جنگ قندوز؛
خطری برای کار توسعهای
امدادگران در افغانستان یک برکت و هم چنین یک مشکل دانسته
میشوند .حضور آنها همیشه در کشور استقبال نشده است .اما در
والیت قندوز که مشکالت و دشواریهای فراوان دارد ،تاثیرات آن بر
سازمانهای غیر دولتی ملموس تر است.
در ولسوالی امام صاحب؛ ولسوالیای در والیت شمالی قندوز،
هشدارهای امنیتی یک اتفاق معمول است .اکنون ماهها است که جنگ
میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در این منطقه جریان دارد.
باوجود آن ،چندین سازمان توسعهای هنوز در قندوز فعالیت میکنند...
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شورای امنیت ملی:

حاثهی جلریز جنایت جنگی و ضد بشری است
آیا از نیروهای افغان محاصره شده
توسط دشمن ،حمایت نمیشود؟
عدم پشتیبانی زمینی و هوایی از نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی جلریزوالیت
میدان وردک اولین حادثه از این نوع در سالهای اخیر نیست .سال ۱۳۹۲در حادثه
سقوط پاسگاه غازی آباد والیت کنر به دست گروه طالبان ۲۱ ،سرباز ارتش افغانستان
کشته ،سه تن زخمی و شش نفر اسیر شدند .در این حادثه به مقامات...
صفحه 4

صفحه 2

رییس جمهور :نواقص دادستانی
در مورد قضیه فرخنده بررسی میشود

مجلس سنا در اعتراض
به اوضاع بد امنیتی یک روز تعطیل شد

اطالعات روز :رییس جمهور غنی در نشستی با گروه دادخواهی حل عادالنه قضیه
فرخنده دیدار کرد و گفت که که نواقص دادستانی در ابعاد مختلف قضیه قتل فرخنده
مورد بررسی قرار میگیرد .او افزود که سه روز قبل در دیدار با خانواده فرخنده تعهد کرده
صفحه 2
تا زمینهی عدالت در این راستا تأمین شود .اشرف غنی...

اطالعات روز :اعضای مجلس سنا روز گذشته در اعتراض به اوضاع خراب امنیتی و کم
توجهی مسئوالن به افزایش ناامنیها دروازه مجلس سنا را بست و مجلس را برای یک روز
تعطیل کرد .فضل هادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا روز گذشته در آغاز نشست عمومی
صفحه 2
مجلس با اشاره به حادثهی اخیر در جلریز گفت...

گزارش تلخ از حادثهي تلخ
ِ
آقاي رييس با حرارت عليه كلينكها و شفاخانههاي شخصي ،صحبت ميكرد
و بهخوبي ميتوانستي جديت را در كلماتش احساس كني .او از جديت خود در
شفاخانه خودش يعني اتاترك ،نيز صحبت كرد و اينكه از داكتران و كارمندان مرتب
سركشي ميكند و ...
صفحه 5

رسمقاله

اگر "حقیقت" را پیدا کردیم
با آن چه کنیم؟

Flying 2 times
weekly to

محمد اشرف غنی ،رییس حکومت وحدت ملی برای بررسی رویداد اخیر در
ولسوالی جلریز والیت میدان وردک یک هیات حقیقت یاب تعیین کرده است .در
خبرنامه ریاست جمهوری آمده که این هیات به ولسوالی جلریز سفر و "عوامل و
انگیزه اصلی" رویداد روز پنجشنبه را بررسی خواهد کرد .در فرمان رییس جمهور
که برای تعیین هیات حقیقتیاب صادر شده...
صفحه 2
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اگر "حقیقت" را پیدا کردیم
با آن چه کنیم؟
محمد ارشف غنی ،رییس حکومت وحدت ملی برای بررسی
رویداد اخیر در ولسوالی جلریز والیت میدان وردک یک هیات
حقیقت یاب تعیین کرده است .در خربنامه ریاست جمهوری
آمده که این هیات به ولسوالی جلریز سفر و "عوامل و انگیزه
اصلی" رویداد روز پنجشنبه را بررسی خواهد کرد .در فرمان
رییس جمهور که برای تعیین هیات حقیقتیاب صادر شده،
آمده است که این هیات در همکاری با والی ،شورای والیتی،
علامی دینی و بزرگان محلی وضعیت امنیتی ولسوالی جلریز
میدان وردک را بررسی کند و تلفات و زیانهای آن را تثبیت و
به ریاست جمهوری گزارش دهند.
غنی دستور داده است که تا سه روز آینده نتایج تحقیقات این
هیأت باید مشخص شود و به ریاست جمهوری سپرده شود.
این هیئت در حالی اعزام میگردد که اعرتاضهای مدنی و
مردمی در شبکههای اجتامعی و رسانهها نسبت به این رویداد
همچنان قدرتمند جریان دارد و شورای امنیت ملی نیز روز
گذشته روی این موضوع جلسه تشکیل داده بود.
حاال اما سوال اساسی این است که حکومت با نتایج این
تحقیقات چه خواهد کرد و آیا آنچه حقیقت بود را هیئت حقیقت
یاب پیدا خواهد توانست؟
اول – تجارب گذشته از کارهای کمیسیونها و هیئتهای
حقیقیت یاب در موضوعات مختلف و در زمانهای متفاوت
نشان میدهد که آنچه این کمیسیون به عنوان نتیجه ارزیابی
شان به ریاست جمهوری خواهد فرستاد ،عین حقیقتی که در
جلریز وجود دارد نخواهد بود .به چند دلیل:
 -1این هیئت از جانب فردی تعین میشود که به عنوان رس
قوماندان اعلی قوای مسلح در اجرای وظایفش کوتاهی کرده
است و به درخواستهای پولیس محلی در جلریز رسیدگی
نکرده است .با در نظرداشت این نکته ،بعید است که هیئت
آنچه را که حقیقت بود گزارش دهد.
 -2در میان هیئت افرادی مانند والی والیت میدان وردک
انتخاب شده است و علامی دین و بزرگان محلی .والی متهم
به همکاری با طالبان است به این دلیل که خودش گفته است
که چند پوسته امنیتی را در لحظهی جنگ مجبور به عقب
نشینی تاکتیکی کرده است .پوستههایی که جنگ پولیس
محلی را متاشا میکردند ،اما جنگ منیکردند و طالبان با
آنان جنگ نداشتند ،چرا باید عقب نشینی کنند؟ از این رو والی
والیت میدان وردک مسئولیت دارد در برابر کشتاری که در
جلریز صورت گرفت .این والی آیا میتواند حقیقت را گزارش
دهد؟ علامی محل و مردم محل ،بیشرت افرادی اند که هوادار
طالبان بوده اند در این جنگ .آنها آیا به کشف حقیقت کمک
میتوانند یا حضور آنان در ترکیب هیئت باعث خواهد شد که
گزارش یک جانبه بازتاب داده شود.
 -3بسیاری کسانی که بخشی از قضیه و مسئلهی میدان وردک
بودند ،دیگر زنده نیستند .رسبازانی که در جنگ شهید شدند،
اگر زنده میماند برای درک حقیقت و فهم حقیقت کمک
میکرد و حضور آنها الزامی بود .اما حاال که آنها شهید شده اند
و شاهد وضعیت امنیتی و کار مقامات محلی دولتی و طالبان
بوده اند ،و جنگ را دو شبانه روز پیش برده اند؛ آیا بخشی از
حقیقت از دست نرفته است و ما قادریم بدون آنها به حقیقت
دست پیدا کنیم؟
 -4آنگونه که انگیزه برای جنگ با تروریستان وجود ندارد و
با آنها سیاسی بازی میکنیم ،ارگ در پیدا کردن حقیقت نیز
انگیزهی انسانی و اخالقی ندارد و از تشکیل و ارسال این
هیئت به عنوان یک راه فرار از انتقادات و اعرتاضات مردم
استفاده خواهد کرد و حامیت قاطع برای درک و پیدا کردن
حقیقت یک جنایت نخواهد شد.
دوم :این کمیسیون حاال به جلریز خواهد رفت .حقیقت را
یا پیدا میکند یا گُم میکند و دوباره به کابل خواهد آمد و
به رییس جمهور گزارش خواهد داد .اگر از قضا این هیئت
حقیقت را گزارش داد ،آن وقت قرار است با آن حقایق چه
کنیم؟
مثالً اگر بخشی از حقیقت این بود که والی سهل انگاری کرده
و قوماندان امنیه غفلت ،با این دو مقام ریاست جمهوری چه
خواهد کرد .یا اگر مثالً ثابت شد که رسپرست وزیر دفاع و وزیر
داخله و سایر مسئولین امنیتی به درخواستها و متاسهای
رسبازانی که در جنگ بودند ،پاسخ نداده است ،آن وقت با این
مقامات چه خواهیم کرد.
از این رو ،پیدا کردن حقیقت با این افراد یک کار دشوار است
و اگر احیانا حقیقت پیدا شود ،ما نه تنها که برای حق کاری
کرده منیتوانیم ،بلکه تحمل شنیدن حقیقت را هم نخواهیم
داشت .پس این هیئت بازی ،کار بیهوده برای فریب مردم و
افکار عمومی است نه برای درک حقیقت و تطبیق عدالت.

شورای امنیت ملی:
حاثهی جلریز جنایت جنگی و ضد بشری است
اطالعات روز :نشست روز گذشته شورای امنیت به ریاست
ارشف غنی برای بررسی حادثهی ولسوالی جلریز برگزار شد.
شورای امنیت با محکومت کردن این حادثه آن را جنایت
جنگی و ضد برشی خواند.
رییس جمهور غنی در این نشست گفت که این حملهی
وحشیانه بی پاسخ باقی نخواهد ماند .او افزود که یک هیأت
بلند رتبه دولتی موظف شده است تا عوامل و انگیزهی
اصلی حادثهی جلریز والیت میدان وردک را به صورت
دقیق بررسی مناید و گزارش خود را در طی سه روز به مقام
عالی ریاست جمهوری ارائه مناید.
ارشف غنی گفت هیئت دیگری نیز موظف گردیده تا ضمن
غم رشیکی با خانوادههای شهدای این حادث ،مراتب
تسلیت و همدردی رهربی حکومت وحدت ملی را به آنان

تقدیم مناید.
حمله روز پنج شنبه طالبان بر پاسگاههای پولیس محلی
در ولسوالی جلریز میدان وردک بیش از  22رسباز کشته و
رسبریده برجا گذاشت؛ اما منابع شامر تلفات پولیس محلی
در این درگیری را بیش از  30تن گفتهاند .گفته میشود که
رسبازان تا آخرین گلوگه جنگیدند و زمانیکه مهامت متام
شد و نیروهای کمکی به پشتبانی آنها نرسیدند ،از سوی
طالبان کشته و یا اسیر شدند.
عدم فرستان نیروهای کمکی به این رسبازان و کم توجهی
مسئوالن امنیتی انتقادهای زیادی را به دنبال داشت .اعضای
مجلس سنای کشور نیز در اعرتاض به افزایش ناامنیها و
کم توجهی و عدم پاسخگویی مسئوالن دروازه این مجلس
را برای یک روز بستند.

با این حال شورای امنیت ملی فیصله کرد که به منظور
جلوگیری از تکرار همچو حوادث باید اقدامات جدی روی
دست گرفته شود ،هامهنگی میان نیروهای امنیتی کشور
افزایش یابد و واکنش رسیع به معنای واقعی عمل منوده و
به ارسع وقت اقدام مناید.
همچنان شورای امنیت ملی تأکید کرد که باید قابلیتهای
نیروهای امنیتی کشور بهرت شود و میکانیزمی ایجاد گردد که
برای اعزام نیروهای تازه نفس در هر گوشه و کنار کشور به
ارسع وقت اقدام صورت گیرد.
با افزایش انتقادهای مردم از کم توجهی مسئوالن در
حادثهی جلریز ،رییس جمهور گفت که با هر گونه سهل
انگاری در پیوند با این حادثه ،رسیدگی صورت خواهد
گرفت.

رییس جمهور:
نواقص دادستانی در مورد قضیه فرخنده بررسی میشود
اطالعات روز :رییس جمهور غنی در نشستی
با گروه دادخواهی حل عادالنه قضیه فرخنده
دیدار کرد و گفت که که نواقص دادستانی در
ابعاد مختلف قضیه قتل فرخنده مورد بررسی
قرار میگیرد.
او افزود که سه روز قبل در دیدار با خانواده
فرخنده تعهد کرده تا زمینهی عدالت در این
راستا تأمین شود.
ارشف غنی در این دیدار گفت« :قضیه قتل
فرخنده در محکمه استیناف تکمیل نشده و از
صد صفحه که نوشنت آن در ارتباط این قضیه
رضور میباشد ۷۰ ،صفحه نوشته شده است».
این اظهارات رییس جمهور درحالی مطرح
شد که هفتهی گذشته دادگاه استیناف کابل
حکم چهار متهم پرونده قتل فرخنده را از
اعدام به حبس کاهش داد .این مسئله در
چند روز گذشته اعرتاضهای شدید نهادهای

مدنی و حقوقی برشی را در کشور به دنبال
داشته است.
با این حال ارشف غنی گفت که من بر اساس
قانون در فیصلههای محاکم مداخله کرده
منیتوانم.
اما عبدالعلی محمدی ،مشاور حقوقی او گفته
است که در قضیه فرخنده بعضی خالهای
موجود در محکمه ابتدایی ،در محکمه
استیناف رفع شده است.
او افزود شواهدی که در مورد این قضیه
وجود دارد ،تنها ویدیو و تصاویر ثبت شده
از تیلفونهای کمره دار میباشند .به گفتهی
او ،پیچیدگی وضعیت حقوقی این قضیه،
کار محاکم را با مشکالت مواجه ساخته و
این مسئله ابهام را در کیفیت قضیه به وجود
آورده است« :نواقص موجود در قانون جزای
افغانستان ایجاب میکند که این قضیه در

روشنایی فقه حنفی مورد بررسی قرار گیرد».
در همین حال گروه دادخواهی حل عادالنه
قضیه فرخنده میگوید که تالشهای صورت
میگیرد تا به این قضیه بعد سنتی و سیاسی
داده شود.
به گفته آنان ،قاتل اصلی فرخنده باید گرفتار
شود و کسانیکه در این حادثه دخیل اند و تا
حال دستگیر نشده اند ،هر چه زودتر بازداشت
شوند.
در اخیر این دیدار رییس جمهور غنی گفت
که بحث اصلی تأمین عدالت است و برای
تامین عدالت به گفتامن رسارسی نیاز است .او
افزود که مردم افغانستان باید از عدالت محروم
نشوند و به همین دلیل ما باید به قضیه فرخنده
بعد ملی بدهیم.
ارشف غنی در ادامه بر خالهای قانون جزای
افغانستان اشاره کرد و گفت که برای رفع

خالهای موجود در قانون جزای افغانستان و
تعدیالت الزم در آن ،اقدامات را روی دست
خواهد گرفت.
همچنان رییس جمهور از جامعه مدنی
خواست که در کار تحقیق قضیه فرخنده
حوصله داشته باشد تا اینکه عدالت به
محکمهی صحرایی تبدیل نگردد و تفکیک
میان عدالت طالبانی و حکم قانون اساسی
بوجود آید.
فرخنده دخرت  27ساله در ( 28حوت) سال
گذشته به اتهام سوختاندن قرآن کریم از سوی
افراد خشمگین در مسجد شاه دو شمشیره و
در نزدیکی مقر فرماندهی حوزهی دوم امنیتی
پولیس کابل به رضب مشت و لکد به قتل
رسید و بعد جسدش به آتش کشیده شد .این
قتل اعرتاضهای گسرتده را در داخل و خارج
کشور به دنبال داشت.

مجلس سنا در اعتراض به اوضاع بد امنیتی یک روز تعطیل شد

اطالعات روز :اعضای مجلس سنا روز گذشته در
اعرتاض به اوضاع خراب امنیتی و کم توجهی مسئوالن به
افزایش ناامنیها دروازه مجلس سنا را بست و مجلس را
برای یک روز تعطیل کرد.
فضل هادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا روز گذشته در
آغاز نشست عمومی مجلس با اشاره به حادثهی اخیر در
جلریز گفت« :جلریز به شهر کابل بسیار نزدیک است.
درگیری هم دو یا سه ساعت نبود ۴۸ .ساعت درگیری
دوام یافت؛ اما هیچ کمکی به رسبازان نرسید و در نتیجه
همهی آنها کشته شدند .مطمئناً این یک دسیسه بوده».
محمد علم ایزدیار ،معاون اول مجلس سنا نیز گفت« :در
این مورد باید تحقیق همه جانبه صورت گیرد؛ غفلت
روشن است و کسانی که مرتکب غفلت شده اند باید
محاکمه شوند».
همچنان قیس وکیلی عضو دیگر مجلس سنا گفت:
«حادثهی جلریز باید جدا بررسی شود ،از وزیر داخله
گرفته تا مقامهای وزارت دفاع ،غفلت کرده اند ،در ۴۸

ساعت مقاومت هیچ کمکی به نیروهای امنیتی انجام
ندادهاند».
حاثهی جلریز که شب جمعه هفته گذشته اتفاق افتاد،
شورشیان طالب بر پاسگاههای پولیس محلی حمله کردند
که در آن بیش از  22تن پولیس محلی کشته که برخی
شان رس بریده شده بودند 12 .پاسگاه پولیس محلی در
این حمله سقوط داده شد و تعداد از این پاسگاهها به
آتش کشیده شدند.
اما منابع محلی گفته اند که شامر کشته شدگان ،بیش از
سی رسباز هستند.
گفته میشود که برخی از رسبازان به دلیل اینکه طالبان
آنها را سوزانده یا مثله کردهاند ،قابل شناسایی نیستند.
با این که ولسوالی جلریز در  60کیلو مرتی شهر کابل
پایتخت کشور قرار دارد ،اما در جریان درگیری که بیش
از  30ساعت دوام کرد ،هیچ کمکی به این رسبازان
رسانده نشد.
با این حال رییس مجلس سنا با انتقاد از بیتوجهی

حکومت در برابر رسبازان گیر مانده در جنگ جلریز،
گفت که در این اواخر بیتوجهی مقامات امنیتی در
والیتهای مختلف دیده شده و آنها حتا حارض
منیشوند برای پاسخگویی در مجلس حارض شوند.
او اعالم کرد که در اعرتاض به "افزایش ناامنیها و
بیتفاوتی مقامها امنیتی" ،مجلس سنا برای یک روز
تعطیل میشود.
از سوی هم آقای مسلمیار گفت« :اگر حکومت به
اعرتاضات ما توجهی نکند ،در جلسه عمومی آینده
مجلس سنا تصمیم میگیریم که وجود ما هیچ فایدهای
دارد یا نه؟»
اعضای مجلس گفتند که چندین بار مقامهای ارشد
امنیتی را برای پاسخگویی به مجلس فراخواندهاند؛ اما
حرف و تصمیمهای آنها از سوی حکومت جدی گرفته
نشده است.
این نخستین بار است که اعضای مجلس سنا به رسم
اعرتاض دروازه این مجلس را بسته اند.

طالبان اجساد شماری
از سربازان را در جلریز سوزانده و مثله کردهاند
اطالعات روز :شبکهی فعاالن جوان
برای اصالح و تغییر ،روز گذشته در
نشست خربی اعالم کرد به اسناد و شواهد
دست یافته که طالبان در ولسوالی جلریز
مرتکت جنایتهای جنگی شده و اجساد
شامری از رسبازان را سوزانده و مثله
کردهاند.
سید میثم احسانی ،یک تن از اعضای
این شبکه گفت گروه طالبان در جلریز
از قوانین جنگ رسپیچی کرده و مرتکب
نقض حقوق برشی شدهاند.
او افزود که برخی از اجساد پولیس محلی
در این ولسوالی از سوی طالبان سوزانده

و مثله شدهاند.
حمله روز پنج شنبه طالبان بر پاسگاههای
پولیس محلی در ولسوالی جلریز میدان
وردک بیش از  22رسباز کشته و رسبریده
برجا گذاشت ،اما منابع شامر تلفات
پولیس محلی در این درگیری را بیش از
 30تن گفتهاند .گفته میشود که رسبازان
تا آخرین گلوگه جنگیدند و زمانیکه
مهامت متام شد و نیروهای کمکی به
پشتبانی آنها نرسیدند ،از سوی طالبان
کشته و یا اسیر شدند.
محمد علی ،یک رسباز که در این
درگیری زنده مانده گفته است که بیشرت

همسنگراناش به شکل فجیعی کشته
شدند .محمد علی گفته« :جنازههای
رسبازانی که به مرکز ولسوالی جلریز
منتقل شدهاند ،بدلیل اینکه چشمهای
شان کشیده شده و سایر اعضای بدن شان
با چاقو و ساطور قطعه قطعه شده ،قابل
شناسایی نیستند».
به روز شنبه  16جسد این رسبازان به کابل
منتقل شد ،تاکنون یازده جسد آنها به
خانوادههای شان تسلیم داده شده و جسد
پنج تن دیگر تاهنوز شناسایی نشده است.
شامری از وابستگان این رسبازان گفتهاند
که آنها اجساد را بر اساس نام که بر

تابوت نوشته شده بود تسلیم شدهاند.
با این حال شبکهی فعاالن جوان برای
اصالح و تغییر از وضعیت شکننده امنیتی
هشدار داد و گفت کشتار بی رحامنه
رسبازان از بدخشان تا جلریز وضعیت
کشور را نسبت به هر زمان دیگر در لبه
پرتگاه قرار داده است.
شامری از اعضای این شبکه گفتند که
مشکل در سطح رهربی است ،تاکنون
هیچ یکی از مسئوالن به سبب عدم
مدیریت و یا غفلت وظیفهوی که جان
دهها رسباز را به خطر انداخته مجازات و
مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.

جنگ قندوز؛
خطری برای کار توسعهای
منبع :دویچه ویله
نویسنده :حرضت نظیمی
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برگردان :حمید مهدوی

انواع همکاری

امدادگران در افغانستان یک برکت و هم چنین یک مشکل
دانسته میشوند .حضور آنها همیشه در کشور استقبال نشده
است .اما در والیت قندوز که مشکالت و دشواریهای
فراوان دارد ،تاثیرات آن بر سازمانهای غیر دولتی ملموس
تر است.
در ولسوالی امام صاحب؛ ولسوالیای در والیت شمالی قندوز،
هشدارهای امنیتی یک اتفاق معمول است .اکنون ماهها
است که جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در
این منطقه جریان دارد .باوجود آن ،چندین سازمان توسعهای
هنوز در قندوز فعالیت میکنند.
امام الدین قریشی ،ولسوال این ولسوالی ،گفت« :در حال
حاضر ما یک تعداد پروژههای کالنی را در امام صاحب
اجرا میکنیم ».وی گفت« :ما چندین ساختمان حکومتی،
موسسات آموزشی و یک ذخیره گاه بزرگ یخ اعمار کرده
ایم» و اضافه کرد که در حالی که جنگ ادامه خواهد یافت
اما ادامهی جنگ نباید کارهای توسعهای در این والیت را
متوقف سازد.
اما قریشی میپذیرد که باوجود تمام تالشها ،در قندوز
سرمایه گذاری زیادی نشده است .وی ابراز تاسف میکند
که حکومت در بهبود زیرساختهای این ولسوالی توجه اندک
کرده است .وی گفت که بسیاری از پروژهها بودجه ندارند و
اضافه کرد« :جادهها صدمه دیده اند و باید تعمیر شوند».
محمد اجمل ،یک باشنده امام صاحب با قریشی موافق
است« :سرکهای خوب برای مریضانی که باید به نزدیک
ترین شفاخانه برسند ،مهم اند .».وی به دویچه ویله گفت:
«اگر بازسازی وجود داشته باشد ،امنیت وجود دارد».
حمله بر سازمانهای غیر دولتی
امنیت برای سازمانهای غیر دولتی بین المللیای که در این

والیت کار میکنند ،حیاتی است .بدون امنیت ،امکان ندارد
آنها پروژههای شان را اجرا بتوانند .بر سازمانهای غیر دولتی
اغلب آتش گشوده میشود؛ چون این سازمانهای از طریق
کمکهای خارجی تامین مالی میشوند.
در جریان چند سال گذشته ،حمالت بر کارمندان سازمانهای
غیر دولتی در افغانستان چندین برابر افزایش یافته است .نظر
به گزارش سازمان ایمینی سازمانهای غیر دولتی بین المللی،
سال گذشته  50کارمند سازمانهای غیر دولتی در افغانستان
کشته شدند و حدود  17تن در نیمه نخست سال  2015کشته
شدند .این کشتارها کار سازمانهای غیر دولتی در کشور را
به شکل قابل توجهی محدود ساخته است .خطر دیگری که
کارمندان سازمانهای کمکی و توسعهای با آن مواجه اند،
آدم ربایی است .حدود  150تن از فعاالن جامعه مدنی سال
گذشته و  39تن دیگر تا ماه میسال جاری ربوده شده اند.
اداره کمک مواد غذایی آلمان ( ،)Welthungerhilfeکه
بیست سال است در کشور فعالیت دارد ،تجربیات مشابهی را
تجربه کرد و از این رو درسال  2010تصمیم گرفت قندوز را
ترک کند .ماتیاس ماگ ،یکی از مدیران این سازمان ،گفت:
«رویدادهایی وجود داشتند که در آنها همکاران ما کشته
شدند و ما خواستیم سیگنالی بفرستیم که این امر پیامدهایی
دارد».
این اداره هنوز در شرق و غرب افغانستان فعالیت دارد؛ اما
ماگ گفت که وضع امنیتی هنوز از کارمندان این اداره تلفات
میگیرد .وی گفت« :ما اکنون بسیار بیشتر روی اقدامات
امنیتی و محافظت از دفاتر مان سرمایه گذاری میکنیم.
کارمندان ما همیشه با دو موتر رفت و آمد میکنند و ما به
شدت به کارمندان محلی تکیه میکنیم».
در حال حاضرحدود  250افغان و پنج کارمند بین المللی برای

اداره کمک مواد غذایی آلمان در این کشور جنوب آسیا کار
میکنند .این اداره آلمانی هم چنین آخرین سازمان غیر دولتی
است که قندوز را ترک میکند.
افزایش حجم کار
اما دیگر سازمانها تالشهای کمک رسانی شان را در
منطقه بیشتر کرده است .با توجه به وضعیتی که رو به
وخامت میرود ،موسسه پزشکی و خیریه داکتران بدون
مرز فعالیتهای خود را گسترش داده است و در حال حاضر
یک مرکز درمانی آن با  92بستر در قلب قندوز فعالیت دارد.
الورینت گابریل ،هم آهنگ کننده پروژه داکتران بدون مرز
در قندوز گفت« :حجم کار ما افزایش یافته است .به دلیل
جنگ ،با هجوم بیماران مواجهیم که به صورت همزمان به
اینجا میرسند» .بسیاری از زخمیان قربانیان بمب گذاریها
اند .این سازمان با راه اندازی یک مرکز در ولسوالی چاردره به
دنبال آنست که افزایش تقاضا را پاسخ بگوید.
این موسسه خیریه ،برای خودداری از قرار دادن کارمندانش
در موقعیتهای خطرناک ،تصمیم گرفته است که به شدت
به کارمندان محلی تکیه کند .حدود  450کارمند آن افغانند در
حالی که صرف  20تن دیگر از کشورهای دیگر اند« .بسیاری
از کارمندان من صرف میان مهمانخانه و شفاخانه وقت
شان را صرف میکنند و بیرون نمی روند .ما بسیار محتاطیم
خودمان در معرض خطر قرار دهیم».
کمک کنندگان بین المللی و سازمانهای غیر دولتی از سال
 2002بدینسو از طریق پروژههای انکشافی بی شمار در
افغانستان فعالیت داشته اند .اداره توسعه بین المللی آلمان
( )GIZدر حال حاضر مسئول  60پروژه در سرتاسر کشور
است .این اداره هم چنین در قندوز فعالیت دارد و افغانها و
خارجی را استخدام میکند.

سراب روابط حسنهی افغانستان و پاکستان
منبع :دیپلامت

باوجود نشانههای امیدبخش چند ماه گذشته ،کابل
و اسالم آباد تا دستیابی به مصالحه راه دراز و پرخم و پیچی در پیش دارند.

جنرال عاصم بجوا ،سخنگوی ارتش پاکستان در  18ماه میدر
تویترش مسئله کالنی را اعالم کرد .جنرال بجوا در تویترش
نوشت که سازمانهای استخبارات افغانستان و پاکستان
تفاهمنامهای را امضا کرده اند که به اشتراک گذاری معلومات
استخباراتی و عملیاتهای هم آهنگ در زمینه مبارزه با تروریزم
را میطلبد .امضا کنندگان این تفاهمنامه به همان اندازه قابل
توجه بودند که خود تفاهمنامه .در طول چند دهه ،افغانستان و
پاکستان از داشتن روابط پر تنش و پر سر وصدا رنج برده اند .و
با این حال آنها تفاهمنامهای را امضا کردند که همکاریهای
نزدیک و میزان باالیی از اعتماد را میطلبد.
میراث روابط پر چالش
در مورد روابط پر چالش پاکستان با همسایه شرقیاش ،هند،
مطالب زیادی نوشته شده است .اما از روابط پر چالش اسالم
آباد با همسایه غربیاش کمتر گفته شده است.
از لحاظ تاریخی ،عامل اصلی تنشهای موجود میان افغانستان
و پاکستان مرز مورد مناقشه ،خط دیورند با طول  1500مایل،
بوده است .این مرز ،مرزی است که کابل از روزی که یک مقام
انگلیس استعماری در هند ،سر هنری موتیمر دیورند ،این مرز

نویسنده :میکایل کوگلمن

را در سال  1893میان افغانستان و هند برتانوی ترسیم کرد،
به رسمیت نشناخته است .پس از ایجاد این مرز جدید ،مناطق
قبایلی قوم پشتون (در حال حاضر ،مناطق قبایلی فدرال)
تحت کنترول بریتانیا و در ادامه تحت کنترول پاکستان درآمد.
افغانستان هم چنان این مناطق را از خود میخواند.
خط دیورند ،مرز به شدت آزادی است و در جریان چندین سال
بسیاری از پناهجویان افغانستان که از جنگ فراری بوده اند از
طریق این مرز به طرف پاکستان رفته اند .مقامهای افغانستان،
پاکستان را به تبعیض در برابر این پناهجویان که تعداد مجموعی
آنها به  3میلیون تن میرسد ،متهم میکنند و این امر به
تنشهای دوجانبه بیشتر دامن زده است .مقامهای در اسالم آباد
در سال جاری گفته اند که قصد دارند بسیاری از این پناهجویان
را به کشورشان بازگردانند.
در جریان سالهای اخیر ،شورشیان طالب در افغانستان مسلما
به منبع اصلی تنش میان دو طرف تبدیل شده است .کابل
پیوسته ارگانهای امنیتی پاکستان متهم کرده است که با
حمایتش از طالبان افغانستان و شبکه حقانی ،از جمله با فراهم
کردن پناهگاههای امن در مناطق قبایلی فدرال و دیگر مناطق

برگردان :صمیم صالحی

پاکستان ،افغانستان را بی ثبات میسازد .رهبران ارشد طالبان
افغانستان در کویته مستقر اند ،هرچند برخی از چهرههای
ارشد این گروه احتماال در کراچی خواهند بود .در سال ،2013
نصرالدین حقانی ،یکی از رهبران شبکه حقانی در نزدیکی اسالم
آباد که با راولپندی ،شهری که فرماندهی مرکزی ارتش پاکستان
در آن قرار دارد و برخیها به این باورند دیگر رهبران شبکهی
حقانی در آن مستقر اند ،به ضرب گلوله کشته شد.
روابط دوجانبه در سالهای اخیر چنان پرتنش بوده است که
برخی از مشاهدان بر اساس این فرضیه که نیروهای افغانستان
توانایی راه اندازی عملیات علیه پناهگاههای امن طالبان
افغانستان در مناطق قبایلی فدرال را دارد و باعث حمالت تالفی
جویانه پاکستان در افغانستان میشود ،احتمال جنگ را مطرح
کرده اند .در چنین سناریویی ،در مورد ظرفیتهای نیروهای
امنیتی افغانستان به شدت گزافه گویی میشود .با این حال،
در جریان سالهای اخیر ،شورشیان حمالت فرامرزی را از دو
طرف خط دیورند راه اندازی کرده اند .دلیلی وجود دارد بترسیم
که گلوله باریهای تالفی جویانه از دو طرف مرز ،توسط ارتش
هردو کشور ،میتواند به مسئله جدی تری تبدیل شود.

ملت غریب و همیشه در ماتم افغانستان شاهد است که میزان همکاری در
افغانستان چهقدر زیاد و انواع آن چهقدر متعدد است .اما ما کوشش میکنیم آن
را فرشده خدمت آنعدهی از ملت که هنوز شاهد نیستند ،به تحریر بگیرانیم.
کرزی عاشق صلح بود .او برای اثبات این عشق پوچش ،بارها انتحاریهای
دستگیر شده را با دامنی از دالر و افغانی ،دوباره به جمع دشمنان مردم فرستاد.
کرزی آزادی زندانیان طالب و انتحاریهای دستگیرشده را همکاری با صلح
تلقی کرد .از طرفی ،هرچند ماه بعد یکی از مقامات و متنفذان افغانستان ترور
میشد .تروریستان با همکاری مقامات امنیتی ،خدمت متنفذان میرسید.
آنروزها اسمی مناسبی برای این ترورها وجود نداشت اما حاال میتوان حس
کرد که ترورهای آن زمان ،همکاری برای ایجاد حکومت فعلی است.
در کمپاینهای انتخاباتی ،گردهمآیی یاران تحول و تداوم و اصالحات و
همگرایی را شاهد بودیم .همکاریهای نخبهگان هردو تیم برای بحرانهای
امروزی ،قابل قدر اند .در انتخابات همکاریهای امرخیل و رشادتهای
گوسفندان را شاهد بودیم و تا زندهایم افتخار مثال زدنش را داریم.
بعد از انتخابات همکاریهای قضا و سارنوالی را در خصوص تقلبهای
انتخاباتی دیدیم .بگذارید زیاد در بند گذشته نباشیم .از امروز بگوییم.
برای اینکه همکاریهای تازه و داغ برای تان داشته باشم ،نیاز است از جلریز
بگویم .جلریز؛ جاییکه تفت خون هنوز مقامات کابل را نشه میکند.
جلریز از کابل زیاد فاصله ندارد .فرض کنید  40رسباز چند شب پیش مورد تهاجم
قرار گرفتند و همه کشته شدند .حاال که چند روز از شهادت آنها میگذرد ،بوی
گند همکاریهای متنوع به مشام آدم میرسد .شورای امنیت ملی دیروز جلسه
دایر کردند .ابتداء یک فاتحه برای ارواح شهدا خواندند ،سپس قسم خوردند که
تا آخر عمر به احرتام شهدای جلریز در خصوص جلریز سکوت کنند .آنها گفتند
زمان آن فرارسیده که ثابت کنیم مردم خویش را دوست داریم.
وزارت دفاع گفت ما با جلریز همکاری دواماملدت داریم .ما چه خرب که واقعاً
طالبان آنجا حمله کرده ،ما فکر میکردیم که بچهها را روزه گیج کرده .اما شام
دیدید که لوی درستیز ما شخصاً به جلریز رفت.
وزارت داخله تصاویر خندان وزیر صاحب را انتشار دادند .طبق تصاویر ،وزیر
داخله هرچه در جلریز پالید ،یک رسدار شهید شده را زنده نیافت که از او تقدیر
کند .به ناچار تقدیرنامههای را که باخود برده بود به قوماندان امنیهی میدان
وردک داد .گفتنی است که قوماندان امنیهی والیت میدان وردک ،همین که
فهمید پوستههای امنیتی زیر آتش طالبان قرار دارد ،از باب همکاری موبایلش
را خاموش کرد .وزیر داخله آقای اندرابی قوماندان امنیه میدان وردک را ستایش
کرد و گفت تو کاشف همکاری موبایلیک هستی! به پیرت سالم!
والی میدان که مطلع شد منابع در حال تلف شدن به نفع قوماندان امنیه است،
کلی شاهد زنده آورد که من قبل از قوماندان امنیه موبایلم را خاموش کرده بودم،
اما به خرج وزیر داخله نرفت .گاهی این وزیر داخله که همیشه کوه عاطفه
است ،سنگ دل میشود ،آنهم از جنس سنگ دلی خطرناک سگی! یکی از
محافظین والی میگوید که والی صاحب بعد از رفنت وزیر داخله زیاد به تشناب
رفت و آمد میکرد .البته گفتنی است که وزیر داخله و لوی درستیز به همکاری
هم به جلریز رفته بودند.
منابع دیگری از میدان وردک میگوید که کوچیها در این حملهی مسلحانه
هیچ نقشی نداشتند .فقط ده تا بیست موترسایکل دوپشته سوار شدند و بیرق
سفید گرفته با کالشینکوف و پیکا رفتند خدمت اربکیها! اما هیچ یکی از
مقامات دولتی این مسئله را تایید منیکند .منیفهمم که اینجا همکاری دولت
با کوچیهای مسلح مهم است یا همکاری کوچیها با طالبان؟
یکی از معاونین رییس جمهور که خواست با او همکاری کنیم تا هویتش افشا
نشود ،گفت که حادثهی جلریز یک حادثهی کوچک است .او حتامً میخواست
بگوید که حادثههای بزرگی در راه است .شاید منظورش این بود که همین فردا
یا چند ماه بعد ،بامیانی که حاال مرکز فرهنگی سارک است ،به مرکز رزمی داعش
تبدیل میشود و گوشت بهسودیان در بازار به کیلو فروخته خواهد شد .اما ما
خوب نفهمیدیم چون او همیشه در آخر سخنانش از هایوک پیلپسی یاد میکند.
حتامً کدام دانشمند است دیگه!
نوع دیگر از همکاری ،همکاری ترشیفیزم است .مثالً شام کسی هستید که
نصف کابل مال شامست و شام رفتهاید که در جبلالرساج گل پمپوچ بچینید.
یک دفعه خرب میشوید که در کابل کدام اتفاق افتاده ،آنقدر رسیع به کابل
میآیید که اتحادیهی رانندهگان محکم به جان شام میچسبد که از کدام نوع
مبالیل استفاده میکنید .شام در چه حال و رانندهها در چه خیال! خرتاخری
همین است .ولی شام بزرگید و هیچ چیز را به دل منیگیرید .رشیک تان کم
کم نصفهی از نصف شام را خورده ،اما شام یک رقم خاطر جمعاید انگار قرار
است سال بعد نصف جاپان به شام تعلق بگیرد .خانه آباد که همکاری ترشیفیزم
را دریغ نفرمودید!
گفتم که همکاری انواع زیادی دارد .از خاموش کردن مبایل تا فریب نیرو
فرستادن! در آخر هم ثابت شد که اصالً آتش و تیل و باروت باعث شد که
پوستهها و رسبازانش بسوزد .این آتش و تیل و باروت قبالً با همکاری یک تعداد
دیگر به دستان مبارک تروریستان رسیده است .هرچه برای فهمیدن میزان و
انواع همکاریها بیشرت تالش کنیم ،بیشرت متقاعد میشویم که زمان خودکشی
فرارسیده است.
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زبان و جایگاه زنان
نویسنده :رابین الکوف
مترجم :معصومه عرفانی
بخش سوم

آیا از نیروهای افغان محاصره شده
توسط دشمن ،حمایت نمیشود؟
صحبت کردن مانند یک بانو
«زبان زنانه» در تمام سطوح گرامر انگلیسی
دیده میشود .تفاوتهایی را میتوان در
گزینش و تعدد موارد واژگانی یافت؛ همچنین
در موقعیتهایی که قوانین نحوی ثابتی اجرا
میشود؛ در الگوهای آهنگ بیان و دیگر
الگوهای زبانی .برای نمونهای از تفاوتهای
واژگانی ،زن و مردی را تصور کنید که هر دو
به دیواری نگاه میکنند که با صورتی مایل
به ارغوانی رنگ شده است .زن ممکن است
بگوید« :این دیوار ارغوانی روشن است» .در
حالیکه هیچ کس مفهومی خاصی از نتیجۀ
کلمات وی به تنهایی برداشت نمیکند ،اما
اگر مرد این جمله را بگوید ممکن است
چنین برداشت شود که او با حالتی تمسخرآمیز
از یک زن تقلید میکند یا همجنسگرا یا
دکوراتور داخلی است.
پس زنان نسبت به مردان به مراتب تمایز
بسیار دقیقتری بین نامگذاری رنگها
قایل میشوند .کلماتی مثل قهوهای مایل به
خاکستری ،نخودی ،سبز آبی ،بنفش کمرنگ
و غیره در واژگان فعال زنان معمول هستند
اما اکثر مردان فاقد چنین واژگانی در واژگان
فعال خود میباشد .به خاطر دارم زمانی مردی
را دیدم که به خاطر بحثی بین دو مرد دیگر
در مورد اینکه رنگ ژاکتی «بنفش کمرنگ»
یا «ارغوانی» روشن است ،از خنده نفسش بند
آمده بود .چنین بحثی به این دلیل برای مردان
جالب است که اینگونه پرسشها به نظر آنها
احمقانه میآید و هیچ ربطی به دنیای واقعی
ندارد.
ممکن است این سوال به ذهنمان خطور کند
که چرا چنین تمایزی میان رنگها ،میتواند
برای زنان معنادار باشد و برای مردان خیر .یک
دلیل در شیوهای است که بسیاری از مردان در
جامعۀ ما ،به دیگر موضوعات «بی ارزش» نگاه
میکنند ،و آنها را خارج از قلمرو کاری مردان،
متعلق به زنان و نیز مردانی که در مردانگی آنها
تردید وجود دارد میدانند .مردان تمایل دارند
تا هرآنچه برای آنها بی ارزش است یا توجه آنها
را جلب نمیکند ،به زنان ارجاع دهند و خود را
درگیر آن نکنند .یکی از این مسایل بی ارزش،
تمایز دقیق قایل شدن بین رنگهاست .ممکن
است ما بتوانیم این نکته را به طرز دیگری بیان
کنیم :از آنجا که از زنان انتظار نمیرود در
مورد موضوعات مهم تصمیم گیری کنند ،به
عنوان مثال اینکه چه شغلی را به عهده بگیرند،
به تصمیم گیریهای بی اهمیت تنزیل داده
میشوند .تصمیم گیری راجع به اینکه رنگی
را «بنفش کمرنگ» یا «ارغنوانی» روشن بنامند،
از جملۀ این تصمیمهاست.
آشکار است که این تفاوتهای واژگانی،
انعکاس دهندۀ نابرابریهای اجتماعی در
جایگاه زنان است .ممکن است این سوال
مطرح شود که چگونه میتوان آن را بهبود
بخشید؟ بدیهیست که هیچ کسی به شکل

جدی پیشنهاد قانونی را نخواهد داد که بر
مبنای آن زنان از استفاده از اصالحات «بنفش
کمرنگ» و «ارغوانی روشن» منع شوند ،یا
نمیتوان مردان را وادار به استفاده از این
کلمات نمود .تمام آنچه ما قادر به انجام آن
هستیم این است که به زنان فرصت دهیم تا در
تصمیم گیریهای واقعی زندگی شرکت داشته
باشند.
جدا از موارد واژگانی مشخص مانند نام
رنگها ،تفاوتهایی میان شیوۀ صحبت کردن
زنان و مردان در استفاده از الفاظی وجود دارد
که دستور زبان شناسان اغلب آن را «بی معنا»
میخوانند .ممکن است هیچ مدلولی برای آنها
وجود نداشته باشد اما به هیچ وجه نمیتوان
گفت که بی معنا هستند :آنها زمینههای
اجتماعی الفاظ را توصیف میکنند و رابطهای
که گوینده میان خودش و مخاطب ،میان
خودش و موضوع صحبت ،احساس میکند،
نشان میدهند.
برای یک آزمایش ،میتوان دو جمله را که از
لحاظ نحوی و واژگانی یکسان هستند و تنها از
لحاظ استفاده از الفاظ «بی معنا» با هم تفاوت
دارند به یک فرد بومی نشان دهید و بپرسید
کدام یکی از جمالت توسط یک مرد و کدام
یک توسط یک زن گفته شده است:
(الف) عزیزم ،کرۀ بادام زمینی را باز هم در
یخچال گذاشتی.
(ب) لعنتی ،کرۀ بادام زمینی را باز هم در
یخچال گذاشتی.
به راحتی میتوان پیشبینی کرد که افراد جملۀ
اول را بخشی از «زبان زنانه» و دومی را بخشی
از «زبان مردانه» دسته بندی میکنند .درست
است که بسیاری از زنان مغرور میتوانند
جمالتی مثل جملۀ دوم را علنا و بدون هیچ
ناخوشنودی استفاده کنند ،اما با این حال ،این
پیشرفتی جدید است و احتماال همچنانکه
اکثریت طبقۀ متوسط جامعه استفاده از جملۀ
«ب» را برای مردان بی عیب میدانند ،هنوز با
استفادۀ آن توسط زنان مخالفت میکنند( .در
هر صورت ،جالب توجه است که اشاره کنیم
زبان مردانه به طور روزافزون مورد استفادۀ زنان
قرار گرفته است اما مردان زبان زنانه را اتخاذ
نکرده اند ،به غیر از کسانی که تصویر مردانۀ
جامعۀ آمریکایی را رد میکنند ،به عنوان مثال
همجنسگرایان) .این مسئله را میتوان با این
حقیقت که بسیاری از زنان به دنبال حرفههای
مردانه هستند اما مردان کمی به سمت
شغلهای زنانه مانند خانه داری یا منشیگری
هجوم میآورند قابل مقایسه است .زبان گروه
مطلوب ،گروهی که قدرت را به دست دارند،
همراه با رفتار غیر زبان شناسیاش ،عموما
توسط گروههای دیگر مورد قبول واقع شده
است ،در حالیکه عکس آن صحت ندارد .در
هر صورت ،بدیهیست که گفته شود استفاده
از الفاظ خشنتر مختص مردان و عبارات
مالیمتر برای زنان است).

عدم پشتیبانی زمینی و هوایی از نیروهای امنیتی
افغانستان در ولسوالی جلریزوالیت میدان وردک
اولین حادثه از این نوع در سالهای اخیر نیست.
سال ۱۳۹۲در حادثه سقوط پاسگاه غازی آباد
والیت کنر به دست گروه طالبان ۲۱ ،سرباز ارتش
افغانستان کشته ،سه تن زخمی و شش نفر اسیر شدند.
در این حادثه به مقامات خبر داده شده بود که
شماری از سربازان با گروه طالبان ارتباط دارند ،ولی
مقامات وزارت دفاع افغانستان در این باره سکوت
کردند و در نهایت این حادثه اتفاق افتاد.
در درگیری (روز جمعه  ۲۱حمل/فروردین امسال)
در ولسوالی جرم والیت بدخشان که به گفته مقامات
امنیتی افغانستان ۳۳ ،مامور امنیتی افغان کشته ،زخمی
و ناپدید شدند ،عدم حمایت به موقع از نیروهای
امنیتی باعث این حادثه شد.
عالوه بر آن در ولسوالیهای وردوج والیت بدخشان
و چاردره والیت قندوز نیز عدم حمایت به موقع از
نیروهای امنیتی افغان در خط مقدم باعث تلفات
نیروهای امنیتی افغان و حتی سقوط ولسوالی چاردره
به دست گروه طالبان شد.
مقامات محلی بارها شکایت کردهاند که در
حالت اضطرار به دفعات از مرکز و مقامات امنیتی
درخواست کمک کرده ،ولی کسی صدای آنها را
نشنیده است.
در کنار آن کارشناسان نظامی افغان میگویند که
ساختار مخابرات ارتش و پلیس افغانستان به گونهای
تنظیم شده است که مکالمات اعضای نیروهای
امنیتی از خط مقدم تا وزارتهای مربوط قابل شنیدن
است و فرماندهان و مقامات ارشد قادر به کنترل
وضعیت در خطوط مقدم جبهه هستند.
ولی با تمام اینها ،نیروهای امنیتی افغان بارها در
محاصره نیروهای مخالف گیر ماندهاند که در مواردی
این امر تراژدی انسانی خلق کرده است.
در آخرین حادثه از این دست که در ولسوالی جلریز
در والیت میدان وردک در  ۶۰کیلومتری پایتخت
اتفاق افتاد ،دهها سرباز پلیس محلی بیشتر از ۲۰
ساعت در محاصر ماندند و به آنان کمک نرسید و
 ۲۲سرباز پلیس ملی افغانستان کشته شدند.
این نیروها در محاصره گروه طالبان ماندند و حتا
سخن مقامات ارشد از جمله معاون دوم رییس
جمهوری و ریاست اجرائی دولت وحدت ملی را
به گفته خود آنان ،مقامات امنیتی افغانستان نشنیدند.
محمد کریم خلیلی ،معاون دوم حامد کرزی رییس
جمهوری سابق افغانستان روز گذشته در مراسم تشییع
پیکر این سربازان پلیس گفت که او شخصا از ساعت
 ۴:۳۰دقیقه عصر روز  ۵شنبه گذشته که از حمله افراد
گروه طالبان به محل آگاه شده بود با سربازان در خط
مقدم و مقامات امنیتی در کابل در تماس بوده است.
او مدعی شد که "خیلی از مقامات مسئول از وضعیت
تا زمان تلفن او آگاهی نداشتند .بعد از مدتی هم گفته
بودند که حادثه به اندازهای بزرگ نیست که آقای
خلیلی تصور میکند".
آقای خلیلی گفت که خود شخصا به معصوم
استانکزی ،سرپرست وزارت دفاع درباره وخامت

کارشناسان نظامی افغان میگویند که
ساختار مخابرات ارتش و پلیس افغانستان
به گونهای تنظیم شده است که مکالمات
اعضای نیروهای امنیتی از خط مقدم تا
وزارتهای مربوط قابل شنیدن است و
فرماندهان و مقامات ارشد قادر به کنترل
وضعیت در خطوط مقدم جبهه هستند.
ولی با تمام اینها ،نیروهای امنیتی افغان
بارها در محاصره نیروهای مخالف گیر
ماندهاند که در مواردی این امر تراژدی
انسانی خلق کرده است.
در آخرین حادثه از این دست که در
ولسوالی جلریز در والیت میدان وردک در
 ۶۰کیلومتری پایتخت اتفاق افتاد ،دهها
سرباز پلیس محلی بیشتر از  ۲۰ساعت در
محاصر ماندند و به آنان کمک نرسید و ۲۲
سرباز پلیس ملی افغانستان کشته شدند.
این نیروها در محاصره گروه طالبان
ماندند و حتا سخن مقامات ارشد از جمله
معاون دوم رییس جمهوری و ریاست
اجرائی دولت وحدت ملی را به گفته خود
آنان ،مقامات امنیتی افغانستان نشنیدند.

اوضاع گفته است" :به او گفتم زمانیکه  ۲۰الی ۳۰
جنازه را در کابل به صف گذاشتند شما آن زمان به
ی خواهید برد".
وخامت اوضاع پ 
معاون رییس جمهوری سابق افغانستان از ناهماهنگی
در صفوف نیروهای امنیتی شکایت کرده و گفت که
"حتا پایگاههای نیروهای امنیتی افغان که در ۲۰۰
متری حادثه قرار داشته ،در قبال این حادثه بیتوجه
بودهاند".
به گفته او "اگر کوچکترین اقدامی در این زمینه
میشد جان همه این افراد نجات مییافت".
آقای خلیلی از ساختار موجود در دولت وحدت ملی
شکایت کرد و گفت که "رفاقتبازی و تقسیمبازی،
هماهنگی و کارآیی را از ادارات دولتی افغانستان
گرفته است".
محمدمحقق ،معاون دوم رییس اجرائی دولت
وحدت ملی نیز گفت که خود به مقامات ارشد امنیتی
و رئیس جمهوری افغانستان درباره این حادثه تلفن
کرده اما موفق نشده با رئیس جمهوری صحبت کند
و نورالحق علومی وزیر داخله را نیز در تمام این ۲۴
ساعت نتوانسته پیدا کند.
او گفت که در آخرین دقایق یک هلیکوپتر شماری
از نیروهای ارتش را به این منطقه منتقل کرد و دیگر
اقدام قابل توجهی نشد.
سرور دانش ،معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان
نیز در این مراسم گفت که دولت افغانستان،
بهخصوص نهادهای امنیتی باید پاسخگو باشند.
او گفت" :باید مشکالت ،نا هماهنگیها ،تاخیر و
تعللی که مطرح است ،شناسایی شود و کسانی که
در این زمینه کوتاهی میکند باید مورد تعقیب قرار
گیرند".
ولی دولت وزیری ،معاون سخنگوی وزارت دفاع

احمد شفایی
بیبیسی

افغانستان میگوید که این وزارت در ارسال نیرو به
این منطقه هیچ تعللی نکرده و نیروها به موقع اعزام
شدند.
به گفته او "به دلیل مسایل فنی" امکان استقرار
نیروهای ارتش ملی در تمام ولسوالیهای افغانستان
وجود ندارد.
او گفت" :در صورت نیاز ما نیرو اعزام میکنیم و حاال
نیز کماندوها و نیروهای لشکر  ۲۰۴ارتش افغانستان
به ولسوالی جلریز اعزام شده و در حال تصفیه منطقه
از نیروهای مخالف دولت هستند و تلفات سنگین هم
به نیروهای مخالف وارد شده است".
بیبیسی تالش کرد که با وزارت داخله (کشور)
افغانستان درباره عدم حمایت از نیروهای پلیس
محلی در این منطقه صحبت کند اما سخنگویان
و معاون امنیتی این وزارت به تماسهای مکرر ما
جواب ندادند.
اکنون سئوال اینجا است که واقعا مشکل در
کجاست؟ چرا به نیروهای امنیتی افغان که در خط
مقدم جنگ هستند و یا توسط نیروهای مخالف
دولت افغانستان محاصره میشوند ،کمک الزم
نمیرسد؟
محمدعظیم ،یکی از فرماندهان نیروهای پلیس
محلی که سربازانش در این درگیری کشته شده و
خودش از منطقه به کابل آمده ،میگوید که نیروهای
تحت فرماندهی او بعد از اینکه ساعتها جنگیدند
با ختم مهماتشان کشته شدند.
به گفته او شمار کشتهها به  ۳۰نفر میرسد که اجساد
شماری از آنها در محل باقی مانده است.
او به بیبیسی گفت که نیروهایش برای ساعتها
زیر حمالت حدود  ۷۰۰جنگجوی مخالف
مقاومت کردند و او "تمام درها را کوبید اما از کمک
خبری نبود".
جاوید کوهستانی ،کارشناس نظامی افغان نیز
معتقد است که ضعف مدیریت در نهادهای امنیتی
افغانستان یکی از عوامل اصلی بروز این گونه
حوادث برای نیروهای امنیتی افغان است ،چرا که به
گفته او "فرماندهان مادون حاضر به اجراء اوامر افراد
مافوق خود نیستند".
او میگوید که فرار از مسئولیت و غفلت در انجام
وظیف ه نیز باعث مشکالت زیادی شده که راه حل
آن ایجاد یک مرکز واحد فرماندهی در پایتخت
افغانستان است.
آقای کوهستانی فساد در بخشهای مختلف نیروهای
امنیتی افغان را چالش دیگر این نیروها میداند و
تاکید میکند که "شماری از مقامات ارشد امنیتی
بیشتر به گذراندن زندگی شان فکر میکنند تا بهبود
اوضاع امنیتی در کشور".
به گفته او در حال حاضر روند به گونهای است که
مقامات ارشد قادر به استفاده از امکاناتی که در
اختیار نیروهای امنیتی افغانستان است ،نیستند.
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گزارش تلخ از حادثهي تلخ
ِ
تُرك تازي ،در شفاخانه اتاترك!
اميد بامياين
قسمت سوم

یادداشتهایسخیدادهاتف
امنیت ملی
و فاجعهی جلریز

آقاي رييس با حرارت عليه كلينكها و شفاخانههاي
شخصي ،صحبت ميكرد و بهخوبي ميتوانستي جديت
را در كلماتش احساس كني .او از جديت خود در
شفاخانه خودش يعني اتاترك ،نيز صحبت كرد و اينكه
از داكتران و كارمندان مرتب سركشي ميكند و ...
آقاي رييس شخصيت صاف و پاكي را از خود نشان
ميداد .حرفهايش برخاسته از نوعي نيكانديشي در
مورد كشور و به خصوص در موضوع شفاخانهها و
طبابت بود.
بنده ظرف چند دقيقه كوتاهي كه توانستم اجازه
نشستن در محضر او را داشته باشم ،صداقت و احساس
مسئوليت و شأنيت يك طبيب را در وجود او لمس
كردم .از ديگر مراجعين هم كه بعد ًآ سوال كردم همگي
از جديت آقاي رييس توصيف كردند.
اما ناگفته پيداست كه از يك گل ،بهار نميشود ،يك
آدم نيكانديش و خيرخواه ،اگر در محاصرهاي تعدادي
افراد سودجو باشد ،چندان كاري از دستش ساخته
نيست .كارمندان در چنان درجه از لجام گسيختگي
رسيده اند كه به راحتي ميتوانند يك آمر نيكانديش را
فريب بدهند ،مگر اين همه فرياد كه در رسانههاي ملي
و بين المللي بلند شده و فساد اداري و مالي را در تمام
ادره جات كشور ،به بوق گرفته اند ،همين گروپهاي
اداره نشين عامل آن نيستند؟
از خدمت آقاي رييس بيرون آمدم و در زير همان سالن
به انتظار كاغذي ،كه خانم مديره بايد بياورد ،نشستم .نيم
ساعت گذشت كه خانم مديره آمد ،او برايم دستور داد
كه در بيرون سالن در كدام سايه منتظر بنشينم ،زيرا آن
آقاي دكتر كه قرار است ورقه را بنويسد ،فعال مصروف
در يك جلسه است ،هر وقت جلسه تمام شد ورقه را
مينويسد و در همان بيرون بهشما تحويل داده ميشود.
بيرون رفتم و درسايهاي نشستم؛ از ساعت يك و چهل
دقيقه تا سه بعد از ظهر .از ورقه و خانم مديره خبري
نشد كه نشد .خسته شده بودم ،بار ديگر خود را به سالن

نزديك كردم و از خادم آقاي رييس كه در سالن نشسته
بود ،خواستم كه به خانم مديره بگويد من مدتي است
اينجا منتظرم ،اگر ممكن است آن ورقه را بياورد.
لحظاتي اندكي نگذشته بود كه صدايم كرد و برخالف
انتظار ،خودم را به داخل سالن و از آنجا به سمت يك
اطاق هدايت كرد.
در داخل اطاق ،خانم مديره و دو نفر مردي ديگر
حضور دارند .سالم كردم و با اشاره يكي از آن مردان،
باالي چوكي نشستم .مردي كه قدي بلند دارد مرا به
پشت ميزي خواند .او چند ورق تايپ شده به زبان
انگليسي را در دست دارد و برايم گفت كه ميخواهد
علل فوت طفل را توضيح بدهد.
ـ من ناچار به زبان ساده و عوامانه برايت توضيح بدهم
زيرا اينجا همه با اصطالحات طبي نوشته شده كه براي
شما قابل فهم نيست .ببنيد طفل كه اينجا آمد حالش
خوب نبود و يك نوبت تقريباً ايست قلبي داشت كه با
تالش دوستان ما ،قلب به فعاليت دوباره شروع نمود .اما
در نوبت دوم متأسفانه ديگر كاري از ما ساخته نبود؛
زيرا ايست قلبي كامل بود و راهي برگشت نداشت.
گفتم آقاي دكتر از زحمات همه همكاران شما و خود
شما تشكر ميكنم ،اما من كه ديروز آمدم هيچ كسي
نبود كه دو كلمه با من صحبت كند .اينجا هميشه با
مريض داران همين قسم رفتار ميشود؟ ديگر اينكه
شما فرموده بوديد كه خون طفل ميكروبي است و بايد
تعويض شود ،ميخواستم بدانم اين قضيه مربوط به
والدينش بوده و يا دليل ديگر داشته است؟
ـ نه ،نه؛ اصال مربوط به والدين نميشود ،اين آلودگي
خون ميتواند از راههاي مختلف ايجاد شود .مخصوصا
اينكه اگر درحين والدت آكسيجن كافي به بدن و مغز
نرسد ،اين حادثه زياد اتفاق ميافتد .مادر كالن طفل به
ما گفت كه اين كودك بعد از والدت گريه نكرد و بلكه تا
يكي دو ساعت صداي گريهاش بلند نشد ،براي ما از آن
كلينيك هم ورقه و كاغذي نياورده بود و ما از حرفهاي

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

كه مادر كالنش ميگفت ،دانستيم كه كودك مشكل
تنفسي داشته است .اين مسئله براي كودك بسيار عواقب
وخيم دارد .طفل اگر در همان دقايق آغازين گريه نكند
شوشها باز نميشود و در نتجه هواي آلوده وارد بدنش
خواهد شد .مگر نميبينيم كه تمام هواي اطراف آلوده
است؟ لذا خون طفل از همين تنفس هواي اطراف هم
ميتواند آلوده شود ،من خودم ماستري اطفال را دارم و
ميدانم كه اطفال در ساعات نخست بايد چگونه باشد.
تمامي سخناني آقاي دكتر از طرف خانم مديره و آن
مرد ديگر با اظهارات كوتاه كوتاه تأييد ميشد .من نيز
سرم را به عالمت تصديق تكان ميدادم.
گفتم :آقاي دكتر صحيح است ،حاال اگرممكن است
يگ ورقه مختصر ،حاوي نكات اصلي اين گزارش
برايم يادداشت فرمائيد تا شايد در آيندهها براي پدر و
مادرش مفيد باشد.
ـ خيلي الزم نيست ،ولي حاال كه شما ميخواهيد
مينويسم.
ورقه سفيد و كوچكي روي ميز بود .آن را برداشت
و شروع به نوشتن كرد .تعجب كردم كه كاغذ مذكور
كدام آرمي شفاخانه و يا داكتر را ندارد .فقط كاغذي
است براي نوشتن اشياي كه از بازار بايد خريد شود.
(ربع آفور) چيزي نگفتم و صبر كردم ،نصف كاغذ را با
اسم و ولد و عنوان پر كرد و در نصف ديگر دو سه خط
طوالني نوشت .نوشته كه تمام شد بهسوي من تعارف
كرد .آن را گرفتم و برخاستم ،از بيرون در ،صورتم را
برگرداندم كه جناب آقاي دكتر اين كاغذ مهري يا
امضايی الزم ندارد؟ ديدم ناراحت شد و گفت :امضا
براي چه؟ و خانم مديره هم با ناراحتي گفت :اگر امضاء
ميخواهي برو از آقاي رييس بگير!.
ديدم كه حرفم ايجاد نا راحتي كرده است ،سرم را پايين
انداختم و بهسوي بيرون راه افتادم .از اينكه حرفم مبني
بر امضا و يا مهر موجب آن خشم گرديد ،تعجب كردم!
زيرا من به نظرخودم سخني ناروايي نگفته بودم و حتا

آنچه در جلریز رخ داد ،پرسشی بسیار مهم را در
برابر نهاد امنیت ملی کشور میگذارد .آیا امنیت
ملی از شروع و ادامه و حجم و دامنهی آنچه
که رخ داد ،اطالع داشت یا اطالع نداشت؟ اگر
اطالع داشت ،برای جلوگیری از وقوع فاجعه چه
اقداماتی کرد؟ اگر اطالع نداشت این نهاد چه کار
میکند و بر کارآیی آن تا چه حد میتوان اعتماد
کرد؟ بعضی استدالل کرده اند که کار امنیت
ملی ورود مستقیم در عملیات نظامی نیست.
حتا اگر این سخن را بپذیریم ،این سوال هنوز سر
جای خود باقی است که این نهاد در همان حدود
وظایف حرفهیی و قانونی خود چه اقداماتی کرده
است .آیا امنیت ملی با رییس جمهور و دیگر
مقامات دولت در این مورد تماس داشته؟ محتوای
این تماس ها چه بوده؟ پاسخی که مقامات دولت
به امنیت ملی داده بوده اند ،چه بوده؟
اینها از جملهی سوالهایی اند که نمایندهگان
مردم در پارلمان باید از امنیت ملی بپرسند.
اما اگر امنیت ملی از ماجرا کامال بیخبر بوده و
حتا در جریان سی ساعت جنگ در جلریز هنوز
نمیدانسته که در آنجا چه میگذرد ،آن گاه سوال
این است که مردم افغانستان چه گونه میتوانند به
خاطر امنیت خود بر نهادی تکیه کنند که در برابر
طرح وحشتناکی در این حجم این چنین غافل و
فلج است.

گمان ميكردم كه شايد مهر و امضاء را فراموش كرده باشد.
در وسط سالن اطاق ریيس بود؛ يك دفعه دو دل شدم كه كاغذ
را خدمت شان ببرم و نشان بدهم ،اما از اينكه ديگران ،خواستند
امضا را مكروه داشته بود ،يقين كردم كه آقاي رييس نيز از اين
درخواست ،ناراحت خواهد شد .يعني شايد قانون در اين شفاخانه
اين است و من از آن بيخبرم.
در بيرون بهسوي محل تاكسيها راه افتادم .اما ذهنم همچنان
در اطراف اين موضوع دور ميزد كه :كاغذي مهردار و با امضا،
چه مشكل قانوني دارد؟ هنوز كه هنوز است ،اين مسئله برايم حل
نشده است.
چند تبصره:
1ـ اينكه براي مريض داران هيچ اسنادي داده نميشود؛ حتا اسناد
مربوط به مريض كه مثال چه آزمايشاتي داشته و نتیجه آنها چه
بوده است ،چه داروهايی را مصرف كرده و نوع بيماري او چه
بوده است؟
اگر اين مطلب يك بخش نامه وزارت صحت عامه است ،كدام
دليل معقول و علمي باعث آن بوده است؟ به نظر قاصر ما،
اطالعات مربوط به مريض نه تنها از حقوق مريض داران است،
بلكه ضرورت آگاهي از امراض و ضرورت وقايوي ،الزم ميداند
كه مردم از جريان و مراحل مختلف تداوي اطالع حاصل نمايند.
چه اين جريان رو به سمت بهبود باشد و چه به سمت وخامت.

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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هرگز باقال مصرف نكنید اگر ...

بگو مگو از
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Abdullah Watandar
واقعیتهای پابرجا ،خوشبینیهای پا در هوا!
تقریبا از همه استاتوسهای هزارگی و تا حدودی فارسی زبان،
احساس و درد میبارد .کسی از خیانت شکوه دارد .کسی از دشمن
پروری مینالد .کسی از همدستی با طالبان و کسی از سنگ خوردن
به شیشهای اعتمادش میگوید.
فاجعهای جلریز سنگین است ،اما باید انتظارش را میداشتیم .تاریخ افغانستان ،واقعیتهای افغانستان و
نشانههای فراوان در چهارده سال گذشته به ما میگوید که اسب خوشبنی مان را لگام بزنیم .همین که
افغانستان بعد از ضربهای کودتای چپ ،هیچگاه نتوانست دوباره به آرامش و ثبات برسد به ما میگوید
که مسایل بنیادینی در این کشور حل ناشده است .کشوری که در آن مسایل بنیادین ،حل شده باشد ،با
همه دخالت خارجی ،نمیتواند نزدیک به سی سال جنگ داخلی را پذیرا باشد.
به داستان شجاعی در خاص ارزگان نگاه کنید .او بخشی از نیروهایی بود که برای ثبات افغانستان در
مقابل طالب میجنگیدند ،و در این راه قربانیها دادند .اما بعد از این که کمی قدرت یافت ،و تهدید جدی
برای طالبان شد ،دیدیم که با چه غوغایی حتا از سوی کابل نشینان بیخبر از ارزگان روبرو شد .یکی
از بزرگان هموطن در خاص ارزگان ،رسما به امریکاییها گفته بود که یا شجاعی را از خاص ارزگان
بیرون کنند ،یا او خود بمب به تنش میبندد و انتحاری میکند .شجاعی با مطیع اهلل خان ،هیچ تفاوتی
نداشت ،جز اینکه مطیع اهلل خان سهم مهمی در قاچاق مواد مخدر داشت ،و از مقام امنیتیاش برای
تجارت استفاده میکرد .اما چرا مطیع اهلل خان قهرمان شد و شجاعی یک یاغی؟
برداشت من این است که خوشبینی ما و دیگر حوزههای ضد طالب ،بیهوده ،پا در هوا و زیاد است ،و
این خوشبینی ،از یک طرف درد رویدادهای دردناک شبیه رویداد جلریز را تحمل ناپذیر میکند و از
طرف دیگر غیر قابل پیش بینی شان میسازد .اگر نه ،چرا باید دهها فرزند جوان مردم را در منطقهای
که طالب و تروریست ،حمایت گسترده دارد ،گماشت تا در روز مبادا در میان سیلی از دشمن با نابودی
حتمی روبرو شوند؟


Kabul Taxi

مجله سخنگويان
گوشه تاكيس را پارك كردم .سنا تعطيل شد ،مسافر نيست .دارم
مجله ويژه سخنگويان را ميخوانم.
عباس نويان؛ اين مكانيك سياست ،خربه در تجارت و وكالت كه
حريفان را در ميز مدور تلويزيونها كيش ميداد و مات ميكرد.
او با قطار لنگ "حق و عدالت" متحول شد .يك تنه با همه زد .فرق منيكرد حريفش هزاره است،
تاجيك است يا پشتون .نويان از برنامههاي حرف زد كه مغز دوم ازش يب خرب بود .هيچ پرسش
خربنگار را يب پاسخ نگذاشت.
سخنگو بايد جامع كامل باشد مثل نويان .زمني كه زير پاي تان است از برنامههاي غني در مورد
قمر و زحل حرف ميزد.
درخشش نويان در ميان همه خريه كننده بود .محمود صيقل را در سياست خارجي ،اغرب را در
مسلك نظامي ،حقجو را در اقتصاد و تجارت ،آصف اشنا را در بحث تقلب ،مجيب الرحمن رحيمي
را در ادب و عبدالله را به بن بست برد و اصالحاتش را ناقض گذاشت.
پس از انتخابات اين ناطق تحول و رشور در مناظره گم شد.
نه به عنوان مناينده فوق برش ارشف غني در قمر گامشته شد ،نه وزير شد ،نه به واليت رسيد .امتر
را گم كرد ،غني برايش وقت مالقات نداد ،دروازه ستاد بسته شد و همه رفتند ارگ اما عباس نويان
با عامل از رؤياي قدرت و شوكت در رس ،جا ماند.
مجله سخنگويان نوشته :مهم نيست .حق و عدالت مفهوم مرغوب و پر طرفدار در جامعه است.
جاماندن مهم نيست ،از هر موقعيتي ميتوان از عدالت دفاع كرد و سخن حق گفت.
به نظر نويسنده مجله؛ حاال كه حنيف امتر 'عدالت' را در جلريز تامني كرده است و غني 'حق' مرگ
را كه بر همه مسلم است به هزارهها قايل شد پس چرا نويان در پرده تلويزيونها ظاهر منيشود تا
بگويد :ديدي حق و عدالت را؟
سيزده سال در جنوب و رشق جنگ شد اما شامل آرام بود .مناطق مركزي امنيت بود .اين عدالت
است؟ جنگ بايد عادالنه توزيع شود .شامل و مركز بايد مثل جنوب يكسان در تنور گرم 'حق و
عدالت' امتر بسوزد تا 'تحول' رقم بخورد و 'تداوم' پيدا كند.


Sakhidad Hatif

بعضی شروع کرده اند به دشنام دادن به پشتونها .عدهی دیگری
که منصفتر! اند به خواهر و مادر غنی فحش میدهند .جمعی دیگر
فورا به این نتیجه رسیده اند که مبارزهی مدنی پوچ است .گویی
امکان ندارد مبارزه چند وجه داشته باشد.
با این گونه آدمها به کجا خواهیم رفت؟
و سخنی در دفاع از سرور دانش:
میدانم فاجعهی جلریز را «کوچک» خواندن نشان داد که ذهن آقای دانش چه قدر کند کار میکند.
اما واقعیت این است که در راه دشوار آزادی و عدالت جلریز تکهی کوچکی از مسیر است .جلریزها
در راه اند و هزاران «ممد سیاه» در این راه سر خواهند باخت.
مبارزهی مدنی نیز پوچ نیست و تفنگ هرگز جای قلم را پر نخواهد کرد.
راستی وحیدعمر هم هشدار داد که کشور را رواندایی نکنیم .یعنی :هوتوها ،قوم اکثریت روندا ،یک
میلیون توتسی را نابود کردند .حاال اگر میخواهید توتسیهای افغانستان باشید ،بفرمایید.


Sayed Zia Qasemi

محارصه
از زمین خون تازه میجوشد چهره آسامن پریشان است
می روم راه با تنی مجروح ،راه؟ نه! خط تلخ پایان است
میروم راه و دور و برم ،دشنههای دسیسه و نیرنگ
خنجر نامُراد نامردی هر طرف میروم فراوان است
هی صدا میزنم محارصه را ،گوشها جای دیگری هستند
"هی! مهامت ما متام شده!" نشنیدن چقدر آسان است
همه همسنگران من یک یک پر کشیدند پیش چشامنم
چارسویم حضور کفتاران ،لحظاتم چقدر ویران است
نفسم ابر میشود کم کم ،آخرین داغ من در این لحظه:
سنگرم سوخته است و میدانم "خواجه در فکر نقش ایوان است"

پیشگیری از رسطان معده
درم انگ ران طب چینی مرصف باقال را در وعدههای
غذایی یا میانوعدهها در طول هفته به رتین روش
ب رای پیشگیری از ابتال به برخی از رسطانها از
جمله رسطان مری ،معده و دهانه رحم م یدانند.
آنها معتقدند ،به رتین روش ب رای طبخش بخارپز
كردن آن است.
درمان لرزش دست در پاركینسون
اف رادی كه به لرزش دست و پا مبتال هستند یا به
دلیل ابتال به بیامری پاركینسون از این عارضه رنج
م یب رند ،م یت وانند با مرصف باقال در رژیم غذایی
خود از می زان لرزش دست و دیگر اندامهای خود
بکاهند.
داروی بیامریهای گوارشی
باقال از جمله گیاهان اشتهاآوری است که به عن وان
یكی از به رتین خوراك یهای طبیعی با خ واص
درمانی مفید ب رای دستگاه گ وارش و كلی هها شناخته
م یشود .مرصف باقال در وعدههای غذایی عالوه
بر خاصیت ادرارآور آن به درمان ناراحت یهای كلیه

و مجاری اداری نیز منجر م یشود.
خل طآور طبیعی برای بیامران ریوی
كسانی كه به مشكالت ریوی مبتال هستند یا به
دالیلی از ازدیاد خلط در دستگاه گ وارششان رنج
م یب رند هم م یت وانند رساغ باقال درمانی بروند .از
نظر متخصصان طب سنتی ،پوره باقال م یت واند
مثل یك «اكسپكتورانت» طبیعی در بدن عمل
کرده و به از بین بردن اخالط و دفع آنها از بدن
كمك كند.
هرگز باقال مرصف نكنید اگر. . .
درصورتی كه شام هم در گروه اف راد مبتال به فاویسم
ق رار م یگیرید ،مرصف باقال ب رای شام به هر
اندازه خط رناك است .عالمئی مانند رن گپریدگی،
استف راغ ،تهوع و تغییر رنگ ادرار و شوك از جمله
عالمئی است كه با مرصف باقال در اف راد مبتال به
فاویسم مشاهده م یشود.
آبپز نكنید
درمانگ ران طب چینی بر این باورند كه آبپز كردن

باقال و ق رار دادن آن ب رای مدتی در آب جوش
موجب كاهش خ واص درمانی آن و از بین رفنت
ویتامین  cموجود در باقال م یشود .بناب راین این
درمانگ ران به بیامران خود توصیه م یكنند که باقال
را به شیوه بخار پز مرصف کنند.
با كمی روغن تفت دهید
اگر اهل مرصف سبزیجات بخارپز شده نیستید ،باز
هم نباید مرصف باقال را كنار بگذارید .در برخی از
منابع چینی درمانگ ران به تفت دادن باقال با مقدار
بسیار اندكی روغن نیز اشاره كردهاند پس م یت وانید
با كمی چرب كردن كف ماهیتانه این گیاه را تفت
دهید و میل كنید.
اگر نفخ م یكنید. . .
ب رای جلوگیری از نفخ كردن ،چارهای جز رصف
نظر از بخشی از خاصی تهای این دانه نیست.
ب رای از بین بردن نفخ باقال باید آن را پوست بكنید،
بجوشانید و آب آن را دور بریزید ،سپس به آن
مقداری آب اضافه كرده و بعد از پخنت با ادوی ههای
گرم مانند دارچین و فلفل میل كنید.



این  7چیز را فدای رابطه عاشقانه نکنید

حتام شام هم دیده اید که برخی اف راد پس از برق راری
رابطه عاشقانه ،تغییر م یکنند و از خود واقعی شان
فاصله م یگی رند .اما چه چیزهایی را نباید فدای
رابطه عاشقانه کرد؟ اگر شام هم در چنین رابط های
هستید ،م راقب از دست دادن این چیزها باشید.
 .1استقالل
منظور از استقالل ،استقالل مالی است .الزم نیست
پس از برق راری یک رابطه عاشقانه در متام مسائل به
رشیک زندگی تان تکیه کنید .سعی کنید همیشه
یک حساب مالی جدا ب رای خود داشته باشید تا در
م واقع احتیاج بت وانید از آن بهره گیرید.
استقالل ب رای هر فردی رضوری و واجب است.
شام نباید به خاطر نیازهایتان بلکه باید به دلیل
عالقه تان به فردی دیگر با او رابطه عاطفی برق رار
م یکنید.
 .2عزت نفس و اعتامد به نفس
اگر رشیک زندگی تان به هر دلیلی ،آن طور که
لیاق تاش را دارید با شام برخورد نکرد ،بهرت است
رابطه خود را هامن جا متام کنید زی را این نوع رابطه
ارزش ادامه دادن ندارد .یک رابطه سامل نباید به شام
احساس بی ارزشی و پوچی دهد طوری که اعتامد
به نفس تان را از دست دهید .در واقع باید بر عزت
نفس و اعتامد به نفس شام بیاف زاید.
 .3دوستان
شاید اوایل رابطه خود با معشوق تان دوست داشته
باشید که تک تک لحظات خود را با او سپری
کنید اما دوستان قدیمی خود را نیز نادیده نگیرید.
در واقع آنها هامن اف رادی هستند که بیش از هر
شخص دیگری م یت وانید به آنها اعتامد کنید.
 .4اهداف شغلی
رابطه عاشقانه شام نباید سدی در ب رابر اهداف
زندگی تان باشد و شام را از خلق یک زندگی ایده
آل باز دارد .اگر در زندگی هدفی ب رای رشد شغلی

خود دارید ،رهایش نکنید و از فردی که حامی
اهداف و آرزوهای شام نیست ،دوری کنید.
 .5شادی
یک رابطه عاطفی باید موجب خوشحالی شام
شود .گاهی ما از ترس تنهایی ،به روابطی پناه
م یبریم که ایده آل ما نیست .اگر شام نسبت به
رابطه عاطفی خود رضایت کافی ندارید ،بهرت است
هر چه زودتر رشایط خود را تغییر دهید.
 .6توانایی تصمیم گیری
اگر چه نظر رشیک زندگی تان در تصمیم
گیریهای شام مهم است اما این شامیید که باید
در نهایت تصمیم بگیرید زی را هیچ کس بهرت از
خود شام به صالح زندگی تان آگاه نیست .بناب راین

تنهایی تصمیم بگیرید ،مهم نیست تصمیم تان
کوچک باشد یا بزرگ ،این کار حس استقالل به
شام م یدهد.
 .7شخصیت
شام شخصیت و هویت مخصوص به خود دارید
و نباید خودتان را ب رای شخصی دیگر تغییر دهید.
یک رابطه عاشقانه خوب باید در بهبود شخصیت
شام ،هامن گ ونه که هستید ،موثر باشد نه این که
بخ واهد از شام فرد دیگری بسازد .شام باید با میل
خود ،نه به زور حرف رشیک زندگی تان ،تغییر
کنید .درست است ،او باید بر شخصیت شام تاثیر
مثبتی بگذارد اما تغییر متام جنب ههای شخصیتی
شام اشتباه است.
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درخواست  50میلیونی یووه
از رئال برای ویدال

یوونتوس در ازای آرتورو ویدال ،هافبک
شیلیایی خود 50 ،میلیون یورو از رئال
مادرید م یخواهد.
رئال مادرید قصد دارد هافبک شیلیایی
یوونتوس را به خدمت بگیرد و
رسان ههای شیلی گزارش دادند که یکی
از منایندههای رئال در هفت هی اخیر در
شیلی بوده تا با ویدال برای پیوستنش به

رئال مذاکره کند.
به گزارش ال استمپا ،وقتی رئال از
یووه قیمت ویدال را پرسوجو کرده با
درخواست  50میلیونی یووه روبرو شده
است .به گزارش این روزنام ه ،رئال
تصمیم گرفته که قید خرید ویدال را بزند
و ه مچنین یووه نیز خواهان حفظ ستاره
خط هافبک خود است.

هیگواین و دو جامی
که از آرژانتین گرفت
آرژانتین در فاصله یک سال ،قهرمانی در دو تورمننت بزرگ
را از دست داد تا ه مچنان جای خالی یک جام ملی در
کارنامه لیونل مسی دیده شود.
اما شاید اگر گونزالو هیگواین در این دو فینال ،دیدار مقابل
آملان در ماراکانا و دیدار شنبه شب مقابل شیلی ،در زدن
رضبات نهایی بهرت عمل کرده بود ،شاید حاال مسی با دو
جام ملی ،به بهرتین بازیکن تاریخ تبدیل شده بود.
در فینال ماراکانا ،هیگواین یک موقعیت تک به تک بسیار
خوب رادر هامن نیمه اول از دست داد و در دیدار شنبه شب
هم ،او در آخرین ثانیه وق تهای قانونی ،یک موقعیت بسیار
عالی را به کنار دروازه زد ،تا کار به وق تهای اضافی کشیده
شود .ضمن ای نکه او در رضبات پنالتی هم ،نتوانست دروازه
کلودیو براوو را باز کند و ناکامی اش را تکمیل کرد.


جروم بواتنگ:
جشن قهرمانی بایرن پرشور نبود
مدافع مل یپوش باواریای یها معتقد است
جشن قهرمانی امسال تیمش که  24ماه
مه در بالکن شهرداری مونیخ برگزار شد،
در مقایسه با سالهای گذشته پرشور نبود.
جروم بواتنگ به "بیلد" گفت :کاش بهرت کار
کرده بودیم .جشن قهرمان یمان هم شور و
هیجان الزم را نداشت؛ چونکه به عقیده
من حذف از جام حذفی و چمپیونزلیگ
حس ناامیدکنندهای در ما به وجود آورده
بود که رهایمان من یکرد .قهرمان یمان
در بوندسلیگا تعجبی نداشت اما ای کاش
بیشرت از خودمان کار کشیده بودیم .قول
م یدهم سال آینده جربان کنیم.
صحبت که به اینجا رسید ،خربنگار "بیلد"

محاسبه کرد چنانچه بواتنگ بتواند پنج
سال دیگر در باالترین سطح فوتبال بازی
کند و هر فصل سه جام برنده شود به اضافه
یک جام قهرمانی جام مل تهای اروپا و
قهرمانی جام جهانی ،در مجموع  17عنوان
قهرمانی به افتخاراتش اضافه خواهد شد.
بواتنگ با خنده پاسخ داد :تا حاال ای نطوری
محاسبه نکرده بودم .حاال چرا پنج سال؟
شاید بیشرت بتوانم در سطوح باالی فوتبال
بازی کنم .اگر این احتامل محقق م یشد
و  17جام م یبردیم ،عالی بود .چرا که من
عاشق عدد  17هستم .ولی خارج از شوخی
این آمار و ارقامی که ارائه دادید واق عبینانه
نیست.

حمله هواداران شیلیایی
به خانواده مسی


ریکلمه:
تنها پشیمانی ام رد پیشنهاد یونایتد است

خوان رومن ریکلمه ،هافبک سابق تیم
ملی آرژانتین عنوان کرد که تنها پشیامنی
اش در فوتبال ،رد پیشنهاد منچسرتیونایتد
در سال  2006است.
هافبک سابق بارسلونا که به همراه
ویارئال در سال  2005به نیمه نهایی جام
باشگاههای اروپا صعود کرد و در آنجا
مقابل آرسنال شکست خورد ،با عم لکرد
فوقالعاده اش توجه فرگوسن را به خود
جلب کرده بود .ریکمله جامهای متعددی
به همراه بوکا جونیورز به دست آورد

ولی عنوان کرد که از ای نکه به منچسرت
نپیوسته ناراحت است.
او گفت :تنها پشیامنی من ،وقتی بود
که در هتلی در انگلیس ،پیش از دیدار
نیمه نهایی مقابل آرسنال ،مسئولین
منچسرتیونایتد برای مذاکره با من آمدند
و من پاسخ منفی به آنها دادم .من در
ویارئال ماندم زیرا با ه متیم یهایم خیلی
راحت بودم .پس از رد پیشنهاد توسط
ریکلمه ،یونایتد در تابستان هامن سال،
کریک را از تاتنهام به خدمت گرفت.



پیشنهاد  25میلیونی آرسنال برای بنزما
باشگاه آرسنال پیشنهادی برای جذب
کریم بنزما ،مهاجم رئال مادرید به این
باشگاه ارائه کرده است.
آرسنال از عم لکرد ژیرو و مصدومی تهایش
به اندازه کافی راضی نیست و قصد دارد
خط حمل هی خود را تقویت کند .بنزما
مدتهاست در لیست خرید رسمربی
فرانسوی این تیم قرار دارد ولی رئال

همواره با فروش مهاجم خود مخالف بوده
است.
مرتو گزارش داد که آرسنال پیشنهادی 25
میلیون یورویی برای جذب بنزما ارائه کرده
که احتامال توسط رئال مادرید رد خواهد
شد.
بنزما سال  2009با  33میلیون یورو از لیون
به رئال پیوست.

چند هوادار شیلی در طول برگزاری دیدار فینال کوپا
آمریکا ،به اعضای خانواده لیونل مسی ،کاپیتان
آرژانتین حمله کردند.
این اتفاق لحظاتی پیش از پایان نیمه اول رخ داد؛
زمانی که هواداران شیلیایی رشوع به توهین به خانواده
مسی کردند .
بعد از ای نکه توهین ها ،موجب درگیری لفظی بین
هواداران و برادر مسی شد ،یکی از متاشاگران به سمت
رودریگو مسی حمله کرد .این اتفاق باعث شد تا همه
اعضای خانواده مسی در بین دو نیمه به کابین شبکه
های تلویزیونی منتقل شوند .تعدادی از هواداران
شیلیایی به خانواده رسخیو آگوئرو هم توهین کردند .


اینیستا :رئال اجازه جدایی
راموس را نمیدهد
آندرس اینیستا ،ستاره بارسلونا معتقد است که رئال
مادرید ،اجازه جدایی رسجیو راموس و پیوستنش به
منچسرتیونایتد را نخواهد داد.
پس از فاش شدن موضوع اختالف راموس و پرز،
ستاره اسپانیایی خواهان جدایی از رئال و پیوسنت به
منچسرتیونایتد شد .با این حال راموس هر گونه مذاکره
با تی مهای دیگر را تکذیب کرده ،اینیستا مطمنئ است
که رئال اجازه نخواهد داد راموس برنابئو را ترک کند.
او گفت :راموس یکی از بهرتین مدافعان جهان است.
فکر من یکنم رئال مادرید اجازه جدایی اش را بدهد.



برلوسکونی:
میخواهم زالتان را به میالن برگردانم

سیلویو برلوسکونی ،مالک میالن عنوان کرد
که خیلی دوست دارد زالتان ابراهیموویچ را
به میالن بازگرداند.
مهاجم  33ساله قصد دارد از پاریسن ژرمن
جدا شود و گزارشها حاکی از آن است که به
دنبال فسخ قراردادش است .پس از جدایی
از بارسا ،زالتان راهی میالن شد و عم لکرد
بسیار خوبی در پیراهن این تیم داشت و حاال
برلوسکونی عنوان کرد که قصد دارد بار دیگر

زالتان را به میالن بازگرداند.
او گفت :م یدانم که هواداران دوست دارند
دوباره او را در پیراهن میالن ببینند .من هم
البته خیلی دوست دارم این اتفاق رخ دهد.
برلو درباره میهایلوویچ گفت :سینیسا مربی
بسیار جدی و باهوشی است .به نظرم او
کامال مناسب پروژه میالن است .به نظرم هر
کسی که در میالن حضور داردف م یخواهد
بهرتین عم لکرد را داشته باشد.



الوتزی:
بالخره مسی هم با آرژانتین جام میبرد

ازکوئیل الوتزی ،مهاجم تیم ملی آرژانتین
معتقد است که مسی در سطح ملی بالخره
جام خواهد برد.
شنبه شب آرژانتین در فینال کوپا آمریکا به
مصاف شیلی رفت که در نهایت در رضبات
پنالتی مغلوب این تیم شد .این در حالی
است که درست یک سال پیش ،آرژانتین
در فینال جام جهانی نیز مغلوب آملان شد و
نتوانست قهرمان شود .الوتزی معتقد است
که یک روز این روند تغییر خواهد کرد و
مسی هم در تیم ملی جام خواهد برد.

او گفت :بالخره مسی هم با تیم ملی
آرژانتین قهرمان خواهد شد .فکر کردیم که
دیگر نوبت ما رسیده ولی متاسفانه ای نطور
نشد و خیلی ناراحت هستیم .بار دیگر طعم
تلخ شکست را چشیدیم .خیلی ناراحت
هستیم زیرا معتقدیم که این بهرتین
فرصت برای کسب جام بود .فکر م یکنم
باید به همین مسیر ادامه دهیم .هم هی ما
یک گروه خوب را تشکیل داده ایم و تنها
یک گام کوچک پایانی برای کسب جام را
کم داریم.



کرسپو :از مورینیو و آنچلوتی
خیلی یاد گرفته ام
هرنان کرسپو ،رسمربی جدید تیم مودنا عنوان کرد که از
مربیان پیشین خود از جمله آنچلوتی ،مورینیو و بیلسا،
چیزهای زیادی یاد گرفته است.
کرسپو در اولین فصل حضورش به عنوان مربی تیم
بزرگساالن ،هدایت مودنا را در دست گرفته است .او
پی شتر ،رسمربی تیم پایه پارما بود که با ورشکستگی
باشگاه ،او هم مجبور به کنارهگیری شد.
کرسپو درباره رشایط فعلی تیم و مرب یگری گفت :من از
 3مربی چیزهای زیادی یاد گرفته ام :مورینیو ،آنچلوتی و
بیلسا .از خوزه روشهای انگیزشی را یاد گرفتم ،هی چکس
مثل او بازیکنان را پر شور و با انگیزه من یکرد .آنچلوتی را
به خاطر رابطه صمیمی اش با بازیکنان ستایش م یکنم.
بیلسا نیز مربی فوقالعادهای از لحاظ تاکتیکی بود .وقتی
با او در تیم ملی آرژانتین بودم ،چیزهای زیادی یاد گرفتم.
احساس آمادگی م یکنم و م یخواهم رشوع خوبی داشته
باشم .تفکر فوتبال من ،فشار باال بر روی حریف ،فوتبال
هجومی ،و حفظ توپ است .تیم من باید زمین را در اختیار
داشته باشد.



انتقاد تند بارتومئو از خوان الپورتا
جوزپ ماریا بارتومئو ،یکی از نامزدهای
انتخابات ریاست بارسا ،با انتقاد از رقیبش،
خوان الپورتا ،از او خواست به اتهام زنی به
مقامات باشگاه پایان دهد .
الپورتا که جدی ترین رقیب بارتومئو در
انتخابات پیش روی ریاست باشگاهبارسلونا،
بارها او را به دروغ گویی متهم کرده و
خواستار تحت تعقیب قرار گرفنت او به دلیل
فساد مالی وکالهربداری شده است .
اما بارتومئو بار دیگر تاکید کرد مسائل
مربوط به انتقال نیامر ،ربطی به او ندارد و
اظهارات الپورتا را غیرقابل تحمل توصیف

کرد .
او به خربنگاران گفت :او یک بار گفت بارسا
به دلیل فساد ،جریمه شده اما این حرف
واقعیت ندارد .انتقاد کردن از من به عنوان
یک فرد ،یک مسئله است اما من اجازه منی
دهم او از بارسا انتقاد کند .این غیرقابل
تحمل است .
بارسا ،درست یا غلط ،به دلیل مسائل
مالیاتی جریمه شد اما این معنای فساد
نیست .الپورتا به بارسا رضبه می زند .از
او م یخواهم دست از متهم کردن باشگاه
بردارد .بارسا متهم به فساد نیست.



نصری:
قصد بازگشت به آرسنال را ندارم

سمیر نرصی ،هافبک منچسرتسیتی،
شایعات مبنی بر درخواستش برای بازگشت
به آرسنال را رد کرد.
روزنام ههای انگلیس مدعی شده بودند
که هافبک فرانسوی از حضور در سیتی
خوشحال نیست و قصد دارد بار دیگر
به آرسنال بازگردد که این درخواست او
با پاسخ منفی باشگاه آرسنال روبرو شده
است .با این حال ،نرصی این موضوع را
به کل رد کرد و گفت که هیچگاه برای

بازگشت به آرسنال درخواست نداده است.
او در توئیرتش نوشت :هیچگاه از کسی
نخواسته ام که برگردم .از حضور در تیم
فعلی ام خیلی خوشحامل بنابراین این
داستان احمقانه را متام کنید.
نرصی بعد از جدایی از آرسنال ،علیه
هواداران این باشگاه صحب تهای تندی
انجام داده بود و بعید است مسئوالن
باشگاه لندنی عالق های به بازگرداندن او
به امیریتس داشته باشند.



شیلی قهرمان کوپا آمریکا شد
تیم ملی شیلی با پیروزی  1-4مقابل
آرژانتین در رضبات پنالتی ،برای اولین بار
قهرمان رقاب تهای کوپا آمریکا شدند.
آرژانتین یها که امیدوار بودند ناکامی در
فینال جام جهانی  2014را در کوپا آمریکا
جربان کنند ،این باردر رضبات پنالتی
مغلوب شیلی میزبان شدند تا یک بار دیگر
از رسیدن به جامبازمبانند.
دو تیم در نیمه اول منایش متعادلی داشتند
و هر یک موقعی تهایی هم برای گولزنی
به دست آوردند امانتوانستند از آن استفاده
کنند تا این نیمه بدون گول به پایان برسد.
نیمه دوم را شیلی بهرت آغاز کرد و در هامن
دقایق ابتدایی ،م یتوانستند به گول برسند
اما ب یدقتی بازیکنان این تیم در زدن
رضبات نهایی ،مانع از رسیدن آنها به
گول شد .در ادامه بازی متعادلتر شد و

آرژانتین یها هم موقعی تهای خوبی برای
گولزنی به دست آوردند اما توپی از خط
دروازهها عبور نکرد و بازی به وقت اضافی
کشیده شد.
در وق تهای اضافی دو تیم منایش
محتاطان هتری ارائه دادند و عل یرغم
موقعی تهای نصفه و نیم های که ایجاد
کردند ،در نهایت نتوانستند به گول برسند
و به این ترتیب ،رسنوشت بازی در رضبات
پنالتی مشخصشد.
در رضبات پنالتی ماتیاس فرناندز ،ویدال،
آرانگیس و الکسیس سانچز برای شیلی
گولزنی کردند اما از سه رضبه آرژانتین،
تنها مسی موفق به باز کردن دروازه کلودیو
براوو شد و رضبات گونزالو هیگواین و اور
بانگا از دست رفت تا آلبی سلسته یک بار
دیگر از رسیدن به جام بازمباند.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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شرکتهای خارجی صد میلیون دالر
شرکتهای داخلی را نمیپردازند
اطالعات روز :شماری از سرمایهگذاران
داخلی گفته اند که شرکتهای خارجی صد
میلیون دالر شرکتهای داخلی را پرداخت
نمیکنند.
مسئوالن جمعی از شرکتهای ساختمانی و
لوژیستیکی افغان روز گذشته در یک نشست
خبری گفتند که تعداد شرکتهای خارجی از
تادیه پول طلب آنان ابا ورزیده و کشور را ترک
کردهاند.
پنجاه و چهار شرکت افغانى که صد ميليون
دالر حقوق شان از سوى شرکتهاى خارجى
پرداخت نشده ،از عمل کرد ادارههای ذیربط
در برابر این مشکل انتقاد کرده و از حکومت
خواستند که در این زمینه اقدام کند.
مسئوالن این شرکتها گفتند که شرکتهای
داخلی برای گرفتن حق شان بارها به نهادهای
دولتی مراجع کرده اند ،اما هیچ گونه همکاری
از سوی آنان صورت نگرفته است.
همچنان شماری از سرمایه گذاران داخلی گفته
اند که اختالس میلیون دالری قراردادهای
خارجی ،صدها شرکت داخلی را با ورشکستگی
روبرو کرده است.
این سرمایه گذاران داخلی تأکید نمود که تاکنون
 ۵۴شرکت داخلی که از همکاری با قراردادهای
خارجی متضرر شدهاند ،گردهم آمده و روز به
روز به تعداد این شرکتها اضافه میشود.

آنان گفتند که مسئوالن این شرکتها حتا به
سفارت امریکا ،ترکیه ،دفتر سیگار ،کمیتهی
شفافیت ،دفتر کورپس و آیساف نیز مراجعه
کردهاند ،اما دادخواهی آنان راه به جایی نبرده
است.
این سرمایه گذاران نبود یک برنامهی ملی
سرمایه گذاری ،عدم پرداخت تضمین از سوی
شرکتهای خارجی و فساد در ادارههای دولتی
را عامل اصلی این گونه اختالسها میخوانند.
این سرمایه گذاران تاکید کردند« :در سیزده
سال اخیر میلیاردها دالر به کشور زیر نام
بازسازی و پروژههای بازسازی سرازیر گردید

که بیشتر این کمکها مورد دستبرد نهادهای
خارجی گردیده به ویژه نیروهای امریکایی
مستقر در افغانستان و برخی شرکتهای
امریکایی و ترکی میراث فساد بزرگ را به
کشور ما به ارمغان گذاشتند که در این گیرو دار
شرکتهای افغانی از گزند آنها بدور نمانده به
سوی نابودی کشانده شدهاند».
آنان با صدور قطعنامهای ،از حکومت خواستند
تا کمیسیونی با صالحیت را ایجاد کرده و با
فراخواندن سفیران امریکا و ترکیه ،شرکتهای
متخطی را مجبور بسازند تا پول آنان را پرداخت
کنند.
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وزارت داخله 23 :شورشی طالب
در عملیات نظامی کشته شدند

اطالعات روز :وزارت داخلهی کشور با نشر
خبرنامهای از کشته شدن  23شورشی طالب
در عملیات نیروهای امنیتی در والیتهای
مختلف خبر داده است.
در خبرنامهی وزارت داخله آمده است در
عملیات مشترک نیروهای امنیتی در دو روز
گذشته عالوه بر  23کشته  23تن از شورشیان
زخمی و  10تن دیگر شان از سوی نیروهای
امنیتی بازداشت شدند.
به این از این خبرنامه ،این عملیات در
مربوطات والیتهای بغالن ،قندوز ،سرپل،
قندهار ،ارزگان ،هرات و هلمند راه اندازی
گردیده بود.
همچنان در این عملیات مقدار جنگ افزار

دشمن نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده است.
وزارت داخله هدف راه اندازی این عملیات را
پاکسازی و جلوگیری از بازگشت شورشیان
طالب به این مناطق گفته است.
در همین حال این وزارت خبر داده که درحال
حاضر در شماری از والیتهای کشور عملیات
پاکسازی به هدف سرکوب و نابودی دشمن
جریان دارد.
از سوی دیگر نیروهای پولیس ملی در دو روز
گذشته ،از دو رویداد انفجار ماین در مربوطات
والیتهای پروان و قندهار جلوگیری کردهاند.
گفته شده این ماینها به تازگی از سوی
دشمنان مردم افغانسان به خاطر اهداف
تروریستی جاسازی شده بود.

