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میان اوراق تفاهمنامه
«شهرک هوشمند» فساد دیگری
نخوابیده است؟
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در افغانستان ،هیچ چیز ثابت باقی نمیماند .حتا
تحوالت امیدوارکننده در مسیری روبهتاریکی
قرار دارند .بااینحال ،دوست من ،محبوبه سراج،
در تالطم میان امید و ناامیدی ،همواره تالش
میکند تصویر بزرگتری را در ذهن داشته
باشد؛ حتا اگر همه چیز پیش چشمانش درحال
تغییر باشد .او که یکی از اعضای خانواده
سلطنتی افغانستان است ،در سال  ،1987زمانی
که یک فارغالتحصیل دانشگاه جوان بود ،همراه
با خانوادهاش ،توسط کمونیستهای الهامگرفته
از شوروی زندانی شدند...
صفحه 4

اشرف غنی تفاهمنامه همکاری وزارت شهرسازی با
شرکت نبیزاده وردک و خلیلاهلل فیروزی را که به تاریخ
 13عقرب به منظور ساخت یک شهرک در کابل به امضا
رسیده بود ،لغو کرد.
امضای این تفاهمنامه از همان آغاز مورد نقد کارشناسان
قرار گرفت و با اعتراضهای مردم مواجه شد و
پرسشهای زیادی را خلق کرد .چرا چنین تفاهمنامهی از
جانب حکومت بدون درنظر گرفتن حکم محکمه...
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اشرف غنی قرارداد ساخت «شهرک هوشمند» را
لغو کرد
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وزیر دفاع امریکا:
دلیل نفوذ ایران
در منطقه حضور آنان
روی زمین بازی است

اطالعات روز :اشتون کارتر ،وزیر دفاع امریکا
با انتقاد از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
گفته است که دلیل نفوذ ایران در منقطه،
حضور نظامی زمینی است.
به نقل از بیبیسی ،آقای کارتر گفته است که
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به اندازه
کافی برای گسترش نفوذشان در سورسیه و
عراق تالش نمیکنند.
آقای کارتر در گفتوگو با مجله امریکایی
آتالنتیک گفته است« :اگر به دنبال دلیل
افزایش نفوذ ایرانیها باشید...

حمالت هوایی ائتالف
به رهبری امریکا
در سوریه و عراق
افزایش مییابد
اطالعات روز :حمالت هوایی ائتالف به
رهبری امریکا علیه گروه داعش در هفتههای
آینده افزایش مییابد.
به نقل از رادیو زمانه ،چارلز براون ،رییس ستاد
فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی امریکا هفتم
نوامبر در نشست بینالمللی نیروهای هوایی
در دبی با اعالم این خبر گفت« :شرایط آب و
هوایی و سرعت کند تحرکات زمینی موجب شد
تا در ماههای گذشته از حمالت هوایی ائتالف
کاسته شود...

بیوه زنان جنگ افغانستان

بنیاد خیریه حامد کرزی افتتاح شد
اطالعات روز :بنیاد خیریه حامد کرزی صبح دیروز
با اشرتاک حامدکرزی ،مقامهای حکومتی ،وزیران
پیشین دولت و دهها شخصیت متنفذ و فرهنگی در
کابل افتتاح شد.
رنگین دادفر سپنتا ،مشاور امنیت ملی پیشین و
رییس اجرایی بنیاد خیریه حامد کرزی در مراسم
افتتاحیه این بنیاد گفت« :این بنیاد یک بنیاد فرهنگی
و علمی است و برای رشد و کمک به دانش و
تحصیالت عالی فعالیت خواهد کرد».
آقای سپنتا افزود« :این بنیاد به محصالن بیبضاعت
و شایسته ،بدون در نظرداشت مسایل زبانی ،سیاسی
و قومی زمینه تحصیل در داخل و خارج از افغانستان
را مهیا خواهد کرد».
حامد کرزی ،رییس این بنیاد گفت« :فراهمآوری
زمینه تحصیل برای متامی جوانان افغان از رسارس
افغانستان هدف اساسی این بنیاد است».
آقای کرزی افزود ،کمک کردن به جوانان مطلقاً
بدون واسطه و غیرسیاسی خواهد بود.
کرزی تأکید کرد که این بنیاد سیاسی نیست و بدور
از مسایل سیاسی در همکاری با وزارت تحصیالت
عالی و وزارت معارف برای رشد تعلیم و تربیه و

خبرهای ورزشی | ص7

رونالدو :مسی باعث
ایجاد انگیزه در من
نمیشود

کریستیانو رونالدو هفته شلوغی از بابت
مصاحبه با رسانههای معتبر دنیا میگذراند.
پس از  ،BBCکیکر و  ،TALKSPORTحاال
نوبت به  ،BTSPORTSرسیده تا با فوق ستاره
پرتگالی مصاحبهای اختصاصی ترتیب بدهد.
ویدئوی این مصاحبه قرار است امروز پخش
شود اما گزیدههای آن دیروز پخش شد که
نشان میداد مصاحبه جذابی از آب درآمده
است .رونالدو در بخشی از این مصاحبه در
مورد  5چهره جوانی که میتوانند در آینده ،به
شماره یک دنیا بدل شوند اینگونه پاسخ داد:
اودگارد با اینکه هنوز  16سال سن دارد...
تحصیالت فعالیت خواهد کرد.
آقای سپنتا با اشاره به کمکهایی که تاکنون به این
بنیاد صورت گرفته گفت ،با وزارت علوم کشورها
و دانشگاههای جهان برای همکاری و جذب
دانشجویان افغان صحبت شده و آنان وعده همکار
در این زمینه دادهاند.

قربانعلی عرفانی کی بود؟
نظام سیاسی به شدت متمرکز افغانستان
مشکالت کشور را عمیقتر ساخته است.
هنگامی که اعضای ولسی جرگه قانون
اساسی جدید افغانستان را در سال
 2004تصویب کردند ،نمایندگانی که از
تمام سطوح جامعه نمایندگی میکردند
انتظار داشتند که این قانون...

ص3

او افزود تاکنون شامری از دانشگاههای داخلی
نیز با این نهاد وعده همکاری داده است .در برنامه
افتتاحیه این بنیاد از تاجران و رسمایهگذاران کشور
درخواست شد تا با این بنیاد کمک کنند .شامری
از تاجران در این برنامه اعالم کردند که با این بنیاد
کمک خواهند کرد.

چهل تکه | ص5
ص5

وحشت خارجی بد است!
گاهی آدم فکر میکند که اگر پاکستان از هند جدا نمیشد ،ما
چه خاکی به سر خود میکردیم .خوشبختانه حاال پاکستان
پاکستان است و رویای داشتن چنین کشوری در همسایهگی
افغانستان برای ما عم ًال تحقق یافته .البته منظورم این نیست که
اگر پاکستان کشور مستقلی نمیشد بازارهای ما دیگر ساجیق
نمیداشتند و از کیکها و کلچهها و « َمالیی»های تاریخ گذشته...

اوزیل راز موفقیتش
در این فصل را
فاش کرد

مسوت اوزیل ،هافبک آرسنال عنوان کرد
که حضور مداوم و کامل در پیش فصل ،راز
عملکرد درخشانش در طول فصل بوده است.
اوزیل در  10بازی برای آرسنال 9 ،پاس گول
برای همتیمیهایش ارسال کرده و بیش از هر
بازیکن دیگری در اروپا موقعیت ایجاد کرده
است .حال او معتقد است که راز این عملکرد
درخشانش تا به اینجای فصل ،حضور کامل
در پیش فصل تیمش بوده است.
او گفت :فصل گذشته به دلیل مصدومیت از
ناحیه زانو چند ماهی از میادین به دور بودم.
امسال آماده هستم...
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میان اوراق تفاهمنامه
«شهرک هوشمند» فساد دیگری
نخوابیده است؟
جواد ناجی

اشرف غنی تفاهمنامه همکاری وزارت شهرسازی با شرکت نبیزاده
وردک و خلیلاهلل فیروزی را که به تاریخ  13عقرب به منظور ساخت
یک شهرک در کابل به امضا رسیده بود ،لغو کرد.
امضای این تفاهمنامه از همان آغاز مورد نقد کارشناسان قرار گرفت
و با اعتراضهای مردم مواجه شد و پرسشهای زیادی را خلق کرد.
چرا چنین تفاهمنامهی از جانب حکومت بدون درنظر گرفتن حکم
محکمه امضا شد؟ با چه اعتبار و مبنای حقوقی؟ این پرسشها به
رغم توجیهات غیرقانونی که مشاور حقوقی اشرف غنی و نماینده
فوقالعاده ایشان در امور حکومتداری خوب ،با اشتیاق تمام در دفاع
از تفاهمنامه ارائه میکردند ،بیجواب ماند .حاال ،غنی با لغو این
تفاهمنامه به پرسشهای تازه دامن زد .چرا غنی سه روز بعد از
امضای این تفاهمنامه آن را بیاعتبار دانست و لغو کرد؟ آیا این
تفاهمنامه مبنای حقوقی و قانونی نداشت؟
ن روزهای ریاستش تا اکنون در
واقعیت این است که غنی از نخستی 
امر حکومتداری و مدیریت یا رهبری کشور ،شتابزده عمل کرده
است .برجستهترین نمونه سراسیمگی غنی را در مواجه با فساد یا
ل بانک ارجاع داد .از همان آغاز
حکومتداری ،میتوان به پرونده کاب 
ل بانک فرمان صادر کرد و زمان
که غنی برای رسیدگی به پرونده کاب 
آنرا مشخص کرد ،بسیاریها به دلیل گستردگی فساد و اختالس که
در این بانک صورت گرفته بود ،تعجب کردند .پس از آن ،بدون آنکه
قضیه کابلبانک به سرانجام مشخص برسد ،غنی از حل بزرگترین
پرونده فساد در تاریخ نظام مالی کشور سخن گفت و آنرا دستآورد
یک سال حکومتش عنوان کرد.
هفته گذشته ( 13عقرب) مردم بدون آگاهی قبلی ناگهان سر
و کله خلیل فیروزی را با چند تن از مقامات حکومتی روی پرده
تلویزیونهای شان دیدند .همه متوجه شدند که حکومت با یکی
از کسانیکه محکمه او را به ده سال زندان محکوم کرده است،
تفاهمنامه همکاری امضا میکند .سه روز پس از آن ،غنی یکبار دیگر
شامگاه دیروز با لغو تفاهمنامه همه را در شوک فرو برد .آشفتگی
را که غنی طی این مدت در امر رهبری کشور و مشخص ًا در حوزه
فساد از خود بروز و برجسته کرده است نشان میدهد که ایشان فاقد
یک برنامه منظم برای حکومت و مبارزه با فساد است .فساد بدون
یک استراتژی جامع و فراگیر کاهش نمییابد .در کنار قاطعیت و
اراده برای کاهش فساد ،عنصر زمان ،اجماع نظر ،امکانات و لحاظ
کردن شرایط جامعه مهم اند و هر یک میتواند در محدود کردن این
پدیده نقش سازنده را ایفا کند .متاسفانه غنی نه برنامه برای حل این
معضل در دست دارد و نه به عوامل دیگر این مسئله توجه میکند .از
آنجاییکه غنی خود را در تنگنای زمان حس میکند ،آشفته میشود.
طبیعی است که در وضعیت پریشانی ،حیرت و سرگردانی نمیتواند
تصمیم عاقالنه بگیرد .لغو تفاهمنامه همکاری با توجه به وضعیتی
که غنی در آن گیر کرده است ،معنادار است.
مسئله بعدی اینکه ،ممکن نیست یک تفاهمنامه بزرگ با هزینه
اولیه  90میلیون دالر میان وزارت شهرسازی با خلیل فیروزی برای
ساخت یک شهرک با معیارهای منطقه امضا شود اما رییس یک
حکومت در جریان آن نباشد .چنین چیزی ممکن است؟ از آنجایی
که غنی شخص ًا از برخی از مأمورین پائین رتبه حکومتی برای
ارزیابی شایستگی امتحان میگیرد ،ممکن نیست ایشان در جریان
یک قرارداد بزرگ نباشد .پس اگر غنی در جریان بود چرا از همان
ابتدا زحمت این را به خود نداد تا از دادستانی کل نظرخواهی کند
و برای بستن این قرار داد مبناهای قانونی و حقوقی آن را در نظر
بگیرد؟ بدون شک غنی با امضای این تفاهمنامه موافق بود .ورنه
بدون موافقت غنی نماینده فوقالعاده او در حکومتداری خوب ،مشاور
حقوقی و وزیر کابینه ایشان نمیتوانستد یک تفاهمنامه بزرگ را
برخالف حکم محکمه و بدون درنظر گرفتن قانون با یک مجرم
امضا کنند.
با این همه ،میان امضای تفاهمنامه و سپس لغو آن ،نکات مبهم و
نگرانیهای در خور تأملی وجود دارد .پس از امضای این تفاهمنامه
شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از مقامات بلندپایه حکومت در این
پروژه سهم دارد ،نشر شد .حکومت بایستی به مردم توضیح بدهد که
چرا چنین تفاهمنامهی خالف قانون و حکم محکمه امضا شد .چه
کسانی برای بستن این قرارداد چانهزنی کردند؟ آیا فساد و تبانی در
این مسئله وجود ندارد؟ ممکن است در میان اوراق این تفاهمنامه یک
فساد دیگری خوابیده باشد.

اشرف غنی قرارداد ساخت «شهرک هوشمند» را
لغو کرد

اطالعات روز :رییس جمهور غنی تفاهمنامه ساخت شهرک
هوشمند میان خلیل فیروزی و رشکت ساختامنی نبی زاده
وردک که از سوی وزارت شهرسازی به امضا رسیده بود ،را
لغو کرده است.
در اعالمیهی ارگ آمده« :از آنجاییکه این تفاهمنامه
الزامی نبوده ،بار حقوقی قرارداد را ندارد و به دلیل ضعیف
بودن بنیادهای حقوقی آن ،ملغی میباشد و از اعتبار ساقط
است».
همچنان رییس جمهور به اداره تصفیه کابل بانک دستور
داده تا در زمینه انتقال  ۶۸جریب زمین تخصیص داده شده از
سوی خلیل فیروزی بهخاطر اعامر پروژه وزارت شهر سازی،
را مطابق احکام قانون در مقابل جربان بدهکاری بررسی و
در زمینه پیشنهادات خود را هر چه زودتر ارائه مناید.

این قرارداد در حالی لغو میشود که روز چهارشنبه «شهرک
هوشمند» با حضور مقامهای بلند پایه دولتی افتتاح شد.
خلیل الله فیروزی ،بدهکار کابل بانک ،یکی از رشکای
اصلی این شهرک میباشد.
خلیل الله فیروزی ،یکی از بدهکاران اصلی کابل بانک که
اکنون باید دوره محکومیت خود را در زندان بگذارند ،در
افتتاح این شهرک حارض شد که انتقادهای زیادی را به دنبال
داشت .اعالمیه ارگ افزوده که رییس جمهور بهخاطر دقت
و توجه بیشرت به هدف تطابق این تفاهمنامه با قوانین نافده
کشور و الزامیتهای ناشی از احکام دادگاه در خصوص
متهامن کابل بانک دستور لغو آن را داده است.
اعالمیه افزوده« :متامی مندرجات حکم محکمه مبنی بر
محکومیت خلیل الله فیروزی و مکلفیتاش مبنی بر باز

پرداخت متامی قرضهها غیر قابل تغییر بوده و مرعی االجرا
میباشد .هیچ نهاد دیگری به جز از قوه قضایه کشور در
روشنایی قانون نافذه افغانستان ،صالحیت تعدیل حکم
محکمه را ندارد».
رییس جمهور همچنان به دادستانی کل دستور داده تا هر
چه عاجل در زمینه تطبیق کامل احکام دادگاه در خصوص
محکومان قضیه کابل بانک ،گزارش دهد.
خلیلالله فیروزی ،رییس پیشین هیئت عامل کابل بانک در
نتیجه بررسی پرونده بحران کابل بانک از سوی دادگاه ،به
جرم پولشویی و اختالس به ده سال زندان محکوم شد .او
مکلف شد که  ۱۳۷میلیون دالر پول اختالس شده و مبلغ
 ۵۹میلیون دالر بهره آن را که در مجموع  ۱۹۶میلیون دالر
میشود ،پرداخت کند.

مشاور امنیت ملی رییس جمهور به هند میرود
اطالعات روز :دفرت مشاور امنیت ملی رییس جمهور خرب داده
است که حنیف امتر قرار است امروز ،یکشنبه ،به هند سفر
کند.
حکمت خلیل کرزی ،معین سیاسی وزارت امور خارجه در این
سفر وی را همراهی میکند.
همچنان رسانههای هندی گزارش دادهاند که قرار است هند
چهار چرخبال روسی «ام آی  »۲۵به افغانستان کمک کند.
یک مقام هندی به رسانههای این کشور گفته« :ما قرار است
این چرخبالها را برای افغانستان بدهیم و این یکی از مقدمات
کمکها است».

تواب غورزنگ ،سخنگوی شورای امنیت ملی در مورد سفر
آقای امتر به هند گفته است ،در این سفر در مورد تهدیدهای
تروریسم در منطقه با مقامهای هندی گفتوگو خواهد شد.
آقای غورزنگ افزوده ،جنگ افغانستان در برابر تروریسم تنها
مشکل افغانستان نیست و این پدیده کشورهای منطقه را نیز
تهدید میکند.
س گزارشها ،همچنان قرار است منایندگان دو کشور،
براسا 
تفاهمنامهای را در خصوص تجهیز و کمک نیروهای امنیتی
افغانستان امضا کنند.
اما سخنگوی مشاور امنیت ملی گفته که گفتوگو در مورد

انتقال چرخبالهای جنگی از هند به افغانستان ،در مراحل
ابتدایی قرار دارد.
دولت افغانستان نسبت به امضای تفاهمنامه با هند خوشبین
است زیرا کشور با بحران امنیتی بسیاری مواجه است.
در صورتیکه این تفاهمنامه امضا شود ،اولین انتقال سالح و
تجهیزات نظامی از هند به افغانستان عملی می شود.
افغانستان در زمان حکومت حامد کرزی رییسجمهور پیشین،
نیز از هند درخواست کمک تجهیزات نظامی کرده بود ،ولی
این درخواست پس از تشکیل حکومت وحدت ملی از سویی
ارشف غنی به حال تعلیق درآورده شد.

پنجمین نشست مشترک اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان برگزار شد
اطالعات روز :افغانستان و ترکمنستان
در بخشهای همکاریهای تجاری و
اقتصادی میان دو کشور ،انرژی و آب،
ترانسپورت ،مخابرات ،زراعت و علم و
فرهنگ ،موافقتنامه همکاری را امضا
منودند.
وزارت مالیه افغانستان در خربنامهای

نوشته است که اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه،
در رأس یک هیئت پلند پایه روز جمعه
عازم عشقآباد ،پایتخت ترکمنستان ،شده
و این توافقنامه را امضا منوده است.
هدف از این سفر ،بحث همه جانبه در
مورد همکاریهای تجاری و اقتصادی
میان دو کشور خوانده شده است.

این موافقتنامه در حالی امضا میگردد
که چندی پیش نیز افغانستان با ترکمنستان
پنج تفاهمنامه را در بخشهای کمیسیون
مشرتک بینالحکومتی همکاریهای
تجاری و اقتصادی ،پولشویی،
همکاریهای انرژی ،تربیت بدنی و
همکاریهای علمی و تکنالوژی به امضا

رسانیدند.
در این سفر ،علی احمد عثامنی وزیر
انرژی و آب ،محمد الله بتاش وزیر
ترانسپورت و هوانوردی ،داکرت قیومی
مشاور اقتصادی رییس جمهور و دیگر
مسئوالن ادارات ذیربط وزیر مالیه را
همراهی میمنودند.

نهادهای مدنی غزنی:
دولت باید بر ضد داعش در ولسوالی خاک افغان عملیات راه اندازی کند
اطالعات روز :نهادهای مدنی غزنی دیروز در یک نشست
ت گروه داعش در
خربی در کابل ،با ابراز نگرانی از فعالی 
ولسوالی خاک افغان والیت زابل ،از حکومت خواستار راه
اندازی عملیات پاکسازی در این ولسوالی و مناطق ناامن
اطراف آن شدند.
محمدالله فرزان ،یک تن از فعاالن مدنی غزنی گفت،
حکومت باید به صورت فوری عملیاتی را در ولسوالی خاک
افغان زابل به راه بیاندازد و این ولسوالی را از کنرتل داعش
خارج کند .آقای فرزان افزود ،اگر داعش رسکوب نشود،
والیات غزنی ،زابل ،ارزگان و شاهراه کابل -قندهار به شدت
ناامن خواهد شد.
این نهادها پس از این نشست قطعنامهای پنج مادهی را نیز
صادر کردند .در این قطعنامه اشاره شده که ولسوالی خاک
افغان در  9سال گذشته در کنرتل مخالفان مسلح بوده و به
پناهگاه خطرناک برای داعش تبدیل شده است.

به نقل از این قطعنامه ،باشندگان والیت غزنی همواره از
ناامنیها در مسیر را ه ولسوالیها رنج میبرند .تروریستان
و دزدان مسلح دست به قتل ،دزدی و غارت اموال مسافران
یزنند و راههای مواصالتی ولسوالیهای غزنی بهخصوص
م 
ولسوالیهای جاغوری ،قرهباغ ،مالستان و ناهور را ناامن
میکنند.
این نهادها همچنان هشدار دادند که گروههای تروریستی
به خصوص داعش ،در این اواخر تصمیم دارد تا با
گروگانگیریها نفاق قومی را در والیات غزنی و زابل دامن
بزنند .به هر اندازه که تنشهای قومی در این دو والیت
افزایش یابد ،زمینه حضور و رسبازگیری داعش بیشرت میشود.
نهادهای مدنی غزنی ،در کنار راه اندازی عملیات پاکسازی
در ولسوالی خاک افغان ،از حکومت خواست تا در ولسوالی
گیالن والیت غزنی نیز عملیات راه اندازی کند.
همچنان در بخشی از قطعنامه ،از حکومت خواسته شده که

پولیس کابل:
 163مجرم در دو هفته اخیر
در شهر کابل بازداشت شدهاند
اطالعات روز :فرماندهی پولیس
کابل گفته است ،در دوهفتهی
اخیر  ۱۶3مجرم توسط پولیس
در بخشهای مختلف شهر کابل
بازداشت شدهاند.
عبدالرحامن رحیمی ،فرمانده پولیس
کابل ،روز گذشته در یک نشست
خربی گفت که در دوهفتهی اخیر
 ۱۳۶تن در پیوند به  ۷۳قضیهی
مختلف جرمی به شمول رسقت،
مجروحیت ،اعامل تروریستی و

دیگر جرایم بازداشت شدهاند.
در میان این مجرمان یک گروه از
آدمربایان شامل است که کودکی را
بهخاطر دریافت پول ربوده بودند؛ اما
توسط پولیس بازداشت و کودک نیز
نجات یافتهاست.
این افراد به جرم انتقال سالح بدون
مجوز ،دزدی ،رسقت وسایط نقلیه و
استفاده از سیمباکس بهمنظور کاربرد
غیر قانونی سیمکارتها از شبکههای
ت شدهاند.
مخابراتی بازداش 

پاسگاههای منظم پولیس و اردو را در ولسوالیهای خاک
افغان و زابل مستقر کند تا داعش نتواند بار دیگر در این دو
والیت النه بسازد.
این نهادها همچنان با اشاره به هیئت اعزامی حکومت در
ارتباط به گروگانگیریهای اخیر در غزنی و زابل گفتند که
فیصله این هیئت به زودترین فرصت ممکن تطبیق شود تا
مردم محل بتوانند با آرامش خاطر به زندگی روزمره خود
بپردازند.
این نگرانیها پس از آن ابراز میشود که در جریان سال
جاری گروه داعش حضور گسرتده در بخشهای والیتهای
زابل و غزنی داشته است.
همچنان در جریان سال جاری چندین مورد آدم ربایی نیز در
مسیر راههای ولسوالیهای غزنی صورت گرفته که در برخی
موارد شامری از ربودهشدهها از سوی آدمربایان کشته شدند
و از رسنوشت شامری آنها نیز تاکنون خربی نیست.

چهار ولسوالی در جمع ولسوالیهای قندوز
افزوده خواهد شد
اطالعات روز :رییس جمهور غنی به اداره مستقل
ارگانهای محل دستور داده تا نقشه  ۴ولسوالی
دیگر را در جمع ولسوالیهای قندوز ترتیب مناید.
آقای غنی دیروز در دیداری با شامری از بزرگان
والیت قندوز در ارگ این موضوع را مطرح کرده
است.
در خربنامهی ارگ در این مورد آمده است که
بزرگان والیت قندوز پیشنهادهای شان را در تعیین
کدرها ،تطبیق ماسرت پالن شهری ،انکشاف میدان
هوایی ،افزایش تعداد ولسوالیها ،توجه به سکتور
زراعت و برنامههای انکشافی در آن والیت ،به
رییس جمهور ارائه منودند.
افزون بر این ،رییس جمهور غنی با اشاره به سکتور
زراعت گفت که در تدارکات ملی استفاده از

تولیدات زراعتی مخصوصأ برنج داخلی ارجحیت
دارد و باید به تولیدات داخلی اولویت داده شود.
او افزود که شیر خان بندر مرکز مهم تجارت
است و باید طرحهای مشخص در خصوص
رسمایهگذاریهای بهرت فراهم گردد.
والیت قندوز در شامل رشق کشور از جمله
شهرهای مهم تجارتی کشور است که در حال
حارض هفت بخش اداری دارد؛ مرکز والیت شهر
قندوز ،ولسوالیهای حرضت امام صاحب ،قلعه
ذال ،چاردره ،علیآباد ،خانآباد و دشت ارچی.
پس از ناامن شدن والیتهای شاملی از آغاز سال
جاری این والیت نیز ناامن شد که در  6میزان گروه
طالبان شهر قندوز را سقوط داد و مدت سه روز
کنرتل شهر را درد دست داشند.
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وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین
افغانستان میگوید که این وزارت به حدود
 80هزار بیوه زن جنگ که در این وزارت
ثبت اند ،اعانه پرداخت میکند .زنا ِن سربازان
اردو ،سربازان پولیس یا دیگر کارمندان
کشته شده حکومت ،مستحق [دریافت]
اعانه منظم مساوی به معاش شوهران شان
هستند؛ در حالیکه زنان غیرنظامیان کشته
شده در حمالت ،حق دریافت  5000افغانی
در ماه را دارند .اما تعداد کسانیکه این
اعانه را دریافت میکنند ،به مراتب کمتر
از تعداد واقعی کسانی است که شوهران
شان در جنگ کشته شدهاند و میزان اعانهای
کسانیکه این اعانهها را دریافت میکنند،
گاهی کمتر از استحقاق شان است.
در بهار سال  ،2013شوهر فرشته در اردوی ملی ثبت نام کرد .او سه ماه بعد
از اعزامش [در مأموریت] کشته شد .فرشته ،مادر پنج فرزند ،یادآوری کرد:
«کوچکترین دخترم  40روزه بود» .پس از مرگ شوهرش ،او ماهانه  7500افغانی
حقوق دریافت میکرد .اما یک سال بعد که این پول متوقف شد ،او مجبور شد
برای تغذیه کودکانش از برادرانش درخواست کمک کند.
سه دهه جنگ در افغانستان جمعیت بزرگی از بیوه زنانِ جنگ به وجود آورده
است .از تهاجم امریکا در سال  2001بدینسو ،سال گذشته مرگبارترین سال
برای افغانها بود که در جریان آن 2690غیرنظامی و حدود  5400سرباز کشته
شدند.
خشونت در سال جاری کمتر از آن نبوده است و صدها تن در درگیریها در
والیت شمالی قندوز کشته یا زخمی شدهاند .بسیاری از بیوه زنان حمایت بستگان
شان را باخود ندارند؛ بستگانی که زندگی آنها نیز با خشونت دوامدار و فقر در
کشور برهم ریخته است .در جاییکه زنان به ندرت خارج از خانه کار میکنند،
تعداد اندکی چشم انداز شغلی دارند و آنهایی که واجد شرایط [دریافت] کمک
حکومت هستند ،نمیدانند که مستحق کمک هستند.
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین افغانستان میگوید که این وزارت به
حدود  80هزار بیوه زن جنگ که در این وزارت ثبت اند ،اعانه پرداخت میکند.
زنانِ سربازان اردو ،سربازان پولیس یا دیگر کارمندان کشته شده حکومت،
مستحق [دریافت] اعانه منظم مساوی به معاش شوهران شان هستند؛ در حالیکه
زنان غیرنظامیان کشته شده در حمالت ،حق دریافت  5000افغانی در ماه را دارند.
اما تعداد کسانیکه این اعانه را دریافت میکنند ،به مراتب کمتر از تعداد واقعی
کسانی است که شوهران شان در جنگ کشته شدهاند و میزان اعانهای کسانیکه
این اعانهها را دریافت میکنند ،گاهی کمتر از استحقاق شان است.
در گزارش سازمان ملل که در ماه فبروری منتشر شد ،آمده است که« :در میان
آنهایی که سروی شدهاند ،اکثریت بیوه زنان افراد ملکی که در جنگ کشته
شدهاند ،به جای اعانه منظم ،پول اندک و یکباره دریافت کردهاند ».در این
گزارش هم چنین آمده است که« :اکثریت زنانی که مصاحبه دادند ،نمیدانستند
که چهگونه به میکانیزمهای جبران خسارت دسترسی یابند» .علی افتخاری،
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی ،گفت که از قضیه فرشته آگاهی ندارد
و تمام بیوه زنان جنگ مستحق کمک هستند و اعانههای نباید قطع شوند .وی
اضافه کرد« :ما آمار دقیق بیوه زنان در افغانستان را نداریم؛ چون ما دادهها را در
اختیار نداریم و بسیاری از بیوه زنان در وزارت ما ثبت نیستند» .وی گفت که بیوه
زنان گاهی قربانیان یک خدعه معمول میشوند که در آن واسطهها کارتهای
ثبت جعلی را میفروشند و پول را خودشان میگیرند .وی گفت که حکومت این
چنین کالهبرداریها را سرکوب میکند.
بیوه زنان در میان آسیب پذیرترین گروهها در افغانستان هستند .گاهی به آنها
برچسب هرزه و بی بندوبار زده میشود؛ چون آنها اغلب محافظ مرد ندارند
تا از آنها محافظت کند .آنها در معرض خشونت قرار دارند .نظر به گزارش
ماه فبروری سازمان ملل متحد ،بیش از یک چهارم بیوه زنان افغانستان که با
آنها مصاحبه شده است ،پس از مرگ شوهران شان خشونت را تجربه کردهاند؛
خشونتی که اکثرا ً توسط وابستگان شوهران آنها که آنها را باردوش میپندارند،
اعمال شده است .ماللی شینواری ،عضو پیشین مجلس و فعال حقوق زن ،گفت:
«برخی از خانوادهها فکر میکنند بیوه زنان متعلق به آنها هستند .آنان با آنها مثل
ملکیت [شان] رفتار میکنند» .جنگ دوامدار در کشور باعث شده است تعدادی
از زنان دوبار بیوه شوند .در سال  ،1992یک موشک منحرف به خانه ذاکره در
کابل اصابت کرد و شوهر او را کشت .ذاکره و سه کودکش کسی را نداشتند که
به او مراجعه کنند – اکثریت وابستگان او یا مرده بودند یا از افغانستان فرار کرده
بودند .اما خوش شانستر از بسیاریها بود .سه سال بعد ،او با محمدعلی مالقات

کرد .ذاکره که با علی – راننده یک شرکت مخابراتی افغانستان – چهار کودک
دیگر دارد ،گفت« :او خواست با من ازدواج کند و گفت که از کودکانم مواظبت
خواهد کرد» .ذاکره گفت« :ما فقیر اما خوش بودیم».
در شامگاه  17جنوری  ،2014او در موتری که بیرون از رستورانت لبنانی در
مرکز شهر کابل پارک شده بود ،انتظار میکشید که یک بمبگذار انتحاریِ طالب
خودش را منفجر کرد .او یکی از  21قربانی این حمله بود؛ حملهای که مهمانان
خارجی این رستورانت را هدف قرار داد اما تعداد زیادی از افغانها را نیز کشت.
ذاکره اکنون با کوچکترین کودکانش مستقل زندگی میکند و به عنوان استاد
یک کودکستان دستمرذ متوسط دریافت میکند ،همراه با  80دالری که ماهانه از
حکومت میگیرد .این پول برای پرداخت اجاره کافی است؛ اما نه برای زندگیای
که امیدوار بود با علی خواهد داشت .وی ،در حالیکه چشمانش پر از اشک شده
بود ،گفت« :اکنون که او مرده است ،نمیفهمم بر سر ما چه خواهد آمد« ».برای
ما آیندهی خوبی نمیبینم».
ارائه خدمات رفاهی برای حکومت افغانستان که با مشکلی مالی مواجه است و
روی جنگ با ستیزهجویان تمرکز کرده است ،یک اولویت فوری نیست .وزارت
کار و امور اجتماعی میگوید که این وزارت روی کمک به آنعده بیوه زنانی
تمرکز میکند که خانوادههای شان به آنها توجه نمیکند .دفتر سازمان ملل در
افغانستان از [این وزارت] خواسته است کارهای بیشتری انجام بدهد.
دانیل بیل ،رییس واحد حقوق بشر دفتر سازمان ملل در افغانستان گفت« :برای
بیوه زنان افغانستان ،پیامدهای از دست دادن [شوهران شان] فراتر از اندوه است».
«این زنان باید توانمند ساخته شوند تا از خود و کودکان شان حمایت و محافظت
کنند :تأمین معیشت کنند ،کودکان شان را به مکتب بفرستند و یک زندگی مناسب
داشته باشند».
اکثریت قاطع غیرنظامیانی که در جنگ جاری کشته شدهاند ،قربانیان درگیریها یا
بمبهایی بودهاند که توسط طالبان جاسازی شدهاند .با این حال ،حمالت هوایی
ارتش ایاالت متحده نیز در تلفات سهم داشته است .اخیرا ً ،بمبارد یک شفاخانه
داکتران بدون مرز توسط امریکاییها در شهر قندوز 30 ،کشته برجای گذاشت.
فرمانده نیروهای امریکایی و ائتالف در افغانستان گفت که این حمله هوایی یک
اشتباه بود.

ارتش امریکا میگوید که با پرداخت پول نقد به [بازماندگان] غیرنظامیانی که
ت کشته شدهاند ،کمک میکند .اداره توسعه بینالمللی ایاالت
در نتیجه عملیا 
متحده ،در همکاری با حکومت افغانستان و گروههای غیرحکومتی ،برنامههایی
را تأمین مالی میکند که به قربانیان جنگ کمکهای انسان دوستانه ارائه میکنند.
در پایتخت افغانستان ،تعدادی از بیوه زنان به گداهای خیابانی تبدیل شدهاند که
با پوشیدن برقعهای آبی منتظرند رهگذران به آنها – یا به کودکان ژنده پوشی که
همراه آنهاست  -پول خورد بدهند.
وقتی مریم بیوه شد ،دو پسرش را از مکتب کشید و آنها را فرستاد تا در خیابانهای
کابل کار کنند و ساجق بفروشند .شوهرش که کراچی میفروخت ،در ماه دسامبر
 2011در یک انفجار نیرومند کشته شد؛ انفجاری که هدف آن شیعههایی بود که
برای تجلیل از روز مقدس عاشورا در کابل گردهم آمده بودند .مریم که خودش
در این حمله زخم برداشت ،گفت« :من از ازدواجم ،حتا برای یک روز هم خوش
نبودم» .اما [وی میگوید] که پس از مرگ شوهرش« ،زندگیام از بد ،بدتر شد».
او دیگر توانایی پرداخت کرایه را نداشت و باید به یک خیمه موقت نقل مکان
میکرد .مریم گفت او کمک حکومت را دریافت نمیکرد و نمیدانست اصال
کمکی وجود دارد .فرشته روی تپهای در شرق کابل زندگی میکند؛ تپهای که
خانه یک گروه اجتماعی منحصر به فرد است .در جریان دو دهه گذشته ،بیوه
زنان آنجا گردهم آمدهاند و توانایی شان را در همراهی یکدیگرشان یافتهاند .بی
بی عایشه از جمله کهن سالترین باشندگان آن است .شوهر او متعلق به گروهی
بود که مخالف سرسخت طالبان بود و در اواخر دهه  1990توسط یک گروه
گشت زنی طالبان به ضرب گلوله کشته شده بود .پس از مرگ او ،بی بی عایشه
به کارکردن آغاز کرد – نخست به عنوان جاروکش و سپس به عنوان کارمند یک
کارخانه نساجی؛ اما او به سختی توانست پول کافی برای کرایه کردن یک خانه
کالن برای خودش و پنج کودکش جمع آوری کند .یک دهه قبل ،او تصمیم
گرفت روی یک تکه زمین بالمعارض خانهای بسازد .افراد بیشتری به دنبال او
رفتند .بی بی عایشه که در خانهای که خودش ساخته است ،نشسته بود؛ گفت« :من
به زنانی که خانه نداشتند گفتم« :اینجا بیایید و برای تان یک خانه بسازید .خدا
با شما کمک خواهد کرد ،به کمک افراد دیگر نیاز ندارید».
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در افغانستان ،هیچ چیز ثابت باقی نمیماند .حتا تحوالت
امیدوارکننده در مسیری روبهتاریکی قرار دارند .بااینحال،
دوست من ،محبوبه سراج ،در تالطم میان امید و ناامیدی،
همواره تالش میکند تصویر بزرگتری را در ذهن داشته باشد؛
حتا اگر همه چیز پیش چشمانش درحال تغییر باشد .او که
یکی از اعضای خانواده سلطنتی افغانستان است ،در سال
 ،1987زمانی که یک فارغالتحصیل دانشگاه جوان بود ،همراه
با خانوادهاش ،توسط کمونیستهای الهامگرفته از شوروی
زندانی شدند .این کمونیستها درنهایت نخستین رییسجمهور
این کشور را سرنگون کردند .محبوبه و خانوادهاش پس از
آنکه در نهایت آزاد شدند ،درست پیش از حملهی ارتش
شوروی در سال  ،1979به ایاالت متحده فرار کردند .او تبدیل
به یک شهروند آمریکایی شد که به دموکراسی آمریکایی،
آنگونه که او در آن زمان آن را دریافت ،پایبند بود.
پس از اینکه بمبهای آمریکایی در سال  2001دولت طالبان
را بهزیر آوردند ،او به کابل بازگشت تا با جامعهی مدنی و
سازمانهای بینالمللی برای دموکراسی و زنان کار کند .او
نمایندگان زن پارلمان را آموزش داده است و رییس شبکهی
زنان افغان است .خود سراج برای پارلمان کاندید شد اما
شکست خورد .تنها دلیل راهنیافتن او به پارلمان این بود که در
نسخهی افغانی از دموکراسی ،استبداد نیز تاثیرگذار است .در
مورد او ،مسئوالن انتخابات« ،به اشتباه» برگههای رایدهی
که میتوانستند آرای او را تکمیل کنند ،نرساندند.
این «دموکرسی» جدید افغانی است که توسط جنگساالران
دستچین واشنگتن پیش برده میشود .در چنین وضعیت
عجیب و دور از واقعیتی که هیچچیز دقیقا آنچه گفته میشود
نیست ،محبوبه سالهای بسیار طوالنی را باوجود جنگ و
عقبگردها کار کرده است.
او از اشغال مصیبتبار قندوز مینویسد« :درحالحاضر این
هم تبدیل به یکی دیگر از مشکالت بوروکراسی شده است.
دولت «کمیتهی حقیقتیاب» تعیین کرده است که دو نفر آن
را پیش میبرند :یکی نمایندهی رییسجمهور (اشرف غنی) و
دیگری نمایندهی رییس اجراییهی کشور (عبدالله عبدالله)».
چنین برداشتی از بوروکراسی ،به گفتهی محبوبه ،نتیجهی
«دولتی تقسیمشده با سیاستگذاریهای ناهمخوان است که
به هیچجایی نمیرسد و تنها کشور را فلج میکند».
این معامله بر سر تقسیم نابرابر و جدالبرانگیز قدرت ،یک
سال قبل و تنها با دخالت وزیر امور خارجهی ایاالت متحده
سرهمبندی شد که مبارزهی انتخاباتی شدید میان عبدالله و
غنی را با اختراع یک نهاد جدید حلوفصل کرد« :دولت وحدت
ملی» ،که براساس قانون اساسی افغانستان ناشناخته بود.
ِ
ساخت آمریکا،
درحالحاضر ،این دو مقام ارشد در دولتی
نیمهکارامد و دو سر ،مانند بسیاری از سیاستمداران در
واشنگتن ،در حال تالش برای رسیدگی به آنچه در قندوز
اتفاق افتاد هستند (یا دیگران را مأمور انجامش میکنند).
پس از آن ،ممکن است یک کمیتهی دیگر را تعیین کنند برای
کشف آنچه باید یا میتواند انجام شود .اما همانطور که
بسیاری از افغانها شاهد آن بودهاند ،زمانی که چنین مسایل
پراهمیتی به کمیتهها فرستاده میشوند ،بعید است دوباره از
آنها صحبت شود.
دراینمیان ،افغانهایی مانند محبوبه سراج ،بهترین کاری که
در آن شرایط وحشتناک برایشان امکان دارد انجام میدهند؛
اگرچه نگران این هستند که فاجعهی بعدی ممکن است در
کجا اتفاق بیفتد .در چهاردههی گذشته ،آنها شاهد تحوالت
بسیاری بودهاند :کودتایی برای سرنگویی آخرین پادشاه؛ سه
ترور رییسجمور (یک جمهوریخواه ،دو کمونیست)؛ تهاجم
اتحاد جماهیر شوری که جنگ  10سالهی نیابتی سازمان سیا
(بههمکاری عربستان سعودی و پاکستان) را بهراه انداخت؛
جنگ  3سالهی داخلی میان جناحهای مختلف از متحدان
قدیمی آمریکا ،مجاهدین ،پس از شکست شوروی؛ شکنجه،
اختهکردن ،اعدام ،و به دار آویختهشدن نجیبالله (توسط
طالبان) ،رییسجمهوری که روسها برجای گذاشتند (و
اکنون دوباره پس از مرگش محبوبیت یافته است)؛ حکومت 5
سالهی خفقانآور طالبان؛ حملهای بهرهبری ایاالت متحده که
گروهی از جنایتکاران جنگی را به قدرت بازگرداند و جنگ 14
سالهای را در افغانستان به راه انداخت که اکنون رسما پایان
یافته است ،اما نه درجایی که انتظار میرفت .پس جای تعجب
نیست که مردم این کشور همیشه منتظر جنگ بعدی هستند.
محبوبه مینویسد« :غرب افغانستان را از دست داده است
و آنها این را میدانند .درحالحاضر ،آنچه اتفاق میافتد،
سیاست مهار است :تالشی برای نگهداشتن مشکالت،
شکستها ،بحرانها و درگیریهای داخلی ،درمیان مرزهای
این کشور؛ چراکه جهان نمیتواند خطر گسترش آن را تحمل
کند».
«برای مثال نگاهی به وضعیت در ازبکستان درشرایط موجود
بیندازید .این کشور ارتشی از خود ندارد و بهدلیل آنچه

افغانستان «پس از» آمریکا
لوموند دیپلامتیک /آن جونز
مرتجم :معصومه عرفانی
بخش دوم و پایانی

درحالحاضر در سراسر مرزهایش با افغانستان اتفاق میافتد،
بسیار مضطرب و شاید وحشتزده است .هرکسی میداند کدام
فرد قدرتمند جهان ممکن است تصمیم بگیرد به ازبکها
«کمک» و «محافظت» ارائه کند».
باتوجه به وقایع اخیر در سوریه ،نیروهای روسیه بار دیگر،



اما بهنظر میرسد که این دولت دوسر،
به وضعیت بیاعتنا است .درواقع،
اکنون افغانها چنین ادعا میکنند
که این دولت تمام وعدههای پیش
از انتخابات خود دررابطه با فساد
گسترده در کشور را کنار گذاشته
است .مردم رییسجمهور غنی را
که زمانی در همکاری با نویسندهای
دیگر ،کتابی به نام «بازسازی
دولتهای ناکام» نوشته بود به
مضحکه گرفته و طنزنویسان میگویند
که او باید روی کتاب خاطرات خود
با عنوان «دولت ناکام» کار کند.
افغانهایی که زمانی رییسجمهور
کرزی را تنها بهعنوان «شهردار کابل»
میدیدند که در جایگاهی پایینتر
از سفیر آمریکا زلمی خلیلزاد قرار
داشت ،اکنون نگران این هستند که
رییسجمهور اشرف غنی نیز در
جایگاهی مشابه نسبت به فرماندهی
نیروهای آمریکایی و ائتالفی ،جنرال
ارتش ایاالت متحده ،جان کمپل ،قرار
بگیرد.

مانند سال  ،1979ظاهر شدند و اینبار درست در آن طرف
رودخانهی آمودریا در مرزهای شمالی افغانستان .اندیشیدن به
آن بهمعنای گمشدن در خاطرات تاریک آن تهاجم و جنگ
نیابتی وحشتناکی است که درپی آمد :ارتش سرخ با تودهی
مجاهدین مقابل شد« :مبارزان آزادی» مذهبی رونالد ریگان
که توسط ایاالت متحده ،عربستان سعودی و آی.اس.آی
پاکستان (معادل سازمان سیا) ،مسلح شده بودند .متاسفانه
چند دهه بعد ،ما هنوز با پیامدهای آن جنگ زندگی میکنیم
و بهلطف «ملتسازی» بیمار آمریکا در سالهای پس از 11
سپتامبر ،افغانها هرگز قادر نشدند از «رهبری» سیاسی و
نظامی جنگساالرانی که از دوستان نزدیک واشنگتن بودند،
رها شوند.
کاریکاتوری از پاتریک چاپت ،کابوس نهایی جنگ دوم
افغانستان و روزهای پایانیاش را بهتصویر میکشد :نشانههای
جاده به راهی اشاره میکنند که نوشته است« :خروج از
افغانستان» .سربازان ایاالت متحده در یک خودروی زرهی در
مسیری دایرهوار حرکت میکنند؛ آنها دوباره و دوباره و دوباره
در این مسیر میگردند.
وحشت از آینده
به گزارش محبوبه سراج از کابل ،درحالحاضر «ابر سنگینی
از بیاعتمادی و شک ،در این کشور وجود دارد .هیچکس به
دیگری اعتماد نمیکند .شایعات و تئوریهای توطئه ،همراه با
ترسی از آیندهای مبهم ،همهجا وجود دارند .جوانان افغانستان،
که عمدتا تحصیلکرده و پر از انرژی و آرزوهای بلند هستند،
کشور را روزانه در گروههای بزرگی ترک میکنند .هیچکاری
برای آنها وجود ندارد .هیچ آیندهای وجود ندارد .افراد فقیرتر
حتا موفق به یافتن یک وعدهی غذایی برای خانوادههای خود
نمیشوند».
پسران و مردان افغان که سالهای زیادی را برای جستوجوی
کار به ایران و پاکستان رفته بودند ،اکنون برای سفری هزاران
مایلی به اروپا بهعنوان مقصد نهایی ،آمادگی میگیرند و
به تعداد بیشماری از سوریها و عراقیها میپیوند .سیل
مهاجرتی پرخطر که مانند آن در گذشته دیده نشده است .در
سال گذشته 58500 ،نفر افغانی ،موفق به دریافت پناهندگی
در اروپا شدند .در هفت ماه اول سال جاری 77700 ،نفر در
اروپا یا ترکیه درخواست پناهندگی دادند .تا ماه اکتوبر ،این
تعداد به رقم تکاندهندهی  120000نفر افزایش یافت.
امروزه ،دهها هزار نفر دیگر نیز جانهایشان را به خطر
میاندازند تا سرزمینی را که واشنگتن «ساخته است» ترک
کنند».
همچنان که نسل دیگری از رهبران بالقوهی افغانستان از
شهری که زمانی دوستداشتنی و زیبا بود فرار میکنند (سومین

فرار دستهجمعی مغزها از دههی  ،)1980چهرهی کابل قدیمی
نیز با پروژههای بزرگ ساخت و ساز از نظر ناپدید میشود:
برجهای اداری شیشهای ،خانههای مجلل و مزین ،سالنهای
عروسی عظیم و رنگارنگ .اینها شواهدی هستند بر اینکه در
طول این جنگ بیپایان ،افرادی با روابطی قوی ،بهسرعت به
سرمایههای هنگفتی دست یافتند .شکاف موجود میان فقیر و
ثروتمند که در زمان کرزی ظاهر شده بود ،مانند بیاعتمادی
مردم به دولت «دموکراتیک انتخابی»شان ،درحال گسترش
است.
اما بهنظر میرسد که این دولت دوسر ،به وضعیت بیاعتنا
است .درواقع ،اکنون افغانها چنین ادعا میکنند که این دولت
تمام وعدههای پیش از انتخابات خود دررابطه با فساد گسترده
در کشور را کنار گذاشته است .مردم رییسجمهور غنی را که
زمانی در همکاری با نویسندهای دیگر ،کتابی به نام «بازسازی
دولتهای ناکام» نوشته بود به مضحکه گرفته و طنزنویسان
میگویند که او باید روی کتاب خاطرات خود با عنوان «دولت
ناکام» کار کند .افغانهایی که زمانی رییسجمهور کرزی
را تنها بهعنوان «شهردار کابل» میدیدند که در جایگاهی
پایینتر از سفیر آمریکا زلمی خلیلزاد قرار داشت ،اکنون
نگران این هستند که رییسجمهور اشرف غنی نیز در جایگاهی
مشابه نسبت به فرماندهی نیروهای آمریکایی و ائتالفی ،جنرال
ارتش ایاالت متحده ،جان کمپل ،قرار بگیرد.
آنها همچنین میگویند که غنی ،گروهی از افرادی را در
اطراف خود جمع کرده است که تنها برای اهداف خود کار
میکنند و بهفکر کشور خود نیستند .البته این در زندگی
سیاسی افغانستان ،هیچ مسئلهی جدیدی نیست .اما پس از
امید بزرگی که تنها یک سال قبل و با شکلگیری دولت جدید
بهوجود آمد ،این احساس ناامیدی مانند سقوط در یک گودال
است .واضح است جایی که منافع شخصی و فساد خودنمایی
کنند ،افرادی صالح و خشمگین برخواهند خواست .همچنان
که تمام افغانها میدانند ،طالبان نیز نخستینبار همینگونه
آغاز شدند.
محبوبه ،آخرین نامهاش را به من اینگونه پایان داد« :در
اینجا هیچچیز قطعی نیست .اما تنها یک مسئله را میتوانم به
شما بگویم :افغانستان نیاز به رهبرانی شایستهی مردمش دارد.
سربازان ما ،کسانی که جانهای خود را در سراسر این کشور از
دست میدهند ،اگر رهبران و فرماندهانی صادق داشته باشند،
هرگز وظایف خود را ترک نمیکنند .جوانان ما هرگز کشور را
رها نمیکنند اگر پیران ما راهی برای آنها بسازند .این بدبختی
ما است که با انتخاب رهبرانی بد برای خود ،نفرین شدهایم.
تعداد آنها اندک است ،اما مانند سرطان در این سرزمین رشد
میکنند».
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قربانعلی عرفانی
کی بود؟
یادداشتهایسخیدادهاتف
وحشت خارجی
بد است!

گزارش از :کبیر دریاوش
هفتاد و یک سال قبل که شاید شمامه و صلصال برجستهترین
ویژگی سیمای بامیان بود ،قربانعلی عرفانی در منطقهی «سیاه
دره» ولسوالی یکاولنگ این والیت ب ه دنیا آمد .او تحصیالت
ابتدایی را در زادگاهش نزد شیخ موسی کلنی فرا گرفت و پس از
مدتی ،شامل نظام شد و ب ه مدت دو سال بهعنوان سرباز ایفای
وظیفه کرد.
طی دوران سربازی ،برخی نیازهای علمی در زندگی آقای عرفانی
شکوفا شد .او پس از «ترخیص» از نظام در سال  1346هجری
خورشیدی ،به کشور عراق رفت و در حوزه علمیه نجف به تحصیل
پرداخت .عرفانی در این حوزه درسهای عالی را نزد آیتاللههایی
چون خویی ،روحالله خمینی (مؤسس جمهوری اسالمی ایران)،
محمد باقر صدر و مصطفی خمینی فرا گرفت .وی در طی ده
سال توانست تحصیالتش را تا سطح عالی در این حوزه به انجام
برساند.
آقای عرفانی در این حوزه ،ضمن پردازش به تحصیل ،مضامینی
مانند «لمعه دمشقیه» و «حاشیه مال عبدالله» را نیز تدریس کرد.
وی همچنین در این مدت برنامههای تمرین سخنرانی و نویسندگی
را برگزار کرد؛ برنامهای که در حوزه علمیه نجف تا آن زمان رواج
نیافته بود و بهعبارتی ،تازگی خاصی داشت .او در این برنامه ضمن
تمریندهی طلبههای جوان به نویسندگی و سخنرانی ،برخی
مسایل سیاسی از وضعیت افغانستان را نیز برای آنان گوشزد کرد.
عرفانی با جمعی از طلبههای افغان در نجف ،دست به فعالیتهای
سیاسی زد و در برخی مناسبتها بهنام «طالب علوم اسالمی
افغانستان» اطالعیه نشر نمود .وی با همکارانش همچنین
اعالمیهای را در حمایت از داوودخان بهخاطر تأسیس نظام
جمهوری در افغانستان منتشر کرد .عالوه بر این ،عرفانی و
دوستانش دستهای سینه زنی را بهنام «الجاریه االفغانیه-شباب
الهزاره» در نجف ایجاد کرد که بعدها بهعنوان یک حرکت سیاسی
تلقی شد.
 جهاد
پس از کودتای هفت ثور در سال  1357هجری خورشیدی،
عرفانی حوزه علمیه نجف را ترک گفت و به قم ایران رفت .او
در قم با سيدحسين حسيني دره صوفی ،ضامنعلي واحدي،
عبدالعلي مزاري ،ميرحسين صادقي ترکمنی (پرواني) ،یوسف
واعظی ،عبدالحسین اخالقی ،خادمحسین ناطقی و عزیزالله شفق
آشنا شد .آقای عرفانی در این آشنایی وارد حلقهای شد که در سال
 1358هجری خورشیدی سازمان نصر را در افغانستان تشکیل
داد؛ سازمانی که در زمان خود یکی از سازمانهای مؤثر در سطح
افغانستان بود و عمدتاً در مناطق مرکزی افغانستان حضور فرهنگی
و نظامی فعال داشت.
آقای عرفانی در سالهای  61و  62هجری خورشیدی که در ایران
بود ،دو بار به افغانستان عزیمت کرد و از جبهههای جنگ دیدار
نمود .او ضمن تقویت مجاهدین و همچنین تربیت جوانان برای
جنگ در جبهه جهاد ،در پایگاههای نظامی به تدریس اخالق
پرداخت؛ درسهایی که اکنون در قالب کتابی بهنام «اخالق
اسالمی» به چاپ رسیده است .به گفته آقای امینی (شاگرد و
داماد قربانعلی عرفانی) وی در ابتدای فعالیت سازمان نصر،













مسؤلیت بخش فرهنگی این سازمان و همچنین مسؤلیت نشریه
«پیام مستضعفین» را که ارگان نشراتی این سازمان بود ،بر عهده
داشت .پس از مدتی ،کشیدگیهایی میان سازمان نصر ،حرکت
اسالمی ،شورا و برخی احزاب سیاسی دیگر بوجود آمد .در این
زمان حزب وحدت اسالمی افغانستان ایجاد شد که آقای عرفانی
یکی از بنیانگذاران آن بود.
حزب وحدت در سالهای  71و  72هجری خورشیدی ،به دلیل
نفوذ زیادی که در غرب کابل داشت ،سهم برجسته در پیروزی
مجاهدین ایفا کرد .عالوه بر این ،مقاومت سه ساله غرب کابل
بهگونه مستقیم در محوریت این حزب شکل گرفت؛ مقاومتی که
در اواخر ماه حوت سال  ،73زمانی که آقای عرفانی در ایران بود،
در نتیجه حملههای مشترک از سوی نیروهای گروه طالبان و دولت
اسالمی برهانالدین ربانی درهم شکست و عبدالعلی مزاری ،رهبر
این مقاومت بدست نیروهای طالبان ابتدا اسیر و سپس کشته شد.
 مقاومت
با سقوط مرکز سیاسی و سنگرهای نظامی حزب وحدت در غرب
کابل پس از سه سال مقاومت بدست طالبان ،آقای عرفانی به
همراه برخی دیگر از اعضا و رهبران این حزب ،بار دیگر از ایران
به افغانستان بازگشت .طی جلسهای که از سوی شورای مرکزی و
شورای عالی نظارت حزب وحدت در شهر مزار شریف برگزار شد،
او بهعنوان معاون اول این حزب انتخاب گردید و تا خزان سال 77
در این سمت باقی ماند.
آقای عرفانی در اوایل بهار سال  1374با محمد کریم خلیلی
و برخی دیگر فرماندهان نظامی حزب وحدت از مزار شریف به
بامیان رفت و پس از سقوط این والیت ،بامیان و اکثر مناطق
شمال و مرکز کشور دیگر بار به ایران مهاجر شد .او در این دوره
در ایران ،دست به برخی فعالیتهای فرهنگی در میان مهاجرین
افغانی مقیم ایران زد و نشریه میثاق وحدت را بنیان گذاشت.
وی پس از مدتی ایران را به قصد افغانستان ترک گفت و در
حلقهی مقاومتی که توسط احمد شاه مسعود ،برهانالدین ربانی و
برخی دیگر فرماندهان جهادی در والیت تخار به هدف مقاومت و
جنگ علیه گروه طالبان تشکیل یافته بود ،سهم گرفت و تا سقوط
امارت طالبان در سنگر مقاومت باقی ماند.
 پس از سال  2001میالدی
پس از سال  2001حزب وحدت دچار انشعاب شد؛ حزب وحدت
ملی به رهبری آقای اکبری ،حزب وحدت اسالمی به رهبری کریم
خلیلی و حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقق .از
آن پس آقای عرفانی اقدام به ایجاد حزب وحدت ملت افغانستان
کرد .او در طی  13سال اخیر از همین آدرس به تداوم فعالیتهای
سیاسیاش پرداخت.
آقای عرفانی در سالهای اول حکومت کرزی بهعنوان وزیر مشاور
رییس جمهور ،سپس بهعنوان سناتور انتصابی از سوی آقای
کرزی در مجلس سنا و در انتخابات اخیر بهعنوان نماینده مردم
کابل در ولسی جرگه فعالیت کرد.
 گرایش فکری
آقای عرفانی یک روحانیِ بود که در زمینههای فرهنگی و سیاسی
به فعالیت پرداخت .در واقع ،او بهعنوان یک روحانی سیاستمدار،
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آقای عرفانی در سالهای  61و  62هجری
خورشیدی که در ایران بود ،دو بار به
افغانستان عزیمت کرد و از جبهههای
جنگ دیدار نمود .او ضمن تقویت
مجاهدین و همچنین تربیت جوانان برای
جنگ در جبهه جهاد ،در پایگاههای نظامی
به تدریس اخالق پرداخت؛ درسهایی
که اکنون در قالب کتابی بهنام «اخالق
اسالمی» به چاپ رسیده است .به گفته
آقای امینی (شاگرد و داماد قربانعلی
عرفانی) وی در ابتدای فعالیت سازمان
نصر ،مسؤلیت بخش فرهنگی این
سازمان و همچنین مسؤلیت نشریه
«پیام مستضعفین» را که ارگان نشراتی
این سازمان بود ،بر عهده داشت .پس
از مدتی ،کشیدگیهایی میان سازمان
نصر ،حرکت اسالمی ،شورا و برخی احزاب
سیاسی دیگر بوجود آمد .در این زمان
حزب وحدت اسالمی افغانستان ایجاد شد
که آقای عرفانی یکی از بنیانگذاران آن
بود.
طرفدار دخالت روحانیت در امور سیاسی بود؛ اندیشهی که در
سدهی معاصر در ایران توسط روح الله خمینی و در مصر توسط
حسن البنا و سید محمد قطب در دنیای سیاست عملی ارائه شد.
حامیان این اندیشه بر خالف جریان سکوالرها باور دارند که
سیاست دینمداران ،عین دیانت شان است و دیانت شان ،عین
سیاست شان.
 آثار قلمی عرفانی
• حزب وحدت اسالمی افغانستان از کنگره تا کنگره
• دعا  ،پیوند معنوی انسان با خدا
• اسالم و راهکارهای مقابله با چالشها
• اخالق اسالمی – سلسله درسهای دوران جهاد
• صبر از دیدگاه قرآن
• تحوالت سیاسی و اجتماعی بامیان
• امام و انقالب اسالمی افغانستان
• مسئولیتهای دینی علما و روشنفکران
• اسالم و راهکارهای مقابله با چالشها
• اسالم و حاکمیت جهانی
سرانجام آقای عرفانی به تاریخ  22اکتوبر  2015با هفتاد و یک
سال زندگی بدرود حیات گفت .از آقای عرفانی  10دختر و  2پسر
بهجا مانده است که اغلب آنان باسواد میباشند و برخی از این
میان ،دوره ماستری را تکمیل کردهاند.

گاهی آدم فکر میکند که اگر پاکستان از هند
جدا نمیشد ،ما چه خاکی به سر خود میکردیم.
خوشبختانه حاال پاکستان پاکستان است و رویای
داشتن چنین کشوری در همسایهگی افغانستان
برای ما عم ً
ال تحقق یافته .البته منظورم این نیست
که اگر پاکستان کشور مستقلی نمیشد بازارهای
ما دیگر ساجیق نمیداشتند و از کیکها و کلچهها
و « َمالیی»های تاریخ گذشته پر نمیشدند .طبیعی
است که اگر در جهان فقط دو کشور باقی بمانند
(پس از جنگ اتمی روسیه با ناتو) و این دو کشور
افغانستان و یک کشور دیگر ،هر کشور دیگر ،باشند،
ِ
دست تمنا برای جنس
در آن صورت باز آن که
بیکیفیت دراز خواهد کرد ،افغانستان خواهد بود و
نه آن کشور دیگر .پس مسئله اقتصادی نیست .مسئله
روانی است .این طور :خداوند در دل ما انداخته،
و این دل به زبان روشنفکری همان روان است،
که ما هرچه میکشیم از دست پاکستان میکشیم.
شکایت عمدهی ما از کسانی که روزگار ما را سیاه
کرده اند و میکنند این نیست که چرا روزگار ما را
سیاه میکنید .شکایت ما این است که چرا به دستور
پاکستان و از بهر نوکری پنجابیان این کار را میکنید.
همین جا این را هم داخل قوس بگویم که پنجابیان
را معموال با صفات «مردار خوران» مزین مینماییم.
میبینیم که هفتاد نفر اسیر را قطار کردهاند که به زبان
فصیح پشتوی شیرین پیشاوری اظهار ندامت میکنند
و قسم میخورند که از این پس علیه ملت افغان
قدمی برنخواهند داشت .اما در همین حال جنرال
محترمی از اردوی ملی افغانستان با اشاره به همین
هفتاد نفر میگوید «این پنجابیان مردارخور امروز به
چنگ ما افتادهاند» .آدم کمی گیج میشود و با خود
فکر میکند که آخر اینها که پیشاوریان هستند نه
پنحابیان .ولی ،خوب ،فورا یاد آدم میآید که پیشاور
از ماست و ما خط دیورند را قبول نداریم و الخ.
یعنی قرار فع ً
ال این شده که دوستان جنایت کار لطف
کنند و جنایت خود را مثل شیر به نام نامی «افغان»
بکنند و جنایت خود را پاک و زالل نگه دارند و با
نام نجس پنجاب آلوده نکنند .نمیگوییم سر نبرند
و آتش نزنند و تیرباران نکنند و آدم نربایند .این
کارها را بکنند ،اما از برای نوکری بیگانهگان نکنند.
میخواهید دختر مردم را سنگسار کنید؟ بکنید .فقط
خدا کند بعدا ً معلوم نشود که این کار را به دستور «دِ
پنجابیان مردارخور اسپیان» کردهاید .وای به حال تان
اگر روشن شود که جنایت و وحشت تان خلوص
الزم افغانی را ندارد.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Amrullah Saleh
اگر رشایط طوری شود که ارتش پاکستان بهصورت مستقیم به
ام اشغال
کشور ما یورش آورده و قسمتی از خاک ما را مستقی ً
کند ،آنروز آغاز پیروزی ابدی ما خواهد بود .در آنصورت
میان ما و پیروزی بزرگ و مستحکم فاصله اندک زمانی وجود
خواهد داشت .میان ما و دشمن اصلی ما الیهای بنام طالب و یا هر گروه دیگر با
قبای دروغین دین و مذهب وجود نخواهد داشت .یکی از دالیل اینکه پاکستان
هیچگاه افغانها را وادار به ترک خاک خویش منیسازد همین است که میخواهد
ذخیره بزرگ رسبازگیری در اختیار داشته باشد .توسل به جنگ میان دو دولت هرچند
برای افغانستان در اول هزینه دارد اما رشایط را برای همیشه از بنیاد تغییر خواهد
داد .عریان سازی اهداف و چهره اصلی دشمن یکی از مشکالت ماست .تا زمانیکه
الیههای تقلبی دین و هویت نیمبند افغانی را از طالب دور نساختهایم ما هزنیه زیاد
میپردازیم و پاکستان هزینه به مراتب کمتر .برای تصفیه قندوز چند هزار رسباز ما
مرصوف است در حالیکه میدانیم این عملیات از کجا طرح ریزی شده بود و با چه
وسایلی .پس بیایید فکر کنیم اگر ما جنگ را از مرزهای خود بیرون سازیم فردایش
چه خواهد شد؟ مبباردمان شهرهای ما؟ تحریم اقتصادی؟ افزایش کمکهای نظامی
به طالب؟ اشغال کشور و یا چه؟ آیا راهی هست که ما جنگ فرسایشی صادر شده را
به جنگ فیصله کن تبدیل کنیم .جنگ فرسایشی هویت ملی را ضعیف میسازد ،حس
تعلق به خاک و مالکیت را ضعیف میسازد ،اقتصاد را از رشد و حرکت باز میدارد اما
جنگ بین دو دولت بیداری ملی ،روحیه بسیج همگانی و یک رنگی را ایجاد میمناید.
درین مرحله تنها فکر کنید و بیرون از قفسهها و کلیشههای فکری و تاریخی فکر
کنید.

خبرهای خارجی

وزیر دفاع امریکا:
دلیل نفوذ ایران در منطقه حضور آنان روی زمین بازی است
اطالعات روز :اشتون کارت ر ،وزیر دفاع ام ریکا
با انتقاد از کشورهای ع ربی حاشیه خلیج فارس
گفته است که دلیل نفوذ ای ران در منقطه ،حضور
نظامی زمینی است.
به نقل از ب یب یسی ،آقای کارتر گفته است که
کشورهای ع ربی حوزه خلیج فارس به اندازه
کافی ب رای گسرتش نفوذشان در سورسیه و ع راق
تالش من یکنند.
آقای کارتر در گف توگو با مجله ام ریکایی
آتالنتیک گفته است« :اگر به دنبال دلیل
اف زایش نفوذ ای ران یها باشید( ،م یبینید) آنها در
بازی حضور دارند ،روی زمین».
وزیر دفاع ام ریکا گفته است که از حضور ای ران
خشنود نیست و در عین حال گفته است که
کشورهای حاشیه خلیج فارس به جای حضور
زمینی ،در ارتفاع  30ه زار پایی (فوت) هستند.
آقای کارتر در حالی از کشورهای ع ربی انتقاد
م یکند که حدود ده روز پیش رییس ستاد
مشرتک ارتش ام ریکا گفته بود که ای ران ک متر
از دو ه زار نیروی نظامی در سوریه و ه زار نیروی





Ahmad Saeedi
با عرض سالم!
اکرثیت مسلامنان حقیقی به این باور اند که خانم رخشانه
قربانی فتوای هوس آلود قاضیها و مالهای شده است که
با دخرت خود زنا کرده و از او کودک چهار ساله دارند و بدتر
از این قربانی فتوای همجنسگرایان مدرسه حقانیه و اگوره ختک نیز شده است
که دین را بدتر از بیدینان از زیر ناف تا زیر شکم میبینند و گندیدهگیهای فکری
شانرا زیر پوشش دین توجیه میکنند که حاال تعفن شان منطقه و جهان را گرفته
است .آری رخ داد سنگسار یک خانم بنام رخشانه در والیت غور نه تنها خالف دین
است و با روحیه دین سازگاری ندارد بلکه عملی است دینستیزانه که دین اسالم
از آن نفرت دارد و عامالن آن جز دشمنان خدا و رسول خدا و نوکران شبکههای
جهنمی شخص دیگری منیباشند .هدف شان بد نام کردن و راندن دین از جامعه
است و ایجاد نفرت دینی در میان مردم تا بساط دین از جامعه برشی برچیده شود و
دین بهحیث پدیده دشمن انسان مطرح گردد .آنچه که از همه برایم رنج آورتر است
شورای علامی افغانستان در مورد خاموش اند .

نظامی در ع راق دارد.
آقای کارتر در مصاحبه با مجله آتالنتیک گفته
است که ام ریکا تالش م یکند ب رای کشورهای
حاشیه خلیج فارس روشن کند دلیل عدم نفوذ
آنها در ع راق و سوریه این است که این کشورها
داشنت ج تهای جنگند ه آخ رین سیستم را به

«کار سخت آموزش و ت ربیت نیروهای زمینی و
نیروهای عملیات ویژه» ترجیح م یدهند.
وزیر دفاع آم ریکا گفته است به جز امارات که
«نیرویی محدود اما قابل» (در یمن) دارد بقیه
کشورهای حاشیه خلیج فارس و همی نطور
مرص از چنین نیرویی برخوردار نیستند.

حمالت هوایی ائتالف به رهبری امریکا
در سوریه و عراق افزایش مییابد

Mehrabuddin Sherzad
جوان ابزاری به شیوه جوان گرایی
شاید من در تفکر اشتباه غرق شدهام و میخواهم نظریات
شام را با خود داشته باشم.
دیروز با جمعی از دوستان بعد از جلسات هفتهوار شورا به
رستورانت رفتیم تا چند دقیقهای در کنار هم نشسته و غذا بخوریم .چیزی ذهن مرا
به خود مشغول کرده بود که آن را با آقای رحامنی و دیگر دوستانم رشیک ساختم.
چند روز قبل شبکه جوانان فعال برای اصالح و تغییر عکسهایی متفاوتتر از
همیشه را از صفحه خویش نرش کردند که حاوی عکسهای آقای عمر داوودزی،
وزیر و سفیر اسبق دولت آقای کرزی ،بود که با مردم دیدارهایی داشته است .برایم
ابهام این بود که چه رابطهای میان شبکه جوانان برای اصالح و تغییر که داد از
جوانگرایی میزند و میخواهد نسل جوان را بسیج کند و آقای داوودزی بازنشسته
سیاسی است؟ البته من قبال هم حرکت  %35تغییر برای جوانان را که از سوی این
نهاد جوانگرا برگزار شده بود نقد کردم و در روزنامههای مختلفی مانند راه مدنیت
و وبسایت های خربی گوناگون چاپ شد .واقع ًا من از این شبکهها و نهادها بنام
جوان ترسیده و نگرانم که همه و همه زیرمجموعه سیاسیون که با اهداف خاص
خود همه را هدایت میکنند و در پی تغییر افکار و هدایت به سمت مشخصی
هستند و اعتامد آدم نسبت به این نهادها از بین میرود .واقع ًا زمانیکه سخنگوی
شبکه جوانان در تلویزیون میگوید ما بیش از  100هزار جوان را تحت پوشش
قرار دادهایم و از سوی دیگر آقای داوودزی در میان شان پیدا میشود و دیدارها را
رشوع میکند ،برایم بیشرت دفرت کمپاین و اپوزیسیون را تداعی میکند که جوانان
این مملکت بنامهای این و آن همیشه ابزار قدرت بودهاند و از روح ،روان و جسد
شان برای گام نهادن و رسیدن بر مسند قدرت استفاده میشود .من که شخصا آقای
داوودزی را در همین اواخر حکومت آقای کرزی در پستهای وزارت امور داخله
و سفارت و ریاست دفرت شناختم و بس .این تصاویر بیانگر اوج بیباوری است.
یعنی منیتوان به هیچ حرکتی بنام جوان و جوانان اعتامد کرد چون حاال میدانم
پشت رس همه یک دست هدفدار نهفته است که همه را به سوی خود میکشد ...
من که دیگر اعتامدی به نهادهای جوان و جوانگرایی ندارم .این همه حرکتهای
مدنی یعنی منادین و هدفمند برای رسیدن به قدرت .نظر شام دوستان چیست و
چه برداشتی از این حرکتهای به اصطالح جوان دارید؟ شاید من در تفکر اشتباه و
منفی گرایی غرق شده باشم....
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اطالعات روز :حمالت ه وایی ائتالف به
رهربی امریکا علیه گروه داعش در هفت ههای
آینده اف زایش م ییابد.
به نقل از رادیو زمانه ،چارلز ب راون ،رییس
ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای ه وایی امریکا
هفتم ن وامرب در نشست بی ناملللی نیروهای
ه وایی در دبی با اعالم این خرب گفت« :رشایط
آب و ه وایی و رسعت کند تحرکات زمینی
موجب شد تا در ماههای گذشته از حمالت
ه وایی ائتالف کاسته شود».
به گفت هی او ،حمالت ه وایی روسیه در منطقه
علت کاهش حمالت گروه ائتالف نبوده و
ت واف قنام های که با روسیه ب رای جلوگیری از

برخورد احتاملی جنگندههای دو طرف به
امضا رساندیم به خ وبی در حال اج را است.
رییس ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای ه وایی
امریکا افزوده که در حال حارض و با اف زایش
تحرکات نیروهای دولتی و مخالفان در جبهه
زمینی ،فرص تهای بیشرتی ب رای امریکا و
متحدان این کشور ب رای اف زایش حمالت
ه وایی خود به م واضع داعش ف راهم شده
است.
چالز ب راون گفت« :در صورتی که حمالت
ه وایی خود را اف زایش ندهیم ،حمالت
دش وارتر خ واهد شد .ب هخصوص به این علت
که به احتامل زیاد اعضای گروه داعش در

میان غی رنظامیان خود را مخفی م یکنند».
به روز جمعه نیز ارتش امریکا اعالم کرده
بود که امریکا و متحدان این کشور پن جشنبه
م واضع داعش در ع راق را  ۱۴بار و در سوریه ۹
بار هدف حمالت خود ق رار دادند .تا کنون از
تعداد تلفات این حمالت گ زارشی ارائه نشده
است.
ائتالف بی ناملللی به رهربی امریکا بیش
از یک سال یست که حمالت ه وایی علیه
م واضع داعش در ع راق و سوریه را آغاز کرده
است .روسیه نیز حدود دو ماه است که به
طور جداگانه م واضع گروههای مخالف دولت
سوریه را در این کشور مبباران م یکند.

دستیار رسانهای پوتین در واشنگتن درگذشت
اطالعات روز :گ زارشها از روسیه حاکی از آن
است که جسد دستیار رسان های پیشین والدیمیر
پوتین ،رییس جمهوری روسیه در هوتلی در
واشنگنت ،پیدا شده است.
به نقل از بی بی سی ،ریا نووستی و خربگ زاری
تاس گ زارش دادهاند ،میخائیل لسین که پیش از
این رییس رشکت قدرمتند گازپروممدیا بود ،روز
پن جشنبه مرده است.
خان واده آقای لسین به رسان ههای روسیه گفت هاند
که او از بیامری قلبی رنج م یبرده است.
گفته م یشود که جسد آقای لسین در اتاق هوتلی

در منطقه دوپان سیرکل ،در مرکز واشنگنت پیدا
شده است .پ ولیس هم اکنون در حال تحقیق در
مورد مرگ او است.
آقای لسین از سال  2004تا  2009دستیار رییس
جمهور روسیه بود و به ایجاد شبکه خربی «راشا
تودی» (روسیه امروز) کمک کرد.
اخی را ً پوتین از تأثیر گذاری میخائیل لسین در
شک لدهی رسان ههای مدرن روسیه قدردانی کرده
بود.
لسین سال گذشته استعفای خود را از رشکت
گازپروم مدیا اعالم کرده بود.

اعالم رسمی پایان شیوع ابوال در سیرالئون
اطالعات روز :سازمان صحی
جهان اعالم کرده است که کشور
سی رالئون به صورت کامل از
بیامری ابوال پاکسازی شده است.
به نقل از بی بی سی ،جمعه شب
ه زاران نفر از مردم این کشور به
خیابانهای فریتاون ،پایتخت
ریختند تا پایان دوره  ۴۲روزه بدون
ابتال به ابوال را جشن بگی رند.
در طی  ۱۸ماه حدود  ۴ه زار نفر در
جریان هم هگیری ابوال در سی رالئون
جان خود را از دست دادند.
اعالم پایان شیوع ابوال در این کشور
آلوده هنگامی صورت م یگیرد که
از زمان آخرین مورد ابتال ،دو دوره
 ۲۱روزه (زمان نهفتگی بیامری)

گذشته باشد.
به روز جمعه  ۶ن وام رب ،ارنست بای
کوروما ،رییس جمهور سی رالئون

از سازمان صحی جهان به دلیل
به تأخیر انداخنت اعالم حالت
فوقالعاده در این کشور  -در

ابتدای شیوع ابوال  -و همی نطور
محدود کردن رف توآمد در دوره
شیوع انتقاد کرده بود.
او گفت کشورش در آن زمان هر
کاری از دستش برم یآمده انجام
داده و دانش کافی ب رای مبارزه با
این بیامری را نداشته است.
لیربیا ،همسایه سی رالئون که ۴۸۰۰
نفر از شهروندانش را در اثر شیوع
ابوال از دست داد ،در ماه سپتامرب
(دو ماه پیش) عاری از ابوال اعالم
شد.
این در حال یست که در گینه،
کشور دیگر آفریقایی ،هنوز
م واردی از ابتال به این بیامری
گ زارش م یشود.
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ورزش

رونالدو:
مسی باعث ایجاد انگیزه در من منیشود
کریستیانو رونالدو هفته شلوغی از بابت
مصاحبه با رسان ههای معترب دنیا م یگذراند.
پس از  ،BBCکیکر و ،TALKSPORT
حاال ن وبت به  ،BTSPORTSرسیده تا با
فوق ستاره پرتگالی مصاحب های اختصاصی
ترتیب بدهد.
ویدئوی این مصاحبه ق رار است امروز پخش
شود اما گزیدههای آن دیروز پخش شد که
نشان م یداد مصاحبه جذابی از آب درآمده
است .رونالدو در بخشی از این مصاحبه در
مورد  5چهره ج وانی که م یت وانند در آینده،
به شامره یک دنیا بدل ش وند ای نگ ونه پاسخ
داد :اودگارد با ای نکه هنوز  16سال سن دارد
اما م یت واند به یک ستاره در دنیای فوتبال
بدل شود .از دیپای ،هازارد ،پوگبا و البته
نیامر هم م یت وانم نام بربم که هرکدام شانس
تبدیل شدن به شامره یک دنیا را دارند.
رونالدو در مورد توپ طالی امسال گفت:
من همیشه انسان صادقی هستم .من یت وانم
پنهان کنم که اگر ب رنده توپ طال نشوم،

احساس ناامیدی خ واهم کرد .همیشه از
دست دادن توپ طال م را آزار م یدهد ولی
بردن این افتخار تنها به خودم بستگی ندارد؛
این عن وانی است که با رای دیگ ران به دست
م یآید.
از این مساله شکایتی ندارم .من این عن وان
را سه بار تصاحب کردهام؛ درحالیکه زمانی
حتی فکرش را هم من یکردم که یک بار نیز
توپ طال را به دست بیاورم .سه بار فاتح توپ
طال شدن ،انگیزه مضاعفی به من داده است
و باید سخت تالش کنم تا یک بار دیگر به
این افتخار برسم.
رونالدو در مورد مسی چنین گفت :من
همیشه با انگیزه هستم و ب رای ای نکار نیاز
به بازیکن دیگری ندارم .این مسی نیست
که در من انگیزه ایجاد م یکند .او یک
فوتبالیست باورنکردنی است و شاید م را به
سمت بهرتین و بهرتین شدن سوق م یدهد؛
با این حال اط رافیانم م یدانند که من همیشه
پ راز انگیزه هستم.

کلوپ:
قصد اسرتاحت دادن
به بازیکنانم را ندارم
یورگن کلوپ ،رسم ربی لیورپول عن وان کرد که قصد دارد در
لیگ اروپا به روند انتخاب ترکیب تیمش ادامه دهد و نگ ران
روند بازیهای لیگ ب رتر نیست.
رسم ربی آملانی از ترکیب اصلی خود در دیدار مقابل روبین
کازان که با ب رتری  0-1تیمش هم راه بود استفاده کرد و حال
عن وان کرد که قصد دارد به این روند ادامه دهد و فاصله کم
بازیهای لیگ اروپا و لیگ ب رتر مشکلی ب رای تیمش ایجاد
من یکند.
او گفت :اگر در چمپی ون زلیگ حضور داشته باشید ،تیم شام
روزهای چهارشنبه و شنبه بازی م یکند .هی چکس من یگوید
که باشه ،با بازیکنان  17ساله مقابل رئال بازی م یکنیم .این
عادالنه نیست .بازیکنان تج ربه دارند ولی نه تج رب هی الزم
را .باید بازی کنیم ،من یت وانیم اس رتاحت بدهیم .این رشایط
ماست .تا به حال هم خوب پیش رفته است .چهار هفته
است که با ه مدیگ ر ،در کنار ی کدیگر کار م یکنیم .شش
بازی؟ تعداد بازی زیادی نیست که تج ربه مشرتک از آن
داشته باشیم .باید با این فکر پیش برویم که به رتین مت رین
در حال حارض ،بازیهای ماست.


فانخال:
باید خط حمله یونایتد تقویت شود



اوزیل راز موفقیتش در این فصل را
فاش کرد
مسوت اوزیل ،هافبک آرسنال عن وان کرد
که حضور مداوم و کامل در پیش فصل،
راز عملکرد درخشانش در طول فصل بوده
است.
اوزیل در  10بازی ب رای آرسنال 9 ،پاس گول
ب رای ه متیم یهایش ارسال کرده و بیش از
هر بازیکن دیگری در اروپا موقعیت ایجاد
کرده است .حال او معتقد است که راز این
عملکرد درخشانش تا به ای نجای فصل،
حضور کامل در پیش فصل تیمش بوده
است.
او گفت :فصل گذشته به دلیل مصدومیت
از ناحیه زانو چند ماهی از میادین به دور
بودم .امسال آماده هستم .هیچ مصدومیتی
ندارم و م یت وانم در بازیها مفید واقع شوم.

در حال حارض ،همه چیز خیلی خوب پیش
م یرود .ما در آرسنال ،مثل یک خان واده
کوچک ب رای ی کدیگر م یجنگیم .این را
م یت وان در زمین حس کرد .نشان م یدهد
که ما تشنه موفقیت هستیم و ب رای همین
است که م یخ واهم از کل تیم متجید کنم.
م یت وان در بازیها دید که ما بازیکنان خود
را به راحتی تغییر م یدهیم .ژیرو بازیکن
متفاوتی نسبت به والکات یا سانچز
است .ما در خط حمله بازیکنان مهم و
با انگیزهای داریم .این سه بازیکن که نام
بردم ،این فصل خیلی خوب گول زدهاند و
ب رای همین است که به آنها احتیاج داریم
زی را م یخ واهیم گولزنی کنیم .آنها ب رای
آرسنال خیلی مفید هستند.



مورینیو:
این محرومیت من را تغییر میدهد
ژوزه مورینی و ،رسم ربی چلسی ،اعالم کرد
بعد از پشت رس گذاشنت محرومیت یک
جلس های اش از حضور در ورزشگاه ،همه
چیز ب رایش تغییر خ واهد کرد.
آقای خاص به دلیل توهین به داور دیدار
تیمش مقابل وستهام ،ب رای یک جلسه از
حضور در ورزشگاه محروم شد و نت وانست
در دیدار دیشب مقابل استوک ،تیمش را
هم راهی کند.
او در مورد این محرومیت گفت :من قبال
از حضور روی نیمکت محروم شده بودم
اما محرومیت ازحضور در ورزشگاه ،باعث
م یشود کال نت وانم کارم را انجام بدهم.
این ج ریمه من را تغییر م یدهد .همه چیز
را تغییر م یدهد؛ همه چیز را .اندازه این
محرومیت به وضوح روی همه چیز تاثیر
م یگذارد .پاسخ من به س واالت کامال
متفاوت خ واهد بود .شیوه مشارکت من در
بازیها متفاوت خ واهد بود.

مورینیو ه مچنین با اشاره به رفتار یورگن
کلوپ در دیدار چلسی -لیورپول ،بار دیگر
اعالم کرد که برخورد اتحادیه فوتبال با
خودش متفاوت از سای رین است.
در دیدار چند روز قبل ،من  90دقیقه کنار
زمین ایستادم اما م ربی ح ریف مانند مایکل
جوردن م یپ رید واتفاقی نیفتاد .م یدانم که
ب رای من همیشه چیز متفاوت است .باید با
این مسئله کنار بیایم .فکر م یکنم پیامی
کهمقامات م یخ واهند به من بدهند ،کامال
واضح است.
مورینیو در پاسخ به این س وال که آیا این
محرومی تها ممکن است باعث شود
لیگ ب رتر را ترک کند،گفت :من یدانم .در
آینده ،م ربیان زیادی از حضور در ورزشگاه
محروم م یش وند زی را محرومیت از حضور
در ورزشگاه باید جانشین کلامت بسیار
بسیار توهین آمیزی شود که من من یخ واهم
استفاده کنم.

لوئیس فانخال ،رسم ربی منچسرتی ونایتد عن وان کرد که
قصد دارد در خط حمله خریدهایی انجام دهد.
شیاطین رسخ با به مثر رساندن تنها  2گول در چهار
بازی اخیرشان ،به شدت تحت فشار مطبوعات و رسان هها
ق رار گرفت هاند و بسیاری برچسب فوتبال خسته کننده به
فانخال و تیمش م یزنند .فروش آنخل دیماریا و عدم
موفقیت در خرید پدرو باعث شده تا رسم ربی هلندی باز
هم به دنبال خرید در خط حمله تیمش باشد.
او گفت :باید بیشرت گول ب زنیم و من با این ایده م وافقم
ولی فقط یک گول بیش از حریف .این چیزست که من
به آن فکر م یکنم و البته هنوز به بازیکنانی نیاز داریم که
خالقیت و رسعت را به کنارهها اضافه کنند 5 .ماه پیش
گفتم 3 ،ماه پیش گفتم و حاال م یگویم و دوباره خ واهم
گفت که ما باید پیرشفت کنیم.
فانخال درباره باال بودن انتظارات از او گفت :فکر
م یکنم وقتی ب رای منچسرتی ونایتد بازی م یکنید ،باید
در بهرتین فرم خود حارض باشید .این فرهنگ باشگاه
است .همه بازیکنانی که ای نجا م یآیند فشار را حس
م یکنند .باید با این فشار کنار آمد .ولی البته ،وقتی من
به ای نجا آمدم ما در ردهی هفتم بودیم و فصل گذشته
خیلی خوب کار کردیم .این فصل از فصل گذشته هم به
قهرمانی نزدی کتر هستیم.


فاش شدن مضمون صحبت رونالدو
در گوش بالن
کریستیانو رونالدو سه شنبه گذشته پس از امتام دیدار
تی مهای رئال مادرید و پاری سن ژرمن ،به سمت رسم ربی
 PSGرفت و با وی بصورت درگوشی چند ثانی های صحبت
کرد.
از آن روز ،گامنه زن یهای زیادی در مورد آنچه که رونالدو به
بالن گفت ،شنیده شده است .بحث پیوسنت رونالدو به پاری
سن ژرمن در تابستان آینده نیز داغتر از همیشه پ یگیری
م یشود .ن رشیه لوپاریزین دیروز ادعا کرد که رونالدو به بالن
گفته است :تیم شام خیلی خوب بازی م یکند و من عالقه
دارم با شام کار کنم .جالب ای نجاست که این ن رشیه چاپ
پاریس ،از صحت ادعای خود اطمینان دارد.
دیگر بر کسی پوشیده نیست که پاری سن ژرمن بسیار
عالقمند است تا در تابستان آینده ،رونالدو را به خدمت
شوبش گرم او در
بگیرد و این حرکت رونالدو ،ب هعالوه خو 
ت ونل ورزشگاه با نارص الخلیفی ،مالک قطری  ،PSGبر این
شایعات قوت بخشیدهاند.
رونالدو در حال حارض  21میلیون یورو سالیانه از رئال حقوق
دریافت م یکند و باشگاه بعدی او باید چیزی در همین حد
به وی پرداخت کند .گزین ههای زیادی در اروپا وجود ندارند
که بت وانند نیازهای مالی نابغه پ رتگالی را تامین کنند اما
بدون شک  PSGیکی از گزین ههای معدود است.
همه ای نها در حالی است که ژرژ مندس ،مدیر ب رنام ههای
رونالدو ،دیروز در واکنش به این شایعات اعالم کرد که
رونالدو فوتبالش را در رئال به پایان خ واهد رساند.
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گواردیوال:
اینگونه به نیمه نهایی  CLهم منیرسیم
پپ گ واردیوال ،رسم ربی بایرن ،در نشست
خربی دیروز خود به انتقاد از شیوه بازی
شاگردانش مقابل آرسنال پرداخت؛ در
حالیکه این بازی را بای رن یها  1-5به سود
خود خامته دادند.
هفته گذشته ،بایرن موفق شد با نتیجه
عالی  1-5از سد آرسنال گذر کرده و انتقام
شکست  0-2دو هفته پیش را از این تیم
بگیرد؛ با این حال پپ گ واردیوال ،چندان هم
از شیوه بازی شاگردانش راضی نیست.
او که در نشست خربی بازی با اشتوتگارت
رشکت کرده بود ،در مورد بازی مقابل
آرسنال گفت :مقابل آرسنال فقط 35

دقیقه خوب بودیم .ما باید کنرتل بیشرتی
روی توپ داشته باشیم و اجازه ندهیم تیم
مقابل به ما ضدحمالت زیادی ب زند؛ کاری
که آرسنال یها در انجامش موفق بودند .با
این بازیها من یت وانیم به نیمه نهایی لیگ
قهرمانان هم صعود کنیم.
مقابل ولفسبورگ هم وقتی  0-3جلو
افتادیم ،بازیمان افت کرد و محتاطتر
شدیم که این اشتباه است .باید توجه
داشت که آرسنال مقابل ما  4غایب بزرگ
داشت .رمزی ،چم ربلین ،والکات و آرتتا،
ستارگانی بودند که اگر مقابل ما حارض
م یشدند ،شاید آن نتیجه رقم من یخورد.



پیگرینی:
سیلوا به بازی مقابل لیورپول میرسد
مانوئل پیگرینی ،رسم ربی منچسرتسیتی،
اعالم کرد که داوید سیل وا ،ستاره اسپانیایی
تیمش ،بعد از دیدارهای ملی هفته آینده
م یت واند به میادین برگردد.
سیل وا که در دیدار ماه گذشته تیمش ملی
اسپانیا مقابل لوک زامبورگ در مقدماتی
یورو  2016از ناحیه قوزک پا دچار آسیب
دیدگی شد ،به تازگی متریناتش را از رس
گرفته است.
پیگرینی اکنون اعالم کرد که سیل وا م یت واند
در دیدار مقابل لیورپول که دو هفته دیگر
برگ زار م یشود،سیتی را هم راهی کند.
او به خ ربنگاران گفت :قوزک پای سیل وا

هنوز  100درصد بهبود پیدا نکرده است.
امیدوارم بعد از این  15روز ،او روب راه شود.
م ربیان تیم ملی اسپانیا هم م یدانستند
که او من یت واند بازی کند و از این نظر
مشکلی وجود ندارد.
این م ربی شیلیایی در مورد سایر بازیکنانی
که به تازگی مصدومیت را پشت رس
گذاشتند ،گفت :کلیشی ودلف برگشت هاند
اما شاید هنوز آماده بازی در ترکیب اصلی
نباشند .امیدواریم بعد از بازیهای ملی
همه بهبود پیدا کنند .ما هنوز بازیهای
زیادی داریم .امیدوارم بت وانیم بیشرت در
ترکیب اصلی تغییر ایجادکنیم.



بنزما بازی با سویا را از دست داد
پس از ک شوقوسهای ف راوان و شایعات
بسیاری که در مورد رسیدن بنزما به بازی
حساس امروز رئال مقابل سویا وجود
داشت ،بنیتس دیروز تایید کرد که ستاره
ف رانسوی ب رابر سویا حضور نخ واهد داشت.
مارکا دیروز ادعا کرده بود که بنیتس قصد
دارد به بنزما مقابل سویا میدان دهد تا او
بت واند از لحاظ روحی و بدنی به رشایط
مطلوب بازگردد .بنزما هفته گذشته درگیر
پرونده اخاذی از والبوئنا بود و یک شب را
نیز در پاریس تحت بازداشت پلیس ق رار

داشت .رافا بنیتس که در نشست خربی
بازی با سویا رشکت کرده بود در مورد
بنزما گفت :او م راحل پایانی بهبودی خود
را سپری م یکند و من ترجیح دادم در
موردش ریسک نکنم .بنزما به بازی مقابل
سویا نخ واهد رسید اما از لحاظ روحی
وضعیت مطل وبی دارد.
او پس از وقفه بازیهای ملی م یت واند
ب رای ما بازی کند .رئال عالوه بر بنزما،
کیلور ناواس ،خسه و مارسلو را نیز در
اختیار نخ واهد داشت.



شتزنی :آرسنال خانه من است
وویتخ شت زنی ،دروازهبان لهستانی تیم
 ASرم ،که ابتدای این فصل با ق راردادی
قرضی به پایتخت ایتالیا آمده است ،در
مصاحبه با  futbolfejs. plاعالم کرد که
دوست دارد دوباره به آرسنال برگردد :من از
 16سالگی در لندن زندگی کردم و ب رای
توپچ یها به میدان رفتم ،بدیهی است که
دوست دارم دوباره به لیگ برتر برگردم
ب رای آرسنال بازی کنم .آرسنال خانه من
است و ب ینهایت به این تیم عشق م یورزم.
در حال حارض ب رای رم به میدان م یروم،
با متام تالشم ب رای تیمم بازی م یکنم؛ در
دو ماهی که به رم آمدهام ،شیفته این شه ر،
مردمش و تیم قدرتمندمان شدهام؛ ما
تیم خیلی خ وبی داریم و م یت وانیم در این

فصل قهرمان رسی  Aشویم.
با این حال اگر روزی دوباره پیغامی از
سوی آرسنال یها دریافت کنم ،قطعا به
این تیم برمی گردم .من یخ واهم بگویم
رم ب رایم مهم نیست ،بر عکس ،من تیمم
را خیلی دوست دارم ،ولی اگر عالقه وافر
به چیزی را درک کنید ،این مسأله ب رایتان
قابل هضم است که چ هقدر آرسنال را
دوست دارم.
من به عن وان یک دروزاهبان ،چه در آرسنال
بازی کنم و چه در رم و حتی در تیم ملی
دوست دارم دروزاه ام را بسته نگه دارم .این
بهرتین عملکرد ب رای یک دروزاهبان است
و من مترین م یکنم تا به این امر دست
پیدا کنم.

محل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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نبود امنیت ،کار و آینده مبهم باعث فرار جوانان
از کشور میشود
اطالعات روز :شامری از دانشجویان و فعاالن
جامعه مدنی روز گذشته با راه اندازی راهپیامیی
نبود امنیت ،کار و آینده مبهم را از عل تهای
اصلی ف رار ج وان از کشور عن وان کردند.
اش رتاک کنندگان از وضعیت موجود نارضایتی
شان را با حمل پالک کارتهای« :من محصل
هستم ،من لیسانس و ماسرت هستم ،من انجنیر
هستم ،من داکرت هستم ،من ب رای آیندهی اطفامل
به خارج پناهنده م یشوم ،من امنیت و کار ندارم
و »...بیان کردند.
به نقل از اعالمی هی مؤسس هی مشارکت و عدالت،
اش رتاک کنندگان این راه پیامیی علت ف رار ج وانان
از کشور را نبود امنیت ،نداشنت شغل مناسب،
توجه نکردن دولت به نیاز مندیهای ج وانان و

تغییر یک زندگی مبهم و پر خطر دانستند.
ه مچنان در این راهپیامیی تیاتر خیابانی به منظور
آگاهی دهی از ع واقب ناگ وار مهاجرتهای
غیرقان ونی نیز اج را شد.
اسدالله حیدری ،یکی از اج را کنندگان تیاتر
خیابانی هدف از اج رای منایش را آگاهی دادن
از خط رهای مهاجرتهای غیر قان ونی بیان کرده
و تأکید م یدارد که مهاجرت در رشایط کن ونی ،به
هرعن وانی از مهاج ران ق ربانی م یگیرد.
زه را سلطانی ،یکی دیگر از اش رتاک کنندهای
این راهپیامیی نبود امنیت را بزرگت رین چالش
ف راروی مردم افغانستان دانسته و گفته که مردم
افغانستان هی چگ ونه امنیت ندارند ،از امنیت کاری
گرفته تا امنیت شغلی و امنیت روانی.

این اع رتاضها و نگ رانی از ف رار شهروندان کشور
در حال یست که از آغاز سال جاری ،شهروندان
کشور به ویژه ج وانان به شکل سیل آسا کشور
را به منظور رسیدن به کشورهای اروپایی ترک
کردند.
اما در روزهای اخیر کشور آملان که بیشرت
پناهجویان را در خود جای داده اعالم کرد،
پناهجویان افغان که به درخ واست آنها ج واب رد
داده م یشود از این کشور اخ راج خ واهد شد.
این موضع نگ ران یهای زیادی را میان شهروندان
و پناهجویان افغان به بار آورده است .نگ ران یها
این است که در وضعیت فعلی کشور برگرداندن
این پناهجویان جفا در حق آنها است و کشور
آمادگی الزم را ب رای پذیرش آنان ندارد.

