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تشت رسوایی فساد

با به تعلیق درآمدن وظیفه مشاور حقوقی اشرف غنی ،توجه
از حواشی به مرکز جلب شد و یکبار دیگر این گمان که
فساد گسترده نه در پیرامون و ادارات دیگر بلکه در ارگ
ریاست جمهوری وجود دارد ،در میان مردم تقویت شد.
تشت رسوایی فساد زمانی فرو ریخت که میان وزارت
شهرسازی و خلیلاهلل فیروزی یک قرارداد برای ساخت
«شهرک هوشمند» بسته شد .خلیلاهلل فیروزی یکی از
مقروضین کابلبانک است که از سوی محکمه به ده سال
حبس محکوم شده بود.
با آنکه این قرارداد از طرف غنی بیاعتبار خوانده و لغو
شد ،اما نفس امضای چنین قرارداد نه تنها شایبهی...

954

راهکارهای توسعه روستاهای افغانستان
سوم -ساخت زیربناهای اقتصادی
(سرک-برق و شبکه آبیاری)
سرک به مثابهی رگ حیات اقتصادی
در امر توسعه اقتصادی در روستاها از
اهمیت بنیادی برخوردار است .با تطبیق
برنامه توسعه روستاها ،میزان تولیدات
افزایش خواهد یافت و این تولیدات در
داخل روستاها به دلیل داشتن بازارهای
کوچک جذب نخواهد شد .بنا ًء این تولیدات
به بازارهای بزرگ که عموم ًا در شهرها
موقعیت دارند ،انتقال داده شوند...
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همکاری اقتصادی و مبارزه با تروریسم؛
محور گفتگوهای غنی و نظربایف

مشکل پاکستان در شرق میانه

ص4

ص2

خبرهای خارجی | ص6

 28تروریست در شین
جیانگ چین کشته شدند

اطالعات روز :چین اعالم کرده است که در
جریان عملیات پولیس در شین جیانگ ،محل
زندگی اقلیت مسلمان اویغور ،دستکم  28عضو
یک گروه «تروریستی» کشته شدهاند.
به نقل از دویچه وله ،حکومت ایالت شین
جیانگ روز جمعه خبر داد که پولیس  28عضو
یک گروه تروریستی را کشته است .به گفتهی
مقامهای محلی شین جیانگ ،این گروه به راه
اندازی حمالت چند ماه قبل در منطقه اغلب
مسلمان نشین غرب چین متهم بود.
وبسایت حکومتی «تیانشین» نوشته است که
این افراد در جریان  56روز تعقیب پس از حمله
ماه سپتامبر بر یک معدن ذغال سنگ در منطقه
اسکو کشته شدهاند...

تیراندازی و
گروگانگیری در
پایتخت مالی چند
کشته بر جای گذاشت

اطالعات روز :گزارشها از مالی ،یکی از
کشورهای شمالی آفریقا میرسانند که در
باماکو ،پایتخت این کشور تروریستان به
هوتلی حمله کرده و  ۱۷۰نفر را گروگان
گرفتهاند .شماری از گروگانها آزاد و سه نفر از
آنها کشته شدند .احتما ًال مهاجمان ،وابسته
به شبکه القاعده هستند.
به نقل از رادیو زمانه و ب ه گزارش خبرگزاری
فرانسه ،این حمله به روز جمعه  29قوس،
صورت گرفت و مهاجمان دو نفر بودند.
گزارشها میرسانند که هوتل رادیسون...

افزایش نرخ دالر
و کاهش قدرت خرید مردم

تا دو ماه دیگر افغانستان
چهار هلیکوپتر  MI25از هند دریافت میکند
اطالعات روز :گزارشها میرسانند که در سفر
مقامهای افغان به هند و در دیدار با مقامهای این
کشور توافق صورت گرفته که تا دو ماه دیگر هند
چهار هلیکوپتر  MI25را در اختیار دولت افغانستان
قرار میدهد.
رسانههای هندی گزارش دادهاند که حکمت خلیل
کرزی ،معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان كه در
هند به سر میبرد ،در دیدارش با مشاوران امنیتی ملی
هند ،بر تحکیم روابط دوجانبه و همچنان همکاریهای
نظامی و دفاعی بحث و گفتوگو كرده است.
شبکهی تلویزیونی ان .تی .وی هند ،گزارش داده
که خلیل کرزی در این دیدارها ،سال  2015را در
افغانستان سال پرخشونت خوانده و همچنان با اشاره
به خروج قوتهای بینالمللی از کشور گفته ،در جنگ
با تندروان نباید خال بوجود آید و روی همین دلیل به
هلیکوپترهای توپدار نیاز است.
در نتیجهی این دیدارها ،هند وعده سپرده که چهار
هلیکوپتر  MI25ساخت روس را در اختیار نظامیان
افغانستان قرار بدهد.
این همکاری در چارچوب پیمان راهبردی افغانستان و

هند که چهار سال پیش بین کابل و دهلی جدید منعقد
شده بود ،صورت گرفته است.
پیمان راهبردی میان هند و افغانستان در جریان
سفر حامد کرزی در سال  ۲۰۱۱میالدی ،به منظور

خبرنگار ناراضی | ص3

همکاری در بخشهای گوناگون میان دو کشور به
امضا رسید.
بخش زیاد این پیمان را همکاریهای دفاعی تشکیل
میدهد.

چهل تکه | ص5

رونمایی آدمها

افغانستانیزاسیون

یکی از کارهای ارزشمندی که بعد از سقوط طالبان در افغانستان
رواج یافته ،رونمایی از آدمها است .آدمهاییکه به تنهایی بیشتر
از تمام قوانین و مقررات افغانستان میارزند .مهم نیست شمار
این آدمها به چند میرسد ،مهم این است که چندیست به شمار
این آدمها افزوده میشود .ناگفته نباید گذاشت که مراسم و
شیوهی رونمایی از یکی به دیگر ،فرق دارد...

یک وقت رییسجمهور به جوانان گفته بود هی چه خبر است
همهی تان به سوی اروپا روی آوردهاید .بنشینید که افغانستان
را برای تان اروپا بسازیم .اما به سرعت معلوم شد که اروپا
ساختن میهن عزیز ما به آن سهولت که رییسجمهور گمان
میکرد هم نیست .این شد که بعضی از برادران پیرو «فرقهی
َب َبو ّیت» دل شان به حال رییسجمهور مان سوخت...
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نیمار :ترسی از فضای
ورزشگاه برنابئو ندارم

نیمار یک روز مانده به بازی بزرگ رئال مادرید
و بارسلونا در سانتیاگو برنابئو (دیروز) ،در
یک مصاحبه اختصاصی با موندودپورتیوو ،به
صحبت در مورد این دوئل حساس پرداخت.
این پنجمین الکالسکویی است که نیمار در
آن حضور خواهد یافت .تاکنون او سه برد و دو
باخت مقابل رئال را تجربه کرده و  2گول نیز به
این تیم زده است.
نیمار در مورد الکالسیکو و دو گولش به
کهکشانیها چنین گفت :امیدوارم بازی فردا
مثل سه دفعهای که در الکالسیکو پیروز شده
ام ،برایم خوشیمن باشد .اولین گولی که به
رئال زدم همیشه در خاطرم...

خامس:
برای الکالسیکو
کامال آماده ام

خامس رودریگز ،ستاره خط میانی رئال مادرید،
شایعات اخیر در مورد آماده نبودنش در آستانه
دیدارمقابل بارسا را رد کرد .
این ستاره کلمبیایی به دلیل مصدومیت ،در
این فصل تنها در سه دیدار برایکهکشانیها
به میدان رفت .او در آخرین دیدار رئال پیش از
بازیهای ملی برابر سویا ،تنها  27دقیقهبازی
کرد؛ با این وجود توانست گول دوم تیمش را
در شکست  2-3در سانچس پیس خوان به ثمر
برساند .
او که در هر دو دیدار اخیر کلمبیا در مقدماتی
جام جهانی  2018مقابل شیلی...
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یادداشت روز

تشترسواییفساد
جواد ناجی

با به تعلیق درآمدن وظیفه مشاور حقوقی اشرف غنی ،توجه از
حواشی به مرکز جلب شد و یکبار دیگر این گمان که فساد گسترده
نه در پیرامون و ادارات دیگر بلکه در ارگ ریاست جمهوری وجود
دارد ،در میان مردم تقویت شد .تشت رسوایی فساد زمانی فرو
ریخت که میان وزارت شهرسازی و خلیلالله فیروزی یک قرارداد
برای ساخت «شهرک هوشمند» بسته شد .خلیلالله فیروزی یکی
از مقروضین کابلبانک است که از سوی محکمه به ده سال حبس
محکوم شده بود.
با آنکه این قرارداد از طرف غنی بیاعتبار خوانده و لغو شد ،اما
نفس امضای چنین قرارداد نه تنها شایبهی فساد در ارگ ریاست
جمهوری را از میان برنداشت بلکه بیشتر هم کرد .اکنون اشرف
غنی برای ایجاد شفافیت در هفته گذشته یک هیئتی را بهمنظور
بررسی این قرارداد غیرقانونی و چهگونگی نقش مقامات در آن،
توظیف کرده است و همچنان وظیفه مشاور حقوقیاش را در رابطه
به همین موضوع تا اعالم نتایج بررسی از طرف هیئت به تعلیق
درآورده است.
عبدالعلی محمدی ،مشاور حقوقی غنی در واکنش به دستور رییس
حکومت وحدت ملی در فیسبوکش نوشته است که «من مسئول
تطبیق طرزالعملی بودم که از سوی کابینه تصویب و توسط رییس
جمهور توشیح شده است ».محمدی نوشته است« :دو گروه
مشخص در صدد بدنامی من و عقیم کردن پروسه تصفیه کابل
بانک هستند .انشاءالله در فرصت مناسب از آنها سخن خواهم
گفت».
قضیهی کابلبانک ،آنگونه که غنی از پایان آن به عنوان یک
دستآورد حکومتش یاد میکند نه تنها حل نشده است بلکه پرده از
ناکامی حکومت وحدت ملی در مبارزه علیه فساد هم برداشته و به
خوبی نشان میدهد که سران این حکومت بدون هیچ مالحظهی
تا چه حد به مردمش دروغ میگویند .اکنون عالوه بر شک و
گمانها در مورد پرونده کابلبانک ،پرسشهای جدی و مهمی در
مورد چهگونگی قرارداد شکل گرفته که ارگ باید به آن پاسخ دهد.
فع ًال آنچه واضع است این مسئله است که در امضای قرارداد،
وزیر شهرسازی ،نماینده فوقالعاده اشرف غنی در امور حکومتداری
خوب و عبدالعلی محمدی حضور داشته است .از میان این همه،
اما ،چرا تنها پای مشاور حقوقی غنی به میان کشیده شده است؟
چرا نماینده فوقالعاده غنی و وزیر امور شهرسازی کنار گذاشته
شده و گروههاییکه به گفته محمدی در صدد عقیم کردن قضیه
کابلبانک هستند ،چه کسانی هستند؟ و چرا غنی نام آنها را افشا
نمیکند؟
اینکه واقعیتهای پشت پرده چیست ،باید منتظر اعالم گزارش
از جانب هیئت نشست اما با توجه به پیشینهی تلخ و ناکام هیئت
در امور حقیقتیابی ،آیا این انتظار برای پی پردن از ماجرا بیهوده
نیست؟ چنانکه تا هنوز مردم شاهد اعالم نشر گزارش از سوی
هیچ هیئتی که تا اکنون از طرف حکومت تعیین شده ،نیست
ممکن یکبار دیگر مسئله فساد در چهگونگی عقد قرارداد با چنین
سرنوشتی دچار شود و مردم از واقعیتها دور بماند.
صورت مسئله روشن است :قرارداد با شک و تردیدهای جدی روبهرو
است و احتمال فساد بسیار باال است .مردم چشم امید به تحقق
وعدههای سران حکومت وحدت ملی برای کاهش فساد دوخته بود
و حاال این امیدها نه تنها به ناامیدی تبدیل میشود ،بلکه براساس
نظرسنجی بنیاد آسیایی بیشتر از نیم مردم فکر میکند حکومت در
مسیری غلطی نیز در حرکت است .سران حکومت وحدت ملی چنین
تصویری از حکومت شان به مردم ارائه کرده و این مسئله خطرناک
است .دو نظرسنجی که در یک سال صورت گرفته نشان میدهند
بیشتر از  81درصد مردم از حکومت ناراضی است و نیمی از جمعیت
کشور فکر میکند حکومت در مسیر اشتباه در حرکت است و اگر
راهپیمایی بیسابقه در کابل و والیات را اضافه کنیم ،برای حکومت
وحدت ملی چه حیثیت و آبرویی باقی میماند؟ امنیت وخیم است،
مهاجرت به یک بحران جدی تبدیل شده ،پول افغانی هر روز ارزش
خود را در برابر اسعار خارجی از دست میدهد ،نرخ بیکاری به اوج
رسیده و از قرار معلوم ارگ نیز به نهانخانه فساد تبدیل شده است.
از این رو ،حاال از حکومت هر چند فاسد انتظار این را داریم که
فساد پیشگان را افشا و محاکمه کند .از مشاورحقوقی رییس جمهور
نیز انتظار میرود که آنچه او وعدهی افشای آن را داده است ،برای
مردم افشا کند.

همکاری اقتصادی و مبارزه با تروریسم؛
محور گفتگوهای غنی و نظربایف
اطالعات روز :رییس جمهور غنی که روز
پنج شنبه به قزاقستان رفته بود ،در دیدار
با نور سلطان نظربایف ،رییس جمهور
قزاقستان ،روی مسایل اقتصادی ،تجارتی و
مبارزه با تروریسم بهویژه داعش ،گفتوگو
کردند.
در خربنامهی ریاست جمهور آمده است که
روسای هر دو کشور نگرانی شان را به خاطر
تهدیدات امنیتی موجود در مناطق مرزی
آسیای مرکزی و افغانستان به دلیل افزایش
فعالیتهای گروههای تروریستی بیناملللی
به ویژه داعش ابراز کردند.
در خربنامه آمده است« :هر دو طرف از
مقابله موفقانه قوای امنیتی ملی افغانستان در
برابر افراطگرایان مسلح استقبال منودند و
موافقه کردند تا همکاری متقابل ارگانهای
با صالحیت دو کشور در مبارزه مشرتک با
تروریسم بیناملللی ،افراطگرایی و مواد
مخدر تشدید گردد ».
رییس جمهوری قزاقستان در این دیدار
بر گسرتش همکاری میان هر دو کشور
در عرصههای اقتصادی ،سیاسی و امنیت

جهانی تأکید کرد .آقای بایف افزود که
کشورش از استقرار صلح و ثبات هرچه
رسیع در افغانستان حامیت میکند و در
چهارچوب همکاری متقابل دو جانبه و چند
جانبه در این عرصه کمک خواهد کرد.
دفرت ریاست جمهوری از امضای چندین
توافقنامه میان دو کشور نیز خرب داده اما
معلومات ارائه نکرده که توافقنامهها در
کدام بخشها است.
روسای جمهور هر دو کشور بر مؤثریت
فعالیت کمیسیون مشرتک بینالحکومتی
میان افغانستان و قزاقستان در عرصه
همکاریهای تجارتی و اقتصادی تاکید
منودند که قرار است نشست بعدی آن در
سال  ۲۰۱۶در شهر کابل برگزار گردد.
خربنامه افزوده که رییس جمهور غنی از
رییس جمهور قزاقستان به خاطر کمکهای
اقتصادی مفید این کشور برای افغانستان و
مردم ،به ویژه از کمکهای برشدوستانه
دوامدار این کشور برای مترضران حوادث
طبیعی در افغانستان و از تخصیص کمک
مالی برای اعامر زیربناها در والیات

یک مقام دولتی لوگر
به اتهام رشوهستانی
بازداشت شد

اطالعات روز :گزارشها به نقل از
مقامهای والیت لوگر میرسانند که
اجمل سهاک ،رییس معادن و پرتولیم
این والیت به اتهام رشوهستانی و
استخراج غیرقانونی معادن کرومیت
بازداشت شده است.
به نقل از رادیو سالم وطندار ،سلیم
صالح ،سخنگوی والی لوگر گفته که
آقای سهاک روز پنج شنبه از منطقهی
شهرنو کابل توسط مأموران امنیت ملی
و منایندهیی از دادستانی کل کشور
بازداشت شده است.
آقای صالح افزوده که رییس معادن و
پرتولیم لوگر به نهادهای عدلی و قضایی
برای بررسی بیشرت معرفی خواهد شد.
این در حالیست که دو هفته پیش
کمیتهیی متشکل از منایندگان ریاست
امنیت ملی ،شورای والیتی و فرماندهی
پولیس به دستور والی این والیت مأمور
شد تا وجود فساد در ریاست معادن و
پرتولیم لوگر را بررسی کنند.
عدالت عبدالرحیمزی ،معاون شورای
والیتی و یکی از اعضای این کمیته گفته
که یافتههای آنان وجود فساد در دستگاه

این ریاست را تایید میکند.
تاکنون اجمل سهاک و دیگر مسئوالن
ریاست معادن و پرتولیم در این مورد
واکنش نشان ندادهاند.
همچنان گزارشها حاکی از بازداشت
رییس ادارهی اراضی لوگر است.
محمدجان عابد ،مدیر مبارزه با جرایم
جنایی فرماندهی پولیس این والیت
گفته که هفتهی گذشته عبداالحد،
رییس اداره اراضی نیز توسط مأموران
امنیت ملی به اتهام رشوهستانی بازداشت
شده است.
پیش از این محمدحلیم فدایی ،والی
لوگر گفته بود که بر بنیاد فرمان رییس
جمهور غنی جلو استخراج غیرقانونی و
قاچاق سنگ کرومیت در این والیت
گرفته شده است .آقای فدایی افزوده
بود که پیش از این ،کرومیت لوگر از
سوی شامری استخراج شده و بهصورت
غیرقانونی به دیگر کشورها صادر
میشد ،اما فرمان رییس جمهور در این
باره سبب شده تا نیروهای امنیتی مانع
استخراج و قاچاق این سنگ شوند.

 12جنگجوی داعش
در ننگرهار کشته شدند

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت
ننگرهار در رشق کشور از درگیری
نیروهای امنیتی با گروه داعش خرب
دادهاند که در نتیجهی این درگیری 12
عضو داعش کشته شدهاند.
به نقل از بی بی سی ،حاجی غالب،
ولسوال اچین ننگرهار گفته که پنج
شنبه شب جنگجویان داعش بر یک
پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقهی
عبدالخلیل حمله کردند که درگیری
برای سه ساعت ادامه داشته است.
گزارشها میرسانند که بعد از
درگیری و تلفات داعش ،جنازه چهار
جنگجوی این گروه در محل باقی
مانده است.
آقای غالب افزوده که در این درگیری

سه تن از نیروهای امنیتی کشور زخمی
شدهاند.
جنگجویان داعش با حضور شان در
افغانستان از آغاز سال جاری ،بیشرت
در والیت ننگرهار فعالیت کرده و
ولسوالیهای اچین و کوت از جمله
نخستین خاستگاههای داعش به شامر
میروند.
جنگجویان داعش برای نخستین بار
جنگهای جبههای را علیه نیروهای
امنیتی در این ولسوالیها راه اندازی
کردند.
از سال جاری تاکنون چندین حمله
هوایی بر مواضع داعش در این والیت
انجام شده است که در نتیجه شامری
از افراد مهم داعش کشته شدند.

سمنگان ،بامیان و غیره ابراز تشکری کرد.
همچنان آقای غنی از ابتکار قزاقستان برای
ایجاد «سازمان اسالمی امنیت غذایی»
حامیت منود و ابراز آمادگی منود تا روند
تصویب آن ترسیع گردد.
به نقل از خربنامه ،رییس جمهور غنی با
تشکری از آقای بایف به خاطر عملی
سازی برنامه آموزشی برای مردم افغانستان،
همچنان خواهان متدید این برنامه شد.
برنامه آموزشی که از سال  ۲۰۱۰آغاز
گردیده ،در چارچوب آن حدود ۹۰۰
دانشجوی افغان در رشتههای مختلف
مرصوف آموزش هستند.
همچنان رییس جمهور غنی از کمپنیهای
قزاقستانی دعوت کرده تا در داوطلبیها برای
ساخت راه آهن ،جادهها ،احداث لینهای
برق و سایر پروژههای ملکی در افغانستان
اشرتاک منایند .غنی افزوده که افغانستان
برای اشرتاک کمپنیهای قزاقستانی در
پروژههای اقتصادی کمک خواهد کرد.
در خربنامه آمده« :هر دو طرف آمادگی
شان را به خاطر کمک برای استفاده حداکرث

از مسیرهای جدید ترانسپورتی به خاطر
انتقال و مبادله کاالهای تجارتی از قزاقستان
و افغانستان و برعکس با در نظرداشت افتتاح
راه آهن «قزاقستان-ترکمنستان-ایران» و راه
آهن در حال اعامر «ترکمنستان-افغانستان»
اعالم کردند .هردو کشور باور دارند که
امضای توافقنامه ترانزیتی با کشورهای
که در مسیر دو کشور قرار دارد با اهمیت
میباشد».
قزاقستان از رییس جمهور افغانستان به
خاطر حامیت از نامزدی جمهوری قزاقستان
برای عضویت غیردایمی در شورای امنیت
سازمان ملل متحد برای سالهای  ۲۰۱۷و
 ۲۰۱۸تشکر کرد.
در این دیدار هر دو طرف یادآور شدند که
آستانه و کابل روی مسایل بیناملللی تفاهم
کامل دارند.
روسای جمهور هر دو کشور در این دیدار
وضعیت کنونی و آینده پیرشفت همکاریها
میان جمهوری قزاقستان و جمهوری اسالمی
افغانستان را مورد بحث قرار دادند .

نخستین کنگرهی سراسری ادبیات؛

جایگاه اهل ادب را برگردانیم
اطالعات روز :نخستین کنگرهی
رسارسی ادبیات افغانستان با
حضور شاعران افغانستان ،ایران و
تاجیکستان در کابل برگزار شد.
این نشست به روز جمعه 29 ،عقرب،
به میزبانی اتحادیه نویسندگان
افغانستان در دانشگاه ابن سینا برگزار
شده بود.
رضا محمدی ،رییس اتحادیه
نویسندگان افغانستان که در این
نشست صحبت میکرد ،گفت...« :
ما نیاز داریم تا بدبینی خود را کم
کنیم .سنت مرسومی که باعث شده
ما با شک و تردید به همدیگر نگاه
بکنیم ،باید تغییر کند».
محمدی افزود ،ما تالش میکنیم
زیربنایی برای اقتصادی ساخنت
ادبیات ایجاد کنیم .شاعران کتاب
شان را با هزینه شخصی خود شان
چاپ میکنند و بعد در بازار رایگان
توزیع میکنند.
به گفتهی محمدی ،دولت و نهادهای
مختلف در این زمینه کار منیکند و
ما میخواهیم با برگزاری این چنین

نشستها «جایگاه اهل ادب» را پس
برگردانیم .ادبیات و نویسندگی باید
حرفهای شود تا اهل قلم بتواند از قلم
خودش نان بخورد.
آقای محمدی همچنان گفت،
سالها جنگ در افغانستان سبب
شده است تا پراکندگی دامن اهل
قلم این کشور را بگیرد و تا جایی
باعث خلق بدگامنیها و طرح
مسایل قومی میان نویسندگان کشور
گردد .او افزود ،بنابراین اینجا دور
هم جمع شدهایم تا ارتباط میان
اهل قلم با دیگر اهل قلم در بیرون
از افغانستان ایجاد کنیم و تا ادبیات
افغانستان بتواند راه خود را به بیرون
از این پراکندگی پیدا کند.
عسکر حکیم ،رییس اتفاق
نویسندگان تاجیکستان ،دوکتور
رستم علوی ،دوکتور هادی کیارسی
رییس کانون ادبیات ایران ،دوکتور
فاطمه شمس ،شاعر ایرانی ،علی
اکربشاه از هندوستان و دهها شاعر
و نویسندهی دیگر در این نشست
حضور یافته بودند.

در عملیات نظامی روز چهار شنبه 91
طالب کشته شدند

اطالعات روز :وزارت داخله با نرش
خربنامهای از کشته شدن 91 ،شورشی
طالب در نتیجهی عملیات پاکسازی
نیروهای امنیتی روز چهار شنبه در
چندین والیت خرب داده است.
وزارت داخله گفته که این عملیات
در مربوطات والیتهای ننگرهار،
فاریاب ،ارزگان ،میدان وردک ،هرات
و هلمند راه اندازی گردیده بود که در
نتیجه ۹۱،تن از دشمنان مردم افغانستان
کشته و یک تن دیگر زخمی شده
است.
این وزارت هدف راه اندازی این

عملیات پاکسازی را تأمین بهرت امنیت
و جلوگیری از بازگشت شورشیان و
تروریستان به محل خوانده است.
وزارت داخله در این خربنامه از تلفات
نیروهای امنیتی در جریان این عملیات
چیزی نگفته است.
خربنامه افزوده که در این عملیات
مقداری جنگ افزار بدست نیروهای
امنیتی کشور افتاده و در حال حارض
در شامری از والیتهای کشور
عملیات پاکسازی به هدف رسکوب
و نابودی دشمن جریان دارد.

راهکارهای توسعه روستاهای افغانستان
رحمن اتابک ،استاد انستیتوت
ملی اداره و مدیریت
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خبرنگار ناراضی

بخش سوم و پایانی

هادی دریابی

رونمایی آدمها

سوم -ساخت زیربناهای اقتصادی (سرک-برق
و شبکه آبیاری)
سرک به مثابهی رگ حیات اقتصادی در امر توسعه
اقتصادی در روستاها از اهمیت بنیادی برخوردار
است .با تطبیق برنامه توسعه روستاها ،میزان
تولیدات افزایش خواهد یافت و این تولیدات در
داخل روستاها به دلیل داشتن بازارهای کوچک
جذب نخواهد شد .بنا ًء این تولیدات به بازارهای
بزرگ که عموماً در شهرها موقعیت دارند ،انتقال
داده شوند .یعنی شهرها ،بازار خوبی برای فروش
تولیدات روستاها به شمار میروند .اما به دلیل
عدم موجودیت راههای مواصالتی و یا نامناسب
بودن آن ،مصارف حمل و نقل این تولیدات
بیش از حد افزایش یافته و یا در بین راه فرسوده
میشوند (اگر قابل فرسوده شدن باشد) .بهمنظور
حمل و نقل تولیدات روستاها به بازارهای بزرگ
شهری ،به ساخت سرک نیاز است .وصل کردن
تمام روستاهای کشور به شهرها در حال حاضر
ناممکن به نظر میرسد اما ساختن راههای
مواصالتی از مراکز ولسوالیها به مراکز والیات و
از مراکز والیات به شهرهای برزگ دور از امکان
نخواهد بود.
برق بهعنوان نیروی محرک ،چرخهی تولید را به
حرکت میآورد .فقدان برق باعث میشود که
هیج کارخانه تولیدی ایجاد نشود و حتا زندگی
عادی نیز به مشکالت جدی روبهرو شود .اگر
قرار باشد سطح تولیدات در روستاهای کشور
افزایش یابند ،بدون موجودیت برق امکان پذیر
نخواهد بود .بنابراین تأمین برق مورد نیاز در متن
برنامه توسعه اقتصادی روستاها قرار گیرد.
در حال حاضر افغانستان  600میگاوات برق خود
را از منابع آبی و وارداتی تأمین میکند .این در
حالی است که افغانستان حدود  2500میگاوات
برق در سطح کشور نیاز دارد .اما خوشبختانه
طبق مطالعات انجام شده ،افغانستان ظرفیت تولید
معادل  23هزار میگاوات برق را صرف از منابع
انرژی آبی دارا میباشد .احداث دو تاسه بند برق
میتوانند که هر روستا در دورترین نقطه کشور از
برق مستفید شود.
شبکههای آبیاری یکی از زیربناهای اساسی
اقتصاد زراعتی به شمار میروند که میتوانند آب
و خاک را بهصورت مساعد ترکیب نموده و زمینه
را برای تنوع تولید در بخش زراعت ایجاد نمایند.
افغانستان نیاز شدید به ساخت شبکههای آبیاری
دارد ،چون از یک طرف میزان آبهای سرگردان

آن قابل مالحظ است و از جانب دیگر به نسبت
نداشتن بارانهای موسمی زراعت این کشور
شدیدا ً آسیبپذیر میباشد .در چنین شرایط،
ایجاد سیستمهای آبیاری میتوانند زراعت را از
آسیبپذیری نجات دهد و سیستمهای آبیاری
بدون احداث شبکههای آبیاری امکانپذیر
نیست .در حال حاضر در افغانستان حدود 6
هزار شبکه آبیاری وجود دارد که از این میان
تنها  1400شبکه آن فعال میباشند و متباقی آن
غیر فعال است .چنانچه همه شبکههای آبیای
مورد نیاز احداث گردد طوری که  9.61میلیون
هکتار اراضی زراعتی کشور را تحت آبیاری
قرار دهند ،نه تنها نیازمندیهای داخلی را مرفوع
مینمایند بلکه تولیدات زراعتی یک قلم عمده
صادرات کشور را نیز تشکیل خواهند داد.
راهکار سوم :ایجاد انستیتوتهای کریدتی
در مناطق روستایی کشور نوعی از فقر حکم
فرماست که در اثر توسعه نیافتگی نیروی انسانی
و منابع طبیعی بوجود آمده است .میزان توسعه
یافتگی یک جامعه بستگی به استفاده کارا و
درست از منابع طبیعی آن دارد .از آنجاییکه
در مناطق روستایی از منابع طبیعی به دلیل
عقب ماندگی نیروی انسانی استفاده کارا و
موثر صورت نمیگیرد ،زمینه توسعه فراهم
نمیگردد و از جانب دیگر عدم استفاده درست
از منابع طبیعی سطح عاید کاهش یافته و باالثر
آن پسانداز و سرمایهگذاری به صفر تقرب
مینماید .عالوه براین ،میزان مصرف به اندازهی
کم است که نمیتوان هیج محدویتی را باالی
آن بهمنظور کاهش مصرف و تشکیل پسانداز
و سرمایهگذاری وضع کرد .به این دلیل هیچ منبع
سرمایهگذاری در مناطق روستایی کشور وجود
ندارد.
بهمنظور تهیه سرمایه در مناطق روستایی،
نهادهای کریدتی که قرضههای کوچک را در
اختیار زارعین و همچنان متشبثین که عالقهمند
به راهاندازی تشبثهای خرد دارند قرار میدهند،
ایجاد شوند تا اینکه سرمایه مورد نظر در مناطق
روستایی به هدف تنوع و بهبود تولیدات روستایی
فراهم گردد .حدود ده موسسه کریدتی در زمینه
قرضههای کوچک در مناطق مختلف افغانستان
فعالیت مینمایند اما بهصورت کل نتایج قابل
مالحظهی به دلیل بعضی موانع حصول نگردیده
است و دولت افغانستان نیز در سال  2008برنامه
ده سالهای را تحت عنوان «افغانستان در مسیر

ترقی» با بودجه بالغ بر  585میلیون دالر امریکایی
در چوکات وزارت احیا و انکشاف دهات روی
دست گرفت .براساس این برنامه ،به صنایع
کوچک ،متوسط و گروههای مشترکالمنافع
قرضه ارائه میگردد .هدف از ایجاد انستیتوت
کریدتی که در بخش اعطای قرضههای کوچک
فعالیت نماید ،عبارت از ایجاد انستیتوت کریدتی
است که در قدم نخست دارای مدیریت سالم،
فعال و فراگیر بوده و در قدم دوم در اعطای
قرضهها شرایط خاصی لحاظ گردد .لغو ربح (به
دلیل محدودیت دینی) و ترویج مدلهای اسالمی
تمویل سرمایه مانند مشارکه ،مضاربه و مرابحه،
اعطای قرضه صرف در بخشهای تولیدی
و براساس طرح از پیش تهیه شده که قابلیت
تطبیق را داشته باشد ،انجام گیرد .در کنار اینها
انستیتوتهای کریدتی مشورهها و آموزشهای
الزم را بهخاطر استفاده بهتر از قرضهها برای قرضه
گیرندگان فراهم نمایند.

در مناطق روستایی کشور نوعی
از فقر حکم فرماست که در اثر
توسعه نیافتگی نیروی انسانی
و منابع طبیعی بوجود آمده
است .میزان توسعه یافتگی یک
جامعه بستگی به استفاده کارا
و درست از منابع طبیعی آن
دارد .از آنجاییکه در مناطق
روستایی از منابع طبیعی به دلیل
عقب ماندگی نیروی انسانی
استفاده کارا و موثر صورت
نمیگیرد ،زمینه توسعه فراهم
نمیگردد و از جانب دیگر عدم
استفاده درست از منابع طبیعی
سطح عاید کاهش یافته و باالثر
آن پسانداز و سرمایهگذاری
به صفر تقرب مینماید .عالوه
براین ،میزان مصرف به اندازهی
کم است که نمیتوان هیج
محدویتی را باالی آن بهمنظور
کاهش مصرف و تشکیل
پسانداز و سرمایهگذاری
وضع کرد .به این دلیل هیچ
منبع سرمایهگذاری در مناطق
روستایی کشور وجود ندارد.

یکی از کارهای ارزشمندی که بعد از سقوط طالبان در افغانستان رواج
یافته ،رومنایی از آدمها است .آدمهاییکه به تنهایی بیشرت از متام
قوانین و مقررات افغانستان میارزند .مهم نیست شامر این آدمها به
چند میرسد ،مهم این است که چندیست به شامر این آدمها افزوده
میشود .ناگفته نباید گذاشت که مراسم و شیوهی رومنایی از یکی به
دیگر ،فرق دارد .مثالً یکی اینگونه رومنایی میشود :سابق خلبان
بود ،کلید طیاره پیشش بود ،کمی گدودی شد ،فالنی ولد فالنی طیاره
را برد به مملکت دیگر فروخت .حاال یکی از افراد وفادار به آقای رییس
جمهور است .البته که در انتخابات رقیب رییس جمهور بود اما بنده
خدا نتوانست صندوقهای رای را به دشت برده و لگدآسا از رای پر
کرده دوباره به کمیسیون انتخابات برگرداند ،شکست خورد و بعد از
انتخابات ،رفیق رییس جمهور شد .رییس جمهور او را در بخشی از
بخشها ،معتمد و منایندهاش برگزید .بعد یک سال ،همین آدم مورد
اعتامد توسط رسانهها رومنایی شد .یکی از رسانهها گزارش داد که وی
بیشرت از سه میلیون دالر را از جیب همیشه پُر حاجیهای افغانستان
دزدیده .تازه باید عالوه کرد که این مبلغ کوچک که حاال رومنایی شده،
اگر درست تحقیق شود ،ممکن خیلی فربهتر از آنچه حاال است ،باشد.
یا یکی دیگر را اینگونه رومنایی میکنند :محرتم دکرت شخصیت
دانشمند است ،اینقدر علم حقاش باال است که مقام مشاوریت
حقوقی رییس جمهور را از آن خود کرده .در رشوع کار ،از خدا خواست
که عبدالرحامنی در این مملکت بیاید تا کارها به سامان شود .منیدانم
عبدالرحامن مورد نظرش آمد یا نه ،اما او علمش را برای روز مبادا
نگهداشت و دل به دریا زده ،دست به بستههای خطرآفرین دالر برد.
خیلی زود پرده از چهرهی علمی و شخصیت حقوقیاش کنار رفت،
طوریکه وظیفهاش را به حالت تعلیق درآورد تا مدتی وی را معلق در
هوا نگهدارد .دانشمندان میگویند که معلق نگهداشنت مردان در هوا،
مقدمهی چوبکاری مفصل است.
یکی دیگر با متام امکانات رشوع کرده به دعوت جوانان به ارگ! عکس
میگیرند ،پلو باد میکنند ،به پای هم چکچک میکنند ،بغل واز کرده
یکدیگر را گرم میفشارند ،بعدش هم در فیسبوک نرش میکنند.
انگار هیچ کسی در دنیا منانده که بر فریب و تفنن شان واقف نباشد .با
متام امکانات به این معنا که از لِست مورد نظر 200 ،جوانی را که تصور
میشد سوالی در ذهن داشته باشند ،حذف کردند .با متام امکانات یک
معنای دیگر هم دارد که هشت صد سال بعد درد این ملت را دوا خواهد
کرد .البته گزارش های دست چپی دیگر می رسانند که این  200جوان
خودشان نرفتهاند و یادشان مانده که چند روز قبلش آنجا هفت جنازه
رس بریده بر دوش مردم برای دادخواهی و طلب عدالت حمل میشد.
یکی دیگر که اول منایندهی رییس جمهوری در حکومتداری خوب بود
و به لطف رشادتهای که در هیچ کار نکردن از خود نشان داد ،ارتقا
یافت به معاونیت ریاست جمهوری .گفتم که این آدمها از متام قوانین
و مقررات افغانستان باارزشترند ،این هم منونهاش .انگار این ارتقا
به معاونیت ریاست جمهوری بار سنگین منایندهی رییس جمهور بودن
در حکومتداری خوب را از شانههای املونیمیاش برداشت .خیلی زود
محفل رومنایی او را برگزار کرده و گفتند که در آزادی خلیلالله فیروزی
نقش بازی کرده ،سپس با تفاهم همکاران ،دل به دالر باخته و قرارداد
شهرک هوشمند را رسکار کرده ،اما خدا حتا معاونین و مشاورین را از
چشم رییس جمهور دور نگهدارند .رییس جمهور دید که منیشود به
سوال مردم پاسخ درستی ارائه کرد ،قرارداد را لغو کرد .البته از نگاه
طبی معاونین یک کمی سنگین وزن اند و اگر به تعلیق درآیند ،یا
معلق شوند عوارض تخنیکی در دستگاه حکومتی یافت خواهند شد.
به همین خاطر و به همین بهانه ،ایشان هنوزهم منایندهی خاص
ریاست جمهوری در امور حکومتداری خوب است .ضمن اینکه از
متام امتیازات و صالحیتهای معاونیت ریاست جمهوری هم برخوردار
است.
و آن که هرچه مردم خواهش میکنند که تو رهرب ما هستی اما قبول
منیکند و ارصار دارد که رسباز مردم است ،در این اواخر بیست و چار
ساعت مرصوف دعوت و بازدید مردم اند .کاخ سفید در این زمینه گفت
که اگر این دیدارها همچنان ادامه یابد ،این مردمی که حاال بوریا
ندارد ،تا سال بعد حتا هرن مالقزدن را هم فراموش خواهند کرد و
آنوقت جهان به مشکل مواجه خواهد شد .سخنگوی کاخ سفید گفت
که سازمان صحت جهانی هشدار داده که تا هنوز هیچ واکسینی در این
زمینه کشف نشده ،لطفاً مراقب باشید .اما هامنگونه که شام میفهمید
کاخ سفید را چه به رسباز مردم افغانستان؟! بهرت است این کاخ سفید
معلوم کند که طرفدار بارسا است یا ریال مادرید؟
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مشکل پاکستان در شرق میانه

.در پی حمالت مرگبار داعش در پاریس و بیروت ،پاکستان باید برای حفظ ثبات خود ،موضعش در برابر رشق میانه را مورد تجدیدنظر قرار دهد
فارین پالیسی /فحد هامیون
ترجمه :معصومه عرفانی

برای چندین دهه ،رویکرد پاکستان نسبت به شرق میانه ،براساس
دو میراث متعارض شکل گرفته است :مذهبی و پسااستعماری .اما
ظهور قطبهای جدید قدرت در شرق میانه ،همراه با واکنشهای
بینالمللی به پاریس پس از حملهی مرگ بار هفتهی گذشته،
احتماال ضرورت یک بازبینی جدی در سیاست شرق میانه را برای
اسالمآباد در روزهای آینده افزایش خواهد داد.
در سال جاری ،روابط پاکستان با شرق میانه در حال
پشتسرگذاشتن بیثباتی روبهافزایشی در جغرافیای سیاسی
بوده است .پس از آنکه دولت اسالمی (داعش) در نتیجهی
محاسبات غلط مرگبار سیاست غرب در عراق قدرت گرفت،
روشن شده است که فقدان هرگونه اجماع جدی گروه  P5در حل
بحران شرق میانه ،تنها موجب تسریع فروپاشی در این منطقه و
گسترش انشعابهای سازمانهای تروریستی از شرق تا جنوب
آسیا خواهد شد .در عینحال ،تنشهای جدید در مناقشه میان
اسرائیل و فلسطین ،نیازمند تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای
عملی در اسالمآباد برای کاهش پیامدهای سیاسی در کوچه و
خیابانهای پاکستان است.
پس از رویدادهای بیروت و پاریس ،اسالمآباد همچنین باید
منافع امنیتیاش را مشخص کرده و شرکایی در شرق میانه،
فراتر از دوگانهی ریاض-تهران ،پرورش دهد .پاکستان ،عالوه
بر آبهای حوزهی خلیج فارس 560 ،مایل با ایران مرز مشترک
دارد .جایگاه پاکستان به عنوان دومین عضو مهم سازمان
همکاریهای اسالمی ،همراه با نقش راهنمای او در نیروهای
مشترک عملیاتی – 151نیروی دریایی چندملیتی که برای واکنش
به حمالت دزدان دریایی در خلیج عدن راهاندازی شد ،-این کشور
را در موقعیتی برای هدایت گفتوگوهای امنیتی چندجانبه در
منطقه قرار میدهد .به عالوه ،برنامههای بلندپروازانهی پاکستان
برای توسعهی بندر گوادر به جدیدترین دروازهی آسیای جنوبی به
شبه جزیرهی عرب ،آن را حتا بهعنوان یک عضو فرعی در شورای
بهشدت ناپایدار همکاری خلیج فارس ،بااهمیت میسازد .نقش
قطر در تسهیل روند بیناالفغانی آشتی و میزبانی یک دفتر
بالفعل طالبان ،اهمیت این کشور را برای پاکستان افزایش داده
و پاکستان ناچار از تعاملی هوشمندانه با قطر است .در جنبهی
تجاری ،اسالمآباد امیدوار است قراردادی برای واردات گاز مایع
طبیعی قطر برای  15سال آینده بهدست آورد که خط لولهی گاز
 2میلیارد دالری جداگانهی کراچی-الهور را که با حمایت مالی
روس ساخته شده تکمیل کرده و صنایع نیازمند انرژی پاکستان
را تأمین کند.
در پی حمالت مرگبار پاریس و بیروت ،بیش از همه برای
پاکستان ضروری است تا موقعیت خود را در قبال بنبست آمریکا
و روسیه در شام ،با نگاهی به حفظ ثبات مخاطرهآمیز آسیای
جنوبی ،تحکیم کند .بازی مسکو برای کسب برتری در شرق
میانه از طریق اقدام نظامی در سوریه ،ممکن است حاکی از
جاهطلبیهای مداخلهجویانه در افغانستان و پاکستان باشد .ظاهرا ً
والدیمیر پوتین در حال طراحی دوبارهی همسایگیاش است.
قراردادی برای فروش چهار هلیکوپتر حملونقل و نظامی 35-MI
از روسیه به پاکستان ،در ماه اگست نهایی شد و رییسجمهور
اشرف غنی نیز در کابل ،درخواستهای روزافزونی نسبت به تأمین
سختافزارهای نظامی از کاخ کرملین دارد .اکنون که حمایت
روسیه از رژیم اسد ،ذینفعان جامعهی بینالمللی را به شرق
میانه –منطقهای که هم بیطرفی و هم دخالت ،هزینهی سنگینی
درپی دارد -کشیده است ،پاکستان باید با احتیاط گام بردارد.
پاکستان در سال  ،2014زیر فشارهای عربستان ،ناگهان به
صرفنظر از سیاست غیرحزبی خود در سوریه نزدیک شد .اکنون
که چین در حال پیوستن به لیست قدرتهای جهانی است که
خواستار راهحل سیاسی در سوریه هستند ،احتماال دارد فشارها
بر پاکستان برای روشنکردن موضع خود در سازمان ملل متحد
افزایش یابد .اگرچه ممکن است پاکستان نقشی در حاشیهی
کشتارهای سوریه داشته باشد ،اما گسترش داعش و گروههای
انشعابی آن به اردوگاههای آموشی «خراسان» در افغانستان،
باعث افزایش نگرانیهای استراتژیک قابلتوجهی در اسالمآباد
شده است .یکی از نگرانیهای مهم پاکستان ،جان به در بردن
از هرگونه ائتالف ضدداعش در آینده ،درصورت فقدان برنامههای
فوری و تاثیرگذار برای ایجاد ثبات در دولت افغانستان است که
همین اکنون نیز هدف حمالت قرار دارد .دامنههای تپهی اچین،
کوت ،هسکه مینا ،و پاچیر آگام در والیت ننگرهار –در فاصلهای
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اندک از مرزهای آماده به نبرد پاکستان ،-به پایگاه استراتژیک
داعش تبدیل شده است و مردم محلی اکنون ناچار از به همراه
داشتن کارت اقامتی «خراسان» هستند .براساس گزارش اخیر
سازمان ملل متحد ،دولت اسالمی در حال حاضر ،در بسیاری
قسمتهای  25والیت از  34والیت افغانستان ،نیرو جذب
میکند.
در حالیکه جنگ و مهاجرت ،مرزهای دولت-ملت قرن بیستم
را در سراسر شرق میانه و شمال آفریقا درهم شکسته است،
احتمال دارد اسالمآباد وادار به تجدید نظر در مشارکت خود در
منطقه شده و این کار را از شریک قدیمی خود عربستان سعودی
آغاز کند .در سال  ،1969خلبانان پاکستانی هواپیماهای نیروی
هوایی سلطنتی عربستان را در جنگ یمن بهپرواز در میآوردند.
همچنین نیروهای پاکستان در اوج جنگ اول عراق در این
پادشاهی مستقر بودند .در عوض ،عربستان سعودی در زمان
مشکالت مالی و دیپلماتیک به یاری پاکستان شتافته است .اما
مقاومتهایی روبهرشد در پارلمان اسالمآباد نسبت به سیاست
شرق میانهی پاکستان در رابطه با عربستان وجود دارد .سال
گذشته ،پاکستان درخواستی از «متحدترین» متحدش در شرق
میانه را برای استقرار نیرو علیه بحرین رد کرده و همان بیمیلی
را بروز داد که بهار امسال در پیوستن به جنگ عربستان سعودی
در یمن نشان داد.
تعداد مدارسی در پاکستان که با بودجهی عربستان سعودی
تأمین شده و با حداقل نظارت دولت فدرال عمل میکنند نیز
باعث افزایش شک و تردیدها در اسالمآباد میشوند .تابستان
امسال ،عربستان سعودی مورد حمالت بزرگی بر مساجد و
تجمعات شیعهها قرار گرفت که ادعا میشد توسط داعش بوده
است .در دههی آینده ،افزایش بیثباتی در پادشاهی نفت،
احتمال تغییر در تقسیمبندیهای ژئوپولوتیک را باال میبرد.
قیمت ناپایدار نفت ،مقاومت در برابر اصالحات داخلی ،جنگ
در سوریه و یمن ،نارضایتیها در بحرین ،همه بدان معناست که
احتماال ریاض به دنبال تقویت روابط خود با پاکستان خواهد بود.
همزمان ،پاکستان تالش میکند تا به ائتالفهای منطقهایاش
رنگ تازهای بدهد.
اگر عربستان سعودی به سراغ پاکستان بیاید ،قانونگذاران در
اسالمآباد اصرار دارند که پاسخ پاکستان باید ریشه در یک هدف

استراتژیک گستردهتر داشته باشد :برخورد جدی با تأمین مالی
تروریسم از خلیج فارس ،مهار مدارس مذهبی خارج از کنترل به
عنوان بخشی از یک طرح ملی ،نگرانی کمتر نسبت به انتقادات
از عربستان سعودی ،و مشارکت در سراسر خلیج با شفافیت
عمومی.
ممکن است چنین شریکی در ایران پیدا شود .مجاورت جغرافیایی
و همکاری گستردهتر میان اسالمآباد و تهران ،میتواند به
پیشرفت در مسایل جدی مرتبط به قاچاق مواد مخدر ،تروریسم
بیرونمرزی ،و امنیت بینالمللی بینجامد .یک اتحاد ضدداعش
که از تهران تا تورخم در مرز پاکستان پیش برود ،میتواند نفوذ
تروریستی بیشتر به جنوب آسیا را دفع کند.
چنین همآهنگی در زمینهی مسایل امنیتی ،میتواند ارادهی مثبت
میان ایران و پاکستان در منافع اقتصادی مشترکشان را نیز
تقویت کند .فقدان اعتماد که از توقف پروژهی خط لولهی گاز IP
ایجاد شده بود ،میتواند ترمیم شود .در صورتی که ایران ،همان
حقی که به شهروندان هند داده است به شهروندان پاکستان
بدهد ،یعنی حق سفر به ایران بدون ویزا ،تنشهای دیپلماتیک
میتوانند کاهش یابند .تجارت میان پاکستان و ایران ،پتانسیل
رشد تا  5میلیارد دالر دارد اما به دالیل متعددی ناکام شده بودند.
از طریق پیشرفت در مسایل امنیتی و روابط اقتصادی محکمتر،
روابط احیاشدهی پاکستان با ایران ،میتواند برای تمام منطقه
سودمند باشد.
در بیش از نیم قرن آینده ،پاکستان در هرجومرج گسترشیافته
در سراسر شبهجزیرهی عرب ،از فرقهگرایی تا توان مالی دولت
تا تاثیر روبهرشد داعش که رییس ستاد ارتش راحیل شریف آن
را «تهدیدی بزرگتر از القاعده» میخواند ،گرفتار خواهد بود.
پاکستان باید در واکنش به این چالشها ،سیاست خارجی دقیق،
جسورانه و کمتر منطقهای اتخاذ کند .سوزان رایس مشاور امنیت
ملی آمریکا ،در اولین سفر خود به اسالمآباد در تابستان امسال،
تمایل آمریکا را برای ایجاد یک ائتالف آفریقایی-آسیایی برای
مقابله با گسترش داعش نشان داد .اما پیش از پیوستن اسالمآباد
به هرگونه اتحادی به پیشنهاد آمریکا ،عاقالنه خواهد بود که
دیپلماتهای پاکستانی در هر تصمیمگیری و سیاستگذاری
ضدداعش در آینده ،روایت امنیتی ملی خود را فراتر از چند دهه
حمایت عربستان ببینند.
در ماه اگست ،وزارت کشور فدرال اعالمیهای صادر کرد مبنی بر

اینکه داعش رسماً غیرقانونی است .این طرح باید با یک بررسی
داخلی دنبال میشد که به پاکستان امکان اجرای طرح اقدام
ملی را باهدف تقویت دفاعی ضدداعش در شهرهای آسیبپذیر
پاکستان میداد .همچنین دولت فعلی بهتر است در امنیت ملی
و سیاست خارجی خود انعطافپذیر باشد ،چرا که ممکن است
پارلمان در تصمیمگیری شکست بخورد –همان وضعیتی که در
مسئلهی تهاجم یمن با آن مواجه شد .در این صورت ،پاکستان
باید دفاتر کمیتهی امنیتی ملی را که در دو و نیم سال گذشته تنها
چهار بار جلسه داشتند ،باز کند.
در جبههی دیپماتیک ،وزارت امور خارجهی پاکستان باید بهحد
ضرورت به مسایل خاورمیانه و شمال آفریقا توجه داشته باشد.
انتصابهای سیاسی در مراکز تهران یا استانبول پاکستان،
میتواند حضور دیپلماتیک پاکستان را بهطور قابل مالحظهای در
این قسمت استراتژیک جهان باال ببرد .پاکستان امکان این را
دارد تا بر پتانسیلهای استراتژیک و تجاری سه میلیون پاکستانی
که در خلیج فارس شاغل هستند ،سرمایه گذاری کند.
همچنین پاکستان میتواند نارندرا نخست وزیر هند را بهعنوان
یک الگو برای تقویت روابط با شرق میانه در نظر بگیرد .در سال
جاری ،مودی اولین نخستوزیر هند بود که در  30سال گذشته از
امارات متحده دیدار کرد .در جلسات پیدرپی که در طی دور روز
برگزار شد ،رهبر هند با سران دولتها ،جوامع تجاری و مهاجران
هندی مالقات کرد .وابستگی تاریخی هند به نفت خلیج فارس،
همراه با اقتصادی درحال رشد ،احتماال باعث افزایش تعامل این
کشور با شرق میانه در دههی آینده خواهد شد .قرار است مودی
در اواخر این سال از تهران ،استانبول و تآلویو بازدید کند( .در
مورد آخری ،او نخستن وزیر هند خواهد شد که این کار را انجام
داده است).
در رویکرد هوشمندانهی هند به شرق میانه ،درسهای مهمی
برای پاکستان وجود دارد .اما هرگونه تغییری ،نیازمند اقدام و
تعهد پایدار است .اکنون ،منافع پاکستان در صلح و ثبات منطقه
به خوبی تثبیت شده است .با توجه به پیشرفتهای دولت اسالمی
(داعش) به سمت شرق ،پاکستان نیازمند آن است تا بهطور جدی
در رابطه با راهاندازی و اجرای یک استراتژی آگاهانه در شرق
میانه بیندیشد که امکان ایستادگی در برابر نسل جدیدی از
چالشهای امنیتی و دیپلماتیک را داشته باشد.
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افزایش نرخ دالر
و کاهش قدرت خرید مردم
محمد اسالم حسینی
بخش دوم و پایانی

یادداشتهایسخیدادهاتف

افغانستانیزاسیون

روند رو به نزول سرمایه گذاریها :سرمایهگذاریها
در یک سال اخیر به دلیل نبود ثبات سیاسی و امنیتی
و عدم حمایت دولت نیز تأثیرخود را بر کاهش ارزش
افغانی داشته است .به دلیل اینکه سرمایهگذاران مقدار
سرمایهگذاری درحال جریان خویش را کاهش داده و حتا
آنعده که تمایل به سرمایهگذاری داشتهاند ،به دلیل
عدم نامطمئن بودن از بازده سرمایه ،ازسرمایهگذاری
منصرف شدهاند؛ این خود باعث کاهش تولیدات داخلی
شده درحالیکه تولیدات داخلی بزرگترین پشتوانهی
پولی کشورها به حساب میرود .چون مردم در مقابل هر
واحد پول ،یک واحد یا کم و بیش از تولیدات داخلی
را خریداری مینمایند که بدین ترتیب از فرار اسعار به
خارج کشورجلوگیری میشود اما افغانستان فاقد تولید
محصوالت به مقیاس بزرگتر میباشد ،مقدار تولیداتی
که درحال حاضر صورت میگیرد ،بسیار ناچیز بوده و
تأثیر قابل پیمایش باالی ارزش پول افغانی ندارد.
عدم اطمینان از آینده :عدم خوش بینی مردم نسبت
به آینده نیز یکی از دالیل کاهش ارزش پول افغانی
بوده میتواند .چون دالر وسیلهی احتیاط ،احتکار،
تبادله و تجارت است؛ بنا ًء در حال حاضر مردم دالر را
برای روزهای دشوار ذخیره میکنند .کارمندان دولت
که معاشهای بلند دارند و در پهلوی آن ،کارمندان
نهادیهای خصوصی که معاش آنها به افغانی پرداخت
میگردد ،به نسبت عدم اطمینان از آینده وکاهش روز
افزون ارزش افغانی ،پولهای دست داشتهی خویش را
به دالر مبادله میکنند.
عوامل فوق که باعث افزایش نرخ دالر شده ،موجب
نارساییها در اقتصاد و تاثیرات سؤ باالی زندگی مردم
شده است .آماری که چندی بیش وزارت اقتصاد با
همکاری بانک جهانی ،بیرون داد تارنمایی خوبی از
موجودیت فقر در کشور ارائه نمود؛ براساس این گزارش،
بیشتر از سیوپنچ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر به
سر میبرند؛ گرچند نمیتوان باالی ارقام بیرون داده
شده اطمینان نمود ،زیرا درصدی فقر بیشتر از آن است
که آن گزارش ارائه نموده است .در پهلوی سایر عواملی
که در تشدید فقر کمک مینماید ،کاهش ارزش پول













افغانی و افزایش نرخ دالر را هم نمیتوان منحیث یک
عامل از آن چشم پوشی نمود .چون به هر پیمانهیی که
نرخ دالر صعود نماید ،اثرات مخرب کنندهی آن باالی
زندگی مردم ،بیشتر میشود؛ زیرا بین نرخ دالر و قیمت
اجناس رابط مستقیم وجود دارد و با هر بار بلند رفتن نرخ
دالر ،قدرت اقتصادی و توان خرید مردم کاهش مییابد
و به نسبت اینکه عاید حقیقی آنها کاهش مییابد،
مردم نمیتوانند جنسی را که یک هفته بیش خریداری
نموده بودند ،در زمان حال با همان قیمت خریداری
کنند؛ بنا ًء مردم مجبور میشوند که باید از خرید بعضی
از مواد اولیه خودداری کنند و مقداری از مواد اولیه را از
دسترخوان خویش برچینند.
معموالً درکشورهای کمتر توسعه یافته که افغانستان نیز
در آن میان قرار میگیرد ،اکثریت شهروندان آن عواید
خویش را برای تأمین مواد اولیه که معموال مواد غذایی
را شامل میشود ،به مصرف میرسانند و به دلیل اینکه
سطح درآمد افراد بسیار پایین و نرخ فقر بسیار باالست،
همهی تالش آنها برای تأمین مواد غذایی مورد احتیاج
میباشند.
در نتیجه میتوان گفت به هر پیمانهی که نرخ دالر
افزایش یابد ،شدت رکود فعالیتهای اقتصادی بیشتر
میگردد و این خود چرخهی عاطل بحران اقتصادی و
فقر را تسریع میبخشد که زیان آن را مصرف اکثریت
کنندگان فقیر به دوش خواهند کشید.
هرچند انتظار از دولت وحدت ملی در جهت بهبودی
اقتصاد مردم ،خود فریبندگی است ،اما باید نهادهای
اقتصادی افغانستان در جهت حل این مسئله،
سیاستهای مالی و پولی همآهنگی را طرح و تطبیق
نمایند تا باشد مردم از این منجالب فقر و بدبختی رهایی
یابند .اما سوالی که ایجاد میشود این است ،باید کدام
کارهای عملی را در چوکات سیاستهای پولی و مالی
روی دست گیرد؟
دولت باید به هر طور ممکن زمینهی رشد سرمایهگذاریها؛
چه داخلی و چه خارجی ،را فراهم سازد چون تولیدات
داخلی امروزه به یک ابزارعمده در باثبات نگهداشتن
ارزش پول هرکشور مبدل شده است .اولویت دهی و
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حمایت تولیدات داخلی میتواند در دراز مدت راهحل
مؤثر برای جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی باشد؛
چون تنها بانک مرکزی با استفاده از سیاستهای پولی
خویش نمیتواند بر این مشکل فایق آید .وزارت مالیه
و تجارت باید با استفاده از سیاستهای معقول تجاری
و مالی ،مواد خامی که به منظور تولیدات داخلی وارد
میشود ،تعرفه آنها را به یک درصدی معین کاهش
دهد و در عوض به منظور حل کاهش عواید داخلی،
مالیات و تعرفه اجناس تجملی و اجناس که ظرفیت تولید
آن در داخل کشور موجود میباشد ،را بهصورت مرحلهیی
افزایش دهد.
هرچند انتظار از دولت وحدت ملی در جهت
بهبودی اقتصاد مردم ،خود فریبندگی است،
اما باید نهادهای اقتصادی افغانستان در
جهت حل این مسئله ،سیاستهای مالی
و پولی همآهنگی را طرح و تطبیق نمایند
تا باشد مردم از این منجالب فقر و بدبختی
رهایی یابند .اما سوالی که ایجاد میشود این
است ،باید کدام کارهای عملی را در چوکات
سیاستهای پولی و مالی روی دست گیرد؟
دولت باید به هر طور ممکن زمینهی رشد
سرمایهگذاریها؛ چه داخلی و چه خارجی ،را
فراهم سازد چون تولیدات داخلی امروزه به
یک ابزارعمده در باثبات نگهداشتن ارزش پول
هرکشور مبدل شده است .اولویت دهی و
حمایت تولیدات داخلی میتواند در دراز مدت
راهحل مؤثر برای جلوگیری از کاهش ارزش
پول افغانی باشد؛ چون تنها بانک مرکزی با
استفاده از سیاستهای پولی خویش نمیتواند
بر این مشکل فایق آید .وزارت مالیه و تجارت
باید با استفاده از سیاستهای معقول تجاری
و مالی ،مواد خامی که به منظور تولیدات
داخلی وارد میشود ،تعرفه آنها را به یک
درصدی معین کاهش دهد و در عوض به
منظور حل کاهش عواید داخلی ،مالیات و
تعرفه اجناس تجملی و اجناس که ظرفیت
تولید آن در داخل کشور موجود میباشد ،را
بهصورت مرحلهیی افزایش دهد.

یک وقت رییسجمهور به جوانان گفته بود هی چه
خبر است همهی تان به سوی اروپا روی آوردهاید.
بنشینید که افغانستان را برای تان اروپا بسازیم .اما به
سرعت معلوم شد که اروپا ساختن میهن عزیز ما به
آن سهولت که رییسجمهور گمان میکرد هم نیست.
این شد که بعضی از برادران پیرو «فرقهی بَبَویّت» دل
شان به حال رییسجمهور مان سوخت و شروع کردند
به افغانستانیزه کردن اروپا .به همین خاطر که بر شهر
پاریس حمله کردند.
اما به نظر من ،این حضرات تروریست چون مدت
زیادی در افغانستان نبودهاند ،خیال کردهاند که
افغانستان فقط همان کالشینکوف و رگبار است.
به همین دلیل میتوان گفت که با حملهی خونین
بر پاریس فقط یک وجه ناچیز از فرهنگ افغانی
ما را به جهان معرفی کردند .جا دارد که مسئوالن
دولتی ما این رویکرد تقلیلگرایانه را محکوم کنند.
فرهنگ افغانستان فقط به رگبار کالشینکوف خالصه
نمیشود .اگر تروریستهای عرب ،که عمری در
کشور ما مهمان بودهاند و از این پس نیز خواهند
بود ،واقعا میخواهند اروپا را افغانستانیزه کنند ،باید به
جنبههای دیگر فرهنگ واالی ما نیز توجه نمایند .مثال:
ما سنگسار هم میکنیم .هرکس هرکس را هم
سنگسار نمیکنیم .فقط زنانی را سنگسار میکنیم که
مطمئن شده باشیم صد دفعهی دیگر هم به خانهاش
خواستگار بفرستیم قبول نمیکند .در ضمن ،برخالف
تصور غالب ،سنگسار کردن به هیچ وجه یک عمل
خشونت آلود نیست .چرا که ارزش و کیفیت هر
عمل به نیتی است که در پشت آن عمل است .در
سنگسار هیچ کس به این نیت یک زن را سنگباران
نمیکند که خدای نخواسته بخواهد مرتکب خشونتی
شود .فقط میخواهد با سنگ به آن همشیره بفهماند
که حاال که یک بار مردن حق است چه فرق میکند
که آدم به دست داکتر بمیرد یا زیر باران سنگ .به
عبارت دیگر ،این عمر چقدر کوتاه است و هوای
نفس چقدر آدم را مبتالی مصیبت میکند .البته گاه
شده که بعضی از علمای بزرگ دختران سیزده ساله را
در آزمایشگاه هوای نفس خود امتحان کرده باشند .در
این گونه موارد ،اگر دختران مذکور زنده مانده باشند،
الزم نیست سنگسار شوند ،چون در امتحان شرکت
کرده بودهاند.
چه میگفتیم؟ آها حرف سر افغانستان ساختن اروپا
بود .برادران سعی کنند این جنبههای کولتور واالی ما
را نیز در روند افغانستانیزاسیون اروپا در نظر بگیرند.

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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خبرهای خارجی

 28تروریست در شین جیانگ چین کشته شدند

بگو مگو از
Sakhi Nowrozi

رییس جمهور متفکر یا متحجر؟
قرن  ،21عرص دروغ ،حیله و نیرنگ است؛ چون از
هامن ٱغاز به برشیت ثابت شد .تغییر حکومت و پادشاه
گردشی افغانستان هم ،مقارن شد با این قرن فتنه و
فساد .از روزیکه طالبان خلع قدرت شدند ،حامد کرزی
یگانه ذخیرهی ٱمریکا ،غرب و پاکستان ،قدم نحسش را در سپین بولدک قندهار
گذاشت ،نیرنگ و منافقت هم از در و دیوار کشور باریدن گرفت .این مداری
عرص ،چی چشم بندیهای دراین رسزمین روا داشت .دو دوره ریاست را با چی
خندههای مضحک و اشکهای متساح گونه گذراند .کرزی نهال فساد را که بنا
به توصیهی باداران پاکستانی و غربیاش در رسزمین ما غرس کرد و تا توانست
عامش ساخت ،بالخره از قدرت برید و رفت .تا اینکه نوبت به متفکر متحجر،
ارشف غنی احمد زی ،رسید.
مردم ال اقل امید به متفکر دوم جهان بستند ،که شاید با تواناییهای علمی و
اکادمیکاش بتواند تغییر مثبت در زندگی مردم بیاورد .اگر مردم بیاد داشته باشند
که این متفکر کلمرغ با چی وعده و وعیدها ،رأی دزدید و رییس شد .از طرحها و
تحوالت تا انکشافات متداوم سخن میپراند و از تغییر بر دسرتخوان مردم گرفته تا
نوسازی و به سازی شهرها میالفید.
در طول یک سال حکومتداری گویا ،خوب این متفکر دوم جهان ،ارزش پول
افغانی در برابر متام ارزهای خارجی در حال سقوط است .نرخ و نوا هر روز در حال
افزایش و امنیت در گریز و چالش است .متفکر دوم ،رییس اجراییه با معاونین
محرتم و مشاورین درجن وار در عیش و نوش برس میبرند و از حال مردم محروم و
مظلوم کسی خرب نیست .وکال و منایندگان هم ،چندان از دل مردم منیٱیند؛ چون
معاشات دبل ،ماهانه برایشان میرسد.
خدا خودش به داد این مردم برسد.


Karim Pakzad

من فرانسه و پاریس را دوست دارم !
من فرانسه و پاریس را دوست دارم! سه روز قبل دوست
بینهایت عزیزی از من پرسید« :چه آرزوی در زندگی
داری؟» منیدانستم .حاال که یک هفته از حوادث
دردناک و تراژدی بینظیر پاریس میگذرد ،آرزو میکنم که زادگاهم را روزی ،نه
بهخاطر اینکه در آن زاده شدهام ،بلکه بهخاطری که رسانجام در آن زندگی جای
مرگ را بگیرد ،ابتدا در فرهنگ و سپس در جامعه ،چنین دوست داشتنی باشد.
آن شبی که چند تروریست اسالمی پاریس و مکانهای زندگی و شادی (ورزشگا،
رستوران ،سالون موسیقی) ،جاهای را که جوانان در آن شب به آرامی و صلح سپری
میکردند ،به خون و وحشت کشید ،باشندگان آن محلها درهای منازل شان را
گشودند تا باقیماندگان این کشتارها درآنجا پناه گیرند ،تکسیها مردم را مجانی به
منازلشان میبردند ،جوانان دیگر ترس را کنار گذاشتند و در محلهای کشتار رفتند
تا اگر بتوانند کمکی بکنند (علیرغم آنکه دولت از مردم خواست تا از خانههایشان
خارج نشوند) ،متام هفته را ما شاهد همبستگی مردم با خانوادههای کشته شدگان
بودیم ،جنبشهای «ما قویتر از ترس هستیم» و «ما از هیچ چیزدست بردار
نیستیم» (زندگی و لذتهای که شهری مانند پاریس به شهروندانش میدهد) همه
را فرا گرفته .روز بعد متام سینامها ،موزیمها ،تياترها ،سالونهای موسیقی  ....مثل
همیشه به روی مردم باز بود .مرتوها و بسها همچنان پر از ازدحام .گرچه برخی
از مسلامنان فرانسه گفتند و نوشتند که رشم دارند از اینکه مسلامن هستند (چون
همه این تروریستهای اسالمی ملیت فرانسوی داشتند) ولی جامعه ،به استثنای
محدودی از نژاد پرستان ،به هموطنان مسلامن خود به چشم بیگانه نظر نکردند.
آری ،زندگی باید بر مرگ ،مبارزه و استقامت بر ترس و همدلی و همبستگی بر خود
خواهی و منافع فردی غلبه کند .چنین فرهنگی ویژگی یک جامعه دموکراتیک و غیر
دینی است.
آرزوی من اینست که نسلهای بعدی در افغانستان در چنین جامعهی زندگی کنند.


Leily Nikounazar
اینهایی که فکر میکنند «مثل مرد ایستادن» معنای
شهامت ،قدرت ،پایداری و ایستادگی مدام است،
هرگز در زندگی شان معنای «ایستادن مثل یک زن»
را نفهمیدهاند و این حیف است .ایستادن مثل یک زن،
چیز عجیب مرغوبتری است .ایستادن مثل یک زن،
درست به اندازه ایستادگی زنان کوبانی ،سلحشورانه و شکست ناپذیر است .ایستادن
مثل یک زن ،یعنی ایستادگی زنان و مادران معمولی در تاب آوردن تحمل ناپذیرترین
زندگیهای روزمره ،یعنی فاران حسامی در اوین ،یعنی ایستادن نرسین ستوده چند ماه
متام با تابلو و نوشتهای در دست .یعنی به قیمت مرگ ایستادن نرگس محمدی ،یعنی
همین خانوم خانومای لیال زانا ،مناینده کرد مجلس ترکیه .گوهر عشقی ،مثل یک
مرد نایستاده ،او دقیق ًا «مثل یک زن» ایستاده است .به دوستانتان بگویید زن باش،
مثل یک زن بایست ،مثل یک زن قول بده ،بعد بگذارید قدرت ترکیب این کلامت ته
نشین شود .ببینید که چه طبیعی است ،چه خوب میفهمیدش ،چه درست است و چه
خوب میرساند .ببینید کلمه ،چه درست و به جا ،رس جایش نشسته است.

اطالعات روز :چین اعالم کرده است که در
جریان عملیات پ ولیس در شین جیانگ ،محل
زندگی اقلیت مسلامن اویغور ،دس تکم 28
عضو یک گروه «تروریستی» کشته شدهاند.
به نقل از دویچه وله ،حکومت ایالت شین
جیانگ روز جمعه خرب داد که پ ولیس  28عضو
یک گروه تروریستی را کشته است .به گفت هی
مقامهای محلی شین جیانگ ،این گروه به راه
اندازی حمالت چند ماه قبل در منطقه اغلب
مسلامن نشین غرب چین متهم بود.
وبسایت حکومتی «تیانشین» نوشته است
که این اف راد در جریان  56روز تعقیب پس از
حمله ماه سپتامرب بر یک معدن ذغال سنگ
در منطقه اسکو کشته شدهاند.
این نخستین باری است که مقامهای چین

رس امً وقوع این حمله و سپس کشنت مظن ونان
به دست داشنت در آن را اعالم م یکنند .قب الً
رادیو آسیای آزاد که از سوی حکومت ایاالت
متحده امریکا متویل م یشود و ب رای منطقه
ن رشات دارد ،از این حادثه خرب داده و مدعی
شده بود که دس تکم  50تن در آن کشته شدند.
وبسایت تیانشین که م ربوط به حکومت
محلی شین جیانگ است ،افزوده است که
حمله بر معدن ذغال سنگ «یک حمله
تروریستی زیر رهربی مستقیم سازمان
اف راطگ رای خارجی بود».
گفته شده است که در این حادثه ،محافظان
امنیتی ،خانه صاحب معدن ذغال سنگ و
اقام تگاه کارگ ران مورد حمله ق رار گرفته بود.
شینه وا ،خربگ زاری دولتی چین ،به نقل
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از مقامهای محلی گ زارش داده است که
سازماندهندگان اصلی این حمله دو تن به
نامهای موسی طوهنیاز و ممد آیسا بودهاند که
ظاه را ً هر دو نام ایغور م یباشند.
شین جیانگ وطن اقلیت مسلامنان اویغور
است که مدتهای طوالنی است از آنچه
رسکوب حکومت چین م یخ وانند ،شکایت
دارند .مقامهای حکومت چین برعکس مدعی
اند که در این منطقه ملیش ههای اسالمگ را
تقویت یافت هاند.
گروههای حقوق برشی اما از روشهای
حکومت چین در مبارزه با اف راطگ رایان مظنون
انتقاد کرده و گفت هاند که مقامها حقوق برش را
نقض م یکنند.

تیراندازی و گروگانگیری در پایتخت مالی چند کشته بر جای گذاشت
اطالعات روز :گ زارشها از مالی ،یکی از
کشورهای شاملی آفریقا م یرسانند که در
باماک و ،پایتخت این کشور تروریستان به هوتلی
حمله کرده و  ۱۷۰نفر را گروگان گرفت هاند.
شامری از گروگانها آزاد و سه نفر از آنها
کشته شدند .احتامالً مهاجامن ،وابسته به شبکه
القاعده هستند.
به نقل از رادیو زمانه و ب ه گ زارش خربگ زاری
ف رانسه ،این حمله به روز جمعه  29قوس،
صورت گرفت و مهاجامن دو نفر بودند.
گ زارشها م یرسانند که هوتل رادیسون که
گروگانگیری در آن رخ داده ،محل اقامت و
رفت و آمد خارج یهاست و  ۱۹۰اتاق دارد .در
هنگام حمله  ۱۴۰مهامن و  ۳۰نفر از کارکنان
هوتل در محل بودند و همه این اف راد به گروگان
گرفته شدند.
صدای تی راندازی مهاجامن با اسلحه خودکار

در خارج از هوتل نیز شنیده شد.
یکی از منابع امنیتی به خربگ زاری ف رانسه
گفته ،این اتفاق در طبقه هفتم هوتل رخ داده
و مهاجامن که او آنها را جهادگ ران اسالمی
نامیده در این طبقه تی راندازی کردهاند.
یک منبع امنیتی دیگر مالی گفته است
مهاجامن با خودرویی با پالک دیپلامتیک وارد
هوتل شدند.
در پی این اقدام نیروهای ویژه مالی به هوتل
حمله کردند و ب هگفت هی وزارت امنیت داخلی
مالی ،این نیروها موفق شدند دهها تن از
گروگانها را آزاد کنند؛ اما سه نفر از آنها کشته
شدند.
پیش از این در هفتم ماه مارچ سال جاری به
رستورانی در باماکو حمله شده بود که در
جریان آن پنج نف ر ،از جمله یک ف رانسوی و
یک بلژیکی ،کشته شدند .این حمله نخستین

حمله از این نوع در پایتخت مالی بود.
پس از تار و مار نیروهای ارتش در ماههای مارچ
و آپریل سال  ۲۰۱۲شامل مالی بدست گروههای
اسالمگ رای وابسته به القاعده افتاد .سپس ب رای
مدتی این نیروها با کمک نیروهای ف رانسوی از
این منطقه رانده شدند.
عملیات نظامی نیروهای خارجی در مالی ادامه
دارد اما این مناطق ه مچنان از کنرتل نیروهای
خارجی و ارتش مالی خارجاند.
حمالت نیروهای اسالمگ را ب همدت طوالنی در
شامل مالی متمرکز بود اما از آغاز سال جاری
میالدی این حمالت به سوی مرکز و از ماه
جون به سمت جنوب مالی کشیده شده است.
باماکو نزدیک به یک میلیون و  ۷۰۰ه زار نفر
جمعیت دارد و در جنوب غ ربی مالی ،در کنار
رود نیجر ق رار گرفت ه است.

قطعنام ه پیشنهادی فرانسه
برای حمایت جهانی در نبرد با داعش در شورای امنیت
اطالعات روز :پس از حمالت تروریستی
گروه داعش به پاریس ،ف رانسه  ۳۵موضع این
گروه را در حمالت ه وایی خود متالشی کرده
است .اکنون این کشور پی شنویس قط عنام های
را ب رای حامی تهای بیشرت جهانی در مبارزه با
شب هنظامیان داعش به شورای امنیت سازمان
ملل پیشنهاد داده است.
به نقل از رادیو زمانه ،در پی شنویس قط عنام هی
پیشنهادی ف رانسه آمده است ،کشورهایی که در
این زمینه ت وانایی دارند باید متام اقدامات الزم
را ب رای مقابله با داعش در قلمرو تحت کنرتل
این گروه در سوریه و ع راق صورت دهند.
ه مچنین اقدامات احتیاطی در ب رابر حمالت
تروریستی باید دو ب رابر شده و ه مآهنگ ش وند.
افزون بر این باید در ب رابر ورود خارج یها
به سوریه و ع راق و پیوسنت آنها به صفوف
شب هنظامیان داعش ،اقدامات بیشرتی انجام داد.
این در حال یست که روسیه نیز روز چهارشنبه
قط عنام هی مشابهی را ب رای پیشربد نربدها علیه
داعش به شورای امنیت سازمان ملل ارائه
داده بود .اوالند م یخ واهد حمالت ه وایی را
تشدید کند پیش از این ،ف رانس وا اوالند ،رییس

جمهوری ف رانسه اعالم کرد بود که حمالت
ه وایی این کشور در سوریه و ع راق علیه م واضع
داعش گسرتش خ واهد یافت.
کاخ الیزه شامگاه پن جشنبه  28عقرب اعالم
کرد که دستورالعمل الزم در ای نباره را رییس
جمهوری ف رانسه در نشست شورای امنیت
سازمان ملل ارائه خ واهد داد.
پس از عملیات تروریستی جمعه گذشته در

پاریس که منجر به کشته شدن  ۱۲۹نفر شد،
حمالت ه وایی ف رانسه در سوریه تشدید شده
است .ب راساس اطالعات ارتش ف رانسه ،پس
از روز جمعه در سه حمله ه وایی  ۳۵موضع
داعش وی ران شده است.
در روز چهارشنبه نیز ناو ه واپیامبر «شارل دو
گل» در رشق مدی رتانه پهلو زد تا در نربد با
داعش رشکت کند.

هالند به پیشمرگان کرد  در عراق سالح میرساند

اطالعات روز :گ زارشها م یرسانند که کشور
هالند قصد دارد ب رای مبارزه با گروه داعش به
پی شمرگان کُرد در ع راق سالح ارسال کند.
به نقل از رادیو زمانه و ب ه گ زارش بنیاد رادیو
تلویزیون هالند ( ،)NOSبرت ک وندرز ،وزیر
امور خارجه هالند گفته است در این مورد با
آملان ه مفکری خ واهد کرد زی را به نظر او این

تصمیمی نیست که بت وان به تنهایی گرفت.
آملان از مدتها پیش تسلیحات و مشاوران
نظامی ب رای تجهیز و آموزش پی شمرگ هها به
کردستان ع راق م یفرستد.
در حال حارض نظامیان هالند هم به پی شمرگان
کرد در شهر اربیل ع راق آموزش م یدهند ولی
وزیر خارجه هالند گفته «آموزش به تنهایی

ب رای مقابله با داعش کافی نیست».
برت ک وندرز در همین حال تأکید کرده که
جنگ با داعش بایستی توسط نیروهای زمینی
محلی پیش برود و نه نیروهای زمینی اروپا.
پی شمرگ ههای کرد ب هتازگی موفق شدند شهر
سنجار را از دست نیروهای داعش خارج سازند.
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فان خال :در یونایتد،
بدون کار کردن پول میگیرم!

نیامر :ترسی از فضای
ورزشگاه برنابئو ندارم

نیامر یک روز مانده به بازی بزرگ رئال مادرید و بارسل ونا در سانتیاگو
ب رنابئو (دیروز) ،در یک مصاحبه اختصاصی با م وندودپورتیوو ،به صحبت
در مورد این دوئل حساس پرداخت.
این پنجمین الکالسکویی است که نیامر در آن حضور خ واهد یافت.
تاکنون او سه برد و دو باخت مقابل رئال را تج ربه کرده و  2گول نیز به
این تیم زده است.
نیامر در مورد الکالسیکو و دو گ ولش به کهکشان یها چنین گفت:
امیدوارم بازی فردا مثل سه دفع های که در الکالسیکو پیروز شده ام،
ب رایم خوشیمن باشد .اولین گ ولی که به رئال زدم همیشه در خاطرم باقی
خ واهد ماند .آن اولین کالسیکوی من بود و خوشبختانه موفق به گولزنی
نیز شدم .دوستان و خان واده ام در نوکمپ حضور داشتند و این مساله،
بازی را ب رای من خاصتر از همیشه کرده بود.
دومین گ ولی که به رئال زدم ،سال گذشته بود که متاسفانه شکست
خوردیم .حرکت تیمی ما قبل از گول عالی بود .از میان ههای زمین حرکت
کردم و پاس س وارز را به گول تبدیل کردم .این را از پدرم که خودش
فوتبالیست بود یاد گرفته بودم.
نیامر در مورد فضای سنگین ورزشگاه ب رنابئو بر علیه بارسل ونا گفت:
در برزیل ،چنین فضایی را در بازیهای سانتوس-سائوپائ ولو و سانتوس-
پاملی راس تج ربه کرده ام .به چنین بازیهایی عادت دارم و م را من یترساند.
آرامش خاطر دارم و آماده بازی هستم.
رابطه دوستانه با مسی و نیامر :خیل یها م یگفتند که ما من یت وانیم باهم
ارتباط برق رار کنیم اما همه دیدند که چنین تصوری اشتباه بود .ارتباط
صمیامن های بین ما در داخل و خارج از زمین وجود دارد که باعث
موفقیت بارسل ونا و نیز خودمان شده است.

رئال با کاملترین ترکیب مقابل بارسلونا

یک روز مانده به الکالسیک و ،رئال مادرید
با متام نف رات خود به مت رین پرداخت تا
خیال ه واداران این تیم تا حدود زیادی
راحت شود.
تا سه روز پیش ،تردیدهای زیادی در
مورد رسیدن برخی بازیکنان رئال به بازی
حساس مقابل بارسل ونا وجود داشت اما
حاال دیگر این نگ ران یها برطرف شده
است .مارسل و ،کارواخال ،رسخیو راموس،
گرت بیل ،کیلور ناواس و بخصوص ک ریم
بنزما ،بزرگت رین تردیدهای اردوی رئال
مادرید تا پیش از الکالسیکو بودند.
راموس که در بازی مقابل سویا بار دیگر
به دلیل درد از ناحیه شانه ،مجبور به ترک
زمین شده بود ،طی روزهای اخیر بدون
مشکل در مت رینات حضور داشته؛ گرت
بیل روز گذشته از آمادگی  100درصد
خود ب رای الکالسیکو خرب داد ،ناواس نیز
پس از یک هفته کار با فیزیوت راپهای
رئال ،از دو روز پیش در مت رینات گروهی
حارض است؛ کارواخال و مارسلو نیز با

پشت رس گذاشنت مصدومیت خود ،آماده
به نظر م یرسند و دیروز نیز ک ریم بنزما
بدون مشکل در کنار سایر بازیکنان رئال
به مت رین پرداخت که همه ای نها باعث
سورپ رایز شدن رافا بنیتس شد.
دیروز بنیتس پس از مدتها ،هم هی
نف رات اصلی خود را در اختیار داشت
و حاال امیدواریهای او ب رای پیروزی
بر بارسل ونا در بازی فردا بیش از پیش
اف زایش یافته است .خرب خوب دیگر ب رای
رئال یها ای نکه خامس در ج ریان دو بازی
ملی کلمبیا ب رابر شیلی و آرژانتین دچار
مصدومیتی نشده و در مت رین دیروز نیز
کامال آماده نشان داد.
بدین ت رتیب رئال مادرید امشب با
کام لت رین ترکیب ممکن به مصاف
بارسل ونا خ واهد رفت .ترکیب احتاملی
این تیم نیز به رشح زیر است :کیلور
ناواس ،راموس ،واران ،کارواخال ،مارسل و،
کروس ،خامس ،مودریچ ،گرت بیل ،بنزما
و رونالدو.

لوئیس فان خال ،رسم ربی منچس رتی ونایتد ،اعالم کرد در
این باشگاه آنقدر دستیار دارد که تقریبا خودش هیچ
کاری انجام من یدهد.
این م ربی هلندی که فصل گذشته هدایت شیاطین رسخ
را برعهده گرفت ،این تیمرا به لیگ قهرمانان برگرداند و
تیمش در حال حارض ،تنها دو امتیاز با منچسرتسیتی و
آرسنال صدرنشینفاصله دارد.
او معتقد است نقش م ربی در تیم نسبت به اولین
سالهای م رب یگری اش تغییر کرده و به شوخی
اعالم کرد تقریبا بدون ای نکه کاری انجام دهد ،از
منچس رتی ونایتد پول م یگیرد.
او به خ ربنگاران گفت :من از دورهای م یآیم که م ربی
همه کار م یکرد .اکنون من رسم ربی هستم و یک
دپارمتنت علوم ورزشی در اختیار دارم .من دپارمتنت
بازیکن یابی دارم ،دپارمتنت پزشکی و چند کمک
م ربی .من کاری انجام من یدهم؛ فقط پول م یگیرم.
فان خال ه مچنین تاکید کرد فلسفه فوتبالی اش ،بیشرت
بر آموزش بازیکنان است وار است ،تا اف زایش ت وانای یهای
بدنی. وقتی کنف ران سهای مطبوعاتی من را متاشا
م یکنید ،م یبینید که در مورد فلسفه کاری ام خیلی
بحث م یکنم .گاهی اوقات رسان ههای خیلی به این
مسئله اهمیت من یدهند اما گاهی هم دی وان هوار آن
را دنبال م یکنند زی را من خیلی در این مورد توضیح
م یدهم .من روی مترین ذهن کار م یکنم؛ چیزهای
زیادی در مغز هست زی را فوتبال ورزش پاها نیست،
ورزشمغز است ،ورزش تاکتی کها .همه بازیکنان باید
این پروسه را پشت رس بگذارند که آسان نیست .این
درست است که تشویق ،بهرت از تنبیه است اما گاهی
اوقات ،باید تنبیه هم کرد.

ونگر :عجلهای برای متدید
با اوزیل و سانچس نداریم

آرسن ونگ ر ،رسم ربی آرسنال عن وان کرد که تیمش
عجل های ب رای متدید ق رارداد مسوت اوزیل و الکسیس
سانچس ندارد .اخی را شایعاتی مبنی بر احتامل متدید
ق رار داد الکسیس سانچس و مسوت اوزیل با آرسنال
شنیده م یشود .ونگر که قصد حفظ هر دو ستاره را در
امیریتس دارد ،عن وان کرد که تیمش عجل های ب رای این
کار ندارد .او گفت :البته که م یخ واهیم هر دوی آنها
در تیم مبانند ولی هنوز زمان زیادی ب رای این کار داریم.
ب رای متدید ق رارداد آنها عجل های نداریم.
سانچس تابستان  2014از بارسل ونا به آرسنال پیوست
و عملکرد بسیار خ وبی تا به اینجای کار داشته است.
اوزیل نیز در تابستان  2013به آرسنال پیوست وهر دو
بازیکن تا تابستان  2018با این تیم ق رار داد دارند.

الپورتا :زمان مناسبی
برای جدایی رونالدو است

خ وان الپورتا ،رئیس سابق باشگاه بارسل ونا معتقد است
که به رتین زمان ب رای جدایی رونالدو از رئال مادرید ف را
رسیده است .رونالدو در  7بازی اخیرش ب رای رئال تنها
 3گول به مثر رسانده و با چنین فرم ضعیفی خود را
ب رای الکالسیکو روز شنبه آماده م یکند .حال شایعات
مبنی بر حضور رونالدو در پاری سن ژرمن بار دیگر قوت
گرفته و این در حالیست که مدیر ب رنام ههای رونالدو بارها
تاکید کرده که رونالدو م یخ واهد فوتبالش را در رئال به
پایان برساند .الپورتا که رابطه نزدیکی با مدیر ب رنام ههای
رونالدو دارد ،در این رابطه گفت :من از صحب تهایی که
راجع به رونالدو م یشود تعجب نکردم .او در مقطعی از
فوتبالش ق رار گرفته که باید از خودش چنین س واالتی
کند .تی مهایی در نقل و انتقاالت حضور دارند که
حارضند پول خ وبی ب رای جذب او پرداخت کنند .او
سالهاست در رئال مادرید است و شاید به دنبال تج ربه
جدیدی م یگردد .بازیکنان به دنبال ق راردادهای بهرت
هستند ،در نقل و انتقاالت تی مهای زیادی خ واهان او
هستند و شاید سن مناسبی ب رای جدایی رونالدو باشد.
الپورتا درباره الکالسیکو گفت :فکر م یکنم بارسا پیروز
شود .آنها تیم بهرتی هستند .ما همیشه در ب رنابئو خوب
بازی م یکنیم .بازی خ وبی خ واهد بود و م یب ریم .بارسا در
فرم بهرتی آماده بازی م یشود .مهاجاممنان در فرم خ وبی
هستند و به عالوه ،مسی نیز آماده بازگشت به میادین
است.

خامس :برای الکالسیکو
کامال آماده ام

خامس رودریگز ،ستاره خط میانی رئال مادرید ،شایعات اخیر در مورد
آماده نبودنش در آستانه دیدارمقابل بارسا را رد کرد.
این ستاره کلمبیایی به دلیل مصدومیت ،در این فصل تنها در سه دیدار
ب رای کهکشان یها به میدان رفت .او در آخرین دیدار رئال پیش از
بازیهای ملی ب رابر سویا ،تنها  27دقیقهبازی کرد؛ با این وجود ت وانست
گول دوم تیمش را در شکست  2-3در سانچس پیس خ وان به مثر برساند.
او که در هر دو دیدار اخیر کلمبیا در مقدماتی جام جهانی  2018مقابل
شیلی و آرژانتین هم به میدان رفت ،تاکید کرد ب رای الکالسیکو کامال
آماده است.
او به  ASگفت :من در رشایط خ وبی هستم .پیش از پیوسنت به تیم ملی،
مترینات خ وبی را با رئال پشترس گذاشتم و حتی پس از آن ت وانستم 90
دقیقه کامل بازی کنم .من مقابل شیلی و آرژانتین در ترکیباصلی ق رار
گرفتم و  90دقیقه کامل بازی کردم .آنهایی که م یگویند من کامال آماده
نیستم ،م یت وانند بهحرف زدن ادامه بدهند؛ من کامال آماده ام.

سوارز :هرگز به توپ طال فکر نکرده ام

لوئیس س وارز در کنار مسی و نیامر ،یکی
از امیدهای اصلی گولزنی بارسل ونا به رئال
در الکالسیکو است .او در بازی برگشت
فصل گذشته دو تیم ،زننده گول دوم و
برتری آبی اناریها بود.
به فاصله سه روز مانده تا الکالسیکو،
لوئیس س وارز در یک نشست خربی در
مورد ای نکه کدام تیم ،شانس اصلی ب رنده
شدن در این مسابقه است چنین گفت:
در این گ ونه بازیها من یت وان شانس هیچ
تیمی را باالتر از دیگری دانست .هر زمان
که تصور م یکنید شانس اول ب رنده شدن
هستید ،برعکسش اتفاق م یافتد.
تنها کاری که باید انجام دهیم ،مترکز روی
بازی خودمان است .باید توجه داشت که
این مسابقه در زمین رئال است و در ب رنابئو
بازی کردن نیز همیشه سخت و دش وار.
فشار ه واداران رئال واقعا سنگین است که
کار را مشک لتر م یکند.
س وارز در مورد احتامل نرسیدن مسی به این
بازی گفت :ما در مدت زمانی که مسی
مصدوم بوده ثابت کرده ایم که بدون او هم

م یت وانیم ب رنده باشیم .البته شکی نیست
که با مسی قدرت ما بیشرت م یشود .او در
مقابل اتلتیکو سی دقیقه به میدان آمد
و نتیجه بازی را تعیین کرد .او دید بسیار
خ وبی نسبت به هر بازی دارد.
لئو همیشه به من توصی ههای خ وبی داشته
است .او پیش از الکالسیکو به من نشان
داد که چگ ونه باید در این دیدار حساس
بازی کنم و چطور از فشارها روی خودم
بکاهم.
س وارز در مورد خاط رات خود از این بازی
گفت :الکالسیکوی سال  2010که بارسا
 0-5رئال را شکست داد را از نزدیک در
نوکمپ متاشا کردم که خاطره جالبی ب رایم
شد.
ه مچنین نیمه نهایی لیگ قهرمانان آن
فصل .ستاره اروگوئ های بارسا در مورد
احتامل ق رار گرفتنش بین سه بازیکن
برتر سال گفت :هرگر تصور من یکردم و
من یکنم که جزو سه نامزد نهایی توپ طال
باشم .ق رار گرفنت جزو فهرست  23نفره هم
ب رایم یک سورپ رایز بود.

محل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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برنامه دو ساله آموزش قابلگی
برای دختران در والیت کنر آغاز شد

اطالعات روز :ب رنامه آموزش قابلگی
دخ رتان روستایی در والیت رشقی کرن ب رای
نجات جان مادران و نوزادان به تازگی رشوع
شده و ق رار است تا دو سال دیگر ادامه یابد.
به نقل از بی بی سی ،حدود  ۶۰دخرت از
ولس وال یهای دور والیت ک رن ،ب رای ف راگیری
آموزش پرستاری و قابلگی به مرکز این
والیت آمدهاند تا بت وانند با ف راگیری این دو
حرفه به زنان روستاهایشان کمک کنند.
تنظیم کنندگان این ب رنامه گفت هاند که
دخ رتان آموزش دیده با پایان دوره آموزشی
دو ساله به روستاهایشان باز م یگردند تا
در نجات جان مادران و کودکان سه مگی رند.
احسان الله فضلی ،از مسئوالن این مرکز
آموزشی گفته که دخ رتان از ولس وال یهای

مختلف ب راساس نیازمندی و سهم
مشخص انتخاب شدهاند .از آنها تعهد
گرفته شده که پس از ف راگیری این حرف هها
به محل هشان بروند و کار کنند.
به گفت هی فضلی ،از دو سال پیش روی این
طرح کار و نیازمندی هر ولس والی مشخص
شده است و با ف راغت این دانشجویان،
کمبود پرستاران و قابل هها در این روستاها
رفع خ واهد شد.
دانشجویان این ب رنامه آموزشی گفت هاند،
پس از ف راغت به محل ههای شان رفته و زنان
را کمک خ واهند کرد.
این مرکز آموزشی در والیت کرن با مدیریت
وزارت صحت عامه و کمک بانک جهانی
آغاز به کار کردهاست .به گفت هی مسئوالن،
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این طرح در  ۱۱والیت در حال اج را است.
والیت کرن و شامری زیاد از والی تهای
دیگر به شدت به قالبه و داک رتان متخصص
زن نیاز دارد .به گفت هی مسئوالن این
مرکز آموزشی ،پیش از این ب رای رفع
این نیازمندی چندین قابله در شامری از
ولس وال یهای کرن آورده شده بودند.
در والیت کرن به شمول شفاخانه مرکزی،
 ۴۸مرکز صحی فعالیت دارد که تنها در سه
مرکز آن پرستاران زن کار م یکنند.
هرچند می زان مرگ و میر مادران در هنگام
ت ولد هنوز در سطح جهان باالترین است.
اما در افغانستان نظر به گفت هی مسئوالن ،در
نه والیت هنوز داکرت متخصص زن وجود
ندارد.

