شروع کردند به
فریاد زدن < :به کشورت برگرد! شما چرا این حیوانات را
میکشید؟ › آنان به زبان فنلندی شعار میدادند ،من مجبور
بودم که بپرسم آنان چه میگویند».
برههای تازهتولد قرهقل به خاطر درخشندگی و محکم
بودن ،حلقه یا ِفر نرم موها که طرحهای مسحورکننده و
پیچوتابهای زیبایی را شکل میدهند نسبت به دیگر انواع
پوستها قیمت هستند .اما یک روز یا دو روز بعد از تولد،
پوست بره پرپشمتر میشود و ارزش خود را از دست میدهد.

برگردان:جواد زاولستانی

تصمیم برای کشتن بره به خاطر پوستش و یا نگهداری آن
برای پشم و گوشتش ،خیلی زود گرفته میشود .چوپانها
نظر به باران و علف سال پیشرو ،در همان لحظهی تولد بره
تصمیم میگیرند .معموال در حدود نصف برهها به خاطر به
ت آوردن پوستقرهقل کشته میشوند.
دس 
فقط حساسیتهای اروپاییها از کشتن بره رنجور نمیشود.
طالبان نیز در زمان قدرت خود تالش کردند که این تجارت
را متوقف سازند .آنان به صورت خاص تالش کردند که جلو
بیرحمانهترین شکل به دست آوردن پوست قرهقل را که در
آن پیش از تولد بره باید گوسفند را کشت و بره را از شکم آن
کشید ،بگیرند .کارشناسان میگویند که این پوستها کمتر
از د ه درصد پوستهای خام برای فروش را تشکیل میدهند.
آقای توکلی حتا با معترضان فنلندی تجارتش تا حدودی
همدردی دارد .زمانی که او کودک بود  ،از کشتار برهها در
فصل به دست آوردن پوست ،میترسید و یکبار با یک برهی
تازهتولد فرار کرد تا جان آن را نجات دهد.
او با نیملبخند میگوید«:پس از دو روز پدرم مرا گرفت و بره
را کشت .این کارش بود و من نمیتوانستم مانع او شوم».
با آنکه بخش عمدهی پوستهای قرهقل افغانستان و دیگر
کشورهای آسیای مرکزی به دورها صادر میشود  ،شمار
محدودی از بهترین پوستهای برهی قرهقل به کابل فرستاده
میشود که در آنجا پوستینسازان از آن کاله میسازند.
رییس جمهور پیشین ،با بر سرنهادن کاله قرهقل ،آن را
مشهور ساخت .یک کاله قرهقل نقرهای یا قهوهای خیره  ،به
قیمت بیشتر از یک هزار دالر به فروش میرسد.
پوستین قرهقلی زمانی آنقدر مورد پسند بود که رییس جمهور
امریکا ،تیودور ُرزولت ،در سال  1909شخصا خودش وارد
تالشها برای وارد کردن رمهای از گوسفند قرهقل به ایاالت
متحده شد .اما با وجود سالها تالش ،دامداران امریکایی
و وزارت زراعت ایاالت متحده نتوانستند رمههای گوسفندی
را تربیت کنند که کیفیت پوست برههای آن به اندازهی
گوسفندان آسیای مرکزی باشد.
تجارت قرهقل آسیای مرکزی برای دههها رونق داشت  ،اما
پس از پیمودن قلههای اوج ،ناگهان در دههی  1970این
تجارت با افول مواجه شد .بیثباتی در افغانستان و دیگر
بخشهای این منطقه بخشی از دالیل افول این تجارت
بود  ،اما سلیقههای جهانی و تغییرات در تجارت پوستین و
جامههای خزدار نیز تأثیرگذار بود.
اما اگر غرب در بخشی موارد گوسفندهای قرهقل را فراموش
کردهاند ،رمهداران شمال افغانستان مانند همیشه  ،توجه
خاص به این رمهها دارند .بعضی از چوپانهای متعصب
پارچههای سرخ را به پشمهای انبوه پشت گوسفند میبندند یا
حتا آن را سرخ رنگ میکنند .بعضی میگویند ،آنان این کار
را به خاطر مصئون نگهداشتن گوسفندها از حسد و بالیای
آسمانی انجام میدهند.
محمد حسین  65ساله که گوسفندانش را در یک چمنزار
کوچک میچراند و وزش باد آنقدر قوی بود که جهت پرواز
پرندگان را تغییر میداد ،در توضیح این کار گفت«:این کار
را به خاطر حفاظت از گوسفندها انجام میدهیم تا در شبها
گوسفندها را ستاره نزند و آنها را مریض نسازد».
کاری هوتاری ،یکی از مدیران شرکت تولید جامههای خزدار
به نام ساگا ،گفت که سهم قرهقل در بازار جهانی تجارت
پوستین و جامههای خزدار نسبت به روباه و سمور/راسو خیلی
کوچک است  ،اما در سالهای اخیر سهم این تجارت همواره
در حال رشد بوده است .شرکت ساگا در بازار مزایدهی پوست
برای تولید جامههای خزدار و پوستین ،یکی از شرکتهای

پوستین قرهقلی زمانی آنقدر مورد
پسند بود که رییس جمهور امریکا،
تیودور ُرزولت ،در سال  1909شخصا
خودش وارد تالشها برای وارد
کردن رمهای از گوسفند قرهقل به
ایاالت متحده شد .اما با وجود سالها
تالش ،دامداران امریکایی و وزارت
زراعت ایاالت متحده نتوانستند
رمههای گوسفندی را تربیت کنند که
کیفیت پوست برههای آن به اندازهی
گوسفندان آسیای مرکزی باشد.
تجارت قرهقل آسیای مرکزی برای
دههها رونق داشت ،اما پس از پیمودن
قلههای اوج ،ناگهان در دههی  1970این
تجارت با افول مواجه شد .بیثباتی در
افغانستان و دیگر بخشهای این منطقه
بخشی از دالیل افول این تجارت بود،
اما سلیقههای جهانی و تغییرات در
تجارت پوستین و جامههای خزدار نیز
تأثیرگذار بود.
اما اگر غرب در بخشی موارد
گوسفندهای قرهقل را فراموش
کردهاند ،رمهداران شمال افغانستان
مانند همیشه ،توجه خاص به این رمهها
دارند .بعضی از چوپانهای متعصب
پارچههای سرخ را به پشمهای انبوه
پشت گوسفند میبندند یا حتا آن را
سرخ رنگ میکنند .بعضی میگویند،
آنان این کار را به خاطر مصئون
نگهداشتن گوسفندها از حسد و بالیای
آسمانی انجام میدهند.
بزرگ فنلند است.
در فصل آخر سال  ،2014افغانستان به ارزش  3.6ملیون دالر
پوست برهی قرهقل به فنلند صادر کرده است.
در مزار شریف ،بخش عمدهی معامالت پوست قرهقل در دفتر
سنگ مرمر فرششدهی سید محمد سلطانی انجام میگیرد.
او بزرگترین صادرکنندهی پوست قرهقل از افغانستان است.
در یک صبح بهاری روزهای اخیر ،سید محمد که کاله قرهقل
بر سر داشت  ،با دقت از دستهبندی و جداسازی پوستهای
بره نظارت میکرد.
او از جریان کار کارگرانش به دقت نظارت میکند تا مبادا
طبقهبندی پوستها را بر اساس کیفیت به خوبی انجام ندهند.
پوستهای با کیفیت متوسط ،از سوی سلطانی  1200افغانی
قیمت گذاشته میشود که معادل  21دالر امریکاییست.
او از انجام معامل ه با فنلندیها با رضایت صحبت میکند .او
گفت«:فنلندیها مردمان بسیار صادق هستند ».او بر اساس
تجربه در جریان یک مزایده این را دریافته است .او یک بار
در مزاید ه به خاطر بیرون کشیدن مشتری از فهرست ،پیشنهاد
پرداختن رشوت داده تا بدون در نظرداشت مرکز مزایده  ،آن را
مستقیما به مشتری بفروشد .او میگوید«:من به او صدهزار
یورو رشوت پیشنهاد کردم ».اما او رد کرد.
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عزمناکامطالبان
فرهاد خراسانی

یادداشتهایسخیدادهاتف

که داری خوب میزنی

طالبان حمالت بهاری خویش را تحت نام «عزم» با
شلیک چند حمله موشکی بر والیت غزنی آغاز نمود
و این حملهی موشکی ،به گفتهی مقامات والیت غزنی
تلفات جانی را برجای نگذاشته است .گروه طالبان
هرسال در این فصل ،حمالت ناکام نظامی را برعلیه
دولت و نیروهای امنیتی راه میاندازد .به خاطری که
این گروه که توان مقابله مستقیم را با نیروهای امنیتی
ندارند ،هرباری که چنین حمالت را انجام میدهد و
مقابل نیروهای امنیتی میجنگد ،با مقاومت نیروهای
امنیتی سرکوب شده و میشوند .در طول چهارده سال
گذشته گروه طالبان نتوانسته ،از طریق جنگ رو در رو
به مقاصد نظامی خویش برسد و هرباری که حمالت
نظامی را انجام داده است ،باشکست سخت از سوی
نیروهای امنیتی پاسخ داده شده و تلفات سنگینی را
متحمل شده است.
این گروه ،بخاطریکه نمی تواند در برابر نیروهای
امنیتی بجنگد ،از این رو به انجام حمالت انتحاری
در میان مردم و حمله بر تاسیسات اجتماعی و دولتی
میپردازد .اما ،این اعمال شومش ،نیز هیچ دستآوری
را برای این گروه ،به ارمغان نیاورده است .با آنکه
بیشتر مردم ملکی ،قربانی حمالت انتحاری و انفجاری
این گروه میشوند .اما ،این اعمال غیر انسانی و بشری
طالبان روحیه مردم را خدشه دار نساخته است ،مردم
در برابر حمالت انتحاری این گروه ،از حمایت
معنوی ،جانی،اجتماعی و سیاسی خویش از نیروهای
امنیتی و دولت دست بر نمیدارد ،حمالت هراس
افگنانه و انتحاری این گروه ،برعالنه ای آنکه هیج
دست آورد نظامی و سیاسی را برای این گروه ،در
پی نداشته و ناکام بوده است ،روز به روز بروجهای
اجتماعی این گروه تاثیر منفی را برجای گذاشته و
مردم از این گروه حمایت نمیکند و قباحت و مدنیت
ستیزی این گروه را بیشتر درک میکند.
حمالت انتحاری و جنایت بار طالبان و سایرگروهای
ترویستی در سالهای اخیر ،نشان میدهد که برای
اینگروه ها ،آموزهای دینی و وابستگیهای اجتماعی
اهمیت ندارد،کسانیکه با توجیههای اعتقادی و نیز با

حمالت انتحاری و جنایت بار طالبان و
سایرگروهای ترویستی در سالهای اخیر،
نشان میدهد که برای اینگروه ها ،آموزهای
دینی و وابستگیهای اجتماعی اهمیت
ندارد،کسانیکه با توجیههای اعتقادی
و نیز با انگیزههای برتریخواهیقومی
اعمال تروریستی این گروهها را توجیه
میکنند و آنرا اهرم فشاری تلقی میکند
که به واسطهی آن قدرت سیاسی و برتری
قومیشان را در افغانستان حفظ کنند ،به
بیراهه رفته اند .زیرا؛ این گروهها زمینه
جنایت را در جامعه تقویت نموده اند و
زمینههای تغییرات اجتماعی ـ فرهنگی و
سیاسی را بیشتر در مناطق و جاهای که از
اینگروهها حمایت میشوند کند ساخته
است .حمایت کنندگان طالبان تاکنون
با هر توجهی که از اینگروه حمایت
کردهاند ،بهای سنگین آن ،ترویج فرهنگ
خشونت ،عقبماندگی و رشد افراطگرایی
در مناطق شان بوده است.
انگیزههای برتریخواهیقومی اعمال تروریستی این
گروهها را توجیه میکنند و آنرا اهرم فشاری تلقی
میکند که به واسطهی آن قدرت سیاسی و برتری
قومیشان را در افغانستان حفظ کنند ،به بیراهه رفته
اند .زیرا؛ این گروهها زمینه جنایت را در جامعه
تقویت نموده اند و زمینههای تغییرات اجتماعی ـ
فرهنگی و سیاسی را بیشتر در مناطق و جاهای که
از اینگروهها حمایت میشوند کند ساخته است.
حمایت کنندگان طالبان تاکنون با هر توجهی که از
اینگروه حمایت کردهاند ،بهای سنگین آن ،ترویج
فرهنگ خشونت ،عقبماندگی و رشد افراطگرایی در
مناطق شان بوده است .آیا کسانیکه قریه ،والیت و
مناطق شان را در اختیار طالبان قرار داده اند و فرزندان
شانرا در صف این گروه می فرستند ،می توانند زیان
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سنگین بسته شدن مکتبها و دروازه های دانشگاه
ها را به روی پسران و دختران شان جبران کنند؟
میتوانند آسیبهای ترویج فرهنگ خشونت را که
این گروه ،در میان مردم با اعمال ضد بشری و جنایت
هایش ،ترویج کرده اند را به سادگی از بین ببرند؟
از نگاه سیاسی نیز گروه طالبان حمایت سیاسی و
اقتصادی را که از کشورهای عربستان سعودی و
پاکستان در یافت میکرد بخاطر به وجود آمدن گروه
داعش از دست میدهد .پاکستان با وجودی که از
طالبان برای رسیدن به مقاصد سیاسی و نظامی خویش
در افغانستان ،بهره برده و میبرد .اما ،این خطر را هم
احساس میکند اگر بیشتر از این ،از طالبان حمایت
کند این احتمال وجود دارد که گروه طالبان به عنوان
مار آستین برای نفوذ بیشتر داعش در منطقه تبدیل
شود .قدرتگیری داعش درمنطقه به نفع پاکستان
نیست و می تواند خطری جدی باشد برای این کشور.
عربستانسعودی هم با توجه به اینکه مدعی رهبری
جهان اسالم و به خصوص اهل سنت را در سطح
جهان دارد .با قدرتگیری بیشتری داعش در
خاورمیانه و کشورهای اسالمی احساس خطر میکند
و نمیخواهد ،این موقفی که اکنون در جهان اسالم
دارد از دست دهد .از این لحاظ ،از نگاه سیاسی،
گروه طالبان حمایتها و مقبولیت گذشتهای خود را
در میان حامیان خویش ندارد .برایناساس ،تحرکات
نظامی و تروریستی طالبان در افغانستان کدام دست
آورد سیاسی که منتج به اقتدار رسیدن این گروه شود
در پی ندارد.
بنابرین؛ آنچه از عملکردهای تروریستی و حمالت
ناکام نظامی طالبان ،برجای میماند شکست
مذبوهانهی این گروه می باشد که نمیتواند در برابر
مقاومت نیروهای امنیتی ،افکار و خواست مردم که
خواهان تامین امنیت و تقویت دولت می باشند،
به پیروزی برسد .کسانیکه به دالیلی از این گروه،
حمایت میکنند،باید بدانند حمایت از این گروه ،جز
فالکت و گسترش روز افزون خشونت در جامعه
افغانستان چیزی دیگری را به ارمغان نمیآورد.

یکی از جنراالن بلژیکی به نام حفاذ منصار،
 ،Hefaz Mensarکه در جنگ جهانی اول
فرمانده آلمان در جبههی شمال بود و دایماً
فکر میکرد که نیروهای شوروی را یکتنه
شکست داده ،پس از شکست آلمان در آن
جنگ ،کتابی نوشت با عنوان آلمانی
Der Rooyecht Mizanomeechden
که با همان شکل «در رویخت میزنمیخدن»
به فارسی هم ترجمه شده .ظاهرا قرار است
به دری هم ترجمه شود.
در این کتاب ،جنرال منصار شرح میدهد که
چرا باید در روی دشمن زد .به نظر او ،روی
قسمت مهمی از بدن انسان میباشد .چرا که
برخالف بعضی از چیزهای دیگر که ممکن
است شب با آدم باشند و صبح هضم شده
و بروند ،روی همیشه با آدم هست .مثال اگر
آدم در گذشته خدای نخواسته طالب بوده
باشد ،از نوع اینطرفیاش ،روی با آدم بوده.
حاال که آدم باز همان طالب سابق است ،اما
مقداری قرائت و گفتمان و نواندیشی بلد
شده نشخوار کند ،باز روی با آدم هست.
یعنی آدم روی دارد که میتواند هر چیز
باشد :اخوانی ،مجاهد ،طالب ،نمایندهی
مجلس ،روزنامهنگار ،دینشناس ،مصلح،
مدرن ،معتدل ،افراطی .همهچیز .در همهی
این احوال ،روی با آدم هست .موی میرود،
وفا ندارد .اما روی هست .گاه ،در مواقع
حساس ،روی حتا زیاد هم میشود و اعتماد
بهنفس آدم را باال میبرد.
به همین جهت ،جنرال منصار در کتاب خود
توصیه میکند که همیشه در روی دشمن
بزنید .وی معتقد است که یکبار در روی
زدن از هزار بار دلیل آوردن مؤثرتر است.
جنرال منصار ،باری در پاسخ به یکی از
منتقدان که گفته بود به دهن زدن کارآمدتر
از در روی زدن است ،با عصبانیت گفته بود:
«این آقا هیچ احترامی به آزادی بیان افراد
ندارد .شما وقتی که به دهن مردم بزنید،
مردم چهگونه حرف بزنند؟ من در روی افراد
میزنم که همزمان هم رویشان را کم کرده
باشم و هم اعتقاد عمیق خود به آزادی بیان
را نشان داده باشم».
یک دریزبان خوب پیدا شود و این کتاب را
از فارسی به دری ترجمه کند.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Hamzeh Vaezi
زوال اخالق و انحطاط روشنفکری
ماجرای برخورد بدماشانهی «حفیظ منصور» با «رمضان
بشردوست» در صحن مجلس شورای ملی ،شاید در نگا ِه
نخست خیلی مهم به نظر نیاید .این مهم به نظر نیامدن نه
از بابت اخالقیبودن چنین رویکردهایی ،بلکه به جهت معمولبودن آن در اغلب پارلمانها
و بهویژه در دو دور پارلمان افغانستان ،میباشد .آنچه برخورد تهدیدآمیز حفیظ منصور با
بشردوست را مورد تأمل قرار میدهد ،از دو منظر مهم و قابل تأمل است:
نخست آنکه در لحن کالم و محتوای تهدید آقای منصور ،نوعی «تحقیر نژادی» نهفته
است .هرچند بشردوست خود را متعلق به هیچ قومی نمیداند؛ اما نمیتوان کتمان کرد
که او «هزاره» است .در گذشته برخی از کابلیان ،هزارهها را با اصطالح «قلفکچپات»
تحقیر میکردند .حال ،منصور که خود کابلنشین هم بوده ،میخواهد با این جملهی «به
رویت میزنم» ،عمدا خواسته تخفیف و تحقیری را متوجه بشردوست نماید که یادآور یک
طعن و تمسخر تاریخی و اجتماعی نسبت به هزارهها میباشد .انتخاب این جمله آگاهانه
و مبتنی بر نوعی با ِر تحقیر نژادی بوده است و ا ِال خطاب به بشردوست میتوانست بگوید:
«به دهنت میزنم».
چرا که جدال بشردوست زبانی بود ،نه چهرهای!
دوم آنکه حفیظ منصور به تعبیر دوست عزیزم« ،علی عالمی کرمانی» ،خود را روشنفکر
دینی هم قلمداد میکند .حال پرسش اساسی از آقای منصور این است که مفاهیم
«اخالقی» و باورهای «روشنفکری دینی» را چگونه میتوان با چنین اوباشگری و تحقیر
نژادی سازگاری داد؟ جز اینکه بگوییم آقای منصور حامل همان نفرتهای قومی دههی
 90و احیاگر همان استبداد ذهنی و فرهنگ آمرانهی جهادی میباشد؟
مطئن ًا بار روانی و فرهنگی خشونت زبانی و تحقیر نژادی مخربتر از خشونتهای فیزیکی
برای به انحطاط کشانیدن ارزشهای اخالقی و انسانی و مناسبات شهروندی به شمار
میرود.
چنین برخوردهایی ،آنهم در صحن دموکراسی و از سوی عناصر کتابخوان و اهل نوشتن
و مدعی روشنفکری دینی ،مانند حفیظ منصور ،ضمن آنکه حرمتشکستن آزادی بیان و
قانون و معیارهای دموکراسی میباشد ،بوی مشمیزکنندهی نفرت و نفرین و ناشکیبایی و
ناپایداری تعامل دموکراتیک را میدهد.


Saboor Siasang
سیویک تن گمشده در آستانهی ماه سوم
با نشسنت آفتاب بیستوسوم آپریل  ،2015دامنهی
تاریکی رسنوشت سیویک تن ربودهشده به سومین
ماه رسید .در دوماه گذشته ،از دوست و دشمن چنان
و چندان دروغ «فتنهانگیز» شنیدیم که جا دارد– اگر کفر نشود– در کنار «الریب
فیه» نیر نشانهی بزرگ پرسش بگذاریم.
میبینیم که خانوادههای داغدیده برای گریه اشک ندارند ،هامنگونه که دیروز
برای باور بهانه نداشتند و برای شکیبایی زمینه ،باز بیدردانه وامنود میکنیم که
ندیدهایم.
همخوانی و درهمجوشی چندین رویداد همگون در جریان هشت هفتهی پسین
نشان میدهند که بر فراز گذرگاه ناگواری بیچاره ماندهایم .آنچه در پیش دیدگان
ما میگذرند ،رسوایی هر دم پرتشدنمان از رساشیبی به رساشیب دیگر است.
آیا نادرست خواهد بود اگر پیشبینی شود که روند «آدمربایی/گروگانگیری»
آهسته آهسته میرود تا جانشین پدیدهی «انتحار» شود؟ چرا چنین ویران
میاندیشم؟
مگر نه این است که بازار «آموزش و پرورش» انتحاریون کم کم کسادی گرفته
است؟ منیگویم یکرسه از میان رفته ،میگویم هوای کاستیپذیرفنت دارد.
از سویی ،یافنت و گامردن ابلهان برای این آزمون مرگآفرین آسان نیست و از
سوی دیگر ،گراف شناختهشدن ،به دامافتادن یا گرفتارشدنشان روزتاروز باال
و باالتر میرود.
انتحاری -در دلخواهترین سناریو -کارگزار مرگ ناگهان است و منیتواند
خواست یا پیامی داشته باشد .از همینرو ،همهی ماجرا با کشتار مردم و نابودی
خودش یکجا پایان میپذیرد .ولی «آدمربایی/گروگانگیری» فراتر و فراگیرتر
از «انتحار» است؛ زیرا در گام نخست هزینه ندارد .افزون بر آن ،نیازی به
مرگآزمایی و آتشگشایی نیست؛ مگر اینکه از رس ناگزیری باشد .جایگاهش
سادهتر از گزینش «ازدحام محل انتحار» است و شانس پذیراندن خواستهایش
بیش از اندازه.
نبود امنیت در سایهی نبود حکومت قانون ،هر کنج و گوشهی افغانستان را
آسیبپذیرترین گردانده است .دو تن تفنگدار در پناه سه چهار آدمخواری که
دورتر کمین گرفته باشند تا زیانی به همدستان نرسد ،بهسادگی آبنوشیدن
میتوانند هر کاروان پیاده یا سواره را فرمان ایست دهند« ،شکار» را برگزینند،
بربند و سپس هر چه میخواهند بکنند.
قربانیان کیانند؟ بدون اشاره و استعاره ،آماج کنونی آدمربایان و گروگانگیران
«هزارهها» هستند .چرا؟ برای یافنت پاسخ نباید زیاد رسگردانی کشید.
هزارهستیزی در رسزمین ما تاریخ دور و درازی دارد :از کارزار خونچکان
عبدالرحامنهای دیروزین تا برخورد دیجیتال «هزارهکوبی» عبدالرحامنزادگان
امروزین.
آیا از آزار روانی ،یورش زبانی ،دشنامپراکنی و زورگویی هرزهدرایانه به نشانی
هزارهها چه در نشستهای رویارو (کمرتین منونهاش :پارملان افغانستان) و
لگدپرانی «روشنفکرانه» (کمترین منونهاش :برخی برگههای فیسبوک/بهویژه
با نامهای مستعار) میتوان چشم پوشید؟
با آنکه این بخش ،سزاوار بررسی گسرتدهتر است و در آیندهی نزدیک پیشکش
خواهد شد؛ در یلدای جاری ،پیوسته یاد آوریم شبزندهداریهای دردناک
سیویک خانوادهی داغدار و نیز خواب و خامر و خموشی اهریمنان خفته بر
تخت پایتخت را.
جاودانه فراموش باد هر وجدانی که میتواند ربودهشدگان را به فراموشی سپارد.
زندگی میمرد ،اگر امید منیبود.

جوانی را از خود دریغ نکنید

آیا رنگ مو سرطانزاست؟
رن گکردن موها از سالها قبل در بین زنان رایج بوده
است .متون باستانی باق یمانده از خاور میانه و افریقا
نشان م یدهند که این کار قدمتی دیرینه دارد .البته
طی سالهای اخیر این عمل در بین مردان نیز رواج
قابل توجهی یافته است .آنچه در خوب رن گشدن
مو اهمیت دارد ،نفوذ رنگ به داخل مو است و
چون این نفوذ به اندازهی مالیکولیِ رنگ مورد نظر
ارتباط مستقیم دارد ،بنابراین رن گهایی که اندازهی
مالیکولهایشان نسبتا کوچ کتر است ،معموال
رن گهای بهرت و مطلوبتری هستند.
از طرف دیگر ،با توجه به ای نکه امروزه زنان به تغییر
مکرر رنگ مو گرایش دارند ،بنابراین رنگ موهایی
که به سهولت بتوانند رنگ مورد نظر آنها را جلب
کنند با استقبال بی شتری مواجه م یشوند .به طور
کلی رن گهای موجود را م یتوان به سه دسته تقسیم
کرد :رن گهای گیاهی ،رن گهای متالیک و رن گهای
مصنوعی آلی .با توجه به ای نکه رن گهای آلی نسبت
به دو دست هی دیگر ،رن گهای طبیع یتر ،زیباتر و
درخشانتری به مو م یدهند ،امروزه بی شتر استفاده
م یشوند.
رن گهای گیاهی
از جمل هی رن گهای گیاهی که قدمتی دیرینه دارند،
رنگ حناست .گیاه حنا به طور طبیعی در خاور میانه
و شامل افریقا یافت م یشود ،که از برگهای خشک
آن م یتوان رنگ حنا را تهیه کرد .البته برگها را
باید قبل از به گُ لنشسنت گیاه از آن جدا کرد ،وگرنه
کیفیت مطلوبی نخواهند داشت.
پای هی اصل یای که در این گیاه وجود دارد و باعث
ایجاد رنگ رسخ م یشود ،نوعی نفتوکینون است که
طی یک ساعت م یتواند به ساق هی مو رنگ بدهد و
مدت  15هفته پایدار باقی مباند .این رنگ برای مو
غیرسمی است و هیچ آسیب فیزیکی یا شیمیایی به
ساق هی مو وارد من یکند ،ولی به علت داشنت رنگ
رسخ خاص و احتامل رن گگرفنت پوست دست و ناخن
هنگام مرصف ،امروزه چندان از آن استقبال من یشود.
امروزه بی شتر پودر حنا را با وسمه یا پودر قهوه
و سایر مواد مشابه مخلوط و سپس از خمیر نرم
حاص لشده برای رن گآمیزی مو استفاده م یکنند.
استفادهی توأم این مواد م یتواند تا حدودی رنگ
رسخ-نارنجی حاصل از حنا را تعدیل کند .گفتیم
مالیکول اصلی حنا (که حناتانیک اسید هم نامیده
م یشود) یک نوع نفتوکینون با فرمول C10H6O3
است .اندازهی مالیکولی حنا بسیار کوچ کتر از
پروتی نها یا فاسفولیپیدهاست که اجزای ساختامنی
جدار سلولها و نیز الی هی خارجی پوست را تشکیل
م یدهند.

بنابراین ،وقتی مادهی حنا به صورت خمیری کل
روی پوست یا مو قرار م یگیرد ،این مالیکولها
م یتوانند از خمیر حنا عبور کنند و از عرض کوتیکول
مو (الی هی خارجی مو) بگذرند و باعث رن گگرفنت
آن شوند .هرچه حنا مدت طوالن یتری روی مو قرار
گیرد ،به طور عمی قتر و کام لتری مو را رنگ م یکند.
هرچند رنگ حاص لشده رسخ-نارنجی است ،ولی طی
 48ساعت اول پس از مرصف ،تا حدودی تیرهتر
م یشود و اگر کراتین مو به وسیل هی مالیکولهای
حنا اشباع شده باشد ،این تیرهشدن بی شتر خواهد
بود .توجه کنید که عبور مالیکولهای حنا از الی هی
خارجی مو و ج اگزی نشدن این مالیکولها در
قسم تهای داخل یتر باعث م یشود رنگ حنا پایدار
شود و بنابراین ،از بی نبردن یا تغییر دادن آن ب هآسانی
صورت نگیرد.
این جاگزینی مالیکولها به نحویست که در اکرث
موارد اجازهی تغییر رنگ مو را به شام من یدهد،
مگر ای نکه موهای رنگ شده را کوتاه یا با مواد
اکسایدکنندهی بسیار قوی ب یرنگ کنید .الزم به
توضیح است که حتا مواد اکسایدکننده نیز در بسیاری
از موارد قادر به از بی نبردن کامل این ماده نیستند.
بنابراین ،اگر شام جزو افرادی هستید که دوست دارید

مدام رنگ مویتان را تغییر دهید ،بهرت است از این
ماده یا موادی را که در ترکیب آنها تا حدودی حنا به
کار رفته است ،استفاده نکنید.
عالوه بر حنا ،گیاهان دیگری نیز برای رن گکردن مو
در مناطق خاصی از جهان رایج هستند؛ مثال نوعی
گیاه خاص از دست هی کامومیل رنگ زرد روشنی
ایجاد م یکند که چون فقط الی هی خارجی مو را رنگ
م یکند ،م یتواند هم برای رن گکردن و هم برای
روش نتر و درخشانتر کردن مو مورد استفاده قرار
گیرد .این گیاهان را معموال م یتوان ب هراحتی از
عطاریها تهیه کرد.
رن گهای متالیک

دست هی دوم ،رن گهای متالیک هستند که معموال
رنگ موی مردان از این نوع است .در این رن گها
از من کهای غیرآلی استفاده م یشود که مانند
یک پوشش سطحی عمل م یکنند و سطح مو را
م یپوشانند .در این حالت تغییر رنگ مو تدریجی
است و برخالف رن گهای اکسایدکننده ،ناگهانی و
بارز نیست .عیبی که این رن گها دارند ،این است
که کدر و غیردرخشان هستند و در صورت استفادهی
مکرر ،م یتوانند باعث شکنندگی و آسیب موها نیز
بشوند .از مواد رایجی که در این رن گها استفاده
م یشوند ،م یتوان به استات رسب (برای ایجاد رنگ
قهوهای تا مشکی) و نایرتیت نقره همراه با مس
(برای ایجاد رن گهای خاکسرتی روشن) اشاره کرد.
البته امروزه کارخان هها برای ارضای سالیق مختلف،
ترکیبات متفاوتی از فلزات را تولید و با مخلوطکردن
آنها به مقادیر مختلف ،رن گهای متنوعی را ایجاد
م یکنند .توجه داشته باشید که از بی نبردن این
رن گها از سطح مو آسان نیست و به این منظور ،بهرت
است اجازه دهیم موها رشد کنند.
متأسفانه در سالهای اخیر در تبلیغات گمراهکنندهای
که صورت گرفته ،این رن گها موادی معرفی شدهاند
که بعد از چند بار مرصف باعث تغییر رنگ دایمی
موها م یشوند و سفیدی مو را به طور کامل از بین
م یبرند .در حالی که چنین چیزی فاقد مبنای علمی
است و در حال حارض راهی برای رفع سفیدی مو به
طور دایم وجود ندارد و هم هی روشهای مورد استفاده
موقتی اند.
رن گهای مصنوعی آلی
دست هی سوم رن گها که شای عترین رن گهای مورد
استفاده هستند ،از حدود  60سال پیش رایج شدهاند.
علت مطلوببودن این رن گها آن است که متام
طی فهای رنگی را م یتوان به وسیل هی آنها ایجاد
کرد .این رن گها خود به سه گروه رن گهای ناپایدار،
نیم هپایدار و پایدار تقسیم م یشوند .گروه اول
رن گهایی هستند که بی شتر گروههای موسیقی و...
موقع آمادهشدن و رفنت روی سن از آنها استفاده
م یکنند.
با این رن گها که به صورت اسپری هستند ،م یتوان
کل موها یا قسمتی از آنها را در چن د دقیقه رنگ کرد.

البته این رن گها با شسنت از بین م یروند و حداکرث
تا یک هفته آثاری از آنها باقی م یماند .گروه دوم
که رن گهای نیم هپایدار هستند ،به شکل شامپوهای
رنگی در دسرتس اند .این رن گها به اکسیدان و...
نیازی ندارند و هم برای رن گکردن مو و هم برای
درخشانترکردن رن گهای دیگر استفاده م یشوند.
رن گهای نیم هپایدار برای از بی نرفنت به حداقل شش
تا ده بار شس توشو با شامپوهای معمولی نیاز دارند.
گروه سوم یا رن گهای پایدار که امروزه به وفور در
دسرتس اند ،در واقع رنگ طبیعی حاصل از یک
ماده نیستند و برای ایجاد رنگ نهایی خود به
یک مادهی اکسایدکننده (اکسیدان یا هایدروجن
پراکساید) نیاز دارند .این رن گها بسیار آسی برسان
هستند .عامل اصلی آسی برسانی هم همین مادهی
اکسایدکننده است که به کورتکس مو صدمه م یزند
و باعث خشکی و شکنندگی مو م یشود .این ترکیبات
م یتوانند حساسیت متاسی در کف رس ایجاد کنند و
باعث ایجاد خارشهای مقاوم یا حتا زخم شوند.
در  15درصد از مرصفکنندگان نیز احتامل حساسیت
وجود دارد و به همین دلیل ،این رن گها باید  24تا 48
ساعت قبل از مرصف روی پوست فرد آزمایش شوند
که بهرتین محل برای این کار روی ساعد و پشت
گوش است .توجه داشته باشید که هر نوع رسخی و
تورم و تاول و واکنش حساسیتی را جدی بگیرید و
استفاده از رنگ مورد نظر را کنار بگذارید.
جالب است بدانید که در برخی از مرصفکنندگان
آزمایش روی ساعد یا پشت گوش منفی م یشود،
ولی موقع مرصف واکنش نشان م یدهند .بنابراین،
عدم ایجاد حساسیت هنگام آزمایش این رن گها ،به
منزل هی قطع یبودن عدم حساسیت به آنها نیست و
در هر صورت مرصف این رن گها باید بسیار بااحتیاط
انجام گیرد .در سالهای اخیر گزارشهایی مبنی بر
احتامل آسی بهای ژنی و رسطانزایی از این رن گها
منترش شده است ،ولی هنوز این گزارشها قطعی
نیست .بنابراین ،به طور قطع من یتوانیم مرصف این
رن گها را ممنوع کنیم.
البته توجه داشته باشید که زودتر از سه هفته از
مادهی اکسایدکننده استفاده نکنید؛ چون آسی بهای
شدیدی به بدن هی مو وارد م یکند و باعث خردشدن
و ب یحال تشدن مو م یشود .برای از بی نرفنت این
رن گها نیز بهرتین راه آن است که اجازه دهید
مو رشد کند و از مواد روش نکننده و دکلره برای از
بی نبردن آنها استفاده نکنید؛ زیرا این کار هم باعث
آسی بدیدن شدید مو خواهد شد.
عالوه براین ،اگر شام به طور مداوم از این رن گها
استفاده م یکنید ،الزم است برای ای نکه آسیب به
مویتان را به حداقل برسانید ،از تغییر مکرر رنگ
مو پرهیز کنید و چنانچه موی سفید در ناحی هی
ریش هی موها شام را آزار م یدهد ،فقط ماهی یک
بار ریش هی موها را رنگ کنید .برای تغییر رنگ مو
به رن گهای تیرهتر معموالً محدودیتی وجود ندارد،
ولی اگر م یخواهید رنگ موی خود را روش نتر کنید
و ب هویژه برای این کار م یخواهید از دکلره استفاده
کنید ،بهرت است ساالنه یکی دو بار بی شتر این کار را
نکنید تا موی شام در این فاصله فرصت کافی برای
رشد داشته باشد و رنگ موی جدید آسیب بی شتری
به آن وارد نکند.
به رغم متام مراقب تهای الزم ،باز هم نوک موها
شکننده و ب یحالت و خشک م یشود و امکان موخوره
وجود دارد .بنابراین ،توصیه م یشود ساالنه یکی دو
بار موهایتان را در حدود دو تا سه سانتی مرت کوتاه
کنید و برای پی شگیری از آسی بهای بی شتر از
سی ُرم و روغ نهای محافظتی مو که مخصوص بعد
از حامم هستند ،باعث نرمی و لطافت مو م یشود و از
شکنندگی بی شتر آن جلوگیری م یکند .این مواد که
تا شس توشوی بعدی روی موی شام باقی م یماند ،به
صورت یک الی ه سطح مو را م یپوشاند و از آسی بهای
فیزیکی بی شتر مو جلوگیری م یکند .الزم است
بدانید که استفاده از اصطالح «ترمی مکنندهی مو»
مبنای علمی ندارد.
ساق هی مو یک بافت ُم رده است و هی چگونه فعالیت
متابولیسمی ندارد که بتواند بازسازی و ترمیم شود.
متام ماس کها و روغ نهای مرصفی در داخل حامم یا
پس از آن فقط از موها در برابر خشکی و شکنندگی
محافظت م یکنند و شام حتا با مرصف روغ نها و
ترکیبات گیاهی خانگی نیز م یتوانید این کار را انجام
دهید .استفاده از ژلها و براقکنندهها اگر کوتاهمدت
باشد ،برای موهای رن گشده رضری ندارد ،ولی اگر
مداوم و طوالنی باشد ،م یتواند باعث شکنندگی
بی شتر آنها شود .در ضمن ،حال تدادن به این موها
با تافت و اسپری و حرارتهای قوی سشوار و اتوی مو
آسیب به مو را شدت م یبخشد.
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چیچاریتو
با  10میلیون یورو ،ریالی میماند
پس از درخشش چیچاریتو در چند بازی
اخیر ریال ،بخصوص بازی برگشت مقابل
اتلتیکو ،بحث بر رس انتقال دامئی این
بازیکن به ریال ،داغرت از همیشه شده
است.
چیچاریتو هنوز بازیکن منچسرتیونایتد
محسوب م یشود و تا جون  2016نیز با این
تیم قرارداد دارد .او سال  2010به یونایتد
پیوست و در  4فصل حضورش در این تیم،
همواره پشت رس رونی ،فان پرسی و ولبک
قرار داشت .او  179بار برای یونایتد بازی
کرد که تنها در  92تای آنها از ابتدا به
میدان رفته بود.چیچا ه مچنین  65گول
نیز برای شیاطین رسخ به مثر رساند.
او تابستان گذشته با توافق دو باشگاه،
بصورت قرضی راهی ریال شد .در ریال
نیز او پشت رس رونالدو ،بیل و بنزما قرار
گرفت و مدتها روی نیمکت نشست؛ تا

ای نکه با مصدومیت بیل و بنزما ،چیچاریتو
این فرصت را پیدا کرد تا از ابتدا برای
کهکشان یها به میدان برود.
او با گول پیروزی بخش خود به اتلتیکو که
در دقیقه  88به مثر رسید ،به یک بازیکن
محبوب بین هواداران ریال بدل شده و
بحث بر رس انتقال دامئی او نیز داغ شده
است AS .در گزارشی مدعی شده که در
قرارداد قرضی این مهاجم مکزیکی ،بندی
وجود دارد که ریال م یتواند با پرداخت 10
میلیون یورو به منچسرتیونایتد ،چیچاریتو
را بصورت دایمی خریداری کند.
هنوز مشخص نیست که تصمیم رسان
ریال در مورد چیچاریتو چه خواهد بود
ولی بدیهی است که ادامه درخشش این
بازیکن در غیاب بیل و بنزمای مصدوم،
م یتواند در تصمی مگیری نهایی ریال یها
بسیار تاثیرگذار باشد.



آنچلوتی:
با بهترین بازی فصل ،یووه را حذف میکنیم

کارلو آنچلويت ،رسمريب ریال مادريد،
معتقد است که براي شکست دادن
يوونتوس و رسيدن به فينال ليگ
قهرمانان ،ریال بايد بهرتين منايش
فصلش را ارائه دهد.
به حکم قرعه ،ریال و یوونتوس در نیمه
نهایی لیگ قهرمانان با ی کدیگر روبرو
خواهند شد .بازی رفت در تورین و بازی
برگشت در مادرید برگزار خواهد شد.
کارلو آنچلوتی ،رسمربی ایتالیایی ریال،
در واکنش به قرعه تیمش به وبسایت
باشگاه ریال گفت :در این سطح از
رقاب تها ،همه حریفان دشواریهای
خاص خود را دارند .یوونتوس باشگاهی
با تاریخ افسان های است که پس از 12

سال به این مرحله راه یافته .آنها فصل
موفقی را پشت رس م یگذارند و تقریبا
قهرمان یشان در ایتالیا قطعی شده
است .این به یوونتوس کمک م یکند تا
متام مترکزش را روی نیم هنهایی لیگ
قهرمانان بگذارد.
برای ادامه رویاپردازیهایمان که
رسیدن به فینال و دفاع از عنوان قهرمانی
است ،اطمینان دارم .برای برتری مقابل
یوونتوس ،باید بهرتین ریال مادرید
ممکن باشیم و بهرتین بازی فص لمان
را انجام دهیم .مثل همین بازی قبلی
مقابل اتلتیکو مادرید و با هامن انگیزه
و شور و شوق باال .به توانای یهای تیمم
اطمینان کامل دارم.



مسی:
آلوس بهترین دوست من در بارساست

ميس در مصاحبه با مجله انگلیيس ،از
دوستي صميامنه خود با دين آلوس سخن
گفت.
دنی آلوس از سال  2008به بارسلونا
پیوست و در این تیم به همه افتخارات
ممکن دست یافت .با این حال ،آینده این
مدافع راست برزیلی در بارسلونا مبه متر از
همیشه به نظر م یرسد .آلوس پیشنهاد
متدید قرارداد بارسا را تلویحا رد کرده ولی
در پایان فصل مشخص خواهد شد که او
ماندنی خواهد شد یا ای نکه به باشگاهی
دیگر خواهد رفت.
لیونل مسی ،فوق ستاره بارسا ،در مصاحبه
با " "FOUR FOUR TWOبه متجید از هم

تیمی برزیلی خود پرداخت و در مورد او
گفت :در رختکن بارسلونا جو صمیامن های
بین بازیکنان حاکم است اما اگر بخواهم
از یک نفر به عنوان صمیم یترین دوستم
در بارسلونا نام بربم ،آن "دنی آلوس" است.
از زمان یکه او به بارسلونا پیوست ،ارتباط
خوبی بین ما حک مفرما شد .ما در زمین نیز
اغلب کنار ی کدیگر بازی م یکنیم و ارتباط
صمیامن های که بین ما وجود دارد ،تاثیر
خود را در جریان مسابقات نیز گذاشته
است .خارج از مترین و مسابقه ،هر زمان
که فرصت داشته باشیم ،اوقامتان را باهم
م یگذرانیم .روز به روز نیز بر صمیمیت ما
افزوده م یشود.



ندود:
مقابل ریال ،شانسمان را امتحان خواهیم کرد

ریال مادريد و يوونتوس در مرحله نيمه
نهايي ليگ قهرمانان با ي کديگر روبرو
خواهند شد .ديداري که با توجه به
سابقه روياروي يهاي دو تيم ،يب شک
جذابي تهاي فراواين خواهد داشت.
پاول ندود ،اسطوره یوونتوس یها که در
حال حارض مدیر ورزشی این باشگاه است،
به عنوان مناینده تورین یها در مراسم
قرع هکشی نیمه نهایی لیگ قهرمانان
حضور داشت.
او در واکنش به قرعه یوونتوس به گاتزتا
دلو اسپورت گفت :یاد بازی سال 2003
افتادم که در نیمه نهایی ریال را حذف
کردیم و خودم هم گول زدم (می خندد).
 12سال گذشته و حاال خوشحالیم که یک
بار دیگر در نیمه نهایی حارض هستیم .با

مدافع عنوان قهرمانی باید بازی کنیم.
خوشحالیم که در کنار سه تیمی که
برتری نهای دنیا هستند ،حضور داریم.
فکر م یکنم بتوانیم مقابل ریال بازی
خوبی انجام دهیم و شانس صعودمان
را امتحان خواهیم کرد .دو بازی زیبا
را شاهد خواهیم بود .سعی م یکنیم
حقانیت فوتبال ایتالیا را ثابت کنیم.
منی دانم پوگبا به این بازی م یرسد یا
خیر .زمان تا بازی رفت کوتاه است.
تالش م یکنیم به این بازی برسد .در
مورد آساموا نیز امیدوارم چنین شود.
ریال نیز مصدومانی دارد .در نیمه نهایی
بسیار مهم است که بتوانید روی مه رهای
اصل یتان حساب کنید.متام سع یمان را
برای تاری خسازی خواهیم کرد.

بکن بائر :گواردیوال در بایرن
ناکام نبوده است
اسطوره فوتبال آملان ،برای بارسلونا نسبت به بایرن ،شانس
بیشرتی قائل است و کاتاالنها را تیم بهرتی م یداند.
طبق قرع هکشی صورت گرفته ،بارسلونا و بایرن 9 ،روز
دیگر در نوکمپ دیدار رفت خود از مرحله نیمه نهایی لیگ
قهرمانان را برگزار خواهند کرد .این دو تیم ،دو فصل پیش
نیز در همین مرحله به مصاف هم رفتند که بایرن در مجموع
دو بازی رفت و برگشت 0-7 ،بارسلونا را در هم کوبید.
فرانتس بکن بائر ،قیرص فوتبال آملان ،در واکنش به قرعه
بایرن گفت :فکر م یکنم بارسلونا نسبت به ما شانس
بیشرتی برای صعود داشته باشد .من یگویم که بایرن
شانسی ندارد ولی احتامل ای نکه بارسا به فینال برود را
بیشرت م یدانم.
ماتیاس سامر ،مدیر ورزشی بایرن نیز گفت :هر دو تیم
شانس برابری برای صعود دارند .بارسا مهاجامن بزرگ و
ارزشمندی دارد .ما هم بازیکنان بزرگی در تی ممان داریم
و نیمه نهایی برابری را شاهد خواهیم بود .هیچ چیز در
فوتبال بهرت از این بازیهای بزرگ نیست .در مورد بازگشت
گواردیوال به نوکمپ نیز باید بگویم که همیشه مربیان در
کانون توجهات قرار دارند اما این بازیکنان هستند که به
زمین م یروند.

فیورنتینا حریف سویا
در نیمه نهایی لیگ اروپا

قرع هکيش مرحله نيمه نهايي ليگ اروپا
دیروز انجام شد و سويا ،مدافع عنوان
قهرماين ،در اين مرحله با فيورنتينا روبرو
خواهد شد.
سویا که با عبور از سد زنیت به نیمه نهایی
رسید ،در مرحله بعد باید با فیورنتینا روبرو
شود که در مرحله قبل دینامو کیف را از

پیش رو برداشت.
در دیگر دیدار این مرحله ،ناپولی ،دیگر
مناینده ایتالیا ،با دنیپرو پرتوفسک
اوکراین روبرو خواهد شد .دیدار رفت روز
 7م ی( 17ثور) برگزار م یشود و دیدارهای
برگشت هم یک هفته بعد انجام خواهد
شد.



ماروتا:
دستمزد فالکائو برای یووه زیاد است

جوزپه ماروتا ،مدیر باشگاه یوونتوس ،تایید
کرد که دس تمزد باالی رادامل فالکائو ،یک
سد بزرگ برای انتقال این ستاره کلمبیایی
است .
فالکائو که در این فصل به طور قرضی از
موناکو به منچسرتیونایتد پیوست،نتوانست
در الدترافورد انتظارات را آورده کند و بعید
است شیاطین رسخ قصد متدید قرارداد او
را داشته باشند .در این بین از یوونتوس به

عنوان یکی از مشرتیان اصلی او نام برده
م یشود اما ماروتا تایید کرد که انجام این
انتقال آسان نخواهد بود  .او به اسکای
اسپورتس گفت :رشایط برای انتقال فالکائو
پیچیده است .نباید از دس تمزد او غافل شد.
درحال حارض ،خرید او شبیه یک رویاست .
خرید کاوانی؟ ما واقعا به جذب کاوانی
عالق همند هستیم اما در حال حارض ،این
امکان وجود ندارد.



اینیستا:
در نیمه نهایی  clنام حریف مهم نیست

گواردیوال :بازگشت به نوکمپ،
یک اتفاق ویژه است

لوئیس انریکه ،رسمربی بارسلونا ،در نشست خربی خود با
خوشبینی در مورد هر دو بازی رفت و برگشت مقابل بایرن
صحبت کرد .پپ گواردیوال نیز در نشست خربی خود در مورد
این بازی چنین گفت:
بارسلونا
بارسا مثل بایرن تیم بسیار خوب و قدرتمندی است .ما
پیش از هر بازی راههای مقابله با حری فمان را تجزیه و
تحلیل م یکنیم و این کاری خواهد بود که پیش از مصاف
با بارسلونا نیز انجام خواهیم داد .وقتی در نیمه نهایی لیگ
قهرمانان حضور دارید ،باید خودتان را برای دو مصاف دشوار
مقابل یک تیم قدرتمند آماده کنید .دیدار مقابل بارسلونا
نیز چنین رشایطی دارد .منی توانم جز خوبی و احرتام ،هیچ
چیز دیگری در مورد تیم و بازیکنان سابقم بگویم؛ چرا که
خاطرات بسیار خوبی از آنها دارم.
لوئیس انریکه
او به عنوان مربی ،رشایط بسیار خوبی در بارسلونا دارد و
در اولین سال حضورش م یتواند سه گانه را نیز فتح کند.
بخاطر موفقی تهای او خوشحامل.
رمز پیروزی بر بارسلونا
همی نقدر م یگویم که اگر بخواهیم مثل  8دقیقه اول
جدال رفت مقابل پورتو ظاهر شویم ،هیچ شانسی برای
رسیدن به فینال نخواهیم داشت .برای برتری بر بارسا باید
بسیار متحد باشیم .آنها در حال حارض نسبت به ما قویتر
هستند.
بازگشت به نوکمپ
طبیعی است که بسیار خاص خواهد بود .بارسلونا خانه من
است .چیزی بیشرت از این من یتوانم بگویم .اگر حاال در
بایرن هستم ،بخاطر دوران حضورم در بارسلوناست .این
بازی برای من ،تیاگو و خیل یهای دیگر خاص و ویژه است.

بوتراگنیو :امیدوارم مصدومان
ریال به یووه برسند
يوونتوس و ریال مادريد 9 ،روز ديگر در تورين ديدار رفت خود
از مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان را برگزار خواهند کرد.
ریال با حذف اتلتیکو و یوونتوس با حذف موناکو به این
مرحله راه یافته اند و به حکم قرعه در نیمه نهایی باید با
ی کدیگر روبرو شوند.
امیلیو بوتراگنیو ،مناینده ریال مادرید در مراسم قرعه کشی
در واکنش به این بازی گفت :یوونتوس یک تیم افسان های
در فوتبال ایتالیاست و بسیار خوشحامل که پس از مدتها
به جمع  4تیم برتر اروپا راه یافته است .این دیدار م یتواند
مایه مباهات فوتبال اروپا باشد .ریال و یوونتوس ،تاریخ
بسیار پرافتخاری دارند و به اعتقاد من دیدار بسیار نزدیکی
را شاهد خواهیم بود .امیدوارم تا روز بازی رفت ،مصدومان ما
بتوانند به مرز آمادگی برسند چرا که برای صعود به فینال به
وجودشان نیازمندیم.

آندرس اینیستا ،ستاره خط میانی بارسا،
اعالم کرد برای فرقی ندارد تیمش در
قرع هکشی مرحله نیمهنهایی چمپیونزلیگ
با چه تیمی روبرو شود.
بارسا با پشت رس گذاشنت پاری سن ژرمن،
راهی نیمه نهایی لیگ قهرمانان شد و
اینیستا معتقد است تیمش برای رسیدن به
فینال ،باید بهرتین بازی اش را ارائه بدهد.
او به خربنگاران گفت :دلیلی ندارد که
نخواهیم با تیمی در نیمه نهایی روبرو
نشویم زیرا فارغ از ای نکه باچه تیمی روبرو
م یشویم ،باید بهرتین بازیمان را ارائه
بدهیم .اگر بهرتین بازیمان را به منایش

بگذاریم ،آنگاه شانس رسیدن به فینال در
دست خودمان خواهد بود؛ بستگی به این
دارد که چطور بازیکنیم.
اینیستا ه مچنین معتقد نیست که فشار
بازی در نیمه نهایی چمپیونزلیگ ،روی
عم لکرد تیمش در اللیگا تاثیر گذار
است :درست است که این دیدارها م یتواند
باعث خستگی فیزیکی شود اما نباید اجازه
بدهیم روی مان تاثیر بگذارد .ما برای این
دیدارها آماده هستیم.
نیمه نهایی ،فارغ از ای نکه با چه تیمی
روبرو م یشوید ،دیدار هیجان انگیزی
است.



راجرز:
من بهترین گزینه برای هدایت لیورپول هستم

برندان راجرز ،رسمربی لیورپول ،به دنبال
شایعاتی در مورد احتامل پیوسنت یورگن
کلوپ به این باشگاه ،اعالم کرد ه مچنان
خودش را بهرتین گزینه برای هدایت
رسخها م یداند.
کلوپ در پایان فصل جاری از دورمتوند جدا
م یشود و از او به عنوان یکی ازگزین ههای
جانشینی راجرز در آنفیلد یاد م یشود .نتایج
این فصل لیورپول چندان امیدوار کننده
نبوده اماخود راجرز چنین اعتقادی ندارد.
او به خربنگاران گفت :فکر من یکنم کسی
بهرت از من برای هدایت لیورپول وجود
داشته باشد .سه ماه قبل من یک نابغه
بودم بنابراین قصد ندارم بگذارم و بروم.
من با مالکان باشگاه رابطه خیلی محکمی

دارم.
وقتی در باشگاهی مانند لیورپول هستید،
نامهای زیادی مطرح م یشوند .در
باشگاههای بزرگ همیشههمی نطور است.
یکی از انتقادها به راجرز ،خریدهای او در
تابستان گذشته بود که هیچ یک نتوانستند
جای لوئیس سوارز را پر کنند .او در مورد
تابستان پی شرو گفت : هدف ما این است
که بهرت کار کنیم و رو به جلو حرکتکنیم..
این به معنای آن است که در تابستان
بازیکنانی به تیم ما اضافه خواهند شد.
برنامه این کار در حالطرح ریزی است.
نیاز به شفاف سازی نیست .گروهی هستند
که بازیکنان را مشخص کرده و به خدمت
م یگیرند؛ مانند همهباشگاهها.



کلوپ :توجهی به پیشنهادات لیگ برتری ندارم

یورگن کلوپ ،رسمربی دورمتوند عنوان کرد
که به شایعات مبنی بر حضورش در لیگ برتر
توجهی ندارد.
رسمربی دورمتوند به تازگی اعالم کرد که در
پایان فصل ،از این تیم جدا خواهد شد و به
دنبال کسب تجارب جدید در دیگر باشگاهها
خواهد بود .دورمتوند نیز توماس توچل را

به عنوان رسمربی بعدی خود معرفی کرد و
حاال کلوپ ،پیشنهاداتی از سیتی و لیورپول
در اخیتار دارد .با این حال ،او عنوان کرد که
توجهی به این پیشنهادات ندارد.
او گفت :من به این پیشنهادات از لیگ برتر
توجهی ندارم و برایم مهم نیستند .در حال
حارض تنها به باقی فصل فکر م یکنم.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

تولید و عرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس :کابل ،افغانستان ،کوته سنگی ،سرک سیلو ،مقابل هوتل آریانا ،المدینه مارکیت
آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
شنبه 5ثور1394 ،
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«دایکندی هم والیت است؟»
اطالعات روز :انجمن اجتماعی نگرش نو دیروز
(جمعه) همایشی را زیر نام «دایکندی هم والیت
است »!...در کابل برگزار کرد که در آن به بررسی
مشکالت والیت دایکندی پرداخته شد.
ارسالی این انجمن به روزنامهی اطالعت

در بیانیهی
روز آمده است ،با آنکه دایکندی در سال  1383به
عنوان والیت مستقل از ارزگان جدا شد؛ اما در طول
این سالها ،روند نوسازی و بازسازی در این والیت
به صورت متوازن به پیش نرفته است.
در این بیانیه آمده است که  60درصد مکتبهای
این والیت تعمیر ندارند و اکثر استادان این والیت
غیررسمی و غیرمسلکی هستند .پایینبودن سطح
تحصیلی و مسلکی استادان ،نبود امکانات آموزشی
و نبود جای مناسب برای آموزش ،از جملهی
مشکالت آموزش و پرورش در این والیت میباشند.
به گفتهی این انجمن ،با آنکه زنان این والیت در
عرصههای مختلف حضور پررنگ دارند؛ اما عدم
آگاهی مردم از حقوقشان ،ضعف اقتصادی ،عدم
رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و کمبود
وکیالن مدافع در بخش زنان ،از جملهی مشکالت
فراروی زنان در این والیت میباشند.
همچنان آنان از وجود فقر در این والیت شکایت
ت در زمینهی رشد اقتصادی،
کرده گفتند که دول 
ایجاد کارخانهها ،ایجاد زیرساختهای اقتصادی و
ایجاد شغل در این والیت توجه نکرده است .به
گفتهی آنان ،با آنکه دایکندی یک والیت است،
اما هیچ توجهی به این والیت نشده و سهم آن

داده نشده است.
ش از نبود راههای مواصالتی
همچنان در این همای 
معیاری و آسفالتشده شکایت شد .به گفتهی این
انجمن ،در این والیت یک متر سرک آسفالتشده
وجود ندارد .جادههای غیرمعیاری همهروزه تعداد
زیادی از باشندگان این والیت را به کام مرگ
میفرستند.
مشکالت در زمینهی صحت ،نبود امکانات و
شفاخانههای معیاری و نبود داکتران متخصص یکی
دیگر از مشکالت والیت دایکندی است که این
انجمن به آن پرداخته است .به گفتهی آنان ،تمام
مراکز صحی موجود در این والیت ،در بخشهایی
از سال خالی از دوا میباشند و تا هنوز در این والیت
یک شفاخانهی معیاری دولتی وجود ندارند.
به گفتهی مسئوالن این انجمن ،در طول سالهای
گذشته در دایکندی در زمینهی توسعهای هیچ
کاری صورت نگرفته است و دایکندی میتواند
نمادی از آرزوهای تحققنیافتهی تعهداتی باشد که
دولت ما در پیشگاه مردم و جامعهی جهانی به آن
تعهد کرده بود.
همچنان در بیانیهی این انجمن آمده است ،مردم
دایکندی همیشه برای تحقق مردمساالری و
دموکراسی پیشگام و حامی ارزشهای جدید بوده
است .مسئوالن این انجمن از رهبران حکومت
وحدت ملی خواستند تا به والیت نیازمند دایکندی
توجه کند ،تا اصل توسعهی متوازن تحقق پیدا کرده
و این والیت هم درردیف دیگر والیتها قرار گیرد.
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معترضان :عامالن کشتار چهار دهه محاکمه شوند
اطالعات روز :صدها تن از شهروندان کاب 
ل
صبح دیروز (جمعه) در یک گردهمایی اعتراضی
در مقابل قصر داراالمان ،هفتم و هشتم ثور را
روزهای سیاه در تاریخ افغانستان خوانده و خواهان
محاکمهی عامالن کشتار افراد ملکی در چهار
دههی گذشته شدند.
همچنان آنان از جامعهی جهانی خواستند تا
زمینهی به دادگاهکشاندن کسانی را که در کشتار
مردم افغانستان دست داشتهاند ،فراهم کنند.
به گفتهی آنان ،افرادی از حکومت کمونیستی،
مجاهدین و طالبان که دستشان به خون مردم
ملکی آغوشته است ،باید به دادگاه کشانده شوند.
در روز هفتم ثور سال  1357اعضای گروههای چپ

وابسته به اتحا د شوروی سابق ،در یک کودتای
خونین ،حکومت محمد داوودخان را سقوط داده
و زمینهساز جنگهای داخلی گردید .اما چهارده
سال بعد ،در هشتم ثور  ،1371گروههای مجاهدین
دولت نجیب را از بین بردند .در دوران حکومت
کمونیستی ،مجاهدین و طالبان ،افغانستان شاهد
جنگهای خانمانسوز بو د و میلیونها نفر در این
سالها کشته شدند.
معترضان با حمل عکسهای عامالن این کشتار
که روی آنها خط چلیپا کشیده بودند ،حکومت
فعلی را متهم کرد که با خودداری از محاکمهی این
افراد ،عدالت را قربانی میکند .معترضان در این
گردهمایی که از سوی حزب همبستگی افغانستان

راهاندازی شده بود ،بر ضد گروه داعش ،طالبان،
کشورهای پاکستان ،ایران ،امریکا ،عربستان ،ترکیه
و قطر که در امور افغانستان مداخله میکنن د نیز
شعار دادند.
پیش از این نیز نهادهای مدافع حقوق بش ر در کابل
با به راه انداختن همایشهای اعتراضی ،خواهان
محاکمهی افرادی شدند که ناقضان حقوق بشر
خوانده میشوند .این در حالیست که از سوی
مراجع رسمی ،کمتر به این خواستها توجه شده
است .معترضان در این همایش گفتند ،با آنکه
مردم افغانستان عامالن خشونت و کشتار مردم را
میشناسند؛ اما تا هنوز عدالت در حق آنها اجرا
نشد ه است.

کشتهشدن  15طالب در قندوز
اطالعات روز :مسؤالن امنیتی والیت قندوز
میگویند ،حملهی شورشیان طالب به شماری از
پاسگاههای پولیس را دفع کرده و در ضدحملهی
مأموران پولیس 15 ،تن از شورشیان طالب،
فرمانده آنها ،کشته شدهاند.

بهشمول دو
سید سرور حسینی ،سخنگوی فرماندهی پولیس
قندوز گفت ،طالبان دو حملهی جداگانه را شب
جمعه بر پاسگاههای پولیس در ولسوالیهای
خانآباد ،علیآباد و امام صاحب انجام دادهاند.
او افزود ،پس از حملهی طالبان بر پاسگاههای
نیروهای امنیتی چبرمه و گلتپه در حومهی شهر

قندوز ،نیروهای کمکی از سوی فرماندهی پولیس
به این مناطق اعزام شده که در این ضدحمله دو
تن از فرماندههان طالبان کشته شدهاند.
آقای حسینی گفت ،درگیری میان نیروهای امنیتی
و شورشیان طالب از شب جمعه تا چاشت دیروز
ادامه یافت ،که در نتیجه ،مهاجمان از پا درآمدند.
همچنان مسؤالن پولیس قندوز گفت که در این
درگیری  13شورشی طالب کشته و پنج تن دیگر
زخمی شدند .به گفتهی آقای حسینی ،در این
درگیری دو پولیس نیز کشته شدهاند.
اما برخی از باشندگان قندوز گفتند ،در این درگیری

چند غیرنظامی و پولیس نیز کشته شد ه و شاهراه
قندوز به دلیل این درگیری بسته شده است.
این درحالیست که در هفتههای اخیر حمالت
شورشیان طالب در نقاط مختلف کشور افزایش
یافتهاند .طالبان چند روز پیش اعالم کردند که
حملهای جدید خود را زیر نام «عزم» در نقاط
مختلف افغانستان شروع میکنند.
در همین حال ،گزارش شده است که طالبان دیروز
چهار موشک را بر مرکز شهر غرنی شلیک کردهاند
و گفته میشود که این حملهها آغاز حملههای
بهاری طالبان اند.

