از جلریز
به سر قوماندانی اعلی قوای مسلح
دردناک است .با دیدن اجساد سربازان انگار زمین و زمان برسرم آوار
میشود .عقدههایم را قورت میدهم ،با خود میگویم طاقت بیار ،آدم
برای خاکش جان میدهد ،کشته میشود ،خانهاش ویران میشود،
فرزندش یتیم میشود و مردمش عزا دار میشود تا خاکش را حفظ کند.
یک روز پس فاجعه هولناک جلریز اجساد سربازان به کابل منتقل شده
است تا با اجرای یک مراسم ساده نظامی تنهای پاره آنها را به خانههای
شان انتقال دهند .این سربازان دو شبانه روز برای حفظ سنگرهای شان
جنگ طاقت فرسای را پشت سر گذاشتند...
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آیا دولت اسالمی گواه زندگی ما در عصر
«پسا-ارزشها»ست؟
این روزها ژورنالیستان و صاحبنظران برای هر مورد قتل ،قاچاق مواد مخدر و انسان ،
تروریزم و دیگر کارهای از این دست ،دفعتا دالیل شخصی جستجو میکنند .در
چنین کاری اما ،آنان از شناسایی اینکه این رویدادها ،رویدادهای به هم پیوستهی
اجتماعی-سیاسی اند که نشاندهندهی محدودیتها و ناکامیهای...
صفحه 4

مقامات حکومت وحدت ملی:

درباره حادثه جلریز باید تحقیق شود

صفحه 2

دیدار جداگانهی غنی و عبداهلل
با جان مکین

مجلس نمایندگان
به نامزد وزارت دفاع رای تأیید نداد

اطالعات روز :رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت ،روز گذشته
با جان مکین ،عضو مجلس سنای امریکا ،دیدارهای جداگانه داشتند.
در دیدار اشرف غنی با جان مکین هر دو طرف در خصوص تحکیم مناسبات بین دو
صفحه 2
کشور ،مبارزه با هراس افگنی و افراطیت ،تقویت همکاریهای...

اطالعات روز :مجلس نمایندگان به محمد معصوم استانکزی ،که به عنوان وزیر دفاع
به مجلس پیشنهاد شده بود ،رای اعتماد نداد .آقای استانکزی در ماه ثور از سوی ریاست
جمهوری به حیث نامزد وزارت دفاع اعالم شد .روز گذشته مجلس نمایندگان برای دادن
صفحه 2
رای اعتماد به نامزد وزارت دفاع صندوق گذاشت...

گزارش تلخ از حادثهي تلخ
ِ
روز دوم است؛ حدود ساعت دو بجه بعد از ظهر .از شفاخانه فاصله دارم .زنگ تلفنم
به صدا در آمد كه داكترها خون خواسته و ميخواهند خون طفل را عوض كنند.
پدر طفل اين كار را كرده و از خون خود مقداري هديه كرده است .ناآرام شدم؛ زيرا
هرچند از طبابت سر رشته ندارم اما اينقدر ميدانستم...
صفحه 5

رسمقاله

جلریز؛
مرزی میان خیانت و جنگ

Flying 2 times
weekly to

با گذشت دو روز از جنگ جلریز ،لحظه به لحظه اطالعات بیشتر از این جنگ زبان
به زبان نقل میشود .گوشههای پنهان این جنگ تکان دهنده است .مقاومت سربازانی
که در برابر طالبان جنگیده اند ،بدون هیچ حمایتی با کشته شدن اکثریت قاطع آنان
قطع میشود و سنگرها به دست طالبان میافتد .رسانهها اطالعات تازهتری منتشر
میکنند .اطالعاتی که از یک طرف جانفشانی ...
صفحه 2
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جلریز؛
مرزی میان خیانت و جنگ
با گذشت دو روز از جنگ جلریز ،لحظه به لحظه اطالعات
بیشرت از این جنگ زبان به زبان نقل میشود .گوشههای پنهان
این جنگ تکان دهنده است .مقاومت رسبازانی که در برابر
طالبان جنگیده اند ،بدون هیچ حامیتی با کشته شدن اکرثیت
قاطع آنان قطع میشود و سنگرها به دست طالبان میافتد.
رسانهها اطالعات تازهتری منترش میکنند .اطالعاتی که از یک
طرف جانفشانی برای دفاع از وطن را گزارش میدهد و از
جانب دیگر گوشههای پنهان یک خیانت سازماندهی شده را
آشکار میکند.
دست کم  24رسباز تا آخرین مرمی در برابر حمله طالبان
رس شامری از رسبازان
ایستادگی میکند و شهید میشوندِ .
بریده میشود و تن آنان به آتش کشیده میشوند .این مبارزه
نشان میدهد که شامری از رسبازان تا کجا برای امنیت و ثبات
افغانستان ایستادگی میکند و برای نظام خدمت میکند .اما از
جانب دیگر گزارشهای این جنگ نشان میدهد که مسئوالن
رس رسبازان این وطن بازی
نظام و مسئوالن امنیتی چگونه با ِ
میکند.
در جریان دو شبانه روز جنگ ،به متامی متاسها و
درخواستهای کمک نیروهای پولیس محلی که درگیر جنگ
بودند ،یا پاسخ داده منی شوند یا حرفهای دروغ گفته میشود.
قوماندان امنیته این والیت در سفر و چکر بوده است و هیچ
کسی نتوانسته است با او متاس بگیرد .پوستههای امنیتی
پولیس نظم عامه در این والیت در چند قدمی پایگاههای
امنیتی پولیس اربکی با چشامن شان فقط جنگ را متاشا
میکنند و هیچ واکنشی در برابر تهاجم چند صد نفری طالبان از
خودنشان منیدهند.
وزیر داخله و لوی درستیز قوای مسلح پس از دو روز به صحنهی
جنگ میروند و با کسانی دیدار میکنند که شامری آنان همکار
مستقیم طالبان در این جنگ بوده اند .این دو مقام بلند پایه
امنیتی ،بیرشمانه پس از دو روز میروند سنگرهای سوخته
رسبازان شان را متاشا میکنند و با کفشهای شان بر خون
شهدای آن سنگرها قدم میزنند .دو مقامی که دیروز به جلریز
رفتند تا به مردم اطمنان دهند که انتقام خون شهدا را خواهند
گرفت ،دو روز قبل به تهدیدات و متاسهای که برای کمک
از جانب منایندگان این والیت شده بودند ،اصالً توجه نکردند
و هیچ پاسخ مثبتی به درخواست اعزام نیروهای کمکی و
تجهیزات ندادند.
رس قوماندان اعلی قوای مسلح ،سه شبانه روز پس از رشوع
درگیری اطالعیه مطبوعاتی صادر کرد و این حمله را محکوم
کرد .دفرت والی والیت میدان وردک با نرش اعالمیهی مدعی
شده است که نیروهای امنیتی در این والیت عقب نشینی
تاکتیکی کرده است .اعالمیه والی نشان میدهد که او نه تنها
به رزمندگان پولیس محلی کمک نکرده اند ،بلکه به نحوی در
جنگ با طالبان رشیک بوده است .عقب نشینی در لحظهی
که بخشی از نیروهای امنیتی در برابر حمله گروهی طالبان
میجنگد ،خیانت آشکار به رسبازان و جنگ است و رشاکت
کاری با طالبان معنا میدهد.
با این وجود ،جمعی برای میدان وردک و مردمان آن و برای
افغانستان تا آخرین مرمی جنگیدند و شهید شدند .اما عدهی
دیگری با وجود اینکه از دولت معاش میگرفتند فقط نشستند و
جنگ و کشته شدن همکاران شان را متاشا کردند .این خیانت
از پوستهی بغل دستی (نیروهای پولیس نظم عامه) پولیس
محلی رشوع میشود ،مقامات والیت و قوماندان امنیه این
والیت را شامل میشود و دامنه این خیانت تا وزارت دفاع و
داخله و رس قومندان اعلی قوای مسلح میرسد.
از این رو جلریز پس از این مناد جنگ و خیانت است .در جلریز
فرزندان دلیر این وطن تا شهید شدن در برابر تروریستان و برای
آبادی و امنیت و عزت مردم و وطن شان جنگیدند ،اما همچنان
در جلریز مسئوالن والیت ،مقامات امنیتی ،رسقوماندان اعلی
قوای مسلح و مقامات حکومت وحدت ملی در حق رسبازان
شان که در برابر تروریستان جنگیدند و شهید شدند ،خیانت
کردند.
بی توجهی و رس باز زدن از حامیت این جبهات در  48ساعت
جنگ پیوسته اگر خیانت نیست چیست؟ بی گامن این خیانت
است و جنایت .اگر انگیزه و نیت جنگ با تروریستان را ندارید،
چرا باید با شعارهای دروغین و ملی گرایانه رسبازان و بچههای
مردم در برابر تروریستان تنها گذاشته شوند و قربانی شوند.
دریغ کردن حامیتی که فراهم بود و مقدور ،خیانت است و هیچ
توجیهی در برابر آن منطقی نیست .و اینک فصل آن رسیده
است که حساب مان را به تروریستان روشن کنیم .یا کنار
رسبازان مان بایستیم و حامیت شان کنیم یا نگذاریم آنان با
شعارهای توخالی و سیاسی قربانی سیاستهای اشتباه ما شوند.

مقامات حکومت وحدت ملی:
درباره حادثه جلریز باید تحقیق شود
رسور دانش ،معاون دوم رئیس جمهوری و محمد محقق،
معاون ریاست اجرائی اعال م کردند که باید درباره حادثه
ولسوالی جلریز که منجر به کشته شدن  ۲۲رسباز نیروهای
امنیتی افغان شد ،تحقیق و کسانی که در این زمینه کوتاهی
کردهاند ،مجازات شوند .آنها در مراسم رسمی تشییع جنازه
این رسبازان در کابل صحبت میکردند.
رییس جمهور غنی ،بدرفتاری با اجساد نیروهای امنیتی را از
سوی گروه مخالف مسلح ،محکوم کرده است .گزارش شده
بود که پس از کشنت و یا به اسارت گرفنت رسبازان در جلریز،
آنها را گردن زد ه یا مثله کردهاند.
امروز اجساد این رسبازان که همه از قوم هزاره بودند ،به کابل
منتقل و جسد  ۱۶تن آنها به زادگاه آنان در والیت بامیان
منتقل و به خانواده آنها سپرده شد.
در حادثه جلریز  ۲۲رسباز نیروهای امنیتی افغان زمانی کشته
شدند که بعد از حدود  ۲۴ساعت محارصه توسط نیروهای
مخالف دولت به آنان مهامت و نیروهای کمکی نرسید.
کریم خلیلی رهرب حزب وحدت اسالمی گفت که حادثه
جلریز در  ۲۰کیلومرتی والیت کابل پایتخت افغانستان نشان

دهنده ضعف مدیریتی و اداره دولت وحدت ملی و مایه رنج
مردم کشور است.
او گفت که خود موضوع محارصه این نیروها را با مقامات
ارشد امنیتی افغانستان در میان گذاشته ولی جواب شنیده که
اوضاع به حدی وخیم نیست که به آقای خلیلی گزارش داده
شده است.
او مدعی شد که رسبازانی که در  ۲۰۰مرتی رسبازان گیر
مانده در محارصه قرار داشتند ،نیز با این موضوع با بی تفاوتی
برخورد کردند .محمد محقق ،معاون دوم رئیس اجرائی نیز
گفت که این افراد حدود  ۳۰ساعت "هرچه فریاد کمک رس
دادند کسی به آنان لبیک نگفت".
او با اشاره به اینکه در نحوه وقوع این حادثه ابهام جدی
وجود دارد گفت ":ما خواستار هیات خواهیم شد ،برای
بررسی این قضیه و مجرمان آن باید مجازات شوند".
آقای رسور دانش نیز در این مراسم گفت که دولت
افغانستان ،به خصوص نهادهای امنیتی باید پاسخگوی این
حوادث باشند .باید مشکالت ،نا هامهنگیها ،تاخیر و تعلل
که مطرح است ،شناسای شود و کسانی که در این زمینه

کوتاهی میکنند ،باید مورد تعقیب قرار بگیرند.
رسور دانش ،معاون رئیس جمهوری و محمد محقق ،معاون
ریاست اجرایی در حکومت وحدت ملی هستند و در عین
حال از عملکرد نیروهای حکومت انتقاد میکنند.
درگیریها از روز پنجشنبه در ولسوالی جلریز در والیت
میدان وردک افغانستان آغاز شد.
روز جمعه اعالم شد که نیروهای امنیتی افغان در محارصه
نیروهای مخالف قرار دارند و چندین پاسگاه آنان به دست
نیروهای مخالف افتاده است.
درگیری در ولسوالی جلریز از ساعات نخست روز (پنجشنبه
دوم جوالی) با تهاجم گسرتده پیکارجویان به پستهای
نیروهای امنیتی افغانستان آغاز شد.
ذاکر حسین ،معاون والی میدان وردک به بیبیسی گفته که
حداقل شش پست ارتشی در این ناحیه به دست جنگجویان
طالبان افتاده است .به گفته او ،صدها پیکارجو در این منطقه
تجمع کردهاند.
جلریز در غرب کابل واقع شده و تنها  ۶۰کیلومرت از پایتخت
فاصله دارد.

دیدار جداگانهی غنی و عبداهلل با جان مکین
اطالعات روز :رییس جمهور غنی و عبدالله
عبدالله ،رییس اجرایی حکومت ،روز گذشته
با جان مکین ،عضو مجلس سنای امریکا،
دیدارهای جداگانه داشتند.
در دیدار ارشف غنی با جان مکین هر دو
طرف در خصوص تحکیم مناسبات بین دو
کشور ،مبارزه با هراس افگنی و افراطیت،
تقویت همکاریهای منطقوی و حامیت همه
جانبه و دوامدار امریکا بخصوص کانگرس
آن کشور از افغانستان گفتوگو کردند.
هر دو جانب دهشت افگنی و افراطیت را نه

تنها برای افغانستان بلکه برای متام منطقه خطر
جدی دانسته ،بر مبارزه گسرتده علیه آن تأکید
کردند.
در این دیدار ،جان مکین یک بار دیگر از
حامیت و همکاری دوامدار ایاالت متحدهی
امریکا و کانگرس آن کشور با افغانستان
اطمینان داد.
هم چنان در دیدار رییس اجرایی با جان
مکین هر دو طرف روی مبارزه با فساد اداری٬
حکومت داری خوب ٬مبارزه با دهشت افگنی
و راههای جلوگیری از نفوذ و گسرتش داعش

گفتوگو کردند.
عبدالله عبدالله در این دیدار با ارزیابی اوضاع
سیاسی ٬نظامی و اقتصادی کشور با برشمردن
تهدیدهای مشرتک علیه منافع هر دو کشور
خواهان ادامهی همکاریهای بیشرت میان
افغانستان و ایاالت متحدهی امریکا به ویژه در
مورد قوای مسلح دو کشور گردید.
آقای مکین در این دیدار نیز حامیت کشورش
را از حکومت وحدت ملی و همکاری با قوای
مسلح افغانستان اعالم کرد.
رییس اجرایی با اشاره به تهدیدهای مشرتک

علیه دو کشور گفت« :افغانستان و قوای مسلح
این کشور به منایندگی از جهان صلح دوست،
علیه تروریزم و افراط گرایی میجنگند و
ادامهی این مبارزه نیازمند همکاری مشرتک
بیشرت میان افغانستان و دوستان بیناملللی این
کشور است».
آقای مکین در این مورد گفت که ما نیز
خواهان مبارزه قاطع برای شکست و درهم
کوبیدن تروریزم هستیم و وعده داد که در
مبارزه با دهشت افگنی و تروریزم دوشآدوش
هم میجنگیم.

مجلس نمایندگان به نامزد وزارت دفاع رای تأیید نداد
اطالعات روز :مجلس نمایندگان به محمد معصوم
استانکزی ،که به عنوان وزیر دفاع به مجلس پیشنهاد شده بود،
رای اعتماد نداد.
آقای استانکزی در ماه ثور از سوی ریاست جمهوری به حیث
نامزد وزارت دفاع اعالم شد.
روز گذشته مجلس نمایندگان برای دادن رای اعتماد به نامزد
وزارت دفاع صندوق گذاشت .در نشست دیروزی مجلس
 213نماینده حاضر بودند که آقای استانکزی باید  107رای
تأیید را میگرفت تا وزیر دفاع میشد.
نمایندگان در این رای گیری به آقای استانکزی  84رای مثبت
و  107رای منفی دادند که با این حساب او نتوانست رای
اعتماد مجلس را کسب کند.

با رد آقای استانکزی این دومین نامزد پیشنهادی حکومت
برای وزارت دفاع است که از سوی مجلس نمایندگان رای
تأیید نمیگیرد .پیش از این هم شیرمحمد کریمی به عنوان
وزیر دفاع به مجلس معرفی شده بود که نتوانست رای تایید
بگیرد .به دنبال آن افضل لودین ،برای این وزارت معرفی شد
که خودش انصراف داد.
در اول سرطان آقای استانکزی برای نخستین بار به پارلمان
رفته بود تا توسط سرور دانش ،معاون ریاست جمهوری
معرفی شود؛ اما ساختمان مجلس نمایندگان هدف حملهی
هشت مهاجم انتحاری قرار گرفت و این نشست برگزار نشد.
این در حالیست که وزارت دفاع و ریاست ستاد ارتش در ۹
ماه گذشته ،از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی در ماه سپتامبر

 ،۲۰۱۴توسط سرپرستها اداره میشوند.
علت تأخیر در معرفی نامزد وزیر وزارت دفاع را عدم توافق
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر سر فرد مشخص ،گفته
اند.
معصوم استانکزی از والیت لوگر است و مدرک لیسانس
خود را از دانشگاه کمبریج بریتانیا گرفته است .استانکزی در
دوره حکومت موقت وزیر مخابرات نیز بوده است.
با معرفی استانکزی به عنوان نامزد وزارت دفاع عطا محمد
نور ،سرپرست والیت بلخ واکنش شدید نشان داد و گفته بود
که استانکزی قاتل برهانالدین ربانی ،رییس حزب جمعیت
اسالم ،است که معرفی او در پُست وزارت دفاع پاگذاشتن
روی ارزشهای ملی است.

تظاهرات در بامیان
در اعتراض به بیتوجهی حکومت به سربازان جلریز
اطالعات روز :پس از حادثهی خونین در
ولسوالی جلریز و کشته شدن بیش از بیست
تن از رسبازان پولیس محلی ،صدها تن
از باشندگان والیت بامیان در اعرتاض به
بیتوجهی حکومت و نرساندن کمک به این
رسبازان روز گذشته در این والیت تظاهرات
کردند.
معرتضان از حکومت به شدت انتقاد کرده و
رهربان حکومت وحدت ملی را به تبعیض
نژادی متهم کردند و گفتند حاال جنگیدن زیر
پرچم این حکومت سوالی بزرگی است.
آنها وزارتهای دفاع ،داخله و مسئوالن
بلند رتبهی حکومتى را به غفلت در رابطه به
سقوط پاسگاههای رسبازان در جلریز و قتل
آنها متهم کردند.
در این تظاهرات ،معرتضان شعارهای چون
"طالبان نکتايی پوش مرگ باد مرگ!" را رس
میدادند.
به روز جمعه مقامهای محلی و شامری از
اعضای شورای والیتی میدان وردک گفتند
که شب جمعه حدود هزار شورشی طالب بر
پاسگاههای پولیس محلی در ولسوالی جلریز

این والیت حمله کردند که بعد از درگیری
میان دو طرف  12پاسگاه امنیتی توسط
شورشیان طالب سقوط داده شده و بیش از
بیست تن از رسبازان پولیس محلی کشته
شدند.
رسبازان پولیس محلی که از میدان جنگ زنده
برگشته ،گفتهاند که بارها از مسئوالن محلی
در وردک و همچنان مقامهای حکومتی در
کابل خواستار فرستادن نیروی کمکی شده
بودند ولی کسی به خواست آنها توجهی
نکرده است.
با این که  22تن از رسبازان در این حادثه
کشته و پاسگاههای شان به آتش کشیده
شدند ،دفرت رسانههای والیت میدان وردک با
نرش اعالمیهای گفته است که نیروهای امنیتی
در نتیجه «عقبنشینی تاکتیکی» صحنه را
ترک کردهاند.
اما این رسبازان گفتهاند که بیش از  ۳۰ساعت
با شورشیان جنگیدهاند ولی پس از امتام
مهامت ،پاسگاهها یکی پی دیگر به دست
شورشیان افتاده و رسبازان پولیس کشته
شدهاند.

محمدرشیف ،فرمانده پاسگاه پل هوايی
جلریز گفته که در ساعت  11شب جمعه
گذشته ،بر پاسگاههای شان حمله شد و آنها
تا صبح مقاومت کردند ،پس از آنکه مهامت
شان متام شد ،تعدادى از افرادش کشته شده
و نُه تن از افراد باقی ماندهاش مجبور گرديدند
که به پوستهی کته سنگ عقب نشینی کنند.
عدم فرستادن نیروهای کمکی به این رسبازان
انتقادهای زیادی را در شبکههای اجتامعی
در پی داشت .شامری از کاربران گفتهاند
که این پاسگاهها فروخته شده و دستهای
پشت پرده در کشته شدن این رسبازان کار
کرده است.
با اینکه ولسوالی جلریز در  60کیلومرتی
کابل موقعیت دارد ،انتقادها این است که چرا
با این فاصلهی کم ،بعد از  24ساعت درگیری،
نیروهای پشتبانی به این رسبازان فرستاده نشده
است.
طیبه خاوری ،ریيس شوراى والیتی بامیان که
در این تظاهرات مردم بامیان اشرتاک داشتند،
گفت« :رسبازان ،با شکم خالی ،بدون مهامت
و بدون کمک رسيدن ،مظلومانه شهید شدند

وحکومت نظارهگر کشته شدن آنها بوده
است».
خانم خاوری در جمع تظاهرکنندگان از آنها
خواست که فردا در گردهامیی بزرگ که برای
دادخواهی خون رسبازان جلریز راه اندازی
میشود ،رشکت کنند.
تظاهر کنندگان از حکومت خواستند که
حادثه جلریز مورد بررسی قرار گرفته و در
مورد غفلت مسئوالن امنیتی تحقیق کند،
درغري آن مظاهره و دادخواهی آنان ادامه
خواهد یافت.
بعد از وقوع این حادثه روز گذشته ،نورالحق
علومی ،وزیر داخله و جرنال قدم شاه شهیم،
رییس ستاد مشرتک ارتش و شامری دیگر از
مسئوالن ارشد امنیتی ،برای بررسی وضعیت
امنیتی ولسوالی جلریز به والیت میدان وردک
رفتند.
جسد  18رسباز روز گذشته در کابل منتقل
شد به خانوادههای شان تحویل داده شدند.
همچنان روز گذشته مقامهای امنیتی گفتند که
نیروهای امنیتی موفق شدهاند که پاسگاههای
امنیتی را از طالبان مسلح دوباره بگیرند.

از جلریز
به سر قوماندانی اعلی قوای مسلح
رساج کابلی
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تلفنها از جلریز و به جلریز

دردناک است .با دیدن اجساد سربازان انگار زمین و
زمان برسرم آوار میشود .عقدههایم را قورت میدهم،
با خود میگویم طاقت بیار ،آدم برای خاکش جان
میدهد ،کشته میشود ،خانهاش ویران میشود،
فرزندش یتیم میشود و مردمش عزا دار میشود تا
خاکش را حفظ کند.
یک روز پس فاجعه هولناک جلریز اجساد سربازان به
کابل منتقل شده است تا با اجرای یک مراسم ساده
نظامی تنهای پاره آنها را به خانههای شان انتقال
دهند .این سربازان دو شبانه روز برای حفظ سنگرهای
شان جنگ طاقت فرسای را پشت سر گذاشتند ،به
رغم تماسهای مکرر هیچ یکی از نهادهای امنیتی
به کمک آنها تالش نکردند تا اینکه همه شان پای
همان بیرق که در سیزده سال گذشته برای به احتزاز
آوردنش جنگیده بود ،کشته شدند.
وقتی مرگ بیش از  30سرباز ،یک شهروند عادی
را این قدر عذاب دهد الجرم بر حسب وظیفه و
مسئولیت؛ روی «سر قوماندان اعلی قوای مسلح»
کشور حتماً قیامت بر پا کرده است .با این ذهنیت
که ببینم سر قوماندان اعلی قوای مسلح در مورد این
جنایت چه واکنش نشان داده است ،به ویبسایت
ریاست جمهوری ،صفحۀ فیسبوک ارگ و صفحه
فیسبوک شخصی اشرف غنی مراجعه کردم .سرم به
سنگ خورد.
اشرف غنی احمدزی از زمان احراز کرسی ریاست
حکومت وحدت ملی تا اکنون بارها و بارها بیجهت یا
با مناسبت از خود به عنوان «سر قوماندان اعلی قوای
مسلح» کشور یاد کرده است .ایشان به جای اینکه
به وظایف سر قوماندان اعلی قوای مسلح عمل کند
آن را مثل کاله سر کرد و آنقدر منزلتش را جار زد تا
گوش فلک از شنیدن آن کر شد.
سر قوماندان اعلی قوای مسلح عالیترین مقام
نظامی در یک کشور است که معموال فرد نخست
کشور به دلیل اهمیتش آن را کسب میکند .این را
همه میدانند .اما تأکید فزاینده و اصرار بیش از حد
غنی برای به رخ کشیدن این عنوان در شرایطی که
سربازان از یمگان بدخشان تا قندوز و جلریز میدان
وردک صبح و شام به شکل فجیع کشته میشوند ،به
چه معنا است؟
این القاب دهن پر کن از نظر روانی غنی را که به
سختی و با تقلب به کرسی ریاست جمهوری نشست
ارضا میکند اما معنای ضمنی سرقوماندانی برای
اشرف غنی ننگین و شرآور است .پس از یک شبانه
روز وقتی اشرف غنی هیچ خبری از وقوع فاجعه و
مرگ سربازانش ندارد و هیچ واکنش از خود نشان
نمیدهد باید عرق شرم از گونههایش جاری شود.
مگر میشود آدم سرقوماندان اعلی قوای مسلح

و «رییس جمهور منتخب» مردم باشد اما از مرگ
غمانگیز سربازان و بیاعتنایی نهادهای امنیتیاش
خبر نباشد؟
شما باور میکنید سنگرها را خون سربازان گرفته باشد
اما رییس حکومت وحدت ملی بیخبر باشد؟ بگذارید
مثال بیاورم .به تاریخ  11سرطان اشرف غنی از مرگ
نجیب الله ،افسر سرحدی ولسوالی برمل والیت
پکتیکا ،تقدیر کرد .ضمن تقدیر از مرگ او در یک
مراسم رسمی مدال عالی دولتی و یک باب آپارتمان
سه اتاقه را در شهر کابل به اعضای خانوادهاش اهدا
کرد .به این ختم نشد بلکه چوک مرکزی شهر شرنه
را نیز به اسم او نامگذاری کرد .در همین ایام (11
سرطان) سرقوماندان اعلی قوای مسلح ،مدال درجه
اول بریال را به سینه پیتر فولر ،معاون برنامههای
قوماندان عمومی ناتو در افغانستان ،آویزان و از او
ستایش کرد.
در هیاهوی حراج کردن مدالهای دولتی اشرف غنی
مراسم با شکوه در ارگ بر گزار کرد و به عیسی خان
لغمانی خانه و ثروت جایزه داد .اشرف تنها نبود،
بلکه تمام سران حکومت وحدت ملی را برای تقدیر
یک سرباز –کسی که قهرمانیاش با شک و تردید
مواجه بود و اندکی بعد این قهرمانی عیسی خان در
یک تصادف رانندگی مردی  35ساله را کشت ،جمع
شدند .عبدالله ،ضیاء مسعود ،اتمر ،محقق ،محمد
خان و دیگران در این مراسم تقدیر از سرباز شرکت
کرده بودند.
با توجه به نکات باال و اینکه کمترین رشادت
یک سرباز در پکتیکا از چشم رییس جمهور پنهان
نمیماند و برنامههای روزمره غنی به خاطر برگزاری
ویدیو کنفرانسها با مقامات امنیتی در سراسر کشور
آیا او از مرگ  30نفر از سربازانش در جلریز بیخبر
است؟ آدم چطوری باور کند که دورترین نقطه کشور
زیر نظر باشد اما از  60کیلومتری پایتخت غافل و از
مرگ دسته جمعی سربازان محلی نا آگاه باشد؟
اکنون «دیر باورترین» شهروند کشور به دروغ شاخدار
سر قوماندان اعلی قوای مسلح که گفته بود «هیچ
افغان از افغان دیگر برتر و هیچ افغان از افغان دیگر
کمتر نیست ».پی برده است.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و سریال گروگان
گیری ،تغییر جغرافیای جنگ و ناامنی و سکوت
استراتیژیک را که غنی پیشه کرد همه را به درک
واقعیت نزدیک کرد که سرقوماندان اعلی قوای
مسلح یک سرباز پکتیکا را نسبت به  30تن دیگر
بیشتر اهمیت میدهد .واکنش غنی در برابر گروگان
گیری هم متفاوت بود .سکوتی را که غنی در برابر
 31مسافر هزاره اختیار کرد در برابر چهار فرد کوچی
مسلح نتوانست حفظ کند.

خون سربازان کشور و گیروگان گیری در نزد
سرقوماندان اعلی قوای مسلح یکسان نیست .غنی
سربریدن سربازانش را در یمگان بدخشان و جلریز
میدان تحمل میکند اما از اسیر شدن چهار طالب به
نام کوچی را نمیپذیرد.
بیانیههای محضک معاونین دوم حکومت وحدت ملی
پرده از روی واقعیت دیگری برداشت .آنها مثل مردم
بیخبر از اوضاع و احوال کشور است .بیاطالعی
معاون سر قوماندان اعلی قوای مسلح و بیتوجهی
ارگانهای امنیتی نشان میدهد که فعالیتهای
مشکوک در درون حکومت جریان دارد .تحوالت
اخیر در کشور را که در کنار هم بگذاریم این گمان را
بیشتر تقویت میکند.
از این پس ما جمله تاریخی اشرف غنی را که
گفته بود «هیچ افغان از هیچ افغان کمتر نیست»
تکرار میکنیم فقط با این تفاوت که در آخر آن یک
سوالیه میگذاریم« .هیچ افغان از هیچ افغان کمتر
نیست؟»

پس از تشکیل حکومت وحدت
ملی و سریال گروگان گیری،
تغییر جغرافیای جنگ و ناامنی
و سکوت استراتیژیک را که
غنی پیشه کرد همه را به
درک واقعیت نزدیک کرد که
سرقوماندان اعلی قوای مسلح
یک سرباز پکتیکا را نسبت
به  30تن دیگر بیشتر اهمیت
میدهد .واکنش غنی در برابر
گروگان گیری هم متفاوت بود.
سکوتی را که غنی در برابر
 31مسافر هزاره اختیار کرد در
برابر چهار فرد کوچی مسلح
نتوانست حفظ کند.
خون سربازان کشور و گیروگان
گیری در نزد سرقوماندان اعلی
قوای مسلح یکسان نیست.
غنی سربریدن سربازانش را در
یمگان بدخشان و جلریز میدان
تحمل میکند اما از اسیر شدن
چهار طالب به نام کوچی را
نمیپذیرد.

قبل از آنکه ممد سیاه و یارانش در جلریز بدست طالبان کشته و رسبریده
شوند ،متاسهای زیادی از جلریز به سوی میدان وردک و کابل برقرار
شد .به والی میدان متاس گرفتند و گفتند که نیاز به کمک و تجهیزات
داریم ،اما والی گفت :الو! الو! الو ...صدایت منیایه او بچه کیستی؟
نام پدرت چیست؟ او بچه از سنگر برای رس تپه برو که صدایت بیایه .باز
زنگ زد اما شامرهی والی خاموش بود .به قوماندان امنیه متاس گرفتند،
از او هم خاموش بود .به معاون والی متاس گرفتند ،نشد .خالصه هرچه
متاس به طرف میدان وردک صادر کردند ،رد شد .جوابی نشنیدند.
ممد سیاه به کابل زنگ زد .به وزارت دفاع زنگ زد ،جواب نگرفت .به
وزارت داخله زنگ زد ،جوابی نشنید .به ریاست اجرائیه زنگ زد ،شبکه
گفت شامره مورد نظر شام در پنجشیر رفته که روزه را رس کند و شبانگاه
به متاشای مهتاب بنشیند ،لطفاً متاس تان را بعد از شنیدن صدای راکت
که از آن طرف شلیک میشود؛ قطع کنید .به رییس جمهور زنگ زد،
یک دخرتخانم گفت شامره مورد نظر شام فعالً مرصوف است اما ما هرچه
تالش میکنیم که در کجا مرصوف است ،موفق منیشویم .لطفاً قبل
از اینکه کریدت تان متام شود ،به آقای دانش و محقق متاس بگیرید.
ارشف غنی خوش ندارد از این متاسها داشته باشد.
به محقق زنگ زد ،محقق گفت انشاءالله فردا پس فردا جنازههای شام
را به بهرتین وجه تشییع خواهیم کرد .یک چند کلمهی دیگر هم گفت
که هیچ فهمیده نشد .به رسور دانش زنگ زدند ،رسور دانش رشوع کرد
به نقد نظریات ابن خلدون در مورد سقوط اخالق در حکومتداریهای
منونه .ممد سیاه یقینش ثابت شد که آقای دانش را چیزی شده،
میخواست به داکرت زنگ بزند که دانش را معاینه کند ،اما راکت بغل
سنگرش اصابت کرد و تلفنش از دستش افتاد.
به وکال هرچه متاس گرفتند ،در جواب فقط میشنید که شبکه میگفت:
شامره مورد نظر خاموش است ،لطفاً بعد از شنیدن صدای بیب پیغام تان
را بگذارید ،هزینه هر پیغام 2.7 ،افغانی است .ممد سیاه از هرچه متاس
بود ،ناامید شد .فقط یک حرامزاده به آنها گفته بود که منتظر باشید،
کمک در راه است .ممد سیاه و یارانش ،به امید کمک که هرگز نرسید،
تا آخرین مرمی برابر طالبان ایستاد .مرمیها متام شد .ممد سیاه آخرین
نفسهایش را فدای مردم و خاکش کرد .تسلیم نشد .فرار نکرد .ایستاد
تا که تیر وسط مغزش نشست و رسش را متالشی کرد.
جلریز در خون فرو رفت .متاسهای ممد سیاه قطع شد .حاال نوبت
کابل و میدان وردک رسیده که به ممد سیاه زنگ بزند .والی زنگ زد،
اما ممد سیاه جواب نداد .والی عصبانی شد .قوماندان امنیه و معاون
والی هم همینطور! آن حرامزادهایکه گفته بود کمکها در راه است
و بزودی خواهد رسید ،هی به شامره ممد سیاه زنگ میزد که بپرسد
نیروهای کمکی رسیده یا نه؟ اما ممد سیاه جواب منیداد .ارشف غنی
میخواست به ممد سیاه بگوید که من چنان حکومت خواهم کرد که بعد
از من افتخار کنید و بگویید شاباش بچیه! عبدالله به رسعت به کابل
رسید ،هرچه متاس گرفت ،برقرار نشد .محقق و دانش هم هرچه تالش
کردند نشد.
چه سناریوی مشابهی! قبل از خون هرچه ممد سیاه به کابل و میدان
وردک متاس گرفت ،برقرار نشد! بعد از خون هرچه میدان وردک و کابل
به ممد سیاه متاس گرفت ،برقرار نشد.
اما خدایی دم وزارت داخله گرم! رشادتهای این وزارت قابل ستایش
است .وزیر داخله وقتی با چشامن رسش در شفاخانهی چهارصد بسرت،
اجساد رسبازان را دید ،فورا ً دستور صادر کرد که لباسش را اتو کند.
لباس اتوکشیدهاش را پوشید و به جلریز رفت .البته قابل تحسین است
ک رییس ستاد ارتش که قبالً از ارسال کمک به جلریز ابراز عجز کرده
بود نیز با وزیر داخله رفت .طبعاً وقتی چنین افرادی به جلریز میروند،
یک کاروان مکمل را باخود میبرند .کاروانی که اگر یک سوم آن برای
کمک به ممد سیاه و یارانش فرستاده میشد ،هرگز جلریز خونین را شاهد
نبودیم .خوب به هرصورت! این اسرتاتژی حکومت است .مقرص اصلی
این فاجعه ،ارگ است .ارشف غنی ،شورای امنیت و ریاست اجرائیه
است .وقتی ارگ اجازهی مبارزه علیه تروریستان را از وزارت داخله و دفاع
بگیرد ،طبیعی است که ممدهای سیاه و یارانش توسط طالبان محارصه و
شهید شوند .بحرانهای دیگری از این دست در راه است و بسی بزرگرت
خواهد بود .مدیریت این بحران هم بدست ارگ و همپیامنانش است.
اینکه چه چیزی پشت این بحرانها مطرح است ،من منیدانم .ولی
اینقدر میدانم که ارگ مردم را فشار میدهد تا آمادهی پذیرش یک
تصمیم غیرقانونی و انسانی شوند.
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زبان و جایگاه زنان
نویسنده :رابین الکوف
مترجم :معصومه عرفانی
بخش دوم

آیا دولت اسالمی گواه زندگی ما در عصر
«پسا-ارزشها»ست؟
بنابراین ،یک دختر در هر حالتی محکوم قرار
میگیرد :به خاطر آنچه انجام میدهد و آنچه
انجام نمیدهد .اگر او از صحبت کردن مانند
یک بانو خودداری کند ،به خاطر زنانه نبودن
مورد انتقاد قرار میگیرد و استهزا خواهد شد؛
اگر او این شیوۀ خاص سخن گفتن (مانند
یک بانو) را فرا بگیرد ،به این دلیل که قادر
نیست شفاف صحبت کرده و یا در بحثهای
جدی شرکت کند مورد تمسخر قرار میگیرد:
به یک معنا ،به عنوان موجودی ناقصتر از
یک انسان کامل .این دو انتخابی که یک زن
پیش رو دارد –کمتر از زن بودن یا کمتر از
انسان بودن -بی اندازه رنج آور است.
ممکن است این انتقاد مطرح شود که من در
مسئله زبان زنان مبالغه میکنم ،چرا که اکثر
زنان تحصیلکرده ،یاد گرفته اند که چگونه در
موقعیتهای مناسب ،زبانشان را از زبان زنانه
به زبان طبیعی (خنثی) تغییر دهند :در کالس
درس ،هنگام صحبت با استاد ،در مصاحبۀ
شغلی و غیره .اما به باور من ،این انتقاد برخی
مشکالت را نادیده گرفته است .نخست اینکه
اگر یک دختر مجبور باشد دو شیوۀ گفتمان
را فرا بگیرد ،عمال تبدیل به فردی دو زبانه
خواهد شد .او همانند اکثر دو زبانهها ،ممکن
است هرگز نتواند در هیچ کدام از آن زبانها
تبحر پیدا کند .گرچه تسلط وی بر هر دو آنها
برای رسیدن به بسیاری اهداف کافی است ،اما
او شاید هیچ وقت در استفاده از هیچ کدام
از این زبانها احساس راحتی نکند و یقین
نداشته باشد که در مکانی مشخص و با فردی
مشخص ،از زبان مناسبی استفاده کرده است.
انتقال از یک زبان به زبانی دیگر ،مستلزم
آگاهی دقیقی از اختالفهای جزئی
موقعیتهای اجتماعی است و به هوشیاری
خاصی نسبت به اختالف نظرهای احتمالی
نیاز دارد .احتماال انرژی مازادی که (به طور
ناخودآگاه یا به شکل دیگر) ،باید در این
جریان صرف شود ،همان انرژی است که از
کارهای سازنده و خالق به هدر میرود و در
نتیجه زنان را از اینکه بتوانند به گونه مناسب،
کامل یا آزادانه ابراز وجود کنند –آنگونه که
در صورت عدم چنین شرایطی میتوانستند،-
باز میدارد.
پس ،اگر دختری بداند که استاد (مرد) ،نسبت
به نظراتی که علمی ،عینی و غیر عاطفی
هستند ،بیشتر پذیرا خواهد بود ،مطمئنا تالش
خواهد کرد در کالس ،یا هنگام کنفرانس،
به زبان خنثی سخن بگوید .اما اگر بداند
که استاد به عنوان یک مرد ،در زمینههای
دیگر ،در صورتی که او زبان زنانه را به کار
گرفته و با عشوه سخن بگوید بیشتر تاییدش
خواهد کرد ،آیا این مسئله که باید به تنهایی
و به شکل همزمان تالش کند هر دو مسیر را
بپیماید ،او را گیج نخواهد کرد؟ اغلب گفته
میشود زنان کمتر از مردان در بحثهای
کالسی شرکت میکنند .احتماال این تردید

در انتخاب زبان یکی از دالیل این امر است
(البته در کالسهای من این موضوع صدق
نمیکند).
نتیجه این است که تاثیرات همه جانبۀ «زبان
زنان»– ،به معنای هر دو زبانی که محدود به
استفادهی زنان است و زبانی که فقط توصیف
کنندۀ زن است -چنین خواهد بود :این زبان،
از طریق دریغ کردن ابزاری قدرتمند برای
ابراز وجود ،از یک طرف ،و از طرفی دیگر،
به واسطۀ عباراتی که اشاره به پیش پاافتادگی
موضوع اصلی و عدم یقین در مورد آن دارد،
هویت فردی زن را پنهان میکند؛ و زمانی که
یک زن موضوع بحث قرار میگیرد ،با وی
ـ از لحاظ جنسی یا به طرق دیگر ـ همانند
یک شیء برخورد میشود و هرگز به عنوان
شخصیتی مستقل و جدی ،با نظریات شخصی
به وی نگریسته نمیشود .البته دیگر اشکال
رفتار در این جامعه نیز اهداف مشابهی را
دنبال میکنند اما این پدیده به خصوص
از لحاظ زبان شناسی بیشتر واضح به نظر
میرسد.
تاثیر نهایی این ناهمخوانیها این است که
زنان همواره به شکلی نظام مند از دسترسی به
قدرت منع میشوند .چرا که آنها ،همانگونه
که رفتار زبانی شان همراه با دیگر جنبههای
رفتاری شان نشان داده است ،قابلیت برعهده
گرفتن قدرت را ندارند .این مسئله ،کنایهای از
این است که زنان به گونهای تربیت شده اند
که همواره این احساس را داشته باشند که به
خاطر نقص هوش و فهم و یا تحصیالتشان،
مستحق چنین رفتاری هستند .اما در حقیقت،
این برخوردها تنها به این دلیل است که زنان
درسهایشان را به خوبی فرا گرفته اند و طبیعی
است که بعدها چنین تبعیضاتی را متحمل
میشوند( .البته این موقعیت تا حدی در
مورد تمام گروههای محروم صدق میکند:
مردان سفیدپوست نژاد انگلوساکسون
استانداردهایی را تنظیم کرده بودند که به
واسطۀ آن به نظر میآید دیگر گروهها را قابل
احترام شناخته اند اما با این حال آنها را در
میان خود نخواهد پذیرفت ـ آنها باید «در
جایگاه خود نگه داشته شوند»).
میخواهم در مورد نمونههایی مشخص از
پدیدۀ زبان شناختی که در حالت کلی شرح
دادهام صحبت کنم .ابتدا مایلم شیوههایی که
به واسطۀ آنها گفتار زنان و مردان از هم متمایز
میشود را به گفتوگو بگیرم و سپس در
مورد نمونههایی بحث میکنم که در آنها ،به
وضوح مشخص است که زنان توسط زبانی که
استفاده میکنند مورد تبعیض قرار میگیرند.
باور من این است که از این مباحث روشن
خواهد که هر دو نوع این پدیدهها ،انعکاس
دهندۀ جانبداری عمیقی علیه پذیرش زنان به
عنوان موجوداتی منطقی و اشخاصی دارای
حقوق ،در بخشی از فرهنگ ما (و درواقع
تمام فرهنگها) ،هستند.

این روزها ژورنالیستان و صاحبنظران برای هر مورد قتل،
قاچاق مواد مخدر و انسان ،تروریزم و دیگر کارهای از
این دست ،دفعتا دالیل شخصی جستجو میکنند .در
چنین کاری اما ،آنان از شناسایی اینکه این رویدادها،
رویدادهای به هم پیوستهی اجتماعی-سیاسی اند
که نشاندهندهی محدودیتها و ناکامیهای «جهان
مدرن»اند ،عاجز میمانند.
در رابطه به مورد اخیر که سه مادر مسلمان بریتانیایی با نه
فرزند شان که بین سه تا  15ساله بودند ،چنین اتفاقی افتاد.
باور بر این است که آنان به گروه دولت اسالمی در سوریه
پیوستهاند .بر اساس گزارشها ،خواهران داوود ،متعلق به
یک خانوادهی «شدیدا محافظهکار» مسلمان بودهاند و
ازدواج دوتن آنان ناموفق بودهاست.
هیچ آدم معقولی به سادگی نمیتواند برای کار این
خواهران که در بریتانیا زاده و پرورده شدهاند توجیهی پیدا
کند که چرا شوهران شان را ترک کرده و و کودکان شان
را با خود گرفته به منطقهی جنگی بردهاند .و نیز هیچ کسی
نمیتواند نقش قوی انگیزهها و مشوقهای شخصی را در
بزهکاری و اقدامات غیرقانونی انکار کند.
با این وجود ،برای نخستین بار امیل دورکهایم،
جامعهشناس ،دریافت که انتحار و با بسط این مفهوم،
میتوان گفت که ابراز همدردی و همفکری و پشتیبانی از
گروههایی مانند گروه دولت اسالمی ،القاعده و بوکو حرام،
پیامدهای اختالل و آشفتگی نظم اجتماعی ماست.
احمد اکبر قاطعانه چنین استدالل میکند:
پیشرفتهای جهانی ارزشهای بسیاری از مردم را ربوده
است .تغییرات سریع جهانی ساختارهای سنتی جوامع را
تکان میدهند .گروهها مجبور به تغییر موقعیت یا زندگی
با و یا توسط گروههای دیگر میشوند .در روند جابجایی
آنان در برخورد با مشکالت دیگران تحمل اندک دارند.
نابردباری و عدم تحمل در درون آنان شکل میگیرد
و آنان ،آن را با خشم ابراز میکنند .هیچ جامعهای ]
از آن[ مصئون نیست .حتا جوامعی که اقتصاددانان آن
را< توسعهیافته> مینامند ،در مواقع بحرانی پس به دام]
مسئلهی[ ارزش و انتقام میافتند.
بر اساس اظهارات کمیشنر عالی ملل متحد در امور
پناهندگان ،شمار مجموعی بیجاشدگان در سراسر جهان
در حدود  60ملیون رسیده است .از میان دیگر مسایل،
جابجایی سریع این شمار عظیم انسانها منجر به بحران
هویت و تعلق شده است.
رویکرد <ما علیه آنها> احساس بیگانگی را تقویت
میکند
در کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان ،بحران هویت
خود را به شکل خیزشهای «بهار عربی» در برابر
ناکامی سیاسی مقامهای دولتهای شان در تأمین امنیت
و شیوههای معنادار برای ادامهی حیات اقتصادی و
اجتماعی ،خود را نشان داد .چنین سرنوشتی برای آنان بر
اثر بیعدالتیهای تاریخی ناشی از سیطرهی قدرتهای
غربی از آغاز سدهی نوزدهم ،بر آنها تحمیل شدهاست.
اکثر مسلمانان جهان در سرویهای متعدد ناراحتی و
تلقی منفی خود را نسبت به ایاالت متحده به خاطر آنچه
حمایت آشکار ایاالت متحده از اسراییل در رابطه بحران
فلسطین-اسرائیل و عدم تعهد ایاالت متحده به اصالحات
معنادار دموکراتیک در منطقه میدانند ،ابراز کردهاند.
ناکامیهای دولت و بحران هویت راه را برای ظهور
گروههای تندرو مرتبط با القاعده ،مانند جبههی نصره و
دولت اسالمی (داعش) در خاور میانه و بوکو حرام در
شمال افریقا باز کرده است.
جهان غرب به محدودیتها و ناکامیهای مدرنیته
تقریبا اعتراف نمیکند .گفتمان «ما»ی بر حق در برابر

نویسنده :علیرضا یونسپور ،دانشجوی دورهی دکرتا در رشتهی مطالعات سیاسی و بیناملللی در
مدرسهی علوم اجتامعی در اکادمی نیروهای دفاعی اسرتالیا
منبعThe conversation :
این نکته نیز مهم است که درک
برگردان :جواد زاولستانی

خود از انگیزهها و عملکردهای
گروههای رادیکال مانند گروه
دولت اسالمی را وسعت بخشیم.
عموما گزارششده است که گروه
دولت اسالمی شاخهای جداشده از
القاعده در عراق و سوریه است که
با ناکامی مقامهای شیعهی عراق
در شامل ساختن قبیلههای سنی
در حکومت ،صعود کردند .این
روایت ،سادهسازی محض است.
یک عامل به تنهایی (شگاف میان
شیعه و سنی بدون در نظرداشت
اینکه بحث چقدر قوی و مرتبط
است) نمیتواند انگیزهها ،باورها
و کردارهای جنبشی مانند گروه
دولت اسالمی را بیان کند.

«آنها»ی شریر و بدکار که غرب را استثنا میداند ،بر
اکثر واکنشهای رسانهها و حکومت ،به ویژه پس از 11
سپتامبر ،غلبه کردهاست .آنچه در زیر چنین گفتمان غالبی
پنهان میماند ،نگرانی اکثر حکومتهای غربی ،به شمول
استرالیا ،دربارهی این است که آیا مسلمانها ظرفیت آن را
دارند که بدون نقض وجایب مذهبی شان شهروندان کامال
فعال باشند؟
به جای رفع دالیل اصلی مشکل ،بسیاری در غرب ،به این
پندار رسیدهاند که دینداری اسالمی مجموعهای از باورها
و کردارهاست که به حقوق و وجایب یک شهروند فعال
در تناقض قرار دارند .در چنین زمین ه و محیطی ،احساس
بیارزشی از نگاه شخصی و اجتماعی و بیاحترامی به
دیگران با حفظ فرضی ارزش و احترام گروه خود ،به شکل
فزایندهای به یک هنجار اجتماعی تبدیل میشود.
شوربختانه ،به نظر میرسد که حفظ و نگهداری ارزش
و احترام با دنبال کردن یک هدف واال/مقدس ،نکوهش
ظلم و قساوت ،ایستادگی در برابر بیعدالتی و دست یافتن
به عدالت برای اطرافیان ،به تاریخ پیوسته است.
احمد اکبر آن را اینگونه بیان میکند:
آنچه زمانی انحراف پنداشته میشد ،اکنون به مثابه یک
هنجار پذیرفتهشدهاست .وفاداری غلوشدهی قبیلهای و
مذهبی –تعصب بیش از حد -به اقدامات خشونتبار
علیه دیگران تغییر قیافه دادهاست .اما نه رس م و رواجهای
قبیلهای و نه ایدیولوژی مذهبی به خشونتهای احمقان های
که ما در زمان خود شاهد هستیم ،نیاز ندارد .استفادهی
گستردهی ارزشها به این شکل منحرفشده نشان میدهد
که ما در واقع یا در جهانی زندگی میکنیم که ارزش و
افتخاری اندکی دارد یا هیچ ارزش و افتخاری ندارد یا در
یک جهان پسا-ارزش وافتخار زندگی میکنیم.
چه باید کرد؟
بدون شک ،استراتژی کشورهای غربی برای کار با «رهبران
اجتماع» کذایی و اعضای اجتماعهای خاص ،میتواند در
شناسایی افرادی مظنون ممد واقع شود و شاید بتواند آنان
را از پیوستن به گروههایی مانند دولت اسالمی باز دارد.
اما نظارت و زیر نظر داشتن آنان ،فعالیتهای شان را نیز
محدود میکند.
با اینحال ،این اقدامات نمیتواند واقعا ریشههای مشکل

را از بین ببرد و معروض به ناکامیاند ،چنانکه استرالیاییها
پاییهای زیادی در سال  2013به گروه
و ارو
دولت اسالمی پیوستهاند.
اکنون به یک گفتوگوی مخلصانه برای شناسایی
ظرفیتها و ناکامیهای جهان مدرن نیاز است .این
رویکرد باید شمولیت ،گوناگونی فرهنگی ،گفتوگوی
میانمذهبی و مدارای مذهبی را تشویق کند.
برعالوه ،میکانیزمها و پالیسیهای عدالت اجتماعی و
«شفقت به همه» بایدجاگزین ذهنیت محدود «ما علیه آنها»
شود تا «جنبشی را که ما را به جهان پسا-ارزشها برده است،
به عقب برگرداند ».خالصه اینکه ،سیاستگذاریهای
مبتنی بر عدالت اجتماعی بر سیاستگذاریهای صرفا بر
ادغام و شاملسازی «دیگران» در سطوح محلی ،ملی و
جهانی اولویت داده شوند.
این نکته نیز مهم است که درک خود از انگیزهها و
عملکردهای گروههای رادیکال مانند گروه دولت اسالمی
را وسعت بخشیم .عموما گزارششده است که گروه دولت
اسالمی شاخهای جداشده از القاعده در عراق و سوریه
است که با ناکامی مقامهای شیعهی عراق در شامل ساختن
قبیلههای سنی در حکومت ،صعود کردند .این روایت ،
سادهسازی محض است .یک عامل به تنهایی (شگاف
میان شیعه و سنی بدون در نظرداشت اینکه بحث چقدر
قوی و مرتبط است) نمیتواند انگیزهها ،باورها و کردارهای
جنبشی مانند گروه دولت اسالمی را بیان کند.
درست است که بعضی موضعهای ایدیولوژیکی و
انگیزههای گروه دولت اسالمی با القاعده یکسان است؛ هر
دو گروه آیدیالهای ایجاد یک دولت-ملت را رد میکنند
و به دنبال برپایی «خالفت اسالمی» اند .اعضا و حامیان
دولت اسالمی با رهبر پیشین القاعده ،اسامه بن الدن،
احساس همدردی و همفکری دارند و او را «شیخ اسامه»
یاد میکنند .با این حال ،گریم وود بیان داشته است که:
جهادیگری از روزهای اوج القاعده ،از سال  1998تا
 ،2003رو به تکامل بوده است و بسیاری از جهادیهای ]
کنونی[ اولویتهای این گروه و رهبری کنونی آن را مایهی
ننگ میدانند.
هر اقدام ملی و جهانی باید به رسمیت بشناسد که گروه
دولت اسالمی و القاعده از جهات مختلف با هم فرق
دارند .اعضای گروه دولت اسالمی فداکاری عمیقتر
مذهبی از خود نشان دادهاند .رهبری گرو دولت
اسالمی نیز تصرف سرزمینها را به مثابه بخشی ضروری
استراتژیاش برای دست یافتن به اهداف خود میپندارد.
دولت اسالمی استفاده از شبکهها و رسانههای اجتماعی
را نیز برای ترویج پروپاگندای خود در سراسر جهان
استراتژیک میداند و یک فرهنگ جهادی متمایز برای
خود خلق کرده است .یک تحلیل اخیر از تبلیغات این
گروه آشکار ساخته است که:
برخالف ویدیوهای سربریدنها و آتشزدنها ،که
اساسا برای مصرف بیرونی ساخته میشوند ،این تبلیغات
پنجرهای برای این گروه برای صحبت با خودش باز
میکند .این گونه است که این پیکارجویان به واضحترین
شکل ،فانتزی زندگی جهادی را به تصویر میکشد.
گروه دولت اسالمی نسبت به گروههایی مانند جبههی
نصره ،القاعدهی شبهجزیرهی عرب و بوکو حرام ،نیاز به
یک واکنش متفاوتتری نظامی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی دارد.
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گزارش تلخ از حادثهي تلخ
ِ
تُرك تازي ،در شفاخانه اتاترك!

اميد بامياين
قسمت دوم

یادداشتهایسخیدادهاتف
ما خود دشمن خودیم

روز دوم است؛ حدود ساعت دو بجه بعد از ظهر .از شفاخانه
فاصله دارم .زنگ تلفنم به صدا در آمد كه داكترها خون
خواسته و ميخواهند خون طفل را عوض كنند .پدر طفل
اين كار را كرده و از خون خود مقداري هديه كرده است.
ناآرام شدم؛ زيرا هرچند از طبابت سر رشته ندارم اما اينقدر
ميدانستم كه تعويض خون و سازگاري آن با بدن خيلي به
آساني صورت نميگيرد.
خود را به شفاخانه رساندم و از مادركالن كه همراه كودك بود
قصه را سوال نمودم .او اطمينان داد كه برنامه انتقال خون تا
لحظاتي ديگر ختم ميشود و شايد به حال طفل سودمند شود؛
زيرا كه داكتر گفته است :خون اين طفل ميكروبي شده است.
تعجب كردم از اينكه كودكي چند روزه و خون آلوده!؟ ولي
با ناداني خود در امر طب و دانش داكتران ،موضوع را صحيح
قلمداد كردم.
مادر بزرك در داخل شفاخانه است و من در بيرون با ديگران
منتظر نشستهام .از احوال همديگر و از مريض يكديگر سوال
و جواب داريم .بعد از لحظهی خود را به خلوت كشيدم و
مشغول مطالعه بعضي مطالب در تلفن همراه خود شدم.
***
صداي گريهاي میآيد! اين صدا بهسوي من نزديك ميشود.
گريه نيست انفجار است؛ انفجار يك قلب ،انفجار يك
سكوت ،انفجار يك عمارت بلند شاديها و خوشيها ،و!...
آري! اين همان مادر بزرك است كه بهسوي من ميآيد .به سر
و صورت خود ميزند و فرياد ميكشد كه :واي پسرم! واي
نواسهام! و !!!...
بغض راه گلويم را ميگيرد و سرم را پايين مياندازم .بازهم
در برابر فريادهايش مقاومت نميتوانم و از جايم بر ميخيزم
تا از تيررس فريادش دور شوم .او اما داد ميزند كه بيا ،برويم
مرده را بياوريم! اشكها را بدرقهاي فرياد و نگاهش ميكنم و
بهسويش ميآيم؛ يعني که برويم.
با ناباوري و دريغ ،به دنبالش راه ميافتم .درب ورودي،
نگهبان مانع ميشود اما با فرياد مادر بزرگ مواجه ميشود كه:
راه بده ،ما مردهاي خود را بيرون بكشيم!
دقيقا در گفتار مادربزرگ نوعي طعن به تمام كساني بود كه به
نحوي با شفاخانهاي اتا ترك ،مرتبط بودند .حتا تو نگهبان نيز
در اين موضوع قصور ورزيدهاي.
باالخره راه باز ميشود و بهسوي طبقه دوم ميرويم .تصور
من اينست كه در محل فوت ،يك نفر داكتر ،يك مجموعهی
اوراق را كه حاوي اطالعاتي در مورد تكاليف كودك و از همه
مهمتر آنچه باعث فوت او شده است ،بهسويم تعارف ميكند
و از حادثه پيش آمده اظهار تأسف .کذا از زحمات خود و
پرستاران نيز ياد ميكند و در پايان با تقدير الهي و تسليت از
من فاصله ميگيرد.
من نيز براي اينكه بتوانم جوابهاي متعارفانه داشته باشم،
درگوشههاي ذهن پريشانم ،دنبال كلمات و الفاظ مناسب بودم
كه حد اقل بهجاي گريههاي مادر بزرگ ،من بهعنوان يك
مرد ،از زحماتشان تشكر نموده و با تقدير الهي گفتوگو

را خاتمه دهيم.
اما با كمال ناباوري وقتي به اطاق معهود نزديك شديم ،مردي
نگهباني با خشونت دست مرا كشيد كه :داخل اطاق نرو كه تو
نامحرمي و آنجا زنهاي مردم هستند! بعد خودش داخل رفت
و طفل جان داده را به دستم داد .همين.
تعجب كردم كه اين ديگر چه رسم و رسومی است؟
اوال :اين آقا كه مرا از رفتن به داخل منع كرد ،آنهم به دليل
نامحرميت ،خودش طبق كدام آيين و قانون و شريعت به آن
زنها ،محرم است .در حاليكه در اين شفاخانه پرستاران زن
نيز وجود دارند كه ميتوانند به اين چنين اطاقها داخل شوند.
آيا منسوب بودن به شفاخانه محرميت ميآورد؟ كدام فقه و
كدام مذهب اين حكم را داده است كه ما بيخبر ماندهايم؟
ثانياً :چرا هيچ يك از داكتر صاحبان حضور ندارند تا در باره
فوت اين كودك چند كلمهاي بگويند و حد اقل يك برگه كاغذ
حاوي اطالعات فوت ،به ما بدهند؟
ثالثاً :در گذشتهها شنيده بوديم كه كساني به طنز و يا به جد ،در
وصف شفاخانههاي بد ميگفتند :اگر واقع را بشكافي اعالميه
اين شفاخانهها اينست كه :زنده تحويل دهيد و مرده تسليم
بگيريد! اما در اينجا كسي نيست كه مرده را تسليم كند بلكه
گويا شعارشان اينست كه :زنده تسليم كنيد و مرده ببريد!
يعني زحمت تسليم كردن را هم از گردن خود برداشته اند .زيرا
عصر جديد است و مردم دنبال رفاه بيشتر! مخصوصاً كسانيكه
سالها تحصيل كرده اند بايد از رفاه الزم بهرهمند باشند.
***
از شفاخانه خارج شديم و طف ِل جان داده روي دست ،بهدنبال
تاكسي ميگرديم .تاكسي گرفتيم و حركت كرديم؛ مجال
هيچگونه ماندن نبود.
فردا بهسمت شفاخانه اتاتورك راه افتادم كه بروم ،به اصطالح
پرونده يا كاغذي که حاوي اطالعات باشد را جويا شوم .ديروز
که مجالي براي اين كار نداشتم .وقتي آمدم و از نگهبانان جويا
شدم ،جواب شنيدم كه چيزي به شما داده نميشود زيرا در
اينجا رسم نيست كه به مردم كاغذ داده شود!
اين كار غيرعادي و دور از رسم و رسوم طبابت و شفاخانه
داري ،به نظر رسيد .اما با خود گفتم به حرف نگهبانان كه
نميشود اعتماد كرد ،بايد يكي از مسئولين را پيدا كنم.
گفتند كه جناب ریيس صاحب در منزل باال است .رفتم
بهسوي محل اقامت رييس شفاخانه .اما متأسفانه وقت مناسب
نبود؛ چون به ساعت دوازده نزديك شده بوديم ،وقت غذا بود.
يك ساعت ديگر صبركردم .ساعت يك بود كه يكي از
خدمهها صدا كرد :به كي كار داري؟
گفتم به جناب ریيس! با اشاره دستش داخل سالن شدم.
در داخل سالن مردي ديگري كه ظاهرا ً تنظيم كنندهاي
مالقاتهاي رييس بود ،گفت چه كار داري؟ با رييس آشنا
هستي؟ نامت چيست؟ گفتم آقاي رييس را نميشناسم ولي
ميخواهم درباره يك مريض همراهش صحبت كنم.
مرد داخل رفت و پس از مكثي كوتاهي برگشت و اشاره
کرد که داخل بروم .وارد اطاق آقاي رييس شدم .سالم كردم
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و پيش از آنكه بخواهم معارفه بكنم ،اشاره كرد كه به آن
چوكي بنشين.
مردي را ديدم با موهاي نزديك به سفيدي ،الغر اندام و لباس
سبز رنك داكتران را به تن داشت .گفتوگوي ما شروع شد.
 چه كار داشتي؟ـ جناب رييس صاحب! ديروز يك طفل از ما در اين شفاخانه
فوت شد ،من حاال آمدم كه پروندهاش را ببرم ،ميگويند كه
در اينجا كاغذها به مريضداران داده نميشود.
ـ بله ما در اينجا اسناد را كارداريم و شفاخانه آنها را الزم
دارد .به درد شما كه نميخورد.
ـ آقاي رييس! در جاهاي ديگر يك نسخه از پروندهها را به
مريضداران ميدهند .در ايران ...
ـ در همان ايران كه شما بودهايد هم به هيچ كس اسناد داده
نميشود ،اسناد براي شفاخانه است ،قانون در همه جا اين
چنين است.
ـ حيران ماندم كه چه بگويم ،اگر بگويم كه در ايران يك نسخه
را به صاحبان مريض ميدهند و در صورت فوت مريض،
يگ گزارش از نحوه فوت و علت آن نيز داده ميشود .اين
حرف من چون خالف حرف رييس است ،از ادب دور است
كه آن را بر زبان آورم و لذا گفتم :جناب رييس چه مشكل
دارد كه يك نسخه از كاغذ مربوط به مريض به ما داده شود تا
ما از نوع مریضی و مشكل طفل آگاه شويم و در آينده شايد
براي ما مفيد باشد.
ـ البته ما براي بعضيها يك ورقه ميدهيم كه تصديق است.
در همین حال صدا زد :مديره صاحب بيايید اينجا!
خانم سفيد پوشي با اندام كوتاه واردشد و سالم داد .رييس به
او گفت كه به آقاي فالني بگو كه يك ورقه به اين آقا در مورد
فوت آن طفل بدهد!
خانم مديره با گفتن بله ،رو به طرف من كرد كه اسم كودك
چه بود؟ گفتم اسمش را مهدي گذاشته بوديم ولي در پرونده
بهنام پدرش ثبت شده نه بهنام خودش.
آقاي رييس با كمي ناراحتي خطاب به مديره گفت كه چرا
بهنام پدرش ثبت نام كردهايد ،اين كار صحيح نيست و تكرار
نشود.
خانم مديره از اطاق خارج شد و من با رييس تنها ماندم.
ـ طفل در كجا پيدا شده بود؟
ـ دريكي از مطبها يا كلينيكهاي شخصي در برچي.
ـ سخت اشتباه كردين ،مگر نميدانيد كه شخصيها فقط به
فكر پول در آوردن است ،آنها اصال به مريض فكر نميكنند،
آنچه براي آنها مهم است پول است .شما سالم هم كه پيش
شان برويد و اظهار درد كنيد ،آنها بهخاطر پول براي شما
گولي مينويسند ،اصال داكتري كه بتواند در شفاخانههاي
دولتي جذب شود به هيچ وجه در شخصيها نميروند ،آن
وقت داكتران كه بيكار اند ميروند در همان جاها مشغول
ميشوند .آنها نه دانش دارند و نه تجربه دارند .من اگر وزير
صحت عامه بودم تمامي اين شخصيها را مسدود ميكردم
و...

از میدان شهر به سوی کابل میآمدیم .دروازهی
ورودی به پایتخت را بسته بودند .میگفتند به
خاطر انتخابات است .بازرسی موترها هم شدید
بود .نوبت ما که رسید ،جوان خوش لباس و
رشیدی ،در جامهی برازندهی اردوی ملی ،از
راننده پرسید که از کجا میآیید .بعد اسناد موتر
و گواهینامهی رانندهگیاش را خواست .تاریخ
یکی از سندها منقضی شده بود .به راننده گفت«:
برادر ،این کار من نیست ،ولی اگر این سند را نو
کنی بهتر خواهد شد».
برای من ،که در گذشته تا سرباز افغان دیده بودم،
سرباز «بی تربیه»و خشن و بی احترام دیده بودم،
آن برخورد احترام آمیز و حرفهیی بسیار امیدبخش
بود .در آن شامگاه بارانی ،هزاران سرباز اردوی
ملی به خاطر امنیت مردم و انتخابات زحمت
میکشیدند و در واقع خود را در معرض خطر ترور
و انفجار و انتحار قرار میدادند.
اما دریغا که حاکمان ما همین یگانه پایگاه بازسازی
اعتماد ملی را آماج کین توزیهای قبیلهیی و
سودجوییهای شخصی کرده اند و شب وروزی
نیست که بر پیکرهی مجروح اردوی ملی زخمی
تازه تحمیل نکنند .هر بار که سربازان اردوی ملی
بر حاکمان فاسد و قبیله اندیش مملکت اعتماد
کرده اند ،در برابر این اعتماد سیلی خیانت و
خنجر ناجوانمردی خورده اند .از پکتیا تا بدخشان
تا کندز و تا میدان .در همه جا.
همین دو هفته پیش بود که یکی از رشیدترین افسران
نیروی هوایی کشور را با هزار آزار و نامردمی و بی
عدالتی رو به رو کردند ،تنها به این دلیل که او از
وضعیت غذایی افسران و سربازان انتقاد کرده بود.
همین دو روز پیش مدافعان وطن در جلریز میدان
سی ساعت با تروریستان جنگیدند و در تمام این
مدت از حاکمان فاسد پایتخت کمک طلبیدند و
کسی به کمک شان نرفت .چرا؟ آیا جز این است
که ارکان این دولت همدست طالبان اند؟ آیا جز
این است که فرمانروایان کابل به سربازان وطن
دروغ میگویند؟ کجاست آن رییس جمهوری
که میگفت هیچ افغان از هیچ افغان دیگر برتر و
فروتر نیست؟ کجاست آن صدراعظم«ان شاءالله
گوی»که شعارش اصالحات و همگرایی بود؟
کدام اصالحات و کدام همگرایی؟ کشور بر لبهی
پرتگاه فروپاشی است و سربازان همه روزه به
مذبح میروند .سرمایهی اعتماد اجتماعی صفر
شده .حاکمان ما ،این پاسبانان بی کفایت امنیت
و اعتماد اجتماعی ،خود بیشتر از هرکس دیگر با
امروز و آیندهی این وطن دشمنی میکنند .دشمنان
افغانستان در بیرون نیستند .در قصرهای پایتخت
اند.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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 10روش ایمن ماندن در شبکههای اجتماعی

بگو مگو از
Abdullah Watandar
چهرهای قومیطالبان
در زمان حاکمیت طالبان ،این گروه در مناطق مختلف کشور،
چهرههای متفاوت داشت .در قندهار که من در زمان طالبان چندین
بار آنجا بودم ،این گروه چهرهای مذهبی داشت ،یعنی برای مردم
آن دیار ،نماینده نیروهای مذهبی جامعه بودند .در هلمند و ...

همچنان.
در هزاره جات ،کابل و مناطق غیر پشتون نشین ،این گروه چهرهای قومی-مذهبی داشت ،اما به
جرات میتوانم ادعا کنم که قومیبودن چهرهای طالبان بسیار برجستهتر بود .در چند سال اخیر،
مردم گیج شدند و چهرهای قومیطالبان را تقریبا فراموش کردند.
در ولسوالیهای هزاره نشین غزنی ،هیچ هزاره و فارسی زبانی حق تیلفون داشتن ،نداشت .سیستم
تیلفون آن زمان ،بی سیمهای بین المللی بود .یکی یک نمبر میگرفت و در بدل پول به دیگران
اجازهای زنگ زدن میداد .این ،نه تنها یک منبع درآمد بود ،که در آن شرایط ،کنترول بر آن یک
امتیاز استراتژیک هم بود .طالبان ،این امتیاز را در این ولسوالیها تنها به تاجران پشتون میدادند.
در کنار این ،در تمام مناطق هزاره نشین تحت کنترول طالبان ،تقریبا تمام کارمندان دولتی ،پشتون
بودند و روشنترین نماد غلبهای قومی .ادارات دولتی در این مناطق ،هیچ رابطهای جدی با مردم
محل نداشتند ،جز زدن و بستن و گرفتن و کشتن.
در زمان طالبان ،گرفتن سیسماتیک موترهای باربری مردم هزاره به یک امر عادی تبدیل شده بود،
و پس گرفتن این موترها به یک تجارت برای تعدادی .تبدیل شکست سیاسی-نظامیبه ناتوانی
کشندهای اقتصادی و فقر عمومی ،هدف اصلی بود ،اما طالبان در این مورد صرفا از حاکمیتهای
قومیگذشتهای افغانستان تقلید میکردند.
تکنوکراتهای برگشته از غرب ،متوجه ریشههای قومیطالبان بودند ،و تالش و حتا پرخاش کرزی
برای حفظ طالبان قابل درک بود .فاجعههای اخیر از جمله فاجعهای دردناک و آموزندهای جلریز
نشان میدهد که اینک استفادهای ابزاری-قومیاز طالبان برای این تکنوکراتها به یک اصل تبدیل
شده است .سکوت و آرامش نسبی در حوزههای اصلی نفوذ طالبان هم نشان میدهد که طالبان هم
یک نیروی بیشعور و بی ارتباط با مراکز قدرت نیستند .آنها میدانند که در کجا و چه باید بکنند.


Samay Hamed

فیر کن تیر آخر خود را ! زود شو ،انتظار بیهوده ست
کمک از هیچ سو نمیآید انتظار ِ « قطار» بیهوده ست
زخمهایت اگر شکوفه کنند میوههایش به رهبران برسد
حاصل تو به دیگران برسد بگذر از این بهار ،بیهوده ست
تا که پامال ِ زورمندان است -آه! -این سرزمین نمیروید
گندم از این زمین نمیروید ،کار در شوره زار بیهوده ست
پیش رو دشمن است و نامردان از عقب زخم میزنند ترا
قاتل تو شده قُمندانت اینچنین کارزار بیهوده ست
مردهها وضع بهتری دارند زنده گی نیست زنده گی اینجا
یار از یار در فرار شده تا که دانسته یار بیهوده ست
فیرکن تیر آخر خود را! شاید آواز آن به ما برسد
شاید از جای خود بلند شویم گندم ما به آسیا برسد


Zaki Daryabi
از حکومت چه بخواهیم؟
نگرانیهای امنیتی ما هر روز بیشتر میشود .با چشم خود
میبینیم ،با گوشت و استخوان خود حس میکنیم و با عقل
خود درک میکنیم که ما را هزاره گفته میکُشند و اسیر
میگیرند .این طرف آشکارا مسئوالن حکومت وحدت ملی
دارند در کنار تروریستان صف آرایی میکنند تا اینکه بیداد ما را بشنوند .این وضعیت
هزارهها را در تنگنای بسیار جدی قرار داده است .این تنگنا ماندن در کنار دولت و رفتن از
کنار دولت است .ماندن ما باعث قربانی شدن ما میشود و رفتن ما قربانی را بیشترتر خواهد
کرد .با این وضعیت چه کار کنیم؟ همهی مان اعتراض کردیم ،نقد کردیم و خودمان را
مالمت کردیم؛ اما در مورد اینکه از دولت چه بخواهیم فکر نکردیم .برای اولین بار زمانش
رسیده است که خواستهی واضح و روشن از دولت داشته باشیم و بخواهیم که جنرال مراد
علی مراد باید وزیر دفاع شود .هیچ نگران این نباشد که دیگران چه واکنشی دارند ،هر که
با ما همراه شد ،با افغانستان و آیندهاش یکجا شده است و هر که نشد ،قوم گراتر از شما
هست ،پس نگران رفقای روشنفکر تان نباشید .دغدغه متهم شدن به قوم گرایی را نیز از
سر بیرون کنید.
مراد هیچ چیز از هیچ مقام این وزارت کم ندارد .نه سواد ،نه تجربه ،نه شجاعت و نه تعهد؛
پس چرا وزیر دفاع نشود .شاگردش حاال لوی درستیز افغانستان است .معصوم استانکزی اگر
میتواند به عنوان نامزد وزیر معرفی شود ،مراد علی مراد چرا نمیتواند .هرکه به شایستگی
و برابری و عدالت باور دارد ،از وزیر شدن او دفاع خواهد کرد .و ایستادگی ما میتواند چنین
چیزی را ممکن کند .مگر زور ما کم است؟ اگر زور ما کم میبود ،عبداهلل عبداهلل و محقق
در ریاست اجراییه نمیبود و دانش در کاخ ریاست جمهوری .وزیر کردن مراد فقط ایستادگی
الزم دارد .از توافق دو شیخ شروع میکنیم ،میرویم پیش رییس جمهور و رییس اجراییه.
وکال را میبینیم که رأی اعتماد بدهد به مراد .هر که به ما نه گفت ،خواهیم دانست و هر
که مشکل تراشی کرد ،اجرش را خواهیم داد .چون در افغانستان همیشه زمانی فرا میرسد
که قدرتمندترین فرد دوباره پیش ما زانو میزند که رأی در کارش است.
اگر حتا فکر میکنید من درست نمیگویم ،حق تأسیس یک قول اردو را برای مناطق هزاره
جات که داریم .بچههای ما در مبارزه با تروریستان از پکتیا تا غزنی و بدخشان و قندهار
کشته میشوند ،مالیه میپردازیم ،قانون را رعایت میکنیم ،شورش نمیکنیم ،آیا درخواست
تأسیس یک قول اردو برای مناطق هزاره جات خواستهی بزرگی است؟ این مردم و این
مناطق برای زنده ماندن و با عزت ماندن نیاز به تأسیس یک قول اردو دارد و این خواستهها
از حکومت بخواهیم و پای آن بایستیم.
این خواسته را جدی بگیریم و برای آن کار کنیم .اگر رییس جمهور ایستادگی نکرد یا رییس
اجراییه ،نسبت مان با حکومت را روشنتر خواهد کرد.

حدود ده سال پیش ،شام با خیال راحت
م یتوانستید درخ واس تهای دوستی را قبول
کنید .اما امروزه ،حتا ب رای به اش رتاک گذاری
ی بیشرت درباره آن فکر
یک عکس باید کم 
کنید .در ای نجا شام م یتوانید با انجام دادن
این  10روش ساده ،عالوه بر ای نکه م یتوانید
تج ربه خ وبی را از حضور در شبک ههای
اجتامعی داشته باشید ،از به رسقت رفنت
اطالعات شخص یتان جلوگیری کنید.

اطالعات مکانی را که در آن م یخ واهید
باشید (مثال هنگام خارج شدن از شهر
ب رای تعطیالت) را به اش رتاک نگذارید .حتا
مشخصات مکانی که معموالً ب رای خرید
کردن به آنجا م یروید را با دیگ ران در میان
نگذارید .این کار باعث م یشود که مردم
کارهای روزمرهای را که انجام م یدهید پیدا
کنند و در نتیجه م یتوانند مکانی را که شام
ق رار است به آنجا بروید پی شبینی کنند.

 .1گم نام ثبت نام کنید
اول از همه یک ایمیل جدید درست
کنید .از هیچ یک از م واردی که باعث
شناخنت هویت شام م یشود (از جمله نام
و نام خان وادگی ،سال تولد یا کد پستی) در
آدرس ایمیل جدید یا پروفایل تان استفاده
نکنید .با استفاده از این آدرس ایمیل جدید،
صفحات رسان های اجتامعی را ایجاد کنید و
فقط اف رادی را که واقعا به آنها اعتامد دارید
اضافه کنید .ه مچنین از گذاشنت عک سهای
شخصی که به شناسایی شام کمک م یکند
اجتناب کنید.

 .5افرادی را که به عنوان دوست قبول
م یکنید ،با دقت انتخاب کنید
مطمنئ شوید اف رادی که شام را به عن وان
دوستی اضافه م یکنند را م یشناسید .قبل از
ای نکه درخ واست دوستی را قبول کنید یک
پیام خصوصی ب رای آن شخص بفرستید و از
او چیزی را درخ واست کنید که به شام در
شناساندن هویتش کمک م یکند .حتا اگر
شام فرض کنید که م یتوانید او را از روی
عکس یا نام تشخیص دهید ،در این صورت
ب رای شام راحت تر خ واهد بود که بفهمید
این فرد هامن شخصی است که م یشناسید
یا اینکه نقش او را بازی م یکند ( این روش،
یکی از روشهای مرسوم ب رای جعل هویت
است).

 .2از رمز عبورهای قوی استفاده کنید
پسوردهایتان را ب رای اکان تهایی که دارید
به روز رسانی کنید و مطمنئ شوید که ب رای
هر کدام از اکان تهایی که دارید پسورد
قوی استفاده کردهاید .ب رای ساخنت یک
پسورد قوی م یتوانید از ترکیب حروف
(حداقل یک حرف بزرگ) و عدد استفاده
کنید ،به خاطر داشته باشید که م یتوانید از
کاراک رتهای خاص (از جمله @  )! % $ #نیز
استفاده کنید .از رمز عبورهایی که به راحتی
قابل حدس زدن هستند به هیچ وجه استفاده
نکنید.
 .3تنظیامت حریم خصوصی خودتان را
ارتقاء دهید
هر رسان هی اجتامعی ،گزین های ب رای
تنظیامت دارد که در آن به شام اجازه م یدهد
امنیت حساب کاربری خود را اف زایش دهید.
بناب راین با استفاده از آن شام م یتوانید فقط
به دوستانتان یا اف راد خاصی اجازه بدهید که
پس تهای شام و اطالعات شخص یتان را
ببینند .هیچ وقت تصور نکنید که تنظیامت
پی شفرض ،به صورت محرمانه تنظیم شده
است.
 .4از شناس ههای مکانیابی استفاده
نکنید
تنظیامت مکانیابی را خاموش کنید و هرگز

 .6اطالعات شخص یتان را به اشرتاک
نگذارید
منظور از این اطالعات ،م واردی همچون
شامرههای بیمه اجتامعی ،تاریخ تولد ،شامره
تلفن و اطالعات بانکی است .سارقین هویت
م یتوانند از این اطالعات شام استفاده کنند.
اگر فردی از لحاظ قان ونی به این اطالعات
شام نیاز داشته باشد ،راههای دیگری نیز
وجود دارد که م یتواند با استفاده از آنها با
شام متاس بگیرد.
 .7ارسال کردن  ،دوباره ارسال کردن،
الیک کردن
هیچ چیزی بر روی این رتنت به طور کامل امن
نیست .هر کسی م یتواند آنچه را که شام
پست کردهاید ذخیره کند و یا ای نکه آن را
با دیگ ران به اش رتاک بگذارد .پس به خاطر
داشته باشید چیزی را که م یخ واهید ارسال
کنید با دقت بیشرتی انتخاب کنید .همیشه
فرض کنید چیزی را که ارسال م یکنید
باقی خ واهد ماند و حذف من یشود .هیچ
وقت چیزی را درمورد خودتان ،خان واده تان
یا دوستان تان ،که خود شام یا آنها دوست
ندارند عموم یشود را ارسال نکنید .همیشه
از ارسال چیزهایی که لحظ های به ذهنتان
خطور م یکند اجتناب کنید ،و ای نکه از

ارسال چیزی که باعث پشیامنی و تأسف
خوردن شام م یشود خودداری کنید.
 .8از عک سها و آبرویتان محافظت
کنید
اگر شخصی چیزی را ارسال کرده است که
شام آن را دوست ندارید به آنها اجازه بدهید
که بدانند این ب رای شام ناخوشایند است و
از آنها درخ واست کنید که آن را بردارد .به
صورت منظم بخش "عک سهایی م ربوط به
خود" را چک کنید و ببینید که چه کسی آن
را ارسال کرده است ،همچنین دی وار ()wall
خودتان را بررسی کنید و چیزهایی که در
آن برچسب خوردهاید را ببینید .اگر فردی از
حذف کردن چیزی که ب رای شام ناخوشایند
است امتناع م یکند ،پس رضوری است تا
او را بالک کنید و یا ای نکه آن را گ زارش
( )reportکنید.
 .9مراقب چیزی که بر روی آن کلیک
م یکنید باشید
اگر بر روی لین کهایی که از محت وای آن
خرب ندارید کلیک کنید ،آگاه باشید که
هکرها م یتوانند با استفاده از این روش
وارد اکانت شام ش وند و یا ای نکه م یتوانند
ویروسی را از طریق آن پخش کنند .اگر فردی
چیزی را ب رای شام ارسال کرد و این فایل غیر
طبیعی به نظر برسد و یا ای نکه ب رای شام
ناآشنا باشد ،یک پیام ب رای آنها ارسال کنید و
از آنها در مورد این فایل توضیح بخ واهید و
به آنها این فرصت را بدهید که فکر کنند که
شام م یدانستید آنها قصد هک کردن شام
را داشتند.
 .10شناخت کامل از کاری که
م یخواهید انجام دهید را داشته باشید
اگر شام توسط کسی اذیت شدید ،مکامله
یا پست آزارگر را ذخیره کنید و یا از آن یک
عکس (اسکرین شات) بگیرد و آن را به
سایت م ربوطه و یا هر شخصی که با چنین
موقعی تهایی رسو کار داشته باشد (مانند
وکیل ،مشاور ،و یا مددکار اجتامعی) گ زارش
دهید.
توامنن دسازی به معنای این است که
واقعی تها را بدانید و آنچه را که ب رای شام
به رتین است ،انتخاب کنید .اگر شام احساس
خ وبی از رسان ههای اجتامعی ندارید ،این
ب رای شام بهرت است و خود را تح تفشار ق رار
ندهید که در هر سایتی ثب تنام کنید .اگر
احتیاج به کمک دارید تا بدانید چه چیزی
ب رای شام مناس بتر است با یک مشاور
حرف های صحبت کنید.
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باران پیشنهاد
برای هافبک برزیلی رئال مادرید

لوکاس سیلوا که جنوری گذشته از
کروزیرو با رقم  14میلیون یورو به رئال
پیوست ،با پیشنهادت مختلفی از
تی مهای دیگر روبرو شده است.
دیروز لوکاس سیلوا در مصاحب های
اختصاصی با مارکا تاکید کرد که دوست
دارد در رئال مادرید مباند اما رئال یها
ممکن است به دلیل تعدد بازیکنان
خارج از محدوده اروپای یشان ،مجبور به
قرض دادن لوکاس به تیمی دیگر شوند.
طبق ادعای مارکا ،تی مهایی چون ختافه،
فیورنتینا ،دپورتیوو ،پورتو و سویا ،برای
انتقال قرضی این بازیکن به رئال

مادرید پیشنهاداتی را ارائه کرده اند.
باشگاه رئال مادرید قصد ندارد در قرارداد
قرضی این بازیکن ،هی چگونه بندی
مبنی بر احتامل واگذاری قطعی او قرار
بدهد و در عوض تعهد خواهد گرفت که
لوکاس حداقل در  75درصد بازیهای تیم
بعدیش در صورت مصدوم نشدن حضور
داشته باشد.
رئال یها به آینده لوکاس سیلوا بسیار
خوشبین اند و دوست دارند تا انتقال
قرضی او باعث پیرشفتش شود و بتوانند
دو فصل بعد از حداکرث کیفیت او استفاده
الزم را بربند.

لوکاس پودولسکی
به گاالتاسرای پیوست

لوکاس پودولسکی ،مهاجم آملانی آرسنال ،ساعتی پیش با
امضای قراردادی سه ساله به گاالتارسای پیوست.
پودولسکی که از سوی ونگر کمرت در ترکیب آرسنال قرار
م یگرفت ،زمستان گذشته با قراردادی قرضی راهی اینرت
شد اما در  17بازی تنها یک گول برای این تیم به مثر رساند
و به همین دلیل قرارداد او متدید نشد.
این ملی پوش آملانی که با پیشنهاد خوبی از جانب
گاالتارسای روبرو شده بود ،رسانجام با این باشگاه به
توافق رسید و قراردادی سه ساله امضا کرد .گاالتارسای در
وبسایت خود این خرب را تایید کرده است.
پودولسکی پس از قطعی شدن انتقالش به تیم قهرمان
ترکیه گفت :گاالتارسای فصل گذشته هم خواهان من بود
اما امسال متایل آنها شدیدتر بود .والدین من هم از من
خواستند که به پیشنهاد این تیم پاسخ مثبت بدهم.
گاالتارسای فصل گذشته قهرمان ترکیه شد و ما فصل بعد
در لیگ قهرمانان حضور خواهیم داشت .هدف ما این است
که از مرحله گروهی صعود کنیم.
سالهاست که هوادار گاال هستم و م یدانم که جو بسیار
خوبی در ورزشگاه این تیم وجود دارد .هواداران این تیم
همیشه به من لطف داشته اند و م یدانم که از پیوسنت من
به تیم محبوبشان هیجان زده هستند و این مساله ،یک
فاکتور مهم برای آمدن من به گاالتارسای بود.


بوبان :زالتان چیزی به این
میالن اضافه نمیکند



آرتورو ویدال
در آستانه پیوستن به رئال مادرید

نرشیه التررسای کشور شیلی دیروز ادعا
کرد که آرتورو ویدال با رئال مادرید به
توافق کامل دست یافته و با قراردادی 5
ساله به این تیم خواهد پیوست.
در حالیکه پیش از این از توافق ویدال
با آرسنال خرب داده شده بود" ،التررسا"،
دیروز با قطعیت از توافق رئال مادرید و
ویدال نوشت و اینکه پس از بازی فینال
کوپا آمریکا که میان شیلی و آرژانتین
برگزار شده ،این انتقال جنبه رسمی به
خود خواهد گرفت.
طبق ادعای این نرشیه ،یکی از منایندگان
باشگاه رئال مادرید دیروز وارد سانتیاگو،
پایتخت شیلی شده تا کارهای نهایی

انتقال را انجام دهد .تنها مانع موجود،
گرفنت رضایت باشگاه یوونتوس است که
به ادعای این نرشیه ،این کار نیز در حال
نهایی شدن است.
قرارداد ویدال با رئال  5ساله خواهد بود و
حقوق سالیانه ویدال نیز در حد بازیکنان
درجه یک رئال درنظر گرفته شده است.
بدین ترتیب بنیتس به یکی از اهداف
مهم خود که محکم کردن کمربند خط
میانی رئال بود دست خواهد یافت.
در این گزارش به نقل از یکی از نزدیکان
ویدال ذکر شده است که در حال بسنت
چمدانهایمان برای رفنت به اسپانیا
هستیم.



رونالدو :مشتاق کار با بنیتس هستم
کریستیانو رونالدو که تعطیالتش را در
ایاالت متحده سپری م یکند ،برای رشوع
کار با رافا بنیتس ،رسمربی جدید رئال
مادرید اظهار ب یتابی کرد.
رونالدو که فصل گذشته با رئال مادرید
موفق به فتح هیچ جامی نشد ،حاال مشتاق
است که هرچه زودتر کار با رسمربی جدید
رئال را رشوع کند.
او در الس وگاس به  SNTVگفت :تاکنون با

بنیتس کار نکرده ام اما م یدانم که او مربی
بسیار باتجرب های است .خواهیم دید که چه
اتفاقی خواهد افتاد ولی مشتاقم که کار با
او را هرچه زودتر رشوع کنم و تالش خواهیم
کرد که عناوین قهرمانی را در فصل بعد
تصاحب کنیم .رونالدو در پاسخ به سوالی
در مورد جدایی احتاملی راموس از رئال و
پیوستنش به منچسرتیونایتد گفت :در این
مورد اطالعی ندارم.



راموس :با هیچ تیمی در حال مذاکره نیستم
رسخیو راموس که برای رشکت در یک مراسم
عروسی در سویا همراه مادرش حضور پیدا
کرده بود ،در محارصه خربنگاران قرار گرفت.
راموس که زمزم ههای جدائیش از رئال مادرید
و پیوستنش به منچسرتیونایتد ،روز به روز
بیشرت به گوش م یرسد ،وقتی در محارصه
خربنگاران قرار گرفت با چهرهای کامال جدی
گفت :همه چیز خیلی خوب است و مشکلی
وجود ندارد.

خربنگار شبکه کواترو از او سوال کرد که از
رئال مادرید جدا م یشوی؟ که پاسخ راموس
در این مورد ،تنها سکوت بود.
وقتی از او سوال شد که مذاکرات چگونه پیش
م یرود او پاسخ داد :با هیچ تیمی در حال
مذاکره نیستم .این پاسخ م یتواند بدی نگونه
تعبیر شود که نه او با منچسرتیونایتد در حال
مذاکره است و نه با رئال مادرید برای متدید
قرارداد.

زوانومیر بوبان ،ستاره کروات دهه  90باشگاه میالن
معتقد است که جذب زالتان ابراهیموویچ ،اقدامی
بیهوده از جانب میالن یها خواهد بود.
باشگاه میالن با وجود جذب دو مهاجم تا بدینجای
فصل نقل و انتقاالت (باکا و آدریانو) ه مچنان به دنبال
جذب زالتان ابراهیموویچ است و مذاکرات با این ستاره
سوئدی ه مچنان ادامه دارد.
بوبان که به عنوان مفرس برای اسکای اسپورت فعالیت
م یکند ،در مورد تالشهای میالن برای راضی کردن
زالتان دیدگاه خوبی ندارد .او به گاتزتا دلو اسپورت
گفت :در این مقطع ،زالتان به میالن چیزی اضافه
نخواهد کرد و معتقدم که این انتقال نه به نفع اوست و
نه به نفع باشگاه میالن.
تاکنون باکا و آدریانو جذب میالن شده اند .باکا به
عنوان مهاجم مرکزی بازی م یکند و جذب زالتان
ممکن است به رضر باکا متام شود؛ چون پست بازی
این دو مشابه هم است.
باکا یک خرید عالی برای میالن است .او یک مهاجم
کامل با شم گولزنی و تجربه باالست .آدریانو هم
باوجود اینکه یک مهاجم مرکزی است ،م یتواند با توجه
به تحرک باالیش ،در اطراف محوطه جریمه حضوری
خطرناک داشته باشد و همواره بوی گول بدهد .با لوئیز
آدریانو و باکا ،میالن م یتواند  4-4-2بازی کند.


رافا بنیتس؛تنها امید رئال
برای متقاعد کردن راموس
رسخیو راموس تصمیم قطعی خود برای جدایی از رئال
را گرفته و در حال حارض احتامل اندکی برای ادامه
حضور او وجود دارد.
روز جمعه مارکا تیرت یک خود را به گزارش جدایی
قطعی راموس از رئال مادرید اختصاص داده بود.
راموس در ابتدا بر رس حقوق سالیانه با پرز به مشکل
برخورد کرد اما حاال مسائلی دیگر در جدایی او دخیل
هستند .راموس به شدت از تخریب شدن چهره اش در
رسان هها نزد هواداران رئال عصبانی است و دیگر قصد
مذاکره مجدد بر رس متدید قرارداد را ندارد.
به فاصله یک هفته مانده به رشوع مترینات پیش فصل
رئال مادرید ،تنها امید تیم مدیریتی رئال برای متقاعد
شدن راموس به ماندن ،رافا بنیتس ،رسمربی جدید این
تیم است.
اگر راموس در مترینات پیش فصل حضور یابد ،به
عنوان کاپیتان دوم تیم ،جلسه ویژهای با بنیتس انتظار
او را م یکشد و رئال یها باید امیدوار باشند که در این
جلسه ،بنیتس پس از شنیدن گالی ههای راموس ،او را
به ماندن و نشسنت بر رس میز مذاکره متقاعد کند .در
غیر این صورت پرز و تیم مدیریتی رئال هیچ شانسی
برای حفظ راموس نخواهند داشت و مجبورند او را به
منچسرتیونایتد واگذار کنند.

جرسون:
پیوستن به بارسلونا رویایی است
جرسون ،هافبک  19ساله برزیلی به شدت
مورد توجه دو باشگاه بارسلونا و یوونتوس
قرار گرفته است.
جرسون که به پوگبای برزیل معروف است،
در باشگاه فلومیننزه عضویت دارد و مورد
توجه دو فینالیست لیگ قهرمانان فصل
گذشته یعنی بارسلونا و یوونتوس قرار
گرفته است.
او در مصاحبه با فاکس اسپورت گفت:
پیشنهاداتی که دریافت کرده ام جالب
و جذاب هستند .چه کسی از بازی برای

بارسلونا و یوونتوس بدش م یآید؟ بازی
برای این دو تیم رویایی است اما این
مسائل را به پدرم واگذار کرده ام و اوست
که تصمیم نهایی را م یگیرد .من تنها به
بازی درون زمین فکر م یکنم .فعال هم روی
فلومیننزه مترکز کرده ام و نه پیشنهادتی
که به من رسیده است.
باشگاه بارسلونا قصد دارد این بازیکن را
برای فصل  2017-2016به خدمت بگیرد ،در
حالیکه پیشنهاد یوونتوس برای فصل بعد
است.



پاسخ توماس مولر
بهپیشنهادمنچستریونایتد

توماس مولر خیلی رسیع ،پیشنهاد 70
میلیون یورویی منچسرتیونایتد را رد و از
حضور در بایرن اظهار خوشحالی کرد.
دیروز رسان ههای انگلیس خرب دادند که
منچسرتیونایتد برای جذب توماس مولر،
مهاجم ارزشمند بایرن مونیخ حارض به
پرداخت  70میلیون یورو است و پیشنهاد
خود را نیز به این بازیکن ارائه داده اما
تنها چند ساعت پس از انتشار این خرب،
مولر در گفتگو با بیلد این پیشنهاد را رد
کرد و گفت :وقتی پیشنهادی از تیمی
دیگر به من م یرسد طبیعتا بدان توجه

م یکنم و اگر از باشگاه بزرگی مثل
منچسرتیونایتد باشد که باعث افتخار نیز
خواهد بود و این نشان م یدهد که من
کارم را خوب انجام داده ام.
با این حال از حضور در بایرن خوشحامل و
تا سال  2019نیز با این تیم قرارداد دارم .تا
آن زمان هم قصد ترک این تیم را ندارم.
الزم به ذکر است که منچسرتیونایتد
سخت در پی جذب یک مهاجم شاخص در
بازار نقل و انتقاالت است تا او را جایگزین
رادامل فالکائویی کند که به موناکو پس
داده شد و روز جمعه نیز به چلسی پیوست.



دو شرط زالتان برای پیوستن به  acمیالن
میالن یها با وجود دو خرید جدید در منطقه
تهاجمی خود ،همچنان به تاالش برای
به خدمت گرفنت زالتان ابراهیموویچ
مشغولند.
دو روز پیش بود که میالن یها به فاصله
چند ساعت ،کارلوس باکا و لوئیز آدریانو،
دو مهاجم ارزشمند سویا و شاختار را به
خدمت گرفتند ،اما گاتزتا دلو اسپورت
دیروز گزارش داد که تالشها برای جذب
زالتان نیز همچنان ادامه دارد.
پس از اینکه محرومیت پاری سن ژرمن
بخاطر رعایت نکردن فیرپلی مالی ،برای
فصل بعد به حالت تعلیق در آمد ،حاال

این باشگاه ب یمیل نیست که فوق ستاره
سوئدی خود را بفروشد و در عوض جذب
ستارگانی چون دی ماریا ،بنزما و حتی
رونالدو را هدف قرار دهد.
طبق گزارش گاتزتا دلو اسپورت،
میالن یها طی مذاکره با مینو رایوال ،مدیر
برنام ههای زالتان ،با دو رشط اصلی مواجه
شده اند :یکی حقوق سالیانه  6میلیون
یورویی(نصف حقوقی که زالتان هم
اکنون از  PSGدریافت م یکند) و دیگری
بسنت قراردادی حداقل سه ساله تا .2018
حال باید دید که واکنش میالن یها به این
درخواست چه خواهد بود.



جذب آردا؛
پایانماجراجوییهایتابستانیبارسا

اگر آردا توران پیوستنش به بارسلونا قطعی
شود ،بارسا تا پایان مهلت نقل و انتقاالت
هیچ فعالیتی در بازار نخواهد داشت.
درحالی که تصور م یشد بارسلونا به دلیل
محرومیت از خرید بازیکن ،در بازار نقل
و انتقاالت امسال هیچ فعالیتی نداشته
باشد ،عمال اینگونه نشد و مدیران این
باشگاه تا همی نجا سه فعالیت عمده در
بازار داشته اند.
آنها الکس ویدال را از سویا به خدمت
گرفته و از سوی دیگر ،دلوفئو و مونتویا
را نیز به اورتون و اینرت واگذار کرده اند.
بارسلونا با آردا توران نیز به توافقات کامل
دست یافته اما به دلیل مشکالت مدیریتی

و اینکه باشگاه هنوز رئیس ندارد ،هیئت
مدیره از امضای نهایی روی قرارداد
خودداری کرده است.
جذب ویدال و آردا ،دو درخواست اصلی
لوئیس انریکه ،رسمربی بارسلونا بوده
اند و درصورت قطعی شدن انتقال آردا،
بارسلونا دیگر هیچ فعالیتی تا  2سپتامرب
که مهلت نقل و انتقاالت به امتام خواهد
رسید نخواهد داشت ،مگر اینکه بازیکنی
خواستار جدایی از باشگاه شده و تیم
خواهان او رقم فسخ قرارداد این بازیکن
را بپردازد .پیگیری جذب بازیکنانی چون
پوگبا و جرسون نیز برای فصل 2017-2016
خواهد بود.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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وزارت مالیه :در شش ماه نخست سال
جاری عواید گمرکها افزایش یافته است
اطالعات روز :وزارت مالیهی کشور با
خوشبینی از افزایش عواید گمرکهای کشور
اعالم کرده که در شش ماه نخست سال جاری،
عواید گمرکهای کشور در حال افزایش است.
اجمل عبدالرحیم زی ،سخنگوی وزارت مالیه
گفته که عواید گمرکهای کشور در شش ماه
اول نسبت به سال گذشته ۶ ،تا  ۷درصد افزایش
یافته است.
او گفت« :این وزارت در سال  ۱۳۹۴خورشیدی،
عواید افغانستان را به بیش از  ۱۲۳میلیارد افغانی
تعیین کرده بود که انتظار میرود تا آخر سال
جاری ،این وزارت در جمع آوری عواید گمرکات
به هدف تعیین شده دست خواهد یافت».
همچنان وزارت مالیه در این مورد آما ِر را ارائه
کرده است که نشان میدهد از گمرک والیت
هرات ،بیش از  ۱۲میلیارد افغانی عواید به دست
آمده .از گمرک والیت فراه بیش از  ۳.۵میلیارد
افغانی و از گمرک والیت نیمروز ،بیش از سه

میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده است.
بر اساس این آمارها ،عواید در سه گمرک
افغانستان نسبت به سال گذشته ،دو برابر افزایش
را نشان میدهد.
از سوی هم وزارت مالیه هشدار داده است که
هرگاه شرکتهای داخلی و خارجی از دادن
مالیات فرار کنند ،به نهادهای عدلی و قضایی
معرفی خواهند شد.
در همین حال مقامهای این وزارت از تدابیر
جدید در راستای مبارزه با فساد در گمرکهای
کشور خبر داده و ابراز امیدواری کردند که با ایجاد
سیستم الکترونیکی در این گمرکها ،از فساد
جلوگیری کرده و باعث افزایش عواید خواهد شد.
این در حالیست که در روزهای اخیر وزیر مالیه
از عدم پرداخت مالیه توسط شرکتهای خارجی
شکایت کرده بود .وزیر مالیه گفته بود که اگر
شرکتهای امریکایی در افغانستان مالیه پرداخت
نکنند به پولیس انترپول شکایت خواهد کرد.

افراد ناشناس
بر روی دو دانشآموز
دختر در هرات اسید
پاشیدند
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73شورشی طالب در عملیات نظامی کشته شدند

اطالعات روز :وزارت دفاع با نشر خبرنامهای
از کشته شدن  73شورشی طالب طی عملیات
نظامی در سه روز گذشته در والیت مختلف خبر
داده است.
در خبرنامهی این وزارت آمده است که در نتیجهی
این عملیات بر عالوه  73کشته 80 ،تن زخمی و 5
تن به شمول چهار مظنون بازداشت شدهاند.
به گفتهی وزارت دفاع بخشی از این عملیات
در مربوطات ولسوالیهای چمکنی والیت پکتیا،

پنج تروریست در غزنی بازداشت شدند

اطالعات روز :ریاست عمومی
امنیت ملی با نشر خبرنامهای از
بازداشت یک گروه پنج نفری
تروریستی که در قتل چند سرباز
پولیس و هشت کودک در والیت
غزنی دست داشته ،خبر داده است.
در خبرنامهی امنیت ملی آمده
است که مأموران این اداره طی

اطالعات روز :خبرها از والیت هرات در غرب
کشور حاکی از آن است که افراد ناشناس بر روی
دو دانشآموز دختر این والیت اسید پاشیدهاند.
عزیز الرحمن سروری ،رییس معارف والیت ،با
تأیید این رویداد گفته که دو شخص سوار بر
موترسایکل زمانی بر روی دخترها اسید پاشیدند
که آنها از خانه به سوی مکتب روان بودند.

موسی خیل والیت خوست ،اندر و قره باغ والیت
غزنی ،سراب ،دهراود و چهارچینو والیت ارزگان،
گجران و گیزاب والیت دایکندی ،نیش و میوند
والیت قندهار راه اندازی گردیده است.
بخشی دیگر آن در مربوطات ولسوالی شاه جوی
والیت زابل ،کجکی ،موسی قلعه و ناوه والیت
هلمند ،کرخ و فارسی والیت هرات ،چهار دره،
گورتپه ،امام صاحب و دشت ارچی والیت قندوز،
خواجه غار والیت تخار و مربوطات بغالن مرکزی

والیت بغالن راه اندازی گردیده است.
همچنان در جریان این عملیات در این والیتها
مقدار سالح و مهمات به دست نیروهای امنیتی
افتاده و چندین ماین مختلفالنوع نیز کشف و خنثا
شده است.
از سوی هم در خبرنامه آمده که در نتیجهی
انداخت سالح سنگین شورشیان و انفجار
ماینهای کنار جادهای در نقاط مختلف کشور6 ،
تن از سربازان ارتش کشته شدهاند.

یک عملیات خاص ،صبغت اهلل که
در هشت مورد قتل کودکان دست
داشته ،شمس الدین که در قتل دو
سرباز پولیس دست داشته ،شفیع
اهلل که در قتل یک تن از محافظان
شهرداری غزنی دست داشته ،عماد
الدین که در قتل دو سرباز پولیس در
غزنی دست داشته است را بازداشت

به گفتهی آقای سروری وضعیت یکی از دخترا
نگران کننده است.
جنرال عبداالمجید روزی ،فرمانده پولیس والیت
هرات گفت که مهاجمان از محل فرار کردند؛ اما
او گفت که پولیس تحقیقات را برای ردیابی و
دستگیری آنها آغاز کرده است.
روزی افزود که هدف و انگیزه حمله هنوز معلوم

کردهاند.
همچنان این مأموران فرد دیگر
به نام حضرت عمر را که یکی
از اعضای گروپ مال روحانی
مربوط گروه تروریستی طالبان که
مخفیانه مصروف انجام فعالیتهای
تروریستی بوده است را نیز بازداشت
کرده است.

نیست ولی به گفته او پس بازداشت مجرمان و
تحقیق موضوع روشن خواهد شد.
رییس مجلس نمایندگان روز گذشته در نشست
عمومی مجلس نیز از واقعه هرات یاد کرد و این
حادثه را تقبیح کرد.
همچنان مسئوالن شفاخانهی نور در هرات
گفتهاند که دختران به این شفاخانه انتقال داده

به نقل از این خبرنامه ،این افراد به
اتهامها علیه خویش که در قتل پنج
سرباز پولیس و هشت کودک دست
داشته ،اعتراف کردهاند.
دو ماه پیش در نتیجهی انفجار ماین
جاسازی شده در یک میدان بازی
کریکت در شهر غزنی ،هشت طفل
خردسال کشته شدند.

شدهاند.
گفته میشود که این دختران ،دانشآموزان لیسه
مهری هروی در این والیت بودند.
این نخستین اسید پاشی است که در والیت هرات
به ثبت میرسد ،اما پیش از این دو مورد اسید
پاشی بر روی دختران در والیتهای قندهار و
قندوز ثبت شده بود.

