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استخراج مس ،تهدیدی برای
پیشینهی بودای باستان در افغانستان
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هند در افغانستان

صفحه 2

صفحه3

«اصالح نظام انتخاباتی»؛ محدودیت زمانی و بازی سیاسی

انتخابات ریاست جمهوری سال  93با 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 ،واقع ًا چند میلیون رای تقلبی در انتخابات ریخته شده بود؟
کیها این تقلب را انجام داده بودند؟ اما جامعهی جهانی ،کمیسیونهای انتخاباتی ،دولت
افغانستان و ستادهای انتخاباتی «تحول و تداوم» و «اصالحات و همگرایی» در نهایت به
این نتیجه رسیدند که تشخیص آرای تقلبی و تقلبکاران ،کار دشوار و چالشبرانگیز است.
جان کری ،وزیر امور خارجهی آمریکا با سفرهایش به افغانستان و گفتوگوهای تیلفونی و
دیپلماسی ،در نهایت عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی را متقاعد کرد که توافقنامهی
سیاسی را امضا کند که بر بنیاد آن حکومت وحدت ملی با اشتراک هردو جانب در افغانستان
شکل بگیرد .در آن توافقنامهی سیاسی ،یکی از توافقهای صریح و روشن دو طرف،
اصالح نظام انتخاباتی بود .در بخشی از این توافقنامه 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  8ماه آینده اصالحات بنیادین در نظام...
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نهادهای ناظر بر انتخابات:



پیامدهای امنیتی و
اجتماعی اخراج پناهجویان
افغانستان از پاکستان



هادی صادقی

پس از حملهی مرگبار تروریستی بر مکتبی در پشاور پاکستان،
حکومت این کشور مهاجران افغانستانی را تحت فشار شدید قرار
داده است .در مدت کمتر از دوماه پس از این حمله ،تاکنون
هزاران مهاجر افغان به گونهی اجباری از پاکستان اخراج شده
است .بر بنیاد گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت ،تنها در ماه
جنوری بیستوچهار هزار مهاجر افغان این کشور را ترک کردهاند.
هم اکنون هزاران خانوادهی مهاجر افغان بازگشته از پاکستان در
والیتهای مختلف کشور در اردوگاهها و زیر خیمهها در شرایط
سخت جوی به سر میبرند.
در همین حال ،از بدرفتاری پولیس و مسئوالن حکومتی پاکستان
با شهروندان افغانی نیز گزارش شده است .با اینکه مسئوالن
حکومت افغانستان تالش کرده حکومت پاکستان را به برخورد
مسئوالنه با مهاجران افغانی وادار کند؛ اما تاکنون نتیجهای نداده
است .روز گذشته جانان موسیزی ،سفیر افغانستان در پاکستان
با عمران خان ،رهبر حزب تحریک انصاف و دیگر مقامهای
حکومتی ایالت خیبر پشتونخوا دیدار کرده و مقامهای پاکستانی
وعده دادهاند که از این پس با مهاجران افغانستان برخورد برادرانه
و دوستانه خواهند کرد؛ اما روند سیلآسای اخراج اجباری افغانها
از پاکستان جریان داد .همهروزه صدها شهروند افغان از آنسوی
مرز به شکل اجباری به کشور میآیند و نیز دهها شهروند افغان
از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدهاند.
دولت افغانستان و کمیساری سازمان ملل متحد در امور
پناهندگان هنوز حکومت پاکستان را قانع به تجدید نظر در این
برنامه نتوانسته است .در حال حاضر رقم افغانهای فاقد مدرک
در این کشور ،نزدیک به یک میلیون نفر میرسد و مسلما اخراج
این عده در یک زمان ،دشواریهای زیادی را برای مهاجران و
حکومت افغانستان ایجاد خواهد کرد.
بدون شک ،بازگشت جمعیت کثیری از مهاجران افغان از ایران
و پاکستان ،چالش جدیای در برابر دولت افغانستان است و اگر
این سیل جمعیت بدون فراهم شدن زمینههای کار و زندگی در
افغانستان به گونهی اجباری عودت داده شود ،بر حجم مشکالت
موجود خواهد افزود .این مشکالت زمانی به گونهی جدی
احساس خواهد شد که دولت نتواند در شرایط حساس و خاص،
زمینههای کار و تأمین معیشت را برای آنان فراهم آورد و خدمات
رفاهی را عرضه بدارد.
در این صورت ،ما شاهد گسترش بیرویهی فقر خواهیم بود
و این امر حتا تأثیرات امنیتی را در منطقه به بار خواهد آورد.
گسترش روزافزون داعش در منطقه و نفوذ آنها در افغانستان و
پاکستان و نیز متواری شدن طالبان پاکستانی به افغانستان ،این
ترس را به میان میآورد که این عده مهاجران بیپناه و آوارهی
افغانستان ممکن است مورد استفادهی این گروههای تروریستی
قرار بگیرند.
هرچند در آغاز شکلگیری نظام جدید در کشور ،این امیدواری
برای همهی افغانها به وجود آمده بود که پس از این بتوانند در
سایهی یک نظام باثبات و کارآمد 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 ناامنیها و نبود زمینههای
اشتغال باعث شد تا مردم سیلآسا برای یافتن لقمهنانی ،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 دشواریهای 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
با دید سیاسی بنگرند؛ هرچند که این موضوع میتواند ابزاری
برای بهرهبرداریهای سیاسی باشد؛ اما در حقیقت پناهندگی و
مهاجرت یک امر اسالمی ،وجدانی و اخالقی میباشد.
تمامی کشورها برای کمک به همنوعشان ،مسئولیت انسانی
دارند و افزون برآن ،از نظر حقوق بشر ،کشورها مسئولیت حقوقی
در این راستا دارند .بنابراین ،انتظار میرود که پاکستان بر اساس
اصل حسن همجواری ،برادری و انسانی با مهاجران برخورد کند
و در اخراج آنان شرایط داخلی افغانستان را در نظر بگیرد.

کمیسیون اصالحات انتخاباتی هرچه زودتر ایجاد شود

اطالعات روز :مسئوالن دو نهاد ناظر
بر انتخابات دیروز خواستار اصالح نظام
انتخاباتی شدند و گفتند ،بدون اصالح
کمیسیون انتخابات ،هیچ تضمینی در آینده
برای برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه
وجود ندارد .آنان از سران حکومت وحدت
ملی خواستند ،در کمیسیونهای انتخاباتی،
تغییرات اساسی بیاورند.
مسئوالن بنیاد انتخابات آزاد و عادالنهی
افغانستان (فیفا) و بنیاد انتخابات شفاف
افغانستان (تیفا) گفتند ،آنان برای برگزاری
انتخابات شفاف ،طرح اصالحیای را
آماده کردهاند و اگر دولت بخواهد ،آن را
در اختیارش خواهند داد .این دو نهاد به

طور گسترده از روند برگزاری انتخابات در
سالهای گذشته نظارت داشتهاند.
مسئوالن این نهادها تأکید دارند ،برای
برگزاری انتخابات پارلمانی ،زمان زیادی
باقی نمانده؛ اما دولت کارهای انجام نشدهی
زیادی را در پیش دارد .به گفتهی آنان ،با
ساختار کنونی کمیسیون مستقل انتخابات،
هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات شفاف
و عادالنهی پارلمانی وجود ندارد.
مطابق قانون اساسی ،انتخابات پارلمانی باید
به تاریخ دوم ثور سال آینده برگزار شود؛ اما
پیشتر رییس کمیسیون انتخابات گفت ،به
دلیل برخی از مشکالت ،از جمله چالشهای
مالی ،احتمال دارد انتخابات پارلمانی تا ماه

سنبله و اسد سال آینده به تأخیر انداخته شود.
نمایندگان مجلس باور دارند ،بدون اصالح
نظامی انتخاباتی ،برگزاری انتخابات پارلمانی
بیفایده است.
با این حال ،نعیم ایوبزاده ،رییس تیفا دیروز
گفت ،دولت هرچه زودتر دست به کار شود
و تغییرات اساسی را در کمیسیون انتخابات
ایجاد کند .به گفتهی او ،رهبران حکومت از
بحثهای سیاسی و جبههگیریها بگذرند و
اصالحات انتخاباتی را آغاز کنند .او بر ایجاد
هرچه زودتر کمیسیون اصالحات انتخاباتی
تأکید کرد.
به دنبال افزایش جنجالهای انتخاباتی
مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ،حکومت

وحدت ملی شکل گرفت و پس از آن غنی
و عبداهلل برای جلوگیری از چنین مشکالتی
در آینده ،روی اصالح نظام انتخاباتی توافق
کردند .اشرف غنی چند روز پیش به معاون
دوم خود دستور داد تا طرحی برای اصالحات
آماده کند که مورد تأیید همهی جوانب باشد.
رییس اجرایی میگوید ،برای اصالح نهادهای
انتخاباتی باید کمیسیون متشکل از اعضای
هردو طرف ایجاد شود .بررسی و تعدیل در
قانون انتخابات ،عضویت یا عدم عضویت
شهروندان خارجی در کمیسیون انتخابات،
دورهی کاری اعضای کمیسیون انتخابات و
مشخص شدن سرنوشت اعضای کنونی این
کمیسیون نیاز به بازنگری جدی دارد.

تظاهرات در اعتراض به کابینهی حکومت وحدت ملی:

ترکیب کابینه باید همهشمول باشد

اطالعات روز :صدها باشندهی کابل به
رهبری حزب کار و توسعه دیروز با راهاندازی
تظاهراتی گسترده ،کابینهی حکومت حدت ملی
را غیرعادالنه خواندند و گفتند ،ترکیب کابینه
باید همهشمول باشد .آنان با حمل شعارهای
اعتراضی و بیرقهای زرد و بیرق کشور ،هشدار
دادند ،اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود،
دامنهی تظاهراتشان را گسترش خواهند داد.
تظاهراتکنندگان اعالم کابینهی حکومت
وحدت ملی را توهین به تمام مردم افغانستان،
به ویژه هزارهها خواندند و تأکید کردند ،قدرت
و تصمیمگیری در حکومت جدید باید انحصاری
نباشد .این تظاهرات را حزب کار و توسعه

سازماندهی کرده بود که از منطقهی دشت
برچی آغاز و در چوک دهمزنگ کابل پایان
یافت.
ذوالفقار امید ،رییس حزب کار و توسعه در پایان
این تظاهرات گفت ،کابینهی فعلی غیرعادالنه،
انحصاری ،متعصبانه و یکجانبه است .او
خواستار تشکیل یک کابینهی متعادل و
همهشمول شد .این حزب در اخیر قطعنامهای را
نیر صادر کرد و در آن آمده است ،برای هزارهها
وزارتهای دفاع ،معارف ،تجارت ،مخابرات،
فواید عامه و کار امور اجتماعی داده شوند.
در بخش دیگر این قطعنامه آمده است که به
شمول دادگاه ویژه ،باید در همهی بخشهای

دولت برای هزارهها سهم الزم داده شود.
اعضای مجلس در رایگیری خود ،از میان
 19نامزدوزیر ،تنها به هشت تن آن رای اعتماد
دادند.
در این رایگیری هیچ یکی از نامزدوزیران
هزاره و ازبک رای اعتماد نگرفتند و به دنبال
آن ،شماری از اعضای دیگر مجلس و کاربران
ک این مسئله را به رویکرد قومی
فیسبو 
نسبت دادند .آنان با انتقاد گفتند ،نمایندگان
مجلس در رای دادن به نامزدوزیران ،برخورد
قومی کرده و به نامزدوزیرانی که توانایی کار
تخصصی را داشتند ،رای ندادهاند.
مجلس نمایندگان پس از پایان شمارش

آرای نامزدوزیران ،برای  45روز به رخصتی
زمستانی رفت و در حال حاضر 17 ،وزارت از
سوی سرپرستان اداره میشوند .پیشتر عبداهلل
عبداهلل ،رییس اجرایی در مراسم معرفی وزیران
ی آینده نامزدوزیران
جدید گفت ،در هفتهها 
جدید معرفی خواهند شد .با این حال ،جاوید
فیصل ،معاون سخنگوی ریاست اجرایی
دیروز پس از تظاهرات صدها باشندهی کابل
به رهبری حزب کار و توسعه در اعتراض به
کابینهی حکومت وحدت ملی به رسانهها گفت،
در بین  17نامزدوزیر جدید ،نمایندگان با استعداد
و شایستهی تمام اقوام و زبانها حضور خواهند
داشت.

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

اطالعات روز :حزب انسجام ملی با انتقاد
شدید از فرستادن شش افسر ارتش برای
فراگیری آموزش به پاکستان ،اعالم کرد
که کمترین پیامد تعامل نظامی با اسالمآباد،
فراهم شدن زمینهی نفوذ بیشت ر استخبارات
پاکستان (آیاسآی) در کشور خواهد بود .این
حزب سیاسی فرستادن افسران به پاکستان را
تصمیمی نادرست خواند و گفت ،در هیچ جای
دنیا ،میان کشورهایی که اختالف عمیق و
بیاعتمادی وجود دارد ،تعامل نظامی معمول
نیست.
حزب انسجام دیروز با نشر اعالمیهای گفت،

اطالعات روز :وزارت امور داخله از کشف
و خنثاسازی  12حلقه ماین کنار جاده از
مربوطات والیت غزنی خبر داد .در خبرنامهی
ارسالی این وزارت به روزنامهی اطالعات
روز آمده است ،این ماینها به تازگی از
سوی شورشیان به منظور اعمال تخریبی و
تروریستی جاسازی شده بودند.
با خنثاسازی این ماینها ،از چندین حملهی

حکومت نظامیان افغان را برای فراگیری
آموزش به دانشگاهی فرستاده که در سالهای
طوالنی از این دانشگاه علیه افغانستان
برنامههای تخریبی و ترریستی طرحریزی
شدهاند .شش افس ر ارتش برای فراگیری
آموزش نظامی به دانشگاه کاکول پاکستان
فرستاده شده است.
در اعالمیهی حزب انسجام ،فرستادن نظامیان
افغان برای فراگیری آموزشهای نظامی به
پاکستان ،غیرضروری خوانده شده و در آن
آمده است ،شیوهی آموزش نظامی دو کشور
متفاوت است .از سوی دیگر ،در ادامهی این

اعالمیه آمده است ،نظامیان پاکستانی قویتر از
آموزگاران داخلی و بینالمللی در کشور نیستند.
حزب انسجام ملی از حکومت خواسته که در
مورد فرستادن نظامیان افغان برای فراگیری
آموزشهای نظامی به پاکستان ،تجدید نظر
کند .در اعالمیهی 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 هفتهی
گذشته برای فراگیری آموزشهای نظامی به
پاکستان فرستاده شدند و هدف اساسی این

 12حلقه ماین در غزنی کشف و خنثا شدهاند
تروریستی در والیت غزنی جلوگیری شده
است .غزنی در مرکز کشور از والیتهای
ناامن است که طالبان داخلی و پاکستانی در
برخی از مناطق مرکز و ولسوالیهای این
والیت فعالیت دارند .همچنان پیشتر گزارش
شد که افراد مسلح خارجی در برخی از مناطق
این والیت ،از جمله ولسوالی گیالن ،فعالیت
دارند.

باشندگان والیت غزنی همواره از دولت
خواستهاند که برای تأمین امنیت این
والیت اقدام کند و پاسگاههای امنیتی را در
شاهراههای غزنی ایجاد کند .در حال حاضر
امنیت شماری از راههای عمومی ولسوالیهای
این والیت ،از جمله جاغوری ،گیالن و قرهباغ
ناامن میباشد و انفجار ماینهای طالبان در
این شاهراهها ،همواره جان افراد ملکی را

کار ،بهبود روابط دو کشور خوانده شد .پاکستان
در زمان حکومت حامد کرزی همواره خواستار
ش نظامی به اسالمآباد
فرستادن نظامیان آموز 
شده بود؛ اما کرزی به دلیل بیاعتمادی میان
دو کشور ،حاضر به این کار نشد.
اشرف غنی در سفرش به اسالمآبا د این
خواست پاکستان را پذیرفت و گفت ،دو کشور
حتا میتوانند روی خرید و فروش سالح به
تفاهم برسند .با این همه ،فرستادن افسران
ارتش به پاکستان در چند روز گذشته انتقادهای
تندی را به دنبال داشته و کارشناسان این کار
رییس جمهور را خالف توقع عنوان کردهاند.

گرفته است.
پیشتر بر اثر برخورد یک موتر با یک ماین
کنار جاده در مسیر ولسوالیهای جاغوری-
گیالن ،هشت تن ،بهشمول پنج عضو یک
خانواده جان دادند .از سوی دیگر ،در این
مسیر شماری از افراد مسلح راههای موترها
را میگیرند و سپس پول ،اموال قیمتی و حتا
موتر آنان را به غارت میبرند.

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

اطالعات روز :پس از فرار بیش از 22
هزار مهاجران افغان از پاکستان به دلیل آزار
و اذیت نیروهای امنیتی این کشور ،شبکهی
فعاالن جوان برای اصالح و تغییر و شماری
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
در پاکستان را بگیرند و برای حل مشکالت
آنان اقدام کنند.
میثم احسانی ،رییس شبکهی فعاالن جوان
برای اصالح و تغییر در نشست خبری با
انتقاد از حکومت وحدت ملی گفت ،سران این
حکومت هنوز برای حل مشکالت مهاجران
اقدام عملی نداشتهاند .به گفتهی او ،اکنون بر

مهاجران افغان در پاکستان فشاور وارد میشود
که از برنامههای تروریستی این کشور حمایت
کنند و در غیر آن ،از پاکستان خارج شوند.
احسانی در ادامه افزود که در حال حاضر
مشکالت مهاجران افغان در پاکستان بیش از
هر زمانی افزایش یافته و حتا آنان از ترس از
خانههایشان بیرون رفته نمیتوانند .افزایش
مشکالت مهاجران افغان در پاکستان ،درست
پس از حملهی مردان مسلح بر یک مکتب
نظامی در پشاور افزایش یافته است.
رییس سازمان بینالمللی مهاجرت در کابل
به روز شنبه هفتهی روان اعالم کرد ،پس
از حمله بر مکتب نظامی در پشاور پاکستان،
بیش از  22هزار مهاجر افغان در ماه جنوری

این کشور را ترک کردهاند .او دلیل اصلی
خارج شدن این تعداد مهاجر از پاکستان را آزار
و اذیت خوانده بود.
مسئوالن شبکهی فعاالن جوان برای اصالح و
تغییر دیروز گفتند ،همه روز دهها مهاجر افغان
در برخی از ایالتهای پاکستان بازداشت و
زندانی میشوند .افغانستان ،پاکستان و سازمان
ملل برای مهاجران افغان یک توافقنامه را در
سالهای گذشته امضا کرده و بر اساس آن،
مهاجران دارای اسناد قانونی باید تا پایان سال
 2015اخراج نشوند؛ اما اخیراً گزارش شده که
این توافقنامه در پاکستان رعایت نمیشود.
وعدهی پاکستان
در همین حال ،وزارت خارجهی کشور از

تماس با مقامهای مرکزی و ایالتی پاکستان
برای حل مشکالت مهاجران خبر داد.
سراجالحق سراج ،معاون سخنگوی این وزارت
دیروز به رسانهها گفت ،مقامهای پاکستان
وعده داده تا دیگر مهاجران افغان در این
کشور را مورد آزار و اذیت قرار ندهند.
قرار است در هفتهی روان وزیر امور مهاجران
و عودتکنندگان کشور نیز برای حل
مشکالت مهاجران به پاکستان سفر کند .بر
اساس معلومات ارائه شده ،در حال حاضر بیش
از  ۱.۶میلیون مهاجر افغان به طور قانونی و
یک میلیون دیگر به صورت غیرقانونی در
پاکستان به سر میبرند.

«اصالحنظامانتخاباتی»؛
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انتخابات ریاست جمهوری سال  93با 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 ،واقع ًا چند میلیون رای
تقلبی در انتخابات ریخته شده بود؟ کیها این تقلب را انجام
داده بودند؟ اما جامعهی جهانی ،کمیسیونهای انتخاباتی،
دولت افغانستان و ستادهای انتخاباتی «تحول و تداوم» و
«اصالحات و همگرایی» در نهایت به این نتیجه رسیدند که
تشخیص آرای تقلبی و تقلبکاران ،کار دشوار و چالشبرانگیز
است.
جان کری ،وزیر امور خارجهی آمریکا با سفرهایش به
افغانستان و گفتوگوهای تیلفونی و دیپلماسی ،در نهایت
عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی را متقاعد کرد که
توافقنامهی سیاسی را امضا کند که بر بنیاد آن حکومت
وحدت ملی با اشتراک هردو جانب در افغانستان شکل بگیرد.
در آن توافقنامهی سیاسی ،یکی از توافقهای صریح و
روشن دو طرف ،اصالح نظام انتخاباتی بود .در بخشی از این
توافقنامه 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  8ماه آینده
اصالحات بنیادین در نظام انتخاباتی افغانستان به وجود
خواهند آمد؟
 -1در بخش «ه» این توافقنامه ،اصالح نظام
انتخاباتی چنین تصریح شده است« :ب ه منظور
حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آیندهی افغانستان
از اعتبار کامل برخوردار باشد ،نظام انتخاباتی افغانستان
(قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد .رییسجمهور
با درنظرداشت مادهی  ۷چارچوب سیاسی ،بالفاصله پس از
تأسیس حکومت وحدت ملی ،کمیسیون خاصی را با هدف
اصالح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد
ت کارها به
میکند .اعضای کمیسیون خاص در مورد پیشرف 
کابینه پیشنهادات این کمیسیون
ش داده و 
رییس اجرایی گزار 
را بررسی نموده و اقدامات الزم را برای تطبیق آن روی دست
میگیرد .الزم به ذکر است که تطبیق اصالحات انتخاباتی
باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال  ۱۳۹۴صورت
گیرد» .حاال با توجه به اینکه این بخش توافقنامهی 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 میکند» ،این کمیسیون خاص بایستی تا حاال
اقدامات اولیه را برای شناسایی اینکه چه چیزی در قوانین
و چه چیزی در نهادها باید تغییر کند ،مشخص میکرد .اما
حقیقت این است که این کمیسیون با وجود تأکید صریح این
توافقنامه 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» موافقتنامه برای آوردن اصالحات
تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سال  94گذاشته است،
نتیجهاش این است که تا هشت ماه آینده اصالح نظام
انتخاباتی و در کنار آن برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان از
پیش تعین شده ،محال است.
 -2اولویتهای رییس جمهور :توافقنامهی
سیاسی ،رییس جمهور غنی را مکلف ساخته است که

انتخاباتی ،توزیع شناسنامههای
الکترونیکی و برگزاری لویه جرگهی
در بخش «ه» این توافقنامه ،اصالح نظام انتخاباتی اصالح قانون اساسی خواهد گذاشت.
چنین تصریح شده است« :به منظور حصول اطمینان از اینرو ،برای اینکه پاسخ دهیم آیا
از اینکه انتخابات در آیندهی افغانستان از اعتبار نظام انتخاباتی اصالح خواهد شد یا نه؟
چگونگی حضور داعش و فعالیت آن در
کامل برخوردار باشد ،نظام انتخاباتی افغانستان
افغانستان متغیری است که نمیتوان از
(قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد.
کنارش بیخیال رد شد.
رییسجمهور با درنظرداشت مادهی  ۷چارچوب  -4شناسنامههای
سیاسی ،بالفاصله پس از تأسیس حکومت وحدت الکترونیکی:
ملی ،کمیسیون خاصی را با هدف اصالح نظام توزیع شناسنامههای الکترونیکی ،یکی
انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد میکند .از پیششرطهای اساسی در برگزاری
اعضای کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به انتخابات شفاف است .شناسنامههایی
رییس اجرایی گزار 
ش داده و کابینه پیشنهادات این که گفته میشود ،میتوان با توزیع آن
کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات الزم را برای جلو رای دادن چندبارهی یک شهروند
تطبیق آن روی دست میگیرد .الزم به ذکر است را گرفت و هرفرد یک رای خواهد شد.
که تطبیق اصالحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری اما ماههاست که این شناسنامه آمادهی
انتخابات پارلمانی در سال  ۱۳۹۴صورت گیرد» .حاال توزیع است ،ولی به دلیل انگیزههای
با توجه به اینکه این بخش توافقنامهی سیاسی سیاسی توزیع این شناسنامهها شروع
به صورت واضح رییس جمهور را مکلف کرده است نشده است .توزیع این شناسنامهها
که «بالفاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی ،زمانبر است و از آنجایی که هنوز
کمیسیون خاصی را با هدف اصالح نظام انتخاباتی روشن نیست چه زمانی توزیع این
شناسنامهها شروع خواهد شد ،لذا
افغانستان طی یک فرمان ایجاد میکند» ،این
دشوار است که بتوان گفت ،چه
کمیسیون خاص بایستی تا حاال اقدامات اولیه را برای
زمانی همهی اتباع افغانستان دارندهی
شناسایی اینکه چه چیزی در قوانین و چه چیزی در
شناسنامهی الکترونیکی خواهند شد.
نهادها باید تغییر کند ،مشخص میکرد .اما حقیقت اگر این طور نشود ،یک بخش مهم
این است که این کمیسیون با وجود تأکید صریح این اصالحات در نظام انتخاباتی ناتکمیل
توافقنامه هنوز تشکیل نشده است .است و بدون آن نمیتوان جلو تقلب
را گرفت و انتخابات شفاف برگزار کرد.
از اینرو ،برای پاسخ به چنین پرسشی،
کمیسیون خاصی را برای اصالح نظام انتخاباتی ایجاد کند .واقعبینانه است که بگویم ،برای اصالحات در نظام انتخاباتی
حاال اما ،به نظر میرسد رییس جمهور افغانستان تشکیل و در عین حال برگزاری انتخابات پارلمانی  94بر اساس حکم
کمیسیون خاص برایش اولویت ندارد .معرفی کابینه به قانون ،دیگر دیر شده است .حکومت وحدت ملی نمیتواند
مجلس و رای گرفتن  8وزیر از  25وزیر ،این بهانه را برای هم نظام انتخاباتی را اصالح کند و هم انتخابات را بهموقع
رییس جمهور افغانستان باقی گذاشته است که تکمیل کابینه و شفاف برگزار کند .حکومت ناگزیر است از یکی از این
مهمتر از ایجاد کمیسیونی برای اصالحات در نظام انتخاباتی دو گزینه به نفع دیگری تیر شود ،یا زمان یکی از این دو
است .از اینرو ،رییس جمهور غنی با مسألهی تکمیل شدن مورد را به بعد موکول کند .و مهمتر از همه اینکه ،انگیزهی
کابینه و معرفی نامزدوزیران جدید ،بازی خواهد کرد و به این سیاسی رییس جمهور برای اصالحات در نظام انتخاباتی،
زودیها شاهد تحوالت و عملکرد مهم در راستای اصالح مهم است .اگر او دنبال اصالحات باشد ،بایستی فورا برای
نظام انتخاباتی نخواهیم بود .تأکید رییس جمهور بر تکمیل ایجاد کمیسون اقدام کند و از سیاستبازی و طفره رفتن
کابینه و مبارزه با فساد و تأمین امنیت ،تا حدودی افکار پرهیز کند.
عمومی را قناعت خواهد بر اینکه اینها اولویتهای مهمتر همچنان برای اصالحات در نظام انتخاباتی مهم است که
از اصالح نظام انتخاباتی اند .هرچند که رییس جمهور با این اول ،رییس جمهور بر بنیاد توافقنامه ،کمیسیون خاصی را
شعارها در پی فرار کردن از اصالحات در نظام انتخاباتی باشد .ایجاد و کار فشردهای را برای اصالح نظام انتخاباتی شروع
 -3امنیت :اولویت مهم مردم و دولت افغانستان است .کند .دوم ،رییس جمهور نباید معرفی نامزدوزیران باقیمانده
هرقدر که انتحار کمتر و جنگ کمرنگتر شود ،به همان را بهانهای برای به تأخیر انداختن این مأموریت و توافق مهم
تناسب مردم خوشحالتر ان د و برعکس ،هر تهدید امنیتی قرار دهد .سوم ،رییس اجرایی به عنوان یکی از امضاکنندگان
مردم را نگران میکند و دولت را نیز بیقرار .حاال ،حرف این توافقنامه ،باید رییس جمهور را متقاعد به اصالح نظام
و حدیثهای متفاوت و روایتهای گوناگونی در مورد انتخاباتی کند .چهارم ،جامعهی جهانی و به ویژه سازمان ملل
حضور «داعش» در افغانستان ،یک تهدید بالقوه برای متحد و آمریکا به عنوان ناظران و شاهدان و مساعدکنندگان
مردم افغانستان و دولت است .اگر چنانکه حضور «داعش» این توافق سیاسی ،بایستی دو طرف توافق را متعهد به اجرای
مسجلتر و گستردهتر شود ،این حضور تأثیر مستقیم بر توافقات سیاسی بر اساس مواد و مفاد توافقنامهی سیاسی
برنامههای کالن حکومت وحدت ملی؛ نظیر اصالح نظام بکنند.

انسان موجودی ناشناخته است .یعنی هنوز تعریفی که همهی انسانها را شامل شود ،از
سوی کسی بیرون داده نشده .اگر بگوییم انسان موجود مؤمن به خداست ،میبینیم که
یک جمع کثیری از انسانها ،هیچ تعلقی به هیچ یکی از ادیان الهی ندارند .اگر بگوییم
که انسان موجودی است که با زبان عربی صحبت میکند ،باز هم میبینیم که چندین
میلیارد انسان وجود دارد که به زبان عربی صحبت نمیکنند ،اص ً
ال عربی بدنشان
صفر است .اگر بگوییم که انسان موجودی است که پیراهنتنبان افغانی میپوشد ،باز
میبینیم که همه را شامل نمیشود .اگر بگوییم انسان موجودی است که همیشه
منطقی و عاقالنه رفتار میکند ،باز میبینیم که جنگ و خشونت ،اص ً
ال منطقی نیست
و جنگهای بسیاری در دنیا جاری اند .اگر بگوییم انسان موجود اجتماعی است ،باز
میبینیم که یک عده از این اجتماع در حال گریز اند و بهشدت نامشان را برای رفتن
به یک سیارهی دیگر ،در کتاب ناسا به ثبت میرسانند .اگر بگوییم انسان موجود
کارگر است ،باز این وزیران و وکیالن خود را کجا کنیم ،اینها که با همهچیز میانهی
خوب دارند ،اال کار! اگر بگوییم که انسان موجودی قانونمدار است ،باز دروغ گفتهایم؛
چون همین چند روز پیش کراچی آشغالی را داخل دریای کابل یا روی سرک کنار
سطل زباله خالی کردهایم .یا وقتی میخواستیم زودتر پاسپورت بگیریم 2000 ،افغانی
به یک نفر دادیم ،پاسپورتی را که قرار بود روز شنبه هفتهی آینده گیرمان بیاید ،روز
چهارشنبه همین هفته گرفتیم .اگر بگوییم انسان موجود مختلسی است ،باز همه را
شامل نمیشود .مخصوص ًا کرزی که بارها قسم خورد که یک قیران هم اختالس
نکرده .خالصه هر تعریفی بکنیم ،همه را شامل نمیشود.
یک تعریف نسبت ًا خوب این است که انسان جایزالخطاست .یعنی انسان موجودی
است که در زندگی خویش ،گاه ًا مرتکب اشتباهاتی میشود .من که شخص ًا مرتکب
خیلی از اشتباهات شدهام و بر آن معترفم .اشتباه اولم این است که اشتباه دومم را به
شما معرفی میکنم؛ چون اشتباه دوم من ،یاد نگرفتن انگلیسی بود .همین امروز یک
بندهی خدا گفت ،اگر انگلیسی بلدی ،بیا من تو را جایی میبرم که  3000دالر معاش
میدهد( .میبینید چه اشتباه بزرگی کردهام).
همینطور همه ممکن است اشتباهاتی را مرتکب شده باشند یا مرتکب شوند .دقیق ًا
به همین خاطر گفته شده که باهم مشوره کنید! مشوره هرچه باشد ،نتیجه و برآیند
بهتری نسبت به تکروی دارد .این به این معنا نیست که آنهایی که همیشه باهم
مشوره میکنند ،هیچ اشتباهی را مرتکب نشوند ،بسا مواردی وجود دارند که نشان
میدهند ،حاصل مشوره هم اشتباه است و خطایی جبرانناپذیر! مث ً
ال شما فکر میکنید
تقلب در انتخابات حاصل تفکر یک نابغه بوده؟ معلوم است که نه! جمعی از نوابغ
عزیزمان در یک جای نشسته ،بارها با هم مشوره کرده که چطور و به چه میزان تقلب
کنند تا نتیجهی انتخابات تغییر بخور د و دیدیم که چطور تغییر خورد .حاال هم که هر
روز داریم تاوان همان انتخاباتی را پس میدهیم که با تقلب به فرجام رسید و حکومت
حالی حیران مانده که متقلبان آن را چطور به میز محاکمه بکشاند! حاال متقلبان اصلی
اص ً
ال محاکمه خواهند شد یا خیر؟ بماند سر جایش! شاید یکی از دالیلی که اصالح
نظام انتخاباتی هر روز به تعویق میافت د نیز همین مسئله باشد .دو نفر باهم بنشینند
و روزها مشوره کنند که از خیر رسوایی انتخابات گذشته بگذریم ،نگذاریم گند بیشتر
به مشام مردم برسد ،قانون را هر طور که صالح دانسته شد ،تغییر میدهیم .والسالم...
ممکن است اینطوری نباشد .یکی از آن دو نفر اص ً
ال 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 نمیدهم نمایشگاه برگزار کنم .ولی آنچه
مورد نظر ما بود ،این بود که انسان جایزالنمایشگاه است .یعنی هر کسی حق دارد یک
سری چیزها را خود برای دیگران به نمایش بگذارد .مث ً
ال آقای صدیق افغان میتواند
یک سبد از فورمولهای ریاضیکی خویش را به نمایش بگذارد .آقای کرزی میتواند
آنچه را از  13سال حکومت آموخته ،برای مردم به نمایش بگذارد .همینطور ،هر
کسی که برای رضای مردم مسجدی ساخته ،میتواند درون آن نمایشگاه و جوالنگاه
ی مردم
مأموران والیت فقیه را باز کند .بگذریم که پیش این مسجد اگر حتا راه به رو 
مسدود یا بدون هیچ ترافیک میشود.
حاال ما زیاد به این مسئله گیر ندهیم که انقالب اسالمی ایران سالها پیش اتفاق
افتاد .گیریم که این انقالب اسالمی برای ملت ایران سعادت آورد و هیچگاهی اجازه
نخواهد داد که مهدیهای کروبی یا میرحسینهای مهدوی به دلیل مخالفت نظری
با آقا ،سالها نظربند و زندانی شوند .حاال نمایش و دیکتهی تکراری این انقالب چه
سودی برای ما دارد؟ راه بهشت را هموارتر میسازد؟ اعتبار و افتخار خلق میکند؟
ملت ایران را بیشتر به رفاه میرساند؟ حق حیات آزاد و فعالیت آزاد را به مخالفان
سیاسی نظام که در زندان اند ،بر میگرداند؟ چه میشود؟!
هیچ چه! فقط میتوان گفت که انسان جایزالنمایشگاه است! بنا ًء از شما خواهش
میشود که بگذارید چند تا از هواداران امام هم از خود نمایشی داشته باشند.
نمایشگاهی برپا کنند و در آن انقالب اسالمی را زنده کنند .از کجا معلوم که همین
امسال بعد از  22بهمن ،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 اینکه 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
آنها حق برپایی نمایشگاه خمینی را در کابل ندارند؟ آنها که نمایشگاه ممانعت از
ورود افاغنه در مدارسشان را برگزار کردند و هرازگاهی فیلمهای خیالی با کارگران
افغانی هم بازی میکنند .پس انسان جایزالنمایشگاه است!
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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 اولویتهای 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 درجهی نخست ،ایاالت متحدهی آمریکا ،حالجی کند.
اشرف غنی در سخنرانیای که در پارلمان داشت ،یادآوری کرد که «کمکها
و حمایتهای مالی ایاالت متحدهی آمریکا و اتحادیهی اروپا ،مشکالت ما را
به طور بنیادی حل نمیکنند .بنابراین ،تنها همکاریهای اقتصادی سازگار با
کشورهای منطقه میتواند سطح رفاه را باال ببرد».
رییس جمهور افغانستان پس از این سخنرانی در پارلمان ،در فاصلهای نزدیک،
به هدف اجرای نخستین گام ،مقدمات سفر و دیدار با مقامهای ترکمنستان را
در دستور کار خود قرار داد .در این دیدار که در پایتخت جمهوری ترکمنستان-
شهر عشقآباد -صورت گرفت ،قربانعلی بردی محمدف ،رییس جمهور
این کشور و اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان روی مسایل و زمینههای
همکاریهای اقتصادی دو کشور ،بحث کردند .در جریان این دیدار ،دو رییس
جمهور به طور خاص بر سر موضع کار بیشتر بر روی دو پروژهی بزرگ خط
لولهی گاز  ТАПИنیز گفتوگو کردند .پروژهی بزرگی که قرار است از شهر
مرزی آکینا (نقطهی مرزی افغانستان-ترکمنستان) به شهر اندخوی والیت
فاریاب و پس از آن ،به شهر مزار شریف و از آنجا به قندوز کشیده شود.
پروژهی راه آهن رییس جمهور افغانستان توجه زیادی را به خود جلب کرده
است؛ زیرا این شاخه باید نقطهی وصل افغانستان به جهان باشد و برای حل
مشکالت اساسی حم لونقل در تجارت خارجی کشور افغانستان ،بینهایت
حیاتی است .اما مشکل اینجاست که در حال حاضر ،جمهوری اسالمی
افغانستان برای خلق یک اعتماد چندجانبه با دنیای خارج از خودش ،از اعتبار
و ارتباطات کافی برخوردار نیست .از سوی دیگر ،تنها راه قدیمی حم لونقل
کاال از پاکستان و بندر کراچی پاکستان ،کام ًال ناامن و نامطمئن است؛ زیرا این
مسیر همواره تحت تهدید طالبان قرار دارد .بلی ،و البته این واقعیت هم است
که مقامهای پاکستان همواره موانع بزرگی را بر شرکتهای باربری افغانستان
وضع میکنند .اما حم لونقل کاالهای تجارتی از مسیر جمهوری ازبکستان نیز
با موانع زیادی روبهروست .طرف جمهوری ازبکستان نیز هم اکنون با تأخیر
در اجرای هرنوع همکاری و پیشآوردن یک طیف بزرگی از بهانهها و اهمال،
از امیدواریهای بیشتر کاسته است .عالوه براین ،صادرات کاالهای تجارتی
از طریق ایران نیز ،بیش از اندازه نامطمئن است .دو کشور به دالیل مختلف
ناگزیر اند محدودیتهای زیادی را اعمال کنند .بهخصوص در شرایط حساس
کنونی که منطقهی خلیج فارس زیر تهدید مستقیم دولت اسالمی (داعش)
قرار دارد و به نظر میرسد که موج بزرگ جنگ خاور میانه ،دامنش را به این
مناطق هم خواهد کشاند .برای همین ،برای دولت افغانستان تنها یک گزینه
باقی میماند و آن ،جمهوری ترکمنستان است.
طوری که اشاره کردیم ،گزینهی ترکمنستان ،در حال حاضر بهترین گزینه
است .نخست؛ این راه در واقع کوتاهترین مسیر حم لونقل کاال به بندر
ترکمنباشی [ ]Турменбашиاست که میشود 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 حوزهی مدیترانه و بسیاری از بنادر دنیا انتقال
داد .تأسیس یک راه حم لونقل دریایی بخشی از برنامههای اتحاد جماهیر
شوروی است که بنادر دریای خزر ،آزوف ،دریای سیاه ،حوزهی ولگان-دان را
در بر میگرفت و همین سیستم حم لونقل ،میتواند یک راه مطمئن خطوط
دریایی جهانی را برای کشورهای آسیای مرکزی و از جمل ه افغانستان نیز
ایجاد کند.
باید اضافه کرد که پروژههای توسعهای برای ساخت یک کانال تجارتی از
دریای کسپین به آرال ،احیای بنادر دریاچهی آرال و اتصال این مسیر به
حوزهی کشتیرانی دریای آمو ،میتواند یکی از مطمئنترین راهها باشد.
در صورتی که این پروژهها عملی شوند ،پل تجارتی شیرخان بندر اهمیت
نسبیاش را از دست میدهد .در هر صورت اما افغانستان در نظر دارد تا این
پروژهها را دنبال کند و البته که عملیسازی و اتمام پروژههای مذکور ،زمان
زیادی میطلبد.
ادامه دارد...

گنجهایی از گذشتهی بودایی افغانستان ،که تا حدود زیادی
به فراموشی سپرده شده است ،زیر تپههای ریگی دورادور
جادهی ابریشم باستان ،در مس عینک ،همراه با مقدار کافی
مس ،دفن شدهاند .ذخیرهی برآورد شدهی  5.5تن مس ،یکی
از بزرگترین ذخیرههای جهان ،میتواند صادرات کالنی برای
یک کشور جنگزدهای باشد که شدیدا به اشتغالزایی و پول
ضرورت دارد؛ اما این رگهی بزرگ پیشبینیشدهی مس،
آثار نادری را که از حاکمیت طالبان جان سالم بدر بردند و
میتوانند روزنهای به سوی تاریخ غنی قبل از اسالم افغانستان
باز کنند ،نیز در معرض خطر قرار میدهد.
عبدالقادر تیمور ،مدیر باستانشناسی در وزارت اطالعات و
فرهنگ گفت« :معدن مس و استخراج آن بسیار مهم است.
اما مهمتر از آن ،فرهنگ ملی ماست»« .مس ،یک منبع
موقتی درآمد است .پس از آغاز استخراج ،افغانستان برای
سه یا چهار سال از آن نفع خواهد برد و سپس این منبع
ختم میشود».
حکومت تصمیم دارد مواد نفتی و معدنی افغانستان را که ارزش
آن  3تریلیون دالر برآورد شده است و منبع دستنخوردهی
درآمد برای دگرگون ساختن کشور است ،استخراج کند .خروج
نیروهای جنگی به رهبری ایاالت متحده در اواخر 2014
و کاهش کمکهای خارجی موازی با آن ،حکومت را با
کمبود پول مواجه کرده است .حکومت امیدوار است ،توجه
شرکتهای جهانی را جلب کند تا نفت ،گاز طبیعی و مواد
معدنی ،بهشمول طال ،نقره و الجورد آبی که کشور از دوران
ت را استخراج کند.
باستان به داشتن آن معروف بوده اس 
گروه متالورژی دولتی چین ،در سال  2008قرارداد  3میلیارد
دالری را امضا کرد که شهرک معدنی را در مس عینک با
جنراتورهای برق ،سرک ،خطوط آهن و سهولتهای ذوب
ایجاد کند .کارگران محوطهای برای سکونت ساختند؛ اما دو
سال قبل به دلیل نگرانیهای امنیتی از آنجا بیرون کشیده
شدند .نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی پیشین رییس جمهور
اشرف غنی گفت که حکومت مصمم است این پروژه را
تکمیل کند.
باستانشناسان در این محل تالش میکنند تا خاک از روی
گنجینهی آثاری بردارند که پیشینهی آن به حدود  2000سال
قبل بر میگردد ،آثاری که بر یک تمدن بودایی که در سرتاسر
هند و چین بسط یافت و به جاپان رسید ،روشنی میاندازد.
باستانشناسی به نام عزیز وفا ،در حالی که بلندیهای
سوراخ سوارخ تپه را که حفرههای جاممانند دارد و زمانی در
حفرهها پودر مس ذوب شده و روی ظرفهای سفالی نقاشی
میشدند ،تجسس میکرد ،گفت« :هرچه بیشتر تجسس

میکنیم ،بیشتر پیدا میکنیم» .کاوشگران هنگام برهنه
کردن پستی و بلندیهای این شهرک ،که زمانی میزبان
خانقاهها ،کارگاهها ،کارخانههای ذوب و خانهسازیهای
استادانه بود ،بشقابهای نقرهای ،جواهرات طالیی و اسکلت
انسان را یافتهاند.
پشت سر وفا غاری است که در آن سه بودا دور یک زیارتگاه
گنبدگونه نشستهاند .دوتای آن سر ندارند؛ سر یکی از آنها را
غارتگران که از یک تونل وارد شده بودند ،بریدهاند .سر بودای
دومی توسط باستانشناسان برداشته شده و همراه با هزاران
عتیقهی دیگر ،در یک انبار گذاشته شده است.
اشیای قابل انتقال ،بهشمول مجسمهها ،سکهها و ظرفهای
سفالین ،در موزیم ملی در کابل نگهداری میشوند .اشیای
کالن ،بهشمول گنبدهای مقبره که هشت متر عرض دارند
و تندیسهای راهبان ملبس که بلندی آنها به هفت متر
میرسد ،در این محل کالن که مسدود است و نیروهای
ویژهی امنیتی از آن محافظت میکند ،باقی ماندهاند.
محافظان مسلح در راههای منتهی به این محل صف
کشیدهاند و باستانشناسان به تیلفون و انترنت دسترسی
ندارند.
کارشناسان باور دارند که راهبان مبلغ آیین بودایی ،در قرن
دوم پس از میالد از هند آمده و در اینجا ساکن شدهاند.
آنها نیز مانند معدنچیان امروزی فریب مس را خوردند و
از آن جواهرات و دیگر محصوالت میساختند تا در جادهی
ابریشیم ،که چین را به اروپا وصل میکرد ،بفروشند.
این محل در سال  1942کشف شد و برای اولین بار در سال
 1963مورد بررسی قرار گرفت؛ اما در جریان تهاجم شوروی،
جنگ داخلی و حکومت وحشیانهی طالبان در اواخر دههی
 ،1990حفاری برای دو دهه متوقف شد .اسامه بن الدن در
سالهای قبل از حمالت یازدهم سپتامبر  2001و حملهی
به رهبری ایاالت متحده به دنبال آن ،در مس عینک یک
اردوگاه آموزشی را اداره میکرد.
تا زمانی که مجسمههای غولپیکر بودای بامیان در سال
 2001توسط طالبان با دینامیت انفجار داده نشده بودند ،معدود
کسانی میدانستند که افغانستان زمانی امپراتوری ثروتمند
و قدرتمند بودایی بوده است .این مسئله هنوز در برنامهی
درسی آموزش و پرورش محلی ،که پیشینهی قبل از اسالم
این کشور را نادیده میگیرد ،دیده نمیشود .اما بقایای ساییده
شدهی پاهای عظیم در مس عینک ،مجسمههای بسیار کالن
بودا را گواهی میدهند که زمانی مانند برج براین دره حاکم
بودند.
پایین بودن قیمت جهانی مس و کساد اقتصاد چین به

گنجهایی از گذشتهی بودایی
افغانستان ،که تا حدود زیادی به
فراموشی سپرده شده است ،زیر
تپههای ریگی دورادور جادهی ابریشم
باستان ،در مس عینک ،همراه با مقدار
کافی مس ،دفن شدهاند .ذخیرهی
برآورد شدهی  5.5تن مس ،یکی
از بزرگترین ذخیرههای جهان،
میتواند صادرات کالنی برای یک
کشور جنگزدهای باشد که شدیدا به
اشتغالزایی و پول ضرورت دارد؛ اما
این رگهی بزرگ پیشبینیشدهی مس،
آثار نادری را که از حاکمیت طالبان جان
سالم بدر بردند و میتوانند روزنهای
به سوی تاریخ غنی قبل از اسالم
افغانستان باز کنند ،نیز در معرض خطر
قرار میدهد.
عبدالقادر تیمور ،مدیر باستانشناسی
در وزارت اطالعات و فرهنگ گفت:
«معدن مس و استخراج آن بسیار مهم
است .اما مهمتر از آن ،فرهنگ ملی
ماست».
باستانشناسان زمان داده است تا آثار بیشتری را کشف کنند
و این در حالی است که حکومت نیز به دنبال یافتن راهی
است تا بدون خراب کردن و آسیبزدن به آثار [باستانی]،
مس را استخراج کند.
ماسانوری ناگاوکا ،مسئول امور فرهنگی یونسکو در افغانستان
گفت ،حکومت افغانستان از ادارهی فرهنگی سازمان ملل
متحد خواسته است تا محلهای 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
جهانگردان جای محافظان عصبی و هیجانزدهای را خواهند
گرفت که از این دره دیدهبانی میکنند.
یک گروه مبارزه با فساد که دیدهبان شفافیت افغانستان نامیده
میشود ،در گزارشی گفت که ارزش باستانشناسی این محل
«از چرخهی حیات معدن عینک بیشتر طول خواهد کشید».
«آثار باستانیای که یافت شدهاند ،میتوانند به صورت دایمی
جهانگرد جذب کنند و نماد جدیدی از اساس تاریخی این
منطقه و مردم ارائه خواهند داد».
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هند در افغانستان
نویسنده :محمد زاهد
برگردان :جواد زاولستانی
منبعThe Nation :
یادداشت :این نوشته به هیچوجه بازتابدهندهی
دیدگاه روزنامهی اطالعات روز و نویسندگان آن
نیست .اطالعات روز با ترجمه و نشر این مقاله،
میخواهد روشن سازد که هنوز هم ،دیدگاههایی که از
پالیسی تأسیسات نظامی پاکستان در برابر افغانستان
حمایت میکنند ،در آن کشور قوی اند و تا کنون
آنان افغانستان را حیاط خلوت خود دانند .با توجه به
شتاب رییس جمهور غنی برای به دست آوردن دل
نظامیان پاکستانی و فرستادن نخستین گروه افسران
اردوی ملی افغانستان برای فراگیری آموزشهای
نظامی به پاکستان ،خیلی بهموقع است که از نگاه
تحلیلگران آن کشور به افغانستان و تداوم سیاست
سنتی نظامیان آن کشور آگاه شویم و تنها با تحلیل
همهجانبهی دیدگاههای طرفهای پاکستانی و درک
اهداف استراتژیک آنان در قبال افغانستان ،دولت
افغانستان میتواند تصمیم معقول و معطوف به منافع
ملی در رابطه به مناسبات این کشور با پاکستان بگیرد.
سفیر ایاالت متحده در هند ،ریچارد ویرما ،هنگام صحبت در
کنفرانسی که توسط بیناد بینالمللی ویویکناناد در دهلی برگزار
شده بود ،گفت که هند یکی از همکاران کلیدی ایاالت متحده در
افغانستان است .همه میداند که هند در برابر چین و برای محدود
کردن نفوذ آن در آسیا برای ایاالت متحده چقدر یک شریک
ی است و اینکه رهبری پاکستان به پولهای
استراتژیک کلید 
گزافی که برای همسایگانش در برابر بازی کردن نقش استراتژیک
پرداخته میشود ،عادت کرد ه است .اما با توجه به دخالت در
حال افزایش هند در افغانستان که نگرانیهای دوامداری را خلق
کردهاست و ایاالت متحده توجه اندکی به این نگرانیها دارد،
این اظهارات تازه ناراحتیهای زیادی در رهبری پاکستان ایجاد
خواهد کرد .پاکستان نگران ی خود را در رابطه به سرمایهگذاری رو
به افزایش هند ،گشایش قنسولگریها و فعالیتهای استخباراتی
در داخل افغانستان و مناطق قبایلی مطرح کرده است .اکنون که
ایاالت متحده از نقش هند در افغانستان حمایت میکند ،سوالی که
خلق میشود ،این است که بر مناسبات خارجی ایاالت متحده با
پاکستان چه تأثیری خواهد داشت؟
پرسش نخست با توجه به اینکه ایاالت متحده در جریان سالها
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 تالشها برای به دست آوردن دل و ذهن هندیها ،بدون
استفاده از مشوقهای فراوان میسر نیست .رییس جمهور اوباما در
سفر اخیرش به هند ،پیشکشهای زیادی به این کشور داشت و
اگر به سخنرانی او و توافقهای که در هنگام سفرش و پس از آن
انجام شد نگاه کنیم ،او کار بزرگی انجام داد .با در نظرداشت اینکه
قدرت سیاسی واقعی در دست امریکاست و هیچ کشوری قادر
نیست بدون رضایت ایاالت متحده نقش رسمیای 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 اینکه برای پاکستان نگرانیهایی ایجاد خواهد شد،
چنین اظهارات پرسروصدایی داشته باشد؟ این اظهارات نه تنها
قایل شدن امتیازات بیشتر به هند است بلکه به سیاست داخلی هند
نیز ربط میگیرد .حزب گانگرس همواره در تالش است که برای
بیجیپی ( )BJPموانع ایجاد کند و به صورت خاص ،دربارهی
نقشی که ایاالت متحده انتظار دارد هند در آینده بازی کند ،ابراز
نگرانی کردهاست .اکنون با توجه به قایل شدن چنین امتیازی برای
هند و تأکید بر نقش مهم هند در افغانستان که برای آن کشور
عمق استراتژیک و نقاط بیشتر فشار بر پاکستان فراهم خواهد
کرد ،با وجود انتقاد حزب کانگرس به خاطر همدستیاش با ایاالت
متحده ،بیجیپی قادر خواهد بود که بستهی قویای به مردم
هند تقدیم کند و بر موضع مستحکمی بایستد .پس به اصطالح
ساده ،هموار کردن راه هند برای بازی کردن نقش استراتژیک
کلیدی در افغانستان ،تنها بستگی به پرداختهای پولهای گزاف
از سوی ایاالت متحده ندارد ،بلکه ،تالش دارد انتقادها بربیجیپی
را که از سوی مخالفان سیاسی به ویژه ،کانگرس مطرح میشود،

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
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سردبير :بشیر یاوری
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ویراستار :بسم اهلل محبت
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کاهش دهد.
اکنون به این پرسش بر میگردیم که این سیاست ایاالت متحده
چه تأثیری بر مناسبات خارجی ایاالت متحده با پاکستان خواهد
داشت؟ آیا ما شاهد عقبگرد عمده مانند آنچه بعد از حادثهی سالله
اتفاق افتاد یا زمانی که تمامیت ارضی پاکستان به خاطر کشتن
اسامه بن الدن نقض شد ،خواهیم بود؟ با توجه به اینکه رقیب
پاکستان هر روز پس از دیگری امتیاز داده میشود و حضور هند در
افغانستان از سوی ایاالت متحده به رسمیت شناخته شده است و
پاکستان هم از مرز شرقی و هم از مرز غربیاش زیر فشار قرار داده
میشود ،خشمگینبودن رهبری پاکستان در این روزها طبیعیست.
با این حال و باوجود اعتراض رهبری پاکستان در رابطه به نفوذ
فزایندهی هند در افغانستان ،ایاالت متحده هیچ اقدامی جدیای
برای بر طرف کردن نگرانیهای پاکستان انجام نداده است .یکی
از دالیل اصلی این است که ایاالت متحده آگاه است که رهبری
پاکستان توانایی و ارادهی سیاسی برای اقدام جدی را ندارد و
این در جریان  14سال 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 اینکه ایاالت
متحده به خود جرئت داده است که به هند در افغانستان نقش
قوی بدهد مقصر است .ایاالت متحده برای اجرا کردن اهداف
استراتژیک خود و هر آنچه میخواسته با هیچ مقاومتی روبرو نشده
است ،چون ،آنان کامال آگاه بودهاند که تأسیسات نظامی پاکستان
هیچ اقدام قویای نمیتواند .من فکر میکنم که چنین فکری
از سوی ایاالت متحده در گذشته ،برنده بوده است .اما اکنون با
افزایش آگاهی سیاسی در پاکستان و درک این واقعیت که پاکستان
بازندهی اصلی جنگ علیه دهشتافگنی بوده ،دیگر برنده نخواهد
بود .در حالیکه ایاالت متحده به تحرکاتش در دو سوی مرز برای
جابجا کردن قطعههای جدید برای پیچیده کردن معمایش ادامه
میدهد ،تأسیسات نظامی در نقطهی حساسی قرار دارد .در این
معامله ،به پاکستان به جز زیان هیچ چیزی نمیرسد .این کشور
در  14سال گذشته نه تنها از هرجومرج داخلی رنج برده است،
بلکه با دادن نقش شریک استراتژیک به هند در افغانستان ،نگرانی
پاکستان را شدیدا افزایش دادهاست .تأسیسات نظامی پاکستان در
حال حاضر برای تغییر دادن اقبال پاکستان کار اندکی میتواند و
ارادهای ضعیفی برای این کار دارد.
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سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Rahman Rahmani

عذاب وجدان
عسكري در مجموع و مسلك خلباني از آدم مرد ميسازد.
سپر قرار گرفتن در برابر ظلم و استبداد شهامت و شجاعت
ميخواهد و چنين دليري و پايمرديای در وجود خلبانان
نهفته است .مسلك خلباني مسلك غرورآفرين و سرشار از ويژگيهاي مردانه است.
اما گاهي غرور شكسته ميشود و آدم به يك موجود بيكفايت مبدل ميشود .انگار
«ايزك» ميشوي و مردانگيات را در كوچههاي بيغيرتي به حراج ميگذاري .در چنين
مواقعي ،زمين بايد شكاف شود و تو با شرم و سرافگندگي به زير شوي و انگار مرگ را
بر «عذاب وجدان» ترجيح ميدهي .چنين وضعيتي را زماني تجربه ميكنيم كه دوستان
و همراهانمان به ميدان نبرد بروند و خطر كنند و ما از اثر مانعي نتوانيم در آن اشتراك
كنيم .انگار عزيزانت را با دستان گنهكار و ضمير معيوبت به كشتارگاه ميفرستي و در
هنگامهي كشتهشدنشان ،دست زير االشه به تماشا مينشيني!
لعنت به اينطور زندگي!


Asad Buda

قلب بزرگ دارد .بیطرف است؛ زیرا قرار است
خیابانْ ِ
هر مسافری را در بر گیرد و به مقصد برساند .حتا در
شلوغترین لحظهها گشادهرو و صمیمی است و هرگز دچا ِر
اضطراب نمیشود .بیتوجهیِ اگزیستنسیال ،ذاتِ خیابان
است .شاید عابران با هم درگیر شوند .تصادف کنند .بر سر و روی همدیگر زخم بزنند و
حتا همدیگر را از پای درآورند .خیابان اما بیطرف است و به حال زخمیشدگان آغوشش
افسوس میخورد و کوشش میکند آنها را زودتر به جای امن منتقل کند .خیابان
کینتوز نیست .چاپلوسی را هم یاد ندارد .دوستیِ خیابانْ عمیقترین شکلِ دوستی است:
دلکندن و بهمقصد رسانیدن .واماندن و دلنکندن از افراد و اشیا و حقیقتهای در حالِ
گذر ،به بنبسترسیدن است .خیابان اما نمیخواهد به بنبست برسد .باید اشیا و افراد
بسیاری را از خود عبور دهد و به خانه /مقصد برساند .خیابان نماد خو ْد همچون دیگری
است و هرگز چیزی را برای خود نمیخواهد.


Hamid Fidel

در کتاب خواندم که وودی آلن گفته« :تنها تأسف من این
کس دیگری نیستم ».شاید این سخن در
است که چرا ِ
مورد آرزوهای بسیاری از ما صدق کند .ما تا هنوز از خود
نپرسیدهایم که چرا ایدهآلسازی میکنیم .ایدهآلسازی
مصداق همین سخن آلن است .حال که جای آن دیگری نیستیم ،تالش میکنیم ،پا
جای پای آن ایدهآل بگذاریم.
تصور میکنم سخن آلن نیشخند زهرآگینی در خود دارد .تأسف خوردن بر وضعیت
خود ،از اینکه اینگونه هستم ،نه آنگونه (شبیه آن ایدهآل) و این یعنی نپذیرفتن خود.
بر مبنای باورهای ما ،این خیلی خوب است؛ زیرا در محاسبهی شبانهی ما از کارکردهای
روزانه ،همیشه نوعی سرخوردگی ،نارضایتی و نپذیرفتن عملکرد شخصی وجود دارد و
سبب میشود که ما بیشتر برای موفقیت تالش کنیم .ولی پایان این داستان چیست؟
همان داستان سیزیف .در اینجا است که نیشخند زهرآلود آلن خود را نشان میدهد.
چه این باشیم و چه آن ،داستان سیزیف جریان دارد.


Asad Kosha

افشار به مثابه قرباني
 .١تاريخ حقيقت مطلق /ايدیولوژيك نه ،بل سند رفتارهاي
عيني انسانها است .افشار به مثابه سند رفتارهاي عيني
انسان ،سند كشتارهاي تاريخي نيز است :در افشار خونهاي
فراوان ريخت .تجاوزهاي ناموسي صورت گرفتند و انسانهاي بيگناه كشته شدند.
 .٢افشار تاريخي را ميتوان افشار قرباني خواند .افشار قرباني ،افشاري است كه حيات آن
قرباني جنگ قدرت و جنگ استخبارات شد .ساكنان بيدفاع افشار در يك شب تاريك
محاصره شدند .سپس افشار به دست قاتالن خود سقوط كرد.
 .٣بيزباني عمدهترين گوهر قرباني است .قرباني نه توان دفاع از خود را دارد و زبان بيان
تراژدي قربانيشدن را .ترماي افشار اما قرباني بودن افشار است .افشار بيزبان چنانچه در
گذشته قرباني كشتارهاي گروهي شد ،امروزه قرباني سياست و امتيازگيريهاي باندي
است .اگر افشار در گذشته قرباني جنون شهركشي قاتالن افشار شد ،امروزه كارتي است
براي امتيازگيريها به دست خليلي و محقق .با اين همه ،ترماي افشار ،قرباني بودن است.
افشار قرباني شد و افشار قرباني است :قرباني جنگهاي ديروز و قرباني امتياز گيريهاي
امروز.


Noor Rahman Akhlaqi

بنبست نه ،که بنبستها
 .1سال اخیر پارلمان است و نمیتوانند در قانون انتخابات
تعدیل بیاورند؛ در حالی که دکتران وعدهی اصالحات در این
عرصه دادهاند.
  .2کمککنندهها بودجهی انتخابات پارلمانی را نمیدهند و هیچ مرجع تمدید زمان کار
پارلمان وجود ندارد.
 .3دوسوم اعضای کابینه هنوز رای نیاوردهاند و سرپرست هستند و این ادارات عمال
تعطیل اند.
 .4مبارزه با فساد حکومت وحدت ملی به منفککردن و دوباره تعیین نکردن خالصه
شده است.
 .5هردو تیم انتخاباتی نه تنها نتوانستهاند تواناییهای روزهای انتخابات را به دولت
انتقال دهند ،که از درون دارند میپوسند.
 .6با گذشت هر روز ،توجه جهانی به افغانستان کمتر شده است.
 .7ماشین جنگی طالبان ،حتا در این روزهای زمستان قویتر شده است.
 .8باالتر از این همه ،فقر مدیریتی و نگاه استراتژیک به مشکالت ،در رأس نظام بیداد
میکند.
گذر از این همه ،زور فیل میخواهد.

خبرنگاران زن و افزایش تهدیدهای انترنتی
بنا به گفتهی یکی از مقامهای بلندپایهی سازمان
امنیت و همکاری اروپا ،می زان تهدیدهای انترنتی
علیه زنان خبرنگار رو به افزایش است .آمبرین زمان،
خبرنگار ترکی است که به خاطر تهی هی گزارش از
اعتراضهای مربوط به پارک گزی استانبول در سال
 ،۲۰۱۳هدف حملههای شدید تویتری قرار گرفت.
به گفتهی او ،پیامهایی که به او فرستاده شده بودند،
توهی نآمیز ،خشونتبار و جنسی بودند« :صدها
تویت گرفتم که با زبانی مستهجن مرا به مرگ و
تجاوز تهدید م یکردند».
او م یگوید ،بعض یها تهدید م یکردند که «مرا به
زور روی بوتل شکسته خواهند نشاند» .او خبرنگار
مجلهی اکونومیست در ترکیه است و ب رای روزنامهی
ترکزبان «طرف» هم مطلب م ینویسد .خانم زمان
بعد از اینکه در ماه گذشته کشتار مجلهی شارلی
ابدو در پاریس را پوشش داد ،بار دیگر با حملههای
انبوه تویتری روبهرو شد.
«انگار که بخواهند شما را بدون محاکمه در مالی
عام حلقآویز بکنند .باعث شده وقتی از خانه بیرون
م یروم ،واقعا نگران امنیت فیزیکی خودم باشم».
و او تنها نمونه نیست.
دونیا میاتویچ ،نمایندهی سازمان امنیت و همکاری
اروپا در امور مربوط به آزادی رسانهها م یگوید،
توهین انترنتی به خبرنگاران زن «یک پدیدهی
جهانی است که دارد با سرعت زیادی فراگیر
م یشود» .او م یگوید ،هدف قرار گرفتن خبرنگاران
و وبالگنویسان زن از طرف مهاجمان ناشناس در
شبکههای اجتماعی ب رایش مایهی «نگرانی» است.
خانم میاتویچ م یگوید« :حملهها بی شتر متوجه زنان
خبرنگاری بوده که موضوعاتی چون جرم ،سیاست و
مسایل حساس و بعضا دردآور ،از جمله تابوها و
تعصبات حاضر در جوامع ما را پوشش م یدهند».
«این حملههای انترنتی معموال کاری با محتوای

بتانی بل ،بیبیسی

گزارشها ندارند و هدفشان خوارکردن خبرنگار به
عنوان یک زن است».
به گفتهی این سازمان ،تهدید به تجاوز و خشونت
جنسی به «جزئی از زندگی روزانه»ی بعضی
از خبرنگاران زن تبدیل شده است .این سازمان
م یگوید ،دیگران هم هدف «مزاحمت شدید جنسی
و ارعاب» قرار م یگیرند .خانم میاتویچ م یگوید:
«در بعضی از کشورها؛ مثل بریتانیا ،ایاالت متحده
و کشورهای منطقهی اسکاندیناوی ،این مشکل به
رسمیت شناخته م یشود؛ اما در کشورهای دیگر
کسی به آن اهمیت نم یدهد».
به گفتهی او ،توهین کردن «یک روند جدید است
که باید تا دیر نشده با آن برخورد شود» .جنی
آل ِورسیو ،مجری کانال  ۴تلویزیون سویدن ،تغییر
برخوردها را تأیید م یکند .او در پاسخ ایمیلی که به
او فرستادم ،گفت« :من  ۲۰سال است که به عنوان
خبرنگار کار م یکنم و همیشه هدف صحب تهای
دیگران بودهام– به هر حال ،تا حدودی بخشی از

کارم است» .اما به گفتهی او« ،اتفاقی که چهار یا
پنج سال پیش افتاد ،این بود که ناگهان لحنها
خیلی تهاجم یتر و تهدیدآمیزتر شدند».
او حتا به مرگ هم تهدید شده است« :وقتی کسی
شما را به مرگ تهدید م یکند ،زندگ یتان متوقف
م یشود .اولین تهدید جدی واقعا وحشتناک بود.
شخصی که م یخواست مرا بکشد ،م یگفت ،تنها
دو هفته از عمرم باقی مانده .وصف کردن وحشتی
که حس کردم ،کار راحتی نیست».
با این حال ،جنی آل ِورسیو و آمبرین زمان هردو
م یگویند ،قصد ندارند تسلیم اوباش انترنتی شوند.
خانم آل ِورسیو م یگوید« :اولش م یترسید ،ولی بعدا
ترستان تبدیل به عصبانیت م یشود»« .هی چکس
حق ندارد با من اینگونه برخورد کند .هی چکس
نم یتواند جلو کار کردن مرا بگیرد .اگر کسی بتواند
با ترساندن من صدای مرا خفه کند ،یعنی سازوکار
دموکراتیک ما تضعیف شده و من به هیچ عنوان
نم یخواهم نقشی در این تضعی فشدن بازی کنم».

 10نشانهی ابتال به سرطان را بشناسید

محققان مرکز تحقیقات سرطان انگلیس  10نشانهی
ابتال به سرطان را اعالم و از افراد خواستهاند که به
محض مشاهدهی این عالیم ،به پزشک مراجعه کنند.
بر بنیاد مطالعات مرکز تحقیقات سرطان انگلیس ،با
توجه به رشد جمعیت مسن ،سرطان رو به افزایش
است ،ولی سرطان عالیمی دارد که باید جدی گرفته
شوند.
با توجه به این آمار ،پزشکان هشدار دادهاند که زنگ
خطر سرطان در سراسر جهان به صدا درآمده است.
مراقب تهایی مانند ترک سیگار و کاهش وزن در اجتناب
از این معضل بسیار مؤثر است.

نشانهها
 سرفهی مداوم و گرفتگی صدا تغییر در شکل و رنگ خالهای بدن تغییر مداوم در اجابت مزاج زخمی که بهبود نم ییابد مشکل در بلع غذا  کاهش غیرطبیعی وزن تغییر غیرطبیعی در دفع ادرار (عادتهای مثانه) وجود توده و غده در بدن درد مداوم و ب یدلیل در هریک از اعضا -خونریزی ب یدلیل

خطر بروز سرطان در هردو جنس رو به افزایش است.
سرطان پروستات و سرطان سینه شایعترین موارد
محسوب م یشوند .چاقی یکی از مهمترین دالیل بروز
سرطان است .تحقیقات نشان م یدهند که اضافهوزن
باعث افزایش تومورهای مری و ریفالکس اسیدی
م یشود.
تشخیص بهموقع ،مهمترین کلید درمان سرطان است.
بسیاری از انواع سرطان؛ از جمله پوست و دهانهی رحم،
در صورت تشخیص بهموقع 100 ،درصد قابل درمان
هستند.
(جام جم آنالین)

ماشین لباسشویی به اندازهی کف دست

ماشین لباسشویی ،وسیلهای است که در همهی
خانهها پیدا م یشود و یکی از پرکارترین وسایل نیز
به شمار م یآید .این وسیله نیاز به فضای بزرگ و
همچنین یک مکان مخصوص است که این روزها
با کوچک شدن خانهها ،یک مشکل به حساب
م یآید .دولفی وسیلهای بسیار کوچک و به اندازهی
کف دست است که م یتواند آیندهی ماشی نهای
لباسشویی ما باشد.
ب رای استفاده از این وسیله ،باید یک سطل آب و
لباس چرک داشته باشید و در یک چشم به هم
زدن ،همهی لباسها تمیز خواهند بود .لباسهای
کثیف را درون ظرف آب ریخته و دولفی را درون
آن قرار دهید .این وسیله با استفاده از امواج
اولتراسونیک ،همهی باکتری و میکروبها را از
بین برده و لباسی تمیز و خوشبو را ب رای شما
به ارمغان م یآورد.
نام این وسیله از «دلفین» گرفته شده است؛
چرا که این موجودات کوچک ،پیشرفتهترین
استفادهکنندهها از این امواج هستند .این ماشین
لباسشویی کوچک همهی آلودگ یها ،حتا در سطح
مایکروسکوپی را از بین خواهد برد( .جام جم آنالین)
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مخدوش شدن
همهی رکوردهای مثبت ریال در 2015

ریال مادريد سال  2014را به بهترين شکل
ممکن به پايان رساند؛ اما در سال ،2015
ديگر نشاني از آن تيم مقتدر سال گذشته
ديده نم يشود .ریال مادرید در سال 2014
موفق شد  4جام ارزشمند کسب کند و رکورد
 22برد متوالی را در فوتبال اسپانیا به ثبت
برساند .این تیم از سپتامبر سال  ،2014در
اللیگا موفق به کسب  39امتیاز شد و تنها
مقابل سوسیداد و اتلتیکو مادرید شکست را
پذی را شد .مرحله گروهی لیگ قهرمانان را با
 6برد متوالی به پایان رساند و در جام حذفی
نیز به راحتی کورنیا را از پی شرو برداشت .در
مجموع ،ریال موفق شد تا پایان ماه دسامبر،
آمار فوقالعاده  24پیروزی 1 ،تساوی و سه
شکست را به ثبت برساند و  94گول نیز وارد
دروازه حریفان خود کرد .متوسط 3.25گول در

هر بازی .بطور متوسط  0.68گول دریافت
کرد و متوسط اندوختن امتیاز توسط این تیم
نیز 2.6 ،امتیاز بود.
اما با شروع سال  ،2015همهی این آمارهای
مثبت و استثنایی در حال مخدوش شدن
است .ریال از ابتدای جنوری ،در دیدارهای
رسمی 5 ،برد و یک تساوی به دست آورده و
سه شکست نیز متحمل شده است .متوسط
گولزنی این تیم نصف شده است 1.88 :گول
در هر بازی ( 17گول زده) و دو ب رابر سال
گذشته گول دریافت کرده است ( 13گول
زده) .1.44 :متوسط امتیازگیری این تیم نیز
از  2.6به  2.1کاهش یافته است .ریال در
سال  ،2015از کوپا دل ری حذف شد و حاال
ب رای قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان
تالش م یکند.



کابایرو :سیتی ترسی از بارسا ندارد

ويلي کابايرو ،دروازهبان منچسترسيتي
پيش از ديدار تيمش مقابل بارسلونا در
چمپيونزليگ معتقد است که تيمش
ترسي از آبي-اناريها ندارد .قهرمان لیگ
برتر در اواخر ماه باید به مصاف بارسلونا
برود تا برندهی بازی ،به یک چهارم نهایی
چمپیونزلیگ صعود کند .کاتاالنها فصل
گذشته موفق شدند در مجموع  1-4از سد
سیتی بگذرند که دنی آلوس و لیونل مسی
در دیدار رفت و برگشت گولزنی کردند .با
این حال ،کابایرو معتقد است که تیمش از
شکست سال گذشته درس گرفته و ب رای
بازی امسال آماده است.
او گفت« :بازی سختی پی شروی ما خواهد
بود ،این بازیها همیشه سخت هستند.
سیتی از بازی سال گذشته درس گرفته

و امیدوار است که با روحی های خوب و
عملکردی قدرتمند به دور بعد صعود کند.
هدف ما این است که از پارسال بهتر بازی
کنیم و به یک چهارم نهایی صعود کنیم».
کابایرو سپس در بارهی اینکه آیا ترس از
بارسا در بازیکنان تیمش از بین رفته ،گفت:
«فکر م یکنم همی نطور باشد .مخصوصا
با چیزهایی که جدیدا از بارسا م یشنویم
و م یبینیم .تیم آنها مثل چند سال اخیر
قدرتمند نیست .این به ما کمک زیادی
خواهد کرد .چیزهای کوچک در باشگاههای
بزرگ به بحران تبدیل م یشود .آنها باید
با این واقعیت که مردم همیشه در حال
صحبت کردن راجع به بارسلونا هستند کنار
بیایند .مطمئنم که حتا  20درصد حرفهایی
که زده م یشود ،حقیقت ندارد».



فلچر :فرگوسن به من گفت از یونایتد جدا شوم

درن فلچر ،هافبک سابق منچستريونايتد که
در نقل و انتقاالت زمستاني به وست بروم
پيوست ،عنوان کرد که فرگوسن به او توصيه
کرده که از يونايتد جدا شود .فلچر  12سال در
یونایتد سپری کرد و از ردههای پایه این تیم
به تیم اصلی رسید .حال هافبک اسکاتلندی
مدعی شد که عامل اصلی انتقالش ،سر
الکس فرگوسن بوده است .او گفت« :بلی ،من
با او صحبت کردم .وقتی م یخواستم تصمیم
بگیرم در مورد چندین چیز از او سوال کردم.
وقتی کسی چنین تأثیری روی روند پیشرفت و

زندگی شما دارد ،همیشه از او در مورد مسایل
مختلف مشورت م یگیرید .مکالمهی بسیار
خوبی با هم داشتیم و م یدانم که او رابطهی
خیلی خوبی با تونی پولیس و خیلی از مربیان
دیگر لیگ دارد .او دقیقا نامی از وست بروم
نیاورد ولی در مورد شرایط باشگاههای مختلف
لیگ برتر صحبت کردیم و او منظور او تقریبا
آلبیون بود .قبل از این هم در چنین شرایطی
با او صحبت کرده بودم ،نه فقط در مورد
فوتبال بلکه در مورد زندگی شخصی زی را او
خیلی به من اهمیت م یدهد».



سیمئونه :به لطف هواداران،
خیلی خوب بازی کردیم

ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيکو مادريد،
پس از پيروزي  0-4تيمش مقابل ریال،
نمايش سائول و گيرمه سيکيه را ،دو
بازيکن تيمش ،را مورد ستايش ق رار داد.
سائول در این دیدار در ترکیب اصلی
اتلتیکو نبود؛ اما در همان دقایق ابتدایی
به جای کوکه مصدوم به میدان رفت و
گول دوم تیمش را با یک ضربه برگردان
تماشایی به ثمر رساند.
سیمئونه به خبرنگاران گفت« :بازیکنان،
مهمترین بخش یک تیم هستند .آنها
هستند که یک نمایش بی نقص ارائه
دادند .ما از راست حمله م یکردیم و
گابی و تیاگو به خوبی در دفاع حضور
پیدا م یکردند .مصدومیت کوکه یک
ضربه ب رای ما بود اما سائول درخشان
ظاهر شد .او خیلی خوب بازی کرد .او
بازیکن مهمی ب رای آینده ماست .او این
را م یداند و باشگاه هم این را م یداند .به
همین خاطر است کهخواستیم او بماند.

او تنها باید صبور باشد .کوکه و خیمنز
هم همین طور بودند.
سیکیه را؟ او احتماال بهترین بازیاش را
ارائه داد .او در دفاع مستحکم بود و در
حمله خوب کار کرد .او یک پاس گول
داد و به خوبی هم تیم یهایش را پوشش
داد .او م یدانست چه وقت پرس کند.
او پسر خیلی خوبی است و به سختی
کار م یکند .به همین دلیل است که
پیشرفت کرده؛ دقیقا مانند گریژمان».
سیمئونه از هواداران تیمش که جو
فوقالعادهای در وینسته کالدرون ایجاد
کردند هم تشکر کرد و گفت« :ما باید
از هواداران هم ممنون باشیم .واقعا روز
فوقالعادهای بود .تیم خیلی خوب بازی
کرد و هواداران همبسیار تأثیرگذار بودند.
واقعا فوقالعاده بود وقتی آنها شعار
م یدادند و م یگفتند که به بازیکنان من
افتخار م یکنند .امیدوارم این روند ادامه
داشته باشد».

کلوپ :با اعتماد بهنفس،
فوقالعاده بازی میکنیم

يورگن کلوپ ،سرمربي بورسیا دورتموند ،پس از پيروزي
 0-3تيمش مقابل فرايبورگ ،اين برد را گاميبلند در جهت
بازگشت به روزهاي خوب دانست .زردها که در این فصل
نتایج بسیار ضعیفی کسب کردند ،تا پایان هفته گذشته در
قعر جدول بوندس لیگا جای داشتند اما با پیروزی در دیدار
امروز ،به رتبه شانزدهم صعود کردند.
کلوپ در پایان بازی به خبرنگاران گفت« :ما م یدانستیم
که مقابل آگسبورگ ،اشتباهاتی داشتیم اما آناشتباهات به
دلیل اعتماد به نفس پایین ما در مورد توانای یهای مان بود.
تیم تالش زیادی کرده بود اماچیزی به دست نیاورده بود .اما
شرایط بهتر شد .ما از دیدار مقابل آگسبورگ درسهای خوبی
گرفتیم و تغیی راتی اعمال کردیم .از نظرفیزیکی ،ما در فرم
بهتری هستیم و از نظر تاکتیکی ،بهتر شده ایم .اکنون نیاز
داریم تا در لحظات حساس ،به مهارتهای مان باور داشته
باشیم .بازی امروز در قرار گرفتن ما در مسیر درست بسیار
مهم بود.
تیم در سراسر  90دقیقه به برنامهای که داشتیم ،عمل کرد.
اگر مقابل فرایبورگ خیلی ساکن بازی م یکردیم ،به مشکل
م یخوردیم اما ما فعاالنه کار کردیم .گول سوم فوقالعاده بود.
م یتوانید ببینید که وقتی اعتماد به نفس مان را به دست
آوردیم ،چطور بازی م یکنیم .روز جمعه باید بار دیگر خودمان
را ثابتکنیم .این دیدار ب رای ریکاوری ما ،گام مهمی بود».

بنزما :نمیتوانستیم
بدتر از این بازی کنیم

کريم بنزما ،مهاجم فرانسوي ریال مادريد ،پس از شکست
 0-4تيمش مقابل اتلتيکو ،از هواداران ریال بهدليل کسب
اين نتيجه ضعيف ،عذرخواهي کرد .ریال یها در دیدار امروز
مقابل رقیب همشهری در غیاب بازیکنان مانند په په،
سرخیو راموس ،مارسلو و خامس رودریگز ،حرفی ب رای
گفتن نداشتند و یک شکست سنگین را تجربهکردند.
ریال عل یرغم این شکست همچنان در صدر جدول اللیگا
قرار دارد و بنزما از شاگردانش خواست تا بافراموش کردن
این نتیجه ،به فکر پیروزی در دیدارهای باقی مانده باشند.
او به خبرنگاران گفت« :ما از هواداران ریال عذرخواهی
م یکنیم زی را این شکست آنها را بسیار ناراحت کرد .ما
امروز فاجعه بار بازی کردیم .امیدوارم این یک نقطه عطف
ب رای ما باشد .سخت است بدتر ازنمایش ما در این دیدار،
بازی کنید .بعد از شکست  ،0-4صحبت کردن آسان
نیست .این دیدار بسیار بدی ب رای ما بود اما  7روز زمان
داریم تادر مورد آن فکر کنیم؛ نتیجه را فراموش کنیم و
سپس با دپورتیوو الکرونیا روبرو شویم .ما هنوز در صدر
هستیم و سرنوشت مان به خودمان بستگی دارد».
در صورتی که بارسایی بتوانند فردا شب مقابل اتلتیک
بیلبائو به پیروزی برسند ،اختالفشان با ریال را به یک
امتیاز کاهش خواهند داد.

مورینیو :برتری  7امتیازی
در لیگ برتر چیزی نیست

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي ،پس از پيروزي 1-2
مقابل استون ويال ،تاکيد کرد صحبت از قهرماني
تيمش خيلي زوداست. آب یها در این دیدار خارج از خانه
به سختی توانستند استون ویال را شکست بدهند تا با
توجه به توقف منچسترسیتی ب راب رهال سیتی ،برتری
این تیم در صدر جدول به  7امتیاز افزایش پیدا کند.
اما مورینیو در پاسخ به خبرنگاران در مورد غیرقابل
جب ران بودن فاصلهی تیمش با سیتی ،گفت« :اگر در
یک لیگ دیگربود ،من م یگفتم این فاصله فوقالعاده
است؛ اما در لیگ برتر ،این اختالف هیچ چیز نیست.
هر دیداری دشوار است و هر اتفاقی ممکن است رخ
بدهد 7 .امتیاز یعنی  7امتیاز اما هنوز  14امتیاز باقی
مانده است .ما در مورد  42امتیاز صحبتمی کنیم و ما
تنها  7امتیاز بی شتر داریم .این اختالف چیزی نیست».
آقای خاص همچنین نمایش تیم حریف در این دیدار را
مورد ستایش ق رار داد و گفت« :من تیم آنها رادوست
دارم .فکر م یکنم آنها بازیکنان خیلی خوبی دارند.
سخت است جایگاهی که آنها در جدول دارند را باور
کنیم .م یخواهم آنها را آنالیز کنم؛ نه به این خاطر
که چ را اینقدر کم امتیاز دارند یا به خاطر کم گول
زدنشان ،بلکه به خاطر بازیکنان باکیفیتی که دارند».

مکسول :اگر بتوانم،
مسی را به پاریس میآورم

مکسول ،مدافع چپ ب رازيلي پاريس سنت
جرمن ،تا سال  2012و به مدت سه فصل
همتيمي مسي در بارسلونا بود و از آن دوران
به عنوان روزهايي جادويي ياد م يکند .پس
از درگیری لفظی بین مسی و لوئیس انریکه
در اولین تمرین بارسا پس از تعطیالت
کریسمس ،شایعات زیادی در مورد جدایی این
نابغه آرژانتینی از بارسا به گوش رسید اما پس
از فروکش کردن بحران اولیه ،هر دو طرف
این شایعات را تکذیب کردند.
مکسول در این رابطه به وبسایت یوفا گفت:
«سخت است بگویم که بهترین بازیکنی که

روبرویش بازی کرده ام کدام بازیکن است.
من کنار مسی و در مقابلش بازی کرده ام
و انتخاب من خود اوست .سالها کنارش
بازی کردم و به عقیدهی من ،او بهترین و
با استعدادترین فوتبالیستی است که به عمرم
دیدهام .اگر دست من باشد و بتوانم ،دوست
دارم او را به پاریس سنت جرمن بیاورم و بار
دیگر با یکدیگر همتیمی شویم .سه سال
جادویی و وصف ناشدنی در بارسا کنار مسی
داشتم 10 .جام با این تیم به دست آوردم و
همه چیز عالی بود .هرگز آن روزها را فراموش
نم یکنم».



پیگرینی:
باید نمایشهای بهتری ارائه بدهیم

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي،
پس از تساوي  1-1تيمش مقابلهال
سيتي ،تأکيد کرد که بايد درديدارهاي بعدي
نمايشهاي بهتري ارائه بدهند .سیتی در
دیدار شنبه شب تنها ثانی ههایی با شکست
فاصله داشت؛ اما گول ثانی ههای پایانی
جیمز میلنر از روی ضربهی آزاد ،آب یها را از
شکست نجات داد .با این نتیجه ،فاصلهی
سیتی با چلسی صدرنشینی به  7امتیاز
افزایش پیدا کرد و پیگرینی م یداند که
تیمش ب رای جب ران این فاصله کار دشواری
در پیش دارد.

او به اسکای اسپورت گفت« :ما باید بهتر
شویم زی را تیمهای حریف مقابل ما با 10
بازیکن دفاع م یکنند و ما نم یتوانیم
موقعیت ایجاد کنیم یا گول بزنیم .هر
امتیازی که از دست بدهید ،کار را سختتر
م یکن .جب ران  7امتیاز ،دشوارتر از  5امتیاز
است اما کسی نم یداند چه رخ خواهد داد.
ما به چلسی فکر نم یکنیم .آنها با  7امتیاز
برتری در صدر جدول قرار دارند اما آنها هم
ممکن استشکست بخورند .مسئله مهمتر
ب رای ما این است که بار دیگر نمایشهایی
هجومی ارائه بدهیم».



کاسیاس :اشتباهی از سوی من رخ نداد

ايکر کاسياس ،کاپيتان ریال مادريد مصدر
است که روي گول اول اتلتيکو در دربي
مادريد ،اشتباهي از او سر نزده است .دربی
مادرید شنبه شب برگزار شد که طی آن ریال
 0-4مغلوب اتلتیکومادرید شد .کاسیاس در
 18ماه گذشته بهشدت تحت فشار رسانهها
بوده و بسیاری معتقدند که او دیگر گولر
مطمئن سالهای نه چندان دور ریال نیست.
او در جمع خب رنگاران گفت« :اشتباه؟ آَیا آن
حرکت اشتباه بود؟ به شما حتم م یدهم که
اینطور نیست .توپ از ناچو رد شد و واران

روی آن تاثیر گذاشت» .کاسیاس در بارهی
عملکرد تیمش در این دیدار گفت« :مقابل
تیمی بازی کردیم که خیلی بهتر از ما بود
و در همهی زمینهها ما را شکست داد .باید
به آنها تبریک بگوییم و حرف دیگری ب رای
گفتن نیست .در بارهی اتفاقی که امروز افتاد
نگران هستیم و م یخواهیم مطمئن شویم
که چنین اتفاقاتی دیگر رخ نخواهند داد .به
هواداران یک عذرخواهی بدهکار هستیم.
شکست سنگین و سختی بود .اتلتیکو
شایسته پیروزی بود».



جرارد :جردن آیبه آیندهی درخشانی دارد

استيون جرارد ،کاپيتان ليورپول به تمجيد از
جردن آيبه ،همتيم ياش پرداخت و گفت که
او بازيکن بزرگي خواهد شد .مدافع  19ساله در
دیدار شنبه شب مقابل اورتون عملکرد بسیار
خوبی داشت و یک شوت دیدنی به سوی
دروازه اورتون زد که به تیرک دروازه برخورد
کرد .جرارد پس از آخرین حضورش در دربی
مرسی شاید گفت که از عملکرد این بازیکن
جوان شگفتزده شده است.
او در جمع خب رنگاران گفت« :او عالی کار
کرد .او روز قبلش متوجه شده بود که بازی
خواهد کرد و تنها  24ساعت ب رای آماده کردن
خود فرصت داشت .او بهترین بازیکن زمین

بود .در مجموع خوب کار کردیم و شایسته
پیروزی بودیم .جردن آینده خوبی پیش رو دارد
و بازیکن خیلی بزرگی خواهد شد.نکات مثبت
زیادی در بازی دیده شد ،مخصوصا در بارهی
آیبه .م یخواستیم که او را به تیم بازگردانیم
زی را او خیلی خوب کار کرده بود و امیدوار
بودیم به همین روند ادامه دهد».
جرارد در بارهی آخرین حضورش در دربی
مرسی ساید گفت« :از بازی کردن در اینجا
لذت م یبرم .گودیسون پارک ورزشگاه
فوقالعادهای است و خاط رات خوبی از اینجا
دارم .دلم ب رای بازی کردن در دربی تنگ
خواهد شد».



درگیری لفظی رونالدو
با یک خبرنگار

کريستيانو رونالدو ،ستارهي ریال مادريد پس
از شکست  0-4تيمش مقابل اتلتيکومادريد،
با يک خبرنگار درگيري لفظي پيدا کرد.
ریال شنبه شب در ویسنته کالدرون 0-4
مغلوب اتلتیکومادرید شد و رونالدو و هم
تیم یهایش ،ضعی فترین عملکرد فصلشان
را به ثبت رساندهاند .پس از بازی ،رونالدو
با خبرنگاری که از او در بارهی محرومیتش
پس از درگیری با مدافع کوردوبا سوال کرده
بود ،درگیری لفظی پیدا کرد.
خبرنگار از او در بارهی علت درگیری و
محرومیتش سوال کرد و رونالدو پاسخ

داد« :م یخواهید راجع به اتفاقات بازی
امروز صحبت کنیم یا دیدار کوردوبا؟
آن اتفاق متعلق به  3ماه پیش بود! چه
چیزی م یخواهید از من بشنوید؟ اگر شما
خبرنگار باهوشی بودید ،راجع به بازی امروز
سوال م یکردید .خبرنگار باهوشی نیستید.
متأسفم».
ریال همچنان با  4امتیاز اختالف نسبت به
بارسا در صدر جدول اللیگا قرار دارد و منتظر
دیدار امروز بارسا مقابل بیلبائو است تا ببیند
آبی اناریها م یتوانند اختالف را به  1امتیاز
برسانند یا نه.

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

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

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 1. Tickets for Domestic and International
Flights
بوکینگ هوتل در سراسر جهان
2. Hotel Reservation World Wide.
خدمات اخذ ویزه
3. Visa Services.
نرخ های گروپی
4. Group Rates
پائین ترین قیمت
5. Lowest Price
انتقال تکت به آدرس شما به صورت
6. Free Tickets Delivery to desired
رایگان
Address.
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نشرات رادیویی طالبان قطع میشود

اطالعات روز :صدیق صدیقی،
سخنگوی وزارت امور داخله اعالم کرد،
بر اساس گزارشهای رسیده ،طالبان
برای نشر تبلیغاتشان ،رادیوهایی را در
برخی از مناطق شرقی و جنوبشرقی
ایجاد کردهاند .او دیروز در یک نشست
خبری در کابل گفت که وزارت داخله
در تالش جلوگیری از فعالیت نشرات
رادیویی طالبان در کشور است.
سخنگوی وزارت داخله افزود که
مخالفان مسلح دولت با نشر تلبغیاتشان
از طریق این رادیوها ،در تالش ضعیف
روحیهی مردم اند؛ اما نیروهای امنیتی
در آیندهی نزدیک فعالیت آنان را ناکام
میکنند .هنوز به طور دقیق معلوم نیست
که طالبان چند پایه رادیو را در کدام
والیتها برای نشر تبلیغاتشان ایجاد
کردهاند.
اما صدیقی اطمینان داد که نیروهای
امنیتی از توانایی خوبی برخودار شدهاند و
به هرگونه تهدید دشمن جواب میدهند.
ش شده است که شماری از رادیوها
گزار 
در آنسوی خط دیورند فعال اند و علیه
نیروهای امنیتی کشور نشرات دارند.
نشرات این رادیوها در برخی از مناطق
شرقی ،از جمله ولسوالی چرخ والیت
لوگر ،شنیده میشود.
مسئوالن محلی والیت لوگر دیروز با
تأیید این خبر گفتهاند ،ساحهی این
رادیوها در حال حاضر افزایش یافته
است .خلیلاهلل کمال ،ولسوال چرخ لوگر
به پژواک گفت ،طالبان در یک ساحهی

نامعلوم این ولسوالی یک وسیلهی
تخنیکی نصب کرده و از آن طریق
نشرات دارند .این وسیلهی تخنیکی را از
پاکستان به ولسوالی چرخ لوگر آوردهاند.
کمال گفت که در نشرات این رادیوها به
نیروهای امنیتی توهین و جوانان برای
پیوستن به طالبان تشویق میشوند.
با این حال ،شهروندان از دولت تقاضا
دارند که در آیندهی نزدیک جلو فعالیت
رادیویی طالبان را در مناطق شرقی بگیرد
و در غیر آن صورت ،دامنهی فعالیتهای
آنها در کشور افزایش خواهد یافت.
 79عملیات ضدطالبانی
سخنگوی وزارت داخله در نشست خبری
دیروز گفت که نیروهای امنیتی در یک
هفتهی اخیر  ٧٩عمليات را در شماری از
والیتها علیه طالبان راهاندازی کردهاند.
به گفتهی او ،در این عملیات  ٨٩مخالف
مسلح کشته و  ٩٠تن ديگر بازداشت
شدهاند .در این عملیات  ١٥٩حلقه ماين،
 ٦٥ميل سالح مختلفالنوع و چهار موتر
نیز به دست آمدهاند.
صدیقی در بخش دیگر سخنانش
گفت که تا سه هفتهی آینده کمپاین
پاکسازی موترهای شیشهسیاه،
جمعآوری موترهای بدون اسناد و سالح
غيرقانونى آغاز میشود .به گفتهی او،
با افرادی که سالح غیرقانونی حمل
میکنند ،برخورد قانونی خواهد شد .او
در اخیر از مقامهای بلندرتبهی دولتی
خواست که پس از این از وسایط
شیشهسیاه استفاده نکنند.

کابل-مشهد
کابل-تهران
مشهد-کابل
تهران-کابل

یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 1بعدازظهر  3بعدازظهر  3بعدازظهر
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 4بعدازظهر  10صبح  4بعدازظهر

Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel
آدرس :کارتهسه-پلسرخ ،پهلوی باختربانک ،کابل افغانستان

web: www.etilaatroz.com

کمک  82میلیون دالری
صندوق جمعیت سازمان ملل
برای افغانستان

اطالعات روز :وزارت اقتصاد و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
دیروز توافقنامهای را امضا کردند که بر اساس آن ،این صندوق 82
میلیون دالر را در هفت بخش عمده به افغانستان در پنج سال آینده کمک
میکند .انت رابرتسن ،نمایندهی صندوق جمعیت سازمان ملل در کشور،
امضای این توافقنامه را برای رشد بخشهای مختلف مهم خواند.
او گفت که با امضای این توافقنامه ،همکاریهای سازمان ملل متحد با
افغانستان از سر گرفته شد و همکاریهای این سازمان در سالهایآینده
با این کشور ادامه مییابد .رابرتسن تأکید کرد ،این سازمان در پنج سال
آینده برای بهبود وضعیت حقوق جوانان ،زنان و جلوگیری از بحران بشری
در این کشور تالش میکند.
کمک  82میلیون دالری ،در پنج سال آینده در بخشهای ارائهی خدمات
تنظیم خانواده ،گسترش خدمات صحی مادران در مناطق دوردست ،حقوق
و نیازهای جوانان ،عملی شدن قانون در زمینهی خشونت علیه زنان،
کاهش ازدواجهای اجباری و زیر سن و تقویت نهادهای دولتی مصرف
میشود.
در سیزده سال گذشته میلیاردها دالر در بخشهای مختلف ،از جمله
امنیت ،زنان و اقتصاد از سوی جامعهی جهانی به افغانستان کمک شده؛
اما وضعیت این بخشها هنوز به طور قابل مالحظهای بهبود نیافته است.
فساد اداری ،عدم نظارت از پروژهها و نبود شفافیت در مصرف پول از
عوامل مهم هدر رفتن کمکهای جامعهی جهانی عنوان میشوند.
حال این نگرانی مطرح میشود که پول کمک شدهی جدید نیز به دالیل
ذکر شده هدر نرود؛ اما وزارت اقتصاد دیروز هنگام امضای توافقنامهی
کمک  82میلیون دالری اعالم کرد ،این مبلغ پول به طور شفاف مصرف
خواهد شد .حکم خان حبیبی ،سرپرست این وزارت گفت ،از مصرف این
پولها در پروژههای مختلف نظارت جدی میکنیم.
او افزود ،با مصرف این پولها در پروژههای مختلف ،افغانستان در سالهای
آینده شاهد رشد چشمگیر در بخشهای اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
صندوق جمعیت سازمان ملل از سالها به این طرف در بخشهای
مختلف ،از جمله بهبود وضعیت حقوق بش ر در کشور ،کمک میکند.
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بررسی نزدیک به هشت هزار
قضیهی خشونت علیه زنان

اطالعات روز :نهاد
موسوم به «دادستانی منع
خشونت در برابر زنان»
دیروز از بررسی نزدیک
به هشت هزار قضیهی
خشونت علیه زنان در 19
والیت خبر داد؛ اما حبیبه
سرابی ،مشاور رییس
اجرایی در امور زنان و
جوانان در واکنش به این
موضوع ،بررسی این نهاد را قناعتبخش ندانست و اعالم کرد که برای بررسی قضیهی خشونت
علیه زنان ،کار بیشتری نیاز است.
قدسیه نیازی ،رییس دادستانی منع خشونت در برابر زنان به صدای امریکا گفت که این نهاد
از سال  ۱۳۸۸تابهحال  ۷۹۴۲قضیه را مورد تحقیق و تعقیب قرار داده و بررسی کرده است .به
گفتهی او ،سطح خشونت علیه زنان در شهرهای بزرگ کشور ،به ویژه شهر کابل ،بیشتر بوده
است .نیازی گفت که در سال روان تنها در کابل بیش از  800قضیهی مروبط به خشوت علیه
زنان بررسی شده و اکنون حدود  10قضیهی دیگر زیر بررسی اند .دادستانی منع خشونت در
برابر زنان در سال  ۱۳۸۸در کشور ایجاد شده و این نهاد در حال حاضر به غیر از کابل ،در ۱۹
والیت دیگر فعالیت دارد.
با این حال ،مشاور رییس اجرایی در امور زنان و شماری از مدافعان حقوق زن میگویند ،برای
بررسی خشونت علیه زنان ،باید برنامهی جدیدی روی دست گرفته شود .حبیبه سرابی گفت ،در
آینده یک برنامهی جدید برای بررسی قضایای خشونت علیه زنان روی دست گرفته میشود.
به گفتهی او ،در این زمینه با مجامع بینالمللی بحث شده و دادستانیهایی را برای بررسی
قضایای خشونت علیه زنان در کابل و والیتها ایجاد میکنیم که آنان قدرت دفاع و چانهزنی
برای دفاع از حقوق زنان را داشته باشند .اما سرابی مداخلهی زورمندان و عدم تجربهی کافی
دادستانها را از مشکالت اساسی فراراه بررسی قضایای زنان خواند.
با این حال ،رییس دادستانی منع خشونت در برابر زنان پذیرفته است که بررسی قضیههای
خشونت علیه زنان از سوی آنان خالیگاههایی داشته؛ اما با وجود چالشهای امنیتی و سایر
مشکالت دیگر ،دستآوردهای خوبی داشته است .او ابراز امیدواری کرد که حکومت وحدت
ملی در زمینهی رسیدن زنان به حقوقشان تالش نماید.

