
وزارت صحت فعالیت 
9 شفاخانه ی خصوصی را متوقف کرد

اطالعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بعدازظهر 

روز گذشته در مراسمی به مناسبت معرفی رییس دبیرخانه ی شورای وزیران، 

شایعاتی مبنی بر دست داشتن برخی از رهبران حکومت وحدت ملی در انتقال 

جنگ از والیت های جنوب به شمال کشور را رد کرد...

آرا  اکثریت  با  )شنبه(  دیروز  امورمالیاتی  اداره ی  قانون  طرح  روز:  اطالعات 

از  مالیاتی  امور  اداره ی  قانون  نمایندگان تصویب شد. طرح  از سوی مجلس 

سوی کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس نمایندگان در نشست دیروزی مجلس 

پیش نهاد شد که با اکثریت آرای نمایندگان حاضر به تصویب رسید...

اطالعات روز: مقام های وزارت تجارت و صنایع می گویند که هند در تالش 

است تا افغانستان را مسیر ترانزیتی خود به آسیای میانه قرار دهد. 

حدود دوسال پیش، تفاهم نامه ی گسترش فعالیت های تجاری در بندر چابهار  

میان افغانستان، هند و ایران به امضا رسید و اکنون سرمایه گذاری هند و ایران 

در این بندر به بیش از 200 میلیون دالر افزاش یافته است...

کشت  محو  و  کاهش  برای  تالش ها  تمام  وجود  با 

به  رو  سال  هر  افغانستان  در  تریاک  تولید  کوکنار، 

شده ی  اصالح  بذر  امسال  اما  است.  بوده  افزایش 

برده  باال  معجزه آسایی  شکل  به  را  آن  حاصل  تریاک 

است و این سبِب در دسترس بودن فراوان هیرویین در 

افغانستان  بازار جهانی خواهد شد.  امسال کشاورزان 

برای برداشتن حاصل چند برابر تریاک آماده...

بمب گذاری ها شهر جالل آباد  پیش، یک سلسله  چند هفته 
و  کشت  را  تن   33 حد اقل  و  درید  را  افغانستان  شرق  در 
بیش از 100 تن دیگر را زخمی کرد. هدف این حمالت را 
بانکی تشکیل می دادند که در آن  یک زیارتگاه صوفیان و 

کارمندان دولتی معاش های شان را می گرفتند. 
براساس معیارهای ناخوشایند در افغانستان، این حمله هاتمایز 

مشخصی با دیگر حمالت نداشت، به استثنای کسانی...

وزارت صحت شفاخانه های خصوصی شهر کابل را بررسی 
نبود خدمات  دلیل  به  را  است 9 شفاخانه خصوصی  نموده 
معیاری بسته است و  28 شفاخانه را به مرکز خدمات صحی 
تنزیل داده است و به 18 شفاخانه خصوصی دیگر هشدار 
داده است که اگر خدمات شان را معیاری نسازند به مراکز 

درمانی کوچک تنزیل داده می شوند...
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مجلس نمایندگان قانون اداره ی
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بعد  اعالم کرد که  افغانستان  اطالعات روز: وزارت صحت 
شفاخانه ی   9 کابل،  در  شفاخانه   124 ارزیابی  و  بررسی   از 
خصوصی را بسته و فعالیت 40 شرکت خارجی و 119 شرکت 

داخلی وارد کننده ی دارو را متوقف کرده است.
نشست خبری  در یک  دیروز  وزیر صحت  فیروز،  فیروز الدین 
کوچک  درمانی  مراکز  به  نیز  شفاخانه    28 گفت،  کابل  در 
تنزیل یافتند. آقای فیروز افزود که به 18 شفاخانه ی دیگر نیز 
اخطار داده شده که اگر خدمات شان مطابق استانداردهای این 
خواهند  تنزیل  کوچک  درمانی  مراکز  به  نشوند،  عیار  وزارت 
فعالیت شفاخانه های  اعالم کرد که  عامه  وزیر صحت  یافت. 
کریم  تورکی،  شمس الرحمان  مداوا،  غر،  اسپین  سینا،  علی 
مشکالت،  نسبت  به  فیصل  و  عالج  ُخرمی،  رحمان، 
وزارت  این  سوی  از  مردم،  تهدید صحت  و  غیرمعیاری بودن 

متوقف شده است.
آقای فیروز افزود که بر 23 شفاخانه ی خصوصی دیگر )طلوع 
صحت، خواجه مسافر، اورتوپیدی کمال، فاطمة  الزهرا، نادره 
صدیقی، فیضی، زایشگاه مکروریان، السید، مریم، البدر، بابر، 
حسنی،  وهاج،  بلخی،  خسرو  ناصر  حکیم  وطن،  سینا،  کوثر 
و  سیدالشهدا  زمان،  امام  طلوع،  رحیمی،  افغان،  غنی  بُست، 
شفاخانه های  به  باید  و  شده  وضع  محدودیت  کاینات(  سرور 

درمانی کوچک تنزیل یابند.
معیارهایی  شفاخانه ها  این  ارزیابی  و  بررسی  برای  گفت،  او 
اتاق عمل، داشتن بخش  چون  وضعیت ساختمان، تجهیزات، 
زایمان،  و  زنان  بخش  متخصص،  داکتران  حضور  عاجل، 
در  آنان  دواخانه های  وضعیت  و  بیماری  تشخیص  نحوه ی 
نظر گرفته شده اند. وزیر صحت اعالم کرد که 9 شفاخانه ی 

وزارت  معیارهای  با  برابر  تغییراِت  آوردن  با  مسدود شده 
صحت، می توانند فعالیت خود را دوباره آغاز کنند.

هم چنان او در مورد توقف کار شرکت های وارد کننده ی د ارو 
افغانستان می کردند  وارد  را  دواهایی  این شرکت ها  که  گفت  
وزیر  نداشتند.  مطابقت  صحت  وزارت  استانداردهای  با  که 
صحت کشور گفت، در حال حاضر در سراسر افغانستان 2052 
شفاخانه ی دولتی و 319 شفاخانه ی خصوصی وجود دارند که 

از این تعداد 124 شفاخانه  در شهر کابل فعالیت می کنند.
افغانستان  در  صحی  خدمات  ارائه ی  که  حالی ست  در  این 
مجهز،  امکانات  نبود  و  است  رو به رو  فراوانی  چالش های  با 
روزانه شماری از شهروندان را مجبور می کند تا برای درمان 
این  در  درمان نشدن  خاطر  به  یا  بروند  خارج  کشورهای  به 

شفاخانه ها، از بین بروند.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
حکومت وحدت ملی بعدازظهر روز گذشته در 
مراسمی به مناسبت معرفی رییس دبیرخانه ی 
شورای وزیران، شایعاتی مبنی بر دست داشتن 
برخی از رهبران حکومت وحدت ملی در انتقال 
جنگ از والیت های جنوب به شمال کشور را 

رد کرد.
یکی  ارسالیی،  بریالی  نصراهلل  اجرایی  رییس 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  حامیانش  از 
شورای  دبیرخانه ی  رییس  عنوان  به  گذشته 
سابقه ی  ارسالیی  آقای  کرد.  معرفی  وزیران 
از  و  داشته  را  حکومتی  پست های  در  کار 
و   2009 انتخابات  در  عبداهلل  آقای  حامیان 

2014 میالدی بود.
پیوند  در  عبداهلل  عبداهلل  آقای  مراسم  این  در 
گفت،  کشور  در  اخیر  ناامنی های  افزایش  به 
اخیر  ناامنی های  که  دارند  وجود  شایعاتی 
صورت  خارجی  همکاران  سوی  از  کشور  در 
واقعیت  و  است  شایعه  یک  این  که  می گیرد 
با  ملی  وحدت  حکومت  که  افزود  او  ندارد. 
تمام توان یک دست و یک پارچه و به صورت 
از  امنیت و دفاع  تأمین  شبانه روزی در تالش 
شاید  که  افزود  او  می باشند.  مردم  ملی  منافع 
کاستی هایی وجود داشته باشند؛ اما هرگز چنین 

توطئه ای وجود ندارد.
اما پیش از این نور الحق علومی، وزیر داخله ی 

کشور گفته بود که در ناامنی های شمال کشور، 
او  دارند.  دست  امنیتی  مسئوالن  از  شماری 
در  مسئوالن  این  شخصی  نفع  که  بود  گفته 
رییس  هم،  سویی  از  ناامنی هاست.  گسترش 
برابر  در  واضح  سیاست  یک  نبود  از  اجرایی 
»در  گفت:  و  کرد  انتقاد  شورشی  گروه های 
نبوده،  فرقی  دشمن  و  دوست  بین  که  زمانی 
دشمن تالش کرده تا از این موقعیت استفاده 
کند و شهرها و مناطق بیش تری را در تسلط 

خود در آورند«.
هم چنان رییس اجرای در حمایت از همکاران 
افغانستان گفت  امنیتی  نیروهای  و  بین المللی 
که نیروهای امنیتی شورشیان طالب را شکست 

نیروهای  از  تقدیر  با  عبداهلل  آقای  داده اند. 
امنیتی افزود، این که گفته می شد، پس از خروج 
والیت های  افغانستان،  از  بین المللی  نیروهای 
کشور به دست شورشیان طالب سقوط خواهند 
گفت،  عبداهلل  آقای  است.  نبوده  درست  کرد، 
امنیتی،  به خصوص چالش  زیادی،  چالش های 
فراروی حکومت وحدت ملی وجود دارند، ولی 

تا هنوز فرصت هایی را نیز در پیش رو داریم.
را  کشور  وضعیت  حکومت  که  افزود  او 
بررسی کرده و اولویت ها را روی دست گرفته 
عملیات هایی  که  کرد  تأکید  عبداهلل  است. 
و  دفع  دشمن  حمله های  تا  راه اندازی شده 

مناطق بیش تری در کنترول دولت بیایند.

اداره ی  قانون  طرح  روز:  اطالعات 
آرا  اکثریت  با  )شنبه(  دیروز  امورمالیاتی 
از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد.

از  مالیاتی  امور  اداره ی  قانون  طرح 
بودجه ی  و  مالی  کمیسیون  سوی 
دیروزی  نشست  در  نمایندگان  مجلس 
اکثریت  با  که  شد  پیش نهاد  مجلس 
تصویب  به  حاضر  نمایندگان  آرای 
عضو  نیلی،  صادقی زاده  نصراهلل  رسید. 
مجلس  بودجه ی  و  مالی  کمیسیون 
ده  در  طرح  این  گفت،  نمایندگان 
نشست مشورتی با کارشناسان اقتصادی 
 24 که  شده  گرفته  بررسی  و  بحث  به 
ماده ی آن  را تعدیل و یک ماده   نیز به 

آن افزوده اند.
قانون اداره ی مالیاتی دارای 13 فصل و 

65 ماده است که با در نظرداشت ماده ی 
تنظیم  و  شده  تهیه  اساسی  قانون   42
و  جمع آوری  طرز  مالیات،  امور  اداره ی 
تنظیم  و  قانون  مطابق  مالیات  تحصیل 
مالیات  اداره ی  و  مالیه دهندگان  حقوق 
ابتدای  در  است.  قانون  این  اهداف  از 
نشست عمومی دیروزی مجلس، نصاب 
مجلس  منشی  اما  نبود؛  مکمل  مجلس 
در نشست  نماینده  اعالم کرد که 125 

حضور دارند.
از سویی هم، در نشست دیروزی مجلس  
طرح قانون اقامِت شهروندان خارجی نیز 
یک  خاطر  به  اما  شد؛  گرفته  بحث  به 
آن،  هفدهم  ماده ی  در  اختالفی  مورد 
این قانون دوباره به کمیسیون مشترک 

فرستاده شد.

و  تجارت  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
تا  است  تالش  در  هند  که  می گویند  صنایع 
آسیای  به  خود  ترانزیتی  مسیر  را  افغانستان 

میانه قرار دهد. 
گسترش  تفاهم نامه ی  پیش،  دوسال  حدود 
میان  چابهار   بندر  در  تجاری  فعالیت های 
افغانستان، هند و ایران به امضا رسید و اکنون 
سرمایه گذاری هند و ایران در این بندر به بیش 
وزارت  است.  یافته  افزاش  دالر  میلیون   200 از 
تجارت و صنایع کشور  از سرمایه گذاری در این 
بندر ابراز امیدواری کرده می گوید که افغانستان 

از سرمایه گذاری در آن سود خواهد برد.
و  تجارت  وزارت  سخنگوی  قوقندی،  مسافر 
استفاده  با  دارد  تالش  هند  که  گفته  صنایع 
ترانزیت  مسیر  را  افغانستان  چابهار،  بندر  از 
تجاری خود قرار دهد. آقای قوقندی افزود که 

افغانستان  به  چابهار  مسیر  کوتاه بودن  دلیل  به 
چابهار  بندر،  این  در  سرمایه گذاری  افزایش  و 
واگه  بندر  و  کراچی  بندر  برای  خوبی  جا گزین 

در پاکستان خواهد شد.
مجلس  اعضای  از  شماری  هم،  سویی  از 
لحاظ  از  چابهار  بندر  که  می گویند  نمایندگان 
مناسب  افغانستان  حکومت  برای  اقتصادی 
است. از طریق این بندر سهولت های بیش تری 

برای تاجران افغانستان فراهم می شود.
پنجاه  ایران  که  بود  شده  گفته  این  از  پیش 
هکتار زمین را در بندر تجاری چابهار به مدت 
می دهد.  اجاره  افغان  تاجران  به  سال  پنجاه 
نخستین  افغانستان  شد،  گزارش  هم چنان 
بندر  این  از  استفاده  برای  که  است  کشوری 
به  زمین  آن  در  و  کرده  آمادگی  اعالم  تجاری 

اجاره می گیرد.

از  برخی  ادعای  از  بعد  روز:  اطالعات 
نمایندگان مجلس مبنی بر همکاری خانواده ی 
با  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار،  فضل هادی 
سازماندهان حمله های تروریستی در ننگرهار، 
نمایندگان  مجلس  اول  معاون  قدیر،  ظاهر 
گفت که امریکا آقای مسلم یار را در فهرست 

سیاه خود قرار داده  است.
آقای  حامل  هواپیمای  گفت،  قدیر  ظاهر 
در  افغانستان  مقصد  به  کانادا  از  که  مسلم یار 
نشست  اجازه ی  امریکا  خاک  در  بود،  حرکت 
داده نشد و این هواپیما در کشور  دیگری برای 
»امریکا  گفت:  او  کرد.  نشست  سوخت گیری 
پرونده ی  حتا  ما  پیش  مسلم یار  که  گفته 
گرفته  قرار  سیاه  فهرست  در  و  دارد  انتحاری 
خاک  از  نگردد،  رفع  اتهامات  این  تا  است؛ 
امریکا چه که حتا از هوای این کشور هم رد 

شده نمی تواند«.
رییس  مسلم یار،  فضل هادی  پیش  هفته  سه 

مجلس سنا در یک سفر  رسمی به کانادا رفته 
وارده  اتهام های  مسلم یار  گذشته  روز  اما  بود. 

و  قدیر  ظاهر  سوی  از  خانواده اش  و  خود  بر 
اللی حمیدزی، دو عضو مجلس نمایندگان را 
رد کرد و گفت، من اتهام های وارده بر خود و 
جمهور  رییس  از  او  می کنم.  رد  را  خانواده ام 
جدی  صورت  به  را  موضوع  این  که  خواست  
مردم  برای  حقایق  تا  دهد  قرار  بررسی  مورد 

آشکار شود.
ادعای  اگر  که  گفت   هم چنان  مسلم یار  آقای 
نگه داری مسئول تروریستان از سوی برادرش 
واقعیت داشت باشد، حکومت می تواند برادرش 
را مجازات کند. از سویی هم، اللی حمید زی 
می گوید که اداره ی امنیت ملی از سوی آقای 
مسلم یار تحت فشار قرار دارد تا این پرونده را 
افشا نکند. آقای حمیدزی افزود که این قضیه 
از  امریکایی ها  و  ملی  امنیت  نیست،  پوشیده 

این مسئله خبر دارند.
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 9 شفاخانه ی خصوصی را متوقف کرد

عبداهلل:
حکومت در انتقال جغرافیای جنگ به شمال نقشی ندارد

مجلس نمایندگان قانون اداره ی 
امور مالیاتی را تصویب کرد

وزارت تجارت و صنایع:
افغانستان مسیر ترانزیت هند
 به آسیای میانه خواهد شد

ظاهر قدیر: مسلم یار در فهرست سیاه امریکا قرار دارد

دولت و مسئولیت ارائه ی 
خدمات بهداشتی

هادی صادقی
وزارت صحت اعالم کرده که تمامی شفاخانه های فعال در سراسر 
افغانستان را بررسی کرده و 9 شفاخانه را در شهر کابل به دلیل 
ده ها شفاخانه ی  و  بسته  وزارت،  این  معیارهای مشخص  نداشتن 
تنزل  سرپایی  درمانی  مراکز  و  کوچک  درمانگاه های  به  را  دیگر 

داده  است.
در کشوری که از بن بست های سیاسی پی هم، فاجعه های طبیعی 
خبرهایی  شنیدن  ندارد،  رهایی  امنیتی  مرگ بار  رویداد های  و 
فکر  و  ذهن  می نماید.  نامتجانس  و  غریب  کمی  جنس،  این  از 
سیاسی  جنجال های  و  بن بست ها  با  رسانه ها  و  افغانستان  مردم 
امنیتی خو کرده و کمتر بر سوژه های اجتماعی در  و رویداد های 
عرصه های کلیدی ای چون صحت، معارف، فرهنگ توجه می کنند.

و  کوچک  درمانگاه  و  شفاخانه  گذشته صدها  سال  چند  طول  در 
بزرگ در افغانستان شروع به فعالیت کردند؛ اما هیچ گاه به گونه ی 
نشدند.  بررسی  عامه  صحت  وزارت  سوی  از  مراکز  این  جدی 
شماری از این درمانگاه ها ماه ها و سال ها بدون داشتن معیارهای 
الزم و حتا جواز کار فعالیت کردند و با جان و زندگی مردم تجارت 

کردند؛ اما مورد بررسی جدی قرار نگرفتند.
صحت و بهداشت از حیاتی ترین پهنه های حیات اجتماعی است که 
دولت های مرفه و مسئولیت پذیر بیش ترین توجه را به آن مبذول 
امر مهم، در حاشیه ی هیاهوهای  این  افغانستان  در  اما  می دارند. 
سیاست و امنیت قرار دارد و دولت در خلوت برنامه های سیاسی اش 
و کودکان، شیوع  مادران  بلند مرگ و میر  میزان  آن می پردازد.  به 
از  روانی عمومی جامعه، همه  واگیردار و مصدومیت  بیماری های 

پیامد های ناکارآمدی برنامه های دولت در این امر مهم می باشند.
بهداشت،  و  در عرصه ی صحت  دولت، خصوصًا  خدمات عمومی 
بسیار ضعیف بوده و دسترسی مردم به امکانات بهداشتی و صحی 
در سطح بسیار پایینی قرار دارد. به دلیل دسترسی نداشتن مردم 
نظارت جدی  نبود  نیز  و  و طبی  بهداشتی  و خدمات  امکانات  به 
دولت بر مراکز فروش د ارو و درمانگاه ها، میزان مرگ و میر مادران 

و کودکان و شیوع بیماری های واگیردار زیاد می باشد.
ارائه ی خدمات عمومی به شهروندان و استفاده و تقسیم عادالنه 
از امکانات از عمده ترین وظایف و مسئولیت های دولت می باشد؛ 
مدرن  کشورهای  در  نیز  حکومت ها  کارآیی  و  نفوذ  محبوبیت، 
قابل  عمومی«  خدمات  ارائه ی  میزان  و  »نحوه  شاخص  بنیاد  بر 
گسترده  و  که خدمات عمومی خوب  می باشد؛ حکومتی  سنجش 
بیش تری  و محبوبیت  مقبولیت  از  ارائه می دهد،  به شهروندان  را 
را  و فرصت هایش  برعکس، حکومتی که وقت  و  است  برخوردار 
درگیر سیاست و امنیت می کند، از مقبولیت کمتری برخوردار بوده 

و حتا با خطر از دست دادن مشروعیت مواجه می باشد.
سیاسی  غایله های  و  امنیتی  مسایل  افغانستان  در  متأسفانه  اما 
فرصت توجه از سایر بخش ها را از حکومت گرفته و افزون بر آن، 
از ارائه ی خدمات عمومی اندک در والیت ها و روستاهای دوردست 
نیز جلوگیری کرده است. ناامنی مهم ترین بهانه ی متصدیان امور 
صحت و معارف به عنوان بخش های اصلی خدمات عمومی بوده 
و همواره با همین بهانه از کم کاری ها و ناکارآمدی های شان فرار 

کرده اند. 
به  افغانستان  مهم  شهر  چند  مرکز  در  تنها  مردم  حاضر  حال  در 
امکانات بهداشتی دسترسی دارند و آن هم بیش تر به همت بخش 
ارائه دهنده  مراکز  بیش ترین  است.  پذیرفته  صورت  خصوصی 
خدمات مطمئن صحی در کابل و شهرهای مهم، خصوصی اند و 
مردم اواًل کمتر به خدمات دولتی دسترسی دارند و دوم، به دلیل 
کمبود امکانات و خدمات نامناسب به آن اعتماد نمی کنند. متأسفانه 
دولت بر همین مراکز خصوصی صحی و درمانی نیز نظارت جدی 
ندارد و به دلیل عدم اعتماد مردم به این مراکز، بیش تر برای درمان 

به کشورهای خارج، به ویژه هند و پاکستان، مراجعه می کنند.
خود  اجتماعی  مسئولیت  به  باید  که حکومت  گفت  باید  بنابراین، 
پی برده و به این عرصه، خصوصًا در بخش صحت، توجه بیش تر 
ساالنه ی  بودجه ی  ملی  شورای  و  مالیه  وزارت  باید  اواًل  کند. 
وزارت صحت عامه را افزایش دهند تا عرضه ی خدمات صحی در 
والیت ها و مناطق دور دست توسعه یابد. دوم، وزارت صحت عامه 
آسیب پذیر  روستاهای  و  مناطق  به  را  خود  توجه  بیش ترین  باید 
مراکز فروش  بر  باید  عامه  وزارت صحت  بدارد. هم چنان  مبذول 
تا  باشد  داشته  بیش تر  نظارت  خصوصی  شفاخانه های  و  د ارو 

فعالیت های آن ها با معیار های الزم برابر گردد.
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با وجود تمام تالش ها برای کاهش و محو کشت 
کوکنار، تولید تریاک در افغانستان هر سال رو به 
افزایش بوده است. اما امسال بذر اصالح شده ی 
باال  معجزه آسایی  به شکل  را  آن  تریاک حاصل 
برده است و این سبِب در دسترس بودن فراوان 

هیرویین در بازار جهانی خواهد شد. 
برداشتن  برای  افغانستان  کشاورزان  امسال 
پیش  شده اند.  آماده  تریاک  برابر  چند  حاصل 
اما  داشت.  پرسودی  حاصل  تریاک  نیز  این  از 
امیدوارتر  را  آنان  جدید  اصالح شده ی  بذرهای 
ضرورت  کمتر  آب  به  بذر  این  است.  ساخته 
دارد، زودتر رشد و شیره ی بیشتر تولید می کند. 
شیره ی تریاک عمده ترین ترکیب هیرویین است. 
سود حاصل تریاک دوازده برابر دیگر کشت های 
است  شده  باعث  این  و  است  افغانستان  سنتی 
که همه ساله شمار بیشتری به کشت تریاک رو 
بیاورند. در زمان حکومت سخت گیر طالبان در 
سال 2001 تقریبا کشت کوکنار محو شده بود. 
اما، پس از آن کشت کوکنار دوباره رونق گرفت 

و هر سال افزایش یافت. 
غیرقانونی  تریاک  از 80 درصد  باالتر  افغانستان 
جهان را تولید می کند. ارزش آن در بازار جهانی 
3 میلیارد دالر تخمین زده می شود. این افزایش 
جدید تریاک سبب نگرانی مسئوالن شده است. 
مواد مخدر  با  مبارزه  گل محمد شکران، رییس 
قندهار با اشاره به بی توجهی حکومت مرکزی به 
این مشکل به اسوشیتید پرس گفت:»این تهدید 

بزرگی به همه است.« 
طالبان  زمان  در  تریاک  کشت  آن که  وجود  با 
این  آمد  در  از  مهمی  بخش  امروز  بود،   ممنوع 
گروه و دیگر سازمان های جنایت کار را تشکیل 
تجارت  و  کشت  در  وقت ها  بعضی   و  می دهد 
آن منافع مشترک پیدا می کنند. تجارت و قاچاق 
مواد مخدر همیشه امنیت منطقه را تضعیف کرده 
است. کارشناسان به این باور اند که 40 درصد 
مواد مخدر  تجارت  از  طالبان  مصارف عملیاتی 
دالیل  کلیدی ترین  از  یکی  و  می آید  دست  به 
علیه حکومت  طالبان  دهه ای  یک  دوام شورش 

افغانستان است. 
شده ی  اصالح  بذر  این  که  نیست  معلوم  هنوز 
آسوشیتید  است.  آمده  دست  به  کجا  از  تریاک 
هلمند  و  قندهار  کشاورزان  از  نقل  به  پرس 
گزارش داده است که آنان این بذر را از دالالن 
مواد مخدر که حاصل آنان را هر سال در پایان 
به دست  بهار جمع و خریداری می کنند،   فصل 

آورده اند. 
به  گندم  کشت  حاصل  که  می گویند  دهقانان 
کنند  تالش  آنان  اگر  و  نمی ارزد  آنان  زحمت 
را  گندم  شده ی  اصالح  تخم  و  تجهیزات  که 
دست  به  دارند  اختیار  در  را  آن  که  کسانی  از 
آورند، زیر قرض آن ها گم خواهند شد و حاصل 
کشت های سنتی نمی تواند قرض آن ها را جبران 

کند. 
در سال 2000 که ایاالت متحده موفقیت طالبان 
از  می کردند،  ستایش  کوکنار  کشت  منع  در  را 
چالشی که این گیاه پرسود می توانست بر سر راه 

آنان ایجاد کند، آگاه بودند. 
مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره ی  از  کاستیل  استیو 
ایاالت متحده در سال 2001 به نیویورک تایمز 
این  کوکنار  کشت  منع  منفی  بود:»جنبه ی  گفته 

است که تمام کشور یا بخش های خاص کشور 
می کند.  مواجه  اقتصادی  دشواری  با  را  شان 
آنان تالش می کنند که گندم را جاگزین تریاک 
نه  است  آسان  حرف  در  کار  این  اما  سازند، 

در عمل.«
مواد  و  به جرایم  رابطه  در  متحد  ملل  اداره ی 
که  دریافت   ،2014 سال  گزارش  در  مخدر 
بوده  بی سابقه  سال  این  در  مخدر  مواد  تولید 
و نسبت به سال قبل 17 درصد افزایش یافته 
است. در این سال در حدود 224 هزار هکتار 
این همه،  از  اما  بود  زمین کوکنار کشت شده 
فقط 2692 هکتار زمین به طور کامل از کشت 
نشان دهنده ی  این  و  بود  شده  پاک  کوکنار 
کاهش 63 درصدی در محو کوکنار نسبت به 

سال قبل بود. 
در یک گزارش اداره ی تفتیش ویژه ی بازسازی 
افغانستان در سال 2014 تخمین زده شده بود 
از  برای  را  دالر  میلیارد  ایاالت متحده 7.6  که 
بین تجارت مواد مخدر در این کشور مصرف 

کرده است. 
امسال  تریاک  حاصل  که  می شود  زده  تخمین 
خیلی باالتر از سال قبل باشد. در سال 2014 
تْن  متریک   7800 که  بود  شده  زده  تخمین 
اما  است.  شده  تولید  افغانستان  در  تریاک 
اند  گفته  پرس  آسوشیتید  به  محلی  مقام های 

در  7 درصد  قندهار  در  تریاک  تولید  امسال  که 
هلمند 22 درصد افزایش خواهد یافت. 

با آن که کشت تریاک در افغانستان غیرقانونی است 
و استفاده از مواد مخدر در اسالم ممنوع است، 
بردن کشت  بین  از  و  کاهش  برای  تالش ها  اما 
همیشه  آن  اقتصادی  جاذبه ی  برابر  در  کوکنار 
ناکام شده اند. بذر اصالح شده ی جدید، انگیزه ی 
اقتصادی برای کشت کوکنار را چند برابر قوی تر 

از گذشته ساخته است. 
رییس  مالخیل،  جان  نبی  گفته های  اساس  بر 
بذر  تریاِک  غوزه های  هلمند،   در  پولیس 
یا  سه  در  می شوند،  بزرگ  خیلی  اصالح شده 
چهار ماه به ثمر می رسند و می شود آن را دوبار 
نیش زد و خوب حاصل گرفت، در حالیکه بذر 

قدیمی در 5 ماه به ثمر می رسد. 
در کنار پرثمر بودن این تخم جدید، طالبان برای 
روبرو  کمتر  دشواری های  با  آن  تجارت  کنترل 
حاصل  جمع آوری  زمان  تا  چون  شد،  خواهند 
ساحه  در  بین المللی  رزمی  نیروی  هیچ  تریاک 

وجود نخواهد داشت. 
اما در افغانستان،  مشکل تنها تولید تریاک نیست 
بلکه اعیتاد به مواد مخدر نیز مشکل سرسام آور 
نفری  ملیون   30 حدود  در  جمعیت  از  است. 
افغانستان، 1.5 تا 2 ملیون آن به تریاک، هیرویین 

و یا دیگر انواع مواد مخدر معتاد اند. 
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یادتان است که چندی قبل والی پکتیکا که فعاًل والی نیست، ادعا کرد 
افغانستان  افغانستان به خانواده های داعش در  امنیت ملی  که شورای 
کمک مالی کرده؟ او مبلغ این کمک را 200 هزار دالر اعالم کرد. جمع 
کثیری از ملت نفهمید که 200 هزار دالر چقدر است، با آن مثاًل چه ها 
کارشناختیکیت  و  موشگافیک  کمیسیون  یک  سپس  خرید؟  می توان 
شکل گرفت تا به ملت ابالغ کند که 200 هزار دالر چه  مبلغی است 
چند ماه  کمیسیون ظرف  این  خرید.  آن  با  می توان  را  چیزهایی  چه   و 
همسو  و  دقیق  نسبتًا  شناخت  و  بشگافد  را  ادعا  این  موهای  توانست 
با برداشت های ما را اعالم کند. در گزارش آن ها آمده بود که فرض 
کنید یک گروه تروریستی 2000 نفری وجود دارد. از آن جایی  که اکثر 
خیلی  تروریستی  گروه  این  نصوار  خرج  می کشند،  نصوار  تروریستان 
باال خواهد بود. بناًء 200 هزار دالری که گفته می شود به خانواده های 
با خرج نصوار یک ماهه ی همین گروه  برابر است  داعش کمک شده، 
تروریستی 2000 نفری. خیال ما راحت شد و گفتیم برو بال ده پسش! 
اگر حتا کمک شده باشد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. با 200 هزار دالر 
که نمی توان بشکه های روغن خرید، مواد انفجاری خرید و سپس این 
بشکه ها را از مواد انفجاری فول کرده سر راه مردم افغانستان قرار داد 

و گررررررررم انفجارش داد. 
پکتیکا  والی  که  کردیم  ثابت  و  کردیم  اعالم  را  خویش  رضایت  ما 
از  از حکومت هم خواستیم که  ندارد.  اشکالی  و گفتیم،  خطایی کرده 
جدی  حکومت  متأسفانه  اما  بگیرد.  کار  بخشیدن  و  لخشیدن  تکنیک 
اندازه ی یک موی هم در کارش اشکال وجود  است. دوست ندارد به 
نو  و طرح  افشاند  ملی گل  امنیت  بود که شورای  باشد. همین  داشته 
انداخت. وزیر داخله کمیسیونی را برای یافتن حقیقت به والیت پکتیکا 
باشد،  گرفته  صورت  کمکی  داعش  خانواده های  به  اگر  تا  کرد  اعزام 
والیت  در  ماه  چند  متذکره  کمیسیون  کند.  جمع آوری  را  شواهدش 
پکتیکا  این سو و آن سو گشت، هیچ شاهدی نیافت. با اعصاب خراب به 

کابل آمد و اعالم کرد که نه بابا! شاهد ماهدی وجود ندارد.
وقتی شورای امنیت ملی خبر شد که شاهدی وجود نداشته، فوراً والی 
فکر  عده  یک  حاال  کرد.  سبک دوش  عنوانش  از  را  پکتیکا  والیت 
امنیت  شورای  که  هرچند  دارد.  وجود  چیزی  کدام  حتمًا  که  می کنند 
والیت  این  به  پاکستان  از  که  مهاجری  خانواده های  به  ما  گفته  ملی 
مهاجر شده بود، کمک کردیم؛ اما خر ما زیر بار نمی رود. هرچه این خر 
لعنتی را همراه سوته می زنیم که زیر بار برو، نمی رود. یعنی حاال سوال 
این است که، گیریم که شورای امنیت ملی همین 200 هزار دالر را به 
مهاجران پاکستانی کمک کرده باشد، آیا سازوکار کمک به مهاجران، یا 
بهتر است بگویم که  آیا پرداخت 200 هزار دالر به مهاجران کار شورای 
عودت کننده گان  و  مهاجران  وزارت  است؟ پس  افغانستان  ملی  امنیت 
این  دارید،  دولتی  وظیفه ی  اگر  شما  حاال  است؟  کاری  چه  برای 
سبک دوش  وظیفه  از  پکتیکا  والی  مثل  ورنه  نگیرید،  جدی  را  سوال 
و خانه نشین خواهی شد. درست است که ما دالر زیاد داریم، به درد ما 
اما  را به کسانی بدهیم که ضرورت دارند؛  نمی خورد و بهتر است آن 
باید این قدر عقل داشته باشیم که به مهاجران پناهنده در کشور خود، 
و  بپرسیم  را  حال و احوال شان  کنیم.  کمک  مهاجران  وزارت  طریق  از 
فرمایش های شان را بگیریم. هر پاکستانی ای که وارد افغانستان شد و 
به  است  افغانستان مکلف  است، حکومت  این جا مهاجر  قبول کرد که 
چیزهای  اگر  احیانًا  کند.  پرداخت  )به حد ضرورت(  دالر  مقدار  او یک 
دیگری ضرورت داشت و حیا مانع شود تا آن را گزارش دهد، این ما 
را پوره کنیم  او را درک کرده و مایحتاجش  باید ضرورت  هستیم که 
را  انسانیت  و  هستیم  چیز  خیلی  ما  که  نکند  فکر  او  نکرده  خدای  تا 
منطق  ما  نداده ایم،  دالر  پاکستانی ها  از  خیلی  به  گرچند  نمی  فهمیم! 
داریم. به آن عده از پاکستانی ها که دالر نداده ایم، دو دلیل بیش تر وجود 
افغانستان می دانند  را مهاجر نمی دانند، صاحب  ندارد: یک، آن ها خود 
پنهان  ما  نظر  از  آن ها  دو،  نمی دهیم.  دالر  این کشور  به صاحب  ما  و 
اثبات  امنیت ملی تشریف آورده و  بناًء هرچه عاجل به شورای  مانده، 

کنند که مهاجر ند تا حق شان را )چندهزار دالر( بدهیم. 
دانسته گو  یا سخن  والی ها مخابره!  تمام  به  این جا  از  فهمیدید؟  حاال 

ای والی یا دستت خالص!

خبرنگار ناراضی

یا سخن دانسته گو ای والی
 یا دستت خالص!

هادی دریابی بذر جادویی تریاک: 
 sputniknews :برگردان: جواد زاولستانی منبع

با آب کم حاصل فراوان 

با وجود آن که کشت تریاک 
در زمان طالبان ممنوع بود،  
امروز بخش مهمی از در آمد 

این گروه و دیگر سازمان های 
جنایت کار را تشکیل می دهد 

و بعضی  وقت ها در کشت 
و تجارت آن منافع مشترک 

پیدا می کنند. تجارت و 
قاچاق مواد مخدر همیشه 
امنیت منطقه را تضعیف 

کرده است. کارشناسان به 
این باور اند که 40 درصد 

مصارف عملیاتی طالبان از 
تجارت مواد مخدر به دست 
می آید و یکی از کلیدی ترین 

دالیل دوام شورش یک 
دهه ای طالبان علیه حکومت 

افغانستان است. 
هنوز معلوم نیست که این 

بذر اصالح شده ی تریاک از 
کجا به دست آمده است. 



چند هفته پیش، یک سلسله بمب گذاری ها شهر جالل آباد 
در شرق افغانستان را درید و حد اقل 33 تن را کشت و 
بیش از 100 تن دیگر را زخمی کرد. هدف این حمالت را 
یک زیارتگاه صوفیان و بانکی تشکیل می دادند که در آن 

کارمندان دولتی معاش های شان را می گرفتند. 
براساس معیارهای ناخوشایند در افغانستان، این حمله ها 
استثنای  به  نداشت،  حمالت  دیگر  با  مشخصی  تمایز 
داشتند.  قرار  این حمله ها  ادعاها، پشت  قرار  کسانی که 
طالبان به سرعت مسئولیت این حمالت را رد کردند و حتا 
این بمب گذاری ها را »عمل زشت« خواندند. در عوض، 
گروه کوچکی که ادعا می کند شاخه ای از داعش است، 
گفت که آن ها پشت این قتل و کشتار قرار دارند. رییس 
این حمله ها در یک  از  اندکی پس  اشرف غنی  جمهور 
تلویزیون ملی ظاهر شد و به داعش اشاره کرد؛ اما جزئیات 

ارائه نکرد.
پرچم سیاه

افغانستان  داخلی  و  بین المللی  رسانه های  به زودی، 
از  یکی  داعش  که  کردند  اعالم  اخبارشان  سرخط  در 
بزرگ ترین حمله هایش را در خارج از شرق میانه انجام 
و  که حدس  واقع شد  آن  از  پس  ماه ها  حمله  این  داد. 
مطرح  افغانستان  به  داعش  رسیدن  مورد  در  گمان ها 
آن  پرچم سیاه ترس برانگیز  و گروه های شورشی  شدند 
را برافراشتند؛ پرچم هایی که از قندهار در جنوب گرفته تا 

قندوز در شمال مشاهده شدند.
مستحکم  شواهد  که  است  این  مشکل  این حال،  با 
اندکی برای ثابت کردن هرگونه دخالت داعش در رویداد 
جالل آباد وجود دارند. ردپای کسی که مسئولیت این حمله 
را برعهده گرفته بود، به یک صفحه ی فیس بوکی رسید؛ 
صفحه ای که عکس یکی از به اصطالح حمله کنندگان را 
نشان می داد که کاله پوشیده و با یک پرچم داعش که 

درست رسامی نشده بود، ژست گرفته بود.
یک  آن  در  که  کرد  نشر  را  گزارشی  حتا  بیست  دیلی 
سخنگوی نام نهاد داعش در افغانستان و پاکستان رسمًا 
دست داشتن داعش در این حمالت را رد کرد. در حقیقت، 
این حمله تمام نشانه های طالبان را با خود داشت. این 
بانک قبال نیز در جالل آباد توسط این گروه هدف قرار داده 
شده بود و این که طالبان دست داشتن در این گونه حمله ها 
را رد کند، به ویژه زمانی که تلفات ملکی باالست، بی سابقه 
نیست. تمام این ها حدس و گمانند و ما هنوز نمی دانیم 

واقعاً پشت این بمب گذاری ها چه کسی قرار داشت.
که  حالی  در  دارد.  اشاره  کالنتری  مشکل  به  ابهام  این 
مقام ها در داخل و خارج کابل ناآرام به دنبال نشانه هایی 
گشته اند که داعش بخواهد افغانستان را به میدان جنگ 
بعدی تبدیل کند؛ شواهدی اندکی از حضور قابل توجه این 

گروه در کشور وجود دارد.
در حالی که گزارش ها در مورد فعالیت گروه های مختلف 
در  افغانستان  سراسر  در  داعش  پرچم  تحت  شورشی 
ماه های اخیر بیش تر شده است، هیچ نشانه ای وجود ندارد 
که نشان بدهد آن ها با »فرماندهی مرکزی« داعش در 

سوریه و عراق ارتباط رسمی دارند. 
وابستگی  تغییر  دیرینه ی  سنت  افغانستان  حقیقت،  در 
گروه های شورشی مختلف را باخود دارد و به نظر می رسد 
که اکثریت گروه های مظنون به داعش، طالبان پیشین 
یا ملیشه های محلی اند که خودجوش تصمیم گرفته اند 

از پرچم سیاه استفاده  برای جلب حمایت و جلب توجه 
کنند. شواهد اندکی وجود دارند که تامین مالی گسترده 
یا سفر جنگجویان داعش از شرق میانه به افغانستان را 

نشان بدهند.
گزارش های اغراق آمیز

مانند  داعش،  گزارش های حمالت  از  بسیاری  هم چنان 
ثابت  نادرست  و  اغراق آمیز  جالل آباد،  در  بمب گذاری 
گذشته،  سال  سپتامبر  ماه  در  مثال،  طور  به  شده اند. 
توسط  افراد  از  تعدادی  سربریدن  و  قتل  ادعاهای 
سرخط  به  غزنی  والیت  در  داعش«  »ستیزه جویان 

خبرهای جهان تبدیل شد.
نشان  افغانستان  تحلیل گران  شبکه ی  گزارش  یک  اما 
»به شدت  حمله  این  مورد  در  محلی  مقام های  که  داد 
مبالغه« کرده اند تا پیام عاجلی برای جلب حمایت حکومت 
بفرستند. در حقیقت، روستانشینان این منطقه گفتند که 
به  تلفات هرگز  آمار  و  است  نشده  بریده  سر هیچ کسی 

آنچه که در گزارش ها آمده بود، نزدیک نبود.
غنی پیوسته بر نیروی بالقوه ی داعش در افغانستان تاکید 
کرده است و در جریان سخنرانی اش در کانگرس امریکا 
خواند.  وحشت ناک«  »تهدید  را  گروه  این  مارچ،  ماه  در 
اند تا از  این ها بیش تر گزافه گویی و تالش قابل درکی 
تداوم عالقه ی بین المللی و سروکار با افغانستان اطمینان 

حاصل شود.
در ماه جنوری سال جاری، داعش در افغنستان »رسمی 
شد« و تشکیل شاخه ی »خراسانش« را اعالم کرد. اما 
چند هفته بعد، عبدالرووف خادم، رهبر این شاخه ی جدید، 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله ی  یک  نتیجه ی  در 
ایاالت متحده کشته شد و گزارش های تازه می گویند که 
رهبران ارشد دیگر نیز به سرنوشت مشابه گرفتار شده اند.

جدی  افغانستان  در  پیشروی اش  مورد  در  داعش  اگر 
رو  چالش های کالنی  با  زمینه  این  در  گروه  این  است؛ 
برو است. بزرگترین مانع این است که داعش به سختی 
شریک طبیعی طالبانی است که تا کنون بزرگترین تهدید 
از  گروه ها  این  ایدویولوژی های  است.  حکومت  امنیتی 
نظر سطحی مشابه است؛ اما ریشه درسنت های اسالمی 
جداگانه دارند که از بسیاری جهاد با هم اختالف دارند. 
رهبران هردو گروه، ابوبکرالبغدادی و مالعمر، خودشان 
را امیرالمومنین اعالن کرده اند. هم چنان طالبان همیشه 
یک جنبش ملی گرا بوده است که آرمان هایش هرگز از 
مرزهای افغانستان فراتر نرفته است؛ برخالف داعش که 

آرزوی ایجاد یک خالفت جهانی را دارد.

بسیار بی رحم
کنیم  باور  که  دارد  وجود  دلیلی  فوق،  موارد  بر  عالوه 
بسیار  طالبان  برای  حتا  داعش  بی رحمانه ی  روش های 
تا  افغانستان  طالبان   ،2001 سال  از  است.  افراطی 
حتا  و  است  مانده  دور  به  فرقه ای  از حمالت  حدزیادی 
را  پاکستان(  طالبان  )تحریک  پاکستانی اش  همتای 
محکوم کرده است؛ همتایی که بمب گذاری های انتحاری 
بی رویه اش صدها تن از ملکی ها را کشته است و بسیار 

وحشیانه بوده است.
با این حال، متأسفانه نمی توانیم گزارش های اخیر در مورد 
این که برخی تاکتیک های شنیع تر داعش دیگر گروه های 
شورشی در افغانستان را الهام بخشیده است، رد کنیم. به 
اسالمی  جنبش  گذشته،  ماه  چند  جریان  در  مثال،  طور 
اقلیت  آن  هدف  که  آدم ربایی هایی  مسئولیت  ازبکستان 
سربازان  سربریدن  هم چنان  و  هستند  شیعه  هزاره های 

افغانستان را برعهده گرفته است.
این بدان معنا نیست که تهدید داعش در افغانستان نباید 
جدی گرفته است و مسلما شرایطی وجود دارد که این 
گروه می تواند از آن بهره برداری کند. طالبان افغانستان 
متفرق اند و اختالفات در میان مقام های این گروه بر سر 
غیبت طوالنی مال عمر، رهبر این گروه فزاینده است و 
در برابر گفتگوهای صلح پیشنهادی با حکومت افغانستان 

مقاومت شدید وجود دارد.
فرماندهان ناراضی گروه طالبان و دیگر گروه های مسلح 
می توانند تحت پرچم سیاه داعش »دوباره گردهم آیند«؛ 
افتاده است، هرچند در حد  اتفاق  چیزی که ظاهرا قبال 
گزارش ها نبوده است. رقابت با القاعده، که سال گذشته 
نیز  کرد،  اعالن  را  جنوبی اش  آسیای  جدید  شاخه ی 
می تواند باعث شود که داعش تالش هایش را در راستای 
افغانستان و  پیشروی فراتر از شرق میانه تشدید کند و 

پاکستان اهداف اولیه خواهند بود. 
اما در حال حاضر، چشم انداز تسلط داعش یا حتا حضور 
قابل توجه آن در افغانسان، دور از واقعیت است. سازمان 
کامل  تحقیق  نتیجه گیری، خواستار  از  قبل  متحد،  ملل 

بمب گذاری جالل آباد شده است.
است،  افزایش  حال  در  ملکی ها  تلفات  که  حالی  در 
پرسش های جدی ای در مورد مؤثریت حکومت جدید و 
نیروهای امنیتی و بحران اقتصادی فزاینده مطرح است 
است.  مواجه  بیمناک  و  واقعی  چالش های  با  افغانستان 
سیاست گذاران در کابل و خارج باید روی این موضوع 

تمرکز کنند.

قرن هجدهم: آمازون های نویسنده- 2

کسب  برای  »ناتوانی  از  درمانده   ،1688 در  او 

اعظم  اسقف  به  نامه ای  زندگی«،  برای  درآمدی 

تقاضای  و  نوشت  سانکرافت،  ویلیام  کنتربری، 

کمک کرد:

»از آن جا که خداوند به زنان و مردان به یک اندازه 

از  زنان  چگونه  است،  کرده  اعطا  دانایی  و  هوش 

آموزش و استفاده از این نعمت خدادادی خود منع 

فکرکردن  از  را  ما  خداوند  که  آن جا  از  می شوند؟ 

برای  )حداقل  نباید  ما  چرا  است،  ندانسته  برحذر 

قدردانی از او( افکار و عقایدمان را که جلوه ای از 

شکوه او هستند، در راه خود او به کار بگیریم، به 

جای هدردادن آن به مسایل بی ارزش و دنیایی؟«

و  دانایی  تأثیر  تحت  به شدت  که  اعظم   اسقف 

پاسخ  بود،  گرفته  قرار  او  دین داری  و  پرهیزکاری 

نام  مهم تر،  آن  از  و  پول  مقداری  با  همراه  را  او 

مدت  داد.  تأثیرگذار  افرادی  با  تماس  راه  و 

در  را  خود  آستل  ماری  که  نکشید  طول  زیادی 

او  با  که  کرد   پیدا  روشنفکر  زنان  از  حلقه ای  میان 

این  می کردند.  حمایت  عقایدش  از  و  هم دردی 

در  آستل  یافت.  ادامه  او  عمر  پایان  تا  دوستی 

به  جدی  پیش نهاد  »یک  کتابش،  اولین   ،1694

اصرار  با  آن  در  منتشر کرد که  و  نوشت  را  زنان«، 

و خواسته ها  را تشویق می کرد که خود  زنان دیگر 

یاد  باید  آن ها  بگیرند:  جدی  را  نیازهای شان  و 

و  ذهن  تقویت  برای  و  بیندیشند  مستقالنه  بگیرند 

توانایی های شان کار کنند، به جای این که همیشه 

به قضاوت های مردانه احترام بگذارند. عنوان یکی 

بود.  آموزش«  بر  »نظراتی  کتاب هایش،  از  دیگر 

تأثیرگذارترین  و  اصیل ترین  نخستین،  از  او  اثر 

دیگر  نکته ی  بود. هم چنان  زمینه  این  در  کتاب ها 

بر  که  است  تأکیدی  کار،  این  اهمیت  مورد  در 

دارد.  مناسب«  »آموزش  به  زنان  اساسی  ضرورت 

شود:  آموخته  دختران  به  باید  می کند،  تأکید  او 

به روشنی  بگیرند،  تصمیم  و  بیندیشند  مستقالنه 

تمام  این که  جای  به  کنند،  قضاوت  عاقالنه  و 

وقت شان را در یادگیری مهارت های اجتماعی که 

برازنده ی زنان دانسته می شوند و هنرهای ظریف و 

بگذرانند. کم اهمیت 

»ما ارزش زیادی برای مردان قایل هستیم و برای 

خودمان ارزشی اندک؛ ما خودمان را قادر به انجام 

کارهای ارزش مندتر از فتح و پیروزی رقت انگیز بر 

قلب های بی ارزش نمی بینیم«.

آستل همیشه روشن و هوشیارانه و اغلب با مایه ای 

انعکاس  که  »آیینه ای  می نوشت:  شوخ طبعی  از 

و  خدمت  از  نیمی  حتا  می بینید،  آن  در  را  خود 

ارزش انعکاس یک اندیشه ی قدرت مند و جدی در 

ذهن تان را برای شما ندارد«.

بود. برخی  به وقت  تحلیل آستل بدون شک کامالً 

از تاریخ نگاران مدرن بحث می کنند که اصالحات 

از  زیادی  تعداد  بسته شدن  به ویژه  و  کلیسا 

صومعه های خواهران، در واقع دسترسی به هرگونه 

آموزش برای زنان در انگلستان را دشوارتر کرد. اما 

به اندازه ی  آستل استدالل می کند که زنان، دقیقاً 

مردان  توانا هستند؛ تنها چیزی که آن ها کم دارند، 

یک آموزش جدی و دقیق برای »رشد و توسعه ی 

زنان  از  سخاوت مندانه  او  است.  توانایی ها«  این 

ستایش  گرمی  به  را  آن ها  و  کرده  حمایت  دیگر 

مجموعه ی  مورد  در  مثال،  عنوان  به  می کند؛ 

وارتلی  ماری  لیدی  سفرنامه های  و  مکاتبات 

می نویسد: مونتاگ 

او  حق  در  باید  خودش  هم جنسان  »حد اقل 

و  برتری  سخاوت مندانه  بگذار  باشند...  باانصاف 

ارزش این نبوغ و استعداد واال را بپذیریم؛ چنان که 

من با تمام وجود و خالصانه و صمیمانه شادمانم از 

پیروزی یک زن  و افتخار می کنم که او را در این 

مسیر دنبال کنم«.

ازدواج«  بر  »تأمالتی  کتاب  در   1700 در  او 

می پرسد: اما »زنان بی نوا چه آموزشی غیر از این 

را  لباس  طرح  جدیدترین  و  بهترین  که  می بینند 

شود؟«  پیدا  همسری  برای شان  تا  کنند  استفاده 

برای  ازدواج  که  می پذیرد  اکراه  و  بی میلی  با  او 

که  تأکید می کند  اما  است؛  بشر ضرور  نسل  تولید 

اغلب برای یک مرد، همسرش تنها »باالرتبه ترین 

خدمت کار« او به حساب می آید. در جای دیگری 

یادآوری می کند، هر زنی که »اطاعت بی چون و چرا 

را در باالترین حد آن از خود نشان ندهد، هرگز در 

برابر سلطان مطلقی به نام شوهر، ارزشی ندارد«. 

او طرحی از زندگی ایده آل خود را در اولین کتابش 

جایی  مدرن،  صومعه ی  یک  است:  کرده  ارائه 

دیگران،  از  دور  کنند،  زندگی  هم  کنار  زنان  که 

عالی.  آموزش های  با  و  شادمانه  معصومیتی  در 

داد«.  دست  از  حوا  مادرمان  که  بهشتی  »همان 

داشت.  نخواهد  بهشت  این  در  جایی  هرگز  آدم، 

با  را  او این پیش نهادش  ازدواج«  بر  در »تأمالتی 

جزئیات بیش تر و عملی تری باز می کند  و می گوید 

برای  تا  دارند  نیاز  زنانه    دانشگاه های  به  زنان  که 

توجه  بدون  را  همه جانبه ای  و  جامع  آموزش  آن ها 

آینده ای  چه  آینده  در  آن ها  که  پیش فرض  این  به 

کنند.  ارائه  باشند،  داشته  پیش رو  در  است  ممکن 

خاطر  به  دانشگاه ها  این  بیش تر  اهمیت  احتماال 

در  آن ها  می کرد:  مجرد  زنان  به  که  بود  کمکی 

که  آزاد  زندگی  یک  برای  فرصتی  می توانند  واقع 

هیچ وابستگی به مردان نداشته باشند، برای زنان 

فراهم کنند.

شناخته تری  چهره ی  به  تبدیل  آستل  که  هم چنان 

می شد، اغلب هدف تمسخر و کنایه های زننده قرار 

می گرفت: او در نهایت نویسندگی را کنار گذاشت، 

تأثیرگذاری  برای  اندیشه هایش  و  توانایی ها  از  اما 

او   1709 در  کرد.  استفاده  دیگری  زمینه های   در 

در  خود  ثروت مند  آشنایان  از  تعدادی  توانست 

یک  بازکردن  برای  را  او  تا  کند  متقاعد  را  چلسی 

مدرسه ی خیریه حمایت کنند. پروژه ی او دقیقاً در 

و  می  1699  ماه  بین  در  شد:  اجرا  مناسبی  زمان 

1704 پنجاه و چهار مدرسه در لندن و وست مینستر 

باز شده بودند.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش دهم

OlOf BlOmqvist :برگردان: حمید مهدوینویسنده منبع: الجزیره

داعش در افغانستان؟

اگر داعش در مورد پیشروی اش در افغانستان جدی است؛ 
این گروه در این زمینه با چالش های کالنی رو برو است. 

بزرگترین مانع این است که داعش به سختی شریک طبیعی 
طالبانی است که تا کنون بزرگترین تهدید امنیتی حکومت 
است. ایدویولوژی های این گروه ها از نظر سطحی مشابه 

است؛ اما ریشه درسنت های اسالمی جداگانه دارند که از 
بسیاری جهاد با هم اختالف دارند. رهبران هردو گروه، 

ابوبکرالبغدادی و مالعمر، خودشان را امیرالمومنین اعالن 
کرده اند. هم چنان طالبان همیشه یک جنبش ملی گرا بوده 

است که آرمان هایش هرگز از مرزهای افغانستان فراتر 
نرفته است؛ برخالف داعش که آرزوی ایجاد یک خالفت 

جهانی را دارد
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یادداشت های سخیداد هاتف

در  مسابقه  به  را  ما  معموالً  که  کرده اید  توجه 
می گویند  مثال  می کنند؟  دعوت  غلط  زمینه های 
بیایید ببینیم کدام کشور خوب فوتبال بازی می کند. 
طبیعی است که در فوتبال ما درخشش زیادی از 
خود نشان نمی دهیم. علتش هم این است که در 
و  بوده  خون ریزی  و  جنگ  دایمًا  ما  عزیز  میهن 
نداشته ایم.  فوتبال  تمرین  برای  چندانی  مجال  ما 
اگر می پرسید که چرا در کشور ما این همه جنگ 
به  که  گفت  باید  پاسخ  در  بوده،  خون ریزی  و 
می پرسید  حاال  داریم.  زیاد  غیرت  ما  که  خاطری 
غیرت چیست؟ غیرت نوعی رشته ی عصبی است 
که کارش انتقال سریع اطالعات از نواحی گوش 
انرژی محرقه و  به  تبدیل آن  به شکم و  و چشم 
مثاًل  است.  پاها  و  دست ها  به  انرژی  آن  رساندن 
وقتی شما می شنوید که ظاهرشاه هفته ی گذشته با 
مقامات ایتالیا دیدار و گفت و گو کرده و به دولت 
ایتالیا قول داده که جالل آباد را به آن کشور تحفه 
از  فوراً  را  اطالعات  این  غیرت  رشته های  بدهد، 
یعنی  داده ها،  تحلیل  مرکز  به  ما  گوش  قسمت 
آن  تبدیل کردن  از  پس  و  می کند  منتقل  ما،  شکم 
داده ها، آن ها را به صورت انرژی محرقه به پاها و 
دست های ما منتقل می کند. آن  وقت ما به خیابان 
می ریزیم و درملتون شهید قیس بن مشاعر را ، که 
به  شده،  بنا  اسالم  صدر  سرداران  از  یکی  یاد  به 
آتش می کشیم و از دولت وحدت ملی اکیداً تمنا 
حمله  جنوبی  افریقای  بر  قوا  تمام  با  که  می کنیم 

کند.
بازی  در  مثاًل  ما  چرا  که  بگویم  می خواهم  یعنی 
فوتبال ضعیفیم. منظور این است که چرا ما را در 
آن  در  که  نمی کنند  دعوت  مسابقه  به  حوزه هایی 
حوزه ها تمرین و تخصص داریم؟ شما یک هوی 
به  فردا  مریخ  کره ی  جمهور  رییس  که  بیندازید 
استادیوم  ما چه گونه  ببینید  بعد  می آید،  افغانستان 

آتش می زنیم. پشت توپ دویدن هم شد کار؟ 
راستی این دفعه هم آن 31 نفر مسافر نیامدند؟

بشتاب که یخ می شود

فرهاد خراسانی

وزارت صحت شفاخانه های خصوصی 
 9 است  نموده  بررسی  را  کابل  شهر 
نبود  دلیل  به  را  خصوصی  شفاخانه 
 28 و   است  بسته  معیاری  خدمات 
صحی  خدمات  مرکز  به  را  شفاخانه 
شفاخانه   18 به  و  است  داده  تنزیل 
خصوصی دیگر هشدار داده است که اگر 
خدمات شان را معیاری نسازند به مراکز 
می شوند.  داده  تنزیل  کوچک  درمانی 
خصوصی  شفاخانه   319 کشور  درتمام 
فعالیت دارند و از این تعداد 124 آن در 
شهرکابل فعالیت می نمایند. برعالوه، این 
تولیدکننده  شرکت های  فعالیت  وزارت، 
و وارد کننده دارو را هم بررسی نموده 
است 40 شرکت خارجی و 109 شرکت 
را  بی کیفیت  داروهای  که  را  داخلی 
می نمودند،  وارد  کشور  در  یا  و  تولید 
متوقف کرده است.  را  فعالیت های شان 
وزارت صحت عامه به بیمارستان های که 
گفته  اند  شده  متوقف  شان  فعالیت های 
را  شان  فعالیت های  و  خدمات  اگر  که 
مطابق به معیاری که این وزارت در نظر 
دارد عیار بسازند می توانند به فعالیت شان 

ادامه دهند.
در  آزاد«  »بازار  اقتصاد  نظام  براساس 
خصوصی  سکتورهای  بخش ها   تمامی 
معیارها  و  قانون  به  مطابق  می توانند 

فعالیت نمایند.  
گذشته  سال  چهارده  در  که  باوجودی 
های  فعالیت  صحی  خدمات  درعرصه 
خوبی صورت گرفته است و بیمارستان 
مناطق  اکثریت  در  صحی  مراکز  و  ها 
اما، باوجود آن  اند.  کشور فعال گردیده 
صحت  بخش  در  کشور،  در  هم  هنوز 
در  و  دارد  وجود  زیادی  مشکالت 
از  معیاری  مناطق خدمات صحی  بیشتر 

طرف دولت و بخش خصوصی صورت 
بیمارستان  و  صحی  مراکز  و  نمی گیرد 
برخوردار  صحی  الزم  امکانات  از  ها  
و  تداوی  برای  بیماران  نمی باشند. 
کشورهای  به  بیماری شان  تشخیص 
اتاق  ارزیابی  براساس  می روند.  همسایه 
شهروند  هزار  روزانه  تجارت،  های 
از  خارج  به  تداوی  جهت  افغانستان 
روزانه  صورت،  این  به  می روند.  کشور 
ملیون ها افغانی صرف تداوی بیماران در 

خارج از کشور می گردد. 
در  که  است  گفته  عامه  وزارت صحت 
دولتی  بیمارستان   180 افغانستان  تمام 
به  را  جامعه  نیازمندی  اگر  دارد.  وجود 
مقدار  این  کنیم  بررسی  خدمات صحی 
جامعه  نیازمندی  رفع  برای  بیمارستان 
بیشتر  در  در  و  نیست  کافی  افغانستان 
صحی  امکانات  دولتی  بیمارستان های 
الزم وجود ندارد. باوجودی که بیشنرین 
بخش  در  جهانی  جامعه  کمک های 
صحت و معارف اختصاص یافته است و 
نیز بیشترین هزینه دولت در این بخش ها 
نبود  بخاطر  اما،  می رسد.  مصرف  به 
برنامه منظم و عدم نظارت از کارکرد این 
نهادها خدمات در بخش صحت عامه و 
معارف به طور معیاری انجام نمی شود و 
این  در  زیادی  کمبودهای  و  نارسایی ها 

دو بخش وجود دارد. 
یک  عامه  صحت  وزارت  اخیر  اقدام 
و  نارسایی ها  رفع  راستای  در  مهم  گام 
می باشد.  بهتر  صحی  خدمات  عرضه 
مراکز  به  تنها  باید  ارزیابی   و  نظارت 
درمانی خصوصی محدود نشود و تمامی 
و  دولتی  صحی  مراکز  و  ها  درمانگاه 
خصوصی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد 
با  صحی  خدمات  نحوه  و  کارکرد  و 

معیارهای الزم عیارشود. 
که بخش خصوصی خدما ت  زمانی  از 
است،  گردیده  فعال  کشور  در  صحی 
در  خصوصی  های  بیمارستان  و  مراکز 
پهلوی مراکزصحی دولتی توانسته اند که 
بخشی بزرگی از نیازهای صحی جامعه 
را پاسخ دهد و حد اقل توانسته اند که 
را  به خدمات صحی  زمینه دست رسی 

در جامعه بیشترسازند. 
نیست  کافی  صحی  مراکز  وجود  تنها 
باید  مراکز صحی و درمانگاه ها خدمات 
معیاری داشته باشند تا بتوانند به نیازهای 
های  راه  از  یکی  کنند.  رسیدگی  جامعه 
شود  بهتر  خدمات  کیفیت  می شود  که 
نظارت  و ارزیابی است، نظارت باید در 
قالب یک هنجار منظم به طور دوامدار و 
نظام مند عملی شود. اگر نظارت به طور 
تنها  نگیرد.  صورت  معیاری  و  نظام مند 

اقدام های نمادین و زود گذر نمی تواند 
صحت  وزارت  باشد.  داشته  کارکرد 
عامه باید نظارت از مرکز صحی دولتی 
و خصوصی را به طور منظم ادامه دهد 
در  از طرفی خدمات صحی  کار  این  با 
از  می یاید  بهبود  ها  درمانگاه  و  مراکز 
جانب دیگر خدمات صحی کشور روند 

معیاری شدن را می پیماید.  
وزارت صحت  می توانیم،  گفته  بنابرین؛ 
عامه مسئولیت دارد که در زمینه خدمات 
عمل  کیفیت جدی  با  و  معیاری  صحی 
کرده و نگذارد که کارکرد مراکز صحی 
زیرا،  کند.  افت  خصوصی  و  دولتی 
خدمات صحی با کیفیت ضامن سالمت 
سالمت  نگران  اگر  می باشد.  جامعه 
و  مراکز  که  است  نیاز  هستیم  جامعه 
بهتر  و  بیشتر  هرچه  صحی،  خدمات 

معیاری باشد.

خدمات صحی با کیفیت 
ضامن سالمت جامعه

تنها وجود مراکز صحی کافی نیست باید  مراکز 
صحی و درمانگاه ها خدمات معیاری داشته باشند 

تا بتوانند به نیازهای جامعه رسیدگی کنند. یکی 
از راه های که می شود کیفیت خدمات بهتر شود 

نظارت  و ارزیابی است، نظارت باید در قالب یک 
هنجار منظم به طور دوامدار و نظام مند عملی 

شود. اگر نظارت به طور نظام مند و معیاری 
صورت نگیرد. تنها اقدام های نمادین و زود گذر 

نمی تواند کارکرد داشته باشد. وزارت صحت عامه 
باید نظارت از مرکز صحی دولتی و خصوصی را 

به طور منظم ادامه دهد با این کار از طرفی خدمات 
صحی در مراکز و درمانگاه ها بهبود می یاید از 
جانب دیگر خدمات صحی کشور روند معیاری 

شدن را می پیماید. 

از زمانی که بخش خصوصی 
خدما ت صحی در کشور 

فعال گردیده است، مراکز و 
بیمارستان های خصوصی 

در پهلوی مراکزصحی دولتی 
توانسته اند که بخشی بزرگی 

از نیازهای صحی جامعه را 
پاسخ دهد و حد اقل توانسته 
اند که زمینه دست رسی به 
خدمات صحی را در جامعه 

بیشترسازند. 





جری نیکسون، یکی از توسعه دهندگان رده باالی 

این   IgnIte کنفرانس  جریان  در  مایکروسافت 

مشغول  حارض  حال  در  ما  کرد،  اعالم  رشکت 

عرضه ی ویندوز 10 هستیم و چون این سیستم 

هم چنان  است،  ویندوز  نسخه ی  آخرین  عامل 

تصور  خیلی ها  می کنیم.  کار   10 ویندوز  روی 

عامل  سیستم  از  بعدی  نسخه ی  دیگر  می کنند 

ویندوز در کار نخواهد بود.

سال  در   8.1 ویندوز  انتشار  باره ی  در  نیکسون 

نظر  به  ولی  است،  داده  توضیحاتی  گذشته 

توسعه ی  حال  در  آن ها  ماجرا  پشت  در  می رسد 

مایکروسافت  بوده اند. حاال کارمندان  ویندوز 10 

باره ی  در  بیش تری  آزادی  ا  ب می توانند 

بگویند؛  سخن   10 ویندوز  بعدی  بروزرسانی های 

در  ارسارآمیزی  و  مبهم  بروزرسانی  هیچ  چون 

ویندوز  به  همه چیز  داشت.  نخواهد  وجود  آینده 

ار  کن و  گوشه  از  که  حالی  در  می شود.  ختم   10

شنیده می شود، مایکروسافت ویندوز 10 را آخر راه 

می داند و خربی از نسخه های بعدی نخواهد بود، 

ولی واقعیت کمی پیچیده تر از این حرف هاست. 

به نظر می رسد در آینده ویندوز تنها یک رسویس 

خواهد بود.

ارائه ی  باره ی  در  هم  پیش تر  مایکروسافت 

کرده  صحبت  رسویس  یک  عنوان  به  ویندوز 

بود، ولی ردموندی ها به صورت دقیق از آینده ی 

متصور در باره ی نسخه های بعدی ویندوز چیزی 

در  که  است  این  کار  این  دلیل  شاید  نگفته  اند. 

واقع هیچ آینده ی مهمی برای نسخه های ویندوز 

مایکروسافت  ندارد.  وجود  محتمل  آینده ی  در 

مهندسان  به  را  خواسته هایش  و  پیش رو  مسیر 

ویندوز  آن  نتیجه ی  و  کرده  منتقل  رشکت  این 

آن ها  بزرگ،  انتشار های  به جای  است.  10 شده 

ا بهبودها و بروزرسانی های تدریجی  سعی دارند ب

تقسیم  ا  ب موضوع  این  از  بخشی  بروند.  پیش 

و  استارت  مینوی  مانند  عامل  سیستم  اجزای 

جداگانه  بخش های  به  داخلی  اپلیکیشن های 

از  مستقل  صورت  به  که  است  دسرتسی  قابل 

بروزرسانی  ویندوز  عامل  سیستم  هسته ی  کل 

می شوند. این روش می تواند خیلی مهم و مفید 

باشد، ولی چیزی که مایکروسافت به شکل فعال 

اطمینان  می کند،  کار  آن  روی   10 ویندوز  برای 

انواع  روی  عامل  سیستم  این  گسرتدگی  از 

دستگاه هاست.

می توانیم  آینده  ماه های  طی  که  حالی  در 

از  تعدادی  مایکروسافت  بینیم،  ب را  کار  ماحصل 

اپلیکیشن ها و رسویس های ویندوز 10 را منترش 

کرده است. این رشکت در حال تست نسخه های 

و  تا مشرتکان  دارد  امید  و  است   10 ویندوز  بیلد 

صورت  به   MaIl و   XboX چون  اپلیکیشن هایی 

دریافت  را  بروزرسانی ها  این  به تدریج  و  ماهیانه 

کنند. حتا بسته ی آفیس ویندوز 10 نیز به جای 

این که هر چند سال یک نسخه ی اصلی داشته 

به  را  بروزرسانی ها  موبایل  نسخه ی  مانند  باشد، 

مرور دریافت می کند.

 IgnIte کنفرانس  در  مایکروسافت  توضیحات 

بیش از پیش نشان می دهد، ویندوز 10 در آینده 

و  نوآوری ها  که  می شود  تبدیل  رسویس  یک  به 

برزورسانی ها را در ادامه دریافت می کند تا بتواند 

اداری  و  برای مشرتیان خانگی  به صورت مداوم 

امکانات باارزشی داشته باشد.

 the Verge به وب سایت  مایکروسافت  سخنگوی 

گفته است:

ما در حال حارض منی خواهیم در باره ی برندینگ 

آینده صحبت کنیم، ولی مشرتیان می توانند  در 

مطمنئ باشند که ویندوز 10 همیشه به روز خواهد 

رسفیس هاب  و  شخصی  کمپیوترهای  از  و  بود 

و  هولولنز  موبایل،  گوشی های  تا  گرفته 

بینید. ما به  ایکس باکس می توانید ویندوز 10 را ب

دنبال نوآوری های ویندوز در آینده ی دور هستیم.

این  باره ی  در  بیش تر  باید   10 ویندوز  انتشار  ا  ب

رسویس  یک  با  دیگر  که  کنیم  فکر  موضوع 

یک  انتشار  از  خربی  و  بود  خواهیم  روبه رو 

چند  هر  بروزسانی های  یا  دیگر  مهم  نسخه ی 

شبیه  بیش تر  روش  این  نیست.  یک بار  سال 

مرورگر کروم گوگل است که به صورت تدریجی 

کسی  که  می شود  بروز  مدل هایی  شامره    با 

در  مایکروسافت  دیدگاه  و  منی دهد  اهمیت 

بود.  خواهد  سیستم  این  مشابه  خروجی  نتیجه   

ویندوز  اصلی  ایده ی  روش  این  دلیل  همین  به 

به عنوان یک رسویس است و شاید برای همین 

مایکروسافت ویندوز 10 را آخرین نسخه ی ویندوز 

می داند. البته مایکروسافت می تواند در آینده به 

فکر ویندوز 11 یا 12 باشد، ولی اگر مردم سیستم 

خود را به ویندوز 10 ارتقا دهند و بروزرسانی های 

ویندوز  به  تنها  دیگر  کنند،  دریافت  را  تدریجی 

شامره ی  فکر  به  کسی  کمرت  و  می شود  توجه 

نسخه ی آن خواهد بود. )برترین ها(

چرازودخستهمیشوم؟
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بگو مگو از

دومین نشست کمسیون حل منازعات کوچی و ده نشین

ریاست  ارگ  در  امروز   3 ساعت  که  نشست  این  در 
و  طرحها  کمسیون  اعضای  گردید  دایر  جمهوری 

پیشنهادات ذیل را مطرح نمودند:
- پیدا کردن راهکاری برای جلوگیری از وقوع درگیزی در مناطق مورد منازعه

- ایجاد کمیته های ذیل؛ کمیته بررسی اسناد و ملکیت دو طرف نزاع، کمیته بررسی 
خسارات وارده در سالهای گذشته، کمیته ارتباطات یا بررسی معضالت اجتماعی ، کمیته 

بررسی راهکار اسکان کوجی
- تشکیل کمیته اجرائیه از تعداد معدود اعضاء کمسیون

- تکمیل کمسیون از مناطق و الیات که در جمع کمسیون نیست.
باالخره فیصله گردید تا هیأت اداری به شمول دونفر از داراالنشاء که جمعا پنج نفر می 
شود پیشنهادات یاد شده را بررسی، دسته بندی واولویت بندی نموده طرح های مشخص 

خود را در جلسه بعدی که روز سه شنبه خواهد بود ارایه نماید. 

هزاره ها و نقش قربانی اول در آشوب خاور 
میانه 

و  ناآرامی  و  آشوب  در  است  سالی  چند  میانه  خاور 
نابسامانی و جنگ است. و اما سالی است که این آشوب 
رنگ و بوی بیشتر مذهبی گرفته است و دو بلوک خرد 
و ماجراجوی ایران و عربستان به عالوه قدرت های دور و نزدیک و سیاه گوشان در 
کمین، دو طرف صف بسته اند. افغانستان در این ورطه خطرناک میان طالبان قدیم و 
داعش جدید و صف بندی های منطقه ای قدیمی تر اما بیشتر استراتیژیک از نوع هند 
و پاکستان و صف بندی های نیمه قدیمی و لی ایدیالوژیک میان ایران و عربستان گیر 
مانده است. و اما از بد حادثه، هزاره ها بیشتر از همه در این زمینه سیال و ناارام آسیب 
پذیر بوده و اند. از گروگان گیری ها در مسیر های والیتی تا آنسوی مرزها. موضوع 
گیری دولت در حمایت از موقف عربستان نسبت به یمن، مهاجرین عمدتا شیعه و هزاره 
را در ایران )که با همه بعنوان مهاجر افغانی برخورد می کند( در معرض بد رفتاری های 
دولت ایران قرار داد. و اما واکنش های دولت وحدت ملی نسبت به این موضع اکنون 
نزدیک به هزار تاجر و سرمایه گذار هزاره در امارات متحده عربی را با مشکل اخراج 
رو برو ساخته است که در ان ممکن است ملیارد ها دالر سرمایه شان قیدشود و یا هدر 
برود. هر چند گمانه های نیز وجود دارد که ممکن دولت برای اوردن سرمایه به داخل 
به همدستی های دست زده باشد اما بعید است که دولت راهی را برود که در ان حد اقل 

نیمی از سرمایه های اتباعش از میان برود. 
در مجموع آنچه بعنوان نتیجه گیری فوری از این رویداد ها و جریان حوادث و شناوری 
هزاره ها می توان نوشت این که، دولت نتوانسته سیاست ملی را بصورت ایده آل ان 
رهبری و مدیریت کند و از پوسته ها براید و از موانع نفس کش قومی و سمتی عبور 
از شرایط  با درک و دریافت درست  اند  نتوانسته  نیز  کند. به عالوه، رهبری هزاره ها 
زمانه و واقعیت های در حال تحول، سیاستی را دنبال کنند که در اخر روز تامین کننده 
منافع مردم شان باشد. موضع گیری های دمدمی و سستی و کاستی در عمل و ناراستی 
در فکر، موجب آشفتگی وضعیت هزاره ها گردیده است تا در هر تحولی نقش اولین 

قربانی را بازی نمایند.
این نوشته به معنی قوم اندیشی نیست بلکه طرح سوالی برای فهم علل نقش همیشگی 

قربانی شدن است که به بخشی از مردم این سرزمین داده شده است.

از اتهام بستن بر شورای امنیت ملی تا فیصله برکناری توسط 
شورای امنیت!

عبدالکریم متین، والی پکتیکا پس از آن که شورای امنیت 
ملی را به همکاری مالی با داعش متهم کرد، سر انجام این 
شورا فیصله کرده تا آقای متین از سمت والیت برکنار شود. 

رییس جمهوری این فیصله را تایید کرده است.

بودم.  ترافیکی نسبتا جدی  امروز شاهد یک حادثه  صبح 
حادثات  قربانیان  عامه  وزارت صحت  معلومات  اساس  به 

ترافیکی در افغانستان بیشتر از قربانیان طالبان هستند.
اکثر حادثات ترافیکی بخاطری کشنده میشوند که ما بنابر 
یک غرور کاذب٬ کاکه گی بی مورد و جهالت مفرط وقتی 
موتروانی میکنیم و یا در سیت اول تشریف داریم کمربند 

ایمنی بسته نمی کنیم.
کسانی که هنگام راننده گی و یا سواری در موتر کمربند بسته نمی کنند٬ نباید از طالبان 

شکایت کنند! 

از انجنیر گرفته تا داکتر، سیاست گر، وکیل پارلمان و ... همه 
خبرنگار شده اند و اطالع رسانی می کنند؛ ای کاش در حوزه 
مطالعات خودش چینن کاری را انجام دهند. همه و همه 
مطالب سیاسی و امنیتی را به نشر می رسانند. دلیل اقتصادی 
این رفتار شاید بیکاری وانموده شود ولی در واقع تنها بیکاری 
عامل شده نمی تواند. همی کارها آسان و مفت است و بدی 
کار آن است که این افراد دوست دارند خودشان را کسانی نشان دهند که به فکر ملت و کشور 

است. به آنها بگویید که به فکر خودتان باشید، ملت و کشور خود آباد خواهد شد.

Mohammad Ali Akhlaqi

Mohammad Qasim Wafayezada

Akbar Rostami

Waheed Omer

Hussain Negah

در صورتی که چرخه ی خواب فرد منظم نباشد، 

جربان  برای  تالش  در  مدت  متام  ذهن  و  بدن 

پیامدهای  می تواند  مشکل  این  هستند.  آن 

و  خلق و خو  تغییر  افرسدگی،  چون  جدی  ای 

از  یکی  باشد.  داشته  دنبال  به  را  وزن  افزایش 

پرسش هایی که بیش تر اوقات برای افراد مطرح 

می شود، این است که چرا زود خسته می شوند و 

چگونه می توانند انرژی بیش تری کسب کنند؟

برای  سالمت  کارشناسان  که  پاسخی  تنها 

و  روزمره  و  غلط  عادت های  دارند،  سوال  این 

انتخاب یک الگوی ناسامل است که به خستگی 

و  رفتارها  از  برخی  بیش تر می انجامند.  و  زودتر 

عادت های روزانه که باعث می شوند زودتر خسته 

شویم و در طول روز کم انرژی باشیم، این ها اند:

1- الگوی خواب نامنظم: در صورتی که چرخه ی 

خواب فرد منظم نباشد، بدن و ذهن متام مدت 

مشکل  این  هستند.  آن  جربان  برای  تالش  در 

افرسدگی،  چون  جدی  ای  پیامدهای  می تواند 

تغییر خلق و خو و افزایش وزن را به دنبال داشته 

باشد.

رشوع  صبحانه:  غذایی  وعده  ی  حذف   -2

ا  ب و  صبحانه  خوردن  بدون  روزانه  فعالیت های 

تحت  رضورت  از  بیش  را  بدن  خالی،  معده ی 

این  مرصف  ابراین،  ن ب می دهد.  قرار  اسرتس 

مواد  پروتین،  غالت،  شامل  که  غذایی  وعده ی 

لبنی و میوه می شود، در اولین ساعات روز و پس 

پایان  تا  را  فرد  از خواب، می تواند  بیدار شدن  از 

روز پرانرژی نگه دارد.

آب  رفنت  دست  از  مایعات:  مرصف  کاهش   -3

ا  ب می سازد.  کندتر  را  متابولسیم  فرآیند  بدن 

سیستم  عملکرد  کافی،  آب  مقدار  نوشیدن 

ایمنی بدن بهبود می یابد. هم چنان باید به این 

نکته توجه داشت که نوشیدن آب پس از مدتی 

خسته کننده می شود و به همین دلیل، گنجاندن 

آبدار در وعده های غذایی رضوری  مواد خوراکی  

است.

4- نوشیدن بیش از حد قهوه: یکی از راه های 

مرصف  میزان  کم کردن  بیش تر،  انرژی  کسب 

فرد  به  قهوه  نوشیدن  است.  شکر  و  کافئین 

اواخر  در  اما  می دهد؛  انرژی  کاذب  احساس 

احساس  افزایش  به  و  می شود  دردرسساز  روز 

خستگی می انجامد.

مانیتور:  صفحه ی  به  خیره شدن   -5

رسدرد،  موجب  چشم ها  به  اسرتاحت ندادن 

خستگی و تاری دید می شود. برای پیش گیری از 

دقیقه یک بار   20 می توان هر  خستگی چشم ها 

مدت 20 ثانیه روی خود را به سمت چیز دیگری 

برگرداند.

نامناسب:  کاربوهایدریت های  مرصف   -6

و  طبیعی  کاربوهایدریت های  گنجاندن 

و  میوه ها  غالت،  چون  غیرفرآوری شده ای 

انرژی  از شیوه های مؤثر کسب  سبزیجات یکی 

است. زمانی که فرد میزان کافی کاربوهایدریت 

سامل و طبیعی مرصف نکند، مغز مجبور می شود 

انرژی مورد نیازش را از ماهیچه ها دریافت کند و 

این امر موجب خستگی بیش تر می شود.

7- داشنت زندگی به هم ریخته و آشفته: خانه ی 

شلوغ و ذهن آشفته به یک اندازه عامل خستگی 

ذهنی و جسمی هستند.

هر  شدید:  بدنی  فعالیت  یا  کم تحرکی   -8

ساعت یک بار به خود اسرتاحت کوتاهی دهید، 

حرکات کششی سبک انجام داده یا در فاصله ی 

الزم  هم چنان  کنید.  پیاده روی  کوتاهی  زمانی 

در  سنگین  ورزشی  فعالیت های  انجام  از  است 

رشوع کار خودداری کنید؛ چرا که موجب می شود 

بدن مقدار زیادی هورمون اسرتس ترشح کند.

9- کمبود اسرتاحت: فعالیت های روزانه ی خود 

زمان  مدت  که  کنید  دسته بندی  گونه ای  به  را 

کافی برای اسرتاحت کردن داشته باشید.

روابط  مضطرب:  و  افرسده  افراد  با  ارتباط   -10

رفتار  بر  چشم گیری  تأثیر  می توانند  اجتامعی 

در  می کنید  فکر  اگر  باشند.  داشته  فرد  ذهن  و 

زندگی تان افرادی وجود دارند که موجب می شوند 

ا  ب رابطه  ی تان  در  شوید،  خسته  و  افرسده  شام 

آنان تجدیدنظر کنید. )برترین ها(
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مورینیو:  نمی گذارم  چک  به  تیم 
 لیگ  برتری  دیگری  برود

پیگرینی:
 آگوئرو مسی سیتی است

دل پیرو:
 یوونتوس باید با کار گروهی 

ریال مادرید را حذف کند

ژوزه مورینیو، رسمربی چلسی عنوان کرد که اجازه منی دهد 

پرت چک به تیم لیگ برتری دیگر بپیوندد.

نشین  نیمکت  به  چک  چلسی،  به  کورتوا  بازگشت  از  پس 

شد.  خواهد  جدا  چلسی  از  فصل  پایان  در  و  شد  تبدیل 

تیم هایی نظیر آرسنال و پاری سن ژرمن از مشرتیان او هستند 

ولی مورینیو عنوان کرد که قصد فروش او به دیگر تیم های 

لیگ برتری را ندارد.

او در جمع خربنگاران گفت: ژوزه مورینیو یک وجه این قضیه 

است و رومن آبراموویچ، وجهی دیگر. هم چنین هیئت مدیره 

باشگاه . اگر همه چیز در دست من بود، پرت را نگه می داشتم. 

نظر من این است که پرت در تیم مباند. فکر می کنم باشگاه 

باشگاه  دیدیم،  که  هامن طور  و  است  بازی کن  از  مهم تر 

منی کنم  فکر  پرت  بدون  دارد.  یاز  ن خوب  بان  دروازه  دو  به 

می توانستیم قهرمان شویم زیرا او بازی های مهمی در لیگ 

برتر برای مان انجام داد. احتامال قهرمان منی شدیم. به نظر 

من، در درجه ی اول پیرت باید مباند ولی در غیر این صورت، او 

اید در انگلیس مباند. چیزی که منی خواهم این است که او  ب ن

را به باشگاه انگلیسی دیگری بفروشیم.

مانوئل پیگرینی، رسمربی منچسرتسیتی عنوان کرد که 

آگوئرو می تواند نقش مسی را برای آن ها ایفا کند.

لیگ  از  ا  بارسلون توسط  انگلیس  قهرمانی  عنوان  مدافع 

از  نیز  را  برتر  لیگ  در  قهرمانی  و  شد  حذف  قهرمانان 

دست داده است. پیگرینی معتقد است که آن ها بازی کنی 

به نام آگوئرو در اختیار دارند که می تواند نقش مسی را 

برایشان ایفا کند.

اید  او گفت: در ابتدا باید یک مسی دیگر پیدا کنیم. او ب

الدو در ریال مادرید، رسنوشت ساز باشد. پروژه ی  مثل رون

باشگاه این است که هر سال پیرشفت کنیم و بازی کنان 

جدید در باشگاه رشد کنند. مقایسه متام تاریخ کار درستی 

نیست ولی باشگاه در 7 سال اخیر، بودجه ای هزینه کرده 

ایتد مقایسه  بارسا، ریال و یون بایرن،  ا امثال  ب بتواند  که 

شود. مهم ترین تیم های جهان وضعیت مالی خوبی دارند 

به  پروژه ها  این  متام  البته  می خرند.  خوبی  بازی کنان  و 

را  رشد  از  ای  نشانه  سال،  هر  و  دارد  نیاز  طوالنی  زمان 

نشان می دهد. ما هم بازی کن مهمی مثل آگوئرو داریم 

بته بارسا هم همینطور است،  و البته دیگر بازی کنان. ال

فقط مسی در آن تیم نیست بلکه سوارز، نیامر، بوسکتس 

و اینیستا هم هستند. ریال و بایرن هم حداقل 6 بازی کن 

بزرگ دارند.

برابر  یک  بر   2 پیروزی  کسب  با  یوونتوس  فوتبال  تیم 

لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  از  رفت  دور  در  ریال مادرید 

را  رقابت  ها  فینال  به  راه صعود  از  نیمی  اروپا،  قهرمانان 

بانوی  راه   نیمه دوم  آلساندرو دل پیرو  به نظر  اما  پیموده 

پیر برای کسب اولین تجربه حضورش در فینال از سال 

ارائه یک کار گروهی  ا  ب 2003 بسیار سخت است و تنها 

سطح باال می تواند به این هدف دست پیدا کند.

برای   2012 تا   1993 سال های  فاصله  در  که  دل پیرو 

یوونتوس توپ زده، در خصوص بازی برگشت راه راه پوشان 

چهارشنبه  که  ابئو  سانتیاگوبرن در  ریال مادرید  و  تورین 

بازی ها  این  داشت:  اظهار  می شود،  برگزار  جاری  هفته 

واقعاً جذاب هستند. شام منی توانید حدس بزنید که کدام 

بازی کن رسنوشت بازی را مشخص می کند. امیدوارم که 

در  یوونتوس  موفقیت  کلید  گروهی خوب  کار  ارائه یک 

این بازی باشد.

ابئو که  دل پیرو ادامه داد: اگر یوونتوس در سانتیاگو برن

متوسل  گروهی  کار  به  است  سخت  بسیار  آن  در  بازی 

پرمهره  مادرید  ریال   برابر  بتواند  که  است  محال  نشود، 

نتیجه بگیرد.

دل پیرو که برترین گلزن تاریخ باشگاه یونتوس است، در 

دوران بازیگری خود یکی از کابوس های ریالی ها بود. او 

آخرین باری که برابر ریال  مادرید به میدان رفت در مرحله 

گروهی سال 2008 بود که در هر دو بازی رفت و برگشت 

به بانوی پیر برای کسب پیروزی کمک کرد به خصوص 

ابئو که هر دو گل یووه را زد تا هواداران  در سانتیاگو برن

را تشویق  او  و  برخیزند  از جای  به احرتامش  ریال مادرید 

کنند.

لوئیس فان خال:
 به دنبال جذب گرت بیل هستیم

دل پیرو: یوونتوس باید با کار گروهی 
ریال مادرید را حذف کند

فیگو: این بالتر بی برنامه، 
به فکر آینده فوتبال جهان نیست

PSG خواهان انتقال قرضی 
دی ماریا شد

میاتوویچ: 
بارسلونا به اتلتیکو می بازد

زیدان
 مدرک مربی گری خود را گرفت

تعجب شیلیایی ها
 از درخواست های عجیب مسی

ایتد روز پنجشنبه اعالم  باشگاه منچسرتیون

هلند  آیندهوون  پی اس وی  باشگاه  ا  ب کرد 

برای به خدمت گرفنت ممفیس دمپای 21 

تیم  هافبک  است.  رسیده  توافق  به  ساله 

 25 بدل  در  است  قرار  هلند  فوتبال  ملی 

به  ساله  چهار  قراردادی  ا  ب و  یورو  میلیون 

ملحق  رسخ  شیاطین  جمع  به  رسمی  طور 

شود.

لوئیس فان خال که حاال هشتمین بازی کن 

به  را  ایتد  منچسرتیون در  حضورش  زمان  از 

احتاملی  فعالیت  مورد  در  گرفته  خدمت 

تابستانی  نقل و انتقاالت  ازار  ب در  تیم  این 

ایتد هر موقع که  پیش رو گفت: منچسرتیون

اید  ب بیند،  ب جدیدی  بازی کن  جذب  به  یاز  ن

دست به کار شود.

این رسمربی هلندی عالقمند به جذب گرت 

ابع نزدیک به این بازی کن  بیل است ولی من

ریال مادرید  وی  که  کرده اند  عنوان  ولزی 

همچون  مدافعانی  کرد.  نخواهد  ترک  را 

اتانیل کالین و متس هوملس هم مدنظر  ن

به  نیاز مربم  اما وی حاال  فان خال هستند 

هم  آن  می بیند،  میانی  هافبک  یک  جذب 

ا توجه به 34 ساله شدن مایکل کریک در  ب

تا پایان  تابستان پیش  رو و خانه نشینی او 

ناحیه  از  مصدومیت  خاطر  به  جاری  فصل 

کشاله ران.

میانی  هافبک  پست  برای  که  خال  فان 

کوین  همچون  بازی کنانی  به  چشم 

در  دارد،  گوندوگان  ایلکای  و  اشرتومتان 

ساله اش   33 هافبک  مصدومیت  مورد 

دیگر  فصل  این  در  کریک  داشت:  اظهار 

قادر به بازی کردن نیست. ما در حال حارض 

تنها یک هافبک جنگنده در ترکیب داریم. 

ایتد فاقد تعادل  به واقع ترکیب منچسرت یون

ازار  ب در  می خواهم  همین  برای  است  الزم 

کنم.  ترمیم  را  آن  بعدی  نقل و انتقاالت 

زندگی در 34 سالگی به پایان منی رسد ولی 

یعنی  این  حرفه ای  الیست  فوتب یک  برای 

نزدیک شدن به پایان دوره بازیگری، برای 

اید در این پست دست به کار شویم  همین ب

و بازی کنی جدید بگیریم.

منچسرت  رسخپوشان  ساله   63 رسمربی 

تهدید  از  شاگردانش  به  هشدار  ضمن 

لیگ  در  تیم  این  چهارمی  جایگاه 

وضعیت  مورد  در  لیورپول  توسط  برتر 

بازی کنانش در آستانه دیدار دیشب )شنبه( 

کریستال پاالس  خانه  در  ایتد  منچسرتیون

را  بازی  این  ما  بازی کنان  برخی  گفت: 

ولی  می دهند  دست  از  بیامری  خاطر  به 

شام  به  را  دقیق شان  تعداد  منی توانم 

تا جای  به هر حال سعی می کنیم  بگویم. 

ممکن تعداد بیشرتی از بازی کنان  را به این 

بازی برسانیم.

او  این است که  فان خال  برای  خرب خوش 

برای این دیدار، بازی کنانی نظیر لوک شاو، 

روخو  مارکوس  و  اوانس  جانی  جونز،  فیل 

رهایی  مصدومیت  بند  از  تازگی  به  که  را 

یافته اند، در اختیار خواهد داشت.

بر   2 پیروزی  با کسب  یوونتوس  فوتبال  تیم 
مرحله  از  رفت  دور  در  ریال مادرید  برابر  یک 
از راه  نیمی  اروپا،  نهایی لیگ قهرمانان  نیمه 
صعود به فینال رقابت  ها را پیموده اما به نظر 
آلساندرو دل پیرو نیمه دوم راه  بانوی پیر برای 
کسب اولین تجربه حضورش در فینال از سال 
یک  ارائه  با  تنها  و  است  بسیار سخت   2003
این هدف  به  باال می تواند  کار گروهی سطح 

دست پیدا کند.
دل پیرو که در فاصله سال های 1993 تا 2012 
بازی  خصوص  در  زده،  توپ  یوونتوس  برای 
در  ریال مادرید  و  تورین  راه راه پوشان  برگشت 
جاری  هفته  چهارشنبه  که  سانتیاگوبرنابئو 
برگزار می شود، اظهار داشت: این بازی ها واقعًا 
بزنید  حدس  نمی توانید  شما  هستند.  جذاب 
را مشخص  بازی  بازی کن سرنوشت  که کدام 

گروهی  کار  یک  ارائه  که  امیدوارم  می کند. 
بازی  این  در  یوونتوس  موفقیت  کلید  خوب 

باشد.
سانتیاگو  در  یوونتوس  اگر  داد:  ادامه  دل پیرو 
به  بازی در آن بسیار سخت است  برنابئو که 
که  است  محال  نشود،  متوسل  گروهی  کار 

بتواند برابر ریال  مادرید پرمهره نتیجه بگیرد.
باشگاه  تاریخ  گلزن  برترین  که  دل پیرو 
یکی  خود  بازیگری  دوران  در  است،  یونتوس 
باری  آخرین  او  بود.  ریالی ها  کابوس های  از 
که برابر ریال  مادرید به میدان رفت در مرحله 
گروهی سال 2008 بود که در هر دو بازی رفت 
پیروزی  کسب  برای  پیر  بانوی  به  برگشت  و 
کمک کرد به خصوص در سانتیاگو برنابئو که 
هر دو گل یووه را زد تا هواداران ریال مادرید به 
احترامش از جای برخیزند و او را تشویق کنند.

بازی کن  عنوان  به  سال ها  که  فیگو  لوئیس 
کسب  پرتگالی ها  برای  زیادی  افتخارات 
علی  پرنس  فان پراگ،  میشل  درکنار  کرده، 
بن الحسین و سپ بالتر نامزد انتخابات ریاست 

فیفا در تاریخ 29 می)8 جوزا 94( است.
وی از این که رئیس کنونی فیفا یعنی بالتر 
79 ساله و سوئیسی، برنامه و کمپین انتخاباتی 

ندارد، ایراد گرفته است.
اتفاقی  این  می کنم  فکر  اظهارداشت:  فیگو 
عجیب است. چون در انتخابات همه نامزد ها 
که  سازمانی  قبال  در  برنامه ای  و  کمپین 

حالی  در  دارند.  کنند،  هدایتش  می خواهند 
از  یکی  که  است  شگفتی  و  تعجب  مایه  که 
نامزد ها هیچ طرح و برنامه ای را معرفی نکرده 
فکر  به  او  که  باشد  این  دلیلش  شاید  است. 
آینده فوتبال نیست. من در چند محفل شنیدم 
او فقط به فکر گذشته ها است و در این مورد 

صحبت می کند.
وی ادامه داد: گمان کنم نگاه به آینده توسط 
یک مدیر، حرکتی بسیار مهم است که نشان 
می دهد چه راه هایی را برای پیشرفت و ترقی 

درنظرگرفته است.

در  ماریا  دی  آنخل  حضور  دوران 

همین  به  است  ممکن  ایتد  منچسرتیون

فصل ختم شده و او تابستان آتی راهی پاری 

سن ژرمن شود.

آنخل دی ماریا که با رسوصدای فراوان و با 

قیمت 75 میلیون یورو، تابستان گذشته از 

ایتد شد، هرگز  ریال مادرید راهی منچسرتیون

به  را  می رفت  او  از  که  انتظاراتی  نتوانست 

خوبی برآورده کرده و به یک نیمکت نشین 

در این تیم مبدل شد. 

ایتد  یون از  او  جدایی  مورد  در  زمزمه هایی 

حتی  و  می شد  شنیده  فصل  انتهای  در 

از  خرب  پیش  روز  چند  انگلیسی  رسانه های 

ا باشگاه  پاری  مذاکره مدیر برنامه های او ب

سن ژرمن نیز دادند. نرشیه سان ضمن تایید 

این خرب، دیروز مدعی شد که پاریسی ها از 

مدیران منچسرت خواسته اند تا دی ماریا را 

در ازای پرداخت 6 میلیون پوند، یک فصل 

بصورت قرضی به آن ها بدهد. 

خود  را  آرژانتینی  ستاره  این  حقوق  متام 

اینکه  کرد؛ ضمن  خواهند  تقبل  پاریسی ها 

انتهای  در  که  اند  کرده  درخواست  آن ها 

ماریا  دی  قطعی  خرید  شانس  بعد،  فصل 

تابستان  جی  اس  پی  باشند.  داشته  نیز  را 

باشگاه های  جدی ترین  از  نیز  گذشته 

خواهان دی ماریا بود.

بسیاری، این فصل اللیگا را با فصل 2007-2006 
که ریال مادرید در واپسین هفته ها، صدرنشینی 
شد،  قهرمان  نهایت  در  و  گرفت  بارسلونا  از  را 

مقایسه می کنند.
پدراک میاتوویچ که در فصل 2006-2007، مدیر 
ورزشی ریال بود، در مورد شباهت های آن فصل 
به شخصه  AS گفت:  به  دیروز  با فصل جاری 
می بینم.  دو فصل  این  بین  زیادی  شباهت های 
بارسا مثل امسال تا هفته های پایانی صدرنشین 
بود. آن ها قهرمان اروپا نیز بودند؛ در حالیکه ما 
4 سال بود قهرمان اللیگا نشده بودیم. بازی کنان 
ریال باید تمرکز خودشان را از دست ندهند و به 

پیروزی در هر سه بازی بعدی فکر کنند. 

باید امیدوار باشیم که بارسا در یکی از بازی های 
بعدی خود امتیاز از دست بدهد. من که اطمینان 
قهرمانی  که  افسوس  می افتد.  اتفاق  این  دارم 
در  وقتی  سال  آن  ندارد.  بستگی  خودمان  به 
اعتماد  کردیم،  مساوی   3-3 بارسلونا  با  نوکمپ 
به نفس مان بیشتر شد. بازی کنان مصمم شدند 
که حداکثر امتیازات باقی مانده را کسب کنند و 

خوشبختانه بارسا هم امتیاز از دست داد. 
البته  و  برد  خواهد  را  والنسیا   1-3 ریال  امشب 
بارسا هم سوسیداد را شکست می دهد. در بازی 
بعدی، ریال 2-0 اسپانیول را می برد و بارسا 1-2 
در زمین اتلتیکو می بازد. به اتلتیکو و پیروزی این 

تیم بر بارسا ایمان دارم.

زین الدین زیدان، مربی تیم دوم ریال مادرید، روز 
گذشته با قرار دادن عکس زیر در اینتساگرامش 
نوشت: از این که دیپلم مربی گری خودم را گرفتم 

احساس غرور می کنم. ماموریت انجام شد.
مربی گری  دیپلم  معادل  پرو،  فیفا  الیسنس 
سوی  از  که  اسپانیاست  در  سوم  سطح 

این که  برای  کشور  این  فوتبال  فدراسیون 
بر  را  اللیگایی  تیم  یک  مربی گری  شخصی، 
عهده داشته باشد به رسمیت شناخته می شود. 
پیش  این مدرک، چندی  نداشتن  بخاطر  زیدان 
نیز  محروم  اسپانیا  فوتبال  فدراسیون  سوی  از 

شده بود.

مدیران هتل سرنا سوئیت در کشور شیلی، محل 
اقامت تیم ملی آرژانتین در کوپا امریکا، از چند 
شگفتی  ابراز  مسی  و  آرژانتینی ها  درخواست 

کردند.
امسال  جون  جنوبی،  آمریکای  ملت های  جام 
و  شد  خواهد  برگزار  شیلی  کشور  میزبانی  به 
آرژانتینی ها که دو بازی مقابل اروگوئه و پاراگوئه 
سرنا  هتل  کرد،  خواهند  برگزار  سرنا  شهر  در  را 

سوئیت را برای اقامت خود انتخاب کرده اند. 
یکی از مدیران این هتل، لیستی از درخواست های 
رسانه ها  اختیار  در  را  آرژانتین  فوتبال  فدراسیون 
درخواست ها  این  از  برخی  تهیه  از  و  داده  قرار 
مدیران  از  آرژانتینی ها  است.  کرده  نگرانی  ابراز 

این هتل درخواست کرده اند که سه جکوزی در 
بگیرد.  قرار  آرژانتین  ملی  تیم  بازی کنان  اختیار 
حلقه  یک  درجه،   28 آب  دمای  با  استخر  یک 
بسکتبال، اینتنرت و وای فای برای همه اتفاق ها، 
یک سالن بازی و یک سالن سینمای اختصاصی 
نیز از دیگر خواسته های آرژانتینی ها عنوان شده 

است. 
یک  مسی  لئو  میان،  این  در  این که  ضمن 
پیش خدمت اختصاصی برای خود و خانواده اش 
داده  درخواست  خود  برای  بادیگارد  یک  نیز  و 
است. به گفته این مدیر، تهیه حلقه بسکتبال و 
بوده که  خواسته های مسی، عجیب ترین چیزی 

از آن ها درخواست شده است.
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محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
اثر  از  که  می گویند  فاریاب  والیت 
جاری شدن سیالب در چندین منطقه ی 
شده اند.  کشته  نفر  هشت  والیت،  این 
سیالب ها  این  که  می شود  گفته 
کرده اند؛  وارد  مردم  به  زیاد  خسارات 
را  مردم  خانه های  و  مواشی  زمین ها، 

آب برده  است.
شورای  رییس  عبدالباقی هاشمی، 
شنبه  شب  که  گفته  فاریاب  والیتی 
ولسوالی های  در  باران  بارش  با 
جاری  سیل  بلچراغ  و  پشتون کوت 
ولسوالی  در  نفر  پنج  آن  اثر  از  که  شد  
ولسوالی  در  دیگر  نفر  سه  و  بلچراغ 
همین  در  شده اند.  کشته  پشتون کوت 
فیض آباد- شاهراه  سیالب ها  حال، 

ترافیک مسدود کرده  به روی  را  تخار 
دو طرف  در  مسافربری  موتر  و صد ها 

شاهراه گیر مانده اند.
معاون  بارز،  عبدالستار  هم چنان 
در  گفت،  فاریاب  والیت  سرپرست 
تلف  تن  هفت  طبیعی  رویداد  این 
تخریب  مسکونی  منزل   1540 و  شده 
گردیده اند. آقای بارز افزود که قربانیان 
امکان  و  بوده  مردان  همه  رویداد  این 
و خسارات  تعداد کشته شده ها  که  دارد 

وارد شده به مردم بیش تر از این باشد.
پیش از این در بدخشان و والیت های 
چون  طبیعی   رویداد های  شمال،  دیگر 
سیالب ها  سرازیر شدن  و  زمین  رانش 
و  گرفته  را  مردم  از  زیادی  تعداد  جان 

هزاران خانه را ویران کرده اند.

درگیری  در  روز:  اطالعات 
شب شنبه میان نیروهای پولیس 
ولسوالی  در  طالب  شورشیان  و 
چهار  فاریاب،  والیت  المار 
و  فاروق  مال  به شمول  شورشی، 
مال عمر، کشته و شش تن دیگر 

زخمی شدند.
فاریاب  والیت  مقام  های 
بر  تلفات  وارد شدن  با  هم زمان 
شورشیان طالب در ولسوالی المار 
درگیری  آغاز  از  فاریاب،  والیت 
امنیتی  نیروهای  و  طالبان  میان 
والیت  این  قیصار  ولسوالی  در 
محمد صالح  می دهند.  خبر  نیز 
می گوید  المار  ولسوال  صالح، 
شورشی  صدها  شنبه  شب  که 
پولیس در  پاسگاه های  بر  طالب 
بخاری قلعه،  دیوانه خانه،  مناطق 
حمله  ولسوالی  مرکز  و  تی جم 
کردند که این درگیری ها تا آغاز 
آقای  یافتند.  ادامه  شنبه  صبح 
صالح گفت که این حمله توسط 
نیروهای امنیتی و مردمی عقب 

زده شد . 

سید آقا، فرمانده پولیس ولسوالی 
المار گفت که در این درگیری ها 
مقدار زیادی جنگ افزار و سالح 
امنیتی  نیروهای  دست  به 
افتاده اند. به گفته ی این فرمانده، 
تن  درگیری صرف یک  این  در 
از نیروهای مردمی زخمی شده و 
به مردمان ُملکی آسیبی نرسیده 
گفته  حال،  همین  در  است. 
ولسوالی  در  جنگ  که  می شود 
آغاز  نیز  فاریاب  والیت  قیصار 

شده است.
قطعه ی  فرمانده  بسم اهلل، 
محلی  پولیس  نفری  یک صد 
می گوید که ده ها مخالف مسلح 
مناطق  در  دیروز  صبح  آغاز  از 
چیجکتو و ارکلیک این ولسوالی 
او،  گفته ی  به  کرده اند.  حمله 
درگیری در این مناطق تا کنون 
ادامه دارد و تا هنوز تلفاتی در پی 

نداشته است.
مورد  در  کنون  تا  طالبان  اما 
درگیری ها  این  در  تلفات شان 

چیزی نگفته اند.

اجتماعی-فرهنگی  سازمان 
همکاری  به  قلم«  و  »اندیشه 
برای  جوان  »فعاالن  شبکه ی 
اصالح و تغییر« پنج شنبه هفته ی 
قلم،  روز  ثور،   16 از  گذشته 
محفل  این  در  کردند.  تجلیل 
که تعداد زیادی از نویسندگان، 
شرکت  قلم به دستان  و  شاعران 
و  قلم  جایگاه  بودند،  کرده 
در  را  نویسندگان  وضعیت 

افغانستان به بررسی گرفتند.
در  سحر   شریعتی  حفیظ  دکتر 
مورد جایگاه قلم از بدو تاریخ 
را  قلم  کرده،  اکنون صحبت  تا 
سربلندی  قله های  فتح  سالح 
وضعیت  به  او  دانست. 
افغانستان  در  نویسندگان 
در  ما  قلم  گفت:  کرده  اشاره 
قاتل  که  است  کسانی  خدمت 
ما  قلم  می گوید،  او  اند.  قلم 
از  ما  » به  نمی نویسد،  راست 
آخر  سال  تا  مکتب  اول  صنف 
درس  دروغین  تاریخ  دانشگاه 
شریعتی  آقای  می شود«.  داده 

اسیر  ما  قلم  گفت،  هم چنان 
هنوز  که  کسانی  اسیر  است، 
درک  را  نویسندگی  رسالت 

نمی توانند. 
شاعران  از  یکی  نادری،  پرتو 
»سخن  تکه شعری-  به  کشور  
بر مدار سلطان بگو، نه بر مدار 
علم خود«- اشاره کرد  و گفت: 
ما،  نویسندگان  و  ما  رسانه های 
که  دارند  قرار  مافیایی  گرو  در 
بر مدار آنان باید سخن گویند. 
او به ممنوع الخروج اعالم کردن 
توسط  کتاب ها  از  تعدادی 
فرهنگ   و  اطالعات  وزارت 
اشاره کرد و گفت، این وزارت 
این  منطق  و  سنجش  کدام  با 
کتاب ها را ممنوع الخروج اعالم 
کرد،  اضافه  او  است؟  کرده 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  اگر 
کمسیون  که  کرده  اعتراف 
بررسی تخطی ها و شکایت های 
رسانه ای غیر قانونی بوده است، 
پیگرد  مورد  باید  کمیسیون  این 

قرار بگیرد.

چهار طالب
 در فاریاب کشته شدند

روز قلم در دانشگاه کابل 
گرامی داشته شد

Ehsani Brothers Marble Industriesصنایع سنگ مرمر برادران احسانی
تولید و عرضه کننده  انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
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arifsalihi@yahoo.com
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