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سونامی  ترامادول در افغانستان

داعش به منابع طبیعی افغانستان 
چشم دوخته است
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کارنامه  نگاهی به زمانه و 
ندای خلق

ارتش عظیم بی کاران در راه است
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پریشانی مجاهدین
وان از عملیات شب دوشنبه در پر
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دروازه والیت بامیان قفل زده شد

کسی صدای عدالت خواهی  بفهمند 
و  نمی تواند  خاموش  را  بامیان  مردم 
افزایش  در حال  این جریان  حمایت 

است.«
فکور بهشتی یکی دیگر از نمایندگان 
نمایندگان  مجلس  در  بامیان  مردم 
گفته است: »بنا به خواست مردم  نیز 
بامیان دروازه مقام والیت بامیان را به 
و  تا صدا  رسم اعتراض بسته می کنیم 
خواست های برحق مردم بامیان مورد 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  توجه 
از حکومت وحدت ملی  قرار بگیرد. 
که به صدای مردم بامیان  می خواهیم 
شخص  یک  و  داده  مثبت  پاسخ 
باشد  همه  قبول  مورد  که  مناسب 
برای والیت بامیان عنوان والی تعیین 

نماید.«
نماینده  کبری دیگر  ا همچنین محمد 
والیت بامیان در مجلس و از مخالفان 
معرفی طاهر زهیر به عنوان والی جدید 

دیگر  بار  »ما  است:  گفته  بامیان، 
طاهر  برتقرر  مبنی  را  خود  مخالفت 
اعالم  والیت  این  والی  حیث  به  زهیر 
ساعت   24 برای  حتا  و  می داریم 
بامیان  در  را  ایشان   جناب  والیت 
شخص  گزینش  در  نداریم.  قبول 
تجارب  الزم،  شرایط  دارای  که  دوم 
و  کافی  تحصیالت  قوی،  مدیریت 
باشد  نیک  سابقه  و  درست  اخالق 

حاضر به تفاهم هستیم.«
نیز  دایکندی  والیت  در  اعتراض ها 
گرفته  باال  والی جدید  معرفی  از  پس 
جدید  والی  معرفی  با  همزمان  است. 
جمهور  رییس  اشرف غنی  بامیان، 
عنوان  به  را  مرادی  معصومه  کشور 
کرد.  معرفی  دایکندی  جدید  والی 
باشندگان دایکندی نیز با معرفی والی 
می گویند  و  هستند  معترض  جدید 
را  اداری  کار  تجربه  مرادی  خانم  که 

ندارد.

نزدیک  گذشت  با کابل:  8صبح، 
از  شماری  تحصن  از  هفته  سه  به 
بامیان  والیت  نمایندگان  و  باشندگان 
به  زهیر  طاهر  معرفی  به  اعتراض  در 
این  والیت،  این  جدید  والی  عنوان 
قفل  را  دروازه والیت  تحصن کنندگان 
کوتاهی  زدند. این حرکت برای مدت 
کارهای  این که  بدلیل  اما  یافت  ادامه 
قفل  نکشد،  درازا  به  مردم  اداری 

دروازه دوباره باز شد.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
قفل  شده،  منتشر  تحصن کنندگان 
کردن دروازه والیت بامیان در اعتراض 
به بی اعتنایی دولت به خواست های 

آنان صورت می گیرد.
بامیان  نمایندگان  از  ایلخانی  صفورا 
یک  در  نمایندگان  مجلس  در 
شما   و  »ما  است:  گفته  گردهمایی 
برسم  را  بامیان  والیت  مقام  دروازه 
مردان  دولت  تا  می بندیم  اعتراض 

وش با متاع فراموشی زنان دست فر
لباس های  فروش  كابل مصروف  در چوک شهر  كه  50 ساله  افروز  جهان 
اين سو  به  سال  دو  »از  مي گويد:  مي باشد،   منزل  لوازم  از  برخی  و  كهنه 
تا  صبح  از  كه  وجودی  با  هستم.  دست فروشی  و  كهنه فروشی  مصروف 
كارخانه های  از  گذشته در يكی  ندارم. در  كار می كنم، درآمد خوبی  شام 
كارخانه بی كار  كار می كردم، اما با سقوط اين  كارتن سازی  كی و  كشمش پا

شدم. شوهرم را در جنگ ها از دست داده ام و نان آور فامیل ندارم.«
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عملیات ها باید هماهنگ شود
افغانستان  در  ناتو  رزمی  نیروهای  حضور  كه  گذشته  سال های  در 
كوه صافی  چشم گیر بود، نیروهای امريكايی واحدهايی را در ارتفاعات 
داشته  نظر  زير  را  طالب  ستیزه جويان  تحركات  تا  بودند  كرده  مستقر 
كه اين واحد ها  باشند، اما با خروج نیروهای رزمی ناتو، به  نظر می رسد 
هم از محل بیرون شده اند. بیرون شدن اين نیروها به احتمال قوی 
فرودگاه بگرام را در معرض تهديد بیشتر قرار داده است. شايد نیروهای 
گوشه های  در  كه  جنگ افزار  و  مهمات  انبارهای  مورد  در  امريكايی 
كه اين  كنده است، نگرانی دارند و تصور می كنند  مختلف افغانستان پرا

انبارهای مهمات، از طريق مافیای اسلحه به دست طالب بیفتد. 4
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زنگ اول


اعاشه  دیروز رییس جمهور غنی اعالم کرد که کیفیت 
بهبود  امنیتی  نیروهای  افسران  و  سربازان  غذای  و 
عملی  غنی  رییس جمهور  وعده  این  امیدواریم  می یابد. 
که  بود  شده  منتشر  گزارش هایی  این  از  پیش  شود. 
ارتش  سربازان  اعاشه  برای  یافته  اختصاص  وجوه 
است.  یافته  کاهش  گذشته  تناسب  به  ملی  پولیس  و 
همین موضوع سبب شد که برخی از افسران ارتش در 
شبکه های اجتماعی کاهش وجوه اختصاص یافته برای 

اعاشه نیروهای امنیتی را انتقاد کنند. 
حاال که رییس جمهور از بهبود کیفیت غذای سربازان 
ارتش سخن می گوید، خبر خوشی به نیروهای امنیتی 
مقام های  باید  این موضوع،  کنار  در  اما  است.  کشور 
یک  به  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  از جمله  دولتی 
این  تلخ  واقعیت  آن  کنند.  توجه  هم  دیگر  تلخ  واقعیت 
است که برخی از فرماندهان نیروهای امنیتی و آن عده 
از مقام هایی که در بخش لوژستیک مسوولیت دارند، 
از غذا و میوه سرباز می دزدند و جیب های خودشان 

را پر می کنند. 
است،  ذکر شده  تابلو  در  که  آن طوری  غذای سرباز 
به آنان نمی رسد. فرماندهان از غذای آنان می دزدند. 
کندک های  فرماندهان  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
سمت ها  این  در  کالن  رشوه های  پرداخت  با  تامینات 
مقرر یا ابقا می شوند. هم چنان دیده می شود که برخی 
امنیتی کشور به شدت پولدار  از جنرال های نیروهای 
هفت طبقه ای  یا  شش  قصرهای  جنرال ها  این  هستند. 

اعمار می کنند.
این جنرال ها با پولی که از طریق دزدی غذای سرباز 
و  خود  برای  اشرافی  زندگی  آورده اند،  به دست 
از  برخی  فرزندان  کرده اند.  درست  خانواده های شان 
شاید  هستند.  تجارتی  شرکت های  صاحب  حتا  آنان 
برای  که  شرکت هایی  در  را  نامشروع شان  پول های 
این وضعیت  بستگان شان درست کرده اند، می شویند. 
نبرد،  میدان  در  ارتش  افسر  و  سرباز  که  نمی گذارد 

انرژی الزم را داشته باشد. 
سربازی که در این گرمای سوزان در دشت های کندز 
وظیفه اجرا می کند و روزانه هفده ساعت روزه می گیرد 
نیاز دارد تا بر مبنای نورم های فزیولوژیک انرژی الزم 
نمی گذارد که سرباز  اما دزدی های فرماندهان  بگیرد. 
باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  برسد.  حقش  به 
جلو این دزدی ها را بگیرند. همان طوری که جلو دزدی 
در قرارداد های کالن وزارت دفاع گرفته شد، باید جلو 

دزدی از غذای سرباز نیز گرفته شود. 
و  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  به عنوان  رییس جمهور 
رییس اجرایی هم به عنوان نخست وزیر بالقوه باید از 
صالحیت های شان استفاده کنند و تمام فرماندهان دزد 
را به قوه قضایی معرفی کنند. تمام دزدان صرف نظر 
مقام های  به  باید  شخصی شان  و  سیاسی  روابط  از 
باید جلو دزدی غذا و  عدلی و قضایی معرفی شوند. 
میوه سرباز گرفته شود. انتقاد های سربازان و افسران 
شود.  گرفته  جدی  باید  غذای شان،  کیفیت  مورد  در 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید موضوع دزدی از 

غذای سرباز و پولیس را جدا پی گیری کنند. 
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، بحث آب و نظافت 
در قرارگاه های نیروهای امنیتی است. نیروهای امنیتی 
تمیز دسترسی  و  بهداشتی  به آب  مستقر در والیات، 
واسطه های  با  سربازان  که  می شود  دیده  ندارند. 
را  قطعه شان  آب  و  می ایستند  جویچه ها  کنار  بزرگ، 
تامین کنند. این روش به هیچ وجه قابل قبول نیست. آب 
ناسالم سربازان را مریض می سازد و آنان را از صف 
این که ایستادن سرباز و  محاربه بیرون می کند. دیگر 
واسطه اش در کنار جوی آب، او را طعمه تروریست ها 
مستقر  جایی  در  را  نظامی  واحد  یک  وقتی  می سازد. 
می سازیم باید تامین آب و نظافت سربازان را مد نظر 

داشته باشیم. 

اجازه ندهید 
از غذای سرباز بدزدند
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اعالم  وردک  میدان  والی  کابل:  8صبح، 
چند  درگیر ی های  نتیجه  در  که  است  کرده 
محل  باشندگان  و  کوچی ها  میان  پیش  روز 
از هر  نفر  این والیت، دو  بهسود  در ولسوالی 

دوجانب درگیر کشته شده اند.
والی  که  کرده  اعالم  جمهوری  ریاست  دفتر 
دوشنبه  روز  را  موضوع  این  وردک  میدان 
با  جمهور  رییس  که  ویدیویی  کنفرانس  در 

مسووالن محلی داشت، بیان کرده است. 
والی میدان وردک همچنین گفته که پنج  نفر 
از کوچی ها توسط باشندگان محل اسیر گرفته 

شده اند.
دفتر ریاست جمهوری می گوید که اشرف غنی 
و  کوچی ها  میان  خصومت ها  دفع  برای 
محلی  مسووالن  به  بهسود  ولسوالی  باشندگان 
این والیت »هدایات مشخصی« داده است. در 
این  مورد  در  جمهوری  ریاست  دفتر  اعالمیه 

هدایات جزییاتی ارایه نشده است.
همچنین رییس جمهور غنی به مسووالن محلی 
اسیران  داده  دستور  وردک  میدان  والیت 
کوچی ها را از نزد ده نشین ها آزاد سازند. آقای 
گروگان گیری  فرهنگ  که  کرده  تاکید  غنی 
برای شان قابل تحمل نیست. رییس جمهور بر 
آغاز کار کمیسیونی که به منظور حل معضله 
کوچی ها و ده نشین ها در لسوالی بهسود ایجاد 

شده، نیز تاکید کرده است.
کوچی ها و ده نشینان ولسوالی بهسود و الیت 
میدان وردک سال هاست برسر چراگاه ها باهم 
اوقات  برخی  اختالفات  این  دارند.  اختالف 
باعث درگیری های خونین میان دو طرف شده 
فصل  آغاز  در  معموال  درگیری ها  این  است. 
تابستان، زمانی که کوچی ها مواشی خود را به 

بهسود می آورند، بیشتر می شود.

عملیات های  نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  تصفیه یی  مشترک 
جریان یک شبانه روز گذشته، چهارده تن از 

شورشیان مسلح مخالف دولت کشته شدند.
می گوید  خبرنامه ای  در  داخله  امور  وزارت 
و  سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها  این 
نابودی »دشمنان مردم افغانستان« در مربوطات 
والیت های کندهار، ارزگان، خوست و هلمند 
راه اندازی گردیده بود، در آن چهارده شورشی 

دیگر زخمی و یک تن بازداشت شده اند.
این  در  که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
بدست  نیز  افزار  جنگ  مقداری  عملیات ها 

نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
از  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  همین حال،  در 
طالبان  تروریستی  گروه  عضو  سه  بازداشت 
در  اداره  این  است.  داده  زابل خبر  در والیت 
اعالمیه ای می گوید که این تروریستان در یک 

عملیات خاص بازداشت شدند.
افراد  ملی می افزاید که  امنیت  دفتر مطبوعاتی 
تروریستی  حمالت  مصروف  شده  بازداشت 
باالی پوسته های امنیتی، کاروان های اکماالتی، 
ماین گذاری در کنار جاده ها، افراز کمین ها در 
مسیر شاهراه عمومی، توقف وسایط و آزار و 
اذیت مسافران در مربوطات شهر صفا والیت 

زابل بودند.

باشندگان محل و کوچی ها در 
بهسود درگیر شدند عاید ده میلیون دالری دهقانان فراه از فروش میوه و ترکاری

رییس جمهور:

 امتیازات پرسونل شامل عملیات های نظامی بیشتر شود

چهارده شورشی در 
عملیات های نظامی کشته شدند

چاپ بیش از دو میلیون جلد کتاب توسط وزارت معارف

زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  آبیاری  و  مالداری 
فراه  والیت  در  زراعتی  محصوالت 
داشته  چشم گیری  حاصل  امسال 
و  میوه  حاصالت  عواید  میزان  و 
ترکاری این والیت در سه ماه امسال 

به ده میلیون دالر می رسد.
این وزارت در اعالمیه ای حاصالت 
بی سابقه  را  فراه  والیت  زراعتی 
رییس  از  نقل  به  و  کرده  توصیف 
می گوید  والیت  این  زراعت  اداره 
که مناسب بودن وضعیت آب و هوا 
برای  دهقانان  تالش های  همچنین  و 
بیشتر،  محصوالت  آوردن  بدست 
باعث شده حاصالت زراعتی در این 
والیت رشد چشم گیری داشته باشد. 
فراه  والیت  زراعت  اداره  رییس 
زمین  امسال 1650 جریب  گفته که 
با سرمایه گذاری بیش از بیست و دو 
میلیون دالر در این والیت سبزیجات 
کاشته شده است. به گفته  او، روزانه 
حدود هشت صد تن ترکاری در این 
هشتاد  که  می شود  برداشته  والیت 
بادرنگ  را  محصوالت  این  درصد 

تشکیل می دهد.
فراه  والیت  زراعت  اداره  رییس 

اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 
رییس جمهور کشور، به وزارت های 
تا  داده  دستور  داخله  و  دفاع  مالیه، 
اعاشه  کیفیت  و  محاربوی  امتیازات 
شامل  امنیتی  نیروهای  پرسونل 

عملیات های نظامی را بلنند ببرند.
آقای غنی که روز دوشنبه در مرکز 
با  ویدیوکنفرانس  طریق  از  توحید 
مسووالن نهادهای امنیتی و غیرامنیتی 
همچنین  می کرد،  صحبت  کشور 
نظامی  فرماندهان  تا  کرده  تاکید 

چاپ  قراردادهای  کابل:  8صبح، 
میان  درسی  کتاب  جلد  میلیون   2.1
چاپ خانه  یازده  و  معارف  وزارت 

داخلی به امضا رسید.
هشتم  دوشنبه،  روز  قراردادها  این 
سرطان، توسط اسداهلل حنیف بلخی 
یازده  مسووالن  و  معارف  وزیر 

چاپ خانه داخلی به امضا رسیدند.
امضای  مراسم  در  معارف  وزیر 
که  کتبی  »در  گفت:  قراردادها  این 
امضا  به  آن  چاپ  قرارداد  امروز 
رسید، یک صد و سیزده  هزار و 278 
دوره  به  مربوط  درسی  کتاب  جلد 
و  یک صد  و  میلیون  دو  و  ابتداییه 
پنجاه و پنج هزار و 978 جلد کتاب 
مربوط به دوره متوسطه می باشد که 
تعداد کلی آن به 2.26 میلیون جلد 
معارف  نیازمندی های  می رسد. طبق 
 42 از  بیشتر  برای  امسال  ما  کشور، 
میلیون جلد کتب درسی در مکاتب 
آن  میلیون   7 که  داریم  ضرورت 
عجالتا با در نظرداشت امکانات پولی 
بعد از آمدن بنده به وزارت معارف 
داخلی  مطابع  در  چاپ  منظور  به 
به  متاسفانه  پروژه سازی گردید که 
ظرفیت  عدم  و  وقت  کمبود  علت 
مطابع افغانی از آن جمله2.1  میلیون 

آن چاپ خواهند شد.«

گفته است: »درحال حاضر3500 تن 
دهقان به طور مستقیم در صنعت سبز 
هستند  کار  مشغول  فراه  در  خانه ها 
این  از  دالر  میلیون   10 حدود  که 

مزارع عواید بدست آورده اند.«
فراه  والیت  زراعت  اداره  رییس 
جاری  سال  در  که  گفته  همچنین 
حاصل  والیت  این  در  نیز  تربوز 
او،  گفته   به  است.  داشته  بی سابقه 
جاری  سال  در  تخمین ها،  براساس 
بیش از 310 هزار تن تربوز از مزارع 
این والیت برداشته خواهد شد. وی 
می گوید که روزانه تا 70 موتر تربوز 
از فراه به والیت های مختلف کشور 

صادر می شود. 

تمامی  خواست های  و  مشکالت 
»امانت داری  با  را  امنیتی  نیروهای 

کامل« به وی انتقال دهند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
در  شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
مشاور  که  ویدیویی  کنفرانس  این 
مستقل  اداره  رییس  ملی،  امنیت 
ارگان های محل، رییس عموی اداره 
و  دفاع  وزارت های  مسووالن  امور، 
داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، 
اردوی 201 سیالب  فرماندهان قول 

براساس  که  می گوید  معارف  وزیر 
این قراردادها، چاپ خانه ها مکلفیت 
دارند تا 2.1 میلیون جلد کتاب را در 

مدت بیست روز به چاپ برسانند. 
بلخی  حنیف  اسداهلل  این حال،  با 
می گوید که چاپ کتاب های جدید 
و  ظرفیت  داخلی،  مطابع  توسط 
خواهد  نشان  را  مطابع  این  توانایی 
ما  که  »پروژه ی  گفت:  وی  داد. 
قرارداد آن هستیم، هم  امروز شاهد 
برای  آزمون  یک  هم  و  امتیاز  یک 
چنانچه  است.  کشور  داخلی  مطابع 
تمامی  و  کتب  تهیه  می دانید  همه 
قانون  اساس  بر  معارف  در  اجناس 
تدارکات افغانستان صورت می گیرد 
را  داوطلبی  ایجاب  آن  قرارداد  که 

وزارت زراعت و مالداری می گوید 
زراعتی  محصوالت  قیمت های  که 
زمان  در  گذشته  سال های  در 
می آمد  پایین  محصوالت  برداشت 
کنترول  تحت  مساله  این  امسال  اما 
می  توانند  دهقانان  و  گرفته  قرار 

عواید بیشتری بدست آورند.
والیت  محلی  مسووالن  این حال،  با 
افزایش  کنار  در  که  می گویند  فراه 
ترکاری،  و  تربوز  محصوالت 
غله جات  و  حبوبات  حاصالت 
و  دارند  چشم گیری  حاصالت  نیز 
سپری  را  پرباری  سال  فراه  والیت 

می کند.

نظامی  و  ملکی  رهبری  ننگرهار، 
نورستان،  والی  ننگرهار،  والیت 
قوماندان و هیات رهبری قول اردوی 
رهبری  هلمند،  والیت  میوند   215
و  وردک  میدان  نظامی  و  ملکی 
قاطع  حمایت  قوماندانی  رهبری 
جمهور  رییس  داشتند،  اشتراک 
شهدا  ورثه  از  مواظبت  بر  دیگر  بار 
تقدیر  و  مجروحین  خانواده های  و 
شجاع  سربازان  از  معنوی  و  مادی 

تاکید کرده است.

داوطلبی ها  این  اکثرا  قبال  می نماید. 
بلند  و  قیمت  بودن  پایین  بخاطر 
بودن کیفیت کمپنی های خارجی به 
نمی انجامید.  داخلی  کمپنی های  نفع 
که  می شود  کوشش  پروژه  این  در 
تا  شده  ظرفیت سازی  داخلی  مطابع 
در قراردادهای آینده توانایی رقابت 

را داشته باشند.«
هزینه  که  می گوید  معارف  وزارت 
چاپ 2.1 میلیون جلد کتاب درسی 
اداره  و  دانمارک  کشور  توسط 
متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف 
گفته ی  به  می شود.  پرداخته  امریکا 
این وزارت، چاپ این کتاب ها بیش 

از یک میلیون دالر هزینه می برد.

ACKU



که غزال چوچه اش را
وشد به پلنگ می فر

که 48 سال خانواده  خود را ندید  وایت زنی  ر

کاها، عمه ها، خاله و تقریبا تمامی  کا برادر، ماماها، 
هجوم  اثر  بر  بویژه  شاه سلطان،  خانواده  اعضای 
دیگر،  رویداد  دو  یکی  و  جنگ  توبرکلوز،  بیماری 
سال ها پیش جان های شان را از دست داده اند و تنها 
کا و دختر خاله شان است. بازمانده های آنان دختر کا

مادر  به  برمی دارد،  را  گوشی اش  شاه سلطان  پسر 
که هیچ کس از  خود تماس می گیرد و برایش می گوید 
کایت  اعضای خانواده ات به جز دختر خاله و دختر کا

زنده نمانده است.
شاه سلطان قربانی مرد ساالری جامعه

طی  می داشت،  اجازه  شاه سلطان  گر  ا شک  بدون 
مدت 48 سال و یا شاید در همان ماه ها و سال های 
نخست به دیدار اعضای خانواده خود می شتافت، 
که مرد را در مناسبات  اما فرهنگ و سنت مردساالر ما 
اجتماعی، خانواده و قوانین دارای حق بیشتر نسبت 
و  سیاسی  اجتماعی،  ساختارهای  و  می داند  زن  به 
تا  را  او  زنان تحمیل می کند  بر  را  اقتصادی مردساالر 
کرد.  ابد از دیدن حتا یک عضو خانواده هم محروم 
نتوانست  هم  انتظار  سال   48 از  پس  شاه سلطان 
محروم  آن ها  دیدار  از  ابد  تا  و  برسد  خانواده اش  به 
گذشت،  از آن به سادگی  اما آنچه را نمی توان  شد، 
کشور و در  کنون در این  که هم ا شاه سلطان هایی اند 
پدری  خانواده  از  آن که  بدون  دور دست،  مناطقی 
زندگی  باشند  داشته  اطالعی  کوچک ترین  خود 

می کنند.
در  زنان  سرنوشت  تغییر  برای  دالر  میلیون ها  خرج 
افغانستان، تاثیرات شگرفی بر زندگی این قشر جامعه 
که از او تنها  نگذاشته، تا جایی که شاه سلطان، زنی 
کا و یک دختر خاله باقی مانده، به دلیل  یک دختر کا

ضعف اقتصادی حتا توان دیدار آن ها را نیز ندارد.
که بدون بررسی و تحقیق  در این میان از نقش پدرانی 
به  شخصی  امیال  به  رسیدن  برای  را  خود  دختران 
به سادگی  نباید  نیز  می آورند  در  متحجر  مردان  عقد 

گذشت.
به گفته رازق فانی:

کس نسوزد به محیط ما به حدی کس به  دل 
که غزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد

که قدم هایم به اجتماع افغانستان  دخترکی نوجوان بودم 
کردم. هم درس می خواندم،  کار را در رسانه آغاز  رسید. 
می گویم  وقتی  بودم.  دختر  یک  هم  و  می کردم  کار  هم 
شروع  بگذارید.  آن  پشت  نطقه  سه  بودم،  دختر  یک 
برنامه های  کودک و تا جدی ترین  برنامه  با  کار  از  کردم 
آهسته  بود.  روزگار  و  کار  گرم  سرم  و  بودم  جوان  ادبی. 
هست  یادم  گرفت .  وزیدن  جامعه  تندبادهای  آهسته 
پله به پله پیش می رفتم و این وزش های درداندود با من 
بودند. به یکی از رسانه های معتبر افغانستان راه یافتم. 
کار، زخمی  روز تا روز ناسور  در حاشیه سال های تالش و 
بود ،  من  هویت  که  ک، زخمی   می گشت؛ زخمی  دردنا

کردن یک دختر در رسانه! کار  حق من بود: 
بود؛  مقاومت  روزها  آن  نام  اما  تاختند،  خانواده ام  به 
را  جراحت ها  مادر  و  بود  هم سنگرش  پدر  که  مقاومتی 
مرهم می بست. من با تمام خستگی های تلنبارشده یک 

دختر روی شانه هایم رفتم و تا این جا رسیدم . 
جامعه ای  در  خبرنگار  دختر  یک  زندگی  حاشیه های 
شدن  پیش  و  پس  با  گاهی  مردمش  ایمان  میزان  که 
بلکه  نیست  سخت  می شود،  اندازه  زن  یک  روسری 
کردم  تالش   . برخاستم  و  افتادم  بارها  است.  جانکاه 
پلی مستحکم بزنم میان یک خبرنگار دختر این جایی 
عجین شده  سنت های  الیه های  در  سخت  مردمی  که  و 
کوشید تا در  کرده اند. دست های زیادی  این جا، زندگی 

کنند. ریشه خشکم 
می شناسند  سر«  »سیاه  فقط  که  توده هایی  گاه سازی  آ
در  الیه به الیه  که  ننگین شان  ارزش های  با  مبارزه  و 
طرفت  است.  آسانی  کار  شده ،  اسفالت  ذهن شان 
معلوم است و مبارزه ات آشکارا... اما در این سال ها آن 
کرده،  متمرکز  خودش  روی  را  نیرویم  همه  از  بیشتر  چه 
روشن  ظاهر  به  و  نکتایی پوش  چهره های  با  جنگیدن 
که خود را عقل  بوده است. مبارزه با عقل ناقص برخی 
کل می دانند، بسیار دشوار است. این مبارزه انرژی تمام 
کارهایت را می طلبد. مبارزه با نکتایی پوشی  گزارش ها و 
را  دامنت  لبت،  روی  لبخند  یا  عکست ،  ژست  از  که 

قضاوت می کند، بسیار سخت است.
کافی است زن باشی و این خودش دشواری بزرگ است 
بجنگی.  مسلمت  حق  و  هویت  برای  باید  سال ها  و 
نیست،  ساده  بودن  زن  و  خبرنگاری  کار  دشواری های 
این جا ریسک می خواهد و حمایت. امروز من امیدوار تر 
از هر روز به نسل خودم ایمان دارم : نسل قلم و ایستادگی. 

برای این نسل مبارزه حرف اول است نه جنسیت.
این  حاال  و  داده ایم  دیگری  رنگ  زندگی  به  این جا  ما 
کسی  دیگر  است.  شدن  آهنین  و  ایستادگی  روبه  دیوار 
حق قضاوت را از نوک چادرهای مان ندارد، چون مانسل 
که  تغییریم و من به مردمان روزگار خودم به شهروندانی 
و  نیست  خالی  صدایم  حاال  دارم.  ایمان  می شناسم 
من  من.  صدای  او  گاهی  و  هستم  او  صدای  من  گاهی 
که  به این روزگار امیدوارم. حاال روزگار مردمان پوشالی 
و  شکست  قامت ها  روزگاری  اندیشه های شان  تعفن  از 
ریخت، از بین رفت. هرچند ایستادگی و رفتن، افتادن 
دارد، تامل و تحمل دارد اما زیباست به هر رویش. زمان 
لگدمال  پاها  زیر  در  فرخنده ها  که  است  گذشته  آن 

شوند؛ چون فرخنده های دیگر این جا جاری اند. 
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روایت زندگی شاه سلطان، روایت زندگی هزاران زنی 
تعیین  در  مشخصی  سهم  افغانستان  در  که  است 
سرنوشت خود نداشته اند؛ چه در خانه پدر و چه در 

خانه شوهر. 
و  بررسی  بدون  را  خود  دختران  زیادی،  پدرهای 
که پس از زدواج  مشوره با آن ها، به شوهرانی داده اند 
او  از  را  پدری  خانواده ی  از  دیدار  صالحیت  حتا 

گرفته اند.
که 48 سال قبل در سن  شاه سلطان، دختر جوانی بود 
گلران والیت هرات به ازدواج  16 سالگی در ولسوالی 
از والیت هلمند درآورده شد. او حاال پیرزنی  مردی 
اول  شوهر  فوت  از  پس  بار  نخستین  برای  که  است 
و شوهر دومش اجازه جستجوی اقارب خود را پیدا 
گوساله پول آن را به پسر خود  کرده و با فروختن یک 
خود  گم شده   اقوام  جستجوی  به  هرات  در  تا  داده 

بپردازد.
بدون شک زنان بسیاری مانند شاه سلطان در طول 
دهه ها از دیدن خانواده خود محروم شده اند و پس 
هنگام  تا  حتا  را  خانواده شان  عضو  هیچ  ازدواج،  از 

مرگ ندیده اند.
به  دختری  وقتی که  افغانستان،  از  بخش هایی  در 
پدر  خانه ی  به  دختر  بازگشت  می شود،  داده  شوهر 
برای دیدار از پدر، مادر و سایر اقوام بیشتر به شانس 
افکار  زندگی اش  مرد  این که  و  دارد  بستگی  وی 
کز  تحجرگرایانه نداشته باشد. معموال در بیرون از مرا
کم تر  نباشند  متحجر  که  را  مردانی  بزرگ،  شهرهای 

می توان یافت.
از  دوری  سال   48 طی  که  است  کسی  شاه سلطان 
آنان  وضعیت  از  خبری  هیچ گاه  پدری اش  خانواده  
یا  و  نامه  این مدت، حتا در حد یک  در  و  نداشته 

پیام از راه دور نیز با آنان ارتباطی نگرفته است.
ازدواج با »غم درون«

شاه سلطان  خواستگاری  به  مردی   ،1346 سال  در 
و  غم  اقتصادی ،  ضعف های  به دلیل  مردم  آمد. 
را  مرد  این  می داد،  قرار  هدف  را  او  که  دردهایی 
کفش دوز  یک  غم درون  می نامیدند.  »غم درون« 
شاه سلطان  پدر  نکاح  عقد  به  را  دخترش  او  بود، 

درآورد تا خودش به شاه سلطان برسد.
که پدر  بود  ازدواج نگذشته  این  از  هنوز چند ماهی 
شد،  بیوه  غم درون  دختر  و  درگذشت  شاه سلطان 
غم درون دخترش را برداشت و به همراه خانم خود 
خانواده  کوچید.  هلمند  جنوبی  والیت  به  هرات  از 
یکبار  ماه،  چند  هر  می کردند  فکر  که  شاه سلطان 
باشند،  داشته  را  دخترشان  با  دیدار  شانس  حداقل 
گذشتن سال ها و پس از جستجوهای زیاد از  پس از 

دیدن او نا امید شدند.
بی خبر از این که در هرات چه  می گذرد، شاه سلطان 
ادامه  زندگی اش  به  هلمند  در  شوهرش  خانه  در 
افغانستان،  جغرافیای  این سوی  در  اما  می داد، 
پدری  خانواده  دامان  مختلفی  تیره روزی های 

شاه سلطان را هر روز می گرفت.
مرگ تمامی اعضای خانواده

دیگری  پی  یکی  شاه سلطان  خانواده  هرات،  در 

بزرگ ترین  در  می دهند.  دست  از  را  جان های شان 
خانه  به  را  خود  نحس  گام های  توبرکلوز  رویداد، 
گذاشت و جان نیمی از اعضای  پدری شاه سلطان 

گرفت. خانواده را 
گون در نهایت  گونا جنگ، مریضی ها و رخدادهای 
حتا یک  تن از اعضای خانواده را هم زنده نگذاشت. 
کای شاه سلطان، مادرش، برادران، خواهران،  کا سه 
عمه ها، خاله و همه اعضای خانواده درگذشتند، اما 
آن جا در جنوب افغانستان، شاه سلطان از آن چه در 

هرات بر سر خانواده آمده بی خبر است.
چند سالی پس از سفر شاه سلطان به هلمند، شوهرش 
نیز جان خود را از دست می دهد و بعدها به عقد مرد 

دیگری در آورده می شود.
جستجوی خانواده، پس از 48 سال

شوهر  مرگ  از  پس  و  سال   48 از  پس  شاه سلطان 
را  خود  فرزند  دوم،  شوهر  مرگ  سپس  و  نخست 
فرا  خود  پدری  خانواده  کردن  پیدا  برای  کمک  به 
که تنها دارایی  گوساله ای را  می خواند. شاه سلطان، 
خود  پسر  به  را  آن  پول  می فروشد،  است  خانه  شان 
هرات  گلران  ولسوالی  به  جستجو  برای  تا  می دهد 
در  غم درون  عقد  به  پیش  سال   48 جایی که  برود؛ 

آمده بود.
پسر شاه سلطان از هلمند به هرات می آید و چند شب 
پسر  جستجوهای  می گذراند،  گلران  ولسوالی  در  را 
دلیلش  عمده ترین  می ماند،  بی نتیجه  شاه سلطان 
از  خبری  می توانستند  که  نسلی  است  رفتن  بین  از 
آن  از  پایی  رد  و  باشند  داشته  شاه سلطان  خانواده 
از  شاه سلطان،  پسر  بدهند.  نشان  او  به  را  خانواده 
مناطق  به  مسافرت،  ساعت ها  طی  از  پس  آن جا 
از  اثری  نیز  آن جا  در  می رود.  گلران  دوردست تر 
خانواده نمی یابد. پس از بازگشت به مرکز ولسوالی، 
دوباره به جستجو می پردازد تا این که آدرس یکی از 
اقوام دور شاه سلطان را در شهر هرات به او می دهند.

پسر شاه سلطان بار سفر به سمت شهر هرات می بندد 
کردن یکی از اقوام از آن چه بر خانواده  و پس از پیدا 
گاه می شود. برایش توضیح  گذشته، مو به مو آ مادرش 
خواهران،  مادر،  پدر،  مدت،  این  در  که  می دهند 

 وحید پیمان - هرات

 فرحناز فروتن

کارم به 
ادامه می دهم
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عملیاتها
بایدهماهنگشود

کثرا مشروعیت محلی  کاپیسا ا فرماندهان پروان و 
گرفته اند.  و مردمی شان را از جنگ در برابر طالبان 
چهره های  به عنوان  هم  حاال  را  فرماندهان  همین 
حوزه ضد طالبان می شناسند. فرمانده جان احمد 
ریاست جمهوری،  گذشته  سال  انتخابات  در 
دوم  دور  وقتی  کرد.  حمایت  عبداهلل  کتر  دا از 
کشیده  بحران  به  ریاست جمهوری  انتخابات 
کتر عبداهلل ایستاد و  کنار دا شد نیز جان احمد در 
گذر، از موضع او حمایت  هم چون فرمانده امان اهلل 

کرد. 
که منزل فرمانده جان احمد  تا هنوز روشن نیست 
کنار خانه او بوده،  که احتماال در  و انبار مهماتی 
مستقر  امریکایی  نیروهای  برای  مشکلی  چه 
فرمانده  بود.  آورده  به وجود  بگرام  فرودگاه  در 
سخنگویان  و  افغانستان  در  امریکایی  نیروهایی 
چیزی  سطور،  این  نگارش  لحظه  تا  نیروها،  این 
در مورد رویداد پروان به رسانه ها نگفتند. اما یک 
موشک  شلیک  این که  آن  و  است  واضح  نکته 
که  است  مشکلی  عمده ترین  بگرام،  فرودگاه  به 

نیروهای امریکایی با آن مواجه اند. 
نیروهای امریکایی مستقر در بگرام عالوه بر این که 
تگاب  و  غوربند  در  تندرو طالبان  با ستیزه جویان 
درگیراند، با مشکل شلیک موشک به پایگاه شان 
سازمان  رییس  می کنند.  نرم  دست وپنجه  هم 
گفت  کشور، چند روز پیش در پارلمان  امنیت ملی 
که نیروهای امریکایی در مورد شلیک موشک به 

پایگاه شان در بگرام با او صحبت می کنند. 
که حضور نیروهای رزمی ناتو  گذشته  در سال های 
امریکایی  نیروهای  بود،  چشم گیر  افغانستان  در 
کرده  کوه صافی مستقر  واحدهایی را در ارتفاعات 

نظر  زیر  را  طالب  ستیزه جویان  تحرکات  تا  بودند 
ناتو،  رزمی  نیروهای  خروج  با  اما  باشند،  داشته 
که این واحد ها هم از محل بیرون  به  نظر می رسد 
به احتمال قوی  نیروها  این  بیرون شدن  شده اند. 
فرودگاه بگرام را در معرض تهدید بیشتر قرار داده 

است. 
شاید نیروهای امریکایی در مورد انبارهای مهمات 
گوشه های مختلف افغانستان  که در  و جنگ افزار 
که  کنده است، نگرانی دارند و تصور می کنند  پرا
اسلحه  مافیای  طریق  از  مهمات،  انبارهای  این 
انبار  که در  به دست طالب بیفتد. روشن نیست 
چه  احمد،  جان  فرمانده  خانه  نزدیک  مهمات 
کسی  نوع جنگ افزاری وجود داشته است و چه 
اما  بود،  داده  اطالع  مورد  این  در  امریکایی ها  به 
که این  که امریکایی ها نگران بودند  به  نظر می رسد 

مهمات به دست دشمنان شان نیافتد. 
انبار  نابودی  برای  امریکایی ها  که  روشی  اما 
قابل دفاع  به هیچ وجه  گرفتند،  مهمات در پیش 
ایاالت  امنیتی  و  دفاعی  قرارداد  مبنای  بر  نیست. 
عملیات های  باید  افغانستان،  و  امریکا  متحده 
و  محلی  مقام های  با  امریکایی  ویژه  نیروهای 
نیروهای  باید  باشد.  هماهنگ  افغانستان  مرکزی 
کنار خانه  امریکایی موضوع وجود انبار مهمات در 
جان احمدخان را با مقام های محلی والیت پروان 
از جمله والی آن والیت و مقام های دولت مرکزی 
کابل هماهنک می کردند و بعد در همسویی با  در 

آنان، به حساب آن انبار می رسیدند. 
بر  امریکایی ها  ناشده  هماهنگ  عملیات  اما 
احمد،  جان  فرمانده  به  منسوب  مهمات  انبار 
است  داده  نشان  تجربه  ساخت.  ناآرام  را  پروان 
نیروهای  هماهنگ ناشده  عملیات های  که 
امنیتی  تهدید های  کاهش  سبب  امریکایی، 
نشده است و ضریب ناامنی ها را بلند برده است. 
همه  امریکایی،  روزنامه نگاران  و  تحلیلگران 
مثال،  به عنوان  کرده اند.  کید  تا واقعیت  این  به 
اشتباهی«  »دشمن  کتاب  نویسنده  گال  کارلوتا
حمله های  و  بمباردمان ها  از  زیادی  مستندات 

کتاب آورده است.  هماهنگ نشده، در این 
توجه  نکات  این  به  باید  امریکایی  نیروهای 
محلی  مقام های  با  عملیاتی  نوع  هر  باید  کنند. 
نیروهای  که  می کنند  درک  همه  شود.  هماهنگ 
حق  و  هستند  مواجه  جدی  تهدید  با  امریکایی 
که جان سربازان شان را به  دارند با این تهدیدات 
باید  مبارزه  این  اما  کنند.  مبارزه  می اندازد،  خطر 
مطلوب  نتیجه اش  که  بگیرد  صورت  به گونه ای 
که  باشد. عملیات ها وقتی نتیجه مطلوب می دهد 

با مقام های محلی و مرکزی هماهنگ شود. 
طالبان  ضد  چهره های  از  احمد،  جان  فرمانده 
گروه های  و  طالبان  با  او  که  نمی رود  تصور  بود. 
احمد  جان  هرچند  کند.  همکاری  دهشت افگن 
پروان  در  لمپن ها  و  الت ها  از  حمایت  به  متهم 
گروه های  است، اما هیچ وقتی متهم به حمایت از 
افغانستان  در  جهانی  جامعه  حضور  ضد  تندرو 
که مبارزه با مافیای اسلحه  نشده است. بهتر است 
که متوجه نیروهای امریکایی است،  و تهدیداتی 
بیشتر  آن  موثریت  که  بگیرد  صورت  به گونه ای 

باشد. 

نزدیکی  در  بین المللی  نیروهای  دیروز  عملیات 
منزل فرمانده جان احمد از متنفذان والیت پروان، 
مردم  روایت  به  شد.  والیت  آن  در  نا آرامی  سبب 
نزدیکی  در  متحده،  ایاالت  ویژه  نیروهای  محل، 
بایان  روستای  در  احمد  جان  فرمانده  منزل 
بردند.  بین  از  را  مهمات  انبار  یک  چاریکار، 
نیروهای  کنش به این اقدام  بعد مردم محل در وا
راه  و  ریختند  چاریکار  جاده های  به  امریکایی، 

کردند.  کابل- پروان را برای چند ساعت مسدود 
کنترول  سبب  اجرایی  رییس  تالش های  ظاهرا 
در  سخنرانی اش  در  اجرایی  رییس  شد.  وضع 
پروان  رویداد  به  اشاره  با  وزیران،  شورای  جلسه 
افغانستان  در  ناتو  نیروهای  فرمانده  با  گفت 
کرده و از او در مورد این رویداد، توضیح  صحبت 
را  موضوع  گفت  اجرایی  رییس  است.  خواسته 
مطرح  نیز  ناتو  فرماندهان  دیگر  و  رییس جمهور  با 
رویدادهایی  چنین  وقوع  از  آینده  در  تا  می کند 

جلوگیری شود. 
کسی  هیچ  به  گفت  هم چنان  اجرایی  رییس 
که برای فرماندهان متنفذ مشکل  اجازه نمی دهد 
عبداهلل  کتر  دا سخنان  از  بخش  این  کند.  ایجاد 
فرمانده  هواداران  آرام سازی  برای  آشکاری  تالش 
مردم  به  خواست  عبداهلل  کتر  دا بود.  احمد  جان 
احمد  جان  فرمانده  پشت  او  که  بگوید  محل 
آینده  در  که  نمی گذارد  و  است  نکرده  خالی  را 
احمد،  جان  فرمانده  آید.  پیش  مشکلی  او  برای 
از  او  است.  پروان  والیت  متنفذ  چهره های  از 
سال های  در  و  است  جمعیت  تنظیم  فرماندهان 

مقاومت علیه طالبان، نقش برجسته داشت. 
شهرت و محبوبیت او هم از همین ناحیه می آید. 

تا حکومت وحدت ملی  صدها هزار جوان بی کار منتظر اند 
کند. وعده های  کاری ایجاد  کرده، فرصت  برای شان معجزه 
ایجاد  انتخابات  جریان  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
فرصت های شغلی بود. حاال 9 ماه از مراسم تحلیف سپری 
وزارت خانه  بر خی  در  شاید  مدت  این  در  است.  شده 
گذاشته شده باشد، اما برای هر  کثر 50 پست به رقابت  حد ا
کرده اند. بیشتر فارغان  پست حد اقل یک هزار نفر ثبت نام 
کرده،  کار می گویند حد اقل در بیست پست ثبت نام  جویای 
در  واسطه بازی  و  خویش خوری  نشده اند.  کامیاب  اما 
کشور به یک امر عادی بدل شده است. در برخی  ادارات 
وزارت خانه ها نخست پست ها توسط افراد اشغال شده بعدا 
گذاشته شده می شود. با این همه آمار بی کاری در  به رقابت 

کشور سیر صعودی دارد. 
گزارش  گروه موسوم به دفاع از حقوق بشر در یک  چنان که 
در صد   27 از   2013 تا   2007 سال  از  بی کاری  »میزان  آورده: 
آمار مربوط به چند  یافته است.« این  افزایش  به 34 در صد 
که میزان  سال قبل می باشد. وضعیت موجود نشان می دهد 
به  گزارش ها  در  که  است  آنچه  از  بیشتر  مراتب  به  بی کاری 
بین المللی  نیرو های  پایگاه های  موجودیت  می رسد.  نشر 
هزار   130 از  بیش  وحضور  کشور  مختلف  والیت های  در 
به  نیز  افغان ها  برای  را  شغلی  فرصت های  خارجی  سر باز 
و  یافته  تقلیل  هزار  ده  به  سربازان  این  کنون  ا داشت.  همراه 
کثر شرکت های قرار دادی  پی آرتی ها نیز تعطیل شده است. ا
کنون  کار بودند، ا که در این بخش ها مصروف به  و یا افرادی 

کار جدید اند.  جویای بازار 
طی 13 سال پول های سر گردان فراوانی به افغانستان سرازیر 
کمک های سخاوتمندانه برای افغانستان  کنون فصل  شد. ا
که  است  شده  سبب  امر  همین  است.  رسیده  پایان  به 
کار و ارزش افغانی نیز با بی ثباتی همراه شود.  وضعیت بازار 
برای  اقدامی  هیچ  گذشته  ماه   9 در  ملی  وحدت  حکومت 
به  این مدت  کار نداشته است. در  بازار  بهبود در وضعیت 

تعداد بی کاران نیز افزوده شده است. 
کارمندان اداره  آقای غنی در نخستین اقدام تعداد زیادی از 
امور را به خانه های شان فرستاده و در آخرین مورد ده ها تن از 
نیز بی کار شدند. جدال سیاسی  برقی  اداره تذکره  کارمندان 
از  تا تعداد زیادی  یک  ونیم ساله بر سر انتخابات سبب شد 
کنند.  منتقل  کشور  از  خارج  به  را  خود  سرمایه های  تاجران 
کار تاثیر جدی داشت. حاال  این مساله نیز در وضعیت بازار 
نیز با توجه به وضعیت امنیتی عالقه مندی به سر مایه گذاری 

کشور دیده نمی شود. در 
کار  بازار  به  افغان ها  اعزام  برای  ملی  وحدت  حکومت 
نداده  انجام  جدی  و  عملی  کاری  نیز  خارجی  کشور های 
کنون  کشور ها این ظرفیت وجود دارد، اما تا ا است. در برخی 
گامی بر داشته نشده است. افزایش بی کاری سبب شده است 
کشور های خارجی شود. نبود  تا نسل تحصیل یافته نیز راهی 
یک دور نمای روشن در عرصه اشتغال سبب ترک تحصیل 
گر به این مهم  تعدادی از دانشجویان شده است. حکومت ا
شده،  بی کاران  عظیم  ارتش  شاهد  زودی  به  نکند.  توجه 

کنترول آن برای حکومت دشوار خواهد بود. که  به گونه ای 

 بیژن

 شهریار

ارتشعظیمبیکاران
درراهاست

اما عملیات هماهنگ ناشده امریکایی ها بر انبار مهمات منسوب به فرمانده 
وان را ناآرام ساخت. تجربه نشان داده است که عملیات های  جان احمد، پر
وهای امریکایی، سبب کاهش تهدید های امنیتی نشده  هماهنگ ناشده نیر

وزنامه نگاران  است و ضریب ناامنی ها را بلند برده است. تحلیلگران و ر
امریکایی، همه به این واقعیت تاکید کرده اند. به عنوان مثال، کارلوتاگال 

نویسنده کتاب »دشمن اشتباهی« مستندات زیادی از بمباردمان ها و 
حمله های هماهنگ نشده، در این کتاب آورده است. 
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زنان دست فروش با متاع فراموشی

داعش به منابع طبیعی افغانستان 
چشم دوخته است

کارتن سازی  و  کشمش پاکی  کارخانه های  از  يكی 
کار می کردم، اما با سقوط اين کارخانه بی کار شدم. 
شوهرم را در جنگ ها از دست داده ام و نان آور فامیل 
ديگر  دفترهای  و  زنان  وزارت  بار  چندين  او  ندارم.« 
پیدا  برايش  کاری  اما  کرده،  مراجعه  کاريابی  جهت 

نشده است.
بیگم باشنده شهر کابل و يكی ديگر از کهنه فروشان 
میان  در  دست فروشی  »کار  میوند،  می گويد:  جاده 
يك سو  از  است.  دشوار  زنان  برای  شهر  ازدحام 
فروشات خوب نیست و از جانب ديگر مورد آزار و 
قرار مي گیريم.«  او مي افزايد:  مردان  از  اذيت عده ای 
»وزارت زنان بايد از وضعیت بد ما دست فروشان آگاه 
شود و برای ما محل های خوبی را آماده سازد تا بتوانیم 

حد اقل به دکانداری بپردازيم.« 
در همین حال، حاجی عبدالجبار صافی، معاون انجمن 
صنايع افغانستان می گويد: »در کابل دو پارک صنعتی 
وجود دارد: پارک صنعتی پلچرخی و پارک صنعتی 
گنجايش  که  پلچرخی  صنعتی  پارک  در  بگرامی. 
در  صنعتی  کارخانه   381 دارد،  را  کارخانه   1069
فابريكه  بگرامی 32  در  و  دارد  وجود  حاضر  حال 
گذشته  در  کارخانه ها  از  بسیاری  اما  می باشد،  فعال 
کانديد  دو  کشمكش های  با  شده اند.  سقوط  دچار 
دوره انتخاباتی ما، تولیدات، مارکیت، فروشات و 40 
در صد کارگران خود را از دست داديم، ولی هر دو 
کانديد برنده نتوانستند به وعده های خود عمل کنند.« 
کارخانه   2600 افغانستان  سراسر  »در  می افزايد:  وی 
تولیدی راجستر است که 320 هزار فرد در آن فعالیت 
سرمايه گذاری  حمايت  عدم  اثر  از  اما  می کردند، 
ما  کارخانه های  درصد   30 مشخص  پالیسی  نبود  و 
مسدود شده اند و اگر دولت به اين موضوع توجه نكند 

سه  تخمینی  ارزش  به  معدنی  منابع  دارای  افغانستان 
تريلیون دالر است که از مس و زمرد گرفته تا فلزات 
اين  ذخاير  بیشتر  می شود.  شامل  را  کمیاب  زمینی 
جديد  قراردادهای  انتظار  در  و  نشده  استفاده  کشور 
استخراج  محلی  اجتماعات  اعضای  توسط  يا  است 

می شود. 
به  افغانستان  پترولیوم  و  معادن  وزير  صبا،  داوودشاه 
تاريخ 8 جون به اعضای پارلمان اين کشور گفت که 
رشد  حال  در  سكتور  برای  جدی«  »تهديدی  داعش 
چالش های  که  گفت  صبا  است.  افغانستان  در  معدن 
امنیتی که مانع نظارت حكومت بر 100 تا 339 قرارداد 
معدن می شود، ادامه دارد. در همین حال سرمايه گذاران 
بین المللی از چندين قرارداد پا پس کشیده اند و يا از 
نبود  و  گسترده  فساد  کرده اند.  نگرانی  ابراز  ناامنی ها 
نیروهای  و  گوناگون  وزارت خانه های  بین  هماهنگی 
فعالیت های  برابر  در  را  افغانستان  معادن  افغان،  امنیتی 

غیرقانونی آسیب پذير ساخته است.
ناامنی در واليات دور افتاده به ويژه در واليت ننگرهار 
از  غیرقانونی  استفاده  در  توجهی  قابل  افزايش  سبب 
معادن در ماه های اخیر شده است. مقام ها در ننگرهار 
آن  از  گفتند  جنوری  ماه  در  پژواک  خبرگزاری  به 
معادن  تمامی  ناامنی،  دوام  صورت  در  که  می ترسند 
امسال طالبان  بهاری  تهاجم  اين واليت غارت شوند. 
است  بوده  از سال 2011  اين گروه  تهاجم  قوی ترين 
در  ننگرهار  در  که  می رسد  به نظر  داعش  وفعالیت 
به نظر می رسد  دارد. هم چنین  قرار  باالترين حد خود 

که اوضاع در ننگرهار در چند ماه آينده بدتر شود. 
معادن  بتواند  داعش  که  نمی رسد  به نظر  حالی که  در 
بزرگ تحت کنترول دولت را تصرف کند، چنان که 
میدان های گازی در عراق و سوريه را تصرف کرد، 
ذخاير معدنی واقع در محالت در معرض استفاده اين 
گروه قرار دارند. داعش تمايلی ويژه به بهره برداری از 
منابع محلی دارد که توسط گروه های تروريست مورد 
معدن  داعش  مثال  برای  نگرفته اند.  قرار  بهره برداری 
فسفات اکشاط را در واليت انبار عراق و کارخانه های 
سمنت در عراق و سوريه را به کنترول خود درآورد. 

اين  سقوط  »با  افزود:  او  شد.«  خواهد  بد تر  وضعیت 
بی کار شده که  از کارگران  تعداد زيادی  کارخانه ها 

زنان را نیز شامل می شود.« 
از سوی ديگر همتی، معاون شورای مرکزی اصناف 
و پیشه وران افغانستان می گويد: »در اين اواخر شرايط 
کاريابی در مجموع برای زنان و مردان خیلی خراب 
شده است. صنايع دستی، قالین بافی، خیاطی، گلدوزی 
و غیره که زنان در آن مصروف فعالیت می باشند بازار 
ندارد و از همین سبب، عده زيادی در بی کاری به سر 

می برند.«
نگیرد،  صورت  توجه  کارگران  به  اگر  او،  باور  به 
چطور می توان به بهتر شدن وضعیت زنان امید وار بود. 
بدون  باشد،  نداشته  بازار وجود  اما  باشد،  تولید  وقتی 
شرکت های  و  کارخانه ها  سقوط  شاهد  بايد  شك 

بیشتری باشیم و وضعیت از اين بدتر خواهد شد.« 
و  کار  وزارت  سخنگوی  افتخاری،  علی  حال  اين  با 
احصايیه  داده های  »آخرين  می گويد:  اجتماعی  امور 
میلیون  هفت  از  که  می دهد  نشان  افغانستان  مرکزی 
بی کار و کم کار  میلیون  تاسف 2  با  فعال  نیروی کار 
وجود دارد و اين بی کاری باالی زنان تاثیرات خیلی 

منفی گذاشته.«
اجتماعی يك وزارت  امور  و  او وزارت کار  به گفته 
پالیسی ساز است و خودش يك نهاد کار آفرين نیست. 
در  توانستیم  مراکز حرفوی  ايجاد  با  »ما  می افزايد:  او 
مجموع بیش از 100 هزار فرد مسلكی را در 50 حرفه 
طی چند سال اخیر تربیه و به جامعه تقديم کنیم که 30 

الي 40 درصد آنان را زنان شامل می باشند.«

اين در حالی است که محمد اشرف غنی، ريیس جمهور 
افغانستان اخیرا در ديدار با شماری از زنان عضو کمیته 
تخنیكی و پالن قطع نامه 1325 شورای امنیت از تطبیق 
قانون اساسی کشور به عنوان کلید حل مشكالت زنان 
قانون  در  که  است  گفته  و  کرده  ياد  افغانستان  در 
به  نسبت  بهتری  امتیازات  و  حقوق  افغانستان  اساسی 
گرفته  نظر  در  زنان  برای  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 

شده است.

ياقوت  و  زمرد  مثل  جواهراتی  غیرقانونی  تجارت 
تجارتی  کرومیت،  و  مس  مثل  صنعتی  منرال های  يا 
بزرگ با راه های قديمی قاچاق آن ها از تمامی گوشه 
و کنار افغانستان است. طبق يك گزارش منتشر شده 
متحده  اياالت  ويژه  از سوی سربازرس  اپريل  ماه  در 
برای بازسازی افغانستان، استخراج غیرقانونی معادن از 
زمان سقوط طالبان کم از کم 300 میلیارد دالر ساالنه 
به افغانستان ضربه زده است. از لحاظ تاريخی پاکستان 
غیرقانونی  معدنی  منرال های  دريافت کننده  بزرگترين 
برای  واقعی  انگیزه ای  پاکستان  است.  بوده  افغانستان 
مثل  منرال هايی  غیرقانونی  تجارت  از  جلوگیری 
آن  از  نهايت  در  کشور  اين  که  چرا  ندارد  کرومیت 
در بازسازی و صنايع کارخانه ای خود استفاده می کند. 
رهبری واليت خراسان، عمدتا شامل اعضای تحريك 
حافظ  و  سعیدخان  حافظ  مثل  پاکستان  طالبان  پیشین 
ارتباطات  آن ها  شكل  همین  به  است.  دولت خان 
درازمدتی با شورشیان و قاچاقبران در سمت پاکستانی 
تا  می دهد  امكان  برای شان  که  دارند  ديورند  خط 
منرال های قاچاق شده را از اين مرز نفوذ پذير به مراکز 

مهم برسانند. 
اگرچه هیچ شواهد مشخصی که به اين موضوع اشاره 
پردرآمد  معدنی  صنعت  از  استفاده  داعش  که  کند 
بدتر  با  شرايط  ندارد،  آغاز کرده وجود  را  افغانستان 
شدن چشم انداز امنیتی، بیشتر به نفع اين مساله می شود. 
استفاده غیرقانونی معادن يك منبع ديرين درآمد برای 
گروه های شبه نظامی در سراسر افغانستان بوده است. با 
در نظرداشت گرايش طبیعی داعش به استفاده از منابع 
اين گروه، درک  در حال گسترش  و حضور  طبیعی 
اين مساله آسان است که افغانستان ممكن است جبهه 
آينده برای کمك مالی به عملیات های اين گروه در 
مناطق ديگر جهان باشد. در حالی که هیچ استراتژی 
برای مقابله با اين مساله وجود ندارد، به نظر نمی رسد 
مالی  فعالیت های  مانع يك چنین  بتواند  افغانستان  که 
و  معادن  صنعت  باشد.  خود  دورافتاده  واليات  در 
اقتصاد افغانستان در هر صورت با گسترش فعالیت های 

داعش آسیب خواهد ديد. 
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به  قبل   سال  دو  که  بود  دالر  میلیون  قبل حدود 600 
میلیون  به 420  دالر رسید و سال گذشته  میلیون   550
که  می دهد  نشان  آمار  اين  است.  يافته  کاهش  دالر 
نیز  بي کاری  و  آمده  پايین  خانواده ها  اقتصادی  سطح 
روز به روز افزايش يافته و وضعیت را بدتر ساخته است.

چیزی که خانم های دست فروش از آن شكايت دارند، 
آنان  قبال کاريابی  نهادهای مسوول در  است که  اين 
بی توجهی اختیار کرده و آنان را به فراموشی سپرده اند.

جهان افروز 50 ساله که در چوک شهر کابل مصروف 
فروش لباس های کهنه و برخی از لوازم منزل مي باشد،  
مي گويد: »از دو سال به اين سو مصروف کهنه فروشی 
تا شام  از صبح  با وجودی که  و دست فروشی هستم. 
در  گذشته  در  ندارم.  خوبی  درآمد  می کنم،  کار 

خارجی را جذب کند، اما حضور اين گروه، غیرقابل 
انكار است و بدتر شدن اوضاع امنیتی، زمینه را برای 

داعش جهت افزايش عملیات ها مهیا می کند. 
معلوم  و  است  مبهم  افغانستان،  در  داعش  انگیزه های 
نیست که آيا اين گروه قادر به تصرف بخش هايی از 
خاک اين کشور در نبرد با نیروهای امنیتی افغانستان 
و طالبان است يا خیر. با آن هم کامال اين امكان وجود 
صنايع  از  بهره برداری  جستجوی  در  داعش  که  دارد 
وجود  آن ها  بر  چندانی  نظارت  که  افغانستان  معدنی 
ندارد و اين گروه می تواند از آن ها برای کمك مالی 
به عملیات های خود در عراق و سوريه استفاده کند، 

باشد. 

جاده ها  در  دست فروش  زنان  روزافزون  افزايش 
رقت بار  وضعیت  نمايانگر  کابل،  شهر  بازار های  و 
افزايش  می باشد.   آنان  بی کاری  افزايش  و  زنان 
از  بسیاری  شدن  غیر فعال  يك سو،  از  بي کاری  سطح 
کار خانه های تولیدی از جانب ديگر و سقوط پروژه ها 
يابد.   افرايش  بی کاری  آمار  تا  شده  سبب  زنان  برای 
نشان می دهد  اجتماعی  امور  آماردهی وزارت کار و 
در سطح  و کم کار  بی کار  فرد  میلیون   2 از  بیش  که 

افغانستان وجود دارد. 
براساس گزارش سازمان جهانی کار 11.59میلیون نفر 
در افغانستان واجد شرايط کار اند که از اين رقم تنها 

823  هزار تن آنان بي کار هستند. 
از جانب ديگر ارزش کاالی صادراتی کشور، سه سال 

بر بنیاد گزارش اخیر پنتاگون، فعالیت های داعش در 
افغانستان با تالش های محدود برای سربازگیری، بیشتر 
آزمايشی بوده است. اگرچه توانايی های اخیر داعِش 
محدود  که  است  ممكن  خراسان،  واليت  به  موسوم 
در  پا  جای  يافتن  تالش  در  آشكارا  گروه  اين  باشد، 
رسانه های  در  خبرها  سرخط  داعش  است.  افغانستان 
افغانستان در چند هفته اخیر بوده است؛ با گزارش های 
واليت  در  طالبان  با  آن  درگیری های  از  متعددی 
گروه  اين  به  که  طالبان  نامه  يك  تا  گرفته  ننگرهار 

هشدار داده از افغانستان دور باشد. 
گمانه هايی وجود دارد که حكومت افغانستان درباره 
کمك های  تا  می کند  بزرگ نمايی  داعش  تهديد 
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سونامی  ترامادول در افغانستان
 دای چوبانی
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مصرف کردنش و هم از مصرف نکردنش. 
جالل 38 ساله، کارگر روز مزد یک شرکت   -
را  او  همکارش  و  برادر  که  است  پنجره سازی  و  درب 
طبیعی  به طور  نمی تواند  جالل  آورده اند.  معاینه خانه  به 
راه برود. تا حد زیادی تعادل خود را از دست داده و به 
راحتی اطراف خود را تشخیص نمی دهد. بعد از این که 
می خواهم  همکارش  و  برادر  از  می نشیند  تخت  روی 
را  کردن  صحبت  آرام  آرام  خودش  با  بروند.  بیرون 
دو  را  من شما  می کند که  تاکید  مرتب  می کنم.  شروع 
نفر می بینم. او دچار دوبینی شده است. بسیار بریده بریده 
می دهد.  جواب  سواالتم  به  سختی  به  می کند.  صحبت 
 5 بله  می گوید:  می کنی؟  مصرف  چیزی  می پرسم: 
خانواده ام  اما  می کنم  مصرف  ترامادول  که  است  سال 
نمی دانند. او در ادامه توضیح می دهد که چطور 5 سال 
آن  از  ناشی  دردهای  و  کار  شرایط  سختی  به دلیل  قبل 
حل  برای  ترامادول  دوای  از  کارش  صاحب  توصیه  به 
عدد  یک  روزی  شروع  در  کرد.  استفاده  مشکلش 
عدد   10 روزی  به  مصرفش  حاال  اما  می کرد  مصرف 
استفاده  تابلیت  این  از  وقتی  می گوید:  او  است.  رسیده 
می کردم احساس می کردم می توانم به اندازه 4 نفر کار 
کنم. اصال خسته نمی شدم. بیشتر کار می کردم و معاش 
بیشتری هم می گرفتم. نمی دانستم یک روز من را به این 
مشاوره  مرکز  به  باعث شد جالل  آنچه  می رساند.  حال 
همکارش  بود.  خودکشی  برای  او  اقدام  شود،  آورده 
با  بعد  او را نجات دهد.  متوجه می شود و سعی می کند 

برادرش تماس می گیرد و او را نزد من می آورند.
ترامادول دوایی ضد درد با اثر مرکزي از دسته داروهاي 
بر اساس  دارو  این  مي باشد.  مصنوعي  مخدر  مسکن 
همانند سازي با تریاك ساخته شده است. عمده مصرف 
مفصلي،  درد هاي  کاهش  براي  طبابت  در  دارو  این 
است.  شدید  تا  متوسط  درد  میزان  با  زایمان  جراحي، 
پزشکان همواره تاکید دارند که این دارو نباید بیشتر از 

اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  کابل:  8صبح، 
که  عملیاتی  به  واکنش  در  ملی،  وحدت  حکومت 
بین المللی  و  امنیتی داخلی  نیروهای  شب دوشنبه توسط 
عملیات  این  که  می گوید  شد،  انجام  پروان  والیت  در 
پریشانی زیادی میان مردم و مجاهدین ایجاد کرده است.

گزارش ها از والیت پروان در شمال کابل حاکیست که 
عملیاتی  نتیجه  در  بین المللی  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 
سابق جهادی  فرمانده  به یک  مربوط  مهمات  انبار  یک 
را منهدم کرده اند. این گزارش ها حاکیست که این انبار 
مهمات مربوط به جان احمد یک تن از فرماندهان سابق 

دو هفته مصرف شود چرا که به شدت وابستگی دارویی 
و اعتیاد ایجاد می کند. 

خطرناك  بسیار  عوارض  سبب  دارو  این  سوء مصرف 
بخش  در  تنها  آن  تزریقي  نوع  طوري که  به  می شود؛ 
دواخانه ها  در  آن  توزیع  و  بوده  مجاز  عاجل شفاخانه ها 
مصرف کنندگان  عمده  می شود.  دانسته  خطرناك 
ترامادول افرادي هستند که از این دوا به عنوان جایگزیني 
براي مواد مخدر و یا ترك با هدف کاهش عوارض قطع 
مواد مصرفي خود استفاده مي کنند، اما غافل از این نکته 
هستند که مصرف این دوا نه تنها هیچ مشکلي از آن ها 
را حل نمي کند بلکه باعث تحمل عوارض ناشي از این 
سوء مصرف و جایگزیني مخرب مي شود که عمده ترین 
آن ها اختالل در سیستم هاي تنفسي، کلیه و کبد مي گردد 
و در نهایت منجر به بازگشت مصرف قبلي و تحمل این 
عوارض و آسیب هاي بسیار آن مي گردد. عوارض مشابه 
خواب  سرگیجه،  )تهوع،  شبه تریاك  داروهای  دیگر 
آلودگی، خشکی دهان، دیر انزالی، یبوست، افت فشار 
می شود.  دیده  هم  ترامادول  در  خارش(  تعریق،  خون، 
ترامادول  مصرف  ولی خطرناك  نادر  عوارض  از  یکی 
ترامادول  نادر  عوارض  از  دیگر  یکی  می باشد.  تشنج 
)چهار تا پنج ساعت پس از مصرف( افزایش فشار خون 

به همراه سردرد شدید می باشد.
متادون،  همچون  دیگری  داروهای  کنار  در  ترامادول 
سالمت  امروز  وابسته ساز  داروهای  دیگر  و  ریتالین 
عمومی  و روانی جامعه را در کنار پدیده خطرناك اعتیاد 
به مواد مخدر تهدید می کند. بسیاری از محصالن از این 
تحصیل  دوران  مشکالت  و  سختی ها  حل  برای  دواها 
خود استفاده می کنند. متاسفانه نظام ناامن دواخانه ها در 
این  جوانان  و  خانواده ها  آگاهی  عدم  کنار  در  کشور، 

تهدید را جدی تر می سازد. 
شدید  جنبه  به  توجه  با  ترامادول  همچون  دواهایی 
چرس،  به  اعتیاد  کنار  در  می تواند  بودن شان  اعتیاد آور 
گردان،  روان  و  مخدر  مواد  سایر  و  هرویین  تریاك، 
سونامی  دیگری را در کشور ایجاد کند. آنچه این جریان 
را به شدت نگران کننده می سازد، سهل الوصول بودن این 
دواها، ارزان بودن و مصرف آسان و با احساس امنیت آن 
در جمع است. در بین مراجعان من مصرف کننده متعلم، 
دیده  جوان  دختران  و  دانشگاهی  محصالن  سال،   16
می شود. داشتن نام و عنوان دوا نیز باعث می شود جوان 
معتاد  که  بفریبد  را  خود  بتواند  راحت تر  مصرف کننده 
نیست، بلکه بیماری است که برای درمان درد خود از دوا 
استفاده می کند. وزارت صحت در کنار وزارت مبارزه 
با مواد مخدر به عنوان نهاد های مسوول در این زمینه باید 
آغاز  عمومی  را  آگاهی بخشی  اقدامات  عاجل تر  هرچه 
کنند. در غیر این صورت به زودی شاهد سونامی  عظیمی 
 از نوجوانان و جوانان معتاد به این دواها خواهیم بود که 
نه به راحتی قابل تشخیص اند و نه قابل درمان. سونامی ای 
 که شاید آمده باشد و جمع زیادی را با خود برده باشد. 

و  نبوده  واقعی  مقاله  این  در  اسامی  استفاده شده  تذکر: 
انطباق آن با هیچ فردی قابل استناد نیست.

جهادی بوده است.
این  به  واکنش  در  پروان  والیت  باشندگان  از  شماری 
شاهراه  و  زده  اعتراض  به  دست  دوشنبه  روز  عملیات، 
کابل به شمال کشور را که از این والیت می گذرد، برای 

مدتی مسدود کردند.
اما عبداهلل عبداهلل که روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران 
صحبت می کرد، افزود که در مورد این عملیات با جنرال 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  فرمانده  کمبل  جان 
صحبت کرده و در این مورد توضیحات  خواسته است. 
مردم  تا  عملیات سبب شده  این  که  افزود  عبداهلل  آقای 
فکر کنند که ممکن حرکت هایی ضد مجاهدین صورت 
گیرد. وی تاکید کرد که حکومت از حیثیت مجاهدین 

دفاع می کند.

او در طول   صدیقه محصل رشته طب معالجوی است. 
سه سمستر اول نمره صنف خود بوده است. رشته طب 
تحصیلی  رشته  دشوارترین  گینس،  کتاب  نظر  بر اساس 
توانایی ها  به  بنا  صدیقه  وجود  این  با  می شود.  دانسته 
خوبی  شروع  است  توانسته  دارد  که  باالیی  هوش  و 
مشکل  وجود  اما  باشد.  داشته  رشته  این  تحصیل  در 
ساخت.  بحران  دچار  را  تحصیلش  و  او  خانوادگی 
ناشی  ناراحتی های  و  رنج ها  از  رهایی  برای  صدیقه 
به  خود،  ناباب  دوست  توصیه  به  عاطفی  بحران  این  از 
ترامادول پناه برد، دوایی که هرچند به طور موقت او را 
از رنج ها و احساسات ناخوشایند نجات داد اما رفته رفته 
دردی وحشتناك تر شد. خودش  و  رنج  به  تبدیل  خود 
می گوید: روزهای اول فقط یک دانه مصرف می کردم. 
خیلی راحت می توانستم از دواخانه تهیه کنم. ارزان بود 
و می شد راحت حتا جلو چشم خانواده ام مصرف کنم. 
آن ها نمی دانستند چیست. می گفتم مسکن است و برای 
دیدم  وقت  چند  از  بعد  اما  می کنم.  مصرف  دردی  سر 
اگر مصرف نکنم حالم بد می شود. االن یک سال است 
مصرف  مدت  یک  دانه.  چهار  روزی  می کنم.  مصرف 
بی قراری  احساس  و  می کند  درد  پاهایم  دیدم  نکردم 
دارم. درس را نمی فهمیدم. صدیقه در طول جلسه چندین 
مورد  در  را  واقعیت  این  نمی توانست  کرد.  گریه  بار 
نمونه طب  معتاد شده است. محصل  باور کند که  خود 
معالجوی خود مبتال به بیماری ای شده است که نمی تواند 
به راحتی از آن رهایی یابد. او می گوید: فقط من نیستم 
دیگرم  صنفی  هم  چند  می کنم.  مصرف  ترامادول  که 
هم ترامادول را از یکی از داکتران شفاخانه ای که برای 
پسران  و  به آن جا می رویم می گیرند. دختران  پرکتیک 
دیگری هم هستند که از آن داکتر این دوا را می گیرند. 
هیچ  به  نمی توانم  که  است  این  مشکلم  مهم ترین  االن 
کس بگویم دردم چیست. اگر یک روز مصرف نکنم، 
دیگر نمی توانم درس بخوانم. از همه چیز  می ترسم هم از 

ماه رمضان سه دهه دارد که هر کدام 
به ترتیب به اسم های برکت، رحمت 
جمالت  می شود.  یاد  مغفرت  و 
هیچ  شما  را  دهه  سه  این  مخصوص 
نمی شنوید.  سال  در  دیگر  وقت 

جمالت این طوری اند؛
دهه برکت )ده روز اول ماه رمضان(

خدا  گذشت.  بخیر  خو  اولش  روز 
کند بقیه اش هم همین طوری باشد. 

فقط  اگر  نمی شوم.  اصال گرسنه  من 
تمام  داشتم،  را  نوشیدن  آب  اجازه 

سال را روزه می گرفتم. 
بیدار  خواب  از  سحری  امشب  ما 
نشدیم. ساعت موبایلم درست کوك 

نشده بود. 
هرطوری  امدفعه  بخواهد،  خدا  اگر 

شده سگرت را ترك می کنم. 
وقتی  بکفد.  سرم  است  نزدیک 
چشم هایم  پیش  دنیا  می ایستم، 

تاریک می شود. 
دهه رحمت )ده روز دوم ماه رمضان(

تا  بسیار الغر شده ای، بخدا.  او بچه! 
رقم  چه  می داند  خدا  رمضان  آخر 

شویی. 
از نصف که تیر شد، چیزی نمی ماند. 
مثل  را  دیگرش  نصف  زور خدا،  به 

شیر روزه می گیرم.
اول ماه رمضان روزها خیلی طوالنی 
کمی  روزها  خداوند،  فضل  از  بود. 

 فرق کرده. 
کیلو  سه  شده.  آب  خیلی  شکمم 
وزنم کم شده. تا آخر رمضان شاید 

به یک صد وبیست برسم. 
ماه  آخر  روز  )ده  مغفرت  دهه 

رمضان(
خالصش کردیم بخیر. چیزی نمانده. 
لباسم تا شب عید دوخته نشود،  اگر 

فرق خیاط را می شکنم. 
پارسال  شده.  قیمت  چقدر  نخود 
که  امسال  بود،  دوصد  کیلوی 
شده،  رییس جمهور  اشرف غنی 

کیلوی سه ونیم صد است. 
در مسجد ما امسال سه بار قرآن تمام 
شد. ریا نشود، از اول تا آخرش رفتم. 
اولش  بود.  آسان  خیلی  امسال  روزه 

من خیلی ترسیده بودم. 
شب  دو  ساعت  ماه،  این  برکت  از 
می کند.  بیدار  اتومات  مرا  خداوند 

اصال به زنگ موبایل نیاز نیست. 
وال ماه روزه هم رفت. عمر است که 
پشتش  بسیار  شخصا  من  می گذرد. 

دق خواهد شدم. 

جمالت ناب دهه برکت
 رحمت و مغفرت

دای چوپانی

 سید روح اهلل رضوانی

پریشانی مجاهدین از عملیات شب دوشنبه در پروان
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حمل   12 در   ،)Nida-yi khalq( خلق  ندای 
1330خورشيدی به صاحب امتيازی دوکتور عبدالرحمان 
محمودی و مديريت مسوول انجنير ولی احمد عطايی در 

کابل آغاز به کار کرد. 
ندای خلق، حکومت خلق  نامه ی   ...« نوشت:  محمودی 
توسط خلق و برای خلق را به مردم وعده می دهد. متکی 
بر اساسات دموکراسی، نامه ی ما برای روی کار آوردن... 
ثالثه  قوای  بين  در  اساسی  تعادل  تامين  آزاد،  انتخابات 
سعی و نشرات نموده،... مبارزه با استثمار و دشمنان منافع 

خلق را هدف خود می داند...«1 
از  پس  دموکراسی...  قوانين  »مطابق  نوشت:  عطايی، 
مطابق  بايد  شدند  جمع  ملی  شورای  در  وکال...  آن که 
را  کابينه  غالب  رييس حزب  شاهانه،  ذات  امر  به  قانون 

تشکيل ]دهد[....«2 
1945م(،   -1939( دوم  جهانی  جنگ  پايان  با 
همسايه  کشورهای  و  جهان  سطح  در  دگرگونی هايی 
قرار  کار  دستور  در  ملل  سازمان  پی ريزی  افتاد.  اتفاق 
افغانستان درخواست عضويت آن را داشت.  گرفت که 
رعايت  ملل  سازمان  عضويت  پذيرفتن  که  بود  روشن 

احکام آن را و اصول حقوق بشر را در پی داشت.
در چنين اوضاع و احوال محمد هاشم، کاکای شاه در 
جوزای 1325 استعفا داد و از طرف شاه، کاکای ديگرش 
روی کار  با  شد.  تعيين  صدراعظم  به عنوان  محمود،  شاه 
سياسی  صحنه ی  در  تغيـيرات  برخی  محمود  شاه  آمدن 
محمد  دوران  سياسی  زندانيان  وی  افتاد.  اتفاق  کشور 
هاشم را رها کرد و در بيانيه ی  خود از دموکراسی سخن 

گفت و اصالحات را به مردم وعده داد.
برای  قانون مطبوعات را که  شورا، در 1329خورشيدی 
محدود  آزادی  و  انتشار  اجازه ی  غيرحکومتی  جرايد 
با  نوانديشان  به تصويب رساند. در همين دوره،  می داد، 
منظور آگاه ساختن  بـه  به وجود آمده  از فضای  استفاده 
کردن  پياده  و  کشور  و  منطقه  جهان،  اوضاع  از  مردم 
اصالحات، به نشر و تبليغ منـظم ديدگاه ها و انديشه های 
خود در ميان مردم پرداختند و به پايه گذاری نشريه های 
آزاد، از جمله ندای خلق، وطن، انگار،... دست يازيدند. 
گذر  در  1287خورشيدی  در  محمودی  عبدالرحمان 
بارانه شهر کابل زاده شد. او آموزش ابتدايی و عالی را 
دانشکده  شامل  آن  از  پس  و  ديد  کابل  حبيبيه  ليسه  در 
طب شد و در 1317خورشيدی از آن دانشکده فارغ و در 
شفاخانه  »علی آباد« به کار آغاز کرد و بعد از چند سال 

در دانشکده طب به تدريس پرداخت. 
به  کابل  شهروندان  سوی  از  1328خورشيدی  در  وی 
با  محمودی  شد.  انتخاب  شورا  هفتم  دوره ی  عضويت 
و  استبداد  افشای  به  جسورانه  شورا  تريبون  از  استفاده 
دفاع از منافع مردم پرداخت. اما دولت در روند انتخابات 

 نجم کاويانی

 قسمت اول

دوره ی هشتم شورا دست به مداخله و تقلب زد و شهريان 
راه پيمايی  دولت،  راهپيمايی.  و  اعتراض  به  دست  کابل 
بزرگ شهريان کابل را در 31 حمل 1331 سرکوب کرد 
و دوکتور محمودی را با گروهی از مبارزان دموکراسی 
در  زندان،  ده سال  از  انداخت. محمودی پس  زندان  به 
29 ميزان 1340خ ديده از جهان فروبست و در کابل به 

خاک سپرده شد.
و...  انديشه ها  رويدادها،  بازتاب دهنده ی  که  روزنامه ها 
از  که  ما  کشور  در  به ويژه  اند،  باارزش  منابع  هستند 
رويدادها،  ثبت  روزانه،  يادداشت های  نوشتن  فرهنگ 

خاطره نويسی چندان خبری نبوده و نيست.
سياسی،  مهم  مسايل  به  بيشتر  خلق  ندای  سرمقاله های 
با  شدن  آشنا  است.  پرداخته  اجتماعی  و  اقتصادی 
و  انديشه ها  شناخت  در  سرمقاله ها،  درون مايه ی 
در  مطروحه  جدی  مسايل  و  روشنفکران  ديدگاه های 

همان برهه کمک می کند. 
بيان  روشنی  به  ما«  »روش نامه ی  عنوان  زير  نشريه ای 
به  و  دارد  نگاه  آينده  و  امروز  به  نشريه  که  می دارد 
و  بود  چه  و  سياه  ماضی  با  ما   ...« نمی پردازد.  »ماضی« 
ممثلين  ننگين و  نکردند، درامه های  نبود، چها کردند و 
آن سروکاری نداشته و نداريم. حال و آينده در نظر ما 
از  بردن  نام  با  محمودی  من،  به گمان  دارد....«3   قيمت 
دولت  کارکرد های   »... آن  ممثلين  و  ننگين  »درامه های 
و  می کشد  دولت  رخ  به  را  آن  بلکه  نمی کند،  تاييد  را 
با  درگيرشدن  از  و  نمی پردازد  آن  بررسی  به  همزمان 
ديروز کنار می رود و به امروز می پردازد و به آينده نگاه 

دارد.
ندای خلق، تالش کرد تا تحول دموکراتيک را در نظام 
سياسی کشور در راستای برپايی »حکومت دموکراسی« 
بدهد.  قانون گرايی سوق  به سوی  را  جامعه  و  بزند  رقم 
مشروطه  حکومت  يک  در  شاه   ...« نوشت:  خلق  ندای 
افراد  است....  غيرمسوول  و  مصون  قانونا  دموکراسی  و 
و  شوند  شامل  کابينه  در  نمی توانند  شاهی  خاندان 

مسووليت اجراييه را بدوش بگيرند... «4  
و  است  قضايی  نهاد  مهم ترين  دادگاه  که  آن جا  از 
انتخاب  با  همراه  آن  بودن  علنی  و  استقالل  بی طرفی، 
اساسی  اصل های  از  يکی  مدافع  وکيل  آزادانه ی 
»حکومت دموکراسی« است، از اين رو ندای خلق در راه 
پايه گذاری دادگاه ی علنی، بی طرف در سرزمينی که از 
نيست، تالش کرد. نشريه، در  استقالليت دادگاه خبری 
راستای تحقق حقوق بشر، متن کامل اعالميه حقوق بشر 
را در چندين شماره نشر کرده است که کاري بود مبرم، 

نيکو و باارزش. 
ندای خلق به آزادی مطبوعات توجه جدی دارد و بارها 
از مزايای مطبوعات آزاد در بيان خواسته ها و افکار مردم 

يادآور شده که مطبوعات دولتی حقايق را  ياد کرده و 
مطبوعات   ...« که  تاکيد کرد  و  می دهند  بازتاب  وارونه 
آزاد عبارت از يک تحفه نيست که حکومت به ما اعطا 
بدست  متوالی  مبارزه  با  که  است  امتيازي  بلکه  نموده، 
آورديم....«5  به نظر من، عمده ترين دشواری ندای خلق، 
قانون  بودن  گير  پا  مطبوعاتی،  دموکراتيک  نظام  نبـود 

مطبوعات و حضور فضای اختناق و سانسور بود.
غالم محمد غبار به تحليل وضع اقتصادی کشور پرداخته 
اصول  رعايت  »عدم  را  کشور  عقب ماندگی  علت  و 
 ... چيزی  دادن  دست  از  »خطر  و  دانسته  دموکراسی« 
که فعال داريم« را نيز مطرح کرده. ندای خلق به جوانان 
و  قدرت  و  قوت  منبع  را  »جوانان  دارد.  جدی  توجه  

اميد های آتيه اين سرزمين ]می داند[ ...«6  
ندای خلق به مناسبت 28 اسد،7  روز استقالل افغانستان 
در هشت صفحه نشر شده و بر طبل شعار »از آمو تا سند 
به عنوان آخرين سرحد طبيعی ماست«، کوبيده و يادآور 
و  خطاها  استقالل  آوردن  به دست  از  پس  ما  که  شده 

اشتباهاتی کرده ايم. 
که  کرده  تاکيد  و  پرداخته  تجدد  مساله  به  خلق  ندای 
»تغيير و تحول ناموس جهان آفرينش است.... هيچ چيزی 

در گيتی وجود ندارد که از اين سنت سر بتابد....«8 
سده  از يک  بيش  )مدرنيته(  تجدد  انديشه ی  من،  به نظر 
توسط  مدرن سازی  اروپايی  الگوی  به عنوان  که  است 
بی گمان  و  شده  مطرح  کشور  روشنفکران  از  دسته ای 
در روزگار  ماست.  مهم ترين گفتمان روزگار  هنوز هم 
به يک نوع تجدد آمرانه مواجه هستيم،  امان اهلل، ما  امير 
نخبگان  نوع کوشش  به يک  اما در دوره ی هفتم شورا 
اما در  پايان سروکار داريم.  از  پيام تجدد  برای رساندن 
فهم  در  يعنی  مدرنيته  فهم  در  کم  تالش  حالت  دو  هر 
عقالنيت نقاد، خودمختاری و فرديت و جستجوی راهی 
برای پذيرفتن آن شده است. مدرنيته که جان  مايه  آن را 
فرديت و نقد خردگرايانه تشکيل می دهد، با شهرنشينی، 
صنعتی شدن، آموزش و انسان گرايی پيوند دارد. مدرنيته 
و  خردستيزی  از  و  بازدارنده  سنت های  از  افغانستان  در 
مهم ترين  ُعرفی  آموزش  می برد.  رنج  انتـقادگريزی  از 
ابزار گذار از سنت به مدرنيته است. روند گذار از سنت 
به مدرنيته در سرزمين ما در سده  ی پسين، روندی بوده 
پيچيده و همراه با ابهام های فروان و رفت و برگشت های 

زياد.
و  رفت  اين  جمله  از  مدرنيته  روند  انتقادی  بازبينی 
در  افغانستان،  در  پسين  سال  صد  اين  در  برگشت ها 
ضروری.  نهايت  امريست  علمی،  شيوه ی  روشنايی 
بررسی نقادانه اين روند مواد ضروری را در کف دست 
يافتن  برای  و  می گذارد  تاريخ نويس  و  پژوهشگر  هر 
از  جلوگيری  و  پرسش ها  بسياری  به  واقعی  پاسخ های 
انديشه کمک  بارورشدن  اشتباه ها... و  از  بسياری  تکرار 

می کند.
از  يکی  معارف  گسترش  و  آموزش  بهبود  مساله ی 
محمودی  دوکتور  بود.  خلق  ندای  جدی  خواست های 
نوشت: »... تبديل پروگرام ها و نصاب تعليمی... از فارسی 
به پشتو سويه تعليمی را پايين تر ساخته است ... طوري که 
توصيه   ... اساس  به  معارف  وزارت  دارند،  اطالع  همه 
سال  از  را  پشتو  فارسی زبان،  مناطق  در  يونسکو  هيات 
چهارم و در پشتوزبان، فارسی را نيز همين طور در نصاب 

تعليمی گرفته و به نقيصه مذکور خاتمه داد ه اند...«9  
مردم  عمومی  اعتراض های  بنابر  شاه  محمود  حکومت 

در  سال  ده  از  پس  زبانی،  سياست  بودن  ناکارآمد  و 
1327خورشيدی ناچار شد که تدريس به زباِن فارسی را 
به مناطق فارسی زباِن بازگرداند. غالم محمد غبار، يکی از 
نتايج مهم دوره هفتم شورای ملی را »... الغای تعليمات 
جبری به زبان پشتو در مناطق غيرپشتوزبان...«10  می داند.

ندای خلق عليه تبعيض و تعصب می رزمد. در اين رابطه 
می خوانيم: »مسکونين عالقه داری کلکان در حالي که 9 
هزار نفر نفوس دارند از مکتب محروم بوده و اوالدهای 
که در مکتب سرای  خواجه هم شامل شده بودند، اخراج 

گرديدند....«11 
محروم  و  اخراج  نفاق افگنی،  و  تبعيض  بدون ترديد، 
ساختن فرزندان مخالفان از مکتب و کار دولتی، يکی از 
عناصر مهم و اساسی سياست دولت محمد نادرشاه بود. 
بستن در مکتب ها و محروم ساختن فرزندان کلکانی ها از 
آموزش، خاطره ی تلخی است از تبعيض و تفرقه افکنی 

دولت.
عضويت  از  زراعت  مستقل  رييس  شنسب،  اميرالدين 
کابينه استعفا داد و ندای خلق متن کامل استعفانامه ی وی 
در مجلس   ...« از جمله می خوانيم:  در آن  نشر کرد.  را 
عالی وزرا روزی هم نشد که... راجع به سياست خارجه 
باشد که  و داخله مملکت کدام مذاکره و مفاهمه شده 
می توان  حکومت  سياست  آن  يا  و  اين  اتخاذ  به  نسبت 
امور مملکت را به اساس آن قايم کرد... با اين وضعيت 
نمی توان کاری را پيش برد... عذر مرا پذيرفته، بنده را از 

اين عهده سنگين و مهم سبک دوش ... نمايند...
امر  اين  از  خلق  ندای  اميرالدين«12  امضا  محل  باحترام 
استقبال کرد. به باور من، متن اين استعفانامه به سادگی 
نشان می دهد که سياست گذاری های کالن و تصميم های 
اساسی در چهارچوب »شورای خانوادگی دربار« گرفته 
می شد، مجلس وزيران، شورای ملی، قضا و ... زاييده ی 

سلطنت بودند.

1. ندای خلق، شماره ی 1؛ 12 حمل 1330خ.
2. همان جا.

3. ندای خلق، شماره ی 3؛ 19 حمل 1330خ.
4. ندای خلق، شماره ی 7، 2 ثور 1330خ. 

5. ندای خلق، شماره ی 2، 15 حمل 1330خ
6. ندای خلق، شماره ی 4؛ 22 حمل، 1330خ.

7. روز استقالل افغانستان، مورد اختالف نظر تاريخ نگاران 
است، شماری 6 جوزا را و شماری 28 اسد را روز استقالل 

می دانند و شماری با هر دو تاريخ مخالف اند.
8. ندای خلق، شماره ی 6، 29حمل 1330خ.

9. ندای خلق، شماره 28؛ 12سرطان، 1330خ.
10. مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، جلد 

دوم، ويرجينا، 1973م، ص 217.
11. ندای خلق، شماره ی 8، 5 ثور 1330خ

12. ندای خلق، شماره ی 15؛ 30 ثور 1330خ.

پانوشت:

نگاهیبهزمانهوکارنامه

نـدایخـلق

ACKU



Hasht e Subh 8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

9th Year    No: 2165   Tuesday  30 June, 2015    Price: 20 Afs

Daily

يک  طی  داعش،  تروريستی  گروه  گزارشی  بر  بنا 
از زمانی که خالفت خودخوانده خود را در  سال، 
مناطق تحت سلطه اش در عراق و سوريه اعالم کرده 
است، بيش از سه هزار نفر را در سوريه اعدام کرده 

که بيشتر از نيمی از آنها غيرنظامی هستند.
سازمان ديدبان حقوق بشر سوريه که مقر آن در لندن 
است، و با منابع خبری داخل سوريه در ارتباط است، 
شمار  ميالدی،  گذشته  سال  جون   19 از  می گويد 
اين  و  انجام شده  »داعش«  به دست  اعدام هايی که 

سازمان ثبت کرده، به 3027 نفر رسيده است.
نفر  افراد، 1787  اين  ميان  از راديو فردا، در  نقل  به 

غيرنظامی و در ميان آنها 74 نفر کودک هستند.
به  نزديک  »شعيطات«  سنی مذهب  خاندان  اعضای 

نيمی از اين غيرنظاميان را تشکيل می دهند.
بنا بر اين گزارش، اين افراد سال گذشته ميالدی در 

يک  جريان  در  مصر  امنيتی  مقامات  گفته  به 
بمبگذاری در قاهره هشام برکات، سارنوال عمومی 

اين کشور مجروح شده است.
يکی از مقامات پوليس به خبرگزاری فرانسه گفته 
است که آقای برکات برای مداوای جراحات ناشی 

در حالی که دولت يونان در ادامه بحران اقتصادی 
آن  خروج  احتمال  گرفتن  قوت  و  کشور  آن 
»کنترول  مانند  تدابيری  اروپايی،  پول  واحد  از 
صبح  يورو  بهای  گرفته،  پيش  در  را  سرمايه« 

دوشنبه در بازارهای آسيا به زير 1.1 دالر رسيد.
با باز شدن بازارهای آسيايی در صبح روز دوشنبه، 
يورو به 1.0952 دالر سقوط کرد. بهای پيشين آن 
1.1160 دالر، روز جمعه در نيويارک بود. البته در 
توکيو يورو در اواسط صبح کمی افزايش بها نشان 

داده است.
بهای ين جاپان نيز در مقابل يورو و هم درمقابل 

دالر افزايش داشته است.
خواستار   يونان،  نخست وزير  سيپراس،  الکسيس 
رای  که  است  شده  جوالی  پنجم  در  همه پرسی 

ايران گفته که  اروميه  احيای درياچه  اجتماعی ستاد  دبير کميته 
»شهروندان روستاهای اطراف درياچه و حتا خود تبريز، به علت 

استنشاق هوای آغشته به نمک دچار فشار خون باال شده اند.«
آرمين  ايسنا،  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  راديو  از  نقل  به 
نوربخش روز دوشنبه 8 سرطان با ذکر اين مطلب و با اشاره به 
خشک شدن درياچه اروميه تاکيد کرد که »ريزگردها سالمت 
مثل سوزش  و مشکالتی  تهديد خواهد کرد  به شدت  را  مردم 
چشم، سرطان ريه، مشکالت پوستی، بيماری های تنفسی، فشار 

خون و... را به دنبال دارد.«
وی با بيان اين که »هنوز مطالعات دقيقی در مورد بيماری های ناشی 
از خشک شدن درياچه اروميه صورت نگرفته و وزارت صحت 
و درمان آماری در اين زمينه ارايه نکرده است«، گفت: »اگرچه 
مطالعات دقيقی در اين باره وجود ندارد، اطالعاتی به بيرون درز 
کرده که از باال رفتن ميزان اين بيماری ها حکايت دارد؛ به طوری 
که اخيرا گزارشی در مورد اين که تعداد زيادی از افراد در تبريز 

دچار سوزش چشم شده اند، وجود داشت.«
آرمين نوربخش با اشاره به اين که »خشک شدن درياچه تبعات 

در پی اخطار رييس جمهوری ترکيه عليه تشکيل دولت کرد در 
سوريه، گزارش ها حاکی است که ارتش ترکيه آماده ايجاد يک 

منطقه حايل در امتداد مرز ترکيه و سوريه می شود.
آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  راديو  از  نقل  به 
رجب طيب اردوغان، رييس جمهوری ترکيه، روز دوشنبه هشتم 
سرطان، رياست جلسه شورای امنيت ملی ترکيه را برعهده داشت 

و در اين جلسه ايجاد منطقه حايل يادشده را ضروری دانست.
اين منطقه حايل قرار است در مقابل نيروهای کرد سوريه و گروه 

داعش ايجاد شود.
روزنامه »ينی شفق« نزديک به دولت اردوغان گزارش داده  است 

برای  خود  تالش  دومين  در  ايمپالس-2  خورشيدی  هواپيمای 
عبور بدون توقف از اقيانوس آرام از نقطه بی بازگشت عبور کرده 
هاوايی  به  جاپان  ناگويای  از  ساعته  پرواز 120  اين  مسير  است. 

7900 کيلومتر است.
ديگر  هواپيما  که  است  معنی  اين  به  بی بازگشت  نقطه  از  عبور 
امکان فرود در خشکی را به علت فاصله زياد از دست داده و در 
صورت بروز مشکل، خلبان، آندره بورشبرگ، بايد با چتر نجات 

در اقيانوس پايين بيايد.
به گزارش بی بی سی، سوالر ايمپالس در سايت خود اعالم کرد: 
»آندره بورشبرگ از نقطه بی بازگشت گذشته و حاال بايد سفر پنج 

روز و پنج شبه خود را تا پايان ادامه دهد.«
تيم ايمپالس در باره پرواز فعلی تبليغات هميشگی خود را انجام 
نداد تا مطمين شود که پرواز به خوبی پيش می رود و لغو نخواهد 

شد.
تقريبا يک ماه پيش، اين هواپيما پس از 36 ساعت پرواز از چين 
به علت  نقطه بی بازگشت،  به  از رسيدن  به سمت هاوايی، پيش 
بدی وضع هوا مجبور به تغيير برنامه و فرود در ناگويای جاپان شد.

به گفته تيم ايمپالس، در صورت ادامه آن پرواز، امکان سقوط 
هواپيما و به خطر افتادن جان خلبان وجود داشت.

هفته پيش هم پرواز اين هواپيما به علت نگرانی درباره وضعيت 
جوی در آخرين لحظه لغو شد.

»ديرالزور« اعدام شده اند.
خاندان »شعيطات« ساکن »ديرالزور« در شرق سوريه 
هستند. شمار آنها بر اساس برخی آمارها تا 70 هزار 

نفر است.
رييس اين خاندان، شيخ »رافع عکله«، سال گذشته 
گروه  عليه  مبارزه  به  بود  خواسته  سوريه  قبايل  از 

تروريستی داعش بپيوندند.
در ميان اعدام شدگان، گروهی از ساکنان شهر عمدتا 
کرد نشين کوبانی که تروريستان داعش دوباره، به 

تازگی وارد آن شده اند نيز حضور دارند.
سازمان ديدبان حقوق بشر سوريه می گويد دست کم 

223 نفر طی هفته گذشته در کوبانی اعدام شده اند.
از  اعدام  شده  مسلح  افراد  از  نفر   900 به  نزديک 
نيروهای هوادار بشار اسد و 216 نفر نيز از شورشيان 
نيروهای  نيز  و  اسد و مخالف داعش  بشار  مخالف 

کرد آن کشور بوده اند.
را  خود  اعضای  از  نفر   143 گروه  اين  سويی  از 
کسانی  افراد  اين  از  بسياری  است.  کرده  اعدام  نيز 
بوده اند که تالش می کردند از اين گروه بگريزند، 

که دستگير و اعدام شده اند.
سوريه  بشر  حقوق  ديدبان  سازمان  حال  عين  در 
تروريستی  گروه  افراد  از  نفر  هزار  می گويد هشت 
داعش، نيز در نبردها و يا در حمالت هوايی ايتالف 

به رهبری امريکا کشته شده اند.
اين گروه يک سال پيش خالفت خودخوانده خود 
را در مناطقی که در عراق و سوريه تصرف کرده، 

اعالم کرد.

از اين بمب گذاری تحت درمان قرار گرفته است.
به نقل از بی بی سی، اين بمبگذاری کاروان حامل 
بيرون  در  و  قاهره  شهر  درحومه  را  برکات  هشام 

ساختمان آکادمی نظامی هدف قرار داد.
اين بمب گذاری در حالی صورت گرفته که شاخه 
وابسته به گروه تروريستی داعش در مصر به دنبال 
به دار آويخته شدن 6 تن از پيکارجويان اين گروه، 
مصر  قضايی  مقامات  عليه  حمالتی  انجام  خواستار 

شده بود.
از زمان برکناری محمد مرسی، رييس جمهور سابق 
هزاران  برکات  آقای  ميالدی،  در سال 2013  مصر 
اسالمگرا را برای محاکمه تحويل دادگاه داده است.

آقای برکات در گذشته چندين بار تهديد به مرگ 
شده بود.

آن مربوط به برنامه اصالحات اقتصادی در مقابل 
کمک مالی ست.

آنچه به گفته خبرگزاری فرانسه، سران اروپايی را 
به تحير فرو برده است.

که  حاکی ست  آتن  از  گزارش ها  حال  عين  در 
پيش  به  رو  جاری  ميالدی  هفته  آغاز  از  دولت 
گرفتن تدابيری مانند »کنترول سرمايه« می آورد. 

بانک ها نيز تعطيل اعالم شده اند.
به گزارش رويترز انتظار می رود بانک ها تمام هفته 

پيش روی ميالدی را در آن کشور تعطيل باشند.
از  نقد  پول  دريافت  محدوديت  حال  عين  در 
يافته  کاهش  روز  در  يورو   60 به  خودپردازها 
فعال خواهند  سه شنبه  روز  از  است. خودپردازها 

شد.

غربی يک  »آذربايجان  تصريح کرد:  دارد«،  دنبال  به  نيز  امنيتی 
واليت مرزی بوده و با مسايل مختلف در اين واليت ها با حساسيت 
بيشتری نسبت به واليت های مرکزی روبه روست همچنين حضور 
نيروهای خارجی و بيکار شدن و مهاجرت شهروندان در اين نقاط 

مرزی هميشه مسايل امنيتی، به دنبال دارد.«
نتيجه طوفان های  وی تاکيد کرد که مهاجرت 7 ميليون نفر در 
نمکی و بيابان زايی و توسعه تل ماسه ها و تحت الشعاع قرار گرفتن 

سالمتی مردم، از جمله پيامدهای خشکی درياچه است.

به طول 110  حايل  منطقه  ايجاد يک  برای  نظامی  نيروهای  که 
ترکيه و سوريه  امتداد مرزهای  کيلومتر و عمق 33 کيلومتر در 

آماده می شوند.
اين تصميم بعد از اقدام ناموفق ترکيه برای متقاعد کردن امريکا 
امن در مرزهای ترکيه و سوريه  پرواز ممنوع و  ايجاد منطقه  به 

مطرح شده است.
که  داده است  گزارش  نيز  فرانسه  خبرگزاری  زمينه  همين  در 
رييس جمهوری ترکيه يک روز پيش از اين، به شدت نسبت به 
»پاکسازی قومی« توسط کردها هشدار داد. اين اظهارات بعد از 

پيشروی کردها در مناطق تحت سلطه داعش مطرح شد.
اردوغان خطاب به جامعه جهانی گفت که به هر قيمتی که باشد 
اجازه ايجاد دولتی کرد در جبهه مرزهای شرقی خود را نخواهد 
داد. وی کردها را به تغيير »بافت جمعيتی« مناطق مرزی سوريه با 

ترکيه متهم کرد.
حزب  نيروهای  مسلح  افراد  با  که  است  سال   31 حدود  ترکيه 
کارگران کردستان )پ. ک. ک( نبرد مسلحانه می کند. ترکيه 
می گويد که افراد اين حزب مسلح با شبه نظاميان کرد »واحدهای 

مدافع خلق« سوريه موسوم به »ی پ گ« در ارتباط هستند.

بتواند به هاوايی برسد رکورد طوالنی ترين پرواز  اگر ايمپالس 
رکوردی  اين که  بر  عالوه  شکست،  خواهد  را  دنيا  نفره  تک 
انرژی خورشيدی بر جا خواهد  با  تازه برای طوالنی ترين پرواز 

گذشت.
اين پرواز، هشتمين مرحله از سفر 35000 کيلومتری دور دنيا با 
انرژی خورشيدی است که اين هواپيما سه ماه و بيست روز پيش 

از ابوظبی آغاز کرد.
اين هواپيما 17 هزار سلول خورشيدی دارد. اگر در طول روز اين 
انرژی کافی ذخيره نکنند، ممکن است در شب تخليه  سلول ها 

شوند و خلبان مجبور شود با چتر بيرون بپرد.
از  يکی  خود  که  سوييسی  ساله   62 خلبان  پرواز  طول  تمام  در 
بانيان اصلی اين پروژه است در صندلی خود و در کابين خلبان 
که به اندازه يک دکه تليفون است خواهد ماند و فقط می تواند 

چرت های بيست دقيقه ای بزند.
از يوگا و مراقبه سعی  استفاده  با  بورشبرگ می گويد  اما آندره 

خواهد کرد اين پرواز را برای خود آسانتر کند.

اعدام۳۰۲۷نفرتوسطداعشدرسوریه

لویسارنوالمصرزخمیشد

بحراناقتصادییونانیورورابهزیر۱.۱دالررساند
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هواپیمایخورشیدیازاقیانوسآرامگذشت
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