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اعتراض صنعتکاران هرات به دلیل
عدم حمایت دولت از آنان

اطالعات روز :بیش از صد سرمایهگذار هرات دیروز (یکشنبه) در مقابل
شهرک صنعتی این شهر به دلیل عدم حمایت دولت از صنعتکاران دست
به اعتراض زدند .این معترضان گفتند ،افغانستان یک کشور مصرفی است و
تولیدات داخلی آن نیاز به حمایت دارند...
صفحه 2

ربودهشدن  19کارمند ماینپاک
در پکتیا

صفحه 2

اشرف غنی و مخمصهی طالبان

حل مشکل طالبان مانند همیشه دستنیافتنی است

در جنگی که پر از ناکامیهاست ،مأموریت مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده در
افغانستان برجسته است .در جریان سالهای اخیر تولید افیون به شکل تدریجی
افزایش یافته و سال گذشته به باالترین میزانش رسید .با این حال ،برندهی
تالشهای مبارزه با مواد مخدر ،مردم افغانستان نیستند ،بلکه شرکت اجیر و
بدنامیست که قبال به نام بلک واتر مشهور بود....

صفحه 3

Flying 2 times
weekly to

تبادلهی خطرناک

اطالعت روز :افراد مسلح ناشناس  19کارمند یک مؤسسهی ماینپاکی را در
والیت پکتیا در جنوبشرق کشور ربودهاند .عبدالولی صحیح ،معاون والی
پکتیا با تأیید این رویداد به رسانهها گفت که افراد ناشناس روز یکشنبه 19
کارمند ماینپاکی را ربوده و به طرف ولسوالی زرمت...
صفحه 2

منابع محلی ولسوالی جاغوری دیروز افشا کردند که ریاست امنیت ملی تصمیم
دارد برای رهایی  31مسافر ربودهشده از والیت زابل ،زندانیان این گروه را با آن
مسافران ربودهشده تبادله کند .امنیت ملی ظاهراً این تصمیم را به دلیل فشارهایی
که از سوی مردم و فعاالن جامعهی مدنی و رسانهها بر حکومت تحمیل شده
است ،میگیرد .اما آیا این تصمیم درست است؟ آیا این راهحل به نفع مردم
افغانستان است؟...

صفحه 5

مجلس نمایندگان:
پس از امضای پیمان با امریکا،
وضعیت امنیتی خرابتر شده است

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس نمایندگان در پیوند به وخیمترشدن
اوضاع امنیتی در کشور میگویند که پس از امضای پیمان امنیتی با امریکا،
وضعیت امنیتی کشور خرابتر شده و باید در پیمان امنیتی با امریکا تجدید
نظر شود .همچنان تعدادی از نمایندگان میگویند که امریکا برای از بینبردن
مخالفان مسلح در افغانستان همکاری جدی نکرده است و از این کشور باید
پرسیده شود که چرا در راستای تأمین امنیت افغانستان...
صفحه 2
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افغانستان را برای
امدادگران جهنم نسازید!



هادی صادقی

گروهی از افراد مسلح ناشناس روز گذشته  19تن از کارمندان
یک مؤسسهی ماینپاکی را ربودند .این افراد همه از افغانستان
و اعضای یک مؤسسهی ماینپاکی آمریکایی بودند که در
زمینهی پاکسازی ماین و مواد منفجرناشده در افغانستان
فعالیت میکردند .تا کنون دولت و حکومت محلی از سرنوشت
ربودهشدهها اطالعی در دست ندارند.
این چندمین بار است که مأموران ماینپاکی در افغانستان از
سوی گروه طالبان ربوده میشوند .پیش از این نیز بارها این
گروه دست به اقدام مشابهی زده بودند و بارها امدادگران
بینالمللی ،بهخصوص ماینپاکان را در نقاط مختلف افغانستان
به شکل گروهی کشتهاند.
هرچند طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده ،اما معمو ًال
ربودن شهروندان خارجی یا کارمندان افغانستانی مؤسسات
خارجی از سوی طالبان یا سایر گروههای مخالف مسلح دولت
افغانستان صورت میگیرد.
افغانستان به عنوان کشوری که سه دهه جنگ و نظامیگری
را سپری کرده ،دارای بیشترین بازماندههای جنگ ،از قبیل
ماینهای کارگذاریشده ،گلولههای منفجرناشده ،مواد منفجره
و معلوالن انسانی ناشی از انفجار این مواد میباشد .علیرغم
ده سال تالش در زمینهی ماینروبی ،هنوز هم در حدود 685
کیلومتر مربع از خاک افغانستان آلوده به ماینهای منفجرناشده
بوده و عالوه بر آن ،سرگلولههای منفجرناشده و مواد منفجره
به گونهی غیرقانونی به شکل گسترده در میان مردم وجود
دارند .همهساله صدها تن در گوشه و کنار افغانستان قربانی این
بازماندههای خطرناک سه دهه جنگ میشوند که بخشی از این
قربانی را کودکان تشکیل میدهند.
هم اکنون بخش عمدهی جمعیت افغانستان را معلوالن سه
دهه جنگ تشکیل میدهند که از نظر اقتصادی و معیشتی در
وضعیت نامناسبی قرار دارند .بنابراین ،افغانستان بیش از هر جای
دیگر نیازمند حضور گسترده و مؤثر مؤسسات ماینروبی و سایر
نهادهای حقوق بشری که در زمینهی حمایت از معلوالن جنگی
کار میکنند ،میباشد .این امر نیاز حضور قوی و گستردهی
مؤسسات و مأموران ماینروبی را در افغانستان بیشتر کرده و
ایجاب میکند که دولت افغانستان زمینهی مساعد کار را برای
آنها فراهم کند.
اما افغانستان خطرناکترین جای برای فعالیت اینگونه مؤسسات
است .مخالفان مسلح دولت ،هیچگونه اعتنایی به اهداف و
فعالیتهای حقوق بشری آنها نداشته و به این نهادها نه به
عنوان گروههای بشردوستانه ،بلکه به چشم کافران و دشمنانی
مینگرند که حکم کشتنشان پیش از پیش امضا شده است.
دولت افغانستان نیز نتوانسته یک پوشش امنیتی گسترده و قابل
اعتماد را برای فعالیتهای آنها که اغلب به کوهها و روستاهای
دوردست میروند ،ایجاد نماید .به همین دلیل ،هرازچند گاهی
شاهد ربودهشدن یا کشتهشدن ماینروبها در جاهای مختلف
میباشیم.
نهادهای بشردوستانهای نظیر مؤسسات ماینروبی ،کمیتهی
صلیب سرخ و سایر نهادهای خدمات همگانیای که در این
زمینه کار میکنند ،متعلق به تمام بشریت اند ،نه به یکی از
طرفهای منازعه .آنها بر اساس مواضع و تفکیک طرفهای
درگیر جنگ فعالیت نمیکنند ،بلکه صرف ًا بر بنیاد ارزش انسانی
و حقوق بشری در هردو سوی جبهه تالش میکنند تا از جان
غیرنظامیان در جریان جنگ و پس از آن محافظت کنند.
بنابراین ،جدا از حقوق و عرف بینالملل که حمایت از
فعالیتهای گروههای حقوق بشری جزو مکلفیتهای هر یک از
طرفهای منازعه میباشد ،وجدان انسانی و مسئولیت اسالمی
ایجاب میکند که از نهادهایی نظیر مؤسسات ماینروبی و سایر
سازمانهای امدادرسانی بشری حمایت شود.
مؤسسات ماینروبی در افغانستان صرف ًا به منظور دفاع از جان
غیرنظامیان و پاکسازی مکانهای ماینگذاریشده فعالیت
میکنند و هیچ ربطی به آمریکا و دولت افغانستان یا طالبان
ندارند .بنابراین ،طرفهای منازعه نباید با قضاوتهای سیاسی
در مورد آنها ،از کار و فعالیت بشردوستانهی امدادگران ممانعت
کنند.

وزارت فواید عامه:
کار ساخت راه ابریشم بهزودی آغاز خواهد شد
چندی پیش اشرف غنی ،رییس جمهور کشور به چین سفر کرد و در
این سفر خواهان برقراری ارتباط مستقیم افغانستان با چین از دهلیز
واخان شد .اکنون وزارت فواید عامه میگوید که بهزودی کار ساخت
راه ابریشم آغاز میشود.
به گفتهی نورگل منگل ،معین تخنیکی این وزارت ،بهزودی
یک هیأت چینی برای گفتوگو در بارهی ساخت راه ابریشم وارد
افغانستان میشود .آقای منگل میگوید که چین آمادگی خود را برای
ساخت و بازسازی راه ابریشم اعالم کرده است.
افغانستان در تالش است تا راههای مواصالتی ،تجاری و ترانزیتیاش

را بازسازی کند .به گفتهی مقامهای وزارت فواید عامه ،کار ساخت
و بازسازی راه ابریشم هزینهی زیاد ضرورت دارد و گفتوگوها در
پیوند به موضوع تخنیکی و اقتصادی آن با هیأت چینی ادامه دارند.
به گفتهی مقامهای این وزارت ،در حال حاضر  44کیلومتر این راه
با کمک مالی بانک جهانی زیر کار است و قرار است  108کیلومتر
دیگر آن که  36.2میلیون دالر هزینه نیاز دارد ،با کمک مالی این
بانک ساخته شود .اما مقامهای وزارت فواید عامه میگویند که کار
ساخت این راه میلیونها دالر هزینه خواهد داشت.
هرگاه طرح ساخت راه ابریشم عملی شود ،این راه ایالت سینکیانگ

چین را از طریق واخان بدخشان با افغانستان وصل میکند .آگاهان
امور اقتصادی در این مورد میگویند ،این راه ظرفیت وصلکردن
افغانستان به چین ،هند ،آسیای میانه ،ترکیه ،آذربایجان و حتا
کشورهای اروپایی را دارد.
همچنان به گفتهی این آگاهان ،ساخت راه ابریشم ،افغانستان را به
بزرگترین شریک اقتصادی جهان مبدل خواهد کر د و نیز این راه
باعث میشود تا دادوستد تجاری بین افغانستان و چین افزایش یابند.
چین یکی از قویترین کشورهای منطقه است که به ساخت راه
ابریشم عالقهمندی نشان داده است.

اعتراض صنعتکاران هرات به دلیل عدم حمایت دولت از آنان
اطالعات روز :بیش از صد سرمایهگذار هرات دیروز (یکشنبه)
در مقابل شهرک صنعتی این شهر به دلیل عدم حمایت دولت
از صنعتکاران دست به اعتراض زدند .این معترضان گفتند،
افغانستان یک کشور مصرفی است و تولیدات داخلی آن نیاز به
حمایت دارند.
همچنان آنها از بلندبودن قیمت زمین در شهرک صنعتی شهر
هرات شکایت داشتند .هرات از جملهی شهرهای صنعتی در غرب
کشور به شمار میرود که تعداد زیادی از کارخانههای تولیدی را
در خود جا داده است.
صاحب یکی از کارخانههای شهرک صنعتی هرات گفت که آنها
برای دوونیم جریب زمین در بخش جدید این شهرک 310 ،هزار
افغانی در سال گذشته به دولت پرداخت کرده بودند ،ولی فعال

دولت قیمت این زمینها را افزایش داده است.
با اینحال ادارهی حمایت از سرمایهگذاری افغانستان (آیسا) در
برابر این زمینها سی هزار دالر از خریداران درخواست کرده
است .ستار الکوزی ،سرپرست ادارهی آیسا در هرات به رسانهها
گفت که این اداره مجبور است برای تأمین خدمات اساسی در
این شهرک ،در مقابل یک متر مربع زمین 15 ،دالر از خریداران
بگیرد .او همچنان گفت که باید این زمینها به صورت رایگان
به سرمایهگذاران داده شوند ،ولی قیمتی که برای این زمینها
پرداخت میشود ،تنها برای خدمات اساسی به مصرف میرسد.
اعتراض سرمایهگذاران تنها به دلیل قمیتبودن زمین نیست ،بلکه
آنها از نداشتن امکانات کافی در شهرک ،چون نبود پاسگاههای
امنیتی ،جادههای آسفالتشده و کانالیزاسیون درست نیز شکایت

میکنند و میگویند که دولت در رقابت با تولیدات خارجی از
صنعتکاران حمایت نمیکند.
زیادبودن تعرفههای گمرکی یکی دیگر از شکایتهای معترضان
بود و از دولت خواستند تا تعرفههای گمرکی مواد خام اولیه برای
تولیدات کارخانههای داخلی را کاهش دهد.
حمیداهلل خادم ،رییس اتحادیهی صنعتگران هرات به رسانهها
گفت ،ما از لحاظ امنیتی و تعرفههای حمایتی مشکل داریم.
همچنان او افزود که حکومت افغانستان پالیسیای برای سکتور
اقتصادی ندارد.
پیش از این نیز سرمایهگذاران والیت قندهار در اعتراض به دولت
دروازههای کارخانههایشان را بسته بودند و خواستهای مشابهی
را مطرح کرده بودند.

ربودهشدن  19کارمند ماینپاک در پکتیا
اطالعت روز :افراد مسلح ناشناس  19کارمند
یک مؤسسهی ماینپاکی را در والیت پکتیا در
جنوبشرق کشور ربودهاند .عبدالولی صحیح،
معاون والی پکتیا با تأیید این رویداد به رسانهها
گفت که افراد ناشناس روز یکشنبه  19کارمند
ماینپاکی را ربوده و به طرف ولسوالی زرمت که
از نقاط ناامن این والیت به شمار میرود ،بردهاند.
همچنین آقای صحیح گفت« :ماینپاکها در
نقاط جنوبشرقی شهر گردیز ،مرکز والیت

پکتیا مشغول بررسی بودند .تا جایی که برای
ما معلومات رسیده ،افراد ناشناس ماینپاکها را
به ولسوالی زرمت در منطقهی شاهیکوت انتقال
دادهاند».
ت که ربایندگان
همچنان معاون والی پکتیا گف 
چهار موتر ماینپاکان را نیز با خود برده است .در
همینحال ،منابع محلی به رسانهها گفتند که در
این محل  36کارمند ماینپاک مصروف بررسی
محل بودند .از میان این کارمندان  19تن آنان

را ربایندگان با خود برده و بقیه موفق به فرار
شدهاند.
در گزارشها آمده که این ماینپاکها کارکنان
شرکتی به نام «سترلینگ» بودهاند ،اما تا هنوز
در مورد هویت و مشخصات این کارمندان خبر
رسمیای منتشر نشده است .پیشتر از این نیز
در پکتیا و والیتهای دیگر افغانستان کارکنان
شرکتهای ماینپاکی توسط افراد مسلح ربوده
شده بودند که بعد از مدتی آنها را آزاد کردهاند.

این رویداد در حالی اتفاق میافتد که حدود
یکماه قبل پنج کارمند مؤسسهی حمایت از
کودکان از سوی افراد مسلح ربوده شدند که بعد
از دو هفته جسد این کارمندان در شهر ترینکوت،
مرکز والیت ارزگان پیدا شد .همچنان حدود
دوماه پیش  31مسافر از مسیر شاهراه کابل-
قندهار در والیت زابل توسط افراد مسلح ربوده
شدند که تا اکنون از سرنوشت آنها معلوماتی در
دست نیست.

مجلس نمایندگان:
پس از امضای پیمان با امریکا ،وضعیت امنیتی خرابتر شده است
اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس نمایندگان در پیوند به
وخیمترشدن اوضاع امنیتی در کشور میگویند که پس از امضای
پیمان امنیتی با امریکا ،وضعیت امنیتی کشور خرابتر شده و باید
در پیمان امنیتی با امریکا تجدید نظر شود.
همچنان تعدادی از نمایندگان میگویند که امریکا برای از
بینبردن مخالفان مسلح در افغانستان همکاری جدی نکرده است
و از این کشور باید پرسیده شود که چرا در راستای تأمین امنیت
افغانستان همکاری نکرده است .شماری از نمایندگان مجلس
گفتند که رییس جمهور ،رییس اجرایی حکومت و تمام مسؤالن
امنیتی به جلسهی عمومی فراخوانده شوند.
اما مخدوم عبداهلل محمدی ،نمایندهی مردم سمنگان گفت که
مشکالت امنیتی کشور به سطحی نیست که با استجواب مسؤالن
امنیتی در مجلس ،این مشکالت حل شوند .محمد اکبری،
نمایندهی مردم بامیان نیز گفت که فراخواندن مسؤالن امنیتی
به شورای ملی هیچ دردی را دوا نمیکند.
ذکریا سودا ،نمایندهی مردم بدخشان گفت ،افغانستان به خاطر
تأمین امنیت با ایاالت متحدهی امریکا پیمان امنیتی امضا کرد؛
اما بعد از امضای این پیمان ،وضعیت امنیتی روزبهروز بدتر شده

است .او همچنان افزود ،اگر در پیمان امنیتی تجدید نظر شود و
بعد از تجدید نظر امریکا باز هم در تأمین امنیت همکاری نکند،
باید این سند فسخ شود.
برخی از نمایندگان مجلس از کارکرد نیروهای امنیتی کشور انتقاد
کرده و میگویند که نیروهای امنیتی در خصوص تأمین امنیت از
هماهنگی الزم با یکدیگر برخوردار نیستند.
پیمان امنیتی کابل-واشنگتن به تاریخ هشتم میزان سال گذشته
امضا و در ماه عقرب سال گذشته از سوی شورای ملی به تصویب
رسید.
به باور برخی از کارشناسان ،اکنون که اعضای شورای ملی
افغانستان ،امریکا و دیگر متحدان بینالمللی افغانستان نیروهای
امنیتی افغانستان را به کمکاری در راستای تأمین امنیت متهم
میکنند ،باید از امریکار در مورد پیمان پرسیده شود که یکی از
مادههای اصلی آن آوردن امنیت در افغانستان است ،اما حاال بعد از
امضای این پیمان ،امنیت کشور هیچ بهبود نیافته است.
شورای امنیت ملی از داعش حمایت میکند
شماری از نمایندگان مجلس میگویند که شورای امنیت ملی در
افغانستان از پروژهی داعش حمایت مالی میکند .حضرت علی،

یک عضو مجلس نمایندگان گفت« :قسم یاد میکنم که شورای
امنیت ملی همهچیز را در مورد داعش میداند .از همینجا پول هم
داده شده و از داعش حمایت مالی میشود».
او همچنان افزود که رهبران حکومت ،نهادهای امنیتی و
بهخصوص آقای اتمر ،مشاور شورای امنیت ملی ،پاسخ بدهند
که چرا مردم را به کشتن میدهند .همچنان تعداد دیگری از
اعضای مجلس باور دارند که داعش در افغانستان پروژهی
کشورهای خارجی است و شورای امنیت ملی تطبیقکنندهی
آن در افغانستان میباشد .شکیبا هاشمی ،عضو مجلس گفت:
مقامهای امنیتی میگویند که جنگ از جنوب به شمال میرود
و کشورهای خارجی از آن حمایت میکنند .اما شمار دیگری از
اعضای مجلس میگویند که داعش همان طالبان گذشته است .در
همینحال ،عبدالرووف ابراهیمی ،رییس مجلس نمایندگان گفت
که فردا در کمیسیونهای مجلس در مورد مسایل امنیتی بحث
شود و نتیجهی صحبتها با هیئت اداری در میان گذاشته شود.
او همچنان افزود که مسؤالن امنیتی به پرسشهای نمایندگان
جواب قانعکننده نداده و باید به سوالهای نمایندگان جوابهای
قناعتبخش داده شود.

کشته و زخمیشدن  12شورشی مسلح
اطالعات روز :وزارت دفاع کشور در خبرنامهای اعالم کرده
که در دو روز گذشته در عملیات نیروهای ارتش در مربوطات
مهترالم مرکز والیت لغمان 4 ،شورشی مسلح کشته و  8تن دیگر
بازداشت شدهاند.
وزارت دفاع هدف این عملیات را پاکسازی این مناطق از وجود

شورشیان و استقرار صلح و ثبات در این مناطق گفته است.
همچنان در خبرنامه آمده است که از نزد این شورشیان مقداری
مواد انفجاری و جنگافزار نیز به دست آمده است.
در این عملیات  26حلقه ماین کشف و خنثا شده که از چندین
حملهی انتحاری جلوگیری کرده است.

همچنان در خبرنامهی وزارت دفاع آمده است به اثر انداخت
سالحهای سنگین از سوی شورشیان و انفجار ماین کنار جاده2 ،
تن از نیروهای ارتش کشته شدهاند .این در حالیست که نیروهای
امنیتی در ماه جاری چندین عملیات را در تعدادی از والیتهای
ناامن راهاندازی کردهاند.

اشرف غنی و مخمصهی طالبان
حلمشکلطالبانمانندهمیشهدستنیافتنیاست

برگردان :حمید مهدوی

منبع :دیپلمات
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

من چه میدانم،
بروید از یکی دیگه بپرسید!

اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،در بیش از
ششماه نخست تصدیاش ،احتماالً هم در زمینهی
نظامی و هم در زمینهی گفتوگوها با طالبان ،به
همان اندازه از دستیابی به موفقیت دور بوده که
در نخستین روز رسیدن به قدرت دور بود .غنی در
مراسم تحلیفش در حالی که گزینهی نظامی را آزاد
گذاشت ،از طالبان دعوت کرد که به روند سیاسی
بپیوندند و از طریق گفتوگوها به مشکل جنگ پایان
دهند.
این رویکرد دوجانبه نسبت به طالبان ،توسط حامد
کرزی نیز دنبال شد .غنی ،دقیقاً مانند رییس جمهور
پیش از خودش ،در هردو جبهه با چالش مواجه
است؛ هرچند تمایل غنی به دوستی با پاکستان،
تغییریست در سیاست کرزی که در سالهای اخیر
حکومتش دنبال میکرد .افغانستان تعهد کرده است
که بر پایگاههای تحریک طالبان پاکستان در خاک
افغانستان عملیات نظامی خواهد کرد .یک فرمانده
تحریک طالبان پاکستان را به این کشور تسلیم کرد
و حتا از درخواست اسلحه از هند صرف نظر کرد.
تمام این امتیازها که به امید عمل باالمثل از طرف
پاکستان داده شدهاند ،به عنوان خطر محاسبه
شدهاند.
پاکستان کمک به روند مصالحه را پیشنهاد کرده
است؛ اما تا امروز پیشرفت در این زمینه کافی نبوده
است .مقامهای حکومت افغانستان اذعان کردهاند
که هیچ دسترسیای به طالبان نداشتهاند .برای غنی
که با وجود مخالفت شدید داخلی ،هزینهی سیاسی
قابل توجهی را در راستای جلب حمایت پاکستان
سرمایهگذاری کرده است ،باید نگرانکننده باشد.
باوجود بیاعتمادی شایع و خشم موجود علیه
پاکستان در افغانستان ،تالشهای غنی به طور
شگفتانگیزی در کشور نگرانیهایی را ایجاد
کرده است .منتقدان میگویند که پاکستان در
گذشته نتوانسته به تعهدات مشابهش عمل کند.
گزارشها مبنی بر اقداماتی چون ممنوعیت [فعالیت]
گروههایی چون شبکهی حقانی رد شدهاند و بیشتر
تالشهایی برای صحنهسازی خوانده شدهاند تا
اینکه بازتابدهندهی صداقت راولپندی باشند.
احتماالً صرف یک تالش واقعیتر و همنواتر در
راستای ریشهکن ساختن زیربنای ترور در خاک
پاکستان میتواند مفکورهی مردم افغانستان
نسبت به ارتش پاکستان را تغییر بدهد .در حالی
که بهراحتی میتوان راولپندی را مورد انتقاد قرار
داد ،ناکامی [پاکستان] در آوردن طالبان روی
میز گفتوگوها ،احتماالً میتواند بازتابدهندهی

اختالفهای داخلی به یکسو،
دستیابی به هر گونه توافق
با طالبان هنوز مشکل است.
طالبان همچنان خودشان را
حاکمان مشروع کشور و سیستم
دموکراتیک فعلی در افغانستان
را تحمیل غیرقانونی غرب با
کنترول واشنگتن میدانند.
باتوجه به این خودآگاهی ،طالبان
اگر و هر زمانی که به میز مذاکره
بیایند ،بعید است از خواستههای
اصلیشان -خروج کامل نیروهای
خارجی ،آزادی زندانیان طالبان
و بازنویسی قانون اساسی
افغانستان به قانونی که بیشتر
با شریعت همآهنگی داشته
باشد -عقبنشینی کنند؛ چیزی
که برای کابل قابل قبول نیست.
بنابراین ،بعید است که منافع
متضاد دو طرف بدون موجودیت
نوعی از سازش از سوی دوطرف،
باهم وفق داده شوند.

محدودیت نفوذ این کشور بر این گروه باشد و یک
مانع کالن گفتوگوها ،خود طالبان باشند.
طالبان یک سازمان همگن نیست و نه در زمینهی
گفتوگوهای صلح در این گروه اتفاق نظر وجود
دارد .هرچند گفته شده است که مال عمر -که
هنوز عالیترین مقام فرماندهی طالبان است -و
شورای کویته از گفتوگوهای صلح طرفداری
میکنند؛ اما تعدادی از فرماندهان انفرادی این
گروه از گفتوگوهای صلح حمایت نمیکنند .غیبت
دیرهنگام عمر از انظار عمومی ،متحد نگهداشتن
اعضای گروه طالبان را برای رهبری این گروه مشکل
ساخته است .مشخص نیست که شورای کویته چه
اندازه از تمام این جنبش نمایندگی میکند یا آیا این
شورا توانایی تحمیل ارادهاش بر گروههای مخالف
را دارد یا خیر .ورود دولت اسالمی در منطقه ،که
حملهی کالن اواخر هفتهی گذشته نشان دهندهی
آن بود ،نیز وضع را پیچیدهتر میسازد ،چون دولت
اسالمی جاگزینی را برای فرماندهان سرخورده و
محروم طالبان فراهم میکند؛ فرماندهانی با شورای
کویته اختالف دارند و احتماال مایل نیستند هرگونه

توافق با حکومت را بپذیرند.
اختالفهای داخلی به یکسو ،دستیابی به هر
گونه توافق با طالبان هنوز مشکل است .طالبان
همچنان خودشان را حاکمان مشروع کشور و
سیستم دموکراتیک فعلی در افغانستان را تحمیل
غیرقانونی غرب با کنترول واشنگتن میدانند.
باتوجه به این خودآگاهی ،طالبان اگر و هر زمانی
که به میز مذاکره بیایند ،بعید است از خواستههای
اصلیشان -خروج کامل نیروهای خارجی ،آزادی
زندانیان طالبان و بازنویسی قانون اساسی افغانستان
به قانونی که بیشتر با شریعت همآهنگی داشته
باشد -عقبنشینی کنند؛ چیزی که برای کابل قابل
قبول نیست .بنابراین ،بعید است که منافع متضاد
دو طرف بدون موجودیت نوعی از سازش از سوی
دوطرف ،باهم وفق داده شوند.
توازن نظامی
توازن نظامی در میدان نبرد میان دوطرف ،احتماال
سرانجام قدرت چانهزنی آنها در جریان گفتوگوها
را تعیین خواهد کرد .بعید است بنبست موجود به
طور چشمگیری به نفع یکی از دوطرف واقع شود.
طالبان انعطافپذیر باقی ماندهاند و تاختوتازهای
قابل توجهی را در جنوب و شرق افغانستان انجام
دادهاند .نیروهای ملی امنیتی افغانستان توانایی
مقاومت در برابر شورشیان در فصل جنگ آینده را
دارند؛ اما در موقفی نخواهند بود که آسیب ماندگاری
بر شورشیان وارد کنند .تصمیم باراک اوباما مبنی
بر ارزیابی دوبارهی برنامههای خروجش از منطقه
و تعهد کمکهای نظامی به نیروهای ملی امنیتی
افغانستان تا سال  ،2017برای غنی ،در زمان
مناسب واقع شدهاند .ایاالت متحده همچنان از
نیروهای ملی امنیتی افغانستان پشتیبانی هوایی و
دیگر کمکهای لوجیستیکی میکند تا موقف این
نیروها ،علیه طالبان ،در جریان حمالت بهاری
و تابستانی تقویت شود .تعهدات اخیر ایاالت
متحده دستکم گرفته شوند .با اینحال ،اثرگذاری
نیروهای باقی مانده را گذر زمان مشخص خواهد
کرد ،بهویژه از آنجایی که نیروهای خارجی ،حتا در
زمانی که تعدادشان به بیشترین حد رسیده بود،
توانایی واردآوردن ضربهی قابل توجهی بر طالبان را
نداشتند .عالوه بر این ،اگر در برنامهی باراک اوباما
مبنی بر خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان
تا سال  2017تغییر نیاید ،طالبان که از سیزده سال
عملیات ناتو جان سالم به در بردهاند ،چند سال دیگر
صبر خواهند کرد .گذر زمان هم چنان به نفع طالبان
است.

گویند که روزنامهای در ایران ،وقتی دیده رییس جمهور افغانستان هم کراوات
پوشیده هم تسبیح به دستش است ،آن را تیتر درشت کرده و نوشته که همسایه
با «تسبیح» و «کراوات» آمد .وقتی روزنامه به دست آقای روحانی رسیده ،حی
علیالفریاد کرده و گفته که راست است ،به خدا اولینبار است میبینم روزنامه هم
راست میگوید .من خودم دیدم که جناب سید اشرف غنی کراوات پوشیده بود
و تسبیح هم به دست داشت .سپس آقای روحانی گوشی را ورمیدارد ،شمارهی
یکی بزرگتر از خود را دایر کرده و بعد از خوشوبش به لهجهی تهرونی،
میگه که آغا! من اُ ُفغ متزلزل بساط پهنشدهی دههی  60را شدیداً روشن و
امیدوارکننده میبینم .میخواهم عرض کنم که طی تمام این سالها ،یعنی از
زمانی که شیطان بزرگ زدند به خط مخالفت هستهای با ما ،ملت ما دست
روی دست نگذاشته و چنان کردهاند که حضرت جنابعالی آن را جزء اخالق
شهروندان مدینهی فاضلهی آقای افالطون میدونست .میدونی چه شده آغا؟!
یکی از روزنامهها امروز تیتر زده که همسایه با «تسبیح» و «کراوات» آمد .ببینم،
اص ً
ال تو میدونی این یعنی چه؟
آغا :نه نمیدونم ،انگار بنده از پشت کوه دماوند اومدهام اونم با االغ! بلی که
میدونم .اشارتی است به متمایلبودن همتای افغانیای تو به آمریکا و عربستان!
غیر از اینه؟! یعنی ما باید حواسمون جمع باشه.
روحانی :اینقدر گیر نده به من ،هی میگی همتای افغانیای تو ،همتای روسیای
تو ،همتای پاکستانیای تو ،همتای یمنیای تو .درسته که شما تو این دنیای
پدرسگ همتا ندارید ،اما به نظر من خوب نیست اینگونه به من کنایه بزنید.
بعدش ،میدونم حال و حوصلهی خوندن متنش را نداشتید .تو متن صریح نوشته
که رییس جمهور غبلی یا به غول شما ،همتای افغانیای غبلی من وقتی به
ایرانزمین میآمد ،با جامهی بومی خودشون میآمد ،اما این همتای افغانیای
فعلی بنده ،جامه عوض کرده ،هرچند که همهجا نشون میده هنوز در بند اسالم
است و تسبیح میگرداند.
آغا :ببین عزیز دل برادر! اگر خدا ریا نکند ،مواظب این همتایت باش .شبیه غبلیه
نیست ها ،یه وقت تالش نکنی بهش حغه بزنی .ممکنه نیش بزنه ،اونم نیش
زهری.
روحانی :دستت درد نکنه آغا! فکر کردی من هالو ام؟! نه واغع ًا فکر کردی من
هالو ام؟ ما کلی برای آیندهمون برنامه ریختیم ،تفاهمنامه امضا کردیم .تازه،
حاشیهشو هم باز گذاشتیم تا هر که رندتر بود ،بازی کنه! اونا حداغل  120سال
از ما عغبه! میدونی یعنی چه؟ یعنی اینکه وضع اونا در حد تیم ملی کریکتشون
خرابه.
آغا :من نگرانتم پسر! این مزخرفات چیه تحویل من میدی؟
روحانی :نمیخواد نگران باشی! تو نگران پانغراس خودت باش .نکنه باز هم
ترک ورداره و استخراج نفتمون یک هفته تعطیل شه! دفعهی قبل که رفتی تو
تخت بیمارستان 7 ،درصد افزایش تورم داشتیم .این دفعه رو نمیدونم چند درصد
افزایش پیدا میکنه ،ولی اینرو میدونم که وضع مردم خودمون هم خراب میشه
در حد بوندسلیگا.
آغا :آخشش طفلک! چهغد افتادی به فکر مردم! کاری نکن که تورو هم مث اون
یکی دیگهات ممنوعالتصویر و ممنوعالصدا کنم.
روحانی :جان من؟! یعنی تو هنوز هم دستوردار نیستی! نمیشه یه مدت هم
خودت خلوت کنی هم ملتو بذاری یک کمی زندگی کنن؟ من آخر سر نفهمیدم
تو از این دنیا چه میخوای! بابا فردا پسفردا میری پیش یارو .اونوقت نمیگن که
ناسالمتی ما همکار بودیم؟!
آغا :ببین بچه! پاتو از گلیمت درازتر نکن! حاال هم برو پی کارت و اینغد پای
گوش من ِزر نزن!
روحانی :چشم! رفتیم که ببینیم دنیا به کجا رسیده .میخوام یه نفرو پیاده کنم.
خالصه! مکالمه پایان مییابد و آقای روحانی میرود سر کارش! آغا هم میپردازد
به امور واجبی.
اما مضحکبودن فرم ظاهری رییس جمهور ما به قوت خودش باقی است .تیپ
ظاهری هر رییس جمهور ،بخواهیم نخواهیم ،مسئله است .اینکه چه توجیهی
پشت این تیپ مضحک رییس جمهورمان نهفته است ،بماند سر جایش! به
راستی که کمی مضحک است .تسبیح ظاهراً برای درودفرستادن حمل و گردانده
میشود .اینکه اشرف غنی حتا در سفرهای رسمی و دیپلماتیکش آن را با خود
دارد ،بهراستی هم خندهدار است .هرچه باشد ،برای درود فرستادن نیست .مث ً
ال
نمیشه همان لحظه که آقای غنی با آقای روحانی روی همکاریهای اقتصادی
سخن میگفته و هرکدام با توجه به منافع اقتصادی ملیشان استدالل میکرده،
اشرف غنی درود هم فرستاده باشد ،ولی قطع ًا دانههای تسبیح را با انگشتانش
میگردانده .حاال نگویید که من به چه حقی مقام آرایشگر رییس جمهور را
گرفتهام و هی تالش دارم که او را آرایش کرده به ممالک دیگر بفرستم .قصد
آرایش را ندارم ،نمیتوانم داشته باشم ،دوست دارم رییس جمهور ما وقتی به
کشور دیگری میرود ،تمسخر نشود یا کمتر تمسخر شود .او خودش نمیداند،
شما اگر دیدید ،به او بگویید که جنابعالی! آپدیت باش!
البته گفته میشود که ایشان تصمیم گرفته در واکنش به برداشت ایرانیها از
تسبیح و کراوات ،در سفر بعدی تسبیح نیممتره ،شاید هم یکمتره ،با خود ببرد
و کمی روی ُمخ همسایهی خود راه برود .من چه میدانم ،بروید از یکی دیگه
بپرسید!
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سوادآموزی،

گامی برای توسعهی افغانستان
گزارشگر :کبیر دریاوش

معینیت سوادآموزی وزارت معارف کشور از روز جهانی سواد
با برگزاری نشستی در کابل تجلیل کرد .در این برنامه روال
غنی بانوی نخست افغانستان ،سرور دانش معاون دوم ریاست
جمهوری ،هیروشی داکاشی ،سفیر جاپان ،رییس دفتر سازمان
یونسکو در کابل و مسئوالن وزارتخانههایی که عضویت
کمیتهی ملی سوادآموزی را دارند ،شرکت کرده بودند.
خانم غنی در سخنرانیاش سوادآموزی را حق بشری دانست و
گفت که سواد وسیلهی توانمندسازی انسان است و سواد و
دانش در توسعهی اجتماعی و اقتصادی جامعهی افغانستان
نقش مهمی دارد .تقویت صلح و ارزشهای دموکراسی ،کاهش
گومیر مادران و بهبودی وضعیت زندگی زنان ،نیازمند
مر 
توجه به تقویت سوادآموزی است .خانم غنی گفت ،باوریکه
میگویند بزرگساالن به خاطر کهولت سن نمیتوانند سواد
بیاموزند ،پایهی علمی ندارد .دانشاندوزی انسان وابسته به
زمان و مکان نیست.
سرور دانش ،معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانیاش در
این نشست ،نقش سوادآموزی را در راستای توسعهی پایدار،
خودکفایی اقتصادی و بلندرفتن سطح زندگی مردم افغانستان
مهم دانست و گفت ،سوادآموزی باید به یک فرهنگ تبدیل
شود .فقر ،خشونت و اعمال تروریستی و انتحاری ریشه در
بیسوادی و سطح پایین آگاهی در جامعه دارد.
هیروشی تاکاشی ،سفیر جاپان با بیان این ضربالمثل که
«نمیتوان بدون آتش چراغ روش کرد» ،کسب دانش و
بلندرفتن سواد را برای شهروندان افغانستان ضروری دانست و
گفت که مردم افغانستان بدون برخورداری از دانش و آموختن
مهارتها نمیتوانند کشورشان را توسعه دهند.
سطح سواد در کشور
میزان سواد افغانستان به دلیل بیش از  35سال جنگ و
بدبختی که باعث فروپاشی نهادهای آموزشی و تحصیلی آن
شد ،در پایینترین سطح قرار دارد .بر بنیاد ارزیابیای که در
سالهای  2011و  2012صورت گرفته ،سطح سواد در میان
افراد باالی  15سال  31.4درصد میباشد .بر اساس تفکیک
جنسیتی 45 ،درصد مردان افغانستان باسوادند و سطح سواد
در میان زنان کشور  17درصد میباشد و زنان روستانشین 5
درصدشان از سواد خواندن و نوشتن برخوردارند.
بر بنیاد این ارزیابی ،برای سوادآموزی و بلندبردن سطح سواد
در جامعهی افغانستان ،باید تالش شود .این در حالیست
که بعد از سقوط حاکمیت طالبان و به وجودآمدن نظام جدید،
دروازههای مکتبها به روی پسران و دختران افغانستان
باز شدند و معارف و تحصیالت عالی توجه جامعهی جهانی
را به خود جلب کرد .بر اثر این چرخش ،اکنون بیش از ده
میلیون کودک در افغانستان به مکتب میروند .اما با آنهم،
به دلیل حاکمیت طالبان بر بخشهای کشور و باورهای سنتی،
میلیونها کودک واجد شرایط رفتن مکتب ،از آموزش محروم
میباشند.
راهکارهای رشد سواد
سرور دانش ،معاون دوم ریاست جمهوری گفت که برای
تقویت سوادآموزی نیاز به آموزش آموزگاران ویژهی سوادآموزی
و ترتیب نصاب درسی سوادآموزی مبتنی بر معیارهای جدید
آموزشی است .آقای دانش میگوید که از سوادآموزان موفق
باید تقدیر شود و دولت برای بلندرفتن سطح سواد بزرگساالن،
کمپاین تشویق سرتاسری راهاندازی کند .به گفتهی او،
رشد سواد در افغانستان نیازمند همکاریهای نهادهای مهم
اجتماعی مانند رسانهها ،نهادهای دینی و آموزشی و در بخش
مالی ،همکاری بینالمللی است.
دستآوردها در عرصهی سوادآموزی
وزارت معارف افغانستان میگوید ،برای بیرونآمدن از این
مشکل اساسی ،برنامهی استراتژیک ملی ( ،)NESPاستراتژی
ملی توسعهی افغانستان ( )ANDSو طرح سواد برای توانمندی
( )LIFEرا با همکاری جامعهی بینالمللی در افغانستان برگزار
کرده است.
معینیت سوادآموزی این وزارت همچنان میگوید ،برنامهی
ارتقای سطح سواد در افغانستان « »ELAIاز سال  2008تا
حال با تمویل کشورهای جاپان ،سویدن و فنلند در والیتهای

نیکمحمد که از والیت جوزجان میباشد و فع ً
ال در انستیتوت اداره و حسابداری این والیت مصروف تحصیل
است ،میگوید که هنوز دانشآموز مکتب بود که مرتکب جرم شد و به زندان افتاد .در زندان شامل برنامهی
سوادآموزی و آموزش مهارتها به زندانیان شد .این برنامه او را کمک کرد تا بعد از آزادشدن از زندان،
آموزشهای دورهی مکتب را موفقانه پشت سر بگذارد و با شرکت در امتحان کانکور ،به انستیتوت حسابداری
راه یابد .او میافزاید که اگر در برنامهی سوادآموزی اشتراک نمیکرد ،اکنون دانشجو نمینبود ودر زندگیاش
تغییری نمودار نمیشد.
مختلف افغانستان برگزار شده است .این معینیت میافزاید،
این برنامهی در مرحلهی نخست در سالهای 2010-2008
با پوشش جغرافیایی والیتهای بدخشان ،بلخ ،بامیان،
دایکندی ،غور ،سمنگان ،ننگرهار ،پکتیکا و وردک ایجاد شد.
در مرحلهی دوم ،در سالهای  2013-2010هجده والیت را
تحت پوشش قرار داد که عبارت از بلخ ،بادغیس ،بدخشان،
بامیان ،دایکندی ،فاریاب ،غزنی ،غور ،خوست ،کنر ،ننگرهار،
نیمروز ،نورستان ،پکتیکا ،سمنگان ،ارزگان ،وردک و زابل
میباشد.
معینیت سوادآموزی میگوید ،مرحلهی سوم این پروژه که
هدف از آن فراهمسازی زمینهی سوادآموزی برای  630هزار
سوادآموز در  30والیت افغانستان میباشد .این برنامه در
سه سال ( )2016-2013در والیتهای بدخشان ،بامیان،
بادغیس ،بلخ ،دایکندی ،فاریاب ،غزنی ،غور ،کنر ،خوست،
نورستان ،نیمروز ،ننگرهار ،سمنگان ،ارزگان ،وردک ،زابل،
پکتیکا ،قندهار و لغمان با تمویل دولت جاپان و در والیتهای
کابل ،تخار و سرپل با کمک کشور فنلند به انجام میرسد.
افزون بر این ،محمد حقبین ،سرپرست وزارت سرحدات ،اقوام
و قبایل میگوید که چهل هزار تن از باشندگان والیتهای
سرحدی را به کابل انتقال داده و زمینهی آموزش را در کابل
برای آنان مساعد ساخته است.
اکرامالدین یاور ،معین اداری وزارت امور داخله نیز گفت،
به تعداد  25هزار صنف سوادآموزی را با همکاری مؤسسات
بینالمللی مانند یونسکو و جیآیزید برگزار کرده است.
او گفت ،کمیتهی ملی سوادآموزی و وزارت امور داخله در
نشستی مشترک روی تهیهی طرزالعملی مبنی بر اجباریسازی

سوادآموزی کار میکند که تا هنوز تصویب نشده است.
وزارت داخله میگوید ،برنامهی سوادآموزی برای تقویت
پولیس افغانستان (لیپ) در دو مرحله؛ مرحلهی اول از جون
کونیم سال (نوامبر
 2011به اینطرف و مرحلهی دوم در ی 
 2013تا جون  )2015راهاندازی شد که توسط کشور جاپان
تمویل میشد و هدف آن برگزاری برنامههای سوادآموزی
برای پولیس افغانستان و ایجاد صنفهای باکیفیت از طریق
ظرفیتسازی بود .وزارت داخله میافزاید ،هدف بعدی این
برنامه ،تقویت بیشتر و ارتقای ظرفیت ساختاری بخش
سوادآموزی در زمینهی آموزش آموزگار ،ادامهی کورسهای
سوادآموزی برای پولیس افغانستان و توسعهی ممد درسی و
نشراتی میباشد.
همچنان رییس دفتر یونسکو میگوید ،در نظر دارند تا
اواخر سال  2016میالدی  640هزار شهروند افغانستان را از
برنامههای سوادآموزی فارغ دهند که این برنامه تا هنوز 30
والیت افغانستان را تحت پوشش قرار داده است .او میافزاید،
با وزارت داخلهی افغانستان همکاری کرده و برنامههای
سوادآموزی برای پولیس را راهاندازی کرده است و در نظر دارد
تا ختم سال جاری دو هزار پولیس افغانستان را باسواد کنند.
همچنان سفیر جاپان در افغانستان میگوید ،دولت جاپان از
چندین سال بدینسو برنامههایی را برای سوادآموزی و آموزش
مهارت در افغانستان برگزار کرده است.
در همین حال ،سرپرست وزارت معارف از وزارتهای داخله،
دفاع ،امور زنان ،حج و اوقاف ،اطالعات و فرهنگ ،زراعت،
احیا و انکشاف دهات ،سرحدات ،اقوام و قبای ل و وزارت کار
و امور اجتماعی به دلیل همکاریهایشان با وزارت معارف

قدردانی کرده و افزود ،معینیت سوادآموزی با این وزارتها
برنامههای مشترکی را به پیش برده که تا هنوز ادامه دارند.
نمونههایی از مؤثریت سوادآموزی
نیکمحمد که از والیت جوزجان میباشد و فعالً در انستیتوت
اداره و حسابداری این والیت مصروف تحصیل است،
میگوید که هنوز دانشآموز مکتب بود که مرتکب جرم شد
و به زندان افتاد .در زندان شامل برنامهی سوادآموزی و
آموزش مهارتها به زندانیان شد .این برنامه او را کمک کرد
تا بعد از آزادشدن از زندان ،آموزشهای دورهی مکتب را
موفقانه پشت سر بگذارد و با شرکت در امتحان کانکور ،به
انستیتوت حسابداری راه یابد .او میافزاید که اگر در برنامهی
سوادآموزی اشتراک نمیکرد ،اکنون دانشجو نمینبود ودر
زندگیاش تغییری نمودار نمیشد.
ی از قندهار میگوید ،وقتی که هفت ساله بودم،
پنیره ،دختر 
خانودهام مرا به دلیل مشکالت اقتصادی و امنیتی شامل
مکتب نکرد .اما او خودش را شامل برنامهی سوادآموزی کرده
و اکنون دانشآموز صنف نهم مکتب است .پنیره از دولت
میخواهد تا در راستای تعلیم زنان و دختران والیت قندهار
توجه بیشتری به خرچ دهد.
پروین ،خانمی که در کابل زندگی میکند و خیاط است ،بهتازگی
از دورهی سوادآموزی فارغ شده است .پروین میگوید ،قبل از
این در خواندن تابلوها و کارتهای دعوت مشکل داشت و حتا
اعداد را خوانده نمیتوانست .به خاطر همین مشکل ،لباسها
را با دست اندازهگیری کرد .او اکنون بعد از فراغت از دورهی
سوادآموزی ،نه تنها در خواندن و نوشتن مشکل ندارد ،بلکه
لباسها را نیز با استفاده از متر اندازهگیری میکند.
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تبادلهی خطرناک
رحمتالله ارشاد

یادداشتهایسخیدادهاتف

خریدار تو هستم

منابع محلی ولسوالی جاغوری دیروز افشا کردند
که ریاست امنیت ملی تصمیم دارد برای رهایی
 31مسافر ربودهشده از والیت زابل ،زندانیان این
گروه را با آن مسافران ربودهشده تبادله کند .امنیت
ملی ظاهرا ً این تصمیم را به دلیل فشارهایی که از
سوی مردم و فعاالن جامعهی مدنی و رسانهها بر
حکومت تحمیل شده است ،میگیرد .اما آیا این
تصمیم درست است؟ آیا این راهحل به نفع مردم
افغانستان است؟
 -1بدون هیچشکی ،دولت مکلف است برای
رهایی این ربودهشدهها تالش کند تا آنان از بند
تروریستان رها شوند .اما تبادلهی ربودهشدهها تنها
راهحل این موضوع نیست و معقولترین راهحل هم
نیست .دولت میتوانست با حمایت میانجیگران
قومی و رسوم محلی ،گره از این مشکل بگشاید و
ربودهشدهها را رها کند .همچنان دولت میتوانست،
عملیات نظامی درازمدت و قدرتمندی در راستای
رهایی این مسافران به اجرا بگذارد و از راه جنگ
در پی رهایی این مسافران باشد.
 -2حاال که راهحل نهایی حکومت برای
پایانبخشیدن به این گروگانگیری ،تبادلهی
ربودهشدههاست ،این راهحل کوتاهمدت برای
ل
رهایی فقط  31نفر یا  29نفر است .این راهح 
اما در درازمدت خودش بانی یک مشکل کالنتر
در سطح کشور است .رهایی مسافران از سوی
تروریستان در بدل رهایی تروریستان از سوی
دولت یا خانوادههای ربایندگان ،منجر به تقویت
گروگانگیری و آدمربایی خواهد شد .آزادی
مسافران در بدل آزادی زندانیان تروریست ،نتیجهی
واضحش این است :تروریستان و گروههای مسلح
و بیکار ،پس از این بیشتر آدمربایی خواهند

حاال که راهحل نهایی حکومت برای
پایانبخشیدن به این گروگانگیری ،تبادلهی
ربودهشدههاست ،این راهحل کوتاهمدت
برای رهایی فقط  31نفر یا  29نفر است.
ل اما در درازمدت خودش بانی
این راهح 
یک مشکل کالنتر در سطح کشور است.
رهایی مسافران از سوی تروریستان در
بدل رهایی تروریستان از سوی دولت یا
خانوادههای ربایندگان ،منجر به تقویت
گروگانگیری و آدمربایی خواهد شد.
آزادی مسافران در بدل آزادی زندانیان
ت ،نتیجهی واضحش این است:
تروریس 
تروریستان و گروههای مسلح و بیکار،
پس از این بیشتر آدمربایی خواهند کرد
تا باج بیشتر و امتیاز بیشتری به دست
بیاورند .از اینرو ،چنین معاملهای بدون
شک منجر به تقویت یک تجارت خواهد
شد .تجارتی که آدمربایی ،هزارهربایی،
تاجکربایی یا ازبکربایی و پشتونربایی
موضوع اصلی آن خواهد بود.

کرد تا باج بیشتر و امتیاز بیشتری به دست
بیاورند .از اینرو ،چنین معاملهای بدون شک منجر
به تقویت یک تجارت خواهد شد .تجارتی که
آدمربایی ،هزارهربایی ،تاجکربایی یا ازبکربایی
و پشتونربایی موضوع اصلی آن خواهد بود .این
معاملهی گروههای تروریستی ،دزدان و نیروهای
درمانده و فقیر افغانستان را در مناطق مختلف
افغانستان وادار خواهد کرد که به آدمرباهایی تبدیل
شوند که آدمرباییشان نانآور و سودآور باشد.
 -3خطر دیگری نیز وجود دارد .ما نمیدانیم که
دولت چه کسانی را در بدل رهایی این مسافران

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

از زندانهای امنیت ملی رها میکند .خانوادههای
ربایندگان؟ تروریستان؟ یا چه کسی و چه گروهی؟
از آنجایی که هویت این افراد مشخص نیست،
احتمال اینکه تروریستان خطرناک از زندان رها
شوند ،وجود دارد .رهایی تروریستان خطرناک
همانطور که میتواند توجیهش این باشد که در بدل
رهایی ربودهشدهها آنها را آزاد کردیم ،میتواند با
این نیت نیز صورت بگیرد ک ه دولت این تروریستان
را رها کند ،تا مشوقی باشد برای گفتوگوهای
صلح .در هردو صورت ،آن تروریستان که چنین
راحت رها شوند ،دوباره به جنگ بر خواهند
گشت و انسانهای بیگناه بیشتری را خواهند
ربود و انتحار و انفجار بیشتری را سازماندهی
خواهند کرد .حاال نگرانی بزرگ این است که
دولت تروریستان را با اهداف و انگیزههای سیاسی
خودش رها کند و منتش را بگذارد سر هزارهها
و مردم افغانستان .این بدترین شکل بازی است.
ممکن است تروریستان خطرناکی شامل افرادی
باشند که رها شون د و این ممکن است صرف به
این نیت که مشوقی باشد برای نشستن طالبان در
پشت میز گفتوگوهای صلح ،اما دولت آن را
خونبهای کسانی قلمداد و معرفی خواهد کرد که
ربوده شدهاند.
از اینرو ،تبادلهی ربودهشدهها خطرناک
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است و راهحلی موقتی .این راهحل میتواند موجی
از آدمربایی را در کشور به راه بیاندازد که آنگاه
دولت نتواند دامنهی آن را جمع کند .لذا این راهحل
منطقی نیست و نمیتواند آخرین گره را باز کند.
این راهحل مشکالت بیشتری خلق خواهد کرد.
مشکالتی که در آینده نه مردم تحمل آن را خواهند
داشت و نه دولت قادر به حل آن خواهد بود.

نزدیک خانهی ما بازاری است پرجوش .در این بازار
هر چیز هست :کفش ،کاله ،خوردنی ،نوشیدنی،
اسباب خودنمایی ...همهچیز .در آخر این بازار ،یکی
از دوستان ما دکان دارد .مرد ترشرویی است به نام
کاکا غیرت .هر بامداد پیش از دیگران دکان خود را
باز میکند .پشهکش خود را از سر دخل بر میدارد
و روی تُشکچهی گلداری مینشیند و چشم به
در میدوزد .کاله سفیدش همان کاله سفید سابق
است ،اما ریش سیاه سابقش حاال بیشتر سفید است
تا سیاه .لبخند سابق هم نداشت ،حاال هم ندارد.
کفشهایش همیشه جوره اند .ما که خرد بودیم ،حتا
از کفشهای جورهاش بر پایپاک دکان میترسیدیم.
کاکا غیرت معتقد است که جنسهایی که دکانداران
دیگر در دکان خود میگذارند ،به دو جو نمیارزند.
میگوید « :اصل نیستند» .خودش جنسهای اصل
دارد ،اما به دالیل نامعلوم هیچکس از او چیزی
نمیخرد .گاهی که آدم ناشناختهای به دکان او
میآید ،پیش از آنکه بتواند چیزی بخرد ،سر خود
را به چپ و راست تکان داده و راه خود را گرفته
میرود .کاکا غیرت میگوید که مردم خرند ،وگرنه
هر جنس او ده برابر جنسهای دیگران ارزش دارد.
در یکی از قفسههای دکان او جعبهای هست پر
از باطری رادیو .باطری تونیکس .هفده سال پیش
آن را آورده بود .شرکت تونیکس همان هفده سال
پیش بسته شد و از یاد مردم دنیا رفت .اما کاکا
غیرت بر این باور است که باطریهای تونیکس شاه
باطریهایند و روزی خواهد رسید که مردم پیش او
زاری کنند که یکی-دو تا از آن باطریها را به آنان
بدهد و او بگوید که نمیشود ،خودش کارشان دارد.
کاکا غیرت سابق به غیرت خود مشهور بود ،اما حاال
که پیر شده ،هرچند از غیرتش چیزی کاسته نشده،
ولی بازاریها چندان به قصهاش نیستند .حتا شده
که علن ًا مسخرهاش کنند .یکی از دکانداران شر و
شوخ میگوید:
«کاکا غیرت معجزه دارد ،جنس دکانش نه هیچ کم
میشود و نه هیچ زیاد».
کاکا غیرت پیر شده ،ولی دریای خروشانی از خشم
دارد .خدا نکند به غضبش گرفتار شوید .کوههای
سر به فلک کشیدهی غیرتش همچنان استوارند.
او قلب بازار است .همیشه مورد تهاجم نامردان و
بیگانگان بوده ،اما هرگز خم به ابرو نیاورده .دکانش
مشتری و جنسش خریدار ندارد ،اما چه باک.
پیش خود سربلند است .همه از او متنفرند ،ولی
او وجدان آسودهای دارد .زشت ،بیادب ،فحاش و
تندخو است ،اما ایمان و اعتماد بهنفسش بینظیرند.
همهی مردم بر ضد اویند ،اما او خدا را دارد و همان
برای او کافی است.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Abdullah Watandar
دوگانگیهای ما
برخی از روزنامههای ایران ،نیکتایی و تسبیحانداختن
غنی را سوژه قرار دادند .یکی از روزنامههای ایران نوشته
است:
«در حالی که حامد کرزی ،رییس جمهوری پیشین افغانستان ،معموال با لباس محلی
خود دیپلماسی بومیتری را بروز میداد ،اشرف غنی احمدزی در سفر به ایران از
پوشش کت ،شلوار و کراوات استفاده کرد»...
در اینکه ایرانیها نسبت به ما در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند ،شکی نیست.
وضعیت ما و ایرانیها اصال قابل مقایسه نیست .اما آیا همین دو وضعیت بسیار متفاوت،
نباید دلیل مدارای بیشتر همسایهی پیشرفتهتر و تواناتر ما در مقابل ما باشد؟ درست
است که تسبیحانداختن غنی و نیکتاییپوشیدنش ،نمایش نسبتا ناشیانهی آمیزش
سنت و مدرنیتهی افغانی را نشان میدهد ،اما این داستان ،حاشیههای جالبی خارج از
افغانستان هم داشته/دارد .در ایران ،کت و پتلون غربی پذیرفته شد ،اما نکتاییاش،
جواز اسالمی نیافت و جای چاقو را در کنار پنجه ،قاشق گرفت .در لیبی در دوران
آقای قذافی ،وسایل دنیای مدرن ،خیمهی بدوی ایشان را زینت میبخشید و حتا
همان خیمهاش در میدانهای شهرهای غربی هم افراشته میشد.
داستان ما ،داستان همهی ما همین است .افتان و خیزان و جسته و گریخته ،گاه
ناشیانه و گاه ماهرانه ،پا جای پای دیگران میگذاریم و کند و تیز و آهسته به دنبال
دیگران حرکت میکنیم ،البته اگر اصال حرکتی در کار باشد .نه آخرین سخنهای
مُد در جهان امروز را ما میزنیم ،نه دانش را ما خلق میکنیم ،نه هنر را ما رهبری
میکنیم و نه سهم چندانی در ایجاد یا توسعهی تمدن جدید داریم .مسخرهکردن
یک همسایهی فرودست اما خبری از همان فرهنگ کهن بومی ما هم نمیدهد.
نگاه تحقیرآمیز ایرانی به افغانی در این سوژهپردازی پنهانشدنی نیست ،گرچند نباید
خیلی جدیاش گرفت.
لباس عجیب و غریب ،دکترا و دیپلماسی هوشمندانهی آقای روحانی هم
بازتابدهندهی دوگانگیها و چندگانگیهای ما است؛ اما لباس روحانی در مقابل
کارش چه اهمیتی دارد؟ اصال همین ترکیب والیت مطلقهی فقیه و ریاست جمهوری
انتخابی همسایهی ما ،بهترین نمونهی دوگانگیهای ما و دوگانگیهای روابطمان
با دنیای مدرن است .کاش همزبانان ایرانی ما یکراست از سد مدرنیته میگذشتند!
بگذریم از اینکه لباس کرزی را نماد بومیبودن دیپلماسیاش دانستن ،هم نشان
میدهد که ما همه ،کموبیش ما هستیم.


Taqi Bakhtyari
انگلیسی زبان رسمی  ۶۱قلمرو سیاسی در جهان است.
از نیوزیلند تا کانادا و از آفریقای جنوبی تا ایرلند صدها
میلیونآدم با هزاران کیلومتر فاصله و از بسترهای فرهنگی
مختلف به این زبان گپ میزنند .هر یکی از این کشورها
لهجه و اصطالحات خاص خودش را نیز دارد.
در کنار بدنهی اصلی زبان انگیسی ،
بسیاری از این کشورها جز یک زبان (انگلیسی) هیچ توأمیت تاریخی-فرهنگی با هم
ندارند .مثال اگر تنها یک یا دو قرن به عقب برویم ،هیچ سنخیت فرهنگی در تاریخ
برخی از این کشورها نمییابیم .حتا یک اثر ادبی (مثل شاهنامه) که حوزهی فرهنگیای
به نام ملتهای انگلیسیزبان را شامل شده بتواند ،در تاریخ ادبیات انگلیسی وجود ندارد.
با اینهمه ،هیچکسی (حتا نشنالیستترینها ) هم نیامده درون یکی ازین قلمروهای
سیاسی نام جداگانهای بر این زبان بگذارد.
تخطئهی تاریخی زبان فارسی و اصرارورزیدن بر اسم (دری) آنهم از جانب کسانی که
نسبت به زبان مادری خودشان کمترین توجهی ندارند ،پایکوفتن بر سنگ جهالت است
و بیم از انحطاطی که خود با آن مواجهاند.
زبان همچون خود آدمی به دنیا میآید ،رشد میکند ،به بلوغ میرسد ،پیر میشود و
میمیرد .زبانی که گویندگان آن نتوانند طی سالها حتا یک اثر ماندگار بیرون دهند،
محکوم به نابودی است .زبانی که چرخهی تولید آن چنان باز ایستاده باشد که فاقد
تعامل فرهنگی با سایر حوزههای فرهنگی باشد ،محکوم به مرگ است .چنین زبانی
علیرغم هر گونه تالش سیاسی در سراشیب سقوط قرار دارد و دیر یا زود فقط اوراد و
دعاهای مردگان را با آن خواهند خواند.
در افغانستان دو زبان رسمی در کنار بقیهی زبانها میتوانند مایهی بالندهگی باشند ،اگر
که سیاست را قبای فرهنگی نپوشانند و به جای چسپیدن به تابلوی دانشگاه ،به خود
دانشگاهها برسند و این امکان را فراهم سازند تا آدمها در درون این زبانها به گونهی
نوتری بیاندیشند.
وقتی اندیشه در زبانی راه یافت ،زبان متحول میشود و فرهنگ بارور و وزیرش خردمند
که دگر راه بیهوده نخواهد رفت و مثال متون یک زبان را به خود آن زبان برگردان
نخواهد کرد.


Hamzeh Vaezi
دیپلماسی گل آغایی
باری ،یکی از رهبران فعلی دولت وحدت ملی که اتفاق ًا
اینبار نیز همراه با اشرف غنی به ایران سفر کرده ،حکایتی
نخست ریاست حامد کرزی نقل میکرد که
ِ
را از دورهی

در سفر به ایران رخ داده بود.
میگفت در اولین سفر کرزی به تهران که «محمد خاتمی» رییس جمهور بود ،صبح
پیش از صبحانه در هوتل ،مجلهی «گل آغا» را برایمان آوردند که در صفحهی نخست
خود کاریکاتوری از چهرهی کرزی کشیده بود .کرزی که خیلی با مفاهیم و فرم و پیام
کاریکاتور آشنا نبود ،از دیدن دماغ گنده و چهرهی کج و معوج خود بهسختی برآشفته
شد و گفت :چرا ما را که مهمانشان هستیم ،مسخره میکنند؟
از قضا در همان روزها «گل آغا شیرزی» والی قندهار برای خوشآمد آمریکاییها،
ایرانیها را تهدید به حمله کرده بود!
القصه ،این راوی میگفت که پس از صرف صبحانه بود که ریس جمهور خاتمی به
دیدن کرزی آمد .کرزی که آدم عجولی هست ،ناراحتی خود را پنهان نتوانست و
با نشاندادن کاریکاتور چهرهی خود به خاتمی گفت« :رییس صاحب ،مارا تمسخر
کدین »...خاتمی که آدم ظریف و نکتهسنجی بود ،با لبخندی ملیح رو به کرزی کرد
و گفت« :جناب پریزدنت! شما حرف «گل آغا»ی مارا جدی نگیرید ،همانگونه که ما
حرف «گل آغا»ی شمارا جدی نمیگیریم!»

كمبود آهن را جدي بگيريد!
احتماالً بسياري از افراد نم يدانند
كه تقريبا از هر  10نفر افراد جامعه،
ب هويژه زنان و كودكان ،پنج نفر مبتال
به كمبود آهن هستند .كمبود اين
ريزمغذي ضروري از نظر اثربخشي آن
روي رشد جسمي ،رشد مغزي ،قدرت
يادگيري و ...بسيار حایز اهميت
است .تعيين اين كمبود به عهدهی
متخصصان تغذيه در هر جامعه
است كه با ارائهی برنام هی كوتاه
يا بلندمدت ،اين مشكل را برطرف
كنند .در ادامه به شما خواهيم گفت
كه عالیم كمبود آهن چ هگونه است
و با برنام هريزي درست غذايي ،چطور
م يتوان اين كمبود را جبران كرد.
فقر آهن ،شاي عترين ك مخوين جهان
كمبود آهن سبب ك مخوين نايش از فقر آهن
م يشود .گروههايي كه در معرض خطر بي شتري
براي ك مخوين فقر آهن هستند ،شامل شريخواران
كمرت از دو سال ،دخرتان نوجوان ،زنان باردار و
سالمندان هستند .ك مخوين نايش از فقر آهن
معموال طي دو مرحله انجام م يشود؛ مرحل هی
اول ،مرحل هايست كه ميزان هموگلوبني و ساير
فاكتورهاي تعي نيكنندهی آهن تقريبا در گروه
نورمال هستند و هيچ كمبودي را نشان من يدهند؛
اما ي كرسي عالیم شامل خستگي مفرط،
رن گپريدگي و يبحايل ،ضعف عمومي و ريزش مو
وجود دارند.
در اين مرحله با توجه به نورمالبودن جواب
آزماي شها و مشرتكبودن بسياري از اين عالیم
با كمبودهاي ديگر ،معموال تشخيص ك مخوين
داده من يشود .البته در اين مرحله نيز م يتوان
با آزماي شهای دقي قتر و اختصايص ك مخوين را
تشخيص داد .اين مرحله از ك مخوين را «ك مخوين
اوليه» م يگويند .با ادام هی ك مخوين و عدم
تشخيص و درمان ،عالیم شديدتر و اختصايصتر
شده و ديگر فاكتورهاي عمومي هم ك مخوين را
نشان م يدهند .اين مرحله از ك مخوين را «ك مخوين
ثانويه» م يگويند .معموال عالیم ديگري شامل
تپش قلب ،ورم قوزك پا و درنهايت قاشق يشدن
ناخ نها هم به عالیم قبيل افزوده م يشوند.
آهن ،حم لكنندهی اكسيجن خون
آهن ييك از ريزمغذيهاي رضوري بدن است كه
وظيف هی حمل اكسيجن در خون را به عهده
دارد .آهن در عملكرد گلبولهاي رسخ خون،
هموگلوبني ،ميوگلوبني و بسياري از انزاي مها نقش
ب هسزايي ايفا م يكند .ه مچنان دريافت كايف آهن
براي عملكرد مناسب سيستم اميني رضوري
است .آهن به دو فورم در بدن وجود دارد؛ ييك به
فرم عملكردي كه در هموگلوبني (تركيب محتواي
آهن موجود در خون) ،ميوگلوبني (تركيب محتواي
آهن موجود در عضالت) و انزاي مها موجود است و
ييك هم به فرم ذخريه كه در فريتني ،ترانسفرين
و هموسيدرين موجود است .ميزان آهن موجود در

بدن مردان بي شتر از بدن زنان است .از آنجايي
كه آهن نقش حيايت براي بدن دارد ،بدن بهطور
دقيق سعي در حفظ و نگ هداري آهن خود م يكند،
ي كه حدود  90درصد آهن در روز بازيافت
ب هطور 
شده و دوباره مورد استفاده بدن قرار م يگريد.
آهن حيواين ،يك رس و گردن باالتر
آهن به دو فورم ِه م ( )Hemeو غري ِه م وجود دارد.
آهن موجود در منابع حيواين شامل انواع گوشت
رسخ ،گوشت سفيد (ماكيان و آبزيان) و جگر از
نوع آهن هم است كه جذب بااليي دارد .در مقابل،
آهن موجود در منابع گياهي شامل انواع حبوبات
(لوبياي خشك) ،سبزيجات ،محصوالت سويا و
مغزهاست كه از نوع آهن غريهم است كه جذب
آن در بدن پاي نيتر است .شري و محصوالت لبني
فاقد آهن هستند .جذب آهن در افراد مختلف،
متفاوت است .در بزرگساالن داراي مقادير
طبيعي هموگلوبني (فاقد ك مخوين) جذب آهن
حدود  5الی  15درصد است .اين در حايل است كه
جذب آهن در افراد مبتال به ك مخوين تا  50درصد
افزايش م ييابد .ويتامني  Cاز تركيبايت است كه
م يتواند سبب افزايش جذب آهن غريهم در بدن
شود .بنابراين ،بهرت است منابع گياهي آهن همراه
ويتامني  Cمرصف شوند.
با معدهی خايل مرصف کنید
ين که نياز روزانه
در موارد اولي هی ك مخوين يا زما 
به آهن در افراد افزايش م ييابد ،معموال از طريق
اصالح روش زندگي و جاگزي نكردن مواد غذايي
حاوي آهن باال و حذف مواد غذاي يای كه مانع از
جذب آهن در بدن م يشوند ،ك مخوين فرد درمان
شده ،ه مچنان افزايش نياز روزان هی آهن تأمني
م يشود .اما در موارد شديد ك مخوين يا مواردي كه
فرد مبتال به ك مخوين مزمن است ،معموال اصالح
روش زندگي و برنام هی غذايي افراد همراه تجويز
مكمل آهن به آنها صورت م يگريد.
براي حصول بهرتين نتيجه ،معموال بايد افراد
سه ماه متوايل آهن مرصف كنند ،سپس آزمايش
بدهند .اگر ذخريهی آهن در حد قابل قبول و
معیاری بود ،مكمل آهن قطع م يشود .توصیه
شده که بهرتین زمان برای مرصف مکمل آهن،

زمانیست که معده خالی است.
نكات طاليي از جنس آهن
 كمبود آهن بي شتر زنان باردار ،نوزادان نارس،دخرتان در سنني بلوغ و سالمندان را تهديد
م يكند.
 براي حصول نتيج هی مرصف مکمل آهن ،بایدسه ماه تداوم داشته باشد.
 كمبود آهن در سنني كوديك سبب كاهش رشدكودكان و كاهش قدرت يادگريي و حافظ هی آنها
م يشود.
 مرصف ه مزمان ويتامني  cبا منابع آهن گياهيسبب افزايش جذب آنها م يشود.
 اصالح روش زندگي سبب بهبود  30درصديكمبود آهن م يشود.
چطور آهن بی شتری جذب کنیم؟
بسياري از تركيبات كه به وفور هم در مواد غذايي
روزانه ما يافت م يشوند ،از جذب آهن در بدن
جلوگريي م يكنند .اين مواد شامل اگزاالتها،
تان نها ،فيتاتها ،فاسفی تها و مرصف بيش از
اندازهی فيربها هستند .ييك از رفتارهاي غذايي
اشتباه ،مرصف چاي بالفاصله پس از ميل
غذاست .چاي محتوي تانن و تئني است كه اين
تركيبات مانع از جذب آهن م يشوند .اگزاالت در
بسياري از ميوهها و سبزيجات يافت م يشود.
ييك از اين تركيبات پالک است كه دارای مقادير
باالي اگزاالت است .عالوه بر آن ،پالک منبع
آهن گياهي هم هست .بسياري از افراد فكر
م يكنند بوراين پالک بهخاطر دارابودن ماست كه
منبع كلسيم است ،مانع از جذب آهن م يشود،
اما واقعيت آن است كه اگزاالت موجود در پالک
جذب آهن را مختل م يكند ،نه كلسيم ماست.
مه مترين منبع فيتات ،حبوبات و مه مترين منبع
فاسفیت ،نوشاب هها هستند.
تداخل دارویی را جدی بگیرید
ييك از مه مترين موضوعايت كه هميشه در
رابطه با مبحث آهن مطرح بوده ،تداخل جذب
ميان آهن و كلسيم است .در اين رابطه هم
صحب تهاي ض دونقيض بسيار است ،آنقدر كه
افراد را در اين رابطه دچار رسدرگمي كرده است.
مه مترين نكت هاي كه در اين رابطه بايد بدانيد،
آن است كه ميان آهن و كلسيم موجود در مواد
غذايي كه شام قرار است در يك وعده آنها را ميل
كنيد ،هيچ تداخل جذيب وجود ندارد .مفهوم اين
جمله آن است كه خوردن يك غذاي گوشتي به
همراه ماست يا دوغ ،هيچ مشكيل در جذب آهن
ايجاد من يكند .زماين اختالل در جذب ميان آهن
و كلسيم ايجاد م يشود كه شام از مكمل اين دو
ريزمغذي در كنار ي كديگر استفاده م يكنيد.
در آن زمان چون دريافت هركدام از اين ريزمغذيها
برابر با  100درصد نياز روزانه يا حتا بي شتر است،
سبب اختالل جذب م يشود .اختالل جذب به
اين دليل رخ م يدهد كه جايگاه جذب كلسيم و
آهن در رودهی باريك تقريبا از يك جايگاه است و
ين كه مقدار دريافتي از اين دو ريزمغذي بيش
زما 
از حد باشد ،رقابت بر رس جذب به وجود م يآيد و
در نهايت برندهی اين رقابت كلسيم است ،پس به
منظور جلوگريي از اين معضل ،هرگز مكمل اين
دو ريزمغذي را با هم مرصف نكنيد( .برتری نها)
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بارسلونا
در اندیشه جذب ستاره کروات اینتر
آریدو برائیدا ،مدیر ورزشی ایتالیایی
باشگاه بارسلونا ،نام متئو کواچیچ را در
فهرست بازیکنان مورد نظرش قرار داده
است.
این اولین بار نیست که بحث عالقه بارسا
به خرید کواچیچ مطرح م یشود .تابستان
گذشته نیز شایعاتی در مورد پیوسنت
این بازیکن آیندهدار به باشگاه کاتاالنی
شنیده م یشد .برائیدا که مدتی است
جایگزین زوبی زارتا در پست مدیریت
ورزشی بارسلونا شده ،به ادعای گاتزتا دلو
اسپورت ،بصورت جدی بازیهای کواچیچ
در اینرت را زیر نظر دارد و بسیار عالق همند
است تا او را به بارسلونا منتقل کند.
این هافبک جوان کروات که نزد هواداران
اینرت به پروفسور معروف است ،در فصل

جاری ،بازیهای خوبی در اینرت به منایش
گذاشته و زمانی که در زمین حضور دارد،
هافبک بازیگردان اصلی نراتزویهاست.
به ادعای این نرشیه ایتالیایی ،متاسهای
اولیه با مدیران اینرت از سوی برائیدا برقرار
شده و حتی بارسلونا حارض است پدرو یا
الکس سانگ را در برای سهولت انتقال
کواچیچ ،به اینرت واگذار کند.
تنها مشکل موجود ،ممنوعیت خرید
بازیکن از سوی باشگاه بارسلونا تا جنوری
 2016است .تنها یک راه پیش روی بارسا
وجود دارد .ای نکه بارسلونا کواچیچ را از
اینرت خریداری کرده و دوباره به این تیم
قرض بدهد و سپس در نقل و انتقاالت
زمستانی آینده ،او را به فهرست خودش
اضافه کند.



فابرگاس:
مورینیو نشان داد چه مربی بزرگی است

چليس روز شنبه موفق شد در يکي از
حساسترين ديدارهاي ليگ برتر با تک
گول ادن هازارد بر منچسرتيونايتد غلبه
کرده و يک قدم ديگر به سوي قهرماين
نزديک تر شود.
چلسی در رشایطی پیروز این بازی شد که
تنها  29درصد مالکیت توپ را در اختیار
داشت و مورینیو نیز در تصمیمی عجیب،
کورت زوما را در میانه زمین و مقابل
مروانه فلینی قرار داده بود .اسرتاتژیای
که البته به بار نشست و فلینی نتوانست
فروغ همیشگی را در ترکیب شیاطین رسخ
داشته باشد .چلسی با  10امتیاز اختالف
نسبت به تیم دوم(آرسنال) و  6بازی تا
انتهای فصل ،حاال باید به زمین آرسنال و
لسرتسیتی برود.
سسک فابرگاس ،هافبک اسپانیایی
ارزشمند چلسی که تابستان گذشته از
بارسلونا به این تیم پیوست ،در رابطه با
این بازی به خربنگاران گفت :ما باید یک
بازیکن را مقابل فلینی م یگذاشتیم تا او
نتواند از توپهای بلند استفاده کند .به
همین دلیل ،تاکتیک ما مقابل یونایتد
عوض شد .فکر م یکنم زوما کارش را خیلی
خوب انجام داد .او یک مدافع مرکزی است

که البته در پست هافبک دفاعی هم خوب
بازی م یکند .زوما در فینال جام اتحادیه
مقابل تاتنهام و نیز بازی قبلی مقابل
وستهام نیز منایش درخشانی داشت.

اگر من هم بازی خوبی انجام دادم ،بخاطر
این بود که بیشرت از همیشه روی توپهای
بلند و نیز در درگیریهای فیزیکی تالش
کردم .ای نها بخاطر نقش ههای مورینیو
بود .او نشان داد که چه مربی بزرگی است
و بیهوده نیست که این همه افتخار در
کشورهای مختلف کسب کرده است.
مورینیو ،منچسرتیونایتد را خوب تحلیل
کرده بود و تاکتی کهایش جواب دادند.
وقتی در یک بازی پیروز م یشوید ،یعنی
کارتان را خوب انجام داده اید .بخصوص
در مقابل منچسرتیونایتد که پیروزی بر آن
همیشه پیچیدگ یهای خاص خود را دارد.
فابرگاس در مورد دیدار هفته بعد در زمین
آرسنال نیز گفت 10 :امتیاز با آرسنال
فاصله داریم و قصد نداریم با شکست
مقابل این تیم ،به آنها روحیه و امید
قهرمانی بدهیم .بازی در امیریتس همیشه
سخت است اما برای پیروزی مقابل آرسنال
قرار خواهیم گرفت.



از سرگیری مذاکرات ریال مادرید
برای جذب رویس

مارکو رويس که تا دو ماه پيش يکي از
جذابترين بازیکنان بازار نقل و انتقاالت
محسوب م يشد ،پس از متديد قراردادش
با دورمتوند ،کمي از کانون توجهات خارج
شد.
قرارداد رویس با دورمتوند تا سال 2017
اعتبار داشت و رقم فسخ قرارداد او نیز 30
میلیون یورو بود .همین مساله باعث شده
بود تا بزرگترین باشگاههای اروپایی برای
جذب او عالق همند شوند ولی این بازیکن
قراردادش را تا سال  2019متدید کرد و رقم
فسخ قرارداد او نیز افزایش یافت.
کسب نتایج ضعیف دورمتوند در این
فصل و خرب غیرمنتظره کنار رفنت یورگن
کلوپ از رسمرب یگری این باشگاه در پایان

فصل ،باعث این شده تا کارشناسان ،وقوع
یک انقالب در این تیم را برای فصل بعد
پی شبینی کنند .تصور م یشود که رویس
پس از کناررفنت کلوپ ،بار دیگر به جدایی
از دورمتوند فکر کند.
به ادعای دیلی میل ،مدیران ریال،
مذاکرات خود با مدیر برنام ههای رویس را
از رس گرفته اند .ایجنت مارکو رویس هامن
ایجنت تونی کروس است و ریال یها شناخت
خوبی از او دارند و همین مساله باعث شده
تا بسیاری ،شانس ریال را بیش از تی مهای
دیگر برای به خدمت گرفنت رویس(در
صورت متایل خود بازیکن به جدایی)
بدانند .مبلغ پیشنهادی ریال یها نیز 30
میلیون یورو عنوان شده است.

انریکه :بازگشت زالتان
چیزی را تغییر نمیدهد
بارسلونا يک قدم ديگر تا رسيدن به مرحله نيمه نهايي ليگ
قهرمانان فاصله دارد .اين تيم پس از کسب برتري  1-3در
خانه پاري سن ژرمن ،امشب در نوکمپ ،بازي برگشت را
مقابل اين حريف قدرتمند برگزار خواهد کرد.
غیبت زالتان ابراهیموویچ به دلیل محرومیت در بازی رفت،
نقش زیادی در افت کیفی تیم پاری سن ژرمن ایفا کرد و
حاال این فوق ستاره سوئدی آماده است تا در مقابل تیم
سابقش در نوکمپ به میدان برود.
این روزها در کاتالونیا بسیاری به مقایسه عم لکرد سوارز و
زالتان م یپردازند .زالتان سال  2009با قیمت  71میلیون
یورو از اینرت به بارسلونا پیوست و با وجود رشوع خوبش ،در
انتهای فصل دچار افت چش مگیری شد .برعکس او ،سوارز
که با بیش از  90میلیون یورو تابستان گذشته از لیورپول به
بارسا پیوست ،با وجود رشوع ناامیدکننده اش ،این روزها در
ترکیب کاتاالنها خوش م یدرخشد و با گولزن یها و پاس
گولهای خود ،محبوب هواداران بارسلونا شده است.
لوئیس انریکه ،رسمربی بارسا ،در نشست خربی خود در
پاسخ به سوالی در این رابطه گفت :واقعیت این است که
من یدانم چرا زالتان در بارسا موفق نشد ولی سوارز ،برعکس
او در بارسلونا خوش م یدرخشد .رشوع گولزن یهای او برای
بارسا کمی طول کشید اما در حال حارض من فقط م یتوانم
از نقش سوارز در موفقی تهای تیمم تقدیر کنم.
وقتی شام بازیکن بزرگی جذب م یکنید ،من یتوانید
تضمین کنید که او موفق خواهد شد .برخی بازیکنان در
تیم جدیدشان خیلی زود وفق پیدا م یکنند و برخی دیگر
خیر .در مورد سوارز م یتوانم بگویم که هامهنگ شدن او با
رشایط بارسلونا خیلی رسیع طی شد.
رسمربی بارسلونا در مورد بازگشت زالتان به ترکیب پی اس
جی در بازی برگشت گفت :فکر من یکنم بازگشت زالتان
تغییری در سبک بازی پاری سن ژرمن ایجاد کند و آنها
به هامن شیوه همیشگ یشان بازی خواهند کرد .من هم
سعی ندارم تاکتیک تیمم را بدین خاطر عوض کنم .شاید
در برخی بازیها و حتی بازی امشب ،تغییر تاکتیک داشته
باشم ولی این به خاطر سیستم تیم مقابل است نه بخاطر
حضور یا غیبت یک بازیکن حریف.
برتری  1-3بارسا در پاریس ،این تیم را شانس اول صعود به
نیمه نهایی کرده است .لوئیس انریکه در این مورد گفت:
من یتوانم بگویم کدام تیم شانس اول صعود است چون یک
بازی برگشت هنوز باقی مانده است .بازی رفت را با نتیجه
خوبی پیروز شده ایم و در بهرتین فرم خودمان نیز قرار داریم
ولی پی اس جی حریف خطرناکی است و برای پشت رس
گذاشنت این تیم ،باید فردا بهرتین بازی خودمان را انجام
دهیم.
انریکه در بحشی از مصاحبه خود به متجید از مارکو وراتی
که او نیز غایب بزرگ بازی رفت بود پرداخت و گفت :وراتی
ای نقدر بازیکن خوبی است که بتواند در هر تیمی بازی
کند .از روز اولی که بازی او را دیدم ،شیفته او شدم.
بسیاری معتقدند که بارسا با درخشش مسی ،شانس اول
قهرمانی در چمپیونزلیگ است .انریکه در این رابطه گفت:
مسی بازیکن فوقالعادهای است .او  400گول برای بارسا
زده که واقعا باور نکردنی است .نقش مسی در تیم ما انکار
نشدنی است .فکر من یکنم ما شانس اول قهرمانی در این
تورمننت باشیم .ما فعال شانس خوبی برای رسیدن به نیمه
نهایی داریم 4 .تیم به نیمه نهایی راه خواهند یافت و به
اعتقاد من هر  8تیمی که در یک چهارم حارض هستند،
شانس قهرمانی در این رقاب تها را دارند.

مودریچ:
فصل برای من تمام نشده است

لوکا مودريچ که با تازگي از مصدوميت  4ماهه خود بازگشته
بود بار ديگر مصدوم شد و بايد  40روز به دور از ميادين باشد.
این به منزله این است که این هافبک ارزشمند کروات،
ادامه فصل را از دست خواهد داد اما خود او عقیده دیگری
دارد.
مودریچ که بر اثر خطای رسیو در بازی شنبه ریال مادرید-
ماالگا ،از ناحیه زانو مصدوم شد ،به نرشیه اسپورتسکی
نووستی گفت :در لحظه مصدومیت ،حس مبهمی به من
دست داد .رضبه دردناکی بود و هامن لحظه فهمیدم که
اتفاق بدی افتاده است .از ای نکه بار دیگر مصدوم شده
ام خیلی ناراحتم .فکر م یکردم پس از دوری  4ماهه ام از
مسابقات ،به تدریج در حال بازگشت به روزهای خوبم هستم
که این مصدومیت جدید اتفاق افتاد.
من یخواهم بیش از این گالیه کنم و از همین امروز تالشم
برای بازگشت را مصم متر از همیشه رشوع خواهم کرد .در
حال حارض ادامه فصل را از دست داده ام ولی همه تالشم
را م یکنم تا اواخر ماه می ،برگردم و بتوانم در یکی دو بازی
حداقل برای تیمم بازی کنم.
ریال مادرید آخرین بازی خود در اللیگا را  28م یدر برنابئو
مقابل ختافه برگزار خواهد کرد و در صورت رسیدن این تیم
به فینال لیگ قهرمانان ،پس از بازی با ختافه ،دیدار فینال
م یتواند آخرین امید مودریچ برای بازگشت به میادین باشد.

مولر:
زدن  2گول به پورتو معجزه نیست

بايرن مونيخ هفته گذشته بازي رفت مقابل
پورتو را با نتيجه  1-3به اين تيم واگذار
کرد و براي صعود ،بايد در بازي برگشت که
امشب در مونيخ برگزار مي شود ،دو گول به
حريف پرتگايل اش بزند.
مونیخ یها این هفته ها با بحران
مصدومیت بازیکنان کلیدی خود روبرو
هستند و در غیاب بازیکنانی چون روبن،
آالبا و ریربی ،باید شکست  1-3بازی رفت
را جربان کنند.
توماس مولر ،مهاجم ارزشمند بایرن
در آستانه بازی برگشت مقابل پورتو به
خربنگاران گفت :برای زدن  2گول به پورتو

در خانه ،بایرن نیاز به یک معجزه ندارد ولی
بهرت است به جای حرف زدن ،در عمل این
مساله را ثابت کنیم .با کمک هوادارانمان
این قدرت را داریم تا پورتو را حذف و به
نیمه نهایی صعود کنیم.
فیلیپ الم ،کاپیتان بایرن نیز در این
رابطه گفت 90 :دقیقه حساسی را پیش
رو داریم .کافی است در ده دقیقه اول یک
گول بزنیم .در این صورت فشار از روی ما
برداشته شده و راح تتر م یتوانیم به زدن
گول بعدی فکر کنیم .فکر م یکنم در بازی
امشب بیش از هر چیزی ،به گولزنی در ده
دقیقه اول نیاز داریم.



پاری سن ژرمن بدون دو تیاگو مقابل بارسا

پاریس سن ژرمن برای رقم زدن یک معجزه
و جربان شکست  1-3بازی رفت ،امشب کار
دشواری در نوکمپ پیش رو دارد.
پاریس یها در بازی رفت و در ورزشگاه پارک
دو پرنس با نتیجه  1-3مغلوب بارسلونا
شدند تا رسنوشت صعودشان به نیمه نهایی
لیگ قهرمانان بسیار پیچیده شود .تک
گول نیامر و دو گول سوارز ،آب رسدی بر
پیکره هواداران پی اس جی بودند.
فهرست بازیکنان پاریس سن ژرمن برای
بازی برگشت مقابل بارسلونا که امشب در

نوکمپ برگزار خواهد شد از سوی لوران
بالن اعالم شد .نام تیاگو سیلوا و تیاگو
موتا در این فهرست دیده من یشود و بدین
ترتیب پاریس یها بدون مدافع و هافبک
ارزشمند خود باید مقابل بارسلونا قرار
بگیرند.
موتا به دلیل مصدومیت در بازی مقابل
مارسی در لوشامپیونه ،دیدار رفت را نیز از
دست داده بود و تیاگو سیلوا هم در نیمه
اول بازی رفت ،به دلیل مصدومیت از زمین
خارج شد و جای خود را به داوید لوئیز داد.



گواردیوال:
سختترین دوران مربیگریم را میگذرانم

بایرن مونیخ امشب در آلیانس آره نا ،بازی
دشواری مقابل پورتو در پیش دارد و برای
صعود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان باید دو
گول به این حریف بزند.
بایرن در بازی رفت و در ورزشگاه دراگائو ،با
نتیجه  1-3مغلوب پورتو شد و حاال ماموریت
دشواری برای صعود پیش رو دارد.
پپ گواردیوال رسمربی بایرن ،در نشست
خربی این بازی به خربنگاران گفت :ماههای
اخیر ،با دشوارترین چال شهای دوران
مرب یگریم روبرو شده ام .روزهای سختی را
تجربه م یکنم .دو ماه مارچ و اپریل ،ماههای
تعیین کننده و مهم فصل برای هر تیمی
هستند .فرقی من یکند؛ برای ما ،پورتو و یا
یوونتوس همین رشایط صادق است.
پس از کارهایی که در یک دو ماه اخیر
انجام داده ایم ،به شام این قول را م یدهم
که مقابل پورتو متام تالشمان را برای صعود

انجام خواهیم داد .چند قدم دیگر برای دفاع
از عنوان قهرمانی در بوندسلیگا فاصله داریم
و فردا هم در یک قدمی رسیدن به نیمه
نهایی چمپیونزلیگ هستیم .اطمینان دارم
که همه شان سمان را برای صعود امتحان
خواهیم کرد و این برای یک مربی کافی
است .مطمئنم که م یتوانیم با غلبه بر پورتو
به هدفمان برسیم .بازیکنانم ،قهرمانان
من هستند و تا ابد در قلب من جای خواهند
داشت.
رسمربی بایرن در مورد پیروزی  1-3پورتو در
بازی رفت گفت :از منایش خوب پورتو در
بازی رفت شگفت زده نشدم .آنها تیم عالی
با بازیکنانی ارزشمند هستند 90 .دقیقه
بازی برگشت هنوز باقیامنده و هر اتفاقی
ممکن است رخ دهد .مسلام اکنون از پورتو
عقب هستیم اما امشب همه چیز در زمین
تعیین خواهد شد.



رمز پیروزی مقابل اتلتیکو
از نگاه خامس رودریگز

ریال مادريد فردا چهارشنبه ديدار بسيار
حسايس در برنابئو مقابل اتلتيکو پيش رو
دارد .بازي رفت دو تيم از مرحله يک چهارم
ليگ قهرمانان با تساوي بدون گول به پايان
رسيده و قهرمان فصل گذشته رقاب تها،
براي صعود به نيمه نهايي بايد رقيب
ه مشهري خود را شکست دهد.
خامس رودریگز که پس از پشت رس گذاشنت
مصدومیتی دو ماهه ،حاال به روزهای اوج
خود بازگشته و در بازی روز شنبه مقابل
ماالگا ،یک گول بسیار زیبا نیز به مثر رساند،
در مورد بازی حساس روز چهارشنبه مقابل
اتلتیکو گفت :رمز پیروزی مقابل اتلتیکو
این است که با مترکزی باال و متحد بازی
کنیم .اگر ای نگونه شود ،نتیج های عالی در
انتظارمان خواهد بود.
خامس در مورد نقش هواداران ریال در

این بازی گفت :ای نکه در برنابئو و نزد
هوادارانمان بازی م یکنیم به اندازه کافی
مهم است .آنها م یتوانند با جوی که در
ورزشگاه درست م یکنند ،به ما برای انجام
یک بازی خوب و فشار وارد کردن به اتلتیکو
کمک بزرگی کنند .مقابل اتلتیکو ،با حامیت
هواداران برای هر توپی باید بجنگیم.
خامس اولین گول خود برای ریال را در بازی
رفت سوپرجام اسپانیا مقابل اتلتیکو در
برنابئو به مثر رساند .ریال هم روز چهارشنبه
باید برای صعود به اتلتیکو گول بزند .خامس
در این رابطه گفت :باید در این بازی دشوار
پیروز شویم تا به دور بعد صعود کنیم .بازی
پیچیده و سختی در پیش داریم .در برنابئو
و با حضور هوادارانمان بازی خواهیم کرد.
مهم پیروزی تیم است اما اگر من هم بتوانم
گول بزنم ،خیلی خوب خواهد شد.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

تولید و عرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi
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آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
سه شنبه 1ثور1394 ،

 سال چهارم  شماره 821

اعالم جهاد
داعش و طالبان علیه یکدیگر
اطالعات روز :مقامها در والیت
هلمند میگویند ،گروههای داعش و
طالبان در افغانستان علیه یکدیگر
اعالم جهاد کرده و در برابر یکدیگر
میجنگند .مقامهای محلی والیت
هلمند میگویند ،اسنادی در دست
دارند که نشان میدهند طالبان و
گروه داعش به جنگجویانشان
دستور میدهند که علیه یکدیگر
جهاد و مبارزه کنند.
کارشناسان نیز اختالف میان
گروههای داعش و طالبان را در
افغانستان تأیید میکنند .به گفتهی
کارشناسان ،طالبان و داعش از لحاظ
ایدیولوژیکی با هم اختالف دارند و
در پی از بین بردن یکدیگر هستند.
همچنان نبیجان مالخیل ،فرمانده
پولیس والیت هلمند به رسانهها
گفت که آنها اسنادی را از ولسوالی
کجکی به دست آورده که نشان
میدهند ،طالبان و داعش در برابر
هم قرار دارند.
به گفتهی مالخیل ،آنها نامهای

از عبدالرووف خادم در دست دارند
که در آن به اعضای گروه خود
فرمان داده تا با طالبان بجنگند و
رهبران طالبان را در منطقه از بین
ببرند .همچنان در یک نامهی دیگر،
طالبان از نیروهای خود خواسته تا در
مقابل داعش که جدیداً ایجاد شده،
جهاد کنند.
فرمانده پولیس هلمند افزود،
هرچند مال عبدالرووف خادم
فرمانده گروه داعش در نتیجهی
حملهی هواپیماهای بدون سرنشین
امریکاییها در ماه فبروری کشته
شد ،اما گروه داعش در ولسوالی
کجکی به فعالیتهایش ادامه داده
است.
در همینحال ،رییس جمهور غنی
پس از حملهی ننگرهار گفت که
این حمله کار داعش بوده است.
به گفتهی برخی از کارشناسان،
اختالفها میان گروه داعش و
طالبان وجود دارند و این دو گروه در
افغانستان در پی حذف یکدیگرند.

web: www.etilaatroz.com
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کشف یک محمولهی بزرگ مواد مخدر در قندهار
اطالعات روز :وزارت داخلهی کشور از
کشف یک محمولهی بزرگ  2150کیلوگرامی
مواد مخدر در والیت قندهار خبر میدهد .در
خبرنامهی این وزارت آمده که این محمولهی
مواد مخدر شامل  1250کیلوگرام تریاک و 900
کیلوگرام چرس است که از مربوطات ولسوالی
شاهولیکوت والیت قندهار به دست آمده است.
کشف این محمولهی مواد مخدر در یک عملیات
ویژهی نیروهای پولیس ملی صورت گرفته است.

همچنان وزارت داخله در پیوند با این رویداد سه
تن را بازداشت کرده و تحقیقات از آنان جریان
دارد.
کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از
مشکالت جدی فراروی حکومت و شهروندان
است و با وجود مصرف میلیاردها دالر در این
راستا ،هنوز افغانستان در کشت و قاچاق مواد
مخدر در درجهی اول قرار دارد.
پیش از این بازمحمد احمدی ،معین مبارزه با

مواد مخدر وزارت داخله گفته بود که بعضی از
مقامهای دولتی در کشت و قاچاق مواد مخدر
دست دارند .همچنان به گفتهی بعضی از
کارشناسان ،طالبان و بعضی گروههای شورشی
نیز از درآمد ،کشت و قاچاق مواد مخدر برای
راهاندازی حملههای مسلحانه استفاده میکنند.
همچنان در ادامهی خبرنامه آمده است که مبارزه
با قاچاق مواد مخدر یکی از اولویتهای کاری
نیروهای پولیس ملی کشور میباشد.

 17تن از شورشیان مسلح در ننگرهار بازداشت شدند
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت
ننگرهار از بازداشت  17شورشی مسلح
افغانستانی و پاکستانی در والسوالی دوربابای
این والیت خبر دادهاند .فضلالدین عیار،
فرمانده زون سرحدی  301در شرق به رسانهها
گفت که یک گروه شورشی مسلح شب دوشنبه
در منطقهی «غرنی» ولسوالی دوربابا در یک
کمین بازداشت شد.
به گفتهی مقامهای والیت ننگرهار ،این گروه
در حمله بر پاسگاههای پولیس سرحدی دست
دارند .آقای عیار افزود ،فرماندهی این گروه 17

نفری را شخصی به نام مدثر به عهده داشت.
مدثر باشندهی اصلی مومند ایجنسی ایالت خیبر
پشتونخوا میباشد ،اما سایر بازداشتشدهها
شهروندان داخلی و خارجی هستند.
به گفتهی آقای عیار ،این گروه در مناطق
سرحدی بسیار فعال است و عالوه بر حمله
به پاسگاههای نیروهای امنیتی افغانستان ،در
ماینگذاریها و آدمرباییها نیز دست داشته
است .همچنان گفته شده که در این کمین ،به
نیروهای امنیتی آسیبی وارد نشده است.
در همینحال ،نیروهای امنیتی از نزد این افراد

مقداری سالح ،مهمات و دو موتر سراچه نیز
به دست آورده است .اما احمدضیا عبدالزی،
سخنگوی سرپرست والیت ننگرهار گفت:
«اين گروه از طالبان مسلح ،در دو موتر نوع
سراچه از منطقۀ پرچاو ريناو ولسوالى لعل پور،
به هدف انجامدادن فعاليتهاى تخريبى به
طرف ولسوالى دوربابا حرکت کرده بودند که
از سوى پوليس سرحدى دوربابا بازداشت شدند.
آقای عبدالزی افزود که افراد بازداشتشده
جهت تحقیقات به ریاست امنیت ملی سپرده
شدهاند.

