همکاری استخباراتی با پاکستان،
خیانت به خاک افغانستان است

(موضع کرزی در قبال منافع ملی افغانستان)

امضای شتابزده و محرمانهی اخیر موافقتنامهی تبادل اطالعات
استخباراتی با پاکستان باعث شده است حامد کرزی ،رییس جمهور
پیشین افغانستان ،راهش را از اشرف غنی ،رییس جمهور فعلی
افغانستان جدا کند .سیاستهایی که ارگ در قبال اسالمآباد ،بهویژه
معامالت با ارتش پاکستان ،در پیش گرفته است ،به شکاف عمیق میان
رییسان جمهور فعلی و پیشین افغانستان انجامیده است .این حالت
نتیجهی ماهها اختالف بر سر مسایل کلیدی ملی است...
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بامیان پایتخت فرهنگی سارک شد
Photo: Frishta Matin

امراهلل صالح:
غنی رابطهی نزدیکی با انگلیس دارد

صفحه3

نگرانی گروه بینالمللی بحران
از عملکرد پولیس محلی در افغانستان
اطالعات روز :گروه بینالمللی بحران در گزارش جدید خود از عملکرد نیروهای
پولیس محلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که حکومت افغانستان باید
از عملکرد نیروهای پولیس محلی نظارت کند.
گروه بینالمللی بحران روز چهارشنبه هفتهی گذشته گزارش خود که نتیجهی تحقیق
ادامه صفحه2
از هشت والیت افغانستان است را منتشر کرد...

رییس جمهور:
کونیم میلیارد دالر
در چهارسال آینده ی 
برای بازسازی شبکههای آبیاری هزینه میشود

اطالعات روز :رییس جمهور غنی روز گذشته به مناسبت روز جهانی حفاظت از
محیط زیست با ابراز نگرانی از وضعیت محیط زیست ،آبهای غیرصحی و هوای
کونیم میلیارد
نامناسب ،اعالم کرد که حکومت در نظر دارد تا چهار یا پنج سال آینده ی 
ادامه صفحه2
دالر را برای بازسازی و توسعهی شبکههای آبیاری ،بندها...

«امراهلل صالح» رییس سابق ریاست امنیت ملی افغانستان در دوران
ریاستجمهوری حامد کرزی ،در گفتوگو با «ساندی گاردین» در
خصوص مقابله با تهدیدهای جاری از سوی طالبان و تفاهمنامهی
همکاری اطالعاتی سازمانهای اطالعاتی افغانستان و پاکستان که
تنشهای زیادی در افغانستان ایجاد کرده ،به اظهار نظر پرداخته است.
صفحه 3

بامیان؛
بزرگ و فراموششده

روز گذشته بامیان با حضور مقامهای بلندپایهی دولتی ،نمایندگان کشورهای عضو
سارک و صدها تن از روزنامهنگاران ،هنرمندان و فرهنگیان و مردم بامیان رسما به
عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک انتخاب شد .این نخستین شهر است
که رسماً عنوان پایتخت فرهنگی سازمان همکاریهای منطقهای سارک را از آن خود
میکند .اما چرا بامیان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک انتخاب شد؟
صفحه 5
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بامیان؛ فقر اقتصادی،
انزوای سیاسی و شکوه فرهنگی



رحمت اهلل ارشاد

تا اسمی از بامیان میشنوید ،حتامً بودای بامیان یادتان میآید.
همین نام و همین نشان کافیست که شکوه فرهنگی بامیان
خوشحالمان کند .اما این والیت ،به اندازهی نامش (بامیان) مرفه،
آرام و خوشایند نیست .بامیان شاید بام دنیا باشد ،که از بلندای
این بام بتوان بودای به زمین ریخته و غلغله و ضحاک ویران را
متاشا کرد و بند امیر را نفس کشید .اما بامیان جهنم دنیا نیز هست.
انسانهای بامیانی هنوز مغارهنشینند و در کوهها زندگی میکنند.
بامیان بودا داشت ،ضحاک و غلغلهای را زیست ،بند امیری دارد؛
اما شفاخانه ندارد ،رسکهایش خراب اند ،مکتبهایش کم اند،
امنیت راههایش خراب است ،بودایش افتاده است ،شهرش کوچک
است ،روستایش توسعهنیافته ،مردمش فقیر ،جوانانش بیکار و
مادرانش بیامرند.
بامیان هرچند که منونهی فرهنگی است؛ اما مصداق کامل
محرومیت نیز هست .بامیان هرازگاهی برای افغانستان افتخاری
آفریده است ،اما از میلیاردها دالری که به افغانستان کمک شده
است ،سهم اندکی داشته است .افتخارات بامیان بیشامرند و
غیرقابل خوانش؛ اما محرومیت و فقرش برجستهتر است و قابل
دید.
بامیان منونهی برجستهی ُرشد فرهنگی در افغانستان است.
دانشجویان این والیت منونه اند و منره اول .شکوفایی بامیانیها
در تحصیل چند سال قبل نزدیک بود به یک جنجال قومی تبدیل
شود؛ سالی که شاگردان مکاتب والیت بامیان خوب درخشیدند و در
کانکور بیشرتین سهم در کامیابی را داشتند و بیشرتینشان بهرتین
منره گرفتند و به بهرتین دانشگاهها راه یافتند .فعاالن مدنی آن،
مبتکر و پیشگام فعالیتهای مدنی اند .طبیعت آن توریستی و جذاب
است .در عرصهی فرهنگی ،تندیسهای بودایی که حاال افتادهاند را
دارد ،غلغه و ضحاک ،درهی فوالدی ،بند امیر و ...را دارد .این همه
باعث شده که بامیان را منونهی فرهنگی در افغانستان و در جنوب
آسیا انتخاب کند .اما از جانب دیگر ،بامیان و اینهمه افتخارات
چون در بامیان اند ،باعث شده که بامیان همینطوری مباند و روند
یکجانبهی افتخارات فرهنگیاش افزایش یابد .این والیت هرچند
که رشد فرهنگی دارد ،اما از نظر سیاسی منزوی است ،از نظر
اقتصادی فقیر و توسعهنیافته و از نظر خدماتی در حد یک روستای
دورافتاده است.
بامیان با اینهمه نام و ظرفیت برای افزایش درآمدهای داخلی
افغانستان ،سهم بسیار بسیار اندک در کمکهای بیناملللیای که تا
هنوز در افغانستان به مرصف رسیده ،داشته است .میزان کمکهای
خارجی که در این والیت به مرصف رسیده ،کمرت از یکبیستم مبالغ
کمکشده به شامری از والیتهای دیگر در افغانستان است.
در این نابرابری دولت افغانستان مقرص اول است .بامیان عمدا ً
والیت محروم از کمکهای دولتی و جامعهی جهانی بوده است.
سیزده سال گذشته بودجهی دولت و کمکهای جامعهی جهانی با
مداخلهی عمدی مقامهای حکومتی و نهادهای مالی ،در مناطق
هزارهنشین کمرت اختصاص داده شده است .گزارشهایی که
نهادهای بیناملللی منترش کردهاند ،نشان میدهند که هیچ والیت
هزارهنشین به اندازهی یکدهم کمکهایی که به والیتهای
پشتوننشین در طول سیزده سال گذشته شده ،سهم نداشتهاند.
بامیان نیز از جملهی والیتهایی است که به لطف امنیت و به دلیل
اینکه اکرثیت باشندگان آن هزاره است ،از این کمکها محروم
بوده است.
نتیجهی این محرومیت ،فقر اقتصادی است که حاال بامیان و
بامیانیان درگیر آن است .پیامد کالنتر آن این است که بامیان
دورافتاده مانده است و در انزوای سیاست افغانستان .این انزوای
سیاسی و فقر اقتصادی پایان منییابد ،مگر اینکه حکومت
افغانستان در ساخت جادههای بامیان و شاهراه کابل-هرات اقدام
کند و بامیان را به عنوان یک ظرفیت جغرافیایی برای جذب توریست
و گردشگری فکر کند و ساالنه از این ظرفیت درآمد کالن مالی به
دست آورد.
اما حاال که بامیان پایتخت فرهنگی سارک شد ،انتظار میرود که
حکومت افغانستان به سیاستهای تبعیضآمیز خود در قبال این
والیت تجدید نظر کند و بامیان را به عنوان والیتی از والیتهای
افغانستان فکر کند .حکومت بامیان را بسازد تا سود ناشی از
جاذبههای توریستی و درآمد ناشی از محصوالت زراعتی آن را به
جیب بزند و جیب مردم را پُر کند.
متأسفانه تا نگاه تبعیضآمیز حکومت به بامیان ادامه دارد ،انتظار
رسمایهگذاریهای مستقیم خارجی برای بازسازی بامیان نیز ممکن
نیست .حکومتی که میتواند به بامیان بر اساس اینکه چه کسانی
در آن زندگی میکنند ،منابع و امکانات اختصاص بدهد ،میتواند
صد دروغ ردیف کند تا کشورهای خارجی و نهادهای بیناملللی را از
بازسازی و رسمایهگذاری در بامیان منرصف کند.

بامیان پایتخت فرهنگی سارک شد
اطالعات روز :والیت بامیان در مرکز افغانستان رسماً به
عنوان پایتخت سازمان همکاریهای کشورهای جنوب
آسیا (سارک) برای سال  2015میالدی اعالم شد.
جشنوارهی انتخاب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی
سارک دیروز (جمعه 15 ،جوزا) با حضور مقامهای ارشد
حکومتی ،مسئوالن سازمان سارک ،مسئوالن کشورهای
ناظر این سازمان و نمایندگان کشورهای عضو این سازمان
برگزار شد.
سرور دانش ،معاون دوم رییس جمهور در سخنرانیاش
در این جشنواره ،بامیان را محل زایش بخشی از فرهنگ
جهانی خواند و گفت ،اماکنی مانند شهر غلغله ،شهر
ضحاک ،شهر شاهی ،باالحصار و چهلبرج و بهویژه
پیکرههای بودا بیانگر خالقیت و تمدن مردم بامیان هستند.
دانش از سازمان سارک و کشورهای عضو آن خواست که
برای «تغییر سیمای بامیان» به این والیت کمک اقتصادی
کنند.
معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به محرومیتهای
این والیت گفت که به دلیل حجم وسیع محرومیت بامیان
کمتر شاهد پیشرفت و توسعه بوده است .او از روند ُکند
توسعه در بامیان انتقاد کرد و گفت که برنامههای توسعهای
در کشور باید به صورت متوازن اجرا شوند.
محمد محقق ،معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی
نیز با تأکید بر ارزش و اهمیت تاریخی بامیان گفت که
بامیان مرکز تالقی تمدنهای مشرق زمین بوده و ما شاهد
تالقی تمدنهای زرتشتی ،بودایی و تمدن اسالمی در آن

بودهایم .محقق مجسمههای بودا را از شاهکارهای تمدن
قدیم بشری در والیت بامیان خواند و گفت که متأسفانه این
شاهکارها توسط جاهالن عصر تخریب شدند.
او افزود« :کسانی که دیروز شاهکارهای تمدن بامیان را
نابود کردند ،امروز این ارزشهای فرهنگی را در سایر نقاط
جهان از بین میبرند .ما از سازمانهای بینالمللی ،مخصوصاً
از سازمان ملل متحد میخواهیم که جلو رشد افراطیگری
را بگیرند تا هر روز شاهد فجایع فرهنگی نباشیم».
او همچنان از سازمان ملل خواست که نگذارد گروههای
افراطی مانند داعش و طالبان بیشت ِر این اماکن و ارزشهای
فرهنگی را نابود کنند.
محقق با اشاره به مشکالت کنونی افغانستان و عدم توجه
کشورهای جهان گفت« :پس از اجالس بن ،ما نتوانستیم
از توجهات مالی و نظامی جهان برای امنیت خود استفاده
کنیم؛ اما امروز ،کشورهای جهان ،اولویتهای دیگری پیدا
کردهاند و کشورهای ناتو حق یا ناحق به جاهای دیگری
مصروف شدهاند .افغانستان در حال فراموششدن است و
مشکالت افغانستان زیاد میشوند .ما اکنون نیازمند همدلی
و همسویی هستیم تا امنیت تأمین شود».
محمدآصف مبلغ ،سرپرست والیت بامیان در سخنرانی
خود در این جشنواره از عدم توجه دولت مرکزی به توسعه
و بازسازی این والیت انتقاد کرد و گفت که بامیان در
زمینهی توسعه مورد بیتوجهی قرار گرفته است و سیمای
بامیان با افتخاراتش یکسان نیست .مبلغ گفت که چشم
انتظار بامیانیها تنها به کمک و طرحهای بازسازی سازمان

سارک دوخته شده است.
سرپرست والیت بامیان در مورد گردشگری و گسترش
آن گفت که گسترش گردشگری بدون سیاستگذاری
واقعبینانه ،معرفی داشتههای مادی و معنوی این والیت و
گسترش همکاریهای همهجانبه و مداوم بین کشورهای
عضو سازمان سارک ،ممکن نخواهد بود .او گفت که
به همین دلیل ،حکومت محلی بامیان از کشورهای عضو
سازمان سارک خواسته است که «سکرتریت» دایمی
پایتخت فرهنگی این سازمان به بامیان واگذار شود.
سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا (سارک) در
 ۸دسامبر  ۱۹۸۵با حضور کشورهای هند ،پاکستان،
بنگالدش ،سریالنکا ،نیپال و بوتان تأسیس شد .افغانستان
در سال  ۲۰۰۷عضویت این سازمان را به دست آورد و سال
گذشته هیأتی از طرف این سازمان به بامیان سفر کرد و این
والیت را به عنوان پایتخت فرهنگی سارک مناسب دانست.
بامیان یکی از والیتهای مرکزی کشور است که آثار
تاریخی و مناظر طبیعی زیادی را در خود جای داده است.
از جملهی آثار تاریخی بامیان ،هشت اثر به عنوان میراث
فرهنگی جهانی در مؤسسهی علمی ،فرهنگی و آموزشی
سازمان ملل (یونسکو) ثبت شدهاند .وجود همین آثار
تاریخی و مناظر طبیعی بود که سازمان سارک بامیان را به
عنوان پایتخت فرهنگی خود انتخاب کرد.
به باور آگاهان ،حفظ آثار باستانی و رشد صنعت
گردشگری در بامیان میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی
باشندگان این والیت مؤثر واقع شود.

نگرانی گروه بینالمللی بحران
از عملکرد پولیس محلی در افغانستان
اطالعات روز :گروه بینالمللی بحران در
گزارش جدید خود از عملکرد نیروهای
پولیس محلی در افغانستان ابراز نگرانی
کرده و گفته است که حکومت افغانستان
باید از عملکرد نیروهای پولیس محلی
نظارت کند.
گروه بینالمللی بحران روز چهارشنبه
هفتهی گذشته گزارش خود که نتیجهی
تحقیق از هشت والیت افغانستان است را
منتشر کرد .این مؤسسه در گزارش خود
پولیس محلی افغانستان را خطرناک خوانده
و گفته است که حکومت در برابر گسترش
آنها باید مقاومت کند.
نیروهای پولیس محلی در کشور نزدیک به

 ۳۰هزار تن هستند و در  ۲۹والیت فعالیت
دارند .این نیروها در ساختار اصلی نیروهای
امنیتی افغانستان قرار ندارند ،ولی به وزارت
داخله پاسخگو هستند .در چند سال گذشته
در زمان حکومت حامد کرزی ،رییس
جمهور قبلی کشور ،دههزار پولیس محلی
برای مهار شورشیان ایجاد شد.
در گزارش گروه بینالمللی بحران آمده
که شماری از نیروهای پولیس محلی در
برخی محلهها مرتکب جنایاتی چون کشتار
غیرنظامیان ،دزدی ،تجاوز ،آدمربایی
و قاچاق مواد مخدر شدهاند .این گروه
آوردن اصالحات برای نظارت از عملکرد
پولیس محلی را یک نیاز خوانده و گفته

است ،در جاهایی که پولیس محلی باعث
ناامنی میشود ،باید تشکیالت آنها از بین
برده شده و بقیهی نیروهای آنان به نیروهای
امنیتی مدغم شوند.
این در حالیست که با افزایش ناامنیها در
والیتهای شمالی افغانستان در سال جاری،
مردم تقاضا دارند که تشکیالت واحدهای
بیشتری از پولیس محلی ایجاد شود .اما
نجیباهلل دانش ،یکی از سخنگویان وزارت
داخله با رد گزارش گروه بینالمللی بحران
در مورد عملکرد نیروهای پولیس محلی
گفته که این گروه تصویر دقیقی از پولیس
محلی ارائه نکرده است و حکومت نظارت
الزم را بر عملکرد نیروها دارد.

آقای دانش گفت« :پولیس محلی بیشترین
مؤثریت را در جنگ داشته و اینها
در آوردن امنیت و آسایش برای مردم
افغانستان دستآوردهای مثبتی داشتهاند».
دانش گفته که وزارت داخله از تخطیهای
این نیروها باخبر است و در سال گذشته
 100مورد تخطی پولیس محلی را بررسی
کرده است.
گروه بینالمللی بحران در مورد حذف
فوری تشکیالت نیروهای پولیس محلی
گفته که این کار زمینهی بیشتری را برای
شورشیان مساعد میسازد و باید پولیس
محلی به صورت تدریجی و روشمند داخل
ساختار نیروهای امنیتی افغانستان گردد.

رییس جمهور:
کونیم میلیارد دالر
در چهارسال آینده ی 
برای بازسازی شبکههای آبیاری هزینه میشود
اطالعات روز :رییس جمهور غنی روز گذشته به مناسبت
روز جهانی حفاظت از محیط زیست با ابراز نگرانی از
وضعیت محیط زیست ،آبهای غیرصحی و هوای نامناسب،
اعالم کرد که حکومت در نظر دارد تا چهار یا پنج سال
آینده یکونیم میلیارد دالر را برای بازسازی و توسعهی
شبکههای آبیاری ،بندها و کاریزها هزینه کند.
همچنان رییس جمهور روز گذشته در حرکتی نمادین ،با
پوشیدن لباس نارنجیرنگ کارمندان شهرداری ،داخل شهر
رفت و به جمعآوری زبالهها پرداخت .در خبرنامهی ریاست
جمهوری آمده که حکومت فیصله کرده که برای رشد
فرهنگ حفاظت از محیط زندگی ،روز محیط زیست را در
تقویم رسمی به هفتهی محیط زیست تبدیل کند و پس از
این هر سال از  15تا  21جوزا ،ادارهی ملی حفاظت از محیط

زیست و سایر ادارهها از طریق برنامههای مختلف ،هفتهی
محیط زیست را تجلیل کنند تا بیداری اجتماعی تقویت شده
ِ
محیط زیستی سرعت یابد.
و روند مبارزه با مشکالت
همچنان در این خبرنامه آمده که در افغانستان برای کاهش
آلودهگیهای صوتی به اقدامات جدی ضرورت است .این
آلودهگیها که باعث بروز مریضیهای روحی و روانی
میشوند ،در شهرهای ما زیاد است .رییس جمهور با اشاره
به تلفات ناشی از آبهای آلوده گفت« :نوشیدن آبهای
غیرصحی همهساله باعث مرگ میلیونها انسان در جهان
میشود و این موضوع یکی از مشکالت بزرگ مردم ماست.
در شهرهای کشور اکثر مردم آب آشامیدنی پاک ندارند و
در قریهها این مشکل بیشتر است».
به گفتهی غنی ،معارف ،رسانهها و جامعهی مدنی میتوانند

نقش مهمی برای رشد فرهنگ نگهداری محیط زیست سالم
و فضاهای سبز داشته باشند و از این نهادها خواست که در
این زمینه همکاری کنند .آقای غنی در مورد کشاورزی و
جنگلهای افغانستان گفت که در گذشته سه درصد خاک
افغانستان پوشیده از جنگل بود؛ اما در سالهای اخیر به 2.6
درصد کاهش یافته است.
آقای غنی اعالم کرد که حکومت ارادهی قوی دارد که برای
حفظ و توسعهی جنگلها ،از قطع غیرقانونی جنگلهای
طبیعی جلوگیری کرده و جنگلهای تخریبشده را بار
دیگر سرسبز کند .همچنان حکومت میخواهد تا از تخریب
علفچرها و سبزهزارها جلوگیری کند و در چهار یا پنج
سال آینده پنجاه هزار هکتار علفچرهای تخریبشده را بار
دیگر احیا و به حالت اصلیشان بازگرداند.

دو تن از معاونان ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شدند
اطالعات روز :دفتر رسانههای امنیت ملی
با نشر خبرنامهای از تعیین عبدالمتین بی 
گ
به عنوان معاون امور والیتی و محمدعارف
شاهجهان به عنوان معاون تأمیناتی ریاست
عمومی امنیت ملی خبر داده است.
در خبرنامهی امنیت ملی آمده که به اساس
پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی ،مقام

ریاست جمهوری در حکمهایش روز
چهارشنبه ( 13جوزا) این دو تن را به عنوان
معاونان ریاست عمومی امنیت ملی تعیین
کرد .این دو معاون در همین روز رسماً به
کارشان آغاز کردند.
در خبرنامهی امنیت ملی در مورد
تحصیالت و سابقهی کاری این دو تن آمده

که عبدالمتین بیگ از رشتهی علوم سیاسی
ماستری دارد ،قب ً
ال به عنوان مشاور وزارت
داخله و مدت  3سال به حیث معاون ادارهی
ارگانهای محل کار کرده است.
دکتر محمد عارف شاهجهان در دانشگاه
طبی به سطح لیسانس تحصیل کرده و در
صفوف مجاهدین نیز جنگیده است .در

شروع حکومت اسالمی رییس عمومی
ادارهی تفتیش اردوی ملی و در جریان
مقاومت مردم افغانستان به عنوان فرمانده
خدمت کرده است .همچنان به حیث رییس
امنیت ملی والیت غزنی کار کرده و در
سالهای اخیر به نمایندگی مردم والیت
غزنی ،عضو مجلس نمایندگان بوده است.

امرالله صالح:

غنی رابطهی نزدیکی با انگلیس دارد
منبع :خبرگزاری تنسیم

بامیان پایتخت فرهنگی سارک؛

صالح:

«امرالله صالح» رییس سابق ریاست امنیت ملی
افغانستان در دوران ریاستجمهوری حامد کرزی،
در گفتوگو با «ساندی گاردین» در خصوص
مقابله با تهدیدهای جاری از سوی طالبان و
تفاهمنامهی همکاری اطالعاتی سازمانهای
اطالعاتی افغانستان و پاکستان که تنشهای زیادی
در افغانستان ایجاد کرده ،به اظهار نظر پرداخته
است.
سوال :نظر شما در مورد سیاستهای جاری
اشرف غنی در مورد مبارزه با تروریسم در
افغانستان ،بهویژه گفتوگو با طالبان ،چیست؟
صالح :اشرف غنی با انگلیسیها همکاری نزدیکی
دارد و آنها تصمیم به انجام اقدامی جدید در
افغانستان دارند .به همین دلیل ،اشرف غنی به امید
اینکه بتواند اسالمآباد را متقاعد کند که با اعتماد
به وی ،دست از طالبان بردارد ،به ارتش پاکستان
نزدیک شده است.
رییس جمهور این واقعیت را نادیده گرفته
که پاکستان دهههاست که بر افراطگرایی
سرمایهگذاری کرده و ذایقهی یک رهبر افغان
نمیتواند سیاستهای وضعشدهی این کشور را
تغییر دهد ،مگر اینکه اسالمآباد چیزی که برای
آن میجنگد (سلطه بر افغانستان) را به دست آورد.
بنابراین ،میتوان گفت که اشرف غنی جنگ
علیه طالبان را متوقف نخواهد کرد؛ اما اشتباه وی،
رفتوآمد مکررش برای مصالحه ،فقط اسالم ّآباد و
طالبان را جسورتر میکند.
سوال :برخی کارشناسان بر این باورند که
اشرف غنی به دنبال کنترول خشونتها در
افغانستان تحت هر شرایطی است و این مسئله
بدین معناست که وی حتا به دادن «امتیازات
فراگیر» نیز تمایل دارد .نظر شما در این زمینه
چیست؟
صالح :در واقع پاکستان دو گونه امتیاز از اشرف
غنی مطالبه دارد؛ یکی برای دولت اسالمآباد و
یکی برای طالبان .با توجه به شرایط کنونی ،به نظر
میرسد اسالمآباد در تحت فشار گذاشتن افغانستان
برای انعطاف و دادن امتیاز بیشتر به پاکستان حتا
بدون مجبورساختن طالبان برای پیوستن به روند
صلح با موفقیت عمل کرده است.
به همین منظور ،رییس جمهور افغانستان تمایل
دارد که در گفتوگو با طالبان یک چارچوب
مشخص تعریف شود؛ اما این مسئله تا زمانی که
پاکستان به امتیازات خود از افغانستان دست نیابد،
اتفاق نخواهد افتاد.

سوال :در این اواخر ،گزارشهایی در مورد
امضای تفاهمنامهی همکاری اطالعاتی میان
ریاست امنیت ملی افغانستان و سازمان
اطالعاتی پاکستان (آیاسآی) منتشر شده و
در گزارش دیگری آمده که «رحمتاهلل نبیل»
رییس ادارهی امنیت ملی افغانستان به اشرف
غنی در خصوص این تفاهمنامه هشدار داده
است .شما این مسئله را چطور توضیح میدهید.
صالح :رحمتالله نبیل قدرت هشدار دادن به
اشرف غنی را ندارد؛ زیرا برای وی کار میکند.
در خصوص تفاهمنامه نیز مشکالت زیر مطرح
میشوند:
به لحاظ سیاسی و اخالقی ،پس از امضای
یک تفاهمنامه ،اگر افغانستان و پاکستان از این
تفاهمنامه تخطی کنند ،متخلف شناخته خواهند
شد .بنابراین ،افغانستان در یک مخمصهی عمیقتر
از یک تفاهمنامه گیر افتاده است .پس امضای این
تفاهمنامه نشان از شکست اشرف غنی در برابر
پاکستان است.
رییس جمهور همچنین در جامعهی افغانستان با
وجههی بدی روبهرو شده است و افغانها ضمن
شرمآور خواندن این تفاهمنامه ،اشرف غنی را یک
«فروشندهی ارزشها» میدانند.
سوال :مقامهای پاکستان معموالً هند را متهم
به زیر سوالبردن این کشور در افغانستان
به دلیل راهاندازی جنگهای پنهانی میکند.
اشرف غنی نیز بارها نگرانی خود را از جنگ
میان هند و پاکستان در کشورش اعالم کرده
است .به نظر شما آیا نگرانی اشرف غنی
درست است؟
صالح :هند کشوری است که در زمینههای آموزش،
انرژی ،درمان ،تفریح و کارهای بشردوستانه با
افغانستان همکاری داشته است .مسئلهای که
موجب گسترش سریع نفوذ هند در افغانستان شده
است ،نحوهی همکاری با دولت و مردم افغانستان
بوده است .دهلی نو هرگز برای فعالیتهای خود
در افغانستان اولویتبندی نداشته ،بلکه این مردم
و حکومت افغانستان بوده که این اولویتها را
مشخص کردهاند و دهلی نو تنها حمایت مالی و
فنی را فراهم کرده است.
این کمکهای بدون شرط هند به افغانستان
محبوبیت گستردهای در میان افغانها ایجاد کرده
است و مردم افغانستان احساس عمیقی نسبت به
این کشور دارند.
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رحمتاهلل نبیل قدرت هشدار
دادن به اشرف غنی را ندارد؛
زیرا برای وی کار میکند.
در خصوص تفاهمنامه
نیز مشکالت زیر مطرح
میشوند:
به لحاظ سیاسی و
اخالقی ،پس از امضای
یک تفاهمنامه ،اگر
افغانستان و پاکستان از این
تفاهمنامه تخطی کنند،
متخلف شناخته خواهند
شد .بنابراین ،افغانستان
در یک مخمصهی عمیقتر
از یک تفاهمنامه گیر
افتاده است .پس امضای این
تفاهمنامه نشان از شکست
اشرف غنی در برابر پاکستان
است.
رییس جمهور همچنین
در جامعهی افغانستان
با وجههی بدی روبهرو
شده است و افغانها
ضمن شرمآور خواندن این
تفاهمنامه ،اشرف غنی را
یک «فروشندهی ارزشها»
میدانند.
در سال  1992میالدی ،هند به دلیل طرفداری از
شوروی سابق در افغانستان گناهکار پنداشته میشد؛
اما اکنون آن مسایل به دست فراموشی سپرده شده
و دهلینو به عنوان یک دوست استراتژیک ،کشور
کمککننده و شریکی صبور شناخته میشود.
هند در افغانستان «سیاست نرم» اتخاذ کرده که
نتیجه داده است؛ اما پاکستان «سیاست سخت» را
در قبال افغانستان برای ضربهزدن به هند پیش برده
که به افغانستان صدمه زده است.
هند از هیچکس برای ضربهزدن به کسی در
افغانستان حمایت نکرده است و این دیدگاه در
میان مردم افغانستان ،حتا مجاهدینی که در بازههای
زمانی همپیمان اسالمآباد نیز بودند ،وجود دارد.
سوال :اشرف غنی در این اواخر به هند سفر
کرد و نارندرا مودی ،نخستوزیر این کشور
در زمان اقامت رییس جمهور افغانستان در
دهلی نو گفت که هند هر کاری که برای
امنیت افغانستان نیاز باشد ،انجام میدهد.
نقش دهلی نو به رهبری مودی در رابطه با
افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
صالح :من سیاست هند را در تضاد با افغانستان
نمیبینم و شاید من اشتباه کنم .جامعهی
استراتژیک و حلقات در هند دو حزبی هستند که
تنها تفاوتهای کوچکی میان این دو حزب وجود
دارند .نکتهی خوب دیگری که در هند وجود دارد،
این است که از افغانستان بدون واسطه شناخت
دارند .بنابراین ،مودی بیشتر همراه افغانستان است.

تجلی شکوه تمدنی
و توجه به توسعه در این والیت
بشیر یاوری

بامیان به طور رسمی به عنوان نخسین پایتخت فرهنگی ،سازمان
همکاریهای جنوب شرق آسیا ـ سارک ـ معرفی شد .در این برنامه
اعضای سارک و نمایندگان کشورهای جنوب شرق آسیا و مقامهای
بلند پایهی دولتی شرکت کردند .سرور دانش معاون دوم رییس جمهور
در این مراسم از کشورهای عضو سارک خواست که باهمکاری های
خویش سیمای این والیت را تغییردهند .نامگذاری بامیان به عنوان
پایتخت فرهنگی سارک میتواند تاثیر خوبی بر وجهی فرهنگی و
تاریخی این والیت در سطح کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای
عضو سارک که از نظر تاریخی و فرهنگی با ما مشترکاتی زیاد دارند
بگذارد و همچنین در رونق افتادن صنعت جهانگردی در این والیت که
دارای جا های تاریخی و طبیعتی ارزشمند میباشد ،کمک کند.
نامگذاری بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک یکبار دیگر پیشینهی
تمدنی و فرهنگی این والیت را زنده کرده و شکوه تمدنی این خطه را
بار دیگر در سطح ملی ،کشورهای منطقه و جهان به نمایش گذاشت.
سنت نام نهادن پایتخت فرهنگی بریک مکان تاریخی این است که با
آن ،اهمیت تاریخی ،فرهنگی و تمدنی آن خطه زنده شود و ارزشمندی
تاریخی و تمدنی آن در زمان حال به نسل جدید معرفی گردد ،این با
اهمیت ترین کارکرد نام گذاری جاها و مکان های تاریخی میباشد.
برعالوه یی آن ،این نام گذاریها میتواند بهانهی باشد برای جلب توجه،
همکاری ها و احیای هویت تمدنی و فرهنگی مشترک.
نامگذاری این والیت به عنوان پایتخت فرهنگی سارک هم از نظر
فرهنگی اهمیت دارد و هم میتواند فرصت خوبی باشد برای جلب
توجه به این والیت ،کشورهای عضو سارک به این بهانه میتوانند
در احیا و بازسازی دو میراث بزرگ فرهنگی و تمدنی ما "صلصال"
و "شهمامه" که توسط طالبان تخریب شدند اقدام کنند .برعالوه،
برای توسعه بیشتر این این والیت ،سرمایه گذاری هایی را در بخش
گردشگری و صنایع دستی این والیت بنمایند .این گونه اعضای سارک
میتوانند در جهت احیای میراث فرهنگی و توسعه این والیت نقش مهم
و برجستهای را ایفا کنند.
بامیان برعالوهیی که از نظر تاریخی اهمیت دارد و به این لحاظ این
والیت باید در معرض توجه دولت و برنامههای توسعهای قرار گیرد ،این
والیت در طول چهارده سال گذشته با وجودی که امنیت در آن حاکم
بوده است و مردم این والیت از روند جدید حمایت کرده اند ،توجه الزم
از جانب دولت برای پیشترفت بامیان نشده است .درحالی این والیت
بیشترین زمینه را برای تطبیق برنامههای توسعهی دارد .آنچه تاکنون در
این والیت نشانه های پیشترفت و تغییر دیده میشود بیشتر محصول
خدمت گذاری نهادهای خیریه میباشد.
سرور دانش در مراسم نام گذاری بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی
سارک وعده داد که دولت در زمینهی توسعه این والیت و محرومیت
زدایی از این والیت برنامه هایی روی دست دارد .چندین جاده از شمال
به جانب این والیت کشیده میشوند و نیز جادهیی از این والیت و
مناطق مرکزی به هراث وصل میگردد ،به این صورت دولت در
زمینهی توسعه و محرومیت زدایی از والیت بامیان و مناطق مرکزی
اقدام مینماید.
اما ،این حرفهای آقای دانش بارها از سوی مقامهای ارشد دولتی و
از جمله اشرف غنی در جریان مبارزات انتخاباتی شان تکرار شده است
و نیز در دوره حامد کرزی هم بارها اعمار این جاده ها از خواست های
مهم مردم و رهبران سیاسی هزاره بود که هرگز مورد توجه دولت قرار
نگرفت .آقای دانش در حالی سخن از اعمار این جاده ها و محرومیت
زدایی از بامیان به میان آورد که در برنامه معرفی بامیان به عنوان
پایتخت فرهنگی سارک او و محمد محقق به عنوان نمایندگان ارشد
رهبران حکومت وحدت ملی شرکت کرده بودند و اشرف غنی در کابل
به بهانهای نام گذاری « هفته محیط زیست» با جاروب کردن جادهها
نمایش دفاع از محیط زیست را اجرا نمود و عبداهلل عبداهلل هم در
آن مراسم شرکت نکرد .جا داشت که یکی از این رهبران حکومت و
حدت ملی در این مراسم شرکت میکردند ،شرکت آنها برعالوهیی که
میتوانست ارزش گذاری نا م بامیان را به عنوان پایتخت فرهنگی سارک
بیان کند و هم میتوانست تاثیر خوبی را برای اعتماد سازی میان مردم
و دولت برجا بگذارد.
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مبارزان حق رای زنان2 -
کریستابل بدون شک شخصیتی کاریزماتیک
و تأثیرگذار داشت و گاهی ستایشها و
هواخواهیهای غیرمعمول و بیش از حدی را
در میان طرفدارانش برمیانگیخت؛ اما اغلب
خشن و دیکتاتور بود .مادرش امیلین نیز احتماال
در درجهای کمتر ،همین مشخصات را داشت.
ترزا بیلینگتون بعدها اظهار داشت که کریستابل
طرفدارانش را استثمار میکرد« :او هم از
قدرت و هم از نقط ه ضعفشان سوءاستفاده
میکرد؛ بار سنگینی که آنها برایش آمادگی
نداشتند ،بدون اینکه میزان تواناییشان را در
نظر بگیرد ،بر شانههای آنها میگذاشت».
یکی دیگر از زنان با اشاره به سال  ،1935امیلین
پانکهرست را به عنوان «یکی از اجداد لنین،
هیتلر و موسولینی -رهبری که دستوراتش هرگز
نباید مورد سوال قرار بگیرد ،رهبری که هرگز
خطا نمیکند» -توصیف کرد .احتماالً با وجود
اغراقهای خشمگینانهاش ،بخشی از توصیفات
او حقیقت داشتن د و همین توصیفات ،به شکلی
دقیقتر در مورد کریستابل صدق میکردند.
ترزا بیلینگتون در موردش اظهار داشته بود که
«او سیاستمداری زیرک و بامهارت است؛
کسی است که با از خودگذشتگی برای تغییر
جهان تالش میکند؛ دیکتاتوری است که هرگز
بخششی از خود نشان نمیدهد».
دو نفر از وفادارترین و تأثیرگذارترین
سازماندهندگان اتحادیهِ ،فرِد و امیلین پتیک
الورنس در  1914از سازمان (به طور قطع)
اخراج شدند .حتا سیلویا پانکهرست نیز در
 1913مجبور به ترک سازمان شده بود .سیلویا
احتماال برجستهترین و مسلماً دلسوزترین عضو
خانواده بود :هنرمندی بااستعدا د و سوسیالیستی
که فدراسیون شرق لندن ( )ELFرا با هدف
دسترسی به زنان طبقهی کارگر که دارای فرزند
بودند ،تأسیس کرد .او همکار سیاستمدار
حزب کارگر کی ِی ر هاردی بود که با حمایت از
حق رای زنان ،آیندهی شغلی خود را در خطر
قرار داد.
تغییر جهت جنبش حق رای زنان به سوی
اعمال خشونتآمیز ،روندی تدریجی داشت.
مبارزان حق رای زنان در ابتدا به ایجاد اخالل
در سخنرانیهای عمومی سیاستمداران آغاز
کردند و به مرور با ترتیبدادن نشستهای
عمومی ،حرکتهای دستهجمعی و منظمی
را سازماندهی کردند .آنها از همان ابتدا،
زیرکی قابل توجهی برای استفاده از تأثیرات
تبلیغات نمایشی از خود نشان دادند .مبارزان
خیلی زود در چارچوببندی نقطه نظرات و
دیدگاههایشان مهارتی چشمگیر یافتند .در
لندن ،راهپیماییهای عمومی زیادی در خیابانها
ت
و تظاهراتهایی خارج از ساختمان آلبر 
هال برگزار میشدند .همین گردهماییهای
عمومی زنان در لندن به تنهایی شگفتانگیز و
تکاندهنده بودند.
استفاده از رنگهای انتخابی مبارزان حق رای
زنان به شکل تأثیرگذاری فراگیر میشد :زنان
لباسهایی سفید با کمربندهای بنفش و سبز
میپوشیدند و پرچمهایی با رنگهای شاد
با خود داشتند .فدراسیون هنرمندان حامی

حق رای زنان ،پوسترها و کارت پستالهایی
تأثیرگذار و جالب توجه طراحی کرده بودند.
یکی از مشهورترین این پوسترها ،دو الیه داشت
که الیهی باالیی آن تصاویری بود از زنان به
عنوان مادر ،پرستار ،دکتر و کارگر کارخانه،
با این پیام که «زنان تواناییهای فراوانی دارند؛
اما هنوز حق رای به آنها داده نشده است».
در الیهی پایینی تصاویری از مردی مجرم،
دیوانه ،بردهداری سفیدپوست ،میخواره (و
البته به شکلی غیرمنصفانه) ،یک مرد معلول (با
این توصیف که او توان انجام خدمات عمومی
را ندارد) دیده میشدند و پیام آن این بود که
«مردان چه چیزهایی میتوانند باشند و هنوز حق
رای را از دست ندهند» .بعضی از این تبلیغات
آنقدر احساساتی بودند که نمیتوان گفت
تأثیرگذاری واقعی داشتند .برای مثال ،پوستری
علیه «قانون موش و گربه» (قانونی مربوط به
آزادی و دستگیری دوبارهی کسانی که در زندان
دست به اعتصاب غذا میزدند) ،که تصویری
از گربهای شریر را در حالی نشان میداد که
دندانهایش را روی بدن نرم زنی در لباسی با
رنگهای اتحادیه فشرده بود .به نظر میآید،
حداقل بخشی از مبارزان حق رای زنان کامالً از
فرصتهای سیاسیای که استفاده از شیوههای
نسبتاً جدید ،از جمله عکاسی ،در اختیار آنها
قرار میداد ،آگاه بودند و از آن به بهترین شکل
استفاده میکردند.
در واقع ،احتماالً تصاویر و عکسهای بهجامانده
از آن دوران اند که هنوز هم به نظر تأثیرگذار و
قابل توجه هستند .عکسهای سیاه و سفید
از راهپیماییها و تظاهراتها و نیز تصاویری
که ظاهرا ً نشاندهندهی شکنجه و آزار پولیس
هستند ،آن دوران را همچنان زنده نگه میدارند.
در تصویری مشهور ،خانم پانکهرست با ظاهری
کوچک و ظریف در لباسهایی آراسته و رسمی
دیده میشود که توسط دو مرد (پولیس) با
ظاهری بیرحم و خشن همراهی میشود.
مبارزان حق رای زنان ،به تدریج به رفتارهای
شدیدتری دست زدند .آنها با آنچه برخوردهای
فیزیکی مالیم و خفیفی به نظر میآیند ،آغاز
کردند :کوبیدن بر در خانهی سیاستمداران
یا گردهماییها با هدف اعتراضهای رسمی
در خیابان داونینگ .آنها که هر روز بیشتر
از قبل احساس درماندگی میکردند ،به مرور
زمان به رفتارهای انفرادی خشونتآمیزی مانند
آتشزدن روی آوردند .مبارزان به آتشزدن
صندوق نامهها و شکستن شیشههای مغازهها
آغاز کردند .امیلین پانکهرست یکبار گفت که
«موضوع شیشههای شکسته ،مهمترین مبحث
در سیاست مدرن است»( .جالب است که بعضی
از مغازهها در وِست اِند که در طی این جریان
شیشههایشان شکسته شده بودند ،لباسهایی
به رنگ اتحادیه عرضه میکردند :لباسهایی به
رنگ سفید ،بنفش و سبز).
با توجه به گفتههای سیلویا پانکهرست ،او ظاهرا ً
تأیید کرده بود که «سه قلعهی اسکاتلندی در
یک شب به خاطر آتشسوزی نابود شدند».
در اوایل  ،1914کتابخانهی کارنگی ،دو کلیسا
و تعداد زیادی از خانههای خالی به خاطر
آتشسوزیها از بین رفتند.

همکاری استخباراتی با پاکستان ،خیانت به خاک
افغانستان است
(موضع کرزی در قبال منافع ملی افغانستان)
نویسنده :ایمل فیضی
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غنی از شدت مخالفت کرزی
شگفتزده شده بود و فورا ً
تحقیق کرد چه کسی جزئیات
موافقتنامهی استخباراتی را به
رییس جمهور پیشین رسانده است.
او فورا ً دو معاون ریاست امنیت
ملی را برکنار کرد و افراد وفادار
را به این مقامها منصوب کرد .این
اقدام راه را برای سیاسیکردن یک
نهاد ملی و احتماالً دستکاری آن
توسط آیاسآی هموار کرد.
مکالمهی تیلفونی تند و حوادث
پس از آن ،مخالفتهای جدی میان
دو رهبر بر سر دالیل و پیامدهای
جنگ جاری در کشور را نشان
میدهد .احتماالً چنین مخالفتهایی
قبال علنی نشده بودند ،یا اینکه
خواستهها و اهداف «واحد
استراتژیک» کالن ما در کشور
بهخوبی عملی میشوند.
امضای شتابزده و محرمانهی اخیر
موافقتنامهی تبادل اطالعات استخباراتی با
پاکستان باعث شده است حامد کرزی ،رییس
جمهور پیشین افغانستان ،راهش را از اشرف
غنی ،رییس جمهور فعلی افغانستان جدا کند.
سیاستهایی که ارگ در قبال اسالمآباد ،بهویژه
معامالت با ارتش پاکستان ،در پیش گرفته است،
به شکاف عمیق میان رییسان جمهور فعلی و
پیشین افغانستان انجامیده است.
این حالت نتیجهی ماهها اختالف بر سر مسایل
کلیدی ملی است که برای حاکمیت و منافع
ملی افغانستان اهمیت مرکزی دارند .در جریان
انتخابات پرتنش و جنجالی سال گذشته ،بسیاری
از نامزدانی که امید پیروزی داشتند ،با کرزی
مالقات کردند .به ویژه غنی به او اطمینان داد
که اگر رییس جمهور شود« ،تمام طرحهای مهم
را پس از مشورت گسترده عملی خواهد کرد».
کرزی در جریان چندین دوره مذاکرات طوالنی
با غنی ،در زمینهی توجه به منافع اساسی ملی
افغانستان ،پیشنهادهای مشخصی ارائه داده بود.
او به غنی گفت که اگر به عنوان رییس جمهور
انتخاب شد ،باید بیش از حد مراقب «حاکمیت
افغانستان ،تقویت وحدت ملی و حفظ یک
سیاست خارجی مستقل» باشد .کرزی همچنان
در مورد روابط دوجانبه با پاکستان و مسئلهی
دیرینهی خط دیورند ،چندین پیشنهاد ارائه
داد .این خط که توسط یک دیپلمات استعمار
بریتانیایی در قرن نوزدهم نامگذاری شد ،امروزه
مرز شرقی افغانستان با پاکستان است .اما مردم
افغانستان ،خط دیورند را از زمان ترسیم آن در
سال  ،1893هرگز به عنوان یک مرز بینالمللی
نپذیرفتهاند.
رییس جمهور پیشین افغانستان بر درخواستش
تأکید میکرد که غنی باید بسیار متوجه باشد و «با
پاکستان در مورد حاکمیت افغانستان و مسئلهی
خط دیورند موافقتنامهای امضا نکند».
در چندین نشست ،هردو این مسایل را با
جزئیات مورد بحث قرار دادند و کرزی ،در پرتو

تجاربش ،افکارش را به صورت واضح برای غنی
بیان کرد؛ غنیای که با بسیاری از مسایل آشنا بود
و با کرزی توافق گستردهای داشت و وعده داد
که مطابق به توافق آنها عمل خواهد کرد.
اما غنی بهزودی پس از رسیدنش به قدرت در
اواخر ماه سپتامبر ،به اقدام علیه این وعدهها
آغاز کرد .او مأموریت نزدیکی با اسالمآباد
را راهاندازی کرد و مصروف معامالت علنی و
محرمانه با تشکیالت نظامی پاکستان شد .این
اقدامات پرسشهای جدیای را مطرح کرد ،به
سوءظن دامن زد و حتا مخالفت مردم افغانستان
را برانگیخت .در مورد امضای موافقتنامهی
تبادل اطالعات استخباراتی میان ریاست امنیت
ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان
(آیاسآی) سروصداهایی وجود داشت .تمام
اقشار ملت افغانستان با این موافقتنامه مخالفت
کردند .کرزی نیز با این موافقتنامه مخالفت
کرد .او در  19ماه می غنی را برای یک بحث
«بیپرده و جدی» دعوت کرد .او به رییس
جمهور گفت« :همکاری استخباراتی با پاکستان
و اینگونه معامالت خیانت به خاک افغانستان
است».
غنی از این موافقتنامه دفاع کرد؛ اما کرزی
چندین پرسش اساسی را مطرح کرد ،از قبیل
اینکه نظر به این موافقتنامه ،قرار است ما به
صورت مشترک با کدام «جداییطلبان» در
افغانستان و پاکستان بجنگیم؟ چه کسی پشت
جنگ جاری در افغانستان است؟ چطور امکان
دارد که دشمن افغانستان (ارتش پاکستان) به یک
دوست تبدیل شود؟ در حالی که متحد دیرینهی
ما (هند) حاال به یک دشمن تبدیل شده است.
در حالی که غنی گفت ،خشونت جاری در
افغانستان جنبههای داخلی دارد ،کرزی بر
زمینهها و عوامل خارجی آن تأکید کرد .با
و جود چندین دهه جنگ ،هرگز یک جنش
جداییطلب در افغانستان وجود نداشته است.
بسیاری از افغانها پاکستان را به دلیل حمایت از
طالبان و ملیشههای متحد آن در جمع مخالفان

مسلح ،مقصر میدانند.
غنی از شدت مخالفت کرزی شگفتزده
شده بود و فورا ً تحقیق کرد چه کسی جزئیات
موافقتنامهی استخباراتی را به رییس جمهور
پیشین رسانده است .او فورا ً دو معاون ریاست
امنیت ملی را برکنار کرد و افراد وفادار را به
این مقامها منصوب کرد .این اقدام راه را برای
سیاسیکردن یک نهاد ملی و احتماالً دستکاری
آن توسط آیاسآی هموار کرد.
مکالمهی تیلفونی تند و حوادث پس از آن،
مخالفتهای جدی میان دو رهبر بر سر دالیل
و پیامدهای جنگ جاری در کشور را نشان
میدهد .احتماالً چنین مخالفتهایی قبال علنی
نشده بودند ،یا اینکه خواستهها و اهداف «واحد
استراتژیک» کالن ما در کشور بهخوبی عملی
میشوند.
در  20ماه می ،زمانی که دفتر کرزی بیانیهای را
تهیه میکرد تا خواستار برهمزدن موافقتنامهی
ریاست امنیت ملی با آیاسآی شود ،سفارت
ایاالت متحده در کابل با این بیانیه مخالفت
کرد .دیپلماتهای امریکایی از این بیانیه قبل
از اینکه نشر شود ،آگاه بودند و تالش کردند
به افراد وابسته به کرزی اطمینان بدهند که «این
موافقتنامه تغییر داده شده و ویرایش خواهد
شد».
کرزی در آن بیانیه از حکومت وحدت ملی
خواست تا تفاهمنامهی میان سازمانهای
استخباراتی افغانستان و پاکستان را «فورا ً لغو
کند».
مایهی تأسف است که کرزی راهش را از
حکومت غنی به خاطر سیاست آن در قبال
پاکستان جدا میکند .از این اتفاق باید جلوگیری
میشد و رییس جمهور غنی هنوز میتواند
حمایت کرزی را دوباره به دست بیاورد .اما برای
این کار نیاز است تا کابل یک اجماع تشکیل
بدهد و حمایت رهبران سیاسی برجسته را روی
مسایل ملی و سیاستهایی که آیندهی ما را
شکل میدهند ،به دست بیاورد.
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بامیان؛
بزرگ و فراموششده
شهریارفرهمند

یادداشتهایسخیدادهاتف
پارک دارد ،سارک دارد
بامیان!

روز گذشته بامیان با حضور مقامهای بلندپایهی دولتی،
نمایندگان کشورهای عضو سارک و صدها تن از
روزنامهنگاران ،هنرمندان و فرهنگیان و مردم بامیان رسما
به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک انتخاب
شد .این نخستین شهر است که رسماً عنوان پایتخت
فرهنگی سازمان همکاریهای منطقهای سارک را از آن
خود میکند .اما چرا بامیان پایتخت فرهنگی کشورهای
سارک انتخاب شد؟
بامیان در چند سال اخیر یکی از خبرسازترین و
پرتحرکترین منطقه برای فعالیتهای مدنی و فرهنگی
بوده است .این والیت ،یکی از امنترین والیتهای
افغانستان در طول چهارده سال گذشته بود .مردم بامیان
به گونهی یکدست و محکم از نظام و تمام ارزشهای
آن با تمام توان حمایت کردند .ارزشهای دموکراتیک و
حقوق بشری در این والیت بیش از دیگر مناطق افغانستان
گسترش یافتند ،معارف رشد کرد ،نهادهای جامعهی
مدنی در این والیت تقویت شدند و مردم آن هر روز با
ابتکارات فرهنگی سیمای درخشندهتری از این والیت را
در اذهان جهان ترسیم کردند.
افزون بر اینکه معارف و تحصیالت عالی در این منطقه
رشد چشمگیری داشته است ،فعالیتهای فرهنگی و هنری
نیز از جذابیت و پویایی خاصی برخوردار بوده و هرازچند
گاهی شاهد ابتکارات فرهنگی و هنری بینظیری در این
والیت بودهایم .جشنوارههای فرهنگی ،مسابقات هنری،
برنامههای تفریحی و فرهنگی که هرازچند گاهی در
بامیان برگزار میشوند ،سیمای این والیت را در داخل و
خارج کشور تغییر دادند.
بدون شک مردم بامیان در ابتکارات هنری و فعالیتهای
فرهنگی نسبت به سایر والیات کشور پیشگام بوده و
شاید حجم فعالیتهای فرهنگی در بامیان با کابل قابل
مقایسه باشد .طی چند سال اخیر دهها جشنواره ،مسابقه
و برنامههای فرهنگی و هنری در این والیت برگزار شده
است .جشنوارهی راه ابریشم یکی از رویدادهای فرهنگی
است که در چند سال اخیر همهساله برگزار شده و صدها
توریست داخلی و خارجی را به سویش میکشاند.
بامیان یکی از پرجاذبهترین مناطق کشور بوده که
جذابیتهای توریستی آن ،این منطقه را در صدر فهرست
جهانگردان خارجی قرار داده است .وجود دو اعجوبهی

باستانی و سایر جذابیتهای توریستی این والیت ،قبال
ساالنه هزاران سیاح و محقق خارجی را به بامیان میکشاند
و از این درک عاید بزرگی برای دولت افغانستان مهیا
میکرد.
ولی پس از تخریب بودا توسط طالبان ،عالقهمندی
توریستها از سیر و سیاحت در بامیان کاهش یافت و
ناامنی و نبود راههای مواصالتی و دشواری سفر و سیاحت
در این منطقه ،مشکل را برای سیاحان خارجی دوچندان
ساخت .هرچند بامیان دو میراث کهن تاریخی خود
(شمامه و صلصال) را از دست داد؛ اما هنوز جذابیتهای
توریستی مکشوف و نامکشوف فراوانی در این والیت
وجود دارند که برای سیاحان و محققان خارجی از اهمیت
فراوانی بر خوردار میباشند.
کشف مجسمههای خوابیده ،جاذبههای بند امیر ،شهر
ضحاک و سایر جلوههای توریستی ،هنوز هم این والیت
را به مکانی دیدنی و پُر از رمزوراز برای سیاحان و محققان
داخلی و خارجی تبدیل کرده است .اما موضوعی که خیلی
مهم است ،اعتماد و جذب دوبارهی توریستها و سیاحان
به این والیت میباشد .باید جذابیتهای توریستی و
جلوههای گردشگری آن به جهانیان معرفی گردیده و از
طریق ایجاد و ساختن تأسیسات گردشگری و برنامههای
فرهنگی و هنری ،گردشگران داخلی و خارجی را دوباره
جذب کرد.
در کنار این جذابیتهای توریستی و سابقهی فرهنگی
بامیان ،نحوهی زنگی و فعالیتهای فرهنگی مردم بامیان
نیز در ترسیم این تصویر بامیان و در نهایت انتخاب آن به
عنوان پایتخت فرهنگی سارک ،نقش داشته است .دولت
اما در این خصوص کوتاهی کرده است .هیچ تالش جدی
و چشمگیری از سوی دولت برای احیای صنعت توریسم
در این والیت و نیز بازسازی و حفاظت از داشتههای
توریستی و فرهنگی این والیت انجام نشده است .تمام
اقدامات دولت برای بامیان به برنامههای تبلیغاتی و نمادین
خالصه میشوند .بسیاری از داشتههای فرهنگی این والیت
در معرض نابودی قرار دارند و به طرز وحشتناکی از
سوی دولت فراموش شدهاند .با اینکه سیمای بامیان و
شهرت آثار باستانی آن گردشگران خارجی و داخلی
زیادی را برای بازدید از این والیت ترغیب میکند؛ اما
به دلیل نبود امنیت ،نمیتوانند به این والیت سفر کنند.
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کشورهای عضو سارک اهمیت و بزرگی بامیان را
درک کردند؛ دولت نیز باید اهمیت این والیت را درک
کند .دولت باید این والیت را از زندان محرومیت و
بیتوجهی نجات دهد و متناسب با اهمیت این والیت
و توانی که برای تغییر سیمای افغانستان دارد ،به این
والیت بنگرد .برای توسعهی صنعت توریسم در این
والیت سرمایهگذاری کند و آثار باستانی این والیت را
از معرض نابودی نجات دهد .بامیان ضمن اینکه برای
افغانستان افتخار است و اهمیت تاریخی و فرهنگی دارد،
دارای زمینههای اقتصادی نیز است .صنعت توریسم همیشه
یکی از منابع مهم عایداتی بوده و اگر دولت روی صنعت
توریسم بامیان سرمایهگذاری کند ،به منبع مهم عایداتی
نیز دست خواهد یافت.

در کنار این جذابیتهای توریستی و
سابقهی فرهنگی بامیان ،نحوهی زنگی
و فعالیتهای فرهنگی مردم بامیان نیز
در ترسیم این تصویر بامیان و در نهایت
انتخاب آن به عنوان پایتخت فرهنگی
سارک ،نقش داشته است .دولت اما در
این خصوص کوتاهی کرده است .هیچ
تالش جدی و چشمگیری از سوی دولت
برای احیای صنعت توریسم در این والیت
و نیز بازسازی و حفاظت از داشتههای
توریستی و فرهنگی این والیت انجام
نشده است .تمام اقدامات دولت برای
بامیان به برنامههای تبلیغاتی و نمادین
خالصه میشوند .بسیاری از داشتههای
فرهنگی این والیت در معرض نابودی
قرار دارند و به طرز وحشتناکی از
سوی دولت فراموش شدهاند .با اینکه
سیمای بامیان و شهرت آثار باستانی آن
گردشگران خارجی و داخلی زیادی را
برای بازدید از این والیت ترغیب میکند؛
اما به دلیل نبود امنیت ،نمیتوانند به
این والیت سفر کنند.

یکی از خوبیهای جهان همین عدالتش است .عدالت
یعنی اینکه همهچیز به همهکس نمیرسد؛ اما به هر کس
چیزی میرسد .به این میگویند عدالت توزیعی .مثال
خداوند پیشانی فراخ و قد دراز را به یک نفر نمیدهد.
پیشانی را به یکی میدهد و قد را به دیگری .حاال در
ذهنتان کسی را نپالید که هم قدش بلند باشد و هم
پیشانیاش فراخ باشد .چون خداوند پیشانی فراخ و قد
دراز و دندانهای صاف را به یک نفر نمیدهد .یعنی
اگر کسی را یافتید که آن دو نعمت اولی را دارد ،حتماً
از ایشان خواهش کنید که دندانهای خود را هم به شما
نشان بدهد .به احتمال قوی دندانهایش یکی سر دیگری
روییدهاند .عدالت توزیعی در این جهان ،چه کار خداوند
باشد و چه کار بنی آدم ،حرف ندارد .به طالبان نگاه کنید.
موی انبوه دارندِ ،
ریش باشکوه دارند ،آستین بلند دارند،
چشم شهال دارند .حتا سرمه ،که دیگران برای یافتنش به
ختن و نیشابور و مرو و شام و قیصریه میروند ،برای
طالبان متاع کمبهایی است؛ چون دارند .دارند و هی به
چشمهای خود میمالندش .اما همین طالبان صابون
ندارند .قادر متعال نخواسته به آنان صابون بدهد.
این است که آنهمه ریش غی ِر تشویش برای هموطنان
حاصلی نداشته .یکی از هموطنان به نام عبدالقادر بیدل-
رییس شرکت قیماقِ کریم ایند برادران لمیتد -با نظر بر
همین ریشهای تشویشانگیز گفته است «آدمی خرس،
چه ظلم است آخر!»
حاال حکایت بامیان است .پایتخت سارک شده.
نمیدانیم سارک چیست ،ولی هرچه هست خوب است.
برق را به یک جای دیگر دادهاند ،سرک پخته را به یک
جای دیگرتر .سارک را به بامیان .همین چند سال پیش
همهی مردم بامیان در دهلیزهای خانهی خود جمع شده
بودند و کفشهای خود را نمییافتند؛ چون دهلیز تاریک
بود و هریکین تیل نداشت و برق هم نبود .جمعه یک لنگ
کفش خود را پوشیده بود و یک لنگهی دیگرش شپ شپ
میکرد و معلوم بود که از ابراهیم است .نسا گل پای خود
را در کرمیج محمدجواد کرده بود .خالصه کفش چنان
ذهنهای مردم را مشغول کرده بود که یادشان رفته بود
هدف از خلقت انسان چیست .آنگاه ،یک نفر بر آنان
نهیب زد و گفت« :چرا آتش در سوختگان عالم نمیزنید؟
چرا تن رها نمیکنید که اصال پیرهن نخواهید؟ بند امیرتان
را پارک کردهایم برای عمهی خود؟ کفش بگذارید و نفس
بگذارید و بروید به پارک و به تزکیهی نفس خویشتن
بپردازید» .تازه آن وقت بود که مردم بامیان فهمیدند در
کل افغانستان فقط یک بند امیر وجود دارد و آنهم به
ایشان رسیده .البته در قندهار  89بنگاه موترفروشی
هست ،اما خوب ،این خاصیت عدالت توزیعی است.
به تو این میرسد ،به او آن .سارک هم چیز خوبی
است .درست است که سارک راکت و هاوان و تانک و
موشک نمیشود .آنها را خداوند به کدام کس دیگر عطا
نموده .ولی سارک خوب عکس میدهد .بعضی دوستان
میگویند یک عکسی میدهد که نپرس .میگویند در
سارک که باشی ،پارک مارک از یادت میرود .سارک بر
مؤمنان مبارک باد.
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بگو مگو از
Reza Farzam
بخش اعظم مشكالت و منازعات با گفتوگو قابل حل
اند .وقتي گفتوگو صورت نميگيرد ،تنها گزينه براي
حل مشكالت ،جنگ و خشونت ميباشد .گفتوگو تنها
وسيله براي رفع سوءتفاهمها ،درك متقابل و دستيافتن
به آرامش است.
متأسفان ه در كشور ما براي حل مسایل ملي و حتا فردي ،يا گفتوگو صورت نميگيرد ،يا
بد گفتوگو ميشود .به همين دليل است كه همواره شاهد منازعات و سوءتفاهمهاي جدي
ميباشيم و همواره تفنگ تنها وسيله براي «حرفزدن» بوده است .البته مهم است كه
طرف حاضر به گفتوگو يا حداقل داراي فهم درست براي گفتوگو باشد.
بدون شك ،براي دستيافتن به صلح و آرامش ،حداقل يكي از راهحلها ،آموزش و
نهادينهساختن فرهنگ گفتوگو ميباشد .نظام آموزشي و رسانهها ميتوانند اين مسؤليت
مهم را به پيش ببرند.


Saboor Siasang
صـد روز دیده به راهمـاندن
آفتاب چهارشنبه ،سوم جون  2015پشت کوه نشست
و مادرانی که جویندهی گمشدگانشان هستند ،صدمین
روز شکیبایی خویش را با خداوند در میان نهادند .آنها با
درماندگی فراوان به امید دیدن «رحم و روشنی» از دربار
آفریدگار ،پیوسته و هنوز ستاره میشمارند.
سرنوشت یازده تن ربودهشده به گونهی دردناکی در تیرگی تاریکی مانده است .دیگر مردم
دست به دامان رهبران و نمایندگان و بزرگان این یا آن گروه نمیشوند .آزمون دشوار صد
روزه به تلخی نشان داد که هر آنچه از باال شنیده بودند ،هیاهوی همراه با رنگ و نیرنگی
بیش نبود :از «سکوت استراتژیک» و نمایشنامهی «نبردهای نیمهشبی زابل» تا راهاندازی
سناریوی نابودی دروغین مال عبدالمنان همت و قوماندان عبداهلل کاکر؛ از گزافههای چند
میلیون دالری و مانورهای زمانفرسا تا ژستگیریهای رندانه و هنرنماییهای آبروریزانهی
بازیگران سیاسی در بازار تماشا.
وارونهی آنچه گمان برده میشد ،رسانهها نیز رهاشدگان را فراتر از «سوژهی نیمروزه»
نگرفتند .یکی نپرسید :بر شما چه گذشت؟ از شاهجوی زابل به کجاها کشانده شده بودید؟
با چه برچسپی و چرا به دام افتادید؟ چگونه رها شدید؟ ربایندگان کیها بودند؟ سرنخها را
از کجاها میتوان به دست آورد؟
دریافت پاسخ برای همچو پرسشها نه تنها ارزش پژوهشی دارد ،بلکه میتوانست نشانههایی
شوندهیمان را بهتر
خوبی به دست دهد تا گمگوشههای تاریخ و جغرافیای روزتاروز خونین 
بشناسیم و اگر نه همگان ،دستکم زندگی دستخوش مرگ خویشتن را اندکی بهتر
پاسداری کنیم تا گام به گام قربانی نشویم.
در کمداشت چنین آگاهیهاست که یکی از فرازنشینان (مقامات) دستگاه فرمانروای کنونی
به جای باالکشیدن پروندهی ننگین تبهکاران ،گالیهکنان انگشت میگذارد بر تالش و
فریاد آنانی که فراخوان جهانی رهایی ربودهشدگان را راه انداختهاند .بزرگوار دومی فراتر گام
مینهد و افزون بر فوران سپاسگزاری از آدمربایان ،میخواهد کمر خانوادههای اندوهزده را
زیر بار «احسان» تحریک طالبان خم سازد!
رویدادهای صد روز پسین نمایاندند که هزارههای افغانستان برای لبیکگفتن به هر
فراخوان ،نشستن در هر خیمهی دادخواهی ،شتافتن به کمک هر نیازمند از دل و جان
آماده بودهاند ،ولی آیا اعشاریهی همچو پشتیبانی را از تو و من به دست آوردهاند؟ هرگز.
نگذاریم ننگ زمانهی امروز و شرمسار کارنامهی فردای خویش گردیم .فریاد برای رهایی
ربودهشدگان فرضیه نیست ،فریضه است.
صد روز در چنگ دشمنان آزادی و آبادی نشستن به صد سال جنگیدن با سرطان میماند.
از بام تا شام :فـریاد تا فـرجام...

زمانهایی که نباید رژیم بگیرید
موقعی تهای مختلفی در زندگی شام به
وجود م یآیند که در آن زمانها نباید رژیم
الغری بگیرید .به هرحال ،م یخ واهید که
با رژی مگرفنت ،وزن کم کنید ،این کار در آن
م واقع ب رای سالمتی شام خوب نیست .یا
ممکن است انگیزهیتان ب رای رژیم درست
نباشد.
ب رای اینکه یک رژیم غذای ی موفقی تآمیز
باشد ،باید دلیل مناسبی ب رای انجام آن داشته
و به تصمیم خود متعهد باشید .به عالوه،
همیشه باید سالمت خود را در اولویت
ق رار دهید .به همین جهت ما در این نوشته
رشایطی که در آن نباید رژیم بگیرید را
ب رایتان فهرست کردهایم.
 -1هنگامی که باردار هستید
بارداری ،رشایطی است که در کل نباید در آن
زمان رژیم بگیرید .کودک در حال رشدتان و
البته خود شام نیاز به تغذیهی کافی دارید.
رژی مگرفنت در این رشایط به این معناست
که شام سالمت خود و کودکتان را به
خطر خ واهید انداخت .م یتوانید در خوردن
مالحظه کنید؛ اما خودتان را از م واد غذایی
محروم نکنید .در عوض خ واهید توانست
پس از به دنیا آمدن نوزادتان بر روی کاهش
وزن مترکز کنید.
 -2هنگامی که نوزادتان را شیر م یدهید
مادری که به نوزاد خود شیر م یدهد ،به یک
رژیم غذایی پرکالری احتیاج دارد تا بدنش
بت واند به اندازهی کافی شیر تولید کند .مجددا ً
این زمان هم دورهای نیست که باید نگ ران
کاهش وزنتان باشید .شام احتیاج دارید
تا سطح انرژیتان را باال نگاه دارید .پ س از
زمانی که باردار شدید ،به جای اینکه تالش
کنید تا کالری مرصف یتان را کاهش دهید،

یک رژیم غذایی سامل داشته باشید.
 -3مشکالت سالمتی
اگر شام دچار بیامری یا مشکالت سالمتی
هستید ،در مورد رژیم الغری خیلی م راقب
باشید .اغلب بیامریها به وزن شام م رتبط
اند؛ بناب راین ممکن است دکرت شام یک
رژیم غذایی مالیم را توصیه کند .در غیر این
صورت ،پیش از رشوع رژی متان صرب کنید
تا کام الً بهبود پیدا کنید .در این صورت
سالمتی و دورهی بهبود شام به خطر نخ واهد
افتاد.
 -4به خاطر خواست دیگران
این اص الً ایدهی خوب و کارسازی نیست که
به خاطر اینکه کس دیگری از شام خ واسته،
رژیم بگیرید! اول اینکه اگر شام به خاطر
خودتان و با خ واست خودتان این کار را
انجام ندهید ،انگیزهی کافی نخ واهید داشت.
دوم اینکه چ را شام باید به بدنتان فرم
بدهید ،آنهم به خاطر خ واست کسی دیگر؟
بعض یها م یخ واهند شام وزن کم کنید ،به
این دلیل که این راهی است ب رای کنرتول شام!
 -5برای کپ یبرداری از ستارهها
رسان هها این را به ما قبوالندهاند که شام ب رای
موفقیت و تحسین باید الغر باشید! این
ذهنیت مثبتی نیست که دخ رتان و زنان ج وان
را جذب خود کند؛ اما متأسفانه این پیام در
هم هجا قابل مشاهده است .اینکه بخ واهید
شبیه یکی از هرنمندان مشهور شوید ،دلیل
خیلی بدی ب رای رشوع یک رژیم الغری است.
شام باید این کار را فقط ب رای سالمت یتان
انجام دهید.
 -6وسواس در رژیم
در بارهی این موضوع با خودتان صاف و
پوس تکنده باشید .آیا اگر در رژیم غذایی
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به وس واس بیفتید ،سالمت یتان به خطر
م یافتد؟ آیا شام رژیم پشت رژیم م یگیرید
و از یک ب رنام هی غذایی به ب رنام هی غذایی
دیگر مهاجرت م یکنید؟ اگر حساب کالری
غذاهایی که مرصف م یکنید بخشی از
زندگ یتان شده است ،خیلی دارید زیادهروی
م یکنید .اجازه ندهید که رژیم الغری بر شام
س وار شود.
 -7اگر اذیت م یشوید
رژیم غذایی م یتواند شام را بیچاره کند،
مخصوص اً اگر بیش از حد محدود باشد .به
احتامل زیاد ،اگر یک رژیم غذایی شام را
خسته کند ،به آن نخ واهید چسبید .به عالوه،
محدودکردن م واد غذایی م یتواند به معنای
از دست دادن م واد مغذی حیاتی باشد.
معموالً یک رژیم غذایی اگر شام را آزرده
کند ،درست عمل نخ واهد کرد.
بدون مجوز دکرت
-8
همیشه پیش از اینکه رژیم غذای یتان را رشوع
کنید ،با دک رتتان هامهنگ کنید .نه تنها باید
سالمت رژی متان تأیید شود ،بلکه نیاز است
بدانید که آیا واقع اً نیاز دارید وزن کم کنید یا
نه .اگر دکرت شام توصیه کرد که رژیم الغری
نگیرید ،پس گوش کنید! آنها حرف های این
کار هستند و م یدانند که چه م یگویند.
حتا اگر فقط نیاز دارید تا چند کیلوگ رامی کم
کنید ،خیلی مهم است که دلیل صحیحی
ب رایش پیدا کنید .با یک انگیزهی خوب،
شانس بیشرتی ب رای رسیدن به هدفتان
خ واهید داشت .رژی مگرفنت به خاطر حرف
دوس تپ رستان که م یگوید از دخ رتان الغر
خوشش م یآید یا رصف اً به خاطر اینکه
م یخ واهید شبیه فرد خاصی باشید ،اص الً
ایدهی خ وبی نیست.



چه زمانی آب سرد و چه
زمانی آب گرم بنوشیم؟



Amrullah Saleh
قتلها و جنایتهای «قراردادی»
هر روز در شهر کابل و شاید هم در شهرهای دیگر
جنایتها و قتلهایی صورت میگیرند که رسانههای
عمده و حکومت به آن نمیپردازند .اگر به این جنایتها
و قتلها توجه هم میشود ،سرسری و گمراهکننده است.
شمار قتل ،جرایم جنایی ،اختطاف ،دزدیهای گروهی و مسلحانه افزایش تکاندهنده یافته
است .چند روز قبل مالک یکی از رستورانتهای موفق کابل به نام «برگ» به قتل رسید.
معلوم است وقتی یک تاجر موفق کشته میشود ،احتمال زیاد دارد «قتل قراردادی» باشد.
این نوع جنایت ریشه در رقابتهای ناسالم ،بافت جنایی و مافیایی در ادارات دولتی و در
کل افت صالبت و هیبت قانونیت دارد.
بهتر است «مقامات» و «نیمهمقامات» از مسایل تشریفات ،مالقاتهای بیمحتوا،
ذهنیتسازیهای واهی ،عکسگیری با گلهای پالستیکی و لبیک به تبریکیها خود را
دور ساخته و به این مسایل بپردازند .مسایل استراتژیک ،حرف بزرگ و تخیلگرایی درد
روزمرهی مردم را دوا نمیکند.


Asad Buda
خطای تاریخی محمدکریم خلیلی
انتخاب دانش خطا کرد.
ِ
محمدکریم خلیلی ،در
دانش توانِ بسیج اجتماعی را ندارد .خلیلی آگاهانه یا
ناآگاهانه ،با سرنوشت مردم بازی میکند و خطاهایش
را به رو نمیآورد .گزینههای نو در کار بود .دانش،
انسان خوشقلب و دانشمند است ،ولی سیاستمدار و اهل عمل نیست .در سیاستگری،
کارنامهی روشنی ندارد .مردم از این چهرههای تکراری خستهاند .هزینهی این انتخاب
اشتباه ،متأسفانه سنگین است .انرژیهای زیادی تلف شدند .تداوم و تحول ،تداوم و تحولِ
حذف سیاسی ،به ارمغان آورد .اشرف غنی ،حتا اگر رای نیاورد ،ضرر نمیکند .او در عین
حالی که در ساختار قدرت جایگا ِه خود را داشت ،تیم تداوم و تحول از او یک اسطوره
ساخت و به بهای کوچک ساختنِ خودشان ،او را بزرگ کرد و در بین مردم جا انداخت.
اکنون نه فرصت تجدید نظر است ،نه انرژی و حال و هوای آن .سنگ رهاشده از فالخن
باز نمیگردد ،ولی مایهی درس ،تأمل ،بازاندیشی و پند و عبرت هست.

علم سنتی چینی بر اهمیت دمای آبی که م ینوشیم ،تأکید کرده است .آب
منبع حیات است و هم هی ما ب رای ساملماندن خود به آن احتیاج داریم .اما آیا
نوشیدن آب رسد با آب گرم فرق دارد؟ چه زمانی باید آب گرم و چه زمانی باید
آب رسد بنوشیم؟
منظور از آب رسد و آب گرم ،آبی است که دمایش از دمای اتاق کمی پایی نتر
و باالتر باشد .تفاوت دمای زیاد ،به عن وان مثال ،آب خیلی رسد یا خیلی گرم،
توصیه من یشود.
چه زمانی آب رسد بنوشیم؟
ورزش
در طول فعالی تهای ورزشی ،دمای بدن اف زایش م ییابد و عرقکردن راهی ب رای
خن ککردن دمای بدن است .بدن هنگام ورزش آب زیادی از دست م یدهد،
بناب راین باید بیش از آن مقدار ،مرصف کنیم .نوشیدن آب رسد حین ورزش ،بدن
را هایدراته و خنک م یکند .البته نباید در این کار زیادهروی کنید؛ زی را مرصف
زیاد آب یخ موجب شوک م یشود.
تب
نوشیدن آب رسد هنگام تب یکی از روشهای خن ککردن بدن است .هنگامی
که تب دارید ،مایعات زیاد بنوشید تا بدنتان با عف ون تها مبارزه کند .کمی آب
لیمو و منک به آن بیاف زایید تا الکرتولی تهای از دس ترفت هی بدن را ج ربان کند.
کاهش وزن
نوشیدن آب رسد متاب ولیسم بدن را اف رایش م یدهد و باعث از دس ترفنت 70
کالری در روز م یشود .اگرچه درمان مناسبی ب رای چاقی نیست؛ اما در درازمدت
به کاهش وزن کمک م یکند .مقدار کالریای که یک فرد با وزن متعادل از
نوشیدن آب رسد از دست م یدهید ،ب رابر با  15دقیقه پیادهروی است.
چه زمانی آب گرم بنوشیم؟
هضم
نوشیدن آب گرم در صبح به هضم غذا در طول روز کمک م یکند .اگر پس از
غذا آب رسد بنوشید ،بدن ب هسختی غذا را هضم خ واهد کرد؛ زی را انرژی بیشرتی
ب رای آن نیاز دارد.
دفع سموم
زمانی که صحبت از دفع سموم بدن م یشود ،آب به رتین گزینه است .توصیه

م یشود مقداری آب لیمو را در آبی ولرم ب ریزید و روز خود را با آن آغاز کنید .به
عالوه بادرنگ ،نعناع ،سیب و دارچین نیز جزو س مزداهایی هستند که م یت وانید
به نوشیدنی خود بیاف زایید.
درد
اگر دچار رسدرد یا التهاب شدید هستید ،بهرت است آب گرم بنوشید؛ زی را گردش
خون را منظم م یکند .آب گرم در درمان قاعدگی نیز مؤثر است.
یبوست
اگر یبوست دارید ،آب گرم به رتین درمان طبیعی است .یکی از ع واملی که
مآبی است .بناب راین ،در نوشیدن آن درنگ
باعث تشدید یبوست م یشود ،ک 
نکنید.
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پویول:
مسی بهترین بازیکن تاریخ است
کارلس پویول ،اسطوره بارسلونا معتقد
است که مس ی ،یک الگوی کامل و
بهرتین بازیکن تاریخ است.
مسی با درخشش در دیدارهای اخیر،
تیمش را در آستانه کسب سه گانه قرار
داده است.
پویول در مصاحبه با اکیپ گفت ":به نظر
من ،مسی بهرتین بازیکن تاریخ است.
نظر دادن راجع به بازیکنان گذشته خیلی
سخت است زیرا تنها تصاویر آنها را دیده
ام ولی در مجموع ،لئو سالهاست بهرتین
است و اگر اتفاق خاصی نیفتد ،به این
روند ادامه خواهد داد .او حاال بازیکن

کامل تری شده است .گاهی وقتی تعداد
بازیکنان خوب زیاد باشند ،فداکاری برای
تیم خیلی سخت م یشود ولی به لئو نگاه
کنید که چه کار م یکند و اگر بهرتین
بازیکن جهان قادر به انجام آن است،
دیگران هم م یتوانند فداکاری کنند".
پویول درباره مثلت خط حمله بارسا
گفت ":ما خیلی راجع به بهرتین مثلث
جهان صحبت م یکنیم ولی تنها آنها
موثر نیستند .متام تیم ،با خط دفاعی
مستحکم و مربی باهوش در این روند موثر
هستند .واقعا انقالبی در بازی بارسا ایجاد
شده است".

خامس :هرجا بنیتس بخواهد
بازی می کنم
ستاره کلمبیایی رئال مادرید این روزها در مترینات تیم ملی
کشورش حضور دارد و خود را برای کوپا آمریکا آماده می
کند.
خامس که در اولین فصل حضورش در رئال موفق به زدن 17
گل در  46بازی شد و پاس گل های فراوانی نیز به مهاجامن
رئال داد ،نسبت به تیم ملی کلمبیا در پستی متفاوت بازی
می کند .پکرمن ،رسمربی کلمبیا ،خامس را نزدیک به
دروازه حریفان به کار می گیرد؛ درحالیکه در رئال مادرید او
همواره در میانه زمین حضور دارد.
حال باید دید که با آمدن بنیتس به رئال ،تغییری در پست
بازی خامس ایجاد خواهد شد یا خیر .خامس در همین
رابطه به خربنگاران گفت ":طبیعی است که از پست بازی
خودم در تیم ملی کلمبیا راضی تر هستم .پکرمن اینجا
به من آزادی عمل بیشرتی م یدهد ولی در رئال هم هیچ
مشکلی با منطقه بازی خودم نداشتم .فصل بعد نیز هرجا
که بنیتس بخواهد بازی خواهم کرد و از این بابت نگران
نیستم".


بکن بائر :یوونتوس قدرت مهار
مثلث بارسا را دارد



برلوسکونی از فروش میالن منصرف شد

سیلویو برلوسکونی ،مالک میالن ،
پیشنهاد بی تائیچائوبول ،رسمایه دار
تایلندی را رد کرد و دیگر قصد فروش
باشگاه را ندارد.
چند هفته است که مذاکرات بین "آقای
بی" و برلوسکونی در حال انجام است و
دو طرف تا به حال به توافقی نرسیده
بودند .حال روزنام ههای ایتالیا گزارش
دادند که در نهایت نخست وزیر سابق
ایتالیا ،تصمیم خود را گرفته و قصد

فروش میالن را ندارد .روز گذشته او و
آقای بی دیداری با یکدیگر داشتند که
طی آن ،برلو پیشنهاد  1میلیارد یورویی
آقای بی را رد کرد و به او گفت که دیگر
متایلی به فروش باشگاه و سهامش را
ندارد.
آقای بی که حدود  1ماه برای خرید
باشگاه در میالن به رس م یبرد ،احتامال
تا دو روز آینده این شهر را ترک خواهد
کرد.



استانکوویچ:
مورینیو استثنایی است

دژان استانکوویچ ،هافبک سابق اینرت،
با ستایش از ژوزه مورینیو ،او یک مربی
استثنایی توصیف کرد.
مورینیو در سال  2010با اینرت قهرمان
چمپیونزلیگ شد؛ تیمی که استانکوویچ
یکی از ارکان اصلی آن بود.
او به خربنگاران گفت ":به نظر من،
مورینیو استثنایی است و هامن طور که
خودش گفته ،آقای خاصاست .بیشرت از
همه به این خاطر که چیزهایی در من دید
که خودم منی دانستم .فوق العاده بود .به
خاطر دو فصل فوق العادهای که با من

داشتیم ،هرگز فراموشش منی کنم .هنوز
با او در متاس هستم.
هفته پیش با او متاس گرفتم تا به خاطر
دستاورد جدیدش به او تربیک بگویم
که می دانم آخرین قهرمانی او در دوران
حرفه ای اش نیست .او کسی است که
من همیشه کارش را دنبال می کنم.
او این فصل نتوانست تیمش را به مراحل
باالی چمپیونزلیگ برساند اما من او را
می شناسم و می دانم کهاو فصل بعد به
دنبال قهرمانی در چمپیونزلیگ خواهد
بود".



بکن بائر:
یوونتوس قدرت مهار مثلث بارسا را دارد

اسطوره فوتبال آملان معتقد است یوونتوس
م یتواند جدالی برابر با بارسلونا در فینال
لیگ قهرمانان داشته باشد.
بارسلونا و یوونتوس در حالی امروز در برلین
دیدار فینال لیگ قهرمانان را برگزار خواهند
کرد که بسیاری ،شانس بارسا را برای
قهرمانی بیشرت م یدانند.
فرانس بکن بائر ،قیرص فوتبال آملان ،ضمن
متجید از یوونتوس بخاطر رسیدن به بازی
فینال گفت ":سوای موفقیت یوونتوس
در رسیدن به فینال لیگ قهرمانان ،هنوز
معتقدم که فوتبال ایتالیا دچار صعف است
و قدرت سابق را از دست داده .رسی A
من یتواندخودش را پشت موفقیت یوونتوس
پنهان کند .اللیگا بهرتین لیگ اروپاست.
سویا به تازگی قهرمان لیگ اروپا شده و
بارسلونا هم یک پای فینال چمپیونزلیگ

است .بوندسلیگا با فاصله کمی از لیگ
برتر انگلیس ،دومین لیگ برتر اروپاست و
رسی  Aو لیگ فرانسه ،مشرتکا رتبه چهام را
در اختیار دارند".
بکن بائر در مورد بازی فینال گفت ":اینکه
دو تیم متفاوت از دو کشور مختلف در بازی
فینال حارض هستند باعث خوشحالی من
شده است .این فینال برای من جذاب تر
از فینال سال گذشته بین رئال و اتلتیکو
است.
به نظر من تنها تیمی که م یتواند مثلث
تهاجمی خطرناک بارسلونا را مهار کند
یوونتوس است .سازماندهی دفاعی این
تیم بسیار باالست .من بازی برگشت این
تیم در مقابل دورمتوند را از نزدیک متاشا
کردم .آنها  0-3پیروز شدند و منایش این
تیم کامال مرا تحت تاثیر خود قرار داد".

اسطوره فوتبال آملان معتقد است یوونتوس م یتواند
جدالی برابر با بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان داشته
باشد.
بارسلونا و یوونتوس در حالی امروز در برلین دیدار فینال
لیگ قهرمانان را برگزار خواهند کرد که بسیاری ،شانس
بارسا را برای قهرمانی بیشرت م یدانند.
فرانس بکن بائر ،قیرص فوتبال آملان ،ضمن متجید از
یوونتوس بخاطر رسیدن به بازی فینال گفت ":سوای
موفقیت یوونتوس در رسیدن به فینال لیگ قهرمانان،
هنوز معتقدم که فوتبال ایتالیا دچار صعف است و
قدرت سابق را از دست داده .رسی  Aمن یتواندخودش
را پشت موفقیت یوونتوس پنهان کند .اللیگا بهرتین
لیگ اروپاست .سویا به تازگی قهرمان لیگ اروپا شده
و بارسلونا هم یک پای فینال چمپیونزلیگ است.
بوندسلیگا با فاصله کمی از لیگ برتر انگلیس ،دومین
لیگ برتر اروپاست و رسی  Aو لیگ فرانسه ،مشرتکا
رتبه چهام را در اختیار دارند".
بکن بائر در مورد بازی فینال گفت ":اینکه دو تیم
متفاوت از دو کشور مختلف در بازی فینال حارض
هستند باعث خوشحالی من شده است .این فینال برای
من جذاب تر از فینال سال گذشته بین رئال و اتلتیکو
است.
به نظر من تنها تیمی که م یتواند مثلث تهاجمی
خطرناک بارسلونا را مهار کند یوونتوس است.
سازماندهی دفاعی این تیم بسیار باالست .من بازی
برگشت این تیم در مقابل دورمتوند را از نزدیک متاشا
کردم .آنها  0-3پیروز شدند و منایش این تیم کامال مرا
تحت تاثیر خود قرار داد".


بنیتس  :هواداران رئال مادرید
زمان بدهند

رافا بنیتس روز چهارشنبه بصورت رسمی از سوی
فلورنتینو پرز به عنوان مربی جدید رئال مادرید برگزیده
شد.
او جانشین کارلو آنچلوتی در رئال شده است .مربی
ای که در دو فصل حضورش در تیم کهکشانی ها4 ،
قهرمانی برای این تیم به ارمغان آورد و از مقبولیتی
عمومی نیز برخوردار بود.
بنیتس که در مصاحبه با تلویزیون رئال مادرید رشکت
کرده بود گفت ":تجربه به من م یگوید که هواداران
رئال ،توقع بازی خوب از تیمشان در کنار کسب نتیجه
را دارند و من هم سعی خواهم کرد چنین تیمی بسازم.
در هر صورت وفق پیدا کردن با رشایط جدید و پیاده
کردن ایده هایم در تیم ،کمی طول خواهد کشید و از
هواداران م یخواهم به من زمان بدهند.
هواداران می دانند که ما چه تیم قدرمتندی هستیم
و بدانند که اگر کنار ما باشند ،از این هم قدرمتندتر
خواهیم شد .اگر همه با هم متحد باشیم ،تیمی
خواهیم شد که شکست دادنش بسیار دشوار خواهد
بود.
در ایتالیا م یگفتند من یک مربی تهاجمی هستم؛ در
حالیکه در اسپانیا به من لقب مربی دفاعی را داده اند.
به اعتقاد من ،باید بین گل های زده و خورده هر تیمی
تعادل برقرار باشد .مسلام تیمی که م یخواهد عناوین
قهرمانی مختلف کسب کند ،باید گ لهای کمی هم
دریافت کند".

10توصیه برای غلبه بر بیماری ترس
از بارسلونا

بارسلونا پس از دو فصل حرکت در سایه
و فاصله گرفنت از آن تیم ترسناک دوران
گواردیوال ،از نیم ههای فصل جاری،
بازگشت به اوج را از رس گرفت و حاال تیمی
نیست که از مقابله با بارسلونا واهمه
نداشته باشد.
بارسلونیته (با بارسلونتا ،نام ساحلی معروف
در شهر بارسلونا اشتباه گرفته نشود) نام
یک بیامری است .بیامری ای که از سال
 2009در اروپا شیوع یافت؛ بیامری ترس از
تیم فوتبال بارسلونا ،مرض خطرناکی که
بسیاری بدان دچارند یا حداقل ریسک مبتال
شدن تهدیدشان می کند..
روانپزشک
کوکی(،)cucchi
دکرت
رسشناس ایتالیایی و مدیر مرکز پزشکی
سانتاگوستینوی میالن ،برای دوری جسنت
بازیکنان یوونتوس از مبتال شدن به این
بیامری 10 ،توصیه و راهکار جدی را برای
آنها تجویز کرده است 10 .توصیه برای
نرتسیدن از مواجه با بارسلونا و بخصوص
مثلث خطرناک تهاجمی این تیم ،مسی،
نیامر و سوارز.
جای شکی نیست که بسیاری از تیم های
حتی قدرمتند حال حارض دنیا نیز پیش از
ورود به زمین و مواجه با بارسلونا ،از لحاظ
ذهنی خود را از پیش بازنده م یدانند .اتفاقی
که به عقیده دکرت کوکی ،برای یوونتوسی
که قصد قهرمان شدن در چمپیونزلیگ را
دارد ،هرگز نباید رخ دهد.
به عقیده دکرت کوکی ،بازیکنان یووه بجای
اینکه پیروزی در فینال را وظیفه خود
بدانند ،بهرت است به این فکر کنند که
توانایی الزم برای غلبه بر بارسلونا را دارند.
شانس باالتر بارسلونا هم فاکتور مثبتی
برای یووه ارزیابی شده است :
 -1آن بازیکنی که هرگز اشتباه من یکند
لزوما قدرمتند تر نیست
لغزش و خطا در یک بازی من یتواند هرگز
ظرفی تها و کیفیت یک بازیکن را زیر سوال
بربد .بطور مثال در بازی فردا ممکن است
مسی  5الیی به بونوچی بزند اما این بازیکن
به جای باخنت روحیه خود باید با خیال
راحت برگشته و روی پای مسی تکل بزند.
خطا کردن بهرت از باالبردن دستها در این
صحنه خواهد بود.
 -2وارد شدن به زمین با اطمینان خاطر
بازیکنان یوونتوس بدون اینکه به این
فکر کنند در بازی چه اتفاقی خواهد افتاد
باید وارد زمین شوند .همه م یگویند بارسا
برنده است؟ اصال مهم نیست .رشط بندی،
حتی در ذهن هم برای بازیکنان در چنین
رشایطی ممنوع است.
 -3پرهیز از انجام روشهای خارج از
برنامه
برای اسرتاحت بدنی و ذهنی ،بجای روی
آوردن به روشهای ابداعانه ،بهرت است به
روشهای علمی و نیز تجربی قبال ثابت
شده اتکا کرد.
 -4دور کردن خشم در بهرتین زمان ممکن
به جای خشم و اسرتس ،به بازیکنان یووه
باید هیجان مثبت که از لحاظ بدنی و ذهنی
برای حضور در چنین نربد رسنوشت سازی به

نفعشان خواهد بود ،تزریق شود .بخصوص
در مورد ویدال که م یتواند رسنوشت میانه
میدان را به نفع یووه تغییر دهد این مساله
بسیار اهمیت دارد .پیروزی بر بارسلونا نباید
هرگز به عنوان یک وظیفه تعبیر شود.
کافی است بازیکنان به توانای یهای خود
برای شکست این تیم ایامن داشته باشند.
 -5هر بازیکنی نیاز به مترکز و خلسه
ذهنی دارد
بسیار مهم است که ساعاتی قبل از بازی،
هر یک از بازیکنان به پناهگاه ذهنی خود
رفته و به روش خود به مترکز بپردازند.
مهم نیست اگر در این میان ،بازیکنی مثل
موراتا برای آرامش ذهنی به گوش دادن
آهنگ مشغول شود .در این موقعیت زمانی
توصیه م یشود مثال اگر پیرلو قصد شوخی
کردن دارد ،گوشی هدفون را از روی گوش
موراتا برندارد.
 -6خیال پردازی در مورد بازی اشتباه
محض است
برخی مواقع فکر کردن زیاد و خیال پردازی
در مورد بازی م یتواند تاوان سنگینی در پی
داشته باشد .در روانشناسی توصیه م یشود
که یک بازیکن فوتبال ،هرگز به اینکه
ممکن است در دقیقه  91دروازه حریف را باز
کند فکر نکند؛ چون ممکن است دقیقه 25
بازی ،دروازه خالی را به بیرون بزند.
 -7شانس در خانه شجاعان را م یزند
بازیکنان یووه اگر به دنبال شانس برای
پیروزی بر بارسلونا هستند ،بهرت است
شجاعانه ،با رسی باال و با جسارت مقابل
بارسلونا قرار بگیرند .اینگونه ممکن است
شانس در خانه آنها را هم بزند .توصیه
جدی در این زمینه به پوگبا.

 -8انتخاب یک رهرب مناسب درون زمین
آلگری برای این بازی باید بهرتین
قابلی تهای هر بازیکن را استخراج کرده
و نیز مشخص کند که درون زمین چه
بازیکنی لیدر و رهرب خواهد بود .نظر مرا
بخواهید ،ته وز برای این بازی یک رهرب
مناسب م یتواند باشد.
 -9اینکه یووه شانس پایینی برای
قهرمانی دارد ،اتفاق مثبتی م یتواند باشد
اینکه بارسلونا شانس بسیار بیشرتی نسبت
به یووه دارد ،بدون تردید سطح انتظارات
و توقعات از این تیم را بسیار باالتر برده
و فشار بیشرتی روی بازیکنان بارسا وارد
م یکند .یووه باید از این فشار به نفع خود
استفاده کند .ته وز در مصاحبه خود به
سوارز هشدار داده که شاید بارسلونا تیم
بهرتی باشد و شانس اول قهرمانی اما یووه
هم م یتواند زهر خود را بریزد.
 -10نقش بسیار مهم آلگری در تهییج
بازیکنان
آلگری به عنوان مربی یوونتوس ،باید
راهی برای کنرتل اسرتس و تزریق هیجان
مثبت به بازیکنان تیمش پیش از رشوع
بازی فینال پیدا کند .آلگری عزیز ،یادت
می آید که چگونه با میالن ،بارسلونا را در
سن سیرو  0-2شکست دادی؟ این بار بازی
برگشتی هم در کار نیست.

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
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رییسجمهور غنی
در روز جهانی محیط زیست «نارنجیپوش» شد
رقیه رها ابراهیمی

رییس جمهور غنی دیروز ( 15جوزا) در روز
جهانی محیط زیست لباس نارنجی شهرداری را
بر تن کرد و به کمپاین شهر زیبا پیوست.
این کمپاین پاککاری اولین حرکت خود را در
«روز جهانی زمین» ( 2ثور) شروع کرد و تا کنون
(روز جهانی محیط زیست) در هفت هفته از
سوی رضاکاران شبکهی اجتماعی رنگینکمان
و سازمان اندیشه و قلم ادامه داشت که در آن
زبالههای نقاط مختلف شهر کابل به همکاری
فعاالن محیط زیستی و رضاکاران مردمی
جمعآوری و دفع شده است.
س جمهور با گرفتن جاروب در دست گفت،
ریی 
ت و جاروب گرفتن
جاروب نشان پاکیزگی اس 
تنها وظیفهی شهرداری نیست ،هر هموطن ما
مثابه خانهاش،
باید برای پاک نگهداشتن شهر به 
جاروب در دست بگیرد .او افزود که پاکی شهر
وظیفهی هر فرد کشور است و از نهادهای مدنی
و رضاکاران محیط زیستی به منظور ترویج این
فرهنگ ابراز امتنان و قدردانی کرد.
در این کمپاین که فاصلهی میان سینمای پامیر و
پل آرتل پیموده شد ،صدها تن از فعاالن مدنی،
مسئوالن حکومتی ،وکالی مردم و شهروندان
کشور با پوشیدن واسکت نارنجی ریاست تنظیف
شهرداری کابل ،اقدام به جمعآوری زبالههای
پالستیکی کردند .این افراد با اشتراک در این
کمپاین از حکومت و نهادهای مسئول خواهان

توجه بیشتر به مسئلهی خطیر محیط زیست
شدند .آنها همچنان از مردم و شهروندان کشور
خواستند تا با مشارکت فعاالنه و توجه مسئوالنه
به محیط زیست ،رسالت شهروندی خود را ادا
کنند.
علی پارسا ،مسئول شبکهی اجتماعی رنگینکمان
در سخنانش با اشاره به این مطلب گفت که
هدف از برگزاری این کمپاین هفت هفتهای،
ترویج فرهنگ رضاکاری در میان شهروندان
پایتخت بوده است .آقای پارسا همچنان یادآور
شد که تا وقتی که همهی شهروندان کشور به
گونهی مسئوالنه دوشادوش نهادهای حکومتی
فعالیت نکنند ،نمیتوان به داشتن یک محیط
زیست سالم چندان امیدوار بود.
این کمپاین محیط زیستی پس از پیمودن

فاصلهی میان سینمای پامیر و پل آرتل ،با
برنامههای متعدد دیگری از جمله نمایش هنری،
مسابقهی بازیافت و سخنرانیهای محیط زیستی
برنامه ابراز

پی گرفته شد .برگزارکنندگان این
امیدواری کردند که پس از این حکومت و مردم
در تالشی دوجانبه ،به مسئلهی محیط زیست
توجه جدیتری مبذول کنند.
در همین راستا ،رییس جمهور غنی دو روز
پیش در پاسخ به تقاضای نهادهای سبز ،طی
فرمانی روز جهانی محیط زیست را به هفتهی
ملی محیط زیست ارتقا داد .این در حالیست
که شبکهای از نهادهای محیط زیستی از یک
هفته بدینس و برنامههای متعدد محیط زیستی را
دایر کردهاند که کمپاین تنظیف این دو نهاد نیز
بخشی از این فعالیت جمعی بوده است.
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نشست مقدماتی دومین نشست قطر
در دوبی برگزار میشود

اطالعات روز :مسئوالن مؤسسهی بینالمللی پگواش
خبر دادهاند که امروز (شنبه 16 ،جوزا) یک نشست
مقدماتی به خاطر دومین نشست قطر در مورد وضعیت
افغانستان در دوبی برگزار میشود.
یک تن از تنظیمکنندگان این نشست گفته که در این
نشست در مورد آجندای نشست بعدی قطر گفتوگو خواهد
شد .منبع افزوده که در این نشست شماری از شخصیتها
از کابل و نمایندگان گروه طالبان شرکت خواهند کرد .به
گفتهی این منبع ،قرار است میرویس یاسینی ،قیوم کوچی،
قطبالدین هالل و سید اسحاق گیالنی به نمایندگی از
حکومت و شیرمحمد عباس استانکزی و یک تن دیگر از
سوی گروه طالبان در نشست دوبی حضور یابند.
اما طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتهاند .از سویی
هم ،یک تن از افرادی که قرار است در نشست دوبی
شرکت کند ،به خبرگزاری پژواک گفته که نشست دوم

قطر ،بعد از ماه رمضان برگزار خواهد شد.
پیش از این رسانهها گزارش دادند که نخستین نشست
قطر در مورد گفتوگوهای صلح افغانستان در  12ثور
سال جاری برگزار شده است .در این نشست هشت تن به
نمایندگی از گروه طالبان حضور داشتند و  20تن ،از جمله
سه زن ،به شمول اعضای شورای عالی صلح ،اعضای
مجلس نمایندگان ،نمایندگان احزاب سیاسی و جامعهی
مدنی شرکت کرده بودند.
اما حنیف اتمر ،مشاور امینت ملی رییس جمهور در 15
ثور در واکنش به نشست دو روزهی قطر گفت ،حکومت
در این نشست نمایندهی رسمی نداشته و از دید حکومت
افغانستان این نشست رسمی نیست .همچنان سخنگوی
وزارت خارجه گفته بود« :کسانی که در مذاکرات صلح
شرکت کرده ،از دولت افغانستان نمایندگی نمیکنند و
مذکرات هم رسمی نیست».

بازداشت  71قاچاقچی مواد مخدر در کابل

اطالعات روز :وزارت داخلهی کشور با نشر خبرنامهای
از بازداشت  71تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر به روز
چهارشنبه در کابل خبر داد ه است .در خبرنامهی وزارت
داخله آمده که نیروهای مبارزه با مواد مخدر این وزارت با
راهاندازی  82عملیات در شش روز گذشته به هدف مبارزه
با مواد مخدر در مربوطات والیت کابل 71 ،تن را در پیوند
به قاچاق مواد مخدر بازداشته کردهاند.
همچنان در این عملیات  900کیلوگرام مواد مخدر شامل
هیرویین ،تریاک و چرس از سوی نیروهای پولیس کشف
و ضبط شده است .به نقل از این خبرنامه ،نیروهای
پولیس در جریان این عملیات  11عراده وسایط نقلیه و
 9میل سالح مختلفالنوع را از نزد قاچاقبران به دست

آوردهاند .از سویی هم ،وزارت داخله خبر داده که پولیس
مبارزه با مواد مخدر تالش خود را برای مبارزه با مواد
مخدر و بازداشت قاچاقچیان شدت بخشیده است.
این در حالیست که افغانستان در صدر کشورهای
تولیدکنندهی مواد مخدر قرار دارد .بر اساس آمار
ارائهشده از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال
 ،2014افغانستان  90درصد تریاک دنیا را تولید میکند.
والیتهای ناامن جنوبی  89درصد تریاک افغاسنتان را
تولید میکنند.
گفته میشود که گروههای طالب و دیگر گروههای
هراسافگن از کشت و تولید مواد مخدر استفاده کرده و
بیشتر مصارف نیروهای خود را از این راه تأمین میکنند.

