سیاست جدید پاکستان
در قبال افغانستان
در دوازدهم ماه می سال جاری ،نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان
همراه با جنرال راحیل شریف ،فرمانده ارتش و جنرال اختر رضوان،
رییس آی.اس.آی به دنبال یک دعوت رسمی از کابل دیدار کردند و فصل
جدیدی در سیاست پاکستان در قبال افغانستان را آغاز کردند .آنها
گفتند که پاکستان «حملههای بهاری» طالبان را به شدیدترین الفاظ
محکوم میکند .پاکستان برای اولین بار در تاریخ حملههای بهاری را
محکوم کرده است .همچنان نخستین بار است که پاکستان اقدامهای
تروریستی علیه حکومت کابل را که بهتازگی آغاز به کار کرده...
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افغانستان برای پرهیز از جنجال بیشتر،
از خیر استخراج ذخایر مس بگذرد
افغانستان به خاطر ذخایر دستنخوردهی طبیعیاش با تهدید یک بحران جدی مواجه
است .پس از دههها جنگ و ناامنی  ،حکومت افغانستان و سرمایهگذاران خارجی تأکید
دارند که از ذخایر زیرزمینی این کشور استفاده کنند .اما در غیبت حاکمیت نظم و
قانون  ،تهدیدهای جدی در پیشروست .افغانستان مانند دو کشور غنی از ذخایر طبیعی...
صفحه 4

ابراهیمی :مجلس تا زمان برگزاری انتخابات
مشروعیت دارد

صفحه 2

مالیات بر واردات دخانیات صد درصد
افزایش یافت
اطالعات روز :مجلس نمایندگان طرح تعدیل مادهی بیستم قانون کنترول تنباکو و
دخانیات را تصویب کرد .بر بنیاد این طرح ،مالیات بر واردات دخانیات در کشور صد
درصد افزایش مییابد .در نشست روز گذشتهی مجلس نمایندگان ،اعضای مجلس
روی طرح تعدیل فقرهی دوم مادهی بیستم قانون کنترول تنباکو و دخانیات بحث و
صفحه 2
تبادل نظر کردند که در نهایت ،این طرح با اکثریت آرا تصویب شد...

هیأتی برای گفتوگوهای صلح
به ناروی رفت

کجاست آن ِ
ننگ پشتانه؟
یک هفته از گروگانگیری چهار نفر از شهروندان جاغوری ،دو زن ،یک کودک
و یک مرد راننده توسط افراد مسلح در منطقهی رسنه که به طرف جنوب جاغوری
موقعیت دارد ،میگذرد .این افراد عصر روز دوشنبه 18 ،جوزا ،هنگاهی که به طرف
خانههایشان در «دهمرده»ی جاغوری میرفتند ،توسط افراد مسلح...
صفحه 5

اطالعات روز :وزارت خارجه اعالم کرده که روز گذشته هیأتی به نمایندگی از دولت
برای گفتوگوهای صلح به اسلو پایتخت ناروی سفر کرده است .ریاست این هیأت
را محمد محقق ،معاون دوم ریاست اجرایی برعهده دارد .گفته میشود که محمد
محقق ،معاون ریاست اجرایی ،محمدیونس قانونی ،عضو سابق مجلس نمایندگان،
صفحه 2
انوارالحق احدی ،وزیر پیشین تجارت ،حسن بانو غضنفر...

 5نکتهی ساده
برای بهبود حافظه و توان مغزی

آیا تابهحال تصور کردهاید زندگی بدون حافظهی بلندمدت چگونه میتواند باشد؟
ذهن شما از اسم دوستان و اطرافیان ،آدرسها و شمارهی تیلفونها خالی خواهد بود.
فرض کنید بخواهید در جلسهای سخنرانی کنید ،نتیجه قطعا افتضاح خواهد بود و به
هر حالت زندگی دلهرهآور و ترسناکی پیشرو خواهید داشت...
صفحه 6
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اصالحات انتخاباتی
فراموش شده است

شهریار فرهمند

مهلت کاری پارملان تا کمرت از یک هفتهی دیگر به پایان میرسد
و بر بنیاد قانون،بایستی انتخابات پارملانی برگزار و پارملان جدید
تشکیل میشد؛ اما تا کنون هیچ گامی برای برگزاری انتخابات
پارملانی برداشته نشده است .الزامهای مهم و پیشرشطهای
نخستین برگزاری انتخابات ،از جمله اصالحات انتخاباتی ،تا
کنون صورت نگرفته است .رهربان حکومت وحدت ملی تا هنوز
حتا رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی را انتخاب نکردهاند.
با اینکه ماهها از زمان مشخصشدن اعضای این کمسیون از
سوی ریاست جمهوری میگذرد؛ اما هنوز هم این کیمسیون
عمالً کارش را رشوع نکرده است .بحث اصالحات انتخاباتی
که از پیشرشطهای نخستین تشکیل حکومت وحدت ملی و
برگزاری انتخابات پارملانی بود ،کم کم از دستور کار رهربان
حکومت وحدت ملی خارج شده و فراموش میگردد.
اصالحات انتخاباتی رشط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی
و یکی از بخشهای اصلی موافقتنامهی سیاسی میان دو
دستهی انتخاباتی است .به این اولویت میبایست در هامن
روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته میشد،
تا با رفع کاستیها و مشکالت در روشها و اصالح نهادهای
انتخاباتی ،زمینه برای انتخابات پارملانی سامل و عادالنه در
کشور فراهم میشد؛ اما متأسفانه تا کنون به این اولویت
حیاتی رسیدگی نشده؛ در حالی که وقت قانونی کار پارملان به
آخر رسیده است.
رهربان حکومت وحدت ملی تا کنون از بند اختالفهای درونی
و رقابتهای تیمی نرستهاند .آنها بیشرت از شش ماه را در
کشاکش اینکه چه کسانی و از کدام تیمها در رأس و عضویت
کمیسیون اصالحات انتخاباتی باشند ،گذراندند و هنوز هم از
این مرحله عبور نکردهاند.
تا کنون هیچ اقدامی که منتج به تغییرات مثبت و اصالحات
عملی در نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان شده باشد،
صورت نگرفته است .افراد و مأموران فاسد در نهادهای
انتخاباتی که موجب تقلب گسرتده در دو دور انتخابات
ریاست جمهوری شدند ،هنوز هم در سمتهایشان باقی
ماندهاند .مستندهایی که عمق تقلب و دستاندازی در روند
انتخابات را آشکار میساختند ،به فراموشی سپرده شده و حتا
تالشهایی برای نابودی آنها جریان دارند .گذشته از آن،
قرار بود میکانیزمها و برنامههای ناقص روند انتخابات که
منجر به تقلب و مداخلهی منفی در روند انتخابات شدند،
شناسایی و اصالح شوند؛ اما تا کنون نه از سوی رهربان و
مسئوالن حکومت وحدت ملی و نه هم از سوی نهادهای
عدلی و قضایی ،هیچ نامی از آن برده منیشود .ساختارهای
ناقص نهادهای انتخاباتی و مقررهها و میکانیزمهای پر از
اشکال روند انتخابات ،خصوصاً قانون تشکیل و صالحیتهای
کمیسیونهای انتخاباتی ،هنوز هم به قوت رس جای خود باقی
اند و رهربان حکومت وحدت ملی پس از تشکیل حکومت،
حتا این نهادها و شیوهی ناکارآمد و آغشته به فساد را هم مورد
تردید قرار ندادهاند.
بر بنیاد قانون ،باید انتخابات پارملانی کشور برگزار میشد .بر
این اساس ،بایستی برنامهریزیها و مقدمات این روند ماهها
پیش در نهادهای انتخاباتی آغاز میشد ،مسئوالن بدنام
کمیسیونهای انتخاباتی برکنار میشدند و برای سازماندهی و
اجرای یک انتخابات دیگر برنامهریزی میگردید.
بدون برکناری مسئوالن بدنام کمیسیونهای انتخاباتی و
نیز بدون اینکه که روشها ،میکانیزمها و قوانین ناقص در
روند انتخابات اصالح شوند ،برگزاری انتخابات سامل و قابل
قبول امکانپذیر نیست .رسوایی انتخابات ریاست جمهوری
گذشته ،همه معلول قوانین و کارشیوههای ناقص و حاصل کار
مسئوالن مفسد و ناکارآمد کمیسیونهای انتخاباتی میباشند؛
مسئوالنی که خود عمدا ً و آگاهانه زمینهی مداخلههای منفی را
به نفع تیمهای خاص انتخاباتی فراهم میکردند و عمالً خود
در تقلب و فساد در روند انتخابات دست داشتند.
بنابراین ،بدون اصالح قوانین و میکانیسمهای ناقص
انتخاباتی ،از خواستههای مردم پاسداری منیشود ،بلکه
عملیکردن آن یک رضورت حیاتی برای بقای دموکراسی و
دوام مردمساالری در کشوراست.

ابراهیمی:
مجلس تا زمان برگزاری انتخابات مشروعیت دارد

اطالعات روز :عبدالرووف ابراهیمی ،رییس مجلس
نمایندگان روز گذشته در نشست عمومی مجلس گفت
که ادامهی کار مجلس تا زمان برگزاری انتخابات
پارلمانی مشروعیت خواهد داشت.
آقای ابراهیمی تأکید کرد که ادامهی کار مجلس پس
از اول ماه سرطان سال جاری و تا برگزاری انتخابات
مشروع است و هیچ نهادی نمیتواند این مشروعیت را
زیر سوال ببرد .ابراهیمی گفت« :برداشت رییس جمهور
غنی با برداشت ما از قانون اساسی مبنی بر ادامهی کار
مجلس یکسان است».
شماری دیگر از اعضای مجلس نیز میگویند که این
نهاد مشروعیت خود را از مردم گرفته و نیازی نیست که
نهاد دیگری به این مجلس مشروعیت بدهد .ما تا آمدن
نمایندگان جدید کار خود را ادامه میدهیم.
رییس جمهور غنی در روزهای گذشته در رابطه به
موضوع ادامهی کار مجلس چندین نشست مشورتی

برگزار کرد .غنی اعالم کرد که سرنوشت مجلس
نمایندگان بر اساس قانون اساسی و در روشنایی اجماع
ملی صورت گرفته و تفسير قانون اساسى در این مورد به
دادگاه عالی ارجاع خواهد شد .رییس جمهور با اعضای
مجلس نیز در این باره دیدار و گفتوگو کرده است.
آقای ابراهیمی در نشست روز گذشتهی مجلس گفت
که هدف از دیدار اعضای مجلس با رییس جمهور
غنی ،تعیین تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی بود .به
گفتهی ابراهیمی ،اعضای مجلس از رییس جمهور غنی
خواستند که هرچه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات
پارلمانی و شوراهای ولسوالی را مشخص کند.
او افزود که رییس جمهور گفته که به کمیسیون
انتخابات دستور میدهد تا در مدت پنج روز آینده،
طرح اصالحی سیستم انتخابات را به ریاست جمهوری
پیشنهاد کند تا در روشنایی آن ،تاریخ برگزاری
انتخابات پارلمانی مشخص شود .رییس مجلس گفت:

«از صحبتهای آن شب رییس جمهور دریافتیم که
ارادهای برای تعیین تاریخ برگزاری انتخابات وجود
داد».
این در حالیست که به اساس مادهی  83قانون اساسی
کشور ،انتخابات مجلس نمایندگان بايد در ماه ثور و
جوزاى امسال برگزار میشد؛ اما کميسيون مستقل
انتخابات گفته که انتخابات پارلمانی به دليل نبود بودجه
به تأخير افتاده است.
در مادهی هشتادوسوم قانون اساسى آمده است« :اعضاى
مجلس نمایندگان ،توسط مردم از طريق انتخابات آزاد،
عمومی ،سرى و مستقيم انتخاب میگردند .دورهی کار
مجلس نمایندگان به تاريخ اول سرطان سال پنجم ،بعد
از اعالم نتايج انتخابات به پايان میرسد و مجلس جديد
به کار آغاز میکند .انتخابات اعضاى مجلس نمایندگان
در خالل مدت سى تا شصت روز قبل از پايان دورهی
کار مجلس نمایندگان ،برگزار میگردد».

مالیات بر واردات دخانیات صد درصد افزایش یافت
اطالعات روز :مجلس نمایندگان طرح
تعدیل مادهی بیستم قانون کنترول تنباکو
و دخانیات را تصویب کرد .بر بنیاد این
طرح ،مالیات بر واردات دخانیات در
کشور صد درصد افزایش مییابد.
در نشست روز گذشتهی مجلس
نمایندگان ،اعضای مجلس روی طرح
تعدیل فقرهی دوم مادهی بیستم قانون
کنترول تنباکو و دخانیات بحث و تبادل
نظر کردند که در نهایت ،این طرح با
اکثریت آرا تصویب شد.
عنایتاهلل بابر فرهمند ،رییس کمیسیون

صحت مجلس هنگام ارائهی این طرح
گفت که در مورد تعدیل پیشنهادی
مادهی  ۲۰قانون کنترول تنباکو و دخانیات
دو نظر وجود دارد؛ شماری از کمیسیونها
به این باورند که تعرفهی سگرت باید ۵۰
درصد شود و شمار دیگری از کمیسیونها
هم با بلندبردن صد درصدی تعرفهی
سگرت موافقت کردهاند.
سرانجام پس از گفتوگوهای اعضای
مجلس در این باره ،آنها با افزایش صد
درصدی تعرفهی واردات سگرت موافقت
کردند و این طرح با اکثریت آرای

نمایندگان حاضر در مجلس تصویب شد.
فعال وزارت مالیه از واردات سگرت
 ۲۰درصد تعرفه میگیرد .مقامهای این
وزارت گفته که اگر مالیات بر واردات
سگرت زیاد شود ،زمینهی قاچاق فراهم
میشود.
قانون کنترول تنباکو و دخانیات در  ۵فصل
و  ۲۴ماده تنظیم شده که در ماه جدی سال
 ۱۳۹۲از سوی مجلس تصویب شد .بر
اساس این قانون ،افرادی که در مکانهای
سرپوشیده از دخانیات استفاده کنند،
جریمه خواهند شد .همچنان در این قانون

آمده که فروشندههای دخانیات در کشور
از  5تا  25هزار افغانی جریمه میشوند.
با اینکه قانون منع استفاده از محصوالت
تنباکو و دخانیات تصویب شده؛ اما
شماری از شهروندان کشور میگویند که
این قانون عملی نخواهد شد.
هرچند از تصویب این قانون ماهها
میگذرد؛ اما وزارت صحت چندی
پیش آماری را به نشر رساند که بر بنیاد
آن دسترسی آسان شهروندان به تنباکو
و فرآوردههای آن ،باعث شده تا بیش از
یکسوم مردان کابلی سگرت بکشند.

هیأتی برای گفتوگوهای صلح به ناروی رفت
اطالعات روز :وزارت خارجه اعالم کرده که روز
گذشته هیأتی به نمایندگی از دولت برای گفتوگوهای
صلح به اسلو پایتخت ناروی سفر کرده است .ریاست این
هیأت را محمد محقق ،معاون دوم ریاست اجرایی برعهده
دارد.
گفته میشود که محمد محقق ،معاون ریاست اجرایی،
محمدیونس قانونی ،عضو سابق مجلس نمایندگان،
انوارالحق احدی ،وزیر پیشین تجارت ،حسن بانو غضنفر،
وزیر پیشین امور زنان و فرهاداهلل فرهاد ،عضو شورای عالی
صلح افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان در این
نشست شرکت میکنند.
احمدشکیب مستغنی ،سخنگوی وزارت خارجه با تأیید

این موضوع گفته که حکمت کرزی ،معاون سیاسی
وزارت خارجه نیز عضو این هیأت شش نفره است .آقای
مستغنی افزوده که این سفر به دعوت رسمی برای شرکت
در مجمع اسلو که قرار است فردا برگزار شود ،صورت
گرفته است.
سخنگوی وزارت خارجه در بارهی نشست اسلو گفت
که صلح در نقاط مختلف جهان موضوع نشست ساالنهی
مجمع اسلو است و قرار است در نشست امسال این مجمع،
در مورد صلح افغانستان نیز صحبت شود .مستغنی گفته
که بر اساس معلومات آنها ،ممکن است نمایندگان گروه
طالبان نیز در این نشست حضور داشته باشند .به گفتهی
او ،در صورت حضور این نمایندگان ،احتمال دارد که

نمایندگان دولت افغانستان رودررو با آنها گفتوگو
کنند.
اما گروه طالبان تا کنون در بارهی حضور نمایندگان این
گروه در این نشست ابراز نظر نکرده است.
وزارت خارجهی ناروی هم گفته که اطالعاتی مانند
فهرست افراد شرکتکننده و موضوعاتی که قرار است در
این مجمع روی آن بحث شود ،محرمانه است.
اخیرا ً دو نشست دیگر در ناروی و دبی ،با حضور شماری
از فعاالن مدنی ،شماری از اعضای مجلس نمایندگان ،زنان
و نمایندگان طالبان برگزار شد .اما مسئوالن دولتی اعالم
کردند که این نشستها غیررسمی اند و افرادی که برای
گفتوگو با طالبان رفتهاند ،از دولت نمایندگی نمیکنند.

نی:
مقامهای محلی از دادن اطالعات به خبرنگاران خودداری میکنند
اطالعات روز :مسئوالن دیدهبان
رسانههای آزاد افغانستان (نی) با ابراز
نگرانی از عدم دسترسی خبرنگاران به
اطالعات و خودداری مقامهای محلی
از در اختیار قراردادن اطالعات به
خبرنگاران ،از حکومت خواستند که
قانون حق دسترسی به اطالعات را به
گونهی بهتر عملی کند.
مسئوالن این نهاد با انتقاد از اینکه در
برخی از والیتهای کشور مقامهای
محلی مانع کار خبرنگاران میشوند،
میگویند که آنان از در اختیار قراردادن
اطالعات به خبرنگاران خودداری
میکنند .صدیقاهلل توحیدی ،رییس
نی در این مورد گفت« :متأسفانه در
این اواخر چالشها در برابر دسترسی
خبرنگاران به اطالعات بیشتر شدهاند،
به ویژه در والیتها ،در بعضی مناطق

مقامها مانع کار خبرنگاران میشوند
و خبرنگاران نمیتوانند گزارشهای
خوبی تهیه کنند».
همچنان دیدهبان رسانههای آزاد
افغانستان از حملههای هدفمند مردان
ناشناس بر دفتر کار یک خبرگزاری
و یک رادیو در والیتهای ننگرهار و
پروان ابراز نگرانی کرد .به تازهگی دفتر
خبرگزاری پژواک در والیت ننگرهار و
دفتر رادیو دنیای نوین در والیت پروان
هدف حملههای افراد ناشناس قرار
گرفتند .این دو حمله نگرانی نهادهای
مدافع خبرنگاران را برانگیخته است.
صدیقاهلل توحیدی در این مورد گفت:
«این حملهها نشاندهندهی آن است
که دشمنان دفتر کار رسانهها را هدف
قرار میدهند و این جدیترین چالش
برای کار خبرنگاران است» .همچنان

دیدهبان رسانههای آزاد افغانستان از
تصویبنشدن مقررهی گماشتهشدن
کارمندان در رسانهها از سوی شورای
وزیران انتقاد میکند و از حکومت
میخواهد تا این مقرره را بیدرنگ
تصویب کند.
پیش از این نیز مسئوالن این نهاد از ندادن
اطالعات از سوی مسئوالن امنیتی و
مقامهای محلی به خبرنگاران انتقاد کرده
بودند .آنها در  11ماه جاری گفتند،
با اینکه قانون دسترسی به اطالعات
توسط رییس جمهور توشیح شده؛ اما
تا هنوز هم دسترسی به اطالعات یکی
از مشکالت اصلی فراروی خبرنگان در
افغانستان میباشد.
از سویی هم عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت در  5ثور اعالم کرد
که در نیمهی دوم سال گذشته ،قتل

پنج خبرنگار ثبت شده و این شصت
درصد افزایش را در آمار خشونت علیه
خبرنگاران نشان میدهد.
خبرنگاران و فعاالن رسانهها نیز
میگویند که سخنگویان حکومت با
خبرنگاران همکاری نمیکنند .به گفتهی
آنها ،زمانی که یک حادثهی انفجاری
یا تروریستی اتفاق میافتد ،سخنگویان
حکومت به تماس آنها پاسخ نمیدهند؛
اما گرفتن نظرهای سخنگویان طالبان
ِ
برعکس مسؤالن
و فرماندهان آنها
حکومتی ،آسانتر است.
این در حالیست که در  29حوت سال
گذشته ریاست جمهوری اعالمیهای
را منتشر کرد که در آن گفته شده
بود ،ادارههای دولتی مکلف هستند
تا اطالعات مورد نیاز را در اختیار
خبرنگاران قرار دهند.

سیاست جدید پاکستان
در قبال افغانستان
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

پاکستان درک کرده که حمایت از گروه طالبان در افغانستان دیگر یک گزینه نیست
و بیثباتی در افغانستان باعث بیثباتی در پاکستان میشود.
منبع :دیلی تایمز

در دوازدهم ماه می سال جاری ،نواز شریف،
نخستوزیر پاکستان همراه با جنرال راحیل شریف،
فرمانده ارتش و جنرال اختر رضوان ،رییس
آی.اس.آی به دنبال یک دعوت رسمی از کابل
دیدار کردند و فصل جدیدی در سیاست پاکستان
در قبال افغانستان را آغاز کردند .آنها گفتند که
پاکستان «حملههای بهاری» طالبان را به شدیدترین
الفاظ محکوم میکند .پاکستان برای اولین بار در
تاریخ حملههای بهاری را محکوم کرده است.
همچنان نخستین بار است که پاکستان اقدامهای
تروریستی علیه حکومت کابل را که بهتازگی آغاز
به کار کرده ،تهاجم میخواند .مسلماً برای پاکستان
مهم بود که این پیام را به حکومت افغانستان برساند.
دیدار هیأت پاکستانی نشان داد که رهبران نظامی
و غیرنظامی این کشور در بارهی سیاست پاکستان
در قبال افغانستان همرای هستند .پیشنویس این
سیاست تهیه شده و دو طرف بر سر آن به توافق
رسیدند که نیاز بود برای جلب اعتماد حکومت
افغانستان ،به کابل فهمانده شود .زمان آن فرارسیده
بود که موقف پاکستان در قبال طالبان افغانستان
واضح میشد.
این یک چرخش کالن [در سیاست پاکستان در
قبال افغانستان] است که پاکستان آن را علنی و
رسمی ساخته است .در گذشته ،دقیقاً از سال ،2001
پاکستان به حمایت از اینگونه حملههای بهاری
متهم بود .پاکستان کشوری فرض میشد که حرف
قاطع در امور کابل داشت .همچنان پاکستان علناً
میگفت که حکومتی را در کابل میخواهد که با
پاکستان روابط دوستانه باشد .ظاهرا ً این بار پاکستان
از چرخش حکومت کابل به نفع پاکستان ،حداقل
در برابر هند ،راضی است .این چرخش مهم است؛
چون به نظر میرسد که پاکستان واقعیتهای پس
از سال  2001افغانستان را درک کرده است که در
آن افغانستان نه تنها به کمک مالی ،بلکه به حمایت
معنوی کشورهای همسایهاش ،بهویژه پاکستان،
برای نجات از تروریسمی که جهان را به ستوه
آورده است ،ضرورت دارد .پاکستان درک کرده
که حمایت از گروه طالبان در افغانستان دیگر یک
گزینه است و بیثباتی در افغانستان باعث بیثباتی
در پاکستان میشود.
همانگونه که رسانهها گزارش دادهاند ،پاکستان با
انتقال پیامی به طالبان مبنی بر متوقفساختن تالش
برای واژگونکردن حکومت کابل و پذیرفتن

نویسنده :دکرت قیرص رشید

پیشنهاد صلحی که توسط کابل مطرح شده،
یک قدم پیشتر رفته است .عالوه بر آن ،پاکستان
به طالبان در بارهی همدستیاش با حکومت کابل
در زمینهی راهاندازی ضدحمالت ،در صورتی که
به اصطالح حملههای بهاری متوقف ساخته نشود،
هشدار داده است .به این ترتیب ،پاکستان تالش
کرده به شورشی که توسط طالبان علیه حکومت
کابل راهاندازی شده است ،اعتراف کند .این وضع
دو بُعد دارد .نخست اینکه میزان بیاعتمادی میان
اسالمآباد و کابل محکومکردن حملههای بهاری
طالبان از سوی اسالمآباد را یک گزینه نگذاشت.
رهبران نظامی و غیرنظامی باید با هم از کابل بازدید
میکردند تا نه تنها اتحادشان در بارهی سیاستشان
در قبال افغانستان را نشان بدهند ،بلکه عزمشان در
حمایت از حکومت نوپای کابل را بیان کنند .دوم
اینکه پاکستان به موجودیت پناهگاههای طالبان
در والیتهای جنوبی و شمالشرقی افغانستان،
که با پاکستان هممرزند ،اعتراف کرده است .این
مخفیگاهها زمینهی الزم را برای راهاندازی حملهها
علیه حکومت کابل و همچنان پاکستان فراهم
میکنند .در حال حاضر ،پاکستان با طرفداری از
کابل ،به برچیدهشدن این پناهگاهها تمایل نشان داده
است .با این وجود ،هدف حملههای بهاری برای
بیثباتکردن حکومت کابل خنثا شده است.
قتل عام در مکتبی در پشاور در ماه دسامبر سال
 ،2014یادآور این واقعیت است که تروریسم از
مرزهای فیزیکی فراتر میرود و حمایت از آن
نتیجهی معکوس میدهد .تروریستان به دین یا گروه
ِسنی احترام نمیگذارند .هر سیاستی که از تروریسم
برای اهداف خاص استفاده کند ،ملزم به سقوط
است و دستآوردهایش به ضرر تبدیل میشود.
صلح و ثبات در افغانستان نه تنها برای افغانستان،
بلکه برای پاکستان نیز مهم است .افغانستان قلمرو
مطلق نفوذ پاکستان نیست .دیگر کشورهای منطقه
و جهان نیز باید در راستای آوردن حالت عادی در
افغانستان نقش حمایتی ایفا کنند .به نظر میرسد
که پاکستان در نهایت درک کرده که این کشور
بیش از حد نیاز به افغانستان وابسته است .حاال زمان
بازگشت به عقب فرارسیده است .با اینحال ،فرایند
جداشدن نیز پر از درد است.
بازدید هیأت پاکستانی از کابل بعد دیگری نیز
دارد .طالبان در دو جبهه نقش ایفا میکنند :جبههی
دیپلماتیک ،برای گفتوگو با حکومت کابل از

سه شنبه
 26جوزا
1394
سال چهارم
شماره 860

برگردان :حمید مهدوی

بازدید هیأت پاکستانی از
کابل بعد دیگری نیز دارد.
طالبان در دو جبهه نقش ایفا
میکنند :جبههی دیپلماتیک،
برای گفتوگو با حکومت کابل
از طریق جناح سومی از قبیل
ایاالت متحده و در یک کشور
بیطرف مانند دوحه در قطر
و جبههی جنگ ،برای اعمال
فشار بر حکومت کابل تا به
خواستههای آنان تن بدهد.
دیدار هیأت پاکستانی از کابل
جبههی دومی آن را تضعیف
کرده است .اکنون ،طالبان در
موقعیت قویای قرار ندارند تا
بر حکومت کابل برای تندادن
به خواستههایشان اعمال
فشار کنند .تنها گزینهای
که برای آنها باقی مانده تا
خواستههایشان پذیرفته شوند،
جبههی دیپلماتیک است ،یعنی
در گفتوگوهای صلح با حکومت
کابل شرکت کنند ،نگرانیهای
مشروع آنها شنیده شوند و
تقاضاهایشان پذیرفته شوند.
طریق جناح سومی از قبیل ایاالت متحده و در
یک کشور بیطرف مانند دوحه در قطر و جبههی
جنگ ،برای اعمال فشار بر حکومت کابل تا به
خواستههای آنان تن بدهد .دیدار هیأت پاکستانی
از کابل جبههی دومی آن را تضعیف کرده است.
اکنون ،طالبان در موقعیت قویای قرار ندارند تا بر
حکومت کابل برای تندادن به خواستههایشان
اعمال فشار کنند .تنها گزینهای که برای آنها باقی
مانده تا خواستههایشان پذیرفته شوند ،جبههی
دیپلماتیک است ،یعنی در گفتوگوهای صلح با
حکومت کابل شرکت کنند ،نگرانیهای مشروع
آنها شنیده شوند و تقاضاهایشان پذیرفته شوند.

شرط شرط بازی شده رفت!
طالبان چهار نفر از مردم ولسوالی جاغوری را ربوده اند و برای رهایی شان چند
شرط دارند:
 -1مردم جاغوری  25لک افغانی به طالبان بدهند
 -2زن خارجیایکه در بند امنیت ملی است و قرار بود آزاد شود اما نشد ،از بند امنیت
ملی رها شود
 -3میدان جنگ را مردم جاغوری انتخاب کرده و با طالبان وارد جنگ شوند
حراست از جان و مال مردم ،یکی از وظایف اساسی رییس جمهور است .چه مطابق
قانون اساسی بسنجیم چه مطابق قانون انسانی! قانون اساسی که پیش از شروع کار
این حکومت فاتحهاش خوانده شده بود ،میماند قانون انسانی .رییس جمهور نیز
برای رهایی آنها چند شرط ناچیز دارد:
 -1مردم جاغوری قول بدهد که دیگر طالبان آنها را گروگان نگیرد .ما هر روز شش
میلیون دالر از کجا کنیم که گروگانها را رها کنیم؟!
 -2طالبان قول بدهد که گروگان گرفتن و بعد از آن  25لک افغانی گرفتن از مردم
دهن شان را مزه ندهند و بار دیگر گروگان نگیرند .ما چه وقت این مردم را بگیریم؟
 -3داکتر عبداهلل قول بدهد که دیگر هیچ وقت ،یعنی در تمام عمر خود از جاغوری
رای نیاورد.
 -4اگر شرایط فوق را قبول ندارید ،دست تان باالی دست داکتر عبداهلل و از کل
تان یکجا خالص! میدان فکر را شما تعیین کنید ،باهم مسابقهی فکر میدهیم.
همینکه داکتر عبداهلل احساس کرد که او نیز در قبال آرای ایکه از مردم جاغوری
بدست آورده ،مسئول است؛ فوراً دست به کار شده است .داکتر عبداهلل گفته که اگر
خدا خواسته باشد و به شرافت تان قسم که من تار تار موی مردم جاغوری را دوست
دارم .اینها چه خوب در انتخابات شرکت کردند و چه خوب رای دادند .من دروغگو
نیستم و هیچجا نگفتهام که یکی از آرزوهای من معلمی در جاغوری است .کسی
که عالقهی معلمی در جاغوری داشته باشد ،اینقدر بیتفاوتی و بیننگی را پیشه
نمیکند .من بارها گفته ام که مردا را قول اس! بازهم میگویم که مردا را قول اس!
قول میدهم که گروگانها را آزاد کنم اما من هم چند شرط دارم:
 -1گروگانها قول بدهند که هیچ آسیبی از طالبان نمیبینند و به زودی رها
میشوند.
 -2در تمام مکاتب جاغوری ،عکس داکتر عبداهلل کالن ،از محمد خان کوچک و از
محمد محقق همکوچکتر نصب شود.
 -3مردم جاغوری همانگونه که در روزهای انتخابات لطف کرده به من رای دادند،
یک لطفی دیگر هم بکنند .ماهانه برای من معاش بدهد ،از  5لک افغانی کم نباشد،
از آن باالتر خانه را خدا وس!
 -4اگر معاش نمیدهید ،مشکلی نیست .میتوانید ساالنه یک کاماز قروت به قصر
مرمرین روان کنید .تمام ل ِلیهای قروت ،دانه به دانه چک میشود .پس سعی کنید
تقلب نکنید.
 -5اگر شرایط فوق را قبول ندارید ،آرایشگاه را شما انتخاب کنید ،همه همدیگر
را آرایش میکنیم.
در کنار داکتر عبداهلل و اشرف غنی ،افرادی زیادی نگران سرنوشت و سالمت
گروگانها شده اند .از جامعهی مدنی افغانستان گرفته تا حقوق بشر و نمایندهگان
اقوام افغانستان.
جامعهی مدنی افغانستان گفته که حاضر اند برای رهایی این گروگانها اقداماتی را
روی دست گیرند اما چند شرط دارد:
 -1شخص رییس جمهور به جامعهی مدنی چند دفتر و یک مبلغ بدهد.
 -2شخص رییس اجرائیه بعد از این در هر کشوری که رفت ،از جامعهی مدنی با
خود  5نفر همراه ببرد.
 -3اگر اینها را قبول ندارید ،ما از خود کار و زندگی داریم .رفتیم که به زندگی
خود برسیم.
سازمانهای حقوق بشری از این وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده و گفته که به
شدت دنبال راهی برای رهایی گروگانها است .سرنمایندهی این سازمانها گفته که
فع ً
ال از هر  2000کودک 10 ،نفر آن قبل از رسیدن به سن بلوغ مادر یا پدر میشوند.
میزان مرگ و میر افراد مبتال به سرطان باال رفته .هرچه به این مردم میگوییم نمک
کمتر بخورید ،گوش نمیکنند و خلته خلته نمک میخورند .در بامیان مردم هنوز
در غار زندگی میکنند ،پس این اشرف غنی کجاست که میگفت چنین میکنیم،
چنان میکنیم؟!
در همین حال نمایندهگان اقوام نیز نشست مشترکی برگزار کردند .یکی از
نمایندهگان قوم الف گفت که واهلل میان دو دوست چه بگوییم؟ ما که چیزی گفته
نمیتوانیم .یکی از نمایندهگان قوم ب گفت که ،هرچند که بیطرفی بیشرفی است
اما ما دوست داریم تا یک زمان محدود بیطرف بمانیم .یکی از نمایندهگان قوم ج
گفت که گپ چیست؟!
از سوی دیگر شورای علما گفته که برای آزادی گروگانها وارد عمل خواهند شد
اما چند شرط داریم:
 -1مردم جاغوری ثابت کنند که طالبان نماز نمیخوانند ،روزه نمیگیرند و مثل
خلقیها و پرچمیها ناوقت از خواب میخیزند.
 -2از وزارت حج و اوقاف بخواهند که دیگر برای علمای کرام اس ام اس روان نکند.
پریروز به یک مال اس ام اس کرده که در جمعهی بعدی در باب فواید جوک در ماه
رمضان سخن بگوید .این کار از علما بعید است.
 -3اگر دو شرط فوق را قبول ندارید ،لطف ًا مزاحم نشوید .اجرکم علی اهلل!
حاال شما چه شرطهای دارید ،من نمیفهمم!
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
)Introduction

افغانستان برای پرهیز از جنجال بیشتر،
از خیر استخراج ذخایر مس بگذرد
منبع :گاردین
نویسنده :آنتونی لیوستین

نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی

برگردان:جواد زاولستانی

یوهفتم
بخش س 

فمینیسم موج دوم :اواخر قرن بیستم3 -
فریدمن به خاطر طرح این بحث که زنان مرفه
حومهنشین را تشویق میکرد زندگیهایشان
را به شکلی برنامهریزی کنند که بتوانند فراتر
از وظایف خانهداری رفته و به کارهای خارج
از خانه رو بیاورند ،مورد انتقاد قرار گرفت .در
حالی که در همان زمان ،تعداد زیادی از زنان
بداقبال که مجبور بودند با درماندگی کارهای
خانه و شغل بیرون از خانه که اغلب درآمد
ناچیزی داشت را همزمان پیش ببرند ،نادیده
گرفته میشدند.
ت در رابطه با
بل هوک ،فمینیست سیاهپوس 
وضعیت آمریکاییهای فقیر چنین میگفت:
«رهایی ،به معنای آزادی مادری است که
سرانجام میتواند کارش -زندگی به عنوان یک
کاپیتالیست و ماندن در خانه -را ترک کند...
توانابودن برای کاری و مجبوربودن برای انجام
آن کار ،دو مسئلهی کامالً متفاوت هستند».
کتاب فریدمن بر اساس تحقیقات دقیق و با
زیرکی و ظرافت نوشته شده بود و ادعانامهای
پرشور در بارهی این حقیقت بود که حتا زنان
ثروتمند طبقهی متوسط نیز در محدودیت
زندگی میکنند و اغلب اوقات ناچار به پذیرش
ناامیدانه و غمانگیز این حصارها میشوند.
او تأکید میکند که هر زنی حداقل باید از
خود «بپرسد» که واقعاً چه چیزی میخواهد.
سپس باید در حقیقت به این باور برسد که
«نه شوهرش ،نه فرزندانش ،نه هیچ چیزی در
خانهاش ،نه رابطهی جنسی و نه شبیه دیگر
زنانبودن ،هیچکدام نمیتوانند به او شخصیتی
ببخشند».
زمینهی فعالیت خود فریدمن در سیاست،
رادیکال بود .نوشتههای نخستین او ،به طور
خاص ،نشاندهندهی آگاهی دقیقی از
نابرابریهای اجتماعی است .عالوه بر این ،او
با گروهی از زنان دیگر که تعدادی از آنها از
«اتحادیهی کارگران اتومبیلسازی» بودند ،یکی
از اعضای پایهگذار «سازمان ملی زنان (»)NOW
شد که آغاز به «تشویق زنان به شرکت کامل در
روند جاری در جامعهی آمریکایی ،با پذیرش
تمام امتیازها و مسئولیتهای وابسته به آن ،در
مشارکتی کامال برابر با مردان» کردند.
ن مانند تعدادی دیگر از زنان مسنتر
فریدم 
در جنبش ،نگران بود که گفتوگوهای جدید
فمینیستی ،به جای حرکت به جلو ،انعطافناپذیر
در واکنش نسبت به گذشته ،راجع به همان
مشکالت قدیمی و با شیوههای قدیمی شکل
بگیرد .او در  1 981در متن «مرحلهی دوم»
میپذیرد که تغییراتی بسیار اندک اما ارزشمند
در زندگی زنان به وجود آمدهاند .علیرغم
تالشهای طاقتفرسا و طوالنیمدت برای
تصویب «اصالحیهی حقوق برابر» ،بعضی از
ایالتها هنوز آن را رد میکردند .شکاف رو به
گسترش میان فریدمن و نسل جدید فمینیستها،
اجتنابناپذیر بود؛ گرچه منصفانه نیست اگر او
را متهم به داشتن «واکنش منفی» کنیم .او متنی
از یک روزنامهنگار در تورنتو را با تأیید آ ن نقل
قول میکند:

«من همانطور که نمیخواهم در پنجاه سالگی
به عنوان زنی زیبا و جاهل شناخته شوم ،عالقهای
به این ندارم که با برچسب فمینیست گرفتار
باشم .برچسب جنبش رهایی ،کسانی که با آن
ضمیمه شدهاند را محدود میکند و این دور از
انصاف است .تناقض آنجاست که این فلسفه
برای ویرانکردن دیدگاهی که بر زنان برچسب
میزد ،آغاز شد».
انتقاد او ممکن است غیرمنصفانه باشد؛ اما
نمیتوان آن را فورا ً و بدون تأمل بیاعتبار خواند.
در میان فمینیسم غربی یا جنبش رهایی زنان -چرا
که خیلی زود به این نام شناخته شد  -حداقل در
ابتدا ،تنوع زیادی وجود داشت و انرژیای که
تا حدی برخاسته از بیرون ماندن از گروههای
چپگرای موجود و بخش دیگر ناشی از
اختالف نظرهای تأثیرگذاری بود که درون خود
این جنبش رو به رشد وجود داشت .خیلی از زنان
جوانتر -از میان جنبش دانشآموزان ،معترضان
انتیویتنام و فعاالن چپ جدید  -احساس
میکردند آنها توسط همراهان مردشان ،از
زمین بازی کنار گذاشته شدهاند .زنانی از
«دانشآموزان آمریکایی در حمایت از جامعهی
دموکراتیک ( ،»)SDSدر  1965اعالم کردند که
با آموختن «متفاوت فکرکردن در مورد ارزش
شخصی و تواناییهای مردمی که در گذشت ه
نقش آنها در جامعه چالشبرانگیز نبوده است»،
زنان بسیاری در این جنبش «آغاز به تالش
برای به کار بستن این درسها در روابطشان با
مردان» کردهاند .دو سال بعد ،زنان « »SDSتأکید
کردند که «برادرانشان ...تصدیق میکنند که
آنها باید خودشان از عهدهی مشکالتشان با
تعصب کور شوونیزم مردانه برآیند» .بعضی از
زنان روزنامهی کوچکی به نام «صدای جنبش
رهایی زنان» به راه انداختند و همچنان مانیفستی
از زنان «فعاالن چپ جدید» که خود را توسط
همکاران مردشان کنار زده میدیدن د و بهشدت
از اظهارنظر استاکلی کارمیشل خشمگین بودند،
منتشر شد.
بل هوک ،در کتابش« ،تیوری فمینیستی :از
حاشیه تا مرکز ( ،»)1984بهشدت منتقد تمام
جنبش بود و میگفت که هرگز به زنانی که
«قربانیان اصلی سرکوبها و محرومیتهای
جنسی ...و ناتوان از تغییر وضعیت زندگیشان»
هستند ،اجازه داده نشده برای دفاع از خود
حرفی بزنند .او تأکید میکند که فمینیسم
کنونی نژادپرست است و بسیاری از زنان را با
سرخوردگی تلخی رها کرده است .به باور او،
زنان جنبش ،به طور مداوم مسایل عمیقاً پیچیده
و درهم بافتهی نژاد و طبقه را نادیده میگیرند.
تأکید بر «محرومیت» مشترک زنان ،در حقیقت
نابرابریهای واقعی وحشتناک موجود میان
جامعهی آمریکایی را نادیده گرفته است .هوک
تأکید میکند که زنان سفیدپوست به گونهای
رفتار کردهاند که گویی جنبش تنها متعلق به
آنهاست؛ آنها این حقیقت را که زنان با تمام
انواع پیشداوریها« ،رویکردهای جنسی،
نژادپرستی ،امتیازات طبقهی اجتماعی» ،تقسیم
شدهاند را نادیده میگیرند.

افغانستان به خاطر ذخایر دستنخوردهی طبیعیاش با
تهدید یک بحران جدی مواجه است .پس از دههها
جنگ و ناامنی ،حکومت افغانستان و سرمایهگذاران
خارجی تأکید دارند که از ذخایر زیرزمینی این کشور
استفاده کنند .اما در غیبت حاکمیت نظم و قانون ،
تهدیدهای جدی در پیشروست .افغانستان مانند
دو کشور غنی از ذخایر طبیعی ،هایتی و پاپواگینهی
جدید که به «بالی منابع» گرفتار شدهاند ،افغانستان
نیز با این تهدید مواجه است و به خاطر حفظ صلح،
ثبات و محیط زیست پاک ،مجبور است که گزینهی
دستنخورده گذاشتن منابع طبیعی را به صورت جدی در
نظر گیرد .اما مجبوریهای اقتصادی این کشور خیلی
زیاد است.
قلمرو طالبان از کابل کمتر از یک ساعت فاصله
دارد .والیت لوگر به صورت سنتی یکی از پایگاههای
طالبان بوده است و بین نیروهای دولت افغانستان
و پیکارجویان تروریست همواره درگیریهای خشن
صورت میگیرد .من اخیرا به این والیت سفر کردم و
از معدن مس عینک که استخراج آن به چینیها واگذار
شده است ،دیدن کردم .این معدن ،یکی از بزرگترین
ذخایر مسن در جهان است و قرار است کار استخراج
آن در سالهای آینده آغاز گردد .اما تا هنوز تاریخ دقیق
آغاز کار استخراج معین نشده است.
این معدن در یک مکان باستانی قرار گرفته است که
آثار گرانبهای دورهی بودایی در آن موج میزنند .اما
رییس جمهور افغانستان امسال در جریان دیدارش
از بیجینگ ،پایتخت چین ،اعالن کرد که حکومتش
میخواهد کار این معدن همچنان به پیش برود و
حکومتش که وابسته به کمکهای خارجیست ،به در
آمد ناشی از این استخراج نیازمند است .آثار دورهی
بودایی در این مکان تاریخی مربوط به  2000سال
پیشاند که نشاندهندهی یک تمدن کهن بوداییست
که از اینجا تا چین ،هند و جاپان گسترده بوده است.
باستانشناسان از این شهر کهن ،جوهرآالت طالیی،
بشقابهای نقرهای و اسکلیت انسان را پیدا کردهاند.
یک قرارداد سری بین کابل و بیجینگ در سال 2007
امضا گردید و فقط امسال بود که حکومت افغانستان
حاضر شد محتوای آن قرار داد را بیرون دهد .اما
ناامنی ،سقوط قیمت جهانی مس و نبود سیستم
حملونقل ،این سرمایهگذاری را با موانع جدی روبرو
کرده است .هنوز هم استخراج این معدن یکی از
بزرگترین پروژههای افغانستان است ،کشوری که ذخایر
زیرزمینی آن تریلیونها دالر ارزش دارد.
باشندگان یک دهکدهی نزدیک این معدن در لوگر

به من گفتند که پس از آغاز کارها برای استخراج این
معدن زندگی آنها جهنمی شده است .آنها هم از سوی
حکومت و هم از سوی شورشیان زیر فشار قرار دارند
تا زمینهای شان را ترک کنند و برنامههای توسعهی
اقتصادی در آنجا اندک بودهاند.
در زیر غرش هلیکوپترهای امریکایی و دولت
افغانستان ،به قصهی مردم محل دربارهی تأثیر این
معدن بر زندگی آنها گوش سپردم .نذیرخان ،یکی
از باشندگان محل ،مرا تا ساحهی معدن همراهی
کرد .امنیت در بعد از ظهر خراب میشود و طالبان و
گروههای مرتبط با دولت اسالمی (داعش) گشتوگذار
با خارجیها را در آنجا دشوار ساخته است.
یکی از بزرگان آنجا ،ملک مال میرجان ،گفت که
پس از آغاز کارها برای استخراج مس عینک ،به آنها
وعدههای زیادی داده شده است .او گفت«:شرکت
چینی زمینهای ما را تصرف کرد .اما هرگز هیچکسی
در بدل آن ،زمینی به ما نداده است و پولی دریافت
نکردهایم .ما احساس کردیم که گویا آنها حمله کردند و
زمینهای ما را گرفتند».
میرجان گفت که دربارهی روند و چگونگی استخراج با
آنها هیچ مشوره نشده است و فرصتهای کاری برای
آنان خیلی کماند .او گفت که هنوز هم از استخراج
معدن پشتیبانی میکند ،اما از طرف دولت هیچکسی
نیامده است که به ما توضیح دهد این معدن برای ما چه
سودی خواهد داشت .در یک منطقهی جنگی مشوره با
مردم کار دشواریست .اما تمام آن ده مردی که من
با آنها صحبت کردم ،از مقامهای حکومت در کابل
ناراحت بودند .او گفت که آسیبهای محیطزیستی
استخراج معدن خیلی باالست و کاوشهای ابتدایی
جویهای آب آنان را آلوده کرده است.
مس عینک نمونهای از بداقبالیهای روزافزون
افغانستان پس از سرنگونی طالبان در سال 2001
است .اسلحه ،پول و سربازان خارجی به این کشور
سرازیر شدند ،اما حسابدهی و نظارت وجود نداشت
و به این دلیل نتیجهای در پی نداشته است .حمله بر
خارجیها و کارمندان دولت افغانستان هر روز افزایش
مییابد.
با قطع شدن کمکهای خارجی و حضور خیلی اندک
سربازان خارجی ،دولت افغانستان عاجزانه در تالش
پیداکردن راههایی برای بقای خود است .جلب
سرمایهگذاریهای خارجی برای استخراج معادن
افغانستان یکی از این راههای ناچاریست .دولت
استرالیا تالش دارد در استخراج معادن افغانستان را
کمک کند .اما در کابل به من گفتند که این تالشها
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پس از سرنگونی طالبان در
سال  2001است .اسلحه ،پول و
سربازان خارجی به این کشور
سرازیر شدند ،اما حسابدهی و
نظارت وجود نداشت و به این
دلیل نتیجهای در پی نداشته است.
حمله بر خارجیها و کارمندان
دولت افغانستان هر روز افزایش
مییابد.
با قطع شدن کمکهای خارجی
و حضور خیلی اندک سربازان
خارجی ،دولت افغانستان عاجزانه
در تالش پیداکردن راههایی
برای بقای خود است .جلب
سرمایهگذاریهای خارجی برای
استخراج معادن افغانستان یکی
از این راههای ناچاریست .دولت
استرالیا تالش دارد در استخراج
معادن افغانستان را کمک کند.
اما در کابل به من گفتند که این
تالشها ضعیفتر از آن است که
ره به جایی ببرد.
ضعیفتر از آن است که ره به جایی ببرد.
یک گزارش که توسط انستیتوت تحقیقاتی دیوید
آیزنبرگ درماه اپریل نشر شد ،دریافت که کمک تقریبا
 500ملیون دالری ایاالت متحده برای حمایت از صنعت
استخراج معادن افغانستان به خاطر نبود ظرفیت در
وزارت معادن افغانستان برای مدیریت قراردادها و نبود
نظارت از سوی امریکاییها ،هدر رفته و هیچ موفقیتی
در پی نداشته است.
جاوید نورانی یکی از کارشناسان استخراج معادن گفت
که اگر دولت افغانستان نتواند تضمینهای کافی برای
حفاظت از محیطزیست فراهم کند و نتواند مسایل
اجتماعی مربوط به استخراج معادن را در نظر بگیرد،
صرف نظر از استخراج معادن ،بهتر از استخراج آن
است.
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کجاست آن ِ
ننگ پشتانه؟
بشیر یاوری

یادداشتهایسخیدادهاتف
دولت بحران ملی

یک هفته از گروگانگیری چهار نفر از شهروندان جاغوری،
دو زن ،یک کودک و یک مرد راننده توسط افراد مسلح
در منطقهی رسنه که به طرف جنوب جاغوری موقعیت
دارد ،میگذرد .این افراد عصر روز دوشنبه 18 ،جوزا،
هنگاهی که به طرف خانههایشان در «دهمرده»ی جاغوری
میرفتند ،توسط افراد مسلح از رسنه ربوده شدند .بزرگان
جاغوری به دنبال این رویداد با بزرگان رسنه مذاکره کردند
تا آنها برای آزادی این مسافران ربودهشده همکاری کنند
و بکوشند که آنها آزاد شوند و همچنان ربایندگان آنها را
شناسایی کنند ،وگرنه از اینکه این مسافران در منطقهیشان
ربوده شده ،مسئولیت آن به نحوی به گردن آنها میافتد.
بزرگان رسنه این موضوع را تعقیب کردند .ابتدا با طالبان
منطقهیشان این موضع را مطرح کردند و طالبان محلی
رسنه گفتند که گروگانگیری کار آنها نیست .بعد از دو
روز معلوم شد که افراد دیگری این مسافران را ربودهاند
و به خارج از رسنه به طرف والیت زابل انتقال دادهاند.
بزرگان جاغوری و رسنه برای آزادی این مسافران تا کنون
چندین نشست داشتهاند و آخرین بار ،دو روز پیش بود
که ربایندگان به طور آشکار از انگیزهی گروگانگیری این
مسافران پرده برداشته و به ریشسفیدان رسنه گفتند که این
افراد را در بدل رهایی یک زن شورشی خارجی که در نزد
ت ملی زندانی میباشد ،گروگان گرفتهاند .آنها گفتهاند
امنی 
که برای رهایی این مسافران ،سه شرط دارند -1 :در بدل
رهایی آنها  2.5میلیون افغانی داده شود؛  -2مردم جاغوری
به امنیت ملی فشار بیاورند که آن زن شورشی خارجی
را آزاد کند؛  -3در غیر آن ما مسافران را رها نمیکنیم.
حاضریم با مردم جاغوری بجنگیم و این مردم میدان
جنگشان را مشخص کنند.
این گروگانگیری در حالی صورت میگیرد که پیش از این
این گروگانگیرها در چهارم حوت سال گذشته  31مسافر
را زمانی که از قندهار به سوی کابل در حرکت بودند ،از
والیت زابل ربودند و پس از حدود دوماه 19 ،تن آنها
را با زنان و کودکان بهجامانده از شورشیان خارجی تبادله
کردند .از این میان 11 ،تن از مسافران نزد گروگانگیران باقی
ماندند و یک تنشان از سوی آنها به قتل رسیده بود.
گروگانگیری  31مسافر واکنشهای گستردهای را در

داخل و خارج از کشور به دنبال داشت و مردم یکصدا
این عمل را محکوم کردند .فعاالن مدنی و خانوادههای
آنها با برپایی خیمههایی ،ماهها تحصن کردند و خواستار
رهایی مسافرانشان شدند .از همان زمان نگرانی این بود که
تبادلهی این مسافران با زندانیان شورشی پیامدی جز ترویج
گروگانگیری ندارد.
گروگانگیری اخیر ادامهی همان گروگانگیری قبلی است
و کسانی که  31مسافر را ربوده بودند ،حاال برای آزادی
افراد دیگرشان و باجگیری از مردم و دولت ،این چهار نفر
را نیز ربودهاند.
گروگانگیری تاکتیک جدیدی است که طالبان و گروههای
شورشی از آن کار میگیرند .آنها برای تحقق دو هدف از
این تاکتیک استفاده میکنند :یک ،با این عمل میخواهند
افراد خطرناکشان را از زندان دولت آزاد سازند؛ دو ،با
این عملشان بحران اجتماعی و تنشهای قومی را دامن
یزنند و از آن برای تضعیف دولت و ایجاد فضای
م 
بیاعتمادی میان مردم و دولت کار میگیرند .طالبان و
گروههای شورشی تا کنون توانستهاند با این کار برای تحقق

کجاست آن ننگ پشتانه که
نمیتواند لکههای ننگین
تحجرگرایی ،تفکر طالبانی
ی قومی را از دامن
و آدمربای 
فرزندان پشتون پاک کند؟
اگر بزرگان این قوم برای
پاککردن این لکههای ننگین
به پا نخیزند ،در فردای
تاریخ در برابر وجدان
آیندهیشان

انسانی فرزندان
و عزت و شرف انسانی این
سرزمین و قومشان روسیاه
اند.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
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دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
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این دو هدف بهره ببرند.
ام ا افزون بر اینکه این عمل شوم طالبان و گروههای
ن و شکنندهی ارزشها و روابط
مخالف ،شرمآور ،ننگی 
میان اقوام و مردم افغانستان است ،تا کنون اثرات زیانبار و
مخرب آن را دولت و مردمانی که این عمل در منطق هیشان
و توسط فرزندانشان انجام میشود ،جدی نگرفتهاند .این
واقعیت میرساند که انگیزهی این گروگانگیریها ،افزون
بر اهداف سیاسی ،به نحوی ذهنیت قومگرایانه و سرکوب
قومی نیز هست .در دو قضیهی گروگانگیری که تا کنون
صورت گرفته ،هدف هزارهها بوده و در قبال آن بزرگان
پشتون که این عمل در منطق هیشان صورت گرفته ،واکنش
جدی نشان ندادهاند و با سکوتشان به نحوی این عمل را
توجیه کردهاند .اینکه گفته میشود این گروگانگیری کار
افراد داعش است ،داعش در افغانستان وجود خارجیای
غیر از طالبان و شورشیان همنوا با این گرو ه ندارد و این
افراد خودی از یک قوم خاص اند که هم در صف داعش
قرار گرفتهاند و هم به نام این گروه دست به گروگانگیری
قومی میزنند .آنها با این کارشان اختالفهای قومی را
یزنند و در پیهژمونی قومشان و ستم بر قوم دیگر
دامن م 
این سرزمین میباشند .اگر چنین نیست؛ چرا یک طالب
پشتون معتقد به اخوت اسالمی پیدا نمیشود که این عمل
را در قلمرو طالبان نکوهش کند و جلو آن را بگیرد؟ چرا
یک ریشسفید و بزرگ قومی پشتون نیست که صدای
اعتراضش را بلند کند و روستا به روستا ،والیت به والیت
در میان قومش بگردد و بگوید که باید این عمل در
منطقهاش و توسط فرزندان قومش انجام نشود؟ یا چرا یک
سیاستمدار وطندوست پشتون پیدا نمیشود که از نفوذ
سیاسیاش استفاده کند و این عمل را به طور جدی محکوم
کرده و توان و قدرت دولت را برای جلوگیری از این عمل
و نیز سرکوب این نفاقافگنان به کار بیاندازد؟ کجاست
آن ننگ پشتانه که نمیتواند لکههای ننگین تحجرگرایی،
ی قومی را از دامن فرزندان پشتون
تفکر طالبانی و آدمربای 
پاک کند؟ اگر بزرگان این قوم برای پاککردن این لکههای
ننگین به پا نخیزند ،در فردای تاریخ در برابر وجدان انسانی
فرزندان آیند هیشان و عزت و شرف انسانی این سرزمین و
قومشان روسیاه اند.

دولت وحدت ملی هر چیزی باشد ،دولت وحدت ملی
نیست .این دولت ،دولت نزاع دایمی و دولت بحران ملی
است.
رییس جمهور کشور برای نشاندادن قاطعیت صدای
مناسبی دارد .هر بار که فریاد میزند ،با ابروهای درهم
رفته ،که فالن و فالن و فالن مشکل را حل خواهد کرد و
فالن فساد و نابهسامانی را از ریشه خواهد کند ،دل آدم
به حامد کرزی ،رییس جمهور قبلی ،میسوزد که هیچ
یک از تواناییهای این یکی را نداشت .حداقل حنجرهی
اصالحگر این رییس را نداشت .با همهی اینها ،به نظر
میرسد که نه شهرت علمی این رییس جمهور سودی به
مملکت میرساند و نه در حنجرهی فریادخیزش خیری
برای مردم هست .علتش هم روشن است:
این رییس جمهور اندیشهی قومی و قبیلهای دارد .توانایی
علمی و هیجان اصالحگریاش در خدمت قبیله است
و نه در خدمت ملت .برای همین ،مهمترین کاری که
هر دولت برای شهروندان کشور بکند و آن تأمین امنیت
است ،در نظر او هرگز مفهوم روشنی نمییابد .چرا؟
برای اینکه تأمین امنیت مردم افغانستان فعالً فقط یک راه
و یک معنای روشن دارد :سرکوب طالبان .اما این عبارت
«سرکوب طالبان» دل رییس جمهور ما را غرق میکند .به
خاطری که سرکوبشدن طالبان یعنی خالیشدن پشت
و پناه قبیله؛ یعنی ظرفیت وحشت و خشونت بیمهار،
همان مایهی اصلی زندگی قبیله ،را ازش گرفتن .این
امکان که روزی قبیله از چنین پشتوانهای محروم شود،
ستون فقرات رییس جمهور ما را میلرزاند .این است که
هیچوقت از او سخن قاطعی در این باب نمیشنویم.
سهمیهی عسل را با فریاد و غوغا قطع میکند .در بارهی
راهبندان پایتخت با شجاعت و خشم سخن میگوید.
اما در مورد طالبان ،یعنی دشمنان بیرحم انسانیت و
مدنیت ،دلش نرم و صدایش مخملین میشود.
حاال که ربودن هزارهها از شاهراهها تاکتیک ثمربخشی
شده و برادران آقای احمدزی این روش را آسانتر و
کمهزینهتر یافتهاند ،دولت وحدت ملی همچنان ساکت
است .همین چند روز پیش گیالنیهای قبیله ،چند
نفر از هزارهها را ،حتا دو زن هزاره را ،ربودند .واکنش
دولت به این جنایت چه بود؟ دولت نام جادهی شهید
مزاری و فیضمحمد کاتب را تغییر داد .انتظار دیگری
هم نمیتوان داشت .هرکس باید به وظیفهی بحرانآفرینی
خود عمل کند .دولت به طریقی ،برادران آنسو به طریقی
دیگر.
خیلی بدبینم؟ آخر این رفتارهای دولت را چه تفسیر
دیگری میتوان کرد؟ چرا هر وقت طالبان جنایتی
میکنند ،دولت یک بحران موازی دیگر را در پایتخت راه
میاندازد تا اذهان عمومی را صدپارچه کند؟ چرا دولت
وحدت ملی مهمترین کارش شده آزاردادن این یا آن پاره
از بدنهی ملت؟ چرا این دولت تمام نیروی افغانها را در
برابر طالبان بسیج نمیکند؟ چرا این دولت سعی میکند
جوی فاصلهها را به خندق فاصلهها تبدیل کند؟

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Hamid Jami
لمُردگی
شغا 
امشب سخن از شغال شد و خاطره ام از شغالهای
دهکده ام برگشت.
کودک که بودم در دهکدۀ ما شغال زیاد بود .شبها در
تاریکی زوزه میکشیدند ،زوزههای دسته جمعی .یکی
از شغالها وقتی از گوشۀ شروع میکرد ،دیگران او را
همراهی مینمود .خوب یادم هست که برای من چقدر لذت بخش بود ،صدای شغالها.
امروزه اما صدای شغال کم میشنوم ،اما هر از گاهی میشنوم ،ولی برایم لذتآور نیست.
شغالها را به سه دسته تقسیم کرده اند ،طالیی ،پهلو خطدار و پشت سیاه.
گاهی به خودم شک میکنم ،نکند من یک شغال باشم .وقتی به زوزههایم دقت میکنم،
خودم را به شغالهای پشت سیاه نزدیک میبینم .جغرافیای واقعی پراکندگی شغالها را
که در ویکیپیدیا نگاه کردم از این قرار بود ،بخشی بزرگی از آسیا به شمول افغانستان
و آفریقا را شغالهای طالیی اشغال کرده است ،بخشی از کشورهای آفریقای مرکزی
و جنوبی را شغالهای پهلو خطدار به خود اختصاص داده است و چند تا کشور آفریقای
جنوبی را شغالهای پشت سیاه النه ساخته است؛ که من جسما و عینا در آفغانستان
هستم و هیچ قرابتی با آن شغالها ندارم و این حس خودم هست که خودم را از
شغالهای پشت سیاه میبینم.
شغالها حیوانات ترسو و خرابکارند .یادم هست که پوست اکثر نهالهای دهکده ام را
این شغالها در زمستانها میجوید و نهالها در بهار میخشکید .مرغها و خروسها که
از دست این شغالها روزگار خوشی نداشتند .هر روز میشنیدی که خروس مادر فالنی را
شغال برده است و آنگاه چند تا بچۀ بیسر و پا جمع میشدیم و دنبال شغال میرفتیم که
در نهایت پرهای پراکندۀ خروس را از کوهها جمع میکردیم و به مادر فالنی میدادیم.
گفته اند هنگامیکه همهمه و مزاحمت روستائیان زیاد شود ،اعصاب شغالها از کار
میافتد و به حالت بیهوش و اغماء میروند و به این حالت شغالمردگی اطالق میشود.
با این همه من از شغال مردگی میترسم .زوزهها زیاد و بیموقع اند و شغال مردگی در
راه .بگذریم ،اگر من یک شغال بودم ،لطفا نوعیت ام را مشخص کنید .اصال ناراحت
نمیشوم ،چون من اصال در مخیله ام نمیگنجد که یک کفتار تنها باشم.
پ.ن :شغال گوشتخوار است.


Arif Salihi

چرا جاده شهید مسعود تغییر نام نمیکند  ،چرا پشتونستان
وات تغییر نام نمیکند  ،چرا یک نهاد علمی را بنام ربانی
نام گزاری کرد .
چرا میدان هوایی را تغییر نام داد و به اسم حامد کرزی
مسمی کرد
و ازین قبیل ده ها جاده بنام شخصیت های پشتون و تاجیک نامگذاری شده .
چه فرق میکند یک جاده به اسم پدر تاریخ معاصر افغانستان ( کاتب ) نامگذاری شود .
چه فرق میکند یک جاده به اسم شهید مزاری مسمی شود .
جاهلیت و تعصب تا این حد ندیده بودم


آوای زنان افغانستان

در روز مادر ،انسانهای وحشی گلوی یک مادر را بریدند
خوشبختانه این بانوی هفتاد ساله هنوززنده است و اومی
گوید تفنگداران مسلح شب گذشته به خانهاش حمله کردند و
قصد داشتند پسرش را بکشند ،اما زمانیکه به این کار موفق
نشدند ،با چاقو بر وی حمله کردند.
گفته میشود که این زن حدود هفتاد ساله است و فعلن در بیمارستان محلی والیت بلخ زیر
تداوی قرار دارد.
بی بی گل هفتاد ساله گفت" :مردان مسلح بودند و قصد کشتن پسرم را داشتند؛ اما زمانی که
موفق نشدند ،سر مه را پیچاندند و با چاقو گردنم را بریدند".


Lina Rozbih-Haidari

سفارت سرزمین شیخ و مریدان ،اعالمیه مطبوعاتی را ارسال
داشته اند که فردا در مراسمی در کابل ،کمک های خود را
به مردم افغانستان اعالم میکنند و تفاهمنامه یی را با کابل
نیز به امضا می رسانند.
خدا خیرمان را پیش کند که شیخ خرما را مفت نمی دهد و
در بدل هر شتر ،سیصد جان می ستاند ،حال دیده شود که سخاوت شیخ و حسن نیت او در قبال
کشوری که مریدانش راه بهشت تعین کرده اند ،تا چه حد خواهد بود و تا چه حد بالعوض !!!.
امیدوارم همان چک سفید ایجاد مدرسه وهابی خود را به نام کمک ارائه ندارد


جعفر عطایی

هر روز شاهد يك عقده گشايى و خصومت عريان بر ضد
هزاره ها هستيم .عقده گشايى هاى حقيرانه و رسوا .كدام
"خر" در كميسيون نامگذارى جاده هاى شهر كابل ،نشسته
است كه تا هنوز نمى داند سرك شهيد مزارى در كابل بيشتر
از يك دهه به اين نام بوده و تغيير اين نام ،بازى كردن با
احساسات و عواطف يك جمعيت چند ميليونى است؟ آيا آرامش و امنيت و مصلحت يك شهر
چند ميليونى و چندفرهنگى بايد به همين سادگى قربانى عقده گشايى محض يك آدم ابله و
عقده اى شود؟ در اين نهادها بايد كسانى مسؤول شوند كه معتقد و مبلغ تحمل و بردبارى و
همزيستى مسالمت آميز شهروندان هستند .يا اينكه حداقل داراى يك عقل سليم و روح و روان
سالم باشند؛ نه كسانى كه كپسول عقده و نفرت و تعصب و داراى روح و روان بيمار هستند.
نمى دانم كه هزاره ها با اين زندگى مدنى و سر به زيرى كه در پيش گرفته اند ،آخر به كجا
خواهند رسيد .من كه در اين موارد اعتراض مدنى را "ياسين خواندن ،پيش كل ّه خر" مى دانم.
در اين موارد ،سازماندهى اعتراض به سبك هموطنان جالل آبادى و هودخيلى بيشتر نتيجه مى
دهد .متاسفانه در افغانستان ارزش آن گله و كتله اى بيشتر است كه خشونت اش به مقياس
توحش حيوانات وحشى جنگل باشد.

 5نکتهی ساده برای بهبود حافظه و توان مغزی

آیا ت اب هحال تصور کردهاید زندگی بدون
حافظ هی بلن دمدت چگ ونه م یتواند باشد؟
ذهن شام از اسم دوستان و اط رافیان ،آدرسها
و شامرهی تیلفونها خالی خ واهد بود .فرض
کنید بخ واهید در جلس های سخرنانی کنید،
نتیجه قطعا افتضاح خ واهد بود و به هر حالت
زندگی دلهرهآور و ترسناکی پی شرو خ واهید
داشت.
حقیقت آن است که از دس تدادن یا تضعیف
حافظه م یتواند ب رای هرکس و در هر نقط های
از زندگی رخ دهد .زمانی از دس تدادن حافظه
اغلب با اف زایش سن مرتبط بود و در سالهای
پایانی عمر بیشرت اتفاق م یافتاد .اما تغیی راتی
که در سبک زندگی ایجاد شده ،ع واملی نظیر
ب رنام ههای شلوغ و اسرتسزا در محل کار ،رژیم
غذایی ناسامل ،سیگار کشیدن بیش از حد
و مرصف زیاد الکول کمک م یکنند که از
دس تدادن قدرت مغز و حافظه به عن وان یک
مشکل شایع در متامی سنین شناخته شود.
اکنون س والی که مطرح م یشود ،این است که آیا
م یتوان ظرفیت مغزی را بهبود داد؟ خوشبختانه
پاسخ مثبت است .با توجه به مطالعات علمی
انجامشده با استفاده از روشهایی نظیر ورزش،
هیپنوتیزم ،شناخ تدرمانی ،رژیم غذایی خاص،
مدیریت اسرتس و حتا برخی از داروهای طبیعی
م یتوان ظرفیت و توانایی مغز را اف زایش داد .در
نظر داشته باشید که از دس تدادن حافظه اگر به
دلیل آسیب ناگهانی مغز نباشد ،اغلب ف رایندی
طوالنی و زمانبر است .اگر در حال حارض حس
م یکنید که مثل گذشته من یتوانید مسایل
مختلف را به خاطر بسپارید ،یا به یاد بیاورید،
وقت آن است که تکنی کهای سادهی زیر را
ب رای بهبود توان مغزیتان و جلوگیری از زوال
بیشرت حافظ هی کوتاه و بلن دمدت استفاده کنید.
 -1گروهبندی و مربوطکردن کلامت
این تکنیک را حت امً در طول دوران تحصیل
ب رای به خاطرسپردن دروس حفظی استفاده
کردهاید .وقتی م یخ واستید در زمین های خاص
م وارد مختلف را حفظ کنید ،حروف اول م وارد
را به هم م یچسباندید و لغتی بامعنا یا حتا
ب یمعنا اما قاب لحفظ م یساختید .آن کلمه
به عن وان یک رسنخ به ذهن شام این امکان را
م یداد که م وارد را سادهتر به یاد بیاورد.
هر زمان که شام در حالت حفظ و یادگیری
موضوعی جدید هستید ،سعی کنید آن را با
اطالعات پیشین و دانش قدیمی خود مرتبط
کنید .مثال زمانی که در یک محیط با اف رادی
جدید آشنا م یشوید ،ب رای به خاط ر سپردن
نام و مشخصات اف راد ،آنها را با نام اف رادی که
م یشناسید مرتبط کنید .مث الً دکرت رستگار
دوست مهندس رحیمی .ب رای ایجاد ارتباط بین
اسامی ،از خالقیت ذهنی خود استفاده کنید.

یکی دیگر از راههای سادهای که م یتوانید
به خصوص ب رای به خاطر سپردن اعداد از
آن استفاده کنید ،شکسنت و ایجاد گروههای
کوچ کتر است .مثال م یتوانید به جای تالش
ب رای حف ظکردن شامرهی  ۸۰۰۴۵۶۷۸۹۰به طور
کامل ،آن را به چند گروه س هتایی یا چهارتایی از
اعداد شبیه این سه گروه  ۷۸۹۰ ،۴۵۶ ،۸۰۰تقسیم
کنید.
 -2ورزشکردن و خوردن غذاهای سامل
هامنقدر که ورزشکردن ب رای بدن رضوری است،
به هامن اندازه ب رای قدرت ذهن نیز حایز اهمیت
است .مطالعات نشان داده که فعالی تهای
فیزیکی م یتواند به طور قاب ل توجهی در بهبود
سالمت مغز مؤثر باشد .ورزشهایی از قبیل
ایروبیک ،پیادهروی ،آهسته دویدن ،هرنهای
رزمی و یوگا با اف زایش اکسیج نرسانی به مغز،
توانایی مغز را در ذخیرهکردن اطالعات اف زایش
م یدهند .ه مچنان رشکت در هر نوع فعالیت
فیزیکی م یتواند احتامل ابتال به بیامری
آل زایم ر ،پارکینسون و هانتینگتون را کاهش داده
یا رشوع آن را به تأخیر بیاندازد .طبق مطالعات،
اف راد مبتال به بیامری آل زایمر که روزانه به
ورزشکردن م یپردازند ،بهبود بهرت و رسی عتری
را در عملکرد حافظه داشت هاند .اما اگر به هر
علتی متایل به فعالیت بدنی ندارید ،انجامدادن
بازیهای فکری هم م یتواند در بهبود عملکرد
مغز در ذخیرهکردن دادهها مؤثر واقع شود.
غذایی که م یخورید نیز کارکرد مغز شام را
تحت تأثیر ق رار م یدهد .م واد غذایی آلی که
غنی از انت یاکسیدانها ،پروتی نها و اسیدهای
چرب رضوری هستند ،به رتین م واد ب رای سالمتی
مغز شناخته شدهاند .میوهها و ان واع سبزیها،
ذغال اخته (نوعی گیالس) و ل وبیای رسخ غنی
از انت یاکسیدانها هستند و میوههای خشک
و ان واع دان هها منابع غنی پروتین و اسیدهای
چرب رضوری به شامر م یروند .دلیل اصلی
آنکه خوردن غذاهای انت یاکسیداندار توصیه
م یشود ،این است که انت یاکسیدان از به وجود
آمدن رادیکالهای آزاد که ب رای سلولهای مغز
مرض هستند ،جلوگیری م یکند و نقش مهمی
در پی شگیری از رسطان و بیامری آل زایمر دارند.
 -3خوابیدن
خ واب عنرصی رضوری ب رای سالمت روانی و
عاطفی است .اگر خ واب کافی نداشته باشید،
مغز شام قادر نخ واهد بود بر اساس ظرفیت
کامل خود عمل کند .محرومیت از خ واب
برخی از مهارتهای اولیه مانند حل مسئله،
تفکر خالق و قدرت تحلیل و انتقاد و در
نتیجه مهارتهایی که ب رای تصمی مگیری به آن
احتیاج دارید را به خطر م یاندازد.
به گفت هی محققان دانشگاه پنسیل وانیا ،از
دس تدادن سه یا چهار ساعت خ واب حتا در

یک شب تأثی رات منفی در قدرت مغز و حافظه
به جای م یگذارد .ه مچنان برخی از محققان
معتقدند که خ واب کافی به مدت حدود
هشت ساعت موجب م یشود که اطالعات از
حافظ هی کوتاهمدت به حافظ هی بلندمدت وارد
ش وند .بناب راین ،خ واب مناسب ب رای به خاطر
سپردن اطالعات مفید خ واهد بود.
 -4مدیتیشن
مدیتیشن یکی از تکنی کهای مؤثر ب رای بهبود
حافظه است .محققان دانشگاه سانتا باربارا در
کالف رنیا ب رای اثبات این تأثیر آزمایشی را بر روی
 ۴۸دانشجو انجام دادند .آنها دانشجویان را به
دو گروه تقسیم کردند .کار یک گروه با یک
کالس تغذیه آغاز شد و بعد از آن به کالس
مدیتیشن و مترکز ح واس رفتند و گروهی دیگر
فقط در کالس تغذیه رشکت کردند .تس تهای
حافظ های که از این دو گروه به عمل آمد ،به
وضوح نشان داده که گروهی که به کالس
مدیتیشن رفت هاند ،به طور قابل توجهی مطالب
را بهرت به خاطر سپردهاند و بهرت م یتوانند آنها
را به یاد بیاورند.
خ وبی مدتیشن در آن است که م یتوانید هر
زمان از روز و به هر مدت که رشایط به شام
اجازه م یدهد ،مترینات آن را انجام دهید و
بدون رصف هزین ههای سنگین ،حافظ هی خود
را بهبود دهید.
مدیتیشن ،درونپویی یا م راقبه به طور کلی فنونِ
تسلط بر ذهن است .به گفت هی معتقدان این
روش ،هدف م راقبه ،ت ربیت و کنرتول ذهن توسط
تکنی کهای دروننگ رانه ب رای رسیدن به شادی
آگاهی و آرامشی عمیق و طوالنی و غیروابسته
به غیر است.
 -5کاهش اسرتس
اسرتس نقشی کلیدی در کاهش توان مغز و
از دس تدادن حافظه ایفا م یکند .بر اساس
نوع و می زان اسرتس ،تغیی رات حاد و مزمن در
مناطق خاصی از مغز ایجاد م یشود و در نتیجه
م یتواند حافظ هی کوتاهمدت ،بلن دمدت،
حافظ هی آشکار و حافظ هی ضمنی را درگیر
کند.
سادهترین راه ب رای کاهش اسرتس و پاککردن
ذهن ،استفاده از تکنی کهای متدد اعصاب
با مترینات تنفس عمیق است که با اف زایش
جریان خون در مغز ،اکسیجن بیشرتی را به
آن م یرساند .ه مچنان انقباضات اضافی در
عضالت را رفع م یکند و بدن شام در حالت
آرامش ق رار م یگیرد .راه دیگر ب رای کاهش
سطح اسرتس پرداخنت به کارهایی است که
از انجام آن لذت م یبرید .آموخنت روشها و
تکنی کهای دیگر در راستای کنرتول اسرتس
نیز م یتوانند تأثی رات فاحشی بر روی قدرت
ذهنی شام داشته باشند( .برتری نها)
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رفتن شواین اشتایگر
به منچسترتعجب آور نیست

باستین شواین اشتایگر ،هافبک بایرن،
مدتهاست که مورد عالقه مدیران
منچسرتیونایتد قرار دارد اما هر بار انتقال
او به این باشگاه بنا بر دالیلی منتفی شده
است.
شواینی  30ساله ،رابطه بسیار خوبی
با لوئیس فان خال ،مربی حال حارض
منچسرتیونایتد دارد .فان خال در
فصل  2010-2009و در رشایطی که
شواینی در میانه میدان بایرن منایش
درخشانی داشت ،موفق شد مونیخ یها
را به قهرمانی دو گانه در آملان برساند.
این بازیکن فصل گذشته به دلیل
مصدومیت ،تنها در  15بازی در ترکیب
بایرن مونیخ قرار گرفت.
روی ماکای ،ستاره هلندی سابق بایرن ،در
مصاحبه با وبسایت گول در مورد احتامل

پیوسنت شواین اشتایگر به منچسرت
یونایتد گفت :باستین یک بازیکن
فوقالعاده خوب است .او بازیکن ثابت
آملان قهرمان جهان بود .اگر بازی او در
فینال مقابل آرژانتین را به یاد داشته
باشید ،او دچار جراحات فراوانی در طول
بازی شده بود اما به زمین مسابقه برگشت
تا ه متیم یهایش را تنها نگذارد.
رابطه او با فان خال نیز بسیار خوب است
و به همین خاطر اگر به منچسرتیونایتد
بپیوندد شگفت زده نخواهم شد .البته
امیدوارم او در بایرن مباند چرا که شواینی
بازیکنی متعلق به بایرن است اما اگر
تصمیمی دیگر گرفته و بخواهد به
یونایتد برود ،کسی نباید تعجب کند.
دلیل این امر هم رابطه بسیار خوبش با
فان خال خواهد بود.

رائول :تاثیرگذاری رونالدو
در ریال باور نکردنی است
رائول گونزالس معتقد است که رکوردهای رونالدو و زحامتی
که او در  6سال اخیر برای ریال کشیده غیرقابل وصف
هستند.
رائول که در مصاحب های مفصل با مارکا رشکت کرده بود ،در
متجید از کریستیانو رونالدو گفت :این روزها همه رونالدو
و مسی را باهم مقایسه م یکنند .هر دو به اعتقاد من در
سطحی متفاوت از تاریخ فوتبال جای خواهند گرفت.
کارهایی که رونالدو در این  6سال برای ریال انجام داده
باورنکردنی و غیرقابل توصیف هستند.
او بطور متوسط هر فصل  50گول به مثر م یرساند؛ در
حال یکه وقتی من برای ریال بازی م یکردم ،بطور متوسط
و به زحمت شاید  20گول م یزدم (م یخندد) البته هی چگاه
برای من در ریال ،رکوردشکنی مهم نبود و همواره دوست
داشتم به تیم کمک کنم تا به موفقیت دست یابد.
شک ندارم که رونالدو فصل بعد و در اندک زمانی ،رکورد
گولزنی من را شکسته و خود بهرتین گولزن تاریخ ریال
خواهد شد .آرزوی من این است که او سالها در ریال مباند
و با گولزن یها خود ،تیم را به افتخارات بیشرتی برساند.
تاثیری که او تا همی نجا روی ریال گذشته را من یتوان
وصف کرد.
رائول در بخشی دیگر از مصاحبه خود گفت که از آمریکا
نیز متام بازیهای ریال را تعقیب م یکند :تنها مشکل من
در اختالف زمانی بین دو کشور است .البته این مساله یک
حسن هم دارد .اغلب بازیهای ریال در ساعت  2یا  3نیمه
شب به وقت آمریکا برگزار م یشود و زمانی است که کار
دیگری برای انجام دادن ندارم و درگیر مترینات هم نیستم.
از همین حاال منتظر فصل بعد هستم و دوست دارم ریال بار
دیگر به جاده قهرمانی برگردد.




بن عطیه:
تمایلی برای جدایی از بایرن ندارم

مهدی بن عطیه ،مدافع مراکشی بایرن
مونیخ ،متام شایعات جدائیش از این تیم
را تکذیب کرد.
بن عطیه تابستان گذشته با قراردادی
 4ساله و رقم  26میلیون یورو ،از  ASرم
به بایرن مونیخ پیوست و در اولین فصل
حضورش ،موفق به کسب عنوان قهرمانی
بوندسلیگا شد .هرچند که او همراه با
دیگر مدافعان بایرن ،بخاطر حذف در نیمه
نهایی لیگ قهرمانان مقابل بارسلونا مورد
انتقاد زیادی قرار گرفت.
بن عطیه در واکنش به شایعات جدائیش از
بایرن و پیوسنت به اینرت به " Mountakhab

 "T vگفت :هر تابستان در مورد احتامل
انتقال من به تیمی دیگر صحبت م یشود
اما واقعیت این است که من با بایرن قرارداد
دارم و م یخواهم به آن احرتام بگذارم.
ما فصل گذشته در نیمه نهایی لیگ
قهرمانان ،بازی را به بارسلونا باختیم و
قصد داریم با تجدید قوا ،سال بعد به
هدف اوملان که قهرمانی اروپاست دست
یابیم .م یخواهم با بایرن مونیخ قهرمان
چمپیونزلیگ شوم و هیچ متایلی به جدایی
از این تیم ندارم .همی نجا متام شایعات
مبنی بر احتامل جدائیم از بایرن را تکذیب
م یکنم.



داوید سیلوا:
برای ما کاسیاس بهترین است

داوید سیلوا نیز ه مچون پدرو ،پس از
بازی اسپانیا و بالروس به متجید از ایکر
کاسیاس پرداخت.
اسپانیا ی کشنبه شب در زمین بالروس به
زحمت و با تگ گول سیلوا موفق به شکست
میزبان خود شد تا ه مچنان به عنوان تیم
دوم گروه ،شانس خوبی برای صعود به
مرحله نهایی یورو  2016داشته باشد.
در این بازی ایکر کاسیاس در چند موقعیت
با مهار توپهای بازیکنان بالروس ،موفق
به بسته نگاه داشنت دروازه اسپانیا شد؛
ب هطوریکه رسمربی بالروس برتری اسپانیا را
به درخشش کاسیاس ربط داد.

داوید سیلوا در انتهای بازی به خربنگاران
گفت :بازی و پیروزی مهمی برای ما بود؛
چون رشایط خیلی مطلوبی در جدول
نداشتیم .اسلواکی و اوکراین بازیهایشان
را بردند و به همین دلیل این سه امتیاز
برای ما بسیار با ارزش است .با خوشحالی
به تعطیالت خواهیم رفت .تا سپتامرب که
دوباره روی بازیهای ملی مترکز خواهیم
کرد.
سیلوا در مورد کاسیاس گفت :ایکر مثل
همیشه عالی بود .از نظر ما او بهرتین
دروازهبان دنیاست و چیز بیشرتی من یتوان
گفت.



تیم منتخب فصل اللیگا اعالم شد
اللیگای  2015-2014با قهرمانی بارسلونا و
نایب قهرمانی ریال به امتام رسید.
از سوی کمیته برگزاری این رقاب تها ،اسامی
 11بازیکن به عنوان تیم منتخب فصل
اعالم شدند .لوئیس انریکه نیز به عنوان
بهرتین مربی فصل برگزیده شد .بارسلونا با
داشنت  6بازیکن در این زمینه پیشتاز است
و نام دو ریالی نیز در تیم منتخب فصل به
چشم م یخورد .انتخاب براوو و سه مدافع از
بارسا در تیم منتخب طبیعی به نظر م یرسد؛
چون این تیم در متام فصل تنها  19گول

دریافت کرد :
دروازهبان :کلودیو براوو (بارسلونا)
مدافعان :دنی آلوس (بارسلونا) ،اوتامندی
(والنسیا) ،پیکه (بارسلونا) ،یوردی آلبا
(بارسلونا)
هافب کها :کریخوویاک (سویا) ،راکیتیچ
(بارسلونا) ،خامس رودریگز (ریال مادرید)
مهاجامن :مسی (بارسلونا) ،رونالدو (ریال
مادرید) و گریژمان (اتلتیکو مادرید)
مربی :لوئیس انریکه (بارسلونا)

اوون :ریال فعال
در سطح بارسلونا نیست
مایکل اوون ،روز ی کشنبه یکی از بازیکنانی بود که
در مسابقه کالسیک بین قدیم یهای ریال مادرید و
لیورپول حضور داشت.
اوون که یک فصل سابقه پوشیدن پراهن ریال مادرید
را نیز در کارنامه دارد ،در پایان این مسابقه که با برتری
 2-4ریال خامته یافت به خربنگاران گفت :فصلی که
برای ریال بازی کردم برای من فراموش نشدنی است.
برخورد هواداران در برنابئو با من همواره خوب بود و از
بازگشت به این ورزشگاه خوشحامل.
اوون افزود :ریال مادرید در حال حارض یک تیم
فوقالعاده خوب در اختیار دارد اما به اعتقاد من اندکی
با بارسلونا اختالف سطح دارد .ریال اگر یکی دو ستاره
دیگر خریداری کند م یتواند به سطح بارسا برسد .با این
حال معتقدم که تیم فعلی ریال هم تیم بسیار خوبی
است.
اوون در مورد رشایط گرت بیل گفت :بیل بازیکنی
با کیفیت بسیار باال و در کالس جهانی است .او
شخصیتی آرام و خجالتی دارد اما هرچ هقدر با رشایط
ریال بیشرت سازگار شود توانای یهای بیشرتی از خود
بروز خواهد داد.
ستاره سابق لیورپول و یونایتد در انتها در مورد رافا
بنیتس گفت :مدت اندکی زیر نظر بنیتس کار کردم
اما در هامن مدت او را مربی بسیار خوبی دیدم .فکر
م یکنم او برای ریال گزینه مناسبی باشد.


توافق نیمار و بارسلونا برای
تمدید قرارداد

نیامر با متدید قرارداد با بارسلونا ،به دومین بازیکن
بارسلونا از حیث دریافتی ساالنه تبدیل خواهد شد.
نرشیه اسپورت تیرت اصلی دیروز خود را به متدید قرارداد
نیامر با بارسلونا اختصاص داده است .به ادعای این
نرشیه نزدیک به باشگاه بارسلونا ،نیامر پیش از سفر
به برزیل برای همراهی تیم ملی کشورش ،بر رس متام
بندهای قرارداد جدید با بارسلونا به توافق رسیده اما
تقویم شلوغ بارسا که تا  6جون درگیر فینال لیگ
قهرمانان بود و نیز انتخابات زودرس ریاست باشگاه،
مانع از این شد تا امضای نهایی روی این قرارداد نقش
ببندد.
گفتگوها بین طرفین از ماه مارچ رشوع شده بود و قرار
است پس از برگزاری انتخابات ،این خرب بصورت رسمی
اعالم شود .قرارداد جدید نیامر تا سال  2020اعتبار دارد
و او ساالنه  12میلیون یورو حقوق دریافت خواهد کرد.
بدین ترتیب دریافتی سالیانه او دو برابر شده و پشت رس
مسی از این نظر قرار خواهد گرفت.

نباید به تواناییهای کاسیاس شک کرد

رائول گونزالس ،اسطوره باشگاه ریال
مادرید که این روزها برای نیویورک
کاسموس بازی م یکند در مصاحبه با مارکا
به متجید از بنیتس و کاسیاس پرداخت.
رافا بنیتس پس از برکناری آنچلوتی ،به
عنوان جانشین وی در ریال مادرید برگزیده
شد؛ در حالیکه بسیاری از هواداران ریال
راضی به اخراج آنچلوتی و روی کار آمدن
بنیتس نبودند .تردی دهای زیادی نیز در
مورد موفقیت بنیتس در ریال وجود دارد
اما رائول ،در این مورد شکی به خود راه
من یدهد.
او در همین رابطه به مارکا گفت :باشگاه
تصمیم گرفت تا آنچلوتی را برکنار کند و
ما هم باید حامی تصمیم مدیران باشیم.
البته باید از زحامت آنچلوتی که  4قهرمانی
ارزشمند را برای ریال مادرید به ارمغان آورد
تقدیر کرد .همه ما مشتاقانه منتظر دوره
جدید در ریال با مرب یگری بنیتس هستیم.
شام او را بهرت از من م یشناسید .بنیتس
کسی بود که برای اولین بار به من در
تیم دوم ریال مقابل پاالموس میدان داد.
آن تنها بازی من در تیم دوم باشگاه بود.
او یک مربی عاشق فوتبال و عالقمند به
متدهای روز است.

بنیتس همواره دوست دارد که متام
بازیکنان تحت رهربیش را آماده و در
رشایط بازی نگاه دارد .مرب یگری ریال
آرزوی بنیتس بود و مطمئنم که او از ریال
تیمی برنده و مدعی قهرمانی در همه
رقاب تها خواهد ساخت.
رائول سپس به صحبت در مورد رشایط
سخت کاسیاس در ریال پرداخت و گفت:
ایکر یک افسانه در ریال و تیم ملی
اسپانیاست .او عاشق ریال و یک حرف های
واقعی است .همه افتخارات ممکن را
در عرصه باشگاهی و ملی کسب کرده
و مطمئنم که او و مدیریت باشگاه ،به
یک راه حل مناسب برای حل مشکالت
فعلی دست خواهند یافت .آنطور که من
در مطبوعات خوانده ام ،ایکر دوست دارد
در ریال مباند .به عقیده من من یتوان به
توانای یهای کاسیاس شک کرد.
رشایط فعلی ایکر با رشایط آخرین فصل
حضور من در ریال متفاوت است .من
تصمیم خودم برای جدایی را گرفته بودم
اما در مورد ایکر وضعیت فرق م یکند.
منی دانم بین او و باشگاه چه م یگذرد،
فقط م یدانم که خودش دوست دارد در
ریال مباند.



درخواستبنیتس
برای خرید  2ستاره رم و التزیو

راجا ناینگوالن و لوکاس بیگلیا ،دو
بازیکنی هستند که رافا بنیتس عالق همند
است تا آنها را فصل بعد با پیراهن ریال
مادرید ببیند.
ریال مادرید سخت در جستجوی یک یا دو
هافبک ارزشمند در بازار نقل و انتقاالت
است تا بتوانند مکمل خوبی برای زوج
کروس و مودریچ باشند .پس از ای نکه
نرشیه ،ASخرب از عالقه ریال برای جذب
کندوگبیا و ویدال داد ،روز ی کشنبه همین
هفته دو منبع ایتالیایی ""Il Messaggero
و کوریره دلو اسپورت خرب دادند که رافا
بنیتس به شخصه بسیار عالقمند است تا

لوکاس بیگلیا ،هافبک آرژانتینی باشگاه
التزیو و راجا ناینگوالن ،هافبک بلژیکی
 ASرم به ریال بیایند و از مدیران باشگاه
درخواست کرده تا برای جذب این دو
بازیکن با مدیران التزیو و رم وارد مذاکره
شوند.
بیگلیا چندین فصل است که مورد عالقه
ریال قرار دارد .او از زمان حضورش در
اندرلخت ،مورد توجه ریال یها بود .قیمت
او  25میلیون یورو تخمین زده م یشود.
بنیتس بخاطر دو فصلی که مربی ناپولی
بود ،شناخت بسیار خوبی از بیگلیا و
ناینگوالن دارد.



دونگا :نیمار نتیجه بازی را رقم زد
دونگا ،رسمربی برزیل به متجید از نیامر
و عم لکرد خوبش در دیدار مقابل پرو
پرداخت.
ستاره بارسلونا ی کشنبه شب یک گول زد و
یک گول ساخت تا تیمش در اولین دیدار
در کوپا آمریکا ،پیروز از میدان خارج شود.
دونگا نیز به متجید از کاپیتان تیم خود
پرداخت.
او گفت :نیامر بازیکن تاثی رگذاری است.
فصل بسیار خوبی را با بارسلونا سپری
کرده است .ولی متام تیم تاثیر گذار بودند.

این تورنومنت با متامی تورنومن تها فرق
م یکند .نیامر ،داگالس کاستا و میراندا
همه عالی بودند .پرو مشکالت زیادی برای
ما با وجود آورد ،مخصوصا در نیمه دوم.
جفرسون در نیمه دوم توپ را ملس نکرد.
باید بازی به بازی پیش برویم .باید ببینیم
مقابل کلمبیا از چه اسرتاتژی استفاده
کنیم .تالش کردیم که بازی را در خط
میانی در اختیار بگیریم .پرو مارا غاف لگیر
کرد .البته هر تیمی مقابل برزیل ،بهرتین
بازی اش را انجام م یدهد.



نیمار :مسی شایسته توپ طالست
نیامر ،ستاره بارسا ،معتقد است لیونل مسی
به دلیل عم لکرد خیره کننده اش در این
فصل ،شایسته دریافت توپ طالی 2015
است.
مسی ،نیامر و سوارز در این فصل خط حمله
غیرقابل مهاری را تشکیل دادند کهیکی از
عوامل قهرمانی بارسا در اللیگا ،کوپا دل

ری و چمپیونزلیگ بود.
نیامر که در حال حارض همراه با تیم ملی
برزیل در رقاب تهای کوپا آمریکا حضور
دارد ،بعد از پیروزی  1-2مقابل پرو ،گفت:
امسال ،جایزه بهرتین بازیکن جهان یک
صاحب دارد .مسی به خاطر همه کارهایی
که انجام داد ،شایسته توپ طالست.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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طالبان خواست شورای علما
مبنی بر آتشبس در ماه رمضان را رد کردند
اطالعات روز :گروه طالبان خواست
آتشبس در ماه رمضان را که از
سوی شورای سرتاسری علمای کشور
پیشنهاد شده بود ،رد کرده و گفته که
جنگجویان این گروه در ماه رمضان به
جنگشان ادامه خواهند داد.
طالبان در اعالمیهای که از سوی
ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی این گروه به
رسانهها فرستاده شده ،گفتهاند که هنوز
هم کشور تحت اشغال نیروهای خارجی
است ،پس جنگ ادامه خواهد داشت.

مجاهد در این اعالمیه نوشته است:
«اینکه جهاد عبادت است و عبادات در
ماه روزه نسبت به دیگر اوقات ظرفیت
بهتر دارد ،بندگی اهلل و زحمتکشیدن
در این ماه نسبت به دیگر ماهها وقت
مناسب است .به شمول فتح مکه ،تمام
غزوات اسالم در ماه مبارک رمضان
انجام داده شده است .مجاهدین امارت
اسالمی نیز ارادهی قوی دارند انشااهلل
که با آمدن ماه رمضان نه تنها جهاد را
توقف نمیدهیم ،بلکه به آن قوت بیشتر

خواهیم داد».
شورای سرتاسری علمای کشور جمعهی
گذشته در دیدار با محمداشرف غنی،
رییس جمهور کشور با صدور بیانیهای
از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان
خواست که در ماه رمضان آتشبس
کنند .شورای سرتاسری علمای کشور
بر این باور است که با فرارسیدن ماه
رمضان ،گروههای درگیر در کشور باید
از جنگ دست بکشند.
مولوی محمدشفیع ،از اعضای این شورا

به صدای امریکا گفته است« :روزه
ماه عبادت و حرمت است که تمام
مسلمانها به اهلل رجوع میکنند .با در
نظرداشت به این اصل اسالمی ،از تمام
جناحها خواهش کردیم که از تشدد و
خونریزی دست بکشند و آتشبس کنند
که این به نفع تمام ملت است».
این خواست شورای علما در آستانهی
فرارسیدن ماه رمضان صورت گرفته
است .در روزهای اخیر هفتهی جاری ماه
رمضان آغاز میشود.

وزارت داخله:
تلفات سنگینی بر شورشیان طالب وارد شده است

اطالعات روز :وزارت داخله با نشر خبرنامهای گفته که
در دو روز گذشته در نتیجهی عملیات نیروهای امنیتی،
تلفات سنگینی بر شورشیان طالب وارد شده است.
به نقل از این خبرنامه ،در این عملیات که در مربوطات
والیتهای تخار ،قندوز ،بدخشان ،سرپل ،قندهار،
ارزگان ،لوگر ،خوست ،کنر ،پکتیا ،هرات ،بادغیس و
هلمند راهاندازی گردیده بود ۹۴ ،تن از شورشیان طالب
کشته ۴۹ ،تن زخمی و شش تن دیگر از سوی نیروهای
امنیتی بازداشت شدهاند.

در خبرنامهی وزارت داخله آمده که در این عملیات
مقداری جنگافزار نیز به دست نیروهای امنیتی 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 و خدمترسانی بهتر به مردم محل عنوان کرده
است.
از سویی هم ،نیروهای پولیس ملی در دو روز گذشته،

از  ۴۲رویداد انفجار ماین در مربوطات والیتهای غور،
هلمند و نیمروز جلوگیری کردهاند .گفته شده که این
ماینها به تازهگی از سوی دشمنان مردم افغانسان به
خاطر اهداف تروریستی جاسازی شده بودند.
اما وزارت داخله از تلفات نیروهای امنیتی در این
عملیات چیزی نگفته است .در سه ماه اخیر درگیری
میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب در والیتهای
مختلف کشور افزایش یافته و در حال حاضر در برخی
والیتها درگیری جریان دارد.
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صدها خانواده در نتیجهی درگیری
داعش و طالبان

در ننگرهار بیجا شدهاند

اطالعات روز :در نتیجهی
درگیری میان افراد وابسته به
گروه طالبان و داعش در شماری
از ولسوالیهای والیت ننگرهار،
صدها خانواده از این ولسوالیها
به مرکز این والیت پناه آوردهاند.
احمدضیا عبدالزی ،سخنگوی
والی ننگرهار بیجاشدن گروهی
از خانوادهها را از ولسوالی
بتیکوت والیت ننگرهار تأیید
کرده؛ اما میگوید که آمار دقیقی
از شمار بیجاشدگان در دست
نیست .مقامهای محلی گفتهاند
که بیجاشدگان به کمکهای
اولیه نیاز دارند ،ولی تا کنون هیچ
نهادی به کمک آنها نکرده
است.
از سویی هم ،مقامهای امنیتی
کشور میگویند که درگیری میان
این دو گروه از یکماه بدینسو
در برخی مناطق این والیت
جریان دارد و در جریان یکماه
درگیری تلفات سنگینی بر هر دو
طرف وارد شده است .اما گروه
طالبان در بارهی این درگیریها

اظهار نظری نکرد ه است.
گفت ه میشود افرادی که خود را
مربوط به گروه داعش میدانند،
اعضای قبلی گروه طالبان اند
که در ماههای گذشته با دولت
اسالمی (داعش) بیعت کردهاند.
مقامهای حکومتی نیز بارها
کرده که اعضای گروه
اعالم 
طالبان و داعش تفاوت چندانی
ندارند ،صرف پرچمهای سفید
طالبان به پرچم سیاه تبدیل شده
و عنوان داعش را اختیار کردهاند.
در هفتههای اخیر از چند مورد
درگیری میان این دو گروه
گزارش شد .مقامهای محلی
والیت ننگرهار در  26ثور گفتند
که در درگیری میان گروه طالبان
و داعش حدود  10نفر از هر دو
طرف کشته شدهاند .همچنان
مقامهای امنیتی والیت فراه در
 4جوزا گفتند که در درگیری
میان اعضای این دو گروه در
مربوطات ولسوالی خاک سفید
این والیت 27 ،تن از هر دو
طرف کشته شدهاند.

