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بانک مرکزی:
 قرضه های کابل بانک به زودی برگردانده می شوند

صفحه 2

هر روز جلو شیشه ی موترش، کارتی از یک نهاد دولتی را دارد 
و هرچند ساعت، این کارت ها تبدیل می شوند.
- »این کارت ها را چه قسم به دست می آوری؟« 
- »ههههه، بسیار قصه ی دراز داره تمیم جان! پشتش نگرد. 
پیسه هرکاری ره آسان می سازه. بگو چه ره می خواهی که برت 
تا نیم ساعت به دست بیارم؟ کارت کدام ارگان؟ کدام نفر شه 
برت بخرم؟ در کابل، دالر گپ می زنه، دیگه همه چیز قصه ی 
مفت است.«

گفته هایش کمی اغراق آمیز اند. شاید هم آن کارت ها ساختگی 
باشند. می دانم که نمی خواهد حقیقت را بگوید!
- »خوب، این موتر از کیست؟ فکر کنم صاحبش باید شخص 
مهم و با نفوذی باشد که شیشه هایش هم هنوز سیاه اند!«
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افغان ها و پرسش دشواِر نام و تاریخ تولد در سرشماری

پس از این آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بدون نیاز به 
انترنت، فقط در بدل 4 افغانی در تلفن های همراه تان دریافت کنید. 
برای عضویت، ۲۰ را به ۳۰۰۰ ارسال نمایید. درپایان هر سه ماه، به 

مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق

www.ufuqnews.com شماره تماس: ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰

جوانان؛رویکردرسانهای،
هویتوقدرت

تعدد و تنوع رسانه ها نخستین موضوعی است که با ورود به کابل به چشم هر تازه واردی 
می آید. وجود ده ها ایستگاه رادیویی، تلویزیونی و جراید و روزنامه های نوشتاری نشان 
از یک رویکرد جدی، گسترده و پرحجم نسبت به پدیده ی رسانه طی یک دهه ی اخیر 
دارد. این رویکرد فزاینده، از تکوین و ظهور چند نوع تحول در عرصه ی اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی جامعه عالمت می دهد که در عناصر و گزاره های ذیل قابل ردیابی 

می باشند:
1. رشد تدریجی آگاهی اجتماعی، سواد و سطح آموزش در افغانستان، به ویژه در 

کالن شهرها؛
2.  به میدان آمدن نیروهای فرهنگی تازه با دغدغه های متفاوت و سطح خواسته ها 

و ظرفیت فکری متنوع؛
برای  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  مساعد  فضای  آمدن  3. پدید 

فعالیت های مدنی-رسانه ای
4. حمایت معنوی، آموزشی و مالی منابع بین المللی از فعالیت های رسانه ای؛ 

5. شکل گیری فضای نسبتا باِز سیاسی و دموکراتیک برای آزادی بیان
رشد و تکثیر این رسانه ها را شاید بتوان با هدف جذب و جلب منابع مالی و عمدتا 
با انگیزه ی انجویی محاسبه نمود؛ اما کارکرد، تأثیرگذاری و الگوی فرهنگی-ذهنی 
ناشی از عملکرد آن ها در جامعه نسبتا مهم، تحول آفرین و آگاهی بخش بوده است. 
این رسانه ها با آن که اغلب آماتور، فاقد آموزش حرفه ای و نامجهز به روش و اصول 
حرفه ای بوده اند؛ اما به تدریج طی بیش از یک دهه به منابع مهم اطالع رسانی و مراجع 

آگاهی بخشی تبدیل شد ه اند که مخاطبان قابل توجهی پیدا نموده اند.
به نظر می رسد کارکرد و دست آوردهای این رسانه ها در چند محور قابل سنجش و 

نشانه گذاری باشد:
1. کمک به رشد آزادی بیان؛

2. مساعدت در ترویج فضای نقد و گفتمان سیاسی؛
3. کمک به نظارت و کنترول اعمال زورمندان و بیان و اطالع رسانی عمومی از فساد 

و ظلم و زورگویی منابع غیرمجاز قدرت؛
4. اطالع رسانی در مورد بسیاری از پدیده هایی که پیش از این تابوی اجتماعی به  
شمار می آمدند؛ مانند تجاوز ناموسی، خشونت خانوادگی، تجاوز به محارم، تجاوز به 

کودکان و سایر مفاسد اخالقی-اجتماعی؛
5. عمومی ساختن بحث زنان و حقوق و گفتمان ممنوعه ی مربوط به جنسیت و 

جایگاه فراموش شده ی این گروه انسانی؛
6. ترویج و همگانی ساختن مباحث تازه ای مانند حقوق شهروندی، برابری اجتماعی، 
ناسخته ی  هنجارهای  سیاسی،  بی عدالتی های  زبانی،  معضالت  قومی،  بحران های 

اجتماعی و ساختارهای نامتعادل ملی.
بیان  اجتماعی در جهت  برای گروه های مختلف  بیان  7. ایجاد جسارت و جرئت 
نابه سامانی های  و  کجی ها  و  حاکمیت  رفتار  به  نسبت  اعتراض  و  نقد  و  خواسته ها 

سیاسی-اجتماعی؛
آزادی های  و  دموکراتیک  ارزش های  از  حمایت  و  مدنی  فعالیت های  8. انعکاس 

اجتماعی-سیاسی.
مهم ترین پدیده ای که نسبت به رسانه ها قابل ردیابی است، این است که در مدیریت، 
رهبری و تولید فکری آن ها جوانان نقش اساسی، تعیین کننده و بی واسطه ای دارند. 
این رسانه ها، به ویژه رسانه های نوشتاری، به مثابه محل جوالنگری فکری و عرصه ی 

قدرت ورزی فرهنگی آنان قرار گرفته اند. 
جوانان به تجربه و در عمل دریافته اند که رسانه ها پایگاه هایی هستند که آنان می توانند 
از این پایگاه ها به عنوان یک سکوی سیاسی-اجتماعی در جهت اثرگذاری به تحوالت 
سیاسی، پدیده های فرهنگی و تغییر ذهنیت اجتماعی بهره ببرند. بدین رو، رویکرد به 

رسانه در میان جوانان اکنون دو نوع دست آورد بنیادین را تبلور بخشیده است:
الف. به مثابه یک منبع »قدرت« نرم افزار، ولی تأثیرگذار، اقتدار و جایگاه صاحبان 

رسانه را در عرض سایر منابع قدرت سخت افزار برجسته و حساب شدنی ساخته است.
ب. رسانه ها به عنوان یک عنصر مهم هویتی برای جوانان، صالحیت فکری، توانایی 
تأثیرگذاری، نفوذ اجتماعی، شأن شهروندی، اعتبار فرهنگی و گستره ی مانور سیاسی 

بخشیده اند. 
گفتمان  فضای  توانسته اند  مدنی،  جامعه ی  چهارم  رکن  مثابه  به  رسانه ها  بنابراین، 
سیاسی را در بسیاری موارد، از رویارویی های خشونت بار سیاسی به سمت تساهل نسبتا 
دموکراتیک سوق بدهند و الگوی نقد، گفت وگو، مناظره و استدالل و بحث سیاسی را 
در میان سیاست گران، رهبران، عامالن سیاسی و نخبگان قومی-اجتماعی رایج سازند.
با این وجود، آن چه روند آینده ی بسیاری از رسانه های مستقل را با نگرانی و چالش 
مواجه می سازد، بی ثباتی پشتوانه ی مالی و بحران سیاسی-اقتصادی کشور می باشد که 

با خطر کاهش حمایت سیاسی-مالی جهان از افغانستان مواجه خواهد بود.

)3( حمزه واعظی

خالدالدین  که مثل تعداد زیادی از افغان ها صرف یک نام دارد، 
قبال برایش تخلص هم انتخاب کرده است تا در جمع نخستین ها 
قرار گیرد. او تصمیم گرفته است تخلصش »معراج« باشد و با 
افتخار معنای آن را توضیح می دهد. 
اما خالدالدین به عنوان کارمند احصائیه ی حکومت افغانستان، 
باید چیزهایی بیش از انتخاب نام برای خودش را در نظر 
داشته باشد. او جلودار تالش های حکومت افغانستان برای 
تشویق همه ی افغان ها در سرتاسر کشور است تا برای شان نام 
خانوادگی انتخاب کنند.

این یک برنامه ی کالن است، برنامه ای که به دنبال تغییر– و 
تاحدی معیاری ساختن – عرف انتخاب نام در افغانستان است و 
تا حدی انعطاف پذیر است که رییس جمهور جدید...

دار و دسته های کابل؛ قصه ی شهری که
 ۴۰۰۰ »ُخرده فروش« مواد مخدر و ۳۴۰ گروه تبهکار دارد 



اطالعات روز: برای جلب سرمایه گذاری خارجی 
شهر  در  کشور  شمال  گاز  از  برق  تولید  مورد  در 
ابوظبی امارت متحده ی عربی نشستی برگزار شده 
است. این نشست به تازگی زیر نام »تبدیل گاز به 
امریکا  بین المللی  انکشاف  اداره ی  توسط  انرژی« 
برگزار شده که در آن نمایندگان وزارت معادن و 

پترولیم و شرکت برشنا نیز حضور داشته اند.
نشر  با  امریکا  بین المللی  انکشاف  اداره ی 
برای  نشست  این  که  کرد  اعالم  خبرنامه  ای 
زیربناهای  بخش  در  خارجی  سرمایه گذاران  جلب 

زمینه ی  در  به ویژه  افغانستان،  شمال  طبیعی  گاز 
مایع  گاز  طریق  از  انرژی  تولید  و  گاز  تصفیه ی 
کار  این  خبرنامه،  این  اساس  بر  بود.  شده  برگزار 
افغانستان  شهروندان  برق  نیازمندی  رفع  برای 

صورت می گیرد.
شبرغان  گاز  انکشاف  پروژه ی  پژواک ،  از  نقل  به 
یک پروژه ی چهار ساله به  ارزش 125میلیون دالر 
است که توسط اداره ی انکشاف بین المللی امریکا 
را  پروژه  این  هدف  مذکور  نهاد  می شود.  تمویل 
انرژی  سکتور  در  سرمایه گذاری  تشویق  و  جلب 

عنوان  گاز  چاه  سه  بازسازی  طریق  از  شبرغان 
کرده است.

کمیت،  تصدیق  برای  سروی  یک  راه اندازی 
کیفیت و فشار ذخایر گاز، دریافت کمک برای آغاز 
پروژه و چگونگی طرح، اعمار و بهره برداری یک 
فابریکه ی پروسس گاز و هم چنان یک کارخانه ی 
مزار  شهر  نزدیکی  در  میگاواتی   2٠٠ برق  تولید 

شریف، هدف دیگر این پروژه گفته شده است.
در همین حال، مقام های وزارت معادن و پترولیم 
عکس برداری های  و  تحقیقات  اساس  بر  گفته اند، 

متر  تریلیون  سه  حدود  امریکایی،  زمین شناسان 
مکعب گاز  در شمال کشور وجود دارد. به گفته ی 
گوگردک،  خواجه  معدن های  اکنون  هم  آنان، 

جرقدون و یتیم تاق در جوزجان فعال اند.
گفته می شود که گاز حاصله از این معادن، تنها در 
قسمت هایی از جوزجان و در فابریکه ی تولید کود 
استفاده  بلخ  در والیت  برق«  و  در شهرک »کود 
 3٠ از  وزارت،  این  معلومات  اساس  بر  می شود. 
حلقه چاه گاز فعال در جوزجان، روزانه 4٠٠ هزار 

مترمکعب گاز استخراج می شود.

درگیری  بد ین سو  روز  چند  از  روز:  اطالعات 
جنگ جویان  و  امنیتی  نیروهای  بین  شدیدی 
طالب در والیت کنر در شرق کشور جریان دارد. 
مقام های امنیتی کنر می گویند که تا کنون در این 
تن   28 و  کشته  طالب  جنگ جوی   16 درگیری 
دیگر آنان زخمی شده اند. در این درگیری دو سرباز 
ارتش کشته و چهار سرباز دیگر نیز زخمی شده اند.
دیروز  کنر  پولیس  فرمانده  سید خیلی،  عبدالحبیب 
طالبان  و  امنیتی  نیروهای  بین  درگیری  که  گفت 

روز  به  درگیری  این  اما  شد،  آغاز  قبل  روز  دو 
افزود،  او  است.  گرفته  شدت  قوس   24 دوشنبه، 
بر  خارجی  و  داخلی  طالبان  نفری  هزار  دو  گروه 
ولسوالی  مختلف  مناطق  در  امنیتی  پاسگاه های 

دانگام این والیت حمله کرده اند.
اما افزود که با ادامه ی این درگیری، مردم محل به 
حمایت از نیروهای امنیتی با وسایلی چون بیل و 
کلنگ علیه طالبان قیام کرده اند. سید خیلی گفت، 
راه عبور و مرور مردم در دو سوی خط دیورند در 

به  طالبان  و  است  باز  دانگام  ولسوالی  مربوطات 
حمایت نظامیان پاکستان از خط دیورند عبور کرده 

و به این ولسوالی حمله کرده اند.
از  و  است  پاکستان  هم مرز  کشور  شرق  در  کنر 
والیت های نا امن کشور به شمار می رود. در همین 
اعالم  مجلس  در  کنر  نمایندگان  از  برخی  حال، 
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری شدیدی  کردند، 
گروه طالبان در ولسوالی دانگام این والیت ادامه 
به  نیروی کمکی  تا کنون  امنیتی  نهاد های  و  دارد 

منطقه اعزام نکرده اند.
آنان از نهادهای امنیتی خواسته اند که هر چه زودتر 
اعزام  درگیری  منطقه ی  به  را  کمکی  نیروهای 
و  کابل  در  طالبان  انتحاری  حمالت  اخیراً  کنند. 
است.  یافته  افزایش  از والیت های کشور  شماری 
نماینده ی  صالح،  محمد  صالح  حال،  همین  در 
خال  از  مسلح  مخالفان  که  گفت  مجلس  در  کنر 
را  حمالت شان  و  کرده  استفاده  دولت  ضعف  و 

افزایش داده اند.

اطالعات روز: وزارت امور داخله ی کشور دیروز 
اعالم کرد که پولیس از دو حمله ی تروریستی در 
ارسالی  خبرنامه ی  در  است.  کرده  جلوگیری  کابل 
به روزنامه ی اطالعات روز آمده است  این وزارت 
که پولیس کابل یک موتر نوع تونس را که مملو 
پنجم  مربوطات حوزه ی  از  بوده،  انفجاری  مواد  از 

امنیتی شهر کابل کشف و به دست آورده است.
بر اساس این خبرنامه، مواد انفجاری به دست آمده 
از این موتر، شامل سه حلقه ماین، پنج قبضه بمب 
مواد  نوع  پنج  و  هاوان  هشت  سرگلوله ی  دستی، 

تروریستان  می گوید،  داخله  وزارت  است.  باروت 
انفجاری،  مواد  این  از  استفاده  با  که  داشتند  قصد 
کابل  شهر  مربوطات  در  را  انتحاری  حمله ی  یک 

سازماندهی کنند.
عملیات  یک  در  انفجاری  مواد  از  مملو  موتر  این 
از  کابل  پولیس  فرماندهی  واکنش  پولیس   کشفی 
به دست  و  کشف  امنیتی  پنجم  حوزه ی  مربوطات 
آمده است. وزارت امور داخله ی کشور می گوید که 
در پیوند به این رویداد، راننده ی موتر بازداشت شده 
در بخش  دارد.  از وی جریان  بیش تر  تحقیقات  و 

روز  کابل  پولیس  که  است  آمده  خبرنامه  دیگر 
در  تروریستی  رویداد  یک  از  قوس   24 دوشنبه، 
مربوطات ولسوالی بگرامی جلوگیری کرده است. بر 
اساس این خبرنامه، این ماین از سوی تروریستان 
شده  جاسازی  بگرامی  ولسوالی  سرک  مسیر  در 
محل  در  و  کشف  کابل  پولیس  سوی  از  که  بود 
حال  تا  رویداد  این  به  پیوند  در  شد.  داده  انفجار 
فردی بازداشت نشده، اما تحقیقات پولیس پیرامون 
ردیابی عامالن آن جریان دارد. این در حالی است 
که اخیراً کابل شاهد نا امنی شدید بوده است. به روز 

در  انتحاری  حمله ی  یک  روان  هفته ی  یک شنبه 
شهر کابل رخ داد که بر اثر آن شش سرباز کشته و 
چندین تن دیگر زخمی شدند. پیش از این رویداد، 
یک حمله ی انتحاری در مرکز فرهنگی فرانسه رخ 
داد که تلفات جانی برجا گذاشت. به دنبال افزایش 
حمالت انتحاری و انفجاری در کابل، اشرف غنی 
ملی  دفاع  وزارت  مسئوالن  با  دیدار  در  به تازگی 
گفت، بین نیروهای امنیتی افغان هماهنگی وجود 
ندارد. او در این دیدار خواستار ایجاد هماهنگی بین 

نهادهای امنیتی کشور شده است.

کشورهای  سران  نشست  روز:  اطالعات 
دیروز  شانگهای  همکاری های  سازمان  عضو 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  شد.  آغاز  قزاقستان  در 
نمایندگی  به  نشست  این  در  حکومت  اجرایی 
نورسلطان  است.  کرده  اشتراک  افغانستان  از 
در  قزاقستان  جمهور  رییس  نظربایف، 
برابر  در  گفت،  نشست  این  گشایش  مراسم 
مبارزه ی  تروریزم  و  افراط گرایی  جدایی طلبی، 

مشترک شود.
شانگهای  همکاری های  سازمان  که  افزود  او 

بیش تر از هر زمانی برای ثبات و حل منازعات 
کند.  تالش  عضو  کشورهای  میان  ارضی 
بخش های  در  همکاری ها  و  روابط  گسترش 
امنیتی، اقتصادی، تجارتی و بررسی چالش های 
گفت وگوهای  اصلی  محور  منطقه،  در  امنیتی 

این نشست را تشکیل می دهد.
پیش از این نشست، رییس اجرایی در دیدار با 
تأکید  روابط  تقویت  روی  ازبکستان  مقام های 
نمود. در این دیدار، ادامه ی روابط تجارتی میان 
تطبیق  و  ازبکستان  از  برق  واردات  کشور،  دو 

زمینه ی  در  گذشته  توافق های  همه جانبه ی 
همکاری های اقتصادی و جست وجوی راه های 
ازبکستان  و  افغانستان  میان  همکاری  جدید 

مورد بحث قرار گرفت.
بلند پایه ی  هیأت  یک  همراه  اجرایی  رییس 
نشست  در  شرکت  برای  پیش  روز  دو  دولتی 
قزاقستان  به  شانگهای  همکاری های  سازمان 
با  آستانه  به  رسیدن  از  پس  عبداهلل  رفت. 
این  در  کرد.  دیدار  قرغیزستان  نخست وزیر 
مالقات، روی نیازمندی های مشترک و تقویت 

بیش تر همکاری های منطقه  ای گفت و گو شد.
و  بیست  در  شانگهای  همکاری های  سازمان 
و  شد  ایجاد  میالدی   1996 سال  آپریل  ششم 
چین،  دارد.  دایمی  عضو  شش  حاضر  حال  در 
تاجکستان  روسیه،  قرغیزستان،  قزاقستان، 
اند.  سازمان  این  دایمی  اعضای  ازبکستان  و 
منگولیا  و  ایران  هند،  پاکستان،  افغانستان، 
اشتراک  سازمان  این  در  ناظر  عضو  عنوان  به 

می کنند.

جریب  هکتار  هزار  یک صد  کشور  سطح  در 
اخیر  در یک دهه ی  اما  بود؛  رفته  بین  از  باغ ها 
باغ ها، در ده هزار  این  احیای مجدد  برعالوه ی 
است.  شده  احداث  باغ  نیز  دیگر  زمین  هکتار 
وزارت  مسلکی  معین  حیدری،  امان الدین  میر 
اولین  در  دیروز  که  مالداری  و  آبیاری  زراعت، 
اجالس مجمع عمومی مؤسسه ی ملی انکشاف 
باغ داری افغانستان صحبت می کرد، ضمن بیان 
این مطلب گفت که در گذشته 125 هزار هکتار 
از  که  داشت  قرار  باغ داری  تحت  زمین  جریب 
آن  جریب  هزار  یک صد  داخلی،  جنگ های  اثر 

از بین رفته بود.
با این حال، وی افزود، تا زمانی که محصوالت 
باغ داران  با معیارهای بین المللی مطابقت نکنند، 

پیدا  بازار  و  نشود  جلوگیری  آن  شدن  ضایع  از 
نمی کند.  رشد  کشور  در  باغ داری  بخش  نکنند، 
مؤسسه ی  عمومی  جلسه ی  اولین  از  وی هدف 
هماهنگی  را  افغانستان  باغ داری  انکشاف  ملی 
فعالیت های بخش باغ داری خواند و گفت: »باید 
تحت  بازار  الی  مزرعه  از  باغ داران   محصوالت 

پوشش خدمات الزم قرار گیرند«.
هشت  باالی  کار  حاضر،  حال  در  که  افزود  او 
وزارت  آن،  تکمیل  با  که  دارد  جریان  سردخانه 
محصوالت  از  زیادی  بخش  می تواند  زارعت 
مناسب  وقت  در  تا  نماید  نگهداری  را  دهقانان 

به بازار عرضه شوند.
رییس  عنایت،  نجیب اهلل  حال،  همین  در 
که  افغانستان  باغ داری  انکشاف  ملی  مؤسسه ی 

از ده سال به این سو زیر چتر وزارت زراعت کار 
می کند، گفت که ده سال قبل، هیچ نوع سیستم 
آبیاری،  محصوالت،  جمع آوری  باغ داری،  برای 
طی  اما  نداشت؛  وجود  بسته بندی  و  شاخه بری 

ده سال در این بخش کار شده است.
باغ داران  محصوالت  برای  باید  که  گفت  وی 
داخل   در  و  شود  بازاریابی  کشور،  از  خارج  در 
وی  شوند.  ایجاد  مربا  و  آب میوه  فابریکه های 
مشوره های  برعالوه ی  مؤسسه  این  که  افزود 
آبیاری،  بخش های  در  باغ داران،  برای  تخنیکی 
بسته بندی محصوالت باغ داری و احیای باغ های 
کینو، مالته، نارنج و انواع مختلف آلو و بادام نیز 

کار کرده است.
مؤسسه ی  اجرایی  رییس  نور،  زین العابدین 

این  در  که  افغانستان  قوریه داران  انکشاف  ملی 
مؤسسه   این  که  گفت  داشت،  حضور  نشست 
برای  و  نموده  ایجاد  انجمن   26 والیت   22 در 
توزیع  را  شده  اصالح  نهال های  قوریه داران، 
کرده است. وی افزود که از سال 2٠٠8 میالدی 
بدین سو، این نهاد در سراسر کشور پنج میلیون 
است  قرار  و  کرده  توزیع  را  شده  اصالح  نهال 
برای  را  دیگر  نهال  هزار   5٠٠ نیز  آینده  سال 
بازاریابی  به  نیز  نور  نماید.  توزیع  قوریه داران 
تأکید  باغ داران  محصوالت  شدن  معیاری  و 
خارجی  بازاریابی  زمینه ی  »اگر  گفت:  و  کرد 
نیز  دهاقین  شود،  فراهم  محصوالت  برای 
باغ های شان  باالی  می گیرند  بیش تر  عالقه 

سرمایه گذاری نمایند«. )پژواک(

اطالعات روز: مسئوالن بانک مرکزی می گویند 
از  خارج  و  داخل  در  بانک  کابل  قرض داران  که 
کشور شناسایی شده و همه ی قرضه های این بانک 
هده وال،  افضل  خان  می شوند.  برگردانده  به زودی 
سرپرست این بانک گفت که در حال حاضر حدود 
نقد،  پول  از  بانک  کابل  قرضه های  درصد   5٠
جایداد و دارایی حصول شده است. او این اظهارات 
را دیروز در نشستی به مناسبت خدا حافظی نوراهلل 
دالوری، رییس سابق بانک مرکزی در کابل بیان 
کرد. هده وال در این نشست تأکید کرد که اکنون 

سیستم بانک داری تحت کنترول درآمده و این روند 
مداخالت  از  ادامه  در  او  است.  پیشرفت  حال  در 
سیاسی توسط برخی از حلقات در داخل و خارج از 

کشور در نظام بانکی انتقاد کرد.
مورد  در  جهان  کشورهای  سایر  در  که  افزود  او 
نشر  بی شمار  نوشته های  کشور  بانکی  نظام 
قرضه های  حصول  روند  نمی گذارند  و  می شوند 
که  افزود  او  برود.  پیش  عادی  به طور  بانک  کابل 
خیلی از اشخاص در مورد نظام بانکی هیچ چیزی 
را نمی فهمند، اما در خصوص قضیه ی کابل بانک 

پیش تر  که  است  حالی  در  این  می کنند.  بحث 
از حکم  آنان پس  بود،  اعالم کرده  دادستانی کل 
کار  بانک،  کابل  قضیه ی  مورد  در  نهایی  دادگاه 
تطبیق این فیصله ها را آغاز کرده اند. بصیر عزیزی، 
اشخاص   بود،  گفته  دادستانی  این  سخنگوی 
محکوم به مجازات در پیوند به قضیه ی کابل بانک 
در زندان به سر می برند و دادستانی کل در تالش 

بازداشت قرض داران فراری این بانک است.
و  سرمایه  تمام  حاضر  حال  در  که  بود  گفته  او 
جایدادهای قر ض داران کابل بانک نیز مسدود اند. 

جایدادهای آنان زمانی از این حالت بیرون می شوند 
که تمام حساب های شان با مدیریت تصفیه ی این 
بانک صفر شود. کابل بانک در سال 2٠1٠ میالدی 
توسط  دالر  میلیون   9٠٠ از  بیش  برداشت  از  پس 
سهام دارانش، ورشکست شد. در زمان حامد کرزی، 
ناشده  حل  قضیه  این  کشور  سابق  جمهور  رییس 
جدید  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  اما  ماند؛  باقی 
قضیه  داد  این  دستور  کاری اش  اول  روزهای  در 
بازگشایی و افراد دخیل در بحران کابل بانک مورد 

پیگرد عدلی قرار گیرند.
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اقدام تازه برای تولید برق از گاز شمال کشور

درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در کنر

پولیس کابل از دو حمله ی تروریستی جلوگیری کرد

رییس جمهور قزاقستان در نشست شانگهای:
در برابر جدایی طلبی و افراط گرایی مبارزه ی مشترک شود

محصوالت باغ داران  باید تحت پوشش خدمات الزم قرار گیرند

بانک مرکزی: 
قرضه های کابل بانک به زودی برگردانده می شوند

شانگهای و درک 
مشترک از مبارزه

 با تروریسم
داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی برای 
منطقه ای  همکاری های  سازمان  سران  اجالس  در  شرکت 
شانگهای، به آستانه، پایتخت قزاقستان رفته است. افغانستان، 
پاکستان و ایران به عنوان اعضای ناظر در اجالس این سازمان 
حضور می یابند؛ ولی از چند سال به این سو تالش هایی جریان 

دارند که افغانستان به عضویت دایم این سازمان در آید. 
گفته می شود خطر بنیاد گرایی و افراط گرایی در منطقه و تهدید 

روز افزون تروریسم از مباحث اصلی این نشست بوده اند 
و  افراط گرایی  تهدید های  گسترش  با  اخیر  سال  چند  در 
این  در  پاکستان  و  افغانستان  اهمیت  منطقه،  در  تروریسم 
مقدم  در خط  دو کشور  این  است؛ چون  بیش تر شده  اجالس   
سازمان های  دارند.  قرار  تروریسم  و  افراط گرایی  با  مبارزه 
دیگر  و  ایکو  سارک،  شانگهای،  مانند  آسیا؛  در  منطقه ای 
سازمان های کوچک و بزرگ در ابتدا همه با موضوع گسترش 
گسترش  با  اما  بودند؛  شده  ایجاد  اقتصادی  همکاری های 
ناگزیر  این سازمان ها  تروریسم،  افراط گرایی و تهدید  پدیده ی 
شدند که همکاری های امنیتی و مبارزه با چالش های منطقه ای 
در  دهند.  قرار  گفت وگوهای شان  و  نشست ها  محور  در  نیز  را 
با  مبارزه  بحث  سازمان ها،  این  ساالنه ی  نشست های  تمام 
تروریسم و افراط گرایی به عنوان آجندای اصلی این نشست ها 
و  افراط گرایی  روز افزون  تهدید  دارد  کم  کم  و  شده  شامل 
تروریسم بر رویکرد های اقتصادی این سازمان ها غلبه می کند.

جبهه ی  مقدم  خط  عنوان  به  پاکستان  و  افغانستان   وجود 
منطقه ای  گفتمان های  در  افراط گرایی،  و  تروریسم  با  مبارزه 
افراط گرایی  صدور  از  این که  پاکستان،  ضمن  است.  ضروری 
منطقه  در  استراتژیک  رویکرد  یک  عنوان  به  تروریسم  و 
پدیده می سوزد.  این  آتش  در  نیز  اما خودش  استفاده می کند؛ 
افغانستان در خط نخست جبهه ی مبارزه ی جهانی با پدیده ی 
افراط گرایی و تروریسم بین الملل قرار دارد و امنیت کشورهای 
منطقه به جنگ در این جبهه وابسته است. خصوصا این که با 
مبارزه  بار  تنهایی  به  افغانستان  ناتو، حکومت  نیروهای  خروج 
برای  امر  این  و  می گیرد  عهده  به  را  بین الملل  تروریسم  با 

کشورهای منطقه نگران کننده است.  
درک مشترک منطقه از تهدید روز افزون افراط گرایی و غلبه ی 
فرصت  منطقه ای،  اقتصادی سازمان های  رویکرد  بر  الزام  این 
را  منطقه  کشورهای  همکاری  تا  است  افغانستان  برای  خوبی 
این  باید در  افغانستان  با تروریسم جلب  کند. دولت  در مبارزه 
مبارزه  در  تا  کند  وادار  را  منطقه  کشورهای  تمام  نشست ها 
دولت  کنند.  صادقانه  همکاری  افراط گرایی  و  تروریسم  با 
افغانستان در سیزده سال گذشته نتوانسته پاکستان را وادار کند 
افغانستان  در  تروریسم  از  حمایت  و  افراط گرایی  از صدور  که 
دست بکشد؛ اما نشست شانگهای فرصت مساعدی است تا با 
طرح این چالش، از کشورهای منطقه، خصوصا چین و روسیه 
بخواهد که باالی پاکستان فشار آورند تا از صدور افراط گرایی 

و تروریسم در افغانستان دست بکشد. 
هم گرایی  روند  تسهیل  و  اقتصادی  همکاری های  هرچند 
از اهداف دراز مدت سیاست خارجی  منطقه ای، به عنوان یکی 
افغانستان، یک اولویت است؛ اما این نشست ها در حال حاضر 
رویکردی  اند؛  مفید  افغانستان  برای  امنیتی  رویکرد  از  فقط 
مبارزه  در  به همکاری صادقانه  ملزم  را  منطقه  که کشورهای 
به  توجه  با  می کند.  افغانستان  در  امنیت  تأمین  و  تروریسم  با 
تحوالت منطقه و تهدید روز افزون افراط گرایی و تروریسم، این 
اقتصادی و سیاسی منطقه غلبه  بر دیگر رویکردهای  گفتمان 

می یابد و دولت افغانستان باید این الزام را تقویت کند. 
اما متأسفانه حکومت افغانستان تاکنون فاقد یک طرح مشخص 
این  نشست های  تمام  در  است.  بوده  منطقه ای  کارآمد  و 
داشته؛  اشتراک  جمهور  رییس  سطح  در  افغانستان  سازمان ها 
اما تاکنون شاهد یک برنامه ی عملی این سازمان ها در مسایل 
نشست های  در  آن ها  تعهدات  نبوده ایم.  افغانستان  امنیتی 
مختلف شان پیگیری نشده و دولت افغانستان در اجالس بعدی 
امید  نیز  اکنون  است.  شده  ظاهر  گذشته  از  بی برنامه تر  آن ها 
با طرح مشخص  ملی  ندارد که حکومت وحدت  زیادی وجود 
منطقه  مشترک  درک  از  و  باشد  یافته  اجالس حضور  این  در 
در مبارزه با تروریسم، خصوصا در متقاعد ساختن پاکستان به 

دست کشیدن از صدور این پدیده، استفاده کند.
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محمد هادی صادقی



یک  صرف  افغان ها  از  زیادی  تعداد  مثل  که  خالدالدین  
تا  است  کرده  انتخاب  تخلص هم  برایش  قبال  دارد،  نام 
است  گرفته  تصمیم  او  گیرد.  قرار  نخستین ها  جمع  در 
تخلصش »معراج« باشد و با افتخار معنای آن را توضیح 

می دهد. 
حکومت  احصائیه ی  کارمند  عنوان  به  خالدالدین  اما 
افغانستان، باید چیزهایی بیش از انتخاب نام برای خودش 
حکومت  تالش های  جلودار  او  باشد.  داشته  نظر  در  را 
افغانستان برای تشویق همه ی افغان ها در سرتاسر کشور 

است تا برای شان نام خانوادگی انتخاب کنند.
به دنبال  که  برنامه ای  است،  کالن  برنامه ی  یک  این 
نام در  انتخاب  عرف  تاحدی معیاری ساختن –  و  تغییر– 
رییس  که  است  انعطاف پذیر  حدی  تا  و  است  افغانستان 
جمهور جدید کشور دستوری مبنی بر واضح ساختن نامی 
که می خواهد استفاده کند، صادر کرد. نام او به عنوان یک 
احمدزی  غنی  اشرف  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزد 
بود. اکنون، به عنوان رییس جمهور، نامش صرف  محمد 

اشرف غنی است.
خالدالدین فکر می کند بیست و هشت ساله است )افغان ها 
هم چنین تشویق می شوند تا برای شان تاریخ تولد انتخاب 
کنند( و تیمش هر روز خانه به خانه می رود و تالش می کند 
خانواده ها را به پر کردن برگه های سرشماری تشویق کند. 
انجام سرشماری، حتا در کشورهای توسعه یافته، می تواند 
مشکل باشد؛ اما در افغانستان، چالش های منحصر به فردی  
آمد در کوه های  از طالبان و رفت و  مانند دوری جستن 
پامیر و هندوکش که در دره های دورافتاده ی آن ها تعداد 

بی شماری از افغان ها زندگی می کنند، وجود دارند.
باشد.  مانع  بزرگ ترین  می تواند  فرهنگ  وجود،  این  با 
تاریخ  اکثریت  ندارند.  خانوادگی  نام  مردم  از  بسیاری 
در  عموم،  به صورت  افغان  زنان  و  نمی دانند  را  تولد شان 
صورتی که شوهران شان در خانه حضور نداشته باشند، به 
پرسش ها پاسخ نمی دهند و این کار اغلب در جریان روز 
)برای  می زنند  در  احصائیه  کارمندان  که  زمانی  می شود، 

انجام سرشماری به خانه ها مراجعه می کنند(.
خالدالدین  در حالی که در یک سرک خاکی ایستاده بود، 
ندارند،  خانوادگی  نام  اگر  می گوییم،  آن ها  »به  گفت: 
رنگارنگ  پرچم های  کنند«.  انتخاب  نام  یک  برای شان 
آن ها،  داخل  در  بودند.  برافراشته  خانه ها  باالی  شیعه ها 
خانواده هایی بودند که انتظار ثبت نام را می کشیدند. وی 
توضیح داد: »وقتی نام خانوادگی داشته باشید، از هرچیزی 

استفاده کرده می توانید«.
تأخیر طوالنی،  از  افغانستان، پس  بزرگ ترین سرشماری 
کمک  میلیون ها  شدن  حیف و میل  و  نیمه کاره  آغازهای 
خارجی، سرانجام در جریان است. این روند، چیزی بیش 
از نوع  اند،  امیدوار  افراد است و مقام ها  از شمردن تعداد 

جمهوری  ریاست  انتخابات  دامنگیر  که  انتخاباتی  تقلب 
سال جاری شد، نیز جلوگیری خواهد کرد. 

 گروه های سرشماری اغلب یک مرد و یک زن را شامل 
پشت  انتظار  در  را  توجهی  قابل  زمان  معموال  و  اند 
دروازه هایی سپری می کنند که هرگز باز نمی شوند. اخیرا 
در یک بامداد ، زمانی که تیم سرشماری در مجتمع های 
از  بسیاری  که  شوروی  ساخت  آپارتمان های  مکروریان، 
به  می کنند،  زندگی  آن ها  در  متوسط  کابلی های طبقه ی 
یکی از خانه ها در زد، صدای خفیفی از داخل شنیده شد. 
گفت:  سرشماری   این  ناظران  از  یکی  رحمانی،  مسعود 
در  می کند،  زندگی  آپارتمان  این  در  که  خانواده ای  »پدر 
خانه پری  را  برگه ها  نمی توانند  آن ها  پس  نیست-  خانه 
کنند«. »این مشکلی است که ما معموال با آن مواجهیم«.

در یکی از محل های دیگر، در شمال کابل، زنی دروازه را 
باز کرد؛ اما صرف تیلفونی را به خالدالدین داد. پشت خط 
شوهر او بود و از آن ها خواست بعدا بیایند. از زمانی که 
کارمندان احصائیه در سال جاری کار شان را آغاز کرده اند، 
آن ها 7٠ هزار تن )صرف 2 درصد جمعیت کابل( را ثبت 
افغان می گویند که سال ها  مقام های خوش بین  کرده اند. 
زمان خواهد برد تا سروی در سراسر کشور تکمیل شود. 
در  معتقدیم  پروژه گفت: »ما  این  همایون محتاط، مدیر 
جریان پنج سال، هفتاد درصد جمعیت سروی خواهد شد«.

زندگی  افغانستان  در  تعداد  مردم  نمی داند  چه  هیچ کسی 
مردم  تعداد   1979 سال  در  سرشماری  آخرین  می کنند. 
گفته ی  به  نظر  دریافت.  تن  میلیون   14.6 را  افغانستان 
حال  در  افغانستان  نفوس  احوال  ثبت  اداره ی  مقام ها، 
حاضر 17 میلیون تن از شهروندان افغانستان را ثبت دارد.

به دنبال  شهروندان  سال ها  که  است  جایی  اداره،  این 
به  مدنی شان  حالت  تغییر  یا  ارتش  در  پاسپورت، شرکت 
کارها،  این  انجام  از  قبل  صورت،  هر  به  آمده اند.  این جا 
از  یکی  در  باید  کننده  مراجعه  هویت  سقم  و  صحت 
اداره  این  منشی های  شود.  تثبیت  اداره  این  کتاب های 
تعیین  و  یافتن  در  هیچ گاهی  تقریبا  آن ها  که  می گویند 
استثنای  به  نمی مانند،  ناکام  شده  ثبت  معلومات  محل 
آخر  یا  اول  صفحه ی  در  نام شان  که  بدشانسی  آدم های 
درج شده باشند. نام ها و عکس ها در طول چندین دهه، 
عمدتا از استفاده خارج شده اند. منشی هایی که در این جا 
کار می کنند، توانایی خوبی در حدس زدن سن افراد دارند 
را  سال شان  و  افراد سن  از  اندکی  تعداد  که  جایی  در  و 
حدس  محتاط  آقای  است.  ضرورت  یک  این  می دانند، 
می زند که نتیجه ی سرشماری، چیزی در حدود 35 تا 4٠ 

میلیون افغان خواهد بود.
این در حالی است که شمردن تعداد شهروندان در مقایسه 
هر  از  است.  برخوردار  کمتری  اولویت  از  آن ها  ثبت  با 
بزرگ سال خواسته می شود به بیش تر از 3٠ پرسش پاسخ 

بدهد تا انواع داده های شخصی او فراهم شوند. هم چنین  
که  می کند  دریافت  جدید  هویت  کارت  یک  افغان  هر 
داده های  حاوی  چیپ  این  دارد.  چیپ  عدد  یک  خود  با 
انگشت  اثر  و  )چشم(  عنبیه  اسکن  قبیل  از  بایومتریک، 

است.
و  ظریف  توازن  جدید،  کارت های  که  نگرانند  بسیاری ها 
حساس قومی در کشور را برهم خواهد زد. افغانستان از 
گروه  بزرگ ترین  پشتون ها،  و  است  متنوع  قومی  لحاظ 
از  مالحظه ای  قابل  تعداد  و  شرق،  و  جنوب  در  قومی، 
گروه های  می برند.  به سر  کشور  شمال  در  تاجیک  اقلیت 
قومی دیگر این کشور هزاره ها، که بارها مورد آزار و اذیت 

قرار گرفته اند، ازبک ها و دیگر اقوام اند.
احتیاط  با  باید  که  پرسشی  افغان ها،  از  بسیاری  برای  اما 
در  است.  نام شان  احتماال  دهند،  پاسخ  آن  به  مهارت  و 
نام  ایران و ترکیه،  از کشورها، به شمول  حالی که برخی 
خانوادگی را در نیمه ی اول قرن بیستم بر شهروندان خود 

تحمیل کردند، این کار هرگز در افغانستان انجام نشد. 
افغانستان  ممکن  طبیعت دورافتاده و قبیله ای روستاهای 
است با فقدان نام خانوادگی ارتباط داشته باشد. هم چنین 
تاریخی حکومت  احتماال ضعف  از دالیل دیگر آن  یکی 
به  آن ها  ردیابی  سهولت  به خاطر  که  است  افغانستان 
از آن ها، به نام های ثابت  مقاصد سربازگیری و اخذ مالیه 

تمایل داشته  است.
برخی از افغان ها در سال ها اخیر هنگام درخواست ویزای 
کشورهای خارجی نام خانوادگی انتخاب کرده اند. دیگران 
با ورود سازمان های خارجی و استخدام کننده ها، پس از 
سقوط حکومت طالبان در سال 2٠٠1، این کار را انجام 

داده اند.
 با این حال، وقتی محمد اختر، یک فرمانده بازنشسته ی 
خلیل الدین  تیم  روی  به  را  دروازه  گذشته  ماه  پولیس  
گشود، گفت که آماده است یک نام خانوادگی انتخاب کند  
و آن را نام خانوادگی هفت کودکش بگذارد. وی توضیح 
داد، »محمد اختر«، صرف نام اول او بود. نایب خیل، نام 
قبیله اش  را به عنوان نام خانوادگی اش انتخاب کرده است. 
حاال  و  کرده ام  فکر  نام  این  مورد  در  »من  گفت:  وی 

آماده ام آن را انتخاب کنم«.
که  گفت  خودش  نوبت  به  احصائیه   کارمند  خلیل  الدین، 
را  دارد   نام  معراج الدین  که  پدرش،  نام  نسخه ی مختصر 
هرچند  کرد،  خواهد  استفاده  خانوادگی اش  نام  عنوان  به 
پدر و دیگر اقاربش حنیفی را به عنوان نام خانوادگی شان 
انتخاب کرده اند. وی گفت: »اعضای خانواده ام حنیفی را 
اما من معراج را استفاده خواهم کرد«.  استفاده می کنند؛ 
»من به پدرم گفتم که نام او را به عنوان نام خانوادگی ام 
انتخاب خواهم کرد. او با وجودی که  چیزی نگفت،  در این 

مورد خوشحال است«. 
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نام و تاریخ تولد در سرشماری

امروز برابر است با مقایسه ی شهر کابل و روستای من. کابل شهر قشنگی 
است؛ مردمانش مهربان و خیلی پیشرفته اند. تقریباً اکثریت شان فیس بوک 
دارند و استاتوس های محیط و فضای سالم را الیک می زنند. شهرداری را 
به بی کفایتی متهم می کنند. از تلنبار شدن کثافات و پس مانده های مصرفی 
روزانه  در کنار سرک ها شکایت دارند و نیز هر روز نماز می خوانند. مسجد 
زیاد دارند و مسجدهای شهر کابل، در مقایسه به مسجد روستای من، خیلی 
شیک و مقبول اند. پخته کاری اند و مردم زیادتر به مسجد می آیند. برعکس، 
روستای من تازه با فیس بوک آشنا شده، بچه ها عکس های شان را رقم رقم 
موردی  و  روز  استاتوس های  کمتر شان  و  می اندازند  فیس بوک  در  گرفته 
می خوانند و الیک می زنند. مسجد ما زیاد پیشرفته ساخته نشده و نفوس 
قریه ی ما زیاد نیست. کابل در عین زیبایی، صد مرتبه کثیف تر از روستای 
من است؛ با تمام مساجد و مالها و شخصیت ها و روشنفکرانش. این جا، این 
روزها، از طرف صبح و شام، کوچه ها دربست اسیر دود زغال سنگ و چکل 
)کفش های کهنه، پالستیک و هر آشغال قابل سوخت دیگر( و چوب اند. 
این جا کوچه ها با هم مسابقه دارند، مسابقه در تلنبار کردن بازمانده های غذا 
و مصرفی های روزانه، سوختاندن چکل و دود صادر کردن، بعدش مسابقه در 
تنفس کردن این دودها و رفتن به دواخانه ها و مطب های داکتران! ولی در 
روستای ما، مردم عقب مانده اند و چنین مسابقاتی برگزار نمی شوند. آن جا نه 
شهرداری حضور دارد که سطل های آشغال را سر کوچه بگذار د و نه مردم 
به اندازه ی کافی هوشیار اند که آشغال را نه در سطل های آشغال، بلکه کنار 
همان سطل روی سرک بیاندازند. شما اگر این روزها از طرف صبح و شام در 
کوچه ها سری بزنید، مطمئنم دود هم در کمال آرامش این سرزدن شما را به 
دیده ی قدر نگریسته و تا آخرین سوراخ مربوط به دستگاه تنفسی، سر می ز ند 
و گرم احوال اعضای تنفسی تان را می گیرد. )البته شما تا مجبور نشدید، این 

کار را نکنید(.
بعدش، گاهی ما فکر می کنیم که این جا مردم از مجبوری، برای گرم کردن 
هوای خانه ی خود، زغال و چکل و پالستیک می سوزانند؛ در حالی  که در 
روستاها، مردم بوته دارند، چوب دارند و نیاز نیست پالستیک را بسوزانند و 
کفش های کهنه ی خویش را در معده ی بخاری انداخته و از طریق بینی آن 
را دوباره نوش جان کنند. آن جا کسی کفش کهنه اش را دوباره داخل بدنش 
نابود شوند.  به صورت طبیعی  تا  قریه دورتر می اندازند  از  نمی کند. معمواًل 
این جا حتا کفش های کهنه و بدون استفاده، نعمتی است در سرحد وحدت 
ملی! مخصوصاً که حاال هوا هر روز سرد و سردتر می شود. گفتم که تصور 
این است که مردم کابل از روی ناچاری فضای خویش را جهنم می سازند و 
دست به خودکشی می زنند، اما این تصور کامال ًدرستی هم نیست. هستند 
خانواده هایی که چند خانه را به کرایه داده و کار و بار شان در ناف کابل گرم و 
پررونق است؛ اما شب های سرد را با سوختاندن پالستیک و رابر گرم می کنند. 
اتفاقاً تعداد این خانواده ها بسیار باال هم هستند. پس می توان به راحتی ادعا 
کرد که خود مردم در کثیفی شهر، بیش تر از نهادهای مسئول، مقصر اند. در 
این زمینه، کابل نسبت به روستای دور افتاده ی من، برتری دارد. چیز  دیگری 
که در کابل زیاد است و در روستای من وجود ندارد، داکتر متخصص است. 
همین چند روز پیش یکی از اقارب ما، بابت گلودردی )که مشخص است 
عامل آن هوای آلوده است( رفته به یک شفاخانه که تقریباً متخصص تمام 
بخش ها را دارد. داکتر بعد از معاینه ی اولیه، سفارش می کند که برو ادرارت را 
البراتوار کن، بعدش آزمایش خون، سپس داخل یک تونل انداخته عکس سر 
و گردنش را می گیرد و چند تکنیک دیگر هم رویش کار می کند؛ آخر سر با 
دو پاکت پنادول و یک پاکت آموکسی سیلین، رخصتش می کند. این بنده ی 
خدا از اول هم می فهمید که داکتر نه نظری به تکلیف و درد گلوی وی دارد 
و نه رحمی بر وضع و حال و اقتصادی وی، تن به این سناریو می دهد. آخر 
سر، می رود سراغ داکتر، از یخن داکتر می گیرد که ُخب داکتر صایب! لباس 
پدر و  را خالی می کنی؟  و روز روشن جیب مردم  پاک می پوشی  سفید و 
پدرکالنت خوب بود که سالح می گرفتند و جیب مردم را خالی می کردند؛ اما 
تو ... خالصه بعد از یک رسوایی، پولش را از داکتر گرفته و بدون دارو به خانه 
بر می گردد. کابل از این داستان ها زیاد دارد؛ اما روستای من، مردم از بس که 
از این داستان ها بی خبر اند، گاهی خود را به زور مریض کرده به کابل می آیند 

که از این داستان ها خبر شوند.
در کابل، روزها مردم از ترس انتحاری دلیر گشت و گذار نمی کنند، ولی در 
نمی گردند؛ چون گرگ های وحشی حضور  زیاد  مردم شب ها  ما،  روستای 
به هم می رسانند. آن جا مردم دشمن جان خویش )گرگ( را مخالف سیاسی 
نمی خوانند؛ اما این جا کالن داکترش که گفته می شود عقل کل است، دشمن 
جان خویش را مخالف سیاسی می خواند. یعنی تو تا هنوز هم نفهمیده ای که 
یک مقاله ی شاگرد صنف هفتم مکتب را می خوانی؟ بابا این نوشته از یک 
بچه ی صنف هفتم است که اصاًل از دهات است و به شهر آمده و معلمش از 

وی خواهش کرده بود که کابل را با روستای خویش  مقایسه بکند.

خبرنگار ناراضی

تا آخر بخوانید
 تا متوجه شوید

هادی دریابی منبع: نیویورک تایمز
نویسنده: جوزف گولدستین
برگردان: حمید مهدوی
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دار و دسته های کابل؛ 
قصه ی شهری که ۴۰۰۰ »ُخرده فروش« مواد مخدر

 و ۳۴۰ گروه تبهکار دارد 

تاریک می بینم؛ سرک ها،  را  بیرون  از پشت شیشه های سیاه، 
موترها، مردم، ساختمان ها، بازارها و حتا پول هایی که در دست 
صرافان است! همه ی این ها رنگ تیره  ای به خود گرفته؛ هرچند 
ساعت هاست که در داخل این موتر هم، گواه »تجارت سیاه« 

می باشم. 
تابستان است و موتری که من و همراهم  اخیر  یک روز داغ 
با سرعت، جاده های شرق شهر  داریم،  آن حضور  در  )راننده( 
این  به  تا  کرده ام  تالش  ماه  دو  دست کم   می پیماید.  را  کابل 
یکی  که  باشم  جوانی  روز، هم نشین  چند  برای  و  برسم  موتر 
از ده ها توزیع کننده ی اصلی مواد مخدر به »ُخرده فروشان« در 

کابل  است.
خودش  کرده،  معرفی  ساله   27 جوان  این  به  مرا  که  کسی 
عضو پیشین نهادهای امنیتی افغانستان بوده و این شگفت آور 
نیست؛ زیرا خود این نهادها هم تأیید می کنند که قاچاق بران 
مواد مخدر، در همه ی رده ها نفوذ کرده اند. می گوید که نامش 
بر  نام گذاری  چنین  با  می خواهد  هم  شاید  است؛  »ُرستم« 

خودش، به ُرخم بکشد که بی رقیب است.
- »به کسی سر خم نمی کنم. همی موتر دو سال است زیر پایم 

است و همی کار و بار؛ سر هیچ کسی خبر نیستم!«
مکتب،  دهم   صنف  تا  و  است  افغانستان  شمال  باشنده ی 
را  او  زردش،  موهای  و  سبز  چشم های  است  .  کرده  تحصیل 
به اروپاییان شباهت می دهد. با پیراهن و پتلون گران بهایی که 
پوشیده، بیش تر به یک جوان ثروت مند و خوش گذران می ماند 

تا یک توزیع کننده ی اصلی مواد مخدر در کابل!
پنج سال پیش، زمانی که در ایران بوده، به مواد مخدر رو آورده 
دوسال -  به  نزدیک  تا  هم -  افغانستان  به  برگشت  از  پس  و 

اعتیادش دوام داشته است؛ هرچند اکنون، دیگر معتاد نیست!
کار و بار  اصلی  مردمای  با  پرچون فروش ها  »از طریق همی   -
)مواد مخدر( آشنا شدم. باز دیگه شرط اصلی همی بود که پودر 

نزنم که همی کار ره کردم.«
تمام،  بی پروایی  با  که  دیدم  بودم،  او  با  که  روز  سه  این  در 
بیش تر  می گذرد.  پولیس  بازرسی  ایست های  و  چهارراه ها  از 
جاده های کلیدی را انتخاب می کند؛ شاید با این کار، می خواهد 
از چیزی هراس  مرا مرعوب خودش بسازد و نشان بدهد که 

ندارد!
هر روز جلو شیشه ی موترش، کارتی از یک نهاد دولتی را دارد 

و هرچند ساعت، این کارت ها تبدیل می شوند.
- »این کارت ها را چه قسم به دست می آوری؟« 

- »ههههه، بسیار قصه ی دراز داره تمیم جان! پشتش نگرد. 
که  می خواهی  ره  چه  بگو  می سازه.  آسان  ره  هرکاری  پیسه 
کدام  ارگان؟  کدام  کارت  بیارم؟  به دست  ساعت  نیم  تا  برت 
دیگه همه چیز  دالر گپ می زنه،  کابل،  در  بخرم؟  برت  نفر شه 

قصه ی مفت است.«
گفته هایش کمی اغراق آمیز اند. شاید هم آن کارت ها ساختگی 

باشند. می دانم که نمی خواهد حقیقت را بگوید!
- »خوب، این موتر از کیست؟ فکر کنم صاحبش باید شخص 

مهم و با نفوذی باشد که شیشه هایش هم هنوز سیاه اند!«
به سویم نگاهی می اندازد و با احتیاط می گوید:

رییست  پرسان نکن که  ره دیگه  ای   اما  است؛  رییسم  - »از 
کیست و چه کاره است!«

رستم در این سه روز، بیش تر به جاهای شناخته شده ی کابل 
می رود؛ کارته سه، شهرنو، مکروریان ها، وزیر اکبرخان، تایمنی 

و کلوله پشته.
او هربار  مرا در گوشه  ای از موتر پایین می کند و خودش رفته با 

1٠ تا 15 دقیقه تأخیر، بر می گردد. 
می گوید که هر هفته، دو تا سه روز را باید به توزیع مواد مخدر 

به »ُخرده فروشان« در این بخش ها بپردازد.
- »در مقابل این کار، چند می گیری؟«

- »مختلف است! هر روز که توزیع باشه، سه کیلو ااِل پنج کیلو 
ره انتقال میتم و تا شام که توزیع شد، باز حق مه 2٠٠ دالر، 

میشه سه،  ماه  در یک  دالر هم می رسه.  تا 5٠٠  و  دالر   3٠٠
چهار، پنج هزار )دالر(.«

کوچک  بسته ی  چند  در  می دهد،  انتقال  که  را  مخدری  مواد 
یک  و  نیم  کیلویی  صابون های  »ُکلچه ی  را   آن  خودش  که 
یک  داخل  را  آن ها  و  می کند  جاسازی  می نامد،  کیلویی« 
هم  کسی  چشم  اگر  چنان که  می گذارد؛  پالستیکی  خریطه ی 
به این خریطه بیافتد، گمان نمی برد که داخل آن  همان چیزی 

باشد که افغانستان در تولید آن  در جهان  مقام نخست را دارد.
رستم همیشه مسلح است! یک جنگ افزار َکَمری روسی را با 
خود دارد و می گوید که تاکنون، چند بار از آن کار گرفته است.
- »انسان است، باید احتیاط جان خوده کرد. از پولیس و این 
مردما، دلم جمع است که سرم بوی نمی برند. بیش تر با رقیب ها 
)قاچاق بران دیگر( درگیر می شویم. یک دفعه زخمی هم شدم، 

نزدیک بود بریم به پناه حق، ههههه.«
جای گلوله را برایم نشان می دهد؛ سمت چپ سینه و نزدیک 
به قلبش! هشت ماه پیش، در یک کمین قاچاق بران، در بیرون 
از شهر کابل  آماج قرار گرفته؛ اما جان به سالمت برده است.       
از  نشانه  ای  هیچ  ا ست!  راضی  کارش  از  ظاهرا  این هم،  با 
تنها  نمی بینم.  صورتش  در  روز،  سه  این  در  را  دل گیری 
توأم  خوشی  است،  آشکار  همواره  در  چشم هایش   که  چیزی 

با بی رحمی ا ست!
- »زند  گی به مه یاد داده که باید همی رقم باشم. بسیار روزگار 
سخت گذشتاندیم و حالی که رِد پیسه ره یافتیم، به هیچ قیمت 

ایالیش نمی کنم.«
- »باالخره چطور میشه؟ در باره ی آینده چه برنامه داری؟«

از پولیس می گذرد،  ُپر  در حالی که با سرعت از یک چهارراه 
می گوید:

- »بِر مه مهم امروز است. آینده را بمان که هرچه میشه، او به 
دست خداست. اینه چه بدانیم که یک دفعه در همی قسم یک 

چارراهی سر ما فیر کنند و بمیریم!؟ ههههه.«
در شام گاه سومین روز، از رستم جدا می شوم. مرا در بخشی از 
وزیر اکبرخان پیاده می سازد؛ در حالی که آخرین گفته هایش را 

هم برایم دارد.
- »خودت ره دیدیم در تلویزیون. به حساب اعتبار »...« َصیب 
اگر  به جایش،  اندیوالی  مگر  بودم.  روز همراهت  چند  این  در 
بفهمم که یک ذره هم به ضد مه کاری کرده باشی، هرجای 
آن  )به  این!  و  می فهمی  خودت  باز  می کنم.  پیدایت  باشی 
گوشه ی موتر که جنگ افزارش را پنهان کرده، اشاره می کند( 

برو، اهلل یارت.«

۱۰ در برابر ۴۰۰۰
یافته های این گزارش می رسانند که هم اکنون، در 8٠ بخش 

کابل، خرید و فروش مواد مخدر صورت می گیرد. 
شهرنو،  کهنه،  شهر  سوخته،  ُپل  ُپل چرخی،  نو،  کارته ی 
خیرخانه،  و  تایمنی  اکبرخان،  وزیر  مکروریان ها،  پشته،  کلوله 

عمده ترین این بخش ها اند.
بر بنیاد این یافته ها، در حدود 4٠٠٠ »ُخرده فروش« مواد مخدر 
)بخشی کوچک از 3 میلیون نفری که در افغانستان به کشت، 
تولید و قاچاق مواد مخدر می پردازند( هر روز 15 تا 2٠ کیلوگرام 
به سر   پایتخت   در  که  معتادی  هزار   1٠٠ از  بیش  به  را  مواد 
می برند، می فروشند؛ معتادانی که هرکدام شان  دست کم  سه دالر 
با  و  اعتیاد خویش می کنند  روز، مصرف  در یک  را  امریکایی 
این کار، هزینه ی همه ی معتادان کابل را، در یک روز، به 3٠٠ 

هزار دالر می رسانند.
- »حضور »ُخرده فروشان« در هر منطقه، نظر به شمار معتادان، 
راپور  منطقه،  یک  در  گاهی  است.  شدن  زیاد  و  کم  حال  در 
هم  گاهی  و  دارد  فعالیت  »ُخرده فروش«  یک  که  می رسد 
داریم که  ما گزارش  به ده ها و صدها تن می رسد.  شمارشان  
»پوری«  شکل  به  را  هیرویین  گرام   1٠ تا   5 این ها   هر کدام 
نزد خود می داشته باشند تا هم آسان پنهانش کنند و هم اگر 

به دام افتادند، به خاطر کم بودن مقدار مواد، مدتی کمی را در 
زندان سپری کنند.«

بخشی از گفته های یک مقام افغان در کابل که در پیوند با این 
گزارش، برایم معلومات می دهد.

هرچند  او از این که - با وجود چنین اطالعات - هنوز برای آماج 
نگرفته،  صورت  جدی  کاری  »ُخرده فروشان«  این  دادن  قرار 

به شدت انتقاد می کند.
سندهایی که من در زمان تهیه ی این گزارش به دست آورده ا م، 
نیز کم کاری نهادهای مبارزه با مواد مخدر را در کابل  آشکار 
 ،1392 سال  تمام  در  که  می رسانند  سندها  این  می سازند. 
حوزه ی اول پولیس کابل، 13 قضیه؛  حوزه ی دوم، 24 قضیه؛ 
حوزه ی  قضیه؛   7 چهارم،  حوزه ی  قضیه؛   2٠ سوم،  حوزه ی 
هفتم،  حوزه ی  قضیه؛   4٠ ششم،  حوزه ی  قضیه؛   17 پنجم، 
نهم، 14 قضیه؛  2 قضیه؛ حوزه ی هشتم، 23 قضیه؛ حوزه ی 
حوزه ی  قضیه؛   4 یازدهم،  حوزه ی  قضیه؛   5 دهم،  حوزه ی 
حوزه ی  قضیه؛   1٠ سیزدهم،  حوزه ی  قضیه؛   2 دوازدهم، 
حوزه ی  قضیه؛   8 پانزدهم  حوزه ی  نیست(؛  )روشن  چهاردهم 
شانزدهم، 8 قضیه؛ حوزه ی هفدهم، 3 قضیه و مدیریت پولیس 
مبارزه با مواد مخدر، 26 قضیه را در کارنامه ی مبارزه با مواد 

مخدر شان داشته اند.
این آمار نشان می دهد که در مقایسه با سال 1391، حوزه ی 
اول، 5 قضیه؛ حوزه ی دوم، 6 قضیه؛ حوزه ی چهارم، 2 قضیه؛ 
حوزه ی  قضیه؛   3 هفتم،  حوزه ی  قضیه؛   17 پنجم،  حوزه ی 
یازدهم، 4 قضیه؛ حوزه ی سیزدهم،  دهم، 18 قضیه؛ حوزه ی 
5 قضیه؛ حوزه ی پانزدهم، 7 قضیه؛ حوزه ی هفدهم، 3 قضیه 
و مدیریت پولیس مبارزه با مواد مخدر، 12 قضیه ی بیش تر را  
فعالیت های  در  که  حالی  در  افزوده اند.  دست آوردهای شان  بر 
حوزه ی ششم، 5 قضیه؛ حوزه ی هشتم، 5 قضیه؛ حوزه ی نهم، 
شده  رونما  کاهش  قضیه  یک  شانزدهم،  حوزه ی  و  قضیه   7

است.
- »به هیچ صورت، این فعالیت ها قناعت بخش نیستند و اگر 
امسال  حوزه های پولیس کابل  کدام دست آورد چشم گیر نداشته 

باشند، باید مورد پیگرد قرار بگیرند.«
بخشی دیگر از گفته های همان مقام افغان.

داخله   امور  با مواد مخدر وزارت  مبارزه  معینیت  میان،  این  در 
قاچاق  پا در آوردن شبکه های  از  برای  را  به تاز  گی  تالش هایی 
در  که  برنامه  ای  است؛  انداخته  به راه  کابل،  در  مخدر  مواد 

نخست، بر بازداشت »ُخرده فروشان«  تمرکز دارد.
امام الدین مطمئن، رییس واحدهای ویژه ی مبارزه با مواد مخدر 
وزارت امور داخله می گوید که تنها در یک هفته، آنان تواسته اند 

25 »ُخرده فروش« را  در پایتخت  به دام بیاندازند.
- »مشکالت انتخابات و دیگر مسایل، کار ما را عقب انداخت؛ 

اما این بار، عملیات ما دوام دار جریان دارد.«
... و اما  در زمان تهیه ی گزارش، چیز جالبی که دریافتم، این 
برای  داخله   امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  که  بود 
که  کابل  در  مخدر  مواد  »ُخرده فروشان«  با  مبارزه  و  ردیابی 
شمار شان به 4٠٠٠ می رسد، تنها 1٠ نفر را در حوزه های پولیس 

کابل  زیر اداره دارد!
مبارزه  معینیت  مطبوعات  دفتر  مسئول  کاظمی،  مهدی  سید 
تأکید  موضوع،  این  تأیید  با  داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد  با 

می ورزد که آنان در تالش دور ساختن این معضل هستند.
پرسونل، در  نفر  نمی کند که 1٠  - »هیچ عقل سلیمی حکم 
شهر شش میلیونی ای چون پایتخت افغانستان، بتوانند فعالیت 
همه جانبه داشته باشند. ما با افزایش کیفی و کمی، می کوشیم 

تا از قطعات عملیاتی بیش تر استفاده کنیم.«
کیلو گرام   35٠ سروبی،  ولسوالی  در  تریاک  کیلوگرام   4٠٠
کیلوگرام   12٠٠ و  کابل  شهر  کمپنی  منطقه ی  در  هیرویین 
که  بوده اند  بزرگی  محموله های  از  ُپل چرخی،  در  مخدر  مواد 
در عملیات های اخیر نیروهای مبارزه با مواد مخدر  در پایتخت، 

به دست آمده اند.

از جمله ی عوامل مهم بی ثباتی داخلی حتا در کشورهای نسبتًا مرفه منطقه )به طور 
خاص  قزاقستان( را می شود به مشکالت انتقال حاکمیت، ربط داد. برعکس، رییس 
بر  ظاهراً  دهه  چندین  برای  نظربایف  نورسلطان  همچون  مؤثر  و  موفق  جمهور 
تأثیر مثبت و عمیقی گذاشته است. در صورتی که چنین  تمام فرایندهای دولت، 
رهبری، به خاطر یک سری مسایل از روند قدرت خارج شود، آنگاه یافتن جاگزین 
شایسته به جای او، کار بسیار سخت است. البته باید در نظر داشت که تنها مشکالت 
اجتماعی درازمدت است که در همه ی کشورهای آسیای مرکزی- هرچند اصالتًا به 
درجه های متفاوت- باعث تضعیف ثبات )به جز قزاقستان( می شود. این مشکالت 

درازمدت اجتماعی عبارت از فقر، فساد، درگیری های منطقه ای و بین القومی اند. 
ازبکستان  در  اسالم کریموف  برای شخص  انتقال قدرت سیاسی  جالب است که 
به عنوان یکی از مسایل مهم )آن گونه که کارشناسان غربی می فهمند، دست کم 
از نقطه نظر کارایی و فراهم سازی شرایط ثبات سیاسی و امنیت( در شاخص های 
 The Fragile States ]مجله[  می شود.  تلقی  دولت«  »ضعف  بین المللی 
)مقیاس  داد  قرار  48 ام  ردیف  در   178 از   2٠14 سال  در  را  ازبکستان   Index
معکوس که از نظر کارشناسان غربی ازبکستان از نطقه نظر تهدیدات فروپاشیدن 
دولت ها در جهان، 48 مین کشور از فهرست 178 کشور است(. این برآورد غربی ها 
ازبکستان را در ردیف نزدیک قرغیزستان قرار می دهد که به اعتقاد و باور ما، یک 
نیروی بی رحم در حال آشکار شدن است و شاید با مالحظات »دموکراسی«، قابل 

مهار نباشد. 
در  مرزی،  رودخانه ی  آب  تقسیم  از  بیش  کشوری  میان  شدید  رویارویی  یک 
از  یکی  این  مرکزی،  آسیای  مستقل  برای جمهوری های  است.  حال شکل گیری 
کلیدی ترین موضوعات، به خصوص در بخش انرژی  امنیت غذایی محسوب می شود. 
و  ازبکستان  میان  که  را  قدیمی  بحران  و  درگیری  یک  هنوز  ما  هر چیز،  از  قبل 
دیگر  تنش  یک  احتمال  همین طور  نکرده ایم،  فراموش  آمد،  پیش  تاجکستان 
و  باالدست  دیگر کشورهای  و  قرغیزستان  و  ازبکستان  میان  گفتیم،  آن چه  شبیه 
پایین دست وجود دارد که در امتداد رودخانه های آمودریا و سیر دریا قرار گرفته اند. 

عالوه بر تناقضات متقابل ملی که ظاهراً در حال رشد هستند، تضادها و رویارویی ها 
در امور سیاسی آسیای مرکزی میان قدرت های بزرگ جهان )در قدم نخست ایاالت 
تازه تری به خود  امریکا، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه( شکل  متحده ی 
خواهد گرفت. این امر در مناقشات و تنش های تند میان روسیه و غربی ها- به ویژه 
در زمینه ی بحران جاری در اوکرا ین- و هم چنین  ایاالت متحده و جمهوری خلق 
همزمان  و  آرام  اقیانوس  در  نظامی  فعالیت های  روز افزون  گسترش  سر  بر  چین 
نقش  اصلی،  به عنوان عامل  میان قدرت های مذکور، می تواند  تنش های کالمی 
بازی کند. از سویی، این مناقشات و رویارویی های سیاسی، منجر به تحمیل فشار 
همه جانبه باالی کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد و از سوی دیگر، صفحه ی 

جدیدی از »بازی های بزرگ« را ورق خواهد زد. 
امنیت در سطح  بر اساس مؤلفه های موجود، مشکل  نتیجه می توان گفت که  در 
کشورهای منطقه در حال رشد است و هیچ کس قادر به حل آن نیست. زیرا که 
حول و حوش این ماجرا، تمام بازی گران کلیدی خارجی دست دارند که همه برای 
اند و می توانند بر یک دیگر  اعمال نفوذ  ورق زدن هر نوع شرایطی، قویًا تأثیرگذار 
کنند. گرافیک این جریان موجود را می توان با مدل افسانه های قدیمی کریلوف]1 
و2[ مقایسه کرد: قو، خرچنگ و نیزه ی چوبی که بر مدار جغرافیای آسیای مرکزی 

به عنوان یک منطقه ی بین المللی، نقش شده است. 
الزم  اکنون  نام برده،  مشکالت   بر  تأثیر گذار  موارد  نظرداشت  در  با  کلی،  به طور 
است به منظور اطمینان بخشی از امنیت ملی روسیه، به حالجی مشکالت موجود 
یافتن  برای  می کنم،  فکر  من  و  شود  ویژه  توجه  مرکزی،  آسیای  کشورهای  در 

راهکارهای جدید، ما باید راه های جدید سیاست خارجی را در پیش بگیریم.
___________

басни Крылова -1
2- ایوان آندریویچ کریلوف، نویسنده، افسانه پرداز و خبرنگار روس. افسانه های 
و  می آیند  حساب  به  روسیه  کالسیک  ادبیات  از  مهمی  جزو  اکنون  کریلوف 
افسانه های مشهور او را بسیاری از مردم روسیه  شنیده اند و حفظ کرده اند. گوگول، 
نام  افسانه های کریلوف را »کتاب خردمندی خود ملت«  نویسنده ی شهیر روس، 
گذاشت. بلینسکی یکی از منقدان سرشناس روس در باره ی افسانه های کریلوف 
از جهات جامعه،  افسانه ها »تصویر شاعر گونه ی یکی  می گوید که شخصیت های 
رعایت  و  بی اندازه خاص  حقیقتًا  فعال  آن شخصیت های  در  که  کمیدی کوچک، 

شده هستند.«

تهدید قدیمی و جدید
 امنیت در آسیای مرکزی؛ 
چالشی برای سیاست دفاعی

 و سیاست خارجی روسیه

افغانستان در نگاه

نویسنده: آندری کازانتسُیف، رییس مرکز تحلیل 
)МГИМО( دانشگاه وزارت خارجه ی روسیه

МГИМО منبع: وب سایت دانشگاه
بخش آخر

یافته های این گزارش می رسانند که هم اکنون، 
در ۸۰ بخش کابل، خرید و فروش مواد مخدر 
صورت می گیرد. 
کارته ی نو، ُپل چرخی، ُپل سوخته، شهر کهنه، 
شهرنو، کلوله پشته، مکروریان ها، وزیر اکبرخان، 
تایمنی و خیرخانه، عمده ترین این بخش ها اند.
بر بنیاد این یافته ها، در حدود ۴۰۰۰ 
»ُخرده فروش« مواد مخدر )بخشی کوچک از ۳ 
میلیون نفری که در افغانستان به کشت، تولید و 
قاچاق مواد مخدر می پردازند( هر روز ۱۵ تا ۲۰ 
کیلوگرام مواد را به بیش از ۱۰۰ هزار معتادی که 
در پایتخت  به سر  می برند، می فروشند؛ معتادانی 
که هرکدام شان  دست کم  سه دالر امریکایی را در 
یک روز، مصرف اعتیاد خویش می کنند و با این 
کار، هزینه ی همه ی معتادان کابل را، در یک 
روز، به ۳۰۰ هزار دالر می رسانند.

گزارشی از: تمیم حمید
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
75۰ افغانی

۱3۰۰ افغانی
Months 25۰۰6 افغانی
۴۰۰۰Annual افغانی 25۰۰ افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

سهشنبه25قوس،1393سالسومشماره733

یادداشت های سخیداد هاتف

یکی از دین هایی که به ذات خود عیبی ندارند، 
گریه کرد. این دین که از بس زیبا بود، مثل ماه 
چهارده می درخشید، به خبرنگاران گفت که من 
هیچ وقت از پیروان خود نخواسته ام که با دیگران 
گروگان گیری  به  اشاره  با  وی  کنند.  بدرفتاری 

شهر سیدنی در استرالیا گفت:
»در این مورد من باز همان سخن قبلی خود را 
تکرار می کنم و آن این است که خداوند مردم 
هم دیگر  تا  آفرید  مختلف  قبایل  و  شعب  در  را 
رفته اند  برادران  از  عده ای  حاال  بشناسند.  را 
را  قبایل  و  شعوب  مقداری  رستورانت  در  و 
کار  که  گرفته اند،  گروگان  و  کرده اند  شناسایی 
می نشستند،  آن ها  با  باید  اول  نیست.  درستی 
نصیحت شان می کردند و از طریق جدال احسن 
ایمان  مبین  دین  به  که  می کردند  متقاعد شان 
بیاورند. بعد بشارت شان می دادند. مثال می گفتند 
که در آن دنیا شیر از جوی می آید و خرما آن قدر 
زیاد است که یا خدا. می گفتند که غذاهایی که 
در آن رستورانت صرف می شوند، در مقابل جوی 
شیر هیچ اند و از این قبیل. بعد نوبت به ترساندن 
می رسید. می گفتند که اگر ایمان نیاورید، خدا از 
شما خفه می شود. از آتش و اژدها و فشار قبر 
می ترساندندشان. بعد، اگر به هیچ طریقی به راه 
راست نمی آمدند، آن وقت می شد پدر آن شعوب 
و قبایل را به صورتی بسیار دراماتیک در بیاورند 
بگذارند.  پدرلعنت ها  آن  چشم  پیش  و  قبر  از 
متأسفانه این کار را نکردند و این شد که دیدید«.
در  آیا  که  خبرنگار  این سوال  به  پاسخ  در  وی 

اسالم مردم باید به زور مسلمان شوند، گفت:
»این یک سوء تفاهم است. ما به تمام شعوب و 
قبایل گفته ایم که راه هدایت از راه گمراهی کامال 
روشن شده است. هیچ اکراهی در کار نیست. 
انتخاب می کنید، کامال  را  این که شما کدام راه 
دارد که در دست  اراده ی خود شما  به  بستگی 
خدای متعال است. در ضمن، شما فکر می کنید 
این هایی که راه ضاللت را بر می گزینند، آدم اند؟«

جلسه ی کنفرانس مطبوعاتی با تالوت آیاتی چند 
از کالم اهلل مجید به پایان رسید.

گناه خودشان است

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید که از آغاز سال روان تاکنون، 25٠ تن در چنین 
عملیات ها  به دام افتاده اند. 

مواد مخدر؛ معضلی دست چندم در افغانستان!
در دیدار هایی که در زمان تهیه ی این گزارش  با شماری از مقام های افغان و خارجی داشتم، دریافتم که 
با مواد مخدر  نهادهای مبارزه  توانایی های  از مدت ها پیش، در تالش کاهش هرچه بیش تر  دست هایی  
برآمده اند. چنان که اکنون، مواد مخدر در افغانستان، به یک معضل دست چندم مبدل شده است و بیش تر 

بر جدال با هراس افگنی و فساد اداری  تأکید می شود تا چیزی دیگر.
- »بزرگ ترین منبع درآمد شورشیان، همین مواد مخدر است و ما خیلی متأسفیم که کابل دارد این مبارزه 

را به فراموشی می سپارد و حتا نهادهای مسئول این کار را  به شدت ضعیف ساخته است.«
بخشی از گفته های یک مقام خارجی در کابل که در کار مبارزه با مواد مخدر  سهم دارد. او می گوید:

از  و  کرده  شناسایی  را  هراس افگنان  که  می ایستند  باور  این  با  بیش تر  چهارراه ها،  در  افغان  »نظامیان 
خیلی سطحی  مخدر،  مواد  جمله  از  مسایل،  دیگر  برابر  در  برخورد شان  کنند.  جلوگیری  آنان  حمله های 
است. مثال در کجا شما گواه این بوده اید که آنان کسی را از موترش  به خاطر استفاده از مواد مخدر  پایین 

کرده باشند؟«  
که  ا ست  نهادهایی  از  یکی  داخله،  امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  خارجی،  مقام  این  باور  به 
دست های   پنهانی  در تالش کاهش توانایی های آن  برآمده اند. بخشی که در سال های پیش، 6٠٠٠ کارمند 
داشت؛ اما با کاهش بیش از پنجاه درصدی ای که در تشکیل این اداره رونما شد، اکنون در کار رویارویی 

با باندهای مواد مخدر، به گونه ی جدی، به چالش کشیده شده است.
- »از تشکیل 157 هزاری وزارت داخله، ما تنها 255٠ نفر آن را می سازیم؛ یعنی دو درصد این تشکیل 
هم نمی شویم. مثال در والیتی چون هلمند که 48 درصد مواد مخدر افغانستان را تهیه می کند، ما تنها 

75 نفر داریم.«
یک مقام افغان که می خواهد نامی از او نگیرم، با ابراز این گفته ها  می افزاید: 

- »قطعه ی 8٠٠ نفری محو کشت کوکنار  که بسیار مجهز بود، ما را به بهانه ی این که بودجه ی پنج 
میلیون دالری ساالنه اش  زیاد است، از بین بردند. قطعه ی هوایی محو کشت کوکنار را دادند به ریاست 
دفتر وزیر داخله و انتظار می رود بعد به وزارت دفاع داده شود. قطعات 444 و 333 که واحد های خاص 
ما بودند، داده شدند به کار مبارزه با تروریزم. واحد 25 نفری زون های ما را هم کاهش دادند و بردند در 

چوکات قومندانی های امنیه.«
به گفته ی مقام های افغان، در حال حاضر  معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله  حتا یک نفر را هم 

در چارچوب این نهاد  برای محو کشت کوکنار ندارد و باید در این راستا، از نهادهای دیگر کمک بگیرد.
- »طیاره ی ما را گرفتند؛ تجهیزات ما را گرفتند؛ پرسونل را گرفتند. همه ی این، تالش های دست های 

پنهان مافیا در نظام است که می خواهند نیروی ما را بگیرند و ضعیف شویم.«
کاهش توانایی این نهادها باعث شده اند که در شمار والیت های آلوده به کشت خشخاش  نیز سال به سال  
افزایش رونما شود. در سال 1391 شمار این والیت ها  به 16 می رسید؛ اما پارسال )1392( این رقم به 17 

افزایش یافت و امسال به 19 رسیده  است.  
از سویی هم، آن چه که پشتیبانی های گسترده از قاچاق بران در افغانستان  دانسته می شود، باعث شده که 

نیروهای افغان  در کار آماج قرار دادن باندهای بزرگ، با دشواری های بسیار روبه رو باشند.
- »یکی را اگر می گیریم، 1٠ زنگ تیلفون می آید! از بلندپایه ترین مقام های دولتی هم تماس داشته ایم که 

گفته اند: رهایش کنید و از رهایی اش به ما اطمینان بدهید!«
با همه ی این ها، نهادهای دخیل در کار مبارزه با مواد مخدر که هر سال باید بین 12٠٠ تا 2٠٠٠ نفر را  
در پیوند با تولید و قاچاق مواد مخدر آماج قرار بدهند، در سه سال اخیر، بیش تر از این  دست آورد داشته اند.   
به 31٠٠  بودند،  بازداشت شده  افغان  نیروهای  از سوی  پیوند   این  در  که  در سال 1391، شمار کسانی 
می رسید؛ اما در سال 1392، این رقم به 326٠ افزایش یافت و امسال هم، تاکنون  18٠٠ تن به دام افتاده اند. 

دار و دسته های کابل
در کنار قاچاق مواد مخدر، پایتخت افغانستان، چیزهای دیگری را هم گواه است. چنان که در کابل، در هر 
24 ساعت، 1٠ رویداد جرمی و جنایی رخ می دهد. پولیس کابل می گوید که بیش تر گروه های دخیل در 

این قضایا، »پیشرفته« عمل می کنند.
- »از سالح های مختلف استاده می کنند! چه تفنگچه و کالشنیکوف باشد و چه سالح های مدرن امروزی. 
در ضمن، از شیوه و تکنالوژی و ارتباطات گسترده و نوین کار می گیرند. در حقیقت، تالش می ورزند از هر 

راه ممکن، خود را از چنگال قانون نجات بدهند و آزادانه جرم و جنایت کنند.«
گفته های محمد فرید افضلی، رییس تحقیقات جنایی کابل؛ مردی که به گفته ی خودش، ناچار است که 
آدم ربایی، دزدی،  قتل،  باشد.  دار و دسته های شهر  با  مبارزه  پایان شب، درگیر  تا  از ساعت شش صبح 
کاله برداری و ده ها رویداد دیگر، خواب را از چشمان او و زیر دستانش می گیرند. هرچند  آقای افضلی بدین 

باور است که جرایم در کابل، در مقایسه با سال های پیش، کم تر شده است.
- »در گذشته، در یک هفته، در حدود 7٠ تا 8٠  رویداد ُرخ می داد؛ اما  اکنون ما شاهد استیم که از 45 تا 

5٠ رویداد  در یک هفته، اطالع داده می شود.«
با این  حال، دغدغه های پولیس کابل، هنوز پابرجا اند و تبهکاران این شهر، همواره در تالش اند که از 
به دام  را  گروهی  پولیس  اخیر،  هفته های  در  چنان که  کنند.  دنبال  را  فعالیت های شان  گونه گون،  راه های 

انداخته که با به کارگیری از تجهیزات خود پولیس، به دزدی های مسلحانه دست می زدند.
- »این باند را که یک نفرش خود را جنرال معرفی می کرد و با موتر رنجر و لباس پولیس، از خانه های 

مردم دزدی می کردند، شناسایی و گرفتار کردیم.« 

3۴۰ گروه
برخی از آمارهایی که از سوی منابع امنیتی در اختیارم قرار گرفته، نشان می دهند که نزدیک به 34٠ گروه 
تبهکار  در کابل  فعال هستند. این گروه ها  بیش تر چهارنفری و پنج نفری گفته شده؛ اما گاهی هم شمار 

افراد شان، 2٠ تا 3٠ تن تخمین زده می شود.
- »تالش می کنند تا به شکل زنجیره ای با هم در ارتباط باشند و با این کار، به فکر خودشان، مافیایی را 

در کابل به وجود آورده اند.«
یک مقام امنیتی، افزون بر این گفته ها، »دست هایی بزرگ« را  پشتیبان برخی از این گروه ها می داند.

- »همه ی شان  نه؛ ولی دسترسی برخی های شان به سالح و موترهای نظامی و دولتی، همین را نشان 
می دهد که کسانی حامی شان هستند.«

اند که در کابل  بیش تر برای مردم دردسر ساز  از رویدادهایی  در کنار دیگر جرایم، دزدی های مسلحانه، 
بوده اند؛ چنان که بسیاری از آنان  ترجیح می دهند  شب هنگام   بیرون از خانه  های خویش نباشند.

- »وقتی شب خانه را تنها بگذاریم، می ترسیم کسی وارد شده، مال های ما را ببرد. اوالدها را هم بیرون 
نمی مانیم تا ناوقت شب، همه جا دزد است! در سرک، در داخل موترهای شهری و هرجایی که فکر کنی، 

یک دو-سه نفر پیدا شده، لُچت می کنند.«
گفته های عبداهلل، مرد 64 ساله  ای که باشنده ی منطقه ی تایمنی ا ست. او می افزاید:

- »همسایه ی ما، جوان بچه، از دفتر خانه می آمده؛ در داخل یک تکسی شهری، چند نفر سرش تفنگچه 
کشیدند که پیسه های ته بتی. او بیچاره پیشش پیسه کم داشته، چند چاقو زده بودند او ره که چرا پیشت 

پیسه کم است.«
ظاهرا هیچ کس  شبانه در کابل  احساس امنیت نمی کند و با دلهره باید جاده ها و کوچه های شهر را پیموده، 

به خانه اش برسد.
- »صبح که از خانه می برایم، ترس از انفجار و انتحار داریم و شب که میریم طرف خانه، در همین ترس 

هستیم که کدام دزد و دغل، لُچ ما نکنه.«
گفته های محمد، دکان دار 4٠ ساله  ای که در شهرنو کار می کند.

تنها مسافران موترهای شهری نه؛ بل کسانی که خودشان هم موتر دارند و حتا عابران، از آماج های اصلی 
تبهکاران کابل بوده اند. سید حسین سادات از خبرگزاری »ای.پی«  که در هفته های پیش  موترش را  دزدان 

مسلح با خود بُردند، در باره ی چگونگی آن رویداد می گوید:
- »شب هنگام، طبق معمول، پیش نانوایی ای که در نزدیک خانه ی ماست، موتر را نگهداشتم تا نان بخرم. 

همین که نان را گرفتم و می خواستم سوار موتر شوم، چهار جوان مسلح راهم را گرفتند و با تهدید به 
این که باالیم شلیک خواهند کرد، موترم را گرفته و با خودشان بردند؛ در حالی که پوسته ی پولیس 

هم در صدمتری ما وجود داشت.«
مریم، دختر 23 ساله  ای که کارمند یکی از نهادهای خارجی  است، هنوز هم ترِس رویدادی را با خود 
دارد که در آن  دو مرد موترسایکل سوار، بکس او را که در آن وسایل کاری و تیلفون هایش بودند، در 

یکی از مزدحم ترین  بخش های کابل، از  دستش ربودند.
پروان، یک موتر سایکل  به سوی خانه می رفتم که در کارته ی  پیاده  بود و  - »ساعت چهار عصر 
با سرعت طرفم آمد و تا سِر مه بلند کردم و خواستم خود ره گوشه بکشم، بکسم را از دستم چور 

کردند و رفتند.« 
شکاِر »شکارچیان«

یکی از شب های پاییزی  است و سرما، آهسته آهسته  بر فضای کابل مسلط می شود. کنار یکی از 
جاده هایی که از تایمنی به پروان دوم و کارته ی پروان می انجامد، در میان چند نفری که منتظر 

موترهای شهری اند، کسی هم دیده می شود که دورتر از دیگران ایستاده است.
چندین شب می گذرد که وی در جاده ها سرگردان است و می خواهد موتری را بیابد که سرنشینان 
آن، از تبهکاران کابل باشند و از این راه، بتواند آنان را از نزدیک ببیند؛ هرچند تاکنون به این هدفش 
قصه ی همسایه ی  زیرا  پول؛  مقداری  به جز  نیست،  در جیب هایش  هیچ چیزی  است.  نیافته  دست 

عبداهلل را به یاد دارد و می داند که بی پولی هم، برای باشند  گان کابل، خطرناک است!
بلی، این فرد »من« هستم و ساعت هاست که می خواهم شکارچیانی را شکار کنم که منتظر به دام 
انداختن ده ها تنی چون من   اند. در نهایت، یک موتر کروالی سیاه رنگ از راه می رسد و پیش پای 
من که جدا از دیگران ایستاده ام، توقف می کند. به داخل نگاه می کنم و می بینم که دو سرنشین دارد؛ 

یکی پهلوی راننده نشسته و دیگری هم در عقب.
می پرسم:

- »کجا؟«
راننده می گوید:

- »تو کجا میری؟«
همان پاسخی  است که انتظارش را دارم! برایم گفته اند که ماجراها، همواره چنین آغاز می شوند. در 

حالی که در را باز می کنم تا کنار همان جوانی که در عقب موتر است، بنشینم، می گویم:
- »من یک چهارراه باالتر پایین میشم.«

موتر حرکت می کند! همه سکوت کرده ایم و من - بی صبرانه - منتظرم که ببینم حدسم درست از 
آب در می آید یا نه!

زیر چشمی نفر پهلویی ام را می بینم و بعد نفر جلویی را با راننده می پایم. هر سه شان کم تر از سی سال 
دارند و از صورت و لباس های شان پیداست که باشنده ی اصلی کابل نیستند. از یک ایست بازرسی 
پولیس که می گذریم، ناگهان صدای آشنای کشیده شدن »گیت« تفنگچه را می شنوم. صدا از چوکی 

جلو، پهلوی راننده است؛ اما هنوز هم خبری نیست. در حالی که حوصله ی من سر رسیده است!
کمی دیگر که جلو می رویم، تا می خواهم ببینم نفر پهلویم مصروف چه کاری ا ست، می بینم که او 

یک چاقوی بزرگ را به پهلویم می گذارد:
- »شور نمی خوری، فهمیدی؟« 

متوجه می شوم که نفر جلو هم به عقب برگشته و تفنگچه را به طرف من گرفته است:
- »زود، زود شو، پیسه هایت را بکش!«

تا نقش  نوبت من است  زبان دیگران شنیده ام و حال دیگر  از  را گواهم که  درست همان چیزی  
بازی کنم. 

با سراسیمگی ساختگی می گویم:
- »پیسه؟ خو، خو اینه.«

نفر پهلویم با خشونت می گوید:
- »صبر، مه خودم می بینم.«

با سرعت جیب هایم را می پالد و پول هایم را کشیده، به نفر جلو می دهد.
- »کجاست، موبایل هایت؟«

- »موبایل ندارم!«
نفر جلو )با لحن تند(:

- »نداری؟ جوان آدم، بی موبایل می گردی در شهر؟ ای پیسه تو ره ببین به خدا، همی دو-سه هزار 
هم پیسه است؟«

 به زحمت جلو خنده ام را می گیرم:
- »وال غریب مردم استیم، چه کنیم دیگه؟«

نفر پهلو:
- »خو مقصد اگر گیر کردم پیشت، پیسه یا موبایل که ُپت کرده باشی، باز ِگله نکنی.«

عقب  کمی  را  خودش  نمی آید،  گیرش  چیزی  که  همین  و  می پردازد  جیب هایم  پالیدن  به  دوباره 
می کشد.

می کنید؟ حیف تان  ره  کارها  این  چرا  مگم  نیست.  زیاد  کرده  از شما  موبایل!  ندارم  که  - »گفتم 
نکرده؟«

با خشونت می گوید:
- »به تو غرض نیست. از همی چهارراهی )چهارراه پروان دوم( که تیر شدیم، پایینت می کنیم و 

تَشله   واری رخصت استی.«
راننده به حرف می آید و جوابم را می دهد:

   - »همی رقم دولت و همی رقم حساب که حق شه بتیم. ُکل مردمه از گشنگی و بی کاری کشتند!«
حیرت زده می گویم:

- »یعنی قصور دولت ره از مردم می کشید؟«
تا می خواهد چیزی بگوید، نفر پهلویی ام با دسته ی چاقو روی شانه ام می زند و می گوید:

- »گپ نزن! برو دیگه، زود پایین شو!«
می بینم که به چهارراه رسیده ایم؛ در حال پایین شدن هستم که نفر پهلو،  باز ُپر حرفی اش را شروع 

می کند:
- »مستقیم میری و پشتت ره هم نمی بینی! برو خوش باش که تو اولین نفر هستی که جور و سالم 

از پیش ما خالص شدی.«
همین که پایین می شوم، موتر به سرعت دور می زند و به سوی کلوله پشته می رود.

من هم دست هایم را داخل جیب های خالی ام می کنم و با سرعت به راه می افتم. باید زودتر به خانه 
برسم و - تا جزئیاتش از یادم نرفته - این ماجرا را هم درج گزارشم بسازم.
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و  سرطان  درمان  برای  بهتری  شانس  زنان 
سرطان  نشانه های  از  بعضی  دارند.  یافتن  شفا 
به راحتی  عالیم  این  که  اند  مردان  مخصوص 
قسمت های  از  بعضی  در  مشکل  نشان دهنده ی 
از  بعضی  می باشند.  تشخیص  قابل  و  بوده  بدن 
این  اند.  مخصوص  مردان،  در  سرطان  نشانه های 
بعضی  در  مشکل  نشان دهنده ی  به راحتی  عالیم 
انواع  بقیه ی  اما  می باشند،  بدن  قسمت های  از 
و  بوده  گنگ  است  ممکن  عالیم شان،  و  سرطان 

به راحتی قابل تشخیص نباشند.

 درد
درد  انواع  میزان  می رود،  باال  سن شان  افراد  هرچه 
درد  هرچند  می شود.  بیش تر  آن ها  در  خشکی  و 
معموال  بیش تر  و  است  پیچیده  و  مبهم  نشانه ای 
با این حال  اما  انواع درد نشانه ی سرطان نیستند، 
اولیه ی  نشانه های  درد  انواع  از  بعضی  دارد  امکان 
توصیه ی  طبق  باشند.  آقایان  در  سرطان  به  ابتال 
مزمن  و  ادامه دار  درد  امریکا، هر  جامعه ی سرطان 
باید توسط پزشک بررسی شود. حتا اگر مشکل و 
درد شما از سرطان نباشد، بازهم شما از مراجعه به 
پزشک  است  ممکن  که  چرا  می برید،  سود  دکتر 
بتواند برای درد شما و مشکلی که باعث آن شده، 

درمانی مناسب پیدا کند.

 تغییرات در بیضه ها
سال   ۳۹ تا   ۲۰ سنین  بین  معموال  بیضه  سرطان 
امریکا  سرطان  جامعه ی  می دهد.  رخ  آقایان  در 
به  ابتال  برای  مرتب  مردان  که  می کند  توصیه 
این سرطان آزمایش داده و هم چنین خودشان نیز 
بررسی  را  سرطان  این  به  ابتال  نشانه های  ماهانه 
نمایند. هر تغییر در سایز بیضه ها، از قبیل رشد یا 
کوچک شدن آن ها، می تواند نگران کننده باشد. به 
عالوه هرگونه ورم، برجستگی  یا احساس سنگینی 
اگر  داد.  قرار  مدنظر  باید  نیز  بیضه  کیسه ی  در 
احساس  خود  بیضه ی  در  سختی  توده ی  هرگونه 

کردید، سریعا به پزشک مراجعه نمایید.

 تغییرات در غدد لنفاوی
اگر هرگونه برجستگی  یا ورم در غدد لنفاوی خود 
بدن تان  دیگر  جاهای  و  گردن  روی  بغل،  زیر  که 
اگر  شوید.  نگران  باید  کردید  حس  دار د،  وجود 
و  می شود  بزرگ  تدریج  به  شما  لنفاوی  غده ی 
به  باید  است،  پیش  از یک ماه  بزرگ تر  اکنون  هم 
را  شما  لنفاوی  غدد  دکتر  نمایید.  مراجعه  پزشک 
به   شما  مشکل  می کند  مشخص  و  کرده  بررسی 
دیگری همچون  مشکل  به  است  یا  دلیل سرطان 

ورم غدد لنفاوی دچار شده اید.

توده ی پستان
احتماال  می کنید،  فکر  آقایان  اکثر  مثل  شما  اگر 
آقایان  در  پستان  سرطان  به  ابتال  خطر  هیچ گاه 

آقایان  در  سرطان  این  هرچند  نمی گیرید.  را جدی 
دارد.  آن وجود  دادن  امکان رخ  اما  نیست؛  معمول 
دقت  با  باید  آقایان  پستان  نواحی  در  توده  هر 
امریکا  سرطان  جامعه ی  هم چنین  شود.  بررسی 
توده ی  جز  به  دیگر  خطرناک  عالمت  چندین 
قرار می دهد،  اشاره  را مورد  ناحیه  این  سرطانی در 

این نشانه ها شامل این ها اند:
فرورفتگی و یا چروک پوست سینه

داخل رفتن نوک پستان
سرخ شدن  یا پوسته پوسته شدن پوست پستان

ترشحات چرکی از پستان

تب
اگر شما بدون دلیل دچار تب شدید، ممکن است 
این تب نشان دهنده ی ابتال به سرطان باشد، البته 
همچون  دیگری  مشکالت  نشانه ی  می تواند  تب 
سرطان  انواع  از  خیلی  باشد.  عفونت  ذات الریه  یا 
تب  شوند ؛  باعث  است  مراحل رشدشان ممکن  در 
برای مثال انواع سرطان های خون شامل لوسمی و 

لنفوم باعث ایجاد تب می شوند.

کاهش وزن غیرعادی
در صورت از دست دادن ۱۰ درصد وزن بدن در ۳ 
تا ۶ ماه، بدون این که ورزش کنید، یا رژیم بگیرید، 
معتقد  وی  کنید؛  مراجعه  پزشک  به  حتما  باید 
خالفش  که  زمانی  تا  وزن  کاهش  این  که  است 
پزشک تان  از  است.  سرطان  نشانه ی  نشده،  ثابت 
بخواهید که شما را آزمایش یا حتا سی تی اسکن 
نشانه ی  شما  وزن  کاهش  که  شود  معلوم  تا  کند 
سرطان است  یا مشکالت دیگر، مثال تیرویید پرکار!

درد شدید شکمی و افسردگی
درد  که  مردی  هر  اند،  معتقد  پزشکان  از  بعضی 
شدیدی در ناحیه ی شکم دارد و احساس افسردگی 
بعضی  که  چرا  دارد؛  معاینه  به  نیاز  می کند،  هم 
و  پانقراس  بین سرطان  نشان می دهند،  تحقیقات 

افسردگی ارتباطی وجود  دارد.

 خستگی
نشانه های  از  یکی  می تواند  فرسودگی  و  خستگی 
است  ممکن  خستگی  این  باشد.  سرطان  مبهم 
می تواند  و  بوده  سرطانی  غده ی  رشد  از  ناشی 
مانند  سرطان ها؛  از  بعضی  به  ابتال  نشان دهنده ی 
سرطان خون، سرطان معده  یا سرطان روده ی بزرگ 

باشد.

سرفه های مداوم
هرچند که سرفه معموال از نشانه های بیماری هایی 
بوده  یا  حساسیت  و  آنفلوانزا  سرماخوردگی،  چون 
حتا از عوارض جانبی بعضی از داروها می باشد؛ اما 
هفته   ۴ تا   ۳ از  بیش تر  که  طوالنی مدت  سرفه ی 
طول بکشد، به خصوص در افراد سیگاری، می تواند 

خطرناک باشد.

مشکل در بلعیدن و خوردن
مشکلی که در زمینه ی بلعیدن و فرودادن غذا رخ 
می دهد، می تواند نشانه ی سرطان دستگاه گوارش، 

مثال سرطان مری باشد.

 تغییرات پوستی
و  گوشتی  خال های  تغییرات  که  می دانیم  ما   اکثر 
پوست  سرطان  مشخص  نشانه ی  سیاه  خال های 
بیش  شدن  پوسته  پوسته   یا  خون ریزی  هستند. 
می باشد.  خطرزا  عالیم  از  یکی  نیز  پوست  حد  از 
هرچند  تعیین کردن این که چه مدت این مشکالت 
معتقدند،  پزشکان  اما  است؛  مشکل  بکشد،   طول 
اگر این عالیم بیش تر از چند هفته طول بکشند، 

می بایست حتما به پزشک مراجعه کرد.

خون ریزی غیرطبیعی
که  خود  بدن  از  بخش هایی  در  که  زمانی  هر 
دیدید،  خون ریزی  نیست،  منطقی  و  نداشته  سابقه 
خون  خون،  آوردن  باال  نمایید.  مراجعه  پزشک  به 
از  مدفوع  در  خون  و  ادرار  در  خون  دهان،  آب  در 
خون  مثال،  به طور  می باشند.  خطرناک  نشانه های 
در مدفوع می تواند نشانه ی ابتال به سرطان کولون 

)روده ی بزرگ( باشد.

تغییرات دهانی
همه، به خصوص افراد سیگاری همیشه باید نسبت 
سفید  نقاط  دهان شان  یا  درون  سفید  تکه های  به 
هردوی  که  چرا  باشند؛  حساس  زبان شان  روی  بر 
این نشانه ها می توانند عوامل پیش سرطانی، به نام 

باشند. لکوپالکیا 

 سوء هاضمه
و  است  خطرناک  هیچ  دلیلی  بدون  سوء  هاضمه 
بیماری های خطرناکی  اولیه ی  نشانه های  می تواند 

چون سرطان مری، معده  یا دهان باشد.

مشکالت ادراری
هرچه سن مردان افزایش می یابد، مشکالت ادراری 
در  )به خصوص  ادرار  دفعات  تعداد  افزایش  شامل 
خالی  احساس  ادرار کردن،  به  نیاز  احساس  شب(، 
ریختن  ادرار،  در  توانایی  عدم  مثانه،  کامل  نشدن 
ادرار هنگام خندیدن  یا سرفه  یا ضعف شدت ادرار 

کردن بیش تر می شوند.
مشکالت  این  دچار  سن  افزایش  با  مردی  هر 
می شود. اما در صورتی که  به این مشکالت دچار 
شدید، باید به پزشک مراجعه کنید؛ چرا که ممکن 
پروستات  سرطان  از  ناشی  مشکالت  این  است 
به  شما  این که  از  آزمایش  انجام  با  پزشک  باشند. 
این سرطان مبتال هستید یا خیر، اطمینان حاصل 

)برترین ها( می کند. 
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بگو مگو از

جغرافیای افتخار
از سر و صورتش  است.  افتخار  افغانستان جغرافیای  
»نواندیش«،  جهان  متفکر  اولین  می بارد.  افتخار 
»سید  دنیا  نابغه ی  و  »غنی«  جهان  متفکر  دومین 
جالل« از ما اند. احمد شاه بابا و ظاهر شاه بابای ملت و مسعود قهرمان جنگ 
و  کوه ها  و  کوچه ها  پس  و  کوچه ها  همین  در  سیاسی  خردمند  خلیلی  و  سرد 
دره های سرا پا افتخار به دنیا آمده اند. باز هم در این روزها افتخاری نصیب این 
جغرافیای  سراپا افتخار شد و ... اما نمی دانم با این همه افتخار چرا لقمه  ی نان مان 
را روزانه از WFP به دست می آوریم، امنیت زنان مان را مایکل و ماری خارجی 
تأمین می کنند، لب سرک از سرما و گرسنگی می میریم؟ نمی دانم این پرسش 
جهان  »شیخ الحدیث  و  پریشان حال«  »متفکر  و  سیاست«  علم  » عالم  باید  را 
اسالم« و »امیر مؤمنان مجاهدان« کشورهای اسالمی پاسخ دهد. خوش بختانه 
کم متفکر و مفسر و عالم دین نداریم. شاید تا هنوز کسی نپرسیده است. من 

متعجب و گیج مانده ام.

به شما حمله می کنیم!
طالبان  و  القاعده  گروه  انتحاری  نیروهای  از  موجی 
از مدارس پاکستان، به افغانستان سرازیر شده و قرار 
است در سرمای فصل زمستان، حمالت گسترده تری 

را متمرکز به شهرهای افغانستان انجام دهند.
نمایندگان مجلس، بزرگان  امنیتی، مقام های دولتی،  نیروهای  این حمالت  در 
قومی، رسانه ها و گروه های فرهنگی که جنایات تروریستان را تقبیح می کنند 

هدف قرار خواهند گرفت.
توجه  محور  نیز  افغانستان  نقطه ی  امن ترین  شریف،  مزار  مورد،  تازه ترین  در 
تروریستان منطقه  ای قرار گرفته و عملیات دهشت افگنی در این شهر نیز روی 
در  دشواری  روزهای  اساس،  این  بر  است.  طالبان  و  القاعده  ستیزه جویان  میز 

پیش خواهیم داشت.
من نگرانم. نگران خودم و شما.

امیدوارم  هیچ کسی این ُهشدارها را سطحی نگیرند، به خصوص نیروهای بیدار 
برای  و  ما عمر طوالنی  برای همه ی  ملی.  ارتش  و  ملی  پولیس  ملی،  امنیت 

دهشت و تروریسم مرگ و نابودی آرزو می کنم.

داوود خان کودتا کرد، محمود خان  وقتی  می گویند 
اچکزی در پاکستان سخت گریست و گفت: »د پختنو 
کلی و ران شو«. کلی، قریه یا روستا معنا می دهد؛ اما 
اگر این جمله او را به فارسی برگردان کنیم، »خانه/

سرزمین پشتون ها ویران شد« معنا می شود. اگر پشتون های این سوی دیورند بر 
کبکبه و تاج و تخت سوار بودند؛ اما در آن سوی مرز »روزگار خوش« نداشتند. 
لذا ست که افغانستان »خانه ی امن« پشتون های هر دو سوی مرز بود و اکنون 
نیز چنین است. در شهر جالل آباد، در یک برنامه ی شعر خوانی شرکت کردم. 
و  کابل  کردن  یک جای  و  پشتونستان  و  پشتون  مورد  در  شاعران  اکثر  تقریبا 
پشاور شعر می گفتند. برای من بسیار جالب بود که در آن جا کسی از »افغانیت« 
تحصیل کرده،  پشتون  هر  فاضله ی  مدینه ی  نمی گفت.  سخن  »اسالمیت«  و 
»پشتونستان« است. به نظر من، دیورند با تقسیم کردن پشتون ها در دو سوی 
خط، بزرگ ترین ظلم را در حق پشتون ها و بقیه اقوام خراسانی کرد. بر پشتون ها 
ظلم شد؛ چون یک ملت را دو پارچه کرد. بر بقیه اقوام این کشور ظلم شد؛ چون 
اکثریت یک پارچه و مستبد را بر سرنوشت شان حاکم کرد. اکنون با گذشت بیش 

از یک قرن، نتوانستیم مشکل دیورند را حل کنیم، بعد از این هرگز!
پ.ن: سخنرانی کوتاه به مناسبت بی مضمونی بود.

عظیم بشرمل

Mukhtar Wafayee

خالق ابراهیمی







سوال این است که منابع تمویل براي پیش برد جنگ، از 
مي گیرد؟براي  قرار  تروریستان  اختیار  در  چگونه  و  کجا 
اما  دارند؛  وجود  متعدد  جواب هاي  سوال،  این  به  پاسخ 
به صورت مشخص به دو فکتور مهم داخلي اشاره مي کنم. 
اول، اقتصاد جنگ، اقتصاد سیاسي مواد مخدر و در مجموع 
فعالیت هاي غیر قانوني  و  تروریزم  تمویل  براي  منابع اصلي  اقتصاد غیر قانوني، همواره 
مسلحانه در کشور اند. یک بخش کالن از درآمدهاي حاصل از این بخش به تروریستان 
و شبکه هاي هراس افگن انتقال مي یابد. متأسفانه  تالش هاي دولت و جامعه ی جهاني 
به  نا امید کننده اي  طرز  به  مشخص،  دالیل  به  بنا  مخدر،  مواد  اقتصاد  کنترول  براي 
به  تروریستان  نشود،  آورده  کنترول  تحت  بخش  این  که  زماني  تا  رسیده اند.  بن بست 

مشکل کمبود پول مواجه نمي شوند.
دوم، سیستم مالي غیر رسمي )مشخصا سیسم حواله داري( گسترده در کشور است که 
این  از  تروریزم  تمویل  و  پول شویي  به خصوص   غیر قانوني،  پولي  معامالت  از  اکثریت 
بانک داري  از طریق سیستم  پولي  معامالت  طریق صورت مي گیرد. بخش گسترده ی 
رسمي نه، بلکه از طریق سیستم غیر رسمي صورت مي گیرد و دولت کمترین کنترول 
بر این بخش اقتصاد کشور ندارد. یک بخش عمده ی منابع پولي براي تمویل تروریزم 
و پیش برد جنگ، بدون دغدغه از این طریق در اختیار تروریستان در سراسر کشور قرار 

مي گیرد.
در  دولت  این که  مگر  نیست،  ممکن  کشور  در  پایدار  ثبات  و  امنیت  ایجاد  بنابراین، 
راستاي کنترول اقتصاد غیرقانوني؛ مانند اقتصاد مواد مخدر و از بین بردن سیستم مالي 

غیر رسمي، به موفقیت هاي چشم گیر برسد.

Reza Farzam!15 نشانه ی سرطان که آقایان نادیده می گیرند
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قرعهکشيمرحلهی
يکهشتمنهاييچمپيونزليگ

بوتراگنيو:90دقيقهیآلمان
بسيارخطرناکاست

تیم ها،  انجام شد و  لیگ قهرمانان، شب گذشته  قرعه کشي 
مطابق  شناختند.  را  یک هشتم  مرحله ی  براي  خود  رقباي 
سال های گذشته، تیم های صدرنشین، در یک گروه و تیم های 
دوم هر گروه در گروه دیگری قرار گرفتند. در ابتدا کارل  هاینز 
ریدله از قهرمانی در چمپینونزلیگ به همراه دورتموند صحبت 
کرد و عنوان کرد که یکی از بزرگ ترین افتخارات زندگی اش 
لیگ  برگزاری  رییس  مارکتی،  جورجیو  سپس  است.  بوده 
قهرمانان، در باره ی   نحوه ی قرعه کشی توضحیاتی به حضار 
به  بازی ها  که  شد  انجام  قرعه کشی  آن  از  پس  و  کرد  ارائه 

شرح زیر اند:
چلسی-پاریس سنت جرمن

بارسلونا-منچسترسیتی
اتلتیکومادرید- لورکوزن

دورتموند – یوونتوس
ریال مادرید – شالکه

بایرن مونیخ – شاختار دونتسک
آرسنال - موناکو

پورتو - بازل
دیدارهای دور رفت در تاریخ ۲8 و ۲۹ قوس و هم چنین 5 و ۶ 
جدی برگزار خواهند شد و دیدارهای دور برگشت، در تاریخ ۱۹، 

۲۰ ، ۲۶ و ۲7 جدی  برگزار خواهند شد.

در  شالکه  و  مادرید  ریال  تکراری  جدال  مورد  در  بوتراگنیو  امیلیو 
یک هشتم چمپیونزلیگ چنین گفت: »مسلما قرعه ی بدی نبود و 
ما طبعا خوش بین هستیم. از سال گذشته خاطره و البته تجربه ی 
فوتبال  اما  کردیم.  تمام  را  کار  رفت  بازی  همان  در  داریم.  خوبی 
ورزش بی رحمی است. شالکه ورزشگاه بزرگ و  هواداران پرشوری 
 ۹۰ بود.  نخواهند  ما  برای  ساده ای  حریف  بدون شک  آن ها  دارد. 
دقیقه بازی رفت در آلمان، بسیار خطرناک است و باید سعی کنیم 
نتیجه ی مطلوبی در آن بازی کسب کنیم تا کار برای بازی برگشت 
ساده تر باشد. امیدوارم برای قرعه کشی یک چهارم، بار دیگر به نیون 

برگردم«.

بيلچگونهگرانترينبازيکندنياشد؟

دخيا:برايقهرمانيميجنگيم

بنيتس:مشکلناپوليتاکتيکينيست

اشمايکل:نويردررقابتبارونالدو
پايينتراست

طفرهرفتنفانخال
ازصحبتدربارهیآيندهیدخيا

کاسياس:درمراکش
احساسبودندرخانهراداريم

گرت بیل، هافبک ولزي باشگاه ریال مادرید مسیر 
ترقي در فوتبال جهان را به سرعت طي کرد.  او با 
نمایشی درخشان در لباس تاتنهام، نظر تیم های 
بزرگ دنیا را به خود جلب  کرد و در نهایت با مبلغ 
باور نکردنی حدودا ۱۰۰ میلیون دالری راهی ریال 
شد. انتقالی که او را به گران قیمت ترین  فوتبالیست 
جهان تبدیل کرد .   نمایش او در لباس مادرید نیز 
از  یکی  روز ها  این  بیل  است.  بوده  درخشان 
سریع ترین و بهترین  بازیکنان دنیاست. او در باره ی 
برای سازمان  مهره ای خطرناک  به  این که چطور 

دفاعی حریف تبدیل شوید، صحبت کرده  است:
حریف تان را بشناسید

ما همیشه یک جلسه ی تیمی داریم تا با حریف 
آشنا شویم. نحوه ی بازی آن ها را می بینیم و نوع 
را  بررسی می کنیم.  بازیکنان شان  بازی تک تک 
را  حریف  نقاط ضعف  تا  می کند  کمک  کار  این 
بشناسید و راه های ضربه زدن به آن ها را پیدا کنید. 
قبلی ام  نمایش های  به  دارم  دوست  من  همیشه 
خوبی  نمایش  اگر  کنم.  فکر  حریف  یک  مقابل 
داشته ام، با اعتماد به نفس وارد  زمین می شوم. در 
غیر این صورت، فقط سعی می کنم بازی خودم را 

انجام دهم و به توانایی هایم اعتماد کنم.
انرژی خود را ذخیره کنید

یک  باشیم،  داشته  بازی  بعد از ظهر  شنبه  اگر 
جلسه ی تمرینی سبک در جمعه برگزار می کنیم. 
این تمرین معمولی است و  بیش از اندازه به خود 
فشار وارد نمی کنیم. تا جایی که ممکن است، باید 
قبل از بازی انرژی خود را ذخیره کنید. به محض 
 این که از تمرین به خانه می روم، استراحت می کنم 
و بین ۹ تا ۱۰ ساعت می خوابم. بیش از اندازه به 
بازی فکر نمی کنم. در  این حالت وقتی وارد زمین 

می شوم، کامال آماده و سرحالم.
بدن و ذهن تان را آماده کنید

روز مسابقه معموال یک ساعت و نیم قبل از شروع 
با بقیه  بازی به ورزشگاه می رسیم. در این مدت 
انجام  و حرکات کششی  بازیکنان حرف  می زنیم 
می دهیم. هرکس برنامه ی روتین خودش را دارد. 
من دوست دارم مطمئن شوم که آب بدنم  کافی 
است تا در طول ۹۰ دقیقه انرژی ام را حفظ کنم. 
برای تحریک خودشان موسیقی گوش  بازیکنان 

آرام  ندارم.  استرسی  از  بازی  قبل  من  می دهند. 
هستم و به بازی کردن طبیعی خودم فکر می کنم  .
طوفانی آغاز کنید خیلی خوب است که همیشه با 
یک کنترول خوب بازی را آغاز کنید. باید بهترین 
دفاعی  حریف  منطقه ی  در  دویدن  برای  را  زمان 
شما  اول  دفعه ی  مدافع  یک  اگر  کنید.  انتخاب 
به  به آن فکر نکنید و فقط  زیاد  را مغلوب کرد، 
توانایی تان اعتماد کنید.  اعتماد به نفس، 5۰ درصد 
مبارزه ای است که پیش رو دارید. هروقت مدافعان 
فشار  بیاورید.  آن ها  روی  دارند،  اختیار  در  را  توپ 
مجبورشان کنید اشتباه کنند. اشتباه، روی اعتماد 
کنید  کاری  دارد.  زیادی  تأثیر  مدافعان  به نفس 

همیشه نگران تقابل  با شما باشند.
رحم نکنید

به طور مداوم  با یک مدافع درگیر هستید،  وقتی 
بدوید. هر زمان در چنین مسابقه ای  به سمتش 
اگر  شود.  بازی  تمام  آن  ندارم  دوست  هستم، 
می بینید که دارند خسته می شوند، از این موضوع 
اعتماد به نفس بیش تری بگیرید. معموال آن ها از 
این  ندهید  اجازه  می گیرند.  کمک  دیگر   ی  کس 
مسئله شما را تسلیم کند و سعی کنید مدافعان 
روش،  راحت تر  این  با  نگه دارید.  تنها  همیشه  را 
می توانید دورشان بزنید و از خستگی شان   نهایت 
به  کنید  مجبور  را  مدافعی  اگر  ببرید.  را  استفاده 
را  خطر  ایجاد  برای  مناسب  برود،  فضای  عقب 

به دست آورده اید.
ذهن تان را مقاوم کنید

من  به  حرفی  حریف  تیم  از  بازیکنی  زمان  هر    
پاسخ  اگر  نمی دهم.  نشان  می زند، عکس العملی 
من  کند.  نفوذ  در  شما  توانسته  او  یعنی  بدهید، 
چیزی نمی گویم و به آن ها اجازه می دهم حرف شان 
را بزنند. زمانی که توپ را گرفتم، از آن ها رد می شوم 
 تا نشان بدهم صحبت های شان تأثیری نداشته اند. 
اجازه می دهم کیفیت بازی  ام به جای من صحبت 
کند. حاال مدافعان کمی  بیش تر من را می زنند و 
گاهی اوقات سه بازیکن مستقیما مأمور مهار من 
هستند. این اتفاق باعث شده مجبور به پیشرفت 
 بیش تر شوم و حاال به دنبال راه حل های بیش تری 

برای سناریو های مختلف هستم.

دیوید دخیا، دروازه بان منچستریونایتد پس از 
معتقد  لیورپول  مقابل  تیمش   ۰-۳ پیروزي 
است که تیمش در فصل جاري براي کسب 
فان پرسی،  رابین  گول های  مي جنگد.  جام 
خوان ماتا و وین رونی باعث شد تا شاگردان 
فان خال بتوانند یک شنبه شب مقابل رقیب 
دیرینه ی خود پیروز شوند. البته دیوید دخیا، 
عکس العمل های  با  و  بود  بازی  ستاره ی 
فوق العاده ای که از خود به نمایش گذاشت، 
به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

گفت:  اسپورتس  اسکای  با  مصاحبه  در  او 
»باید قدم به قدم، بازی به بازی پیش برویم. 
می خواهیم در صدر جدول باشیم، ولی باید 
کنیم. خوشحالم  تالش  و  تمرین  به سختی 
که سه امتیاز مقابل لیورپول گرفتیم. خیلی 
خوب بازی کردیم و ۳ گول به ثمر رساندیم 
که این فوق العاده است. در نیمه ی اول، دو 
گرفتیم.  بالوتلی  و  استرلینگ  مقابل  تیم 
این  و  رساندیم  ثمر  به  را  گول  سومین  ما 

باورنکردنی بود«.

رافا بنیتس، سرمربي ناپولي مدعي شد که در 
شکست تیمش مقابل میالن، آن ها مشکل 
تاکتیکي نداشته اند. روند شکست ناپذیری های 
ناپولی یک شنبه شب با شکست ۲-۰ مقابل 
میالن در سن سیرو شکسته شد، دیداری که 
از سال ۲۰۱۱ در آن شکست نخورده  ناپولی 
او  درگیری  و  بود. عملکرد ضعیف هیگواین 
با هم تیمی ها و داور، مورد انتقاد بنیتس قرار 
گرفت و او گفت که تیمش مشکل تاکتیکی 

ندارد.
را  »بازی  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  بنیتس 
گول های  به  تیم  و  کردیم  شروع  بد  خیلی 
ولی  داد؛  واکنش  دوم  نیمه ی  در  خورده اش 

هیگواین خوب کار نکرد. اگر هیگواین مثل 
بازی  در  پست  همان  در  بود،  گذشته  فصل 
بازی  اواخر  در  ولی  شد.  گرفته  بازی  امشب 
نتوانستیم  و  داشتیم  خوبی  موقعیت های 
میالن  باره ی  در  ما  کنیم.  استفاده  آن ها  از 
کوچکی  باشگاه  آن ها  می کنیم،  صحبت 
نیستند. بازیکنان با کیفیتی دارند و ما آن ها 
ندادیم. طبیعی است که  قرار  را تحت فشار 
بتوانند ما را تحت فشار قرار دهند. مشخصا 
باید بازی هایمان را ببریم تا به صدر نزدیک 
برایمان  سوم  رده ی  به  رسیدن  حاال  شویم. 
که  می دانیم  ولی  شد  خواهد  سخت  خیلی 

سری A لیگ خیلی سختی است«.

سابق  دروازه بان  اشمایکل،  پیتر 
نویر  مانویل  که  شد  مدعي  منچستریونایتد 
رونالدو  با  رقابت  در  نمي تواند  هیچ وجه  به 
به توپ طال برسد. اشمایکل از حضور یک 
فیفا  نهایی  نفره ی   ۳ لیست  در  دروازه بان 
ولی  کرد،  خوشحالی  ابراز  طال  توپ  برای 
غیرممکن  را  نویر  مانویل  به  آن  رسیدن 

دانست.
رونالدو  جز  به  نفر  یک  »چگونه  گفت:  او 
که  است  خوب  خیلی  ببرد؟  را  آن  می تواند 
فکر  ولی  است،  دروازه بان  نفر   ۳ از  یکی 
به دست  را  آن  بتواند  بار  این  نویر  نمی کنم 
آورد. فکر می کنم رونالدو بسیار خوب بوده 
و آن را به دست خواهد آورد. خیلی وقت بود 

که یک دروازه بان در جمع ۳ نفر قرار نگرفته 
نمایش های  گاهی  اخیر  سال  چند  در  بود. 
خیره کننده ای از دروازه بان ها در جام جهانی 
روبن  آرین  با  او هم چنین  دیده می شد.  و ... 
بازیکن  بهترین  عنوان  که  بود  رقابت  در 
دروازه بانی خیلی  آورد. حاال  به دست  را  اروپا 
دارند  دوست  بچه ها  است.  شده  محبوب 
درون دروازه بازی کنند. در آینده خواهیم دید 
که جوایز زیادی به گولر ها می رسند. نویر در 
است.  جهان  دروازه بان  بهترین  حاضر  حال 
بودند که در  نیز  ثیبا کورتوا  بازیکنانی مثل 
جام جهانی خوب کار کردند. دروازه بان های 
جوان خوبی هستند؛ ولی فکر می کنم گولر 
خوب در جام جهانی با همه چیز فرق دارد«.

منچستریونایتد  فان خال،سرمربي  لوییس 
پس از عملکرد خیره کننده ي دخیا در دیدار 
باره ی   در  کردن  از صحبت  لیورپول،  مقابل 
آینده ي او در این باشگاه سر باز زد. دخیا در 
استرلینگ،  و  بالوتلی  مقابل  چندین صحنه 
و  داشت  فوق العاده ای  عکس العمل های 
مقابل  پیروزی  در  یونایتد  عامل  مهم ترین 
ایکر  جانشین  را  او  بسیاری  بود.  لیورپول 
کاسیاس در مادرید می دانند و معتقدند، ریال 

به هر نحوی او را به خدمت خواهد گرفت.
»فکر  گفت:  خبرنگاران  درجمع  فان خال 

نمی کنم شما )مطبوعات( با چنین چیز هایی 
آشنا باشید. این چیزها بین باشگاه و بازیکن 
را  آن  در  دخالت  حق  مطبوعات  و  است 
می کنم  »فکر  داد:  ادامه  فان خال  ندارند«. 
تیم خیلی خوب کار کرد و دخیا هم نقش 
نمی خواهم  داشت.  پیروزی  این  در  بزرگی 
تمامی  بلکه  کنم،  تعریف  دخیا  از  فقط 
هستیم  تیم  یک  ما  بودند.  خوب  بازیکنان 
و فقط یک بازیکن نیست که پیروزی را به 
ارمغان می آورد. می توانم بازیکنان دیگری را 

هم نام ببرم که خیلی خوب بازی کردند«.

براي شرکت در  ریال مادرید یک شنبه شب 
وارد کشور مراکش و  باشگاه ها  جام جهاني 
شهر رباط شد. ریال مادرید در دوره ی جدید 
این مسابقات برای اولین بار حاضر می شود. 
میان  در  مراکش،  به  ورود  از  پس  ریالی ها 
سوفیتل  هوتل  در  هواداران شان  استقبال 

مستقر شدند.
کهکشانی ها  کاپیتان  کاسیاس«،  »ایکر 
مورد  در  فیفا،  وب سایت  با  مصاحبه  در 
»تازه  گفت:  چنین  مادرید  ریال  شرایط 
جو  که  بگویم  باید  و  شده ایم  مراکش  وارد 

است.  مادرید  با  متفاوت  این جا  آب و هوایی 
البته مطمئنم که در بازی فردا مقابل کروز 
این کشور  در  هواداران مان  از حمایت  آزول، 
ما  از  استقبال  نیز  بدین جا  تا  و  برخورداریم 
در خانه  بودن  احساس  بوده که  به گونه ای 
را داریم. می خواهیم همان روند خوب سال 
البته  و  ادامه دهیم  این فصل  را در  گذشته 
به جام های بیش تری دست یابیم. قهرمانی 
در جام جهانی باشگاه ها نیز یکی از اهداف 

ریال است«.









آریونل روبنالدو،
لقبجديدبايرنيهابرايروبن

آرین روبن با دو گول تماشایي که دیروز در دربي ایالت باواریا 
بین بایرن و آگسبورگ به ثمر رساند، آمار گول هاي خود را در 
فصل جاري بوندسلیگا به عدد هشت رساند و تیمش در نهایت 
موفق شد با نتیجه ی مقتدرانه ی 4 بر صفر پیروز میدان شود. 
پس از این دیدار، کارل هاینس رومنیگه، نایب رییس بایرن 
با ستایش عملکرد هافبک هالندی تیمش گفت: »آرین برای 
من بهترین بازیکن دنیاست«. پپ گواردیوال هم گفت: »یک 
بازیکن حرفه ای؛ یک بازیکن فوق العاده؛ از داشتن بازیکنی 

با این همه توانایی خوشحالم«.
روبن به این تمجیدها این گونه پاسخ داد: »خوشحالم، ولی 

فکر می کنم بازیکنان دیگری هستند که از من بهترند«.
که  نویر  مانویل  از  اگر  است  معتقد  بایرن  رییس  نایب 
بازیکن  بهترین  روبن  کنیم،  صرف نظر  است،  دروازه بان 
مادرید  ریال  از  رونالدو  کریستیانو  گرچه  دنیاست.  فوتبال 

و لیونل مسی از بارسلونا دو فوتبالیستی هستند که در کنار 
نویر کاندیدهای نهایی کسب توپ طالی جهان قلم داد می شوند. در فصل جاری 

هواداران بایرن بهترین روبن تمام اعصار را مشاهده می کنند. او اخیرا به ندرت دچار 
فصل  برگشت  دور  در  او  است.  شده  حرفه ای تر  همیشه  از  و  می شود  مصدومیت 

از  را  آلمان و چمپیونزلیگ  بایرن سه جام قهرمانی بوندسلیگا، حذفی  13-2012 که 
آن خود کرد، درخشش خیره کننده ای داشت و با گولی که در فاینل چمپیونزلیگ مقابل 

دورتموند به ثمر رساند، موجب پیروزی باواریایی ها شد. این بازیکن سی ساله در فصل 
جاری هشت گول در بوندسلیگا و دو گول در لیگ قهرمانان وارد دروازه ی حریفان بایرن 

کرده است و نباید فراموش کرد که هنوز در دور رفت این رقابت ها به سر می بریم. در دو بازی 
بوندسلیگایی برابر گالدباخ و  هامبورگ که بایرن به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گول دست 
نیافت، روبن در ترکیب قرار نداشت تا بتواند گول بزند یا حداقل پاس گول بدهد. در مقایسه 
با اللیگای اسپانیا، مسی 13 گوله است و رونالدو 25 بار دروازه ی حریفان ریال را گشوده که 
آماری کم نظیر در نوع خود به شمار می رود. رومینیگه با اشاره به این قیاس افزود: »او هنوز 
کامال به یک آریونل روبنالدو تبدیل نشده«. ماتیاس سامر هم از موج تحسین این هافبک 
هالندی عقب نماند و گفت: »او بازیکن خیلی خیلی مهمی برای تیم ماست. او ژن پیروزی 

دارد؛ جاه طلب است و همیشه حرفه ای تمرین می کند.
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دیده بان  مسئوالن  روز:  اطالعات 
واکنش  در  )نی(  افغانستان  آزاد  رسانه های 
کردند،  اعالم  طالبان  اخیر  اعالمیه ی  به 
را  رسانه ها  فعالیت  جلو  تهدید  با  طالبان 
مرکز  بر  حمله  از  پس  نمی توانند.  گرفته 
یک  اجرای   هنگام  فرانسه  فرهنگی 
اعالمیه  ای  نشر  با  طالبان  تیاتر،  نمایش 
به  را  مدنی  نهادهای  و  رسانه ها  که  گفتند 
قرار  هدف  ضد اسالمی  فعالیت های  دلیل 

می دهند.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی دیروز در 
یک نشست خبری در کابل گفت که نشر 
این  نشان دهنده ی  طالبان  اخیر  اعالمیه ی 
است که آنان به معنای واقعی دهشت افگن 
و تروریست اند. او افزود که طالبان با نشر 
در  بیش تر  که  اند   تالش  در  اعالمیه  این 
رسانه ها ظاهر شوند و صحبت ها و نام شان 

بر سر زبان ها باشد.
اما او این هدف طالبان را کور خواند و گفت 
افغانستان  رسانه های  بدانند،  باید  آنان  که 
را  طالبان  گروه  اگر  و  دارند  واحد  صدای 
افغانستان  در  نام شان  دیگر  کنند،  تحریم 
نخواهد بود: »هیچ خبرنامه و هیچ تهدیدی 
را  افغانستان  در  خبرنگاری  کار  نمی توا ند 

متوقف سازد و دچار چالش کند«.
به  سخنانش  دیگر  بخش  در  خلوتگر 
اخیر  سال  چند  در  خبرنگاران  چالش های 
و  جهمور  رییس  که  گفت  و  کرد  اشاره 
را  خبرنگاران  امنیت  تأمین  اجرایی  رییس 

در  که  افزود  او  دهند.  قرار  اولویت شان  در 
سال های گذشته حدود 47 خبرنگار کشته 
شده و این نشان دهنده ی چالش ها در برابر 

خبرنگان است.
برای  سال  خونین ترین  را  امسال  خلوتگر 
 7 تعداد  به  که  گفت  و  خواند  خبرنگاران 
در  او،  گفته ی  به  شده اند.  کشته  خبرنگار 
در  خشونت  و  جراحت  واقعات  روان  سال 
برابر خبرنگاران نیز نسبت به سال گذشته 
نهادهای  که  افزود  او  اما  یافته اند.  افزایش 
زمینه ی  در  که  داده اند  اطمینان  امنیتی 
هر  از  بیش  رسانه ها  و  خبرنگاران  حفاظت 

زمانی تالش می کنند.
کار روی یک مقرره 

رییس اجرایی نی در نشست دیروز گفت که 

در حال حاضر کار روی یک مقرره در مورد 
مصئونیت خبرنگاران جریان دارد. او افزود 
بازداشت،  هنگام  رسانه  ای  نهادهای  که 
مورد  در  آن  از  باالتر  مواردی  جراحت  یا 
و  حقوق  تا  دارند  مسئولیت  کارمندان شان 
خاتمه  رهایی  یا  تا  را  کارمند شان  امتیازات 

یافتن آن موارد بپردازند.
او از بازنگری در مقرره ی اشتغال رسانه ها 
خبر داد و گفت که یک کمیته به اشتراک 
برخی  سرپرست های  و  رسانه  ای  نهادهای 
می کند.  کار  مقرره  این  روی  وزارت ها  از 
مقرره  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  خلوتگر 
توسط  آن  تصویب  با  و  نهایی  به زودی 
عمل  آن  مطابق  رسانه ها  صاحبان  کابینه، 

کنند.

از کاهش  و صنایع  تجارت  وزارت  اطالعات روز: 
حدود 2٠ درصدی قیمت تیل در کشور خبر داد؛ اما 
شماری از رانندگان می گویند که کاهش قیمت تیل 
قوقندی،  مسافر  است.  متفاوت  و  اندک  بازارها  در 
 4٠ کاهش  که  گفت  دیروز  وزارت  این  سخنگوی 
درصدی قیمت تیل در بازارهای جهان، باعث کاهش 

2٠ درصدی قیمت تیل در کشور شده است.
صنایع  و  تجارت  وزارت  گفت،  آزادی  رادیو  به  او 
و  ملی  تاجران  از  شماری  و  گاز  و  نفت  ریاست  با 
بین المللی برای تعیین یک قیمت مناسب برای فروش 
تیل نشستی را برگزار می کند. قوقندی افزود که در 
کشور  بازارهای  در  پترول  تیل  لیتر  هر  حاضر  حال 
افغانی به  لیتر تیل دیزل به 5٠  افغانی و هر  به 52 

فروش می رسد.
وزارت تجارت و صنایع می گوید که افغانستان کشور 
در  تیل  قیمت  و هر قدر که  است  تیل  وارد کننده ی 
بازارهای جهان کاهش یابد، تأثیرات مثبت بر قیمت 

تیل در بازارهای کشور نیز خواهد داشت. اما شماری 
از رانندگان در شهر کابل می گویند که کاهش قیمت 

تیل در بازارها بسیار اندک بوده است.
بازارهای  در  تیل  قیمت  زمانی  که  آنان،  گفته ی  به 
جهان افزایش می یابد، تأثیرات مستقیم بر بازارهای 
می یابد،  کاهش  نرخ  که  زمانی  که  اما  دارد؛  کشور 
تأثیرات آن همواره اندک بوده اند. یک  تن از رانندگان 
گفت که در حال حاضر قیمت هر لیتر تیل پترول در 

شهر کابل، صرف دو-سه افغانی کاهش یافته است.
به گفته ی او، قیمت هر لیتر تیل پترول قباًل 58 تا 61 
افغانی بود و حاال 55 افغانی شده است؛ اما هنوز هم 
در شماری از تانک های تیل، تیل به قیمت سابق به 

فروش می رسد. 
افغانستان از لحاظ معادن تیل و نفت  غنی است؛ اما در 
13 سال گذشته در قسمت استخراج آن توجه   جدی 
نشده و هنوز تیل مورد نیاز از کشورهای از خارج وارد 

می شود.

نی: 
طالبان با تهدید مانع فعالیت رسانه ها شده نمی توانند

وزارت تجارت و صنایع:
قیمت تیل حدود 20 درصد کاهش یافته است


