حکومت افغانستان
و همخوابی با دشمن
امضای موافقت نامهی همکاری استخباراتی میان افغانستان و پاکستان
نگرانیهای فزاینده را در تمام سطوح در افغانستان باعث شده است.
ریاست امنیت ملی افغانستان و سازمان استخباراتی پاکستان (آی.
اس.آی) تفاهمنامهای را امضا کرده اند که نظر به گفتهی کاخ ریاست
جمهوری افغانستان ،هدف آن «عمدتا مبارزه مشترک علیه تروریزم
است» .حامد کرزی ،رییس جمهور افغانستان ،با اظهار نگرانیهای
عمیقش در مورد امضای این موافقتنامه ،در بیانیهای از حکومت
خواست تا این تفاهمنامه را «فورا لغو» کند .گفته شده است که روسای
جمهور کنونی و پیشین روز چهار شنبه بحث تیلفونی...
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تاکنونتفاهمنامهایاستخباراتی
میان افغانستان و پاکستان امضا نشده است

اشرف غنی،
معصوم استانکزی را به عنوان
وزیر دفاع اعالم کرد

اطالعات روز :رییس جمهور غنی ،محمد معصوم استانکزی ،رییس
داراالنشای شورای عالی صلح را به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع اعالم کرده
است .آقای غنی که در نشست «گروه بینالمللی تماس افغانستان» در کابل
سخنرانی میکرد ،گفت« :آقای معصوم استانکزی وزیر دفاع آیندهی ما خواهد
بود» .او افزود که تالش میکند دیگر مقامهای ارشد حکومتی به شمول والیها
را به زودی معرفی کند .معصوم استانکزی از چندی به این سو ،به عنوان رییس
دارالنشای شورای عالی صلح افغانستان کار میکرد و پیش از آن...

صفحه2

صفحه2

افغانستان:

میدان دیگری برای جنگ نیابتی
ایران و عربستان به صورت فعال جنگ شان را از شرق میانه به افغانستان گسترش
میدهند .ایران در حال مذاکره با قدرتهای غربی و عربستان ،یکی از همپیمانان
استراتژیک دیرینهی آنها(غربیها) میباشد .اما تا زمانیکه رهبری ایران نسبت به
قابل صدور بودن شیعهی ارتدکسیاش به خارج از مرزهای ایران باورمندی محکم
صفحه4
داشته باشد ،هردو کشور رقیب که به ترتیب از...

طرح نو صلح در افغانستان؛

مایکل کخ:
کار اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان
به زودی آغاز شود

'دوستی با دشمن؟'

اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان ده روز پیش میزبان نواز شریف نخستوزیر
پاکستان بود" .همبستر شدن با دشمن ،سیاست خشنودسازی و تسلیم و خیانت"،
اتهامهای سنگینی است که سیاستمداران نگران افغان از امضای تفاهمنامه اطالعاتی
بین امنیت ملی افغانستان و آژانس اطالعات ارتش پاکستان ،ISI ،بر رهبران حکومت
صفحه5
وحدت ملی وارد میکنند .جو بدبینی و نگرانی...

اطالعات روز :مایکل کخ ،رییس گروه بینالمللی تماس و نمایندهی جرمنی
برای افغانستان و پاکستان گفته که کار کمیسیون اصالحات انتخاباتی
افغانستان به زودی آغاز شود .آقای کخ که به روز پنج شنبه هفتهی گذشته در
نشست مشترک با نمایندهی خاص ایاالت متحدهی امریکا برای افغانستان و
پاکستان و معین سیاسی وزارت خارجهی افغانستان در کابل صحبت میکرد با
اشاره به تعهدات برای اصالح نظام انتخاباتی افغانستان گفت...
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شهریار فرهمند

طرح امضای تفاهمنامه امنیتی امنیت ملی افغانستان با
سازمان استخبارات نظامی پاکستان معامی ناگشوده بزرگی را
در برابر مردم افغانستان قرار داد .این تصمیم پرغوغا بگومگوی
کالنی را در سطح رهربان و قرش سیاسی کشور ایجاد کرد و
موجی از نگرانی ،بدبینی ،اختالف و سوء ظن را در میان افکار
عمومی و رسانهها برانگیخت .این تفاهمنامه ظاهرا از سوی
معاون نخست ریاست امنیت ملی افغانستان و رییس یکی از
بخشهای آی اس آی امضا شد و به زودی ذهن و محتوای
سیاستمداران و رسانهها را پرکرد؛ اما مشخص نشد که این
تفاهمنامه واقعا دارای چه محتوایی است و جزئیات آن چه
چیزی میباشد .رهربان و مقامهای مسئول در هردو کشور
در ارتباط با این بحث داغ ابراز نظر نکرد و موجی از انتقاد،
اتهام و سوء ظن علیه رهربان حکومت وحدت ملی افغانستان
همچنان رسگردان و بیپاسخ باقی ماند .رییس جمهور،
مشاور امنیت ملی و رییس عمومی امنیت ملی افغانستان
تاکنون رسام در ارتباط با این بحث پرجنجال در رسانهها رسام
اعالم موضع یا ابراز نظر نکرده است .در حالیکه در درون ارگ
و میان قرش سیاسی و مسئولین حکومتی اختالف جدی بر رس
این موضوع شکل گرفته است .گفته میشود رییس عمومی
امنیت ملی با امضای این تفاهمنامه مخالف است و حارض
به امضای ان نشده است .همچنان زمزمههای وجود دارد که
گویا منت تقلبی را به داکرت عبدالله نشان داده غیر از آن چیزی
است که اکنون گفته میشود از سوی دو سازمان استخباراتی
امضا شده است .گفته میشود که این تفاهمنامه با پیشنهاد
و طرح حنیف امتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی امضا
شده و به همین دلیل در یکی از جلسات شورای امنیت میان
رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی افغانستان که مخالف این
تفاهمنامه میباشد با حنیف امتر مشاجره نیز صورت گرفته
است.
در میان قرش سیاسی و نیز افکار عمومی کشور این تفاهمنامه
با مخالفت مطلق روبرو شده است .رسانههای افغانستان مملو
از مطالب انتقادی علیه این تفاهمنامه میباشد و مجالس و
محافل سیاسی نیز همه در مخالفت با آن قرار دارد .حامد
کرزی رییس جمهور سابق افغانستان ،روسای پیشین ریاست
عمومی امنیت ملی ،منایندگان مجلس ،رهربان جهادی و
سیاسی همه با لحن تند امضای این تفاهم نامه را مورد انتقاد
قرار داده و خواستار لغو آن شده است.
پس از این واکنش ها ،شورای ا منیت ملی افغانستان اعالن
کرد که این تفاهم نامه نهایی نیست و آنچه که فعال از سوی
مقامهای دو سازمان استخباراتی امضا شده ،پیشنویس
این تفاهمنامه میباشد .این در حالی است که پیش از این
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی امضای تفاهمنامه را
تایید کرده بود .به نظر میرسد شورای امنیت ملی پس از بروز
واکنشهای منفی گسرتده در ارتباط با این تفاهمنامه ،لحن
و موضع خود را در ارتباط با این تفاهمنامه تغییر داده است.
آنچه روشن است این است که امضای این تفاهمنام  -حتی
پیشنویس آن – تصمیم ناسنجیده و شتابزده بوده است .در
ارتباط با طرح این موضوع و امضای این تفاهمنامه باید در
ابتدا نظر سنجی میشد و با مردم افغانستان ،مخصوصا قرش
سیاسی کشور مشوره صورت میگرفت.
امضای تفاهمنامه همکاریهای امنیتی با سازمان بدنام و
مخربی چون آی اس آی ،در ذهن مردم افغانستان دور از
انتظار است .مردم منیتواند سازمانی را که متهم به دهشت
افگنی ،تخریب و مداخله منفی میباشد را به عنوان همکار
امنیتی بپذیرند .حتی شنیدن این موضوع برای آنها دور
از انتظار است .اگر حکومت افغانستان قبل از امضای این
تفاهمنامه با رهربان سیاسی کشور مشوره میکرد ،شاید
تاکنون به گونه معقول زمینه امضای آن فراهم میشد و
اختالفها همه به انگیزهی برای همکاری و امیدواری تبدیل
میشد .اما طرح این موضوع بدون مشوره ،برانگیزنده و
تحریک کننده است.

شورای امنیت ملی:

تاکنون تفاهمنامهای استخباراتی میان افغانستان
و پاکستان امضا نشده است
اطالعات روز :مسئوالن شورای امنیت ملی افغانستان به روز
پنج شنبه ( 31ثور) در نشست با مسئوالن رسانهها در کابل اعالم
کردهاند که تاکنون تفاهمنامهای استخباراتی با ادارهی استخباراتی
پاکستان امضا نشده و تنها طرح پیشنویس آن مورد تایید دو
کشور قرار گرفته است.
نجیب منلی ،سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این
نشست گفت که تفاهمنامهای همکاری استخباراتی میان ادارهی
امنیت ملی افغانستان و ادارهی استخبارات پاکستان امضا نشده و
آنچه به امضا رسیده ،پیشنویسی است که تنها مراحل فنی آن
طی شده.
آقای منلی افزود که طبق روند معمول کار ،پیشنویس تفاهمنامه
از سوی مقامهای مربوطهی همان بخش امضا میشود تا مورد
بررسی نهایی هر دو کشور قرار گیرد.
همچنان در این نشست گفته شده که این تفاهمنامه در صورتی

معتبر خواهد بود که بعد از توافق سیاسی هر دو کشور روی آن،
از طرف رییس ادارهی امنیت ملی افغانستان و ادارهی استخبارات
پاکستان امضا شوند .در روزهای اخیر گزارشها حاکی از آن
بود که ریاست عمومی امنیت ملی ،تفاهمنامهای را با ادارهی
استخبارات پاکستان به امضا رسانده که بر اساس این تفاهمنامه
ادارهی استخبارات پاکستان نیروهای امنیت ملی افغانستان را
آموزش داده و تجهیز خواهد کرد.
حسیب صدیقی ،سخنگوی ادارهی امنیت ملی ،به روز (دوشنبه،
 28ثور) در نشست خبری در کابل امضای تفاهمنام ه با اداره
استخبارات پاکستان را تایید کرد .آقای صدیقی در این نشست
خبری گفته بود که این همکاری شامل عرصههای نظامی،
مالی ،سیاسی و حمایت از روند همکاری اطالعاتی برای مبارزه با
تروریزم در منطقه است.
این موضوع واکنشهای تند مجلس نمایندگان ،حامد کرزی،

رییس جمهور پیشین افغانستان و مردم را به دنبال داشت .حامد
کرزی خواهان باطل شدن هرچه زودتر این تفاهمنامه شده و
از حکومت خواسته بود که در آینده نیز از امضای اسنادی که
برخالف منافع ملی کشور است ،جلوگیری کند.
برخی از نمایندگان مجلس از امضای این تفاهمنامه به شدت
انتقاد کرده و آن را را خالف منافع ملی خواندند .این نمایندگان
از هیأت اداری این مجلس خواسته که هر چه زودتر برای لغو
این تفاهمنامه اقدام کنند .همچنان امراهلل صالح و اسداهلل خالد،
رییسهای پیشین امنیت ملی نیز در این مورد واکنشهای تند
نشان داده و امضای این تفاهمنامه را خالف منافع ملی خواندهاند.
در این نشست ،سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با
مسئوالن رسانهها گفته که جزئیات تفاهمنامههای امنیتی عمداً
منتشر نمیشود و افغانستان قبال هم با کشورهایی مثل چین و
روسیه چنین تفاهمنامههای را امضا کردهاست.

اشرف غنی ،معصوم استانکزی را به عنوان وزیر دفاع اعالم کرد
اطالعات روز :رییس جمهور غنی ،محمد
معصوم استانکزی ،رییس داراالنشای شورای
عالی صلح را به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع
اعالم کرده است.
آقای غنی که در نشست «گروه بینالمللی
تماس افغانستان» در کابل سخنرانی میکرد،
گفت« :آقای معصوم استانکزی وزیر دفاع
آیندهی ما خواهد بود» .او افزود که تالش
میکند دیگر مقامهای ارشد حکومتی به شمول
والیها را به زودی معرفی کند.
معصوم استانکزی از چندی به این سو ،به عنوان
رییس دارالنشای شورای عالی صلح افغانستان

کار میکرد و پیش از آن در کابینهی حامد
کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستان نیز کار
کرده است.
بار اول شیرمحمد کریمی ،لوی درستیز فعلی
قوای مسلح ،برای پست وزارت دفاع به مجلس
نمایندگان معرفی شد ،اما آقای کریمی نتوانست
رای تایید مجلس را بدست بیاورد .پس از آن
رییس جمهور ،افضل لودین را برای وزارت دفاع
معرفی کرد؛ اما آقای لودین از نامزدی خود برای
وزارت دفاع انصراف داد.
این در حالی است که پروسهی تعیین اعضای
کابینه و دیگر مقامهای دولتی افغانستان به

کندی پیش میرود .باآنکه حدود هشت ماه
از ایجاد حکومت وحدت ملی میگذرد ،تاکنون
 24وزیر از  25وزیر کابینه به کارهای خود آغاز
کردهاند.
به گفتهی آگاهان اختالف میان رییس جمهور
غنی و عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی باعث
تأخیر در معرفی وزیر دفاع شده است .این
موضوع واکنشهای شدید نمایندگان مجلس
و مردم را نیز در پی داشته است.
تأخیر در معرفی وزیر دفاع در حالیست که
ناامنیها در والیتهای مختلف کشور افزایش
یافته است.

برخی معتقداند که تأخیر در معرفی وزیر دفاع به
بیثباتی در کشور افزوده است .زیرا از یک طرف
نیروهای ناتو ماموریت جنگی خود را خاتمه داده
و از سوی دیگر گروه طالبان حمالت بهاری
خود را آغاز کرده است.
این در حالی است که عطا محمد نور ،سرپرست
والیت بلخ با معرفی معصوم استانکزی به عنوان
نامزد وزارت دفاع واکنش شدید نشان داده
است .آقای نور اعا دارد که معصوم استانکزی
قاتل برهانالدین ربانی ،رییس حزب جمعیت
اسالم است که تعیین استانکزی در ُپست وزارت
دفاع پاگذاشتن روی ارزشهای ملی است.

مایکل کخ:
کار اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان به زودی آغاز شود
اطالعات روز :مایکل کخ ،رییس گروه بینالمللی تماس و
نمایندهی جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفته که کار کمیسیون
اصالحات انتخاباتی افغانستان به زودی آغاز شود.
آقای کخ که به روز پنج شنبه هفتهی گذشته در نشست مشترک با
نمایندهی خاص ایاالت متحدهی امریکا برای افغانستان و پاکستان
و معین سیاسی وزارت خارجهی افغانستان در کابل صحبت میکرد
با اشاره به تعهدات برای اصالح نظام انتخاباتی افغانستان گفت،
کمکهای جهانی با پروسهی انتخابات افغانستان مطابق به شرایط
توافقنامهای ایجاد حکومت وحدت ملی صورت خواهد گرفت.
کخ افزود« :هر شخصی البته میداند که کمیسیون اصالحات
انتخاباتی ایجاد گردیده و تمام کارمنداناش استخدام شدهاند و در

این باره توافق کامل میان همه وجود دارد .حاال نیاز است تا این
کمیسیون هر چه زودتر به کارش آغاز کند».
این در حالی است که رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت
ملی تاهنوز بر سر انتخاب رییس کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی
و الیحهی وظایف این کمیسیون اختالف دارند و کار اصالحات در
نظام انتخاباتی تاهنوز آغاز نشده است.
اما رییس جمهور غنی در نشست گروه بین المللی تماس گفت که
تالشها به هدف معیاری ساختن نظام انتخاباتی افغانستان جریان
دارد .آقای غنی افزود که تالش میشود تا انتخابات ریاست جمهوری
آیندهی افغانستان با شرایط جامعهی جهانی مطابقت داشته باشد.
همچنان حکمت خلیل کرزی ،معین سیاسی وزارت امور خارجه ،در

این نشست از آغاز کار کمیسیون اصالحات انتخاباتی خبر داد .کرزی
افزود که مشکالت تخنیکی و بودجهای تاهنوز از چالشهای جدی
در نظام انتخابات افغانستان است.
در همین حال دانیل فیلدمن ،نمایندهی خاص ایاالت متحدهی
امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز روی آغاز کار کمیسوین
اصالحات انتخاباتی افغانستان تأکید کرد .فیلدمن گفت :کشورش
متعهد است تا به هدف عملی شدن اصالحات در نظام انتخاباتی ،این
کمیسیون را تقویت کند.
این در حالی است که تشکیل کمیسیون اصالحات انتخاباتی یکی از
موارد اصلی توافقنامهی ایجاد حکومت وحدت ملی و از خواستههای
مهم همکاران بینالمللی افغانستان است.

رییس جمهور غنی:
انتخابات پارلمانی یک چالش جدی است
اطالعات روز :رییس جمهور غنی در نشست
شانزده همین دور «گروه بینالمللی تماس» به
روز پنج شنبه در کابل ،برگزاری انتخابات پارلمانی
افغانستان را یک چالش جدی خواند و گفت تا
هنوز مشکالت زیادی پیش رو داریم.
آقای غنی در این نشست گفت «:انتخابات
پارلمانى ما در واقع يک چالش خيلى مهم
است ،آن هم بخاطر ميراثى که بهجا گذاشتيم،
با وجود مصارف يک ميليارد دالر ،متأسفانه هنوز
هم آن مشکالتى را داریم که در انتخابات قبلی
داشتیم».
او افزود« :چه چيزى مىتواند زمينهی تطبيق
انتخابات پارلمانى درست را مساعد بسازد؟ در این
مورد حکومت نيازمند ايجاد يک اجماع است».
همچنان آقای غنی با اشاره به اصالح نظام
انتخاباتی گفت« :اصالحات نظام انتخاباتى يک
امر حتمى است .ما اجماعى در اين مورد داريم ،از
لحاظ تخنيکى تقريبا مطمئين هستیم که انتخابات
 ٢٠١٩رياست جمهورى از تمام سهولتهاى که
براى انتخابات الزم است ،برخوردار خواهد بود».
این گفتههای رییس جمهور غنی در حالی است

که نگرانیها از تأخیر در برگزاری انتخابات
پارلمانی و عدم آغاز به کار کمیسیون اصالحات
نظام انتخاباتى به شدت افزایش یافته است.
نهادهاى جامعهی مدنى با ابراز نگرانى در این
مورد میگویند که روند اصالحات انتخاباتى به
دليل اختالف رهبران حکومت وحدت ملی بر
سر انتخاب رییس کمیسیون اصالحات نظام
انتخاباتی و الیحهی وظایف این کمیسیون به بن
بست رسيده.
اعضای شبکهی نهادهای جامعهی مدنی

افغانستان برای تحکیم روند انتخابات( اکسین)
به روز پنج شنبه در کابل گفتند ،يکى از تعهدات
اصلی توافقنامهی سياسى ايجاد حکومت وحدت
ملى ،آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی کشور
بود؛ اما طورى که ديده مىشود با گذشت هشت
ماه از ایجاد حکومت ،در راستای عملی شدن این
تعهدات هیچ کاری صورت نگرفته است.
نعيم ايوب زاده ،رييس بنياد انتخابات شفاف
افغانستان (تيفا) و عضو شبکهی اکسين گفت:
« با وضعيتى که حاکم است ،برگزارى انتخابات

پارلمانى مىتواند ناممکن باشد .سکوت حکومت،
کم عالقهگى جامعهی جهانى نسبت به
همکارىهايش و برخورد دوگانهی پارلمان نسبت
به اصالحات انتخاباتى ،برگزارى انتخابات پارلمانى
را میتواند ناممکن بسازد که ما سخت نگران آن
هستيم ».
آقای ایوب زاده افزود« :اگر انتخابات برگزار
نمیشود ،اگر دموکراسى زيرپا مىشود و اگر ملت
بد بخت میشود ،مقصر اصلى اين دو رهبر(رييس
جمهور و رييس اجرايى حکومت) وحدت ملى
مىباشند».
بر اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسی دوره
کاری مجلس نمایندگان به تاريخ اول سرطان
سال پنجم ،بعد از اعالن نتايج انتخابات ریاست
جمهوری به پايان میرسد و مجلس جديد به کار
آغاز میکند .انتخابات پارلمانی ،سی الی شصت
روز قبل از پايان دورهی مجلس برگزار میگردد.
بر اساس اين مادهی قانون ،انتخابات پارلمانی
بايد در ماه ثور و جوزاى امسال برگزار ميشد؛ اما
کميسيون مستقل انتخابات گفته که اين انتخابات
به دليل نبود امکانات مالى به تأخیر میافتد.

حکومت افغانستان
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امضای موافقت نامهی همکاری استخباراتی میان
افغانستان و پاکستان نگرانیهای فزاینده را در تمام
سطوح در افغانستان باعث شده است .ریاست امنیت
ملی افغانستان و سازمان استخباراتی پاکستان (آی.
اس.آی) تفاهمنامهای را امضا کرده اند که نظر به
گفتهی کاخ ریاست جمهوری افغانستان ،هدف آن
«عمدتا مبارزه مشترک علیه تروریزم است».
حامد کرزی ،رییس جمهور افغانستان ،با اظهار
نگرانیهای عمیقش در مورد امضای این موافقتنامه،
در بیانیهای از حکومت خواست تا این تفاهمنامه را
«فورا لغو» کند .گفته شده است که روسای جمهور
کنونی و پیشین روز چهار شنبه بحث تیلفونی «بسیار
تندی» در مورد این مسئله داشتند.
ظاهرا نزدیکی خام حکومت وحدت ملی افغانستان
با اسالم آباد به شکل تدریجی افغانستان را مطیع
پاکستان میسازد .تحت نام همکاریهای استخباراتی
دوجانبه ،این تفاهمنامه به آی.اس.آی پاکستان
اجازه خواهد داد تا عمیقاً در نهادهای کلیدی امنیتی
افغانستان نفوذ کرده و حاکمیت کشور را تضعیف
کند .این تفاهمنامه با منافع ملی افغانستان در تضاد
قرار دارد.
 دشمنِ دشمن من؟
رسانههای افغانستان و پاکستان گزارش دادند که مطابق
به این موافقت نامه ،آی.اس.آی «ماموران ریاست
امنیت ملی را تجهیز کرده و آموزش» خواهد داد؛
گزارشی که توسط کابل رد شده است .گزارشهای
رسانههای افغانستان نشان میدهد که بر اساس این
موافقت نامه ،این دو نهاد استخباراتی «به صورت
مشترک علیه تجزیه طلبی» و «نهادهای جاسوسی
دشمن خواهند جنگید» .این موافقتنامه همچنین
به نهادهای استخباراتی پاکستان اجازه میدهد تا از
افراد مظنون تروریست در بازداشتگاههای افغانستان
تحقیق کنند .همچنین گفته شده است که این تفاهم
در مورد «شکلدهی افکار عمومی» در مورد پاکستان
در افغانستان نیز ماده هایی دارد .امضای این پیمان
پرسشهایی را مطرح کرده است؛ پرسشهایی چون
قرار است ریاست امنیت ملی افغانستان به صورت
مشترک با آی.اس.آی پاکستان با کدام سازمان
استخباراتی «دشمن» مقابله کند؟ دشمن مشترک ما
کیست؟ تروریستها کیها اند؟ تعریف تروریزم و
تروریستها در این موافقت نامه ،که دو طرف در
مورد آن توافق داشته باشند ،چیست؟ و سرانجام این
که این دو سازمان استخباراتی با کدام تجزیه طلبی و
گروههای تجزیه طلب میجنگند؟
افغانستان و پاکستان «سازمان استخباراتی دشمن»
مشترک ندارند که با آن بجنگند .نهاد استخباراتی
افغانستان از زمان سقوط رژیم طالبان تا کنون با
فعالیتهای پنهانی آی.اس.آی در افغانستان مقابله
کرده است .نیروهای امنیتی افغانستان برای بیش از

افغانستان و پاکستان «سازمان
استخباراتی دشمن» مشترک ندارند
که با آن بجنگند .نهاد استخباراتی
افغانستان از زمان سقوط رژیم طالبان
تا کنون با فعالیتهای پنهانی آی.اس.
آی در افغانستان مقابله کرده است.
نیروهای امنیتی افغانستان برای بیش
از یک دهه یک جنگ تحمیل شده را با
«داراییهای استراتیژیک» پاکستان از
قبیل طالبان ،شبکهی حقانی و لشکر
طیبه میجنگند .باورها بر این است
که تمام این گروههای تروریستی
که با کشتن افغانهای بیگناه همه
روزه خشونت میکنند ،در پاکستان
پناهگاههای امن دارند و از حمایت لجام
گسیخته ارتش و نهادهای استخباراتی
کشور میزبان برخوردارند .مشاور
امنیت ملی افغانستان که اخیرا در
شورای ملی سخنرانی میکرد ،گفت که
پناهگاههای تروریستها که در پاکستان
موقعیت دارند هنوز «تهدید جدی» صلح
و ثبات در افغانستان هستند و «تقاضای
اصلی ما» از پاکستان از بین بردن آن
هاست .اگر تفسیر پاکستان از اصطالح
«سازمانهای استخباراتی دشمن» هند
است ،باید بپذیرد که هند دوست و متحد
افغانستان است.

یک دهه یک جنگ تحمیل شده را با «داراییهای
استراتیژیک» پاکستان از قبیل طالبان ،شبکهی
حقانی و لشکر طیبه میجنگند .باورها بر این
است که تمام این گروههای تروریستی که با کشتن
افغانهای بیگناه همه روزه خشونت میکنند،
در پاکستان پناهگاههای امن دارند و از حمایت
لجام گسیخته ارتش و نهادهای استخباراتی کشور
میزبان برخوردارند .مشاور امنیت ملی افغانستان
که اخیرا در شورای ملی سخنرانی میکرد ،گفت
که پناهگاههای تروریستها که در پاکستان
موقعیت دارند هنوز «تهدید جدی» صلح و ثبات
در افغانستان هستند و «تقاضای اصلی ما» از
پاکستان از بین بردن آن هاست .اگر تفسیر پاکستان
از اصطالح «سازمانهای استخباراتی دشمن» هند
است ،باید بپذیرد که هند دوست و متحد افغانستان
است.
 سیاستهای خودویران پاکستان
تردیدی وجود ندارد که پاکستان نیز از افزایش

چشمگیر فعالیتهای تروریستی رنج می برد.
پاکستانیهای بی گناه هر روزه در بخشهای مختلف
این کشور در حمالت تروریستی کشته می شوند.
رهبری پاکستان باید درک کند که گسترش فعالیتهای
تروریستی در خاک این کشور پیامد مستقیم
سیاستهای خودویران استفاده از ابزارهای تروریزم
و افراط گرایی حکومت این کشور است .اعتماد به
پاکستان گروههای تروریستی افراطی به فعالیتهای
تروریزم در افغانستان و پاکستان دامن می زند .عنصر
«جنگ مشترک علیه تجزیه طلبی و گروههای تجزیه
طلب» در این تفاهمنامه ،نگران کنندهترین بخش این
موافقت نامه است .افغانستان یک کشور متحد است و
هیچ گروه تجزیه طلبی در داخل یا خارج کشور وجود
ندارد .برخالف ،پاکستان از زمان شکلگیری اش تا
کنون جنبشهای تجزیه طلب در خاکش دارد و آنها
عمالً با پاکستان در جنگ اند .جنبشهای تجزیه طلب
پاکستان نه ربطی به افغانستان دارد و نه موجودیت
این گروه ها در بلوچستان ،سند ،وزیرستان و دیگر
بخشهای پاکستان یک پدیدهی تازه است .سازمان
استخباراتی پاکستان تحت پرچم جنگ مشترک علیه
«تجزیه طلبی و جنبشهای تجزیه طلب» استراتیژی
پنهان دارد که می تواند برای افغانستان بسیار مضر
باشد.
 باید چه شود؟
سیاست دلجویی حکومت افغانستان در رابطه با
پاکستان ،یک امتیاز یک جانبه به دستگاه نظامی
پاکستان است .حکومت افغانستان هم چنین موافقت
کرده است که پاکستان نیروهای پولیس افغانستان
را آموزش بدهد .این امر به پاکستان اجازه می دهد
تا به تدریج مورد اعتماد نهادهای امنیتی و دفاعی
افغانستان واقع شود.
نواز شریف ،نخست وزیر پاکستان ،در جریان
دیدارش از کابل اعالن کرد که «ظرفیت سازی پولیس
افغانستان ،به شمول آموزش آن ها ،همانگونه که قبالً
پیشنهاد شده است انجام خواهد شد» .او هم چنین
گفت که پاکستان «همکاری امنیتی و دفاعی اش» با
افغانستان را «عمیقتر» خواهد ساخت.
افغان ها نه شاهد تغییر چشمگیر در سیاست دوگانه
پاکستان در قبال افغانستان هستند و نه در برخورد
این کشور با گروههای تروریستی تغییری می بینند.
نمایندگان پارلمان با محکوم کردن امضای این
موافقتنامه با پاکستان ،مقامهای ارشد امنیتی را به
جلسهی عمومی شورای ملی احضار کردند.
رحمت الله نبیل ،رییس امنیت ملی افغانستان،
مخالفتش را با ارگ اعالم کرده و در برابر امضای
این پیمان مقاومت کرده است .این برای حکومت
افغانستان یک الزام است تا فورا ً این تفاهمنامه را
پاکستان را لغو کند ،قبل از این که این امر به اعتراض
ملی بیانجامد.

بعضی کارها برای بعضی انسانها سختترین کار است و بعضی کارها
هم آسانترین کار! همه با این کار مواجه هستیم .اینکه چه کاری برای
شام سختترین کار است و چه کاری آسانترین ،من منیفهمم .اما از
خودم و یک تعداد دیگر را میدانم.
حاال که گپ و گفت تفاهمنامهی همکاری میان امنیت ملی افغانستان
و آی اس آی پاکستان به بازار کشیده شده و مخالفان بسیاری هم پیدا
کرده ،به نظر من سختترین کار برای آکادمی علوم افغانستان این است
که یک بار دیگر اطلس اتنوگرافی اقوام غیر پشتون افغانستان را به بازار
عرضه و سپس رسیع آن را جمعآوری و نابود کند.
از طرف دیگر خرب سفر هیئت سیاسی طالبان به ایران به گوش میرسد.
در این قسمت سختترین کار آن است که رهرب ایران در مورد پیشرفت
هستهی سخرنانی داشته باشد و در یک قسمت سخرنانی خود نگوید
که زنان ایران زمین باید بدانند که حفظ حجاب ،یکی از مراحل غنی
سازی اورانیوم است .انرژی هستهی حق مسلم ماست .بنا ًء حجاب تان
را نگهدارید ،سقوط دشمن نزدیک است.
شورای امنیت ملی امضای تفاهمنامه را رد کرده و گفته که کار جریان
دارد و روند این تفاهمنامه هنوز تکمیل نشده اما کار جریان دارد .در
این خصوص مسئله سخت بودن کارها مطرح نیست .مسئله جای دیگر
است .کشف همین "جای دیگر" خود سختترین کار برای کارشناسان
و سیاستمداران است .هرچند که یک عده میگوید که رسدمداران
مملکت تصمیم گرفته این بار مملکت را به شکل پرچون بفروشد.
عمدهفروشی چندان فایده نکرده برای ما.
معصوم استانکزی قرار است وزیر دفاع مملکت شود ،اما حزب جمعیت
اسالمی آن را قبول ندارد .لطفاً بیایید برای چند دقیقه سکوت کنیم.
تراژدی بزرگیست .جمعیت معصوم استانکزی را رشیک در قتل برهان
الدین ربانی رییس پیشین حزب جمعیت اسالمی میداند.
هرچند نام ارشف غنی به عنوان یکی از متفکران برتر جهان رفته ،اما
حاال سختترین کار برای ارشف غنی این است که بگوید من متام فکرم
را فدای چند کلمه سیاستی میکنم که جناب امتر بلد است .در همین
حال امتر ،از اینکه تا حاال هیچوقت اینقدر صاحب رای و تدبیر نبوده،
از خوشحالی شاید چیز کند اما همین چیزکردن خود را یا منیفهمد،
یا اگر میفهمد ،یکی از سختترین کارها بیان کردن چیز کردن شان
باشد.
برای دوستم شاید سختترین کار ،این باشد که مثالً معاونین متام
رییس جمهورهای دنیا در یک شهر جمع شوند و هر کدام نیم ساعت
سخرنانی مناید .اما برای دانش،قطعاً چیزی دیگری خواهد بود .دانش
قبل از آنکه بدرد مشاوریت بخورد ،بهرت آن بود که زیر سایهی باریک
درختان نحیف مینشست و روز یک کتاب حقوقی-قانونی برای ما عرضه
میکرد .آهای جناب دانش!! آیا موافقی؟!
حاال آسانترین کارها؛ برای شخص خودم آسانترین کار ،نان خوردن
است .سخت عاشق خوردنم ،از بس عاشق خوردنم ،دیروز یک رفیق
شاعرم نوشته:
تو که شبیه کرگدنها نان میخوری
یارت که نان دانهی هفتاد روپه شود.
برای ارشف غنی تا اینجای کار که برکناری گروهی کارمندان سابق
دولتی و وارد منودن گروهی همتیمیهای سابق خودش،آسانترین کار
است .گفته میشود ایشان بلد است تاکسی چهطوری سوار میشود.
برای شورای امنیت ملی با مشورت حنیف امتر ،یکی از آسانترین
کارهای این دنیا ،فریب دادن ارشف غنی و بقیه مردم است .البته خدا
این شورا را وارد فاز بدبختی نکند ،ورنه یک کشور را به یک رسمهی
چشم میفروشند .کم کشور فروش خو نداریم!؟
تنها کسی که نه غصهی کارهای سخت و سختتر را دارد و نه هم برایش
کار یا کارهای آسان مطرح است ،کسی است که میزان توانایی و اخالق
انسانی را برای همه یکسان نداده .یکی را کم داده که امتحانش هم
سخت است .خوب کاری به او نداشته باشیم ،ورنه همین فردا که ما
از خواب بیدار میشویم ،ممکن است خشم دریای کابل برانگیختانده
باشد و ما در حوالی شاه دو شمشیره نفسزنان در فکر نجات خود باشیم.
راستی یکی از سختترین کارها این است که من بگویم « :رنگها
را دوست ندارم اما برای یک ترموز دانه انار حارضم بیست و پنج دانه
نارنجک را در دریای کابل زیر خاک کنم .بعدش به کاکای خود بگویم
که کاکا نارنجکهایت را زیر خاک کردم ،احوالش را بگیر ،مبادا بپوسد.
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بخش نوزدهم

اوایل قرن نوزدهم میالدی:
زنان اصالح گر5 -
او در سن  37سالگی ،در قطعهای از رمانی
که «کساندرا» نامید ،به تلخی میپرسد« :چرا
زنان ،با وجود هوش ،احساسات و قواعد و
اعمال اخالقی ،جایگاهی در جامعه دارند که
هیچ کدام از این سه مورد در عمل به کارشان
نمیآیند؟»
زندگی او در  ،1853زمانیکه پدرش تصمیم
گرفت علیرغم مخالفتهای شدید مادرش،
ساالنه پانصد یورو به او پرداخت کند ،تغییر
کرد .او نهایتا از سلطۀ خانوادهاش رها شد
و برای مدتی سرپرستی نهاد «زنان نجیب
بیاعتبار» را به عهده گرفت .او مصمم بود
تا هر چیزی را که میتواند راجع به پرستاری
بیاموزد و به طور منظم هر روز صبح زود بیدار
میشد ،نشریههای رسمی دولتی را میخواند و
با جدیت کار میکرد .گرچه او گاهی درگیر افکار
نگران کننده و آزاردهندهای بود که شاید برای
یک زن «نامناسب و ناممکن» باشد که خود را
وقف «کارهای خیریه در بیمارستان یا هر جای
دیگری» کند .با این حال ،او در  ،1854در دورۀ
شیوع وبا ،در بیمارستانی در لندن کار میکرد.
نایتینگل در این مدت به قدر کافی شهرت کسب
کرده بود تا در جریان جنگهای کریمه ،همراه
با گروهی از پرستاران برای رفتن به اسکوتاری
دعوت شود .او خیلی زود تبدیل به یک قهرمان
ملی شد .نکتهی جالب توجه این است که او در
آن زمان ،گرفتار طوفانی از احساسات شده بود و
مانند یک «زن واقعی» -در واقع ،یک فرشتهی
نجات -رفتار میکرد ،که زندگی آسوده و تجملی
خود را انکار کرد تا باعث آرامش و راحتی
سربازان زخمی در کریمه شود .تصویر «بانویی
با چراغ» ،تمثالی که تجلیلی از دلسوزی و
مهربانی او ،و همچنان تهذیب نفس ،آرامش
و ظرافت زنانهاش بود ،به طور گسترده پخش
میشد.
او بدون شک نگرانی عمیقی راجع به بیمارانش
داشت و با سربازان عادی احساس همدردی
میکرد .اما سهم بزرگتر او در این جنگ،
احتماال در این حقیقت نهفته است که او
مدیری فوق العاده باخرد و قدرتمند بود .او در
آن زمان نوشت «حاال من لباس ارتش بریتانیا
را میپوشم .تبدیل به یک آشپز ،خانه دار،
جاروگر ،رختشو ،انباردار و فروشندۀ واقعی
شدهام» .سالهای دوران جنگ کریمه و پس
از آن ،بدون شک خوشایندترین و بهترین و
شادترین دوران زندگی او بودند.
نایتینگل نپذیرفت تا کارش را پس از پایان
جنگ متوقف کند و به جای آن با انگیزهای باال
عهده دار تحقیقاتی در مورد وضعیت بهداشت
و سالمت ارتش انگلستان شد .زمانیکه او در
سالهای پس از آن برای دوره های طوالنی
از کار کناره گرفت –کاری که به عنوان یک
عمل مسخره و مد روز و نشان دهندۀ شکنندگی

زنانه برداشت شد ،-تنها به این دلیل بود که
زمان بیشتری برای کار تاثیرگذار داشته باشد،
بدون اینکه مادر و خواهرش برای او مزاحمتی
به وجود بیاورند .با این حال او در تناقض
آزاردهنده و فریبندهای قرار داشت :در ظاهر
و براساس آنچه بخاطرش مشهور شده بود،
الگوی از خودگذشتگی «زنانه» و وقف خود
برای دیگران؛اما در حقیقت ،مدلی از اعتماد
به نفس ،استقالل رای ،مصمم و حتی قهرمانی
که فرصتهای فراوانی را برای زنان گشود .مثال
او ،در حقیقت کمکی بود برای به وجود آمدن
ایدهای قابل قبول و پسندیده برای آموزش زنان
برای به عهده گرفتن شغلهایی به خصوص و
کار بیرون از خانه و یا تجارتهای خانوادگی.
هریت مارتینو نیز از دیگر زنان فعال در آن
دوران بود که تاکید میکرد دفاع او از زنان ،غیر
شخصی و کامال منطقی است .مارتینو ،ماری
ولستانکرافت را بخاطر اینکه واقعا برای زنان
مشکل ساز بوده است بیاعتبار میدانست اما
خود بعدها یک معلم و نویسنده شد .نخستین
کتاب او« ،تصویری از اقتصاد سیاسی» در
 ،1832زمانیکه او  30ساله و چهرهای ناشناخته
بود ،منتشر شد .موفقیت آمیز بودن این کتاب
قدمی بود برای اینکه او تبدیل به روزنامهنگاری
متخصص در تئوری اجتماعی و اقتصادی
محبوب در آن زمان ،با خوانندگان فراوان شود.
او که تجربهی سفر به آمریکا را داشت و با
طرفداران براندازی بردگی در آنجا کار کرده بود،
مباحث آنها در زمینۀ برده داری را در مورد مسایل
زنان به کار برد:
«انصاف تنها بخاطر حقوق قدرتمندان انکار
میشود .در هر دو مورد-بردهها و زنان ،-رضایت
اکثریت و رنج اقلیت سرکوب شده ،یکی بخاطر
تخریب نشدن طبقه بندیها و دیگری برای
لذت بردن گروه حاکم از حقوق (انحصاری)
انسانیشان ،توجیه میشود».
همزمان ،او پیوسته و احتماال با کوتاه اندیشی،
حمایت از «زنان به عنوان یک مساله» را انکار
میکرد .استدالل او این بود که «زنان نیز مانند
مردان باید تالش کنند هرچه خود را برای آن
مناسب میدانند به دست بیاورند» .بعد از اینکه
«جامعۀ آمریکایی» او منتشر شد ،زنان زیادی
به او نوشتند و شکایت میکردند که «قانون و
سنتهای انگلستان» باعث سرکوب آنها میشود
و از او برای تغییر اوضاع کمک میخواستند؛
تعدادی نیز در ازای توصیههایش به او پیشنهاد
پول ،تشویق و حمایت در برابر افتراها و ناسزاها
داده بودند.
اما در کل ،مارتینو به شدت از نشان دادن
احساساتش خودداری میکرد .او عمیقا نسبت
به زنانی مانند کارولین نورتون که با پرده
برداشتن از زندگی و مشکالت شخصیاش در
جهت تغییر قوانین ازدواج تالش میکرد ،و در
نظر مارتینو این کارش تجاوز به نجابت زنانه بود،
برخورد سرد و بیتفاوتی داشت.

ایران و عربستان به صورت فعال جنگ شان را از
شرق میانه به افغانستان گسترش میدهند .ایران در
حال مذاکره با قدرتهای غربی و عربستان ،یکی
از همپیمانان استراتژیک دیرینهی آنها(غربیها)
میباشد .اما تا زمانیکه رهبری ایران نسبت به قابل
صدور بودن شیعهی ارتدکسیاش به خارج از مرزهای
ایران باورمندی محکم داشته باشد ،هردو کشور
رقیب که به ترتیب از مذاهب شیعه و سنی نمایندگی
میکنند ،بازیگران خطرناک خواهند ماند و مطمئناً
کشورهای آسیبپذیر ،مانند عراق ،افغانستان ،یمن و
سوریه میدانهای جنگ نیابتی آنها.
یک گزارش تازه نشان میدهد که سپاه پاسداران
ایران و وزارت اطالعات (استخبارات) این کشور،
فعاالنه مهاجران افغانی را در بدل معاش ماهانه و
اقامت قانونی دراین کشور برای جنگیدن در سوریه
استخدام میکند .فیلمی از افغانها توسط شورشیان
سوری منتشر شده است که در آن ،آنها [افغانها]
در حالی که دستهای شان بسته شده اند ،اعتراف
میکنند که توسط مقامهای ایرانی استخدام و سپس
برای جنگیدن به سوریه انتقال داده شده اند و معاش
ماهانهی شان را نیز ازجانب دولت ایران دریافت کرده
اند.
هرچند از حضور جنگجویان مهاجر افغانی در
سوریه مدت زیادی میگذرد ،به نظر میرسد که
پیشرفتهای اخیر در منطقه به شمول موفقیتهای
نظامی دولت اسالمی عراق و شام(داعش) و
مخالفان بشاراالسد و حمالت طوفان قاطع عربستان
در یمن علیه شورشیان حوثی ،روند مسلحسازی
مهاجرین افغانی را سرعت بخشیده است .سربازگیری
ایران از میان مهاجران افغانی به زمانی برمیگردد که
طالبان بنا بر گفتهای به حمایت پاکستان و عربستان
سعودی ،تاکتیکهای جنگی شان را با سربریدن
شیعهها به منظور شدت بخشیدن تنشهای مذهبی
در افغانستان ،تغییر داده اند .اخیرا ً ،این گروه 31
تن از شیعههای هزاره را اختطاف کرده اند و چندین
نفر دیگر را هم سربریدند] .از جملهی آن  31تن19 ،
آزاد شدهاند .اما سرنوشت  12تن دیگر هنوز نامعلوم
است .نه تنها دولت در این رابطه هیچ اطالعی در
اختیار مردم قرار نداده است ،که رسانه و گروههای
مدنی نیز ،آنان را فراموش کردهاند].
به دست آوردن آمار مشخص از تعداد افغانهای که
در سوریه در حال جنگ هستند و یا در اردوگاههای
آموزش نظامی ایران برای پیوستن به قشون جنگی
در سوریه ،وادار میشوند ،سخت است .اما استفاده
و بهرهکشی حکومت مذهبی که به شهروندان خود
و مهاجران منطقه ذهنیت و اخالق مذهبی خود را
تحمیل میکند و از یک جمعیت مهاجر به شدت
آسیبپذیر که در آرزوی پیدا کردن کار و نان در ایران
زندگی میکنند ،نگران کننده است .این سربازگیری
از میان شیعههای پاکستان نیز انجام شده است که
اخیرا هفت تن آنها در سوریه کشته و در ایران دفن
شدند.

برخالف پاکستان و ایران که
تنشهای مذهبی ،تلفات انسانی
میگیرد و اقلیتهای مذهبی به شکل
سیستماتیک توسط دستگاه دولتی
سرکوب میشوند ،افغانستان موفقانه
از اختالفات مذهبی جلوگیری کرده و
هردو مذهب شیعه و سنی در رابطه با
مسایل اساسی مذهبی ،به شمول تجلیل
از روزهای بزرگ در تقویم اسالمی
نسبت به همدیگر مدارا داشته اند.
سیاست پساطالبانی در قدم نخست،
بیشتر بر اساس طبقه و گروههای
قومی شکل گرفت و مالحظات مذهبی در
حاشیه قرار دارد .در رابطه به تنشها
و اختالفهای مذهبی میتوان گفت
که مردم افغانستان یکپارچه و کنار
همدیگر بودهاند و این برای آیندهی
این کشور بسیار امیدوار کننده است.
اما این ایستادگی مردم افغانستان در
برابر اختالفها و تنشهای مذهبی،
با افزایش تنشهای مذهبی بیرونی با
چالش روبرو شده است.

از انقالب اسالمی سال  1979میالدی در ایران ،این
کشور و عربستان سعودی بر سر برتری و حاکمیت در
دنیای اسالم در تقابل با هم قرار گرفته اند .هرچند،
هردو کشور تا حال در جنگ رو در رو باهم مواجه
نشده اند ،اما خونینترین جنگهای نیابتی را در
منطقه علیه همدیگر راهاندازی و تمویل کرده اند.
ایران نه تنها از گروههای شیعی ،بلکه از هر گروه
یاغی داخلی و آسیبپذیر دیگر به شکل خطرناکی
به نفغ دستگاه تبلیغاتی پیچیدهاش استفاده میکند.
استخدام مهاجران افغانی برای جنگ مذهبی در حال
حاضر ،نه تنها به دالیل حقوق بشری بلکه از لحاظ
نفاقافگنی باالقوه به طور مشخص در افغانستان یک
تهدید جدیاست ،جاییکه شورشگری پیشاپیش به
مثابه یک تهدید در برابر حکومت متزلزل وحدت ملی
وجود دارد.
رقابت ایران و عربستان تنها در بخش نظامی خالصه
نمیشود ،مذهب و فرهنگ را نیز در بر میگیرد.
اخیرا ً ،حکومت سعودی یک پروژهی  100میلیون
دالری را برای ساختن بزرگترین مسجد و یک مرکز
اسالمی در کابل به امضا رساند .این مرکز اسالمی در
 18000مترمربع ساخته خواهد شد و ظرفیت جذب
 5000دانشجو و  15000نمازگزار را در یک وقت دارا
خواهد بود .از جانب دیگر ،گفته میشود ایران برای
تقویت مبارزهاش علیه غرب ،ساالنه  100میلیون دالر
به رسانهها ،مساجد و مدارس میپردازد .از جملهی
مهمترین پروژههای که توسط ایران تمویل شده
است ،ساختن مدرسه خاتم النبیین با داشتن سه
جریب مساحت به هزینه  17میلیون دالر ،تأسیس
چندین روزنامه و شبکه تلویزیونی تمدن میباشد.

سفیر عربستان در افغانستان ،مسفر بن عبدالرحمان
الغاصب گفت که هدف این پروژه جدید «جلوگیری
از تروریزم و تقویت صلح به همکاری پاکستان»
در افغانستان است .اما ،تمویل یا ساختن مدارس
بزرگ و پرهزینه با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی
و سیاسی از اولویتهای مهم در افغانستان نیست.
پروژه مدرسهسازی که برای نخستینبار توسط
عربستان سعودی و پاکستان در سالهای  1980و
 1990آغاز شد ،تنشهای مذهبی را عمیقاً نهادینه
و سیستماتیک کرد و نسل رادیکال القاعده و طالبان
کنونی را به میان آورد.
برخالف پاکستان و ایران که تنشهای مذهبی،
تلفات انسانی میگیرد و اقلیتهای مذهبی به شکل
سیستماتیک توسط دستگاه دولتی سرکوب میشوند،
افغانستان موفقانه از اختالفات مذهبی جلوگیری کرده
و هردو مذهب شیعه و سنی در رابطه با مسایل اساسی
مذهبی ،به شمول تجلیل از روزهای بزرگ در تقویم
اسالمی نسبت به همدیگر مدارا داشته اند .سیاست
پساطالبانی در قدم نخست ،بیشتر بر اساس طبقه و
گروههای قومی شکل گرفت و مالحظات مذهبی در
حاشیه قرار دارد .در رابطه به تنشها و اختالفهای
مذهبی میتوان گفت که مردم افغانستان یکپارچه
و کنار همدیگر بودهاند و این برای آیندهی این کشور
بسیار امیدوار کننده است .اما این ایستادگی مردم
افغانستان در برابر اختالفها و تنشهای مذهبی،
با افزایش تنشهای مذهبی بیرونی با چالش روبرو
شده است.
بعد از اینکه رییس جمهور اشرف غنی در ماه
سپتامبر گذشته ،قدرت را در دست گرفت ،تالشهای
مداومی را برای برقراری تماس با طالبان از طریق
عربستان سعودی ،پاکستان و ایران انجام داده
است .اما امواج اخیر خشونتها نشان میدهند که
افغانستان و یا هر ملت دیگری که در معرض بحران
قرار داشته باشد ،تا زمانی که قدرتهای رقیب برای
هژمونیطلبی منطقهیی شان ،از ناچاری و رنج مردم
آن سوءاستفاده کنند ،از گرفتار شدن به نزاعهای
مذهبی در امان نخواهد بود.
جنگ نیابتی ایران و عربستان به تمام طرفهای
درگیر در مسئله افغانستان ،خاورمیانه و جنگ علیه
تروریزم ،پیام خطرناکی را میرساند .نظامیسازی
بیشتر منطقه ،دورنمای صلح و ثبات را تاریک خواهد
ساخت .ایران پیشاپیش به صورت تخمینی نیروی
 70000تا  120000نفری را برای مقابله با دولت
اسالمی آماده کرده است .هرچند عالقهمندی جمعی
برای شکست دادن گروههای تندرو وجود دارد،
نگرانی بعدی آیندهی این نیروی عظیم مسلح شده در
امتداد خطوط مذهبی است .از آنجاییکه قدرتهای
غربی با ایران بر سر معامله هستهیی در حال مذاکره
اند ،سرنوشت جنگهای نیابتی ایران و عربستان
هم باید به بحث گرفته شود .بدون یک پیشرفت
دیپلوماتیک در مورد رقابت مذهبی ،منطقه در آتش
جنگهای مذهبی خواهد سوخت.
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طرح نو صلح در افغانستان؛
'دوستی با دشمن؟'
هارون نجفیزاده " بی بی سی "

یادداشتهایسخیدادهاتف
توفان خرد

اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان ده
روز پیش میزبان نواز شریف نخستوزیر
پاکستان بود.
"همبستر شدن با دشمن ،سیاست
خشنودسازی و تسلیم و خیانت" ،اتهامهای
سنگینی است که سیاستمداران نگران
افغان از امضای تفاهمنامه اطالعاتی بین
امنیت ملی افغانستان و آژانس اطالعات
ارتش پاکستان ،ISI ،بر رهبران حکومت
وحدت ملی وارد میکنند.
جو بدبینی و نگرانی از تبادل اطالعات
و همکاری بین دو سازمان ،افغانستان را
چنان درنوردیده که حتی رهبران مجاهدینی
که برای مدتها تحت حمایت پاکستان
بودند و همچنان رابطه گرمی با اسالمآباد
دارند ،اقدام ریاست جمهوری را نکوهش
میکنند.
بیش از همه اما حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین و امرالله صالح و اسدالله خالد،
رئیسان امنیت ملی دوران او از این توافق
برآشفتهاند و باور دارند سیاست تازه دولت
اشرف غنی بستر رخنه آی.اس.آی را به
معتبرترین نهاد امنیتی کشور فراهم میکند.
دو منبع معتبر به بیبیسی گفتهاند که
حامد کرزی در تماس تلفنی با اشرف
غنی از او به تندی انتقاد کرده و ضمن
درخواست ابطال فوری تفاهمنامه گفته
نباید کاری کند که تاریخ افغانستان او را
"رهبر بد" لقب دهد.
در میان موجی از واکنشهای شدید،
شورای امنیت ملی افغانستان دیروز اعالم
کرد که تفاهمنامهای میان اداره امنیت ملی
افغانستان و سازمان استخباراتی ارتش
پاکستان امضا نشده ،و آنچه امضا شده

است پیشنویس تفاهمنامه است.
مشکلی به اسم پاکستان
جدیتر از همهجا مساله پاکستان در کاخ
ریاست جمهوری افغانستان یک نگرانی
عمده است .معمای چگونه کنار آمدن با
اسالمآباد بیشترین وقت رئیس جمهوری
را به خود اختصاص داده و راه پر پیچ و
خم پایان دادن به "جنگ پنهانی" جاری
بین دو کشور ،دغدغه اصلی اشرف غنی و
مشاورانش است.
یک مشاور ارشد او که به دلیل حساسیت
موضوع نمیخواهد نامش افشا شود
میگوید" :ما با یک دشمن وحشی طرف
هستیم که بجز نابودی افغانستان به چیز
دیگری فکر نمیکند".
اشرف غنی دیشب برای آب انداختن
سر آتش خشم سیاستمداران ،میزبان
رهبران جهادی و سیاسی در کاخ ریاست
جمهوری بود تا درباره تفاهمنامه اطالعاتی
که خبر امضای آن واکنشهای گستردهای
برانگیخت ،توضیح بدهد و هم مشوره و
پشتیبانی آنان را از برنامه صلحش جلب
کند.
رئیس جمهور غنی که در هشت ماه نخست
حکومت وحدت ملیاش سیاست متفاوت
و جسورانهای برای نزدیکی با پاکستان
در پیش گرفت ،با کوهی از مخالفتها
روبروست و سعی میکند اجماع رهبران
سیاسی را به وجود آورد.
رئیس جمهور غنی ،تا به حال سیاستهایی
را در قبال پاکستان دنبال کرده است که
برای سلف او به عنوان خطهای سرخ
جدی مطرح بود.
او با آرزوی صلح با طالبان که شماری

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
ویراستار :ناصری
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

زیادی باور دارند پاکستان به رهبری این
گروه پناه داده است ،کارتهای عمدهاش
را بازی کردهاست.
به اعزام نخستین دسته از افسران ارتش
برای آموزش در آکادمی کاکول پاکستان
تن داده ،برخالف عرف دیپلماتیک به دیدن
ژنرالهای پاکستانی به مقر فرماندهی ارتش
در راولپندی رفته ،علیه گروههای شورشی
ضد دولت پاکستان در خاک افغانستان
دست به ماشه برده و سرانجام هم این
تفاهمنامه را امضاء کردهاست.
گرچه در این هشت ماه تغییراتی در گفتار
رهبران پاکستان برای کشاندن طالبان به
میز مذاکره دیده میشود ،ولی در عمل
کوچکترین نشانهای از تغییر نه تنها دیده
نشده که بحران ناامنی افغانستان وارد یک
مرحله خطرناکتر هم شدهاست.
نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان ده روز
پیش به کابل آمد و گفت که طالبان هیچ
گزینهای جز رو آوردن به گفتگوهای صلح
با کابل ندارد.
این سفر ده روز پس از دیدار هیات سیاسی
طالبان با نمایندگانی از کابل صورت
گرفت که بر اساس گزارشها با حمایت
پاکستان انجام شد .قرار است دور دوم
مذاکرات غیررسمی دهم ماه جون در قطر
انجام شود و پیش از آنهم انتظار میرود
رئیس جمهور غنی به دوحه سفر کند.
امضای تفاهمنامه اطالعاتی بین اداره
امنیت ملی افغانستان و سازمان اطالعاتی
پاکستان واکنشهای گستردهای برانگیخت
حاال دولت افغانستان رهبران سیاسی را
با دو پرسش سخت مواجه کردهاست :آیا
صلح با پاکستان به نفع افغانستان است یا

نه؟ اگر پاسخ بله باشد ،سوال بعدی این
است که چه سازوکاری برای آن وجود
دارد؟
آقای غنی بارها گفته که صلح بهایی دارد،
اما نباید بهای آن سنگینتر از جنگ باشد.
صرف نظر از جد و جهدهای سیاسی و
نتیجه احتمالی آن ،بهنظر میرسد رئیس
جمهوری افغانستان بهای چنین صلحی را
به گردن گرفتهاست.
در محافل غیر رسمی صحبت از این
است که سیاست تازه آشتی جویانه دولت
افغانستان با پاکستان را میتوان در گرو
ضرباالجلی که گفته میشود دو ماه دیگر
از آن باقی است ،دانست و اگر آقای غنی
هم از قول و قرار پاکستان سرخورده شود،
شاید همان راهی را برود که دولتهای
پیشین پیمودهاند.

علی امیری کتابی نوشت با نام «خواب خرد» .من
این کتاب را «دیده ام» .یعنی نخوانده ام و به همین
خاطر با محتویات آن اکثرا موافق نیستم و در ضمن
انتقادهایی که دارم برای نویسندهاش طول عمر
آرزو میکنم .نمیخواستم این کتاب را نقد کنم،
اگرچه شد .منظور من این بود که نشان بدهم ما با
خواب خرد رو به رو نیستیم ،بل با توفان خرد سر
و کار داریم .نمونه بدهم؟
دولت افغانستان میگوید که با سازمان اطالعات
پاکستان تفاهمنامه امضا نکرده ،فقط پیشنویس
امضا کرده .خوب ،برادر متعهد! وقتی با گفتن این
حرف میخواهی خاطر ما را جمع کنی معنای اش
این است که امضای پیشنویس ارزشی ندارد .اگر
پیشنویس این قدر بی ارزش است ،خوب تو چرا
پایش امضا میکنی؟ یعنی ما نگرانتر شدیم!
از آن طرف این اسامه بن الدن را ببین .یک بیلیون
آدم به او امید بسته بودند .در نامهی به خانم خود
نوشته بوده که در «آن دنیا» میخواهد دوباره پیش
پدر او خواستگاری بیاید و عروسی کنند و به پای
همدیگر جوان شوند .این یابو مثال انجنیر بوده و
میخواسته جهان را پر از عدل و داد نماید.
امام جمعهی تهران گفت که حاال که گرانی است
و استکبار جهانی نمیگذارد با شکم سیر از سر
دسترخوان بخیزیم ،آخرین یافتههای دانشمندان
نشان میدهند که گرسنهگی «باید» خیلی مفید
است .گفت که گوشت نمیخوریم و هر روز با
یک وعده غذا قانع میمانیم و توجه مینماییم که
برگ درختان سبز هر ورقاش دفتری است معرفت
کردگار.
اینها نشانهی خواب خرد نیستند ،سیگنالهای
توفان عقل اند.

امضای تفاهمنامه اطالعاتی بین اداره امنیت ملی افغانستان و سازمان
اطالعاتی پاکستان واکنشهای گستردهای برانگیخت
حاال دولت افغانستان رهبران سیاسی را با دو پرسش سخت مواجه
کردهاست :آیا صلح با پاکستان به نفع افغانستان است یا نه؟ اگر پاسخ
بله باشد ،سوال بعدی این است که چه سازوکاری برای آن وجود دارد؟
آقای غنی بارها گفته که صلح بهایی دارد ،اما نباید بهای آن سنگینتر
از جنگ باشد .صرف نظر از جد و جهدهای سیاسی و نتیجه احتمالی
آن ،بهنظر میرسد رئیس جمهوری افغانستان بهای چنین صلحی را به
گردن گرفتهاست.
در محافل غیر رسمی صحبت از این است که سیاست تازه آشتی
جویانه دولت افغانستان با پاکستان را میتوان در گرو ضرباالجلی که
گفته میشود دو ماه دیگر از آن باقی است ،دانست و اگر آقای غنی هم
از قول و قرار پاکستان سرخورده شود ،شاید همان راهی را برود که
دولتهای پیشین پیمودهاند.

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

 ۶غذایی که چاقی شکمی را بدتر میکنند
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Waheed Omer
اگر رییس فعلی امنیت ملی افغانستان که در خط
مقدم حفاظت از منافع افغانستان قرار دارد از امضای
این تفاهم نامه ناخشنود است و تطبیقش را خیانت
به افغانستان میداند ٬اگر رییس سابق امنیت ملی
افغانستان( اسدالله خالد) امضای این تفاهم نامه
را ننگین میداند ٬و اگر رییس اسبق امنیت ملی
افغانستان (امرالله صالح) امضای این تفاهم نامه را خیانت کالن میداند ٬پس یک
جایی یک کسی با امضای این تفاهم نامه خیانت کالنی انجام داده است .اصوال
باید شورای ملی به این قضیه بپردازد و ریشه های این خیانت ننگین را دریابد .در
غیر آن نبیل هم برطرف میشود ٬به عوضش یک کسی دیگری آن را تطبیق خواهد
کرد!


عبدالشهید ثاقب
پاشنه آشیل تیم اصالحات و همگرایی
چندی پیش دکرت عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی ،در دیداری با یکی از اعضای
مجلس منایندگان تیم اصالحات و همگرایی را در
موقعیت خوبتر از تیم تحول و تداوم تعریف کرده
و گفته ﺑﻮﺩ که تیم ﺭﻗﻴﺐ به علت اختالفات درونی در آستانه فروپاشی است .او
مشخص ًا در این مورد به اختالفات موجود میان امتر و غنی ،همدرد و غنی و دوستم
و غنی اشاره کرده بود.
اما اکنون ،بر خالف سخنان آقای عبدالله ،به نظر میرسد تیمی که دچار اختالفات
درونی گردیده ،نه تحول و تداوم بل اصالحات و همگرایی است .امروزه از رهربی
تیم اصالحات و همگرایی نه تنها آقایان سیاف و بسمالله خان و قانونی و اسامعیل
خان ناراضی هستند ،بل گامنههایی وجود دارد که دامنه این اختالفات تا بدانجایی
رسیده که حتا دامنگیر اتحاد اسرتاتژیک عطامحمد نور  -عبدالله نیز گردیده است.
گفته میشود مهمترین علت بروز اختالف میان عطامحمد نور  -عبدالله ،موافقت
رییس اجرایی با نامزدوزیری ستانکزی میباشد .این در حالی است که عطامحمد
نور او را قاتل رهرب جمعیت اسالمی خوانده و میخواند.
پیامدهایی را که این اختالفها میان رهربی تیم اصالحات و همگرایی در پی
خواهد داشت تضعیف موقعیت آن تیم در درون حکومت وحدت ملی و ناکامی پروسه
تغییر نظام در لویه جرگه آینده خواهد بود .به نظر میرسد امیدهایی که برای تغییر
نظام داشتیم در حال دودشدن و بههوارفنت است.


Mukhtar Pidram
اگر چیزی که مثلن نجیب منلی می گوید تفاهم
نامه استخباراتی نهایی نشده و تنها پیش نویس
این تفاهم نامه امضا شده است ،اگر چیزی که
سخنگوی ریاست اجراییه می گوید روی منت
اصلی کار جریان دارد ،اگر چیزی که او خاله
دیگه هیلی ارشاد می گوید امنیت ملی برایش گفته فقط بخش تخنیکی تفاهم
نامه امضا شده و تفاهم نامه اصلی امضا نشده ،درست باشند ،به این معنا
است که یک چیزی امضا شده حاال معاون اول امنیت امضا کرده و یا رییس
امنیت و یا هم مشاور شورای امنیت ،فرقی منی کند .اما آیا پیش نویس یک
تفاهم نامه یا هر چیزی دیگری پیش از آن که منت اصلی آن نهایی شود،
قابل امضا هست ؟
امضا شدن تفاهم نامه یی میان استخبارات پاکستان و افغانستان پیش از این
توسط سخنگوی رییس جمهور و سخنگوی امنیت ملی تایید شده بود .امشب
خیلی جالب بود که سخن گوی ریاست اجراییه به جای این که پاسخ پرسش
ها را بدهد مثل قاضی ها حکم می کرد که کار شناسان باید این بگویند و آن
نگویند .با چنان بی رشمی دروغ می گویند که من واقعن خجالت می کشم.
از هیلی ارشاد که گالیه ندارم او با امتر پیوند جدایی نا پذیر دارد و باید هم از
کارهای او دفاع کند .اما آیا واقعن پیش نویس یک منت نهایی قابل امضا بین
مقام های دو کشور هست ؟


Fahim Naimi
راز ناپیدایی «امیراملومنین؟» مالعمر:
آیا در بارۀ این که چرا مال عمر همیشه از حوزه
عمومی ناپدید بوده است فکر کرده اید؟
جالب است بدانید که ناپیدایی مالعمر در حضور
عمومی به جذابیت وی در میان پیروانش افزوده
است .عدم حضور مال عمر در حوزه عمومی نگاه های انتقادی و سخره آمیز را
نسبت به وی سد کرده و نگذاشته است تا رقیبان سیاسی ضعف ها و کاستی
های وی را مورد بحث و گفتگو قرار دهند .رصفنظر از این که طالبان تا چه
حدی در جامعه ما مورد تنفر عموم مردم بوده اند؛ اما مال عمر شاید یگانه
سیاستمداری است که کمرت شکار طنز و متسخر نویسنده گان ،رسانه ها و
عامۀ مردم قرار گرفته است .در نتیجه این ناپیدایی و عدم حضور در عرصه
عمومی به میزان کاریزمای مالعمر در نزد پیروان و عالقمندانش افزوده و از
وی شخصیت روحانی ساخته است.
همچنین نباید فراموش کرد که ناپیدایی مال عمر از عرصه عمومی به
استخبارات پاکستان هم این فرصت را داده تا در میان طالبان نفوذ بیشرتی
داشته و آن ها را به شکل بهرتی ،بر اساس منافع خویش ،هدایت کند.
حال ،صلح احتاملی با طالبان سبب خواهد شد تا مالعمر به حوزه عمومی
کشیده شود و در نتیجه از آن شخصیت روحانی به یک فرد زمینی و خاکی
مانند هر سیاستمدار دیگر تبدیل گریده و به موضوع طنز و گفتگو مبدل شود.

برخی از غذاها هستند که به صورت چربی یک
راست در شکم شام م ینشینند و سبب ایجاد
اضافه وزنی تقریب اً فوری دقیق اً در هامن جایی
م یشود که شام من یخواهید .این نوع افزایش
وزن که به «بافت چربی عمیق» معروف است
و باعث چاقی شکمی شام م یشود ،هامن است
که هنگامی در استخر لباس شنا م یپوشید،
موجب خجالت شام م یشود .اما این افزایش
وزن ه مچنین م یتواند به مشکالت جدیتری
نظیر بیامریهای قلبی ،دیابت و آلزایمر منجر
شود .جایی که بدن کالریها را ذخیره م یکند
وابسته به هورمونهای شام است و برخی غذاها
موجب آغاز یک واکنش هورمونی دقیق و تجمع
چربی در شکم شام م یشوند.
خوشبختانه پژوهشی جدید با نام رژیم غذایی
شکم صفر ( )Zero Belly Dietاز دیوید زینچنکو
نویسنده کتاب پرفروش  ،The Abs Dietشش
غذای رایج که به چربی شکمی تبدیل م یشوند
( )insta-belly foodsرا به همراه چند غذای
جایگزین مبتکرانه برای کمک به برآورده
کردن خواست ههای غذایی شام بدون داشنت
شکمی برآمده معرفی م یکند.
* نوشاب ههای گازدار رژیمی
اگر م یخواهید تناس باندام خود را دوباره به
دست بیاورید ،بایستی مرصف نوشاب ههای
شیرین را کاهش دهید و آنها را با نوشاب ههای
رژیمی جایگزین کنید .آیا این کار درست
است؟ نه ،مطالعات اخیر ارتباط بین مرصف
نوشاب ههای رژیمی و دور کمر یا دور شکم
بزرگتر را نشان دادهاند .عالوه بر این ،مطالع هی
منترششده در ژورنال  Obesityنشان م یدهد که
مرصفکنندگان نوشاب ههای رژیمی نسبت به
افرادی که این نوع نوشاب هها را من ینوشند ،واجد
درصد باالتری چرب یها شکمی هستند .اما چرا؟
پژوه شگران تصور م یکنند که مرصفکنندگان
نوشاب ههای رژیمی میزان کالری که با مرصف
این نوشیدن یها رصف هجویی م یکنند را زیادتر
برآورد م یکنند و بنابراین بیشرت از حد معمول
غذا م یخورند.
ب ه جایش بنوشید :چای سفید(یک نوع چای
چینی اندکی اکسید شده از جوان هها و برگ
گیاه چای) .بر اساس یک بررسی منترششده
در ژورنال «تغذیه و متابولیسم» ،این نوع چای
از تشکیل سلولهای چربی جدید مامنعت و به
بدن در سوزاندن چرب یهای ذخیرهشده کمک
م یکند.
اگر م یخواهید کاهش وزن خود را ترسیع
کنید ،به چای سفید و چهار چای جادویی
دیگر ،چای زرشک ،چای پوئر (نوعی چای
سیاه تخمیرشده چینی)،چای اوالنگ (نوعی
چای نیم هتخمیرشده چینی) ،چای روبوز (یک
دمنوش رایج در آفریقای جنوبی) روی آورید.
* کچالوی رسخکرده
هر غذایی کربوهیدراتی مملو از چربی موجب
افزایش وزن شام م یشود اما چیزی تقریب اً

جادویی درباره اثر کچالوی رسخکرده بر سیستم
ذخیره چربی بدن شام وجود دارد .یک پژوهش
 ۲۰ساله در دانشگاه هاروارد نشان م یدهد
افرادی که ب هطور منظم کچالوی رسخ کرده
م یخورند ،هر  ۴سال بیش از یک کیلوگرم
اضاف هوزن پیدا م یکنند .در طی دوران مطالعه
افراد مرصفکننده کچالوی رسخکرده ب هتنهایی
حدود  ۷کیلوگرم وزن از خوردن این رسخکردن یها
به دست آورده بودند.
ب ه جایش بخورید :کچالوی شیرین رسخکرده
خانگی .یک کچالوی شیرین را از طول به
تک ههای باریک برش زده ،کمی روغن نارگیل
مخصوص پخ توپز (نوعی چربی که نسبت
به کره متایل کمرتی به ذخیره شدن ب هصورت
چربی شکمی دارد) ،منک ،مرچ و پودر سیر را
روی آن بپاشید و رسیع در یک فر با دمای ۱۷۵
درجه سانت یگراد قرار دهید تا برشته شوند.
زمانی که برای شام بیرون م یروید ب هجای
کچالوی رسخکرده همراه با غذایتان ،ساالد با
س سهای درس تشده با رسکه درخواست کنید.
* آبمیوه
این آبمیوه طبیعی است! مملو ازویتامین C
است! .پس چه چیزی اشکال دارد؟ با وجود
ای نکه یک آبمیوه  ۱۰۰درصد طبیعی انتخاب
بهرتی نسبت به یک نوشاب هی گازدار شیرین
شده است اما یک آبمیوه کام الً طبیعی نیز
هنوز واجد  ۳۶گرام قند در هر پیاله است ،تقریبا
معادل میزان قندی که از خوردن چهار دونات
به دست م یآورید .عالوه بر این ،بیشرت شیرینی
آبمیوهها ناشی از قند فروکتوز است؛ نوعی قند
که در گسرتش بافت چربی احشایی و درنتیجه
چاقی شکمی دخیل است.
به جایش بنوشید :برای کوچک کردن شکم
تان ،آن را با نوشیدن یک گیالس آب معدنی
فرحبخش گول بزنید .برای این کار کافی است
برشی از میوههایی نظیر پرتقال یا گریپ فروت
را به آب اضافه کرده و آن را رسد کنید .نکته
کلیدی در ای نجا حفظ پوست میوهها است
چون پوست مرکبات غنی از آنت یاکسیدان دی-
لیمونن است ،یک ترکیب قدرتمند که به خروج
سموم از بدن کمک م یکند و اجازه آزادسازی
چرب یهای احشایی ذخیرهشده را م یدهد.
* استیک گوشت دنده
مطالعات نشان م یدهد خوردن استی کهای
مناسب باعث باریک شدن میانتنه شام
م یشود؛ اما استی کهای گوشت دنده و استیک
گوشت قلوهگاه که یکی از  ۳مورد چربترین
بخ شهای گوشت گاو هستند خیر .یک بررسی
انجامشده ب هوسیله پژوه شگران چینی نشان
داد که داشنت یک رژیم غذایی غنی از گوشت
رسخ چرب و تازه با چاقی شکمی و افزایش دور
کمر همراه است.
به جایش بخورید :استیک مناسب را انتخاب
کنید .بدین ترتیب شام فواید سالمتی زیادی به
دست خواهید آورد.

* پیتزا
باید گفت :یک شب در یک پیتزافروشی مساوی
است با یک عمر تحمل چرب یها در شکم! در
واقع پیتزا دومین عامل بزرگ دریافت چرب یهای
اشباعشده در رژیم غذایی آمریکایی است (و
درست بعد از پنیر مخصوص خودش در رتبه دوم
قرار م یگیرد) .خوردن برشهای پیتزا مسئول
نیمی از دریافت غذایی چرب یهای اشباعشده
مسدودکننده رشیانها در میان آمریکاییان
است .پژوهشگران دریافت هاند که برخالف سایر
چرب یها انواع اشباع شده ب ه احتامل زیاد در
ناحیه شکمی ذخیره م یشوند.
ب ه جایش بخورید :بروسکتا بخورید .یک غذای
ایتالیایی شامل نان برشت هشده که روی آن سیر
مالیده شده و م یتواند روی آن مواد مختلفی
نظیر گوج هفرنگی ،سبزیها ،لوبیا ،گوشت،
پنیر ،روغ نزیتون ،منک و فلفل ریخته شود).
* چیپس کچالو
محققان معتقدند در رقابتی برای پیدا کردن
بدترین غذای انتخابی برای شکم شام یک
برنده وجود دارد و آن چیپس کچالو است.
این امر فقط به خاطر داشنت چرب یهای اشباع
شده که موجب ایجاد چاقی شکمی و به خاطر
پوشیده شدن از منک که موجب ایجاد ورم
در شام م یشود ،نیست؛ حتی به خاطر میزان
کالری باالی آن هم نیست ،چون اسن کهایی
با میزان کالری بیشرت نیز وجود دارند.علت
زیانآور بودن خوردن آنها مخصوصا در مورد
چاقی شکمی ویژگ یهایی که این چیپ سها
دارند ،نیست ،بلکه یک ویژگی است که آن را
ندارند :توانایی ای نکه در شام احساس سیری به
وجود آید .خوردن چند پرچیپس ممکن است
در نهایت به خوردن متام چیپ سهای درون یک
بسته بزرگ بینجامد ،ب هسادگی ب های نعلت که
بدن ما انتظار دارد که هر وقت غذا م یخوریم
باعث سیر شدن آن شویم.
در افراد رشک تکننده در یک مطالعه ،مرصف
روزانه چیپس موجب اضافه شدن حدود یک
کیلوگرام چربی شکمی در طی یک دوره
چهارساله شد .بنابراین اگر شام مرصف چیپس
را کنار بگذارید حتی بدون ایجاد تغییر در رژیم
غذایی خود ،م یتوانید ب هطور مستقیم بیشرت از
 ۲۵۰گرام از چربی شکمی خود را کاهش دهید.
ب ه جایش بخورید :اشتیاق خوردن خود به
چیپ سهای منکی را م یتوانید با خوردن چیپسی
به نام  Beanitosکه از لوبیا سفید ،برنج قهوهای،
روغن و ادویه درس ت شده ،فرو بنشانید .این
اسنک مناسب بافت و طعم دلپذیری داشته و
یادآور ناچوهای ( )Nachoسنتی (اسنکی با
اصلیتی مکزیکی که از چیپ سهایی درس تشده
با تورتیال یا نان جواری مکزیکی همراه با پنیر،
سس ،زیتون و ادویه تشکی ل شده است) است
ولی نسبت به آنها چربی اشباعشده کمرتی
دارد.
منبع :مجله انرتنتی بهرتی نها
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اولین بازی توماس فرمالن
برای بارسلونا
به نظر م یرسد که امشب در غیاب
ستارگان اصلی بارسلونا ،لوئیس انریکه
به بسیاری از بازیکنان نیمکت نشین و
کم شانس خود مقابل دپورتیوو میدان
خواهد داد.
بارسلونا دو هفته پیش پس از برتری
 0-1در زمین اتلتیکو ،قهرمانی خود در
اللیگا را مسجل کرد و همین مساله
به انریکه اجازه خواهد داد تا امشب در
آخرین بازی بارسا مقابل دپورتیوو ،به
برخی ستارگان خود اسرتاحت دهد.
رسمربی بارسا دیروز در نشست خربی
خود این موضوع را تایید کرد و بر این
اساس ،انتظار م یرود که یوردی ماسیپ
درون دروازه قرار بگیرد .توماس فرمالن،
مدافع بلژیکی نیز که تابستان گذشته

از آرسنال به بارسا پیوست و به دلیل
مصدومیت هرگز نتوانست در بازیهای
رسمی برای این تیم به میدان برود،
امشب اولین بازی خود را برای بارسلونا
انجام خواهد داد .فرمالن دسامرب گذشته
در فنالند جراحی شد و حاال به فرم ایده
آل برای بازی رسیده است.
بارترا و ژاوی نیز بازیکنان فیکس بارسا
در مقابل دپورتیوو خواهند بود .این
آخرین بازی ژاوی در اللیگا با پیراهن
بارسلونا خواهد بود.
در مترین دیروز بارسلونا ،نیامر بصورت
انفرادی به مترین پرداخت و حضور او در
بازی امشب در هال های ابهام قرار دارد.
اگر نیامر به موقع نرسد ،پدرو به جای
وی بازی خواهد کرد.

نیمار :برزیل با دونگا،
شماره یک جهان میشود
تیم ملی برزیل پس از ای نکه در جام جهانی  2014نتایج
کابوس واری گرفت ،خود را برای حضور قدرمتندانه در کوپا
آمریکای  2015شیلی آماده م یکند.
پس از امتام جام جهانی ،کارلوس دونگا ،جانشین لوئیز
فیلیپه اسکوالری در تیم ملی برزیل شد و در اولین اقدام،
بازوبند کاپیتانی را از تیاگو سیلوا گرفت و به نیامر داد.
بسیاری بر این باورند که برزیل با اندیش ههای دونگا و
درخشش نیامر که در  8بازی اخیر برای بارسا  8گول زده و
فصل بسیار خوبی را نیز پشت رس گذاشته است ،م یتواند
قهرمان کوپا آمریکا شود.
نیامر در همین رابطه به نرشیه رکورد گفت ":در برزیل ،همیشه
بازیکنان با کیفیت زیادی وجود دارند .ما تیم بزرگی داریم که
م یتواند در هر تورمننتی قهرمان شود .به کمک دونگا ،برزیل
م یتواند یک بار دیگر شامره یک دنیا شود.اگر خوب مترین
کنیم ،متحد باشیم و به دستورات مربی خوب گوش کرده و
عمل کنیم ،م یتوانیم به بهرتین تیم دنیا بدل شویم".
برزیل روز  5جون یعنی یک روز قبل از فینال لیگ قهرمانان
که بین بارسلونا و یوونتوس برگزار م یشود ،در دیداری
دوستانه در سائوپائولو،به مصاف مکزیک خواهد رفت .نیامر
در این رابطه گفت ":مکزیک تیمی بزرگ و باکیفیت است.
این تیم همیشه مقابل برزیل بهرتین بازیها را به منایش
گذاشته اما من من یخواهم در این بازی حضور داشته باشم.
دوست دارم برای بارسا در فینال لیگ قهرمانان مقابل
یوونتوس بازی کنم".

گواردیوال:
منتقدانم بهتر است ساکت باشند

بایرن مونیخ امشب آخرین بازی فصل خود
را در آلیانس آرنا مقابل ماینتس برگزار
خواهد کرد.
بایرن که مدتهاست قهرمانی خود در
بوندسلیگا را مسجل کرده ،در فصل جاری
نتوانست جز این عنوان ،افتخار دیگری را
کسب کند .این تیم سه شکست متوالی در
بوندسلیگا داشته و در جام حذفی و لیگ
قهرمانان نیز برابر دورمتوند و بارسلونا
ناکام ماند .مسال های که انتقادات از
گواردیوال را شدت بخشیدند.
رسمربی اسپانیایی بایرن ،در نشست خربی
دیروز خود گفت ":اگر بایرن مونیخ دوست
دارد هر ساله فاتح سه گانه شود ،بهرت

است به دنبال مربی دیگر باشد؛ چون من
آن مربی ای نیستم که چنین توانایی ای
را داشته باشد .اینجا در آملان همه در مورد
فوتبال صحبت کرده و انتقاد م یکنند.
پاسخ من به منتقدانم این است که بهرت
است ساکت باشند و به قهرمان آملان
احرتام بیشرتی بگذارند.
شاید قهرمانی در چمپیونزلیگ ،اعتبار و
شخصیت زیادی داشته باشد .شاید این
جام معتربترین افتخار در سطح باشگاهی
دنیا باشد ولی برای ما ،قهرمانی آملان
مهمرتین چیز بود و به آن هم رسیدیم.
امیدوارم فردا با برتری بر ماینتس ،به روند
 4شکست متوالی خودمان پایان دهیم".



بویو  :دخیا بهترین دروازهبان
برای ریال است



دخیا؛ شانزدهمین اتلتیکویی
در اردوگاه دشمن؟
داوید دخیا به احتامل فراوان در پایان فصل
جاری منچسرتیونایتد را پس از  4سال ترک
کرده و به ریال مادرید خواهد پیوست.
عم لکرد متوسط ایکر کاسیاس در چارچوب
دروازه ریال مادرید و انتقادات وسیع
هواداران از او در فصل جاری ،سبب شده
تا مدیران ریال به فکر جذب یک دروازهبان
شاخص باشند .داوید دخیا بر اساس اخبار
منترش شده در رسان ههای اسپانیایی و
انگلیسی ،گزینه شامره یک ریال یها برای
جانشینی کاسیاس محسوب م یشود.
طبق ادعای مارکا ،حتی توافقات کامل
بین دخیا و ریال مادرید صورت گرفته و
تنها گرفنت موافقت منچسرتیوایتد باقی
مانده است .اگر انتقال دخیا به ریال مادرید
قطعی شود ،او شانزدهمین بازیکنی
خواهد شد که با وجود پوشیدن پیراهن
اتلتیکو در یک مقطع ،به ریال مادرید
پیوسته است.

دخیا فوتبال خود را از تی مهای پای های
اتلتیکو رشوع کرده و به دروازهبان اول این
تیم نیز بدل شد .او سال  2011از اتلتیکو
به یونایتد پیوست و در حالیکه هواداران
اتلتیکو منتظر بازگشت او به تی مشان
هستند او راهی اردوگاه دشمن یعنی ریال
مادرید خواهد شد.
پیش از او ،آخرین بازیکنی که از اتلتیکو
به ریال پیوسته ،سانتیاگو سوالری آرژانتینی
است که  13سال پیش با سقوط اتلتیکو به
دسته دوم ،راهی ریال شد .پیش از سوالری
نیز سولر ،یورنته و هوگو سانچس چنین
مسیری را پیموده بودند .با این تفاوت که
این سه ،ابتدا به تیمی دیگر رفته و سپس
بصورت غیرمستقیم راهی ریال شدند.
پارا ،گروسو ،پرز پایا ،پرودن ،پاچکو،
باررسو ،ایپینیا ،اوالسو ،کاسمه ،مارین و
اوردونیز نیز  11بازیکن دیگری هستند که
از اتلتیکو به ریال رفته اند.



آمار استثنایی بارسلونا
در سال 2015
شکست روز  4جنوری در زمین سوسیداد
و حاشی ههای فراوان پس از آن شکست،
بسیاری را بر این گامن داشت که بارسا یک
سال توام با ناکامی دیگر را پیش رو خواهد
داشت اما ای نگونه نشد.
حاشی ههای پس از آن بازی م یتوانست
هر تیمی را به مرز نابودی نزدیک کند اما
بارسلونا در ادامه کار ثابت کرد که از چه
مجموعه منظم و متحدی برخوردار است.
بارتومئو و انریکه بسیار خوب توانستند
بحران رخ داده را مدیریت کنند و بارسلونا
یک بازی مانده به انتهای اللیگا و سه بازی
به انتهای فصل ،بهرتین تیم سال 2015
دنیا به روایت آمار است.
کاتاالنها پس از آن شکست 20 ،بازی
در اللیگا و  30بازی در همه رقاب تها
برگزار کرده و آمار ثبت شده برای این تیم

استثنایی است .در اللیگا ،بارسلونا پس
از شکست در زمین سوسیداد ،تنها مقابل
ماالگا شکست خورد و در زمین سویا نیز به
تساوی  2-2دست یافت .کسب  18پیروزی
از  20بازی ،قهرمانی شامره  23اللیگا را
برای این تیم به همراه داشت.
اگر بخواهیم همه رقاب تها را لحاظ کنیم،
بارسلونا  27پیروزی از  30بازی اخیر خود
کسب کرده و یک شکست برابر بایرن در
بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان،
به شکست برابر ماالگا و تساوی برابر سویا
اضافه خواهد شد.
آمار گولهای زده و خورده بارسلونا نیز
جالب است 69 .گول زده در مقابل تنها
 12گول خورده .بی جهت نیست که همه
کارشناسان این تیم را شانس اول قهرمانی
اروپا در مقابل یوونتوس م یدانند.

این روزها بحث پیوسنت دخیا به ریال مادرید از
منچسرتیونایتد ،به یک موضوع داغ رسان های در اسپانیا و
انگلیس مبدل شده است.
داوید دخیای  24ساله 4 ،فصل است که برای یونایتد بازی
م یکند و امسال به عنوان بهرتین بازیکن فصل این باشگاه
انتخاب شد .او دو پیشنهاد متدید قرارداد یونایتد را رد کرده
و طبق ادعای رسان ههای اسپانیا ،در آستانه پیوسنت به ریال
مادرید قرار دارد.
پاکو بویو ،دروازهبان سابق باشگاه ریال مادرید در دهه  80و ،90
در همین رابطه به مارکا گفت ":دخیا دروازهبان فوق العادهای
است و تاثیرگذاری او در نتایج این فصل منچسرتیونایتد را
من یتوان انکار کرد .او در یونایتد بهرتین بازیها را از خود به
منایش گذاشته و فکر م یکنم به زودی در تیم ملی نیز جای
کاسیاس را خواهد گرفت .اگر مدیران ریال به شایستگ یهای
دخیا باور دارند و م یخواهند که او را به خدمت بگیرند ،باید
بگویم که بهرتین انتخاب ممکن را داشته اند .دخیا گزینه
کامال مناسبی برای دروازه ریال خواهد بود”.
بویو در مورد شایعه جانشینی بنیتس در ریال بجای آنچلوتی
نیز گفت ":بنیتس با ریال مادرید و فضای حاکم بر آن،
آشنایی کامل دارد .او مربی با شخصیتی است و سابقه
هدایت تی مهای بزرگی را دارد .افتخارات خوبی نیز در کارنامه
مرب یگری او به چشم م یخورد".


واکنش لواندوفسکی
به اظهارنظر تند مربی هانوفر

بایرن مونیخ پس از مسجل شدن قهرمانیش در بوندسلیگا،
هر  4بازی بعدی خود را با ناکامی پشت رس گذاشته است.
سه هفته پیش ،بایرن مونیخ سومین قهرمانی متوالی خود
در بوندسلیگا را جشن گرفت اما شکس تهای این نیز تیم
از هامن لحظه از راه رسیدند 4 .شکست پی در پی مقابل
دورمتوند در جام حذفی ،لورکوزن ،آگزبورگ و فرایبورگ در
بودنسلیگا و همچنین ناکامی در راهیابی به فینال لیگ
قهرمانان مقابل بارسا ،باعث شده تا انتقادات از بایرن و
گواردیوال افزایش یابند.
شکست بایرن از فرایبورگ سبب شد تا هانوفر نیز در منطقه
سقوط قرار گرفته و یک هفته مانده به انتهای فصل،
خطر دسته دوم را بیش از همیشه احساس کند .شاتس
اشنایدر ،مربی جوانان باشگاه هانوفر ،پس از شکست بایرن
از فرایبورگ ،در اظهارنظری تند ،بایرن را به تیم هرزهها
تشبیه کرد.
اظهارنظری که واکنش روبرت لواندوفسکی ،مهاجم
لهستانی بایرن را در پی داشت .او به بیلد گفت ":هانوفر
روزهای سخت و پراسرتسی را تجربه م یکند .آنها از سقوط
به دسته پایین تر م یترسند و احتامال همین مساله باعث
شده تا شاتس اشنایدر چنین اظهارنظری را مطرح کند.
او تحت تاثیر جو پرفشار هانوفر،سخنان نسنجیدهای را به
زبان آورده است .بایرن تیم قهرمانان است نه تیم هرزه ها.
من با ماسک مقابل فرایبورگ بازی کردم .نویر هم با وجود
مشکل پهلو درون دروازه ایستاد .ما همه تالشامن را برای
پیروزی انجام دادیم اما نشد”.



انریکه :
در مورد آینده هنوز تصمیمی نگرفته ام

بارسلونا که قهرمانی خود در اللیگا را با
پیروزی  0-1بر اتلتیکو قطعی کرد ،امشب
در نوکمپ به مصاف دپورتیوو خواهد رفت.
این بازی البته بیشرت از منظر خداحافظی
ژاوی با هواداران بارسلونا جذاب خواهد
بود.ضمن ای نکه دپور هم خطر سقوط به
دسته دوم را احساس م یکند و با متام قوا
مقابل بارسا قرار خواهد گرفت.
لوئیس انریکه ،رسمربی بارسلونا ،دیروز
در نشست خربی این بازی گفت ":فردا
روز جشن در نوکمپ خواهد بود ولی نباید
فراموش کرد که پیش از هرگونه جشنی،
یک بازی برگزار خواهد شد و ما قصد داریم
منایش همیشگ یمان را برابر دپورتیوو
ارائه دهیم .این بازی فرصت خوبی برای
بازیکنان نیمکت نشین خواهد بود.
پیروزی در بازی فردا م یتواند روحیه ما
برای دو فینال مهم پیش رو (کوپا دل
ری برابر بیلبائو و لیگ قهرمانان مقابل
یوونتوس) را افزایش دهد”.
انریکه در مورد خداحافظی ژاوی از بارسا و
نقش او در موفقی تهای این فصل تیمش
گفت ":واضح است که ژاوی نقش موثری
در موفقی تهای این فصل ما داشته است.
او تصمیم خود برای جدایی را گرفته و به
درستی آن نیز اطمینان دارد .او به سنی
رسیده که فکر م یکند جدایی بهرتین راه
حل است .اگر سن ژاوی باالتر من یرفت،
 25بار دیگر نیز با او متدید قرارداد
م یکردیم.
امشب در نوکمپ ،هواداران از او تقدیر
خواهند کرد .ژاوی دو جام دیگر را نیز
م یتواند باالی رس بربد .او سالهاست که

کاپیتان بارساست .امسال شاید اولین
سالی بود که کاپیتان اول ما بود ولی
مهم نیست که کاپیتان چندم تیم باشد.
ژاوی همواره در رختکن یک وزنه مهم
محسوب م یشد .همچون تعدادی دیگر از
بازیکنان که با وجود کاپیتان نبودن ،همه
روی آنها حساب م یکنند”.
انریکه در مورد نیامر و ای نکه او به سطح
تاثیرگذاری برزیل یهای سابق بارسلونا،
روماریو ،رونالدو و ریوالدو رسیده یا
خیر گفت ":هنوز مشخص نیست .سه
بازیکنی که نام بردید در زمان خود خارق
العاده بودند .آنها گولهای فراوانی برای
بارسا به مثر رساندند .من یتوانم بگویم
که کدام یک بهرت بوده اند اما م یتوانم
بگویم که نیامر حداقل از این سه بازیکن
عق بتر نیست”.
رسمربی بارسا در مورد ای نکه تصور م یکرد
در اولین سال حضورش روی نیمکت
بارسا بتواند تا این اندازه به فتح سه گانه
نزدیگ شود گفت ":خیر .واقعا انتظارش را
نداشتم ولی در بارسلونا همیشه به دنبال
حداکرثها هستم .نزدیک شدن به فتح
سه گانه در اولین سال مربیگری ام در
بارسلونا ،خارج از تصورم بود”.
انریکه در پاسخ به سوالی در مورد ادامه
حضورش در بارسلونا گفت ":این موضوعی
نیست که دوست داشته باشم در موردش
صحبت کنم .هنوز با مدیران باشگاه در
مورد ادامه همکاری صحبت نکرده ام و
تصمیمی هم گرفته نشده است .فقط
روی بازیهای آینده مترکز کرده ام نه چیز
دیگری".



ارجاع پرونده انتقال نیمار
به دادگاه بارسلونا

دادگاه ملی اسپانیا تصمیم گرفت تا
پرونده جنجالی انتقال نیامر از سانتوس
برزیل به بارسلونا در سال  2013را به
دادگاهی در بارسلونا ارجاع کند.
مدت هاست که باشگاه بارسلونا درگیر
پرونده مشهور به قضیه نیامر است.
ساندرو راسل رئیس پیشین باشگاه و
بارتومئو رئیس فعلی ،هر دو متهم به
دستکاری قرارداد نیامر ،عدم اعالم درست
مبلغ انتقال و فریبکاری مالیاتی هستند.

این پرونده در دادگاهی در شهر مادرید
در دست بررسی بود و حتی پیش بین یها
از احکام شدید بر ضد راسل و بارتومئو
حکایت داشتند .احکامی چون زندانی
شدن و پرداخت جریم های سنگین.
انتقادات زیادی در محافل رسان های
کاتالونیا بر ضد این دادگاه شده بود .برخی
در بارسلونا حتی از دسیسه پشت پرده
باشگاه ریال مادرید در این مورد صحبت
کرده اند.

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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حمله بر پاسگاههای پولیس
در ارزگان چندین کشته برجا گذاشت

اطالعات روز :مقامهای محلی در والیت
ارزگان از کشته شدن دهها شورشی در
نتیجهی حملهی گروه طالبان بر پاسگاههای
پولیس در چهار نقطهی این والیت خرب
دادهاند.
دفرت رسانههای والیت ارزگان با نرش
خربنامهای اعالم کرد که در دو روز اخیر طالبان
بر پاسگاههای پولیس در شهر ترینکوت ،مرکز
این والیت و در ولسوالیهای ارزگان خاص،
شهید حساس و دهراوود حمله کردهاند.
در این خربنامه آمده که در جریان این حمالت
هفت تن از نیروهای امنیتی کشته و هفت
تن دیگر زخمی شدهاند .همچنان شامر
تلفات و زخمیهای شورشیان در این حمالت
دهها تن گزارش شده است .قامهای والیت
ارزگان میگویند ،در مناطق که گروه طالبان
حمله کرده ،نیروهای تازه نفس فرستاده شده
و اکنون عملیات پاکسازی در این مناطق

جریان دارد.
همچنان باشندگان ولسوالی دهراوود گفته که
نربد میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب
در این منطقه جریان دارد و هر دو طرف از
سالحهای سبک و سنگین علیه یکدیگر
استفاده میکنند .گروه طالبان در این مورد
ادعا کرده که در چند روز اخیر چندین پاسگاه
پولیس را در والیت ارزگان به ترصف خود
درآورده و دهها تن از نیروهای امنیتی را
کشتهاند.
گفته میشود که پس از ترور مطیع الله،
فرمانده پولیس ارزگان در کابل ،ناامنیها در
این والیت افزایش یافته است .با آنکه دو
ماه از ترور فرمانده پولیس ارزگان میگذرد؛
اما تاکنون هیچ کسی از سوی دولت به عنوان
فرمانده پولیس ارزگان تعیین نشده است.
تاکنون از تلفات احتاملی غیرنظامیان در این
درگیریها گزارشی منترش نشده است.

web: www.etilaatroz.com
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سفیر امریکا:
افغانستان با همسایگان خود روابط نیک برقرار کند
اطالعات روز :سفیر ایاالت متحدهی
امریکا در سازمان ناتو میگوید که افغانستان
باید با کشورهای همسایهی خود روابط حسنه
برقرار کند.
دک لوت ،سفیر ایاالت متحدهی امریکا در
ناتو ،به روز پنج شنبه ( 31ثور) از مقر ناتو در
بروکسیل از طریق تماس ویدیویی در نشست
با خبرنگاران در کابل به نشست وزيران امور
خارجهی کشورهای عضو ناتو در انتالياى
ترکيه اشاره کرد .او گفت که وزيران خارجهی
بيش از  ٤٢کشور و کشورهاى متحد ناتو ،در
مورد افغانستان بحث نمودند و از کمکها و
همکاریهاى شان اطمينان دادند.
دک لوت افزود که ناتو بیش از یک دهه ،در

افغانستان سرمایهگذاریهای فروان کرده که
افغانستان باید از آن استفاده نماید .او گفت
که جامعهی جهانى به کمکهاى دراز مدت
با افغانستان متعهد است و هفتهی گذشته در
نشست وزيران خارجهی ناتو درانتاليا ،به
همکاريهاى بلند مدت با افغانستان تأکيد
شد.
او افزود که حکومت افغانستان بايد
حکومتدارى خوب را ايجاد کند ،تعهداتاش
با جامعهی جهانى را عملى نمايد و با
کشورهاى همسايهاش عاليق بهتر را تأمين
نمايد.
سفير امريکا در ناتو مى گويد «:جغرافیهی
منطقه عوض نمىشود ،افغانستان با

همسايههاى کنونىاش وجود خواهد داشت،
بنابرين حکومت افغانستان بايد تالش کند
تا روابط نيک را با همسايههایىش برقرار
نمايد» .در پاسخ به این پرسش که ماموريت
آيندهی ناتو با افغانستان نياز به قرارداد جديد
خواهد داشت؟ گفت« :نخير ،توافقنامهی
امنيتى که سال گذشته با افغانستان به امضا
رسيد  ،مأموريت جديد در پرتو همان قرارداد
آغاز مىشود».
وزيران امور خارجهی ناتو ،هفتهی گذشته
در نشست در انتاليا در مورد آغاز مأموريت
آينده فيصله نمود و قرار است که در نشست
وزيران دفاع ناتو در ماه آينده ،پالنهاى اين
مأموريت مورد بررسی قرار گيرد.

جلوگیری از یک حملهی انتحاری در کابل
اطالعات روز :ریاست عمومی امنیت ملی
با نشر خبرنامهای از جلوگیری از یک حملهی
انتحاری در شهر کابل خبر داده است.
در خبرنامهای این امنیت ملی آمده که مأموران
امنیت ملی به روز پنج شنبه یک فرد انتحاری
همرا با یک عراده موتر مملو از مواد انفجاری
را بازداشت کردهاند .به نقل از این خبرنامه ،این
شخص قصد انجام حملهی انتحاری را در یکی از
نقاط کلیدی شهر کابل داشت است.

این در حالی است که در دو هفتهی اخیر کابل
شاهد چندین حملهی انتحاری بوده است .سه
حملهی جداگانه بر کارمندان دادستانی کل در
غرب کابل و یک حملهی انتحاری در پارکینگ
وزارت عدلیه چندین کشته و زخمی برجا گذاشت.
به گفته امنیت ملی با بازداشت این شخص از یک
حادثهی خونین تروریسی جلوگیری شده است.
از سوی هم مأموران ریاست عمومی امنیت ملی
در عملیات دیگر ،سه تن تروریست را در شهر

هرات بازداشت کردهاند .در خبرنامهای امنیت
ملی آمده که سه تن به نامهای نصراهلل مشهور
به «عجر» ،نثار احمد و سید احمد باشندگان
ولسوالی انجیل که مصروف فعالیتهای تخریبی
و تروریستی در مربوطات والیت هرات بودند ،باز
داشت شدهاند.
به نقل از این خبرنامه ،مأموران امنیت ملی از نزد
این افراد دو میل ماشیندار پیکا را نیز به دست
آوردهاند.

