مقامهای طالبان و افغانستان
و گفتگوهای محرمانه در چین
مقامها روز دو شنبه گفتند که یک فرستادهی صلح افغانستان در
سلسله تالشها به منظور باز نگهداشتن احتمال گفتگوهای رسمی صلح
در افغانستان ،هفتهی گذشته در غرب چین با مقامهای پیشین طالبان
که روابط نزدیک با سازمان استخبارات پاکستان دارند ،دیدار کردند.
این دیدار که توسط چین میزبانی و تا حدودی توسط مقامهای طالبان
سازماندهی شد؛ روزهای چهار شنبه و پنجشنبه هفتهی گذشته در
ارومقی ،مرکز منطقهی غربی سینکیانگ که با افغانستان و پاکستان
مرزهای کوهستانی دارد و خانهی تعداد زیادی از مسلمانان...
 846چهار شنبه
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وزارت داخله:
از خیزشهای مردمی علیه طالبان حمایت میکنیم
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اوباما:
افغانستان تاهنوز یک محل خطرناک است

اطالعات روز :بارک اوباما ،رییس جمهور امریکا روز دوشنبه در مراسم یاد
بود از قربانیان نیروهای امریکایی در افغانستان گفته تا هنوز افغانستان یک محل
خطرناک است .امریکا نیروهای خود را تا سطح دفاع از سفارت این کشور در
کابل ،کاهش میدهد و تا سال  2016تمامی نیروهای امریکایی افغانستان را
ترک خواهند گفت .اوباما همچنین در این مراسم گفته است«این شاید نخستین
مراسم یاد بود ،پس از پایان یافتن جنگ ما در افغانستان باشد؛ اما زمانیکه
صحبت میکنیم ،ما آگاه استیم که مردان و زنان ما در لباس نظامی...

صفحه2

صفحه2

داستان ناگفتهی
قتل اسامه بن الدن

روز بعد ،جان برینان ،مشاور ارشد اوباما در امور مبارزه با تروریزم در آن زمان،
وظیفه داشت که وجهه و اعتبار اوباما را حفظ کند و اظهارات بیمورد او را در
جریان آن سخنرانی ،توجیه کند .او جزئیات بیشتر اما گمراهکنندهتر را دربارهی
حمله بر مجتمع بن الدن و کشتن او ،بیرون داد .او صحبتش را ثبت کرده و در آن
صفحه4
گفت که این مأموریت توسط تیمی از گروه عملیات ویژهی...

مناطق مرکزی،
رنج محرومیت و نیاز به توسعه

شورای امنیت ملی:
ما مسئول تهیه پیشنویس تفاهمنامه
استخباراتی با پاکستان نیستیم

این روزها تصویرهای از زندگی و ساختمانهای دولتی از والیت دایکندی در
شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که گویای فقر مردم و عدم توجه دولت
به بازسازی در این والیت میباشد .تصویری نشان میدهد که مدیریت معارف یکی
از ولسوالیهای آن در یک ساختمان کهنه میباشد و تصویر دیگری ،گویای ایناست
که اداره یکی از ولسوالیهای آن در یک قلعهای که دیوارههای گلی ...صفحه5
اطالعات روز :دفتر شورای امنیت ملی روز گذشته با نشر خبرنامهای اعالم کرد
که این شورا مسئول تهیه پیشنویس تفاهمنامهی استخباراتی میان ادارهی امنیت
ملی و ادارهی استخبارات پاکستان نیست و مسئولیت هماهنگی روند مشورهدهی
آن را نیز به عهده ندارد .در خبرنامهای این شورای امنیت ملی آمده است،
شورای امنیت ملی در هیچیک از مراحل تهیه پیشنویس و روند مشورهدهی که
به این ارتباط به راه انداخته شده دخیل نبوده و از این رو هیچگونه مسئولیتی را
در تهیه و ترتیب سند تفاهمنامهی همکاریهای استخباراتی...
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چشمانداز مبهم حقوق بشر
در افغانستان



شهریار فرهمند

بیش از چهارده سال از تالش حکومت افغانستان و جامعهی
جهانی برای نهادینه ساخنت حقوق برش در افغانستان
میگذرد؛ اما هنوز هم حقوق برش یک مفهوم غریب است
و همه روزه حقوق برشی شهروندان به گونههای مختلف در
رسارس کشور به شکل علنی و عریان صورت میگیرد.
حقوق زنان ،حقوق کودکان ،حقوق اقلیتها و در کل،
حقوق برش ،اکنون به روندی ملول و مأیوسکننده در
افغانستان تبدیل شده است .بیش از سیزده سال است که
دولت افغانستان و جامعهی جهانی برای تأمین ارزشهای
حقوق برشی مبارزه میکنند؛ اما هنوز هم وضعیت زنان و
کودکان نسبت به سیزده سال پیش هیچ تفاوتی نکرده است.
از بسکه موارد خشونت و بدرفتاری با زنان و کودکان تکرار
شده ،دیگر اولویت حقوق برش تبدیل به تراژدی حقوق برش
شده است .سنگسار و محکمههای صحرایی ،گوش و
گلو بریدنها ،تجاوز بر زنان و کودکان ،خودسوزی ،قطع
انگشتان و دیگر شیوههای جنایت در برابر کودکان و زنان،
به موضوع بحث حقوق برش در افغانستان بدل شده است.
وقتی از حقوق برش سخن میگوییم ،پیش از اینکه ارزش،
زندگی و رفتار حقوق برشی در ذهن ما خطور کند ،موارد و
شیوههای مختلف جنایت علیه زنان و کودکان در ذهن ما
مجسم میشوند .این امر نشان میدهد که هنوز حقوق برش
به مثابهی یک ارزش و رفتار حقوق برشی در ذهن مردم
افغانستان نهادینه نشده و متام بگومگوها در جهان بیرونی و
ذهنی مردم افغانستان ،واکنشی میباشد.
متأسفانه هر روز شاهد موارد تازهی خشونت و بدرفتاری با
زنان و کودکان و انتشار گزارشهای حاکی از بدترشدن
اوضاع هستیم .بدبختی اینجاست که این وضعیت به
سمت منفی در حرکت است و هیچ روزنهی امیدی به چشم
منیخورد .وضعیت حقوق برش در کشور رو به وخامت است و
چالشهای فراروی آن به دلیل بیثباتیها ،آیندهی نامعلوم
و از همه مهمتر ،روند روبهرشد افراطیت و دگماندیشی،
روزبهروز فربهتر میشود.
همهروزه کودکان مظلوم و بیپناه خیابانی در شهرها و
روستاهای افغانستان از سوی مردان مورد تجاوز جنسی و
استثامر قرار میگیرند که نه رسانهای صدای نحیف آنها
را میشنود و نه نهادهای حقوق برشی و نهادهای مدنی و
فرهنگی یا مسئوالن دولتی مظلومیت آنها را میبینند .این
امر عوامل گوناگون دارد .باورهای کور قبیلهای ،سنتهای
جاهالنه ،فرهنگ مردساالرانه ،بینظمیها و وجود گروههای
خودرس و زورمندان محلی ،ضعف حاکمیت قانون ،فقر و
بیسوادی از جملهی عوامل اصلی خشونت علیه زنان و
کودکان در کشور میباشند.
در این میان ،شاید ضعف سیستمهای عدلی و قضایی و
برخورد سست نهادهای امنیتی و قضایی کشور با عامالن
تجاوز و بدرفتاری ،بیشتر از هر عامل دیگر در افزایش
تجاوزهای جنسی بر اطفال محسوس باشد؛ چون بیشتر
موارد تجاوز و بدرفتاری بر کودکان در شهرها و مناطقی
اتفاق افتاده که دولت حاکمیت دارد و نهادهای عدلی و
قضایی در آنجاها فعال میباشند .لذا در افزایش این امر،
سستی نهادهای عدلی و قضایی برای محاکمهی عامالن
این جنایتها ،به آنها جسارت داده است .فرهنگ معافیت
از مجازات ،باعث شده که نقض حقوق برش و بدرفتاری
با زنان و کودکان به یک رویهی عادی در رفتار بخشی از
مردم افغانستان بدل شود و هیچگاهی در رفتارهایشان به
معیارهای حقوق برشی توجه نکنند.
بنابراین ،باید گفت که مسئوالن امنیتی و نهادهای عدلی
و قضایی ،در این راستا به صورت جدی اقدام کنند و
رسسختانه در برابر مسببان این جنایتها ایستادگی کرده
و در محاکمهی آنها بر هرگونه تسامح و مالحظات خط
کشیده و قاطعانه و رسسختانه با آنها برخورد کنند ،تا بیش
از این ،همهروزه شاهد گزارشهای تکاندهنده از تجاوز بر
شأن انسانی و نقض حقوق برش در کشور نباشیم.

وزارت داخله:
از خیزشهای مردمی علیه طالبان حمایت میکنیم
اطالعات روز :صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت
داخلهی افغانستان روز گذشته در نشست خربی در کابل
گفت که برای مقابله با گروه طالبان از خیزشهای مردمی
حامیت میکنیم؛ اما به مردم سالح توزیع منیکنیم.
صدیقی گزارشهای نرش شده مبنی بر توزیع سالح به
غیر نظامیان از سوی دولت را برای مقابله با شورشیان
رد کرد ،اما تاکید کرد که این وزارت برنامههایی را برای
جمعآوری سالح از نزد افراد مسلح غیر مسئول روی
دست دارد.
صدیقی به خربنگاران گفت« :در اکرث والیتها مردم در

برابر دهشتافگنان و دشمنان خود ایستادهاند و مبارزه
میکنند .این مبارزه اگر مسلحانه است و غیرمسلحانه،
بیانگر آن است که اراده مبارزه در میان مردم افغانستان
وجود دارد».
سخنگوی وزارت داخله افزود که سالحهای که در این
خیزشها استفاده میشوند ،از گذشته نزد مردم باقی مانده
و حکومت این سالحها را میان مردم توزیع نکرده است.
او تأکید کرد« :همین که زمینه و فضا برای فعالیت یک
تروریست در یک ولسوالی یا یک قریه از سوی مردم
افغانستان محدود میشود ،این خیزش مردمی است و ما

از آن کامال حامیت میکنیم».
به گفتهی او وزارت داخله برنامه دارد تا از ظرفیتهای
مردمی در چارچوب پلیس محلی استفاده شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که به دنبال افزایش
ناامنیها در والیتهای شاملی افغانستان ،شامری از
باشندگان این والیتها دست به قیام علیه طالبان زدهاند
که در میان آنها فرماندههای جهادی نیز شامل هستند.
هفتهی گذشته باشندگان والیت بدخشان در هامیشی
گفته بودند که حارضاند برای مقابله با طالبان ،یک گروه
هزار نفری تشکیل دهند.

اوباما:
افغانستان تاهنوز یک محل خطرناک است
اطالعات روز :بارک اوباما ،رییس جمهور
امریکا روز دوشنبه در مراسم یاد بود از
قربانیان نیروهای امریکایی در افغانستان گفته
تا هنوز افغانستان یک محل خطرناک است.
امریکا نیروهای خود را تا سطح دفاع از
سفارت این کشور در کابل ،کاهش میدهد
و تا سال  2016تمامی نیروهای امریکایی
افغانستان را ترک خواهند گفت.
اوباما همچنین در این مراسم گفته است«این
شاید نخستین مراسم یاد بود ،پس از پایان
یافتن جنگ ما در افغانستان باشد؛ اما

زمانیکه صحبت میکنیم ،ما آگاه استیم
که مردان و زنان ما در لباس نظامی در حال
حاضر مراقب هستند ،خدمت میکنند و در
هر گوشهی جهان قربانی میدهند .چند سال
پیش ما بیش از یک صد هزار نیروی نظامی
در افغانستان داشتیم .امروز کمتر از ده هزار
تن در مأموریت آموزش و کمک به نیروهای
افغان در آنجا حضور دارند .ما به این کار
ادامه خواهیم داد تا آنها را به خانه بیاوریم.
تعداد شان را تا سال آینده کاهش میدهیم تا
حضور ما در حد سفارت باشد .اما طوریکه

خانوادهها میدانند افغانستان یک محل خیلی
خطرناک است و نیروهای ما ،بخاطر ما جان
خود را به خطر میاندازند».
او در این مراسم با اشاره به تلفات نیروهای
امریکایی در افغانستان گفت :پس از حمالت
 11سپتمبر سال  2001میالدی در نیویارک
و واشنگتن ،بیش از  2200تن از نیروهای
این کشور در افغانستان کشته شدهاند و در
یک سال گذشته نیروهای امریکایی در هیچ
جنگی در افغانستان حضور مستقیم نداشتهاند.
از سوی هم جان کمپل ،فرمانده عمومی

نیروهای بینالمللی در افغانستان گفته
نیروهای امریکایی و متحداناش در این
کشور به خاطر آرامش و ثبات افغانستان و
همچنان حفاظت از کشورهای خود شان
قربانی شده اند.
اظهارات اخیر رییس جمهور امریکا مبنی به
خارج کردن نیروهای امریکایی از افغانستان
در حالی مطرح شده است که امریکا ائتالف
بینالمللی را علیه گروه شورشی داعش
رهبری میکند ،افغانستان در معرض تهدید
گروه داعش قرار دارد.

شورای امنیت ملی:
ما مسئول تهیه پیشنویس تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان نیستیم
اطالعات روز :دفرت شورای امنیت ملی روز
گذشته با نرش خربنامهای اعالم کرد که این
شورا مسئول تهیه پیشنویس تفاهمنامهی
استخباراتی میان ادارهی امنیت ملی و ادارهی
استخبارات پاکستان نیست و مسئولیت
هامهنگی روند مشورهدهی آن را نیز به عهده
ندارد.
در خربنامهای این شورای امنیت ملی آمده
است ،شورای امنیت ملی در هیچیک از مراحل
تهیه پیشنویس و روند مشورهدهی که به این
ارتباط به راه انداخته شده دخیل نبوده و از این
رو هیچگونه مسئولیتی را در تهیه و ترتیب سند
تفاهمنامهی همکاریهای استخباراتی میان
امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات

نظامی پاکستان را به عهده منیگیرد.
همچنان در خربنامه آمده که اخیرا "حالت
حقوقی ،محتوا و روند ترتیبدهی تفاهمنامه"
بحثهای داغی را به راه انداخته و "منابع
مشکوک" ،اطالعات نادرست را به مجلس
منایندگان و رسانههای افغانستان دادهاند.
شورای امنیت ملی تأکید کرده که این دفرت تنها
در حد نظر دادن در این روند سهم گرفته است.
در خربنامهای شورای امنیت آمده« :در
بحثهای مقدماتیای که تا حال صورت
گرفته ،دفرت شورای امنیت ملی تنها و تنها
نظرات خود را با ارگانهای مربوط که مسئول
تسوید (تهیه پیشنویس) این تفاهمنامه بودهاند،
در میان گذاشته است».

در روزهای اخیر امضای تفاهمنامهی
استخباراتی میان ادارهی امنیت ملی و ادارهی
استخبارات پاکستان به بحث داغ تبدیل
شده و این موضوع واکنشهای تند مجلس
منایندگان ،حامد کرزی و رییسهای پیشین
امنیت ملی را به دنبال داشت .در پیوند به این
موضوع کمیسیون داخلی مجلس منایندگان
حنیف امتر ،مشاور امنیت ملی رییس جمهور
و رحمت الله نبیل ،رییس عمومی امنیت ملی
را به این کمیسیون فراخواند که تنها رحمت الله
نبیل در این نشت حضور یافته و نشت هم رسی
برگزار شد.
همچنان ریاست عمومی امنیت ملی به روز
یک شنبه ( 3جوزا) با نرش خربنامهای پنج رشط

را برای امضای این تفاهمنام ه در نظر گرفته و
اعالم کرد که قبل از عملی شدن این رشطها،
این تفاهمنامه "نهایی او اجرایی" منیباشد.
حکومت افغانستان به دنبال انتقادها در این
مورد ،نشستی را با حضور رسان جهادی برگزار
کرد و در نشست شورای امنیت نیز در مورد این
تفاهمنامه بحث شده که جزئیات آن در اختیار
رسانهها قرار نگرفته است.
دفرت شورای امنیت عدم حضور حنیف امتر
در نشست کمیسیون داخلی مجلس منایندگان
را مشکالت صحی او خوانده و گفته به مجرد
بازگشت مشاور امنیت ملی از سفر ،در هر
نشست که مجلس منایندگان بخواهد ،حضور
خواهد یافت.

دیدهبان شفافیت افغانستان:
مبارزه با فساد اداری در اولویت کاری حکومت نیست
اطالعات روز :دیدهبان شفافیت افغانستان اعالم کرد که مبارزه
با فساد اداری در اولویت کاری حکومت وحدت ملی نیست.
پیش از این رییس جمهور غنی از آغاز ایجاد حکومت وحدت
ملی بارها اعالم کرده بود که مبارزه با فساد اداری از اولویتهای
کاریاش میباشد؛ اما سید اکرم افضلی ،رییس دیدهبان شفافیت
افغانستان میگوید که این اولویت از جانب دولت نادیده گرفته
شده است.
همچنان مسئوالن این نهاد میگویند که تاکنون مقامهای
حکومتی به شمول رییس جمهور و رییس اجرایی داراییهای

شان را ثبت نکردهاند.
از سوی هم بررسیهای تازهی این نهاد نشان میدهند که برخی
دیگر از مقامهای ارشد حکومتی ،در ثبت داراییهای شان
به اداره نظارت و مبارزه با فساد اداری دقیق اطالعات نداده
اند .به گفتهی این نهاد اعضای شورای ملی نیز حاضر به ثبت
داراییهای شان نیستند که این وضعیت نشان دهندهی عدم
مبارزه با فساد اداری است.
دیدهبان شفافیت افغانستان هشدار میدهد که اعضای مجلس
نمایندگان و حتا آنهای که بر مبارزه با فساد اداری تأکید دارند،

حاضر نمیشوند که داراییهای شان را ثبت کنند.
به گفتهی مسئوالن این نهاد ،کسانیکه از فساد اداری پول
بدست میآورند ،عامالن نابهسامانیها در افغانستان هستند و این
افراد به همین خاطر همواره مانع شفافیت میشوند.
ی مقامهای
با این حال ،دیدهبان شفافیت هشدار داده که برخ 
حکومتی و والیهای قدرتمند ،کارمندان ادارهی نظارت و
مبارزه با فساد اداری را برای جلوگیری از ثبت داراییهای شان
تهدید میکنند که تاکنون یک نمونه از تالش حکومت برای
پیگرد این افراد وجود ندارد.

معاون مجلس سنا:
امریکا افغانستان را به مکان خطرناک تبدیل کرده است
اطالعات روز :محمد علم ایزدیار ،معاون اول مجلس سنا دیروز در
جلسه عمومی مجلس سنا در واکنش به گفتههای اوباما ،گفت امریکا
افغانستان را به مکان خطرناک تبدیل کرده است.
بارک اوباما در مراسم یاد بود از قربانیان نیروهای امریکایی در
افغانستان گفته بود که تا هنوز افغانستان یک محل خطرناک است.
این کشور هزار سرباز خود را در افغانستان تا سطح محدود برای به
دفاع از سفارت این کشور در کابل ،کاهش خواهد داد.
آقای ایزدیار در واکنش به این اظهارات گفت« :باور من این است
که "امریکا" افغانستان را به این حالت تبدیل کرد ه است ،متأسفانه
"جامعهی جهانی" برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان صداقت
ندارد».

آقای ایزدیار افزود که آمریکا بخاطر حفظ منافع و سیاستهای کالن
خود افغانستان را در حالت جنگ نگاه داشته است و ادعا کرد امریکا
دیروز طالبان را به وجود آورد ،اما امروز داعش را و فردا ممکن یک
گروه دیگر را به وجود بیاورد تا زمینهی حضور آنها در افغانستان
فراهم شود .او گفت «به همین دلیل ،باور من این است که جامعهی
بینالمللی و در رأس آن ایاالت متحدهی امریکا متأسفانه در مبارزه با
تروریزم صداقت ندارند و اگر داشته باشند راه کوتاه است؛ یعنی فشار
الزم را باالی منابع ،مراجع و حلقاتی که از تروریزم و طالبان حمایت
میکنند ،وارد بنمایند .اینگونه مسئلهی افغانستان حل میشود».
معاون اول مجلس سنا افزود ،ما امیداوریم که جامعهی جهانی با
تجربهای که در طول چند سال گذشته از سیاستهای غیرشفاف شان

داشتهاند ،به این باور برسند که در روند مبارزه با تروریزم صداقت به
خرج دهند تا در افغانستان ،منطقه و جهان وضعیت بهترشود.
همچنان نثار حارث ،عضو دیگر مجلس سنا نیز به اظهارات آقای
اوباما واکنش نشان داد و گفت« :افغانستان مکانی خطرناکی نبود،
نیست و هیچ گاهی هم نخواهد بود؛ اما از زمانیکه نیروهای امریکایی
به عنوان فرشتههای صلح و به منظور از بین بردن مخالفان دولت
افغانستان ،طالبان و القاعده وارد افغانستان شدند تاکنون هیچ کدام
این اهداف تحقق نیافته و حال اسنادی نشان میدهد که اسامه بن
الدن هم کشته نشده است».
او تأکید کرد که مقامهای امریکای نباید در مقابل افغانستان چنین
غیرمسئوالنه اظهار نظر کنند.

مقامهای طالبان و افغانستان
و گفتگوهای محرمانه در چین
منبع :نیویارک تایمز

مقامها روز دو شنبه گفتند که یک فرستادهی
صلح افغانستان در سلسله تالشها به منظور
باز نگهداشتن احتمال گفتگوهای رسمی صلح
در افغانستان ،هفتهی گذشته در غرب چین با
مقامهای پیشین طالبان که روابط نزدیک با سازمان
استخبارات پاکستان دارند ،دیدار کردند.
این دیدار که توسط چین میزبانی و تا حدودی
توسط مقامهای طالبان سازماندهی شد؛ روزهای
چهار شنبه و پنجشنبه هفتهی گذشته در ارومقی،
مرکز منطقهی غربی سینکیانگ که با افغانستان و
پاکستان مرزهای کوهستانی دارد و خانهی تعداد
زیادی از مسلمانان است ،انجام شد.
نمایندهی اصلی حکومت افغانستان در این دیدار
محمد معصوم استانکزی بود؛ کسی که در آن زمان
عضو مهم شورای عالی صلح کشور بود؛ گروهی
که مسئولیت جستجوی راه گفتگوها با شورشیان را
داشت و از آن زمان به بعد ،آقای استانکزی توسط
رییس جمهور اشرف غنی نامزد وزیر وزارت
دفاع شده است .نظر به گفتهی مقامهای پیشین و
کنونی که در مورد این بحثها اطالعات داشتند و
بخاطر حساسیتهای دیپلماتیک نخواستند نام شان
فاش شود در آن طرف میز گفتگوها سه چهره از
حکومت پیشین طالبان در افغانستان حضور داشتند.
آقای استانکزی منتظر رای اعتماد است تا وزیر
دفاع شود و مهندس تالشهای حکومت برای آغاز
گفتگوهای رسمی صلح بوده است.
بارنت روبین ،محقق کهنهکاری که در مورد
افغانستان تحقیق کرده و در چارچوب حکومت
ایاالت متحده در زمینهی سیاست این کشور در
قبال افغانستان کار کرده است ،گفت :این نشست،
نتیجهی همکاریهای حکومتهای پاکستان و
افغانستان با حمایت چین بود».
این حقیقت که چین راضی به میزبانی از این
گفتگوها شد ،آخرین نشانهای است که پکن
تالشهای صلح و پایان جنگ داخلی سیزده ساله
افغانستان را تشویق میکند .اواخر سال ،2014دو
مقام طالبان افغانستان با مقامهای پاکستانی به پکن
آمدند تا در مورد اقدامات صلح بحث کنند .یک
مقام ارشد افغانستان گفت که اعضای گروه طالبان

نویسندگان :ادوارد وونگ و مجیب مشعل

به ارومقی آمدند تا بر مواضع آشنای شان تاکید
کنند و نمایندگان حکومت افغانستان گفتند
که آماده بودند در صورت موافقت طالبان به
گفتگوهای صلح ،تالشهای زیادی در راستای
اعتمادسازی به خرچ دهند .در حال حاضر ،آقای
غنی بهجای سازماندهی گفتگوهای صلح ،بیشتر
روی تالشها برای سرکوب کردن حمالت
مرگبار طالبان تمرکز کرده است .اجمل عبید
عابدی ،سخنگوی آقای غنی روز دو شنبه گفت
که «حکومت افغانستان هنوز هیچ گفتگویی
را انجام نداده است» .وی گفت« :ما به پای
وعدههای مان به مردم افغانستان ایستادیم که
وقتی گفتگوها آغاز شود ،این گفتگوها شفاف
این حقیقت که چین راضی به میزبانی
از این گفتگوها شد ،آخرین نشانهای
است که پکن تالشهای صلح و پایان
جنگ داخلی سیزده ساله افغانستان
را تشویق میکند .اواخر سال،2014
دو مقام طالبان افغانستان با مقامهای
پاکستانی به پکن آمدند تا در مورد
اقدامات صلح بحث کنند .یک مقام
ارشد افغانستان گفت که اعضای گروه
طالبان به ارومقی آمدند تا بر مواضع
آشنای شان تاکید کنند و نمایندگان
حکومت افغانستان گفتند که آماده
بودند در صورت موافقت طالبان به
گفتگوهای صلح ،تالشهای زیادی
در راستای اعتمادسازی به خرچ
دهند .در حال حاضر ،آقای غنی
بهجای سازماندهی گفتگوهای صلح،
بیشتر روی تالشها برای سرکوب
کردن حمالت مرگبار طالبان تمرکز
کرده است .اجمل عبید عابدی،
سخنگوی آقای غنی روز دو شنبه
گفت که «حکومت افغانستان هنوز
هیچ گفتگویی را انجام نداده است».
وی گفت« :ما به پای وعدههای مان
به مردم افغانستان ایستادیم که وقتی
گفتگوها آغاز شود ،این گفتگوها
شفاف خواهد بود و مردم آگاه
خواهند شد».

برگردان :حمید مهدوی

خواهد بود و مردم آگاه خواهند شد».
طالبان روز یک شنبه بیانیهای صادر کردند و گفتند
که آنها هرگز در نشستی با حکومت افغانستان
شرکت نکرده اند .اما سه شرکت کنندهی اصلی
طالبان در این نشست ،نمایندگان رسمی طالبان
افغانستان نبودند .آنها در پاکستان زندگی میکنند؛
جایی که گفته است آنها با تماسهای منظم
با سازمان استخبارات پاکستان دارند .این سه
شرکت کننده مال جلیل ،وزیر خارجهی پیشین،
مال عبدالرزاق ،وزیر داخله پیشین و مال حسن
رحمانی ،والی پیشین والیت قندهار بودند.
یک سخنگوی وزارت خارجه چین روز دو شنبه
گفت که در مورد نشست ارومقی که نخست توسط
وال استریت ژورنال گزارش داده شد ،معلومات
مشخص ندارد.
این سخنگوی وزارت خارجه چین گفت در
یک کنفرانس خبری در پکن که به طور منظم
برنامهریزی شده بود ،گفت« :من از وضعیتی که
شما ذکر کردید ،آگاه نیستم« ».چین ،به عنوان یک
همسایه و دوست افغانستان ،به شدت به روابط
رو به بهبود چین و افغانستان ارزش قایل است و
امیدوار است که افغانستان به زودی به صلح ،ثبات
و توسعهی پایدار دست یابد».
لی شین ،رییس مرکز مطالعات روسیه و آسیای
مرکزی در موسسه مطالعات بینالمللی شانگهای،
گفت« :چین ،در تالشی به منظور تثبیت اوضاع در
افغانستان ،فقط جایی را برای گفتگوی آنها فراهم
کرده است .این طبیعی است؛ چون برای هر دو
طرف مشکل است در کشور خودشان رو به رو
بنشینند .برای آنها راحتتر است که در قلمرو
یک کشور سومی ،که بتواند برای حل اختالفات
میانجیگری کند ،مذاکره کنند» .وی افزود« :چین
هنوز اصل عدم مداخله اش را حمایت میکند؛
اما قصد دارد نقش بسیار کالنتری را در با ثبات
ساختن مرز غربی اش ،در زمانی که اوضاع بدتر
میشود ،ایفا کند .مداخله نظامی گزینه چین نیست؛
پس این کشور میتواند صرف بر گفتگوها میان
تمام طرفها تاکید کند تا صلح منطقهای تامین
شود».
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زنده باد اس ام اس!
وزارت حج و اوقاف گفته که علامی مساجد به سه دسته اند .یک:
علامییکه نیاز به موضوع و عنوان ندارند .دو :علامی که نیاز به عنوان
دارند .سه :علامی که به هر دو نیاز دارند.
طبق این دسته بندی ،دستهی اول علام ،میفهمند چه بگویند .بلدند چه
حرفی بزنند که مخاطبان شان وقتی از مسجد برآمد ،بر دیوارهای چهار
طرف مسجد ننویسند که مرگ بر آقای فالنی که لباس سفید میپوشد،
مناز میخواند اما منازش قبول منیشود .شامر این علام ،کم است .از
اینرو غیرت و توان فرخندهسوزی ما مردم باالست.
دستهی دوم علام ،شامل حال آنهای میشود که منیفهمند روی چه
موضوعی صحبت کنند .مثالً فرض کنید تابستان است ،همین دستهی
از علام میخواهند که در باب آب و هوا صحبت کنند .چون منیفهمند
که فعالً تابستان اند ،رشوع میکنند از بدیهای زمستان .گاهی از برف
مینالد ،گاهی از بخاریهای خانهی شان که هفته سه دفعه نل شان
را دود میگیرد .گاهی از رسما مینالند و گاهی صفت میکنند که برف،
نعمت است .قدر این نعمت را بدانید! اگر میخواهید خدا زیادتر برف
بباراند ،روز جمعه آینده بیایید و بچههای خود را هم بیاورید که دعا
بخوانیم.
دستهی سوم علام ،به حدی وضع شان خراب است که والگاهای روسی
که  60سال است در کابل راه رفته در مقایسه با لندکروزهای صفر
کیلومرت! نه پرزه اش یافت میشود نه مسرتیها حارضند آن را تعمیر
کنند .این دسته علام ،زیاد است .اینکه در کابل فرخنده به آتش کشیده
میشود ،اینکه مالی مسجد باالی دخرت  14ساله تجاوز میکند ،اینکه
آرامش خانوادههای نزدیک مسجد به خاطر بلندگوی مسجد به کلی از
بین رفته ،همه زیر رس همین دستهی علامست .این دسته نیاز به کار
دارد .اول به اینها باید فهامند که مسجد ،روز جمعه و مناز جمعه برای
این نیست که هرچه دل تان خواست بگویید .سپس به این دسته باید یاد
داد که مثل آدم گپ بزنند .همین دو کار هم چندین سال ،کار نیاز دارد
که در این قسمت ،برای وزارت حج و اوقاف ،صرب جمیل و توان در حد
فیل آرزو دارم.
بعد از آنکه دستهبندی علام متام شد ،وزیر حج و اوقاف فرمود که در
صد روز نخست ،تالش میکنیم موضوع خطبههای مناز جمع را از طریق
اس ام اس به علامی موظف در مساجد ارسال کنیم .هزاران جامناز
توزیع کنیم ،مساجد را ثبت و راجسرت مناییم ،مال استخدام کنیم ،البته
به رشط چاقو (از مالهای جدید امتحان میگیریم) .او عالوه نکرد ،اما
به گامنم میخواست بگوید که به مال امامان یاد میدهیم که رسکها
را بهخاطر مناز جمعه بسته نکنند ،این کار ثواب مناز را زایل میکند.
تا آخرین قطرهی خون تالش میکنیم که بر هیچ دخرتی ،مخصوصاً
دخرتان  10ساله و  14ساله در مسجد ،از سوی مالی مسجد تجاوز
نشود .بلندگوهای بیرونی را هم کوشش میکنیم کم کنیم .خیلی از
انسانهای مومن دیگری ممکن است مریض باشند ،درس بخوانند ،نیاز
به تفکر داشته باشند ،آرامش میل داشته باشند ،نباید حق آنها را بهخاطر
رضای خدا تلف کرد.
سپس شامری از علامی کرام این اقدامات وزارت حج و اوقاف را به
دیدهی قدر نگریسته و از بارگاه الهی خواهان کاهش قیمت اس ام اس
شده گفتند :مسلمین باید وحدت داشته باشند .این وحدت باید در متام
کارهای نیک ملموس باشد .مثالً همینکه وزارت حج و اوقاف تصمیم
گرفته به ما اس ام اس کند که چه سخنانی را باید به مردم بگوییم
و چه سخنانی را نگوییم ،کار خوب و پسندیدهی است .ما هم تالش
میکنیم بهزودترین فرصت این امکان را فراهم کنیم که هر آنچیزی را
که میخواهیم به مردم بگوییم ،در قدم اول به آنها اس ام اس کنیم.
سپس اگر خداوند خواست و ما فیسبوک بلد شدیم و مشرتیان ما هم به
فیسبوک دسرتسی پیدا کردند ،به آنها انباکس میکنیم .هرکسی که
سخنان ما را نفهمید ،ما از طریق چت آنها را خواهیم فهامند.
شامری از کارشناسان رس خود را  5مرتبه به چپ و راست چرخ داده
میگویند :با آنکه نسبت به آینده امیدواریم ،اما ای کاش منیفهمیدیم
که مثالً کشور جاپان قرار است ماه آینده کشتیهای فضایی خویش
را رومنایی میکند .کشتیهای که هیچ گونه آسیبی به محیط زیست
منیرساند و هیچ ترافیکی به بار منیآورد .کاش منیفهمیدیم که نسل
جدید ترانسپورت در راه است ،نسلی که مسافرین را هنگام سفر ،چنان
مرفه و آسوده نگه میدارند که چه پرسان میکنی .اما چه کنیم ،در کنار
همهی بدبختیهای که باید بکشیم ،مجبوریم رنج فهم خویش را نیز
بکشیم .رنج ما خیر ،کاش نسلهای بعد و بعدتر ما حداقل مثل ما مجبور
به رنجکشیدن نباشند .خدایا خودت هدایتمان کن!
با متام این اوضاع و احوال ،امیدواری برای اینکه اس ام اس نقشی
حیاتی در فهم علامی مساجد و مخاطبانش بازی کند ،بسیار زیاد است.
زنده باد اس ام اس!
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اواخر قرن نوزدهم :زنان مبارز4
امیلی دیویس از دیگر محافظهکارانی بود که
به جز در مسالهی تحصیالت زنان ،به مواضع
حزبش کامالً پایبند بود .او باور داشت
تحصیالت ،در تمام جنبشهای زنان باید
اهمیت مرکزی داشته باشد« :هیچ جای تعجب
نیست ،مردمی که یاد نگرفته اند هیچ کاری
انجام بدهند ،هیچ کاری برای انجام دادن
نمییابند» .زمانیکه او مجبور شد برای پرستاری
از برادر بیمارش به الجزایر برود ،فرصت مالقات
با باربارا لی اسمیت را پیدا کرد .لی اسمیت به او
اطمینان داد که تعداد زیادی از زنان هستند که با
اشتیاق ،با آرمانها و نارضایتیهای او همراه و
همنظر هستند و او را تشویق به ادامهی مسیرش
کرد .دیویس پس از برگشت به انگلستان
(همراه با دوستش الیزابت گارت) به میدان
النگهام رفت که ادارهی مرکزی «نشریهی زنان
انگلیسی» و «کمیتهی توسعه و بهبود وضعیت
اشتغال زنان» در آنجا قرار داشت .او که اکنون
انگیزهی بیشتری یافته بود ،در برگشت به خانه،
دو شعبه از کمیته را در شمال به راه انداخت
و در مقاالتی که برای روزنامههای محلی
مینوشت ،اهمیت افزایش فرصتهای اشتغال
برای زنان را به بحث میگرفت .او رنجیدهخاطر
از آموزشهای ناچیزی که برای دخترانی مثل او
فراهم بود نوشت« :آیا آنها به مدرسه میروند؟
نه .آیا معلم خانگی دارند؟ نه .آنها تنها تالش
ی که برایشان وجود دارد
میکنند از هر فرصت 
استفاده کنند تا چیزی بیاموزند» .او تحت تاثیر
احساسات و تجربیات شخصیاش وضعیت
دختران را چنین توصیف کرد:
«در زیر بار سنگین سرخوردگیهایی که بر
آنها آوار میشود وقتی به آنها میگویند...
به عنوان زنان ،انتظار هیچ کار ارزشمندی از
آنها نمیتوان داشت ...یا اینکه بهترین کاری
که میتوانند انجام دهند این است که تمام
عالیق خود را کنار بگذارند و تنها مانند سایهای،
راهی را که مردان رفته اند دنبال کنند ،چرا که با
انتخاب هر راهی غیر از این تنها باید در انتظار
شکست باشند».
زنان به خوبی میتوانند درک کنند که چنین
رفتاری تا چه حد «سرکوبکننده و یاس آور»
است و چهقدر برای یک زن دشوار است
با وجود فشارهایی این چنینی ،با شجاعت و
استقامت به کارش ادامه دهد.
به رسمیت شناخته شدن گروه «زنان میدان
النگهام» از دیگر مسایلی بود که به او انگیزه
میبخشید تا بر اهمیت خاص تحصیالت برای
زنان تاکید کند .در آن زمان ،در لندن و در کالج
تازه تاسیس کوین و بدفورد ،چیزی شبیه به یک
مدرسهی مناسب برای (بعضی) دختران طبقهی
متوسط وجود داشت .در  ، 1862دیویس موفق
شد کمیتهای را تشکیل بدهد تا در جهت بهبود
چشم انداز تحصیلی زنان ،از شرکت آنها در
امتحانهای ورودی عمومی دانشگاه که از
سال  1858آغاز شده بود حمایت کند .پس از
تالشهای پیوسته ،حرکتی آهسته اما پرقدرت و

مذاکراتی سازمان یافته و دقیق ،دانشگاه کمبریج
در  1865موافقت کرد تا به طور آزمایشی به
زنان اجازه بدهد که در امتحان ورودی یکسان
با مردان شرکت کنند.
دیویس همواره یک واقعگرا بود اما هرگز از
اعتقادش به اینکه دختران ،هم در مدرسه و
هم در سطح دانشگاه ،باید دقیقاً همانند مردان
آموزش ببینند ،دست برنداشت .البته او در
کتابش «آموزش عالی زنان» که در  1866منتشر
شد ،با توجه به وضعیت آن دوران ،هوشیارانه
از تاکید بیش از حد بر این مساله خودداری
کرد .او در کتابش بیان داشت ،ممکن است
زنان «هرگز نتوانند مانند مردان عمل کنند ...اما
گمان نمیکنم این دلیل مناسب و منطقی باشد
که به آنها اجازه ندهیم تمام تالششان را به
کار بگیرند و بتوانند انتخاب کنند که در چه
زمینهای عالقهمند کار هستند» .دیویس موفق
شد هزینهی تاسیس یک موسسه تحصیالت
عالی برای زنان در هرتفورشایر جمع آوری کند
(باربارا لی اسمیت سخاوتمندانه مبلغ زیادی
برای این کار بخشید) .این موسسه در ابتدای
تاسیس تنها با پنج دانش آموز کارش را آغاز
کرد .در  ،1873این دانشگاه به کمبریج منتقل
و به نام کالج گیرتون نامگذاری شد .موفقیت
دیویس در این کار در  1879توسط لیدی
مارگارت هال در آکسفورد دنبال شد .اما امیلی
دیویس ،با وجود تمام ایدههای رادیکالش
در زمینهی تحصیل زنان –تاکید بر اینکه
دانشآموزان زن از همان ابتدا باید در امتحانات
مشابه مردان شرکت کنند ،-مسلماً خواستار این
نبود که دانشجویان زنان از همان آزادی که
دانشجویان مرد از آن برخوردار هستند ،بهره
ببرند .او از دانشجویانش انتظار داشت همواره
رفتاری شایسته و در نهایت نزاکت داشته باشند.
دیویس معتقد بود که رفتارهای «غیر زنانه» و
خالف عرف و سنتها ممکن است تمام این
پروژه را بر هم بریزد.
کار دیویس ،به عنوان یک پیشگام در این
عرصه ،ارزش اساسی داشت .اگرچه دور از
انتظار نبود که هنوز تا رسیدن به مرحلهای که
زنان به برابری در تحصیالت عالی با مردان
دست یابند ،مسیری طوالنی باید طی میشد .در
لندن ،کالجهای کوین و بدفورد در  1878شروع
به اعطای مدارک تحصیلی به زنان کردند .اما در
آکسفورد تنها در  1919بود که زنان توانستند
عضویت رسمی و کامل دانشگاه را به دست
بیاورند .دانشگاه کمبریج اما با آنکه از 1921
درجهی «افتخاری» به زنان میداد ،اما عضویت
کامل آنها در دانشگاه را تا  1948نپذیرفت.
الیزابت گارت (که بعدها به نام الیزابت اندرسون
شناخته میشد) از زنانی بود که برای ادامهی
تحصیالتش تحت حمایت گروه میدان النگهام
قرار داشت .او در تالشی مداوم ،با شهامت و
سرسختانه مقابل آنچه امروز تنها به عنوان
یک مخالفت غیرعادی به نظر میآید ،برای
ادامهی تحصیالتش به عنوان یک پزشک تالش
میکرد.

بخش هفتم و پایانی

روز بعد ،جان برینان ،مشاور ارشد اوباما در امور
مبارزه با تروریزم در آن زمان ،وظیفه داشت که
وجهه و اعتبار اوباما را حفظ کند و اظهارات
بیمورد او را در جریان آن سخنرانی ،توجیه کند .او
جزئیات بیشتر اما گمراهکنندهتر را دربارهی حمله بر
مجتمع بن الدن و کشتن او ،بیرون داد .او صحبتش
را ثبت کرده و در آن گفت که این مأموریت توسط
تیمی از گروه عملیات ویژهی نیروی دریایی انجام
شد و به آنها گفته شده بود که در صورت امکان ،بن
الدن را زنده بگیرند .او گفت که ایاالت متحده هیچ
معلوماتی در دست نداشت که نشان دهد کسی در
حکومت پاکستان یا ارتش آن از موقعیت بن الدن
قبال خبر داشته است .او در این پیام گفته بود«:تا
زمانی که تمام افراد و تمام هواپیماهای ما از فضای
پاکستان خارج نشده بود ،ما با پاکستانیها تماس
نگرفتیم ».او در پیامش با تأکید از شجاعت اوباما
برای دستور این حمله یاد کرده و گفته بود که ایاالت
متحده تا پیش از زمان آغاز عملیات ،معلوماتی در
دست نداشت که تأیید کند که بن الدن در آن
مجتمع زندگی میکند .او گفت که «به باور من
اوباما یکی از شجاعانهترین تصمیمهای را گرفت
که در این اواخر کمتر رییس جمهوری جرئت آن
را داشته است ».او در پیامش شمار کشتهشدگان در
داخل مجتمع را ،پنج تن اعالم کرد :بن الدن ،یک
قاصد  ،برادرش ،یک پسر بن الدن و یکی از زنان که

بن الدن او را سپر خود ساخته بود.
چنانی که به گزارشگران گفته شده بود ،او تکرار
کرد که «او دست به حمله بر کسانی زد که داخل
حیاط خانه شده بودند .اینکه واقعا او توانست
شلیک کند یا نه ،من نمیدانم...بن الدن آنجا بود،
کسی که حملههای تروریستی را دستور میداد...در
جایی زندگی میکرد که از نظر دور بود و پشت سر
یک زن پنهان شده بود و از او به حیث سپر استفاده
میکرد .این ماهیت شخصیت او را نشان میدهد».
رابرت گیتس بر نظری که توسط برینان و لیون پانتا
مطرح شده بود نیز اعتراض کرد .برینان و لیون
پانتا گفته بودند که آنان معلومات دربارهی محل
زندگی بن الدن را توسط فرو بردن سر ]زندانیان
القاعده[ در آب و دیگر اشکال شکنجه به دست
آوردند .به گفتهی مقام بازنشستهی سیا« ،تمام این
داستانها در زمانی ساخته میشود که تیم عملیات
خاص پس از انجام مأموریت به خانه برمیگردند.
افراد استخبارات آن را میدانند .تمام این کار را
گروهی از افسران بازنشستهی سیا که بر اساس
قرارداد به کار شان ادامه میدهند ،میدانند .این
افسران توسط بعضی از برنامهریزان حمله فراخوانده
میشوند تا آنها را در خلق داستان کمک کنند.
سپس کهنهکاران به میدان آمدند و گفتند که چرا
نپذیریم که ما بعضی از معلومات دربارهی بن الدن
را از طریق استنطاق پیشرفته به دست آوردیم ».در

رابرت گیتس بر نظری که توسط برینان و لیون پانتا مطرح شده
بود نیز اعتراض کرد .برینان و لیون پانتا گفته بودند که آنان
معلومات دربارهی محل زندگی بن الدن را توسط فرو بردن سر ]
زندانیان القاعده[ در آب و دیگر اشکال شکنجه به دست آوردند.
به گفتهی مقام بازنشستهی سیا« ،تمام این داستانها در زمانی
ساخته میشود که تیم عملیات خاص پس از انجام مأموریت به
خانه برمیگردند .افراد استخبارات آن را میدانند .تمام این کار
را گروهی از افسران بازنشستهی سیا که بر اساس قرارداد به
کار شان ادامه میدهند ،میدانند .این افسران توسط بعضی از
برنامهریزان حمله فراخوانده میشوند تا آنها را در خلق داستان
کمک کنند .سپس کهنهکاران به میدان آمدند و گفتند که چرا نپذیریم
که ما بعضی از معلومات دربارهی بن الدن را از طریق استنطاق
پیشرفته به دست آوردیم».

آن زمان ،در واشنگتن دربارهی تعقیب عدلی عوامل
سیا که مرتکب شکنجه شده بودند ،حرف و سخن
وجود داشت.
به گفتهی مقام بازنشستهی سیا« ،گیتس به آنها گفت
که این کار مؤثر واقع نخواهد شد .او هرگز با این تیم
همراه نبود .او به خاطر تخصص و کارش میدانست
که نباید در این کار بیهوده شریک باشد .اما وزارت
خارجه ،سیا و پنتاگون بر خلق داستان برای پنهان
اصل ماجرا تأکید داشتند .هیچ یک از اعضای تیم
عملیات خاص فکر نمیکردند که اوباما بر صفحهی
تلویزیون ملی ظاهر خواهد شد و کشتن بن الدن را
اعالن خواهد کرد .فرماندهی نیروهای ویژه دچار
شوک شده بودند .هراس نیروهای ویژه این بود که
اگر داستان واقعی این مأموریت افشا شود ،آنگاه
کاخ سفید تقصیر را بر گردن آنها خواهد انداخت».
راه حل کاخ سفید آن بود که نیروهای ویژه را
ساکت سازد .به تاریخ  5ماه می  ،هر یک از اعضای
تیم حملهی نیروهای ویژه که اکنون به پایگاه شان
در ویرجینیای جنوبی برگشته بودند ،و بعضی از
اعضای رهبری فرماندهی مشترک عملیات ویژه،
برگههای سری دریافت کرده بودند که توسط بخش
حقوقی کاخ سفید نوشته شده بود؛ در این برگه گفته
شده بود که هر کس که دربارهی این مأموریت
صحبت کند ،چه به شکل خصوصی و چه به شکل
عمومی ،جزا خواهد دید و به دادگاه معرفی خواهد
شد .به گفتهی مقام بازنشسته ،نیروهای عملیات
ویژه ناراحت بودند .اکثر آنها سکوت کردند
چنانکه ویلیام مکراون ،فرمانده مشترک عملیات
ویژه سکوت کرد« .مک راون شوکه شده بود .او
میدانست که کاخ سفید بر او جفا کرده است .اما
او یک عضو خیلی پختهی نیروهای عملیات ویژه
بود و نه یک کنشگر سیاسی و او میدانست که
هیچ شکوهی در اعتراض در برابر رییس جمهور
وجود ندارد.
در جریان چند روز ،بعضی از الفوگزافهای
روزهای اول آشکار شد و سپس پنتاگون سلسلهای
از بیانیههای توضیحی را صادر کرد ،اینکه زمانی که
بر بن الدن شلیک و او کشته شد ،او مسلح نبود و
بن الدن یکی از همسرانش را به حیث سپر استفاده
نکرده بود .مطبوعات تا حدودی این توضیحات را
پذیرفتند و اشتباهات را اجتنابناپذیر دانستند.
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مناطقمرکزی،
رنج محرومیت و نیاز به توسعه
یادداشتهایسخیدادهاتف

فرهاد خراسایی

آیین سیالداری

بازار نیلی مرکز والیت دایکندی
این روزها تصویرهای از زندگی و ساختمانهای
دولتی از والیت دایکندی در شبکههای اجتماعی
دست به دست میشود که گویای فقر مردم و عدم
توجه دولت به بازسازی در این والیت میباشد.
تصویری نشان میدهد که مدیریت معارف یکی از
ولسوالیهای آن در یک ساختمان کهنه میباشد و
تصویر دیگری ،گویای ایناست که اداره یکی از
ولسوالیهای آن در یک قلعهای که دیوارههای گلی
دارد و از اثر کهنگی به یک ویرانه میماند ،قرار
گرفته است .مردم در این والیت ،از نبود برنامههای
توسعهای ،بخصوص جادهسازی شکایت دارند.
فقر و عدم توجه به این والیت نمونهای از فقر و
انزاوای روستاهای کشور میباشد .حکومتها در
افغانستان به توسعه روستایی کمتر توجه نموده.
نشانههای مدنیت را میتوان تنها در بزرگ شهرهای
افغانستان دید .توسعه روستاها در محور توجه
دولتها نبوده است .اگر در زمینه توسعه روستایی
کاری صورت گرفته ،عادالنه نبوده و در بعضی
موارد تبعیض آمیز بوده است .در این میان ،مناطق
مرکزی بخاطر سیاست تبعیضآمیز بیشتر از سایر
مناطق کشور از خدمات دولتی محروم بوده است.
ساختار خشن جغرافیایی و عدم توجه دولتها به
مناطق مرکزی باعث شده است که مردم مناطق
مرکزی با دشواری و رنج بیشتر زندگی نمایند و از
دسترسی به خدمات اجتماعی محروم باشند.
هرچند این مردم عمالً در انزاوای مدنیت نگهداشته
شده اند و دولتها توجه کمتری را برای بهبود
شرایط زندگی در مناطق مرکزی نموده اند ،اما
ساکنان این مناطق ،هرگز تن به ذلت و جهالت
نداده و برای بیرون رفت از وضعیت دشوار زندگی
شان تالش کرده اند ،نه دستی به گدایی بلند کرده
و نه به زیر یوغ جهالت قرار گرفته اند .در ضمن ،با
آنکه نان از خوان همت خویش خورده اند؛ در
پی مدنیت ،علم پروری و دانشافروزی هم شده

اند .سرگذشت تلخ هزارهها و ستم تاریخی را که
این مردم سپری کرد است و مبارزه عدالتخواهی
و مدنیتخواهی این مردم ،قابل تقدیر است و
میتواند الگوی باشد برای رقم زدن زندگیی با
همت و مدنیت خواه در این سرزمین.
حال سوال این است ،مردمی که چنین آمادگی و
روحیهی برای تغییر و پیشرفت داشته باشند ،آیا
شایست ه است که محروم نگهداشته شوند و رنج و
محنت به آنها تحمیل شود؟
نه تنها این مردم شایسته رنج و محرومیت نیست،
بلکه تمامی شهروندان این سرزمین این حق
را دارند که برای شان خدمتگزاری شود و از
خدمات دولتی بهرهمند باشند .دولت به عنوان
هیات حاکمه جامعه ،مسئولیت دارد که به نیازهای
جامعه رسیدگی کرده و خدمات دولتی را به طور
عادالنه به شهروندانش ارائه دهد .اما ،متاسفانه هنوز
این دیدگاه انسانگرایانه و شهروندمحور در فرهنگ
سیاسی افغانستان شکل نگرفته است.
در سیزده سال گذشته خدمات دولتی به طور عادالنه
و متوازن در کشور ارائه نشده است .باوجودی که
استقبال از خدمتگزاری دولت در مناطق مرکزی
باال بوده و مردم خواهان تطبیق برنامههای توسعهی
بوده اند ،اما این مردم از خدمات عادالنه محروم
نگهداشته شده اند .فرزندان این مردم از امکانات
الزم آموزشی محروم اند .بسیاری از ساختمانهای
مکتبها در مناطق مرکزی ،گلی و خام میباشند و
تعدادی زیادی حتی ساختمان ندارند .دانشآموزان
زیر درختها و مکانهای غیر معیاری درس
میخوانند.
در حالی که در مناطق جنوب و مناطق دیگر کشور
چنین نیست .هرچند دولت ساختمانهای مجلل را
برای مکتبها ساخته ،حتا امتیاز بیشتری را به این
مناطق اختصاص داده است .اما بازهم نتوانسته
است فرهنگ معارفستیزی و مدنیتستیزی را در
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این مناطق تضعیف نماید .حال زمان آن فرا رسیده
که دولت باید سرمایه گزاریها و خدمات را به
طور عادالنه و متوازن انجام دهد .مناطقی که زمینه
توسعه و خدمتگزاری در آن بیشتر میباشد مورد
توجه قرار دهد.
هرچند این مردم عم ً
ال در
انزاوای مدنیت نگهداشته شده
اند و دولتها توجه کمتری را
برای بهبود شرایط زندگی در
مناطق مرکزی نموده اند ،اما
ساکنان این مناطق ،هرگز تن
به ذلت و جهالت نداده و برای
بیرون رفت از وضعیت دشوار
زندگی شان تالش کرده اند،
نه دستی به گدایی بلند کرده
و نه به زیر یوغ جهالت قرار
گرفته اند .در ضمن ،با آنکه
نان از خوان همت خویش
خورده اند؛ در پیمدنیت ،علم
پروری و دانشافروزی هم شده
اند .سرگذشت تلخ هزارهها و
ستم تاریخی را که این مردم
سپری کرد است و مبارزه
عدالتخواهی و مدنیتخواهی
این مردم ،قابل تقدیر است و
میتواند الگوی باشد برای رقم
زدن زندگیی با همت و مدنیت
خواه در این سرزمین.
حال سوال این است ،مردمی که
چنین آمادگی و روحیهی برای
تغییر و پیشرفت داشته باشند،
آیا شایست ه است که محروم
نگهداشته شوند و رنج و محنت
به آنها تحمیل شود؟

به نظر من ،ما کم-کم از کشورهای بیمعنا هم پس میمانیم .شاید
بپرسید کشورهای بیمعنا چهگونه کشورهایی اند؟ کشورهای
بیمعنا آنهایی اند که آدم وقتی اسم شان را میشنود ،هیچ
چیز مهمی به یاد آدم نمیآید .مثال ترکمنستان .وقتی میگویید
ترکمنستان ،هر چه زور هم بزنید چیز مهمی از خاطر تان عبور
نمیکند .اما بگویید افغانستان .آبشاری از معانی بلند ،از آن ها
که فهمِ تند میخواهند ،در ذهن تان جاری میشود .کدام معنا
خ نوح.
هست که در وطن ما نیست؟ فداکاری؟ شهید پروریم به نر ِ
سابقهی تاریخی؟ پنج هزار سال .ایمان؟ همین ما بودیم که امریکا
و غرب را مجبور کردیم شوروی متجاوز را توسط ما شکست
بدهد .اقتصاد؟ اقتصاد ما بر اصل "مرا کیفیت چشم تو کافیست/
ریاضت کش به بادامی بسازد" استوار است .ساده ،زیبا و دوامدار.
غیرت؟ چون به میدان آمدی میدانی ام .ارتفاع؟ کوه داریم دیگر.
کوه نگو ،گاو بگو ،خرس بگو ،پدر لعنت بگو (اینها کلمات
ستایشآمیز نابِ دری در فرهنگ مایند .خیلی که هیجانی شدیم
این طوری عشق میکنیم .یک وقت آدمهای بیگانه با کولتور
ما خیال نکنند فحش میدهیم) .خالصه ،از سر و دوش وطن
ما معناهای بلند فواره میکنند .اما کل داستان این نیست .حاال
سوال این است که آیا گاهی از خود پرسیده ایم این همه حسن و
مالحت را چه کسی به سرزمین ما داده است؟ آنچه مسلم است
این است که هیچ چیزی س ِر خود و تصادفی به وجود نمیآید.
وطن عزیز ما نیز محصول یک دیالکتیک قشنگ است .یک "تز"
آمده ،بعد یک "آنتی تز" در برابرش ایستاده و بعد "سنتز" شان
شده یک پله ترقی .مثال یک آقا به اسم جفی الله خان که از همان
اول در یک خانوادهی متدین و مذهبی و پاک و غیرتمند و وطن
پرست و سر میدهیم سنگر نمیدهیم به دنیا آمده بود ،ناگهان به
فضل خداوند امیر شد .خودش هم نمیدانست که وجود او یک
تز است .بعد آنتی تز او ،یعنی برادرش مجیب الله خان ،ناگهان از
پیِ او به دنیا آمد و کالن که شد بالشت را بر دهان برادر بزرگتر
خود گذاشت و خودش خود را پادشاه اعالم کرد .بعد یکی دیگر،
سنتز خان ،جناب آقای امیر موسی خان جلجتایی ،از کشمکش
این دو برادر استفاده کرد و ترقی کرد و این یعنی ترقی مملکت از
مرحلهی خانخانی به مرحله ی نوین یعنی خاندانی .بعد دو بارهی
سایکل تاریخ تکرار شد و باز تز و آنتی تز و سنتز و ترقی .همان
دیالکتیک دیگر.
حاال به نظر میرسد که این حکومت وحدت ملی قانون
دیالکتیک را بر هم زده و مدتی است که جلسهی شورای وزیران
برگزار نمیشود و کسی به کسی کاری ندارد .تزها همه بیآنتی
تز مانده اند و سنتز هرچه انتحاری میکند ،ترقی زاده نمیشود.
نمیدانم لطیف پدرام کجاست که روند دیالکتیک را تسریع کند.
در این میانه ،خبر رسید که پس ِر صفر مراد نیازوف مرحوم ،که
خاطرات خود (با عنوان روحنامه) را به آسمان فرستاده بود ،میراث
پدر را گرامی داشته و یک مجسمهی طالیی از خود ساخته با
ارتفاع بیست متر و آن را در یکی از میدانهای عشق آباد نصب
کرده .ما را چه شده؟ پیش نهاد من این است که برای این که از
ترکمنستان عقب نمانیم ،چندین مجسمه ی طالیی سی-چهل متره
بسازیم و در تمام نقاط پایتخت نصب کنیم .فرق نمیکند از کی
باشد .از متفکر دوم ،از رئیس سخنرانیه ،از نعیم اللی ،از فرزند
دانای میهن ،از رهبر خردمند ،از معاون ورزشکار ،از هر کس که
باشد .چه گفتید؟

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Amrullah Saleh
میگویند به کسانیکه "کرسی و مقام " نرسیده ناراضی
اند و شکایت دارند:
وقتی به مقامهای تقسیم کننده چوکیها گفته میشود
که مردم از شام نا راضی اند در پاسخ میگویند که
طبیعی است ،به آنهاییکه چیزی نرسیده نا راضی
اند .نخیر چنین نیست .نا رضایتیهای روز افزون و
فریاد درونی جامعه که حنجره نیاز دارد بر خاسته از حقایق تلخ زیرین است.
شام گفتید با روش نو امنیت را بهرت میسازیم  -بدتر شده و به طرف بدترین در حرکت
است .بحث طالب را بگذارید کنار  ،لطفا به ارقام اختطاف و قتل در شهرها نگاه کنید.
شام گفتید که دستگاه اداری را اصالح میکنیم  -یک با ر نقاب بپوشید و به ادارات
دولتی مراجعه کنید خواهید دید که وضع در رکود است .همه چیز ایستاده است و
ادارات در اختیار "مرزا قلم " هاست و از مدرن سازی خربی نیست .دستاوردهای
گذشته نیز در حال فروپاشی است.
شام گفتید وضعیت اقتصادی بهرت خواهد شد و دسرتخوان افغان خالی نخواهد بود.
ذخیره ارزی بانکهای خصوصی  70درصد کاهش یافته است .بازارها در رکود اند.
حتمن گاهی میبینیند که لشکر جوانانیکه دنبال کراچیهای دستی با چند تا کیله،
بادرنگ در حرکت اند و سیل از بیکاران درچهارراهیها زیاد شده است .کار نیست.
افغانستان هامن محوطه "کمربند فوالدی " نیست .کمی باید به بیرون نگاه کنید.
شام گفتید با دشمن رسی و پنهانی داخل مذاکره منیشویم .اما اگر مطبوعات غربی از
حرفهای پنهانی ،بیمحتوا و بیچوکات که با طالب در ارومچی چین آغاز کردید پرده
بر منیداشت همه چیز را از ملت پنهان کرده بودید.
شام گفتید رابطه با پاکستان بده و بستان خواهد بود .در پای بدنامترین توافق امضا
کردید و حاال در صدد کاهش صدمه و مدیریت این افتضاح استید .قبل از شام متام
دنیا دوست افغانستان بود و پاکستان در انزوا قرار گرفته بود .شام دوستان خارجی
افغانستان را به پنج دسته تقسیم کردید .دوستان کشور را شق و پارچه کردید.
ما میدانیم بسیاری از روندها و کارها نیاز به زمان دارد .مشکل با شام این است که
هیچ روند اصالحی و امیدبخش را حتی آغاز نکرده اید و شاید نتوانید .امیدوارم که به
این نوشته کوتاه "نه" بگویید تا در بحث بعدی پرده از روی غلطهای بیشرت برداریم.

ترفندهایکامپیوتری:
 10نکته کاربردی در ویندوز 8.1



Abdullah Watandar
خیر جسنت افغانی در رش داعش
گفته میشود که دولت امیدوار است تا نفوذ رو به
گسرتش داعش در افغانستان از یک سو و تقابل
طالبان و داعش از سوی دیگر ،طالبان را به دولت
نزدیکتر کند ،و به این ترتیب زمینهای رسیدن صلح با
این گروه فراهم شود .گزارشگر بی بی فارسی هم در گزارشی چنین چیزی میگفت.
دو نکته در این مورد:
 .1گروههای افراطی با متام اختالفات کوچک و بزرگی که میتوانند با هم داشته
باشند ،در نهایت مکمل همدیگر هستند .گفتامنی که اینها خلق میکنند و گسرتش
میدهند ،فضای اجتامعی-فرهنگی که ایجاد میکنند ،و دشمنیها و دوستیهای
اصولی شان ،زمینهای تضعیف نیروهای میانهرو ،ملیگرا ،دموکرات و  ...را فراهم
میکند ،و سونامی از افراط و ترور را به راه میاندازند که به نفع همهای شان است .در
چنین فضایی ،جا به جایی نیروهای افراطی از درون یک گروه به درون گروه دیگر،
تضعیف شدن یکی و قوی شدن دیگری منیتواند به نفع مخالفین افراط و بنیادگرایی
باشد .شاید بهرتین منونه ،پیوسنت گروهی نیروهای گروههای جهادی در دههای نود
میالدی به طالبان ،و تقابل حزب اسالمی با طالبان باشد .این جا به جایی نیروها و
اختالفات درونی افراطیها ،هیچ سودی به حال دیگران نداشت.
 .2بسیار بعید است که طالبان در پیشربد رقابت شان با داعش به دولت نزدیکتر شوند،
و با جدیت به دنبال صلح بیافتند .این کار به معنای پیشکش کردن بخش مهمی از
نیروهای جنگی و در نهایت سنگرهای شان به داعش است .طبیعی است اگر طالبان
برای جلوگیری از پیوسنت نیروهای شان به داعش به جنگ ،ویرانگری و تروریسم
با شدت بیشرت ادامه بدهند ،تا بتوانند به نیروهای شان و نیروهای افراطی دیگر ثابت
کنند که اینها مجاهدین واقعی هستند و بهرت و تواناتر از داعش و دیگر گروههای
افراطی رقیب .به یاد بیاوریم که مجاهدین در دوران جنگ با روسها و بعد ًا دولت
کابل ،جنگهای داخلی خونینی با همدیگر داشتند ،اما این جنگها هیچگاه زمینهای
پیوسنت یکی از گروههای جهادی مهم به دولت کابل را فراهم نکرد.
داعش هیچگاه منیتواند در افغانستان با طالبان به صورت جدی رقابت کند( .به رشطی
که دولت به منظور فرشته نشان دادن طالبان از متام امکاناتش برای گسرتش دادن
پدیدهای داعش استفاده نکند!) برای این سخن دالیل بسیاری میتوان آورد ،اما
یکی از مهمترین دالیل آن این است که تروریسم داعش در افغانستان ،بعد قومی
تروریسم طالبان را ندارد ،و بعد قومی تروریسم طالبان در جامعهای قبیلوی افغانستان
برای گسرتش و بقای طالبان بسیار حیاتیتر از آن است که به این سادگیها بتوان
نادیده اش گرفت .پوشش سیاسی دوامدار طالبان در کابل تا حدودی زیادی ریشه در
همین بعد قومی تروریسم طالبان دارد ،و داعش هیچگاه منیتواند از چنین امکاناتی
در افغانستان بهرهمند شود.


Mohammad Ali Hemmat
در دورانی که صنف دوم و سوم مکتب بودم ،خوب
بیاد دارم که کتابهای دری و خوانش ما یک مقدمه
داشت که در آن کلامت وطن پرستی و وطن دوستی
چند بار تکرار شده بود .مدیریت مکتب ،بخاطر فشار
آخوندها و افراد مذهبی ،مجبور شده بود روی این
کلامت ،با خط تیره سیاه رنگ (قلم توش) ،خط بکشد.
این کار بخاطر خشنودی مخالفان مکتب بود که به هر بهانهای میخواستند مانع رشد
و ادامه فعالیتهای مکتب گردند .در این مورد ،بهانه اینها این بود که وطن پرستی و
وطن دوستی در تناقض به ایدههای دینی است و مردم فقط خدا را دوست داشته باشند
و او را بپرستد و نه چیزی دیگری را.
القصه ،وقتی ما را در کودکی ،از وطن پرستی و وطن دوستی منع کرده و آن را مخالف
باورهای مذهبیمان قلمداد کرده باشد ،انتظار دارید که وطن دوست باشیم؟ بازهم
آفرین ما که یک کمی حس وطن در قلبهای مان جا دارد.

اگر شام هم به تازگی ویندوز خود را به ویندوز
 ۸٫۱تغییر داده اید ،بهرت است این مطلب را تا
آخر بخ وانید.
اف رادی که تا اکنون از ویندوز  ۷یا  ۸استفاده
م یکردند و به تازگی به این نسخه از ویندوز
ارتقا یافته اند خیلی از تغیی راتی که در این
ویندوز نسبت به نسخ ههای قبلی وجود داشته
است را من یدانند .با ما هم را باشید تا  ۱۰نکت هی
مهم که قبل از کار با این ویندوز باید بدانید را
در اختیار شام ق رار دهیم.
نکته اول  :در این نسخه یعنی ویندوز ،۸٫۱
آپش نهای دسکتاپ به طور پیش فرض فعال
نیستند و شام باید خودتان آنها را فعال کنید.
یکی از تغیی رات اصلی که در این نسخه از
سیستم عامل ویندوز به وجود آمده است این
است که دکم هی استارت به ویندوز بازگشته
است و همین موضوع یک رسی تغیی رات
اساسی در این سیستم عامل به وجود آورده
است.
اگر شام م یخ واهید مستقی امً به دسکتاپ رفته
و از منایش ب رنام هها و اپلیکیش نهای سیستم
هنگامی که موس را به گوش هی باال سمت راست
م یبرید ،جلوگیری کنید ،باید این تغیی رات را
خودتان اعامل کنید .ب رای این کار باید به این
صورت عمل کنید که روی  taskbarکلیک
راست کرده و گزین هی  Propertiesرا ب زنید و
در قسمت  Navigationاین تغیی رات را اعامل
کنید.
نکته دوم  :در این سیستم عامل شام م یتوانید
به دو روش سیستم خود را  Shut Downکنید.
هم به کمک فشار دادن کلید ویندوز به هم راه
 Xو هم از طریق راست کلیک کردن بر روی
دکم هی استارت که در این صورت یک منو
ب رای شام باز خ واهد شد .این منو در بر دارنده
یک رسی میانرب ب رای دسرتسی به قسمت
هایی است که شام از آنها استفادههای زیادی
م یکنید .این میانربها شامل Control Panel،
 Task Managerو  File Explorerم یباشند.
در پایین این منو هم گزین هی Shut Down
وجود دارد که به کمک آن فقط با  ۲کلیک
م یتوانید از محیط ویندوز خارج شوید.
نکته سوم  :این نکته در مورد این است که File
 Associationاین سیستم عامل چندان ب رای
کارب ران دلچسب نیست .به گفت هی کارب ران
هنگامی که آنها مثال یک عکس را از روی
دسکتاپ باز م یکنند از آن صفح هی باز شدهی
جدید خارج شده و به رابط کاربری Modern

ویندوز م یروند .در این حالت شام به جای
مشاهدهی آن تصوی ر ،یک ب رنام هی دسکتاپ
را خ واهید دید .ب رای جلوگیری از این حالت
شام باید به قسمت کنرتل پنل رفته و از آنجا
 file associationsکه به طور پیش فرض ب رای
فای لهای عکس یا موسیقی یا نوشتاری و یا هر
فایل دیگر مشخص شده است را تغییر دهید.
نکته چهارم  :این نکته م ربوط به جستجو در
سیستم است .در ویندوز  ۸٫۱امکان  Searchبه
طور پیش فرض طوری ط راحی شده است که
ب رای جستجو از موتور جستجوی  Bingاستفاده
م یکند .اما اگر شام من یخ واهید که این امکان
فعال باشد م یتوانیداز قسمت تنظیامت سیستم
به منوی  Search and appsرفته و این آپشن را
غیر فعال کنید.
نکته ششم  :در ویندوز  ۸از اپلیکیش نهای
نصب شده در سیستم به طور پیش فرض یک
 tileروی دسکتاپ درست م یشد اما در ویندوز
 ۸٫۱به این گ ونه نیست و در واقع این آپشن را
باید خودتان ایجاد کنید .ب رای ایجاد یک tile
از هر اپلیکیشن بر روی دسکتاپ م یبایست تا
بر روی دکم هی  arrowشکل دسکتاپ کلیک
راست کرده و یا اینکه بر روی اپلیکیشن مورد
نظر کلیک کرده و نگه داریدتا یک منو ب رای
شام باز شود سپس از آن منو عبارت Pin to
 Startرا انتخاب کرده تا از این اپلیکیشن بر
روی دسکتاپ یک  tileدرست شود.
نکت ه ششم :در ویندوز  SkyDrive ۸٫۱فقط
فای لهای داخل ف ولدر خودش که در آدرس
 C:\Users\Name\SkyDriveذخیره شده اند را
 syncم یکند و شام هیچ فایلی خارج از این
ف ولدر را من یتوانید  syncکنید .ب رای ای نکه
بت وانید اطالعات دیگر ف ولدرها را هم  syncکنید
شام م یباسیت آن ف ولدر را به  SkyDriveبرده و
یک  symbolic linkاز آن در یک جای دیگر
درست کنید.
نکت ه هفتم :این نکته م ربوط به مخفی بودن
 Librariesدر این سیستم عامل است .با
اینکه در اپلیکیش نهای  Modernهم کاربرد
زیادی دارند اما باز هم مخفی هستند و شام
باید تنظیامت پیش فرض آنها را خودتان
تغییر دهید .ب رای مثال یکی از کاربردهای آن
این است که اپلیکیش نهای م ربوط به عکس
به  Libraryتصاویر شام دسرتسی دارند .ب رای
اینکه  Libraryها را مجددا قابل دیدن کنیم
باید روی منوی سمت چپ File Browser
کلیک راست کرده وگزین هی Show Libraries

را انتخاب کنید.
نکت ه هشتم :در این سیستم عامل این رتنت
اکسپلورر دارای  ۲اینرت فیس یا رابط کاربری
مختلف است .مطابق آنچه که در ویندز ۸
هم وجود داشت این ب رنامه دارای  ۲رابط است
که یکی روی دسکتاپ ق رار دارد و دیگری در
رابط  Modernسیستم عامل ق رار دارد که به
صورت یک  Tileاست .اگر م یخ واهید که این
ب رنامه را همیشه بر روی دسکتاپ خود باز کنید
م یتوانید  programs tabرا باز کرده و تنظیامت
را به Always in Internet Explorer on the
 ”.desktopتغییر دهید .اما اگر این جستجو گ ر،
بروزر پیش فرض شام نیست شام من یتوانید
این تنظیامت را تغییر دهید و این ب رنامه همیشه
در دسکتاپ باز خ واهد شد.
نکت ه نهم  :در این نسخه از ویندوز  Snapبسیار
پیرشفت هتر از آنچه در ویندوز  ۸بود ،است.
در واقع  Snapیکی از مه مترین قسم تهای
استفاده از اپلیکیش نهای م ربوط به این سیستم
عامل است .شام م یتوانید با بردن موس به
گوش هی باال سمت چپ روی اپلیکیش نهای
مورد نظر خود کلیک کرده و آنها را م رتب
کنید .ه مچنین امکان تغییر سایز آنها هم
وجود دارد که بسته به رزولوشن سیستم خود
م یتوانید آنها را بزرگ یا کوچک کنید .از
آنجای یکه  Snapدر این سیستم عامل بسیار
پیرشفت هتر از سیستم عامل  ۸است امکانات
بیشرتی دارد و شام راح تتر م یتوانید از آن
استفاده کنید.
نکت ه دهم :این نکته م ربوط به Administrative
 Toolsاست که در این ویندوز به طور پیش
فرض مخفی است System Tools .هم در
این ف ولدر ق رار دارد و ب رنام ههایی مثل Task
 Scheduler، Event Viewer، Servicesو
 Computer Managementهم همگی مخفی
هستند و شام من یتوانید آنها را در لیست
اپلیکیش نهای خود پیدا کنید یا با جستجوی
نام آنها در ب رنام ههای نصب شده من یتوانید به
آنها دسرتسی پیدا کنید .اما راه حل دسرتسی
به آنها این است که به صفح هی رشوع رفته
و کلید ویندوز را به هم راه  Cب زنید و سپس
 Tilesرا انتخاب کنید .بعد از آن باید Show
 administrative tools optionرا فعال کنید.
این حالت متام اپلیکیشن ها را نشان داده و در
جستج وهای شام هم نام آن اپلیکیشن ها قابل
رویت خ واهند بود.
منبع :مجله ان رتنتی ب رتری نها
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پیگرینی:
سیتی میتواند فصل بعد قهرمان شود
مانوئل پیگرینی ،رسمربی منچسرتسیتی،
معتقد است که تیمش م یتواند فصل بعد
از با پشت رس گذاشنت چلسی ،قهرمان
لیگ برتر شود.
سیتی که فصل گذشته قهرمان لیگ برتر
شده بود ،این فصل با فاصله  8امتیازیبا
چلسی ،در رتبه دوم قرار گرفت .ناکامی
سیتی در دفاع از عنوان قهرمانی اش،
شایعاتی در مورد اخراج پیگرینی ایجاد
کرد اما او که اعالم کرده بود فصل بعد
هم در اتحاد خواهد ماند ،از هم اکنون به
فکرقهرمانی در لیگ برتر است.
او به منچسرت اونینگ نیوز گفت :مطمئنم
فصل آینده بازگشت قدرتمندان هتری
خواهیم داشت و م یتوانیم جام را به
اتحاد برگردانیم .هامنطور که ورزشگاه
ما با صندل یهای بیشرت در حال بزرگتر
شدن است ،فکر م یکنم کل باشگاه هم

در حال رشد است.
در پروژه ما مسائل مهمی وجود دارد
که ما باید تالش کنیم تا هر سال بهرت
شود .من هر هفته با مالکان باشگاه در
متاس هستم .م یدانم آنها دقیقا چه
فکری م یکنند؛ آنها هم م یدانند من
چه افکاری دارم .ما هر روز با تکسیکی
بگیریستاین ،مدیر فنی و فران سوریانو،
مدیر اجرایی باشگاه صحبت م یکنیم.
بنابراین باید ببینیم که بهرتین راه برای
بهرت کردن تیم و پس گرفنت جام چه
خواهد بود.
فکر م یکنم هر تیم ،هر سال به تغییر
نیاز دارد .شاید اگر قهرمان م یشدیم
هم همین را به شام م یگفتم؛ ای نکه
باید تغییراتی ایجاد کنیم و ای نکه باید
ببینیم کدام بازیکنان باید بروند و کدام
بازیکنان باید مبانند.



مصدومیت،
مانع انتقال خدیرا به یوونتوس

بعد از آنکه مذاکره سامی خدیرا با شالکه
به نتیجه نرسید ،یوونتوس برای جذب
این بازیکن پا پیش گذاشت.
خدیرا که قراردادش با ریال مادرید به
پایان رسیده است ،قصد دارد این تیم
را ترک کند .بعد از آنکه اخباری مبنی
بر متایل باشگاه شالکه آملان به خرید
وی منترش شد ،طی روزهای گذشته
منایندگانی از یوونتوس با جدیت انتقال
این بازیکن به ایتالیا را پیگیری کردند.
دیروز "گاتزتا دلو اسپورت" نوشت توافق
نهایی بین دو طرف انجام شده و خدیرا
قرار است فردا در تست پزشکی یووه
رشکت کند .اما یک مانع بر رس راه قرار
فردا (امروز) وجود دارد و آن زانوی مصدوم
این بازیکن است.
خدیرا در جام جهانی  2014برزیل ز ناحیه
زانوی چپ دچار مصدومیت شد و نتوانست
در دیدار فینال آن تورمننت که بین تیم
ملی آملان و تیم ملی آرژانتین برگزار شد،

حضور پیدا کند .بعد از بازگشت به آملان
دکرت اولریش بوئنیش زانوی این بازیکن
را عمل کرد.
یوونتوس یها حتی برای حضور وی در
بازی فینال چمپیونزلیگ مقابل بارسلونا
برنام هریزی کردهاند؛ اما چنانچه امروز
مشخص شود که او هنوز دچار مشکل
زانو است و از هر نظر برای قرار گرفنت
در ترکیب یووه آماده نیست ،ممکن است
این انتقال انجام نشود.
سامی خدیرا که از سال  2010به ریال
پیوسته بود ،در فصل جاری و با آمدن
آنچلوتی نتوانست در ترکیب کهکشان یها
جایی داشته باشد و تبدیل به یک بازیکن
نیم تنشین شد .به همین دلیل تصمیم
گرفت قراردادش را با این تیم متدید نکند
و از مادرید برود .یوونتوس مایل است
قرارداد  4سال های را با این بازیکن به
امضا برساند و دس تمزد ساالنه  4میلیون
یورو را هم برای وی درنظر گرفته است.



رونالدینیو:
کوتینیو کامال به درد بارسا میخورد

رونالدینیو ،ستاره سابق بارسلونا ،معتقد
است فیلیپ کوتینیو ،ستاره برزیلی لیورپول،
کامال به درد بازی دربارسا م یخورد .
کوتینیو در رقاب تهای این فصل منای شهای
بسیار خوبی در ترکیب لیورپول به منایش
گذاشت و در ترکیب تیم منتخب فصل
لیگ برتر قرار گرفت .رونالدینیو که با بارسا
دو قهرمانی در اللیگا و یک قهرمانی در
چمپیونزلیگ را تجربه کرد ،معتقد است
کوتینیو م یتواند جانشین مناسبی برای
ژاوی و اینیستا باشد.
او به دیلی میل گفت :او فصل فوقالعادهای
داشت .او یکی از بهرتین هافب کهای
اروپا در این فصل بود .وقتی م یبینید که
او چنین منای شهایی را در تیمی که خوب
بازی من یکرد ،ارائه داد ،متوجه میشوید که

دستاورد بزرگی بود.
من من یتوانم از طرف او یا بارسلونا صحبت
کنم اما م یدانم که بارسا به دنبال یک
بازیکن است و او چنین کیفیتی دارد .بعد
از همه این سال ها ،ژاوی باشگاه را ترک
کرده و اینیستا اکنون  30سالگی را پشترس
گذاشته است .آنها نیاز دارند تا جانشینی
پیدا کنند .به همین دلیل است که فکر
م یکنم بارسا و کوتینیو کامال مناسب هم
هستند.
بازی کردن در کنار بازیکنان بزرگرت تو را
به بازیکن بهرتی تبدیل م یکند .او نه
تنها م یتواند در بارسا به جامهای بیشرتی
برسد ،بلکه بازی کردن در کنار نیامر ،مسی،
اینیستا و سوارز ،او را به بازیکن بهرتی
تبدیل م یکند.

یونایتد برای جذب اوتامندی
 50میلیون یورو بدهد
آمادئو سالوو ،رئیس باشگاه والنسیا ،در واکنش به عالقه
منچسرتیونایتد به نیکوالس اوتامندی ،قیمت این بازیکن را
 50میلیون یورو عنوان کرد.
اوتامندی در فصل جاری بازیهای بسیار درخشانی در
قلب خط دفاعی والنسیا انجام داد و به شدت مورد توجه
لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد قرار گرفته است.
طبق ادعای"ائوگانیو لوپز" ،مدیر برنام ههای این بازیکن
آرژانتینی ،توافق با منچسرتیها قطعی شده و اوتامندی
حارض نیست یک فصل دیگر هم در والنسیا مباند.
ه مچنین لوپز به اوتامندی توصیه کرده تا با رسان هها در مورد
آینده اش صحبت نکرده و انجام این امر را به وی بسپارد.
در واکنش به این مساله ،رئیس باشگاه والنسیا دیروز به
خربنگاران گفت :باشگاه والنسیا هرگز تحت تاثیر فشارها و
حرفهای مدیر برنامه یک بازیکن قرار من یگیرد .ما قصد
نداریم اوتامندی را در لیست فروش بگذاریم .دوست داریم اگر
خود او مایل به جدایی است ،این مساله را رسام اعالم کند.
منچسرتیونایتد و هر باشگاهی که خواهان این بازیکن است
باید  50میلیون یورو بپردازد.


تری :این چلسی قدرتمندتر
از همیشه است

چلسی در فصل جاری موفق به کسب پنجمین قهرمانی
خود در فوتبال انگلیس شد .این چهارمین عنوان
قهرمانی آب یهای لندن در  11سال اخیر در لیگ برتر بود.
سه عنوان از این  4عنوان با ژوزه مورینو حاصل شده
و نقش جان تری ،کاپیتان باتجربه چلسی در این
قهرمان یها نیز انکار نشدنی است.
تری که روز دوشنبه همراه سایر بازیکنان چلسی ،با
جام قهرمانی و سوار بر اتوبوسهای روباز در خیابانهای
لندن رژه قهرمانی رفت ،به خربنگاران گفت :به تیمی که
در دو فصل متوالی  2005-2004و  2006-2005قهرمان لیگ
برتر شد اگر نگاه کنید ،بازیکنانی را خواهید دید که
بعدها باعث قهرمان یهای دیگری برای چلسی شدند .آن
نسل بازیکنان ،در رقم خوردن افتخارات بعدی باشگاه
نقش موثری داشتند و حاال من چنین وضعیتی را در تیم
فعلی م یبینم.
به تیم حال حارض چلسی نگاه کنید .چلسی کنونی،
قدرتمندتر از همیشه است و فکر م یکنم موفقی تهای
بعدی ،پربارتر خواهند بود .در موفقیت و قهرمانی ما در
فصل جاری ،نه تنها قدرت و کیفیت بازیکنان اصلی که
حضور بازیکنان جوانی که باعث پیرشفت بیشرت تیم
شدند نیز قابل توجه بود .کمکی که این بازیکنان جوان
به موفقیت ما کردند غیرقابل تصور و شگفت انگیز بود.


غیبت نویر و مولر
در فهرست جدید آلمان

یواخیم لوو ،رسمربی تیم ملی آملان ،فهرست جدیدش را
برای دیدارهای مقدماتی یورو  2016را اعالم کرد که در
آن نامی از مانوئل نویر ،توماس مولر و تونی کروس دیده
من یشود.
تیم ملی آملان دو هفته دیگر در دیداری دوستانه به
مصاف آمریکا خواهد رفت وپس از آن ،در مقدماتی جام
مل تهای اروپا ،مقابل جبل الطارق قرار خواهد گرفت.
لوو در مورد دعوت نکردن از این سه بازیکن گفت :من
همیشه روی توماس مولر و تونی کروس حسابم یکنم.
آنها خدمات زیادی برای تیم ملی انجام داده اند .مانوئل
هم الگویی برای فداکاری است .همه م یدانند او یکی
از بازیکنانی است که همیشه دوست دارد بازی کند اما
پزشک تیم ما اطالع داد که مانوئل بهدلیل دردی که در
قوزک پایش دارد ،من یتواند مترین کند.
در مقابل ،لوو در این فهرست ،برای اولین بار نام پاتریک
هرمان ،ستاره خط میانی بروسیا مونشن گالدباخ را قرار
داد .هرمان در این فصل در  32دیدار 11 ،گول برای
گالدباخ به مثر رساند.
فهرست کامل آملان:
دروازهبانها :رومن وایدن فلر ،ران روبرت زیلر
مدافعان :جروم بواتنگ ،اریک دورم ،یوناس هکتور،
متس هوملس ،شکودران مصطفی ،آنتونیو رودیگر،
سباستین رودی
هافب کها :کریم بالعربی ،ایلکای گوندوگان ،پاتریک
هرمان ،سامی خدیرا ،کریستوف کرامر ،مسوت اوزیل،
باستین شواین اشتایگر
مهاجامن :ماریو گوتزه ،مکس کروسه ،لوکاس
پودولسکی ،آندره شورله

عدم دعوت از کاستا و تیاگو
به تیم ملی اسپانیا

دیگو کاستا و تیاگو آلکانتارا ،به دلیل آنچه
جلوگیری از مصدومیت دوباره آنها اعالم
شده ،از سوی ویسنته دل بوسکه به تیم ملی
اسپانیا دعوت نشدند.
اسپانیا  11جون دیدار دوستان های با
کاستاریکا برگزار خواهد کرد و سپس  14جون
از دور مقدماتی یورو  ،2016مقابل بالروس قرا
م یگیرد .در تازه ترین فهرست اعالم شده
توسط دل بوسکه ،نام دو بازیکن جدید
دیده م یشود :الکس ویدال و رسخیو ریکو،
که هر دو در سویا بازی م یکنند.
ویدال یک مدافع راست است که مورد توجه
بارسلونا نیز قرار دارد و ریکو نیز دروازهبان

ثابت سویا در نیم فصل دوم بود .آندر هررا
و خوان ماتا نیز به دالیل فنی از سوی دل
بوسکه دعوت نشدند.
این مربی در مورد علت دعوت نشدن تیاگو
و دیگو کاستا گفت :تیاگو در یکی دو ماه
گذشته برای بایرن ،بازیهای خوبی انجام
داده بود ولی او به تازگی دو مصدومیت
شدید را پشت رس گذاشته و طی صحبت
با پزشک بایرن ،متقاعد شدم که به تیاگو
اسرتاحت بدهم .وضعیت کاستا نیز به
همی نگونه است و او به تازگی از مصدومیت
همسرتینگش خالص شده و نیاز داشت تا
بیشرت اسرتاحت کند.



عالقه آرسنالیها به جذب کریم بنزما
کریم بنزما به یکی از اولوی تهای خرید
آرسن ونگر در فصل نقل و انتقاالت
تابستانی برای تقویت خط حمله آرسنال
بدل شده است.
بنزما که ششمین فصل حضورش در ریال
مادرید را با زدن  22گول در  46بازی پشت
رس گذاشت ،ارتباط بسیار خوبی با دیگر
بازیکنان ریال ،بخصوص گرت بیل و
رونالدو دارد و در رختکن این تیم یک مهره
تعیین کننده به حساب م یآید.
او ه مچنین بسیار مورد عالقه کارلو آنچلوتی
قرار داشت و مهره غیرقابل بحث او در خط
حمله بود ولی حاال که این رسمربی ایتالیایی
در فصل بعد روی نیمکت ریال نخواهد

نشست ،ممکن است آینده این مهاجم
فرانسوی با آمدن مربی جدید که احتامال
بنیتس خواهد بود ،با ابهام مواجه شود.
وبسایت گل مدعی شده است که باشگاه
آرسنال با علم به این موضوع و به توصیه
آرسن ونگر ،آماده است تا پیشنهاد 50
میلیون یورویی خود را برای جذب بنزما به
این بازیکن ارائه دهد .توپچ یهای لندن
دو فصل پیش نیز اوزیل را با این مبلغ از
ریال به خدمت گرفتند .تنها مانع بر رس این
انتقال ،فلورنتینو پرز است .رئیس باشگاه
ریال ،عالقه وافری به بنزما و سبک بازی
او دارد و احتامال با این پیشنهاد آرسنال یها
مخالفت خواهد کرد.



خشم مدیران بارسا
از مصاحبه تند دنی آلوس

هی چکدام از مدیران بارسلونا انتظار
نداشتند که دنی آلوس در نشست خربی
روز دوشنبه خود به تندی از آنها انتقاد
کند.
دنی آلوس روز دوشنبه گذشته در نشست
خربی غیرمنتظره خود ،رصاحتا گفت که
به دلیل ارزش قائل نشدن مدیران بارسا
برای او ،قصد ترک بارسا را دارد و اگر 100
درصد همگام با هم تیم یها و مربی خود
است 10 ،درصد با مدیران بارسلونا همراه
است .مصاحبه تندی که در بین مدیران
بارسلونا خشم و نارضایتی شدیدی را به

دنبال داشته است.
طبق گزارش منترش شده در موندو
دپورتیوو ،مدیران بارسا با علم به ای نکه
آلوس از پیشنهاد متدید قرارداد دو ساله
باشگاه ناراضی است ،امیدوار بودند
تا در نشس تهای بعدی ،سوتفاهامت
برطرف شده و با او به توافق برسند اما
این مصاحبه عمال راه هرگونه مذاکرات
بعدی را بست و آنها دیگر قصد ندارند با
آلوس و مدیر برنام ههای او در مورد متدید
قرارداد گفتگو کنند .بدین ترتیب آلوس
را باید  99درصد جدا شده از بارسا بدانیم.



کالدرون:
ریالیها به تصمیمات عجیب پرزعادت کرده اند

رامون کالدرون ،رئیس سابق باشگاه ریال
مادرید ،دیروز بار دیگر به انتقاد از فلورنتینو
پرز ،رئیس فعلی ریال پرداخت.
پرز روز دوشنبه نهمین مربی دوران ریاستش
را اخراج کرد تا هواداران و بازیکنان ریال
بهت زده شوند .کارلو آنچلوتی ،جدیدترین
قربانی این رئیس مغرور باشگاه ریال
مادرید بود.
رامون کالدرون که در مصاحبه با شبکه
 ،TALK SPORTرشکت کرده بود ،در همین
رابطه گفت :ما ریال یها دیگر به این
تصمیامت عجیب و غریب پرز عادت کرده

ایم .برای من جای تعجب داشت وقتی در
مورد علت اخراج آنچلوتی از او سوال شد،
تنها به کلمه من یدانم بسنده کرد .اخراج 9
مربی در  12سال ،در نوع خود جای تعجب
دارد.
کالدرون در مورد مربی بعدی ریال گفت:
 99درصد مطمئنم که بنیتس مربی ریال
خواهد شد .البته او مربی خوبی است.
بنیتس متعلق به ریال است و زمانی
هدایت تی مهای پای های باشگاه را بر عهده
داشت .او در تی مهای سابقش ،نتایج خوبی
کسب کرده و نیاز به اثبات ندارد.

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
چهار شنبه 6جوزا  1394 ،سال چهارم  شماره 846

وزیر حج و اوقاف:
عنوان سخنرانیهای خطیبان مساجد را
با پیام کتبی مشخص میکنیم
اطالعات روز :فیض محمد عثامنی ،وزیر حج
و اوقاف روز گذشته در ارگ برنامهی صد روز
نخست این وزارت را با حضور رییس جمهور
ارائه کرد.
آقای عثامنی در این نشست گفت که در صد
روز نخست برنامههای این وزارت در پنج بخش
طرح شده که شامل استخدام مالها ،توزیع
هزاران جامناز ،تسهیالت در روند ادای حج،
ارتقای ظرفیت علامی دینی ،ایجاد کمیتهی
مبلغان سیار ،امتحان گرفنت از مالهای جدید
و آغاز برنامهی حامیت علام از نیروهای امنیتی
میشود.
عثامنی افزود که آوردن اصالحات در اداره،
نظافت و زیبایی مکاتب ،انعکاس معامری
اسالمی در ساختامنهای مساجد و احاطه
کردن قربستانها هم در دستور کار صد روز اول
این وزارت است.
او گفت اجرای این برنامه ها به پول زیاد نیاز
دارد و تالش برای افزایش عواید این وزارت با
استفاده از ملکیتهای آن انجام خواهد شد.
رییس جمهور غنی در این مراسم در مورد طرح
برنامههای صد روز وزیران گفت هدف عمد ه
از آن ،حسابدهی ،شفافیت و اصالحات در
کابینه و گرفنت درسهای مثبت از اشتباهات
گذشته میباشد و در پایان هر صد روز ،یک ماه

برای بررسی برنامههای معرفی شده وزارتها
اختصاص خواهد یافت و حکومت کارکرد صد
روزه وزیران را بررسی میکند و برنامهی صد روز
دوم ارائه خواهد شد.
رییس جمهور گفت که برنامه صد روز اول
مختص وزیران خواهد بود؛ اما برنامهی صد
روز دوم دربرگیرند ه کارکردهای وزیران و
والیها است که به اعضای مجلس منایندگان
نیز پاسخگو خواهند بود.
وزیر حج و اوقاف در این نشست گفت به زودی
کمیتهای برای تهیه عناوین خطبههای مناز
جمعه ایجاد خواهد شد که عنوانهای خطبهها
را به این خطیبان مساجد از طریق پیام کوتاه
کتبی (اس ام اس) ارسال خواهد کرد.
عثامنی گفت« :یک تعداد از علام به عنوان
و موضوع نیاز ندارند ،بخش دوم علامیی
هستند که عناوین را ما برایشان میفرستیم
و خودشان محتوا تهیه میکنند و بخش سوم
که کار درازمدت ما است ،هم عناوین و هم
موضوعات از طریق این کمیته تهیه میشود و
در اختیار علام قرار میگیرد».
این تصمیم در حالی گرفته میشود که پیش
از این ارئه سخرنانیهای تندروانه از سوی
خطیبان روز جمعه در مساجد ،انتقادهای را به
همراه داشته است.
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حمله مهاجمان انتحاری در تربیه معلم قندهار پس از  19ساعت
با مرگ مهاجمان پایان یافت
اطالعات روز :حملهی مهاجمان به
دارالمعلمین والیت قندهار پس  19ساعات
درگیری با کشته شدن دو مهاجم ،حوالی ساعت
دو بعد از ظهر دیروز پایان یافت.
مسئوالن شفاخانهی مرکزی والیت قندهار
گفتهاند که در این درگیری یک زن کشته و دو
نفر دیگر زخمی شدهاند .گفته میشود زنی که در
این رویداد کشته شده معلم بوده است.
پیش از این صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت

داخله گفته بود که در این رویداد یک زن کشته
و شش پولیس زخمی شدهاند.
شامگاه روز دو شنبه ،دو مهاجم در یک ساختمان
دو طبقه ،روبروی دارالمعلمین باال شده و از آنجا
به این موئسسه حمله کردند .این دارالمعلمین
در ناحیه چهارم شهر قندهار ،در یک منطقهی
مسکونی واقع شده و خوابگاه دانشجویان
دانشگاه قندهار نیز در نزدیکی این محل قرار
دارد.

گفته میشود یکی از مهاجمان شب دوشنبه
توسط نیروهای امنیتی از پا در آمد و مهاجم
دیگر تا حوالی ساعت دو بعد از ظهر دیروز به
درگیری با این نیروها ادامه داده که در نهایت
این مهاجم پس از  19ساعت درگیری کشته شد.
مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده
گرفته است.
قندهار یکی از والیتهای نسبت ًا ناامن در جنوب
کشور است که مرز مشترک با پاکستان دارد.

در حملهی انتحاری به دادگاه میدان وردک
دو مأمور پولیس کشته شدند
اطالعات روز :مقامهای پولیس میدان
وردک میگویند که در نتیجهی حملهی
انتحاری به دادگاه این والیت در میدان شهر،
دو مأمور پولیس و چهار مهاجم انتحاری کشته
شدهاند.
عبدالولی نورزی ،سخنگوی پولیس میدان
ورک با تأیید این رویداد گفته است چهار
مهاجم انتحاری حوالی ساعت ده قبل از ظهر
دیروز در نزدیکی مقر دادگاه این والیت از موتر
پیاده شدند و یکی از مهجمان مواد انفجاری
همراهش را در نزدیکی دروازه وردی دادگاه
منفجر کرد.

آقای نورزی گفت :سه مهاجم دیگر قصد
داشتند که داخل دادگاه شوند؛ اما در نزدیکی
دروازه ورودی با مأموران پولیس درگیر شدند
و در ظرف نیم ساعت هر سه مهاجم توسط
نیروهای پولیس کشته شدند.
نورزی افزود که در این درگیری دو مأمور
پولیس کشته و یک تن دیگر زخمی شدند.
یک منبع امنيتى دیگر از واليت میدان وردک
گفته که این حمله در حالى صورت گرفت که
محاکمهی هفت تن به اتهام روابط با طالبان
در دادگاه جریان داشت.
گفته شده در این درگیری به غیرنظامیان

آسیب نرسیده است.
سخنگوی فرماندهی پولیس میدان وردک
گفته که عامالن این رویداد گروه طالبان است؛
اما این گروه تاهنوز در مورد چیزی نگفته است.
در یک ماه اخیر شورشیان طالب چندین حمله
را به دادگاههای افغانستان در والیتهای
مختلف راه اندازی کردهاند .چندی پیش در
دو حملهی جداگانه به کارمندان دادستانی
کل در غرب کابل چندین نفر کشته و زخمی
شدند .همچنان دو روز پیش حملهی مشابه
در دارالمعلین قندهار جان یک زن را گرفت و
چندین زخمی برجا گذاشت.

