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3صفحه

انتخابات ریاست جمهوری سال 93 با این اتهام منجر به تشکیل دولت حکومت وحدت ملی 
شد که »تقلب میلیونی« در انتخابات صورت گرفته است. این اتهام هرچند که هرگز منجر 
به این نشد که مشخص شود، واقعاً چند میلیون رای تقلبی در انتخابات ریخته شده بود؟ 
کی ها این تقلب را انجام داده بودند؟ اما جامعه ی جهانی، کمیسیون های انتخاباتی، دولت 
افغانستان و ستادهای انتخاباتی »تحول و تداوم« و »اصالحات و هم گرایی« در نهایت به 
این نتیجه رسیدند که تشخیص آرای تقلبی و تقلب کاران، کار دشوار و چالش برانگیز است.

جان کری، وزیر امور خارجه ی آمریکا  با سفرهایش به افغانستان و گفت وگوهای تیلفونی و 
دیپلماسی، در نهایت عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی را متقاعد کرد که توافق نامه ی 
سیاسی را امضا کند که بر بنیاد آن حکومت وحدت ملی با اشتراک هردو جانب در افغانستان 
شکل بگیرد. در آن توافق نامه ی سیاسی، یکی از توافق های صریح و روشن دو طرف، 
اصالح نظام انتخاباتی بود. در بخشی از این توافق نامه ذکر شده است که دو طرف متعهد 

اند، در یک سال آینده اصالحات بنیادینی را در نظام انتخاباتی به وجود بیاورند. 
حاال سوال اساسی این است: آیا در کمتر از 8 ماه آینده اصالحات بنیادین در نظام...

»اصالح نظام انتخاباتی«؛ محدودیت زمانی و بازی سیاسی
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نهادهای ناظر بر انتخابات:
کمیسیون اصالحات انتخاباتی هرچه زودتر ایجاد شود

استخراج مس، تهدیدی برای
 پیشینه ی بودای باستان در افغانستان

هند در افغانستان

خبرنگاران زن
 و افزایش تهدیدهای انترنتی
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ناظر  نهاد  دو  مسئوالن  روز:  اطالعات 
نظام  اصالح  خواستار  دیروز  انتخابات  بر 
اصالح  بدون  گفتند،  و  شدند  انتخاباتی 
آینده  در  تضمینی  هیچ  انتخابات،  کمیسیون 
عادالنه  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  برای 
وحدت  حکومت  سران  از  آنان  ندارد.  وجود 
انتخاباتی،  کمیسیون های  در  خواستند،  ملی 

تغییرات اساسی بیاورند.
عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  مسئوالن 
شفاف  انتخابات  بنیاد  و  )فیفا(  افغانستان 
برگزاری  برای  آنان  گفتند،  )تیفا(  افغانستان 
را  اصالحی ای  طرح  شفاف،  انتخابات 
را  آن  بخواهد،  دولت  اگر  و  کرده اند  آماده 
به  نهاد  دو  این  داد.  خواهند  اختیارش  در 

در  انتخابات  برگزاری  روند  از  گسترده  طور 
سال های گذشته نظارت داشته اند.

برای  دارند،  تأکید  نهادها  این  مسئوالن 
زیادی  زمان  پارلمانی،  انتخابات  برگزاری 
باقی نمانده؛ اما دولت کارهای انجام نشده ی 
با  آنان،  گفته ی  به  دارد.  پیش  در  را  زیادی 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  کنونی  ساختار 
هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات شفاف 

و عادالنه ی پارلمانی وجود ندارد.
باید  انتخابات پارلمانی  مطابق قانون اساسی، 
به تاریخ دوم ثور سال آینده برگزار شود؛ اما 
به  گفت،  انتخابات  کمیسیون  رییس  پیش تر 
دلیل برخی از مشکالت، از جمله  چالش های 
ماه  تا  پارلمانی  انتخابات  دارد  احتمال  مالی، 

سنبله و اسد سال آینده به تأخیر انداخته شود. 
اصالح  بدون  دارند،  باور  مجلس  نمایندگان 
نظامی انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی 

بی فایده است.
با این حال، نعیم ایوب زاده، رییس تیفا دیروز 
شود  کار  به  دست  زودتر  هرچه  دولت  گفت، 
انتخابات  کمیسیون  در  را  اساسی  تغییرات  و 
ایجاد کند. به گفته ی او، رهبران حکومت از 
و  بگذرند  جبهه گیری ها  و  سیاسی  بحث های 
اصالحات انتخاباتی را آغاز کنند. او بر ایجاد 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  زودتر  هرچه 

تأکید کرد.
انتخاباتی  جنجال های  افزایش  دنبال  به 
مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات، حکومت 

غنی  آن  از  پس  و  گرفت  ملی شکل  وحدت 
از چنین مشکالتی  برای جلوگیری  و عبداهلل 
توافق  انتخاباتی  نظام  آینده، روی اصالح  در 
معاون  به  پیش  روز  چند  غنی  اشرف  کردند. 
دوم خود دستور داد تا طرحی برای اصالحات 
آماده کند که مورد تأیید همه ی جوانب باشد.

رییس اجرایی می گوید، برای اصالح نهادهای 
اعضای  از  متشکل  کمیسیون  باید  انتخاباتی 
در  تعدیل  و  بررسی  شود.  ایجاد  هردو طرف 
عضویت  عدم  یا  عضویت  انتخابات،  قانون 
انتخابات،  کمیسیون  در  خارجی  شهروندان 
و  انتخابات  کمیسیون  اعضای  کاری  دوره ی 
این  مشخص شدن سرنوشت اعضای کنونی 

کمیسیون نیاز به بازنگری جدی دارد.

به  کابل  باشنده ی  صدها  روز:  اطالعات 
راه اندازی  با  رهبری حزب کار و توسعه دیروز 
تظاهراتی گسترده، کابینه ی حکومت حدت ملی 
را غیرعادالنه خواندند و گفتند، ترکیب کابینه 
شعارهای  حمل  با  آنان  باشد.  همه شمول  باید 
اعتراضی و بیرق  های زرد و بیرق کشور، هشدار 
دادند، اگر به خواست های شان رسیدگی نشود، 

دامنه ی تظاهرات شان را گسترش خواهند داد.
حکومت  کابینه ی  اعالم  تظاهرات کنندگان 
وحدت ملی را توهین به تمام مردم افغانستان، 
به ویژه هزاره ها خواندند و تأکید کردند، قدرت 
و تصمیم گیری در حکومت جدید باید انحصاری 
توسعه  و  کار  حزب  را  تظاهرات  این  نباشد. 

دشت  منطقه ی  از  که  بود  کرده  سازمان دهی 
پایان  کابل  دهمزنگ  چوک  در  و  آغاز  برچی 

یافت.
ذوالفقار امید، رییس حزب کار و توسعه در پایان 
این تظاهرات گفت، کابینه ی فعلی غیرعادالنه، 
او  است.  یک جانبه  و  متعصبانه  انحصاری، 
و  متعادل  کابینه ی  یک  تشکیل  خواستار 
همه شمول شد. این حزب در اخیر قطع نامه  ای را 
نیر صادر کرد و در آن آمده است، برای هزاره ها 
مخابرات،  تجارت،  معارف،  دفاع،  وزارت های 

فواید عامه و کار امور اجتماعی داده شوند.
در بخش دیگر این قطع نامه آمده است که به 
شمول دادگاه ویژه، باید در همه ی بخش های 

شود.  داده  الزم  سهم  هزاره ها  برای  دولت 
میان  از  خود،  رای گیری  در  مجلس  اعضای 
19 نامزدوزیر، تنها به هشت تن آن رای اعتماد 

دادند.
نامزدوزیران  از  یکی  هیچ  رای گیری  این  در 
هزاره و ازبک رای اعتماد نگرفتند و به دنبال 
آن، شماری از اعضای دیگر مجلس و کاربران 
قومی  روی کرد  به  را  مسئله  این  فیس بوک  
نمایندگان  گفتند،  انتقاد  با  آنان  دادند.  نسبت 
برخورد  نامزدوزیران،  به  دادن  رای  در  مجلس 
توانایی کار  نامزدوزیرانی که  به  قومی کرده و 

تخصصی را داشتند، رای نداده اند.
شمارش  پایان  از  پس  نمایندگان  مجلس 

رخصتی  به  روز   45 برای  نامزدوزیران،  آرای 
از  زمستانی رفت و در حال حاضر، 17 وزارت 
سوی سرپرستان اداره می شوند. پیش تر عبداهلل 
عبداهلل، رییس اجرایی در مراسم معرفی وزیران 
نامزدوزیران  آینده  هفته های   در  گفت،  جدید 
جاوید  حال،  این  با  شد.  خواهند  معرفی  جدید 
اجرایی  ریاست  سخنگوی  معاون  فیصل، 
کابل  باشنده ی  تظاهرات صدها  از  دیروز پس 
به  اعتراض  در  توسعه  و  کار  رهبری حزب  به 
کابینه ی حکومت وحدت ملی به رسانه ها گفت، 
در بین 17 نامزدوزیر جدید، نمایندگان با استعداد 
و شایسته ی تمام اقوام و زبان ها حضور خواهند 

داشت.

انتقاد  با  ملی  انسجام  حزب  روز:  اطالعات 
برای  ارتش  افسر  شش  فرستادن  از  شدید 
کرد  اعالم  پاکستان،  به  آموزش  فراگیری 
اسالم آباد،  با  نظامی  تعامل  پیامد  کم ترین  که 
استخبارات  بیش تر   نفوذ  زمینه ی  فراهم شدن 
پاکستان )آی اس آی( در کشور خواهد بود. این 
حزب سیاسی فرستادن افسران به پاکستان را 
تصمیمی نادرست خواند و گفت، در هیچ جای 
و  عمیق  اختالف  که  کشورهایی  میان  دنیا، 
معمول  نظامی  تعامل  دارد،  وجود  بی اعتمادی 

نیست.
گفت،  اعالمیه  ای  نشر  با  دیروز  انسجام  حزب 

فراگیری  برای  را  افغان  نظامیان  حکومت 
آموزش به دانشگاهی فرستاده که در سال های 
افغانستان  علیه  دانشگاه  این  از  طوالنی 
طرح ریزی  ترریستی  و  تخریبی  برنامه های 
فراگیری  برای  ارتش  افسر   شش  شده اند. 
پاکستان  کاکول  دانشگاه  به  نظامی  آموزش 

فرستاده شده است.
در اعالمیه ی حزب انسجام، فرستادن نظامیان 
به  نظامی  آموزش های  فراگیری  برای  افغان 
آن  در  و  شده  خوانده  غیرضروری  پاکستان، 
کشور  دو  نظامی  آموزش  شیوه ی  است،  آمده 
این  ادامه ی  در  دیگر،  از سوی  است.  متفاوت 

اعالمیه آمد ه است، نظامیان پاکستانی قوی تر از 
آموزگاران داخلی و بین المللی در کشور نیستند.
از حکومت خواسته که در  انسجام ملی  حزب 
فراگیری  برای  افغان  نظامیان  فرستادن  مورد 
نظر  تجدید  پاکستان،  به  نظامی  آموزش های 
کند. در اعالمیه ی این حزب آمده است، نباید 
اردو، پولیس و نیروهای امنیت ملی در کشوری 
آموزش نظامی را فراگیرند که هدف رهبران آن 

کشور تخریب افغانستان است.
برای نخستین بار شش افسر نظامی در هفته ی 
به  نظامی  آموزش های  فراگیری  برای  گذشته 
این  اساسی  هدف  و  شدند  فرستاده  پاکستان 

کار، بهبود روابط دو کشور خوانده شد. پاکستان 
در زمان حکومت حامد کرزی همواره خواستار 
فرستادن نظامیان آموزش  نظامی به اسالم آباد 
شده بود؛ اما کرزی به دلیل بی اعتمادی میان 

دو کشور، حاضر به این کار نشد.
این  اسالم  آباد   به  سفرش  در  غنی  اشرف 
خواست پاکستان را پذیرفت و گفت، دو کشور 
به  سالح  فروش  و  خرید  روی  می توانند  حتا 
افسران  فرستادن  همه،  این  با  برسند.  تفاهم 
ارتش به پاکستان در چند روز گذشته انتقادهای 
تندی را به دنبال داشته و کارشناسان این کار 

رییس جمهور را خالف توقع عنوان کرده اند.

کشف  از  داخله  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
از  جاده  کنار  ماین  حلقه   12 خنثاسازی  و 
مربوطات والیت غزنی خبر داد. در خبرنامه ی 
اطالعات  روزنامه ی  به  وزارت  این  ارسالی 
از  تازگی  به  ماین ها  این  است،  آمده  روز 
و  تخریبی  اعمال  منظور  به  شورشیان  سوی 

تروریستی جاسازی شده بودند.
حمله ی  چندین  از  ماین ها،  این  خنثاسازی  با 

شده  جلوگیری  غزنی  والیت  در  تروریستی 
والیت های  از  کشور  مرکز  در  غزنی  است. 
پاکستانی در  و  داخلی  ناامن است که طالبان 
این  ولسوالی های  و  مرکز  مناطق  از  برخی 
والیت فعالیت دارند. هم چنان پیش تر گزارش 
شد که افراد مسلح خارجی در برخی از مناطق 
از جمله ولسوالی گیالن، فعالیت  این والیت، 

دارند.

دولت  از  همواره  غزنی  والیت  باشندگان 
این  امنیت  تأمین  برای  که  خواسته اند 
در  را  امنیتی  پاسگاه های  و  کند  اقدام  والیت 
حاضر  حال  در  کند.  ایجاد  غزنی  شاهراه های 
امنیت شماری از راه های عمومی ولسوالی های 
این والیت، از جمله جاغوری، گیالن و قره باغ 
در  طالبان  ماین های  انفجار  و  می باشد  نا امن 
را  ملکی  افراد  جان  همواره  شا هراه ها،  این 

گرفته است.
ماین  با یک  موتر  برخورد یک  اثر  بر  پیش تر 
جاغوری- ولسوالی های  مسیر  در  جاده    کنار 
یک  عضو  پنج  به شمول  تن،  هشت  گیالن، 
این  در  دیگر،  سوی  از  دادند.  جان  خانواده 
موترها  راه های  مسلح  افراد  از  شماری  مسیر 
را می گیرند و سپس پول، اموال قیمتی و حتا 

موتر آنان را به غارت می برند.

 22 از  بیش  فرار  از  پس  روز:  اطالعات 
از پاکستان به دلیل آزار  هزار مهاجران افغان 
این کشور، شبکه ی  امنیتی  نیروهای  اذیت  و 
تغییر و شماری  و  برای اصالح  فعاالن جوان 
از نهادهای مدنی دیروز در یک نشست خبری 
در کابل از سران حکومت وحدت ملی خواستند 
که به زودی جلو  آزار و اذیت مهاجران افغان 
برای حل مشکالت  و  بگیرند  را  پاکستان  در 

آنان اقدام کنند.
جوان  فعاالن  شبکه ی  رییس  احسانی،  میثم 
با  خبری  نشست  در  تغییر  و  اصالح  برای 
انتقاد از حکومت وحدت ملی گفت، سران این 
مهاجران  مشکالت  حل  برای  هنوز  حکومت 
اقدام عملی نداشته اند. به گفته ی او، اکنون بر 

مهاجران افغان در پاکستان فشاور وارد می  شود 
که از برنامه های تروریستی این کشور حمایت 

کنند و در غیر آن، از پاکستان خارج شوند.
حاضر  حال  در  که  افزود  ادامه  در  احسانی 
مشکالت مهاجران افغان در پاکستان بیش از 
هر زمانی افزایش یافته و حتا آنان از ترس از 
افزایش  نمی توانند.  رفته  بیرون  خانه های شان 
مشکالت مهاجران افغان در پاکستان، درست 
مکتب  یک  بر  مسلح  مردان  حمله ی  از  پس 

نظامی در پشاور  افزایش یافته است.
کابل  در  مهاجرت  بین المللی  سازمان  رییس 
پس  کرد،  اعالم  روان  هفته ی  شنبه  روز  به 
از حمله بر مکتب نظامی در پشاور پاکستان، 
بیش از 22 هزار مهاجر افغان در ماه جنوری 

اصلی  دلیل  او  کرده اند.  ترک  را  کشور  این 
خارج شدن این تعداد مهاجر از پاکستان را آزار 

و اذیت خوانده بود.
مسئوالن شبکه ی فعاالن جوان برای اصالح و 
تغییر دیروز گفتند، همه روز ده ها مهاجر افغان 
و  بازداشت  پاکستان  ایالت های  از  برخی  در 
زندانی می شوند. افغانستان، پاکستان و سازمان 
ملل برای مهاجران افغان یک توافق نامه را در 
آن،  اساس  بر  و  امضا  کرده  سال های گذشته 
مهاجران دارای اسناد قانونی باید تا پایان سال 
2015 اخراج نشوند؛ اما اخیراً گزارش شده که 

این توافق نامه در پاکستان رعایت نمی شود.
وعده ی پاکستان

از  کشور  خارجه ی  وزارت  حال،  همین  در 

پاکستان  ایالتی  و  مقام های مرکزی  با  تماس 
برای حل مشکالت مهاجران خبر داد. 

سراج الحق سراج، معاون سخنگوی این وزارت 
پاکستان  مقام های  گفت،  رسانه ها  به  دیروز 
این  در  افغان  مهاجران  دیگر  تا  داده  وعده 

کشور را مورد آزار و اذیت قرار ندهند.
قرار است در هفته ی روان وزیر امور مهاجران 
حل  برای  نیز  کشور  عودت کنندگان  و 
بر  کند.  سفر  پاکستان  به  مهاجران  مشکالت 
اساس معلومات ارائه شده، در حال حاضر بیش 
افغان به  طور قانونی و  از 1.۶ میلیون مهاجر 
در  غیرقانونی  صورت  به  دیگر  میلیون  یک 

پاکستان به سر می برند.
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نهادهای ناظر بر انتخابات:

کمیسیون اصالحات انتخاباتی هرچه زودتر ایجاد شود

تظاهرات در اعتراض به کابینه ی حکومت وحدت ملی:

ترکیب کابینه باید همه شمول باشد

حزب انسجام ملی از فرستادن افسران ارتش برای آموزش به پاکستان انتقاد کرد

12 حلقه ماین در غزنی کشف و خنثا شده اند

فعاالن مدنی به سران حکومت: جلو آزار و اذیت مهاجران افغان در پاکستان را بگیرید

پیامدهای امنیتی و 
اجتماعی اخراج پناه جویان 

افغانستان از پاکستان

پس از حمله ی مرگ بار تروریستی بر مکتبی در پشاور پاکستان، 
حکومت این کشور مهاجران افغانستانی را تحت فشار شدید قرار 
تاکنون  حمله،  این  از  پس  دوماه  از  کمتر  مدت  در  است.  داده 
از پاکستان اخراج شده  افغان به گونه ی اجباری  هزاران مهاجر 
است. بر بنیاد گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، تنها در ماه 
جنوری بیست و چهار هزار مهاجر افغان این کشور را ترک کرده اند. 
هم اکنون هزاران خانواده ی مهاجر افغان بازگشته از پاکستان در 
والیت های مختلف کشور در اردوگاه  ها و زیر خیمه ها در شرایط 

سخت جوی به سر می برند. 
در همین حال، از بدرفتاری پولیس و مسئوالن حکومتی پاکستان 
این که مسئوالن  با  نیز گزارش شده است.  افغانی  با شهروندان 
حکومت افغانستان تالش کرده حکومت پاکستان را به برخورد 
مسئوالنه با مهاجران افغانی وادار کند؛ اما تاکنون نتیجه ای نداده 
است. روز گذشته جانان موسی زی، سفیر افغانستان در پاکستان 
مقام های  دیگر  و  انصاف  تحریک  حزب  رهبر  خان،  عمران  با 
حکومتی ایالت خیبر پشتونخوا  دیدار کرده و مقام های پاکستانی 
وعده داده اند که از این پس با مهاجران افغانستان برخورد برادرانه 
و دوستانه خواهند کرد؛ اما روند سیل آسای اخراج اجباری افغان ها 
از پاکستان جریان داد. همه روزه صدها شهروند افغان از آن سوی 
مرز به شکل اجباری به کشور می آیند و نیز ده ها شهروند افغان 

از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شده اند. 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  کمیساری  و  افغانستان  دولت 
پناهندگان هنوز حکومت پاکستان را قانع به تجدید نظر در این 
برنامه نتوانسته است. در حال حاضر رقم افغان های فاقد مدرک 
در این کشور، نزدیک به یک میلیون نفر می رسد و مسلما اخراج 
این عده در یک زمان، دشواری های زیادی را برای مهاجران و 

حکومت افغانستان ایجاد خواهد کرد. 
بدون شک، بازگشت جمعیت کثیری از مهاجران افغان از ایران 
و پاکستان، چالش جدی ای در برابر دولت افغانستان است و اگر 
این سیل جمعیت بدون فراهم شدن زمینه های کار و زندگی در 
افغانستان به گونه ی اجباری عودت داده شو د، بر حجم مشکالت 
جدی  گونه ی  به  زمانی  مشکالت  این  افزود.  خواهد  موجود 
احساس خواهد شد که دولت نتواند در شرایط حساس و خاص، 
زمینه های کار و تأمین معیشت را برای آنان فراهم آورد  و خدمات 

رفاهی را عرضه بدارد.
بود  خواهیم  فقر  بی رویه ی  گسترش  شاهد  ما  صورت،  این  در 
آورد.  بار خواهد  به  منطقه  در  را  امنیتی  تأثیرات  حتا  امر  این  و 
گسترش روز افزون داعش در منطقه و نفوذ آن ها در افغانستان و 
پاکستان و نیز متواری شدن طالبان پاکستانی به افغانستان، این 
ترس را به میان می آورد که این عده مهاجران بی پناه و آواره ی 
افغانستان ممکن است مورد استفاده ی این گروه های تروریستی 

قرار بگیرند. 
هرچند در آغاز شکل گیری نظام جدید در کشور، این امیدواری   
برای همه ی افغان ها به وجود آمده بود که پس از این بتوانند در 
سایه ی یک نظام با ثبات و کار آمد در کشور خود زندگی کنند و به 
عنوان نیروهای فعال، نقشی را در روند بازسازی و آبادی کشور 
ایفا نمایند؛ اما این اتفاق نیفتاد و تداوم نا امنی ها و نبود زمینه های 
اشتغال باعث شد تا مردم سیل آسا برای یافتن لقمه نانی، سر به 
دامن گذاشته و دل به دریا بسپارند و راهی دیار مهاجرت شوند.

دولت افغانستان و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
باید دشواری های اخراج مهاجران را به کشورهای میزبان توضیح 
دهد  و آنان را قانع سازد تا با توجه به شرایط افغانستان، از اخراج 
مهاجران صرف نظر کند. این کشورها نباید به موضوع مهاجران 
ابزاری  این موضوع می تواند  بنگرند؛ هرچند که  دید سیاسی  با 
برای بهره برداری های سیاسی باشد؛ اما در حقیقت پناهندگی و 

مهاجرت یک امر اسالمی، وجدانی و اخالقی می باشد.
انسانی  مسئولیت  هم نوع شان،  به  کمک  برای  کشورها  تمامی 
دارند و افزون برآن، از نظر حقوق بشر، کشورها مسئولیت حقوقی 
در این راستا دارند. بنابراین، انتظار می رود که پاکستان بر اساس 
اصل حسن هم جواری، برادری و انسانی با مهاجران برخورد کند  

و در اخراج آنان شرایط داخلی افغانستان را در نظر بگیر د.
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به  اتهام منجر  این  با  ریاست جمهوری سال 93  انتخابات 
تشکیل دولت حکومت وحدت ملی شد که »تقلب میلیونی« 
در انتخابات صورت گرفته است. این اتهام هرچند که هرگز 
منجر به این نشد که مشخص شود، واقعاً چند میلیون رای 
تقلبی در انتخابات ریخته شده بود؟ کی ها این تقلب را انجام 
انتخاباتی،  کمیسیون های  جهانی،  جامعه ی  اما  بودند؟  داده 
دولت افغانستان و ستادهای انتخاباتی »تحول و تداوم« و 
»اصالحات و هم گرایی« در نهایت به این نتیجه رسیدند که 
تشخیص آرای تقلبی و تقلب کاران، کار دشوار و چالش برانگیز 

است.
به  سفرهایش  با  آمریکا   خارجه ی  امور  وزیر  کری،  جان 
نهایت  در  دیپلماسی،  و  تیلفونی  و گفت وگوهای  افغانستان 
که  کرد  متقاعد  را  احمدزی  غنی  اشرف  و  عبداهلل  عبداهلل 
آن حکومت  بنیاد  بر  امضا کند که  را  توافق نامه ی سیاسی 
وحدت ملی با اشتراک هردو جانب در افغانستان شکل بگیرد. 
و  صریح  توافق های  از  یکی  سیاسی،  توافق نامه ی  آن  در 
روشن دو طرف، اصالح نظام انتخاباتی بود. در بخشی از این 
توافق نامه ذکر شده است که دو طرف متعهد اند، در یک سال 
آینده اصالحات بنیادینی را در نظام انتخاباتی به وجود بیاورند. 
آینده  ماه   8 از  کمتر  در  آیا  است:  این  اساسی  سوال  حاال 
وجود  به  افغانستان  انتخاباتی  نظام  در  بنیادین  اصالحات 

خواهند آمد؟ 
1- در بخش »ه« این توافق نامه، اصالح نظام 
منظور  »به   است:  شده  تصریح  چنین  انتخاباتی 
افغانستان  آینده ی  در  انتخابات  این که  از  اطمینان  حصول 
افغانستان  انتخاباتی  نظام  باشد،  برخوردار  کامل  اعتبار  از 
)قوانین و نهادها( به تغییرات بنیادی نیاز دارد. رییس  جمهور 
با در  نظرداشت ماده ی 7 چارچوب سیاسی، بالفاصله پس از 
تأسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف 
ایجاد  فرمان  یک  طی  افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصالح 
می کند. اعضای کمیسیون خاص در مورد پیشرفت  کارها به 
رییس اجرایی گزارش  داده و کابینه   پیشنهادات این کمیسیون 
را بررسی نموده و اقدامات الزم را برای تطبیق آن روی دست 
می گیرد. الزم به ذکر است که تطبیق اصالحات انتخاباتی 
باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1394 صورت 
گیرد«. حاال با توجه به این که این بخش توافق نامه ی سیاسی 
که  است  کرده  مکلف  را  جمهور  رییس  واضح  صورت  به 
»بالفاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون 
خاصی را با هدف اصالح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک 
فرمان ایجاد می کند«، این کمیسیون خاص بایستی تا حاال 
اقدامات اولیه را برای شناسایی این که چه چیزی در قوانین 
و چه چیزی در نهادها باید تغییر کند، مشخص می کرد. اما 
حقیقت این است که این کمیسیون با وجود تأکید صریح این 
توافق نامه هنوز تشکیل نشده است. از این رو، تشکیل نشدن 
این کمیسیون، منجر به این شده است که بحث اصالح نظام 
انتخاباتی در حاشیه بماند و به صورت جدی از سوی حکومت 
وحدت ملی دنبال نشود. عدم تشکیل این کمیسیون با توجه 
به قیدی که بخش »ه« موافقت نامه برای آوردن اصالحات 
تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 94 گذاشته است، 
نظام  اصالح  آینده  ماه  هشت  تا  که  است  این  نتیجه اش 
انتخاباتی و در کنار آن برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان از 

پیش تعین شده، محال است.
توافق نامه ی  جمهور:  رییس  2- اولویت های 
که  است  ساخته  مکلف  را  غنی  جمهور  رییس  سیاسی، 

کمیسیون خاصی را برای اصالح نظام انتخاباتی ایجاد کند. 
افغانستان تشکیل  به نظر می رسد رییس جمهور  اما،  حاال 
به  کابینه  معرفی  ندارد.  اولویت  برایش  خاص  کمیسیون 
مجلس و رای گرفتن 8 وزیر از 25 وزیر، این بهانه را برای 
رییس جمهور افغانستان باقی گذاشته است که تکمیل کابینه 
مهم تر از ایجاد کمیسیونی برای اصالحات در نظام انتخاباتی 
است. از این رو، رییس جمهور غنی با مسأله ی تکمیل شدن 
کابینه و معرفی نامزدوزیران جدید، بازی خواهد کرد و به این 
زودی ها شاهد تحوالت و عملکرد مهم در راستای اصالح 
نظام انتخاباتی نخواهیم بود. تأکید رییس جمهور بر تکمیل 
افکار  حدودی  تا  امنیت،  تأمین  و  فساد  با  مبارزه  و  کابینه 
عمومی را قناعت خواهد بر این که این ها اولویت های مهم تر 
از اصالح نظام انتخاباتی اند. هرچند که رییس جمهور با این 
شعارها در پی فرار کردن از اصالحات در نظام انتخاباتی باشد.

3- امنیت: اولویت مهم مردم و دولت افغانستان است. 
به همان  و جنگ کمرنگ تر شود،  انتحار کمتر  هرقدر که 
تناسب مردم خوش حال تر اند  و برعکس، هر تهدید امنیتی 
بی قرار. حاال، حرف  نیز  را  دولت  و  نگران می کند  را  مردم 
مورد  در  گوناگونی  روایت های  و  متفاوت  حدیث های  و 
برای  بالقوه  تهدید  یک  افغانستان،  در  »داعش«  حضور 
مردم افغانستان و دولت است. اگر چنان که حضور »داعش« 
بر  مستقیم  تأثیر  حضور  این  شود،  گسترده تر  و  مسجل تر 
نظام  نظیر اصالح  ملی؛  برنامه های کالن حکومت وحدت 

شناس نامه های  توزیع  انتخاباتی، 
جرگه ی  لویه  برگزاری  و  الکترونیکی 
گذاشت.  خواهد  اساسی  قانون  اصالح 
آیا  پاسخ دهیم  این که  برای  این رو،  از 
نظام انتخاباتی اصالح خواهد شد یا نه؟ 
چگونگی حضور داعش و فعالیت آن در 
افغانستان متغیری است که نمی توان از 

کنارش بی خیال رد شد.
4- شناس نامه های 

الکترونیکی:
توزیع شناس نامه های الکترونیکی، یکی 
برگزاری  در  اساسی  پیش شرط های  از 
انتخابات شفاف است. شناس نامه هایی 
که گفته می شود، می توان با توزیع آن 
جلو رای دادن چندباره ی یک شهروند 
را گرفت و هرفرد یک رای خواهد شد. 
اما ماه هاست که این شناس نامه آماده ی 
انگیزه های  دلیل  به  ولی  است،  توزیع 
سیاسی توزیع این شناس نامه ها شروع 
شناس نامه ها  این  توزیع  است.  نشده 
هنوز  که  آنجایی  از  و  است  زمان بر 
این  توزیع  زمانی  چه  نیست  روشن 
لذا  شد،  خواهد  شروع  شناس نامه ها 
چه  گفت،  بتوان  که  است  دشوار 
زمانی همه ی اتباع افغانستان دارنده ی 
شناس نامه ی الکترونیکی خواهند شد. 
مهم  بخش  یک  نشود،  طور  این  اگر 
ناتکمیل  انتخاباتی  نظام  اصالحات در 
تقلب  نمی توان جلو  آن  بدون  و  است 
را گرفت و انتخابات شفاف برگزار کرد.

از این رو، برای پاسخ به چنین پرسشی، 
واقع بینانه است که بگویم، برای اصالحات در نظام انتخاباتی 
و در عین حال برگزاری انتخابات پارلمانی 94 بر اساس حکم 
قانون، دیگر دیر شده است. حکومت وحدت ملی نمی تواند 
هم نظام انتخاباتی را اصالح کند و هم انتخابات را به موقع 
این  از  یکی  از  است  ناگزیر  کند. حکومت  برگزار  و شفاف 
دو گزینه به نفع دیگری تیر شود، یا زمان یکی از این دو 
مورد را به بعد موکول کند. و مهم تر از همه این که، انگیزه ی 
انتخاباتی،  نظام  در  اصالحات  برای  رییس جمهور  سیاسی 
مهم است. اگر او دنبال اصالحات باشد، بایستی فورا برای 
رفتن  و طفره  از سیاست بازی  و  اقدام کند  ایجاد کمیسون 

پرهیز کند.
انتخاباتی مهم است که  هم چنان برای اصالحات در نظام 
اول، رییس جمهور بر بنیاد توافق نامه، کمیسیون خاصی را 
ایجاد و کار فشرده ای را برای اصالح نظام انتخاباتی شروع 
کند. دوم، رییس جمهور نباید معرفی نامزدوزیران باقی مانده 
را بهانه ای برای به تأخیر انداختن این مأموریت و توافق مهم 
قرار دهد. سوم، رییس اجرایی به عنوان یکی از امضاکنندگان 
این توافق نامه، باید رییس جمهور را متقاعد به اصالح نظام 
انتخاباتی کند. چهارم، جامعه ی جهانی و به ویژه سازمان ملل 
متحد و آمریکا به عنوان ناظران و شاهدان و مساعدکنندگان 
این توافق سیاسی، بایستی دو طرف توافق را متعهد به اجرای 
توافقات سیاسی بر اساس مواد و مفاد توافق نامه ی سیاسی 

بکنند.
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انسان موجودی ناشناخته است. یعنی هنوز تعریفی که همه ی انسان ها را شامل شود، از 
سوی کسی بیرون داده نشده. اگر بگوییم انسان موجود مؤمن به خداست، می بینیم که 
یک جمع کثیری از انسان ها، هیچ تعلقی به هیچ یکی از ادیان الهی ندارند. اگر بگوییم 
که انسان موجودی است که با زبان عربی صحبت می کند، باز هم می بینیم که چندین 
میلیارد انسان وجود دارد که به زبان عربی صحبت نمی کنند، اصاًل عربی بدن شان 
صفر است. اگر بگوییم که انسان موجودی است که پیراهن تنبان افغانی می پوشد، باز 
می بینیم که همه را شامل نمی شود. اگر بگوییم انسان موجودی است که همیشه 
منطقی و عاقالنه رفتار می کند، باز می بینیم که جنگ و خشونت، اصاًل منطقی نیست 
و جنگ های بسیاری در دنیا جاری اند. اگر بگوییم انسان موجود اجتماعی است، باز 
می بینیم که یک عده از این اجتماع در حال گریز اند و به شدت نام شان را برای رفتن 
به یک سیاره ی دیگر، در کتاب ناسا به ثبت می رسانند. اگر بگوییم انسان موجود 
کارگر است، باز این وزیران و وکیالن خود را کجا کنیم، این ها که با همه چیز میانه ی 
خوب دارند، اال کار! اگر بگوییم که انسان موجودی قانون مدار است، باز دروغ گفته ایم؛ 
چون همین چند روز پیش کراچی آشغالی را داخل دریای کابل یا روی سرک کنار 
سطل زباله خالی کرده ایم. یا وقتی می خواستیم زودتر پاسپورت بگیریم، 2000 افغانی 
به یک نفر دادیم، پاسپورتی را که قرار بود روز شنبه هفته ی آینده گیرمان بیاید، روز 
چهارشنبه همین هفته گرفتیم. اگر بگوییم انسان موجود مختلسی است، باز همه را 
شامل نمی شود. مخصوصاً کرزی که بارها قسم خورد که یک قیران هم اختالس 

نکرده. خالصه هر تعریفی بکنیم، همه را شامل نمی شود. 
یک تعریف نسبتاً خوب این است که انسان جایزالخطاست. یعنی انسان موجودی 
است که در زندگی خویش، گاهاً مرتکب اشتباهاتی می شود. من که شخصاً مرتکب 
خیلی از اشتباهات شده ام و بر آن معترفم. اشتباه اولم این است که اشتباه دومم را به 
شما معرفی می کنم؛ چون اشتباه دوم من، یاد نگرفتن انگلیسی بود. همین امروز یک 
بنده ی خدا گفت، اگر انگلیسی بلدی، بیا من تو را جایی می برم که 3000 دالر معاش 

می دهد. )می بینید چه اشتباه بزرگی کرده ام(.
همین طور همه ممکن است اشتباهاتی را مرتکب شده باشند یا مرتکب شوند. دقیقًا 
به همین خاطر گفته شده که باهم مشوره کنید! مشوره هرچه باشد، نتیجه و برآیند 
بهتری نسبت به تک روی دارد. این به این معنا نیست که آن هایی که همیشه باهم 
مشوره می کنند، هیچ اشتباهی را مرتکب نشوند، بسا مواردی وجود دارند که نشان 
می دهند، حاصل مشوره هم اشتباه است و خطایی جبران ناپذیر ! مثاًل شما فکر می کنید 
تقلب در انتخابات حاصل تفکر یک نابغه بوده؟ معلوم است که نه! جمعی از نوابغ 
عزیز مان در یک جای نشسته، بارها با هم مشوره کرده که چطور و به چه میزان تقلب 
کنند تا نتیجه ی انتخابات تغییر بخورد  و دیدیم که چطور تغییر خورد. حاال هم که هر 
روز داریم تاوان همان انتخاباتی را پس می دهیم که با تقلب به فرجام رسید و حکومت 
حالی حیران مانده که متقلبان آن را چطور به میز محاکمه بکشاند! حاال متقلبان اصلی 
اصاًل محاکمه خواهند شد یا خیر؟ بماند سر جایش! شاید یکی از دالیلی که اصالح 
نظام انتخاباتی هر روز به تعویق می افتد  نیز همین مسئله باشد. دو نفر باهم بنشینند 
و روزها مشوره کنند که از خیر رسوایی انتخابات گذشته بگذریم، نگذاریم گند بیش تر 
به مشام مردم برسد، قانون را هر طور که صالح دانسته شد، تغییر می دهیم. والسالم...
ممکن است این طوری نباشد. یکی از آن دو نفر اصاًل به این فکر باشد که نه قانونی 
تعدیل شود یا تغییر کند و نه هم کسی از تشکیالت فعلی کمیسیون انتخابات نامش 
خط بخورد. در این قسمت به خودم اجازه نمی دهم نمایشگاه برگزار کنم. ولی آنچه 
مورد نظر ما بود، این بود که انسان جایز النمایشگاه است. یعنی هر کسی حق دارد یک 
سری چیزها را خود برای دیگران به نمایش بگذارد. مثاًل آقای صدیق افغان می تواند 
یک سبد از فورمول های ریاضیکی خویش را به نمایش بگذارد. آقای کرزی می تواند 
آنچه را از 13 سال حکومت آموخته، برای مردم به نمایش بگذارد. همین طور، هر 
کسی که برای رضای مردم مسجدی ساخته، می تواند درون آن نمایشگاه و جوالنگاه 
مأموران والیت فقیه را باز کند. بگذریم که پیش این مسجد اگر حتا راه به روی  مردم 

مسدود یا بدون هیچ ترافیک می شود.
حاال ما زیاد به این مسئله گیر ندهیم که انقالب اسالمی ایران سال ها پیش اتفاق 
افتاد. گیریم که این انقالب اسالمی برای ملت ایران سعادت آورد و هیچ گاهی اجازه 
نخواهد داد که مهدی های کروبی یا میرحسین های مهدوی به دلیل مخالفت نظری 
با آقا، سال ها نظربند و زندانی شوند. حاال نمایش و دیکته ی تکراری این انقالب چه 
سودی برای ما دارد؟ راه بهشت را هموارتر می سازد؟ اعتبار و افتخار خلق می کند؟ 
ملت ایران را بیش تر به رفاه می رساند؟ حق حیات آزاد و فعالیت آزاد را به مخالفان 

سیاسی نظام که در زندان اند، بر می گرداند؟ چه می شود؟! 
هیچ چه! فقط می توان گفت که انسان جایز النمایشگاه است! بناًء از شما خواهش 
باشند.  داشته  نمایشی  خود  از  هم  امام  هواداران  از  تا  چند  بگذارید  که  می شود 
نمایشگاهی برپا کنند و در آن انقالب اسالمی را زنده کنند. از کجا معلوم که همین 
امسال بعد از 22 بهمن، هزارها نفر دیگر میرحسین مهدوی نشوند؟ از کجا معلوم؟ 
پس اجازه دهید هزاران نفر دیگر الکی میرحسین مهدوی نشوند تا مجبور شویم 
همیشه خبرهایش را از این که چه مرضی در درون زندان عاید حالش شده، بشنویم. 
حداقل اگر کودکان افغانی در ایران حق تعلیم و تحصیل ندارند، به این معنا نیست که 
آن ها حق برپایی نمایشگاه خمینی را در کابل ندارند؟ آن ها که نمایشگاه ممانعت از 
ورود افاغنه در مدارس شان را برگزار کردند و هرازگاهی فیلم های خیالی با کارگران 

افغانی هم بازی می کنند. پس انسان جایزالنمایشگاه است!

خبرنگار ناراضی

انسان 
جایزالنمایشگاه است

هادی دریابی

در بخش »ه« این توافق نامه، اصالح نظام انتخاباتی 
چنین تصریح شده است: »به  منظور حصول اطمینان 
از این که انتخابات در آینده ی افغانستان از اعتبار 
کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان 
)قوانین و نهادها( به تغییرات بنیادی نیاز دارد. 
رییس  جمهور با در  نظرداشت ماده ی ۷ چارچوب 
سیاسی، بالفاصله پس از تأسیس حکومت وحدت 
ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصالح نظام 
انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می کند. 
اعضای کمیسیون خاص در مورد پیشرفت  کارها به 
رییس اجرایی گزارش  داده و کابینه   پیشنهادات این 
کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات الزم را برای 
تطبیق آن روی دست می گیرد. الزم به ذکر است 
که تطبیق اصالحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری 
انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۴ صورت گیرد«. حاال 
با توجه به این که این بخش توافق نامه ی سیاسی 
به صورت واضح رییس جمهور را مکلف کرده است 
که »بالفاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، 
کمیسیون خاصی را با هدف اصالح نظام انتخاباتی 
افغانستان طی یک فرمان ایجاد می کند«، این 
کمیسیون خاص بایستی تا حاال اقدامات اولیه را برای 
شناسایی این که چه چیزی در قوانین و چه چیزی در 
نهادها باید تغییر کند، مشخص می کرد. اما حقیقت 
این است که این کمیسیون با وجود تأکید صریح این 
توافق نامه هنوز تشکیل نشده است.

»اصالح نظام انتخاباتی«؛ 
محدودیت زمانی و بازی سیاسی

رحمت اهلل ارشاد
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افغانستان، که تا حدود زیادی  از گذشته ی بودایی  گنج هایی 
دورادور  ریگی  تپه های  زیر  است،  شده  سپرده  فراموشی  به 
جاده ی ابریشم باستان، در مس عینک، همراه با مقدار کافی 
مس، دفن شده اند. ذخیره ی برآورد شده ی 5.5 تن مس، یکی 
از بزرگ ترین ذخیره های جهان، می تواند صادرات کالنی برای 
یک کشور جنگ زده ای باشد که شدیدا به اشتغال زایی و پول 
مس،  پیش بینی شده ی  بزرگ  رگه ی  این  اما  دارد؛  ضرورت 
بردند و  بدر  از حاکمیت طالبان جان سالم  را که  نادری  آثار 
می توانند روزنه ای به سوی تاریخ غنی قبل از اسالم افغانستان 

باز کنند ، نیز در معرض خطر قرار می دهد.
و  اطالعات  وزارت  در  باستان شناسی  مدیر  تیمور،  عبدالقادر 
فرهنگ گفت: »معدن مس و استخراج آن بسیار مهم است. 
منبع  یک  »مس،  ماست«.  ملی  فرهنگ  آن،  از  مهم تر  اما 
برای  افغانستان  استخراج،  آغاز  از  پس  است.  درآمد  موقتی 
منبع  این  سپس  و  برد  خواهد  نفع  آن  از  سال  چهار  یا  سه 

ختم می شود«.
حکومت تصمیم دارد مواد نفتی و معدنی افغانستان را که ارزش 
برآورد شده است و منبع دست نخورده ی  آن 3 تریلیون دالر 
درآمد برای دگرگون ساختن کشور است، استخراج کند. خروج 
 2014 اواخر  در  متحده  ایاالت  رهبری  به  جنگی  نیروهای 
با  را  حکومت  آن،  با  موازی  خارجی  کمک های  کاهش  و 
توجه  است،  امیدوار  است. حکومت  کرده  مواجه  پول  کمبود 
مواد  و  گاز طبیعی  نفت،  تا  کند  را جلب  شرکت های جهانی 
معدنی، به شمول طال، نقره و الجورد آبی که کشور از دوران 

باستان به داشتن آن معروف بوده است  را استخراج کند.
گروه متالورژی دولتی چین، در سال 2008 قرارداد 3 میلیارد 
با  عینک  در مس  را  معدنی  کرد که شهرک  امضا  را  دالری 
ذوب  سهولت های  و  آهن  خطوط  سرک،  برق،  جنراتورهای 
ایجاد کند. کارگران محوطه ای برای سکونت ساختند؛ اما دو 
از آنجا بیرون کشیده  امنیتی  سال قبل به دلیل نگرانی های 
جمهور  رییس  پیشین  سخنگوی  ساالرزی،  نظیف اهلل  شدند. 
را  پروژه  این  است  مصمم  حکومت  که  گفت  غنی   اشرف 

تکمیل کند.   
باستان شناسان در این محل تالش می کنند تا خاک از روی 
گنجینه ی آثاری بردارند که پیشینه ی آن به حدود 2000 سال 
قبل بر می گردد، آثاری که بر یک تمدن بودایی که در سرتاسر 

هند و چین بسط یافت و به جاپان رسید، روشنی می اندازد.
بلندی های  که  حالی  در  وفا،  عزیز  نام  به  باستان شناسی 
سوراخ سوارخ تپه را که حفره های جام مانند دارد و زمانی در 
حفره ها پودر مس ذوب شده و روی ظرف های سفالی نقاشی 
تجسس  بیش تر  »هرچه  گفت:  می کرد،  تجسس  می شدند، 

برهنه  هنگام  کاوش گران  می کنیم«.  پیدا  بیش تر  می کنیم، 
میزبان  زمانی  که  شهرک،  این  بلندی های  و  پستی  کردن 
خانه سازی های  و  ذوب  کارخانه های  کارگاه ها،  خانقاه ها، 
استادانه بود، بشقاب های نقره ای، جواهرات طالیی و اسکلت 

انسان را یافته اند.
پشت سر وفا غاری است که در آن سه بودا دور یک زیارتگاه 
گنبدگونه نشسته اند. دوتای آن سر ندارند؛ سر یکی از آن ها را 
غارتگران که از یک تونل وارد شده بودند، بریده اند. سر بودای 
دومی توسط باستان شناسان برداشته شده و همراه با هزاران 

عتیقه ی دیگر، در یک انبار گذاشته شده است.
اشیای قابل انتقال، به شمول مجسمه ها، سکه ها و ظرف های 
اشیای  می شوند.  نگهداری  کابل  در  ملی  موزیم  در  سفالین، 
کالن، به شمول گنبدهای مقبره که هشت متر عرض دارند 
متر  هفت  به  آن ها  بلندی  که  ملبس  راهبان  تندیس های  و 
نیروهای  و  است  مسدود  که  کالن  محل  این  در  می رسد، 
مانده اند.  باقی  می کند،  محافظت  آن  از  امنیتی  ویژه ی 
صف  محل  این  به  منتهی  راه های  در  مسلح  محافظان 
دسترسی  انترنت  و  تیلفون  به  باستان شناسان  و  کشیده اند 

ندارند.
کارشناسان باور دارند که راهبان مبلغ آیین بودایی، در قرن 
شده اند.  ساکن  این جا  در  و  آمده  هند  از  میالد  از  پس  دوم 
و  را خوردند  فریب مس  امروزی  معدن چیان  مانند  نیز  آن ها 
از آن جواهرات و دیگر محصوالت می ساختند تا در جاده ی 

ابریشیم، که چین را به اروپا وصل می کرد، بفروشند.
این محل در سال 1942 کشف شد و برای اولین بار در سال 
19۶3 مورد بررسی قرار گرفت؛ اما در جریان تهاجم شوروی، 
اواخر دهه ی  در  داخلی و حکومت وحشیانه ی طالبان  جنگ 
1990، حفاری برای دو دهه متوقف شد. اسامه بن الدن در 
حمله ی  و   2001 سپتامبر  یازدهم  از حمالت  قبل  سال های 
آن، در مس عینک یک  دنبال  به  ایاالت متحده  به رهبری 

اردوگاه آموزشی را اداره می کرد.
سال  در  بامیان  بودای  غول پیکر  مجسمه های  که  زمانی  تا 
2001 توسط طالبان با دینامیت انفجار داده نشده بودند، معدود 
ثروت مند  امپراتوری  زمانی  افغانستان  کسانی می دانستند که 
و قدرت مند بودایی بوده است. این مسئله هنوز در برنامه ی 
درسی آموزش و پرورش محلی، که پیشینه ی قبل از اسالم 
این کشور را نادیده می گیرد، دیده نمی شود. اما بقایای ساییده 
شده ی پاهای عظیم در مس عینک، مجسمه های بسیار کالن 
بودا را گواهی می دهند که زمانی مانند برج براین دره حاکم 

بودند.
به  چین  اقتصاد  کساد  و  مس  جهانی  قیمت  بودن  پایین 

باستان شناسان زمان داده است تا آثار بیش تری را کشف کنند 
راهی  یافتن  دنبال  به  نیز  است که حکومت  در حالی  این  و 
]باستانی[،  آثار  به  آسیب زدن  و  کردن  خراب  بدون  تا  است 

مس را استخراج کند.
ماسانوری ناگاوکا، مسئول امور فرهنگی یونسکو در افغانستان 
ملل  سازمان  فرهنگی  اداره ی  از  افغانستان  حکومت  گفت، 
متحد خواسته است تا محل های استخراج معدن را سروی کند 
و برای محافظت و نگهداری میراث فرهنگی نقشه بکشد. این 
درخواست، ریشه در امیدواری به روزهای بهتر دارد؛ زمانی که 
جهان گردان جای محافظان عصبی و هیجان زده ای را خواهند 

گرفت که از این دره دیده بانی می کنند.
یک گروه مبارزه با فساد که دیده بان شفافیت افغانستان نامیده 
می شود، در گزارشی گفت که ارزش باستان شناسی این محل 
»از چرخه ی حیات معدن عینک بیش تر طول خواهد کشید«. 
»آثار باستانی ای که یافت شده اند، می توانند به صورت دایمی 
این  تاریخی  اساس  از  جدیدی  و  نماد  کنند  جذب  جهانگرد 

منطقه و مردم ارائه خواهند داد«.

اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان اخیراً در سخنرانی خود قبل از فرستادن 
کابینه به پارلمان، سخنان مهمی گفت. رییس جمهور به این نظر است که یکی 
از اولویت های مهم دولت جدید )که تا حال تشکیل شده است(، مبارزه با فقر 
است که بایستی دولت در راستای محو آن، مساعی زیاد به خرج دهد. رییس 
جمهور معتقد است که دولت جدید باید مشکل اقتصادی خود را بدون تکیه به 
حامیان خارجی و در درجه ی نخست، ایاالت متحده ی آمریکا، حالجی کند. 
اشرف غنی در سخنرانی ای که در پارلمان داشت، یادآوری کرد که »کمک ها 
و حمایت های مالی ایاالت متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا، مشکالت ما را 
به طور بنیادی حل نمی کنند. بنابراین، تنها همکاری های اقتصادی سازگار با 

کشورهای منطقه می تواند سطح رفاه را باال ببرد.« 
رییس جمهور افغانستان پس از این سخنرانی در پارلمان، در فاصله  ای نزدیک، 
به هدف اجرای نخستین گام، مقدمات سفر و دیدار با مقام های ترکمنستان را 
در دستور کار خود قرار داد. در این دیدار که در پایتخت جمهوری ترکمنستان- 
جمهور  رییس  محمد ف،  بردی  قربان علی  گرفت،  عشق آباد- صورت  شهر 
این کشور و اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روی مسایل و زمینه های 
همکاری های اقتصادی دو کشور، بحث کردند. در جریان این دیدار، دو رییس 
جمهور به طور خاص بر سر موضع کار بیش تر بر روی دو پروژه ی بزرگ خط 
لوله ی گاز ТАПИ نیز گفت وگو کردند. پروژه ی بزرگی که قرار است از شهر 
مرزی آکینا )نقطه ی مرزی افغانستان-ترکمنستان( به شهر اندخوی والیت 

فاریاب و پس از آن، به شهر مزار شریف و از آن جا به قندوز کشیده شود.
پروژه ی راه آهن رییس جمهور افغانستان توجه زیادی را به خود جلب کرده 
است؛ زیرا این شاخه باید نقطه ی وصل افغانستان به جهان باشد و برای حل 
مشکالت اساسی حمل و نقل در تجارت خارجی کشور افغانستان، بی نهایت 
اسالمی  جمهوری  حاضر،  حال  در  که  این جاست  مشکل  اما  است.  حیاتی 
افغانستان برای خلق یک اعتماد چند جانبه با دنیای خارج از خودش، از اعتبار 
و ارتباطات کافی برخوردار نیست. از سوی دیگر، تنها راه قدیمی حمل و نقل 
کاال از پاکستان و بندر کراچی پاکستان، کاماًل ناامن و نامطمئن است؛ زیرا این 
مسیر همواره تحت تهدید طالبان قرار دارد. بلی، و البته این واقعیت هم است 
که مقام های پاکستان همواره موانع بزرگی را بر شرکت های باربری افغانستان  
وضع می کنند. اما حمل و نقل کاالهای تجارتی از مسیر جمهوری ازبکستان نیز 
با موانع زیادی روبه روست. طرف جمهوری ازبکستان نیز هم اکنون با تأخیر 
در اجرای هر نوع همکاری و پیش آوردن یک طیف بزرگی از بهانه ها و اهمال، 
از امیدواری های بیش تر کاسته است. عالوه بر این، صادرات کاالهای تجارتی 
از طریق ایران نیز، بیش از اندازه نامطمئن است. دو کشور به دالیل مختلف 
ناگزیر اند محدودیت های زیادی را اعمال کنند. به خصوص در شرایط حساس 
کنونی که منطقه ی خلیج فارس زیر تهدید مستقیم دولت اسالمی )داعش( 
قرار دارد و به نظر می رسد که موج بزرگ جنگ خاور میانه، دامنش را به این 
مناطق هم خواهد کشاند. برای همین، برای دولت افغانستان تنها یک گزینه 

باقی می ماند و آن، جمهوری ترکمنستان است.
طوری که اشاره کردیم، گزینه ی ترکمنستان، در حال حاضر بهترین گزینه 
بندر  به  کاال  حمل و نقل  مسیر  کوتاه ترین  واقع  در  راه  این  نخست؛  است. 
ترکمن باشی ]Турменбаши[ است که می شود کاال را از طریق دریا به 
آذربایجان و قزاقستان و باالخره از طریق کانال ولگان-دان، به روسیه و ترکیه 
و به تعداد دیگری از کشورهای حوزه ی مدیترانه و بسیاری از بنادر دنیا انتقال 
داد. تأسیس یک راه حمل و نقل دریایی بخشی از برنامه های اتحاد جماهیر 
شوروی است که بنادر دریای خزر، آزوف، دریای سیاه، حوزه ی ولگان- دان را 
در بر می گرفت و همین سیستم حمل و نقل، می تواند یک راه مطمئن خطوط 
دریایی جهانی را برای کشورهای آسیای مرکزی و از جمله  افغانستان نیز 

ایجاد کند.
باید اضافه کرد که پروژه های توسعه ای برای ساخت یک کانال تجارتی از 
به  این مسیر  اتصال  و  آرال  بنادر دریاچه ی  احیای  آرال،  به  دریای کسپین 
باشد.  راه ها  مطمئن ترین  از  یکی  می تواند  آمو،  دریای  کشتی رانی  حوزه ی 
در صورتی که این پروژه ها عملی شوند، پل تجارتی شیرخان بندر اهمیت 
نسبی اش را از دست می دهد. در هر صورت اما افغانستان در نظر دارد تا این 
پروژه ها را دنبال کند و البته که عملی سازی و اتمام پروژه های مذکور، زمان 

زیادی می طلبد.
ادامه دارد...

افغانستان به حوزه ی 
دریای خزر بر می گردد

دیمیتری ورختوروف
منبع: افغانستان.رو

بخش اول

افغانستان در نگاه

گنج هایی از گذشته ی بودایی 
افغانستان، که تا حدود زیادی به 
فراموشی سپرده شده است، زیر 
تپه های ریگی دورادور جاده ی ابریشم 
باستان، در مس عینک، همراه با مقدار 
کافی مس، دفن شده اند. ذخیره ی 
برآورد شده ی 5.5 تن مس، یکی 
از بزرگ ترین ذخیره های جهان، 
می تواند صادرات کالنی برای یک 
کشور جنگ زده ای باشد که شدیدا به 
اشتغال زایی و پول ضرورت دارد؛ اما 
این رگه ی بزرگ پیش بینی شده ی مس، 
آثار نادری را که از حاکمیت طالبان جان 
سالم بدر بردند و می توانند روزنه ای 
به سوی تاریخ غنی قبل از اسالم 
افغانستان باز کنند ، نیز در معرض خطر 
قرار می دهد.

عبدالقادر تیمور، مدیر باستان شناسی 
در وزارت اطالعات و فرهنگ گفت: 
»معدن مس و استخراج آن بسیار مهم 
است. اما مهم تر از آن، فرهنگ ملی 
ماست«.

منبع: واشنگتن پست
نویسنده: لین اودانل

برگردان: حمید مهدوی

استخراج مس، 
تهدیدی برای پیشینه ی بودای باستان در افغانستان



بازتاب دهنده ی  هیچ وجه  به  نوشته  این  یادداشت: 
آن  نویسندگان  و  روز  اطالعات  روزنامه ی  دیدگاه 
مقاله،  این  نشر  و  ترجمه  با  روز  اطالعات  نیست. 
می خواهد روشن سازد که هنوز هم، دیدگاه هایی که از 
پالیسی تأسیسات نظامی پاکستان در برابر افغانستان 
کنون  تا  و  قوی  اند  کشور  آن  در  می کنند،  حمایت 
آنان افغانستان را حیاط خلوت خود دانند. با توجه به 
دل  آوردن  به دست  برای  غنی  رییس جمهور  شتاب 
نظامیان پاکستانی و فرستادن نخستین گروه افسران 
آموزش های  فراگیری  برای  افغانستان  ملی  اردوی 
نگاه  از  که  است  به موقع  خیلی  پاکستان،  به  نظامی 
تحلیل گران آن کشور به افغانستان و تداوم سیاست 
با تحلیل  سنتی نظامیان آن کشور آگاه شویم و تنها 
درک  و  پاکستانی  طرف های  دیدگاه های  همه جانبه ی 
دولت  افغانستان،  قبال  در  آنان  استراتژیک  اهداف 
افغانستان می تواند تصمیم معقول و معطوف به منافع 
ملی در رابطه به مناسبات این کشور با پاکستان بگیرد.
در  صحبت  هنگام  ویرما،  ریچارد  هند،  در  متحده  ایاالت  سفیر 
کنفرانسی که توسط بیناد بین المللی ویوی کناناد در دهلی برگزار 
شده بود، گفت که هند یکی از همکاران کلیدی ایاالت متحده در 
افغانستان است. همه می داند که هند در برابر چین و برای محدود 
شریک  یک  چقدر  متحده  ایاالت  برای  آسیا  در  آن  نفوذ  کردن 
پول های  به  پاکستان  رهبری  این که  و  است  کلیدی   استراتژیک 
گزافی که برای همسایگانش در برابر بازی کردن نقش استراتژیک 
در  دخالت  به  توجه  با  اما  است.  کرده   عادت  می شود،  پرداخته 
حال افزایش هند در افغانستان که نگرانی های دوام داری را خلق 
دارد،  نگرانی ها  این  به  اندکی  توجه  متحده  ایاالت  و  کرده است 
این اظهارات تازه ناراحتی های زیادی در رهبری پاکستان ایجاد 
خواهد کرد. پاکستان نگرانی  خود را در رابطه به سرمایه گذاری رو 
به افزایش هند،  گشایش قنسول گری ها و فعالیت های استخباراتی 
در داخل افغانستان و مناطق قبایلی مطرح کرده است. اکنون که 
ایاالت متحده از نقش هند در افغانستان حمایت می کند، سوالی که 
خلق می شود، این است که بر مناسبات خارجی ایاالت متحده با 

پاکستان چه تأثیری خواهد داشت؟ 
پرسش نخست با توجه به این که ایاالت متحده در جریان سال ها 
چقدر تالش کرده است که اعتماد رهبری هند را برای بازی کردن 
نقش خیلی بزرگ در منطقه به دست بیاورد، پاسخ داده خواهد شد؛  
اما این تالش ها برای به دست آوردن دل و ذهن هندی ها، بدون 
استفاده از مشوق های فراوان میسر نیست. رییس جمهور اوباما در 
سفر اخیرش به هند، پیشکش های زیادی به این کشور داشت و 
اگر به سخنرانی او و توافق های که در هنگام سفرش و پس از آن 
انجام شد نگاه کنیم، او کار بزرگی انجام داد. با در نظرداشت این که 
قادر  کشوری  هیچ  و  امریکاست  دست  در  واقعی  سیاسی  قدرت 
نیست بدون رضایت ایاالت متحده نقش رسمی ای در افغانستان 

بازی کند، امریکا از نقشی که هند در افغانستان دارد آگاه است. پس 
چه نیازی وجود داشت که ویرما، سفیر ایاالت متحده در دهلی، 
با آگاهی از این که برای پاکستان نگرانی هایی ایجاد خواهد شد، 
تنها  نه  اظهارات  این  باشد؟  داشته  پرسروصدایی  اظهارات  چنین 
قایل شدن امتیازات بیشتر به هند است بلکه به سیاست داخلی هند 
نیز ربط می گیرد. حزب گانگرس همواره در تالش است که برای 
ایجاد کند و به صورت خاص، درباره ی  بی جی پی )BJP( موانع 
نقشی که ایاالت متحده انتظار دارد هند در آینده بازی کند، ابراز 
نگرانی کرده است. اکنون با توجه به قایل شدن چنین امتیازی برای 
هند و تأکید بر نقش مهم هند در افغانستان که برای آن کشور 
خواهد  فراهم  پاکستان  بر  فشار  بیشتر  نقاط  و  استراتژیک  عمق 
کرد، با وجود انتقاد حزب کانگرس به خاطر همدستی اش با ایاالت 
مردم  به  قوی ای  بسته ی  که  بود  خواهد  قادر  بی جی پی  متحده، 
هند تقدیم کند و بر موضع مستحکمی بایستد. پس به اصطالح 
استراتژیک  نقش  کردن  بازی  برای  هند  راه  کردن  ساده، هموار 
کلیدی در افغانستان، تنها بستگی به پرداخت های پول های گزاف 
از سوی ایاالت متحده ندارد، بلکه، تالش دارد انتقادها بر  بی جی پی 
را که از سوی مخالفان سیاسی به ویژه، کانگرس مطرح می شود، 

کاهش دهد. 
اکنون به این پرسش بر می گردیم که این سیاست ایاالت متحده 
چه تأثیری بر مناسبات خارجی ایاالت متحده با پاکستان خواهد 
داشت؟ آیا ما شاهد عقب گرد عمده مانند آنچه بعد از حادثه ی سالله 
اتفاق افتاد یا زمانی که تمامیت ارضی پاکستان به خاطر کشتن 
اسامه بن الدن نقض شد، خواهیم بود؟ با توجه به این که رقیب 
پاکستان هر روز پس از دیگری امتیاز داده می شود و حضور هند در 
افغانستان از سوی ایاالت متحده به رسمیت شناخته شده است و 
پاکستان هم از مرز شرقی و هم از مرز غربی اش زیر فشار قرار داده 
می شود، خشم گین بودن رهبری پاکستان در این روزها طبیعی ست. 
با این حال و باوجود اعتراض رهبری پاکستان در رابطه به نفوذ 
فزاینده ی هند در افغانستان، ایاالت متحده هیچ اقدامی جدی ای 
برای بر طرف کردن نگرانی های پاکستان انجام نداده است. یکی 
از دالیل اصلی این است که ایاالت متحده آگاه است که رهبری 
و  ندارد  را  جدی  اقدام  برای  سیاسی  اراده ی  و  توانایی  پاکستان 
این در جریان 14 سال گذشته ثابت شده است. ایاالت متحده بر 
تمامیت ارضی پاکستان حمله کرده است، اما به جز واکنش زبانی 
نهادهای نظامی، هیچ اقدام سیاسی و دپلوماتیک روی دست گرفته 

نشده است. تأسیسات نظامی پاکستان در رابطه به این که ایاالت 
افغانستان نقش  به هند در  داده است که  به خود جرئت  متحده 
اهداف  کردن  اجرا  برای  متحده  ایاالت  است.  مقصر  بدهد  قوی 
استراتژیک خود و هر آنچه می خواسته با هیچ مقاومتی روبرو نشده 
است، چون، آنان کامال آگاه بوده اند که تأسیسات نظامی پاکستان 
نمی تواند. من فکر می کنم که چنین فکری  اقدام قوی ای  هیچ 
از سوی ایاالت متحده در گذشته، برنده بوده است. اما اکنون با 
افزایش آگاهی سیاسی در پاکستان و درک این واقعیت که پاکستان 
بازنده ی اصلی جنگ علیه دهشت افگنی بوده، دیگر برنده نخواهد 
بود. در حالیکه ایاالت متحده به تحرکاتش در دو سوی مرز برای 
جابجا کردن قطعه های جدید برای پیچیده کردن معمایش ادامه 
می دهد، تأسیسات نظامی در نقطه ی حساسی قرار دارد. در این 
معامله، به پاکستان به جز زیان هیچ چیزی نمی رسد. این کشور 
برده است،  از هرج ومرج داخلی رنج  تنها  نه  در 14 سال گذشته 
بلکه با دادن نقش شریک استراتژیک به هند در افغانستان، نگرانی 
پاکستان را شدیدا افزایش داده  است. تأسیسات نظامی پاکستان در 
حال حاضر برای تغییر دادن اقبال پاکستان کار اندکی می تواند و 

اراده ای ضعیفی برای این کار دارد. 

5

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
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

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

 دو شنبه20 دلو، 1393سال چهارم شماره 774  

نویسنده: محمد زاهد 
برگردان: جواد زاولستانی 
 The Nation :منبع

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: بسم اهلل محبت
صفحه آرا:  هادی دریابی

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل
آدرس: کابل، کارته سه، سرک دهم 

قیمت: 10 افغانی
شماره تماس:0789۶451۶0

مسئول توزیع: روح اهلل مرادی 077۶940454  /  0792919322

هند در افغانستان



6 دو شنبه20 دلو، 1393سال چهارم شماره 774  

بگو مگو از

عذاب وجدان
عسكري در مجموع و مسلك خلباني از آدم مرد مي سازد. 
سپر قرار گرفتن در برابر ظلم و استبداد شهامت و شجاعت 
مي خواهد و چنين دليري و پاي مردي ای در وجود خلبانان 

نهفته است. مسلك خلباني مسلك غرور آفرين و سرشار از ويژ گي هاي مردانه است. 
انگار  مبدل مي شود.  بي كفايت  به يك موجود  آدم  و  اما گاهي غرور شكسته مي شود 
»ايزك« مي شوي و مردانگي ات را در كوچه هاي بي غيرتي به حراج مي گذاري. در چنين 
مواقعي، زمين بايد شكاف شود و تو با شرم و سرافگندگي به زير شوي و انگار مرگ را 
بر »عذاب وجدان« ترجيح مي دهي. چنين وضعيتي را زماني تجربه مي كنيم كه دوستان 
و همراهان مان به ميدان نبرد بروند و خطر كنند و ما از اثر مانعي نتوانيم در آن اشتراك 
كنيم. انگار عزيزانت را با دستان گنه كار و ضمير معيوبت به كشتارگاه مي فرستي و در 

هنگامه ي كشته شدن شان، دست زير االشه به تماشا مي نشيني!
لعنت به اين طور زندگي!

است  قرار  زيرا  است؛  بی طرف  دارد.  بزرگ  قلِب  خياباْن 
در  حتا  برساند.  مقصد  به  و  گيرد  بر  در  را  مسافری  هر 
شلوغ ترين لحظه ها گشاده رو و صميمی است و هرگز دچاِر 
خيابان  ذاِت  اگزيستنسيال،  نمی شود.  بی توجهِی  اضطراب 
است. شايد عابران با هم درگير شوند. تصادف كنند. بر سر و روی هم ديگر زخم بزنند و 
حتا هم ديگر را از پای درآورند. خيابان اما بی طرف است و به حال زخمی شدگان آغوشش 
خيابان  كند.  منتقل  امن  جای  به  زودتر  را  آن ها  می كند  كوشش  و  می خورد  افسوس 
كين توز نيست. چاپلوسی را هم ياد ندارد. دوستِی خياباْن عميق ترين شكِل دوستی است: 
دل كندن و به مقصد رسانيدن. واماندن و دل نكندن از افراد و اشيا و حقيقت های در حاِل 
گذر، به بن بست رسيدن است. خيابان اما نمی خواهد به بن بست برسد. بايد اشيا و افراد 
بسياری را از خود عبور دهد و به خانه/ مقصد برساند. خيابان نماد خوْد همچون ديگری 

است و هرگز چيزی را برای خود نمی خواهد.

در كتاب خواندم كه وودی آلن گفته: »تنها تأسف من اين 
در  اين سخن  شايد  نيستم.«  ديگری  كِس  چرا  كه  است 
مورد آرزوهای بسياری از ما صدق كند. ما تا هنوز از خود 
ايده آل سازی  می كنيم.  ايده آل سازی  چرا  كه  نپرسيده ايم 
مصداق همين سخن آلن است. حال كه جای آن ديگری نيستيم، تالش می كنيم، پا 

جای پای آن ايده آل بگذاريم.
بر وضعيت  تأسف خوردن  دارد.  نيش خند زهر آگينی در خود  آلن  تصور می كنم سخن 
خود، از اين كه اين گونه هستم، نه آن گونه )شبيه آن ايده آل( و اين يعنی نپذيرفتن خود.

بر مبنای باورهای ما، اين خيلی خوب است؛ زيرا در محاسبه ی شبانه ی ما از كاركردهای 
روزانه، هميشه نوعی سرخوردگی، نارضايتی و نپذيرفتن عمل كرد شخصی وجود دارد و 
سبب می شود كه ما بيش تر برای موفقيت تالش كنيم. ولی پايان اين داستان چيست؟ 
همان داستان سيزيف. در اين جا است كه نيش خند زهرآلود آلن خود را نشان می دهد. 

چه اين باشيم و چه آن، داستان سيزيف جريان دارد.

افشار به مثابه قرباني
١. تاريخ حقيقت مطلق/ ايديولوژيك نه، بل سند رفتار هاي 
عيني  رفتار هاي  مثابه سند  به  افشار  است.  انسان ها  عيني 
انسان، سند كشتار هاي تاريخي نيز است: در افشار خون هاي 

فراوان ريخت. تجاوز هاي ناموسي صورت گرفتند و انسان هاي بي گناه كشته شدند.
٢. افشار تاريخي را مي توان افشار قرباني خواند. افشار قرباني، افشاري است كه حيات آن 
قرباني جنگ قدرت و جنگ استخبارات شد. ساكنان بي دفاع افشار در يك شب تاريك 

محاصره شدند. سپس افشار به دست قاتالن خود سقوط كرد.
٣. بي زباني عمده ترين گوهر قرباني است. قرباني نه توان دفاع از خود را دارد و زبان بيان 
تراژدي قرباني شدن را. ترماي افشار اما قرباني بودن افشار است. افشار بي زبان چنانچه در 
گذشته قرباني كشتار هاي گروهي شد، امروزه قرباني سياست و امتياز گيري هاي باندي 
است. اگر افشار در گذشته قرباني جنون شهركشي قاتالن افشار شد، امروزه كارتي است 
براي امتيازگيري ها به دست خليلي و محقق. با اين همه، ترماي افشار، قرباني بودن است. 
افشار قرباني شد و افشار قرباني است: قرباني جنگ هاي ديروز و قرباني امتياز گيري هاي 

امروز.

بن بست نه، که بن بست ها
١. سال اخير پارلمان است و نمی توانند در قانون انتخابات 
تعديل بياورند؛ در حالی كه دكتران وعده ی اصالحات در اين 

عرصه داده اند.
٢. كمك كننده ها بودجه ی انتخابات پارلمانی را نمی دهند و هيچ مرجع تمديد زمان كار 

پارلمان وجود ندارد.
٣. دوسوم اعضای كابينه هنوز رای نياورده اند و سرپرست هستند و اين ادارات عمال 

تعطيل اند.
4. مبارزه با فساد حكومت وحدت ملی به منفك كردن و دو باره تعيين نكردن خالصه 

شده است.
5. هردو تيم انتخاباتی نه تنها نتوانسته اند توانايی های روز های انتخابات را به دولت 

انتقال دهند، كه از درون دارند می پوسند.
6. با گذشت هر روز، توجه جهانی به افغانستان كمتر شده است.

7. ماشين جنگی طالبان، حتا در اين روز های زمستان قوی تر شده است.
8. باالتر از اين همه، فقر مديريتی و نگاه استراتژيك به مشكالت، در رأس نظام بی داد 

می كند.
گذر از اين همه، زور فيل می خواهد.

Rahman Rahmani

بتانی بل،   بی بی سی

Asad Buda

Hamid Fidel

Asad Kosha

Noor Rahman Akhlaqi









خبرنگاران زن و افزایش تهدیدهای انترنتی

10 نشانه ی ابتال به سرطان را بشناسید

ماشین لباس شویی به اندازه ی کف دست

سازمان  بلندپايه ی  مقام های  از  يكی  گفته ی  به  بنا 
انترنتی  تهديدهای  ميزان  اروپا،  همكاری  و  امنيت 
عليه زنان خبرنگار رو به افزايش است. آمبرين زمان، 
خبرنگار تركی است كه به خاطر تهيه ی گزارش از 
اعتراض های مربوط به پارك گزی استانبول در سال 

٢۰١٣، هدف حمله های شديد تويتری قرار گرفت.
به گفته ی او، پيام هايی كه به او فرستاده شده بودند، 
»صدها  بودند:  جنسی  و  خشونت بار  توهين آميز، 
و  به مرگ  مرا  زبانی مستهجن  با  تويت گرفتم كه 

تجاوز تهديد می كردند«.
به  »مرا  كه  می كردند  تهديد  بعضی ها  می گويد،  او 
خبرنگار  او  نشاند«.  خواهند  بوتل شكسته  روی  زور 
مجله ی اكونوميست در تركيه است و برای روزنامه ی 
ترك زبان »طرف« هم مطلب می نويسد. خانم زمان 
ماه گذشته كشتار مجله ی شارلی  اين  كه در  از  بعد 
ابدو در پاريس را پوشش داد، بار ديگر با حمله های 

انبوه تويتری روبه رو شد.
»انگار كه بخواهند شما را بدون محاكمه در مالی 
عام حلق آويز بكنند. باعث شده وقتی از خانه بيرون 

می روم، واقعا نگران امنيت فيزيكی خودم باشم«.
و او تنها نمونه نيست.

دونيا مياتويچ، نماينده ی سازمان امنيت و همكاری 
می گويد،  رسانه ها   آزادی  به  مربوط  امور  در  اروپا 
پديده ی  »يك  زن  خبرنگاران  به  انترنتی  توهين 
فراگير  زيادی  سرعت  با  دارد  كه  است  جهانی 
او می گويد، هدف قرار گرفتن خبرنگاران  می شود«. 
ناشناس در  از طرف مهاجمان  و وبالگ نويسان زن 
شبكه های اجتماعی برايش مايه ی »نگرانی« است.

خانم مياتويچ می گويد: »حمله ها بيش تر متوجه زنان 
خبرنگاری بوده كه موضوعاتی چون جرم، سياست و 
و  تابوها  جمله  از  دردآور،  بعضا  و  حساس  مسايل 
می دهند«.  پوشش  را  ما  جوامع  در  حاضر  تعصبات 
محتوای  با  كاری  معموال  انترنتی  حمله های  »اين 

محققان مركز تحقيقات سرطان انگليس ١۰ نشانه ی 
به  افراد خواسته اند كه  از  و  اعالم  را  به سرطان  ابتال 
محض مشاهده ی اين عاليم، به پزشك مراجعه كنند. 
بر بنياد مطالعات مركز تحقيقات سرطان انگليس، با 
افزايش  به  رو  سرطان  مسن،  جمعيت  رشد  به  توجه 
است، ولی سرطان عاليمی دارد كه بايد جدی گرفته 

شوند.
با توجه به اين آمار، پزشكان هشدار داده اند كه زنگ 
به صدا در آمده است.  خطر سرطان در سراسر جهان 
مراقبت هايی مانند ترك سيگار و كاهش وزن در اجتناب 

از اين معضل بسيار مؤثر است.

در همه ی  كه  است  وسيله ای  لباس شويی،  ماشين 
خانه ها پيدا می شود و يكی از پركارترين وسايل نيز 
به شمار می آيد. اين وسيله نياز به فضای بزرگ و 
هم چنين يك مكان مخصوص است كه اين روزها 
حساب  به  مشكل  يك  خانه ها،  شدن  كوچك  با 
می آيد. دولفی وسيله ای بسيار كوچك و به اندازه ی 
ماشين های  آينده ی  می تواند  كه  است  دست  كف 

لباس شويی ما باشد.
و  آب  بايد يك سطل  وسيله،  اين  از  استفاده  برای 
هم  به  چشم  يك  در  و  باشيد  داشته  چرك  لباس 
لباس های  بود.  تميز خواهند  لباس ها  زدن، همه ی 
درون  را  دولفی  و  ريخته  آب  ظرف  درون  را  كثيف 
امواج  از  استفاده  با  وسيله  اين  دهيد.  قرار  آن 
از  را  ميكروب ها  و  باكتری  همه ی  اولتراسونيك، 
شما  برای  را  خوش بو  و  تميز  لباسی  و  برده  بين 

به ارمغان می آورد.
است؛  شده  گرفته  »دلفين«  از  وسيله  اين  نام 
پيشرفته ترين  كوچك،  موجودات  اين  كه  چرا 
ماشين  اين  هستند.  امواج  اين  از  استفاده كننده ها 
لباس شويی كوچك همه ی آلودگی ها، حتا در سطح 
مايكروسكوپی را از بين خواهد برد. )جام جم آنالين(

به  خبرنگار  خواركردن  و هدف شان  ندارند  گزارش ها 
عنوان يك زن است«.

به تجاوز و خشونت  اين سازمان، تهديد  به گفته ی 
بعضی  روزانه« ی  زندگی  از  »جزئی  به  جنسی 
سازمان  اين  است.  شده  تبديل  زن  خبرنگاران  از 
می گويد، ديگران هم هدف »مزاحمت شديد جنسی 
می گويد:  مياتويچ  خانم  می گيرند.  قرار  ارعاب«  و 
اياالت متحده  بريتانيا،  از كشورها؛ مثل  »در بعضی 
به  اين مشكل  اسكانديناوی،  و كشورهای منطقه ی 
ديگر  كشورهای  در  اما  می شود؛  شناخته  رسميت 

كسی به آن اهميت نمی دهد«.
او، توهين كردن »يك روند جديد است  به گفته ی 
جنی  شود«.  برخورد  آن  با  نشده  دير  تا  بايد  كه 
تغيير  سويدن،  تلويزيون   4 كانال  مجری  آلِورسيو، 
برخوردها را تأييد می كند. او در پاسخ ايميلی كه به 
او فرستادم، گفت: »من ٢۰ سال است كه به عنوان 
هدف صحبت های  هميشه  و  می كنم  كار  خبرنگار 
از  بخشی  حدودی  تا  حال،  هر  به  بوده ام –  ديگران 

نشانهها
- سرفه ی مداوم و گرفتگی صدا

- تغيير در شكل و رنگ خال های بدن
- تغيير مداوم در اجابت مزاج
- زخمی كه بهبود نمی يابد

- مشكل در بلع غذا
- كاهش غيرطبيعی وزن

- تغيير غيرطبيعی در دفع ادرار )عادت های مثانه(
- وجود توده و غده در بدن

- درد مداوم و بی دليل در هريك از اعضا
- خون ريزی بی دليل

كارم است«. اما به گفته ی او، »اتفاقی كه چهار يا 
لحن ها  ناگهان  كه  بود  اين  افتاد،  پيش  سال  پنج 

خيلی تهاجمی تر و تهديدآميزتر شدند«.
او حتا به مرگ هم تهديد شده است: »وقتی كسی 
متوقف  زندگی تان  می كند،  تهديد  مرگ  به  را  شما 
بود.  وحشت ناك  واقعا  جدی  تهديد  اولين  می شود. 
تنها  می گفت،  بكشد،  مرا  می خواست  كه  شخصی 
دو هفته از عمرم باقی مانده. وصف كردن وحشتی 

كه حس كردم، كار راحتی نيست«. 
هردو  زمان  آمبرين  و  آلِورسيو  جنی  حال،  اين  با 
انترنتی شوند.  اوباش  ندارند تسليم  می گويند، قصد 
خانم آلِورسيو می گويد: »اولش می ترسيد، ولی بعدا 
ترس تان تبديل به عصبانيت می شود«. »هيچ كس 
هيچ كس  كند.  برخورد  اين گونه  من  با  ندارد  حق 
نمی تواند جلو كار كردن مرا بگيرد. اگر كسی بتواند 
با ترساندن من صدای مرا خفه كند، يعنی سازوكار 
عنوان  هيچ  به  من  و  شده  تضعيف  ما  دموكراتيك 
نمی خواهم نقشی در اين تضعيف شدن بازی كنم«.

خطر بروز سرطان در هردو جنس رو به افزايش است. 
موارد  شايع ترين  سينه  سرطان  و  پروستات  سرطان 
محسوب می شوند. چاقی يكی از مهم ترين داليل بروز 
سرطان است. تحقيقات نشان می دهند كه اضافه وزن 
اسيدی  ريفالكس  و  مری  تومورهای  افزايش  باعث 

می شود.
تشخيص به موقع، مهم ترين كليد درمان سرطان است. 
بسياری از انواع سرطان؛ از جمله پوست و دهانه ی رحم، 
در صورت تشخيص به موقع، ١۰۰ درصد قابل درمان 

هستند. 
)جام جم آنالين(
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کلوپ: با اعتماد به نفس، 
فوق العاده بازی می کنیم

بنزما: نمی توانستیم
بدتر از این بازی کنیم

مورینیو: برتری 7 امتیازی
 در لیگ برتر چیزی نیست

كريم بنزما، مهاجم فرانسوي ريال مادريد، پس از شكست 
4-۰ تيمش مقابل اتلتيكو، از هواداران ريال به  دليل كسب 
اين نتيجه ضعيف، عذرخواهي كرد.  ريالی ها در ديدار امروز 
په،  په  مانند  بازيكنان  غياب  در  همشهری  رقيب  مقابل 
برای  حرفی  رودريگز،  خامس  و  مارسلو  راموس،   سرخيو 

گفتن نداشتند و يك شكست سنگين را تجربه  كردند. 
ريال علی رغم اين شكست هم چنان در صدر جدول الليگا 
قرار دارد و بنزما از شاگردانش خواست تا با  فراموش كردن 
اين نتيجه، به فكر پيروزی در ديدارهای باقی مانده باشند. 
عذرخواهی  ريال  هواداران  از  »ما  گفت:  خبرنگاران  به   او 
می كنيم زيرا اين شكست آن ها را بسيار ناراحت  كرد. ما 
امروز فاجعه بار بازی كرديم. اميدوارم اين يك نقطه عطف 
برای ما باشد. سخت است بدتر از  نمايش ما در اين ديدار، 
آسان  كردن  صحبت   ،۰-4 شكست  از  بعد  كنيد.  بازی 
نيست. اين ديدار بسيار بدی برای ما بود اما 7 روز زمان 
داريم تا  در مورد آن فكر كنيم؛ نتيجه را فراموش كنيم و 
سپس با دپورتيوو الكرونيا روبرو شويم. ما هنوز در  صدر 

هستيم و سرنوشت مان به خودمان بستگی دارد«.
اتلتيك  مقابل  شب  فردا  بتوانند  بارسايی  كه  صورتی  در 
را  به يك  ريال  با  اختالف شان  برسند،  پيروزی  به  بيلبائو 

امتياز كاهش خواهند داد. 

 ٢-١ پيروزي  از  پس  چلسي،  سرمربي  مورينيو،  ژوزه 
قهرماني  از  صحبت  كرد  تاكيد  ويال،  استون  مقابل 
تيمش خيلي زود  است.  آبی ها در اين ديدار خارج از خانه 
به سختی توانستند استون ويال را شكست بدهند تا با 
برتری  سيتی،  برابر هال  منچسترسيتی  به  توقف  توجه 

اين تيم در صدر جدول به 7 امتياز افزايش پيدا كند. 
غيرقابل  مورد  در  خبرنگاران  به  پاسخ  در  مورينيو  اما 
جبران بودن فاصله ی تيمش با سيتی، گفت: »اگر در 
يك ليگ ديگر  بود، من می گفتم اين فاصله فوق العاده 
است؛ اما در ليگ برتر، اين اختالف هيچ چيز نيست. 
رخ  است  ممكن  هر  اتفاقی  و  است  دشوار  ديداری  هر 
بدهد. 7 امتياز يعنی 7 امتياز اما هنوز ١4 امتياز باقی 
مانده است. ما در مورد 4٢ امتياز صحبت  می كنيم و ما 
تنها 7 امتياز بيش تر داريم. اين اختالف چيزی نيست«.
آقای خاص هم چنين نمايش تيم حريف در اين ديدار را 
مورد ستايش قرار داد و گفت: »من تيم آن ها را  دوست 
دارند.  خوبی  خيلی  بازيكنان  آن ها  می كنم  فكر  دارم. 
سخت است جايگاهی كه آن ها در جدول دارند را  باور 
اين خاطر  به  نه  كنم؛  آناليز  را  آن ها  كنيم. می خواهم 
گول  كم  خاطر  به  يا  دارند  امتياز  كم  اين قدر  چرا  كه 

 زدن شان، بلكه به خاطر بازيكنان باكيفيتی كه دارند«.

پيروزي  از  پس  دورتموند،  بورسيا  سرمربي  كلوپ،  يورگن 
٣-۰ تيمش مقابل فرايبورگ، اين برد را گامي  بلند در جهت 
فصل  اين  در  كه  زردها  دانست.  خوب  روزهاي  به  بازگشت 
نتايج بسيار ضعيفی كسب كردند، تا پايان هفته گذشته در 
 قعر جدول بوندس ليگا جای داشتند اما با پيروزی در ديدار 

امروز، به رتبه شانزدهم صعود كردند. 
می دانستيم  »ما  گفت:  خبرنگاران  به  بازی  پايان  در  كلوپ 
كه مقابل آگسبورگ، اشتباهاتی داشتيم اما آن  اشتباهات به 
دليل اعتماد به نفس پايين ما در مورد توانايی های مان بود. 
تيم تالش زيادی كرده بود اما  چيزی به دست نياورده بود. اما 
شرايط بهتر شد. ما از ديدار مقابل آگسبورگ درس های خوبی 
گرفتيم و تغييراتی اعمال كرديم. از نظر  فيزيكی، ما در فرم 
بهتری هستيم و از نظر تاكتيكی، بهتر شده ايم. اكنون نياز 
داريم تا در لحظات حساس،  به مهارت های مان باور داشته 
باشيم. بازی امروز در قرار گرفتن ما در مسير درست بسيار 

مهم بود. 
تيم در سراسر 9۰ دقيقه به برنامه ای كه داشتيم، عمل كرد. 
اگر مقابل فرايبورگ خيلی ساكن بازی می  كرديم، به مشكل 
می خورديم اما ما فعاالنه كار كرديم. گول سوم فوق العاده بود. 
می توانيد ببينيد كه وقتی  اعتماد به نفس مان را به دست 
آورديم، چطور بازی می كنيم. روز جمعه بايد بار ديگر خودمان 

را ثابت  كنيم. اين ديدار برای ريكاوری ما، گام مهمی بود«.

مکسول: اگر بتوانم، 
مسی را به پاریس می آورم

پیگرینی: 
باید نمایش های بهتری ارائه بدهیم

کاسیاس: اشتباهی از سوی من رخ نداد

جرارد: جردن آیبه آینده ی درخشانی دارد

درگیری لفظی رونالدو 
با یک خبرنگار

مخدوش شدن 
همه ی رکوردهای مثبت ریال در 2015

کابایرو: سیتی ترسی از بارسا ندارد

فلچر: فرگوسن به من گفت از یونایتد جدا شوم

سیمئونه: به لطف هواداران، 
خیلی خوب بازی کردیم

سنت  پاريس  برازيلي  چپ  مدافع  مكسول، 
فصل  سه  مدت  به  و   ٢۰١٢ سال  تا  جرمن، 
هم تيمي مسي در بارسلونا بود و از آن دوران 
به عنوان روزهايي جادويي ياد مي كند. پس 
از درگيری لفظی بين مسی و لوئيس انريكه 
تعطيالت  از  پس  بارسا  تمرين  اولين  در 
كريسمس، شايعات زيادی در مورد جدايی اين 
نابغه آرژانتينی از بارسا به گوش رسيد اما پس 
اوليه، هر دو طرف  بحران  از فروكش كردن 

اين شايعات را تكذيب كردند. 
مكسول در اين رابطه به وب سايت يوفا گفت: 
»سخت است بگويم كه بهترين بازيكنی كه 

است.  بازيكن  كدام  ام  كرده  بازی  روبرويش 
ام  كرده  بازی  مقابلش  در  و  كنار مسی  من 
كنارش  سال ها  اوست.  خود  من  انتخاب  و 
و  بهترين  او  من،  عقيده ی  به  و  كردم  بازی 
با استعدادترين فوتباليستی است كه به عمرم 
ديده ام. اگر دست من باشد و بتوانم، دوست 
دارم او را به پاريس سنت جرمن بياورم و بار 
با يك ديگر هم تيمی شويم. سه سال  ديگر 
جادويی و وصف ناشدنی در بارسا كنار مسی 
داشتم. ١۰ جام با اين تيم به دست آوردم و 
همه چيز عالی بود. هرگز آن روزها را فراموش 

نمی كنم«.

منچسترسيتي،  سرمربي  پيگريني،  مانويل 
مقابل هال  تيمش   ١-١ تساوي  از  پس 
سيتي، تأكيد كرد كه بايد در  ديدارهاي بعدي 
در  سيتی  بدهند.  ارائه  بهتري  نمايش هاي 
ديدار شنبه شب تنها ثانيه هايی با شكست 
ثانيه های  پايانی  گول  اما  داشت؛  فاصله 
جيمز ميلنر از روی ضربه ی آزاد، آبی ها را از 
با اين نتيجه، فاصله ی  شكست نجات داد. 
امتياز   7 به  چلسی  صدرنشينی  با  سيتی 
كه  می داند  پيگرينی  و  كرد  پيدا  افزايش 
تيمش برای جبران اين فاصله كار  دشواری 

در پيش دارد.

بهتر  بايد  »ما  گفت:  اسپورت  اسكای  به  او 
 ١۰ با  ما  مقابل  حريف  تيم های  زيرا  شويم 
نمی توانيم  ما  می كنند  و  دفاع  بازيكن 
هر  بزنيم.  گول  يا  كنيم  ايجاد  موقعيت 
امتيازی كه از دست بدهيد، كار را سخت تر 
می كن.  جبران 7 امتياز، دشوارتر از 5 امتياز 
اما كسی نمی داند چه رخ خواهد داد.   است 
ما به چلسی فكر نمی كنيم. آن ها با 7 امتياز 
برتری در صدر جدول قرار دارند اما آن ها هم 
ممكن است  شكست بخورند. مسئله مهم تر 
برای ما اين است كه بار ديگر نمايش هايی 

هجومی ارائه بدهيم«.

مصدر  مادريد  ريال  كاپيتان  كاسياس،  ايكر 
دربي  در  اتلتيكو  اول  گول  روي  كه  است 
دربی  است.  نزده  سر  او  از  اشتباهي  مادريد، 
مادريد شنبه شب برگزار شد كه طی آن ريال 
4-۰ مغلوب اتلتيكومادريد شد. كاسياس در 
١8 ماه گذشته به شدت تحت فشار رسانه ها 
گولر  ديگر  او  كه  معتقدند  بسياری  و  بوده 
مطمئن سال های نه چندان دور ريال نيست.

او در جمع خبرنگاران گفت: »اشتباه؟ آَيا آن 
حركت اشتباه بود؟ به شما حتم می دهم كه 
ناچو رد شد و واران  از  اين طور نيست. توپ 

باره ی  در  كاسياس  گذاشت«.  تاثير  آن  روی 
اين ديدار گفت: »مقابل  عملكرد تيمش در 
از ما بود  تيمی بازی كرديم كه خيلی بهتر 
و در همه ی زمينه ها ما را شكست داد. بايد 
به آن ها تبريك بگوييم و حرف ديگری برای 
گفتن نيست. در باره ی اتفاقی كه امروز افتاد 
و می خواهيم مطمئن شويم  نگران هستيم 
كه چنين اتفاقاتی ديگر رخ نخواهند داد. به 
هستيم.  بده كار  عذرخواهی  يك  هواداران 
اتلتيكو  بود.  سختی  و  سنگين  شكست 

شايسته پيروزی بود«.

استيون جرارد، كاپيتان ليورپول به تمجيد از 
جردن آيبه، هم تيمي اش پرداخت و گفت كه 
او بازيكن بزرگي خواهد شد. مدافع ١9 ساله در 
ديدار شنبه شب مقابل اورتون عملكرد بسيار 
سوی  به  ديدنی  شوت  يك  و  داشت  خوبی 
برخورد  دروازه  تيرك  به  كه  زد  اورتون  دروازه 
كرد. جرارد پس از آخرين حضورش در دربی 
مرسی شايد گفت كه از عملكرد اين بازيكن 

جوان شگفت زده شده است.
كار  عالی  »او  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  او 
او روز قبلش متوجه شده بود كه بازی  كرد. 
خواهد كرد و تنها ٢4 ساعت برای آماده كردن 
خود فرصت داشت. او بهترين بازيكن زمين 

بود. در مجموع خوب كار كرديم و شايسته 
پيروزی بوديم. جردن آينده خوبی پيش رو دارد 
و بازيكن خيلی بزرگی خواهد شد.نكات مثبت 
زيادی در بازی ديده شد، مخصوصا در باره ی 
آيبه. می خواستيم كه او را به تيم بازگردانيم 
اميدوار  و  بود  كرده  كار  خوب  خيلی  او  زيرا 

بوديم به همين روند ادامه دهد«.
دربی  در  حضورش  آخرين  باره ی  در  جرارد 
اينجا  بازی كردن در  مرسی سايد گفت: »از 
ورزشگاه  پارك  گوديسون  می برم.  لذت 
فوق العاده ای است و خاطرات خوبی از اين جا 
تنگ  دربی  در  كردن  بازی  برای  دلم  دارم. 

خواهد شد«.

كريستيانو رونالدو، ستاره ي ريال مادريد پس 
از شكست 4-۰ تيمش مقابل اتلتيكومادريد، 
كرد.  پيدا  لفظي  درگيري  خبرنگار  يك  با 
 ۰-4 كالدرون  ويسنته  در  شب  شنبه  ريال 
هم  و  رونالدو  و  شد  اتلتيكومادريد  مغلوب 
تيمی هايش، ضعيف ترين عملكرد فصل شان 
رونالدو  بازی،  از  پس  رسانده اند.  ثبت  به  را 
با خبرنگاری كه از او در باره ی محروميتش 
پس از درگيری با مدافع كوردوبا سوال كرده 

بود، درگيری لفظی پيدا كرد. 
و  درگيری  علت  باره ی  در  او  از  خبرنگار 
پاسخ  رونالدو  و  كرد  سوال  محروميتش 

بازی  اتفاقات  به  راجع  »می خواهيد  داد: 
كوردوبا؟  ديدار  يا  كنيم  صحبت  امروز 
چه  بود!  پيش  ماه   ٣ به  متعلق  اتفاق  آن 
شما  اگر  بشنويد؟  من  از  می خواهيد  چيزی 
خبرنگار باهوشی بوديد، راجع به بازی امروز 
نيستيد.  باهوشی  خبرنگار  می كرديد.  سوال 

متأسفم«.
ريال هم چنان با 4 امتياز اختالف نسبت به 
بارسا در صدر جدول الليگا قرار دارد و منتظر 
ديدار امروز بارسا مقابل بيلبائو است تا ببيند 
آبی اناری ها می توانند اختالف را به ١ امتياز 

برسانند يا نه.

بهترين شكل  به  را  مادريد سال ٢۰١4  ريال 
 ،٢۰١5 سال  در  اما  رساند؛  پايان  به  ممكن 
گذشته  سال  مقتدر  تيم  آن  از  نشاني  ديگر 
 ٢۰١4 سال  در  مادريد  ريال  نمي شود.  ديده 
موفق شد 4 جام ارزشمند كسب كند و ركورد 
٢٢ برد متوالی را در فوتبال اسپانيا به ثبت 
در   ،٢۰١4 سال  سپتامبر  از  تيم  اين  برساند. 
الليگا موفق به كسب ٣9 امتياز شد و تنها 
مقابل سوسيداد و اتلتيكو مادريد شكست را 
پذيرا شد. مرحله گروهی ليگ قهرمانان را با 
6 برد متوالی به پايان رساند و در جام حذفی 
نيز به راحتی كورنيا را از پيش رو برداشت. در 
مجموع، ريال موفق شد تا پايان ماه دسامبر، 
آمار فوق العاده ٢4 پيروزی، ١ تساوی و سه 
شكست را به ثبت برساند و 94 گول نيز وارد 
دروازه حريفان خود كرد. متوسط٣.٢5 گول در 

دريافت  گول   ۰.68 متوسط  بطور  بازی.  هر 
كرد و متوسط اندوختن امتياز توسط اين تيم 

نيز، ٢.6 امتياز بود. 
اما با شروع سال ٢۰١5، همه ی اين آمارهای 
شدن  مخدوش  حال  در  استثنايی  و  مثبت 
ديدارهای  در  جنوری،  ابتدای  از  ريال  است. 
رسمی، 5 برد و يك تساوی به دست آورده و 
سه شكست نيز متحمل شده است. متوسط 
گولزنی اين تيم نصف شده است: ١.88 گول 
برابر سال  دو  و  زده(  )١7 گول  بازی  در هر 
گول   ١٣( است  كرده  دريافت  گول  گذشته 
زده(: ١.44. متوسط امتيازگيری اين تيم نيز 
در  ريال  است.  يافته  كاهش   ٢.١ به   ٢.6 از 
سال ٢۰١5، از كوپا دل ری حذف شد و حاال 
قهرمانان  ليگ  و  الليگا  در  قهرمانی  برای 

تالش می كند.

منچسترسيتي  دروازه بان  كابايرو،  ويلي 
در  بارسلونا  مقابل  تيمش  ديدار  از  پيش 
تيمش  كه  است  معتقد  چمپيونزليگ 
ليگ  قهرمان  ندارد.  آبي-اناري ها  از  ترسي 
بارسلونا  مصاف  به  بايد  ماه  اواخر  در  برتر 
نهايی  به يك چهارم  بازی،  برنده ی  تا  برود 
فصل  كاتاالن ها  كند.  صعود  چمپيونزليگ 
گذشته موفق شدند در مجموع 4-١ از سد 
سيتی بگذرند كه دنی آلوس و ليونل مسی 
با  كردند.  گولزنی  برگشت  و  رفت  ديدار  در 
اين حال، كابايرو معتقد است كه تيمش از 
برای  و  گرفته  درس  گذشته  سال  شكست 

بازی امسال آماده است.
او گفت: »بازی سختی پيش روی ما خواهد 
هستند.  سخت  هميشه  بازی ها  اين  بود، 
گرفته  درس  گذشته  سال  بازی  از  سيتی 

و  خوب  روحيه ای  با  كه  است  اميدوار  و 
عملكردی قدرت مند به دور بعد صعود كند. 
هدف ما اين است كه از پارسال بهتر بازی 

كنيم و به يك چهارم نهايی صعود كنيم«.
از  ترس  آيا  اين كه  باره ی  در  كابايرو سپس 
بارسا در بازيكنان تيمش از بين رفته، گفت: 
مخصوصا  باشد.  همين طور  می كنم  »فكر 
می شنويم  بارسا  از  جديدا  كه  چيزهايی  با 
اخير  آن ها مثل چند سال  تيم  و می بينيم. 
زيادی  كمك  ما  به  اين  نيست.  قدرت مند 
خواهد كرد. چيزهای كوچك در باشگاه های 
بايد  آن ها  می شود.  تبديل  بحران  به  بزرگ 
حال  در  هميشه  مردم  كه  واقعيت  اين  با 
صحبت كردن راجع به بارسلونا هستند كنار 
بيايند. مطمئنم كه حتا ٢۰ درصد حرف هايی 

كه زده می شود، حقيقت ندارد«.

درن فلچر، هافبك سابق منچستريونايتد كه 
بروم  وست  به  زمستاني  انتقاالت  و  نقل  در 
پيوست، عنوان كرد كه فرگوسن به او توصيه 
كرده كه از يونايتد جدا شود. فلچر ١٢ سال در 
يونايتد سپری كرد و از رده های پايه اين تيم 
به تيم اصلی رسيد. حال هافبك اسكاتلندی 
سر  انتقالش،  اصلی  عامل  كه  شد  مدعی 
الكس فرگوسن بوده است. او گفت: »بلی، من 
با او صحبت كردم. وقتی می خواستم تصميم 
بگيرم در مورد چندين چيز از او سوال كردم. 
وقتی كسی چنين تأثيری روی روند پيشرفت و 

زندگی شما دارد، هميشه از او در مورد مسايل 
بسيار  مختلف مشورت می گيريد. مكالمه ی 
خوبی با هم داشتيم و می دانم كه او رابطه ی 
خيلی خوبی با تونی پوليس و خيلی از مربيان 
ديگر ليگ دارد. او دقيقا نامی از وست بروم 
نياورد ولی در مورد شرايط باشگاه های مختلف 
ليگ برتر صحبت كرديم و او منظور او تقريبا 
آلبيون بود. قبل از اين هم در چنين شرايطی 
مورد  در  فقط  نه  بودم،  كرده  صحبت  او  با 
فوتبال بلكه در مورد زندگی شخصی زيرا او 

خيلی به من اهميت می دهد«.

اتلتيكو مادريد،  ديگو سيمئونه، سرمربي 
پس از پيروزي 4-۰ تيمش مقابل ريال، 
دو  را،  گيرمه  سيكيه  و  سائول  نمايش 
بازيكن تيمش، را مورد ستايش قرار داد. 
اصلی  تركيب  در  ديدار  اين  در  سائول 
اتلتيكو نبود؛ اما در همان دقايق ابتدايی 
به  جای كوكه مصدوم به ميدان رفت و 
گول دوم تيمش را با يك ضربه برگردان 

تماشايی به ثمر رساند. 
سيمئونه به خبرنگاران گفت: »بازيكنان، 
مهم ترين بخش يك تيم هستند. آن ها 
نقص  ارائه  بی  نمايش  يك  كه  هستند 
و  می كرديم  حمله  راست  از  ما  دادند. 
دفاع حضور  در  خوبی  به  تياگو  و  گابی 
يك  كوكه  می كردند.  مصدوميت  پيدا 
درخشان  سائول  اما  بود  ما  برای  ضربه 
او  كرد.  بازی  او خيلی خوب  ظاهر شد. 
 بازيكن مهمی برای آينده ماست. او اين 
را می داند و باشگاه هم اين را می داند. به 
همين خاطر است كه  خواستيم او بماند. 

او تنها بايد صبور باشد. كوكه و خيمنز 
هم همين طور بودند.

سيكيه را؟ او احتماال بهترين بازی اش را 
ارائه داد. او در دفاع مستحكم بود و در 
حمله خوب كار كرد. او  يك پاس گول 
داد و به خوبی هم تيمی هايش را پوشش 
كند.  پرس  وقت  چه  می دانست  او  داد. 
او پسر خيلی  خوبی است و به سختی 
كه  است  دليل  همين  به  می كند.  كار 

پيشرفت كرده؛ دقيقا مانند گريژمان«.
جو  كه  تيمش  هواداران  از  سيمئونه 
ايجاد  كالدرون  وينسته  در  فوق العاده ای 
و گفت: »ما  بايد  تشكر كرد  كردند هم 
از هواداران هم ممنون باشيم. واقعا روز 
فوق العاده ای بود. تيم خيلی خوب بازی 
كرد و هواداران هم  بسيار تأثيرگذار بودند. 
شعار  آن ها  وقتی  بود  فوق العاده  واقعا 
می دادند و می گفتند كه به بازيكنان من 
افتخار می كنند. اميدوارم اين  روند ادامه 

داشته باشد«.
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متحد  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  و  اقتصاد  وزارت  روز:  اطالعات 
 82 صندوق  این  آن،  اساس  بر  که  کردند  امضا  را  توافق نامه  ای  دیروز 
میلیون دالر را در هفت بخش عمده به افغانستان در پنج سال آینده کمک 
می کند. انت رابرتسن، نماینده ی صندوق جمعیت سازمان ملل در کشور، 

امضای این توافق نامه را برای رشد بخش های مختلف مهم خواند.
او گفت که با امضای این توافق نامه، همکاری های سازمان ملل متحد با 
افغانستان از سر گرفته شد و همکاری های این سازمان در سال های  آینده 
با این کشور ادامه می یابد. رابرتسن تأکید کرد، این سازمان در پنج سال 
آینده برای بهبود وضعیت حقوق جوانان، زنان و جلوگیری از بحران بشری 

در این کشور تالش می  کند.
کمک 82 میلیون دالری، در پنج سال آینده در بخش های ارائه ی خدمات 
تنظیم خانواده، گسترش خدمات صحی مادران در مناطق دوردست، حقوق 
زنان،  علیه  خشونت  زمینه ی  در  قانون  شدن  عملی  جوانان،  نیازهای  و 
نهادهای دولتی مصرف  اجباری و زیر سن و تقویت  ازدواج های  کاهش 

می شود.
جمله  از  مختلف،  بخش های  در  دالر  میلیاردها  گذشته  سال  سیزده  در 
امنیت، زنان و اقتصاد از سوی جامعه ی جهانی به افغانستان کمک شده؛ 
اما وضعیت این بخش ها هنوز به طور قابل مالحظه ای بهبود نیافته است. 
از  پول  در مصرف  شفافیت  نبود  و  پروژه ها  از  نظارت  عدم  اداری،  فساد 

عوامل مهم هدر رفتن کمک های جامعه ی جهانی عنوان می شوند.
حال این نگرانی مطرح می شود که پول کمک شده ی جدید نیز به دالیل 
ذکر شده هدر نرود؛ اما وزارت اقتصاد دیروز هنگام امضای توافق نامه ی 
کمک 82 میلیون دالری اعالم کرد، این مبلغ پول به طور شفاف مصرف 
خواهد شد. حکم خان حبیبی، سرپرست این وزارت گفت، از مصرف این 

پول ها در پروژه های مختلف نظارت جدی می کنیم.
او افزود، با مصرف این پول ها در پروژه های مختلف، افغانستان در سال های 
آینده شاهد رشد چشم گیر در بخش های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. 
بخش های  در  طرف  این  به  سال ها  از  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق 

مختلف، از جمله بهبود وضعیت حقوق بشر  در کشور، کمک می  کند.

نهاد  روز:  اطالعات 
موسوم به »دادستانی منع 
زنان«  برابر  در  خشونت 
نزدیک  بررسی  از  دیروز 
قضیه ی  هزار  هشت  به 
خشونت علیه زنان در 19 
والیت خبر داد؛ اما حبیبه 
رییس  مشاور  سرابی، 
و  زنان  امور  در  اجرایی 
جوانان در واکنش به این 

موضوع، بررسی این نهاد را قناعت بخش ندانست و اعالم کرد که برای بررسی قضیه ی خشونت 
علیه زنان، کار بیش تری نیاز است.

قدسیه نیازی، رییس دادستانی منع خشونت در برابر زنان به صدای امریکا گفت که این نهاد 
از سال 1388 تا به حال 7942 قضیه را مورد تحقیق و تعقیب قرار داده و بررسی کرده است. به 
گفته ی او، سطح خشونت علیه زنان در شهرهای بزرگ کشور، به ویژه شهر کابل، بیش تر بوده 
است. نیازی گفت که در سال روان تنها در کابل بیش از 800 قضیه ی مروبط به خشوت علیه 
زنان بررسی شده و اکنون حدود 10 قضیه ی دیگر زیر بررسی اند. دادستانی منع خشونت در 
برابر زنان در سال 1388 در کشور ایجاد شده و این نهاد در حال حاضر به غیر از کابل، در 19 

والیت دیگر فعالیت دارد.
با این حال، مشاور رییس اجرایی در امور زنان و شماری از مدافعان حقوق زن می گویند، برای 
بررسی خشونت علیه زنان، باید برنامه ی جدیدی روی دست گرفته شود. حبیبه سرابی گفت، در 

آینده یک برنامه ی جدید برای بررسی قضایا ی خشونت علیه زنان روی دست گرفته می شود.
به گفته ی او، در این زمینه با مجامع بین المللی بحث شده و دادستانی هایی را برای بررسی 
قضایای خشونت علیه زنان در کابل و والیت ها ایجاد می کنیم که آنان قدرت دفاع و چانه زنی 
برای دفاع از حقوق زنان را داشته باشند. اما سرابی مداخله ی زورمندان و عدم تجربه ی کافی 

دادستان ها را از مشکالت اساسی فراراه بررسی قضایای زنان خواند.
با این حال، رییس دادستانی منع خشونت در برابر زنان پذیرفته است که بررسی قضیه های 
خشونت علیه زنان از سوی آنان خالی گاه هایی داشته؛ اما با وجود چالش های امنیتی و سایر 
مشکالت دیگر، دست آوردهای خوبی داشته است. او ابراز امیدواری کرد که حکومت وحدت 

ملی در زمینه ی رسیدن زنان به حقوق شان تالش نماید.

صدیقی،  صدیق  روز:  اطالعات 
سخنگوی وزارت امور داخله اعالم کرد، 
طالبان  رسیده،  گزارش های  اساس  بر 
برای نشر تبلیغات شان، رادیوهایی را در 
جنوب شرقی  و  شرقی  مناطق  از  برخی 
ایجاد کرده اند. او دیروز در یک نشست 
داخله  وزارت  که  گفت  کابل  در  خبری 
نشرات  فعالیت  از  جلوگیری  تالش  در 

رادیویی طالبان در کشور است.
که  افزود  داخله  وزارت  سخنگوی 
مخالفان مسلح دولت با نشر تلبغیات شان 
از طریق این رادیوها، در تالش ضعیف 
امنیتی  نیروهای  اما  اند؛  روحیه ی مردم 
در آینده ی نزدیک فعالیت آنان را ناکام 
می کنند. هنوز به طور دقیق معلوم نیست 
کدام  در  را  رادیو  پایه  چند  طالبان  که 
ایجاد  تبلیغات  شان  نشر  برای  والیت ها 

کرده اند.
نیروهای  که  داد  اطمینان  صدیقی  اما 
امنیتی از توانایی خوبی برخودار شده اند و 
به هرگونه تهدید دشمن جواب می دهند. 
گزارش  شده است که شماری از رادیوها 
در آن سوی خط دیورند فعال اند و علیه 
دارند .  نشرات  کشور  امنیتی  نیروهای 
نشرات این رادیوها در برخی از مناطق 
والیت  چرخ  ولسوالی  جمله  از  شرقی، 

لوگر، شنیده می شود. 
با  دیروز  لوگر  والیت  محلی  مسئوالن 
این  ساحه ی  گفته اند،  خبر  این  تأیید 
یافته  افزایش  حاضر  حال  در  رادیوها 
است. خلیل اهلل کمال، ولسوال چرخ لوگر 
به پژواک گفت، طالبان در یک ساحه ی 

وسیله ی  یک  ولسوالی  این  نامعلوم 
طریق  آن  از  و  کرده  نصب  تخنیکی 
نشرات دارند. این وسیله ی تخنیکی را از 
پاکستان به ولسوالی چرخ لوگر آورده اند.

کمال گفت که در نشرات این رادیوها به 
برای  امنیتی توهین و جوانان  نیروهای 
می شوند.  تشویق  طالبان  به  پیوستن 
تقاضا  دولت  از  شهروندان  حال،  این  با 
دارند که در آینده ی نزدیک جلو فعالیت 
رادیویی طالبان را در مناطق شرقی بگیرد 
و در غیر آن صورت، دامنه ی فعالیت های 

آن ها در کشور افزایش خواهد یافت.
79 عملیات ضدطالبانی

سخنگوی وزارت داخله در نشست خبری 
دیروز گفت که نیروهای امنیتی در یک 
هفته ی اخیر 79 عملیات را در شماری از 
والیت ها علیه طالبان راه اندازی کرده اند. 
به گفته ی او، در این عملیات 89 مخالف 
بازداشت  دیگر  تن   90 و  کشته  مسلح 
شده اند. در این عملیات 159 حلقه ماین، 
۶5 میل سالح مختلف النوع و چهار موتر 

نیز به دست آمده اند.
سخنانش  دیگر  بخش  در  صدیقی 
کمپاین  آینده  هفته ی  سه  تا  که  گفت 
شیشه سیاه،  موترهای  پاک سازی 
جمع آوری موترهای بدون اسناد و سالح 
او،  گفته ی  به  می شود.  آغاز  غیرقانونی 
حمل  غیرقانونی  سالح  که  افرادی  با 
او  شد.  خواهد  قانونی  برخورد  می کنند، 
دولتی  بلندرتبه ی  مقام های  از  اخیر  در 
وسایط  از  این  از  پس  که  خواست 

شیشه سیاه استفاده نکنند.

کمک 82 میلیون دالری 
صندوق جمعیت سازمان ملل 

برای افغانستان

بررسی نزدیک به هشت هزار
 قضیه ی خشونت علیه زنان

نشرات رادیویی طالبان قطع می شود

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان 
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 
بوکینگ هوتل در سراسر جهان

خدمات اخذ ویزه
نرخ های گروپی

پائین ترین قیمت
انتقال تکت به آدرس شما به صورت 

رایگان

Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.آدرس: کارته سه-پل سرخ، پهلوی باختربانک، کابل افغانستان

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       

1.
 
2. 
3. 
4.
5.
6. 

کابل-مشهد

کابل-تهران

مشهد-کابل

تهران-کابل

یکشنبه
7:30 صبح     
شنبه        
7:30 صبح      

یکشنبه
1 بعدازظهر   

شنبه
4 بعدازظهر   

دوشنبه
7:30 صبح     

چهارشنبه
7:30 صبح     

دوشنبه
3 بعدازظهر   

چهارشنبه
10 صبح

سه شنبه
7:30 صبح     

پنج شنبه
7:30 صبح     

سه شنبه
3 بعدازظهر   

پنج شنبه
4 بعدازظهر   


