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وضعیت دشوار سربازان افغانستان
گروه طالبان ،چهارده سال پس از شکست ،بار دیگر
توانستند حداقل برای سه روز ،بر یکی از والیتهای
استراتژیک شمالی افغانستان مسلط شوند .در طی این
مدت ،طالبان پاکسازیهای قومی بیرحمانهای انجام
دادند ،محاکمی برگزار نمودند ،پزشکان زن را کشتند و
اموال عمومی و خصوصی شامل تانکهای سنگین نظامی و
انبارهای مهمات را غارت کردند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و
دفتر رییسجمهور اشرف غنی ،تایید کردند که طالبان در
قندوز مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند...

کنگرهی آمریکا خواستار تمدید
حضور سربازان خارجی در افغانستان شد

صفحه 3

وزیر صحت عامه:
 ۷۲درصد زنان افسردگی و ۶۰
درصد مردان استرس دارند
اطالعات روز :فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه ،روز گذشته در مراسم تجلیل
از روز جهانی صحت روانی ،از میزان بلند افسردگی و استرس در میان شهروندان
کشور خبر داد.
آقای فیروز گفت که در حدود  ۷۲درصد از زنان کشور دچار افسردگی و  ۶۰درصد
از مردان نیز دچار بیماری استرس هستند.
فیروز ،جنگ ،فقر ،مهاجرتها و نبود سایر امکانات زندگی را از جمله عوامل فزاینده
مشکالت روانی در کشور عنوان کرد...

صفحه 2

نارضایتی مردم محل در قندوز،
پیشرفت طالبان را آسان ساخت

پرونده سازی جنرال امریکایی
برای حفظ سربازان در افغانستان

ماه گذشته ،خانوادهی محمد اکبر ،وقتی که نزاعی بر سر یک
قطعه زمین در قندوز داشتند ،برای حق طلبی به طالبان رجوع
کرد .اکبر گفت که در مقایسه با محکمههای کُند و اغلب فاسد
دولتی ،یک قاضی محلی طالبان هرگز درخواست رشوه نکرده
و نزاع را در چند روز محدود حل کرد...

فرمانده ارشد امریکایی در افغانستان ،روز پنج شنبه در
نشستی با کمیتهی نیروهای مسلح مجلس سنا ،برای ادامه
حضور ارتش در این کشور استدالل کرد .جنرال کمپبیل به
قانونگذاران گفت« :افغانستان -و همچنین عملیاتهای ما  -در
یک مقطع حساس قرار دارند»...

صفحه 4

Flying 2 times
weekly to
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صفحه 2

مرگبارترین حمله در ترکیه؛
انفجارهای آنکارا جان بیش
از  80نفر را گرفت
اطالعات روز :وزارت صحت ترکیه اعالم کرد که تعداد
کشتههای دو انفجار دیروز در آنکارا ،پایتخت ترکیه ،به  ۸۶نفر
رسیده است .به نقل از بی بی سی ،تقریبا  ۲۰۰نفر دیگر در این
انفجارها که در جریان راهپیمایی «صلح و دموکراسی»...
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یادداشت روز
زنان افسرده و مردان پریشان؛
حال ما خوب است؟
جواد ناجی
وزارت صحت عامه اعالم کرده است که  72درصد زنان کشور
افسردگی دارند و  60درصد مردان هم دچار استرس هستند.
این آمار را فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه ،به مناسبت
«روز جهانی بهداشت روانی» ارائه کرده است .مضاف بر آمار
بلند افسردگی زنان و استرس مردان 30 ،درصد مردم کشور هم
دچار «بیماری روانی» هستند .وزارت صحت عامه؛ جنگ ،فقر و
مهاجرت را از عوامل بیماری روانی دانسته است.
این آمار با توجه به وضعیت و موقعیتی که جامعهی ما به آن
گرفتار است ،قابل درک است ،اما افسردگی و استرس طبیعی
نیست .آنگونه که وزارت صحت عامه گفته است جنگ و فقر
و مسایل دیگر عوامل سازنده این معضل است 72 .درصد
افسردگی گراف بلند است و اینکه بیشتر از نیمی از جمعیت
مردان جامعهی ما استرس دارند ،وحشتناک است .در یک
وضعیت فرضی ،جامعهی را تصور کنید که بیشتر از نیمی از
مردان آن استرس 72 ،درصد زناناش افسرده باشد و در حدود
 30درصد جمعیت کل جامعه هم مبتال به بیماری روانی باشند.
آمارهای ارائه شده از جانب وزارت صحت عامه اما فرضی نیست
بلکه این آمارها از یک جامعهی واقعی و مربوط به افغانستان
است .در سطحیترین نگاه ،افغانستان یک جامعهی بیمار است.
آنچه را وزارت صحت اعالم کرده است ،اعداد و ارقام از
جامعه است در حالیکه از نظر اجتماعی ،ما با افراد ،عواطف و
احساسات انسانها روبهرو هستیم .اعداد بیروح اند و نمیتواند
عمق و گستردگی آنچه در سطوح مختلف جامعه زیر عنوانهای
افسردگی و استرس رسوخ کرده است ،را بیان کنند.
پرسش این است که این میزان بلند افسردگی و بیماری روانی
چه پیامدهایی دارد؟ آنچه را وزارت صحت زیر عنوان زمینههای
افزایش افسردگی و رشد استرس ذکر کرده است ،میتوان آنرا
بهحیث پیامدهای این معضل فهرست کرد .به عبارت بهتر،
افسردگی و استرس جنگ را تشدید میکند ،فقر را گسترش
میدهد و موجهای مهاجرت را تندتر میکند .افراد مبتال به
افسردگی و استرس دست به خشونت خواهند زد و در نتیجهی
جرم و جنایت ،بیرحمی و کشتار در جامعه گسترش خواهد
یافت.
با این وضعیت ،دولت علیرغم اینکه با گروههای تروریستی و
مسلح در حال نبرد است باید در صدد مهار کردن این معضل
اجتماعی هم باشد .افسردگی ،استرس و بیماری روانی «سونامی
خاموش» است.
برای کاهش این بحران اجتماعی ،حکومت بایستی دست به
اقدامات عملی بزند و از افزایش افسردگی و بیماری روانی
جلوگیری کند .گزافهگویی ،سخن گفتن از چهارصد سال آیندهی
را که اشرف غنی در مورد منابع طبیعی کشور میگوید هیچ
گره از مشکل را نمیگشاید .آنطور که سابقهی پنج هزار ساله
نتوانسته است جز خلق استرس ،مشکل مردم را حل کند.
ایجاد شغل ،تأمین امنیت و ارائه خدمات به شهروندان سالمتی
جامعه تضمین میکند .حکومت باید به مردم امنیت روانی خلق
کند تا همه مطمین شوند جان شان در خطر نیست و سرمایه
شان را کسی به تاراج نمیبرد .حکومت وحدت ملی با فهرست
بلند باالیی از طرح و برنامه برای زنان روی کار آمد اما گزارشی
را که وزیر صحت عامه این حکومت ارائه کرده است ،نشان
میدهد که چند وزیر زن شامل در کابینه و دو والی زن نتوانسته
است افسردگی زنان را کاهش دهد .چنانچه حاکمان مردساالر
تا اکنون جز خلق استرس کاری برای مردان نکردهاند.
آمارهای بلندی که از درصد مبتالیان به افسردگی و استرس و
بیماری روانی منتشر شده است ،تکان دهنده و وحشتآور است.
این آمار هر چند که نشان دهندهی دقیق تعداد و درصد مبتالیان
به بیماریهای روانی نیست ،اما نشان دهندهی یک ضرورت
جدی برای توجه ویژه وزارت صحت عامه و سایر نهادهای
مسئول به این سونامی خاموش است .این وزارت باید نشانهها و
مصداقهای ابتال به این بیماری را برای شهروندان اطالع رسانی
کند و بر تعداد شفاخانههای صحت روانی نیز بیافزاید .ساخت
شفاخانه و ارائه خدمات مدرن و معتبر در حوزه روان درمانی،
از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است .توجه و سرمایهگذاری در
بخش صحت روانی ،ضمن اینکه این درصدیهای وحشتآور
را کاهش خواهد داد ،میزان خشونت علیه زنان ،پرخاشهای
اجتماعی ،خشونتهای فزیکی ،و انگیزه جنگ و خشونت را نیز
کاهش خواهد داد.

کنگرهی آمریکا خواستار تمدید حضور سربازان
خارجی در افغانستان شد

اطالعات روز :به دنبال اظهارات اخیر اشتون کارتر ،وزیر
دفاع آمریکا ،که گفته بود نظامیان کشورش پس از سال
 2016در افغانستان باقی خواهند ماند ،به تازگی شامری
از سناتوران جمهوریخواه در کنگره آمریکا ابراز نگرانی
میکنند که طالبان ،شبکه حقانی و گروه داعش به
فعالیتهای هراسافگنانه شان در افغانستان ادامه میدهند
و مبارزه با این گروهها نیازمند ادامه حضور نظامیان خارجی
در افغانستان میباشد.
در همین حال سید ظفر هاشمی ،معاون سخنگوی ریاست
جمهوری ،نیز گفته است که هراس افگنی در افغانستان
ابعاد فرا منطقهای دارد و برای مبارزه با این پدیده نیازمند
ادامه همکاری کشورهای دیگر است.
به نقل از طلوع نیوز ،آقای هاشمی گفته است« :گفتههای
وزیر دفاع آمریکا مبین این است که افغانستان هنوز هم با
چالشهایی روبهرو است .این چالشها فرا منطقهای است

و ما به ادامه کمکهای غرب و جامعه جهانی نیاز داریم».
آقای کارتر همچنان از هم پیامنان کشورش خواسته بود
تا ادامه حضور نظامیانشان را در افغانستان بررسی کنند.
در حالیکه ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورهای
ناتو رسگرم بازنگری راهربد بیرون ساخنت نظامیانشان
از افغانستان هستند ،حکومت افغانستان خواهان ادامه
کمکهای جامعه جهانی در راستای مبارزه با هراسافگنی
است.
اظهارات در مورد حضور نیروهای خارجی پس از سال
 2016میالدی در حالی صورت میگیرد که قبالً ناتو اعالم
کرده بود که متام نظامیاناش را پس از سال  2016از
افغانستان خارج میکند.
در همین حال شامری از منایندگان مردم در شورای ملی،
مبارزه با تهدیدهای نو پیدا را در کشور نیازمند ادامه حضور
نظامیان جهانی در افغانستان میدانند.

احمد بهزاد ،عضو مجلس منایندگان ،گفته« :تهدیدهای
نو پیدا در افغانستان چالشهای تازه هستند ،هرگاه جامعه
جهانی میخواهد که از رضر این پدیدهها در امان باشد
باید حضور نظامیان خارجی را در افغانستان متدید کند».
میرداد نجرابی ،رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس
منایندهگان ،گفته است« :هرگاه این حضور نظامی متدید
میشود ،حکومت افغانستان باید با این کشورها گفتوگو
کند که چهگونه و با چه راهکار و برنامهای حضور نظامی
آنان متدید میشود».
اظهارات اخیر در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان
پس از سال  2016بعد از افزایش ناامنیهای اخیر و سقوط
شهر قندوز به دست طالبان صورت میگیرد.
ناامنیهای اخیر در کشور ،بسیاری از مقامهای افغانستان و
کشورهای غربی را به این واداشته تا در مورد عدم حضور
نیروهای ناتو بعد از  2016بازنگری کنند.

وزیر صحت عامه:
 ۷۲درصد زنان افسردگی و  ۶۰درصد مردان استرس دارند
اطالعات روز :فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه ،روز
گذشته در مراسم تجلیل از روز جهانی صحت روانی ،از میزان
بلند افرسدگی و اسرتس در میان شهروندان کشور خرب داد.
آقای فیروز گفت که در حدود  ۷۲درصد از زنان کشور دچار
افرسدگی و  ۶۰درصد از مردان نیز دچار بیامری اسرتس
هستند.
فیروز ،جنگ ،فقر ،مهاجرتها و نبود سایر امکانات زندگی را
از جمله عوامل فزاینده مشکالت روانی در کشور عنوان کرد.
او همچنان باورهای مذهبی و دینی را یکی از عوامل بازدارنده
خوانده و گفت دین و مذهب باعث شده که مردم کشور کمتر
به مشکالت روانی دچار شوند.
با این حال وزیر صحت عامه مدعی شد که میزان مشکالت

شدید بیامری روانی در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه
کمتر است که تا حدود  30فیصد تخمین برده میشود.
آقای فیروز با اشاره به اقدامات وزارت صحت عامه در
خصوص ارائه خدمات صحت روانی برای شهروندان کشور
گفت« :این وزارت هم در بخش وقایه مشکالت روانی و نیز
در بخش معالجه آن ،اسرتاتژیهای مشخص را روی دست
گرفته است .در بخش معالجه نزدیک به  1500مرکز صحی
در رسارس کشور خدمات صحت روانی را عرضه میکند و
نیز در  300مراکز صحی ،مشاورین روانی -اجتامعی ،خدمات
مشاورهدهی را در این زمینه به مردم ارائه میکند و ما در نظر
داریم که این رقم را به  500مرکز افزایش دهیم».
وزیر صحت عامه مبارزه با مشکالت روانی را نیازمند همکاری

همهجانه خواند و افزود که برای مبارزه این مشکل نقش ارشاد
و تبلیغ دینی ،منرب و مساجد و اطالع رسانی از طریق رسانههای
جمعی ،نهایت مؤثر و سازنده است.
به گفتهی فیروز ،روز جهانی صحت روانی امسال تحت شعار
«به بیامران روانی احرتام بگذارید» تجلیل گردید تا مترکز
اصلی رشکای صحی صحت روانی روی ارج گذاشنت باالی
حقوق مریضان روانی صورت گیرد.
او اشاره کرد که مردم بیشرت بیامران روانی را دیوانه خطاب
میکنند و حتا مراکز درمانی بیامران روانی را نیز داراملجانین
(دیوانه خانه) نامگذاری کردهاند که در واقع یک نوع
بیحرمتی و زیر پاگذاشنت حقوق انسانی مریضان روانی
میباشد.

جنگ در قندوز روزانه سه میلیون دالر
به بخش خصوصی ضرر میرساند

اطالعات روز :اتاقهای تجارت و صنایع کشور اعالم کرده
که سقوط شهر قندوز به دست طالبان و ادامه جنگ در آن،
روزانه حدود  ۳میلیون دالر به اقتصاد این والیت رضبه میزند.
به نقل از بی بی سی ،سعدالله حقیار ،رییس دبیرخانه اتاقهای
تجارت و صنایع گفته است که  ۶هزار و  ۵۰۰مغازه۵۰۰ ،
رشکت کوچک و بزرگ ۵۰ ،کارخانه تولیدی و چند بانک
خصوصی در این والیت فعالیت داشتند که زیان روزانه آنها
به یک میلیون و  ۵۰۰هزار دالر میرسد.
آقای حقیار افزوده ،آسیبهایی که به بخشهای دیگر مانند
زراعت ،باغداری و مالداری و حمل و نقل وارد شده ،روزانه
حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار دالر دیگر به این والیت رضبه
میزند.
حقیار گفته است که غیر از این زیان روزانه ،در وقت تهاجم
طالبان و جنگهای پس از آن ،بیش از  ۵۰مغازه سوخته که
میانگین رسمایه آنها  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار دالر بوده و شامری از
انبارهای کاالهای تجاری تاجران حریق شدهاند.
به گفتهی او ،بهطور کلی بخش خصوصی در قندوز در وقت
حمله طالبان و روزهای پس از آن در جریان جنگ بین

طالبان و نیروهای امنیتی ،خسارات هنگفتی را متحمل شده
است.
طالبان با حمله بر شهر قندوز ،شامری از دکانها ،خانهها و
ساختامنهای دولتی را به آتش کشیدند.
به گفتهی حقیار شامری از این مراکز تجاری که سوخته اند،
صاحبان آنان در طول نیم قرن بدست آورده بودند که در یک
شب متام شان از بین رفتند.
آقای حقیار یادآور شده که بحران اقتصادی که جنگ بر
اقتصاد والیت قندوز تحمیل کرده ،تنها به این والیت محدود
منیماند ،بلکه بر والیتهای همجوار آن هم تأثیر گذاشته
است.
در پهلوی این ،جنگ چند روزه قندوز ،به گفتهی مقامهای
اداره ملی مبارزه با حوادث ،حدود  12هزار خانواده را مجبور
به ترک خانههای شان کرده و در والیتهای همجوار قندوز
و حتا در والیت کابل ،بیجا شدهاند.
عملیات در قندوز به کُندی پیش میرود
اطالعات روز :با آنکه ده روز از عملیات نیروهای امنیتی و
کاماندوهای ارتش به منظور پاکسازی این والیت از وجود

طالبان میگذرد ،شامری از منایندگان مجلس روز گذشته
گفتند که عملیات نیروهای دولتی به کندی به پیش میرود و
نیاز به یک عملیات گسرتدهی نظامی در این والیت میباشد.
عبدالروف ابراهیمی ،رییس مجلس منایندگان گفت که
عملیات قندوز باید بازنگری شود و با توجه به تهدیدهایی که
وجود دارد ،این عملیات فعلی پاسخگو نیست.
شامری دیگر از منایندگان تأکید کردند که عملیات باید در
رسارس قندوز و بگونهی دوامدار پیش رود.
در همین حال گزارشهای تازه ،به نقل مسئوالن امنیتی والیت
قندوز ،میرسانند که درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان
هنوز در برخی از مناطق شهر قندوز ادامه دارد.
خربگزاری مرکزی به نقل از سیدرسور حیسنی ،سخنگوی
فرماندهی پولیس قندوز نوشته که جمعه شب نیروهای امنیتی
مناطق سه درک و حوزه سوم امنیتی شهر قندوز را از ترصف
طالبان خارج کردهاند
او افزوده که درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان زیادتر در
ساحه بندرهای خان آباد و امام صاحب شهر قندوز جریان
دارد.

وزیر فواید عامه:
تأمين امنيت متضمن عملى شدن پروژههاى زيربنايى است

اطالعات روز :محمود بلیغ ،وزیر فواید عامه ،روز گذشته در
پیوند به نتایج نشست اقتصادی مقامهای عالی رتبه «سام» که
یک ماه قبل در کابل برگزار شده بود ،معلومات ارائه کرد.
آقای بلیغ از عملی شدن شامر زیادی از تعهدات اين وزارت
در این نشست به جامعه جهانی خرب داده گفت که ناامنی ،بر
تعدادى از پروژههای آنها تأثیر منفی میگذارد.
بلیغ ،با ابرازنگرانی از وضعیت امنیتی در برخی نقاط کشور
گفت که تأمني امنيت ،متضمن عمىل شدن پروژههاى
زيربنايى است.
او ابراز امیدواری کرد که به زودترین وقت ،ناامنی درکشور
پايان يافته و مشکالت موجود در همه عرصهها از میان
برداشته شود.
وزیر فواید عامه با اشاره به نشست سام گفت ،در این نشست
حکومت  ۳۹تعهد؛ از جمله در قسمت ایجاد سیستم مؤثر
حکومتداری ،از بین بردن فساد اداری ،تحکیم مسئولیت،
تشویق سکتور خصوصی ،همکاریهای اقتصادی منطقهای،

بهبود امنیت و ثبات سیاسی ،اعاده ثبات مالی شفافیت در
امور مالی و بانکداری تجارتی را به عهده گرفته است.
به نقل از خیرگزاری جمهور ،بلیغ افزود که در نشست سام
توافق شد که کمکهای بیناملللی از طریق بودجه ملی
حکومت افغانستان به مرصف برسد تا از هامهنگی و اطمینان
بیشرتی در مقابل جامعه جهانی برخوردار باشیم و بعد از این
این کمکها از طریق بودجه ملی به مرصف میرسد.
وزیر فواید عامه در بخش از سخنانش گفت که ،افزون بر
این ،ایجاد «شورای زیربنا» نیز از دیگر تعهدات حکومت
بود که این شورا تشکیل شده و اکنون متام پالنهای
زیربنایی انکشافی توسط شورا به پیش برده میشود.
وی عالوه منود که در حال حارض ،چوکات و اساسنامه
شورا تهیه شده و کار خود را رسامً آغاز کرده و امید است
که در چوکات شورا ،پالنهای انکشافی آینده عام و جامع
باشد.
به گفتهی بلیغ ،وزارت فواید عامه پالن اسرتاتژیک پنج

سالهاش را در قسمت رسکها و خطوط آهن تا سال ۲۰۲۰
ميالدى تهیه و در اختيار شورا قرار خواهد داد.
بليغ افزود« :خطوط آهنی که همکاریهای اقتصادی را
رقم میزند ،مانند خطوط پنج جانبه میان چین ،قرغزستان،
تاجیکستان ،افغانستان ،آذربایجان که چین را با اروپا وصل
میکند ،در اولویتهای اساسی این وزارت قرار دارد».
به نقل از خربگزاری پژواک ،افزون برآن ،وزیر فوايد عامه
گفت که یک خط آهن سه جانبه میان افغانستان ،تاجیکستان
و ترکمنستان نیز وجود دارد که مطالعات ابتدایی آن ،رو به
ختم است و آمادگی برای احداث آن گرفته میشود.
منبع افزود که در پالن اسرتاتژیک ،اتصال متام بنادر تجارتی
به شاهراههای اصلی نیز مورد مالحظه قرار دارد.
به گفته وزير فوايد عامه ،آنها تعهداتی را که به جامعه
جهانی سپرده بودند ،شامر زیادی از آن عملی شده و
آمادگی برای نشست سال آینده میگیرند و تالش میکنند
که همکاری اعضاى سام را به دست آورند.

وضعیت دشوار سربازان افغانستان
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نقش برنامه
در خندههای بنیادین

گروه طالبان ،چهارده سال پس از شکست ،بار دیگر
توانستند حداقل برای سه روز ،بر یکی از والیتهای
استراتژیک شمالی افغانستان مسلط شوند .در طی این
مدت ،طالبان پاکسازیهای قومی بیرحمانهای انجام
دادند ،محاکمی برگزار نمودند ،پزشکان زن را کشتند
و اموال عمومی و خصوصی شامل تانکهای سنگین
نظامی و انبارهای مهمات را غارت کردند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)
و دفتر رییسجمهور اشرف غنی ،تایید کردند که
طالبان در قندوز مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
اما طالبان ،همچنین یک پیام قدرتمند سیاسی برای
دولت افغانستان و شرکای غربی آن فرستادند :رهبری
و سازمان نظامی این گروه کارآمد و موثر بوده و برای
تشکیل یک امارت اسالمی سرکوبگر مصمم هستند؛
و مرز میان گذشتهی تراژیک افغانستان و آیندهای
دموکراتیک –آنچه که افغانها و همکاران آنها در
سال  2001پیشبینی کرده بودند ،-بسیار باریک است.
درصورتی که وضعیت در میدانهای نبرد به نفع نیروها
و دولت افغانستان تغییر نکند ،این کشور در هر زمانی
پتانسیل بازگشت به گذشتهاش را دارد.
از دیدگاهی صرفا نظامی ،سربازان افغان از یک مزیت
استراتژیک مشخص بهرهمند هستند .آنها نیروی انسانی
بیشتر و سالحهای بهتری دارند و همچنین ،توسط مربیان
آمریکایی و ناتو آموزش دیده و حمایت میشوند .آنها
در سراسر افغانستان مورد احترام مردم بوده و احتماال،
بهعنوان بزرگترین امید کشور برای بقا دیده میشوند.
بااینحال ،ترکیبی از عوامل مهم سیاسی و نظامی،
توانایی این سربازان را برای مبارزهای سختتر و در
شکستدادن دشمن ،تضعیف میکند.
در نتیجهی انتخابات افغانستان در سال گذشته ،یک
دولت وحدت ملی بیمار و شکننده بهوجود آمد .تا
این لحظه ،باید آشکار شده باشد که دولت وحدت
ملی هرگز نه یک پیروزی سیاسی بود و نه جایگزینی
قابل قبول برای دولتی که از انتخابات شفاف پدید
آمده باشد .منازعات سیاسی و اختالفات میان غنی و
رییس اجراییهاش دکتر عبدالله عبدالله ،این کشور را
به دو قطب تقسیم نموده و نیروهای مسلح را بیدفاع
و آسیبپذیر رها کرده است .ارتش ،مانند هر نهاد
دیگری ،بازتابی از مردم ،نظام سیاسی و ارزشهای
موجود در هر کشوری است .هنگامی که رهبری سیاسی
کشور در هرج و مرج و در رقابتی بیوقفه برای کسب
قدرت و فساد فلجکننده ،قرار گرفته باشد که شامل تعیین
رتبههای ارتشی ،فرمانها ،ارتقای رتبهها و انتصابها
میشود ،سربازان در خط مقدم جبهه یا تسلیم دشمن
شده یا جانهایشان را از دست میدهند .بحران رهبری
درحال حاضر نیز پیامدهای ویرانگری برای نیروهای
مسلح نوپای افغانستان بههمراه داشته است .افزایش
تلفات نیروها به  300نفر در هفته ،برای ارتشی جوان،
تکاندهنده و غیرقابلتحمل است .نگرانی و ترسی
توجیهپذیر و روبهافزایش وجود دارد که اگر ارتش
بهشکلی مناسب تجهیز و تقویت نشده و همچنان به
همین سرعت سربازانش را از دست بدهد ،این کشور

غنی ،عبداهلل و شرکای آنها در
حکومت وحدت ملی ،باید تاریخ
افغانستان را به یاد بیاورند
و بدانند که وضعیت فعلی
ناگوار است اما میتوانند بسیار
بدتر از این شود .اگر آنها در
غلبه بر اختالفات سیاسیشان
شکست بخورند ،این کشور به
دست طالبان یا انقالب مردمی
سقوط خواهد کرد .بهترین امید
برای حفظ افغانستان در این
است که از نیروهای مسلح
حمایت صورت بگیرد .سربازان،
نیاز فوری به رهبری سیاسی
و نظامی منسجم ،تجهیزات،
اطالعات امنیتی کارآمد ،و حمایت
و تقویت بهموقع دارند.
خیلی زود به جایی میرسد که ذخیرهی نیروهای انسانی
مورد نیاز برای ادامهی این جنگ را نخواهد داشت.
اعتقاد عمومی بر این است که رهبری نظامی و غیرنظامی
در تمام جنگهای بزرگی که نیروهای افغانستان در آن
مبارزه کرده و شکست خوردهاند ،عامل اساسی است.
در اوایل اپریل  ،2015طالبان در والیت بدخشان
بیش از  30سرباز افغان را کشتته و سر بریدند و تعداد
بیشتری را اسیر کردند .تحقیقات بعدی نشان دادند که
سربازان در تماسهای مکرر ،درخواست تقویت نیروها
و کمکهای لوجستیکی کردهاند که یا نادیده گرفته
شدند یا به مقامات حکومت محلی درکابل نرسیدهاند.
در واقعهای مشابه در ماه جوالی در والیت وردک ،تنها
 30مایل دورتر از کابل 30 ،پلیس محلی کشته شده و
مورد بیحرمتی قرار گرفتند .تحقیقات انجامشده تایید
کردند سربازانی که در محاصره قرار داشتند ،با شجاعت
تا لحظهی آخر جنگیدهاند ،درصورتی که کمکها در
وقت مناسبی به آنها نرسید.
سربازان عادی افغانستان ،در این جنگ طوالنی و
خشونتبار ،روحیه و مقاومتی باورنکردنی از خود نشان
دادهاند .بااینوجود ،فساد و فروپاشی در سطح رهبری،
مانع از تاثیرگذاری آنها در میدان جنگ شده است.
سربازان ،چهگونه میتوانند در جنگی پیروز شوند که
رهبران سطح باالی نظامی و غیرنظامی آنها ،هنوز درک
و تعریف مشخصی از دشمن ندارند؟ ماهیت قومی
طالبان ،وضعیت بغرنجی را در دولت افغانستان ایجاد
کرده و اغلب مانع از اقدامات اثرگذار میشود .پس از
سقوط والیت قندوز ،رییس ادارهی امنیت ملی گفت
که این سازمان ،تمام اطالعاتش را درمورد اهداف و
بزرگی عملیات طالبان ،دراختیار حکومت قرار داده و
درخواست کرده است تا اقدامات پیشگیرانهای صورت

بگیرد؛ اما مالحظات سیاسی غیرقابل توضیح و توجیه و
تاخیر از سوی دفتر ریاستجمهوری ،فرصت اجرای
این عملیات را در اختیار طالبان قرار داد.
ازکارافتادن کامل ارتباطات میانسازمانی و شکستهای
استخباراتی آشکار در مقاطع حساس ،عاملی اساسی در
شکستها و تلفات نظامی بهحساب میرود .در چنین
عملیات ضدشورش غیرمعمولی ،فرماندهان و سربازان
آنها ،به اطالعاتی دست اول و کانالهای ارتباطی
سریعی برای برقراری ارتباط ،تجزیه و تحلیل و اقدام
نیاز دارند .منازعات سیاسی در کابل و میل کاهشناپذیر
غنی به تمرکز تصمیمگیریها در دفتر خودش ،به معنای
واقعی کلمه ،فرماندهان و سربازان را در میدان جنگ
ناتوان کرده است .پس از هر حملهی بزرگی از سوی
طالبان ،مقامات امنیتی در افغانستان ادعا میکنند که
آنها میدانستهاند چه اتفاقی قرار است رخ بدهد و
اطالعات را نیز با دولت به اشتراک گذاشتهاند .این ادعا،
زمانی که طالبان توانستند  350زندانی را از زندانی در
والیت غزنی آزاد کنند نیز تکرار شده بود .مشخص
نیست که چرا این گزارشهای امنیتی و هشدارها در
دولت شنیده نشده یا در تصمیمگیریها و عملیاتهای
نظامی انعکاس نمییابند.
آیا سربازان افغان ،قدرت متوقفکردن طالبان را دارند؟
پاسخ مثبت است؛ درصورتیکه دولت آنچه بهوضوح
در طول یکسال از زمان تشکیل در انجام آن شکست
خورده است ،را انجام بدهد .غنی و عبدالله ،احتماال
زمان و منابعی بیشتر از آنچه در جنگ علیه طالبان،
داعش و دیگر شورشیان هزینه میشود را در نبرد میان
خودشان صرف میکنند .منازعات شدید و مکرر آنها،
روحیهی سربازان افغان را تضعیف کرده و این کشور را به
سوی مسیری خطرناک سوق میدهد .در اولین سالگرد
تشکیل دولت وحدت ملی ،ثابت شد که وعدهی آنها
برای بازگرداندن امنیت ،توسعهی اقتصادی ،و تبدیل
این کشور جنگزده به شریکی مسئول و دایمی برای
متحدان استراتژیک آن ،بیشتر یک بلوف و هیاهوی
سیاسی بوده است تا هدفی دستیافتنی .اقتصاد راکد
و فرار مغزها ،این کشور را به لرزه درآورده است.
پناهندگان افغان که بیشتر آنها بهخاطر ناامنی و بیکاری
فرار میکنند ،دومین گروه بزرگ پس از سوریه را
تشکیل دادهاند .سربازان در خط مقدم ،هر روز تعدادی
از بهترین فرماندهان و مبارزان خود را از دست میدهند؛
درحالیکه درصورت دریافت رهبری ،تقویت ،حمایت
و تجهیزات مناسب و بهموقع ،جان آنها حفظ میشد.
غنی ،عبدالله و شرکای آنها در حکومت وحدت ملی،
باید تاریخ افغانستان را به یاد بیاورند و بدانند که وضعیت
فعلی ناگوار است اما میتوانند بسیار بدتر از این شود.
اگر آنها در غلبه بر اختالفات سیاسیشان شکست
بخورند ،این کشور به دست طالبان یا انقالب مردمی
سقوط خواهد کرد .بهترین امید برای حفظ افغانستان در
این است که از نیروهای مسلح حمایت صورت بگیرد.
سربازان ،نیاز فوری به رهبری سیاسی و نظامی منسجم،
تجهیزات ،اطالعات امنیتی کارآمد ،و حمایت و تقویت
بهموقع دارند.

هر فرد در زندگی خود مکلف است برنامه یا به قول علمای بازاری ،پالن
داشته باشد .هم در طول و عرض زندگی فردی ،هم در مسیر کار و
تالشش .مکلفیت برنامهداشتن برای گروهها ،نهادها و در نهایت برای
دولت ،بیشتر است.
بدون شک و بی هیچ اغراقی ،حکومت وحدت ملی کارنامهی درخشان یک
سالهاش را مدیون برنامههای است که در ابتدای تشکیل حکومت وحدت
ملی به دست نخبهگان این حکومت طرح و در طول سال اجرا شدند.
حکومت وحدت ملی تقریب ًا در تمام موارد موفق بوده ،به جز چند مورد ذیل:
رییس جمهور که تا حال موفق نشده از خندهاش موقع صحبت با مردم
جلوگیری کند ،یک بار گفت که قول میدهم طوری حکومت کنم که
شهروندان بوالنی بخورند و بوالنی شان هم گندنه داشته باشد هم کچالو.
اما بعد از یک سال میبینیم که مردم دست از بوالنی شستهاند .چه رسد به
اینکه به ترکیب گندنه و کچالویش فکر کنند.
اما این وعده همه شمول نبود .رییس جمهور به این نتیجه رسید که
ممکن همهی مردم بوالنی نخورند ،بن ًا چند روز بعد با خندههای بنیادین
به صحنه آمد و گفت که قول میدهم چنان حکومت کنم که یک نان
شما را دو نان بسازم .اما از شانس بد مردم ،رییس جمهور چنان مصروف
مسایل کالن شد که غم نان مردم پاک از یادش رفت .نیتجه این شد که
یک نان مردم ،نصف شد .ممکن مردم اعتراض داشته باشند اما فلسفهی
غالب در این مورد از جانب حکومت این است که کار کم ،نان کم و زحمت
رفع حاجت کم!
از باقی وعدههای کالن کالن که داده شد و برآورده نشد ،بگذریم .اما
خدایی حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته ،بینظیر عمل کرده است.
گذشته هرچه بود ،گذشت .هم مردم هم حکومت وحدت ملی با پدیدهی
به نام سال آینده روبهروست .ضمن اینکه هر فرد باید برای این سال،
برنامههای خویش را داشته باشد ،حکومت وحدت ملی هم طبع ًا برنامههای
خود را خواهد داشت .تا جاییکه من اطالع دارم ،چند برنامهای اصلی و
اصولی روی دست حکومت است.
ً
یک؛ به هر نحو که شده ،ارزش یک افغانی مقابل دالر باال برود .مثال یک
افغانی برابر شود با  45دالر.
دو؛ حکومت وحدت ملی با استفاده از تجربیاتی که در سال گذشته بدست
آورده ،مصمم است صبر پیشه کند تا یک سال دیگر بگذرد .لطف ًا اینقدر
به قندوز فکر نکنید! از اصل مسئله دور میشوید.
سه؛ اتاقهای تجارت و صنایع اعالم کرده که خساره مالی سقوط قندوز
و جنگ در این والیت ،روزانه سه میلیون دالر است .حکومت وحدت ملی
با استخدام افراد تازه شایست جلو این خساره را بگیرد .مث ً
ال اگر قندوز بار
دیگر سقوط کرد ،سه میلیون دالر نه ،روزانه فقط  2میلیون دالر ضرر کند.
(افراد تازه شایست به افرادی گفته میشود که مث ً
ال یک آدم چهارده سال
گذشته در بخش تربیهی چای سیاه و سبز در آشپزخانهی ارگ کار کرده
اما یکدفعه به چشم رییس جمهور خورده و شده رییس گمرکات در بندر
حیرتان .پیشبینی میشود که حضور این دسته افراد در بخشهای امنیتی
بیشر شود تا بندرهای تجاری یا تفریحی)
چهار؛ تمام پیشرفتهای جهان بر اساس پذیرفتن ریسک
صورت گرفته .مث ً
ال ادیسون که برق را اختراع کرد ،تا موفق
شد چهارده بار دستش سوخت .یا نیوتن که قوهی جاذبه را
کشف کرد ،چند ماه زیر یک درخت سیب خوابید؟ آنقدر آنجا
نشست که سیب در شاخچه کالن شود ،پخته شود ،از شاخچه
خطا خورده و به سر نیوتن اصابت کند ،بعد قوهی جاذبه کشف
شد .بناً دولت مصمم است برای افزایش امنیت شهروندان،
با ریشسفیدان اکثریت والیات به خصوص والیات شمالی،
معاهدهی «نمیآییم ،نمیآیید» امضاء کند .این خودش یک
ریسک است که حکومت وحدت ملی با جان دل میخواهد
آنرا بپذیرد.
پنج؛ در بخش فساد ،همانگونه که قب ً
ال وعده داده شده بود ،سال بعد نیز
وعدههای به مردم سپرده خواهد شد .مردم حق دارند از این ناحیه تشویش
نکنند.
شش؛ بقیه برنامهها سری است .سال بعدی خوب است که اشرف غنی
مکلف نیست به مردم از بوالنی قصه کند یا از افزایش نان حرف بزند.
فکر میکنید خندههای بنیادین رییس جمهور از کجا نشأت میگرفت؟ به
یقین که از برنامهریزیای دقیق و بجا .یا بهتر واضح کنم ،به مردمی که
در قندوز با طالبان همکاری کردند فکر کنید ،نقش آنها در سقوط قندوز
چهقدر بوده؟ هر قدر که بوده ،برنامه هم همانقدر در خندههای بنیادین
نقش دارد.
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ماه گذشته ،خانوادهی محمد اکبر ،وقتی که نزاعی بر سر یک
قطعه زمین در قندوز داشتند ،برای حق طلبی به طالبان رجوع
کرد .اکبر گفت که در مقایسه با محکمههای کُند و اغلب
فاسد دولتی ،یک قاضی محلی طالبان هرگز درخواست رشوه
نکرده و نزاع را در چند روز محدود حل کرد.
محمد اکبر ،که به شکل روان انگلیسی صحبت میکند و
عضوی از اقلیت شیعهی هزاره است ،از خشونتهای اخیر در
والیت شمالی افغانستان به کابل فرار کرده است .وی گفت
که آرزوی برگشتن حاکمیت سختگیرانهی طالبان در کشور
را ندارد؛ اما مانند دیگر باشندگان قندوز مالحظه اندکی به
حکومت والیتی یا فدرال دارد .وی گفت« :مردم از پرداخت
رشوه به ستوه آمده اند».
این میزان نارضایتی یکی از عواملی بود که در بزرگترین
پیروزی نظامی طالبان؛ از زمانی که تهاجم نیروهای به رهبری
امریکا در سال  2001این گروه سنی مذهب را از قدرت خلع
کرد ،به این گروه کمک کرد .نیروهای طالبان در  28ماه
سپتامبر شهر قندوز ،مرکز این والیت را به سرعت تصرف
کردند و توانستند سه روز کنترل این شهر را در دست داشته
باشند .یک عامل عمدهی این تصرف حیرتانگیز ،آماده
نبودن نیروهای افغانستان بود که اکثرا ً با نزدیک شدن طالبان
از مرکز والیت فرار کردند.
اما مقامها و باشندگان این والیت میگویند مردم محل
 از آنچه که آنها آن را فساد مقامها و بردباری حکومتدر برابر جنگ ساالران سوءاستفادهجو ،مینامند خسته شده
بودند  -به صفوف شورشیان پیوسته بودند و در برخی موارد
به جنگجویان پناه دادند .رییس جمهور اشرف غنی ،مقام
پیشین بانک جهانی ،تصدیق میکند که فساد فراگیر یکی
از بزرگترین چالشهای کشورش است و اخیرا خواهان
«جهاد» علیه آن شد.
حمدالله دانشی ،سرپرست والیت قندوز که تازه به این سمت
گماشته شده است ،گفت« :طالبان در میان مردم قندوز بسیار
نفوذ دارند و آنها با استفاده از این نفوذ توانستند ،قبل از
حمله ،جنگجویان را در خانههای مردم در شهر قندوز جا
بدهند .آنها این شهر را از داخل آن تصرف کردند».
مقامهای افغانستان و باشندگان [قندوز] میگویند که حدود
 500جنگجوی طالب در جریان تعطیالت عید اضحی ،ماه
گذشته ،با لباس ملکی وارد این شهر شدند و برخی از مردم
محل نیز ،هنگام حمله ستیزهجویان بر شهر ،به جمع آنها
پیوستند .یکی از باشندگان قندوز ،که از آن زمان تاکنون
فراری است ،گفت« :افرادی را میشناسم که در حومههای
شهر زندگی میکنند و در هنگام سقوط شهر به دست طالبان،
اسلحه به دست گرفتند .آنها باشندگان قندوز بودند؛ اما آنها
به طالبان کمک کردند شهر را تصرف کنند .آنها در کنار
ستیزهجویان طالبان جنگیدند».
روز جمعه ،ظاهرا نیروهای افغانستان کنترل بسیاری از نقاط
شهر قندوز را در اختیار گرفتند؛ هرچند جنگ در سایر نقاط
این والیت ادامه داشت .سربازان حکومتی به جستوجوی
خانهبهخانهی شان برای ستیزهجویانی که در خانههای
مسکونی پنهان شدهاند ،ادامه دادهاند .طالبان یونیفورم ندارند
و این امر تشخیص دشمن از باشندگان را برای سربازان
حکومتی ،دشوار ساخته است .هرچند طالبان از مرکز قندوز
عقب رانده شدهاند؛ اما آنها میگویند که مصمم باقی
ماندهاند .ذبیح الله مجاهد ،سخنگوی طالبان ،گفت« :ما
قندوز را سنگر خود میسازیم .قصد داریم از آنجا تمام کشور
را آزاد کنیم».
شمال افغانستان که زمانی آرام بود ،اکنون که طالبان به دنبال
بهرهبرداری از خروج سربازان امریکایی از کشور و نارضایتی
از حکومت غنی هستند ،به خط مقدم جنگ جاری تبدیل شده
است.
همزمان با اینکه نیروهای ایاالت متحده و [کشورهای]
متحد آن کاهش مییابند و دامنه ماموریتهای شان را
محدود میکنند؛ طالبان تهاجمیتر شدهاند و در مقایسه با
گذشته ،در مقیاس کالن جنگجو جمعآوری میکنند .اکنون
تمرکز جنگجویان طالبان بر شمال شرق افغانستان ،نظر به
هر منطقهی دیگر در کشور ،بیشتر است .قندوز که زمانی
سنگر مستحکم طالبان بود ،آخرین شهری بود که شورشیان،
پس از پنج سال حاکمیت بر افغانستان ،در سال  ،2001به
نیروهای به امریکا باختند.
طالبان از دیر وقت بدینسو به وحشیگری و نقض حقوق
[بشر] متهم بودهاند .نظر به گفتهی مقامهای حکومت
افغانستان و چندین گروه حقوقی ،از جمله سازمان عفو
بینالملل ،جنگجویان طالب در جریان اشغال مختصر قندوز
توسط آنها ،چپاول و تجاوز کردند و قتلهای فراقضایی
انجام دادند .با این حال ،خشم مداوم از آنچه که بسیاری

نارضایتی مردم محل در قندوز،
پیشرفت طالبان را آسان ساخت
برخی از باشندگان به ستیزهجویان کمک کردند،
«آنها شهر را از داخل ترصف کردند»
منبع :والاسرتیت ژورنال
نویسندگان :مارگریتاستانساتی و احسانالله امیری
برگردان :حمید مهدوی

از باشندگان قندوز آن را حکومت مرکزی فاسد و غیر موثر
میدانند ،نشان میدهد که جنگ بر سر شمال افغانستان به
این زودیها پایان یافتنی نیست .یک مقام حکومت مرکزی
گفت« :وقتی مردم علیه تان باشد ،کار زیادی از دست تان
ساخته نیست».
وقتی آقای غنی در ماه سپتامبر  2014به قدرت رسید ،حکومت
او وعده سپرد که در آغاز از قندوز ،گروه مسلح غیر قانونی
را سرکوب میکند .او حکومت محلی را بازرسی کرد ،تمام
مقامهای ارشد را برکنار کرد و تیم جدید دست نشاندهاش،
به رهبری یک والی جدید که هیچ پیوندی با جنگ ساالران
نداشت ،را انتصاب کرد .محمد عمر صافی ،والی آن وقت
قندوز ،در نخستین روز کاریاش به وال استریت ژورنال
گفت« :تاریخ به ما نشان میدهد که ناامنی در قندوز میتواند
بر تمام والیتهای شمال اثر بگذارد» .چند ماه بعد ،در
ماه اپریل ،شهر قندوز برای نخستین بار نزدیک بود سقوط
کند .حکومت ،بهجای مهار شبه نظامیان ،سالها برای دفع
طالبان به آنها وابسته ماند .بسیاری از آنها به نیروی پولیس
محلی شامل ساخته شدند؛ اقدامی که بر نارضایتی عمومی
افزود .مقامهای امنیتی افغانستان گفتند که اخیرا نیروهای
افغانستان ،هنگام راهاندازی ضد حملهی شان ،در هفته
گذشته در قندوز ،از این گروههای مسلح کمک خواستند.
اعدام بدون محاکمه ،جمعآوری غیرقانونی مالیات و دیگر آزار
و اذیتها این ملیشهها و حامیان حکومتی شان را ،بهویژه در

میان مردم محلی پشتون ،عمیقاً منفور ساخته است .بسیاری
از این گروههای مسلح توسط جنگ ساالرانی از قوم تاجک یا
ازبک رهبری میشوند .یکی از باشندگان قندوز که نخواست
از ترس انتقام از او نام برده شود ،گفت« :دلیل اصلی سقوط
قندوز به دست طالبان این است که مردم از این ملیشهها به
ستوه آمده بودند .در مقایسه با جنگ ساالران ،طالبان با مردم
خوب رفتار میکردند» .آقای دانشی ،سرپرست قندوز ،اذعان
کرد؛ درحالیکه ملیشهها به سربازان حکومتی کمک کردهاند،
آنها «باعث ایجاد برخی از مشکالت برای باشندگان [نیز]
شدهاند» .طالبان از این نارضایتی عمومی بهره بردند.
هفته گذشته ،جنگجویان طالبان دو ولسوالی والیت شمال
شرقی بدخشان را تصرف کردند؛ چیزی که نیروهای امریکایی
را برانگیخت تا دو حمله هوایی را علیه مواضع طالبان در
آنجا انجام بدهند .نیروهای زمینی افغانستان تالش دارند این
والیت را تصفیه کند .در والیتهای بغالن ،تخار و فاریاب نیز
درگیریها شدید بوده است.
ذبیح الله مجاهد ،گفت« :این رفتار سرکوبگرانهی ملیشهها،
طالبان را در شمال قویتر ساخته است» .این گروه ستیزهجو
میگوید که سربازگیری در والیت قندوز و دیگر مناطق شمال
آسانتر شده است .وی گفت« :در ولسوالیهایی که چند سال
قبل ما صرف  20جنگجو داشتیم ،اکنون صدها جنگجو
داریم و در جاهایی که ما صدها جنگجو داشتیم ،اکنون
هزاران جنگجو داریم».

اعدام بدون محاکمه ،جمعآوری
غیرقانونی مالیات و دیگر آزار و
اذیتها این ملیشهها و حامیان حکومتی
شان را ،بهویژه در میان مردم محلی
پشتون ،عمیقاً منفور ساخته است.
بسیاری از این گروههای مسلح توسط
جنگ ساالرانی از قوم تاجک یا ازبک
رهبری میشوند .یکی از باشندگان
قندوز که نخواست از ترس انتقام از
او نام برده شود ،گفت« :دلیل اصلی
سقوط قندوز به دست طالبان این است
که مردم از این ملیشهها به ستوه آمده
بودند .در مقایسه با جنگ ساالران،
طالبان با مردم خوب رفتار میکردند».
آقای دانشی ،سرپرست قندوز ،اذعان
کرد؛ درحالیکه ملیشهها به سربازان
حکومتی کمک کردهاند ،آنها «باعث
ایجاد برخی از مشکالت برای باشندگان
[نیز] شدهاند» .طالبان از این نارضایتی
عمومی بهره بردند.
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پرونده سازی جنرال امریکایی
برای حفظ سربازان در افغانستان
منبعThe Hill :
نویسنده :کریستینا ونگ
برگردان :یوسف همتا

یادداشتهایسخیدادهاتف
والدیمیر معذرت ما را
بپذیر!

فرمانده ارشد امریکایی در افغانستان ،روز پنج شنبه در نشستی با
کمیتهی نیروهای مسلح مجلس سنا ،برای ادامه حضور ارتش در
این کشور استدالل کرد .جنرال کمپبیل به قانونگذاران گفت:
«افغانستان– و همچنین عملیاتهای ما  -در یک مقطع حساس
قرار دارند».
کمپبیل ،در دومین نشستاش در هفته جاری ،در کانگرس
آمریکا ،گفت از زمانیکه رییس جمهور اوباما برای اولین بار
برنامههای کاهش تعداد کنونی  9800سرباز امریکایی در
افغانستان را به  1000نیروی امنیتی برای محافظت از سفارت
طرح کرد ،شرایط در میدان نبرد تغییر کرده است .وی گفت
عملیاتهای ارتش پاکستان جنگجویان طالبان را به شرق و
شمال افغانستان فراری داده و ظهور داعش در این کشور اوضاع
امنیتی را خرابتر کرده است .کمپبیل اضافه کرد که طالبان نیز
به دنبال افشای مرگ مال عمر ،رهبر شان ،حمالت شان را تشدید
کردهاند .این تحوالت زمانی رخ میدهد که [نیروهای] ائتالف
ناتو در سالهای اخیر از  140هزار نیرو به  14هزار نیرو کاهش
یافته است.
کمپبیل همچنین استدالل کرد که کمک امریکا در ایجاد
نیروهای امنیتی افغانستان ،که همچنان در موارد مشخصی
چون جمعآوری معلومات استخباراتی ،فرماندهی و کنترل جنگ
و شناسایی چهگونگی بهترین استفاده از نیروهای شان به کمک
نیاز دارند ،حیاتی بوده است .وی گفت که ایاالت متحده 4.1
میلیارد دالر را در سال  2015در زمینه آموزش نیروهای امنیتی
افغانستان هزینه کرده است و  3.86میلیارد دالر دیگر را در سال
 2016هزینه خواهد کرد.
این نشست زمانی دایر میشود که اوباما ،به دنبال یک سلسله
خبرهای بد از افغانستان ،تغییر خروج برنامهریزی شده ایاالت
متحده را ارزیابی میکند .ماه گذشته ،گزارشهایی ادعا کردند
که سربازان امریکایی بهخاطر تالش در متوقف ساختن همتایان
افغانشان از آزار [جنسی] بچههای جوان ،مجازات شدهاند.
هفته گذشته ،طالبان شهر استراتژیک قندوز را تصرف کردند و
روز شنبه ،ایاالت متحده اشتباها یک شفاخانه پزشکان بدون مرز
را بمباران کرده و  22نفر را کشتند .قرار گزارشها کمپبیل چهار
گزینه مختلف خروج را به اوباما پیشنهاد کرد که بر حفظ نیروهای
بیشتر در این کشور تاکید دارد.
رییس جمهور [اوباما] باید عامل خطر خروج بسیار سریع نیروها و













یک سناریوی احتمالی مشابه به سناریوی عراق را در نظر بگیرد؛
عراقی که خشونت در آن به دنبال خروج ایاالت متحده به شدت
افزایش یافت .اما رییس جمهور همچنان قول داده است تا به
طوالنیترین جنگ امریکا پایان بدهد.
کمپبیل هشدار داد که اگر [سربازان] امریکایی در کابل به
صرف  1000تن کاهش یابد ،در آنجا نیروهای کافی وجود
نخواهد داشت تا مطمئین شویم افغانستان بار دیگر به پناهگاه
امن تروریستان تبدیل نمیشود.
قرار گزارشها رییس جمهور اوباما در نظر دارد  3000تا 5000
سرباز امریکایی را پس از سال  2016در افغانستان نگهدارد که
باعث تداوم دخالت نظامی امریکا در این کشور ،پس از ختم
ریاست جمهوری او ،خواهد شد .کمپبیل همچنین به تصرف
اخیر قندوز توسط طالبان اذعان کرد؛ اما گفت نیروهای افغانستان
«بسیج شدند و کنترل بخشهای زیادی از شهر را دوباره به دست
گرفته اند» .وی گفت« :آنها هنوز مشتاق کمکهای ما هستند،
به کمک ما نیاز دارند و شایسته کمک ما هستند».
کمپبیل با پرسشهای زیادی از سوی قانونگذاران مواجه شد که
پس از چهارده سال جنگ ،چرا ایاالت متحده به حضورش ادامه
بدهد .والتر جونز ،کسی که جنگ را شدیدا انتقاد میکند ،گفت:
«ما با بدهی  18تریلیون دالر مواجهیم« ».حدود یک ماه بعد
بدهی ما به آخرین سقفی خواهد رسید که میتوانیم از کشورهای
خارجی پول بیشتری را قرض بگیریم و در درجه نخست هزینههای
سال گذشته را پرداخت کنیم« ».مالیه دهندگان امریکایی باید
یک زمانی بدانند که این سرمایه گذاری پایان خواهد یافت».
لوریتا سانچیز نیز ارزیابی کمپبیل را به شدت انتقاد کرد .وی
گفت« :این تقریبا یک شکست است .من این را شنیدهام.
چهارده سال است که میشنوم ما بهتر خواهد شدیم» .وی گفت:
«واقعیت این است که نمیشویم .حق با آقای جونز است».
تعداد زیادی ،بهشمول مک تورنبری –نماینده تکزاس و آدام
اسمیت -با کمپبیل موافق بودند و از او حمایت کردند .تورنبری
گفت« :افغانستان همچنان یک گره مرکزی در جنگ با تروریزم
باقی مانده است .دست کشیدن از جنگ ،در جاییکه یک
شریک مشتاق داریم و در جاییکه میتوانیم با هزینه نسبتا کم به
دستآوردهای زیادی نایل شویم ،برای ایاالت متحده یک اشتباه
تراژیک خواهد بود« ».نمیخواهیم روزی به عقب نگاه کنیم و
آرزو کنیم مسیر متفاوتی را انتخاب کرده بودیم».

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
jawad.najee@gmail.com
سردبير :جواد ناجی
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
مسئول خبرها و گزارشهای شمال :اختر سهیل
ویراستار :الیاس نو اندیش
صفحه آرا :صمیم صالحی و هادی دریابی
بازاریاب :محمد حسین جویا 0767152062
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک شورا
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454
zaki.daryabi2@gmail.com

اسمیت اضافه کرد« :در بحثهای ما در مورد افغانستان ،چه در
مورد رویدادهای جنگی یا نقض حقوق بشر یا دشواریهای جاری،
نباید این واقعیت را از یاد ببریم که ما بهخاطر منافع خودمان در
افغانستان هستیم» .وی گفت« :رییس جمهور در گذشته در
تعدیل جدول ،نظر به تحوالت در میدان نبرد ،انعطاف پذیری
زیادی نشان داده است و من باور دارم او باید اکنون این کار را
انجام بدهد و احتماال این کار را خواهد کرد» .اشتون کارتر ،وزیر
دفاع امریکا ،روز چهار شنبه اشاره کرد که حکومت احتماال از برنامه
خروجاش عدول خواهد کرد .وی در یک کنفرانس مطبوعاتی
در بلجیم گفت« :از تمام شریکان [ما] در ناتو ،خواستهام که
انعطاف پذیر بمانند و احتمال تعدیل در برنامهای را که اکنون دو
و نیم سال آن سپری شده است ،برای حضور در افغانستان در
سالهای آینده ،در نظر بگیرند« ».فکر میکنم همه کسانی که
در مورد این مسئله صحبت کردند ،به رضایت و تمایل به ادامه
این ماموریت در افغانستان و سرمایهگذاری روی کار بزرگی که در
چندین سال گذشته انجام دادهایم ،اشاره داشتند؛ ماموریتی که
تاحدزیادی به موضع ایاالت متحده بستگی دارد».

تعداد زیادی ،بهشمول مک تورنبری
 نماینده تکزاس و آدام اسمیت -باکمپبیل موافق بودند و از او حمایت
کردند .تورنبری گفت« :افغانستان
همچنان یک گره مرکزی در جنگ
با تروریزم باقی مانده است .دست
کشیدن از جنگ ،در جاییکه یک شریک
مشتاق داریم و در جاییکه میتوانیم
با هزینه نسبتا کم به دستآوردهای
زیادی نایل شویم ،برای ایاالت متحده
یک اشتباه تراژیک خواهد بود».
«نمیخواهیم روزی به عقب نگاه کنیم
و آرزو کنیم مسیر متفاوتی را انتخاب
کرده بودیم».

روزگاری شوروی آمد که در افغانستان با عربستان و
پاکستان بجنگد .البته معلوم نیست برای رضای خداوند
این کار را میکرد یا منظور دیگری داشت .ده سال در
افغانستان ماند و آخر از عربستان و پاکستان شکست
خورد و با دماغ خونین و لباسهای پاره پاره میدان را
ترک کرد و رفت .ما پیروزی پاکستان و عربستان را جشن
گرفتیم و شکست شوروی را در کتابچهی خاطرات
خود بهعنوان به زانو درآمدن خرس قطبی به دست مردم
دالور و قهرمان افغان ،ثبت کردیم.
بدیاش این بود که عربستان شکست خرس قطبی را گام
اول میدانست و نه پایان کار .پاکستان هم تازه امیدوار
شده بود که مقدمات تبدیل کردن افغانستان به ایالتی از
ایالتهای پاکستان فراهم شده است .افغانستان پس از
جنگ با خرس قطبی به یک شستوشوی کامل و عمیق
نیاز داشت .عربستان و پاکستان توافق کردند که این
شستوشو را با هم انجام بدهند .به شستوشوگرانی
نیاز بود که از لحاظ مذهبی و عقیدتی عربستانی باشند
و از نظر سیاسی و نظامی پاکستانی .این شستوشو
کنندگان پیدا ،و در واقع تولید شدند و با نام «طلبهی
کرام» وارد افغانستان شدند .طبیعی بود که عربستان و
پاکستانی که یک ارتش قوی همچون ارتش شوروی را
شکست داده بودند ،حاال میتوانستند چهارتا حزب
گرفتار در جنگ داخلی را هم شکست بدهند .و دادند.
مجاهدین به سرعت در برابر طالبان به زانو درآمدند.
***
حاال که افغانستان باز قرار است به کام عربستان و
پاکستان برود و کارگزاران دولتی و غیردولتی در نظام
کنونی کشور راه را برای چنین وضعیتی هموار میکنند،
بسیاری از همان مجاهدینی که در برابر خرس قطبی
ایستاده بودند ،حاال چشم شان به یاری روسیه است؛ به
والدیمیر پوتین امید بستهاند .آیا پوتین به یاری دشمنان
پیشین خود خواهد شتافت؟ به نظر میرسد که برای
روسیه ،در نظم جدیدی که آن کشور میخواهد ،هیچ
کشوری به اندازهی افغانستان با اهمیت نباشد .افغانستان
بزرگترین و فعالترین پایگاه تروریزم عربی و پاکستانی
هست و خطرش برای روسیه از هر کشور دیگری بیشتر
است .اگر پوتین واقعا بخواهد در افغانستان به مصاف
تروریزم عربی و پاکستانی برود ،این بار وضع با دههی
هشتاد میالدی فرق کرده است .به این معنا که پارهی
مهمی از دشمنان پیشین شوروی سابق ،اینک آمادهاند که
با روسیه همکاری کنند.
سابق شعار کسانی که در برابر «اشغالگران شوروی»
مقاومت میکردند ،مرگ بر همه بود :شوروی و امریکا و
چین و انگلستان و . ...این بار اگر کسی شعار « مرگ
بر» هم سر بدهد ،روسیه و والدیمیر پوتین در لیست
نخواهند بود.

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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خبرهای خارجی

سازمان ملل :به دلیل افزایش مهاجرت ،قادر به کمک رسانی
بهتماممهاجراننیستیم

بگو مگو از

Abdullah Watandar

پوتین گفته است اگر امریکاییها سرک گردن دیوال را به
صورت پخته و اساسی نسازند ،او این کار را خواهد کرد.
او گفته است که برای ما روسها مشکلی نیست ،مقصد،
همراهی ملت شهید پرور افغانستان باشد همه کارها درست
میشود.
همچنان پوتین به امریکا و متحدینش هشدار داده است که اگر در یک اقدام فوری
حقوق ارتشیها ،افسران پولیس ،کارمندان ادارات ،اعضای پارلمان ،معلمین ،اربکیها و
 ...افغانی را افزایش ندهد ،باید این کار را به او واگذار کنند.


Mohammad Ali Feda
پوتین؛ کابوس وحشتناک برای غربیها
مدتها است که کشورهای غربی در کشورهای نفتی
خاور میانه ،گروههای افراطی تربیه میکنند و بعض ًا
علیه شان میجنگند؛ عربستان را تبدیل به عقرب گزنده
منوده و از آن طریق هرکاری را که بخواهند ،انجام
میدهند .اما در این میان ،روسیه بنابر ضعف اقتصادی و چین بهخاطر انزواطلبی
و توجه بیشرت روی مسایل اقتصادی ،در این گیر و دار سهم نداشته و همیشه در
حاشیه قرار داشته است .شکلگیری گروه داعش و گسرتش فعالیتهای تخریب
کارانه این گروه ،روسیه را از حاشیه به منت کشاند .رییس جمهور پوتین ،طی یک
اقدام بیسابقه ،فرمان حمالت هوایی بر مواضع داعش در سوریه را صادر منود تا از
یک طرف از بشاراالسد که متحد اسرتاتژیک روسیه است ،حامیت کند و از جانب
دیگر ،جلو فربه شدن این گروه شوم و پیرشوی شان به طرف کشورهای آسیای
میانه را بگیرد .گزارشها حاکی از آن است که چین هم از اقدام پوتین حامیت کرده
و اعالم همکاری نظامی منوده است.
این اقدام پوتین ،تبدیل به کابوس وحشتناک برای غربیها شده است و آمریکا
و متحداناش با حمالت نیروهای روسی مخالفت منوده و خواستار توقف هرچه
عاجل آن شده است .موفقیت روسیه در رسکوب داعش ،سوء نیت و همچنان ضعف
غربیها در امر مبارزه با تروریزم را آفتابی خواهد منود و جهان ظاهر ًا یک قطبی را
به دو قطبی تبدیل خواهد کرد.


Haroon Amirzada
چرا هر قدر جنایات و و حشیگری طالبان افزایش مییابد
به هامن اندازه رضیب حامیت از آنان در میان پشتونها
و سازش غربیها با آنها بلند میرود ولی نفرت غیر
پشتونها افزایش مییابد؟
 )1جنایت و وحشیگری طالبان را باید در حس پشتونوالی
و منایش قدرت قومی جستوجو کرد.
 )2سازش غرب با طالبان را باید در چهارچوب منافع جیوپلوتیک مطالعه کرد.
 )3نفرت نسبت به طالبان را با جنایت و وحشیگری آنها نسبت به انسانها جستوجو
کرد.


Partaw Naderi
هیچ انسان خردمند ،پشک را نگران گوشت منیسازد.
فاروق وردک نه تنها به فساد گسرتدهی مالی ،داشنت صدها
مکتب خیالی و هزاران معلم خیالی در زمان وزارتاش متهم
میباشد؛ بلکه پیوسته متهم به داشنت رابطههای مشکوک با
مقامهای پاکستانی نیز بوده است .موصوف در زمان وزارت
خود همیشه به مانند سخنگوی طالبان عمل کرده است .این در حالی است که او اخیر ًا
نهادهای دولتی را که میتواند ارگ و شورای امنیت باشد ،متهم کرده است که برای امضا
کردن تفاهمنامهی با پاکستان اضافه از  70ملیون دالر از استخبارات آن کشور دریافت
کردهاند .او گفته است که در این رابطه اسناد انکار ناپذیر دارد .در چنین وضعی او باید
به محکمه کشانده شود تا در گام نخست ،از فساد مالی خود و رابطهی مشکوک خود با
پاکستان و طالبان دفاع کند و در گام دوم ثابت سازد که این  70ملیون دالر را چه کسانی
از پاکستان دریافت کردهاند .در چنین وضعیتی ارشف غنی یک چنین شخصیت متهم
را موظف ساخته است تا برود و رویدادهای خونین اخیر در قندوز را تحقیق و بررسی و
حقیقتیابی کند .کسیکه بزرگترین استعدادش در دروغ گفنت است ،چهگونه میتوان
انتظار داشت که حقیقتیابی کند! این اقدام به این مفهوم است که جناب ارشف غنی
بار دیگر میخواهد در چشم مردم خاک بزند ،شهریان قندوز باید یک چنین شخصیتی
مشکوک و متهم که بر اساس گزارشها یکی از فساد پیشهترین وزیر کابینه کرزی و جعال
قانون اساسی است ،را پای پیاده و با شالق از قندوز بیرون کنند .شاید فارق وردک عالقه
داشته باشد تا آخرین وضعیت قندوز را به جمهوری خود مختار طالبان که گالب منگل
برای آنان در دند غوری بخشیده است ،گزارش دهد! به گفته موالنا :هر کسی کو دور ماند
از اصل خویش /باز جوید روزگار وصل خویش!
این مسئله را جدی بگیریم که فاروق وردگ را برای گم کردن پل پای جنایات طالبان به
قندوز میفرستند نه برای یافنت حقیقت .مگر تخم آدم را در افغانستان ملخ خورده است
که یک متهم ،یک دروغ گو ،یک مشکوک ،یک فاسد مالی ،باید حقیقتیابی کند!!!

اطالعات روز :کمیشرنی عالی سازمان ملل
متحد در امور پناهندگان ،هشدار م یدهد که با
اف زایش جمعیت مهاجر و بیجاشدهی جهان در
اثر درگیریها و نابسامان یهای اجتامعی ،آن اداره
قادر به کم کرسانی به متام این جمعیت نیست.
به نقل از صدای آمریکا ،انت ونیو گوتیرس،
کمیشرن عالی ملل متحد در امور پناهندگان ،به
منظور جلب کمک بیشرت مالی ب رای رسیدگی
به بح ران پناهجویان و ب یجاشدگان در جهان،
نشستی را برگ زار کرده است.
آقای گوتیرس در سال  ۲۰۰۵میالدی این سمت
را عهدهدار شد که در آن زمان جمعیت مهاجر
و ب یجاشدهی جهان  ۳۸میلیون نفر بود .اکنون،
پس از گذشت یک دهه ،جمعیت مهاج ر،
پناهجو و بیجاشدهی جهان به  ۶۰میلیون نفر
م یرسد.
در جریان پنج سال گذشته ،ملل متحد از ۱۵
درگیری جدید در رشق میانه ،افریقا ،آسیا و سایر
بخ شهای جهان گ زارش داده است که بر اساس
یافت ههای این نهاد شامر جمعیت ب یجاشده در
اثر جنگ را در جهان تقریب اً چهارب رابر ساخته
است.
گوتیرس م یگوید که بح ران مهاجرت در جهان
را که جنگ پنج سال گذشته در سوریه آن را
وخی متر ساخته و دهها ه زار نفر را به مرزهای
اروپا رسازیر ساخته است ،نباید از نظر انداخت.
او افزود که پس از جنگ جهانی دوم ،بح ران
کن ونی مهاجرت در اروپا ب یپیشینه است.

کمیشرن عالی ملل متحد در امور پناهندگان،
ب یمیلی اروپا را ب رای رسیدگی به این بح ران
برجسته ساخته و گفت که کشورهای اروپایی
در سال  ۱۹۵۶پس از آنکه  ۲۰۰ه زار پناهجوی
هنگری به اتریش و یوگوسالویا ف رار کردند،
پاسخ فوری و برشدوستانه دادند.
به گفت هی آقای گوتیرس در آن زمان ،اروپا پس
از گذشتاندن خ رابترین جنگ در تاریخ ب رش،
بهبود م ییافت و این امر به گفت هی وی امروز
نیز باید ممکن باشد .او افزود که از ماه جنوری
تا کنون ،بیش از نیم میلیون پناهجو به مرزهای
اروپا آمدهاند و در قارهی که بیش از  ۵۰۰میلیون
جمعیت دارد ،رسیدگی به نیم میلیون پناهجو

یک امر غیرقابل مدیریت نیست.
برعالوهی بح ران مهاجرت در جهان ،به گفت هی
آقای گوتیرس ،میلیونها نفر در جهان در
اثر جن گها ب هویژه در سودان جن وبی ،یمن،
جمهوری افریقای مرکزی ،نایجریا ،اوک راین و
افغانستان ب یجا شدهاند.
گوتیرس گفت که کمیشرنی عالی ملل متحد در
ِ
نصف پ ولی را دریافت
امور پناهندگان ،ک متر از
کرده است که ب رای کمک به  ۸۲میلیون نفر در
رستارس جهان به آن رضورت دارد .او افزود که
نظام خدمات برشی در هم نشکسته است ،اما
افزود که این سیستم مفلس است و باید این
مشکل حل شود.

مرگبارترین حمله در ترکیه؛
انفجارهای آنکارا جان بیش از  80نفر را گرفت
اطالعات روز :وزارت صحت ترکیه اعالم کرد
که تعداد کشت ههای دو انفجار دیروز در آنکارا،
پایتخت ترکیه ،به  ۸۶نفر رسیده است.
به نقل از بی بی سی ،تقریبا  ۲۰۰نفر دیگر در
این انفجارها که در جریان راهپیامیی «صلح و
دموک راسی» رخ داد ،زخمی شدهاند.
گفته م یشود این انفجارها مرگبارترین حمالتی
است که در ترکیه رخ داده است .این راهپیامیی در
اع رتاض به درگیری بین دولت و نیروهای کرد ،ب رپا
شده بود.
رجب طیب اردوغان ،رییس جمهور ترکیه،
انفجارهای دیروز را شدیدا ً محکوم کرده و گفته
است که این حمله با هدف تخریب اتحاد و صلح
در کشور صورت گرفته است .در بیانی های که دفرت
رییس جمهوری در باره حادثه امروز منترش کرده،
آقای اردوغان گفته است که اتحاد و عزم راسخ
معنادارترین پاسخ به اقدامات تروریستی است.
حزب دموک راتیک خل قها که از حامیت کردها
برخوردار است ،از جمله گروههایی بود که خ واستار
برگ زاری راهپیامیی صلح ب رای دموک راسی شده بود.
این حزب در توییرت خود گفته است که «شامر

زیادی کشته و مجروح شدند» و پلیس به کسانی
که در حال دور کردن مجروحان از صحنه انفجار
بودند« ،حمله کرده است».
این حادثه در حالی اتفاق افتاده که ق رار است
ماه آینده انتخابات پارملانی در آن کشور
برگ زار شود .دولت ترکیه با اشاره به این که این

انفجارها ،حمل های تروریستی بوده ،در حال بررسی
گ زارشهایی است که بر اساس آن گفته شده که
یک مب بگذار انتحاری مسئول دس تکم یکی از
این انفجارها بوده است.
اما حزب دموک راتیک خل قها ،سیاس تهای دولت
ترکیه را عامل بروز این گ ونه حمالت دانسته است.

تصویب قطعنامه شورای امنیت برای مقابله نظامی
باقاچاقچیان انسان
شورای امنیت سازمان ملل ،روز جمعه ( ۱۷مه ر،
 ۹اکترب) قط عنام های را با اک رثیت آرا تصویب کرد
که ب راساس آن ،از این پس اتحادیه اروپا و دیگر
کشورهای درگیر بح ران پناهجویان ،اجازه خ واهند
یافت قای قهای حامل مهاج ران در س واحل لیبی را
مصادره و قاچاقچیان انسان را مجازات کنند.
به نقل از دویچه وله ،متیو رایک رافت ،سفیر بریتانیا
در سازمان ملل ،در این باره گفت« :اشخاص نباید
بت وانند از این تجارت شیطانی بهره مالی ب ربند و از
تعقیب قضایی و مجازات هم در امان مبانند ».به
گفت هی او بح ران پناهجویان از مه مترین چال شهای
پی شروی نسل امروز است.
این قط عنامه که بحث و مذاکره پی رامون ابعاد آن
ماهها در جریان بوده است ،ذیل فصل  ۷منشور
سازمان ملل تعریف شده و این به این معنا است
که اج رای آن با بهرهگیری از نیروی نظامی انجام
خ واهد شد .اعضای آفریقایی شورای امنیت
سازمان ملل (که  ۱۵عضو دارد) نسبت به مفاد این
قط عنامه اب راز نگ رانی کردهاند.

این قط عنامه ه مچنین به اتحادیه اروپا و دیگر
کشورها این امکان را م یدهد که «با هدف کمک
به مهاج رانی که در معرض تهدید ق رار دارند و به
منظور نجات جان آنان که ق ربانیان قاچاق انسان
محسوب م یش وند» ،با استفاده از قای قها و دیگر
وسایل حم لونقل دریایی اقدام کنند .این قط عنامه
ت رصیح م یکند که با مهاج ران باید با نوعدوستی
و اح رتام رفتار شود و ک رامت انسانی آنها نادیده
گرفته نشود.
در این قط عنامه ه مچنین تاکید شده که هدف
از تصویب آن نقض حق طبیعی انسانها
ب رای مهاجرت و جس توجوی پناهگاه امن در
نقط های دیگر از جهان نیست .بر همین اساس،
دیپلامتهای شورای امنیت گفت هاند که مهاج رانی
که در قای قهای تفتیش یا مصادره شده قاچاقچیان
حضور دارند ،به اروپا فرستاده خ واهند شد.
سازمان جهانی مهاجرت م یگوید در سال  ۲۰۱۵تا
کنون  ۲۹۸۷نفر در حالی که قصد عبور از دریای
مدی رتانه را داشتند ،کشته شدهاند.

ونزوئال تنها عضو شورای امنیت است که به این
قط عنامه رای م وافق نداده است .سفیر این کشور
با رای ممتنع ،اعالم کرد که بح ران پناهجویان
نیازمند رویکردی جام عتر و ف راتر از رویارویی
نظامی است .سفیر بریتانیا رای ممتنع ونزوئال را
«ناامیدکننده» خ واند و گفت رویکرد نظامی تنها
«بخش کوچکی» از اقداماتی است که باید ب رای
ح لوفصل این بح ران انجام شود.
اتحادیه اروپا ابتدا قصد داشت عملیات دریایی
ویژه در قلمرو دریایی لیبی را در کنار این قط عنامه
به تصویب برساند ،اما لیبی با این درخ واست
مخالفت کرد .قاچاقچیان انسان در لیبی از رشایط
نابسامان سیاسی در این کشور سوء استفاده کرده
و مهاج ران و پناهجویان را س وار بر قای قهای ناامن،
روانه اروپا م یکنند.
م وافقت لیبی رشط اج رای چنین عملیاتی است ،اما
با تن شهای سیاسی ف زاینده در این کشور میان دو
دولت رقیب ،امکان اج رای چنین طرحی عمال در
رشایط کن ونی وجود ندارد.
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تاثیر افت اینیستا
و راکیتیچ روی نتایج بارسلونا
هافب کهای بارسل ونا در فصل جاری نه گول
تزنی
یزنند و نه ب هاندازه کافی اقدام به شو 
م 
م یکنند.
بارسل ونا ضعی فت رین رشوع خود در اللیگا
از سال  2004را تج ربه م یکند .نگاهی به
عملکرد دو هافبک بازیگردان این تیم،
اینیستا و راکیتیچ ،نشان م یدهد که افت
کیفی بارسل ونا حداقل از نظر نتیج هگیری
بیهوده نیست.
راکیتیچ و اینیستا ،هر دو به نسبت فصل
گذشته در چنین مقطعی افت داشت هاند.
راکیتیچ در  7بازی ابتدای فصل ،2015-2014
تزنی کرده بود.
دو گول زده و  7بار نیز شو 
در فصل جاری ،راکیتیچ نه تنها گ ولی نزده

تزن یهای او نیز به سه کاهش
ک ه آمار شو 
یافته است.
اینیستا نیز چنین وضعیتی دارد .او که فصل
گذشته در انتهای فصل شکوفا شد ،در 7
تزنی کرده
بازی اول فصل گذشته  6بار شو 
بود اما این آمار در فصل جاری به  2رسیده
که تنها یکی داخل چارچوب بوده است.
از  12گول بارسل ونا در فصل جدید 10 ،گول
را مسی ،نیامر و س وارز به مثر رساندهاند و در
واقع اینگ ونه م یت وان گفت که بارسل ونا 15
امتیازی که تا بدی نجا کسب کرده را بیشرت
از هر چیزی ،مدیون نبوغ مثلث زهردارش
است .اینیستا و راکیتیچ تا کنون پاس گ ولی
هم ندادهاند.

هازارد :سختترین دورانم
در چلسی را میگذرانم
ادن هازارد ،ستاره چلسی عن وان کرد که سخ تترین
دوران فوتبالش را سپری م یکند.
هازارد فصل گذشته عن وان ب رترین بازیکن فصل لیگ
ب رتر را از آن خود کرد ولی در فصل جدید ،نت وانسته
عملکرد خ وبی ب رای تیم مورینیو داشته باشد .ستاره
سابق لیل مدعی شد که سخ تترین دوره فوتبالش را
در چلسی سپری م یکند و امیدوار است که با تالش،
این دوره بگذرد.
هازارد :این دوره ،شاید سخ تترین دوره فوتبال من
باشد .همیشه باال و پایین وجود دارد ولی من دقیقا
متوجه مشکل من یشوم .ولی باید سخت تالش کنیم
تا پیرشفت کنیم .همیشه وقت گذراندن با تیم ملی
خیلی خوب است ،مخصوصا وقتی اوضاع در باشگاه
مساعد نیست .م یدانم م یت وانم بهرت کار کنم .باید به
تیم کمک کنم پیروز شود.
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کلوپ:
با بایرن مذاکرهای انجام ندادم
یورگن کلوپ ،رسم ربی جدید لیورپول ،
مذاکره با بایرن م ونیخ را تکذیب کرد.
رسم ربی سابق دورمت وند در تابستان از این
تیم جدا شد و قصد داشت که یک سال
اس رتاحت کند .با این حال ،پس از اخ راج
راجرز ،کلوپ به اس رتاحت خود خیلی زود
پایان داد و رسم ربی لیورپول شد .در این
دوره ،شایعاتی مبنی بر مذاکره کلوپ با
بایرن مطرح شد که رسم ربی آملانی این
موضوع را رد کرد.
او گفت :من چیزی راجع به این شایعات
من یدانم و این چیزها به من م ربوط نیست.

بایرن باشگاه بزرگی است ولی من به
تعطیالت من یروم تا صرب کنم و کسی با
من متاس بگیرد .خیلی کارها در تعطیالت
ی فوقالعادهای در
انجام دادم و با انسانها 
آن دوره آشنا شدهام .هی چگاه یک ب رنامه
مشخص ب رای دوران م رب یگری ام نداشتم و
مطمئنم که هی چگاه با بایرن مذاکره نکردم.
ه مچنین امیدوارم گ واردیوال ب رای  10سال
در آن تیم مباند .من یخ واهم باشگاههای
زیادی را هدایت کنم .البته که روی پیشنهاد
لیورپول مترکز داشتم ولی لیورپول تنها
باشگاهی بود که با آن مذاکره کردم.



بارسا به دنبال جذب هررا
و گوندوگان



مسی:
آینده متعلق به دیباالست
پائ ولو دیباال ،ستاره ج وان آرژانتینی ،تابستان
امسال از پالرمو به یوونتوس پیوست و هم
اکنون بازیکن ثابت این تیم محسوب
م یشود .دیباال در دو فصل گذشته ،ب رای
پالرمو بازیهای بسیار درخشانی انجام داد
و پس از جدایی ته وز ،مدی ران یووه به رتین
جانشین ب رای او ،دیباال را تشخیص داده و
با رقمی تق ریبا باال این ستاره آیندهدار را به
خدمت گرفتند.
دیباال در اوج ج وانی بازیکن ثابت یووه

محسوب م یشود و در فصلی که یووه
چندان کارش را درخشان آغاز نکرده ،او
یکی از مهرههای موثر این تیم بوده است.
لی ونل مسی ،فوق ستاره بارسل ونا ،در مصاحبه
با توتو اسپورت و در وصف دیباال گفت:
پائ ولو یک بازیکن بزرگ است .او آینده
درخشانی پیش رو دارد .به من اعتامد کنید؛
در آیندهای نه چندان دور ،از او چیزهای
زیادی خ واهید شنید .آینده متعلق به
دیباالست.



خامس:
منیدانم کی به میادین برمیگردم
خامس رودریگس ،ستاره رئال مادرید عن وان
کرد که که دوره ریکاوری اش از مصدومیت
خوب پیش رفته ولی هنوز مشخص نیست
که چه زمانی به میادین بازخ واهد گشت.
ستاره کلمبیایی پس از مصدومیت در تیم
ملی کلمبیا در ماه سپتام رب ،نت وانسته به
میدان برگردد ولی اخی را به تیم ملی کلمبیا
ب رای بازیهای مقدماتی جام جهانی دعوت
شده است .با وجود ای نکه هنوز زمان
مشخصی ب رای بازگشت او تعیین نشده ولی

ستاره رئال عن وان کرد که با قدرت به میادین
بازخ واهد گشت.
او گفت :ریکاوری ام خوب پیش رفته است.
من یدانم که بازی بعدیام کی خ واهد بود و
هنوز باید ریکاوری کنم.
خامس درباره ای نکه آیا اختالفی بین
راموس و بنیتس وجود دارد گفت :چه
چیزی شده؟ من اطالعی ندارم ولی فضای
خیلی خ وبی بین بازیکنان و در رختکن
وجود دارد.



دلپیرو:
آماده رشوع مربیگری هستم
الساندرد دلپیرو ،اسطوره یوونتوس عن وان کرد
ک هاماده است م رب یگری را رشوع کند.
مهاجم سابق یوونتوس که تحت هدایت
م ربیان بزرگی مثل لیپی ،کاپلو و آنچلوتی
بازی کرده ،عن وان کرد که از این م ربیان بزرگ
چیزهای زیادی یاد گرفته و آماده است تا وارد
دنیای م رب یگری شود.
او گفت :باید اع رتاف کنم که آماده رشوع
م رب یگری هستم .این یک گزینه جذاب
است و من در حال بررسی رشایط هستم .اگر

 3سال پیش از من س وال م یپرسیدید ،پاسخم
منفی بود ولی حاال همه چیز عوض شده
است .این یک کار بسیار پیچیده است که به
شام اجازه م یدهد فوتبال را با دیدی متفاوت
بررسی کنید .م یخ واهم ب رای همه روشن
کنم که هنوز در کالسی ثبت نام نکردهام.
مدتها با م ربیان بزرگی مثل لیپی ،کاپلو و
آنچلوتی کار کردهام .با کار کردن با آنها
متوجه شدم که تیم با فروتنی ،هوشمندی و
صرب ب ینهایت هدایت م یشود.

بارسل ونا قصد دارد ب رای تقویت خط هافبک خود در
جنوری ،آندره هررا و ایلکای گ وندوگان را به خدمت
بگیرد.
پس از جدایی ژاوی ه رناندز و مصدومیت اینیستا ،دست
بارسا در استفاده از هافب کهای خالق بسیار بسته شده
و آب یاناریها باید از ماسک رانو و بوسکتس استفاده کنند
که در فاز هجومی ت وانایی چندانی ندارند .به گ زارش
م وندو دپورتیوو ،گ وندوگان و هررا در صدر لیست خرید
بارسا ب رای زمستان ق رار دارند ،هر چند نامهایی نظیر پل
پوگبا ،مارکو وراتی و الرس بندر نیز در این لیست به
چشم م یخورند که البته به نظ ر ،خرید آنها در جنوری
دور از ذهن است.
گ وندوگان  24ساله که فصل گذشته به حضور در بارسا
ت در دو فصل اخیر
نزدیک بود ،به دلیل مصدومی 
مدتها دور از میادین بوده ولی پزشکان بارسا حتم
دادند که مشکل مصدومیت او در آینده دردرس ساز
نخ واهد بود .با این حال ،هافبک آملانی فصل گذشته
ق راردادش با دورمت وند را متدید کرد و عملکرد خیلی
خ وبی هم از آن پس داشته است.
در سوی دیگ ر ،عملکرد درخشان هررا در منچس رتی ونایتد،
نظر بارسا را به خود جلب کرده است .ه مچنین مدیر
ب رنام ههای هررا و پیکه یک نفر هستند که این موضوع
م یت واند به این انتقال کمک کند .هررا در تابستان 2014
از اتلتیک بیلبائو با  36میلیون یورو به منچس رتی ونایتد
پیوست و به یکی از مهرههای کلیدی فان خال تبدیل
شده است.


هازارد :سختترین دورانم
در چلسی را میگذرانم
ادن هازارد ،ستاره چلسی عن وان کرد که سخ تترین دوران
فوتبالش را سپری م یکند.
هازارد فصل گذشته عن وان برترین بازیکن فصل لیگ برتر
را از آن خود کرد ولی در فصل جدید ،نت وانسته عملکرد
خ وبی ب رای تیم مورینیو داشته باشد .ستاره سابق لیل مدعی
شد که سخ تترین دوره فوتبالش را در چلسی سپری
م یکند و امیدوار است که با تالش ،این دوره بگذرد.
هازارد :این دوره ،شاید سخ تترین دوره فوتبال من باشد.
همیشه باال و پایین وجود دارد ولی من دقیقا متوجه مشکل
من یشوم .ولی باید سخت تالش کنیم تا پیرشفت کنیم.
همیشه وقت گذراندن با تیم ملی خیلی خوب است،
مخصوصا وقتی اوضاع در باشگاه مساعد نیست .م یدانم
م یت وانم بهرت کار کنم .باید به تیم کمک کنم پیروز شود.



کارواخال:
بنیتس بهرتین مربی برای رئال است

دنی کارواخال ،مدافع راست رئال مادرید،
در واکنش به شایعات اختالف بنیتس با
وی و برخی بازیکنان ،به متجید از رسم ربی
تیمش پرداخت.
دنی کارواخال که در دقیقه  41بازی با
اتلتیکو مصدوم شد و به همین دلیل
بازی اسپانیا ب رابر لوک زامبورگ و اوک راین را
از دست داد ،این روزها در کمپ مت رینی
رئال مشغول طی کردن روند تداوی اش
است.
او جمعه پیش از ورود به کمپ ،تحت

محارصه خ ربنگاران ق رار گرفت و در
پاسخ به س والی در مورد اختالفش با
بنیتس گفت :نه من ،نه راموس و نه هیچ
بازیکنی با بنیتس مشکلی نداریم .راموس
و بنیتس در مت رینات ارتباط فوقالعادهای
با هم دارند .بنیتس به رتین م ربی ب رای رئال
است .به رتین م رب یای که م یت وانستم با او
کار کنم .رئال با بنیتس یک تیم دفاعی
نیست .ما بیش از هر تیمی در اسپانیا
تزنی نیز
گو لزنی کرده ایم و از لحاظ شو 
تیم اول هستیم.



پرت چک:
چلسی از مدعیان قهرمانی است

پرت چک ،دروازهبان آرسنال معتقد است که
چلسی ه مچنان از مدعیان قهرمانی است.
مدافع عن وان قهرمانی لیگ ب رتر رشوعی
بسیار ضعیف در لیگ داشت و تنها دو
دیدار از  8دیدار اول خود را با پیروزی پشت
رس گذاشت .آنها در ردهی شانزدهم جدول
ق رار دارند ولی پرت چک معتقد است که
چلسی ه مچنان از مدعیان قهرمانی است.
او گفت :عملکرد آنها من را متعجب کرد
زی را چلسی ه مچنان جزء به رتین تی مهای
لیگ ب رتر است .من دیگر عضو آن تیم
نیستم بناب راین ب رایم سخت است که رشایط
را بسنجم .در هر صورت ،فصلی طوالنی
پیش روست و چلسی ه مچنان از مدعیان

است.
چک درباره رشایط آرسنال گفت :پس از
شکست اول مقابل وستهام ،همه گفتند
که ما این فصل هم جام مهمی به دست
نخ واهیم آورد .حاال ما به معروفت رین
آرسنال که یک فصل بدون شکست پشت
رس گذاشت مقایسه م یشویم .م یدانم که
تیمی داریم که م یت واند ب رای قهرمانی تا روز
آخر بجنگد .آرسن ونگر تصمیم گرفت که
در چمپی ون زلیگ به دیوید اوسپینا بازی دهد
و من به این اح رتام م یگذارم .در چنین تیم
بزرگی و در چنین فصل طوالنی من یت وان
همیشه به یک بازیکن بازی داد ،هر چند
که من م یخ واستم بازی کنم.



آالبا:
دوست دارم در بایرن هافبک باشم

مدافع ات ریشی بایرن یکبار دیگر بر ب یمیلی
خود نسبت به بازی در پست مدافع چپ
تاکید کرد.
داوید آالبا که در پست مدافع چپ در بایرن
به یکی از به رتین و مشهورت ری نهای این
پست در جهان تبدیل شده ،بار دیگر اظهار
داشت :پست مورد عالقه من هافبک است.
چهار سال قبل زمانیکه این بازیکن ات ریشی
بعد از انتقال قرضی به هوفنهایم در سن 19
سالگی به بایرن بازگشت ،جایی در خط
میانی باواریای یها ب رایش خالی نبود و حال
آنکه در هوفنهایم و در تیم ملی ات ریش
خود را در خط هافبک به اثبات رسانده بود.
وی در بایرن یکی دو بار فرصت پیدا کرد

در این خط بایستد اما در نهایت نامش جزو
مدافعان نوشته شد .او در این مدت هی چگاه
از اب راز متایلش به جلوتر بازی کردن
ابایی نداشت و قبل از آنکه دسامرب 2013
ق راردادش با بایرن را متدید کند نیز روی
این موضوع تاکید کرد .وی دیروز در پاسخ
به ای نکه آیا راجع به این متایل با مسئوالن
تیمش صحبت کرده گفت :همه خرب دارند
که من خود را یک هافبک م یبینم.
وی درمورد چش ماندازش در این تیم
م ونیخی نیز اظهار داشت :در درجه اول
توقعم این است که تا جایی ک هامکان دارد
ی به میدان بروم .در عین حال در
در همه باز 
آینده هنوز هم دوست دارم هافبک باشم.

محل آگهی بازرگانی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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وزارت مالیه قرارداد هفت میلیون دالری
برای بهبود مصئونیت غذایی را امضا کرد
اطالعات روز :در نشست مقامهای
ارشد وزارت مالیه و د افغانستان
بانک ،در جلسات ساالنه صندوق
بیناملللی پول و بانک جهانی که
روز گذشته در لیام پایتخت کشور
پیرو برگزار شد ،قرارداد به ارزش 7
میلیون دالر به امضا رسید.
اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه در این
نشست ،برنامههای انکشاف و
ترقی دولت برای جلب کمکهای
عاجل و طویلاملدت و پالنهای
کوتاه مدت ،متوسط و طویلاملدت

دولت را ارایه منود .همچنان بر روی
اجندای اصلی حکومت پس از
نشست هیئت عالی رتبه و آمادگیها
برای جلسات دیگری که در آینده
در وارسا و بروکسل برگزار میگردد،
صحبت منودند.
وزیر مالیه از اشرتاک کنندهها و
کمک کنندگان مالی در این نشست
سپاسگزاری منوده و همچنان از
تعهدات طویلاملدت هیئت عالی
رتبه سام خرب داد.
نشست ساالنه صندوق بیناملللی

پول و گروه بانک جهانی هرسال
بین وزیران مالیه ،بانکهای مرکزی،
بخش سکتورخصوصی و اساتید
دانشگاهها در مورد مسائل مربوط به
نگرانی جهانی از جمله چشم انداز
اقتصاد جهانی ،ریشه کن ساخنت
فقر ،توسعه اقتصادی و مؤثریت
کمکها تدویر میگردد .همچنین
اقتصاد جهانی ،توسعه بیناملللی ،و
سیستم مالی جهان از طریق سمینارها،
جلسات منطقهای ،نشستهای خربی
به ارزیابی گرفته میشود.
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دستگیری  7تن از تروریستان
خارجی و داخلی در بلخ
اطالعات روز :پولیس والیت بلخ با همکاری سایر
ارگانهای امنیتی عملیات وسیعی را برای پاکسازی
 4ولسوالی ناامن این والیت از وجود تروریستان
آغاز منوده است که تا کنون  7تروریست توسط آنان
دستگیر شده که هویت  4نفر از آنان تا هنوز مشخص
نشده است.
به نقل از خربگزاری جمهور ،دیروز شنبه 18 ،میزان،
عبدالرزاق قادری ،آمر امینت فرماندهی پولیس
والیت بلخ گفته که آنان عملیات مشرتکی را به هدف
پاکسازی و دستگیری دهشتافگنان در ولسوالیهای
چاربولک ،دولت آباد ،شورتپه و نهرشاهی آغاز کرده و
تاکنون موفق به دستگیری  7تن از تروریستان شدهاند

که هویت  4تن از آنها نامشخص است ،زیرا به هیچ
یک از زبانهای ملی و محلی افغانستان آشنایی ندارند.
در همین حال آقای قادری افزوده که سه تن از
ماینگذاران ماهر طالبان در هنگام جاسازی ماین خود
شان در ولسوالی شورتپه والیت بلخ به قتل رسیده است.
آقای قادری به شهروندان بلخ اطمینان داد که بدون
هراس به زندگی شان ادامه دهند ،زیرا طالبان توانایی نربد
رویاروی با آنان را ندارد و امنیت این والیت بهصورت
کامل تأمین است .والیت بلخ به حیث مرکز والیتهای
شامل ،از اهمیت فوقالعاده برای دولت برخوردار است
و ناامنی در این والیت متام والیتهای شامل و شامل
رشق را ناامن خواهد ساخت.

