فرستاده ویژه روسیه :خطر نفوذ طالبان و دولت اسالمی (عراق الشام) وجود دارد

روابط ما معمولی خواهد بود .شخصاً با اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل،
گفتوگوهایی داشتیم .آنها در خصوص توسعهی همکاریهای گستردهی
اقتصادی با کشور روسیه و اهمیت روسیه در منطقه و نیاز افغانستان به کمک
و حمایت ما ،صحبتهای زیادی کردند .آنها بهخوبی درک میکنند که میتوانند
از فرصتهای اقتصادی ما استفاده کنند .میگوییم که رفتن کاالهای افغانی به
بازارهای اروپایی ،بهطور مؤثر با همکاریهای روسیه اجرا شده است.
آنها همچنین در انتظار سرمایهگذاری از سوی ما در بخش اقتصاد افغانستان
هستند .هم هی اینها حرفهای عالی هستند و اما سرمایهگذاران ما در افغانستان
برنامههای اقتصادی خود را دارند که البته این همکاریها ،بسته به وضعیت امنیتی
این کشور خواهند بود.
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صفحه 2

موسسه تحصیالت عالی آریانا
 آشنایی با
ٔ

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا یک کانون تحصیلی خصوصی بوده که در سال  1383در شهر پشاور جمهوری اسالمی
پاکستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی برای فرزندان مهاجر افغان با داشنت چهار پوهنځی طب معالجوی،
انجنیری ،اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی بنیاد گذاشته شد و طی مدت  13سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ
و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است .این موسسهٔ تحصیلی در سال  1390از پاکستان به داخل کشور انتقال
محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال  1386موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا رسامً با اخذ جواز در شهر جالل
آباد والیت ننگرهار فعالیت خویش را آغاز منود که طی این مدت زمانی چهار دوره از پوهنځی های اقتصاد ،حقوق و علوم
سیاسی و یک دوره از محصالن پوهنځی طب معالجوی فارغ گردیده اند.



در موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا
تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده
و دارای امکانات زیر میباشد.
 .1کریکلم (مفردات) مطابق به کریکلم
پوهنتون کابل
 .2استادان به سویه ماسرت و دوکتورا
 .3محل مناسب جهت تدریس
 .4صنف معیاری و استندرد در زمستان
محهز به سیستم گرمکن و در تابستان

با سیستم رسدسازی.
 .5البراتوارهای مجهز با وسایل و
تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.
 .6کتابخانه مجهز
 .7انرتنت  24ساعته.
 .8اطاق کمپیوتر لب.
 .9تدریس به وسیله تکنالوژی معارص
 .10داشنت شفاخانه کادری برای
محصالن پوهنځی طب و همچنان

28 Sep, 2014
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اشرفغنی،رییسجمهورخردمندی
که حاال میتواند تیوریهایش را عملی کند
صفحه4

صفحه3

ک
ا
ن
ک
موس
و
س
ر
هٔ
سنبله 3تحص
ی
ال
خزانی
39
تع

 1393د  1در شه الی
آ
ر
ی
ا
ن
ر شهر ج ر کابل و ب ا به
ت
ثب
ا
ر
ی
ت
ه
خ
ال
ن
ت
ا
ل
ا
8
م
ر
آ
2
الی  00همه رو باد اخذ یخ5
1
م
ی
ز
 7:بعد زه از س می
ان
گ
ر
د
د
!
از
اع
ظ
ت
ه
ر
0
7:0
جریا
ن دارد .صبح

قرارداد با شفاخانه ګلف ،کیشا و مطب
برای دوره ستاژ.
 .11شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت
ها و سایر موضوعات علمیږ
 .12اطاق کنفرانس جهت ارایه
سیمینارهایعلمی.
 .13کانتین و کافه تریا
 .14ساحه پارکینګ برای وسایط.
 .15ساحه باز برای تفریح محصالن

 ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال  1389شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را
در شهر جالل آباد با تجهیز مدرنرتین سامان آالت طبی ایجاد منود که با داشنت شعبات جراحی عمومی ،داخله اطفال ،عقلی و عصبی ،گوش و گلو،
نسائی والدی ،ستوماتولوژی ،زمینه کار عملی را برای محصلین فراهم و در زمینه عرضه خدمات صحی معیاری به هموطنان مرصوف فعالیت می باشد.
ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است .همین اکنون موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا همه روزه طبق پالن محصالن
صنف سوم پوهنځی طب بخاطر انجام کارهای عملی در آن شفاخانه مرصوف آموزش بخش های مسلکی و تخصصی خویش اند.

آدرس کابل :شهر کابل ،چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا /آدرس ننگرهار :شهر جالل آباد ،چکنوری ،جوار مسجد تبلیغی ●●● شامرههای متاس0786786430 /0772486990 /0780174901 :
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چراغ سبز حکومت جدید
به امریکا و ناتو



هادی صادقی

اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور جدید افغانستان که قرار
است فردا پس از مراسم تحلیف رسما قدرت را از رییس جمهور
کرزی بهدست بگیرد ،گفته است که در دومین روز کاریاش،
موافقتنامهی همکاریهای امنیتی و دفاعی با امریکا را
امضا میکند .آقای غنی همچنان گفته است که بهزودی
موافقتنامهی تثبیت حضور نیروهای ناتو در افغانستان را نیز
امضا میکند .هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ،امضای
موافقتنامهی امنیتی با امریکا و ناتو را به عنوان اولویتهای
کاریشان اعالن کرده بودند.
امضای موافقتنامهی امنیتی با امریکا و ناتو در دوسال گذشته
به یک روند جنجالی ،خستهکننده و طوالنی بدل شده است.
رییس جمهور کرزی هرچند که امضای این موافقتنامهها را
به عنوان اولویتهای کاریاش اعالن کرده بود و بارها بر
اهمیت و ضرورت این سندها تأکید کرده بود؛ اما تا آخرین
روزهای قدرتش از امضای این سندها سر باز زد و حتا تالش
کرد که در برابر امضای این موافقتنامه مشکلتراشی کرده و
ممانعت نماید .روابط افغانستان با امریکا و ناتو بر سر امضای
همین سندها در وضعیت کج و دار و مریضی قرار داشت .آقای
کرزی در خصوص امضای این سند بهجای توجه بهضرورت
عینی کشور و نظر مسئوالن امنیتی ،تحت تأثیر احساسات
درونی خودش ،افواهات و تبلیغات حلقهی مشخصی در ارگ و
حساسیتهای منطقهای قرار گرفته بود .به همین خاطر بود که
در قضیهی امضای سند همکاریهای امنیتی و دفاعی با امریکا
و ناتو همواره دارای مواضع متضاد و بیثبات بود .رییس جمهور
کرزی وقتی به ضرورت عینی کشور ،پیشنهادهای مسئوالن
امنیتی و اهمیت این سندها میاندیشید ،با نگاه مثبت از امضای
آن اعالم آمادگی میکرد؛ اما وقتی تحت تأثیر احساسات درونی
و حلقهی اطرافش قرار میگرفت ،یا حساسیتهای منطقهای بر
ذهن و فکر او غلبه میکرد ،از تصمیمش منصرف میشد و در
برابر این سند قرار میگرفت .به همین خاطر است که امضای
این سند به طول انجامید و دولت افغانستان در ارتباط با آن
موضع یکسان و ثابت گرفته نتوانست.
اکنون ،رییس جمهور و رییس اجرایی هردو با قاطعیت
تمام از امضای این سند اعالم آمادگی کردهاند .هم رییس
جمهور و هم رییس اجرایی پیش از این امضای این سندها
را به مردم افغانستان وعده داده بودند و اکنون که قدرت را
بهدست میگیرند ،هیچ مانعی برای امضای این سند را در برابر
خود نمیبینند .آقای غنی بیش از هرکس دیگری بر ضرورت
دولتش به امضای این سندها و اهمیت آن به آیندهی کشور
واقف است .او که خود مسئول روند انتقال مسئولیتهای امنیتی
بود ،بهخوبی میداند که امضای موافقتنامهی تثبیت حضور
نیروهای ناتو در افغانستان با این سازمان و موافقتنامهی
همکاریهای امنیتی و دفاعی با امریکا هردو مکمل روند انتقال
مسئولیتهای امنیتی اند .آقای غنی فعال از بند مصلحتهایی
که کرزی در آن گرفتار بود ،خود را آزاد احساس میکند و هنوز
حلقههای افراطی مخالف امضای این سند ،در اطراف رییس
جمهور جدید کشور قرار نگرفتهاند .رییس جمهور غنی میداند
که دولتش به کمکهای نظامی ،مالی و اقتصادی امریکا و ناتو
ضرورت جدی دارد و امضای این موافقتنامهها ،الزمهی اصلی
دوام کمکهاست.
گذشته از آن ،رییس جمهور غنی میخواهد با امضای این
سند در دومین روز کاریاش ،پیام روشن و چراغ سبزی به
ایاالت متحدهی امریکا نشان دهد .به این معنا که دولت جدید
افغانستان میخواهد رابطهی گرم ،محکم و همکاریهای
نزدیک با ایاالت متحدهی امریکا داشته باشد و میخواهد
این را بگوید که رابطهی کجدار و مریض کرزی با امریکا در
روزهای اخیر حکومتش ،جایش را به اعتماد ،همکاری قاطعانه
و صمیمیت در حکومت جدید افغانستان داده است .ایاالت
متحدهی امریکا و مردم افغانستان باید این اقدام را به فال نیک
بگیرند و امیدوار باشند که رابطهی افغانستان با امریکا و ناتو
پس از این روزبهروز بهتر و نزدیکترشود و فرصتهای سوخته
در طول چندسال اخیر دوباره جبران شوند.

حامد کرزی حکم اعدام
متجاوزان رویداد پغمان را امضا کرد

اطالعات روز :حامد کرزی ،رییس جمهور
کنونی کشور حکم اعدام پنج تن از اختطافگران
و متجاوزان جنسی رویداد غمانگیز پغمان را
امضا کرد .در خبرنامهی ارسالی ادارهی امور به
روزنامهی اطالعات روز آمده است ،وزارت امور
داخله و دادستانی کل کشور در تطبیق این حکم
اجرائات قانونی را رعایت میکنند.
بر اساس این خبرنامه ،حامد کرزی حکم اعدام
عزیزاهلل ،مصطفی مشهور به حبیباهلل و قاری،
نظر محمد ،سمیعاهلل و قیساهلل را منظور کرده

است .در این خبرنامه آمده ،این افراد در ارتباط
به قضایای اختطاف ،غارت مسلحانه ،تجاوز
وحشیانه و گروهی جنسی بر  4زن به رویت اوراق
تحقیق و با صدور فیصلهی نهایی دیوان جرایم
وظیفهای منسوبان و جرایم علیه امنیت داخلی و
خارجی دادگاه به مجازات اعدام محکوم شدهاند.
به تاریخ  31اسد سال روان گروهی از مردان
مسلح راه شماری از اشتراککنندگان یک
مراسم عروسی در پغمان کابل را گرفتند و پس
از دزدی زیورات و پول نقد آنان ،بر چهار زن

تجاوز جنسی کردند .پس از آن ،پولیس کابل
هفت تن از عامالن این جنایت را بازداشت کرد
و گفت ،تالشها برای بازداشت دو عامل دیگر
جریان دارد.
این جنایت واکنش تندی را در سطح کشور
بهدنبال داشت و پس از آن ،باشندگان،
دانشجویان و فعاالن مدنی کابل و شماری از
والیتهای کشور با راهاندزی تظاهرات گسترده
خواهان اعدام این افراد شدند .با وجود این
فشارها ،پس از آن برای بررسی پروندههای این

افراد متهم ،دو نشست علنی (دادگاه ابتدایی و
استیناف) در کابل برگزار شد.
در نشست علنی اول ،حکم اعدام تمام این افراد
صادر شد؛ اما در نشست دادگاه استیناف صفیاهلل
و جمیل به بیست سال حبس محکوم شدند .این
دادگاه گفت ،در قسمت سهم داشتن صفیاهلل
و جمیل در حادثهی تجاوز گروهی به زنان در
پغمان ،دالیل روشن وجود نداشت و این دو تن
به اتهام غارتهای مسلحانه به  ۲۰سال حبس
محکوم شدهاند.

احمدزی و عبداهلل فردا یکجا سوگند یاد میکنند

کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهوری
جدید افغانستان اعال م کرد که اشرف غنی احمدزی،
رییس جمهوری جدید و عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی او در حکومت وحدت ملی ،در یک روز
مراسم تحلیف را بهجا میآورند .دولت افغانستان
روز دوشنبه ،روز برگزاری مراسم تحلیف را در
کابل ،رخصتی عمومی اعالم کرده است .نجیباهلل
امین ،معاون ادارهی امور ریاست جمهوری گفت
که در این مراسم ابتدا دو رییس جمهوری و بعد
رییس اجرایی صحبت خواهند کرد .او گفت که
بعد از مراسم تحلیف ،رییس جمهوری جدید طی

اطالعات روز :جنرال عبدالرشید دوستم،
معاون اول رییس جمهور جدید گفت که برای
پایان جنگ در کشور با طالبان وارد مذاکره
میشود .او دیروز در یک نشست مشترک با
اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور جدید و دهها
هوادارش در کابل ،جنگافروزیهای طالبان را
مورد انتقاد قرارداد؛ اما تأکید کرد ،برای پایان
دادن جنگ ،حاضر به مذاکره با طالبان است.

یک فرمان ،آقای عبداهلل را به عنوان رییس اجرایی
معرفی کرده و رییس اجرایی نیز در این مراسم
سوگند یاد خواهد کرد.
امین تأکید کرد که در این فرمان معاونان آقای
عبداهلل نیز تعیین خواهند شد .به گفتهی معاون
ادارهی امور ،این مراسم در ارگ (کاخ) ریاست
جمهوری برگزار میشود که حدود ۱۴۰۰
مهمان داخلی و خارجی در این مراسم شرکت
خواهند داشت .او توضیح داد که در میان این
شرکتکنندگان حدود  ۲۰۰مهمان خارجی خواهند
بود و تعدادی از رییسان جمهوری کشورهای

همسایه نیز اعالم آمادگی کردهاند که در این
مراسم شرکت میکنند.
به گفتهی او ،ورود مهمانان به تاالر سالمخانه در
ارگ ریاست جمهوری که مراسم در آنجا برگزار
میشود ،از ساعت  ۸صبح شروع و مراسم رسمی
نیز حوالی ساعت  ۹:۳۰آغاز خواهد شد که برای
یک ساعت ادامه خواهد یافت .او گفت که در ابتدا
دو رییس جمهوری و بعد رییس اجرایی صحبت
میکنند و با ختم صحبتها ،رییس جمهوری جدید
به دفتر کارش رفته و رییس جمهور کرزی نیز به
خانهی خود میرود .در این مدت تمام مهمانان

جنرال دوستم :با طالبان وارد گفتوگو میشوم
دوستم در ادامه از هوادارانش نیز خواست که با
طالبان وارد مذاکره شوند و علت اساسی جنگ
این گروه را دریابند .معاون اول رییس جمهور
جدید افزود ،اگر در آینده اجازهی اشرف غنی
را دریافت کند ،مستقیم با طالبان وارد گفتوگو
خواهد شد .جنرال دوستم تأکید کرد ،مشکالت
افغانستان با جنگ و کشتار حل نمیشوند.
او ضمن اشاره به اینکه جنگ باید بهزودی در

کشور پایان یابد ،گفت ،تمام مسایل سیاسی
در کشور باید از راه تفاهم حل و فصل شوند.
این نخستین بار است که جنرال دوستم از
آمادگیهایش برای مذاکره با گروه طالبان خبر
داده است .از سوی دیگر ،اشرف غنی احمدزی
در آغاز مراسم دیروز گفت ،بدون صلح ،امنیت
سراسری و پایدار در کشور برارقر نمیشود.
رییس جمهور جدید تأکید کرد ،برای برقراری

حضور خواهند داشت .حامد کرزی نخستین
رییس جمهوری منتخب افغانستان پس از چهار
دور زمامداری و سیزده سال حکومت سرانجام با
کارمندان دولت ،اول میزان سال جاری در مراسمی
در کاخ ریاست جمهوری خداحافظی کرد .کرزی
میگوید که تدارک برگزاری بهترین مراسم تحلیف
را دید ه است و قرار است محفلی بزرگ با حضور
هزاران نفر از شهروندان افغان و مهمانان خارجی
در کابل برگزار شود .اودر پایان سخنرانی خود گفت
که در کابل میماند و با خانوادهاش به «زندگی در
همین خاک» ادامه میدهد( .بیبیسی)

صلح و ثبات در کشور تالش میکند .او در ادامه
گفت که به تعهدات دورهی مبارزات انتخاباتی
خود عمل میکند و افراد فاسد را در حکومتش
جای نخواهد داد .احمدزی افزود که برای جلب
سرمایهگذاری ،بهویژه سرمایهگذاری خارجی
در کشور ،نیز تالش میکند .قرار است مراسم
تحلیف فردا در ارگ ریاست جمهوری برگزار
شود.

اسپنتا :پیمان امنیتی با امریکا روز سهشنبه امضا میشود

اطالعات روز :رنگين دادفر اسپنتا ،مشاور امنيت
ملى دیروز در نشست بینالمللی «گفتوگوهای
امنیتی هرات» اعالم کرد که پیمان امنیتی میان
کابل و واشنگتن یک روز پس از برگزاری مراسم
تحلیف امضا میشود .اسپنتا امضای این پیمان را
برای برقراری صلح و ثبات در کشور اساسی خواند
و گفت ،عمیق ًا طرفدار امضای پیمان امنیتی با
امریکا است .قرار است مراسم تحلیف اشرف غنی

احمدزی ،رییس جمهور جدید کشور به روز دوشنب ه
هفتهی روان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود.
حکومت از آمادگیهای الزم برای برگزاری این
مراسم خبر داده و تأکید دارد که در آن هزاران
شهروند افغان و مهمانان خارجی اشتراک خواهند
کرد .در همین حال ،امریکا ابراز امیداوری کرده که
رییس جمهور جدید چند روز بعد از ادای سوگند
وفاداری ،پیمان امنیتی با این کشور را امضا کند.

با امضای این پیمان ،مأموریت جدید و حضور
نیروهای خارجی ،بهویژه امریکا ،پس از سال 2014
در کشور مشخص خواهد شد .امریکا همواره گفته
است ،اگر پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا
شود ،حدود  8تا  10هزار نیروهایش را برای مبارزه
با تروریزیم و آموزش نیروهای امنیتی افغان پس
از سال روان در کشور باقی میگذارد .اشرف غنی
احمدزی هفتهی گذشته گفت ،پس از ادای سوگند

وفاداری ،در جریان  24ساعت این پیما را امضا
میکند .با این حال ،شماری از اعضای شورای
ملی از رییس جمهور جدید کشور خواستهاند ،در
امضای پیمان امنیتی با امریکا ،نیازهای مردم،
بهویژه نیروهای امنیتی کشور را در نظر بگیرد .مردم
نیز از رییس جمهور جدید میخواهند ،در صورتی
این پیمان را امضا کند که امریکا در بخش تجهیز
نیروهای امنیتی ،بهویژه قوای هوایی ،تعهد نماید.

ارتش طالبان را از مرکز اجرستان غزنی عقب راند

اطالعات روز :نیروهای امنیتی کشور در یک
عملیات ویژ ه ،تروریستان طالب را از مرکز ولسوالی
اجرستان غزنی عقب راندند .محمد علی احمدی،
معاون والی غزنی دیروز در این مورد گفت ،برای
سرکوب طالبان در ولسوالی اجرستان این والیت،
چند دسته از نظامیان ،شامل کماندو ،پولیس ،امنیت
ملی و سه بال هواپیمای نیروهای خارجی اعزام
شدند .او افزود ،با رسیدن این نظامیان ،تروریستان
طالب از مرکز ولسوالی اجرستان غزنی عقب رانده
شدند و آنان در حال حاضر در اطراف این ولسوالی
مستقر شدهاند .او افزود ،هم اکنون طالبان تاکتیک
جنگیشان در این ولسوالی را تغییر داده که به
گفتهی او ،حالت تدافعی را اختیار کردهاند.
اما او از جابهجا شدن جنگجویان طالب در

منزلهای مسکونی ابراز نگرانی کرد و افزود،
هواپیماهای بینالمللی تا کنون عملیات هوایی علیه
آنان را آغاز نتوانستهاند .در حال حاضر جنگ بین
دو طرف جریان دارد و روز گذشته یک مقا م محلی
غزنی به روزنامهی اطالعات روز گفت ،در این
درگیری دستکم  20شورشی طالب کشته شدهاند.
با این حال ،معاون والی غزنی میگوید که عملیات
زمینی علیه طالبان در ولسوالی اجرستان این والیت
بهطور منظم جریان دارد .به گفتهی او ،این عملیات
تا بیرون راندن کامل شورشیان از این ولسوالی
ادامه مییابد .طالبان تروریست از چندی بدینسو
عملیاتشان را در ولسوالی اجرستان والیت غزنی
آغاز کرده و در روزهای گذشته ،صد فرد ملکی را
کشتند و حدود صد خانه را آتش زدند .مقامهای

محلی غزنی گفته بودند که طالبان در حدود 15
فرد ملکی ،بهشمول کودکان و زنان را سر بریدهاند.
اجرستان از از ولسوالیهای ناامن والیت غزنی
است که از نگاه استراتژیک ،جنگ در نقطهی
ت سقوط این ولسوالی،
حساسی قرار دارد .در صور 
چند ولسوالی دیگر این والیت ،از جمله مالستان،
جاغوری و ناهور نیز زیر تهدید قرار میگیرند.
جنگ خارجیها در اجرستان
در همین حال ،نمایندگان غزنی در مجلس از
وضعیت امنیتی این والیت ابراز نگرانی کرده و
میگویند ،اکنون هزاران طالب داخلی و خارجی
در این والیت فعالیت دارند .محمدعلی اخالقی،
از نمایندگان غزنی در مجلس گفت ،بیش از هزار
طالب داخلی و خارجی بر ولسوالی اجرستان حمله

کردند و بر اثر آن ،مردم بیگناه کشته شدند.
او افزود ،در حمله بر اجرستان ،طالبان پاکستانی
و چچينی و برخی از اعضای گروه دولت اسالمی
عراق و شام نیز سهم داشتهاند .اخالقی گفت« :در
این حمله ،چهرهی شماری از افراد نقاب داشت و
بهجای بیرقهای سبز ،بیرقهای سیاه همراهشان
انتقال داده میشدند؛ این معلوم است که بیرق سیاه
مربوط گروه داعش است» .بهدنبال آن ،نفیسه
عظیمی ،نمایندهی دیگر مردم غزنی در مجلس
تأکید کرد ،فعالیت «داعش» از چندی بدینسو در
برخی از ولسوالیهای ناامن این والیت آغاز شده
است .بانو عظیمی افزود ،نظر به چشمدید باشندگان
محل ،افراد داعش در ولسوالیهای اجرستان و اندر
این والیت فعالیت دارند.

حامد کرزی :صلح دایمی در کشور برقرار میشود

اطالعات روز :حامد کرزی ،رییس جمهور کنونی
کشور میگوید ،بهزودی صلح و ثبات در کشور
برقرار خواهد شد .او دیروز در دیدار با سفیران و
اعضای کوردیپلماتیک کشورهای خارجی در کشور
تأکید کرد ،پیشرفتهای سیزده سالهی افغانستان
در بخشهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بدون
حمایت جامعهی جهانی امکانپذیر نبوده است.
رییس جمهور کرزی افزود« :در حال حاضر کودکان
افغانستان به مکتب میروند ،سرکها بازسازی

شده ،پیشرفتها در عرصهی صحت نیز صورت
گرفتهاند و بیرق افغانستان در سطح جهان به اهتزاز
درآمده .همهی اینها بهخاطر حمایت و کمکهای
جامعهی بینالمللی بوده است».
اما او گفت که افغانها هنوز هم از خشونت و
رویدادهای ناگوار در رنج اند و مردم این کشور آرزو
دارن د تا از این مشکالت بهزودی نجات یابند .حامد
کرزی از کشورهای خارجی خواست که برای حل
این مشکل با افغانستان همکاری صادقانه کنند و

در آن صورت ،صلح و ثبات دایمی در کشور برقرار
خواهد شد.
در خبرنامهی ارسالی ریاست جمهوری به روزنامهی
اطالعات روز آمده ،در این دیدار سفیران امریکا،
کانادا ،هند ،چین ،تاجکستان و سفیر اتحادیهی اروپا
در افغانستان به نمایندگی از دیپلماتهای خارجی
صحبت کردهاند .بر اساس این خبرنامه ،آنان از کار
و تالش کرزی در راستای تقویت وحدت ملی و
پیشرفت افغانستان در عرصههای مختلف ،ستایش

کردهاند.
در خبرنامه آمده ،سفیران و اعضای کوردیپلماتیک
کشورهای خارجی مقیم افغانستان از تداوم
کمکهای کشورهایشان در راستای برقراری
صلح و ثبات و بازسازی افغانستان ،اطمینان دادهاند.
همچنان در این خبرنامه آمده ،سفیر سازمان
همکاری کشورهای اسالمی نیز از حمایتهای
درازمدت سازمان یادشده به افغانستان اطمینان
داده است.
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در بخش آموزش ،این سازمان تا
حال  119باب مکتب خرد و بزرگ
را تأسیس یا حمایت مالی کرده
است .از جمع  119مکتب 109 ،مکتب
از حمایت مستقیم سازمان شهدا
برخوردارند که مجموع دانشآموزان
این مکتبها به  159321تن
میرسد .این دانشآموزان از صنف
اول تا دوازدهم در این مکتبها
مشغول یادگیری هستند .بر اساس
گزارشهای سازمان شهدا ،از جمع
 159321دانشآموز 83165 ،تن
آنان را دختران تشکیل میدهند.
در مجموع تعداد دختران دانشآموز
 52.2درصد و پسران  47.8درصد
اند .جواد وفا میگوید که اکثریت
این دانشآموزان پس از ختم دورهی
لیسه به تحصیالت عالی دسترسی
دارند و آنانی که تا حال از مکتبهای
تحت حمایت سازمان شهدا فارغ
شدهاند،
هر جا و هر زمان که از دفاع از حقوق بشر ،حقوق زنان
و کودکان در افغانستان صحبت میشود ،ناخودآگاه ذهن
آدمها چهرهی خندان و مصمم سیما سمر را دنبال
میکنند .او که در سالهای دشوار یار مستضعفان،
بیوهزنان ،زنان و کودکان بوده و دسترسی به حقوق
انسانی آنان را در آگاهی و آموزش دیده است ،اکنون
به حیث رییس کمیسیون حقوق بشر اجرای وظیفه
میکند .او قبل از این در کابینهی رییس جمهور کرزی
ایفای وظیفه کرده است و به حیث اولین وزیر زن در
افغانستان ،در وزارت امور زنان کار کرده است .تا حال
آن خود کرده
چندین جایزهی ملی و بینالمللی را از ِ
که مهمترین آن جایزهی «نوبل آلترناتیو» صلح است.
سیما سمر که سالهای زیادی را با امکانات محدود در
جاغوری و کویتهی پاکستان به درمان بیماران پرداخته
است ،اکنون به عنوان یکی از مدیران موفق و چهرهای
نامدار در بخش دفاع از حقوق بشر ،زنان و کودکان و
حمایت از آنها مطرح است .در این گزارش به گوشهای
از فعالیتهای خانم سمر پرداخته میشود که در قالب
سازمان شهدا از روزهای دور تا کنون انجام شده است.
سیما سمر در سال  1957در ولسوالی جاغوری والیت
غزنی به دنیا آمد .دورهی ابتدایی و متوسطه را در
جاغوری و لیسه را در والیت هلمند به پایان رساند و
بعد ،وارد دانشکدهی پزشکی دانشگاه کابل شد .در سال
 1982از این دانشگاه فارغالتحصیل شد .شاید او اولین
زن هزارهای باشد که در آن زمان موفق به تحصیل شده
ِ
بود .او بعد از آن در بیمارستان دولتی کابل مشغول کار
شد .بعد از آن مأموریت یافت که در یکی از مناطق
دورافتادهی افغانستان اجرای وظیفه کند .او به دلیل
مشکالت امنیتی از این امر سر باز زد و به زادگاه خودش
بازگشت و در آنجا به درمان بیماران پرداخت .در سال
 1984رژیم کمونیستی همسر او را دستگیر کرد و سیما
سمر مجبور به ترک زادگاهش شد .او در شهر کویتهی
پاکستان مهاجر شد .در آنجا دوباره به درمان زنان بیمار
مهاجر شتافت ،اما این کافی نبود.
حل مشکل مردم باید از طریق یک سازمان توانمند
انجام میشد و این چیزی بود که سیما سمر پیش خود
فکر کرده و «سازمان شهدا» را در سال  1989تأسیس
کرد .این سازمان در ابتدا فقط در بخش درمان فعالیت
میکرد و کم کم بخشهای دیگری نیز به آن اضافه
شد .توانمندسازی زنان و کودکان از دیگر برنامههای
این سازمان شد .سازمان در کنار مرکز صحی شهدا ،چند
مکتب دخترانه و پسرانه را در شهر کویتهی پاکستان
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برای مهاجرین ایجاد کرد .با قدرتگیری سازمان،
فعالیتهای شهدا در داخل کشور آغاز شدند .در بخش
صحت این سازمان تا حال  25باب شفاخانه و درمانگاه
را در مناطق مختلف افغانستان تأسیس کرده است که
فعالیت چشمگیری داشتهاند .طبق لیست سازمان شهدا،
تا حال  4,566,500تن از خدمات این مرکزهای صحی
«مستفید» شدهاند.
جواد وفا ،معاون رییس سازمان شهدا در دفتر مرکزی آن
(کابل) میگوید که این سازمان تا کنون کارهای مؤثر
زیادی انجام داده است که از لحاظ حسابدهی و شفافیت
یکی از نهادهای پیشتاز در افغانستان است .جواد وفا
زمانی که از طرف سازمان شهدا در نشستهای جامعهی
مدنی افغانستان و نهادهای خارجی حضور مییابد،
میگوید« :با اعتماد به نفس کامل حضور مییابم؛ چون تا
حال در کار ما کدام ابهام یا شک و تردیدی وجود نداشته
است .ما بیشتر از اینکه بودجه را برای کارمندان و دفتر
اختصاص دهیم ،آنان را در بخش پروژههای انکشافی
سازمان به مصرف میرسانیم» .طبق آمارهای سازمان
شهدا ،این سازمان تا کنون به تعداد  762پرستار را از
سال  1989تا  2007آموزش داده است.
در بخش آموزش ،این سازمان تا حال  119باب مکتب
خرد و بزرگ را تأسیس یا حمایت مالی کرده است .از
جمع  119مکتب 109 ،مکتب از حمایت مستقیم سازمان
شهدا برخوردارند که مجموع دانشآموزان این مکتبها
به  159321تن میرسد .این دانشآموزان از صنف اول
تا دوازدهم در این مکتبها مشغول یادگیری هستند.
بر اساس گزارشهای سازمان شهدا ،از جمع 159321
دانشآموز 83165 ،تن آنان را دختران تشکیل میدهند.
در مجموع تعداد دختران دانشآموز  52.2درصد و
پسران  47.8درصد اند .جواد وفا میگوید که اکثریت
این دانشآموزان پس از ختم دورهی لیسه به تحصیالت
عالی دسترسی دارند و آنانی که تا حال از مکتبهای
تحت حمایت سازمان شهدا فارغ شدهاند 1470 ،تنشان
تحصیالت عالی خود را نیز تمام کردهاند 9027 .معلم
آموزشهای مهارت تدریس و شیوهی تدریس را سپری
کردهاند 49300 .خانم در برنامههای سوادآموزی شرکت
کردهاند و سواد ابتدایی خواندن و نوشتن را کسب
کردهاند 376 .دختر از برنامههای آموزش کامپیوتر و زبان
انگلیسی در کویتهی پاکستان ،مرکز بامیان ،ولسوالیهای
یکاولنگ و پنجاب بامیان و مرکز جاغوری «مستفید»
شدهاند.
سازمان شهدا برای ارائهی خدمات تحصیالت عالی
دانشگاه خصوصی گوهرشاد را تأسیس کرده است.
این مؤسسهی تحصیالت عالی در سال  2010توسط
خانم سیما سمر تأسیس شد .این مؤسسهی تحصیالت
عالی غیردولتی و غیرانتفاعی است که هدف آن تأمین
دسترسی به آموزشهای عالی با کیفیت بهتر و مصارف
کمتر است .بسیاری از دانشجویان این مؤسسه که از
مکتبهای سازمان شهدا فارغ شدهاند ،بورسیه دریافت

کردهاند و اکنون درسهای دانشگاهی را فرامیگیرند.
خانم سمر در همین سال ،مرکز توانمندسازی زنان
را در کنار مؤسسهی تحصیالت عالی گوهرشاد ایجاد
کرد .هدف از ایجاد این مرکز ،ظرفیتسازی برای زنان
و کمک مالی برای دخترانی است که به دلیل مشکالت
اقتصادی نمیتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.
مؤسسهی تحصیالت عالی گوهرشاد تا حال باالتر از
 300دانشجو را بورسیه تحصیلی داده است که  170تن
آنان را دختران تشکیل میدهند .این دختران با حمایت
مستقیم مرکز توانمندسازی زنان از مناطق محروم
افغانستان وارد دانشگاه شدهاند.
در بخش حقوق بشر ،سازمان شهدا  4,441,638فرد
را تحت آموزشهای ابتدایی ،حقوق بشر ،حقوق زنان
و حقوق اطفال قرار داده است .این برنامهها از طریق
ایجاد کارهای گروهی ،آگاهی عامه ،سمینارها ،تبلیغات
رسانهای و نشستهای پیهم در روستاهای افغانستان
انجام شدهاند .این سازمان تا حال  29پروژهی آگاهیدهی
برای زنان و مردان افغانستان را اجرا کرده است .این
پروژهها در والیتهای بامیان ،غور ،دایکندی ،سر ُپل،
کابل ،میدانوردک و غزنی به اجرا گذاشته شدهاند.
بهدنبال حل مشکالت مردم ،سازمان شهدا متوجه
میشود که در جریان جنگ بسیاری از زنان شوهرانشان
را از دست دادهاند و بسیاری از کودکان خردسال بدون
پدر و مادر زندگی میکنند .مسلم ًا دختران یتیم بیشتر
در معرض خطر قرار داشتند .سه یتیمخانه را در بامیان
و غزنی ایجاد کرد .در این سه یتیمخانه برای  191یتیم
سرپناه و امکانات زندگی مهیا شد .از زنان بیوه به عنوان
پرستار و مربی این کودکان در مقابل پرداخت حقوق
استفاده میشود .جواد وفا از دستآوردهای یتیمخانهها
میگوید ،در سال  17 ،2013پسر و چهار دختر از این
یتیمخانهها وارد دانشگاه شدند .یک دختر به دانشگاه
امریکایی افغانستان بورسیه شد .یکی از آنان بورسیهی
هند را بهدست آورد 4 .دختر و  8پسر در امتحان کانکور
شرکت کردند .از جمع آنان فقط یک نفر نتوانست در
دانشگاه مورد نظرش راه یابد .از زمان ایجاد یتیمخانهها
تا کنون 12 ،دختر ازدواج کردهاند و زندگی جدیدشان را
آغاز کردهاند.
سازمان شهدا فعالیتهای دیگری مانندی ایجاد خانهی
امن برای زنان ،آموزشهای حرفهای برای زنان،
ظرفیتسازی و توانمندسازی زنان را نیز داشته است.
همچنین بازسازی مکتبهای دخترانه و پسرانه که تا
حال  119مکتب را بازسازی کرده است و ساختمان 12
مکتب دیگر را از نو تأسیس کرده است .همچنان این
مؤسسه  17045معلم و بزرگان محل را برای حفاظت از
محیط زیست آموزش داده است .جواد وفا با خوشبینی
گفت« :اینها فقط گوشهای از زحمات خانم سمر و
سازمان شهداست که برای شما گفتم» .او یک لیست
 35صفحهای از کارهای انجام شده توسط سازمان شهدا
را به من داد.

بعد از آنکه جمعی از جوانان و مردان بر چهار زن در مسیر پغمان-کابل
تجاوز گروهی نمودند و مخصوص ًا که داد و غال مردم به گوش حکومت
رسید و این متهمان بازداشت شدند ،و باالخصوص وقتی محکمهی ابتدایی
و استیناف آنها بهصورت علنی برگزار شد ،اینک حکم اعدام آنها بهدست
حامد کرزی امضا شده است .این پنج نفر ،شاید تا چند روز دیگر ،از زندگی
محروم شوند؛ اما آنچه از وقوع این حادثه ،پیگیری و صدور حکم و در
نهایت اجرای حکم بهجا میماند ،مهم و قابل توجه است.
سیزده سال از عمر حکومت میگذرد .در طول این سیزده سال ،شاید
روزی وجود نداشته باشد که در آن قضیهی جنایی یا قضایای جنایی اتفاق
نیفتاده باشند .قضایایشبیه دزدی ،اختطاف ،حملهی مسلحانه ،قتل ،تجاوز،
گروگانگیری و هر آنچه که در ثانیهی اکنون به ذهن من نرسیده .در تمام
این سالها ،شهروندان و مردم از دنبال کردن قضایا ،دستگیری یا شکست
در دستگیری متهمان ،جزئیات پرونده یا رسیدگی به پروندهی این متهمان
و در نهایت ،اجرای حکم یا رهایی آنها بیاطالع ماندهاند .این بیاطالع
ماندن مردم به عنوان قربانیان اصلی اکثریت قضایای جنایی را میتوانیم
یکی از دستآوردهای حکومت سیزده سالهی آقای کرزی و تیمش بدانیم.
حاال بعد از سیزده سال ،شاید کمتر کسی پیدا شود که به نجابت و پاکی
قوهی مجریه (به خصوص پولیس) و قوهی قضائیه شهادت بدهد .این ناپاکی
را در قدم اول میتوانیم به نسبتهای خانوادگی یا قومی مجرمان و متهمان
با مقامهای ردهباالی حکومت ربط بدهیم .در قدم دوم میتوانیم بهصورت
همزمان هم به پول حامیان تبهکاران و فقر مجریان قانون و هم میتوانیم
به ترس مجریان قانون از حامیان تبهکاران ربط بدهیم .البته اینطور هم
نیست که تمام قضایا ،معامله شده باشند .اگر سری به زندانهای موجود در
کابل بزنیم ،این زندانها را ُپر میبینیم .با وجود ُپر بودن زندانهای کابل،
این مسئله وجود دارد که تبهکاران کلفت پارتی ،یا اص ً
ال به زندان نرفتهاند یا
هم خیلی کم در زندان ماندهاند .حتا فرمان ریاست جمهوری را در این زمینه
میتوان مورد تأمل قرار داد .آقای کرزی ظاهراً به بهانهی صلح ،بعضی از
نیروهای طالبان را که به جرم فعالیتهای تروریستی بازداشت شده بودند،
آزاد کرد که در این اواخر خبرهای بازگشت آنها به صفحات جنگ یا
فرماندهی جنگها را حتا از زبان وزیر دفاع و داخلهی کشور شنیدیم .صلح
بهانهای برای آزاد کردن بود .احتمال عوامل دیگر در رهایی طالبان آزاد شده
از زندانهای کابل وجود دارد .یکی از این احتمالها ،اعمال فشار یا وجود
تهدیدهای جدی از سوی طالبان میتواند باشد .یا هر دلیلی دیگری که باشد،
دال بر ناتوانی حکومت یا مدارای حکومت میباشد.
شاید برای اولین بار است که پروندههای متهمان یک جنایت بیرون از
دایرهی دولت درز میکند .شهروندان از آن اطالع مییابند و در برابر آن
واکنش نشان میدهند .دولت از سوی مردم تحت فشار قرار میگیرد و سریع
به پرونده رسیدگی میکند .اشد مجازات برای پنج نفر از هفت متهم در نظر
گرفته شده و حکم اعدام صادر میشود .با اجرای این حکم ،زندگی پنج انسان
به دلیل ارتکاب جرم به آخر میرسد .حاال اگر تمام قضیه اعدام این پنج
متهم باشد که کاری چندان بزرگی نشده و نیاز به این همه هیاهو نداشت.
اما دلیل این هیاهوی جمعی برای اجرای عدالت چیست؟ فقط میتوان
سیاهکاریهای مقامهای دولتی مسئول در قبال این قضایا را به عنوان دلیل
ارائه نمود .بیباوری نسبت به اجرای عدالت در محاکم و معاملهی نیروهای
پولیس در جریان تعقیب و بازداشت مجرمان ،دخالت مقامهای بلندرتبهی
دولتی ،وکالی پارلمان و بزرگان قدرتمند دیگر در آزادی مجرمان ،روی
دولت را بهنوعی سیاه کرده است .دقیق ًا همین مسئله باعث شده بود که
شهروندان شهرهای مختلف کشور نسبت به این جنایت ،واکنش نشان داده
و خواستار اجرای عدالت شوند .من شخص ًا برای اولین بار شاهد جدیت
مقامهای قضایی و صداقت نیروهای پولیس در برخورد با همچو قضایا
هستم .خوشحالم که داد مظلوم از ظالم گرفته شد .کاش این خوشحالی
مداوم شود .کاش هر جنایتی که در کابل افغانستان اتفاق میافتد ،مردم از آن
باخبر شوند و برای اجرای عدالت باالی دولت فشار بیاورند .قوهی قضائیه را
به جدیت به کار وادارند و مانع دخالت متنفذان در چگونگی بررسی پروندهها
شوند .این را از آن بابت گفتم که نمیتوانیم به ایدهآل خود که عدم وقوع
هیچ جنایتی باشد ،باورمند باشیم .یعنی دستیافتنی نیست.
جدیت مقامهای قضایی در اجرای عدالت در رابطه به این قضیه به شهر
و شهروندان امید میبخشد .حال آنکه سیاست فاسد در قبال پیگیری و
اجرای عدالت ،باور مردم از دولت و حکومت را سلب میکند .تبعات این
قضیه به مراتب مهمتر از اجرای عدالت است .تبعاتی که شامل آگاهی مردم
از جنایت و چگونگی بررسی آن ،جدیت مقامهای قضایی ،خلق امید برای
مردم و ترس تبهکاران از انجام اعمال غیرقانونی میشود .بدون شک که
اجرای حکم اعدام وحشتی در دل بدکاران جامعه ایجاد میکند و هزینهی
انجام جرم را باال میبرد .امید که دولت بعدی قوهی قضائیه را بیشتر از
پیش فعال و زنده کند تا هر روز شاهد جنایت تبهکاران و سهلانگاری
مسئوالن نباشیم!

یکشنبه 6میزان1393 ،سال سوم شماره 676

درنگاهمسکو

فرستادهویژهروسیه:
خطرنفوذطالبانودولتاسالمی
(عراقالشام)وجوددارد

اشرفغنی،رییسجمهورخردمندی
کهحاالمیتواندتیوریهایشراعملیکند

منبع :گاردین

نویسنده :اماگراهامهاریسن
برگردان :حمید مهدوی

وقتی در جریان مبارزات انتخاباتی از او در
مورد اتحادهای بحث برانگیز پرسیده شد ،به
گاردین گفت« :این تیم انتخاباتی ای است که
به منظور روی کار آوردن یک برنامه تحول،
انتخابات را خواهد برد».
با این حال ،آنچه که موضوع این شرط
بندیها است ،آیندهی افغانستان است .او
باید به منظور تقویت اقتصاد خورد و ضعیف،
درست زمانی که کمکهای خارجی و عالیق
فروکش میکنند ،شوشیان طالب را به حاشیه
براند .با این حال ،رییس جمهور جدید به
عنوان یک منتقد شدید جامعهی جهانی با یک
زبان تیز ،به شکل آزمایشی توسط بسیاری از
دیپلماتها ،که بودجهی او را در جریان چندین
سال آینده تمویل خواهند کرد ،استقبال
شده است .دلیل آن این است که آنها امید
اندکی در او میبییند تا فساد و بیوروکراسی
موجود در حکومت را دگرگون ساخته و واقعا
تغییر ایجاد کند .او وعده داده است تا به
منظور آوردن اصالحات عمده ،برنامهای را
عملی سازد و در مورد پیشرفتهای حکومت
بهطور منظم از مردم بپرسد ،زمینهی اشتغال
یک میلیون نفر را فراهم کند و موافقتنامهی
درازمدت امنیتی با ایاالت متحده را امضا کند
که کمکهای مالی و دیگر حمایتها را برای
پولیس و ارتش کشور به دنبال خواهد داشت.

منبع :سایترسمیخبرگزاری«انترفاکس»
بخش دوم و پایانی

انتظار روسیه از دولت جدید افغانستان چیست؟
روابط ما معمولی خواهد بود .شخص ًا با اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل ،گفتوگوهایی
داشتیم .آنها در خصوص توسعهی همکاریهای گستردهی اقتصادی با کشور روسیه
و اهمیت روسیه در منطقه و نیاز افغانستان به کمک و حمایت ما ،صحبتهای زیادی
کردند .آنها بهخوبی درک میکنند که میتوانند از فرصتهای اقتصادی ما استفاده کنند.
میگوییم که رفتن کاالهای افغانی به بازارهای اروپایی ،بهطور مؤثر با همکاریهای
روسیه اجرا شده است.
آنها همچنین در انتظار سرمایهگذاری از سوی ما در بخش اقتصاد افغانستان هستند .هم
هی اینها حرفهای عالی هستند و اما سرمایهگذاران ما در افغانستان برنامههای اقتصادی
خود را دارند که البته این همکاریها ،بسته به وضعیت امنیتی این کشور خواهند بود.
چه فکر میکنید ،آیا نیروی جدید دولت افغانستان برای تأمین شرایط بهتر
امنیتی در کشور ،قدرت کافی خواهند داشت؟
آنها انتخاب دیگری ندارند .البته که تنها قدرت کافی نیست .به اعتقاد من ،ارتش
افغانستان هنوز آنقدر آماده نیست که بارها و بارها به همکاران غربی دولت افغانستان
تعهد داده است .با این حال ،این تالشها بهخاطر دفاع از کشور هم ادامه خواهند داشت.
اما در صورتی که آنها تا زمان حضور نیروهای ناتو قادر به تأمین امنیت نباشند ،بعد از
ترک کامل آنها ،برای آمادهسازی نیروهای امنیتی افغانستان هیچکسی نخواهد بود.
شما درست میگویید .این امر درست است ،بهویژه با در نظرداشت پسزمینهی آنچه
برای ارتش عراق پیش آمد؛ طوری که آنها خیلی دیر آماده شدند و طی چند روز ،تحت
ضربات دولت اسالمی [داعش] سردرگم شدند .اما از سوی دیگر ،راه دیگری -همانطور
که یادآوری کردم -برای آنها [نیروهای امنیتی افغانستان] وجود ندارد.
البته که وضعیت در افغانستان با وضعیت عراق فرق میکند؛ اما خطری که شما از آن
یادآوری کردید ،وجود دارد و ما این مسئله را در روابطمان با افغانستان در نظر خواهیم
گرفت .در پیوند به این ،این امکان وجود دارد که وضعیتی که پس از خروج نیروهای
شوروی از افغانستان پیش آمد ،یکبار دیگر تکرار شود .ارتش ملی و پولیس افغانستان
نفس تازه کردهاند .آنها [ارتش و پولیس افغانستان] احساس میکنند که مسئول امنیت
کشور اند .حس میهنپرستی و غرور در آنها بیدار شده است .آنها تقریب ًا سه سال با
تحمل همهی بدبختیها ،مقاومت کردند .به سهم خود ،دولت جدید را حمایت خواهیم کرد.
نه تنها ما؛ به عنوان مثال ،در نشست اخیر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای،
مجدداً آمادگی خود را برای ارائهی کمکها و تقویت دولت مشروع در افغانستان اعالم
کردیم.
با وجود برخی نگرانیها در ارتباط به اینکه «طالبان» ممکن است از عدم اطمینان در
مورد رهبری آیندهی کشور پس از انتخابات ،سود بجویند و به تقویت موضع خود در
افغانستان بپردازند...
تا حدی رسیدهاند و در بخشی ،نه .برای مثال ،ما تصور نمیکردیم که طالبان در افغانستان
تا این حد قدرتمند شوند .با آنهم ،طالبان با وجود اظهارات تهدیدآمیز خود ،هنوز آنقدر
از قابلیتهای نظامی برخوردار نیستند که تمام کشور را تحت نفوذ خود درآورند .اما طالبان
میتوانند با استفاده از ضعف و سردرگمی دولت ،به گسترش دامنهی نفوذ خود اقدام کنند.
آنها در بسیاری از مناطق و بهخصوص دور و بر کابل ،موفق شدهاند .البته که آنها با
توانمندی نیروی سیاسی خود ،یکی از راهها را برخواهند گزید :مذاکره یا مبارزه.
همانطور که در مسکو نیز باور دارند ،آیا طالبان جز افزایش گستردهی
نفوذ خود ،کار دیگری از پیش خواهند برد؟
تواناییهای آنها بهمراتب بیشتر خواهد بود .اگر درست نگاه کنیم ،حتا ارتش افغانستان
آن توانایی را از خود نشان نداد که ما فقط یادآوری کردیم :نمیزنند ،از خودشان محافظت
نمیکنند .بلی ،ما معتقدیم که ارتش و پولیس افغانستان در مقابل طالبان کافی نیست.
فراموش نباید کرد که طالبان خیلی مجهز اند.
با این حال ،احتما ًال طالبان از روحیهی قویتری برخوردار شدهاند؛ چرا که آنها باور دارند،
مبارزات در مقابل «اشغال خارجیها» برای آزادی کشور و دفاع از اسالم است .و چنین
روحیهای ،در هر ارتشی -چه چریکی یا سربازان بهطور منظم -بسیار مهم است.
تا حال در مورد دولت اسالمی ( )ИГИЛو فعالیتهای آن در کشور عراق،
صحبت کردیم .آیا این خطر وجود ندارد که آنها با درک ضعف ارتش
افغانستان ،تالش کنند مناطقی از افغانستان را نیز تحت کنترول خود
درآورند؟
این خطر وجود دارد و این قصد از سوی دولت اسالمی تا حال مشخص شده است .در ماه
آگست سال روان ،در منطقهی پشاور در منطقهی قبایلنشین پشتون -نقاط مرزی میان
پاکستان و افغانستان -جزوهی دولت اسالمی پخش شد .برخی منابع ادعا میکنند که تا
حال مرکز فعالیت دولت اسالمی در افغانستان تشکیل شده است ]...[ .این واقعیت است
که گروه دولت اسالمی توسط جهادیستها ،بهخصوص جهادیستهای جوان در صفوف
طالبان ،بهسادگی اهدافشان را پیش میبرند .آنها در نگاه این جوانان که بهجای حس
میهندوستی ،برای احیای خالفت اسالمی میجنگند ،خیلی جذابتر اند .برای این دسته
از شبهنظامیان ،شعارهای دولت اسالمی همچون یک نیروی قوی جاذبه است که آنها
را بهسادگی فریب میدهد .همین است که دولت اسالمی میتواند برای افغانستان یک
خطر جدی تلقی شود.
که احتماالً جمع شدن زیر پرچم دولت اسالمی ،معبر تالقی این جنبشها
خواهد شد؟
به احتمال زیاد ،بلی .طوری که من میدانم ،طالبان و حتا القاعده ،به دولت اسالمی به
چشم یک مدل محافظهکار و تا حدودی نزدیک به سنت واقعی میبینند؛ در حالی که
ایدیولوژی آنها بهمراتب شرورانهتر و تهاجمیتر است.
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رهبر جدید افغانستان برای رسیدن به قدرت ،خودش را
تغییر داد و اکنون وعده داده است که با «ریشه ،سهام
و شاخه»ی فساد مبارزه میکند.
اشرف غنی احمدزی ،برای رسیدن به ریاست جمهوری
افغانستان کمد لباسش را تبدیل کرد ،نامش را اصالح
کرد ،قهوه نوشیدن را ترک کرد ،مردی را در آغوش
گرفت که زمانی او را با «قاتل شناختهشده» خواندن
محکوم کرده بود و حتا برای رام کردن خلق و خوی
معروفش ،در کالسهای مدیریت خشم شرکت کرد.
او به عنوان یک روشنفکر برانگیزنده که در دیدار
در یک روستا به اندازهی دیدارهای بینالمللی راحت
است ،استاد دانشگاه ،تکنوکرات بانک جهانی ،وزیر
مالیه و مقام ارشد امنیتی بوده و زمانی برای ریاست
سازمان ملل متحد نامزد شده بود .او الفبای وظیفهی
جدیدش را سالها قبل نوشته بود ،کتابی با حجم اندک
که عنوان آن «اصالح دول ناکام» است ،اما شهرت
او به عنوان یک تکنوکرات روشن و طرفدار مدرنیزه
شدن ،در انتخابات ریاست جمهوری سال  2009که
برای اولین باری نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود
چیزی برای او به ارمغان نه آورد.
اشرف غنی که شکستش موجب تغییر دراماتیک در
او شده بود ،در سال جاری به عنوان یک سیاستمدار
بیرحم و بسیار مؤثر ظهور کرد .وی که در یک
انتخابات توام با تقلب بیشترین رای را بدست آورد،
ماهها گفتوگو را پشت سر گذاشت تا این که به عنوان
رییس جمهور یک حکومت وحدت ملی ،که با رقیب
اصلیاش تشکیل داد ،ظهور کرد.
منتقدان او میگویند که این نخبه با معامله پشت
دروازههای بسته به رایدهندگانی که زندگیشان را به
خطر انداخته و رای دادند ،خیانت کرده است .حامیان
او استدالل میکنند که تمام این قربانیها و امتیازات
زمینه را برای تغییرات حیاتی فراهم خواهند کرد .سر از
روز دوشنبه که اشرف غنی قدرت را در اختیار میگیرد
این ادعاها آزمایش خواهند شد .اشرف غنی از محدود
دانشمندانی است که حاال میتواند تیوریهای حکومت
داری اش را در بزرگترین مقیاس آزمایش کند.
وقتی در جریان مبارزات انتخاباتی از او در مورد
اتحادهای بحث برانگیز پرسیده شد ،به گاردین گفت:
«این تیم انتخاباتی ای است که به منظور روی کار
آوردن یک برنامه تحول ،انتخابات را خواهد برد».
با این حال ،آنچه که موضوع این شرط بندیها است،
آیندهی افغانستان است .او باید به منظور تقویت اقتصاد
خورد و ضعیف ،درست زمانی که کمکهای خارجی و

عالیق فروکش میکنند ،شوشیان طالب را به حاشیه
براند .با این حال ،رییس جمهور جدید به عنوان یک
منتقد شدید جامعهی جهانی با یک زبان تیز ،به شکل
آزمایشی توسط بسیاری از دیپلماتها ،که بودجهی او
را در جریان چندین سال آینده تمویل خواهند کرد،
استقبال شده است .دلیل آن این است که آنها امید
اندکی در او میبییند تا فساد و بیوروکراسی موجود در
حکومت را دگرگون ساخته و واقعا تغییر ایجاد کند .او
وعده داده است تا به منظور آوردن اصالحات عمده،
برنامهای را عملی سازد و در مورد پیشرفتهای
حکومت بهطور منظم از مردم بپرسد ،زمینهی اشتغال
یک میلیون نفر را فراهم کند و موافقتنامهی درازمدت
امنیتی با ایاالت متحده را امضا کند که کمکهای
مالی و دیگر حمایتها را برای پولیس و ارتش کشور
به دنبال خواهد داشت.
فعاالن نیز امیدوارند که نقشی که زن لبنانی او،
روال غنی ،در جریان مبارزات انختاباتی او بازی کرد،
نشانهی تعهد بیشتر به حقوق زنان است .زن رییس
جمهور کرزی یک داکتر با تجربه بود اما بیشتر از یک
دهه را در حجاب مجازی بهسر برد ،در داخل یا خارج
دیده نشده و از او یادآوری هم نشد.
منیژه نادری ،فعال زن و مدیر موسسهی زنان برای
زنان افغانستان گفت« :اشرف غنی در جریان مبارزات
انتخاباتی اش و حتا پس از انتخاب شدنش ،حرفهای
درست گفت و کارهای درست انجام داد .او رای زنان
را جدی گرفته است»« .روال باید به ملت نشان دهد
که زنان میتوانند نقش عمومی داشته باشند و باید
داشته باشند .من بسیار خوش بین هستم که او یک
زن فعال خواهد بود».
شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال  2009از
اعتماد به نفس غنی نکاست که او پس از سالها سر
و کله زدن با تیوریهای اقتصادی و سیاسی ،مطالعهی
فساد ،حکومت داری ،اصالحات و ناکامی در افغانستان
و دیگر جاها ،چیزی بی نظیری برای پیشکش کردن
به کشورش دارد.
او که جدیدا فهمیده است در کشوری که یکسوم
جمعیت آن هنوز در مناطق روستایی زندگی میکنند،
بیش از نیم آن قادر به خواندن نیستند و یک
پسزمینهی برانگیزندهی تحصیلی و سیاستگذاری
برای کسب رای کافی نیست ،به تغییر تدریجی آغاز
کرده است.
رقیبان و تحلیلگران ،عزم و اخالق کاری شگرف او
را دستکم گرفتند و مبارزات انتخاباتی غیر رسمی

اورا ،که سالها پیش از ثبت نام او در انتخابات ریاست
جمهوری برای دومین بار آغاز شد ،نادیده گرفتند .او به
عنوان هماهنگکنندهی انتقال تدریجی مسئولیتهای
امنیتی از ناتو به نیروهای افغانستان ،دورادور کشور
را گشت و شبکههای ارتباطی و پیشتیبانی خودش را
ایجاد کرد .او به استفاده از نام قبیلهای خود ،احمدزی،
روی آورد و لباسهای واشنگتن را به لباسهای سنتی
افغانی تبدیل کرد.
استراتژیستها انتخاباتی به او گفتند که در روزهای
کمپاین قهوه نوشیدن را ترک کند تا صدایش قویتر
شود و به این ترتیب ،او یکی از عادتهای افراطیاش
را فورا ترک کرد .او حتا به دوستانش گفته بود که برای
تحت کنترول درآوردن خلق و خوی آتشینش ،کالس
مدیریت خشم دارد.
هیچ یکی از اینها سازشهای کالن و قابل مالحظه
ای نیستند .او با اعالن جنرال عبدالرشید دوستم،
مرد قدرتمند دوران جنگ داخلی به عنوان معاون
اصلیاش ،سیاستی را انتخاب کرد که از لحاظ اخالقی
بیشتر مبهم است.
وقتی دوستم ،فرمانده تنومند ترک ،در سال  2009با
تیم انتخاباتی کرزی پیوست ،غنی خودش او را «قاتل
شناخته شده» خواند و محکوم کرد .پنج سال بعد اما
غنی عذرخواهیای را بر زبان معاونش جاری کرد،
هرچند او عالقهای به این کار نداشت و استدالل کرد
که اتحاد قیمت تحول برای کشوری است که معموال
حاکمان آن به آن خیانت کرده است.
اشرف غنی پیش از این که نتایج انتخابات رسما اعالن
شود اما در حالی که او در مورد پیروزی اش درانتخابات
مطمئین بود ،گفت« :استادان ما مردم افغانستان
خواهند بود»« .ما یک کارت امتیازی از وعدههای
ما ایجاد خواهیم کرد و به طور سیستماتیک در مورد
عملی شدن تعهدات خود گزارش خواهیم داد».
غنی به رسانهها گفت که طرح برگشتاندن دوبارهی
افغانهایی را که چندین سال یا حتا چندین دهه پیش
از افغانستان فراری شده اند و سرکوب کردن فساد را
در سر دارد که با تحت پیگرد قراردادن مردانی که
پشت رسوایی  925میلیونی دالری کابل بانک قرار
داشتند ،آغاز خواهد شد .وی گفت« :من دو این مجرم
را تحت پیگرد قرار خواهم داد .این اولین نشانهای
خواهد بود که من معافیت را تحمل نمی کنم»« .مردم
افغانستان بیمار و خستهی فساد اند ،ما بدون پرداختن
به ریشه ،سهام و شاخهی فساد اقتصاد را احیا کرده
نمیتوانیم».
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کارلوتا گال
برگرداننده :جواد زاولستانی

حلقهیطالبانتنگترمیشود
ارتش ملی افغانستان با رسیدنشان به والیت میدانوردک ،هر روز خود را درگیر جنگ
یافتند .یک واحد آنان که در یک مکتب در منطقهی ساالر جابهجا شده بودند ،گفتند که
آنان دیروز به کمک پولیس که دو مایل دورتر از آنجا قرارگاهشان محاصره شده بود،
خواسته شده بودند .فرمانده آنان ،تورن گل جان ،گفت که آنان دفعتا با یک کمین طالبان
برخوردند و پیش از رسیدن به قرارگاه پولیس ،سه ساعت با طالبان در جنگ بودند .یک
افسر دیگر به نام محمد زمان ،به ما گفت که پولیس محلی ،به شکل اندوهباری تعدادشان
کم و سالحشان اندک بود و بدون رسیدن سربازان ارتش ،زیاد دوام نمیآوردند و همه کشته
میشدند .پس از یک آتشسوزی بزرگ ،سربازان بلوک (گروه یا جوخهی افراد) او در درانی
اردوگاه زده بودند .او گفت« :اگر اردوی ملی افغانستان نباشد ،تأمین امنیت شاهراه ،حتا برای
یک ساعت خیلی مشکل است ».اردوگاه آنان در یک فضای باز ایجاد شده بود و دیوارهای
دفاعی آنان اندک بود و زمان نگران حملهی خمپارهای طالبان بود .هماهنگی با نیروهای
امریکایی در این منطقه ،بسیار ضعیف بود .پنج روز پیش ،یک کاروان نیروهای امریکایی
که از آنجا عبور میکردند ،بر افراد زمان آتش گشوده بودند و یکی از سربازان او را از
هردو پا زخمی کرده بودند .گروهی دیگر از سربازان ارتش افغانستان که در یک قرارگاه
دوران شوروی باالی یک تپه اردوگاه زده بودند ،خوشبین و موفقتر بودند .یک افسر ارتش
افغانستان به نام رحمتاهلل مناهلل که فرمانده یک قرارگاه بر فراز درهی تنگی بود ،به ما
گفت« :من حاال در اینجا پنجاه نفر دارم .وقتی که من پنجاه نفر دیگر داشته باشم ،پنجاه
تن را اینجا میگذارم و با پنجاه تن دیگر میروم و دهکده را از وجود طالبان پاک میکنم».
مردم افغانستان بهطور فردی ،معموال ستایشبرانگیز بودند؛ اما به نظر میرسید که حکومت
همیشه کوتاهی میکند.
وردک یکی از والیتهای خط مقدم جنگ بود که نیاز به توجه فوری داشت .دستکم
نصف کشور از ناامنی رنج میبرد .ملل متحد در سال  2008گزارش داد که به دلیل ناامنی
کارمندان آنان به  20درصد ولسوالیها دسترسی ندارند .حتا مقامهای حکومت افغانستان
نمیتوانستند به  10درصد ولسوالیها سفر کنند.
من با هر شهروند افغانستان که مصاحبه کردم ،از ناامنی شکایت داشت .اما تعداد زیادی در
جامعهی بینالمللی به این باور بودند که ناکامی دولت در خدماترسانی ،مردم را از دولت
جدا کرده است .دولتهای خارجی برای بهدست آوردن دل و ذهن مردم ،از فراهم کردن
خدمات بهداشتی ،آموزشی و دیگر خدمات صحبت میکردند .آنان فشار وارد میکردند که
در والیتها ،افراد تحصیلکرده که حقوق بشر را میفهمند و میدانند که برنامههای کمکی
را چگونه تطبیق کنند ،والی تعیین شوند .ارتش ایاالت متحده ،برنامههای کمکیاش را
افزایش داد و به فرماندهان نظامیاش اجازه داد که میلیونها دالر را برای ساختن مکتب،
ادارههای دولتی ،قرارگاههای پولیس و زندانها مصرف کنند .یکی از دیدگاههای جامعهی
بینالمللی این بود که هماهنگی بین حکومت مرکزی و والیتها ،با ایجاد ادارهی مستقل
ارگانهای محلی ،حمایت و تقویه شود .این اداره که زیر نظر مستقیم رییس جمهور کرزی
کار میکرد ،مؤظف بود که از تعیین والیها ،فرماندهان پولیس و ولسوالها نظارت کند و
از مدیریت مؤثر کارهای والیتی اطمینان دهد .جیالنی پوپل ،مدیر باتجربهی یک سازمان
امدادرسانی افغانستان ،برای ریاست این اداره انتخاب شده بود .او پشتونی بود که سالها در
والیتهای جنوبی افغانستان روی پروژههای امدادی کار کرده بود .او مردم و نیازهایشان
را میشناخت .پوپل رشد شورشگری را خطر بسیار بزرگ میدانست که فقط یک حملهی
تمام عیار نظامی میتوانست آنان را از هم بپاشاند و او میخواست که به والیتهایی که در
معرض تهاجم شورشیان قرار دارند ،پیش از آنکه بسیار ناوقت شود ،رسیدگی گردد.
او بهزودی دریافت که فرمانده پولیس والیت میدانوردک ،منبع نارضایتی شدید مردم
است .پوپل او را برکنار کرد .او دریافت که با وجودی که در این والیت نام  11000پولیس
ثبت است ،دو-سوم این تعداد اصال وجود ندارد و فقط  400پولیس در این والیت خدمت
میکنند .معاش افراد باقیمانده ،به جیب فرماندهان پولیس میریخت .ادارهی پوپل برای
جلب حمایت برای حکومت محلی ایجاد شده بود و او عملیکردن وعدههای دولت را در
این راستا ،حیاتی میدانست .او در جریان یک مصاحبه در اوایل سال  2008گفت« :طالبان
وقتی چیزی میگویند ،آن را انجام میدهند .آنها مردم را تهدید به مرگ و آن را عملی
میکنند .اما وقتی ما میگوییم که امنیت شما را تأمین خواهیم کرد ،آن را عملی نمیکنیم».
پوپل اطمینان حاصل میکرد که حکومت تجهیزات و وسایط نقلیهی کافی را فراهم میکند؛
معاشها را افزایش داد و آن را سر وقت به پولیس و کارمندان ولسوالیها میپرداخت .او
گفت« :ما حکومت را در یک موقعیت قوی قرار دادیم ».او چندین مال را که علیه حکومت
تبلیغ و موعظه میکردند ،برکنار کرد .با این وجود ،مردم واکنشی از خود نشان ندادند .او آغاز
به سازماندهی و انسجام شوراهای بزرگان کرد تا مردم محل را در حل مشکالتشان دخیل
سازد .او در مصاحبهاش با ما گفت« :اگر مردم و اجتماعات سازماندهی شده و منسجم عمل
کنند و نسبت به حکومت بیتفاوت نباشند ،آنگاه آنان میتوانند ورود طالبان به اجتماعشان
را بسیار دشوار کنند .ما باید مردم محل را تقویه کنیم تا از خود دفاع کنند ،نه با اسلحه،
بلکه با انسجام و هماهنگی ».با آنهم ،این برنامه بهزودی با رکود مواجه شد .برای بزرگان
محل بسیار خطرناک شده بود که در جلسههای حکومتی اشتراک کنند یا در همکاری با
حکومت دیده شوند .مردم طالبان را دوست نداشتند؛ اما نمیخواستند زندگیشان را بهخاطر
کار با حکومتی که به آن اعتماد نداشتند ،به خطر بیندازند .ناامنی ،هنوز مشکل اصلی بود.

تـکه
چهـــل

یک قاضی از لوگر ،پس از استعفا از مقامش در ماه جوالی  2008با ما
صحبت کرد .او از ذکر کردن نامش در گزارش ،ترس داشت .او شش سال
در والیت لوگر بدون تجربهی کدام رویداد ناگوار کار کرده بود .طالبان
آمدند و چند ماه پیشتر از آن ،با گذاشتن شبنامهها ،به کارمندان ملکی
دولت ،پولیسیا ادارهی استخبارات هشدار میدادند که یا وظیفهیشان
را ترک کنند ،یا مرگ را بپذیرند .این قاضی میشناخت که طالبان چه
کاری انجام خواهند داد .یک قاضی دیگر که قبال همصنفی او بود ،در
جنوبشرق کشور کشته شده بود .تهدیدهای طالبان هر روز بیشتر و
آشکارتر میشدند .دو برادر این قاضی ،وظیفههایشان در پولیس این
والیت را ترک کرده و از لوگر بیرون شده بودند .پس از آن او هر روز،
تهدیدهای تیلفونی دریافت میکرد و یک روز ،شخصا توسط افراد طالبان
تهدید شد.
یک گروه بزرگ افراد مسلح که صورت خود را پوشانده بودند ،وارد
خانهاش شدند .آنها به قاضی گفتند که رهبرشان دستور داده است که
تو باید کشته شوی؛ چون برای امریکاییها کار میکنی .آنها به قاضی
گفتند که اثباتکنندهی این ادعایشان ،هدایات و دستورهای هفتهواری
اند که او از سوی دادگاه عالی از کابل دریافت میکند .پس از هفت سال
خدمت با معاش  40دالر در یکماه که شش سال آن را در والیت لوگر
سپری کرده بود ،قاضی وظیفهاش را ترک کرد .او گفت« :من پدر و مادر
پیر و فرزندان ُخردسال دارم .وضعیت هر روز بدتر میشود ،من دیگر
نمیتوانم کار کنم».
در شرق وردک ،والیت لوگر قرار دارد و یکی از دروازههای مهم ورود به کابل است.
در نزدیکی مرکز این والیت ،محمد آغه ،طالبان آغاز به تحرک کردند و در روز روشن،
کارمندان دولت را تهدید میکردند.
یک قاضی از لوگر ،پس از استعفا از مقامش در ماه جوالی  2008با ما صحبت کرد .او
از ذکر کردن نامش در گزارش ،ترس داشت .او شش سال در والیت لوگر بدون تجربهی
کدام رویداد ناگوار کار کرده بود .طالبان آمدند و چند ماه پیشتر از آن ،با گذاشتن
شبنامهها ،به کارمندان ملکی دولت ،پولیس یا ادارهی استخبارات هشدار میدادند
که یا وظیفهیشان را ترک کنند ،یا مرگ را بپذیرند .این قاضی میشناخت که طالبان
چه کاری انجام خواهند داد .یک قاضی دیگر که قبال همصنفی او بود ،در جنوبشرق
کشور کشته شده بود .تهدیدهای طالبان هر روز بیشتر و آشکارتر میشدند .دو برادر
این قاضی ،وظیفههایشان در پولیس این والیت را ترک کرده و از لوگر بیرون شده
بودند .پس از آن او هر روز ،تهدیدهای تیلفونی دریافت میکرد و یک روز ،شخصا توسط
افراد طالبان تهدید شد.
یک گروه بزرگ افراد مسلح که صورت خود را پوشانده بودند ،وارد خانهاش شدند.
آنها به قاضی گفتند که رهبرشان دستور داده است که تو باید کشته شوی؛ چون برای
امریکاییها کار میکنی .آنها به قاضی گفتند که اثباتکنندهی این ادعایشان ،هدایات
و دستورهای هفتهواری اند که او از سوی دادگاه عالی از کابل دریافت میکند .پس از
هفت سال خدمت با معاش  40دالر در یکماه که شش سال آن را در والیت لوگر سپری
کرده بود ،قاضی وظیفهاش را ترک کرد .او گفت« :من پدر و مادر پیر و فرزندان خُ ردسال
دارم .وضعیت هر روز بدتر میشود ،من دیگر نمیتوانم کار کنم».

اشرف غنی احمدزی امروز هفتم جوزای  1399شمسی در
گفتوگویی با رادیو «وطنجار» تأکید کرد که دورهی ریاست
جمهوری او دورهی طالیی تاریخ افغانستان بود .وی گفت
که چنانچه او قدرت را بهدست نمیگرفت ،این امکان وجود
داشت که کشور امروز هم در شمار کشورهای جهان سوم
محسوب شود .آقای احمدزی در پاسخ به این سوال که
چرا هنوز کشمش افغانستان به مارکیتهای جهانی صادر
نمیشود ،گفت:
«در این قسمت صدای مرا جعل کردهاند .من هیچوقت نگفتم
که ما به جهان کشمش صادر خواهیم کرد .شما فکر کنید.
اگر کسی یک ذره هوش داشته باشد ،چنین حرفی میزند؟
کشمش؟ صادر کردن؟ من این را نگفتهام و از دولت تقاضا
کردهام که عامالن صنعت جعل صدا را بهزودی دستگیر
کنند و به محاکمه بکشند» .خبرنگار رادیو وطنجار از آقای
احمدزی پرسید:
«ولی چرا صادرات آهن نداریم؟ اگر اشتباه نکنم ،شما در آغاز
ریاست جمهوری خود گفتید که افغانستان یکی از بزرگترین
ذخیرهگاههای آهن است .با این وصف ،در دوران ریاست
جمهوری شما هرگز به معادن آهن افغانستان توجهی نشد،
چرا؟»
آقای احمدزی در پاسخ به این سوال گفت:
«درست است .ولی ما با مسایل بهصورت علمی برخورد
میکنیم .بر اساس تحلیلهای معتبری که ما کردیم ،جهان
تا هفتاد و پنج سال دیگر کامال از آهن خالی میشود .اگر
ما یک کمی صبر کنیم ،هفتاد و پنج سال مثل برق و باد
میگذرد .نظر ما این شد که این مدت را صبر کنیم و وقتی
که جهان کامال به گدایی آهن افتاد ،آهن خود را استخراج
کنیم و مثل طال به بازارهای جهان بفروشیم .فعال کوههای
خود را قفل کنیم و خوشحال باشیم».
در پاسخ به این سوال که «روابط شما در این روزها با دشت
برچی چهگونه است؟» آقای احمدزی گفت:
«ما با کشور همسایه ،دوست و برادر خود دشت برچی روابط
حسنه داشتیم و این روابط حسنه را ادامه خواهیم داد .من
هنوز بر این باور هستم که تنشهایی که بین ما و شهروندان
این کشور همسایه وجود داشت ،باید حل شوند».
آقای احمدزی در این گفتوگو تأکید کرد که برای بهبود
بخشیدن وضعیت «زندان هزارهجات» ،کارهای چشمگیری
کرده است .در آن میان ،وی گفت:
«ببینید ،وقتی که من رییس جمهور شدم ،این زندان بزرگ
طبیعی تقریبا نه گارد داشت و نه دیوارهای قابل اطمینان.
تعداد زندانیانش هم کم بود .در طول دورانی که قدرت در
دست من بود ،من هزاران نفر از برادران دیگر نقاط کشور را
هم به این زندان فرستادم .فعال الحمداهلل این زندان با زندان
کارتاهینای مکسیکو برابری میکند».
آقای احمدزی در قسمت دیگری از این گفتوگو از خاطرات
خود با آقای مجددی یاد کرد و گفت:
«اگر آن حضرت امروز زنده میبود ،ما از نظر اکادمیک به
مدارج باالتری از دانش استخارولوژی صعود میکردیم».

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
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یک ساله
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برای ادارات دولتی و شرکتها
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شش ماهه

 2500افغانی
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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
Asad Buda
خشونت فرهنگیِ جهان اسالم
ِ
پایتخت
ِ
غزنی،
پایتخت واقعیِ فرهنگیِ جهانِ
ِ
 .１غزنی اندک اندک دارد به
اسالم بدل میشود :داراالسالم .از نظر تاریخی «داراالسالم»
واقعیت وجودی بنفسه نیست و تنها با کسر بخشی از جهان
ِ
به عنوان «دارالکفر» میتواند موجودیت یابد .براساس تیوریِ اسالمی ،اسالم دینِ کامل
نگرش تمامیتخواهانه که رویای
ِ
است و جهان در آن به وحدت و کمال میرسد .این نوع
یککاسه-کوزهکردنِ تما ِم جهان را دارد ،در مقا ِم عمل فقط از طریقِ خشونت قابلِ تحقق
خشونت
ْ
خشونت بیحد و حصر باید بخشی از جهان کسر شود.
ِ
است .برای فعلیتبخشی این
در جغرافیایِ حذف شدهیا «دارالکفر» اعمال میگردد .دارالکفر جایی تعریف میشود که در
تحت قیادتِ اسالم زندگی کنند.
آن احکا ِم اسالمی جاری نیست و ساکنانِ دوست ندارند ِ
منزلت انسانی با ساکنانِ داراالسالم برابر نیستند ،بلکه
ِ
ساکنانِ دارالکفر نه تنا از نظ ِر شان و
در بهترین حالت دارالذمه به شمار میرود و بهخاطر تفاوتِ دینی و مذهبی ،باید به مسلمانان
مالیات بر نفس ،جنگ با
ْ
جزیه پرداخت کنند .در صورتِ برابریخواهی و امنتاع از جزیه و
آنها بر تمامیِ مسلمانان واجب میشود .در اینکه جغرافیای داراالسالم کجاست ،فقها نظر
ترکیب جمعیتی
ِ
اساس
یکسانی ندارند .برخی بغداد و بصره را داراالسالم میدانند .برخی بر ِ
اغلب فقها سرزمینهای آبادشده و فتحشده توسطِ مسلمانان را داراالسالم
تعریف کردهاندِ .
ی اما داراالسالمکردنِ کلِ جهان است .معروف است که طارق
میدانند .یوتوپیایِ اسالم 
ابن زیاد پس از فتح اسپانیا ،به این دلیل که اسالم را تا آخرین مر ِز جهان برده است ،بر فراز
کوههایی بهنام «ستونهای هرکول» که از آن بعد به «جبلالطارق» تغییر نام پیدا کردند،
خشونت مطلق است و حد
ْ
سجدهی شکر بهجای آورد .بنابراین ،داراالسالم و به تب ِع حذف و
و مرز مشخصی ندارد.
گسترش قلمر ِو اسالم ،فهم و تفسیر یگانه از اسالم را ناممکن کرد و فرقهگراییها را
ِ
.２
در پی داشت .فرهنگهای متفاوت تفسیرهای متفاوت داشت .درگيريهاي خونین میان
فرقهها باال رفت و جنگهای داخلیِ طوالنی راه افتادند .نوبختی در کتابِ «فرقالشیعه» از
مذاهب
ِ
 ۱۳۳تا فرقهی شیعه یاد کرده است .فر ِم کنونیِ شیعی ،تنها محصولِ درگیریها با
سنی نیست ،محصولِ تنشهای خونین و تصفیههایِ درونی نیز هست .تقلیل  ۱۳۳فرقه به
سه یا چهار فرقه ،تنها با جنگهای خونبار امکانپذیر است .در میانِ اهل تسنن نیز عالوه
مذهب اصلی ،بیشمار فرقه وجود داشته است .تأثیر زمینههای فرهنگیِ متفاوت در
ِ
بر سه
اختالف ابوحنیفه و امامصادق ،صرفا تقابل دو تفسیر
ِ
ایجاد فرقهها را نمیتوان نادیده گرفت.
فرهنگ عرب و غیرعرب نیز بود .اتخاذ رویکر ِد ضدحدیثی ابوحنیفه که فقط ۱۷
ِ
نبود ،تقابل
حدیث را قبول داشت ،حد زدنِ قلمر ِو نفوذ امام صادق بود که در توجیه هر مناسبتی حدیثی
را از پیامبر نقل میکرد .تکثیر فرقهها ،متضمنِ تکثیر دوست و دشمن و در نتیجه تکثیر قلمرو
دارالکفر و داراالسالم نیز بود .فرقههایی چون «خوارج» در زمانِ علیابنابیطالب به خروج از
خشونت
ِ
جنگ داخلی و
دست کم از زمانِ امامعلی به اینسوِ ،
اسالم محکوم و قتلِ عام شدندِ .
سنت سیاسی بدل شد .بههرحال ،خشونتهای
گردنِزنی مسلمانان توسط یکدیگر به یک ِ
فرقهایِ عراق و شام و غزنی پدیدار تازه نیستند .تکرار جنگهای فرقهای است که در سراسر
موجودیت
ِ
حذف دارالکفر میتواند
تاریخ اسالم وجود داشته است .نه اسالم بدونِ خشونت و با ِ
تاریخی خود را حفظ کند و نه مسلمانان توانِ رویارویی با جهانِ کفر واقعی را دارند .یگانه راه،
جنگ داخلی است .در نبود این دارالکفرهای
خلق دارالکفرها در درونِ دنیای اسالم و راهاندازیِ ِ
داخلی ،اسالم فرومیریزد و از مسلمان خبری نخواهد بود.
پایتخت خشونت و کشتار
ِ
پایتخت جهان اسالم باشد ،باید
ِ
 .３از این منظر ،غزنی اگر میخواهد
اساس فقه اسالمی ،سرزمینهای اسالمی ،سرزمینِ تمامی مسلمانان است و در
هم باشد .بر ِ
پایتخت جهان اسالم مهاجرت نموده
ِ
نتیجه این حق دینی و طبیعی هر مسلمانی است که به
سلف اسالمی و الهامگیری از تجاربِ تاریخیِ مسلمانان ،در غزنی دارالکفر خلق
و با تأسی به ِ
تنگ صدر اسالم
کنند و خونریزی و کشتار و مراسمِ سربریدن راهاندازی کنند .کسانی که دل ِ
اند و حسرتِ حضور و دیدا ِر آن دوران در دل دارند ،نه تنها میتوانند آن دوران را بهصورتِ
زنده در عملکرد داعش و بوکوحرام و طالبان و دیگر فرقههای اسالمی ببینند ،بلکه خود
شخصا میتوانند در کشتار و خونریزی سهم بگیرند و پیروی و وفاداریِ خویش به اسال ِم
پایتخت فرهنگی جهان اسالم،
ِ
واقعی را نشان دهند .اساسا در اصلِ نامگذاریِ غزنی به عنوان
فرهنگ دیگری
ِ
خشونت و خونریزی
ْ
خشونت دینی نفهته است .مگر جهانِ اسالم جز
ِ
نوعی
هم دارد؟ مگر میشود داراالسالمی را در غیابِ دارالکفر تأسیس کرد؟ را ِهحل واقعی هم نفی
اسالمیت این گروهها نیست؛ زیرا کشتن و کشتهشدنِ در اسالم امر نیک به شمار
ِ
تکذیب
ِ
و
میروند و این گروهها جز آنکه بهدنبالِ «احدیالحسنیین » باشند ،کار دیگری نکردهاند.
دارالکفر بودنِ «اجرستان» هم چیزی جدید نیست .بیش از یک قرن است که اجرستان
فرهنگ اسالمی را به عنوانِ یک اصل بپذیریم ،ظهور
ِ
دارالکفر به شمار میرود .تا زمانی که
گروههای بدتر از داعش را هم باید انتظار بکشیم .داعش تنها نمونه نیست .سراسر تاریخِ اسالم
تصرف سرزمینی است .یگانه راه رها شدن
ِ
داعشیگری و کشتار و تجاو ِز جنسی و بردهگیری و
از شر این گروههای آدمخوار ،بیرونراندن دین از قلمرو سیاست و اجتماع و محدود کردنِ آن
در حوزهی امور شخصی است .جمهوریهای اسالمی ،جمهوریِ تمامیتخواهان و سالخان و
پایتخت فرهنگیِ
ِ
زورگویان و آدمخواران اند .غزنی بار پایتختشدنِ خود را بر دوش میکشد،
«پایتخت
ِ
پایتخت خونریزی و خشونت هم باشد .در غیر آن صورت ،کاربرد
ِ
جهان اسالم ،باید
فرهنگیِ جهان اسالم» در مور ِد غزنی از اساس بیمعنا خواهد بود.
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گریهی کوریایی به حال ما
در سفر کوتاه یک روزه اولین بار بامیان رفته بودم .وقتی آمدم،
از دیدنیهایم به یکی از دوستان قصه کردم ،ولی او گفتنی
جالبتری داشت .گفت ،وقتی سرک بامیان-یکاولنگ را به
کمک کوریاییها میساختند ،تمام طرفهای دخیل در «پروژه» ریخته بودند و برای گرفتن
سهم خود بزکشی میکردند .نفر کوریایی مسئول با انتقاد ،بعد غالمغال و قهر کوشیده بود
فومیل پول پروژه و تأمین کیفیت سرک شود؛ اما وقتی زورش نرسیده بود ،یک روز
مانع حی 
به گریه افتاده بود که شما چه رقم مردم استید؟ چرا خانه خوده خراب میکنید؟ چرا با تیشه به
ریشهی ملک خود میزنید؟ احتما ًال پهلوانهای دزد از دیدن اشک کوریایی حیرت کردهاند که
ای بیچاره ره سیکو ،دل و گرده یک بزه نداره! مثل سیاسرا گریه میکنه! شاید همو پهلوانی که
شاهد اشک خارجی بوده ،بارها بهخود بالیده و به دوستایش گفته که «فالنی خان بچیم ،شیر
الالیت خار ج گکه ده کون شاند و اوتو روزه سرش آورد که اشکای خوده پاک نمیتانست!»
شاید فالنی خان گفته است« :برو بچیش ،زورت ده کوریاییگک میرسه .اگه مردی بیا
شاخته ده کون گاو امریکایی بند کو .باز میبینی که یک نان چند فتیره! مه ده سرک کابل-
قندهار کارایی کدیم که موش ده گدام نمیکنه .تو آم شیشتی ده خوردن پول یک بلست
سرک بامیان دلته خوش میکنی!»

از آنفلوانزا
در امان
بمانید!

معموال فرارسیدن فصل پاییز با شیوع ابتال به بیماریهای
ویروسی و عفونی همراه است .چرا؟ چون هم ازدحام
جمعيت در مكانهاي عمومي مانند مکتبها ،دانشگاهها
و كودكستانها بيشتر ميشود و هم بيشتر ما براي در
امان ماندن از باد بهاصطالح پاييزي ،تمام در و پنجرهها را
ميبنديم و به اين ترتيب ،شرايط مناسب را براي تكثير و
انتشار عوامل ويروسي و عفوني بيماريزا فراهم ميكنيم.
حاال در اين ميان ،آنهايي برندهاند و از شر بيماريهاي
سخت و مداوم در فصلهاي سرد سال در امان ميمانند
كه سيستم ايمني يا قدرت دفاعي بدنشان باالتر از بقيه
باشد.
ماهي ،بهترين است
گوشت ماهي حاوي نوعي مادهی معدني بسيار مغذي
به نام سلنيوم است كه ميتواند باعث افزايش توليد
سيتوكين توسط گلبولهاي سفيد خوني شود .سيتوكين،
پروتيني است كه ميتواند به دفع ويروسهاي عامل ابتال
به آنفلوانزا در بدن كمك كند و باعث افزايش قدرت
سيستم دفاعي بدن شود .بهعالوه ،ماهيهاي چرب مانند
سالمون ،قزلآال ،كيلكا و ساردين حاوي مقادير مناسبي
از اسيدهاي چرب امگا 3هستند و ميتوانند با قويتر
كردن سيستم دفاعي بدن ،باعث پيشگيري از ابتال به
بيماريهاي عفوني تنفسي ،مانند سرماخوردگي و آنفلوانزا
شوند.
گوشت سرخ بدون چربي را هم فراموش نكنيد
يكي از عوامل مؤثر در كاهش قدرت سيستم ايمني
در بدن افراد گياهخوار ،كاهش سطح «جست» بدن
آنهاست .كمبود جست با تضعيف قدرت دفاعي بدن،
منجر به افزايش شانس ابتال به بيماريهاي ويروسي
و عفوني ميشود .حتا كمبود «جست» در حد متوسط
هم احتمال ابتالي فرد به بيماريهاي عفوني را تاحد
قابل توجهي افزايش ميدهد .عنصر «جست» براي
توليد گلبولهاي سفيد بدن و باال بردن قدرت سيستم
دفاعي از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و از اينرو،
متخصصان تأكيد بر مصرف انواع گوشت و خوراكيهايي
با منابع حيواني براي تأمين جست كافي در بدن دارند.
بد نيست بدانيد كه مصرف حدود  90گرام گوشت سرخ
بدون چربي در طول روز ميتواند  30درصد از نياز بدن
به «جست» را تأمين كند .ماست ،شير ،غالت سبوسدار،
گوشت ماكيان ،مغزها و گوشت ماهي از ديگر منابع خوب
دريافت «جست» محسوب ميشوند.
هر روز پياز و مالته بخوريد
يكي از سادهترين راههاي افزايش قدرت سيستم دفاعي
بدن ،مصرف خوراكيهاي حاوي ويتامين  Cاست.
ويتامين  Cجزو قويترين انتياكسيدانهاست كه با
افزايش چشمگير قدرت سيستم ايمني بدن ،جلو ابتال
به بيماريهاي عفوني و ويروسي را تا حد قابل قبولي
ميگيرد .مهمترين منابع ويتامين  ،Cخوراكيهايي مانند
مالته ،گريپفروت ،ليموترش ،پياز خام ،مرچ دلمهاي و
مرچهاي سبز و تند هستند .از آنجا كه پاييز و زمستان
فصل برداشت انواع مركبات است ،بنابراين ،توصيه
ميشود كه روزانه يكي دو عدد مالته يا يك گیالس
آب مركبات را در برنامهی غذايي خود داشته باشيد و
حتما با تمام وعدههاي غذايي خود ،پياز و مرچ دلمهاي
خام بخوريد.
خانوادهی جو را دستكم نگيريد
جو كامل و جو دوسر جزو غالت حاوي بتاگلوكان هستند.
محققان ميگويند كه بتاگلوكان ،نوعي فايبر غذايي و
انتياكسيدان است كه بهعنوان يك عامل ضدميكروبي
در بدن عمل ميكند و باعث افزايش قدرت سيستم ايمني
بدن ميشود .از اينرو ،افرادي كه بهصورت منظم غالت
حاوي جو و جو دوسر را در برنامهی غذايي خود دارند،
كمتر از ديگران بيمار ميشوند ،زخمهايشان زودتر خوب
ميشود و اگر دچار بيماريهاي عفوني شوند ،قدرت عمل
داروهاي انتيبيوتيكي در بدن آنها افزايش مييابد و در
نتيجه ،زودتر از حد معمول به بهبودي كامل ميرسند .به
اين ترتيب ،پيشنهاد ما به شما اين است كه در روزهاي

پاييزي و زمستاني نان جو يا آش و سوپ جو مصرف
كنيد.
کچالوی شيرين را هم در سبد غذاييتان بگنجانيد
بيشتر ما فكرش را هم نميكنيم كه داشتن پوستي سالم
ميتواند در افزايش قدرت سيستم دفاعي بدنمان نقش
داشته باشد؛ اما بهتر است بدانيد كه پوست سالم بهعنوان
نخستين سد دفاعي بدن ،از ورود عوامل باكتريايي و
ويروسي بيماريزا به بدن جلوگيري ميكند .همهی ما
براي داشتن پوستي سالم و قوي ،به مقادير مناسبي از
 Aبه توليد بافتهاي
ويتامين  Aنياز داريم .ويتامين 
بههم پيوسته در سطح پوست كمك بزرگي ميكند و
به اين ترتيب ،باعث بهبود عملكرد سيستم ايمني بدن
در مراحل بعدي مبارزه با عوامل بيماريزا ميشود .يكي
از بهترين راههاي افزايش سطح ويتامين  Aدر بدن،
مصرف خوراكيهاي حاوي بتاكاروتن است .اين ماده
در بدن تبديل به ويتامين  Aميشود .کچالوی شيرين،
بهترين منبع دريافت ويتامين  Aاز بتاكاروتن بهحساب
ميآيد .زردک ،خربوزه و كدو هم از ديگر منابع خوب
بتاكاروتن هستند.
چاي بنوشيد
يك خبر خوب براي طرفداران چاي اينكه بدن افرادي
كه روزانه 5پیاله يا حدود  2/5گیالس چاي سبز يا سياه
تازهدم و رقيق مينوشند ،در برابر عوامل بيماريزا مقاومتر
از بدن افرادي است كه به نوشيدن ساير نوشيدنيهاي
گرم عادت دارند .التيانين ،نوعي امينواسيد مفيد موجود
در چاي سبز و سياه است كه ميتواند با افزايش قدرت
سيستم دفاعي بدن ،تا حد زيادي باعث پيشگيري از
ابتال به بيماريهاي عفوني و ويروسي در فصل پاييز و
زمستانشود .البته ،متخصصان توصيه ميكنند كه براي
بهرهمند شدن از خواص چاي ،آن را حدود  15تا 20
دقيقه روي حرارت غيرمستقيم مانند بخار چایبر يا سماوار
دم بندازيد و تا  30دقيقه پس از دم كشيدن هم چاي را
مصرف كنيد.
از بوي سير نترسيد
خيليها از ترس بوي سير ،دور مصرف آن را خط
ميكشند ،در صورتي كه اين سبزي ريشهاي پرخاصيت،
حاوي مادهاي بهنام اليسين است كه ميتواند بهخوبي با
عفونتهاي باكتريايي در بدن بجنگد .آن گروه از افرادي
كه عادت به مصرف مداوم سير دارند ،دوسوم كمتر از
افرادي كه سير نميخورند ،به بيماريهاي عفوني تنفسي،
مانند سرماخوردگي و آنفلوانزا مبتال ميشوند .بهعالوه،
مصرف مداوم سير ميتواند بهشدت باعث افزايش قدرت
سيستم دفاعي بدن در برابر عوامل بيماريزاي ويروسي
شود .پس از همين روزهاي اول پاييز شروع كرده و در
غذاهاي خود از سير استفاده كنيد.
دور سيگار و قليان را خط بكشيد
انواع تركيبات شيميايي موجود در تنباكوي سيگار و قليان،
ميتوانند بهسادگي باعث ايجاد اختالل در عملكرد
سيستم دفاعي بدن شوند و با كاهش قدرت دفاعي بدن،
امكان ابتال به بيماريهاي ويروسي را بهراحتي فراهم
كنند .از اينرو ،توصيه ميشود كه بهعنوان بزرگترين
قدم در راه اصالح سبك زندگي و افزايش قدرت سيستم
دفاعي بدن براي پيشگيري از بيمار شدن ،از همين امروز
دور سيگار و قليان را خط بكشيد.
به اندازهی كافي بخوابيد
شبهاي پاييزي ،شبهايي طوالني هستند و شما
ميتوانيد طوري براي زندگيتان برنامهريزي كنيد كه
خواب كافي داشته باشيد .خواب كافي باعث كاهش
استرسهاي روزانه و افزايش سطح هورمون كورتيزول در
بدن ميشود .با افزايش كورتيزول ،قدرت سيستم دفاعي
بدن هم باالتر ميرود و به اين ترتيب ،بدن در برابر
عوامل بيماريزا بهخوبي مقاوم ميشود .متأسفانه امروزه
مردم خيلي به خواب شب اهميت نميدهند و نيمههاي
شب تصميم ميگيرند كه بخوابند .اين كار عالوه بر
همهی آسيبهاي روحي و روانيای كه در پي دارد،
ميتواند موجب ضعيف شدن سيستم دفاعي بدن شود.

دوستدار سماروق باشيد
سماروق از گذشتههاي بسيار دور در طب سنتي و نوين
بهعنوان نوعي خوراكي براي افزايش قدرت سيستم
دفاعي بدن مطرح بوده است .پژوهشگران دريافتهاند كه
تركيبات موجود در سماروق ميتوانند باعث افزايش توليد
و بهبود عملكرد گلبولهاي سفيد خون در برابر عوامل
مهاجم و بيماريزا شوند .از اينرو ،مصرف سماروق براي
پيشگيري از ابتال به بيماريهاي عفوني تنفسي ،مانند
سرماخوردگي و آنفلوانزا يا تسريع روند درمان آنها
توصيه ميشود .سماروق را ميتوان بهصورت خام
يا پخته مصرف كرد؛ اما پختن آن باعث هضم بهتر
پروتينهاي موجود در بافتش ميشود .بنابراين ،بهتر
است انواع سماروق را قبل از مصرف ،حرارت مختصر
و ماليمي بدهيد.
از سوپ مرغ غافل نشويد
خيلي از ما دوست داريم كه در روزهاي سرد پاييزي و
زمستاني ،تجربهی روزانهی مصرف سوپهاي گرم را
داشته باشيم .سوپ مرغ ،بهترين گزينه است .بد نيست
بدانيد كه امينو اسيدي بهنام سيستين هنگام پخت
گوشت مرغ از آن آزاد ميشود و همين مسئله ميتواند
باعث افزايش ارزش تغذيهاي سوپ و باال رفتن قدرت
سيستم ايمني بدن شود .اگر ميخواهيد قدرت سيستم
ايمني بدن خود و فرزندتان را بهصورت طبيعي بيش از
پيش باال ببريد و ريزمغذيهاي بيشتري هم به بدنتان
برسانيد ،كمي سير ،پياز ،گشنیز و جو دوسر را به سوپتان
اضافه كنيد .با تركيب اين مواد با هم و پختن يك سوپ
ساده ،ميتوانيد نقش مهمي در پيشگيري از بيماريهاي
فصل پاييز و زمستان و تقويت جسمي اعضاي خانوادهی
خود داشته باشيد.
چه خوراكيهايي باعث تضعيف سيستم ايمني
بدن ميشوند؟
بهطور كلي ،سيستم ايمني بدن تحتتأثير مواد غذايي
مختلف قرار ميگيرد .برخي از خوراكيها مانند انواع
ميوهها و سبزيهاي تازه ،حاوي حجم بااليي از
ويتامينها ،امالح و انتياكسيدانها هستند و مصرف
روزانهی آنها ميتواند باعث تقويت سيستم دفاعي
بدن و پيشگيري از ابتال به بيماريهاي مختلف شود.
از طرف ديگر ،برخي از خوراكيها و تركيبات موجود در
آنها ،اختالل در سيستم ايمني و افت عملكرد آن را
بهدنبال دارند.
مهمترين خوراكيهاي سركوبكنندهی سيستم دفاعي
بدن ،آنهايي هستند كه روغن اشباع دارند .مسکه،
قیماق ،سرشير ،روغنهاي جامد و هايدروجنه و غذاهاي
چرب و سرخشده سردستهی خوراكيهاي حاوي چربي
اشباع هستند .بهعالوه ،تركيبات بهكار رفته در انواع
اسنكهاي چرب و شور موجود در بازار هم ميتوانند افت
عملكرد سيستم ايمني بدن را در پي داشته باشند .اين
مواد كه معموال با نام افزودني و نگهدارنده به اسنكها و
مواد غذايي آماده و نيمهآماده افزوده ميشوند ،تأثير منفي
بر سيستم دفاعي بدن ميگذارند.
از اينرو ،بچهها و حتا بزرگساالني كه عادت به مصرف
محصوالت اينچنيني دارند ،بيشتر از ديگران بيمار
ميشوند و روند بهبود بيماري هم در آنها به كندي
صورت ميگيرد .بهطور كلي ،دريافت هرنوع مادهی
غذايي كه بتواند باعث سركوب لنفوسيتها در بدن شود،
نقصان سيستم ايمني را هم در پي خواهد داشت.
با اين حساب ،به تمام خانوادهها توصيه ميشود كه براي
كودكان خود خوراكيهاي سالمي مانند انواع ميوهها يا
حتا يك لقمه نان و پنير ساده بهعنوان خوراكي زنگ
تفريحشان آماده كنند تا بچهها مجبور به مصرف روزانهی
كيك و اسنكهاي آماده نباشند .ضمن اينكه خانوادهها
بايد با آموزش و فرهنگسازي ،فرزندان خود را از خطرات
و عوارض مصرف مداوم تنقالتي با ارزش تغذيهاي پايين
آشنا كنند تا آنها از همين دوران كودكي انتخاب
سالمتري بين مواد غذايي داشته باشند.
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توماس مولر :سبک بازي من کليشهاي نيست

توماس مولر ،ستارهی بايرن مونيخ ،ادعا کرد که
هنوز نم يداند محدوديتهايش به عنوان يک
بازيکن چيست .این مل یپوش آلمانی عالوه بر
قهرمانی در جام جهانی در سال  ،2014با بایرن هم
به چند جام رسید .او که در دوران حرفه ای اش
به افتخارات زیادی دست پیدا کرد ،اعالم کرد هنوز
نم یداند که تا کجا م یتواند پیش برود.
او در گفتوگو با سایت گول ،در پاسخ به این
سوال که آیا به سقف افتخاراتش به عنوان یک
بازیکن رسیده ،گفت« :هنوز محدودیتهایم را

نم یدانم .در پنج -شش سالی که حرفه ای فوتبال
بازی م یکنم ،مصاحب ههای زیادی انجام دادم و
گاهی گفته ام که سبک بازی ام عجیب است.
اما باید بگویم که بازی من کلیشه ای نیست.
هیچ بازیکنی شبیه من بازی نم یکند .اساسا من
کارهای عجیب و غریبی در زمین انجام نم یدهم.
من تنها سعی م یکنم منطقی بازی کنم .گاهی
اوقات کارهایم غریزی است .م یدانم فوتبال
چگونه بازی م یشود و تالش م یکنم تا بهتر از
این شوم».



مهاجم چلسي و رد بورسيهی دانشگاههاروارد

پاتريک بامفورد ،مهاجم چلسي ،فاش کرد که به
خاطر ادامه دوران حرفه اي اش ،پي شنهاد بورسيه
دانشگاههاروارد را رد کرده است .این مهاجم جوان
که در حال حاضر به طور قرضی در میدلزبورو
بازی م یکند ،در  5دیداری که این فصل ب رای
این تیم انجام داد 2 ،گول به ثمر رساند.
بامفورد که در سال  2012از ناتینگهام فارست به
چلسی پیوست ،تایید کرد که اگر نم یتوانست
وارد فوتبال حرفهای شود ،مسیر دیگری را
انتخاب م یکرد .او به خبرنگاران گفت« :وقتی

در ناتینگهام فارست بودم ،شرایط چندان خوب
پیش نم یرفت و من به فکر رفتن به دانشگاه
افتادم .زی را فکر نم یکنم بتوانم جایی در فوتبال
انگلیس پیدا کنم.
شروع به درخواست دادن به دانشگاههای خارجی
کردم و ازهاروارد بورسیه گرفتم .بورسیه آنها
بیشتر به دلیل فوتبالیست بودن من بود اما
به رشته اقتصاد هم مربوط م یشد .اما وقتی
فهمیدم که م یتوانم در فوتبال پی شرفت کنم،
بی خیالهاروارد شدم».



سرمربي وياریال :رونالدو کاملتر از مسي است

مارسلينو ،سرمربي وياریال ،معتقد است که کريس
رونالدو بازيکن بسيار کامل تري از ليونل مسي
است .ستارهی پرتگالی ریال و ستارهی آرجانتینی
بارسا در  6سال اخیر عنوان بهترین بازیکن دنیا
را بین خود تقسیم کرده اند و در این بین ،مسی
با  4توپ طال ،از رونالدو پیش است ،اما مارسلینو
نظر دیگری دارد.
او به خبرنگاران گفت« :با در نظر گرفتن همه
جوانب ،کریس رونالدو بهترین بازیکن دنیاست.
او با هر دو پا بهتر از مسی شوت م یزند و همین
طور ضربات سر بهتری دارد .او بازیکن کامل
تری است .مسی در زدن ضربه نهایی با پای
راست کمی مشکل دارد و به خاطر قد و قامتش،

در ضربات سر هم خیلی خوب نیست .روی
ضربات سر ،به سختی م یتوان بازیکنی بهتر
از رونالدو پیدا کرد .به نظر من ،این دو بهترین
بازیکنان دنیا هستند» .سرمربی زیردریای یهای
زرد همچنین در مورد عملکرد ریال در بازار
نقلوانتقاالت صحبت کرد و جدایی ژابی آلونسو
را اتفاقی مهم دانست .او گفت« :فکر م یکنم
باید به این تیم زمان دارد .به نظر من ،ژابی
آلونسو بازیکن بزرگی است و غیبت او به چشم
خواهد آمد .فکر نم یکنم آنها بازیکن دیگری
داشته باشند که بتواند در آن پست بازی کند.
آنها همچنین با از دست دادن دی ماریا هم به
سختی م یتوانند جای او را پر کنند».



هواداران ریال ،ايسکو را به بنزما ترجيح ميدهند

در نظ رسنجي خبرگزاري آ.اس ،ايسکو بي شتر از
بنزما راي آورده و هواداران م يخواهند که او در ال
مادريگال فيکس شود .کاسیاس ،کیلور ناواس،
ایسکو و بنزما ،بازیکنان نکات کلیدی در آخرین
نظرسنجی خبرگزاری آ.اس ب رای انتخاب ترکیب
ریال در ال مادریگال مقابل ویاریال بودند.
هواداران سپیدپوشان ،ایسکو را به بنزما ترجیح
دادند و خواستار استفاده از سیستم  4-4-2به
جای  4-3-3شدند .در این سیستم ،ایسکو در
پست تخصصی اش قرار م یگیرد تا مثل چند

بازی اخیر ،عملکرد خوبی از خود به نمایش
بگذارد .همچنین کیلور ناواس ،باالتر از کاسیاس
به عنوان دروازه بان ریال انتخاب شده است.
 5300رای ب رای دروازه بان کاستاریکایی و 4520
رای ب رای کپیتان ریال ،نشان م یدهد که هواداران
سپیدپوشان در حال حاضر اعتماد بیشتری به
ناواس دارند .ترکیب مد نظر هواداران ریال به
شرح زیر است :کیلور ناواس ،کارواخال ،راموس،
واران و مارسلو؛ کروس ،مودریچ ،خامس رودریگز
و ایسکو؛ رونالدو و بیل



مورينيو :کاستا نميتواند در همه ديدارها بازي کند

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي ،اعالم کرد
همچنان به محافظت از ديگو کاستا ادامه
م يدهد تا اين ستارهی ب رازيل ياالصل بهطور
کامال بر مشکل همسترينگش غلبه کند.
کاستا فصل گذشته و در زمان حضور در اتلتیکو
مادرید ،دچار آسیب دیدگی شد و نتوانست
بازیهای خوبی در جام جهانی ارائه بدهد .او
در این فصل بازیکن ثابت آب یهای لندن بود
و تنها در دیدار مقابل شالکه در چمپونزلیگ از
روی نیمکت بازی را آغاز کرد .با توجه به دو
بازی پیش روی چلسی در هفته آینده ،مورینیو
قصد دارد همچنان با احتیاط از این مهاجم
گولزن تیمش استفاده کند.
او به خبرنگاران گفت« :او فردا (مقابل استون
ویال) بازی خواهد کرد و بدون مشکل ،از ابتدا
به میدان خواهد رفت .سوال همیشگی مطرح
است :او م یتواند بازی را تمام کند و  48ساعت
بعد در لیسبون (مقابل اسپورتینگ) به میدان
برود؟ این سوالی است که در حال حاضر پاسخ
آن را نم یدانم زی را در حال حاضر به دیدار مقابل
اسپورتینگ و چمپیونزلیگ فکر نم یکنم؛ فکر
من معطوف به دیدار با استون ویال در لیگ
برتر است .همه به سختی در حال کار کردن

هستند و او بیش از بقیه تالش م یکند.
او با کادر فنی و کادر پزشکی کار م یکند؛
او با فیزیوتراپها هم کار م یکند .او تالش
م یکند تا به آمادگی الزم ب رای حضور در همه
بازیها برسد زی را ذهن او آماده بازی ب رای هر
دیدار است .از نظر بدنی ،او آماده بازی در همه
بازیها نیست اما همه در تالشند تا به آمادگی
الزم برسد.
بعد از تساوی چلسی مقابل منچسترسیتی،
مانوئل پیگرینی ،سرمربی سیتی ،با زیر سوال
بردن سبک بازی چلسی ،سیستم آنها را به
تیمهای کوچک تشبیه کرده بود .مورینیو در
پاسخ به صحب تهای مربی شیلیایی گفت:
«من واکنشی به این صحب تها ندارم .زی را او
بارها گفته که در مورد داوری صحبت نم یکند
اما در مورد مارک کالتنبرگ حرف زد .او گفته
بود که در مورد من یا سایر مربیان حرف
نم یزند اما این کار را کرد .وقتی من گفتم که
در مورد او صحبت نم یکنم ،تالش م یکنم
که این کار را انجام بدهم .اگر دنبال کسی
م یگردید که درمورد او حرف بزند ،آن یک نفر
من نیستم .من عالقهای به صحبت در این
مورد ندارم».

ورزش
پيشنهاد  150ميليون يورويي
چلسي براي مسي

باشگاه چلسي در تابستان پي شنهادي  150ميليون يورويي
ب راي خريد ليونل مسي ارائه داد .گفته م یشود مدی ران دو باشگاه
روابط چندان دوستانه ای ندارند اما باشگاه انگلیسی ب رای اینکه
شانسش را ب رای به خدمت گرفتن ستارهی آرجانتینی امتحان
کرده باشد ،پی شنهادی قابل توجه ب رای خرید او ارائه داد.
مورینیو که به دنبال تقویت خط حمله تیمش بوده ،از رومن
آب راموویچ خواسته بود تا پی شنهادی ب رای خرید لیونل مسی ارائه
بدهد .اما پاسخ باشگاه کاتاالنی و خود مسی منفی بوده است.
چلسی در تابستان توانست سسک فابرگاس را با انتقالی 36
میلیون یورویی از بارسا به خدمت گرفت و این ستارهی اسپانیایی
به یکی از بهترین بازیکنان آب یها در این تابستان تبدیل شد.


اميدواريلواندوفسکي
به زدن گولهاي بيشتر

روبرت لواندوفسکي ،مهاجم بايرن مونيخ ،اميدوار است که به
ثمر رساندن اولين گولش در آليانز آره نا ،آغاز گولهاي بي شتري
در اين فصل باشد .این ستارهی لهستانی که در این تابستان از
بروسیا دورتموند به بایرن پیوست ،در پیروزی  0-4سه شنبه شب
بایرن مقابل پادربورن ،گول دوم را به ثمر رساند .او که در 187
بازی ب رای دورتموند 103 ،گول به ثمر رسانده بود ،پیش از این در
دیدار خارج از خانه بایرن مقابل شالکه گولزنی کرده بود.
او به سایت گول گفت« :تنها باید آرامشم را حفظ م یکردم.
م یدانستم که این اتفاق رخ خواهد داد .این اولین گول خانگی
من ب رای بایرن بود و در لحظه خوبی ب رای من به ثمر رسید.
امیدوارم گولزن یام از این بعد به یک اتفاق معمول تبدیل شود.
من م یتوانم گولهای زیادی به ثمر برسانم و م یتوانیم در هر
دیدار به پیروزی برسیم».
بایرن یها در حال حاضر با بحران مصدومیت روبرو هستند و
لواندوفسکی امیدوار است که این مشکل به زودی حل شود:
«گاهی اوقات ،وقتی تعداد مهاجمان مصدوم تیم زیادی م یشود،
شرایط در زمین دشوار م یشود .بسیار مهم است که با تمام قوا
به میدان بروید؛ فرقی ندارد چه کسی بازی کند .فکر م یکنم در
فرم خوبی قرار داریم و بازیهای مهمی در پیش داریم .بازی
کردن هر سه روز یک بار ،خبر خوبی ب رای من است .ترجیح
م یدهم هفته ای سه بازی داشت باشیم .امیدوارم در بوندس
لیگا و چمپیونزلیگ موفق شویم».


انريکه :ژاوي هنوز
ن ويژه است
بازيک 

لویيز انريکه ،سرمربي بارسا ،بار ديگر تاکيد کرد که ژاوي
هنوز م يتواند ب راي اين تيم موثر باشد اما به اين ستارهی
باتجربه هشدار داد که گذشت زمان را فراموش نکند .ژاوی
در  15سال اخیر ،یکی از ستارهیهای اصلی خط میانی
بارسا بود اما در این فصل ،فرصت چندانی ب رای بازی کردن
پیدا نکرد.
انریکه به خبرنگاران گفت« :وقتی دیدارهای حساس از
راه م یرسند ،من باید همه جوانب را در نظر بگیرم .چنین
دیدارهایی نیاز به راه حل دارند .قبال گفتم که به ژاوی نیاز
دارم؛ مانند همه بازیکنان تیم .وقتی به آنها نیاز داشته
باشم ،از آنها استفاده م یکنم .هر بار بازیکنی را روی
نیمکت قرار م یدهد ،بحثی به وجود م یآید .هفته گذشته
من نامنصف بودم که مارک بارترا را نیمکت نشین کردم اما
من تنها م یتوانم از  11بازیکن استفاده کنم .من هستم
که باید در این زمینه تصمیم گیری کنم .همه ما م یدانیم
که ژاوی بازیکن ویژه ای است .ما با هم هم تیمی بودیم
اما این فوتبال است و همه چیز فصل به فصل تغییر
م یکند .من به دغدغه شما در مورد ژاوی احترام م یگذارم
و وقتی نیاز باشد از همه بازیکنان استفاده م یکنم؛ این
بستگی به شرایط دارد».
انریکه همچنین در مورد دیدار امروز مقابل گرانادا گفت:
«انتظار دارم گرانادا مانند چند هفته اخیر بازی کند .آنها
نتایج خوبی گرفتند؛ آنها در حمله قوی هستند و تیم
سخت کوشی محسوب م یشوند .آنها تیم باکیفیتی
هستند و روی ضربات آزاد خوب کار م یکنند.مطمئنم
آنها ب رای ما مشکل ساز م یشوند .باید ببینیم م یتوانیم
از پس آنها بر بیاییم یا خیر».

ردنپ :ريو فرديناند ميتواند پالتيني بعدي باشد

هري ردنپ ،سرمربي کویينزپارک رنجرز ،معتقد
است ريو فرديناند بعد از بازنشستگي م يتواند
يک مدير خوب در فوتبال باشد .فردیناند بعد
از  12سال بازی در منچستریونایتد ،در این
تابستان به عنوان بازیکن آزاد راهی کیو پی
آر شد .او مدتی پیش از تمایلش ب رای نشستن
روی نیمکت تیم ملی انگلیس گفته بود اما
ردنپ معتقد است که او م یتواند پستی
مدیریتی در فوتبال برعهده بگیرد.
او گفت« :فردیناند م یتواند میشل پالتینی

بعدی باشد .او پستی مناسب ب رای اوست؛ چرا
که نه؟ او پسر خوش فکری است و یک آدم
دوست داشتنی .یک فرد باکالس در داخل و
خارج زمین .او زیرک و باهوش است.ما به
کسانی مانند او در فوتبال نیاز داریم .او دانش
زیادی در مورد فوتبال دارد و یک الگوی عالی
است .من او را از  14سالگی م یشناسم .او پسر
فوق العاده ای است و شخصیتش حتی یک
ذره هم تغییر نکرده است .او تنها باتجربهتر
شده اما همچنان انسان فوقالعادهای است».



ونگر :دربي ،لحظهی مهم فصل است

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال ،در آستانه ديدار
حساس تيمش مقابل تاتنهام ،به بازيکنانش
هشدار داد که ديدار دشواري در پيش دارند .در
 43دیداری که توپچ یها با هدایت ونگر مقابل
رقیب همشهری قرار گرفتند ،تنها  6بار شکست
خوردند اما سرمربی فرانسوی معتقد است که
تیمش در دیدار امروز چیزی ب رای از دست دادن
ندارد.
او به خب رنگاران گفت« :دربی لندن همیشه
حساس است و بازیکنان دو تیم یکدیگر را به
خوبی م یشناسند .هنوز در ابتدای فصل هستیم
و قضاوت در مورد یک تیم راحت نیست اما
تاتنهام نسبت به فصل قبل ،بازیکنان جدید

کمتری به خدمت گرفت و این ثبات م یتواند
به آنها کمک کند .آنها مربی باکیفیتی مانند
مائوریسیو پوچتینو دارند که توانای یهایش را در
ساوتهمپتون نشان داد .ما در خانه بازی م یکنیم
و م یخواهیم در همه دیدارهای خانگی مان به
پیروزی برسیم .این دیدارها لحظات مهم فصل
هستند .در طول این سالها ،تاتنهام همیشه
تیم خوبی داشت و ب رای ما ،قرار داشتن باالتر
از آنها ،به معنای تالش ب رای قهرمانی بود».
از سال  ،1998تاتنهام تنها یک بار در خانه
آرسنال به پیروزی رسید .آنها در سال 2010
توانستند شکست  0-2را در امیریتس به
پیروزی  2-3تبدیل کنند.



پيگريني :نصري حدود 1ماه خانهنشين خواهد بود

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي عنوان
کرد که سمير نصري ممکن است حدود  1ماه
از ميادين به دور باشد و نيازمند جراحي شود.
نصری از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شده
و ممکن است ب رای حدود  6هفته خانهنشین
شود .پیگرینی در جمع خب رنگاران گفت:
«مصدومیت سمیر نصری جدی است زی را
ممکن است در چند روز اینده زیر تیغ جراحی
برود .فکر م یکنم مدتی خانه نشین شود ،من
پزشک نیستم ولی حدود یک ماه نم یتواند

بازی کند .او تمرین م یکرد ولی  100فیصد
آماده نبود .احساس راحتی نداشت و پزشکها
تصمیم گرفتند بهترین کار را انجام دهند .مسلما
او بازیکن بسیار مهمی ب رای ماست .ب رای ما
بازی کردن بدون نصری کار آسانی نیست ولی
بار دیگر م یگویم که من غیبت بازیکنان به
هر دلیلی را بهانهی نتیجه نگرفتن نخواهم
کرد» .نصری  6بازی ب رای سیتی در فصل جاری
انجام داده و در کنار فرناندو و یووتیچ ،نم یتواند
ل هال سیتی به میدان برود.
مقاب 



گالياني :ميدانستم هوندا خوب کار خواهد کرد

آدريانو گالياني ،نايب ریيس ميالن مصر است
که او م يدانسته کيسوکه هوندا،هافبک اين
تيم ،روزهاي خوبي را در سن سيرو سپري
خواهد کرد .هافبک جاپانی زمستان سال
گذشته به عنوان بازیکن آزاد از زسکا مسکو
به میالن پیوست .او فصل جدید را بسیار
خوب شروع کرده و در  4دیدار ابتدایی میالن،
 3گول به ثمر رسانده است.
گالیانی در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت
گفت« :همیشه کیسوکه را بسیار قدرتمند
م یدانستم .اطالعاتی که زاکرونی ( سرمربی

سابق جاپان) به ما داده بود ،درست بود .او
بازیکن مهمی است که آرزوی بازی کردن
در میالن را در سر داشت و از  6ماه پیش
از پیوستنش ،تالش کرد که به اینجا بیاید.
او بازیکن سطح باالیی است .راز بازگشت او
به روزهای خوب؟ تعطیالت .شش ماه پیش،
کیسوکه دوران بسیار شلوغی را سپری م یکرد
و فرصتی ب رای استراحت نداشت.روسیه ،میالن
و جاپان و بدون کوچکترین استراحتی .پس از
جام جهانی ،ما به او استراحت بیشتری دادیم
و توانست با آرامش ،تعطیالتش را بگذراند».



فانخال و رو آوردن
به مدافعان جوان باشگاه

سرمربي
فانخال،
لویيس
منچستريونايتد ،اعالم کرد که قصد دارد
ب راي ديدار فرداي تيمش مقابل وستهام،
پدي مک نير و تام تورپ ،دو بازيکن
تيم زير  21سالههاي باشگاه را در
فهرست قرار دهد .با توجه به مصدومیت
کریس اسمالینگ ،فیل جونز و جانی
اونز ،شیاطین سرخ با کمبود بازیکن
در قلب خط دفاعی روبرو هستند؛ ضمن
اینکه تایلر بلکت هم به دلیل دریافت
کارت قرمز در دیدار با لسترسیتی ،در
دیدار فردا غائب است.
به همین دلیل ،فانخال قصد دارد از
بازیکنان جوان باشگاه استفاده کند
تا بعد از یک شکست سنگین مقابل
لستر ،تیمش بار دیگر به مسیر پیروزی
برگردد .او به  MUTVگفت« :آنها
در فهرست تیم هستند .به همین دلیل
است که ما همیشه به دنبال پرورش

بازیکنان جوان هستیم .این جزو
سیاست ما بود و جزو سیاستها باشگاه
باقی خواهد ماند .تعداد مصدومان
تیم نگران کننده است و به این زودی
برنمی گردند .اسمالینگ ب رای سومین
بار مصدوم شده است .اونز هم همین
طور .جونز در بازیهای ملی مصدوم شد؛
اتفاقی که واقعا ناامید کننده بود».
فانخال همچنین در مورد شرایط دالی
بلیند و استفاده از او در خط دفاعی گفت:
«فکر نم یکنم گزینههای زیادی ب رای
دفاع سمت چپ یا مدافع چپ پا داشته
باشیم .من به همیشه توازن تیم فکر
م یکنم و به همین دلیل ،دفاع سمت
راست را از بازیکنان جوان انتخاب
م یکنم .همیشه همین کار را انجام داده
ام .قبال گفتم وقتی  14بازیکن از دست
م یدهید و فقط  6بازیکن م یخرید،
مطمئنا خالیی ایجاد م یشود».
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د افغان ملي امنيتي ځواکونو لپاره په پوځي عملياتو کې د سولې د دښمنانو د له منځه
وړلو لپاره هوايي ځواک ډير ارزښت لري .جنګي ام آي  ٣٥چورلکي د بريد وړتيا لري او
ام -آي  ١٧چورلکې که څه هم د ټرانسپورټي موخو لپاره کارول کيږي خو کيداي شي
چې په پوځي عملياتو کې په راکټونو ،بمونو ،سپکو ماشينګنو او توپونو سمبالې شي.
افغان هوايي ځواک د افغان ځواکونو لپاره ډير ارزښت لري ،ځکه دا ځواکونه
کوالي شي د اړتيا په وخت کې ډير ژر امنيتي ځواکونه بيا سمبال او مالتړ يې وکړي.
د ام -آي  ١٧الوتکو په مرسته بيا سمبالول د ځمکې له الرې د مالتړ په پرتله ژر
ترسره کيږي .د  2١٥ميوند قول اردو وياند ډګرمن محمد رسول ځاځى وايي" :زمونږ
کومانډو ځواکونه ددې چورلکو په مرسته کوالي شي د دښمن مورچلې بمبار کړي او
له منځه يې يوسي .همدارنګه کوالي شو دا چورلکې د شپې په عملياتو کې وکاروو او د
دښمن مورچلې کالبندې کړو".
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