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عبداهلل :افغانستان در گذشته فرصتهای
خوبی را از دست داده است

اطالعت روز :عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیداری
با رییس جمهور کرواسی دیروز در کابل گفت ،افغانستان در سالهای گذشته
به دلیل سیاستهای نادرست حکومت قبلی در رابطه با دوستان بینالمللی
فرصتهای خوبی را از دست داده است...
    صفحه     2

جنرال مراد:
تلفات سنگینی به طالبان وارد شدهاست

صفحه 2

افغانستان؛ داستان ناکامی
ایاالت متحده

به تاریخ  11سپتامبر  ،2001زمانی که دانشجویان
دانشگاه کابل از حملهی هواپیماهای ربودهشده توسط
القاعده بر مرکز تجارت جهانی و پنتاگون خبر شدند ،با
شتاب خبر را به استادشان رساندند .این استاد امام یک
مسجد حکومتی در وزیر اکبرخان کابل بود .برخالف
دوستانش در میان طالبان ،این مال شاگردان را بر سر
موضوعات جنجالی مانند منفجر ساختن...
    صفحه     3

Flying 2 times
weekly to

تاکتیکهای انحرافی
از هفتهی گذشته بدینسو ،طالبان حملههای هماهنگی را
در والیت قندوز انجام دادهاند ،کنترولشان را بر دو ولسوالی
دشت ارچی و چهاردره تقویت کردهاند ،مناطق تحت
کنترولشان را در دو ولسوالی دیگر خانآباد و امام صاحب
بسط دادهاند و کنترول منطقهی پرآب و حاصلخیز زراعتی
گورتپه در شمال مرکز این والیت را شدیداً به دست گرفتهاند.
حمالت هماهنگ طالبان بر مرکز این والیت فشار وارد ...

چگونه میتوان «جنگتحمیلی»
را با جنگ پاسخ داد؟

    صفحه     2

سازمان بینالمللی مهاجرت:

رییس جمهور دیروز در کنفرانس خبری مشترک با رییس
جمهور کرواسی در کابل گفت ،جنگ تحمیلی را با جنگ
جواب میدهیم؛ بدون آنکه آرزوی مقدس صلح را فراموش
کنیم .آقای غنی در بخش دیگری از سخنانش در این
کنفرانس گفت چند عناصر با هم یکجا شده است و جنگ
تحمیلی را در افغانستان به وجود آورده است...

    صفحه     4

اطالعات روز :جنرال مرادعلی مراد ،معاون فرماندهی ستاد مشترک ارتش
میگوید که در والیتهای مختلف افغانستان ،تلفات سنگینی از سوی
نیروهای امنیتی بر شورشیان طالب وارد شده است.
مرادعلی مراد روز گذشته در یک نشست خبری در کابل با بیان...

    صفحه     5

مهاجران افغانستان را در زمینهی
اسکان و اشتغال کمک میکنیم

اطالعات روز :سازمان بینالمللی مهاجرت ( )IOMدیروز در کابل توافقنامهای
را برای همکاری در عرصههای ارتقای ظرفیت ،ایجاد دیتابیس و گسترش
همکاریهای دوجانبه با وزارت مهاجران کشور امضا کرد.
لورا تامسن ،معاون سامان بینالمللی مهاجرت در افغانستان گفت ،این سازمان
مهاجران عودتکننده را در همهی عرصهها و بهخصوص در بخش اسکان و
اشتغال کمک میکند .براساس این توافقنامه ،سازمان بینالمللی...

    صفحه     2
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درک دیرهنگام
رییس جمهور غنی
از جنگ و صلح

هادی صادقی

رییس جمهور غنی روز گذشته گفت که افغانستان جنگ
تحمیلی را با جنگ پاسخ میدهد ،بدون اینکه آرزوی صلح
را فراموش کند .آقای غنی از اینکه چه کسی این جنگ را
تحمیل کرده و با چه کسی باید جنگید ،نامی نبرد؛ اما گفت که
طالبان بارها درخواست صلح دولت افغانستان را رد کردهاند .این
نخستین سخن قاطع و جدی رییس جمهور غنی در ارتباط با
جنگ افغانستان پس از به قدرت رسیدنش میباشد .پیش از این
رییس جمهور کرزی در سالهای اخیر حکومتش بارها گفته بود
که جنگ بر افغانستان تحمیل شده و از همینرو ،بارها از ایاالت
متحدهی امریکا و پاکستان شدیداً انتقاد کرد.
رییس جمهور غنی اما پیش از این طالبان را مخالفان سیاسی
دولت خوانده بود و سپس با اتکا به پاکستان و چین ،فاز جدیدی
در روند مصالحه گشود؛ فازی که تا هنوز هیچ روزنهای برایش
گشوده نشده ،اما هزینههای سیاسی زیادی روی دست افغانستان
گذاشته است .آقای غنی به محض پا گذاشتن به ارگ ریاست
جمهوری ،صلح را اولویت نخست دولتش اعالم کرد و نخستین
سفرهای خارجیاش را به اسالمآباد ،ریاض و پکن با محوریت
راهکارهای منطقهای مصالحه با طالبان انجام داد .آقای غنی
در نخستین سفرش به اسالمآباد و راولپندی ،دلخوش و امیدوار
از تعهدات سیاستمداران و نظامیان پاکستان در خصوص
همکاری با روند صلح ،به کابل بازگشت؛ اما این دلخوشی و
امیدواری در بیرون از ارگ بازتابی نداشت و هم ه آن را تکرار
مکرر وعدههای فریبنده و دروغین پاکستان خواندند .چین و
ریاض نیز که هرکدام اضالع معادلهی منطقهای طرح جدید
صلح آقای غنی بودند ،در این راستا کاری از پیش نبردند .پکن
و ریاض بارها از تعهد و تالششان در روند صلح افغانستان
سخن گفتند؛ اما هیچگاه همکاری عملی این دو بازیگر با روند
صلح افغانستان دیده نشد.
جنگ و درگیری در افغانستان ادامه یافت و گروه طالبان و
رهبران آن در پاکستان و افغانستان ،همچنان بر طبل جنگ و
دهشتافگنی میکوبند .تنها تغییر محسوس در ارتباط با جنگ
و صلح ،تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال و تشدید
و گسترش ناامنیها در افغانستان میباشد .طالبان اکنون با
برنامهی جدی و تجهیزات جنگی پیشرفته و قوی با دولت
میجنگند و دهها گروه تررویستی خطرناک دیگر با آنها یکجا
شدهاند.
به نظر میرسد اکنون رییس جمهور غنی از واقعیت بازی جنگ
و صلح افغانستان آگاه شده است .عدم صداقت پاکستان و دیگر
بازیگران منطقهای در روند صلح برای رییس جمهور ثابت شده
و لزوم استفاده از زور و پاسخ متقابل را درک کرده است.
را هبُرد مداراجویانهی حکومت قبلی در ارتباط با طالبان و روند
مصالحه اشتباه بود .این سیاست هزینههای سنگین امنیتی و
سیاسی بر افغانستان تحمیل کرد و سبب قدرتگیری دوبارهی
طالبان گردید .حکومت افغانستان با سیاست بخشش و مدارا،
دهها فرمانده مهم و خطرناک این گروه را به پیشواز مصالحه از
زندانهای افغانستان و آمریکا آزاد کرد و به این گروه فرصت
توانیابی دوباره داد.
خوشبینیهای قبل از وقت دولت و توهم دستکشیدن طالبان
از جنگ ،سبب سستی در روند مبارزه و غفلت از آمادگیهای
امنیتی و استخباراتی شد .طالبان اما با استفاده از این فرصت
سنگرهای خود را مستحکم ساختند و شعلههای جنگ و دهشت
را در افغانستان گسترش دادند.
اکنون وقتش رسیده است که رییس جمهور در راهبرد اشتباه
حکومت قبلی در ارتباط با جنگ و صلح تجدید نظر کرده و
با توجه به واقعیتهای موجود افغانستان و منطقه ،سیاست
تازهای را در این ارتباط در پیش بگیرد .سیاستها و تالشهای
ناکام رییس جمهور کرزی در روند صلح ،تجربهی خوبی
است و حکومت وحدت ملی باید از آن درس بگیرد .دولت
باید سنگرهای مبارزه با تروریسم و دهشتافگنی را گرم و
زنده نگهدارد و روند صلح را از موضع قدرت و با در نظرگرفتن
واقعیتهای جاری دنبال کند.

رییس جمهور غنی:

جنگ تحمیلی را با جنگ جواب میدهیم
اطالعات روز :رییس جمهور غنی دیروز در کابل گفت که
جنگ تحمیلشده را با جنگ جواب میدهیم ،بدون اینکه
آرزوی مقدس صلح را فراموش کنیم.
آقای غنی در نشست مشترک با کولیندا گرابار کیتاروویچ،
رییس جمهور کرواسی در کابل گفت که جنگ به افغانستان
تحمیل شده و مردم افغانستان هرگز تسلیم این جنگ تحمیلی
نخواهند شد .آقای غنی از ارائهی معلومات بیشتر در این
باره خودداری کرد؛ اما در بخش دیگری از صحبتهایش
گفت ،این جنگ به دلیلی تحمیلی است که چند عنصر با هم
یکجا این جنگ را به افغانستان تحمیل کردهاند.
غنی افزود که اقتصاد مافیایی جهانی یکی از این عناصری
است که باعث ایجاد ناامنیها شده و بستر حرکت گروههای
تروریستی را به وجود میآورد .آقای غنی در این نشست
گفت که برای حل مسایل داخلی ،جنگ راهحل نیست ،بلکه

یک سیاست منسجم و مدبرانه نیاز است تا بتوان شهروندان
افغانستان را در داخل کشور گردهم آورد.
همچنان رییس جمهور غنی افزود که اگر کشورهای منطقه
با تروریسم مبارزه نکنند ،این جنگ تنها در افغانستان محدود
نخواهد ماند و شبکههای تروریستی همهی کشورهای
منطقه را هدف قرار میدهند .او گفت« :شبکهی بینالمللی
تروریسم که تمام همسایههای ما را از هند تا روسیه هدف
قرار میدهد ،امروز میخواهد که از خاک ما برای بیثباتی
منطقه ،دنیای اسالم و بیثباتی بینالمللی استفاده کند».
این در حالیست که شورای امنیت ملی افغانستان اخیراً
اعالم کرد که گروههای تروریستی از کشورهای مختلف
در والیتهای شمالی کشور جابهجا شدهاند و هدف اصلی
گروههای تروریستی ،یافتن پناهگاه در والیتهای هممرز
افغانستان با چین ،تاجیکستان و ازبکستان است تا به این

کشورها نفوذ کنند.
همچنان آقای غنی در بخشی از صحبتهایش گفت ،در حال
حاضر این کشور به نمایندگی از کشورهای همسایه ،منطقه
و جهان با تروریسم میجنگد .آقای غنی گفت ،عملهای
وحشیانهای مانند سربریدن را که در افغانستان انجام
میشوند ،کسانی انجام میدهند که به این کشور تعلق ندارند.
از سویی هم ،آقای غنی تأکید کرد که برای حل مشکلهای
بیرونی باید راه بیرونی پیدا شود و در این مورد باید در
جستوجوی کشورهای سوم و چهارم بود .او گفت « :در
منطقه باید یک پیمان همکاری امنیتی و اقتصادی به وجود
بیاید؛ چون این خطرها در یک کشور مهار شده نمیتوانند».
این در حالیست که گفته میشود تالشهای غنی در
گفتوگوهای صلح برای آوردن طالبان روی میز مذاکره به
نتیجه نزدیک شدهاند.

عبداهلل:
افغانستان در گذشته فرصتهای خوبی را از دست داده است

اطالعت روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی در دیداری با رییس جمهور
کرواسی دیروز در کابل گفت ،افغانستان در
سالهای گذشته به دلیل سیاستهای نادرست
حکومت قبلی در رابطه با دوستان بینالمللی
فرصتهای خوبی را از دست داده است.
آقای عبداهلل در پیوند با وضعیت امنیتی کشور
گفت« :حمالت بهاری دشمنان افغانستان آغاز
شده است و نیروهای مسلح افغانستان در
استقامتهای مختلف از حاکمیت ملی کشور
دفاع میکنند».
همچنان آقای عبداهلل در این دیدار در مورد
انتخابات افغانستان گفت« :به دلیل تأخیر

اصالحات در نظام انتخاباتی ،انتخابات پارلمانی
به تعویق میافتد و حکومت وحدت ملی متعهد
است تا روند اصالحات انتخاباتی را هرچه
زودتر تکمیل و انتخابات شفاف و سراسری را
در کشور راهاندازی نماید».
کولیندا گرابار کیتاروویچ ،رییس جمهور
کرواسی در این دیدار گفت که آمدهام تا
همکاریهای همهجانبهی کشورم را با
افغانستان اعالم کنم .او افزود که افغانستان
زمینههای خوبی برای رشد و توسعه دارد و ما
آمادهایم تا در عرصههای مختلف با افغانستان
همکاری کنیم.
رییس جمهور کرواسی افزود که بعد از تشکیل

حکومت وحدت ملی ،جایگاه بینالمللی
افغانستان تغییر کرده است .او با انتقاد از
حکومت آقای کرزی گفت ،عملکردهای آقای
کرزی بر افکار عمومی در کشورهای ناتو و
ائتالف بینالمللی تأثیرات منفی داشتند.
همچنان کولیندا گرابار کیتاروویچ اعالم کرد که
کشورش آماده است تا در عرصههای مختلف،
بهخصوص در بخش زنان و توانمندسازی،
آموزش و پرورش آنان کمک کند .او افزود
که این کشور آماده است تا پنجاه درصد
کمکهایش را به مصرف برساند .از همینرو،
نیاز است که روابط اقتصادی دو کشور گسترش
یابند.

ت دیروز
از سویی هم ،رییس اجرایی حکوم 
در یک دیدار دیگر با سفیر چین ،روی
همکاریهای مشترک میان این دو کشور
گفتوگو کردند .سفیر چین در این دیدار ،در
بارهی همکاریهای اقتصادی و میزان تبادالت
تجاری میان افغانستان و جمهوری مردم چین
به رییس اجرایی گزارش داد و از حکومت
افغانستان خواست تا تاجران این کشور را برای
تجارت با جمهوری چین تشویق کند.
همچنان سفیر چین به گسترش روابط تجاری
میان این دو کشور تأکید کرد و از زمینههای
خوب ،برای استفاده از سنگ مرمر و زعفران
افغانستان در این کشور خبر داد.

جنرال مراد:
تلفات سنگینی به طالبان وارد شدهاست

اطالعات روز :جنرال مرادعلی مراد ،معاون فرماندهی ستاد
مشترک ارتش میگوید که در والیتهای مختلف افغانستان،
تلفات سنگینی از سوی نیروهای امنیتی بر شورشیان طالب وارد
شد ه است.
مرادعلی مراد روز گذشته در یک نشست خبری در کابل با بیان
این موضوع گفت ،طالبان تنها در ولسوالی ناوه بیش از پنج
میلیون دالر ضرر کردهاند .آقای مراد گفت ،عملیات امسال ارتش
افغانستان با همکاری دیگر نیروهای امنیتی و پشتیبانی قوتهای
هوایی و کشفی از این نیروها ،نتیجهی بهتر داده است.
او افزود ،با هماهنگی و همکاری نیروهای امنیتی ،تلفات

غیرنظامیان کاهش یافته و برعکس ،تلفات شورشیان طالب
افزایش یافته است .مراد عملیات اخیر نیروهای امنیتی زیر نام
«بدر» در ولسوالی ناوهی والیت غزنی را موفق خواند و گفت،
این عملیات دو هفته پیش از طرف شرق و جنوب ولسوالی ناوه
آغاز شد که روز شنبه شورشیان طالب از این ولسوالی بیرون
رانده شدند و نیروهای امنیتی کنترول این ولسوالی را در دست
گرفتند .او گفت« :ولسوالی ناوه یکی از ولسوالیهای ناامن بود
که در طول  ۱۰سال اخیر تحت تسلط طالبان بود و به عنوان
یک پایگاه بسیار قوی برای تمویل و تجهیز این گروه استفاده
میشد و اکنون کام ًال پاکسازی شده است».

همچنان آقای مراد افزود که در جریان این عملیات قرارگاههای
شورشیان طالب که به ارزش پنج میلیون دالر در این ولسوالی
ایجاد شده بودند و بیش از  30تُن مواد انفجاری شامل
واسکتهای انتحاری و ماینهای کنار جادهای این گروه به
دست نیروهای امنیتی افتادند.
این مقام ارشد وزارت دفاع گفت ،در حال حاضر عملیات مشترک
نیروهای امنیتی در والیتهای هلمند ،قندوز ،زابل ،فراه و غزنی
ادامه دارند .او افزود که در این عملیاتها نیروهای امنیتی در
حالت تهاجمی قرار دارند .همچنان آقای مراد از راهاندازی
عملیاتی در سراسر کشور خبر داد.

سازمان بینالمللی مهاجرت:
مهاجران افغانستان را در زمینهی اسکان و اشتغال کمک میکنیم
اطالعات روز :سازمان بینالمللی مهاجرت ( )IOMدیروز
در کابل توافقنامهای را برای همکاری در عرصههای ارتقای
ظرفیت ،ایجاد دیتابیس و گسترش همکاریهای دوجانبه با
وزارت مهاجران کشور امضا کرد.
لورا تامسن ،معاون سامان بینالمللی مهاجرت در افغانستان
گفت ،این سازمان مهاجران عودتکننده را در همهی عرصهها
و بهخصوص در بخش اسکان و اشتغال کمک میکند .براساس
ت دیتابیس عمومی
این توافقنامه ،سازمان بینالمللی مهاجر 
وزارت امور مهاجران را در کابل و والیتها فعال میکند و
همچنان برای ارتقای ظرفیت کاری کارمندان این وزارت نیز

تالش خواهد کرد.
ت همچنان متعهد شده تا وزارت امور
سازمان بینالمللی مهاجر 
مهاجران را در تمامی بخشهایی که نیاز به همکاری دارد ،یاری
رساند .سید حسین عالمی بلخی ،وزیر مهاجران در این نشست
گفت که در رابطه با طرحهاى مختلفى که در چند ماه با دفتر
سازمان بينالمللى مهاجرت داشتند ،به تفاهم رسيدند تا براى
حل چالشهاى مهاجرت و مديريت مهاجرت ،همکارى مشترک
داشته باشند.
آقای عالمی افزود که همکارىهاى اين سازمان با این وزارت
بيشتر بر آگاهى عامه ،آگاه ساختن مردم از خطرات مهاجرت

و مشکالتى که مهاجرت دارد ،متمرکز اند .از سویی هم ،عالمی
بلخی میگوید ،در سفرى که چندی پیش به ایران داشتم ،ریيس
جمهور آن کشور به صراحت اعالم کرد ،تمام مهاجرانی که در
ايران مدرک ندارند ،بايد ثبت گردند.
این در حالیست که بر اساس آمار وزارت مهاجران ،بیش از شش
میلیون شهرون د افغانستان در کشورهای خارج مهاجر اند که اکثر
این مهاجران در پاکستان و ایران زندگی میکنند .به گزارش
وزارت مهاجران 1.6 ،میلیون مهاجر افغانستان در پاکستان ثبت
شده و  1.5میلیون نفر دیگر بدون مدارک قانونی در این کشور
زندگی میکنند.

امنیت ملی:
حملهی انتحاری در قندهار چهار زخمی برجا گذاشت
اطالعات روز :ریاست عمومی امینت ملی با نشر خبرنامهای
اعالم کرد که در حملهی انتحاری بر یک قرارگاه ریاست
عمومی امنیت ملی در قندهار ،چهار تن از مأموران این اداره
زخمی شدند .به نقل از این خبرنامه ،سه حملهکنندهی انتحاری
مربوط به گروه طالبان ،حوالی شش صبح روز گذشته یک
قرارگاه واحد واکنش سریع ریاست امنیت ملی قندهار را هدف
قرار دادند.

حملهکنندهها نخست موتری را که  1200کیلوگرام مواد
انفجاری در آن جاسازای شده بود ،در مقابل د ِر ورودی
ساختمان واحد واکنش سریع امنیت ملی انفجار دادند و سپس
دو مهاجم دیگر مجهز به سالح سبک و سنگین بر این اداره
حمله کردند.
به گفتهی ریاست امنیت ملی ،مأموران این اداره با مهاجمان
درگیر شدند که درگیری بعد از ده دقیقه و با کشتهشدن

مهاجمان پایان یافت .اما یک منبع رسمی در قندهار گفته
که در پی این حملهی انتحاری ،سه مأمور امنیتی واحد واکنش
سریع ادارهی امنیت ملی کشته و یک کارمند دیگر زخمی شده
است .قرارگاه واحد واکنش سریع امنیت ملی والیت قندهار در
کنار شاهراه قندهار-اسپین بولدک و در نزدیکی میدانهوای
قندهار موقعیت دارد .تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله
را بر عهده نگرفته است.

افغانستان؛
داستان ناکامی ایاالت متحده

چرا نیروهای بینالمللی به رهبری ایاالت متحده نتوانستند یک افغانستان متکی به خود بسازند؟
نویسنده :محمد تنها ،پژوهشگر دورهی دکترا در دانشگاه الیبنیز هانوور .پیش از این،
او رییس تکنولوژی هستهای در کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان بود.

به تاریخ  11سپتامبر  ،2001زمانی که دانشجویان
دانشگاه کابل از حملهی هواپیماهای ربودهشده
توسط القاعده بر مرکز تجارت جهانی و پنتاگون
خبر شدند ،با شتاب خبر را به استادشان رساندند.
این استاد امام یک مسجد حکومتی در وزیر
اکبرخان کابل بود .برخالف دوستانش در میان
طالبان ،این مال شاگردان را بر سر موضوعات
جنجالی مانند منفجر ساختن مجسمههای بودا
در بامیان وارد بحث میکرد .اما برخالف شنیدن
این خبرها ،مال همچنان آرام بود؛ مثل اینکه
هیچ اتفاقی نیفتاده باشد.
دوهفته بعد که رییس جمهور ایاالت متحده،
ُجرج دبلیو بوش« ،جنگ علیه تروریسم» را اعالم
کرد ،واکنش مال تغییر کرد .او از شاگردانش
خواست که برای حکومت اسالمی دعا کنند.
فقط چند روز بعد ،تهاجم نظامیان بینالمللی به
رهبری ایاالت متحده در افغانستان با بمباران
پایگاههای القاعده و قرارگاههای نظامی طالبان
در سراسر کشو آغاز شد.
به هر حال ،مردم افغانستان از حملهی ایاالت
متحد خرسند نبودند ،شمار زیادی به خاطر ترس
از بمباران شدن شهرها را ترک کرده به روستاها
گریختند .اما آنان خوشبین و امیدوار بودند،
به ویژه نسل جوانتر که دردها و مصیبتهای
سالهای جنگ داخلی و زندگی در سایهی
طالبان را تجربه کرده بودند .اما تقریبا  14سال
پس از آن روز ،کیفیت زندگی خیلی کم بهبود
یافته به ویژه اگر آن را با میزان سرمایهگذاری
پولی و نظامی ایاالت متحده مقایسه کنیم .چرا
میلیاردها دالر کمک ،نتوانسته راه را برای ساختن
یک افغانستان متکی به خود هموار سازد؟
پس از سرنگونی حکومت طالبان ،پروژههای
خیلی بزرگ ساختمانی ،مانند ساختن جادهی
کابل-قندهار ،نوسازی ساختمانهای دولتی
وساختن مجدد قرارگاهها و دفاتر پولیس و
ارتش به کار عادی تبدیل شد .در واقع ،در
سراسیمگی فعالیتها شکل بر محتوا و مؤثریت
ترجیح داده شد و به این دلیل هیچ چیز به دست

نیامد .بخش عمدهی میلیاردها دالری را که
برای بازسازی افغانستان سرازیر شد ،نظامیان،
شرکتهای خصوصی و قراردادکنندهها به
مصرف رساندند .سربازان خارجی تقریبا در
مرکز توجه برای هر دالری که کمک میشد
قرار داشتند.
ایاالت متحده بدون در نظرداشت کیفیت
و مؤثریت ،تالش کرد که تمام پروژهها
را به سرعت نور تکمیل کند .ائتالف ناتو
«کارشناسان» را از سراسر جهان برای
مشورهدهی در رابطه به پروژهها استخدام
کرد .اکثر آنان از میان مدیران متوسط و
بیکار انتخاب شده بودند .تنها تخصص آنان
توانایی صحبت به زبان انگلیسی بود .به خاطر
همنواکردن مالیهدهندگان با این کارزار ،ائتالف
ناتو بر پروژههای سطحی سرمایهگذاری کردند
که با واقعیتهای افغانستان پس از جنگ هیچ
ارتباطی نداشتند .ایاالت متحده به شکل
افراطی برای مالقاتها و نشستها ،بوتلهای
آب معدنی و سفرهای تنآسایی برای مقامهای
سطح متوسط افغانستان مصرف کرد .آنان با
این پولهای کمک بینالمللی محفلهای شبانه
میگرفتند ،مست میکردند و بعضی با این
پولها قمار میزدند .هیچکس هیچگاهی از
شهروندان نسبتاً خوب تحصیلکردهی
افغانستان فساد فراگیر را نکوهش
کردهاند و شمار زیادی کارهای
حکومتیشان را ترک کرده و به جای آن
با ملل متحد و سازمانهای غیردولتی
نوپا کار کردند .این باعث شده است که
مقامهای کمسواد و فاسد موقعیتشان را
در حکومت مستحکمتر سازند .بر عالوه،
ملل متحد به رشد مراکز تحقیقاتی و
برقراری ارتباط قوی بین دانشگاهها
و نهادهای تحقیقاتی افغانستان و
دانشگاهها و نهادهای تحقیقاتی غرب
هیچ توجهی نکرد.

برگردان:جواد زاولستانی

منبعTHE DIPLOMAT :

ایاالت متحده بدون در
نظرداشت کیفیت و مؤثریت،
تالش کرد که تمام پروژهها
را به سرعت نور تکمیل کند.
ائتالف ناتو «کارشناسان»
را از سراسر جهان برای
مشورهدهی در رابطه به
پروژهها استخدام کرد .اکثر
آنان از میان مدیران متوسط
و بیکار انتخاب شده بودند.
تنها تخصص آنان توانایی
صحبت به زبان انگلیسی
بود .به خاطر همنواکردن
مالیهدهندگان با این کارزار،
ائتالف ناتو بر پروژههای
سطحی سرمایهگذاری کردند
که با واقعیتهای افغانستان
پس از جنگ هیچ ارتباطی
نداشتند .ایاالت متحده به
شکل افراطی برای مالقاتها
و نشستها ،بوتلهای آب
معدنی و سفرهای تنآسایی
برای مقامهای سطح متوسط
افغانستان مصرف کرد .آنان
با این پولهای کمک بینالمللی
محفلهای شبانه میگرفتند،
مست میکردند و بعضی با
این پولها قمار میزدند.

قراردادکنندهها ،قراردادکنندههای فرعی (دومی)
و مقامهای حکومتی دربارهی این پولها چیزی
نپرسید.
ً
شهروندان نسبتا خوب تحصیلکردهی افغانستان
فساد فراگیر را نکوهش کردهاند و شمار زیادی
کارهای حکومتیشان را ترک کرده و به جای
آن با ملل متحد و سازمانهای غیردولتی نوپا
کار کردند .این باعث شده است که مقامهای
کمسواد و فاسد موقعیتشان را در حکومت
مستحکمتر سازند .بر عالوه ،ملل متحد به
رشد مراکز تحقیقاتی و برقراری ارتباط قوی
بین دانشگاهها و نهادهای تحقیقاتی افغانستان
و دانشگاهها و نهادهای تحقیقاتی غرب هیچ
توجهی نکرد .به جای آن پولهای هنگفت
برای سفرها و خریداری تجهیزات غیرضروری
مصرف کرد .با وجود همکاریها ،فقط چند
برنامهی بورس تحصیلی اند که فرصت ادامهی
تحصیالت عالی را در غرب برای جوانان
افغانستان فراهم میکنند.
میزان این ناکامی خیلی عظیم است؛ بزرگتر از آن
که بتوان در یک مقاله به آن پرداخت .امیدوارم
که حکومت جدید افغانستان و جامعهی
بینالمللی از اشتباهاتشان پند بگیرند و خطوط
روشن را برای همکاری مؤثر ترسیم کنند .این
کار خدمتی خواهد بود به مالیهدهندگان خارجی
که میلیاردها دالر را برای بازسازی افغانستان
کمک کردهاند.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

یا سخن دانسته گو ای والی
یا دستت خالص!

یادتان است که چندی قبل والی پکتیکا که فع ً
ال والی نیست ،ادعا کرد
که شورای امنیت ملی افغانستان به خانوادههای داعش در افغانستان
کمک مالی کرده؟ او مبلغ این کمک را  200هزار دالر اعالم کرد .جمع
کثیری از ملت نفهمید که  200هزار دالر چقدر است ،با آن مث ً
ال چهها
میتوان خرید؟ سپس یک کمیسیون موشگافیک و کارشناختیکیت
شکل گرفت تا به ملت ابالغ کند که  200هزار دالر چه مبلغی است
و چه چیزهایی را میتوان با آن خرید .این کمیسیون ظرف چندماه
توانست موهای این ادعا را بشگافد و شناخت نسبت ًا دقیق و همسو
با برداشتهای ما را اعالم کند .در گزارش آنها آمده بود که فرض
کنید یک گروه تروریستی  2000نفری وجود دارد .از آنجایی که اکثر
تروریستان نصوار میکشند ،خرج نصوار این گروه تروریستی خیلی
باال خواهد بود .بنا ًء  200هزار دالری که گفته میشود به خانوادههای
داعش کمک شده ،برابر است با خرج نصوار یکماههی همین گروه
تروریستی  2000نفری .خیال ما راحت شد و گفتیم برو بال ده پسش!
اگر حتا کمک شده باشد ،هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .با  200هزار دالر
که نمیتوان بشکههای روغن خرید ،مواد انفجاری خرید و سپس این
بشکهها را از مواد انفجاری فول کرده سر راه مردم افغانستان قرار داد
و گررررررررم انفجارش داد.
ما رضایت خویش را اعالم کردیم و ثابت کردیم که والی پکتیکا
خطایی کرده و گفتیم ،اشکالی ندارد .از حکومت هم خواستیم که از
تکنیک لخشیدن و بخشیدن کار بگیرد .اما متأسفانه حکومت جدی
است .دوست ندارد به اندازهی یک موی هم در کارش اشکال وجود
داشته باشد .همین بود که شورای امنیت ملی گل افشاند و طرح نو
انداخت .وزیر داخله کمیسیونی را برای یافتن حقیقت به والیت پکتیکا
اعزام کرد تا اگر به خانوادههای داعش کمکی صورت گرفته باشد،
شواهدش را جمعآوری کند .کمیسیون متذکره چند ماه در والیت
پکتیکا اینسو و آنسو گشت ،هیچ شاهدی نیافت .با اعصاب خراب به
کابل آمد و اعالم کرد که نه بابا! شاهد ماهدی وجود ندارد.
وقتی شورای امنیت ملی خبر شد که شاهدی وجود نداشته ،فوراً والی
والیت پکتیکا را از عنوانش سبکدوش کرد .حاال یک عده فکر
میکنند که حتم ًا کدام چیزی وجود دارد .هرچند که شورای امنیت
ملی گفته ما به خانوادههای مهاجری که از پاکستان به این والیت
مهاجر شده بود ،کمک کردیم؛ اما خر ما زیر بار نمیرود .هرچه این خر
لعنتی را همراه سوته میزنیم که زیر بار برو ،نمیرود .یعنی حاال سوال
این است که ،گیریم که شورای امنیت ملی همین  200هزار دالر را به
مهاجران پاکستانی کمک کرده باشد ،آیا سازوکار کمک به مهاجران ،یا
بهتر است بگویم که آیا پرداخت  200هزار دالر به مهاجران کار شورای
امنیت ملی افغانستان است؟ پس وزارت مهاجران و عودتکنندهگان
برای چه کاری است؟ حاال شما اگر وظیفهی دولتی دارید ،این
سوال را جدی نگیرید ،ورنه مثل والی پکتیکا از وظیفه سبکدوش
و خانهنشین خواهی شد .درست است که ما دالر زیاد داریم ،به درد ما
نمیخورد و بهتر است آن را به کسانی بدهیم که ضرورت دارند؛ اما
باید اینقدر عقل داشته باشیم که به مهاجران پناهنده در کشور خود،
از طریق وزارت مهاجران کمک کنیم .حالواحوالشان را بپرسیم و
فرمایشهایشان را بگیریم .هر پاکستانیای که وارد افغانستان شد و
قبول کرد که اینجا مهاجر است ،حکومت افغانستان مکلف است به
او یک مقدار دالر (به حد ضرورت) پرداخت کند .احیان ًا اگر چیزهای
دیگری ضرورت داشت و حیا مانع شود تا آن را گزارش دهد ،این ما
هستیم که باید ضرورت او را درک کرده و مایحتاجش را پوره کنیم
تا خدای نکرده او فکر نکند که ما خیلی چیز هستیم و انسانیت را
نمیفهمیم! گرچند به خیلی از پاکستانیها دالر ندادهایم ،ما منطق
داریم .به آنعده از پاکستانیها که دالر ندادهایم ،دو دلیل بیشتر وجود
ندارد :یک ،آنها خود را مهاجر نمیدانند ،صاحب افغانستان میدانند
و ما به صاحب این کشور دالر نمیدهیم .دو ،آنها از نظر ما پنهان
مانده ،بنا ًء هرچه عاجل به شورای امنیت ملی تشریف آورده و اثبات
کنند که مهاجرند تا حقشان را (چندهزار دالر) بدهیم.
حاال فهمیدید؟ از اینجا به تمام والیها مخابره! یا سخن دانسته گو
ای والی یا دستت خالص!

4

 دوشنبه 21ثور1394 ،سال چهارم شماره 834

مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
)Introduction
نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی
بخش یازدهم

قرن هجدهم :آمازونهای نویسنده3 -
تا  1729در این منطقه نیز  132مدرسه به وجود
آمدند و زنان زیادی در برنامهریزی ،مدیریت و
بهتدریج در بخش آموزش و تدریس آنها سهم
گرفتند.
رفتار آستل که همواره آمیخته با نوعی نگاه منفی
و ترشرویی به مردان و ازدواج بود ،بدون شک
ارزش مباحثی را که مطرح میکرد ،برای بسیاری
از خوانندگانِ زنِ نوشتههایش کم کرده بود .با
اینحال ،سهم مهم او در فمینیسم را نمیتوان
نادیده گرفت :آستل معتقد بود ،شیوهای که او برای
تشویق و انگیزهبخشیدن به زنان برای جدیگرفتن
خود و اندیشههایشان ،اعتماد به قضاوتها و
منطقشان و داشتن انتخابهای مستقل در زندگی
استفاده میکرد ،تنها از طریق پذیرش و پرورش
استعدادهایشان ممکن است.
آستل تأکید میکند که دستآوردهای خود او نیز
به هیچ عنوان یک مورد استثنایی نیست .او هیچ
دلیلی حتا برای تصور اینکه درک و تواناییهایش
از بقیۀ همجنسانش بهتر است ،نداشت .او
باور داشت ،تنها تفاوت میان آنها برخاسته از
«ممارست ،عالقۀ بدون طمع و تعصب او به حقیقت
و پیگیری بیوقفهاش برای یافتن آن ،علیرغم
تمام دشواریها و مخالفتها که هر زنی قدرت آن
را دارد» است.
تنها در اواخر قرن  18میالدی بود که زنان دیگری
هم گفتوگو از مسایل زنان را با بیانی روشن
و تأثیرگذار و با طرحها و برنامههای قدرتمند
فمینیستی آغاز کردند .در طول قرن  18میالدی،
وضعیت زنان در حال تغییر بود .با اینحال ،این
تغییرات همیشه مطلوب نبودند .در جامعهای
که بورژوازی روبهرشد آن بر تمام جنبههای
زندگی تأثیرگذار بود ،هر روز زنان کمتری در کنار
شوهرانشان در کارگاهها و تجارتهای خانوادهگی
کار میکردند .بنابراین ،داشتن یک زندگی مستقل
بدون منبع و حمایت مالی ،برای زنان دشوار بود.
البته برای زنان بدون جهاز ،پیداکردن شوهری
مناسب به مراتب دشوارتر بود .در همین زمان ،زنان
بیشتری تحصیلکرده میشدند ،حداقل در حد
خواندن و نوشتن.
در طول این قرن ،کتابهای «روش رفتاری»
مستقیماً زنان را مخاطب قرار داده بودند .بنابراین،
اساسا فضیلتهای «زنانه»ای مانند آرام و
خونسردبودن ،تقوا ،عفت و پاکدامنی را توصیه
میکرد و بر اهمیت مرکزی تواضع و فروتنی که
اغلب به عنوان معادل مؤدبانهای برای پاکدامنی
به کار میرفت ،تأکید میکردند .در عین حال ،هر
روز تعداد بیشتری از زنان در زمینههای مختلف
مینوشتند و نوشتههایشان منتشر میشدند.
در واقع تعداد آنها آنقدر زیاد بود که موجب
عصبانیشدن دکتر جانسون بزرگ شود که وقتش
را برای به تمسخر و تحقیر «آمازونهای جدید
نویسنده» گذاشته بود.
مهمتری ِن این «آمازونهای» فمینیست ،ماری

ولستانکرافت بود .کتاب «استیفای حقوق زنان»
او در  1792منتشر شد و مسایلی که در آن بحث
شده ،مستقیماً با اوضاع امروز ما مرتبط است .اما
او تنها نبود؛ به عنوان مثال ،کاترین ماکوالی مانند
ولستانکرافت یک رادیکال بود که به «انقالب
فرانسه» پاسخ هوشیارانه و مستدلی داد .او پیش از
نشر کتاب «نامههایی در باب آموزش» در ،1790
کتاب پرفروش «تاریخ انگلستان» را منتشر کرده
بود .او در نامههایش به مسئلهای پرداخته است که
ولستانکرافت هم کمی بعدتر از او ،آن را به بحث
گرفته است :ضعف ظاهری زنان ،به دلیل طبیعت
آنها نیست ،بلکه تنها نتیجۀ عدم آموزش است.
ماکوالی همچنان به استانداردهای دوگانۀ جنسی
اعتراض میکند .او بهشدت این اندیشه را که زنان
«تنها بخشی از دارایی مردان هستند» و حقی بر
بدن خود ندارند را رد میکند.
نوشتههای او به طور قطع برای بعضی از
خوانندگانش به عنوان زنگ خطری به حساب آمده
بود؛ چنانکه یک مرد با لحنی آمیخته به توهین،
به یکی از زنانی که رابطۀ دوستانهای با او داشت،
گفته بود« ،کاش در هر عصری یکبار چنین زنی
ظهور میکرد ،به عنوان یک سند که نبوغ به جنس
محدود نمیشود ...اما ...مرا ببخشید ،بیشتر از
یک «بانو ماکوالی» نمیخواهم».
حتا خوانندگانی چون جان آدامز -بعدها رییس
جمهور آمریکا شد -که با نظر ماکوالی موافق
بودند نیز او را با بیانی دوپهلو و مبهم ،به عنوان
«بانویی با خردی مردانه» ستایش میکردند.
ماری ولستانکرافت با کارهای ماکوالی آشنا بود و
نسخهای از کتاب خود« ،استیفای حقوق مردان»،
را همراه با نامهای برای او فرستاد .او در آن نامه
اظهار داشته بود که «تو تنها نویسندۀ زنی هستی
که عقاید من با او سازگار است» .در جایی دیگر
ولستانکرافت نوشت« ،من درک او را خر ِد مردانه
نمینام َم؛ چرا که من چنین برداشت متکبرانهای
از منطق را نمیپذیرم .اما میپذیرم که این یک
نمونه بود و قضاوت و خرد او سندیست که یک زن
میتواند منطق و خرد را به مفهوم واقعی آن نشان
بدهد» .او با ستایش ماکوالی ،ادامه میدهد« ،او
به دنبال درخت سربلندی و افتخار است؛ در حالی
که دیگر زنان به دنبال گلهای رنگارنگ و خوشبو
میگردند».
ماری ولستانکرافت در  1759در خانوادۀ نه چندان
موفق طبقۀ متوسط به دنیا آمد .سالهای اول
زندگیاش ،یادآور دلسردکنندهای از محرومیت
دختران از آموزش در آن دوران است .بیشتر
دختران در خانه -بهندرت به گونهی قابل قبول -یا
توسط مادرانشان یا معلمهای خانگی زن ،با سطح
تحصیالت بسیار ضعیف آموزش میدیدند .در اواخر
قرن ،مدارس خصوصی برای دختران طبقۀ متوسط
آغاز به کار کردند؛ اما بیشتر آنها بر کمک به
شاگردانشان در آموختن رفتار و منش «برازنده» و
آمادهکردن آنها برای یک ازدواج «خوب» متمرکز
بودند.

تاکتیکهای انحرافی
حملههای طالبان در والیت قندوز ،عملی است برای منحرفکردن ارتش
از هدف اصلی
منبع :فارن پالیسی

از هفتهی گذشته بدینسو ،طالبان حملههای هماهنگی
را در والیت قندوز انجام دادهاند ،کنترولشان را بر دو
ولسوالی دشت ارچی و چهاردره تقویت کردهاند ،مناطق
تحت کنترولشان را در دو ولسوالی دیگر خانآباد و
امام صاحب بسط دادهاند و کنترول منطقهی پرآب و
حاصلخیز زراعتی گورتپه در شمال مرکز این والیت
را شدیداً به دست گرفتهاند .حمالت هماهنگ طالبان
بر مرکز این والیت فشار وارد کرده و ساکنان این شهر
احساس خطر میکنند.
حمالت در قندوز اندکی پس از آن آغاز شدند که
طالبان «حمالت بهاری» ساالنهی شان را اعالن
کردند .فعالیت طالبان در این والیت امر تازهای نیست.
پیش از این حمالت ،طالبان تقریبا نیمی از مناطق
دور افتادهی این والیت را کنترول میکردند و جنگ
میان نیروهای طرفدار حکومت و شورشیان سالها
در آنجا ادامه داشته است .در ماه اکتبر سال ،2014
نشانههای هشداردهندهای از کنترول شدید طالبان
بر ولسوالیهای چهاردره ،دشت ارچی و امام صاحب
گزارش شدند( .صرف اکثر باشندگان یکی از این
ولسوالیها ،چهاردره ،پشتون هستند– گروه قومیای
که تقریبا تمام اعضای طالبان را تشکیل میدهد) .از
آن زمان تا کنون طالبان از ماههای زمستانی برای
جابجاسازی حدود  2000تن چریکهای اضافی در
مناطق تحت کنترول شان و انباری از اسلحه و مهمات
در روستاهایی که عمدتا پشتونند و در سراسر این
والیت پراکندهاند ،استفاده کردند.
با اینحال ،بعید است شهر قندوز و والیت قندوز
کانون اصلی طالبان در سال جاری باشند .این والیت
شمالی از پناهگاههای اصلی طالبان و منابع تامین
آن در پاکستان بسیار دور واقع شده است و از لحاظ
استراتژیکی برای تبدیل شدن به نقطهی برگشتن
حکومت طالبانی مناسب نیست .پایگاه حمایت محلی
طالبان در قندوز قوی است؛ اما از لحاظ استراتژیکی به
نظر نمیرسد قندوز مکانی باشد که طالبان آن را به
عنوان لنگرگاهش برای یک موضع دایمی در افغانستان
تعیین کند .صرف حدود یک سوم  800هزار باشندهی
قندوز پشتونند و دیگر اقوام بهندرت از طالبان حمایت
میکنند .اینکه به صورت کلی پشتونها بزرگترین
گروه قومی در قندوز است ،درست است؛ اما جمعیت
این والیت ترکیب واقعی از اقوام است .این در حالی
است که قندوز تنها والیت در شمال است که در آن
پشتونها اینگونه درصد باالیی از جمعیت را تشکیل
میدهند .بنابراین ،قندوز زمین حاصلخیز آنچنانیای
ندارد که امارات اسالمی افغانستان در آن رشد کند.
بنابراین ،چرا منابع زیاد را به آن جا اعزام کند؟ طالبان

نویسنده :کریس میسن

در سطح عملیاتی جنگ نادان نیستند .آنها این
محدودیتهای عملیاتی را درک میکنند .بنابراین
از لحاظ منطقی ،حمالت در قندوز یک عملی
منحرفکنندهی کالسیک نظامی است .هدف این
حمالت دقیقا همان اثراتی است که همین حاال دارد از
خودش برجای میگذارد :تغییر جهت و تمرکز نیروهای
ملی امنیتی افغانستان به شمال و وادار کردن وزارت
دفاعی که تقریبا یک سال پس از انتخابات ریاست
جمهوری سال گذشته هنوز وزیر ندارد به فرستادن
نیروهای بیشتر به منظور برگرداندن نظم در قندوز.
وزارت دفاع افغانستان ،که در بهترین حالت زیرک
نیست ،هم اکنون هزاران سرباز و سه کندک کماندو
را از ذخیرههای ناکافی نیروهایش [به قندوز] اعزام
کرده است و اکنون تواناییهای محدود لوجیستیکی
اش را برای تقویت دفاعی این والیت ،به ویژه شهر
قندوز ،متمرکز میسازد .خطر اندک سقوط شهر قندوز
به دست طالبان وجود دارد .بعید است مدیریت و اداره
کردن پنجمین شهر بزرگ افغانستان در انزوای شمال
هدف کوتاه مدت طالبان باشد .با این حال ،نیروهای
امنیتی افغانستان تالش میکنند با تهاجم طالبان در
مناطق اطرف این شهر مقابله کنند .پنجشنبه هفتهی
وزارت دفاع افغانستان ،که در بهترین
حالت زیرک نیست ،هم اکنون هزاران
سرباز و سه کندک کماندو را از
ذخیرههای ناکافی نیروهایش [به قندوز]
اعزام کرده است و اکنون تواناییهای
محدود لوجیستیکی اش را برای تقویت
دفاعی این والیت ،به ویژه شهر قندوز،
متمرکز میسازد .خطر اندک سقوط
شهر قندوز به دست طالبان وجود
دارد .بعید است مدیریت و اداره کردن
پنجمین شهر بزرگ افغانستان در
انزوای شمال هدف کوتاه مدت طالبان
باشد .با این حال ،نیروهای امنیتی
افغانستان تالش میکنند با تهاجم
طالبان در مناطق اطرف این شهر مقابله
کنند .پنجشنبه هفتهی گذشته ،محمد
علی ،یکی از فرماندهان ملیشههای
محلی پس از آنکه از دو ولسوالیای
که صرف سه مایل از اقامت والی فاصله
داشتند ،دیدار کرد به گزارشگران گفت:
«حکومت حتا یک قدم هم پیشرفت
نکرده است».

برگردان :حمید مهدوی

گذشته ،محمد علی ،یکی از فرماندهان ملیشههای
محلی پس از آنکه از دو ولسوالیای که صرف
سه مایل از اقامت والی فاصله داشتند ،دیدار کرد به
گزارشگران گفت« :حکومت حتا یک قدم هم پیشرفت
نکرده است».
اندک موفقیتهای موردی وجود داشته اند :قرار
گزارشها ،مال مصطفی ،ولسوال نام نهاد طالبان
در ولسوالی امام صاحب روز چهارشنبه کشته شد.
ولسوالی امام صاحب ،تا سال  ،2010باوجودی که یک
مسیر کلیدی قاچاق مواد مخدر بود ،یکی از امنترین
ولسوالیها محسوب میشد و بهشدت در کنترول
ملیشههای ازبک قرار داشت .باوجود کنترول شدید
ازبکها ،هرگونه موفقیت طالبان در آنجا نگران کننده
است .اما در یک معنای گسترده تر ،حکومت افغانستان
و آیساف از همان آغاز بازخیز طالبان تالشهای
مبارزه با شورشیان را در قندوز راه اندازی کرد ،پولیس
محلی افغانستان را که منفور است و درست مدیریت
نمیشود ،ایجاد کرد و در تحت پیگرد قراردادن
آنعده از آنها که به شکل گسترده حقوق بشر را
نقض کردند ،ناکام ماند .ملیشههای پولیس محلی
افغانستان با معافیت دزدیدند و تجاوز کردند و آنقدر
منفوراند که روستانشینان در ولسوالی چهاردره برای
حذف حد اقل بیست پستهی پولیس محلی افغانستان
از طالبان حمایت کردند .عالوه بر آن ،تیراندازیهای
بی رویهی اردوی ملی افغانستان بر مناطق تحت
کنترول طالبان تلفات ملکی در پی داشت و مردم را
[با حکومت] بیشتر بیگانه کرد .پس از سقوط طالبان
در سال  ،2001پشتونها در قندوز یک دهه تبعیض
و سوء استفاده به دست همسایههای اتحاد شمال را
تحمل کردند و چریکها اکنون از ناحیهی استخدام
پشتونهایی به دنبال انتقامند ،هیچ کمبودی ندارند.
با اینحال ،تالش اصلی طالبان در فصل جنگ ،در
قندوز نه بلکه یک باردیگر در والیت هلمند خواهد
بود .در این والیت ،آنها در جوار خطوط تأمینی منابع
از سازمان استخبارات پاکستان قرار خواهند داشت و
احتما ًال حمایتیکصدایی را از والیتی که تقریبا تمام
جمعیت آن را پشتونها تشکیل میدهند ،به دست
خواهند آورد .پس از آنکه وزارت دفاع محورش را در
شمال تکمیل کند ،زمانی که هر سرباز به جنگ متعهد
شود و این وزارت در بند حمایت لوجیستیکی در قندوز
گیر بماند ،طالبان جبههی دومی و اصلی را در والیت
هلمند آغاز خواهند کرد .در سال جاری در هلمند ،بدون
حمایت هوایی نزدیک ایاالت متحده ،همانطور که
مدافعان جزیرهی ویک معروف در رادیو مخابره کردند،
«مسئله در شک و تردید قرار دارد».
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چگونه میتوان «جنگتحمیلی» را
با جنگ پاسخ داد؟
بشیر یاوری

یادداشتهایسخیدادهاتف
دولت وارخطا

رییس جمهور دیروز در کنفرانس خبری
مشترک با رییس جمهور کرواسی در کابل
گفت ،جنگ تحمیلی را با جنگ جواب
میدهیم؛ بدون آنکه آرزوی مقدس صلح را
فراموش کنیم .آقای غنی در بخش دیگری از
سخنانش در این کنفرانس گفت چند عناصر
با هم یکجا شده است و جنگ تحمیلی را در
افغانستان به وجود آورده است ،او یکی از
این عناصر را اقتصاد جرمی نام گرفت .نکته
مهم دیگری را که آقای غنی به آن اشاره کرد
این بود که تنها افغانستان نمیتواند در برابر
عناصرجنگتحمیلی مبارزه کند ،برای مقابله
با این پدیده همسویی و همکاری منطقهای
نیاز است ،باید سه و یا چهار کشور دیگرهم
در این مبارزه شریک شوند .همچنین رییس
جمهور غنی تاکید کرد ،برای حل مسایل
داخلی افغانستان ،جنگ راه حل نیست باید
سیاست مدبرانه و منسجمی وجود داشته
باشد تا افغانها را متحد کرده و صلح را در
افغانستان به وجود آورد.
در پیوند به این سخنان رییس جمهور نکات
مهم زیر قابل تامل میباشند.
 .1بدون تردید جنگ سی و پنج ساله در
این سرزمین ،ریشه در عوامل و زمینههای
خارجی و داخلی داشته و دارد .عناصر
خارجی و جهانی آن رقابت های سیاسی،
اقتصادی قدرت های بزرگ سیاسی و
اقتصادی جهان و دخالتهای کشورهای
همسایه میباشد .موقعیت جغرافیایی
افغانستان که در مسیر نفوذ سیاسی و
اقتصادی قدرتهای جهانی و منطقه قرار
دارد؛ از جمله عوامل طبیعی بحران و
جنگها در افغانستان بوده است.
نکته مهم این است که تمامی جنگها تنها
ابعاد داخلی ندارد و به نحوی عناصر خارجی
در آن نقش دارد کشورها و ملتهایی
توانسته اند ریشههای جنگ را در قلمروشان

از بین ببرد و در برابر عناصر خارجی جنگ
مقابله نمایند که دارای حاکمیت قدرت مند
ملی بوده اند و توانسته اند زمینهها و عوامل
خارجی و داخلی جنگ را شناسایی کرده و
آنرا از بین برده اند .یکی از علتهای که
جنگ در افغانستان طوالنی گردیده است و
کشور ما به میدان جنگ قدرتهای جهانی
و منطقه قرار گرفته است .نبود حاکمیت
قدرتمند و ملیگرا در این سرزمین
میباشد .هر زمامداری که در این سرزمین به
قدرت رسیده است برای تقویت حاکمیت
قدرتمندملی تالش نکرده است و حاکمیت
را در محدودهیی قبیله و خانوادهای خویش
محدود ساخته است .مشکل دیگر این است
که رویکرد حکومتداری در افغانستان به
شیوهها و قواعد نظامسازی مدرن استوار
نبوده است و حاکمان این سرزمین با گرایش
و منش سنتی و قبیلهای حکومت کرده اند.
از این رو ،هرگز دولت پرچمدار اقتدار ملی
نشده است و بلکه پاسبان منافع قبیله و
خواست قبیلوی بوده است.
 .2نبود حاکمیت مقتدرملی ،حکومتداری
قبیلوی،تبعیض و نابرابریهای اجتماعی
و سنتگرایی عوامل و زمینه های داخلی
جنگ در افغانستان میباشند ،نبودحاکمیت
قدرتمندملی باعث شده است که نظام
اجتماعی فروبپاشد و بحران های اجتماعی
مدیریت نشود و به نیازهای اساسی
جامعه رسیدگی نشود و نیز زمینههای
مداخله خارجیها در کشور مساعد گردد.
حکومتداری قبیلوی باعث شده است که
اختالفها و تنشهای قومی ـ قبیلوی در
کشور دامن زده شود و وفاقملی در جامعه
شکل نگیرد .سنتگرایی مشکل تاریخی
و مانع اصلی در برابر مدنیت و تقویت
نظام جدید میباشد ،این عامل یکجا با
عناصر دیگر ،زمینههای افراطگرایی و
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ستیز با ارزشهای مدرن و مدنیت را در
افغانستان تقویت نموده است .این عنصر
قویترین ابزار برای تضعیف نظام و عقب
ماندگی افغانستان بوده و از آن دشمنان و
مداخلهگران خارجی برای تضعیف مردم
افغانستان کارگرفته و میگیرد.
 .3تاکید رییس جمهور به عوامل خارجی
جنگ و اینکه افغانستان به میدان جنگ
رقابتهای اقتصادی و سیاسی قدرتهای
جهانی و منطقه گردیده است و برای تقویت
اقتصاد مافیایی و جرمی استفاده میشود
نشانی از تشخیص دقیق رییس جمهور از
زمینهها و عوامل بحران افغانستان میباشد.
اما ،نکتهای مهمی که باید رییس جمهور
در نظر گیرد این است درگام نخست باید
زمینههایی داخلی جنگ را مورد دقت
قرار دهد و گروهها و جریانهای داخلی
که به عنوان ابزار در اختیار اهداف بیرونی
جنگ قرار میگیرند و قدرتهای مافیایی
و اقتصادی از این گروهها و جریانها برای
مبدل کردن افغانستان به میدان جنگ و
النههای تروریستی و تولید مواد مخدر بهره
میبرند ،در برابر آن گروه ها و جریانها
موضعگیری قاطعانه و جدی را اتخاذ کند.
تا زمانیکه گروهها و زمینههای تقویت
جنگتحمیلی در افغانستان قوی باشند
افغانستان هرگز قادر نمیشود به گفتهای
رییس جمهور «جنگ تحمیلی را با جنگ
پاسخ دهد» .آقای رییس جمهور باید بداند
وقتی که در برابر طالبان و سایرگروه های
تروریستی از مدارا کار نگیرد و برای این
گروه عنوان «مخالف سیاسی» را ندهد و عزم
مبارزه قاطع را در برابر این گروهها بنماید،
آن زمان میتواند ادعا کند که جنگ تحمیلی
را با جنگ پاسخ میدهد .اگر نتیجه پنجسال
زمامداری رییسجمهور تحکیم پایههای
نظام ،محو فساد اداری ،تغییر شیوهیی

حکومتداری قبیلوی به حکومتداری ملی
و مدرن و تضعیف طالبان گردد .آن زمان
ادعای مقابله با جنگ تحمیلی رنگ واقعیت
را به خود میگیرد.
نبود حاکمیت مقتدرملی،
حکومتداری قبیلوی،تبعیض
و نابرابریهای اجتماعی و
سنتگرایی عوامل و زمینه
های داخلی جنگ در افغانستان
نبودحاکمیت
میباشند،
قدرتمندملی باعث شده است
که نظام اجتماعی فروبپاشد و
بحران های اجتماعی مدیریت
نشود و به نیازهای اساسی
جامعه رسیدگی نشود و نیز
زمینههای مداخله خارجیها در
کشور مساعد گردد .حکومتداری
قبیلوی باعث شده است که
اختالفها و تنشهای قومی ـ
قبیلوی در کشور دامن زده شود
و وفاقملی در جامعه شکل نگیرد.
سنتگرایی مشکل تاریخی و
مانع اصلی در برابر مدنیت
و تقویت نظام جدید میباشد،
این عامل یکجا با عناصر دیگر،
زمینههای افراطگرایی و ستیز
با ارزشهای مدرن و مدنیت را
در افغانستان تقویت نموده
است .این عنصر قویترین ابزار
برای تضعیف نظام و عقب
ماندگی افغانستان بوده و از آن
دشمنان و مداخلهگران خارجی
برای تضعیف مردم افغانستان
کارگرفته و میگیرد.

چند روز پیش عکسی دیدم از مالقات رییس جمهور
با یکی از وزیران .زیرش توضیح داده بودند که وزیر
گزارش صد روز کار خود را به رییس جمهور میدهد.
آن عکس یک وضعیت نرمال را نشان میداد .رییس
جمهور یک کشور از اعضای دولت خود گزارش
میگیرد و میخواهد از این طریق مطمئن شود که هر
چیز سر جای خود است و درست کار میکند .اما در
زیر پوست این وضعیت نرمال دو نکتهی دیگر نیز
هستند:
یک -رییس جمهور ،با آنهمه گرفتاری و درگیری ،تا
کجا بر چند و چون کار وزارتخانهها میتواند اشراف
داشته باشد تا گزارش گرفتنش چیزی بیش از یک
نمایش تبلیغاتی باشد؟ به بیانی دیگر ،رییس جمهور
از کجا میفهمد که یک وزارتخانه وظایف خود را
درست انجام میدهد یا نه؟ نظارت ارزشسنجانهی
رییس جمهور در این زمینه وقتی معنا دارد که قبول
کنیم ایشان بر تمام حوزههای کار یک دولت اشراف
تکنیکی دارد و پیوندها و پیامدهای فعالیت در هر
حوزهی کاری همهی وزارتخانهها را میداند .میدانیم
که چنین فرضی معقول نیست .حاال سوال این است
که رییس جمهور از این گزارشگرفتنها چه چیزی
میطلبد؟
دو -فرض کنید یک وزیر کار خود را خوب انجام
نمیدهد و وزارتخانهاش خیلی بد عمل میکند.
رییس جمهور در برابر این وزیر چه کار میکند؟
مثال اگر وزیری که بعد از ماهها چانهزنی پشت پرده
سرانجام رای اعتماد پارلمان را گرفته ،آدم ناقابلی باشد،
رییس جمهور با او چه کار خواهد کرد؟ همهی ما
میدانیم که وزیران دولت ما بدون استثنا از پیچوخم
مالحظات سیاسی و قومی محض به وزارت رسیدهاند.
آیا اگر این وزرا بعد از صد روز گزارشهای مزخرفی
بدهند ،رییس جمهور آنان را برکنار خواهد کرد؟ آیا
رییس جمهور حاضر است با بحرانهای اجتنابناپذیر
ناشی از این اقدامات خود در این زمینه روبهرو شود؟
به نظر میرسد که رییس جمهور ارادهی واقعی برای
عبوردادن کشور از نابهسامانی ندارد .وگرن ه به جای
این حرکتهای کوچک و بزرگنماییشدهی بیمعنا
و نمایشی ،باید به اموری توجه کند که زیربنای هستی
این دولت را با خطر روبهرو کرده و آن قویترشدن
فرایندهی طالبان است .ممکن است کسانی بگویند که
حکومتداری خوب قویترین سالح برای مقابله با
خطر طالبان است .اما همهی ما ،بیمدد تحلیلگران
داخلی و خارجی ،میدانیم که حکومتداری خوب
فع ً
ال مزاحی است که گریه میآورد و نباید به آن دل
بست .حاال که خیری از این دولت نمیرسد ،اگر رییس
جمهور واقع ًا میخواهد کاری کند ،اولین کارش باید
سرکوب مخالفان مسلح کشتارجویی باشد که هر روز
قویتر و وحشیتر میشوند.
شاید رییس جمهور خودش به اصطالح افغانها
«وارخطا» است و سعی میکند با نرمال نشاندادن
وضعیت در یک حاکمیت مث ً
ال مقتدر از وحشت آنچه
بر گردش میگذرد ،فاصله بگیرد.

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
Hamid Jami
همین باربارا تاکمن خودمان در تاریخ بیخردی
مینویسد :تقریبا از  1470تا  ،1530شش پاپ ،پنج
ایتالیایی و یک اسپانیایی پیشوای مومنان مسیحی
بودند .آنان رشوه خواری و فساد و پشت پا زدن به
اصول اخالقی و آزمندی و سیاست بازی فاجعه آمیز

را به غایت رساندند.
بیخردی آنان پافشاری در کژ روی بود .این بیخردی دقیقا چیزی است که دنیای یک
پارچۀ مسیحت را تکه تکه کرد و از درون آن پروتستانها بیرون آمد.
تصور میشود چنین بیخردی در جهان اسالم بیداد میکند .پافشاری در کژ روی .از دل
این بیخردی چه بیرون خواهد آمد ،ما نمیدانیم و شاید تا آن زمان نباشیم .اما چیزی
را که میتوانیم در وضعیت فعلی خود تجربه کنیم ،استفاده اندکی از شعور ما است.
به سخن دیگر چه کسانی در تاریخ بعنوان ،سرداران بیخردی ثبت خواهد شد؛ تصور
وضعیتی است که ما در حیات جمعی و فردی خود میتوانیم شامل کنیم.
تاریخ هم در مورد نقش افراد قضاوت میکند و هم نسلی که بیخردی را بر میتابند.
این مورد در حادثۀ اسفناک قتل فرخنده کامال آشکار است .بیخردی با نقشها و
موقعیتهای بدیل خودش را آشکار میکند .آیا آنانی که عربده میکشیدند و جسد
بیجان او را آتش زدند نمیتوانستند ،وضعیت بدیل را اتخاذ کنند؟ اگر هریک از ما آنجا
بودیم ،چه میکردیم ،آیا قادر به اتخاذ وضعیت و تصمیم بدیل میشدیم؟
این یک پرسش از خود است ،اما پاسخ اش انفرادی نیست .یعنی اینگونه نیست که
مثال حمید در آن موقعیت میتوانست و قادر میشد که موضع و تصمیم بدیل را اتخاذ
کند .حمید آنجا تابع کارکرد پنهان نهادها و جامعۀ میشد که در آن بزرگ شده بود.
فرضا اگر جامعۀ حمید ضدیت تام با کتاب نخواندن میداشت ،حمید یک درنده و یک
هیوالی مهار نشدنی بود و چنان عربده کشان سنگ بر جسد بیجان فرخنده میکوبید
که جبرییل در آسمان از درد آخ میکشید.
از این جهت حیمد ناخودآگاه بیخردی را با جان و دل قبول میکرد و طوری رفتار
میکرد که انگار یکی از همان کفتارهای قطب شمال به جان گلهای گوسفند افتاده
باشد .با این فرض قضاوت تاریخ شامل نسلی هم خواهد شد که بیخردی را قبول کرده
اند .از میان برداشتن چنین وضعیتی نیازمند تغییر جمعی ذهنیتی است که نمیتوانند مغز
شان را با اطالعات خوب تغذیه کنند تا عمل فکر کردن را به ناخودآگاه شان بسپارند.


ماما وردگ
یعنی یکی را بفرستی دانشگاه بیروت درس بخواند ،داکتر
شود و بعد برود بانک جهانی کار کند و استادی کند و بیاید
به کمک گوسفندان امرخیل رییس جمهور شود تا عصاره
مدیریتش همین شود که «باختر افغان الوتنه» بسازد! تف بر
طالع ماما وردگ و سی میلیون خواهرزاده اش...
و این طرف روشنفکرانش آب را نمی بینند و پا از موزه
بکشند که چرا آریانا را تغییر داده ای!
بابا ،این آریانا هم به همان زبان است :آریانا افغان هوایی شرکت! حاال این را از آریانای خیالی
اگر به باختر واقعی و تاریخی تغییر هم دهند ،چه بدی دارد؟ هرچند تغییری در کار نیست .این
چیزیست جدا و آن جدا.
چرا تمام پاهایتان را بر این نمی فشارید که هیچ نهادی در افغانستان نباید نام ترجمه ناپذیر
یک زبانه داشته باشد؟


Anas Anwary
نور محمد تره کی اسم ارگ را به "خانه خلق " تغیر
داد اما دوام نکرد.
حفیظ الله امین رییس جمهوری دموکراتیک خلق
افغانستان نام جالل آباد را به "ترون آباد" تغیر داد
اما دوام نکرد .طالبان رادیو کابل را به " رشیعت غز
" تبدیل کردند اما دوام نکرد .دولت مجاهدین لویه
جرگه را به "شورای اهل حل و عقد " تبدیل کرد اما نهادینه نشد.
این فهرست دراز است .عمر شامری از تغیر ها درین کشور مساوی یا کوتاه تر از
عمر قدرت چند تا آدم است .نگران نباشید.
آنچه نیاز به تغیر دارد روش و محتوای کار دولت است .آنچه نیاز به تغیر دارد شیوه
اداره و حکومت داری است .آنچه نیاز به تغیر دارد سیستم اداری افغانستان است
که رسگردان کننده و کاغذ پرست است .تالش برای تغیر اسم های تاریخی و ته
نشین شده در ذهن ملت متسخری است که حکومت بر خود میکند .اگر کمرت به
خود متسخر کنند بهرت است .نگران نباشید .بیایید به مسایل بزرگرت و قابل تغیر
بپردازیم.


Kamran Yusofi
تغییر نام «د آریانا افغان هوایی شرکت» به « د باختر
الوتنه» هیچ دردی را درمان نمیکند .حکومت فکر کرده
که اسم آریانا برای شرکت هواییملی بد قدم و سودآور
نبوده است و با سرمایهگذاری باالی «د باختر الوتنه» شاید
سود بیشتر را نصیب خزانه دولت کند .صرف نظر از بحث
تاریخی وفرهنگی؛ آنچهکه میتواند این شرکت دولتی را دوباره به شهرت ملی و بین المللی
اش برساند ،کیفیت و محتوای کار دولت است نه بازی با واژهها و اسماء .متأسفانه شعار
دادن به بهانه بهبودی اما به نیت هویت زدایی و فرهنگ ستیزی همواره کیفیت و موثریت
فعالیتها و تصامیم دولت را تحت تأثیرش قرار داده و نگذاشته تا «هویتملی و منافعملی»
در جامعه افغانستان شکل گیرد و نظام و امور حکومتی از انحطاط و بینظمی بسوی نظم و
بهبودی سوق داده شود .بهطور نمونه؛ قانون تحصیالت عالی که رفعکننده بسا نواقص در
عرصه تحصیالت عالیاست ،صرف ًا در انحصار چند واژه گیرماندهاست .پس نباید در میان واژه
های بیمفهوم و بیمورد خودر ا محصور کرد و فعالیت های بزرگ و بزرگتر انجام داد و به
آن فکر کرد.

چه کسی به نبوغ جانوران شک دارد؟
تاریخ علم نشان داده که مرز میان حامقت و نبوغ
بسیار باریک است .خیل یها سستی و رخوت در
نوع زندگی موجوداتی مثل بقه ،مارمولک و مار را
به حساب حامقت آنها م یگذارند! اما تازهترین
تحقیقات نشان م یدهند ،برخالف باورهای
پیشین ،مغز حیوانات خونرسد -ب هویژه مارها -به
هی چجه ساده و ابتدایی نیست.
موجودات زنده هر کدام به نوعی هوش و
استعداد خود را در زمین های خاص بروز م یدهند.
در حقیقت شاید این بی شتر باور ما انسانهاست
که باعث م یشود گروهی از حیوانات را باهوش
و گروهی دیگر را کودن و نادان خطاب کنیم.
یک مثال زنده از این باور اشتباه را م یتوان در
شامپانزهای به نام بونوبو رساغ گرفت .بونوبو یا
شامپانزه کوتول هگون های در معرض خطر انقراض
است که در کشور کانگو زیست م یکند .بونوبوها
مثل اغلب شامپانزهها شناگران ماهری نیستند
و همین مسئله باعث شده تا اغلب از آنها با
عنوان میمونهای کودن و خرفت یاد شود .اما
جالب است بدانید استعداد یادگیری  2نوع بونوبو
به نام کانزی و پنبنیشا ،سالها دانشمندان
را به خود مشغول کرده است .مثالهایی از
این دست ،کم نیستند؛ به عنوان یک مثال
دیگر م یتوان از س گهای نژاد بوردر کولی یاد
کرد که در مرز انگلستان و اسکاتلند پرورش
داده م یشوند .این نژاد خاص  2خصلت مهم
دارد :هوش و فرمانپذیری .چیرس نام سگی
اسکاتلندی از نژاد بوردر است که معنای بی شتر
از هزار شی را به زبان انگلیسی متوجه م یشود!
ای نهمه در حال یست که ما بارها و بارها در
بارهی هوش کالغها ،ب هویژه در زمین هی استفاده
از ابزارهای گوناگون ،توانایی منحرصب هفرد
فی لها در تشخیص تصویر خود در آیینه و
کارهای اعجابانگیز دلفی نها با استفاده از
حواس گوناگونشان ،مطالبی را ای نجا و آنجا
شنیدهایم .اکنون این پرسش مطرح م یشود
که اطالق عنوان احمق و نادان به حیوانات
خونرسد تا چه اندازه ریشه در واقعیت دارد؟
تحقیقات معدود ،اما شگف تانگیز
در چند ده هی گذشته تحقیقات زیادی در
زمین هی قابلی تهای شناختی گون ههای مختلف
مارمول کها ،سن گپش تها و مارها انجام شده
است .اما متأسفانه تعداد معدودی از دانشمندان
مغز مارها را از نزدیک تجزیه و تحلیل کردهاند.
دانشمندانی که تحقیقاتی از ای ن دست را

انجام دادهاند ،به نتایج جالب توجهی هم
دست یافت هاند .دکرت گوردون ام .بورگاردت،
متخصص فیزیولوژی تطبیقی از دانشگاه
تنسی یکی از این معدود دانشمندان است .او
در مصاحبه با روزنام هی نیویورک تایمز چنین
گفت« :قطعا موجودات خونرسد در گذشته
آنطور که باید ،مورد مطالعه قرار نگرفت هاند و
مسئله ای نجاست که بسیاری از مردم واقع اً به
هوش و ذکاوت بسیاری از این موجودات شک
دارند .تا مدتها باور بی شتر مردم این بود که
موجودات خونرسد رصفا ماشی نهایی هستند
که بر اساس غریزهیشان عمل م یکنند؛ اما به
واقع اکنون زمانِ تغییر این باور فرارسیده است؛
زیرا مطالعات متعدد ،ب هویژه روی مغز مارها،
نشان م یدهند که به هی چوجه آنطور که تصور
م یشد ،ابتدایی نیست ».مطالعات در عین
حال روای تگر این واقعیت است که مهارتهای
خاص و پیچیدهی مغزی در مارها قدمتی فراتر
از باورهای گذشت هی دانشمندان دارد؛ زیرا
ریش هی همه این مهارتها را باید در سازگاری
برای بقا جس توجو کرد.
سن گپشت رسخپا ،معامی داالن را حل م یکند
دکرت آنا ویلکینسون ،متخصص فیزیولوژی
تطبیقی از دانشگاه لینکلن در انگلستان است
که روی گون های سن گپشت به نام رسخپا
مطالعاتی انجام داده است .دکرت ویلکینسون
در یک آزمایش هدفمند معامیی را برای یک
سن گپشت مادۀ رسخپا طرح کرد .وظیف هی
سن گپشت این بود که در یک داالن مارپیچ
تالش کند ،بدون بازگشت به عقب ،مسیر
دسرتسی به یک عدد توت فرنگی را پیدا کند.
این سن گپشت باهوش در نهایت توانست از
امتحان سخت خود با رسبلندی بیرون آید و
دکرت ویلکینسون را به این نتیجه برساند که
این حیوان با استفاده از یک سیستم تجزیه و
تحلیل مغزی ،توانسته موفق شود .ویلکینسون
در ترشیح این آزمایش به نرشی هی نیوساینتیست
گفت« :اهمیت این آزمایش از این جهت است
که سن گپشت مجبور بوده برای پیداکردن
مسیر ،از قابلیت یادآوری خاطرات استفاده
کند .موفقیت این سن گپشت نشان م یدهد
که این حیوان نه تنها نادان نیست ،که بسیار
باهوش و زرنگ است ».تحقیقات بی شتر روی
این سن گپشت نشان داد که این حیوان برای
ردیابی مسیر از نوعی نشانگرهای خارجی

استفاده م یکند و این موضوع از ای نرو اهمیت
دارد که پستانداران نیز دقیق اً از همین شیوه
برای جه تیابی بهره م یگیرند .آزمایش دکرت
ویلکینسون زمانی جال بتر شد که با استفاده از
یک پرده ،دور تا دور داالن را پوشاند .تاریکی
سبب شد تا سن گپشت دیگر نتواند از کلیدهای
راهمنای موجود در محیط اطراف استفاده کند.
اما اسرتاتژی سن گپشت در این مورد هم جالب
توجه بود .ویلکینسون در این مورد گفت:
«سن گپشت در این آزمایش هم تا جایی که
م یتوانست ،تالش کرد بازوهایش را دقیقا در
هامن جاهایی قرار دهد که قبال آنها را گذاشته
بود و این کار از این جهت خاص است که حتا
پستانداران هم ب هندرت از این ترفند استفاده
م یکنند».
رمز موفقیت مارمولک استوایی :اسرتاتژیهای
مختلف
شناخت مهارتهای جه تیابی از جمل هی موارد
منحرصب هفرد در آزمای شهای رفتارشناسی
حیوانات است .اما تحقیقات رصف اً بر این
مسئله متمرکز نشده است ،بلکه برعکس،
تالش شده تا حد امکان موضوعات جالب توجه
دیگری هم مورد مطالعه قرار گیرند .یکی از این
موضوعات ،انعطافپذیری رفتاری است که در
علم رفتارشناسی از آن با عنوان قابلیت و توانایی
تغییر رفتار از طریق تغییر عوامل خارجی نیز یاد
م یشود .این قابلیت خاص به حیوانات اجازه
م یدهد تا خود را با رشایط محیطی جدید و
طبیعت اً منابع غذایی موجود در آن محیط سازگار
و هامهنگ کنند .تا کنون تحقیقات نشان داده
که پرندگان و نخستین سانان ،مانند میمونها،
این قابلیت منحرصب هفرد را دارند؛ اما تازهترین
تحقیقات حاکی است که حتا مارها نیز از این
نعمت ب یبهره مناندهاند .در این مورد خاص
شاید ذکر یک مثال خالی از لطف نباشد .دکرت
مانویل اسلیل ،زیس تشناس دانشگاه دوک این
رفتار خاص را در مورد نوعی مارمولک استوایی
به نام آنوله ،به بوت هی آزمایش گذاشته است.
آنوله یک جنس خاص از ایگواناست که 391
گونه در جهان از آنها شناخته شده است.
آنول هها را شاید بتوان یکی از بهرتین مثالهای
سازگاری موجودات زنده با رشایط محیطی
قل مداد کرد .جالب است بدانید آنها اسرتاتژی
خاصی هم برای شکار دارند .روش آنها به این
صورت است که اغلب از باال بر رس طعم هی خود
یورش م یبرند.
دکرت اسلیل در تحقیقات خود تالش کرد تا
رشایط را به نوعی تغییر دهد که آنول هها دیگر
نتوانند از این روش برای شکار استفاده کنند.
اسلیل ،الرو ،حرشهی مورد عالق هی آنول هها را
در یک سوراخ کوچک پنهان کرد و روی آن را با
یک درپوش آبی محکم بست .واکنش آنول هها
در نوع خود ک منظیر بود .از مجموع  6آنول های
که در آزمایش دکرت اسلیل مورد استفاده قرار
م یگرفتند 2 ،مورد تالش کردند تا درپوش را از
باال باز کنند؛ اما موفق نشدند و  4آنول هی دیگر
هم هرکدام تالش کردند از جهتی مختلف به
سمت طعمه نقب بزنند .نکت هی قابل تعمق
در هم هی این مثالها این است که متام
راهکارهایی که این موجودات خونرسد به کار
بستند ،هم هگی نشان از هوش این حیوانات
دارد .واقعی تها نشان م یدهند ،جانوران
خونرسد فقط به علت رشایط محیطی است که
ناچارند ،دمای بدن خود را تغییر دهند؛ اما این
مسئله کوچ کترین ارتباطی با نبوغ آنها ندارد.
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ایسکو :
از حرفهای من بد برداشت میشود
ستاره اهل ماالگای ریال مادرید ،شنبه شب
یکی از خوبهای ریال مقابل والنسیا بود و
یگ گول استثنایی نیز به مثر رساند.
بازی خوب و گول بسیار زیبای ایسکو هم
نتوانست ریال را در مقابل والنسیا به پیروزی
برساند و کهکشان یها با تساوی  ،2-2تقریبا
با قهرمانی در اللیگا وداع گفتند.
ایسکو در پایان این بازی به خربنگاران
گفت :همه تالشمان را کردیم اما
دروازهبان والنسیا عم لکردی باورنکردنی
داشت و به تنهایی مانع پیروزی ما شد .حاال
دیگر قهرمانی در اللیگا غیرممکن است و
باید به لیگ قهرمانان و بازی چهارشنبه با
یوونتوس فکر کنیم.
ایسکو در پاسخ به سوالی در مورد نیمکت

نشینی اش در صورت آماده بودن سایر
هافب کهای ریال گفت :در مصاحبه قبلی
گفته بودم که از نیمکت نشینی راضی
نیستم .هیچ بازیکنی از نشسنت روی
نیمکت خوشش من یآید .روزی که این
مساله مرا خوشحال کند ،فوتبال را کنار
م یگذارم.
از حرفهای من بد برداشت شد .منظور من
این نبود که جایگاهم در ریال را از دست
داده ام .برعکس ،امسال بیش از حد تصورم
در ترکیب اصلی به میدان رفته ام .برابر
با سایر بازیکنان نیز تعویض شده و یا از
روی نیمکت ،بازی را آغاز کرده ام .پوشیدن
پیراهن ریال یک افتخار است و موفقیت
باشگاه مه متر از هر چیز دیگری است.



گواردیوال
فصل بعد به منچسترسیتی میرود
دتمار هامان ،ستاره سابق بایرن ،لیورپول و تیم
ملی آلمان ،دیروز مدعی شد که پپ گواردیوال این
تابستان ،بایرن را ترک کرده و به منچسترسیتی
م یپیوندد.
پپ گواردیوال دومین فصل حضورش به عنوان
سرمربی بایرن مونیخ را پشت سر م یگذارد .او
فصل گذشته این تیم را قهرمان بوندسلیگا و جام
حذفی آلمان کرد ولی بایرن در لیگ قهرمانان با
شکست از ریال در نیمه نهایی حذف شد.
در فصل جاری هم گواردیوال بار دیگر بایرن را به
قهرمانی بوندسلیگا رساند ولی در جام حذفی با
شکست از دورتموند حدف شد و در نیمه نهایی
لیگ قهرمانان نیز بازی رفت را  0-3به بارسلونا
واگذار کرده است.

منچسترسیتی در سوی دیگر ،در این فصل موفق
به کسب هیچ جامی نشد تا مانوئل پیگرینی در
آستانه اخ راج از این باشگاه قرار بگیرد.
دتمار هامان در مورد شایعه پیوستن گواردیوال به
منچسترسیتی که چندین هفته است جدیتر از
همیشه به گوش م یرسند ،به اسکای گفت :بر
اساس پیغام دریافتی از منابع موثق ،گواردیوال که
دو ماه پیش به درخواست مدی ران سیتی پاسح
منفی داده بود؛ در حال مذاکره مجدد با باشگاه
منچسترسیتی است و گفتگوها از سر گرفته شده
 .هنوز چیزی رسمی نشده ولی احتمال فراوانی
دارد که مذاکرات دو طرف به نتیجه برسد .به
اعتقاد من ،گواردیوال تابستان آتی ،هدایت سیتی
را بر عهده خواهد گرفت.



قفل ناگشودنی
براوو و تراشتگن بردروازه بارسا
بارسلونا مدتهاست که روی دور برد قرار دارد و
اگر شکست مقابل ماالگا و تساوی ب رابر سویا را
کنار بگذاریم ،روند پیروزیهای این تیم استثنایی
جلوه م یکند.
همین روند موفق بوده که بارسلونا را هم اکنون
در آستانه قهرمانی اللیگا قرار داده و باعث شده
تا هواداران این تیم در رویای فتح سه گانه سیر
کنند .بسیاری ،بالفاصله نقش موثر سه مهاجم
استثنایی این تیم ،مسی ،سوارز و نیمار را به یاد
م یآوردند اما نباید از عملکرد ویژه مدافعان و دو
دروازهبان این تیم نیز غافل شد.
کافی است نگاهی به  7بازی اخیر بارسلونا
بیندازیم .بارسا در این  7مسابقه 25 ،گول به
ثمر رسانده و در عوض گولی هم دریافت نکرده

است .هرچقدر که عملکرد مهاجمان این تیم
عالی بوده ،فاز دفاعی بارسلونا نیز ب ینقص عمل
کرده است.
آخرین باری که بارسا گولی دریافت کرد ،به
بازی رفت مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان
مقابل پاری سن ژرمن در پاریس بر م یگردد که
ژرمی متیو ،به اشتباه دروازه خودی را باز کرد .از
آن پس ،بارسلونا در مقابل والنسیا  ،0-2بازی
برگشت ب رابر پی اس جی  ،0-2اسپانیول ،0-2
ختافه  ،0-6کوردوبا  ،0-8بایرن  0-3و سوسیداد
 ، 0-2رکورد  100درصد پیروزی بدون دریافت
گول را به ثبت رسانده است .قفلی که انریکه و
فاز دفاعی بارسلونا به دروازه شان زده اند ،در این
هفتهها به نظر ناگشودنی م یآید.



هازارد:
دروگبا من را متقاعد کرد به چلسی بیایم
ادن هازارد ،هافبک چلسی عنوان کرد که دیدیه
دروگبا او را متقاعد کرد که به این تیم بپیوندد.
هازارد سال  ،2012لیل را به مقصد چلسی ترک
کرد و از آن موقع ،به ستاره ی اول چلسی
تبدیل شده است .او که امسال موفق به دریافت
عنوان بهترین بازیکن لیگ شد ،عنوان کرد که
دروگبا او را متقاعد کرده تا به چلسی بپیوندد.
او گفت :نم یخواستم به چلسی بروم زی را
دوست داشتم در چمپیونزلیگ بازی کنم و
آنها در ردهی ششم بودند .وقتی سال 2012
قهرمان شدند ،متقاعد شدم که به این تیم

بپیوندم .در آن زمان ،روبرتو دی متئو واقعا
من را م یخواست .آنها اسکار و خوان ماتا
را داشتند ولی من را خریدند .به من گفته
شد :خودت خواهی دید .چلسی فوتبال بازی
م یکند .جروینیو با من تماس گرفت و گفت
که کسی پشت خط م یخواهد با من صحبت
کند .نم یدانستم کیست ولی دروگبا بود .او
از من خواست که به چلسی بپیوندم .واقعا
خوشحال بودم ،او شاید بهترین مهاجم جهان
بود .نم یخواستم به چلسی بیایم ولی حاال از
این انتخاب خیلی خوشحالم.

پیغام تونی کروس
برای هواداران ریال مادرید
تونی کروس شنبه شب در جریان دیدار تی مهای ریال مادرید
و والنسیا ،در جدال برای تصاحب یک توپ هوایی با آندرس
گومز ،به زمین برخورد کرد و از ناحیه کمر آسیب دید.
هافبک آملانی ریال مادرید برای جلوگیری از شدت مصدومیت،
به توصیه تیم پزشکی ریال تعویض شد .کروس دیروز ساعت
 10به وقت محلی در کلینیک سانیتاس المورالخا حضور
یافت تا آزمایشات دقی قتری روی او صورت بگیرد.
او پس از خروج از کلینک ،در توئیرت ،خطاب به هواداران
ریال مادرید نوشت :ممنون از پیغامهای محبت آمیز شام و
حامی تهایی که از من م یکنید .برای آزمایشات به کلینک
رفته بودم .جای نگرانی نیست .روی بازی چهارشنبه مقابل
یوونتوس متمرکز شده ام.
 ASهم در گزارشی جداگانه مدعی شده است که کروس دچار
مصدومیت عضالنی نشده و مشکلی برای بازی برگشت برابر
یوونتوس نخواهد داشت.


مورینیو :تا وقتی آبراموویچ
من را بخواهد ،میمانم
ژوزه مورینیو ،رسمربی چلسی عنوان کرد که تا وقتی که
آبراموویچ ،خواهان حضور او در این تیم باشد ،قصد جدایی
از جمع آب یها را ندارد.
آقای خاص در آستانه متدید قرارداد با چلسی قرار دارد و
پی شتر نیز گفته بود که قصد دارد در دوره ی دوم حضورش
در این باشگاه ،مدت طوالن یتری در این تیم مباند.
او در جمع خربنگاران گفت :در اینرت چنین چیزی را نگفتم
زیرا من یخواستم .در ریال هم نگفتم زیرا من یخواستم.
ولی در چلسی م یخواهم مبانم ولی همه چیز در دستان
آقای آبراموویچ است .او فشاری روی من قرار نداده و نیازی
نیست که فردا برای من قراردادی آماده کند ،نیازی نیست
حقوق بیشرتی در نظر بگیرد و نباید نگران باشد که بعضی
باشگاهها ،با من متاس م یگیرند ،به هیچ وجه نباید نگران
باشد .وقتی او من را بخواهد ،م یمانم .اگر من را نخواهد،
م یروم .به همین سادگی است.
مورینیو در پاسخ به اینکه آیا م یخواهد مثل فرگوسن،
دورانی طوالنی مدت در این تیم بگذراند گفت :در فوتبال
مدرن ،چنین چیزی غیرممکن است.


دروازهبان
والنسیا رکورددار شد
دیگو آلوس ،دروازه بان برزیلی والنسیا ،در پی مهار پنالتی
کریستیانو رونالدو ،با رکورد زوبی زارتا در اللیگا برابری کرد.
ریال مادرید شنبه شب پشت سد دیگو آلوس ماند و نتوانست
بخاطر درخشش این دروازهبان ،مقابل والنسیا به برتری
دست یابد .او در دقیقه  45نیمه اول ،موفق به مهار پنالتی
رونالدو شد تا تعداد پنالت یهایی که او در اللیگا مهار کرده
به  16برسد .بدین ترتیب او با رکورد زوبی زارتا دروزاهبان
سابق والنسیا و بارسلونا برابری کرد.
درصد موفقیت او در مهار پنالتی 15.68 ،درصد است .در
مجموع همه رقاب تها او موفق به مهار  19پنالتی شده
است 10 .پنالتی در زمان حضورش در آملریا و  9پنالتی در
والنسیا .این دومین باری بود که او پنالتی رونالدو را مهار
م یکرد .اولین بار سال  2010او موفق به انجام این مهم
شده بود.


احتمال محرومیت  2تا  3جلسه
ای آنچلوتی
کارلو آنچلوتی ،رسمربی ریال مادرید ،پس از امتام بازی
تیمش مقابل والنسیا ،به شدت به داوری بازی اعرتاض
داشت.
ریال مادرید شنبه شب در دیداری پرتنش و جذاب مقابل
والنسیا با تساوی  2-2متوقف شد تا تقریبا با قهرمانی
اللیگا وداع کند .در پایان بازی ،کارلو آنچلوتی به نحوه
قضاوت کلوس گومز ،اعرتاض داشت.
گومز ،ساعتی پس از امتام بازی به خربنگار  ASگفت:
آنچلوتی پس از متام شدن بازی به  30مرتی من آمد و
به متسخر برای من کف زد .او آشکارا از نحوه داوری من
ناراضی بود و مخالفت خود را ای نگونه نشان داد .در تونل
ورزشگاه هم او همین کار را برای کمک اول من تکرار کرد.
طبق ادعای  ،ASکلوس گومز این مساله را در گزارش بازی
خود قید کرده است و طبق قوانین ،پیش بینی م یشود که از
سوی کمیته انضباطی ،رسمربی ریال مادرید  2تا  3جلسه از
حضور روی نیمکت ریال مادرید محروم شود .دو بازی بعدی
ریال در اللیگا مقابل اسپانیول و ختافه خواهند بود.

واکنش رسانههای کاتالونیا
به فرصت سوزی ریال

دو نرشیه معترب چاپ بارسلون ،پس از
تساوی شنبه شب ریال مادرید مقابل
والنسیا در برنابئو ،پیشاپیش به استقبال
قهرمانی بارسا رفته اند.
ریال مادرید شنبه شب از هفته  35اللیگا
در زمین خود 2-2 ،مقابل والنسیا متوقف
شد تا همنانند سال گذشته ،والنسیا ریال
را از قهرمانی در اللیگا ناامید کند .نتیجه
بازی سال گذشته این دو تیم در برنابئو نیز
 2-2شده بود.
بدین ترتیب بارسلونا با  4امتیاز اختالف
نسبت به ریال مادرید ،تنها با کسب یک
پیروزی از دو بازی باقیامنده ،قهرمان
اسپانیا خواهد شد .واکنش نرشیات
چاپ کاتالونیا و در راس آنها اسپورت و
موندودپورتیوو به این فرصت سوزی ریال،
مطابق انتظار بود.

اسپورت :پس از تساوی ریال مقابل
والنسیا ،حاال بارسا نباید بگذارد که این
اللیگا از چنگش خارج شود .اگر  2مسابقه
باق یمانده تعلیق نشوند ،بارسلونا م یتواند
هفته بعد ،قهرمانی زودهنگامش را جشن
بگیرد.
موندو دپورتیوو :ریال مادرید تقریبا با
اللیگا وداع گفت.
ریال در رشایطی که  0-2از والنسیا عقب
بود ،در نهایت کار را به تساوی کشاند
اما فاصله اش با بارسا به  4امتیاز رسید.
تنها دو بازی دیگر باق یمانده و بارسا
م یتواند هفته آینده در صورت برتری بر
اتلتیکو قهرمان شود .ریال سه بار توپ را
به تیر دروازه والنسیا زد و رونالدو نیز یک
پنالتی را زا دست داد اما خرب بد برای آنها
مصدومیت تونی کروس بود.



بکنبائر:
گوتزه از لوئیس سوارز یاد بگیرد
قیصر فوتبال آلمان اولین نفری بود که بعد از
بازی بایرن مقابل بارسا به انتقاد از ماریو گوتزه
پرداخت.
چهارشنبه هفته گذشته در دور رفت مرحله
نیمهنهایی چمپیونزلیگ بایرن مونیخ در
ورزشگاه نیوکمپ میهمان بارسلونا بود که در
پایان با نتیجه  3بر  0مغلوب این تیم شد .بعد
از پایان بازی ماریو گوتزه که اواخر نیمه دوم به
جای توماس مولر وارد زمین شده بود به سمت
ش تراشتگن ،دروازهبان بارسا ،رفت و با
هموطن 
او گفت و خندید .این حرکت موجی از خشم
و نفرت را در بین هواداران بایرن ب رانگیخت
و فرانتس بکنبائر هم گفت :گوتزه مثل
بچههاست.
این مهاجم مل یپوش روز بعد از این بابت
معذرتخواهی کرد ،اما دیروز قیصر بار دیگر
درمورد او صحبت کرد .وی درمورد نیمکتنشین
شدن این بازیکن گفت :او باید از بدنش کار
بکشد .من به ندرت یک دوئل تن به تن از

او دیدهام که واقعا از پسش بر بیاید و موفق
شود .بهتر است یک نگاهی به سوارز بیندازد.
او از گوتزه هیکل بهتری ندارد اما خیلی با ثبات
فوتبال بازی م یکند .او از بدنش کار م یکشد.
گوتزه هم باید روی این نکته کار کند.
بازیکن اروگوئهای بارسلونا معروف است به
اینکه در طول بازی نه به خودش و نه به
بازیکنان مقابلش رحم نم یکند .اخی را انتقادات
به گوتزه افزایش یافته و او در بایرن تبدیل به
یک بازیکن ذخیره شده است.
اما دیروز کارل هاینس رومنیگه ،نایب رئیس
باشگاه بایرن ،گفت :او بازیکنی است که فقط
پول زیادی بابت آوردنش پرداخت نکردیم ،بلکه
او با هزار امید و آرزو اینجا آمد .این وظیفه
ماست که در این شرایط دشوار از این جوان
حمایت کنیم و این کار را هم م یکنیم .پپ
گواردیوال هم از گوتزه حمایت کرد :او پتانسیل
باالیی دارد و من بسیار از او راض یام .هیچ
مشکلی هم نداریم.



ایجنت بیل :اگر ریالیها با بیل همکاری کنند
او از رونالدو هم بهتر است
سال اول حضور گرت بیل در ریال مادرید ،یک
سال توام با موفقیت بود و گرت بیل موفق
شد گولهای بسیار حساس و تعیین کننده
ب رای تیمش به ثمر برساند .بیل با ریال مادرید
موفق به کسب  4جام ارزشمند نیز شد.
فصل دوم حضور بیل اما به خوبی فصل
گذشته پیش نرفته است .او بیش از سال قبل
مصدوم شده و همین مساله باعث شده است
تا این ستاره ولزی نتواند بطور متناوب ،ریتم
خوب خود را به نمایش بگذارد .انتقادات از او
نیز به قوت خود باقی هستند.
جاناتان بارنت ،مدیر برنامههای گرت بیل ،در
مصاحبه با دیلی تلگراف به دفاع از موکلش در

ب رابر انتقادات پرداخت و گفت :هم تیم یهای
بیل باید بیشتر در زمین با او همکاری کنند.
به گرت باید پاسهای بیشتری برسد تا بتواند
توانای یهایش را بروز دهد .مسالهای که در
این فصل کمتر شاهدش بوده ایم .اگر او را
در بازی بیشتر دخالت بدهند ،او از رونالدو هم
ب رای ریال موثرتر خواهد بود.
بر اساس آمار یوفا ،او بیش از هر بازیکن
دیگر ریال در ب رابر یوونتوس دخالت موثر در
بازی داشت و در بیشتر نقاط زمین شاهد
دوندگ یهای او بودیم .با استناد به همین آمار
م یگویم که منقدان بیل چیزی نمی فهمند و
هواداران ریال نادانسته به او اعتراض م یکنند.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

تولید و عرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس :کوته سنگی ،سرک سه سیلو،
آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
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حملهی انتحاری در کابل،
سه کشته برجا گذاشت

اطالعات روز :در حملهی انتحاری
عصر روز گذشته در سرک داراالمان
کابل 3 ،تن کشته و  18تن دیگر
زخمی شدند .این رویداد حوالی ساعت
چهار بعدازظهر در نزدیکی ساختمان
دادستانی کل در سناتوریم در سرک
داراالمان رخ داد.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله
گفت که در این حملهی تروریستی سه
تن ،بهشمول یک زن کشته ،کشته
 18تن دیگر زخمی شدهاند .صدیقی
افزود که تا کنون هویت کشتهشدهها
و زخمیها مشخص نشده است.
همچنان عبدالرحمان رحیمی ،فرمانده
پولیس کابل گفت که این حمله توسط

یک مهاجم انتحاری پیاده انجام شده
است .رحیمی افزود که این فرد بعد
از رسیدن به موتر حامل کارمندان
دادستانی کل ،مواد انفجاری همراهش
را منفجر کرده است.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را به
عهداه گرفت ه است .ذبیحاهلل مجاهد،
سخنگوی طالبان اعالم کرد که این
حمله را یک عضو طالبان انجام داده
است .این در حالی است که حدود
یک هفته پیش نیز یک حملهکنندهی
انتحاری موتر حامل کارمندان
دادستانی کل را هدف قرار داد .در این
حمله یک نفر کشته و  10نفر زخمی
شدند.

web: www.etilaatroz.com

ولسوالی جوند والیت بادغیس
از ادارهی دولت خارج شد
اطالعات روز :مقامهای محلی
در والیت قندوز میگویند که
شورشیان طالب بر ولسوالی
جوند والیت باغیس حمله کرده
و کنترول این ولسوالی از دست
دولت خارج شده است.
بهاءالدین قادسی ،رییس شورای
والیت بادغیس گفته که شورشیان
طالب به روز شنبه بر این ولسوالی
حمله کردند و حوالی ساعت
 2شب کنترول آن را به دست
گرفتند .قادسی افزود که نیروهای
امنیتی از مرکز ولسوالی به سمت
غرب عقبنشینی کرده و فعال در
مناطق کوهستانی در محاصرهی
شورشیان قرار دارند.
او با اشاره به محاصرهشدن نیروهای

امنیتی گفت ،اگر نیروهای پشتیبا 
ن
به زودترین فرصت به کمک آنها
نروند ،امکان دارد که این سربازان
توسط شورشیان کشته شوند.
از سویی هم ،فری د احمد ،یک عضو
شورای والیتی بادغیس و باشندهی
این ولسوالی نیز با تأیید این رویداد
میگوید که در این رویداد ذخیرهگاه
جنگافزارهای نیروهای امنیتی نیز
به دست طالبان افتاده است.
طالبان مسئولیت این حمله را
به دوش گرفته و گفتهاند که
جنگجویان این گروه ولسوالی جوند
را به تصرف خود درآوردهاند .طالبان
ادعا دارند که افراد آنها در تالش
اند تا ولسوال و فرمانده پولیس این
ولسوالی را زنده دستگیر کنند.
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یک دختر جوان
در هرات خودکشی کرد

اطالعات روز :مقامهای پولیس
در والیت هرات مرگ یک دختر 16
ساله را تأیید کرده و میگویند که این
دختر در ولسوالی انجیل خودش را
حلقآویز کرده است.
عبدالرووف احمد ،سخنگوی پولیس
هرات میگوید این دختر نیلوفر
نام دارد و شام روز شنبه خود را در
خانهاش حلقآویز کرده است .آقای
احمد گفت ،انگیزهی اصلی این
خودکشی تا هنوز معلوم نیست؛ اما
پولیس تحقیقات را در این زمینه آغاز
کرده است.
برخی از باشندگان میگویند که علت

این خودکشی اختالفهای خانوادگی
بوده است .این در حالیست که
از آغاز سال جاری تا کنون این
سومین رویداد خودکشی است که در
شفاخانهی هرات به ثبت رسیده است.
از سویی هم ،گزارشهای رسمی
نشان میدهند که خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر افزایش یافته و در
برخی موارد فعاالن حقوق زن نیز با
خشونت مواجه شدهاند .همچنان گفته
میشود که فعاالن حقوق زن در
افغانستان با تهدید مواجه اند و برخی
از این تهدیدها جلو فعالیتهای زنان
را گرفتهاند.

