جهل تکاندهندهی آمریکا
در مورد افغانستان
اساس تمام این رویکرد را دی ِد از مد افتادهای نسبت افغانستان تشکیل
میدهد که نه این حقیقت را که یکسوم جمعیت از سال  1979بدینسو
مهاجر بودهاند در بر داشت و نه یکپارچگی مردم در یک اقتصاد جهانی
را .ایاالت متحده با یک مرکز اکادمیک– مرکز مطالعات افغانستان در
دانشگاه نبراسکا در ایالت اوماها– جنگ را آغاز کرد؛ مرکزی که از
سوی تعداد انگشتشماری از کارمندان پیشین سی.آی.ای اداره میشد.
حکومت ایاالت متحده کارمندان اندکی داشت که به زبانهای منطقه
وارد باشند و قبل از سال  ،1979یا در بهترین حالت...
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صفحه 4

سالچهارم قیمت 10 :افغانی

Year 04 Price: 10 Af

09 June, 2015

Tuesday

855

دستآورد سفر عبداهلل به تاجیکستان
امضای پیمان همکاری
میان افغانستان و تاجیکستان

اطالعات روز ،دوشنبه ،تاجیکستان :وزیران خارجهی افغانستان و تاجیکستان قبلازظهر
دیروز در بوستانسرای حکومتی شهر دوشنبه پیمان همکاری میان وزارت خارجهی
افغانستان و تاجیکستان را به امضا رساندند .این پیمان از سوی وزیران خارجهی دو کشور
(صالحالدین ربانی و سراجالدین اصلوف) و در حضور عبداهلل عبداهلل...
صفحه 2

تاجیکستان در بخشهای انتقال برق ،جاده سازی ،دادن بورسهای تحصیلی به دانشجویان و مبارزه برعلیه افراط گرایی
و تروریزیم با افغانستان همکاری میکند و از عضویت رسمی افغانستان در سازمان شانگهای پشتیبانی مینماید.

شرکت مخابراتی افغان بیسیم َ()AWCC
( ،)www.afghan-wireless.comاولین
شرکت مخابراتی مبایل در کشور ،مؤسس
و بنیانگذار خدمات مخابراتی موبایل در
افغانستان و پیشرو در ارائهی خدمات صوتی،
انترنتی و خدمات بانکداری از طریق موبایل،
به مصرفکنندگان و اصناف مختلف تجاری
(مشترکان) ،توسعهی شبکهی باند وسیع با
انترنت پرسرعت  3.75Gرا در شهر قندهار
تکمیل و اعالم میدارد.
حاال مصرفکنندگان و اصناف مختلف
تجاری (مشترکان) افغانبیسی م در والیت
قندهار ،میتوانند یکی از هشت پالن خدماتی
قابل تنظیم افغانبیسیم را استفاده کرده و
بزرگترین داده (فایل)ها را ارسال و دریافت
کنند .آنها میتوانند به سریعترین...

صفحه 5

Flying 2 times
weekly to

وزیر معادن:
تا کنون چپاول در معادن افغانستان جریان دارد
صفحه 3

اطالعات روز :داوودشاه صبا ،وزیر معادن کشور روز گذشته در مجلس نمایندگان
در بارهی قراردادهای استخراج معادن گفت که تا کنون چپاول در معادن افغانستان
جریان دارد .وزیر معادن گفت« :من میدانم که چپاول در معادن افغانستان وجود
دارد .منابع ،بهخصوص سنگهای قیمتی افغانستان بهراحتی دزدیده...
صفحه 2

 7روش ساده براي غلبه بر استرس

افغانبیسیم خدمات باند وسیع 3.75G
با سرعت باال را در والیت قندهار راهاندازی کرد

آيا احساس استرس داريد؟ البته که اينطور است! اگر خوب دقت کنيد ،مشاهده
میکنيد با تعداد زيادی ضرباالجل کاری ،انبوهی از کارها -که البته همهی آنها
در اولويت هستند! -و دغدغهی اينکه کارهای خود را با کيفيت مناسب انجام دهيد،
مواجه هستيد .اين طبيعت زندگی مدرن است .اين غيرممکن است که شغلی...
صفحه 6
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زمینههای همکاریهای
افغانستان و تاجیکستان

شهریار فرهمند

عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در رأس
یک هیأت بلندپایهی دولتی به تاجیکستان رفته است .در
این سفر چندین تفاهمنامهی همکاریهای دوجانبه میان
وزارتهای خارجهی و سکتورهای اقتصادی و امنیتی دو کشور
به امضا رسیده است.
افغانستان و تاجیکستان دارای مشرتکات فرهنگی فراوان و
زمینههای مشرتک همکاریهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
و امنیتی میباشند .در بخش اقتصادی خط آهن ،برق ،گاز،
وصلشدن تاجیکستان از طریق افغانستان به بندر پاکستان؛ در
عرصه امنیتی در بخشهای مبارزه با مواد مخدر ،افراطگرایی،
داعش و تهدید نوظهور در منطقه و نیز در عرصهی فرهنگی
مشرتکات زبانی و فرهنگی دو کشور ،از جملهی مهمترین
محورها و زمینههای همکاریهای دوجانبهی افغانستان و
تاجیکستان میباشند.
در عرصهی اقتصادی ،در حال حارض تاجیکستان برق
بخشهایی از شامل افغانستان را تأمین میکند .در بخش
ترانزیت ،یک تفاهمنامهی همکاریهای سهجانبه میان
افغانستان ،تاجیکستان و پاکستان امضا شده که بر بنیاد
آن ،تاجیکستان از طریق افغانستان به بندر پاکستان وصل
میشود .همچنان در برنامهی اقتصادی حکومت وحدت ملی
که میخواهد افغانستان را به پل ترانزیتی آسیای میانه و جنوب
آسیا تبدیل کند ،تاجیکستان جایگاه برجستهای را دارا میباشد.
افزون بر آن ،در تطبیق پروژههای بزرگ اقتصادی منطقه ،نظیر
انتقال برق و گاز آسیای میانه از طریق افغانستان به جنوب
آسیا ،تاجیکستان و افغانستان نقش برجسته دارند.
در عرصهی امنیتی نیز روزبهروز زمینهها و رضورتهای بیشرتی
برای همکاریهای دوجانبه میان دو کشور ایجاد میگردد.
تاجیکستان یکی از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر
افغانستان میباشد .از این رهگذر ،تاجیکستان شدیدا ً در
معرض تهدید مستقیم شبکههای قاچاق مواد مخدر و قاچاق
انسان میباشد .بخشی از مواد مخدر افغانستان به تاجیکستان
رفته و بخشی دیگر از این کشور به مقصد اروپا و روسیه قاچاق
میشود .مبارزه با این پدیده یکی از دغدغههای اصلی دولت
تاجیکستان در چهارده سال گذشته بوده و البته در این زمینه
تفاهمنامههای امنیتی نیز میان دو کشور وجود دارند.
تهدید نوظهور داعش در منطقه و نیز حضور افراطگرایان و
گروههای تروریستی در افغانستان و پاکستان و خصوصاً افزایش
فعالیتهای آنها در بخشهای شاملی افغانستان یک نگرانی
جدی تاجیکستان را تشکیل میدهد .در حال حارض وضعیت
امنیتی بدخشان و قندوز برای تاجیکستان مایهی نگرانی جدی
است .تاجیکستان ناامنیهای بدخشان و افزایش فعالیتهای
تروریستان در مرزهای رشقیاش با افغانستان را با نگرانی جدی
دنبال میکند .مقصد اصلی تروریستان و گروههای افراطی،
کشورهای آسیای میانه است و از اینرو تاجیکستان و دیگر
کشورهای آسیای میانه منیتوانند نسبت به این تهدید بیاعتنا
باشند.
این امر بیش از پیش زمینههای همکاریهای امنیتی میان
افغانستان و تاجیکستان را فراهم کرده است .در حال حارض
دو کشور از نظر امنیتی با دشمن مشرتک مواجه اند و نیاز است
که در بخشهای امنیتی و دفاعی همکاری و هامهنگیهای
بیشرتی داشته باشند.
با توجه به معادالت جدید امنیتی منطقه ،همسایههای شاملی
افغانستان روزبهروز اهمیت بیشرت یافته و زمینههای تازهای برای
همکاریهای امنیتی ،سیاسی و اقتصادی گشوده میشوند.
بنابراین ،رهربان حکومت وحدت ملی باید بیشرت از این روی
زمینههای همکاریهای دوجانبهی افغانستان با همسایههای
شاملیاش توجه کند .در عرصهی اقتصادی  ،برای تبدیلکردن
افغانستان به پل ارتباطی منطقه ،همکاری کشورهای آسیای
میانه فوقالعاده حیاتی است .این برنامه بدون همکاری این
کشورها ممکن نیست و زمینههای مؤثر و سودمند اقتصادی
دیگر نیز با این کشورها وجود دارند .در عرصهی امنیتی ،با
توجه به معادلهی جدید امنیتی منطقه ،افغانستان با کشورهای
آسیای میانه با دشمن مشرتک مواجه است و مبارزه با آن نیاز به
همکاری و همگاهنگی مشرتک دارد.

امضای پیمان همکاری میان افغانستان و تاجیکستان
اطالعات روز ،دوشنبه ،تاجیکستان :وزیران خارجهی
افغانستان و تاجیکستان قبلازظهر دیروز در بوستانسرای
حکومتی شهر دوشنبه پیمان همکاری میان وزارت
خارجهی افغانستان و تاجیکستان را به امضا رساندند.
این پیمان از سوی وزیران خارجهی دو کشور
(صالحالدین ربانی و سراجالدین اصلوف) و در حضور
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی
و قاهر رسولزاده ،نخستوزیر تاجیکستان به منظور
توسعه و تحکیم روابط دو کشور در عرصههای مختلف
و هماهنگی مطلوب در سطح منطقه و جهان در راستای
تحکیم برادری و پیوندهای فرهنگی و تاریخی دو کشور
به امضا رسید.
بر بنیاد این سند ،پس از این دو کشور در سطح وزیران

خارجه و دیگر سطوح دیپلماتیک به منظور هماهنگی
و همکاری بیشتر برای تطبیق برنامههای دارای اولویت
اقتصادی ،تحوالت منطقهای و بینالمللی منظم گفتوگو
خواهند کرد و دو طرف وظیفه دارند که بر سر مسایل
مربوط به امنیت منطقه ،مبارزه با تروریسم ،جداییطلبی،
افراطگرایی ،جنایتهای سازمان یافته و قاچاق مواد
مخدر ،گفتوگو و همکاری کنند.
دو طرف همکاریهای دوجانبه در زمینههای تحکیم
صلح و ثبات منطقهای و بهخصوص تحکیم امنیت مرزی
و همکاری در مبارزه با افراطگرایی را ضرورت مشترک
دو جانب عنوان کردند و بر بنیاد این پیمان ،دو طرف
تعهد کردند که در راستای تأمین ثبات و امنیت همکاری
مشترک خواهند کرد.

عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی
امضای این پیمان را گامی مؤثر در راستای تقویت
همکاریهای دوجانبهی دو کشور در عرصههای مختلف
عنوان کرد و از صدر اعظم تاجیکستان خواست که
کمیسیون بینالدولتی افغانستان و تاجیکستان هرچه زودتر
باید ایجاد شود تا این کمیسیون تعهداتی را که دو طرف
کردهاند ،بهموقع و درست اجرا کند.
قاهر رسولزاده ،نخستوزیر تاجیکستان ضمن ابراز
خرسندی از امضای این سند ،به مقامهای حکومت
افغانستان اطمینان داد که کمکهای تاجیکستان در
عرصههای تجاری ،اقتصادی ،علم و صحت به افغانستان
ادامه خواهند داشت و مناسبات نیک دو کشور بیش از
پیش گسترش خواهند یافت.

وزیر معادن:
تا کنون چپاول در معادن افغانستان جریان دارد
اطالعات روز :داوودشاه صبا ،وزیر معادن
کشور روز گذشته در مجلس نمایندگان در
بارهی قراردادهای استخراج معادن گفت که
تا کنون چپاول در معادن افغانستان جریان
دارد.
وزیر معادن گفت« :من میدانم که چپاول در
معادن افغانستان وجود دارد .منابع ،بهخصوص
سنگهای قیمتی افغانستان بهراحتی دزدیده
و از سرحدات بیرون میشوند» .همچنان
آقای صبا به نمایندگان مجلس گفت که
ی کنونی دولت در خصوص
سیاستگذار 
معادن ،کشور را به سوی مصیبت سوق
میدهد.

صبا در این مورد گفت« :امروز بخش معادن
افغانستان به عوض اینکه در مسیر رفاه ملت
افغانستان برود ،در مسیر مصیبت میرود .از
گفتن آن خجالت نمیکشم و از این موضع
خود دفاع هم خواهم کرد .به شکلی که ما
امروز منابع افغانستان را مدیریت میکنیم ،ما
را بدون شک به سوی فاجعه خواهد برد ،مگر
اینکه جلو آن را بگیریم».
او افزود« :در بعضی موارد شما دیدید که به
خاطر نبود قوانین واضح یا قرارداد واضح ،این
ثروتها چپاول میشوند .قوانین و مقررات
را طوری تنظیم کنیم که زمینههای چپاول را
کم کند» .وزیر معادن ضعف مدیریتی ،نبود

ظرفیت الزم در این وزارت و قوانین کشور
در مورد معادن را از چالشهای جدی در برابر
استخراج معادن در کشور خواند و گفت،
بدون نظارت از اجرای قراردادها با شرکتها،
استخراج معادن امکانپزیر نیست.
به گفتهی وزیر معادن ،تا کنون  339قرارداد
با شرکتهای مختلف در خصوص استخراج
معادن امضا شده؛ اما این وزارتخانه در حال
ی صد قرارداد
حاضر توانایی نظارت از اجرا 
را ندارد .از سویی هم ،وزیر معادن وضعیت
خراب امنیتی در مناطقی که معادن وجود
دارند را از چالشهای فراروی استخراج
معادن در کشور خواند.

آقای صبا در خصوص معدن آهن حاجیگک
بامیان گفت که هنوز با کنسرسیوم هندی و
یک شرکت کانادایی که قرار بود پروژهی
استخراج این معدن را به پیش ببرند ،قراردادی
امضا نشده است .این در حالیست که چندی
پیش رسانههای هندی گزارش دادند که
کنسرسیوم هندی قرارداد استخراج معدن
حاجیگگ را فسخ کرده است.
اما وزیر معادن گفت ،به دلیل اینکه مدت
ضمانت بانکی کنسرسیوم هندی در سال
 ۲۰۱۳پایان یافته ،در حال حاضر هیچگونه
گفتوگویی بر اساس قوانین افغانستان
صورت نمیگیرد.

فعاالن زن:
قانون منع خشونت با زنان تصویب شود
اطالعات روز :شماری از فعاالن حقوق زن از مجلس
نمایندگان خواستند که قانون منع خشونت علیه زنان را
تصویب کند.
آنان میگویند که عدم تصویب این قانون توسط مجلس
نمایندگان سبب شده تا دادگاههای کشور هنگام صدور حکم
با مشکالتی مواجه شوند .خانم عالمه ،مسئول نهاد سیاسی
مشارکت زنان افغانستان روز گذشته در نشست خبریای در
کابل از نمایندگان مجلس خواست که تا پایان دورهی کاری
مجلس کنونی ،این قانون را تصویب کنند.
او افزود که تصویب این قانون میتواند باعث کاهش
چالشهای فراروی زنان افغانستان شود و زنان خواستار آن

هستند که عالوه بر تصویب ،باید در زمینهی تطبیق آن نیز
توجه شود .این در حالیست که فرمان حامد کرزی ،رییس
جمهور قبلی کشور در مورد منع خشونت علیه زنان ،در سال
 1392برای حل نکات اختالفی و تصویب در نشست عمومی
مجلس نمایندگان به بحث گرفته شد؛ اما به دلیل اختالف
نظر میان اعضای مجلس در بارهی بعضی از مادههای آن ،به
تصویب نرسید.
در همین حال ،خانم ذکیه سنگین ،نمایندهی والیت پروان
در مجلس نمایندگان گفته که فرهنگ مردساالر در جامعه و
مجلس کشور و وجود مادههای جنجالبرانگیز در پیشنویس
قانون منع خشونت علیه زنان ،عوامل اصلی عدم تصویب این

قانون بودهاند .سنگین افزود که در این باره بحث و گفتوگو
زیاد شده و اگر سلیقههای شخصی اعمال نشوند ،این قانون
تصویب خواهد شد.
تعیین سن ازدواج ،اجازهی والدین ،تعدد زوججا ،خانههای
امن ،تجاوز جنسی و لتوکوب (ضربوشتم) از موارد
اختالفی طرح قانون منع خشونت علیه زنان اند .به عنوان
نمونه ،در مورد خانههای امن در مادهی ششم این قانون آمده
است ،در صورتی که زنان مورد خشونت قرار میگیرند،
میتوانند به «مراکز حمایتی یا خانههای امن» دسترسی داشته
باشند؛ اما برخی از نمایندگان خانههای امن را عامل ترویج
فساد دانستهاند.

سه کارمند ممنوعالخروج وزارت شهرسازی بازداشت شدند
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت
بدخشان در شمالشرق کشور روز گذشته
از بازداشت سه کارمند ممنوعالخروج
وزارت شهرسازی در خط مرزی افغانستان
با تاجیکستان خبر دادند.
احمدنوید فروتن ،سخنگوی والیت
بدخشان گفته که سه کارمند وزارت
شهرسازی که به اتهام فساد به حکم
رییس جمهور ممنوعالخروج اعالم
شده بودند ،وقتی قصد فرار از کشور
را داشتند ،بازداشت شدند .به گفتهی

آقای فروتن ،احمدنواز بختياری ،رييس
ادارهی خانهسازى ،محمدامین قانع،
مسئول دفتر انسجام آپارتمانهای وزارت
شهرسازی و سید اماناهلل سادات ،مسئول
مالى دفتر انسجام آپارتمانها سه مقام
وزارت شهرسازی هستند که قصد فرار به
تاجیکستان را داشتند.
از سویی هم ،دو تن از باشندگان والیت
بدخشان که مسئول رساندن این سه
کارمند به منطقهی خاروق تاجیکستان
بودند نیز دستگیر شدهاند .سخنگوی

والیت بدخشان گفت که این سه نفر
حوالی ساعت  7روز گذشته در مرز
مشترک ولسوالی شغنان با کشور
تاجیکستان با همکاری ساکنان شناسایی و
توسط پولیس مرزی بازداشت شدند.
رییس جمهور غنی روز جمعه 8 ،جوزا
وظیفهی شش مقام وزارت شهرسازی را به
اتهام دستداشتن در فساد به حالت تعلیق
درآورد و آنها را ممنوعالخروج اعالم
کرد .احمدشاه همت رییس شهرسازی
مرکز ،محمدامین امین رییس امالک و

اسکان ،احمدنواز بختیاری رییس ادارهی
خانهسازی ،گلرحیم زیارمل رییس
پالن ،سید اماناهلل سادات مسئول مالی
دفتر انسجام آپارتمانها و محمدامین
قانع مسئول دفتر انسجام آپارتمانها شش
کارمند این وزارت بودند که به اتهام فساد
ممنوعالخروج اعالم شده بودند.
سخنگوی والیت بدخشان گفته که در
حال حاضر این سه مقام در بازداشت
پولیس سرحدی هستند و قرار است توسط
چرخبال به کابل منتقل شوند.

ماینروبهای ربودهشده در لوگر آزاد شدند
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت لوگر گفتهاند که
 9تن از کارمندان یک مؤسسهی ماینروبی که از سوی
افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند ،شامگاه روز یکشنبه
آزاد شدند.
دینمحمد درویش ،سخنگوی والیت لوگر گفته که افراد
مسلح بعد از ربودن این ماینروبها ،آنان را به منطقهای که
در کنترول دولت نیست برده بودند ،ولی با وساطت بزرگان
محل دوباره آزاد شدند .مقامهای پولیس والیت لوگر روز
یکشنبه هفتهی جاری خبر دادند که افراد وابسته به گروه

طالبان بر کاروان موترهای یک مؤسسهی ماینروبی در
شهر پل علم مرکز این والیت حمله کرده و  9تن از این
ماینروبها را ربودهاند.
آقای درویش وضعیت جسمی ماینروبها را خوب
توصیف کرده در ضمن گفته که برای رهایی آنها
معاملهای صورت نگرفته است .سخنگوی والیت لوگر
گفته که بر اساس اطالعات اولیهی پولیس ،این افراد
آدمربایان مسلح بودهاند و نفوذ بزرگان قومی در این منطقه
باعث شده که آنان نتوانند به خواستههای خود برسند.

بر بنیاد گزارشها ،در جریان یک سال گذشته این
چهارمین حمله به کارمندان مؤسسهی ماینروبی در این
والیت است .در خونینترین حمله ،دوازده ماینروب در
منطقهی معدن مس عینک این والیت کشته شدند .از سویی
هم ،در شماری از والیتهای دیگر کشور نیز کارمندان
شرکتهای ماینروبی از سوی افراد مسلح ربوده شدهاند.
در آخرین مورد ۱۹ ،کارمند یک شرکت ماینروبی در
شهر گردیز مرکز والیت پکتیا ربوده شدند ،ولی چند روز
بعد این ماینروبها آزاد شدند.

دستآورد
سفر عبداهلل به تاجیکستان
تاجیکستان در بخشهای انتقال برق ،جاده سازی ،دادن بورسهای تحصیلی به دانشجویان و مبارزه
برعلیه افراط گرایی و تروریزیم با افغانستان همکاری میکند و از عضویت رسمی افغانستان در سازمان
شانگهای پشتیبانی مینماید.

اطالعات روز :عبدالله عبدالله رییس اجرایی ،عصر
روز یکشنبه  17جوزا در راس یک هیات بلند پایه
برای یک سفر دیپلماتیک دو روزه ،وارد دو شنبه
پایتخت تاجیکستان شد ریيس اجرایی و هیات
همراهش در میدان هوایی دوشنبه ،طی مراسم رسمی
از سوی قاهر رسول زاده صدر اعظم تاجیکستان٬
معاون اول صدراعظم آن کشور آقای دولت علی
سید ٬معین وزارت امورخارجه ٬ریيس آسیا و افریقایی
وزارت امورخارجهی آن کشور ٬و عبدالغفور آرزو
سفیر افغانستان در تاجیکستان و دپلوماتهای
افغانستانی در آن کشور مورد استقبال گرم قرار گرفت
و بعد از خواندن سرود ملی هر دو کشور در سالن
شخصیتهای مهم بینالمللی این فرودگاه با صدر
اعظم تاجکستان تبادل نظر کوتا نمود.
رییس اجرایی به روز دوشنبه  18جوزا در دیدار با
امام علی رحمان ،رییس جمهور تاجیکستان از
همکاریهای این کشور در راستای انرژی و برق،
صحت و معارف قدردانی و تشکر کرد و از مسئوالن
حکومت تاجیکستان خواست که در راستای
توسعهی روابط اقتصادی و تجاری و سایر عرصهها
یک شورای بینالدولتی ایجاد شود تا تعهداتی را که
دوطرف بر سر آنها به توافق رسیدهاند ،هرچه زودتر
عملی کنند.
در اعالمیهی مشترکی که پس از دیدار رییس اجرایی
و هیأت همراهش با رییس جمهور و نخستوزیر
تاجیکستان در نشست خبری خوانده شد ،دو طرف
از مسایلی که در این سفر رسمی به روی آن بحث و
گفتوگو کرده بودند ،ابراز رضایت کردند و مقامهای
دو کشور بر سر همکاریهای سودمند متقابل در
عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و فرهنگی به
توافق رسیدند.
عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی در نشست مشترک
خبری با قاهر رسولزاده ،نخستوزیر تاجیکستان
گفت« :در دیداری که با مقامهای کشور دوست
تاجیکستان داشتیم ،به توافق رسیدیم که نیت متقابل
همکاریهای دوجانبه میان مقامهای دو کشور و
مردمان دو کشور وجود دارد و دو طرف با توجه
به این نیت نیک و زمینههای مشترک فرهنگی،
تاریخی و دینی بر توسعه و گسترش همکاریهای
دوجانبه در عرصههای تجاری ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی تالش خواهند کرد و یک کمیسیون مشترک
بینالدولتی برای تطبیق تعهدات ،از سوی دو طرف
ایجاد خواهد شد که اولین نشست آن در کابل برگزار
خواهد شد».
رییس اجرایی ضمن قدردانی از همکاریهای
تاجیکستان در راستای مبارزه با تروریسم و مواد

مخدر و حمایتهای این کشور از حکومت جدید
افغانستان ،تأکید کرد که دو کشور پس از این در
عرصهی مبارزه با تروریسم ،افراطگرایی ،قاچاق مواد
مخدر ،جنایات سازمانیافتهی فراملی و همکاریهای
اقتصادی بیشتر از پیش همکاری خواهند کرد.
قاهر رسولزاده ،نخستوزیر تاجیکستان در این
نشست خبری گفت« :با روی کار آمدن حکومت
وحدت ملی در افغانستان ،ما اطمینان داریم که
همکاریهای ما بیشتر از گذشته خواهند شد و بر
استحکام روابط دوستانهی دو کشور افزوده خواهد
شد» .آقای رسولزاده تأکید کرد که همکاریهای
ما در عرصههای تجاری ،زراعتی و اقتصادی در
چارچوب توافق دوجانبه به افغانستان بیشتر خواهد
شد و همکاریهای مشترک دو طرف بر سر مسایل
امنیتی و مبارزهی مشترک با مواد مخدر هماهنگتر
خواهد شد.
نخستوزیر تاجیکستان ضمن ستودن تالشهای
شورای عالی صلح افغانستان ،ابراز امیدواری کرد که
توأم با همکاریهای منطقهای و جهانی ،این کشور
نیز در تأمین صلح و ثبات در افغانستان مؤثر واقع
شود و در این روند نقش مثبت ،فعال و سازنده خواهد
داشت.
دو طرف در این نشست با تأکید بر دوام همکاریهای
سیاسی ،امضای موافقتنامهی همکاری میان وزارت
خارجهی دو کشور را یک گام ارزنده در راستای
روابط درازمدت عنوان کردند و همچنان تأکید
کردند که دو طرف در زمینهی ساخت خطوط انتقال
برق از تاجیکستان به افغانستان و از قلمرو افغانستان به
پاکستان و ایران همکاری خواهند کرد.
ضرورت تمدید پروژهی انتقال برق تاجیکستان به
افغانستان ،ضرورت همکاری دوجانبه برای انتقال
برق کشورهای آسیای مرکزی به آسیای جنوبی با
اشتراک نهادهای تمویلکنندهی منطقهای و جهانی و
کشورهایهای کمککننده از دیگر موضوعات مورد
توافق دو طرف بود که هر دو طرف از پیشرفتها در
راستای عملیشدن این پروژه ابراز رضایت کردند.
همچنان هر دو جانب در این نشست بر سر پروژههای
خط آهن «چین ،قرغیزستان ،تاجیکستان ،افغانستان
و ایران» و «تاجیکستان-افغانستان و ترکمستان»
گفتوگو کردند و تطبیق این پروژهها را برای توسعهی
منطقه مهم و حیاتی عنوان کردند و تعهد کردند که به
تالشهایشان در این زمینه ادامه دهند.
رییس جمهور تاجیکستان از تداوم همکاریهایش
در بخش تحصیالت عالی به افغانستان گفت؛ تاکنون
تاجکستان  250بورس تحصیلی را به دانشجویان
افغانستانی داده است و این روند را در سالهای آینده

ادامه میدهد .آقای رحمان تاکید کرد؛ تاجیکستان
از عضویت رسمی افغانستان در سازمان شانگهای
پشتیبانی میکند و از حق افغانستان در سازمانهای
دیگر دفاع مینماید.
در پایان این دیدار رییس اجرایی از قاهر رسولزاده،
نخستوزیر تاجیکستان دعوت کرد که در یک سفر
رسمی به کابل بیاید تا مناسبات دوستانهی دو کشور
ش از پیش تقویت شود.
بی 
یی

ضرورت تمدید پروژهی انتقال برق
تاجیکستان به افغانستان ،ضرورت
همکاری دوجانبه برای انتقال
برق کشورهای آسیای مرکزی به
آسیای جنوبی با اشتراک نهادهای
تمویلکنندهی منطقهای و جهانی و
کشورهایهای کمککننده از دیگر
موضوعات مورد توافق دو طرف
بود که هر دو طرف از پیشرفتها
در راستای عملیشدن این پروژه
ابراز رضایت کردند.
همچنان هر دو جانب در این نشست
بر سر پروژههای خط آهن «چین،
قرغیزستان،تاجیکستان،افغانستان
و ایران» و «تاجیکستان-افغانستان
و ترکمستان» گفتوگو کردند
و تطبیق این پروژهها را برای
توسعهی منطقه مهم و حیاتی
عنوان کردند و تعهد کردند که به
تالشهایشان در این زمینه ادامه
دهند.
رییس جمهور تاجکستان از تداوم
همکاریهایش در بخش تحصیالت
عالی به افغانستان گفت؛ تاکنون
تاجکستان  250بورس تحصیلی
را به دانشجویان افغانستانی داده
است و این روند را در سالهای
آینده ادامه میدهد .آقای رحمان
تاکید کرد؛ تاجکستان از عضویت
رسمی افغانستان در سازمان
شانگهای پشتیبانی میکند و از
حق افغانستان در سازمانهای دیگر
دفاع مینماید.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

خجالت نکشید!
من چند روزی بود که بامیان رفته بودم .یکی از خوبیهای
بامیان این است که از دنیای کثیف کابلی بیخبری! دنیای کابلی،
دنیای بیرحم و خشنی است ،آرامش آدم را خیلی راحت از آدم
میگیرد .اما دنیای بامیانی ،دنیای زندگی و لذت است ،زندگی
و لذتی که در ازای بیخبری از کنشها و واکنشهای سیاسی-
اجتماعی-اعتراضی و مدنی فراهم میشود .حاال که برگشتهام
به کابل ،خبر شدم که معلمین دست به اعتصاب زده اند و
معتقدند که اشرف غنی معلمین را دست کم گرفته و در حق
آنها نامردی چه که گالببهرو بیخی از نامردی تیر جفا میکند.
از سوی دیگر ،پارلمان ،این مکان بده و بستان به وزیر معادن
دستور حاضری در مجلس را صادر نموده تا بپرسند که قضیهی
دستشستن هند از سرمایهگذاری روی معدن آهن حاجیگک از
چه قرار است .وزیر تا رسیده فرموده که سیاستگذاری معادن
در افغانستان ،کشور را به سوی مصیبت سوق میدهد .او به
این وکال رسم ًا فرموده که معادن به پیمانههای وسیعی دزدی
میشوند .او در کمال بیباکی گفته که از گفتن این واقعیت
نمیشرمد چه که حتی حاضر است از این گفتههایش دفاع کند.
این وزیر فهمیده که قوانین معادن افغانستان ،مخصوص ًا در
زمینهی قراردادهای استخراج معادن ناتوان است و مشکالت
حقوقی را بار میآورد .سپس این وزیر طی یک چرخش مافوق
درجه گفته که در بعضی جاها ،حتی قوماندان پولیس منطقه هم
جرئت ندارد که سری به معادن بزند و جلو چپاول معادن را
بگیرد .او به پارلمان و از طریق پارلمان به مردم افغانستان و باقی
شرکای دولتی خود پیشنهاد میکند که جلو چپاول معادن گرفته
شود ،ورنه عاقبت این کار بسیار خطرناک است .یعنی بازهم
تشکر وزیر صایب! خانه تو آباد که این قدر معلومات دادی و به
گفته خودت نشرمیدی!
همانگونه که این وزیر از گفتن سخنان و حقایق چندی نشرمیده
و حرف زده ،معلمینی چند هم حیا مانع دست را یکی کرده که
اشرف غنی را در قبال نامردیهایش بفشارد .اما این اشرف غنی
کسی نیست که از گفتن حقایق نشرمد ،او خیلی شرمندوک
است .حیایی دارد به ضخامت کوه ،به بلندی هندوکش ،به اعماق
یک جای دیگر که فع ً
ال نامش یادم رفته اما گفته میشود که
خیلی عمیق است ،به سختی فوالد .حیای او اجازه نمیدهد که
از کمی و کاستیها بگوید و در گفتن حقایق با بیحیایی تمام
سخن بگوید .اگرچه کارشناسان معتقدند که این صفات بر او
وارد نیست و بارها شاهد بیشرمی او در گفتن حقایق بودهایم،
اما علم صحت ثابت کرده که او قادر به دفاع از بیشرمی خود
نیست .این که میگویم بیشرمی ،به معنای بیتربیتی نیست .بل
مراد از آن است که وزیر معادن گفته .وزیر معادن ما گفته که
از گفتن خجالت نمیکشد! خجالت نکشیدن یعنی نشرمیدن و
نشرمیدن یعنی بیشرمی!
حاال که فهمیدید که یکی از معانی بیشرمی یا نشرمیدن یا
خجالت نکشیدن ،گفتن بعضی از حقایق دردناک و دودافزای
وزارتخانهها و نهادهای دولتی است ،بیایید از وزیران این دور
حکومت تقاضا کنیم که بر بیشرمیهای خود اصراری داشته
باشند تا آهسته آهسته دست عامالن اصلی بدبختیها و مصیبتها
رو شود .اما قبل از آن ،باید چارهی برای آب کردن ضخامت،
بلندی و عمق حیای رییس جمهور پیدا کنیم تا اعتصاب معلمین
پایان یابد و فاطمهها و یاسینهای این سرزمین دوباره به مکتب
بروند .فاطمه و یاسین دیروز به مکتب رفتند ،خیلی زود برگشتند
و گفتند مکتب ما تعطیل بود .علت تعطیلی ،اعتراض معلمین در
قبال حیا و خجالت اشرف غنی بوده .به گمانم اشرف غنی در
روزهای اول حکومتش به معلمین وعد ه یا وعدههایی داده بوده
که در این مدت به هیچکدام رسیدهگی نکرده ،به جای رسیدگی
به وعدههای خویش ،به خیالم که مشکالت جدیدی را برای
معلمین فراهم کرده است.
حاال چه کار کنم تا این صدا (خجالت نکشید!) به گوش مقامات
برسد؟!
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فمینیسم ،در اوایل قرن بیستم2 -
اما «برابری» تنها مسئلهی مهم برای NUSEC
نبود ،بلکه مسئلهی «تفاوتها» نیز از مواردی
بود که بر آن تأکید داشتند .اعضای این گروه
تالش میکردند تا به مشکالت و نیازهای خاص
زنان بپردازند .النور راتبون ،زمانی که به عنوان
رییس سازمان تعیین شد ،گفت که زنان نه
تنها باید خواستار برابری با مردان باشند ،بلکه
همچنان باید «خواستار هر آن چیزی باشند که
برای تحققبخشیدن به نیروهای بالقوهای که
بر بنیاد طبیعت زنانهی درونشان نهاده شده،
به آن نیاز دارند ،و نیز آنچه برای تطبیقدادن
ط محیطی به آن نیازمند هستند».
خود به شرای 
خواستههای آنها شامل اصالحات در قانون
طالق ،قانون حضانت کودکان و نیز قانون مربوط
به زنانی که با تنفروشی زندگی میکردند،
میشد .در  ،1921گروه «شش هدفSix/
 »Pointتأسیس شد که شامل تعدا د زیادی
از زنان مبارز حق رای ،از جمله ربکا وست،
روزنامهنگار و رماننویس بود؛ اما خواستههای
این گروه رادیکال نبودند .آنها نیز مشکالت
خاص زنان را به بحث گرفتند و خواستار برخورد
بهتر با زنان مجرد و بیوههایی که کودک داشتند
و نیز اصالح قانون مربوط به خشونت و تجاوز
به کودکان شدند .خواستهی آنها ،حقوق برابر
در حضانت کودکان برای زنان و مردان متأهل
و مزد برابر برای معلمان زن و مرد بود و نیز
تبعیضهایی که در خدمات عمومی دولتی علیه
زنان وجود داشت را به چالش کشیدند .آنها
همچنان فهرست سیاهی از آن تعداد اعضای
پارلمان که با منافع و گفتوگوهای زنان مخالف
بودند را منتشر کردند و زنان را تشویق میکردند
که بدون توجه به وابستگی سیاسیشان ،علیه
آنها رای بدهند.
در دههی  ،1920نشریههای متعددی که به
طور مشخص در بارهی زنان بودند ،آغاز به
کار کردند .اگرچه عنوانهای این نشریهها
(زنان و خانه ،خانهداری خوب) ،به تنهایی
محتویات آنها و انتظارهای محدودشان از
مخاطبان را نشان میداد؛ با اینحال ،در آن
زمان صداهای متفاوت نیز با دیدگاههایی عمدتاً
رادیکال در مورد جایگاه زنان وجود داشتند؛
از جمله نشریهی « »Time and Tideکه در
 1920تأسیس شد و افرادی کامالً متفاوت و
برجسته ،از جمله ویرجینیا وولف ،ربکا وست
و رز ماکولی در آن سهم داشتند .این مجله
تأکید میکرد که زنان باید مستقالنه عمل کنند
و تمام حزبهای سیاسی را برای جدیگرفتن
مسایل و نگرانیهای زنان تحت فشار قرار دهند.
آنها همچنان طیف وسیعی از مسایل زنان را به
گفتوگو و بررسی میگرفتند که مهمترین آنها
شامل جایگاه زنان مجرد و بیوه و نیز حضانت
کودکان بود .ربکا وست در  ،1925مانند اغلب
اوقات با لحنی عمدا ً برانگیزاننده نوشت:
«من یک فمینیست سنتی هستم ...زمانی که به
ما با خونسردی گفته میشود که دوران تضاد

جنسها به پایان رسیده است و بنابراین ما باید
همراه با مردان ،دست در دست پیش برویم ،من
این را باور نمیکنم».
وست یک سوسیالیست و از مدافعان حق رای
زنان بود که همیشه از بحث در این مسایل
لذت میبرد .او همچنان باور داشت که هنوز
موضوعات فراوانی وجود دارند که زنان باید به
خاطر آنها مبارزه کنند.
نوشتههای او دامنهی گستردهای از موضوعات
را پوشش میداد .او با خرد و درکی باال مسایل
زمانش را به بحث میگرفت و گاهی از زبان
طنز استفاده میکرد .او احساساتیشدن و
ایدهآلهای مردان در بارهی زنان را به استهزا
میگرفت .اما به همان اندازه نیز نظری نامساعد
در مورد زنان طبقهی مرفه داشت که تمام
روز بیکارند و وقتشان را به «ولگردی در
خانههایشان» میگذرانند و هیچچیزی غیر از
ذهن خام و خالی با خود ندارند.
ربکا وست در سالهای بعد ،متنهایی مؤثر و
مهم در مورد محاکمهی جنایتکاران جنگی
نازی نوشت و در اواخر  ،1930کتابی طوالنی
و قابل توجه در بارهی یوگسالویا منتشر کرد.
در طرف دیگر ،رمانهای او قرار داشتند که
احساساتی غیرقابل انتظار و اغلب ناخوشایند
در روابط میان مردان و زنان را آشکار میکردند.
احتماالً آنچه در این رمانها دیده میشد ،ناشی
از زندگی شخصی ناکام خود اوست :او فرزندی
نامشروع از اچ.جی .ویلز داشت و اگرچه او
و ویلز چند سالی با هم زندگی کردند؛ اما در
حقیقت ،او پسرش آنتونی را به تنهایی بزرگ
کرد .متأسفانه آنتونی بعدها به شکلی تند و
زننده و ظاهرا ً بدون هیچدرکی از زندگی دشوار
مادرش ،به مخالفت علیه او برخاست.
در تمام این سالها ،نشریههای مشهور آن
زمان ،چه با خشم یا کنایه ،متمایل به این
بودند که فمینیستها را به عنوان زنانی مجرد و
ناکام ،یا زنانی شریر به تصویر بکشند .یکی از
روزنامهنگاران گفت که بسیاری از زنان جوان،
در نتیجهی جنگ« ،عقیم شدهاند .جنسیت
زنان هیشان را از دست دادهاند و بیشتر مردوار
شدهاند .این اختگی و گاهی خنثابودن آنقدر
در آنها نمایان است که دیگر باید در اشاره
به یک زن ،او را به جای «او ( ،»)sheبا ضمیر
«آن ( »)itتوصیف کرد» .معلمان زنی که در
خدمات عمومی دولتی وظیفه داشتند ،اغلب
مانند دیگر زنان مجبور به مبارزه علیه نابرابریها
و تبعیضها بودند .همچنا ن دههی  ،1920آغاز
یک بحران عمیق اقتصادی بود و مانند همیشه
زنان ،اولین کسانی بودند که شغلهایشان را از
دست دادند.
با تمام اینها ،مسلماً زنان بسیاری بودند که در
نتیجهی تالشهای امیلی دیویس و سهم مهم او
در بهبود وضعیت آموزشی زنان (مراجعه شود به
فصل پنجم) ،در سطح برابر با مردان در مدارس
ل
و دانشگاهها و به گونهی مناسب ،تحصی 
میکردند.

بخش دوم و پایانی

اساس تمام این رویکرد را دی ِد از مد افتادهای نسبت
افغانستان تشکیل میدهد که نه این حقیقت را که
یکسوم جمعیت از سال  1979بدینسو مهاجر
بودهاند در بر داشت و نه یکپارچگی مردم در
یک اقتصاد جهانی را .ایاالت متحده با یک مرکز
اکادمیک– مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه
نبراسکا در ایالت اوماها– جنگ را آغاز کرد؛ مرکزی
که از سوی تعداد انگشتشماری از کارمندان پیشین
سی.آی.ای اداره میشد .حکومت ایاالت متحده
کارمندا ن اندکی داشت که به زبانهای منطقه وارد
باشند و قبل از سال  ،1979یا در بهترین حالت،
بازدید رییس جمهور آیزنهاور بیست سال قبل از آن،
تقریبا هیچ درکی از این کشور نداشت.
چنین ناآگاهیای اجازه داده است باوری ریشه
بگیرد که اساس مشکالت افغانستان را سیاست آن،
یا حتا انتخابهای سیاسی غرب نه ،بلکه فرهنگ
آن تشکیل میدهد .سیاستگذاران غربی و مردم
عام به طور یکسان ،فرهنگ افغانستان ،بهویژه
عنصر «قبیلهای» آن با تمایل شدیدش به خشونت
و بنیادگرایی دینی ،را درک نتوانستهاند .بسیاریها
یک فرهنگ فساد ،اختالس و خویشخوری را متهم
میکنن د که خود نتیجهی سیاست قبیلهای و فرقهای
است و به طور مداوم نوید یک دولت باثبات ،پویا
و دموکراتیک را با خطر مواجه میسازد .سالهاست
که افغانستان در قعر شاخص فساد سازمان شفافیت
بینالملل و در صدر شاخص دولت ناکام/شکنندهی
فارین پالیسی قرار دارد.
از زمان ظهور طالبان در دههی  1990تا سقوط کابل
بانک در سال  2011و تا ساختار کابینهسازی رییس
جمهور به شکل تکنوکراتها در مقابل قدرتمندان،
سیاست افغانستان به شکلی به تصویر کشیده شده
است که فرهنگ عقبماندهی آن در برابر اصالحات
الزم از سوی غربیها قرار داشته باشد .اقدامات
نظامی و سیاسی آمریکا از همان روز نخست به
یک درک «قبیلهای» و گاهی وسیعتر از آن به درک
«قومی» جامعهی افغانستان وابسته بوده است .با این
دید نسبت به افغانستان ،روی ارتش ایاالت متحده به
حدی سرمایهگذاری شد که ارتش برنامهی «دانش
فرهنگی» خودش– سیستم انسانشناختی– را ایجاد
کر د که در واقع نوعی از خدمات انسانشناختی
داخل سازمان است .امریکاییان با مسلحسازی
ملیشههای «قبیلهای» که به اربکی معروفند ،به هدف
تأمین نظم در حومههای کشور ،یا با اطمینانیافتن
از ترکیب قومی درست در حکومت حامد کرزی،
رییس جمهور فعلی و حکومت اشرف غنی ،رییس

جمهور کنونی ،به شکل دایمی به دنبال دستیابی
به فورمول درست برای ایجاد توازن در هویتهای
فرهنگی افغانستان بودهاند تا یک نظم سیاسی باثبات
را ایجاد کنند .در این تفسیر ،فرهنگ ،کلی ِد بازکردن
گره [مشکالت] در افغانستان است.
مشک ِل اینگونه شناختها و رویکردهایی را که
تقویت میکند ،این است که آنها جاگزین فرهنگ
سیاسی میشوند .افغانها بازیگران عقالنیای دانسته
نمیشوند که منافع سیاسی مشخص و شکلگرفته
توسط تاریخ را دنبال کنند ،بلکه بیشتر مخلوق
فرهنگ و سنتشان دانسته میشوند که خود
محصول گذشتهی باستانی کشورشان باشند .دانش
تاریخ و سیاست این کشور ضروری نیست؛ چون
آنها محرک حال حاضرشان نیستند .سطحیبودن
آگاهی از تاریخ افغانستان ،آزاردهنده است .برای
بسیاریها ،افغانستان تا سال  ،1979زمانی که این
کشور توسط تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق
عرضه شد و به دنبال آن توسط سیلوستر استالونه
در رمبو  3نجات یافت ،وجود نداشت .چنین
ناآگاهیای ،عالمت باوری است که مشکالت این
کشور محصول گذشتهی بیانتها و فرهنگ است ،نه
رویدادهای مشخص موقتی که توسط افراد مشخص
با منافع مشخص جهت داده میشود.
با اینحال ،دیدگاهی که توسط گزارشی از پادشاهی
کابل شکل گرفت ،کامال با آن در تضاد است.
سرانجام الفنستون یک ناظر دلسوز و مشتاق افغانها
بود و از هرکس دیگری حدود درک و فهمش را
بهتر میدانست .او پیچیدگیها و پویایی سیاست
دربار افغانستان را درک کرد .مهمتر از همه ،او درک
کرد که این پیچیدگیها و پویایی توسط اقدامات و
محاسبات افراد جهت داده میشدند ،حتا اگر ساختار
آن را شرایط اجتماعی و فرهنگی فراهم میکرد.
آنهایی که ناکامی تالشهای امریکاییان را به فرهنگ
و هم چنین به گذشته افغانستان نسبت میدهند؛
میخواهند این مفهوم را برسانند که چیزهایی اندکی
وجود داشتند که میتوانستند انجام شوند ،یا احتماال
چیزهایی اندکی وجود دارند که آنها باید انجام داده
میشدند .افغانها مسئول نابهسامانیهای خودشان
هستند و غرب در موقفی نیست که این نابسامانیها
را برای آنها حل کند .گذشته و فرهنگ سیاست نفی
میکند .این دیدگاهها برای آنهایی که این دیدگاهها
را دارند ،عمیقاً خودمبرایی و خودخدمتی است.
فرهنگ ،یا حداقل فرهنگ افغانستان ،در اینجا
مقصر نیست ،بلکه فرهنگ سیاستگذاران و
سیاستمداران امریکاییای که مسئولیت زیادی
دارند و فاقد چشمانداز تاریخی اند ،مقصر است.

فرهنگ ،یا حداقل فرهنگ
افغانستان ،در اینجا مقصر نیست،
بلکه فرهنگ سیاستگذاران و
سیاستمداران امریکاییای که
مسئولیت زیادی دارند و فاقد
چشمانداز تاریخی اند ،مقصر است.
افغانستان ،درست مانند سایر
جهان ،در سال  2015عمیقاً یک
مکان متفاوتتر از سال  1985است.
در این فاصلهی زمانی ،این کشور
توسط تاریخ دوباره ساخته
شده است .الفنستون نخستین
کسی خواهد بود که امروزه برای
سیاستگذاران بر این تأکید خواهد
کرد؛ درست مانند سال ،1839
زمانی که او از تهاجم انگلیس بر
افغانستان به عنوان بخشی از
جنگ اول افغان-انگلیس انتقاد
کرد .سیاست امریکا نمیتواند
به گونهی مثبت بر حال حاضر
افغانستان تاثیر بگذارد ،مگر اینکه
تاریخ این کشور را جدی بگیرد.
تا وقتی که این کار را انجام ندهد،
ایاالت متحده همچنان یک موجود
شناخته خواهد بود ،نه نمایندهی
تاریخ در افغانستان.
افغانستان ،درست مانند سایر جهان ،در سال 2015
عمیقاً یک مکان متفاوتتر از سال  1985است .در
این فاصلهی زمانی ،این کشور توسط تاریخ دوباره
ساخته شده است .الفنستون نخستین کسی خواهد بود
که امروزه برای سیاستگذاران بر این تأکید خواهد
کرد؛ درست مانند سال  ،1839زمانی که او از تهاجم
انگلیس بر افغانستان به عنوان بخشی از جنگ اول
افغان-انگلیس انتقاد کرد .سیاست امریکا نمیتواند به
گونهی مثبت بر حال حاضر افغانستان تاثیر بگذارد،
مگر اینکه تاریخ این کشور را جدی بگیرد .تا وقتی
که این کار را انجام ندهد ،ایاالت متحده همچنان
یک موجود شناخته خواهد بود ،نه نمایندهی تاریخ
در افغانستان.
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افغانبیسیم خدمات باند وسیع 3.75G
با سرعت باال را در والیت قندهار راهاندازی کرد
راهاندازی خدمات رسیع انرتنت در والیت قندهار نشاندهندهی موفقیت اسرتاتژی افغانبیسیم
در راه رسانیدن خدمات باند پهن (انرتنت پررسعت) با معیار جهانی به شهرهای عمدهی افغانستان در سال  2015میباشد.

یادداشتهایسخیدادهاتف
چرا از وزارت زراعت ما
میترسند؟

کابل ،افغانستان –  26ماه می 5 /2015 ،ماه جوزای
 –1394شرکت مخابراتی افغان بیسیم (َ)AWCC
 ،)(www.afghan-wireless.comاولین
شرکت مخابراتی مبایل در کشور ،مؤسس و بنیانگذار
خدمات مخابراتی موبایل در افغانستان و پیشرو در
ارائهی خدمات صوتی ،انترنتی و خدمات بانکداری
از طریق موبایل ،به مصرفکنندگان و اصناف مختلف
تجاری (مشترکان) ،توسعهی شبکهی باند وسیع با انترنت
پرسرعت  3.75Gرا در شهر قندهار تکمیل و اعالم
میدارد.
حاال مصرفکنندگان و اصناف مختلف تجاری
(مشترکان) افغانبیسیم در والیت قندهار ،میتوانند یکی
از هشت پالن خدماتی قابل تنظیم افغانبیسیم را استفاده
کرده و بزرگترین داده (فایل)ها را ارسال و دریافت
کنند .آنها میتوانند به سریعترین سرعت دانلود
دسترسی داشته و با استفاده از سریعترین خدمات باند
وسیع  3.75Gافغانبیسیم به طور ابتکاری استفاده کرده،
فایلها را به اشتراگ بگذارند و به جریان صاف و شفاف
خدمات ویدیویی و انترنتی دسترسی داشته باشند– که
اینهمه از طریق سریعترین و مطمئینترین شبکهی
افغانستان ممکن است.
شاملکردن والیت قندهار در ساحهی خدماتی باند وسیع
افغان بیسیم که به سرعت در حال گسترش است ،یکی
از مثبتترین نتیجههای سرمایهگذاری وسیع افغانبیسیم
بوده که در عرصهی ارائه و عرضهی خدمات باند وسیع
و سیستمهای مخابراتی با معیار جهانی کرده است.
شرکت مخابراتی افغانبیسیم در بخش عرضهی خدمات
مخابراتی اولین و پیشگامترین شبکهی مخابراتی شناخته
شده است که تازهترین و پیشترفتهترین تکنولوژی ارسال
و دریافت برای دسترسی به بستههای انترنتی با سرعت
باال ( )+HSPAرا در هر محل  3Gفراهم میسازد .این
خدمات دسترسی به اتصال بستههای انترنتی با سرعت
باال را برای نخستین بار در افغانستان معرفی میکند

که سرعت  Mbps 42در حجره را جهت وصلکردن
بستههای انترنت تنظیم کرده ،به مشترکان افغانبیسیم
این توانایی را میدهد تا به سریعترین خدمات 3.75G
دسترسی داشته باشند.
شرکت مخابراتی افغانبیسیم یگانه و پیشگامترین
شرکت مخابراتی است که خدمات پروتوکول انترنتی
نسخهی ششم  IPv6را در افغانستان به حیث یک
بخش گسترش شبکهی خویش فراهم کرده است ،که
این خود جایگاه شرکت افغانبیسیم را به حیث اولین
عرضهکنندهی خدمات مبایل در افغانستان در زمرهی
مؤفقترین و پیشتازترین کمپنیهای خدمات مخابراتی
قرار میدهد .مشترکان افغانبیسیم میتوانند با مراجعه به
صفحهی انترنتی (صفحهی سوالهای عمومی متداول)
زیر معلومات بیشتر را در خصوص چگونگی استفاده
از خدمات باند وسیع ( 3.75Gانترنت پرسرعت)
دریافت کنندhttp://afghan-wireless. :
3g-/3g-internet/3g2g-com/internet
./faqs
آقای امین رامین ،رییس شرکت مخابراتی افغانبیسیم
اظهار داشت« :راهاندازی سریعترین خدمات انترنت باند
وسیع  3.75Gدر والیت قندهار یکبار دیگر به اثبات
میرساند که افغانبیسیم در عرضهی خدمات مخابراتی
در یک مقام برتر و باالتر قرار دارد و نشاندهندهی
توانایی ما برای ارائهی راهحلهای کالس جهانی
خدمات با کیفیت باال برای مشترکین و اصناف مختلف
تجاری افغان میباشد».
آقای امین رامین گفت« :شرکت مخابراتی افغانبیسیم
جهت ارائهی خدمات با کیفیت باال و معیاری
سرمایهگذاری هنگفتی را در زون قندهار انجام داده که
موقف افغانبیسیم را از این ناحیه در جایگاه برتر و باالتر
قرار میدهد» .او افزود« :شرکت مخابراتی افغانبیسیم در
زون متذکره یک شبکهی وسیع دارد و خدمات  3Gما
سریعترین خدمات میباشد که در والیت قندهار نیز

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
ویراستار :ناصری
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

قابل دسترس خواهد بود .مهمتر از همه اینکه شرکت
مخابراتی افغانبیسیم گسترش شبکهی مخابراتیاش را در
منطقهی متذکره ادامه خواهد داد تا مردم شریف والیت
قندهار با استفاده از شبکهی مخابراتی افغانبیسیم ،به
سریعترین و پیشرفتهترین خدمات مخابراتی مبایل
دسترسی داشته باشند».
«تا پایان سال  2015میالدی ،شرکت مخابراتی افغان
بیسیم تالش میکند تا سریعترین خدمات باند وسیع را
در اکثر شهرهای بزرگ افغانستان ارائه دهد».
در بارهی افغانبیسیم
شرکت مخابراتی افغانبیسیم (AWCC) (www.
 )afghan-wireless.comاولین شرکت
مخابراتی مبایل در افغانستان میباشد که خدمات
مخابراتی بیسیم را در افغانستان بنیانگذاری کرد .این
شرکت در سال  2002میالدی توسط محترم احسانالله
بیات ،رییس عمومی گروپ شرکتهای بیات (www.
 )bayat-group.comتأسیس و راهاندازی شد.
شرکت مخابراتی افغانبیسیم خدمات گستردهی ،2.5G
 ،3Gخدمات صوتی ،انترنتی و خدمات بانکی از طریق
موبایل که سرعت و ظرفیت آن  3.75Gاست را به بیش
از چهار میلیون مشترک ،استفادهکنندگان ،تاجران و
مشترکان دولتی در  34والیت افغانستان ارائه میکند.
این شرکت با  425شبکهی حامل بیسیم در  125کشور
مشارکتهای جهانی دارد.
شرکت افغانبیسیم به حیث یک شرکت پیشقدم در
عرصهی توسعهی اقتصادی افغانستان ،بیش از 6,000
کارمند افغانی را به طور مستقیم به کار گماشته و همچنان
زمینهی کار را برای بیشتر از  100,000افغان دیگر از
طریق سیستم سازگار با محیط ،نمایندگیهای مجاز و
فروشندگان خویش مهیا کرده است .معلومات بیشتر
در بارهی افغانبیسیم از طریق www.afghan-
 wireless.comو www.tsiglobe.com
قابل دسترس میباشد.

امروز تقریباً کافهی ملتهای جهان میدانند که پاکستان از
وزارت زراعت کشور عزیز ما میترسد .چرا میترسد؟ در
پاسخ به این سوال ،اول باید روشن کرد که آیا میترسد یا شما
میخواهید به وطنمان خیانت کنید و بگویید که نمیترسد؟
پس روشن شد که میترسد .اما چرا؟
میدانیم که کشور ما محاط به خشکه میباشد .اما این برای
خود ما خطرناک است ،نه برای دشمنان .پس دلیل ترس
پاکستان این نمیباشد .البته ممکن است همین هم یک عامل
ترس باشد .چون مردمان کشوری که محاط به خشکه باشد،
معموالً نمیتوانند برای تفریحات سالم و سازنده و اخالقی
قایقهای خود را در آبهای اطراف کشور خود بیندازند و
دل دریا را بنوردند و شب که خانه آمدند ،اعصابشان کامالً
صحیح شده باشد .به همین خاطر ،مردمان محاط به خشکه
یک رقم ُچشکی و زودجوشبیا هم هستند .طبیعی است که از
این مردم باید ترسید.
اما پرسش ما در مورد وزارت زراعت بود .چرا این وزارت
خواب راحت را از چشم پاکستان ربوده؟ پاسخ این سوال را
توجو کرد .قبل از سقوط
باید در کارنامهی این وزارت جس 
طالبان ،وزارت زراعت ما یک وزارت بیکفایت و آشفته بود.
آشفتگی در این وزارت در حدی بود که مأموران این وزارت در
اقصی نقاط کشور تخم کدو را به صورت سرچپه میکاشتند
و کدوها به صوب زیر خاک رشد مینمودند و باعث بحران
«همهجا زمین توپ توپ» میشدند .اما پس از سقوط طالبان
حمیدالله اصی ل وزیر زراعت شد .وی بهسرعت وزارت زراعت
را متحول کرد و آن را به خطرناکترین وزارت ضدپاکستان
تبدیل نمود .آقای اصیل با استفاده از جوانان نکتاییپوش ،که
همه از فرانسه و امریکا و انگلستان فارغ شده بودند ،تخم کدو
و جواری را به هم آمیخت و از ترکیبشان درختی به نام «سیب
دینامیک» تولید کرد .این درخت بدیع اینگونه کار میکند:
فرض کنید پاکستانیها میخواهند منابع سیب وطن ما را
تاراج کنند .وزارت زراعت ما به آنها اجازه میدهد که تا
دلشان میخواهد نهال سیب دینامیک تاراج کنند .بعد ،وقتی
که پاکستانیها این نهالها را بردند و در خاک خود غرس
نمودند ،این سیبها طی شش ماه به درختهای کالن و کامل
تبدیل میشوند .البته وزارت زراعت ما از دور این پروسه را
کنترول میکند .بعد ،این سیبهای دینامیک میوه میکنند و
میوههایشان در سراسر پاکستان پخش میشود .در این مرحله،
وزارت زراعت ما در هستهی این سیبهای دینامیک پخششده
در پاکستان ،نرمافزار «به چشمش بپر» را فعال میکند .آن
وقت ،هنگامی که پاکستانیها این سیبها را بر میدارند که
بخورندشان ،هستهی این سیبها منفجر میشوند و با قدرت
تونیم ریشتر به چشم آنان میپرند و ناگهان تلفات دقیق
هش 
حملهی مذکور هنوز گزارش نشدن واقع میگردد.
آقای اصیل ،وزیر زراعت ،در ظرف چند سال ،باور کنید در
ظرف چند سال ،توانایی عملیاتی وزارت زراعت از طریق
سیبهای دینامیک را به اندازهی چهارده قرن گسترش داده
است .این وزارت که تا پنج سال پیش نمیتوانست گندنهی بین
حویلی خود را آب بدهد ،حاال در شاخ درخت ماهی پرورش
میدهد.
حاال شما بگویید پاکستان باید از وزارت زراعت ما بترسد یا
نترسد.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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مهربانبودن با خود ،در
حقيقت آسانگرفتن است .اگر
گاهی اشتباهی میکنيد و
در کار خود نارساييهايي
داريد ،خود را بهطور مداوم
سرزنش نکنيد .مطالعات نشان
میدهند ،افرادی که بيش از
ديگران با خود مهربان هستند،
شادتر ،خوشبينتر و با کمترين
ميزان استرس و افسردگی
زندگی میکنند .البته اين
خيلی تعجبآور نيست؛ اما
شايد باور اين موضوع دشوار
باشد که اينگونه افراد در
اغلب اوقات موفقتر عمل
میکنند.

بگو مگو از
Fahim Naimi
در هر جامعهای پس از انقالب یا جنگ مرحلهی استقرار
فرامیرسد .در جریان انقالب و جنگ اگر چریکها
قهرمان هستند ،برعکس در مرحلهی استقرار بروکراتها
و سیاستمدارانی که مسئولیت سازندگی را به عهده
میگیرند ،از اهمیت زیاد برخوردار میشوند .قهرمانهای
جنگ و دفاع نمیتوانند قهرمانهای سازندگی نیز باشند.
قهرمانان جنگ تنها در جنگ تخصص دارند و با ادبیات جنگ آشنا هستند .در حالی که
مرحلهی استقرار و سازندگی تخصص و ادبیات خاص خود را دارد.
اگر بپذیریم که جامعهی ما از انقالب و جنگ عبور کرده و وارد مرحلهی استقرار شدهایم،
طنز تلخ زمانهی ما این است که برخیها «سقف معیشتشان را بر ستون قهرمانِ
جنگپروری» چنان گذاشتهاند که حداقل برای حفظ «دسترخوان» خویش ،با استفاده
از ادبیات جنگ ،قهرمانان جنگ و انقالب را در مرحلهی استقرار نیز زنده نگه میدارند.
در نتیجه ،ما تا هنوز نتوانستهایم ادبیات مرحلهی استقرار را ،که ادبیات گفتوگو و تفاهم
است ،شکل بدهیم و قهرمانان جنگ را به تاریخ بسپاریم.


یعقوب یسنا

ذهن آدمی ،چه شرقی و چه غربی ،ساخته و پرداختهی
چندتا سافت اساطیری است و بنا به این سافتها ،هر قوم
و ملت از خود معرفت و هویت ارائه میکند .تفاوت ما با
غربیها در این است که آنها نسبت ًا بر کارکرد اساطیری
ذهن ،به خودآگاهی رسیدهاند که خرد روشنگری انتقادی،
پیامد این خودآگاهی است .پل ریکور با درک قدرت سافت اساطیری ذهن میگوید،
انسان از اساطی ر رهایی ندارد و ذهن پیهم دلخوشیهای اساطیری تولید میکند.
عقالنیپذیرکردن اساطیر ،خرد انتقادی و خرد روشنگرانه است .در غیر آن ،تبدیل میشویم
به یک موجود اساطیری ...حتا اندیشههای فلسفی در صورتی که از نقدپذیری سرباز بزنند،
به سافت اساطیری تبدیل میشوند .مارکسیسم در آغاز ادعای روشنگری داشت؛ اما با
حکومت لنین و استالین به اسطوره تبدیل شد ،یعنی به این باور پیدا کردند که رستگاری
بشر فقط در مارکسیسم است .بودا نیز انسان خداناباور بود؛ اما پس از مرگ برای پیروانش
اعتبار خدایی یافت ...مهم برخورد ماست نسبت به هویت ،قوم و چهرههای قومی ما و...
اگر برخورد ما انتقادی و عقالنی نباشد ،اینهمه تقرب میکند به ناخودآگاه جمعی ما و
تبدیل میشود به امر مقدس و توتم؛ هرگونه سخنگفتن انتقادی در بار هیشان ،به حیثیت،
وجدان و غیرت ما برمیخورد!...


Ehsan Shayegan
ظرفیت گردِش اطالعات
ِ
زبان و
دیروز با اتفاق دوستانم رفتیم تا ببینیم چه کتابهای
نو در بازار آمده است .کتابهای زیادی را دیدم که
به پشتو ترجمه شدهاند .تعداد و نوعیت کتابهای
ترجمهشده به پشتو حداقل برای من نو بود و
خوشحالکننده .باالبردن ظرفیت گردش اطالعات در زبان پشتو حیاتی است .امروز ه
«زبانی» که ظرفیت گردش اطالعات را نداشته باشد« ،زندان» است.


خادم كرميي
ميخواهم به كشتار مسلمانان در برما اعتراض كنم.
من اعتراض دارم .اعتراض به نسلكشي و خشونت
و تفنگ .اعتراض به خونريزي و وحشت .بگذريم از
اينكه سهم مسلمانان در توليد فرهنگ خشونت و
شيوههاي خشونتآميز و مطلقانگارانهي برخورد با
ديدگاههاي مخالف بيشتر از هر گروه ديگري در تاريخ ،برجسته است .من معترضم،
اما نميتوانم در جمعي براي اعتراض قرار بگيرم كه به جاي محكومكردن كشتار
مسلمانان در برما ،بر دموكراسي و پيپسي مرگ ميفرستند .نميتوانم مردمي
را همراهي كنم كه به جاي اعتراض ،دروازهي دانشگاه را ميبندند و پرچم
خونخوارترين گروههاي تروريستي را بر ميانهي جمع بلند ميكنند .اعتراض به
خشونت با رويكر ِد خشونت ،ناشيانهترين شيوهي ممكن برخورد با اين مسئله است.
فردا ،بخشي از دانشجويان دانشگاه كابل در اعتراض به كشتار مسلمانان برما ،در
جادهي ميان دانشگاه كابل و طب ،تجمع ميكنند .اگر حوصله داريد ،براي تماشاي
پارادوكسيكالترين صحنه به آنجا برويد و از نزديك ،خواب سنگين خرد را در
جامعهي ديرپاي و كهنِ دگمانديشي نظاره كنيد!


Waheedullah Sabawoon Afghan
وکیل پارلمان؛ قانونساز یا قانونشکن؟
امروز برای یک وظیفهی رسمی در مسیر راه
بودم .در مقابل سیلوی مرکزی ساعت  9:30صبح
وکیل پارلمانی که نامش را نمیدانم ،میخواست
در جادهی یکطرفه خالف دست حرکت کند که
از سوی این ترافیک جوان و قهرمان کشور ممانعت شد و فوراً بوتپاکان و
بادیگاردان وکیل در حضورداشت وکیل باالی این ترافیک حمله کردند و وی
را لتوکوب کردند .من نیز در صحنه حضور داشتم و به بسیار مشکل توانستم
که نمبر پلیت موتر خود جناب وکیل ( 200و ل )و نمبر پلیت موتر همراهش را
عکس بگیرم و با شما هموطنان عزیز در فیسبوک شریک بسازم تا شما هم
نظر داده و شیر کنید و چهرهی اصلی این قانونشکنان قانونساز را برای ملت
افغانستان معرفی کنید .امیدوارم تا حدی شیر کنید تا به خود جناب وکیل برسد
تا اگر کمی هم وجدان داشته باشد ،خجالت بکشد و از سوی وزارت داخله از حق
این ترافیک مظلوم پرسیده شود.

 7روش ساده براي غلبه بر استرس
آيا احساس اسرتس داريد؟ البته که اي نطور است!
اگر خوب دقت کنيد ،مشاهده م یکنيد با تعداد
زيادی رضباالجل کاری ،انبوهی از کارها -که
البته هم هی آنها در اولويت هستند! -و دغدغ هی
اي نکه کارهای خود را با کيفيت مناسب انجام
دهيد ،م واجه هستيد.
اين طبيعت زندگی مدرن است .اين غريممکن
است که شغلی را پيدا کنيد که اف راد در طول
روز در آن با اسرتسهای مکرر دست به گريبان
نباشند .تفاوت اف راد در اي نجا تنها نحوهی
م واجه هی آنها با اسرتس است و اي نکه چگ ونه
بر آن غلبه م یکنند.
بدون شک ،باالبودن سطح اسرتس تأثري مستقيمی
بر مي زان بهرهوری اف راد در سازمانها دارد .بررس یها
نشان م یدهند که اف راد پ راسرتس در زمين ههای زير
در سازمان دچار چال شهای جدی هستند:
 مديريت زمان ارتباطات ميانفردی مترکز بر کارها سالمتی جسمی و روانیدر اين نوشتار ،مجموع هی اقدامات اث ربخشی که
م یت وانند ب رای غلبه بر اسرتس به شام کمک
کنند ،ارائه م یشود.
 .1با خود مهربان باشید
مه ربانبودن با خود ،در حقيقت آسانگرفنت
است .اگر گاهی اشتباهی م یکنيد و در کار
خود نارساي يهايي داريد ،خود را به طور مداوم
رسزنش نکنيد .مطالعات نشان م یدهند ،اف رادی
که بيش از ديگ ران با خود مه ربان هستند ،شادت ر،
خوشب نيتر و با کم رتين مي زان اسرتس و افرسدگی
زندگی م یکنند .البته اين خيلی تعج بآور
نيست؛ اما شايد باور اين موضوع دش وار باشد
که اي نگ ونه اف راد در اغلب اوقات موف قتر عمل
م یکنند.
بسياری از ما اي نگ ونه فکر م یکنيم که ب رای
رسيدن به يک نتيج هی مطلوب کاری ،بايد به
خود سختی ف راوان بدهيم؛ اما مطمنئ باشيد

کسانی که چنني باوری دارند 100 ،درصد اشتباه
م یکنند.
 .2تصوير بزرگ ( )big pictureخود را به
خاطر داشته باشيد
معموالً در اغلب م واقع ب رای انجام هرکاری که
قصد انجام آن را داريد ،راهح لهای ديگری هم
هست .وقتی شام «تصوير بزرگ» خود را به ذهن
بسپاريد ،انرژی الزم ب رای گذر از اسرتسهای
ناشی از مسایل کوچک روزمره را در خود خ واهيد
داشت.
 .3روی کارهای روزمرهی خود تکيه کنيد
اگر از شام س وال شود که بيش رتين داليل بروز
اسرتس در شام چيست ،احتامال م واردی چون
رضباالج لهای کاری ،باالبودن حجم کاری
يا ریيس بداخالق خود را نام م یبريد .شام
احتامالً در فهرست ع وامل اسرتسزای خود
«تصمي مگرفنت ب رای انجام کارها» را از قلم
خ واهيد انداخت .اين در حالی است که يکی از
مه مترين ع وامل ايجاد اسرتس« ،تصمي مگريی»
است .ه ربار که م یخ واهيد فرد جدیدی استخدام
کنيد ،زمانی مناسب ب رای مذاکره با ریيس خود
هامهنگ کنيد ،يا حتا لبايس ب راي خريد انتخاب
کنيد ،شام در معرض اسرتس هستيد!
بناب راين ،يکی از اقدامات مؤثر ب رای کاهش
اسرتس ،ک مکردن تعداد تصمي مگريیهای روزانه و
تکيه بر کارهای روزمره است .باراک اوباما اخ ريا ً در
مصاحب های گفته بود« :اگر دقت کنيد ،من اغلب
م واقع پ رياهن آبی يا خاکسرتی م یپوشم؛ چ را که
تصمي مگريی در اين مورد عالوه بر ايجاد اسرتس،
از من انرژی م یگريد!»
 .4حداقل  10دقيقه از روز را به خود
اختصاص دهيد
اگر بدانيد با اضاف هکردن يک افزودنی به باک
موتر خود ،م یت وانيد  100کيلومرت بيشرت حرکت
کنيد ،به احتامل زياد از آن استفاده خ واهيد کرد.
البته حتا اگر موتر شام نيز با اين روش بيشرت
حرکت نکند ،مطمنئ باشيد با در نظرگرفنت

روزانه حداقل  10دقيقه ب رای خود ،خ واهيد
ت وانست بر اسرتسهای روزانه غلبه کنيد .در اين
زمان سعی کنيد کاری را انجام دهيد که ب رای شام
لذتبخش ،رسگرمکننده يا آرام شبخش است.
 .5فهرست اقدامهای روزانه ()to do list
داشته باشید
يکی از روشهای مناسب ب رای کاهش سطح
اسرتس ،تهي هی فهرست اقدامات روزانه است.
حدود  200مطالع هی مختلف در بارهی م واردی
چون رژي مهای غذايي ،ورزش و مديريت زمان
نشان م یدهند که استفاده از اين روش به کسب
نتيجه بسيار کمک م یكند.
 .6به پيرشفت اقدامات خود توجه کنيد
اين بسيار مهم است که از متام چيزهايي که
بت واند احساسات ،انگيزه و برداشت شام را نسبت
به وضعيت پيرشفت اقدامات شام بهبود دهد،
توجه كنيد .بردهای رسيع و کوچک(& quick
 )small winsنقش مهمی ب رای ايجاد اطمينان
خاطر در اف رادی دارد که به طور مداوم در معرض
اسرتس ق رار دارند.
 .7بدانيد چه موقع «خوشبينی» يا «بدبينی»
برای شام کارآيي دارد
ب رای بسیاری از ما ،ماندن در وضعيت خوشبينی
بسيار دش وار است؛ اما بايد به خاطر داشته باشيم،
خوشبينی هميشه ب رای بهبود اوضاع به کار
من یآید .گاهی اوقات خوشبينی موجب م یشود
تا از درک واقعيت غافل شده و اوضاع را از
وضعيت هشدار به بح رانی يا بدتر از آن برسانيم.
بناب راين ،هميشه م راقب حالت «خوشبينی» و
«بدبينی» خود باشيد.
به خاطر داشته باشيد که اسرتس ،به طور مستقيم
کيفيت زندگی شخصی و زندگی کاری را تحت
تأثري ق رار م یدهد .شايد به همني خاطر است که
ب هدرستی يکی از مهارتهای دهگان هی معرف یشده
توسط سازمان بهداشت جهانی ،مهارت مقابله با
اسرتس است .بناب راين ،ب رای تقويت اين مهارت
هرچه زودتر اقدام کنيد( .برتری نها)



گوگل راز عمر جاویدان را برمال کرد

یکی از مدیران گوگل به نام ری
کرزویل ( )Ray Kurzweilمعتقد
است که تا سال  ،2030انسانها به
مرحل های از پیرشفت خواهند رسید
که با تلفیق بدن خود با روباتها،
به عمر جاویدان دست پیدا خواهند
کرد.
در حالی که نظر سطح عمومی
جامعه نسبت به آیندهی صنایع
روباتیک با ترس همراه است ،در
سطوح باالتر و در میان نخبگان
شاهد ارائ هی تیوریهای بسیار
عجیبی هستیم که در برخی از موارد
دقیق اً متضاد کلم هی ترس را برای

ما تفسیر م یکنند .در یک منون هی
بارز از این رخدادها ،ری کرزویل (Ray
 )Kurzweilکه یکی از مدیران گوگل
است ،مدعی شد که انسانها تا
ده هی  2030میالدی و به واسط هی
صنایع روباتیک م یتوانند به عمر
جاویدان دست پیدا کنند.
کرزویل معتقد است که انسانها
در این بازهی زمانی کوتاه به
ف نآوریهایی دست پیدا خواهند
کرد که موجب خواهد شد تا آنها به
موجوداتی دورگه که ماهیتی مابین
انسان و روبات دارند ،تبدیل شوند.
او که در یک سمینار در ایاالت

متحده سخرنانی م یکرد ،در این
باره گفت که انسانها ب هزودی به
سطحی از هوش مصنوعی دست
خواهند یافت که موجب م یشود
بتوانند از بدن روباتیک و تلفیقی از
ذهن انسانی و روباتیک برای زندگی
ابدی استفاده کنند.
این ساختار موجب خواهد شد تا
ذهن انسانها به نیرومندترین
سطوح ممکن از انبارههای
اطالعاتی و پردازشی ابری متصل
شود .مه مترین جمل هی کرزویل
این بود« :ما جهت ارتقادادن سطح
خود با روباتها تلفیق خواهیم

شد ».این ادعا شاید یکی از
جدیدترین و جنجالبرانگیزترین
موارد مطرحشده تا به امروز باشد،
ولی تاریخ ارائ هشده برای آن کمی
اغراقآمیز است؛ زیرا بعید به نظر
م یرسد که در بازهی زمانی کمرت
از  20سال ،برش به چنین سطحی
از دانش دست پیدا کند .جالب
ای نجاست که در این آینده ،گوگل
نقش عمدهای را ایفا خواهد کرد و
در حقیقت نقش رابط مغز انسانی-
روباتیک یادشده و سیست مهای
ابری را ایفا خواهد کرد.
(جام جم آنالین)
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روبن:
بایرن در فصل گذشته ناکام نبود
آرین روبن بسیار بدشانس بود که در
حساسترین مقطع فصل به دلیل
مصدومیت نتوانست بایرن مونیخ را
ه مراهی کند.
بایرن مونیخ فصل گذشته قهرمان
بوندسلیگا شد اما در کسب جام حذفی
و لیگ قهرمانان ناکام ماند .در ابتدای
فصل ،تصور م یشد که بایرن یکی از
تی مهایی خواهد بود که شانس بردن سه
گانه را خواهد داشت اما ای نگونه نشد.
مصدومیت ستارگانی چون روبن ،ریربی
و آالبا ،سبب شد تا گواردیوال در انتهای
فصل با دشواریهای زیادی مواجه شود.
بایرن در جام حذفی توسط دورمتوند و در
لیگ قهرمانان توسط بارسلونا حذف شد.
آرین روبن که در دیدار نیم هنهایی جام
حذفی مقابل دورمتوند به میادین بازگشته
بود ،بالفاصله مصدوم شد و ادامه فصل را
از دست داد .او به مجله کیکر گفت :وقتی
م یشنوم که م یگویند فصل گذشته برای
بایرن توام با ناکامی بود ،خنده ام م یگیرد.
هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم
بخاطرش در مورد فصل گذشته رشمنده

باشیم.
فکر م یکنم برخی ارزیاب یها بیش از حد
تند و منفی بوده است .اگر بربید همه چیز
خوب است و اگر ببازید همه چیز بد .این
عادالنه نیست .فصول پس از جام جهانی
همیشه دشوار است .فکر م یکنم همه
موافق باشند که این فصل برای بایرن از
همیشه دشوارتر بود.
با این حال ما با  10امتیاز اختالف نسبت
به تیم دوم ،قهرمان بوندسلیگا شدیم .این
یک موفقیت بزرگ و نتیجه تالشی زیاد
بود .ای نکه مربی و بازیکنان بخاطر فصل
گذشته مورد سوال واقع شده اند ،درست
نیست .ما واقعا در مقطع مهم فصل ،دچار
بحران مصدومیت و بدشانسی شدیم.
روبن در مورد وضعیت خودش گفت:
در حال حارض مصدومیتم خوب شده و
مشکلی ندارم .فکر م یکنم بتوانم تا چند
سال بعد هم در سطح باالیی فوتبال بازی
کنم .در بیشرت فصل گذشته توانستم برای
بایرن بازی کنم ولی حرست عدم حضور
در مقابل لورکوزن ،دورمتوند و بارسلونا را
م یخورم.

واکنش خواننده کلمبیایی
به کنایه جرارد پیکه
کوین رولدن ،خواننده کلمبیایی ،با بیرون دادن عک سهای
جشن تولد جنجالی رونالدو ،باعث بروز حاشی ههای فراوانی
برای این فوق ستاره و باشگاه ریال مادرید در جنوری گذشته
شد.
این جشن تولد از آن جهت حاشی هساز شد که ساعاتی پس
از شکست سنگین ریال مادرید در مقابل اتلتیکو ()0-4
برگزار شد .رونالدو همراه با عدهی از بازیکنان ریال مادرید
و جمع کثیری از دوستانش ،در این جشن تولد به جشن و
پایکوبی پرداختند.
جرارد پیکه ،ی کشنبه شب در جشن قهرمانی بارسلونا،
با کنایه به جشن تولد رونالدو و اقدام عجیب رولدن در
بیرون دادن عک سهای جشن ،گفت که اوجگیری بارسلونا
و به حاشیه رفنت ریال از هامن روز رشوع شد .رولدن نیز
بالفاصله پس از این اظهارنظر در توئیرت خود نوشت :اشتباه
نکن ،چون اسم مرا م یدانی دلیل بر این نیست که به خوبی
هم مرا م یشناسی.



کرایف:
مسی ناجی بارسلونا مقابل یوونتوس بود

یوهان کرایف دیروز به متجید از منایش
لئو مسی در فینال لیگ قهرمانان مقابل
یوونتوس پرداخت.
مسی در بازی فینال موفق به گولزنی نشد
اما روی گول دوم بارسا ،شوت محکم او بود
که با دفع ناقص بوفون همراه شده و زمینه
برای گولزنی سوارز فراهم شد.
یوهان کرایف ،اسطوره هلندی باشگاه
بارسلونا در ستون خود در "دی تلگراف"
نوشت :فینال جذابی را مشاهده کردیم.
هامن کیفیتی که از بارسلونا و یوونتوس
انتظار داشتیم ،در زمین مسابقه به منایش
گذاشته شد .فکر م یکنم این مسی بود که

با سبک بازی خاص خود ،بارسلونا را نجات
داده و پیروز فینال کرد.
به بازی او دقت کنید .او گولی نزد اما با
فداکاری و تالش فراوانش در زمین ،همواره
یک فشار مضاعف روی بازیکن مقابلش
بود .ببینید او چند خطا از یوونتوس یها
گرفت و چند بار مالکیت توپ را به بارسلونا
بازگرداند .به بازی مسی اگر دقت کنید
م یتوانید ببینید که او چه اندازه به کار
بارسا در بازی فینال آمد .او روحیه تیمی را
به بازیکنان بارسلونا تزریق م یکرد .مقابل
یووه ،شکل جدیدی از بازی مسی را شاهد
بودیم.



ویدال:
پیوستن به بارسلونا تحقق یک رویا بود
الکس ویدال ،مدافع راست سابق سویا،
دیروز با رقم  22میلیون یورو بصورت رسمی
به بارسلونا پیوست و مراسم معارفه او دیروز
در نوکمپ برگزار شد 4 .میلیون یورو طبق
رشوطی خاص که در قرارداد آمده به سویا
پرداخت خواهد شد.
ویدال که خود یک کاتاالن است ،پس از
حضور در زمین چمن نوکمپ ،وارد سالن
کنفرانس ورزشگاه شد و در نشستی خربی
رشکت کرد .او به خربنگاران گفت :به خانه
ام برگشته ام .پیوسنت به بارسا تحقق
یک رویا بود .فکر م یکنم در بهرتین
زمان ممکن به بارسلونا آمده ام .چرخه
موفقی تآمیز جدیدی در این باشگاه رشوع
شده است.
بخاطر کیفیت بازیهایم است که حاال
ای نجا هستم .این مه مترین مساله از نظر
من است .آرزو داشتم امسال به تیم ملی
دعوت شوم که چنین شد .پس از امتام
فصل نیز م یدانستم که شانس زیادی برای
پیوسنت به بارسلونا دارم .خوش شانس
بودم که همه چیز خیلی رسیع پیش رفت.
همیشه آرزو داشتم در سطح باالیی فوتبال

بازی کنم .تا بدی نجا حضور در تی مهای
زیادی را تجربه کرده ام اما امیدوارم بارسلونا
آخرین تیمی باشد که در آن بازی خواهم
کرد.
ویدال در مورد ای نکه با انریکه صحبت کرده
است یا خیر گفت :بله با انریکه صحبت
کرده ام .اگر با او صحبت کرده ام ،به این
دلیل بوده که اطمینان داشتم او فصل بعد
هم رسمربی بارساست.
ویدال در پاسخ به این سوال که به دلیل
محرومیت بارسلونا از سوی فیفا ،باید تا
جنوری  2016برای بازی کردن در این تیم
صرب کند گفت :وقتی که شانس پوشیدن
پیراهن بارسا نصیبم شد ،به این فکر
من یکردم و برایم مهم نبود که باید چند ماه
به دور از میادین باشم.
در این مدت فرصت خوبی دارم تا با تالش
بیشرت ،کیفیت بازی خودم را باالتر بربم.
قرار است در این مدت ،برنامه ویژهی به
من داده شود .مشکلی نیست؛ چون ریتم
و فیزیک بدنی من طوری است که کمرت
مصدوم م یشوم .تا جنوری به خوبی خودم
را آماده بازی خواهم کرد.



سه پیشنهاد برای ستاره نروژی
ریال مادرید

برای مارتین اودگارد ،ستاره جوان نروژی ریال مادرید،
سه پیشنهاد از تی مهای اللیگا رسیده و ممکن است
ریال با انتقال قرضی او موافقت کند.
اودگارد که زمستان گذشته پس از کشمک شهای
بسیار ،با رقم  4میلیون یورو به ریال پیوست ،در آخرین
بازی فصل این تیم با حضور در میدان ،به جوانترین
بازیکن تاریخ ریال مادرید بدل شد .این ستاره  16ساله
که قرار است همراه تیم اول باشگاه ،به اردوی پیش
فصل چین و اسرتالیا برود ،امیدوار است که بتواند رافا
بنیتس را متقاعد کرده و در لیست بازیکنان تیم اول
ریال برای فصل بعد قرار بگیرد.
طبق ادعای  ،ASویاریال ،ماالگا و بتیس ،تیم هایی
هستند که عالق همندند این بازیکن را بصورت قرضی
به خدمت بگیرند و مدیران ریال هنوز در این مورد تردید
دارند.
دیگر ستاره جوان ریال که زمستان گذشته با رقم 9 .3
میلیون یورو از مایورکا خریداری شد ،یعنی "آسنخیو"،
وضعیتی متفاوت با اودگارد دارد .او ماه جوالی همراه
تیم زیر  19سال ههای اسپانیا باید در مسابقات اروپایی
حارض شود و به همین دلیل من یتواند در اردوی پیش
فصل ریال مادرید حضور داشته باشد.
طبق همین گزارش ،آسنخیو به احتامل فراوان به یک
تیم اللیگایی قرض داده خواهد شد تا تجربه حضور در
سطح اول فوتبال اسپانیا را به دست بیاورد.


بونوچی و هازارد
در لیست خرید ریال مادرید

به نظر م یرسد که ریال مادرید قصد دارد برای جربان
ناکام یهای فصل گذشته ،تیمی قدرتمن دتر از هر
سال تدارک ببیند.
ریال مادرید فصل گذشته در فاز دفاعی ،پس از
مصدومیت ه مزمان په په و راموس در مقطعی با
مشکالت فراوانی مواجه شد .مقطعی که این تیم
امتیازات حساسی را از دست داد و صدر جدول را تقدیم
بارسلونا کرد .حال مدیران ریال برای جلوگیری از تکرار
این اتفاق بد در فصل آینده ،قصد دارند یک مهره
دفاعی خوب در بازار نقل و انتقاالت به خدمت بگیرند.
نرشیه توتواسپورت دیروز گزارش داد که لئوناردو
بونوچی ،مدافع ارزشمند و ملی پوش یوونتوس ،مورد
توجه ریال یها قرار گرفته است .هنوز مذاکرات در این
مورد رشوع نشده اما انتظار م یرود که طی هفت ههای
آینده این امر صورت بگیرد.
تلگراف نیز دیروز در گزارشی جداگانه ،مساله عالقه
ریال به جذب ادن هازارد ،ستاره بلژیکی چلسی را
بازتاب داده است .ستارهی که به تازگی قرارداد خود را
متدید کرده و مهره مورد عالقه مورینیو نیز محسوب
م یشود و بی شک جدا کردن او از چلسی دشواریهای
بسیاری خواهد داشت.

هواداران بارسلونا منتظر تصمیم نهایی
انریکه

در حالی که لوئیس انریکه در اولین
فصل حضورش در بارسلونا به عنوان
مربی ،این تیم را فاتح سه گانه کرد،
وضعیت او در فصل بعد ه مچنان در
هال هی از ابهام قرار دارد.
جنوری گذشته همه چیز برای انریکه
متفاوت بود .بارسلونای او پایی نتر از
ریال مادریدی که همه تی مها را در آن
مقطع از پیش رو بر م یداشت ،در رتبه
دوم اللیگا قرار داشت و شایعات در مورد
اختالف او با مسی و نیامر روز به روز
بیشرت از قبل شنیده م یشد.
پس از شکست بارسا مقابل سوسیداد
که با نیمکت نشینی مسی در نیمه اول
همراه بود ،اختالفات این دو علنی شد و
بسیاری از هامن زمان کار انریکه در بارسا
را متام شده م یدانستند .به این مساله،
اخراج زوبی زارتا ،مدیر ورزشی وقت بارسا
و دوست صمیمی انریکه توسط رئیس
باشگاه ،بارتومئو را هم اضافه کنید.
انریکه در آن مقطع تاریک ترجیح داد با
مسی و سپس نیامر ،جلساتی خصوصی
را ترتیب دهد تا در مورد اختالفات به
یک راه حل منطقی دست یابند .در حالی
که کسی منتظر اوجگیری بارسلونا نبود،
این اتفاق رخ داد و با کنار رفنت ابرهای
تیره اختالف ،بارسلونا به یک تیم
مهارنشدنی از ماه فربوری به بعد تبدیل
شد .بارسایی که در عین ناباوری ،در
انتهای فصل توانست سه گانه را نیز به
دست بیاورد.
حاال همه انریکه را با پپ گواردیوال

مقایسه م یکنند و صحبت از رشوع یک
چرخه جدید در این تیم است .انریکه
با بارسلونا قراردادی دوساله دارد که
یک فصلش به امتام رسیده است .در
متام نشس تهای خربی دو ماهه اخیر،
انریکه در پاسخ به سوال خربنگاران در
مورد آینده ،ترجیح داده صحبت نکند یا
جوابهای مبهم در این مورد بدهد.
او حتی در نشست خربی پس از قهرمانی
بارسا در چمپیونزلیگ نیز به رصاحت
گفت که وضعیت آینده اش در بارسلونا
نامعلوم است .بسیاری ،مشکالت پنهان
او با رئیس بارسلونا پس از اخراج بدون
هامهنگی زوبی زارتا را مهمرتین دلیل
طفره رفنت انریکه از متدید قرارداد
م یدانند .بارتومئو نیز در پاسخ به
سواالت خربنگاران در مورد انریکه،
همواره به یک نکته تاکید کرده است:
او با ما قرارداد دارد و جایی نخواهد رفت.
 74درصد هواداران بارسلونا در
نظرسنج یهای صورت گرفته معتقدند
که انریکه در بارسلونا باقی خواهد ماند.
او ی کشنبه شب در جشن قهرمانی
بارسلونا در نوکمپ نیز با امیدواری از
آینده صحبت کرد اما عمال هنوز اتفاق
جدیدی در مورد متدید قرارداد این مربی
موفق نیفتاده است.
بازیکنان و هواداران بارسلونا همگی
خواستار ادامه کار انریکه و متدید قرارداد
او هستند .باید دید که واکنش لوچو
(لقب انریکه) به این خواسته منطقی چه
خواهد بود؟



اتلتیکو منتظر پاسخ مثبت کارلوس ته وز
کارلوس ته وز تصمیم خود برای عدم
متدید قرارداد با یوونتوس را گرفته و
آینده او در این باشگاه ه مچنان مبهم به
نظر م یرسد.
ال آپاچی ،فصل فوقالعادهی را در
یوونتوس پشت رس گذاشت .او بازهم
بهرتین گولزن یوونتوس در متام
رقاب تها بود و موفق شد همراه این
تیم ،اسکودتو و کوپا ایتالیا را فتح کند.
تنها در فینال لیگ قهرمانان بود که او
نتوانست همراه یوونتوس قهرمانی را به
دست بیاورد و مغلوب بارسلونا شد.
ته وز تا جون  2016با یووه قرارداد دارد
اما از طریق مدیر برنام ههایش به اطالع
مدیران باشگاه رسانده که قصد متدید
ندارد .در حالی که تصور م یشد مقصد
بعدی او بوکاجونیورز آرژانتین باشد ،با
رسیدن دو پیشنهاد وسوسه انگیز از پاری

سن ژرمن و اتلتیکو مادرید ،ممکن است
او تغییر عقیده داده و به جای بازگشت به
وطن ،به اللیگا یا لوشامیپونا برود.
پیشنهاد پاریس یها بهرت از اتلتیکو است
اما روابط صمیامنه او با دیگو سیمئونه،
رسمربی اتلتیکو ،مادریدیها را امیدوار
کرده تا ته وز به آنها پاسخ مثبت بدهد.
این بازیکن طی روزهای آینده باید خود
را به اردوی تیم ملی آرژانتین برای کوپا
آمریکا معرفی کند ولی مدیران اتلتیکو
منتظرند تا او وضعیت آینده خود را پیش
از رشوع مسابقات مشخص کند.
یوونتوس هم م یداند که در صورت
موافقت نکردن با فروش ته وز ،سال
آینده او به عنوان بازیکن آزاد به تیم
مورد عالقه اش خواهد رفت و به همین
دلیل بعید است که با انتقال او مخالفت
کند.



شورله:
در چلسی ناکام نبودم

آندره شورله ،مهاجم ولفسبورگ عنوان
کرد که تحت هدایت مورینیو در چلسی،
ضعیف کار نکرده است.
مهاجم  24ساله با  18میلیون پوند از
بایر لورکوزن راهی چلسی شد و پس از
یک فصل و نیم حضور در لیگ برتر ،در
زمستان  2015راهی ولفسبورگ شد .حال
او عنوان کرد که من یتوان انتقالش به

چلسی را یک شکست تلقی کرد.
او گفت :بدون شک در چلسی ناکام
نبودم .همیشه شانس بازی کردن،
گولزنی و  . . .در فصل اول حضورم
داشتم .در پایان ،تنها م یخواستم به
تیم دیگری بروم ولی مورینیو م یخواست
که من مبانم .با این حال ،من احساس
حامیتی از سوی او حس نکردم.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

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

آدرس :کوته سنگی ،سرک سه سیلو،
آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
سه شنبه 19جوزا  1394 ،سال چهارم  شماره 855

web: www.etilaatroz.com

وزیر صحت:
شهروندان کشور ساالنه   400میلیون دالر دارو میخرند
اطالعات روز :وزیر صحت میگوید که
شهروندان کشور ساالنه پول زیادی را
برای خریداری دوا یا در داخل کشور یا
هم برای بردن مریضهایشان به خارج
از کشور مصرف میکنند .فیروزالدین
فیروز میگوید که مردم افغانستان
ساالنه چهارصد میلیون دالر دوا خریداری
میکنند.
آقای فیروز گفت که مقداری از این
داروها از راههای قاچاق وارد کشور
میشوند که اکثریت آن غیرمعیاری و
کمکیفیت میباشند .وزیر صحت ورود
دواهای بىکيفيت را يکى از چالشهاى
عمده در بخش صحت خواند و گفت که
در صد روز نخست طرح فعاليت «شرکت
ملى ادويه» را تهيه مىکند تا بر اساس
آن ،وزارت صحت دوا را وارد افغانستان
کند.
وزیر صحت کشور روز گذشته در نشست
ارائهی برنامهی صد روز نخست کاری
خود در این وزارت گفت که انجام
سروى دسترسى مردم به خدمات صحى
در  ٢٢واليت باقى مانده که باید انجام
شود .ايجاد مرکزهای سيار واکسين
فلج در سرحد پاکستان و افغانستان،
امضای قرارداد با شماری از شفاخانههاى
هندوستان و پاکستان جهت رفع مشکالت
مریضها در اين دو کشور ،اعزام تعدادی

از کارکنان صحى به خارج از کشور
براى تحصيل ،ادامهی بررسىها از
شفاخانههاى خصوصى و جذب کارمندان
مسلکی در این وزارت شامل برنامهی صد
روزهی او در این وزارت است.
از سویی هم ،وزیر صحت با انتقاد تند
از پایینبودن ظرفیتها در سطح رهبری
این وزارت میگوید که آنان با ظرفیت
فعلی ،هیچ دستآوردی نخواهند داشت
و موجودیت افراد غیرمتخصص در این
وزارت برای آنان دستوپاگیر شده است.
آقای فیروز گفت« :موضوعی که برای ما
بسیار حاد و دستوپاگیر است ،سیاست
کدری ماست .ما با وجود آنکه سه ماه

قبل برای مردم افغانستان وعده کرده
بودیم افراد نخبه و شایسته را به کار
میگماریم؛ اما تا کنون اقدامات عملی
نتوانستهایم».
وزیر صحت تأکید کرد که برخی افراد
غیرمتخصص به شکل غیرشفاف وارد
این وزارت شدهاند که با موجودیت آنان،
عملیشدن برنامهی او غیرممکن است.
او گفت که مصرف کمتر از  ۱۰درصد
بودجهی توسعهای وزارت صحت عامه،
دلیلی بر این ادعای او است.
فیروز افزود« :کسانی که از طریق
اصالحات اداری داخل سیستم شدهاند،
اکثریتشان به شکل غیرشفاف آمده،

اکثریتشان سویهی کافی ندارند ،ظرفیت
در ادارات ما نیست و دلیلش این است که
تا حال ما بیشتر از  ۱۰درصد بودجهی
توسعهای خود را به مصرف نرساندهایم.
یک دلیل عمدهاش این است که ظرفیت
موجود نیست و کسانی که از طریق
اصالحات اداری داخل سیستم شدهاند،
بر عالوهی اینکه ظرفیت ندارند ،شایسته
هم نیستند ،تعهد ندارند و همکاری ندارند.
اکثرشان  ۱۳، ۱۲ ، ۱۰سال شده که در
پستها گماشته شدهاند .بدبختانه قوانین
اصالحات اداری برای آنان مصئونیت داده
است».
از سویی هم ،فيروز از قطع کمک
کمککنندههای خارجی و کمبود بودجه
در شفاخانههای کشور هشدار داد و گفت:
«روزبهروز کمکهاى جامعهی جهانى کم
شده مىرود و ممکن در چند روز آينده،
ما در شفاخانههاى خود براى دوا ،غذا و
ديگر مصارف خود پول نداشته باشيم».
روند ارائهی برنامههای صد روز نخست
وزارتخانهها از سوی وزیران از تاریخ 5
جوزا آغاز شد و تا کنون وزیران عدليه،
تجارت ،زراعت ،مخابرات و تکنالوژى
معلوماتى ،حج و اوقاف ،امور زنان ،معارف،
زراعت ،امور مهاجران ،سرحدات و قبايل
و احيا و انکشاف دهات برنامهی صد روز
نخست کاریشان را ارائه کردهاند.
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وزارت داخله:
نیروهای امنیتی  54شورشی
طالب  را کشتهاند

اطالعات روز :وزارت داخلهی کشور
روز گذشته از کشتهشدن  54شورشی
طالب در عملیات مشترک نیروهای
امنیتی در دو روز گذشته در والیتهای
مختلف خبر داده است.
در خبرنامهی وزارت داخله آمده که این
عملیات توسط نیروهای پولیس ،اردو
و امنیت ملی در والیتهای قندهار،
زابل ،ارزگان ،کاپیسا ،غزنی ،خوست،
پکتیکا ،پکتیا و بادغیس به راه انداخته
شده بود که در آن عالوه بر  54کشته،
 20تن از شورشیان زخمی و دو تن
دیگر بازداشت شدهاند.
به نقل از این خبرنامه ،در این عملیات
مقداری جنگافزار سبک و سنگین
نیز به دست نیروهای امنیتی کشور
افتاده و در حال حاضر در شماری از
والیتهای کشور عملیات پاکسازی

به هدف سرکوب و نابودی دشمن
جریان دارد.وزارت داخله هدف از
راهاندازی این عملیات را پاکسازی و
جلوگیری از بازگشت شورشیان به این
مناطق خوانده است.
در خبرنامهی وزارت داخله در مورد
تلفات نیروهای امنیتی در این
عملیات چیزی گفته نشده است .این
در حالیست که با آغاز سال جدید
خورشیدی و گرمشدن هوا ،شورشیان
طالب حملههایشان را بر نهادهای
دولتی افزایش دادهاند .از سویی
هم ،نیروهای امنیتی عملیاتهای
پاکسازی را در والیتهای مختلف
به راه انداختهاند و در حال حاضر در
شماری از والیتهای کشور درگیری
میان شورشیان و نیروهای امنیتی
جریان دارد.

