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تصمیم کلیدی که باعث شد القاعده نجات یافته و بعدها گسترش پیدا
کند ،تنها چند ساعت پس از یازده سپتامبر گرفته شد .رد پای تمامی
عناصر مهم پروژهی کوبیدن هواپیماها به برجهای دوگانهی تجارت
جهانی ،و دیگر ساختمانهای نمادین آمریکا ،به عربستان سعودی
میرسد .بن الدن ،یک عضو حلقهی حاکمان عربستان ،و پدرش یکی
از نزدیکان پادشاهی سعودی بود .با استناد به یک گزارش سازمان
استخباراتی آمریکا در  ،2002گزارش رسمی یازده سپتامبر میگوید...
صفحه 5

خربها

نمایندگان و نهادهای
جامعه مدنی غزنی:

سرپرست والیت غزنی در
امارات ،دو دیدار پنهانی
با سران داعش داشته
است

دوستم :آنهایی که من را به نسل کشی
متهم میکنند زبان آی اس آی اند

صفحه 2

آتشسوزی در یک شرکت گاز در هرات
 11کشته برجا گذاشت

صفحه 4

دیگر بس است؛ پاکستان رویکردش نسبت
به افغانستان را باید تغییر بدهد

اتحادیه ملی ژورنالیستان:
توجیه شورای امنیت ملی در مورد بازجویی
از خبرنگاران منطقی نیست

اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان که در نشست سازمان همکاری شانگهای در اوفای
روسیه ،سخنرانی میکرد ،از تمام کشورهای منطقه خواست تا با تروریزم در همه اشکال
آن بجنگند .غنی گفت که« :یک جریان دوامدار تروریستان از پاکستان وجود دارد که
هردو کشور را هدف قرار میدهند» .سخنرانی غنی بیشتر روی مبارزه با شورشگری در
صفحه3
همه اشکال آن متمرکز بود .او میدانست که شورشیان مستقر...

اطالعات روز :اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با نشر اعالمیهای توجیه شورای امنیت
ملی در مورد بازجویی از خبرنگاران را غیر منطقی خوانده و از شورای امنیت ملی خواسته
است که از اقدامات غیرقانونی در برابر خبرنگاران و رسانهها پرهیز کند.
به دنبال احضار دو خبرنگار از سوی ریاست امنیت ملی به دستور حنیف اتمر ،مشاور امنیت
صفحه3
ملی ،به اتهام گردانندگی صفحهی «کابل تاکسی» نهادهای حامی...

Flying 2 times
weekly to

صفحه 2
رسمقاله

تالش پاکستان برای توجیه
حمالت راکتی بر قلمرو افغانستان

حمالت راکتی میان پاکستان و افغانستان ،طی چند سال گذشته از موضوعات
مناقشه برانگیز در روابط کابل -اسالم آباد بوده است .حمالت راکتی از قلمرو
پاکستان علیه افغانستان از سال  2010به اینسو شدت گرفت و طی این مدت
تلفات و خسارات زیادی در افغانستان به جا گذاشته است .گاهی دولت پاکستان
نیز گزارشهایی را از انجام چنین حمالت از قلمرو افغانستان به خاک پاکستان
منتشر کرده و مدعی شده که با تلفات مالی و خسارات جانی به همراه بوده است.
در تازهترین مورد از این رویداد ،وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه هفته جاری
سفیر افغانستان در اسالم آباد را احضار کرده و مدعی شده که در حمله راکتی از
خاک افغانستان به پاکستان چهار سرباز پاکستانی کشته شده...
صفحه 2

چهارشنبه
 4سنبله
1394
سال چهارم
شماره  902

روز
یادداشت

2

تالش پاکستان برای توجیه حمالت
راکتی بر قلمرو افغانستان
حمالت راکتی میان پاکستان و افغانستان ،طی چند سال
گذشته از موضوعات مناقشه برانگیز در روابط کابل -اسالم
آباد بوده است .حمالت راکتی از قلمرو پاکستان علیه
افغانستان از سال  2010به اینسو شدت گرفت و طی این
مدت تلفات و خسارات زیادی در افغانستان به جا گذاشته
است .گاهی دولت پاکستان نیز گزارشهایی را از انجام
چنین حمالت از قلمرو افغانستان به خاک پاکستان منترش
کرده و مدعی شده که با تلفات مالی و خسارات جانی به
همراه بوده است .در تازهترین مورد از این رویداد ،وزارت
خارجه پاکستان روز دوشنبه هفته جاری سفیر افغانستان
در اسالم آباد را احضار کرده و مدعی شده که در حمله
راکتی از خاک افغانستان به پاکستان چهار رسباز پاکستانی
کشته شده و چهارتن دیگر مجروح شده است .دولت
پاکستان مدعی است که شورشیان وابسته به تحریک
طالبان پاکستانی این حمله را از مناطق مرزی افغانستان
سازماندهی کرده است.
اعرتاضات و اتهامات دو جانبه نسبت به این حمالت همواره
میان دو کشور وجود داشته است .اما نوعیت برخورد با این
مسئله متفاوت بوده است .دولت افغانستان مدعی است که
نظامیان پاکستانی عمالً در انجام این حمالت نقش دارند
و به شکل هدفمند و مستمر بخشهای از افغانستان را
در مناطق مرزی ،مورد حمله قرار میدهند .اما پاکستان
اعرتاض دارد که این حمالت توسط شورشیان از خاک
افغانستان علیه آن کشور صورت میگیرد و دولت افغانستان
نسبت به رسکوب این شورشگران اقدام منیکند .پاکستان
هم چنین حمالت راکتی از خاک خود بر افغانستان را نیز
به شورشیان نسبت داده و همواره ادعای دولت افغانستان
در مورد دست داشنت نظامیان پاکستانی در این حمالت را
تکذیب کرده است.
اعرتاض اخیر دولت پاکستان و احضار سفیر افغانستان،
پس از آن صورت میگیرد که اخیرا ً دولت افغانستان نیز
سفیر پاکستان را در پیوند به حمالت راکتی از خاک آن
کشور به افغانستان احضار کرده و برخی از مقامهای دولت
افغانستان هشدار داده بود که در صورت عدم توقف این
حمالت ،احتامل شکایت علیه پاکستان در شورای امنیت
سازمان ملل متحد وجود دارد .حال با توجه به حساسیت
روابط میان کابل و اسالم آباد ،به نظر میرسد اقدام اخیر
پاکستان و پروندهسازی آن کشور در این زمینه ،به نحوی
تالش برای توجیه حمالت چند سال گذشته از قلمرو
پاکستان به افغانستان میباشد .در حال حارض که روابط
میان کابل و اسالم آباد شکننده و پرتنش میباشد ،احتامل
ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش
از پیش جدیتر شده و پاکستان با ایجاد پروندههای این
چنینی به دنبال آنست تا توجیهی برای وقوع این حمالت
در طی چند سال گذشته ایجاد کند .دولت پاکستان به
خوبی میداند که طی چند سال گذشته موجی از حمالت
راکتی از خاک آن کشور ،تلفات و خسارات زیادی را بر
جا گذاشته و در صورتیکه این پرونده به شورای امنیت
سازمان ملل متحد کشانده شود ،ممکن است درد رسهای
زیادی برای پاکستان به وجود آورد .پرونده سازی پاکستان
در این زمینه و نسبت دادن این حمالت به شورشیان ،در
آینده دست پاکستان را برای توجیه این حمالت در مجامع
بیناملللی بازتر کرده و میتواند به نفع آن کشور مورد استفاده
قرار گیرد.
در حالی که شواهد بسیار وجود دارد که نظامیان پاکستانی
عمالً در این حمالت مشارکت دارند ،اما آن کشور با
پروندهسازیهای این چنینی ،متام مسئولیتهای آن را
به عهده گروههای هراس افگن در دو طرف مرز انداخته
و از قبول مسئولیت آن خود داری ورزیده است .در واقع،
پاکستان با این کار یک گام جلوتر برای مدیریت این
مسئله در روابط میان دو کشور و حتا فراتر از آن در سطح
بیناملللی حرکت کرده است .در حالیکه افغانستان علیرغم
وجود شواهد و قرائن فراوان مبنی بر دست داشنت نظامیان
پاکستانی در حمالت راکتی از خاک آن کشور بر افغانستان،
به شکل منفعالنه عمل کرده و هیچ اقدام موثری طی چند
سال گذشته انجام نداده است.

نمایندگان و نهادهای جامعه مدنی غزنی:
سرپرست والیت غزنی در امارات ،دو دیدار پنهانی
با سران داعش داشته است

اطالعات روز :نهادهاى جامعه مدىن و شامری از منایندگان
والیت غزنی در مجلس منایندگان ،موسی خان اکربزاده،
رسپرست این والیت را متهم به همکاری با طالبان منوده
و ادعا دارند که او در اين اواخر ،دو بار در امارات متحده
عرىب با رسان گروه داعش ديدارهاى پنهاىن داشته است.
این نهادها و شامری از منايندگان غزنی همچنان نگراىن
شان را در پيوند به افزايش ناامنى و گروگانگريىهای
اخیر در اين واليت ابراز منوده ،گفتند که راههاى منتهى به
ولسواىلهاى جاغورى ،مالستان ،ناور ،جغتو ،قره باغ و ...به
قتلگاه مبدل شده است .
عىل اکرب قاسمى ،مناينده مردم غزىن در مجلس منایندگان
روز گذشته در نشست خربی مشرتک با جعمی از فعالن
مدنی این والیت در کابل گفت که موسی خان اکربزاده،
والی سابق و رسپرست فعلی غزنی با مخالفان مسلح همدست
است و دو بار به امارات متحدهی عرىب سفر منوده و با
مسئوالن داعش ديدارهاى پنهاىن داشته است.
آقای قاسمی افزود که در اين سفرها موسی خان ،جرنال
ياسني ،کارمند امنيت مىل و عبدالواحد قادرى ،مشاور
خاص واىل که فعالً در بازداشت به رسمیبرند ،همراه بوده
و هر بار دو صدهزار دالر سفر خرچ نیز از دولت گرفتهاند.
آقای قاسمی با بيان این موضع تأکید کرد که اسناد و
شواهدى نيز در در مورد همدستی اکربزاده با گروه طالبان

در دست دارد .او گفته« :اجازه دادن به طالبان بهخاطرشليک
چند فري راکت و به دست آمدن چندين واسکت انتحارى از
دفرت واىل ،از نشانههاي است که همدست بودن واىل را با
طالبان نشان میدهد».
در همین حال قاسمی گفته که اکرث ولسواىلهاى غزىن
در اختيار مخالفان مسلح قرار دارد و حکومت در این
ولسوالیها هيچگونه نقىش ندارد.
این مناینده غزنی تأکید کرد که بارها اين مسئله با مقامهای
حکومتى در میان گذاشته شده؛ اما همه وعدهها روى کاغذ
مانده و هيچگونه اقدام عمىل در بهبودی تأمني امنيت این
والیت صورت نگرفته است.
این نگرانیها به دنبال گروگانگیرهای اخیر در این والیت
که در چندین مورد گروگانها از سوی ربایندگان به قتل
رسیدند ،ابراز میشود.
اما محمد شفيق ننگ ،سخنگوى موىس خان اکرب زاده ،با
رد این ادعا گفته« :واىل با مخالفان مسلح دست ندارد و نه
هم در امارات متحده و يا کدام کشور ديگرى با داعش و يا
مخالفان مسلح ديدار منوده است».
در همین حال فعالن مدنی والیت غزنی نیز در این نشست
خربی با ابراز نگرانی از ناامنیها و گروگانگیرهای اخیر در
این والیت همچنان موسی خان اکربزداه را متهم به همکاری
با طالبان کردند.

در قطعنامهی هشت مادهى نهادهاى مدنی آمده که« :واىل
غزىن ،بايد در ارسع وقت برکنار شود و بهجايش شخىص
معرىف گردد که از جنس طالب وطالبمنا نباشد .قوماندان
امنيه مکلف است که به زودترين فرصت ممکن در تأمني
امنيت اقدام جدى منوده ،از اجراآت خود و هر آن موانعى
که باعث کُندى در تأمني امنيت میشود ،به شوراى واليتى
و مردم گزارش دهد».
در بخشی ديگرى این قطعنامه آمده ،در صوريتکه دولت
قادر به تأمني امنيت راههاى ولسواىلها نباشد ،سالح و
مهامت کاىف در اختيار مردم غزىن قرارداده شود تا امنيت را
که حق آنهاست ،خود تأمني کنند.
محمدالله فرزان ،عضو جامعه مدىن در اين نشست خربى
گفت که ناامنى و گروگانگريىها باعث شده است که
بخشی اعظمى از جامعه بهخصوص جوانان غزىن ،کشور را
به يک مسري نامعلومى ترک کنند.
آقای فرزان تأکید کرد که در ١٤سال گذشته در غزىن امنيت
تأمني نشده و در اين اواخر ،دامنهی ناامنىها گسرتش يافته و
قرباىنهاى زيادى از مردم گرفته است.
فرزان افزود که حتا در شهر غزىن امنيت وجود ندارد.
با این حال سخنگوى واىل غزىن ،این ادعاها را رد کرده و
گفته است که تنها ولسواىل ناهور با چالشهاى جدى امنيتى
مواجه است و ولسواىلهاى ديگر امن است.

دوستم:
آنهایی که من را به نسل کشی متهم میکنند زبان آی اس آی اند
اطالعات روز :جرنال دوستم ،معاون اول رییس جمهور
که در این روزها در خط مقدم جنگ علیه طالبان در شامل
کشور نیروهای امنیتی را شخصاً رهربی میکند ،گفته است
کسانیکه او را به نسل کشی متهم کردهاند زبان آی اس
آی اند و به دستور پاکستان این گونه حرفها را علیه او
میگویند.
جرنال دوستم هشدار داده که در این مورد به شورای امنیت
اعرتاض خواهد کرد و این افراد مورد پیگرد قرار خواهند
گرفت.
به دنبال پیرشویهای دوستم در والیت فاریاب علیه گروه
طالبان ،ضاالحق امرخیل ،کارمند سابق کمیسیون مستقل
انتخابات ،جنگ جرنال دوستم در شامل کشور را جنگ در
برابر یک قوم خاص خوانده و گفته بود که دوستم در شامل،
قوم پشتون را نسل کشی میکند.
جرنال دوستم با رد این ادعاها گفته که او قوم پشتون را

مطرح و حامیت کرده است و کسانی که چنین اتهامات را بر
ی هستند.
وی بستهاند پشتونهای آی آس آ 
دوستم بیشرت از یک ماه است که در والیتهای شاملی
کشور در خط مقدم جبهه ،جنگ علیه تروریستان را رهربی
میکند .گزارشها از شامل میرساند که نیروهای امنیتی به
رهربی دوستم در برابر طالبان پیرشویهای خوبی کرده و
چندین ولسوالی والیت فاریاب را از وجود طالبان پاکسازی
کردهاند.
همچنان گفته میشود که گروه طالبان در این جنگها تلفات
سنگینی را متقبل شدهاند .با این حال برخیها دوستم را به
نسل کشی متهم میکند.
پیش از این نیز جرنال دوستم در مورد عملیاتی که او رهربی
میکند و اتهام که به او بسته شده ،گفته بود «:کسانی که
این حرفها را میزنند ،بسیار کوتاه فکر میکنند ،میگویند
که دوستم پشتونها را رسکوب میکند و ازبیکها را مسلح

میسازد ،غیره وغیره همه این حرفها پوچ اند».
از سویی هم ،در روزهای اخیر مقامهای ارشد دولتی،
پاکستان و اداره استخبارات این کشور را متهم کردند که در
جنگ افغانستان دست دارند.
اخیرا ً جرنال دوستم با انتقاد از سیاست دوگانه این کشور گفته
بود که جنگ شامل جنگ افغانستان با آی اس آی است .او
همچنان خواهان قطع روابط دیپلوماتیک با این کشور شده
بود .در همین حال به تاریخ  30اسد ،کاروان حامل دوستم
در ولسوالی قیصار والیت فاریاب مورد حمله گروه طالبان قرار
گرفت .گفته شده بود که یک مأمور آی اس آی نیز در این
حمله دست داشته است.
همچنان دو روز پیش سه فرد انتحاری قصد ترور جرنال
دوستم را داشتند که از سوی نیروهای او بازداشت شدند .این
افراد میخواستند دوستم را باز هم در ولسوالی قیصار مورد
حمله قرار دهند.

آتشسوزی در یک شرکت گاز در هرات  11کشته برجا گذاشت
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت هرات در غرب کشور
از آتشسوزی در یک رشکت گاز در این والیت خرب داده
میگویند که در پی آن  11تن کشته و شامری هم زخمی
شدهاند.
این مقامها میگویند که این آتشسوزی شب سه شنبه در
پی انفجار یک تانکر گاز رخ داد و بعد دو رشکت گاز دیگر
نیز آتش گرفتند .آنها میگویند که این حادثه ساعت  9شب
اتفاق افتاد و تا ساعت  3بامداد ادامه یافت.
احسانالله حیات ،سخنگوی والی هرات گفته که دست کم
یازده نفر در نتیجهی این رویداد کشته شدهاند.
به گفتهی این مقامها ،قربانیان این انفجار شامری از ساکنان

محلی از جمله کودکان بودهاند .همچنان گفته میشود که
تعدادی از کارکنان رشکتهای گاز هم در میان تلفات این
حادثه هستند.
محمد رفیق شیرزی ،سخنگوی شفاخانهی مرکزی هرات
میگوید که هجده زخمی آتشسوزی به شفاخانه منتقل
شدهاند که وضعیت چهار نفر آنها وخیم بود .این چهارنفر
برای تداوی به ایران انتقال یافتهاند.
گفته میشود که در نتیجهی این آتشسوزی مردم زیادی در
خانههای شان آسیب دیدهاند.
همچنان گفته شده که این انفجارها بسیار قوی بوده و شعلهی
آتش از قسمتهای دور دست شهر هرات دیده میشده

است.
مسئوالن محلی گفتهاند که در اثر این رویداد دو رشکت گاز
یدهد که دستکم
آتش گرفته و برآوردهای ابتدایی نشان م 
 ۴۲میلیون افغانی خسارت مالی برجا گذاشته است.
علت این آتش سوزی بی احتیاطی کارکنان رشکتهای گاز
عنوان شده است.
آتش سوزی در ذخایر نفت و گاز در کشور واقعهای تازه
نیست و پیش از این هم حوادث بزرگ آتشسوزی به دالیل
مختلف از جمله بیتوجهی به استانداردهای نگهداری مواد
سوختی و بیاحتیاطی و بیدقتی در مسایل ایمنی ،سبب
آتشسوزیهای بزرگ در ذخایر نفت و گاز شده است.

اتاق تجارت و صنایع :طرح اولیه ساخت راه الجورد تایید شده است
اطالعات روز :مسئوالن اتاق تجارت و صنایع کشور
خرب میدهند که در نخستین نشستی که برای ساخت راه
الجورد در گرجستان برگزار شده بود ،پنج کشور دخیل
در این پروژه طرح اولیه ساخت این راه را تأیید کردهاند.
این مسئوالن گفتهاند که تا یک ماه دیگر توافقنامهای
این پروژه نهایی خواهد شد.
یونس مهمند ،معاون اتاقهای تجارت و صنایع گفته که:
«ما طرح اولیه را به کشورهای دخیل در این پروژه ارایه
کردهایم که مورد تایید قرار گرفت و احتامل دارد که تا
 ۳۰روز دیگر با نهایی شدن توافقنامه راه الجورد ،این
توافقنامه میان پنج کشور دخیل در این پروژه امضاء
شود».
با ساخت راه الجورد کاالهای تجاری افغانستان با

گذشنت از ترکمنستان ،آذربایجان ،گرجستان ،دریای
سیاه و ترکیه به آبهای مدیرتانه و اروپا از راه زمین
خواهد رسید.
گفته میشود که این کوتاهترین و کم هزینهترین راه
ترانزیتی برای کاالهای تجاری افغانستان و کشورهای
آسیایی به اروپا است.
در همین حال مسئوالن وزارت تجارت و صنایع کشور
با ابراز خوشبینی از ساخت این راه گفتهاند که اهمیت
ترانزیتی این پروژه نه تنها برای افغانستان بلکه برای متام
کشورهای آسیایی بسیار زیاد است.
به نقل از طلوع نیوز ،سید یحیی اخالقی ،رییس تجارت
و ترانزیت وزارت تجارت و صنایع گفته که« :این
پروژه کمک میکند که کاالهای بازرگانی افغانستان به

کشورهای اروپایی راه پیدا کند و ما برنامههای را برای
استفاده مؤثر از این فرصت طرح کردهایم ».
این راه از افغانستان آغاز و در بندر ترکمنباشی کشور
ترکمنستان ادامه یافته سپس از مسیر شهر باکو در
آذربایجان به منطقهی تفلیس گرجستان وصل خواهد
شد و از تفلیس نیز به طرف قارس ترکیه میرود و از
آنجا به استانبول و بعد به اروپا خواهد رسید.
انتظار میرود که با ساخت این راه وضعیت تجاری
کشور بهبود یافته و کاالهای تجاری افغانستان به موقع
مناسب به بازارهای کشورهای اروپای برسند.
افغانستان کشوری است که از چهار طرف محاط به
خشکه بوده و در نبود مسیر دریایی ،کالهای تجاری آن
به موقع مناسب در بازارهای جهان منیرسد.

دیگر بس است؛ پاکستان رویکردش نسبت
به افغانستان را باید تغییر بدهد
منبع :دیپلامت
نویسنده :عزیز امین احمدزی
برگردان :حمید مهدوی

عالمه اقبال ،فیلسوف و شاعر مشهور ،افغانستان
را «بالکان آسیا» خواند و باور داشت که یک
افغانستان قوی ،امن و صلحآمیز میتواند منبع
قدرت برای تمام آسیا به صورت کل و برای آسیای
جنوبی و مرکزی به صورت خاص باشد .او در
جاوید نامه ،شعر مربوط به سال  ،1932میگوید:
آسیا یک پیکر آب و گل است – ملت افغان در آن
پیکر دل است – از فساد او فساد آسیا – در گشاد
او گشاد آسیا.
بنابراین ،صلح در افغانستان به صلح ،امنیت و
آرامش در سراسر قاره آسیا منجر خواهد شد و
بیثباتی در افغانستان ،قاره [آسیا] را در آشوب
دایمی نگه خواهد داشت.
اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان که در نشست
سازمان همکاری شانگهای در اوفای روسیه،
سخنرانی میکرد ،از تمام کشورهای منطقه خواست
تا با تروریزم در همه اشکال آن بجنگند .غنی گفت
که« :یک جریان دوامدار تروریستان از پاکستان
وجود دارد که هردو کشور را هدف قرار میدهند».
سخنرانی غنی بیشتر روی مبارزه با شورشگری
در همه اشکال آن متمرکز بود .او میدانست که
شورشیان مستقر در پاکستان هشداری است نه
تنها برای افغانستان؛ بلکه برای کل منطقه .او به
طرفهای حاضر در نشست هشدار داد که اگر
آتش ستیزهجویی خاموش نشود ،میتواند در
کشورهای همسایه نیز شعلهور شود .وی گفت:
«جنگ برما تحمیل شده است ،ما به نمایندگی از
منطقه و جهان میجنگیم و در این جنگ باید با
یک اقدام قوی و منسجم با ما همکاری شود».
غنی تقریبا تمام سرمایه سیاسیاش را در تالشی
به منظور تامین صلح در این منطقه روی پاکستان
سرمایه گذاری کرد و از اسالم آباد خواست که
طالبان را وادار کند در گفتوگوهای صلح با
حکومت افغانستان شرکت کنند .اسالم آباد ،به
نوبت خود ،میتوانست رهبران طالبان را از پاکستان
اخراج کند و کانالهای مالی این گروه را ببندد.
هم چنان این کشور میتوانست درمان شورشیان
مجروح در شفاخانههای این کشور را متوقف
سازد.
این امر غنی را وادار کرد با فشار شدید مواجه شود.
او مشورههای حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین
و دیگر چهرههای کلیدی را نادیده گرفت تا حسن
نیتاش را نشان بدهد و ثابت کند که اوضاع مانند
دوران حکومت قبلی نخواهد بود .باوجود تمام این
فشارهای داخلی ،غنی شرایط و درخواستهای بی
پیشینه پاکستان را پذیرفت و آن را عملی کرد .اما
افسوس ،پاکستان به بازی دوگانهاش ادامه داد.
در پایان تنها کاری را که پاکستان انجام داد تعهد

زبانی بود و فشار محدودی را بر طالبان اعمال
کرد تا در گفتوگوهای صلح شرکت کنند .هدف
نخست غنی ،از همان آغاز ریاست جمهوریاش،
ترمیم اختالفات با پاکستان بود؛ اما شورشیان مستقر
در پاکستان به راکت اندازیهایش بر والیت کنر
در شرق افغانستان ادامه دادند و بر پسته پولیس در
والیت پکتیکا حمله کردند؛ که به مرگ پولیس
سرحدی افغانستان انجامید.
باوجود وعدههای پاکستان به افغانستان ،غنی ناامید
شده است و پس از حمالت اخیر در کابل که بیش
از  50ملکی بیگناه و دانشجویان اکادمی پولیس
را کشت ،رفتار حکومت پاکستان را به شدت مورد
انتقاد قرار داد.
غنی در آخرین کنفرانس مطبوعاتیاش یک پیام
واضح را به رهبری پاکستان فرستاد« :ما امید صلح
داشتیم؛ اما علیه ما از خاک پاکستان اعالم جنگ
شده است» .او بازهم از حکومت و ملت پاکستان
خواست که اگر «قتل عام مشابه به چیزی که در
شاه شهید شهر کابل اتفاق افتاد ،در اسالم آباد
اتفاق بیافتد و گروههای مسئول آن در افغانستان
پناهگاه داشته باشند و در شهرهای کالن ما دفاتر
و مراکز آموزشی داشته باشند ،عکسالعمل شما
چه خواهد بود؟ فکر میکنید در چنین حالتی ما
دوستان شما خواهیم بود یا دشمنان تان؟».
غنی خواست که پاکستان ثابت کند «دشمنان
افغانستان نمیتوانند دوستان پاکستان باشند» و
به جنگ اعالم نشدهاش با افغانستان پایان دهد.
حمالت اخیر در کابل دیدگاه حکومت افغانستان
نسبت به پاکستان را تغییر داد .حکومت افغانستان
خواست که پاکستان حرفش را در عمل ثابت کند.
نظر به بیانیه مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان،
بمبگذاریهای اخیر در پاکستان برنامهریزی شده
و توسط عناصری در ارتش پاکستان رهبری شده
است .عالوه برآن ریاست امنیت ملی میگوید
که نیم ارتش پاکستان ،شورشیان در امتداد مرز را
حمایت میکنند .عالوه برآن ،مواد انفجاریای که
در حمله بر مجتمع نظامی استفاده شده بود صرف
در اختیار حکومت است نه بازیگران غیر دولتیای
چون طالبان.
با نگاهی به تصویر گستردهتر ،فعالیتهای دولت
اسالمی و دیگر تروریستان در افغانستان به
افغانستان محدود نمیماند .این فعالیتها سرانجام
به آسیای مرکزی ،چین ،آسیای جنوبی ،ایران و حتا
خود پاکستان گسترش خواهد یافت .ایران نیز با
طالبان افغانستان علیه دولت اسالمی در افغانستان
همکاری کرده و از آنها حمایت مالی میکند.
ایران خودش نیز با سرنوشت مشابه ناامنی ،مانند
پاکستان ،مواجه خواهد شد.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

اینجا اطالعات محرم است،
توقفنکنید!

برای کشورهای منطقه و طرفهایی چون چین،
روسیه و هند ،فعالیتهای دولت اسالمی و دیگر
گروههای تروریستی در شمال افغانستان نشان
دهنده یک وضع نگران کننده است .حضور رو به
رشد دولت اسالمی در جنوب افغانستان ،بهویژه در
والیتهای هلمند ،فراه و زابل باعث نگرانی ایران
زیاد شده است .نظر به گزارشهای تازه رسانهها،
دولت اسالمی هم چنین قصد دارد حمالتی را در
آیندهی نزدیک در ایران انجام بدهد.
پاکستان باید درک کند که نیاز رو به رشد برای
تغییر سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان
وجود دارد .این کشور باید حمایت ستیزهجویان
و پناه دادن به آنها را که نه تنها امنیت افغانستان،
بلکه سرانجام امنیت تمام منطقه را به مخاطره
میافگند ،متوقف سازد .یک افغانستان ناامن،
امنیت کل منطقه ،به شمول پاکستان را به مخاطره
خواهد انداخت.
عامالن بمبگذاریهای اخیر در کابل به عدالت
سپرده خواهند شد و پاکستان باید مسئوالنه در برابر
درخواستهای غنی عکس العمل نشان بدهد.
اگر کشورهای منطقه در امر مبارزه با تروریزم
همدست نشوند و بازیگران دولتی و غیر دولتی
را که در امتداد مرز تروریزم را حمایت میکنند،
پناه میدهند و تشویق میکنند ،وادار کنند؛ زمان
زیادی نخواهد برد که شاهد بمبگذاریهای
مشابه به آنچه که هفته گذشته در کابل اتفاق افتاد
در سرتاسر کشورهای همسایه افغانستان باشیم.

عامالن بمبگذاریهای اخیر در
کابل به عدالت سپرده خواهند
شد و پاکستان باید مسئوالنه
در برابر درخواستهای غنی
عکس العمل نشان بدهد .اگر
کشورهای منطقه در امر مبارزه
با تروریزم همدست نشوند و
بازیگران دولتی و غیر دولتی
را که در امتداد مرز تروریزم
را حمایت میکنند ،پناه میدهند
و تشویق میکنند ،وادار کنند؛
زمان زیادی نخواهد برد که
شاهد بمبگذاریهای مشابه
به آنچه که هفته گذشته در
کابل اتفاق افتاد در سرتاسر
کشورهای همسایه افغانستان
باشیم.

الزم نیست در مورد خوبی امنیت من چیزی بگویم ،همه ما در این عرصه
پروفیسوریم! اما اطالعات محرمانهی سکتور امنیت را باید بفهمیم.
سابق که مردم عشق فراوان به جنگ داشت ،خیلی چیزها جزء اطالعات
محرمانه بود .مثالً همین چند سال قبل که احزابهای صدگانه بر
شانهی افغانستان مقابل هم سنگر گرفتند ،اگر یاد تان باشد ،دوران
عجیبی بود .پدر در یک حزب با شعار الله اکرب ،پرس در حزب دیگر با
شعار سبحانالله ،کاکا در حزب دیگر با شعار یا ارحم الرحمین ...به جان
هم افتاده بودند .آنزمان هم جنگ شدید بود ،هم ارسار و اطالعات
محرمانه زیاد .مثالً پدر و پرس شبها دور یک دسرتخوان منینشستند.
نان خوردن شان جزء اطالعات محرمانه بود .یا مثالً یکی از برادران
وقتی میخواست به تشناب برود ،با کالشینکوف میرفت .میترسید که
برادر دیگر یا کاکایش او را هنگام عملیات محرمانه غافلگیر و سوراخ
کند.
یادش بخیر! اصالً زندگی محرمانه بود .نه حرفی از رسانه بود ،نه کسی
از دزدی و چپاول خرب داشت ،نه هم رسوایی مشاورین اعصاب کسی را
خراب میکرد .اصالً هیچ کس اعصاب نداشت ،از همین رو ،جنجال
هم کم بود .سعادت ما تضمین و اقتدار افغانستان ثابت بود .انگلیس با
متام شیطنتش ما را که میدید چهارپا سالمی میداد .روسیه از شناخت
ما عاجز بود ،امریکا که به خاطر ما حتی جرئت نداشت طرف ایران و
پاکستان و عراق چپ نظر کند.
اما منیدانم چه شد که وضع یکدفعهی خراب شد .ما هرچه نابغهتر
و نخبهتر بودیم ،دزدتر برآمدیم .اگر کابل بانک ایجاد کردیم تا از
داراییهای کوچک جهت بهبودی اقتصاد و رسمایهگذاری کشور کار
گیریم ،آخرش طاقت نتوانستیم ،غارت کردیم .اگر وزارت معادن
ساختیم که بخت خویش را از زیر زمین بیرون کنیم و خوشبخت شویم،
یک وقت متوجه شدیم که اوهو بیا از این نوده پیوند کو! وزیر معادن چه
شخصیت دزدابرازی دارد؟! اگر پارملان ایجاد کردیم که قانون بسازند و از
قانون حراست کنند ،خیلی زود فهمیدیم که منایشگاه قاچاق برگزار کرده
اند .وزارت معارف ساختیم که بچهها از کوچکی درس بخوانند ،یک
وقت متوجه شدیم شلنگ بودجه این وزارت به بیرل طالبان میریزاند.
زندان ساختیم که دشمنان مردم را اسیر و زندانی کنیم ،دیدیم که ترکیب
شان درست نیست ،هم آزاد کردیم هم پدر و مادر شان را (آی اس
آی را) اجازه دادیم که بیاید و زندانهای ما را منور کنند .دیدیم کشور
همسایه خیلی بیتاب است ،کشور خود را تعارف کردیم ،گفتیم خانه
دوم تان است.
از پس این گدودیها ،اما یک دریچهی امید برای مردم باز شده،
متاسفانه پیش این دریچه هم خشت پخته دیوار کرده که مردم چیزی
نبینند .مثالً آقای امتر که مشاور قابل اعتامد رییس جمهور است ،خود
بیست و هفت مشاور دارد .اگر کسی نوشت که امتر بیست و هفت
مشاور دارد ،حاالنکه این مشاورین حتی در صف گروه رسود هم خرابی
میکنند ،چه رسد به مشاوریت! اتومات این مسئله محرمانه میشود.
در این صورت ،آقای امتر مطابق قانون حق دارد هرکسی را که دلش
خواست یا مشاورین بیعرضهاش پیشنهاد کرد ،احضار و بازجویی
کند .حتی اصل آزادی بیان هم حکم میکند که حق با امتر است .او
میتوانست خیلی راحت متام ادعای یک صفحهی فیسبوکی را رد کند،
اما نکرد .چرا؟ چون او میفهمد که این روش بهرت است ،به قانون
نزدیک و با اخالق سازگار است .بنا ًء من یکی به آقای امتر حق میدهم
خربنگاران برجسته و الیق را یکی یکی احضار و مورد بازپرسی قرار دهد،
تا آن افشاگر حقایق را شناساسس و دستگیر مناید .دلیل هم دارم ،دلیل
من این است که هرکجا زور است ،حق است .هرکسی قدرت دارد ،از
قانون ،اخالق ،فرهنگ و ارزشها هم معافیت دارد .حتی شاعران مهم
گفته:
برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی
که در نظام طبیعت ضعیف پامال است
حاال هم قبل از آنکه اعصابم خراب شود و خاک برچشم منتقدین
محرتم آقای امتر بزنم ،به این مردم پیشنهاد میکنم که شام نیز اگر
راحتی جهان میخواهید قوی شوید .وقتی قوی شدید ،خیلی راحت
میتوانید مخالف جنگ با طالبان شوید! اما تا وقتی که ضعیف باشید،
منیتوانید هر صبح و شام پای گوش رییس جمهور از مخالفت با طرح
دوستم ،سخن بگویید .تا وقتی ضعیف باشید ،حتی یکفیسبوکچی را
احضار منیتوانید ،چه رسد به خربنگاران و نویسندهگان! اینقدر هم بر
آقای امتر اعرتاض نکنید! مرتیکه زور دارد ،حق هم دارد .دل تان که
قبول میکنید ،دل تان که منیکنید!
اما یاد تان باشد که متام آدمها که مثل امتر محرتم باشد ،قدرت داشته
باشد ،حکومتی باشد ،دور و بر شان همه چیز محرم است ،توقف نکنید!
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جنسیت و قدرت
در گفتوگوهای آنالین
سوزان سی.هرینگ
مترجم :معصومه عرفانی
بخش نهم

کرالسر ( ،)2000بیان میکند که «سرمایهگذاران
و کارآفرینان زن ،بازیگران کلیدی در
اقتصاد مبتنی بر اینترنت هستند»؛ بهعنوان
بنیانگذار ،مدیرعامل و کسی که عهدهدار
بخشی از ریسکها در سرویسهای خدماتی
سرمایهگذاری اینترنتی ،کاربردهای تجاری و
بازاریابیهای اینترنتی هستند .درمیان گرایشها
و روند اقتصادی موجود در اینترنت که توسط
کرالسر نقل شد ،و به باور او دلیل افزایش شمار
زنان فعال در این عرصهها در اینترنت شده است،
بهرسمیت شناختن قدرت خرید روبهافزایش زنان
در فضای آنالین (در مواردی که تجارتها زنان
را هدف قرار دهند) ،در دسترس بودن منابع
سرمایه ،تعداد روبهافزایش زنانی که ریسک
سرمایهگذاری را میپذیرند ،از عوامل تاثیرگذار
هستند .سرمایهگذاران زن ،بیشتر احتمال دارد
تا تجارتهایی را با توجه و مبتنی بر خواستههای
زنان بنیانگذاری کنند که به نوبهی خود میتوانند
به تامین نیازهایی بپردازند که جزو عالیق و منافع
زنان بهشمار میآیند .این مسئله به اهمیت
وجود یک «گروه انتقادی از خود زنان در فضای
آنالین» اشاره میکند .همچنین ،تاکید می کند
که هرچه تعداد بیشتری از زنان در مسیر خود به
موفقیت دست یابند ،بیشتر احتمال دارد تا منافع
زنان دیگر نیز ،ازطریق حمایتهای آنان حفظ
شود.
البته هنوز ،تعداد تجارتهای که زنان آن را
بنیادگذاری کرده باشند در فضای آنالین،
در مقایسه با تجارتهای مردان در سطح
پایینتری قرار دارد .عالوهبراین ،کمپانیهایی
که مدیرعامل آنها یک زن است ،تنها  6درصد
از سرمایه را دراختیار دارد که این درصد پایین
و بیتناسبی است .البته ،هم زنان و هم مردانی
که صاحب کمپانیهای اینترنتی در وب هستند،
در اوایل  ،2000بهدلیل سقوطی عمومی در
بازارهای تکنولوژی ،آسیب دیدند .اگر بخشی
پیشبینی باالرفتن تعداد زنان سرمایهگذار در
وب ،براساس دسترسی بر منابع سرمایهگذاری
باشد ،کمپانیهایی که زنان مالکیت آن را دارند،
بیشتر احتمال دارد تا در نتیجهی رکود اقتصادی،
پیش از مردان و شدیدتر از آنها ضربه بخورند.
سایتهای پورنوگرافی ،از موارد خاصی از
فعالیتهای سرمایهگذاری آنالین هستند که
سهمگیرندگان زن در آنها ،اغلب یا کارگران
جنسی هستند یا قبال بودهاند .ورود زنان به بازار
پورنوگرافی آنالین ،بهعنوان خالق یا بازاریاب،
مانند دیگر عرصهها ،این پتانسیل را دارد تا
ماهیت خود محصول تولیدشده را ،تغییر داده
و آن را با خواست و نیاز مصرفکنندگان زن،
سازگار کند .پورنوگرافی آنالین نیز همانند صنعت
پورن بهطور کل ،بسیار سودآور است و بنابراین تا
حد زیادی از آسیبهایی که منجر به ازدستدادن
سود باشد ،در امان مانده است .بااینحال ،منافع
کالن در این صنعت ،تنها به میزان اندکی به
تولیدکنندگان شخصی میرسد .بخش عظیم
این سود به جیب تعداد اندکی از افراد (مردان)
میرود که سهم اصلی را در این کانالها دارند و
این همراستا با همان دیکتاتوری جنسی قدرت
است که بهطور کلی ،صنعت پورنوگرافی را تعریف
میکند.
سازمانهای اجتماعی و سیاسی

یکی از نخستین ادعاهای مرتبط با جنسیت در
مباحث مربوط به اینترنت ،این بود که اینترنت
میتواند زنان را برای سازماندهی سیاسی ،با
هدف برآوردهکردن اهداف مشترکشان ،توانمند
بسازد .اما این تصور ،تا چه وسعتی برآورده شده
است؟ در دههای  1980و  ،1990انجمنهای
گفتوگوهای آنالین (مانند لیست مطالعات
زنان ،و اتحاد زنان) ،و گروههای متمرکز بر زنان
و طرفداران آزادی سقط جنین ،جاهایی بودند که
زنان میتوانند در آن اجتماعی برای شریککردن
تجربیات خود و منابع بیابند (بعضی از این گروهها
دارای پالیسی خاصی بوند که تنها زنان میتوانند
در آن عضو شوند ،مانند نامهنگاری خواهران).
همچنین ،بعضی از گروههای فمنیستی نیز از
اینترنت برای ساماندادن به برنامههایی با هدف
بهعهدهگرفتن فعالیتهای سیاسی استفاده
کردهاند؛ اگرچه چنین کاربردهایی کمتر رایج
بودند.
ازسوی دیگر ،اختراع وب ،فرصتی برای اشتراک
بهتر و آسانتر منابع را ممکن ساخت :فایلها
میتوانست با یک کلیک در دسترس قرار
بگیرند ،بهجای اینکه ضمیمهها دانلود شوند یا از
پروتکلهای انتقال فایل استفاده شود .همچنین،
عالوه بر متن ،امکان بهاشتراکگذاری صدا و
گرافیک نیز وجود داشت .تعدادی از سازمانهای
غیرانتفاعی ،از بنیاد اکثریت فمنیستی گرفته تا
سازمان ملل ،از اینترنت برای قابل دسترس
ساختن اطالعات برای زنان استفاده میکنند.
اطالعاتی که دربرگیرندهی مقاالتی درمورد
انتخابات ،تا سالمتی ،همجنسگرایی و آزار و
اذیتهای آنالین میشوند.
بااینحال ،پستکردن منابع روی یک سایت
اینترنتی ،قابل مقایسه با سازماندهی سیاسی
نیست .براون ( ،)2000تاسف خود برای شکست
وب برای برآوردنساختن رویای اولیهاش درمورد
شکلگیری یک «انقالب فمنیستی» آنالین،
بیان میدارد؛ که این اشاره میکند شاید این
رویا ،از همان ابتدا ،تنها مربوط به اقلیتی بوده
باشد.
کاربران عادی زن در اینترنت ،در طول
دههی  1990و پس از آن ،از زنی آکادمیک و
تحصیلکرده و تحت تاثیر فمنیسم دهههای
 1970و  ،1980تا زنانی حدود بیست ساله،
پست فمنیسم و جزو طبقهی متوسط ،تغییر
کرده است .اهداف سیاسی قدیمی ،ضرورتا
با گروه دوم مشترک نبودند .این تغییر نسلی و
آماری ،همچنین در تغییر منطق و استدالل نیز
آشکار است :سیاست با منشا قدرت مردمی و
آرمان خواهری ،تا خودتحققبخشی شخصی
در گفتمان غرب درمورد فمنیسم آنالین .گرچه
وبسایت « ،»Grrl.comصفحهای دارد که
در آن لیستی از نقلقولهای رسانهها درمورد
بنیادگذارش را در آن منتشر میکند (برای مثال،
زنی جوان که با نوعی از فمنیست رادیکال ،یا
سیاست محافظهکارانه شناخته میشود ،و به
هدف شخصی خود رسیده است –که در اینجا
مشهورشدن است) .یک وبسایت آمریکایی
رقاصهای برهنه ،رقاصی را بهعنوان عملی
فمنیستی تعریف میکنند؛ با این توجیه که این
کار ،بهنوعی شیوهای از ابرازوجود و راهی برای
باالبردن خودآگاهی است.

اتحادیه ملی ژورنالیستان:
توجیه شورای امنیت ملی در مورد
بازجویی از خبرنگاران منطقی نیست

اطالعات روز :اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان
با نشر اعالمیهای توجیه شورای امنیت ملی در مورد
بازجویی از خبرنگاران را غیر منطقی خوانده و از شورای
امنیت ملی خواسته است که از اقدامات غیرقانونی در
برابر خبرنگاران و رسانهها پرهیز کند.
به دنبال احضار دو خبرنگار از سوی ریاست امنیت
ملی به دستور حنیف اتمر ،مشاور امنیت ملی ،به اتهام
گردانندگی صفحهی «کابل تاکسی» نهادهای حامی و
صنفی خبرنگاران ،این برخورد شورای امنیت ملی را
خالف قانون خوانده و خواستار جلوگیری از ادامهی
آن شدند.
بعد از آن شورای امنیت ملی با نشر اعالمیهای ،مطلب
نشر شده در این صفحه را فاش کردن معلومات محرمانه
دولتی خواند.
اما اتحادیه ملی ژورنالیستان گفته که از این اعالمیه چنین
به نظر میرسد که نه تنها به خواستهای خبرنگاران و
فعاالن رسانهیی پاسخ مثبت ارائه نشده ،بلکه به شکلی،
عملکرد قبلی این دفتر توجیه شده و به گونهی غیر
مستقیم ،از ادامهی آن صحبت شده است.
در اعالمیهی شورای امنت ملی ،حساب فیسبوکی
«کابل تکسی» خطرناک توصیف شده و متهم به پخش
اسرار دولتی گردیده بود .همچنان در این اعالمیه آمده
که شورای امنیت ملی به «حق اساسی آزادی بیان که در
مادهی  ۳۴قانون اساسی تضمین شده» متعهد است.
اما در اعالمیهی اتحادیه ملی ژورنالیستان در این مورد
به چند نکته اشاره شده که توجیه شورای امنیت ملی ،از
نظر این نهاد غیرمنطقی به نظر میرسد.
در اعالمیه آمده که«یکم :نام گرفتن و ارائه اطالعات
در مورد معاشات دفتر شورای امنیت ملی ،افشای اسرار
دولتی نیست .دوم :حتا اگر تصور شود که این اطالعات،
اسرار محرم دولتی است ،در مورد آن بر اساس قوانین
کشور ،باید حکم محکمه ذیصالح وجود داشته باشد.
سوم :در صفحهی فیسبوک شورای امنیت ملی به تکرار
عکسهای این افراد ،انداخته شده و اگر هویت آنان جز
اسرار دولتی است ،باید مسئوالن این دفتر نیز مورد پیگرد
قرار گیرند .چهارم :بر مبنای قانون رسانههای همگانی،
شکایتها در مورد خبرنگاران و رسانهها باید از مجرای
کمیسیون رسانههای همگانی ،پیگیری شود ،نه از طریق
ریاست امنیت ملی».
در همین حال مجیب خلوتگر ،رییس دفتر نی (نهاد
حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان) در گفتوگوی
اختصاصی با اطالعات روز در مورد احضار خبرنگاران
به دستور مشاور امنیت ملی گفت که نهادهای
زیرمجموعهی شورای امنیت کسانی را احضار و مورد
بازپرس قرار دادند که هیچ ربطی به «کابل تاکسی»
ندارند .کسانی را که امنیت احضار کرده بودند،
خبرنگار اند و این مسئله میان جامعهی خبرنگاران و حتا
برای شهروندان خبرنگار (کسانی که از طریق شبکههای
اجتماعی ارائه معلومات میکنند) ترس و رعب ایجاد
کرده است.

آقای خلوتگر افزود که دفتر نی از هر دو رهبر حکومت
وحدت ملی خواسته که از مشاور امنیت ملی رییس
جمهور (آقای اتمر) وضاحت بخواهند که چرا دو
خبر نگار را احضار و مورد بازپرسی قرار دادهاند؟ از
طرف دیگر ،دفتر نی از خود آقای اتمر میخواهد که
از جامعهی خبرنگاران و مردم افغانستان رسماً معذرت
بخواهد.
خلوتگر بیان داشت که خواستهی دیگر دفتر نی،
قانونمدار شدن کارگزاران و مقامات دولتی است.
ما از رییس جمهور ،رییس اجرایی و تمام کارگزارن
حکومت وحدت ملی میخواهیم که مطابق قانون رفتار
کنند.
آقای خلوتگر در مورد مطلب طنزی که از صفحهی
«کابل تاکسی» به نشر رسیده گفت« :از دید قانونی ،طنز
و طنزنویسی یکی از حقوق و حتا وجایب شهروندان
است .مخالفت با طنز و طنزپردازی ،مخالفت با قانون
است .وقتی حکومت نتواند طنز را برتابد ،به این معناست
که رشد و تکامل در بدنهی این حکومت ،قابل پیشبینی
نیست .مسئلهی احضار دو خبرنگار به اتهام گردانندهگی
صفحهی طنزی-انتقادی «کابل تاکسی» به این معناست
که حکومت وحدت ملی ،مخصوصاً شورای امنیت ملی
افغانستان ،اوالً کار غیر قانونی انجام داده ،ثانیاً به آزادی
بیان و رشد آزادی بیان باورمند نیست .ثالثاً ،به فکر رشد
و تکامل سامانهی به نام حکومت وحدت ملی نیست».
رییس دفتر نی ،نیز توجیه شورای امینت ملی ،و ادعای
آن در حمایت از آزادی بیان را غیرقابل قبول خوانده،
گفت« :اعالمیهی شورای امنیت ملی در این خصوص،
جمع اضداد است .در این اعالمیه آمده که «کابل
تاکسی» اسرار امنیتی دولت را فاش کرده ،ظاهرا ً نام
کسانی را که کابل تاکسی افشاء شده ،جزء اسرار شمرده
شده ،حالآنکه چنین نیست .نام همین افراد بارها در
رسانههای دولتی گرفته شده و موقفهای شان هم ذکر
گردیده .حتا تعدادی از این افراد در صفحات اجتماعی
خویش از موقف و وظیفهی خود نام بردهاند .ادعا مبنی
بر حمایت از آزادی بیان از سوی شورای امنیت ملی با
توجه به گفتهها و عملکرد شان در قبال صفحه «کابل
تاکسی» ،یک جمعی از صفر است ،یعنی آنها به آزادی
بیان باور ندارند ،پس حمایت هم نمیکنند».
آقای خلوتگر افزود « :ما به این باوریم که شورای
امنیت ملی برای تأمین امنیت مردم ،تشکیل شده و کار
میکنند .اما احضار و بازجویی غیر قانونی از خبرنگاران،
علیه آزادی بیان (حقوق و امنیت) بخشی از مردم است و
این به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست .دادخواهیهای
ما ادامه خواهد داشت و امیدواریم که اعمال غیرقانونی،
تکرار نشود».
حق دسترسی به اطالعات
در همین حال خلوتگر در مورد آزادی بیان و درسترسی
خبرنگان به اطالعات در حکومت وحدت ملی گفت:
«نگاه گذرا به حکومت آقای کرزی (از ابتدا تا انتهایش)
و حکومت وحدت ملی (که ده ماه از عمرش میگذرد)
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ما را به این نتیجه میرساند که آزادی بیان ،دسترسی
به اطالعات ،امنیت شغلی و جانی برای خبرنگاران در
ده ماه گذشته به مراتب بدتر شده .چیزیکه میتوان
از آن به عنوان یک نکتهی بارز یاد کرد ،دسترسی
به اطالعات است و در حکومت وحدت ملی ،متأسفانه
نهادهای بیشتری برای ایجاد محدودیت برای خبرنگاران
و دسترسی خبرنگاران به اطالعات کار میکنند».
او افزود « :اخیرا ً مسئلهی دخالت شورای امنیت ملی
افغانستان در زمینه ارائه اطالعات به خبرنگاران و فشار
باالی خبرنگاران میتواند به عنوان یک نقطه عطف
یاد شود .شورای امنیت ملی افغانستان طی یک نامهی
رسمی از تمامی فرماندهان و سخنگویان فرماندهان
والیتها خواسته که با رسانهها در ارتباط نباشند و
رسانهها مجبورند که اطالعات خویش را از دفاتر
مرکزی وزارت داخله ،وزارت دفاع و ریاست امنیت
ملی به دست بیاورند .مسئلهی دیگر اعمال محدودیت
باالی رسانههای اجتماعی است که در این اواخر صفحه
«کابل تاکسی»را میتوان نمونهی بارزی قلمداد کرد .این
نشان میدهد که دید حکومت وحدت ملی به رسانهها
به مراتب محدودتر و سختتر است نسبت به حکومت
آقای کرزی».
آقای خلوتگر به اطالعت روز گفت« :چیزی دیگری
که برای من به عنوان یک خبرنگار و رسانهگر حایز
اهمیت است ،وعدههای کتبی حکومت وحدت ملی
مبنی بر رسیدهگی به پروندههای خبرنگاران ،پروندههای
خشونت علیه خبرنگاران ،تسهیل دسترسی به اطالعات
و حمایت از آزادی بیان بود .نه تنها کاری در این زمینهها
صورت نگرفته که وضعیت به مراتب بدتر هم شده .دفتر
ریاست جمهوری سخنگوی ندارد و دسترسی به
معاون سخنگوی شاید هفتهها طول بکشد .همانگونه
ما به جای سیوچهار سخنگوی نهادهای امنیتی ،یک
سخنگو داریم که سخنگوی وزارت داخله است.
معاون سخنگوی وزارت دفاع نفر بعدی است .حاال
شما بگویید که این دو سخنگو چطور میتوانند موارد
امنیتی برای حدود دوازده هزار خبرنگار پاسخ بگویند؟
این موارد نشان میدهد که از لحاظ دسترسی به
اطالعات ،ساحه بسیار محدود شده».
خلوتگر افزود« :خودسانسوری افزایش یافته ،دلیل
افزایش خودسانسوری عدم احساس امنیت است ،بنا ًء در
اکثر موارد ،حقایقی که برای بازگوکردن نزد خبرنگاران
موجود است ،کتمان میشود .این خودسانسوری با
رویکار آمدن حکومت وحدت ملی افزایش یافته
است .مسئلهی دیگر ،عدم رسیدگی به پروندههای
خشونت علیه خبرنگاران و باال رفتن گراف خشونت
علیه خبرنگاران در حکومت وحدت ملی است که نه
آقای غنی و نه آقای عبداهلل به وعدههای که در این زمینه
داده بودند ،عمل کرده است .در کل باور من این است
که نگاه حکومت به رسانهها در دوران آقای کرزی به
مراتب بهتر بود از آنچه امروز از سوی حکومت وحدت
ادامه صفحه6
ملی اتفاق میافتد...
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ترجمهی حکمت مانا

بخش شانزدهم

یادداشتهایسخیدادهاتف

آزادی دروغ

تصمیم کلیدی که باعث شد القاعده نجات یافته و بعدها
گسترش پیدا کند ،تنها چند ساعت پس از یازده سپتامبر
گرفته شد .رد پای تمامی عناصر مهم پروژهی کوبیدن
هواپیماها به برجهای دوگانهی تجارت جهانی ،و دیگر
ساختمانهای نمادین آمریکا ،به عربستان سعودی
میرسد .بن الدن ،یک عضو حلقهی حاکمان عربستان،
و پدرش یکی از نزدیکان پادشاهی سعودی بود .با استناد
به یک گزارش سازمان استخباراتی آمریکا در ،2002
گزارش رسمی یازده سپتامبر میگوید که القاعده برای
تمویل برنامههایش ،به «دونرها و منابع متعدد ،عمدتا
در کشورهای خلیج فارس و بهویژه عربستان سعودی
وابسته بوده است» .تقاضای محققین این گزارش برای
جستوجوی اطالعات ،بارها توسط عربستان سعودی
رد شده بود .اما رییسجمهور جرج بوش ،ظاهرا
هیچگاه سعودیها را بهخاطر آنچه اتفاق افتاد ،مسئول
ندانست .تنها چند روز پس از یازده سپتامبر ،دولت
آمریکا زمینهی خروج یکی از مقامات ارشد سعودی که
از بستگان بن الدن بود را ،از خاک آمریکا فراهم کرد.
جالبتر اینکه باوجود تعهدات رییسجمهور اوباما28 ،
صفحه از گزارش کمیسیون یازده سپتامبر که به رابطهی
حملهکنندگان با عربستان سعودی اختصاص داشت ،به
بهانهی امنیت ملی ،از گزارش حذف شده و هرگز منتشر
نگردید.
در سال  ،2009هشت سال پس از یازده سپتامبر ،یک
سند از هیالری کلینتون ،وزیر خارجهی ایاالت متحده که
توسط ویکیلیکس افشا شده بود ،نشان داد که دونرهای
عربستان سعودی ،مهمترین منابع مالی را دراختیار
گروههای تروریستی سنی در سراسر جهان قرار میدهند.
اما با اینوجود ،آمریکا و کشورهای اروپای غربی،
همچنان نسبت به واعظان سعودی که همهروزه ازطریق
تلویزیونهای ماهوارهای ،یوتیوب و تویتر ،میلیونها تن را
به کشتن شیعهها دعوت میکنند ،بیتفاوت ماندهاند .این
دعوتها و پیامها ،در حالی پخش میشدند که القاعده،
شیعهها را در عراق –همسایهی عربستان ،-به قتل میرساند.
عنوان یک سند دیگر وزارت امور خارجهی آمریکا که

در همان سال افشا شد ،اینگونه است« :عربستان سعودی:
شیعهستیزی بهعنوان سیاست خارجی؟»
اکنون ،پنج سال پس از این اتفاقات ،گروههایی که از
سوی عربستان سعودی حمایت میشوند ،سابقهای از
فرقهگرایی بسیار افراطی علیه مسلمانان غیرسنی را در
کارنامهی خود دارند .پاکستان ،یا بهتر است بگویم
سازمان اطالعاتی ارتش پاکستان یا آیاسآی ،والد
دیگر القاعده ،طالبان و درکل تمام جنبشهای جهادی
بود .زمانی که طالبان زیر فشار بمباران آمریکا در
 ،2001درحال فروپاشی بود ،نیروهای پاکستانی در
شمال افغانستان ،توسط نیروهای ضدطالبان به دام افتاده
بودند .صدها عضو آیاسآی ،آموزگاران و مشاورین
نظامی پاکستان ،پیش از تسلیمشدن ،با عجله توسط
هواپیما از افغانستان خارج شدند .باوجود شواهد واضح
از حمایت و پشتیبانی آیاسآی از طالبان و جهادیها
بهصورت کل ،واشنگتن از رویارویی با پاکستان اجتناب

«جنگ با تروریسم» شکست خورده
است .زیرا این جنگ ،جنبشهای جهادی
را بهصورت کل هدف قرار نداد و مهمتر
از همه ،پاکستان و عربستان سعودی،
دو کشوری که جهادگرایی را بهعنوان
یک عقیده و نهضت پرورش میدادند،
به حال خود رها کرد .آمریکا ،بر این دو
کشور تمرکز نکرد زیرا آنها از متحدین
مهم آمریکا بودند و ایاالت متحده هرگز
نمیخواهد آنها را از خود برنجاند.
عربستان سعودی ،بازار بزرگی برای
تسلیحات آمریکایی است و سعودیها،
اعضای بانفوذ نهادهای سیاسی مختلف
آمریکا را مطیع کرده و درمواردی
خریدهاند .پاکستان ،یک قدرت اتمی
است با  180میلیون جمعیت و ارتشی با
روابطی نزدیک با پنتاگون.
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کرد و بهاینترتیب ،راه را برای تجدید حیات طالبان پس
از  2003باز نمود؛ امری که نه آمریکا و نه ناتو هرگز
نتوانستند جبران کنند.
«جنگ با تروریسم» شکست خورده است .زیرا این
جنگ ،جنبشهای جهادی را بهصورت کل هدف قرار
نداد و مهمتر از همه ،پاکستان و عربستان سعودی ،دو
کشوری که جهادگرایی را بهعنوان یک عقیده و نهضت
پرورش میدادند ،به حال خود رها کرد .آمریکا ،بر این
دو کشور تمرکز نکرد زیرا آنها از متحدین مهم آمریکا
بودند و ایاالت متحده هرگز نمیخواهد آنها را از خود
برنجاند .عربستان سعودی ،بازار بزرگی برای تسلیحات
آمریکایی است و سعودیها ،اعضای بانفوذ نهادهای
سیاسی مختلف آمریکا را مطیع کرده و درمواردی
خریدهاند .پاکستان ،یک قدرت اتمی است با  180میلیون
جمعیت و ارتشی با روابطی نزدیک با پنتاگون.
تجدی ِدحیات حیرتانگیز القاعده و شاخههای آن،
باوجود گسترش فزایندهی فعالیتهای اطالعاتی آمریکا
و افزایش بودجهی جنگ این کشور بعد از یازده سپتامبر
اتفاق افتاده است .از یازده سپتامبر به بعد ،نخست آمریکا
و به تعقیب آن بریتانیا ،رویهای را در عراق و افغانستان
اتخاذ کردهاند که عموما به دولتهای نظامی نسبت
داده میشود؛ مانند حبس بدون محاکمه ،روانگردانی،
شکنجه و جاسوسی در داخل کشور .دولتها« ،جنگ
با تروریسم» بهراه میاندازند و ادعا میکنند که حقوق
فردی شهروندان برای حفظ امنیت و سالمت همگانی
باید قربانی شود.
درمقابل این اقدامات امنیتی جنجالبرانگیز ،جنبشهایی
که این اقدامات علیه آنها بهراه افتادند ،نه تنها شکست
نخورده ،بلکه قوی تر هم شدهاند .در زمان یازده سپتامبر
 ،2001القاعده یک سازمان کوچک و ناموثر بود،
اما در  ،2014گروههای شبهالقاعده گسترش یافته و
قدرتمند شدند .به عبارت دیگر« ،جنگ با تروریسم»
که راهاندازیاش قلمروهای سیاسی زیادی را از 2001
تاکنون شکل داده ،آشکارا شکست خورده است .تا
سقوط موصل ،کسی به این مسئله توجهی نشان نمیداد.

در هفتهی گذشته کل دستگاه امنیتی دولت به
کار افتاد که نویسندهی صفحهی فیسبوکی
کابل تکسی را پیدا کند .در پی اعتراضاتی که به
واکنش دولت در مورد یک صفحهی فیسبوکی
شد ،دستگاه امنیتی اعالمیهیی منتشر کرد و در
آن مدعی شد که کابل تکسی نه به خاطر نگاه
انتقادیاش به کارکردهای دولت بل به خاطر
افشا کردن هویت مشاوران امنیت ملی تحت
تعقیب قرار گرفته .در این اعالمیه آمده بود که
دولت افغانستان به دفاع و پشتیبانی از آزادی
بیان متعهد است.
در همین دو هفتهی گذشته ،موجی از تبلیغات
علیه جنرال دوستم ،معاون اول رییسجمهور،
نیز به راه افتاد .ادعای تبلیغاتچیها این بود
که جنرال دوستم به فاریاب رفته تا به بهانهی
مقابله با طالبان قوم پشتون آن والیت را سرکوب
کند .از «نسل کشی» سخن گفتند و تا آنجا که
ممکن بود سعی کردند افکار مردم پشتون را بر
ضد معاون اول رییسجمهور تحریک کنند.
حال ،از هر طرف که به این قضیهی «نسل
کشی»! نگاه کنیم ،می بینیم که چنین اتهامی
علیه معاون اول رییسجمهور اتهام سادهیی
نیست .این اتهام میتوانست تمام مملکت
را در بحران بزرگی غرق کند .اکنون که
بیاساس بودن این ادعا کامال روشن شده
است ،آیا دستگاه امنیتی دولت افرادی چون
ضیاء الحق امرخیل ،مولوی ترهخیل و اسماعیل
یون را تحت تعقیب قرار خواهد داد و از آنان
بازخواست خواهد کرد؟ آیا تعقیب کردن این
افراد نسبت به تعقیب کردن نویسندهی یک
صفحهی فیسبوکی اهمیت کمتری دارد؟
اگر این افراد در چارچوب آزادی بیان مصونیت
دارند (آن هم در حالی که زیان تبلیغات شان
برای کشور صد درصد روشن است) ،چرا این
آزادی بیان برای دیگران پذیرفته نمیشود؟
وقتی که به این گونه برخوردهای نامعقول و
غیر عادالنهی دولت و دستگاه امنیتیاش نگاه
میکنیم ،میبینیم که ریشهی مشکل ما در
پاکستان نیست؛ در خود همین دولت است.

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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کابل تکسی و دفتر شورای امنیت ملی؛
نقض کدام قانون؟

بگو مگو از
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سخی آزاد
Mohammad Nateqi
گپ کمی باال کشیده است
امشب در رویرتز یک نوشته در مورد کابل تاکسی،
را دیدم .با خواندن آن فکر میکنم کمی گپ
باال کشیده است .حس غم خواری و هم نوایی
با رانندگان تاکسی زیاد شده است .از این قضیه
که بگذریم امروز باز هم مصیبتهای دیگر برای مردم پیش آمد و آن آتش
سوزیهای هولناک در دو شهر هرات و مزار هست .در گیری با ،کابل تاکسی را
ناشی از مشورههای مشاورین غلط میداند و آتش سوزیهای امروز هم ،ناشی
از برنامه غلط گفته شده است .حال شام درمورد برنامه غلط ،کار و مشوره غلط
چه نظر دارید؟


Yasin Samim
چالشهای اقتصادی افغانستان در اسرتاتیژی
انکشاف ملی:
با استفاده از فرصت ،سند اسرتاتیژی انکشاف
ملی افغانستان را مرور کردم .این سند به نام « سند
اسرتاتیژیک فقرزدایی» نیز معروف است .در مقدمۀ
سند ،چالشهای عمدۀ اقتصادی در حدود سال  2006میالدی قرار ذیل شناسایی
شده است:
)1
زیربنای مادی( )Hard Infrastructureافغانستان به شمول رسکها،
شبکههای قابل اعتامد آبرسانی و توزیع انرژی و کلیت زنجیرۀ ارزشیای که
بتواند تولیدات را با بازارهای داخلی و خارجی وصل کند ،در وضعیتی نیست که
بتواند سطح باالیی از رشد اقتصادی را حامیت کند تا در نتیجۀ آن فقر کاهش
یابد؛
زیربنای معنوی( )Soft Infrastructureکه شامل ظرفیت اولیۀ
)2
ال
انسانی و نهادی میگردد و برای پیشربد امور اقتصادی رضوری میباشند ،کام ً
وجود ندارد .اینجا تأکید ما بیشرت روی ارتقای ظرفیت در سکتورهای خصوصی
و دولتی است ،اما دستیابی به اهداف رشد اقتصادی ترصیح شده در اسرتاتیژی
انکشاف ملی افغانستان به وقت بیشرت نیاز خواهد داشت؛
مدیریت امور اقتصادی بسیار ضعیف است .اگرچند حکومت برنامۀ
)3
جامع رفورم اقتصادی را تعقیب میکند ،اما تأسیس نهادها و چارچوبۀ حقوقی
موردنیاز برای تطبیق مؤثر رفورم اقتصادی نیازمند سالهای بیشرتی است؛
ارتباطات تجارتی افغانستان با بازارها و سازمانهای منطقهای و جهانی
)4
در جریان سالهای انزوای اقتصادی و سیاسی این کشور شدیداً مختل شده بود و
باید دوباره ایجاد گردد .اگر افغانستان میخواهد بار دیگر به اقتصادهای منطقهای
و بین املللی بپیوندد ،در آن صورت ،باید سکتور خصوصی رقابتی داشته باشد؛
بازارهای قانونی برای زمین و منابع مالی در حد باالیی انکشاف نیافته
)5
است و این امر ،به نوبۀ خود توانایی رسمایهگذاران خصوصی را برای ایجاد و
فعالسازی کارهای تجارتی محدود میسازد .افغانستان دارای منابع طبیعی و
تجارتی عظیمیست که میتوان آنها را به گونۀ بهرتی به کار گرفت و از این
طریق ،فرصتهای گسرتدهای را برای کاریابی به وجود آورد .بدون تردید ،این
کار ،منجر به افزایش روز افزون عایدات دولتی خواهد شد.
به نظر شام از آن زمان ،تاکنون چه گامهای عملی در راستای رفع این چالشها
برداشته شده اند؟ آیا واقع ًا وضعیت کشور از نظر سیاست و پالیسیهای کالن
اقتصادی در حال بهبود است و یا به سوی سقوط حرکت میکنیم؟


Abdullah Watandar
آن ویدیو را که در آن جرنال دوستم به پشتو از
انتحاری دستگیر شده ،چیزهایی میپرسد ،اما او
اول جواب منیدهد و بعد میگوید که ازبک است،
حتام دیده اید .دوستم با شنیدن این جواب ،لحظهای
به فکر فرو میرود .در آخر ،وقتی سه انتحاری را
بیرون میبرند ،دوستم میگوید« :خدا بزنه تو واری ازبک بی غیرته».
این ویدیو به روشنی نشان میدهد که تروریستان تا چه حد توانستهاند در میان
مردم شامل افغانستان نفوذ کنند .یکی از جالبترین نوع روابط میان گروههای
تروریستی منطقه ،رابط ِه تروریستان آسیای میانه ،مخصوصا حرکت اسالمی
ازبکستان با گروههای تروریستی است که ریشه در مناطق قبایلی دو سوی
دیورند دارند ،مخصوصا شبکه تروریستی حقانی .اسناد و شواهد زیادی نشان
میدهد که حرکت اسالمی ازبکستان ،منبع مهم جهادیهای انتحاری و وسیل ِه
نفوذ در شامل افغانستان برای شبکه حقانی بوده/است .در مقابل ،شبک ِه حقانی
برای حرکت اسالمی ازبکستان ،پناهگاه ،شبک ِه اکامالت و قاچاق ،رابطه ِ بهرت
با رسان قبایل ،آی اس آی و  ...را فراهم کرده است و احتامال در آینده هم
خواهد کرد.
بر این اساس ،دیدن آن انتحاریهای ازبک ،نباید ما را حیرت زده کند .نفوذ
حرکت اسالمی ازبکستان در میان هم وطنان ازبک ما از سالها قبل به این سو
در اسناد و منابع معترب ،قابل ردیابی است .با درک و پذیرش این واقعیت ،اهمیت
حضور دوستم و کارش را میتوان بهرت درک کرد.

دفرت شورای امنیت ملی در پاسخ به اع رتاضات
گسرتده به بازجویی از ذکی دریابی و ج واد ناجی
به ظن گرداندن صفحه فی سبوکی کابل تکسی،
در یک اعالمیه مطبوعاتی نوشته است که آن
دفرت به حق آزادی بیان و تقویت آن متعهد بوده،
اما نرش هویت کارمندان دفرت شورای امنیت ملی
را خالف ق وانین نافذه کشور م یداند .به همین
دلیل آن دفرت با درنظرداشت اصل آزادی بیان و
حق دس ترسی مردم به اطالعات ،به نهادهای
ذی ربط دستور داده است تا ب رای جلوگیری از
ادامه افشای معلومات محرم سکتور امنیتی با
متخلفین این قضیه در مطابقت با ق وانین نافذه
کشور عمل مناید .اب راز تعهد دفرت شورای امنیت
ملی به آزادی بیان و تقویت آن خرب خوشی
است ،اما در رابطه به اعالمیه مطبوعاتی آن دفرت
چند نکته قابل قابل یادآوری است.
یک .صفحه فی سبوکی دفرت شورای امنیت به
تاریخ  27اسد گ زارش تقدیر از خدمات مسئ ولین
و کارمندان دفرت شورای امنیت ملی را هم راه با
عک سهای آنها نرش کرد .هرچند آن دفرت در 31
اسد آن عک سها را حذف کرد ،اما هر آدم عاقلی
م یداند که وقتی عکس و مطلبی حتا ب رای زمان
کوتاه روی ان رتنت ق رار بگیرد ،در دس ترس
همگان ق رار گرفته است .آنچه از بیانیه دفرت
شورای امنیت ملی و حذف عک سهای تقدیر
مسئ ولیت و کارمندان آن دفرت استنباط م یشود
این است که وقتی شورای امنیت ملی با اع رتاض
گسرتده به بازجویی دو تن از روزنام هنگاران کشور
روب هرو شد ،عک سها را حذف کرد و نرش هویت
کارمندان دفرت شورای امنیت ملی را خالف
ق وانین نافذه کشور خ واند .دفرت شورای امنیت
ملی م یداند که هویت کارمندان آن معلومات
محرم دولتی نبوده ،نرش آن خالف هیچ قان ونی
من یباشد .حتا اگر فرض را بر این بگذاریم که
نرش هویت کارمندان دفرت شورای امنیت ملی
خالف ق وانین نافذه افغانستان است ،دفرت شورای
امنیت ملی با نرش عک سهای کارمندان خود
و هر یک از کارمندان آن که در صفح ههای
فی سبوک خود را کارمند آن دفرت م یخ وانند،

ناقضان ق وانین اند ،نه صفحه ان رتنتی کابل تکسی
که معلوماتی را نرش کرده است که پیش از آن
توسط دفرت شورای امنیت ملی نرش شده بود.
دو .مطابق ماده پنجم قانون رسان ههای همگانی
افغانستان ،نرش شده در شامره  871جریده رسمی
سال « ،1384هر شخص حق دارد معلومات را
طلب و دریافت مناید .دولت بنابر تقاضای اتباع
کشور ،معلوماتی را که مطالبه م یشود ،ف راهم
م یمناید ،مگر ای نکه معلومات مطالبه شده راز
محرم بوده ،افشای آن امنیت ]ملی[ ،منافع ملی
و متامیت ارضی کشور را به خطر م واجه سازد
و یا به حقوق دیگ ران صدمه رساند» .مطابق این
ماده ،راز محرم آن است که افشای آن امنیت و
منافع ملی و متامیت ارضی کشور را به خطر
م واجه سازد .ه مچنین ،مطابق ماده پنجم قانون
رسان ههای همگانی که در  8دلو  1393بار دوم
با دوثلث آراء در پارملان تصویب شد و مطابق
ماده  94قانون اساسی کشور توشیح شده و
نافذ محسوب م یگردد« ،هرشخص حق دارد
معلومات را طلب و دریافت مناید ،دولت بنابر
تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه
م یشود ،ف راهم م یکند ،مگر ای نکه معلومات
مطالبه شده راز محرم نظامی بوده و افشای آن
امنیت و منافع ملی را با خطر م واجه سازد».
مطابق این ماده ،راز محرم معلومات نظامی است
که افشای آن امنیت و منافع ملی را به خطر
م واجه م یسازد .طوری که دیده م یشود افشای
هویت کارمندان دفرت شورای امنیت ملی نه راز
محرم مطابق قانون رسان ههای همگانی  1384و نه
راز محرم نظامی مطابق قانون رسان ههای همگانی
 1393م یباشد.
سه .تالش ب رای محدود ساخنت آزادی بیان در
افغانستان همیشه وجود داشته و وجود خ واهد
داشت .استناد به ق وانین خیالی و متهم کردن
اف راد به افشای معلومات محرم دولتی که دلیلی
ب رای محرم بودن آن وجود ندارد و قبال خود دفرت
شورای امنیت ملی آن را نرش کرده است ،مورد
تازهای از این تالشها است .نرش اسامی کارمندان
دفرت شورای امنیت ملی ،ممکن است عدهای را

خوش نیاید ،اما به هیچ عن وان افشای راز محرم
نبوده ،امنیت و منافع ملی و متامیت ارضی
کشور را به خطر من یاندازد .دفرت شورای امنیت
ملی بهرت است به جای دستور و بعد توجیح
عجوالنه تالش ب رای محدود ساخنت آزادی بیان،
به شناسایی تهدیدات علیه امنیت ملی افغانستان
بپردازد و به امنیت ملی دستور دهد تا آنهایی را
که در داخل نظام به نفع طالبان و دیگر مخالفان
مسلح دولت تبلیغ م یکنند بازداشت و مورد
بازپرس ق رار دهد.

تالش برای محدود ساختن آزادی
بیان در افغانستان همیشه وجود
داشته و وجود خواهد داشت .استناد
به قوانین خیالی و متهم کردن افراد
به افشای معلومات محرم دولتی که
دلیلی برای محرم بودن آن وجود
ندارد و قبال خود دفتر شورای امنیت
ملی آن را نشر کرده است ،مورد
تازهای از این تالشها است .نشر
اسامی کارمندان دفتر شورای امنیت
ملی ،ممکن است عدهای را خوش
نیاید ،اما به هیچ عنوان افشای راز
محرم نبوده ،امنیت و منافع ملی و
تمامیت ارضی کشور را به خطر
نمیاندازد .دفتر شورای امنیت ملی
بهتر است به جای دستور و بعد
توجیح عجوالنه تالش برای محدود
ساختن آزادی بیان ،به شناسایی
تهدیدات علیه امنیت ملی افغانستان
بپردازد و به امنیت ملی دستور دهد
تا آنهایی را که در داخل نظام به نفع
طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت
تبلیغ میکنند بازداشت و مورد
بازپرس قرار دهد.



اتحادیه ملی ژورنالیستان :توجیه شورای امنیت...
تالش برای کتامن حقایق
رییس دفرت نی در این مورد دو مسئله را قابل
تأمل دانسته و گفت « :یکی ای نکه تعدادی از
کارگ زاران حکومت وحدت ملی اص الً به آزادی
بیان باورمند نیست که این مسئله تأثیر منفی بر
سنت آزادی بیان گذاشته است .مسئل هی دیگر
که خیلی مربهن و روشن است این است که از
نظر اقتصادی-سیاسی و اجتامعی ،حکومت
وحدت ملی به م راتب ضعی فتر است از
حکومت اقای کرزی .به این دلیل کوشش
م یشود که حقایق را پنهان و کتامن کنند».
احضار دو روزنام هگار ،ذکی دریابی ،مدیر مسئول
روزنامه اطالعات روز و ج واد ناجی ،رییس
سابق رسان ههای اداره امور پس از آن اتفاق

افتاد که صفح هی فی سبوک «کابل تاکسی» که
معلوم نیست از طرف کی مدی ریت م یشود،
اخی را ً فهرست مشاوران آقای حنیف امتر را
منترش کرد« .کابل تکسی» به مناسبت سالروز
استقالل افغانستان ،مطلبی انتقادی در مورد
مشاوران حنیف امتر نوشت و در این پست
س واد ،ت وانای یهای حرف های و شیوهی استخدام
کارمندان شورای امنیت ملی را نیز زیر س وال برده
است.
این مطلب باعث ناراحتی آقای امتر شد و
تاکنون با دستور او دو روزنام هنگار از سوی
امینت ملی مورد بازجویی ق رار گرفته است.
صفحه بحث ب رانگیز طنزی -انتقادی
«کاب لتاکسی» در شبک هی اجتامعی فی سبوک

از پنج ماه بدی نسو در میان صفح ههای
فی سبوک شهروندان کشور اضافه شده و توسط
فرد یا اف راد ناشناس مدریت م یشود.
هنوز روشن نشده که چه کسی نویسنده و یا
نویسندگان این صفحه فی سبوکی اند و این
صفحه از کجا به روز رسانی م یشود.
اما این صفحه با انتقاد رصیح و طنزآمیز از
ره ربان جهادی ،چهرههای مطرح قومی و
یرتبه دولتی ،به یکی از
سیاسی و مقامهای عال 
صفحات جنجالی تبدیل شده و هم اکنون بیش
از  44ه زار نفر آن را الیک کردهاند.
اقدام اخیر شورای امنیت ملی باعث شد که
الیک این صفحه در ظرف چهار روز ،از 22
ه زار ،به بیشرت از  44ه زار برسد.
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رونالدو و مشکالت پنهان
با رافا بنیتس

به نظر م یرسد که کریستیانو رونالدو در
تاکتیک جدید رافا بنیتس چندان احساس
راحتی من یکند و روابط چندان صمیامن های
هم با رسمربی جدید تیمش ندارد.
رونالدو یکی از ضعی فترین رشوعهایش
با رئال مادرید را پشت رس م یگذارد .او در
مجموع  6بازی اخیر رئال مادرید چه در
بازیهای دوستانه پیش فصل و چه در اولین
بازی رسمی فصل رئال ب رابر خیخون ،تنها
یک گول به مثر رسانده و منونه این مساله
را تنها در سال  ،2010یعنی اولین سال حضور
مورینیو در رئال شاهد بودیم .در آن مقطع
نیز رونالدو در  6بازی اول رئال مادرید تنها
یک گول به مثر رساند و جالب اینکه در
اولین بازی رئال در اللیگای  2011-2010ب رابر
مایورکا نیز در گولزنی ناکام مانده بود.
آمار رونالدو در ابتدای فصولی که در رئال
مادرید حضور داشته ،هرگز به بدی این دو
سال نبوده است ( 2010و )2015؛ بطور مثال

او در سال  ،2011در  6بازی اول رئال  11گول
به مثر رسانده بود .به ادعای مارکا ،رونالدو
هنوز روابطش با بنیتس را به سطح روابطش
با رسمربیان پیشین رئال مادرید نرسانده
است و به نوعی این مساله در شکل بازی
او مشهود است.
دور از ذهن نیست که فوق ستاره پرتگالی
به تدریج به فرم سابقش بازگشته و ب رای
رئال گولزن یهایش را رشوع کند اما من یتوان
کتامن کرد که بر خالف آنچه در دوران
پیگرینی ،مورینیو و آنچلوتی شاهد بودیم،
رونالدو دیگر جایگاه برتر و شامره یک
سابق در رئال مادرید را ندارد و این جایگاه
را بنیتس به گرت بیل تقدیم کرده است.
مسال های که به هیچ وجه خوشایند رونالدو
نیست .بیل در بازی ب رابر خیخون ،بیش از
هر بازیکن رئال صاحب توپ شد و وظیفه
رهربی خط میانی رئال به وی سپرده شده
بود.

کوادرادو :تمام تالشم را
برای یووه انجام میدهم
خوان کوادرادو ،هافبک جدید یوونتوس به متجید از این باشگاه
پرداخت و آنها را یکی از بهرتین باشگاههای اروپا خواند.
با پیوسنت پدرو به چلسی ،هافبک  27ساله ی کلمبیایی از جمع
آبی پوشان جدا شد و به صورت قرضی به یوونتوس پیوست .او
دوشنبه شب به تورین سفر کرد و با استقبال هواداران یووه روبرو
شد .و از این موضوع اب راز خوشحالی کرد.
او گفت :انتظارش را نداشتم ولی استقبال فوقالعادهای از من
شد و این یکی از چیزهایی است که من را تشویق م یکند
عم لکرد بهرتی داشته باشم .یوونتوس باشگاه بزرگی است و یکی
از بهرتی نهای اروپا است .ما متام آنچه ب رای جنگیدن و رسیدن
به اسکودتو نیاز است را در اختیار داریم و امیدوارم بتوانیم از
قهرمانی دفاع کنیم .ای نجا هستم که  100درصد توانم را ب رای
باشگاه مرصف کنم و ب رای هر بازی سخت تالش کنم.


مارسلو :بنیتس
مربی فوقالعادهای است
مارسلو ،مدافع رئال مادرید به متجید از رسمربی خود پرداخت و
گفت که بنیتس از رئال بهرتین بازی را خواهد گرفت.
رئال در هفته ی اول اللیگا ،مقابل خیخون  0-0متوقف شد.
مارسلو معتدق است که رئال تحت هدایت بنیتس پیرشفت
خواهد کرد و نتایج خوبی خواهد گرفت.
او گفت :ما در بهرتین فرم نبودیم ولی نکات مثبت را از
عم لکردمان بیرون م یکشیم و بهرت خواهیم شد .بازی اول بود
و زمان زیادی پیش روی ماست .حس خوبی بین بازیکنان وجود
دارد .بنیتس مربی بزرگی است که رقابت طلب است .او خیلی
با ما ما صحبت م یکند و به ما م یگوید که در چه نقاطی باید
تقویت شویم .او به ما در راه بهرت شدن کمک م یکند.
مارسلو ادامه داد :همیشه سعی م یکنم بهرت شوم .من در بهرتین
باشگاه جهان هستم و این به من خیلی کمک م یکند که ب رای
هواداران ،بهرتین بازی ام را انجام دهم.





بارتومئو:
نیمار را به منچستریونایتد نمیدهیم

چک:
به جایگاه واقعی خودم برگشتم

رئیس باشگاه بارسلونا دیروز رصاحتا تاکید
کرد که به هیچ وجه قصد از دست دادن
نیامر و فروش او به منچسرتیونایتد را ندارد.
دیروز گلوبو اسپورت برزیل و نیز چند نرشیه
انگلیسی خرب دادند که منچسرتیونایتد
پیشنهادی به ارزش  190میلیون یورو ب رای
جذب نیامر به باشگاه بارسلونا ارائه
داده است .این رقم فسخ ق رارداد نیامر
با بارسلوناست؛ نیامری که سال  2013با
انتقالی جنجالی به بارسلونا منتقل شد و
بخصوص فصل گذشته بازیهای درخشانی
ب رای تیمش ارائه داد.
جوزپ بارتومئو ،رئیس باشگاه بارسلونا در

واکنش به این اخبار ،به رادیو کاتالونیا گفت:
نیامر از بارسلونا جدا من یشود و هی چکس در
این باشگاه هم دوست ندارد که این اتفاق
بیفتد .او را به هیچ تیمی نخواهیم داد.
درست است که او مدتی به دلیل بیامری
دور از میادین مانده اما نیامر یک شخصیت
تاثیرگذار در رختکن بارسلوناست و همین
حضورش در میان بازیکنان نیز بسیار
مثبت است .دوست داریم نیامر در بارسلونا
از فوتبال حداحافظی کند و به زودی نیز
ق راردادش را متدید خواهیم کرد.
الزم به ذکر است که ق رارداد فعلی نیامر با
بارسلونا تا سال  2018اعتبار دارد.



الم :نمیتوان برای مولر قیمت تعیین کرد
فیلیپ الم ،کاپیتان بایرن مونیخ عنوان کرد
که توماس مول ر ،هافبک تیمش ب رای آنها
ب یقیمت است.
منچسرتیونایتد پیشنهادی  85میلیون یورویی
ب رای جذب مولر به این باشگاه ارائه کرده
که توسط مدی ران باشگاه رد شده است .الم
نیز عنوان کرد که مولر ب رای بایرن بسیار با
اهمیت است و آنها قصد فروشش را ندارند.
او گفت :توماس از آن دسته بازیکنانی است
که من یتوان ب رایش قیمتی تعیین کرد .او در
بایرن زندگی م یکند و بازیکن بسیار بسیار

مهمی ب رای ماست.
با جدایی شواینی و تونی کروس و جذب
بازیکنانی مثل داگالس کاستا ،بسیاری
معتقدند که هویت آملانی بایرن از بین رفته
است.
الم در این رابطه گفت :آنها نباید درباره
هویت بایرن نگ ران باشند .به تیم نگاه کنید.
توماس مول ر ،باداشتوب ر ،آالبا و من .همگی از
تی مهای پایه باشگاه هستیم .مانوئل نوی ر،
ریربی و روبن مدت زیادی است که در باشگاه
حضور دارند.



اعتراف ونگر به شکست در جذب بنزما

آرسن ونگ ر ،رسمربی آرسنال اع رتاف کرد که
در خرید کریم بنزما ،مهاجم رئال مادرید
شکست خورده است.
توپچ یها از ابتدای نقل و انتقاالت خواهان
جذب کریم بنزما هستند ولی روز دوشنبه،
بنزما در توئیرت خود اعالم کرد که قصد جدایی
از رئال را ندارد و در این تیم خواهد ماند.

ونگر در کنف رانس خربی دیدار مقابل لیورپول
گفت :این داستان متام شده است .هر هفته
یک داستان جدید به وجود آمده است.
وقتی بازیکنی ق رارداد دارد ،باشگاه تصمیم
م یگیرد .رئال مادرید بارها اعالم کرده که
من یخواهد او را جذب کند .این بار هم مثل
همیشه.

پرت چک ،دروازهبان آرسنال پس از عم لکرد بسیار خوب مقابل
لیورپول  ،عنوان کرد که به جایگاه خودش در دروازه آرسنال
بازگشته است.
پس از رشوع ضعیف مقابل وستهام در ورزشگاه امیریتس ،چک
موفق شد اولین کلین شیت فصلش را مقابل لیورپول به ثبت
برساند و چندین بار ،مانع گولزنی شاگردان راجرز شد .حال او
عنوان کرد که توانسته به فرم خوب خودش بازگردد.
او گفت :بازی اول کامال برعکس این بود .وقتی با یک باشگاه
جدید کار را رشوع م یکنید ،م یخواهید رشوع خوبی داشته
باشید و اتفاقات بازی وستهام ب رایتان رخ ندهد .پس از بازی
وستهام به مترینات برگشتم و م یخواستم که کامال آماده باشم.
امروز به جایگاه خودم برگشتم .باور اینکه پس از این همه
موقعیت گولی دریافت نکردیم سخت است.
چک ادامه داد :من به بازیکنان با کیفیت و بازیکنان جوانمان
ایامن دارم .به نظرم پتانسیل اینکه عم لکرد خوبی داشته باشیم
را داریم 35 .بازی دیگر پیش رو است و امتیازات زیادی ب رای
کسب کردن وجود دارد .به سوی جلو پیش خواهیم رفت و زمان
مشخص م یکند که چه رخ خواهد داد.


راجرز :باید در امیریتس پیروز
میشدیم
برندن راجرز ،رسمربی لیورپول عنوان کرد که تیمش شایسته
کسب پیروزی مقابل آرسنال بود و به شایستگی اش نرسید.
دوشنبه شب همین هفته دو تیم آرسنال و لیورپول در
ورزشگاه امیریتس لندن به مصاف ی کدیگر رفتند که در
نهایت دو تیم به تساوی بدون گول رضایت دادند .شاگردان
راجرز در نیمه اول یک بار توسط کوتینیو توپ را به تیر
دروازه آرسنال زدند و کریستین بنتکه نیز یک موقعیت عالی
گول را مقابل پرت چک از دست داد.
راجرز در جمع خربنگاران گفت :مسلام م یتوانستیم 3
امتیاز را کسب کنیم .از عم لکرد تیم مخصوصا در نیمه اول
خیلی راضی هستم .موقعی تهایی ایجاد کردیم و باید پیش
م یافتادیم .حدود  15دقیقه پرت چک با واکن شهای خوبش
بازی را نگه داشت .بنتکه متام تالشش را کرد و خودش را تا
بیشرتین حد ممکن کش آورد ولی واکنش چک عالی بود.
راجرز ادامه داد :خیلی مهم بود که دفاع ما کامال سازمان
یافته بود .فکر م یکنم در مجموع عالی بودیم .عم لکرد ما
دایام در حال پیرشفت است .دفاع کامال سازمان یافته و عالی
بود.

پاسخ ونگر به انتقادات گری نویل
آرسن ونگر ،رسمربی آرسنال پاسخ انتقادات
گری نویل از سیاست نقل و انتقاالت خود را
داد .ونگر در حال حارض قدیم یترین مربی
لیگ است و تا به حال 3 ،قهرمانی لیگ به
هم راه آرسنال کسب کرده است .نویل پس
از تساوی  0-0آرسنال مقابل لیورپول ،به
انتقاد از او پرداخت و سیاست خریدهای او
به خصوص در خط هافبک را زیر سوال برد.
ونگر در پاسخ به نویل گفت :ببینید،
من یدانم که کلم هی مغرور را ب رای چه به کار

برد .من حدود  20سال است که در آرسنال
هستم و قضاوت را بر عهدهی دیگ ران ق رار
م یدهم که درباره کیفیت کار من قضاوت
کنند .هر کسی مسئول جمالت خودش
است .م یتوانم به شام ثابت کنم که لزوما
چنین نظ رات درست نیست .وقتی شام پیروز
من یشوید ،مردم دالیلی ب رای عدم موفقیت
شام م یآورند .آیا این دالیل درست است؟
من به قدری تجربه دارم که بدانم چه چیز
درست است و چه چیز نه.



لورکوزن خواهان جذب هافبک بایرن
مسئوالن باشگاه بایر لورکوزن در تکاپو ب رای
یافنت جانشین هافبک شیلیایی مصدوم خود
نی منگاهی هم بههویربگ دارند.
در حالی که ک متر از یک هفته به پایان
مهلت نقل و انتقاالت تابستانی باقی مانده
است ،بایر لورکوزن ب رای یافنت هافبکی که
بتواند جایگزین چارلز آرانگوئیز شود به آب
و آتش م یزند .مجله معترب ورزشی "کیکر"
نوشت در صدر لیست خرید لورکوزن یها
نام پ ییر امیل هویربگ به چشم م یخورد و
مسئوالن این باشگاهب رای جذب این بازیکن
از بایرن مونیخ حتی به یک انتقال قرضی

راضی هستند.
گزین ههای بعدی در صورت ب ینتیجه ماندن
خرید این هافبک دامنارکی ،آلکس مایر از
شالکه و پایتیم کاسامی ،مل یپوش  23ساله
سوئیسی شاغل در تیم املپیاکوس یونان،
است.
گفتنی است آرانگوئیز که تا هفت هها قادر به
هم راهی لورکوزن نخواهد بود ،دیروز ب رای
معالجه در یک کلینیک سوئیسی به شهر
بازل پرواز کرد .پزشکان پی شبینی کردهاند
حداقل زمان بازگشت این بازیکن ماه مارچ
سال  2016خواهد بود.



بیل:
فصلی پر گول را پیش رو خواهیم داشت
گرت بیل ،ستاره رئال مادرید به هواداران این
تیم قول داد که فصلی پر گول پیش روی آنها
خواهد بود.
شاگردان بنیتس در اولین دیدار خود در اللیگا،
مقابل خیخون  0-0متوقف شدند .بیل که فصل
خوبی را با رئال سپری نکرد ،معتقد است که
سپیدپوشان از لحاظ تهاجمی عم لکرد خوبی
خواهند داشت.
او گفت :ما بهرت و بهرت م یشویم .در حال
یادگیری ،مترین و پیرشفت هستیم .با هر بازی
که م یگذرد ،اتحاد بین ما قویتر م یشود.

مشخصا یک تیم هجومی خواهیم بود .باید
خط دفاع را هم تقویت کنیم ولی روی تیم
فعلی کار م یکنیم ،تیمی که ب رای هم هی
جامها تالش م یکند .ما فقط اولین بازی فصل
را انجام دادیم و گولی نزدیم ولی مطمئنم که
فصلی پر از گول را پیش رو خواهیم داشت.
بیل درباره مصدومیتش گفت :همه چیز خوب
است .تس تهای را پشت رس گذاشتم و متوجه
شدیم که تنها یک رضب هی خفیف بوده است.
جای نگ رانی وجود ندارد .من کامال خوب
هستم.



بالتر:
من پاک هستم
سپ بالت ر ،رئیس فیفا ،تاکید کرد که این نهاد
فسادی مرتکب نشده و استعفایش از ریاست
فیفا را ب رایحفاظت این نهاد اعالم کرد.
بالتر که از سال  1998ریاست فیفا را برعهده
دارد ،در بهار گذشته ب رای پنجمین دوره به
عنوان رئیس فیفا انتخاب شد اما به دنبال
باال گرفنت بح ران فساد در فیفا و دس تگیری
تعدادی از مقامات گذشته و فعلی این نهاد،
اعالم استعفا کرد.
جانشین بالتر ق رار است در انتخاباتی که در
فربوری  2016برگزار خواهد شد ،انتخاب شود اما
او ه مچنان وجود فساد در فیفا را رد م یکند:
این اتهامها درست نیست .ای نها ساختگی

است .در فیفا فسادی وجود ندارد .فسادی در
فوتبال وجود ندارد.
شاید اف راد دچار فساد شوند اما فساد سازمان
یافته وجود ندارد .اف راد شاید اما فیفا فاسد
نیست .به همین دلیل درک من یکنم که چ را
رسان هها م یگویند فیفا ،فاسد است.
من استعفا دادم زی را م یخواستم از فیفا
محافظت کنم .من م یتوانم از خودم حفاظت
کنم .من به اندازه کافی قوی هستم .م یدانم
چه کاری انجام داده ام و چه کاری انجام نداده
ام .من وجدان دارم و م یدانم کهفرد درس تکاری
هستم .من پاک هستم .بابت چیزی نگ ران
نیستم.








خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها

چهارشنبه

شرکتتکتفروشیقهرمان
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هواداران جنرال دوستم خواستار اعطای رتبه مارشالی
به وی شدند
اطالعات روز :صدها تن از هواداران حزب
جنبش ملی اسالمی افغانستان در والیت
بلخ با گرده مآیی در منزل جرنال دوستم
خواستار اعطای لقب مارشالی برای وی
گردیدند.
آنان ضمن ایراد شعارهایی در حامیت از
جرنال دوستم ،معاون اول ریاست جمهوری،
ابراز داشتند که در صورت نیاز در برابر
دشمنان مردم افغانستان خواهند جنگید.
عزیزالله کارگر ،رییس شورای مرکزی
حزب جنبش که در حضور هواداران این
حزب صحبت م یکرد ،سازمان استخباراتی
پاکستان« آی اس آی» را متهم به مداخله
در امور افغانستان و حامیت از گروههای
هراس افگن منوده و افزود« :تا زمان یکه
این کشور دست از مداخالت در امور

کشورهای همسای هاش نکشد ،هیچ کشوری
در منطقه و همسایگی آن ،روی صلح و
آرامش را نخواهد دید».
آقای کارگر در صحب تاش با رسان هها ،به
منایندگی از رهربی این حزب ،خواستار
تعلیق روابط دیپلوماتیک با کشور پاکستان
گردیده و بیان داشت« :من مطمنئ هستم
که حکومت وحدت ملی از این خواسته
معاون اول حکومت پشتیبانی خواهد کرد».
رییس شورای مرکزی جنبش ملی یکبار
دیگر شایعه ملیش هسازی و نسل کشی را از
سوی جرنال دوستم رد منوده و اعالم کرد که
او به هیچ وجه دنبال ملیش هسازی در مناطق
زیر نفوذش نبوده و اصال نیازی به این کار
من یبیند؛ زیرا نیروهای امنیتی کشور به
حد کافی از توانایی دفاعی و رزمی برخوردار

هستند.
او اتهام نسل کشی از سوی برخی افراد را
نیز نادرست خوانده و آنرا توطئ های حساب
شده از سوی سازمان استخبارات پاکستان و
مزدوران داخلی آنها برای برهم زدن اتحاد
و اتفاق اقوام ساکن در این کشور عنوان
منودند.
ابراهیم خیراندیش ،رییس شورای والیتی
بلخ از مردم این والیت خواستار پشتیبانی
از نیروهای امنیتی برای تامین بهرت کشور
گردیده و اضافه کرد« :باید از کسانی که
جانهای شیرین شان را با خطر روب هرو
ساخته و با خوردن نان خشک و خوابیدن
در سنگ رهای منناک و رسد ،امنیت ماها
را تامین م یکنند تا ما آسوده در خان ههای
خود زندگی کنیم ،مورد تقدیر و تشویق قرار

گیرند».
رییس شورای والیتی بلخ ه مچنین فرار
گروهی جوانان از کشور را یک خطر بزرگ
برای آینده مملکت عنوان منوده و افزود:
«با رفنت هر جوان در حدود  ۱۵-۱۰هزار دالر
نیز از این کشور خارج م یشود که این خود
فرار رسمایه از کشور را باعث گردیده و سبب
تشدید فقر و بیکاری م یگردد».
این گرده مآیی در حالی به حامیت از جرنال
دوستم برگزار م یگردد که پیشرت ،برخی
از حلقات داخل ارگ ،از جمله ضیاالحق
امرخیل رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون
انتخابات و شکریه بارکزی مناینده مردم
کابل در پارملان وی را متهم به نسل کشی و
ریشه کنی یک گروه قومی خاص در شامل
کرده بودند.

دآریانا افغان هوایی شرکت در طول شصت سال گذشته  ،بدون وقفه در خدمت هموطنان عزیز قرار داشته است و همواره پروسه انتقال حجاج محترم به کشور عربستان سعودی
که یکی از وجایب ملی وافتخارات تاریخی این شرکت به حساب می رود ،را به عهده داشته است.این شرکت پر افتخار امسال نیز برندۀ داوطلبی انتقال  24250زایرین محترم
حج بیت اهلل شریف شده است.در پروسه داوطلبی که بخاطر انتقال حجاج راه اندازی شده بود  ،آریانا با در نظرداشت تجارب و ظرفیت کافی در عرصه انتقال حجاج با ارایۀ
نازلترین نرخ از میان شرکت های هوایی داخلی از سوی کمیسیون ملی تدارکات برنده پروسه انتقال حجاج محترم شناخته شد.به اساس این قرارداد دآریانا افغان هوائی شرکت
برای انتقال زایراین حج ،برنامۀ دقیقی را طرح ریزی کرده و آمادۀ انجام نخستین پرواز ها از میادین کابل و هرات وسپس از میادین کندهار و مزار شریف است 15 .پرواز از
کابل به مدینه منوره  14 ،پرواز از هرات به مدینۀ منوره 8 ،پرواز از کابل به جده 10 ،پرواز از مزار شریف به جده و  4پرواز از کندهار به جده صورت میگیرد.
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