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سه شنبه  ۸ دلو ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۸۹۶

سخنی با رهبران 
حکومت وحدت  ملی

حکومت  کار  پایان  روزهای  در 
وحدت ملی، اختالف های دوامدار ارگ 
برای  است.  پررنگ  همچنان  سپیدار  و 
حکومت  کار  سال  پنج  افغانستان  مردم 
و  سختی  در  سراسر  ملی  وحدت 
مشکالت گذشت. یک تجربه ی ناکام از 
حکومت داری که اکنون پس از گذشت 
دست آورد  هیچ  سال  پنج  از  بیش 
در  است.  نداشته  مردم  برای  ملموسی 
رفت  پس  زمینه ها حکومت  از  بسیاری 
در  حکومت داری  ناکامی  است.  داشته 
روشن  بسیار  ملی  وحدت  حکومت 
حکومت  دوران  طول  در  است. 
وزارت خانه ها  بیش تر  وحدت ملی 
سال  پنج  در  شد.  اداره  سرپرست  با 
ثبات  نشد.  تکمیل  کابینه  هیچ گاهی 
سیاسی همیشه متزلزل بود. در زمینه های 
مبارزه با فساد، کاهش فقر و تامین امنیت 
نیز حکومت پس رفت داشته است. این 
ناکامی های  فهرست  که  می دهد  نشان 
از  بیشتر  بسیار  وحدت ملی  حکومت 

دست آوردهای آن است. 
از  وحدت ملی  حکومت  مورد  در 
همان آغاز نگرانی هایی وجود داشت. اما 
»تقسیم  را  حکومت  این  بنیاد  و  اساس 

مساویانه ی قدرت «...

۲ ۲

اتحادیه اروپا: 

دولت جدید افغانستان در مبارزه 
با فساد جدی نباشد، تمویل کنندگانش را 

از دست می دهد

اعتراضات عراق ادامه 
دارد؛ حمله گسترده 

افراد ناشناس در ناصریه
افراد  که  حالی  در  روز:  اطالعات 
در  معترضان  به  حمله  با  ناشناس 

شهر ناصریه ده ها نفر را...
۶

ادامه بحران در 
میانکاله؛ احتمال مرگ 

۱۰ هزار پرنده مهاجر
نگرانی ها  تشدید  با  روز:  اطالعات 
درباره بحران مرگ ناگهانی پرندگان 

مهاجر در تاالب میانکاله...
۶

تمجید سیلوا از جانشین 
خود در منچسترسیتی

اسپانیایی  ستاره  سیلوا،  داوید 
منچسترسیتی، از فیل فودن به عنوان 

یک بازیکن با استعداد یاد کرد...
۷

سرمربی آلمانی پاری سن ژرمن بعد 
از  ستایش  به  لیل  برابر  پیروزی  از 

نیمار پرداخت...

توخل: 
با نیمار به همه اهداف 

خود می رسیم

۷

عملیات شبانه ی پولیس علیه تبه کاری در کابل؛ 
مردم : »کابل هنوز ناامن است«

کد 91 پالیسی زیر نظارت مجلس؛ 
آیا مصرف بودجه ی این  کد 

شفاف خواهد شد؟
خوب  وقت  هیچ  است.  خارجی  خارجی 
و  من  روز  یک  است.  احمد  نظر  این  نمی شود. 
یکی از رفقا، همین احمد، در لندن منتظر سرویس 
خوش روی  زردموی  جوان  یک  بودیم.  ایستاده 
تبلیغاتی  ورق  چند  می خواست  و  آمد  آبی  چشم 
یک شرکت را به ما بدهد. هرچه گفتیم نمی گیریم، 
نشد. با آن لهجه ی باوقار بریتیش به ما فهماند که 
باید آن اوراق را از او بگیریم. گرفتیم و رفت. رفیق 

من گفت:...

و  بازگشته  افغانستان  به  صلح  گفت وگوهای 
چشم انداز مذاکرات بین دولت امریکا و طالبان در 
به  طالبان  و  متحده  ایاالت  است.  احیاشدن  حال 
زمانی  جدول  مورد  در  توافق  برای  زیاد  احتمال 
و  خشونت  کاهش  امریکایی،  نیروهای  خروج 
نهایی تشریک قدرت مذاکره خواهند کرد.  توافق 
طرفین در اتاق کنفرانس هتلی در دوحه جزئیات 
در  آنچه  گرفت.  خواهند  بحث  به  را  توافق  این 

آجندای مذاکرات کنونی دیده...

نقش آنان در مایان | طنز

صدای افغان ها 
در مذاکرات صلح شنیده شود

کابل  شهر  هوای  هوا،  شدن  سرد  و  زمستان  آمدن  با 
به شدت و بدتر از سال های گذشته آلوده شد. پس از شدت 
شهروندان،  گسترده ی  شکایت  و  کابل  شهر  هوای  آلودگی 
مبارزه  عالی  کمیسیون  ریاست  شخصًا  غنی  رییس جمهور 
با  قوس  ماه  اخیر  در  و  گرفت  به عهده  را  هوا  آلودگی  با 
برای  فوری  اقدامات  خواهان  ارگ،  در  نشستی  برگزاری 

کاهش آلودگی هوا شد.
ملی  اداره ی  ماه،  یک ونیم  به  نزدیک  از  پس  اکنون 
اجراآت  و  کارکرد   از  گزارشی  زیست  محیط  از  حفاظت 

کمیته های این کمیسیون ارایه کرده است.
پس از دستور آقای غنی مبنی به اقدامات عاجل تمامی 
ادارات دولتی در راستای کاهش آلودگی هوای کابل، چهار 

کمیته )عملیاتی، آگاهی عامه، تقنین و...

۵ ۴ ۳

۳

۴

 29 یک شنبه،  روز  بامداد  چهارونیم  ساعت  حوالی 
جدی دزدان مسلح وارد فارم مرغ داری »حاجی حیدر« در 
نسبتا  منطقه ی  برچی،  دشت  شهدا«ی  »چهارراهی  ساحه ی 
امن پایتخت می شوند. دو دزد مسلح به محض ورود، دستان 
و پاهای همه ی پنج کارگر این فارم مرغ داری را با تناب و 
موفق  اما  ظفری  ذاکرحسین  می بندند.  تکه  با  را  دهان شان 
می شود که تناب ها را پاره کند و به مقاومت در مقابل دزدان 
و  می کنند  شلیک  او  بر  بی درنگ  مسلح  دزدان  اما  برخیزد. 

سینه اش را می شکافند.
ذاکرحسین با دزدان گالویز می شود و دست به تفنگچه 
و گریبان آنان می برد، اما دو دزد مهاجم او را به محوطه ی 
را  خالص  تیر  آنان  از  یکی  و  می کشانند  مرغ داری  فارم 
پایین رفته، در قلب اش رسیده و  او  از گلوی  »تیر  می زند: 

همان جا مانده بود. همین باعث شده بود که...

دست آورد کمیسیون عالی مبارزه با آلودگی هوا؛ 
از توزیع 200 هزار ماسک 

تا بستن 136منبع دودزا

در ماه  های اخیر سال مالی 1398، روزنامه  اطالعات  روز 
گزارش های تحقیقیی را در مورد چگونگی مصرف حکومت 
بگو  گزارش ها جنجال ها،  این  کرد.  نشر  پالیسی   91 کد  از 
مگوها و بحث های عمدتا قانونی، سیاسی، مدنی و اقدام های 
دادخواهانه را در شورای ملی، رسانه ها، شبکه های اجتماعی 

و نهادهای پژوهشی در پی داشت. 
که  می دهد  نشان  روز  اطالعات  بررسی های  اکنون 
برای نخستین بار در اصول نامه ی بودجه ی ملی 1399 سقف 
مصرف  چگونگی  و  شده  محدود  پالیسی   91 کد  مصرف 
آن زیر »نظارت شدید« مجلس نمایندگان قرار گرفته است. 
جدیدا   1399 ملی  بودجه ی  اصول نامه ی  ماده ی22 
است.  شده  وضع  پالیسی   91 کد  مصرف  سقف  ویژه ی 

براساس این ماده وزارت مالیه ی افغانستان...



صفحه ویـژه جـوانان
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میان دو دسته ی انتخاباتی تشکیل می داد. 
در  پنج سال گذشته  از  بیش  در  کار  این 
همان  از  عبداهلل  آقای  نیفتاد.  اتفاق  عمل 
آغاز بیشتر در نقش اپوزیسیون ظاهر شد 
و اختالف میان ارگ و سپیدار بر بسیاری 
از مسایل کالن ملی سایه انداخت. عبداهلل 
توافق نامه ی  طبق  که  است  متعقد  عبداهلل 
دارد.  حکومت  در  مساوی  سهم  مذکور 
متهم  غنی  رییس جهمور  بارها  این رو،  از 
وحدت  حکومت  توافق نامه ی  که   شده 
ملی را نقض کرده است. آخرین بار، روز 
یک شنبه همین هفته عبداهلل عبداهلل، رییس 
'یک جانبه' و  اقدامات  به  را  جمهور غنی 
وحدت  حکومت  موافقت نامه ی  نقض 
غنی  آقای  که  گفت  و  کرد  متهم  ملی 
دست به رفتارهای خودسرانه می زند. اما 
در مقابل غنی و مشاوران اش تاکید دارند 
که قدرت نهایی چنانچه در قانون اساسی 
تعریف شده، در اختیار ریاست جمهوری 

است. 
کالن  سطح  در  وضعیت  این  پی آمد 
بوده  سنگین  اکنون  تا  افغانستان  برای 
است. جناح گرایی سیاسی در تمام سطوح 
امر  این  که  کرده  نفوذ  امنیتی  دستگاه 
ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و 
اثربخشی  است.  رسانده  آسیب  را  امنیتی 
نهادهای دولتی در حکومت وحدت ملی 
از بین رفته و ثبات سیاسی را فلج کرده 
است. تقسیم قدرت در حکومت وحدت  
ملی باعث شده است که رهبران حکومت  
به منظور شامل سازی گروه های بزرگ در 
حاکمیت  و  مسوولیت پذیری  حکومت، 
در  بازیگرانی  کند.  قربانی  را  قانون 
اقتدارشان  و  قدرت  تحکیم  برای  قدرت 
از شبکه های حامی شان روی  به حمایت 
آورده است. این کار به چشم انداز تقویت 
نهادهای حکومتی و دموکراسی روش مند 

آسیب زده است. 
طالبان  با  گفت وگو  که  شرایطی  در 
مهم ترین مساله ی افغانستان است، غنی و 
عبداهلل باید اختالفات شان را کنار گذاشته 
و »همکاری  واقعی و هدفمند« برای یک 
زیرا  بگیرند.  دست  روی  بزرگ تر  هدف 
رفتار  نیازمند  طالبان  با  معنادار  مذاکرات 
مشترک  موضع  بدون  است.  فراجناحی 
با  گفت وگو  افغانستان،  سیاسی  نیروهای 
طالبان نتیجه ای جز تسلیم کردن دو دستی 
افغانستان به این گروه ندارد. از اختالف ها 
در کابل تنها طالبان سود می برند. به نظر 
می رسد مسائل کالن ملی برای بازی گران 
سیاسی افغانستان معنایی جز قدرت طلبی 
افغانستان  صلح  گف وگوهای  ندارد. 
که  است  نیاز  و  است  ملی  مساله ی  یک 
سیاست مداران در قدرت و بیرون آز آن در 
موضع گیری های  ملی  کالن  مسایل  مورد 
فراحزبی  و  فراقومی  فراجناحی،  همسو ، 
پراکندگی  کالن  سطح  در  باشند.  داشته 
بازیگران سیاسی  در افغانستان به برتری 
سطح  در  و  صلح  مذاکرات  در  طالبان 
کوچک تر، اختالف ارگ و سپیدار به کنار 
گفت وگوهای  از  حکومت  شدن  گذاشته 

صلح منجر می شود. 
جناح های  تمام  که  است  این  واقع 
اشتباه اند.  در  افغانستان  در  داخلی 
تنهایی  به  نمی تواند  غنی  رییس جمهور 
به  را  صلح  روند  حکومت  آدرس  از  و 
عمیق  اختالف  به  توجه  با  ببرد.  پیش 
ضرورت  و  حکومت  با  سیاست مداران 
روند،  در  افغان ها  تمام  فراگیر  حضور 
صلح با دید انحصاری به جایی نمی رسد. 
طرد  را  خود  جناحی  هیچ  نباید  پس 
این که  کما  کند.  احساس  میدان  از  شده 
حکومت  جایگاه  ندارد  حق  هیچ کسی 
افغانستان را در روند صلح نادیده بگیرد. 
نهاد  یک  به عنوان  افغانستان  حکومت 
مشروع و مردمی نقش مرکزی و بی بدیل 
که  دیگر  جناح های  دارد.  روند صلح  در 
باور دارند کاهش خشونت گامی بزرگی 
پشت  رفتن   است.  اشتباه  در  نیز  است  
میز مذاکره بدون قید و شرط و در غیاب 

آتش بس با طالبان دور با طل است. 
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فیروز،  فیروزالدین  روز:  اطالعات 
وزیر صحت عامه ی کشور در یک تماس 
با وانگ یو، سفیر چین در کابل،  تلفنی 
از او خواسته است که تا زمان بهترشدن 
شرکت های  نمایندگان  برای  وضعیت، 
چین  به  اخیرا  که  افغان هایی  و  تجاری 
سفر کرده اند، اجازه ی پرواز به افغانستان 

را ندهند.
دیروز  که  تلفنی  تماس  این  در 
)دوشنبه، 7 دلو( انجام شده، آقای فیروز 

دانشجویان  وضعیت  مورد  در  همچنان 
شهرهای  سایر  و  ووهان  شهر  در  افغان 
همچنان  و  کرده  نگرانی  ابراز  چین 
این  صحی  وضعیت  به  توجه  خواهان 

دانشجویان شده است.
اعالمیه ی وزارت  از سویی هم، در 
براساس  که  است  آمده  عامه  صحت 
تیم های  وزارت،  این  رهبری  هدایت 
صحی برای جلوگیری از شیوع ویروس 
»کرونا« به گونه ی احتیاطی در میدان های 

کشور  بزرگ  شهر  چند  در  هوایی 
عامه  صحت  وزارت  شده اند.  توظیف 
صحی،  تیم های  این  که  است  افزوده 
بیرونی  کشورهای  از  که  را  مسافرانی 
وارد افغانستان می شوند، معاینه می کنند. 
تا کنون  این وزارت،  معلومات  براساس 
هیچ عالیمی از شیوع ویروس »کرونا« در 

کشور گزارش نشده است.
ویروس کرونا از یک هفته به این سو 
در چین شیوع یافته است. منشأ گسترش 

است.  چین  ووهان  شهر  ویروس  این 
به  ابتال  اثر  در  نفر   60 از  بیش  تاکنون 
ویروس کرونا جان باخته و حدود 2 هزار 

نفر دیگر به این ویروس مبتال شده اند.
چین برای مقابله با گسترش ویروس 
کرونا شهر ووهان را قرنطین کرده و منع 
در سایر  است.  کرده  آمد وضع  و  رفت 
به منظور  پیشگیرانه  اقدامات  نیز  شهرها 
در  ویروس  این  گسترش  از  جلوگیری 

نظر گرفته شده است.

وزیر صحت عامه از چین خواست که به افغان ها اجازه ی پرواز به افغانستان را ندهد

روز  چهار  روز:  اطالعات 
سازمان  گزارش  نشر  از  پس 
شفافیت بین المللی در مورد فساد، 
اکنون اتحادیه ی اروپا گفته است 
در صورتی که تالش های دولت 
راستای  در  افغانستان  جدید 
ملموسی  نتایج  فساد  با  مبارزه 
کشور  این  باشد،  نداشته  پی  در 
را  بین المللی اش  تمویل کنندگان 

از دست خواهد داد.
پیام  یک  در  اتحادیه  این 

یافته های  که  است  گفته  تویتری 
در  بین المللی  شفافیت  سازمان 
 2019 فساد  جهانی  شاخص 
که  می دهد  نشان  میالدی 
جمع  در  هم  هنوز  افغانستان 
فاسدترین کشورهای جهان قرار 

دارد.
است:  افزوده  اروپا  اتحادیه 
»تالش های مبارزه با فساد دولت 
به  ملموسی  نتایج  باید  جدید 
آن  غیر  در  باشد،  داشته  همراه 

از  را  جهانی  تمویل کنندگان 
دست خواهد داد.«

بین المللی  شفافیت  سازمان 
با  گذشته  هفته ی  پنج شنبه  روز 
نشر گزارش ساالنه ی خود اعالم 
راستای  در  تالش ها  که  کرد 
از  افغانستان  در  فساد  با  مبارزه 
سال 2018 میالدی به این طرف 
ده  در جمعه  و  نداشته  پیشرفتی 
کشور فاسد در جهان قرار دارد.

که  سازمان  این  گزارش  در 

کشور   180 در  فساد  مورد  در 
به  افغانستان  به شمول  جهان 
افغانستان  که  آمده  رسیده،  نشر 
 2019 و   2018 سال  جریان  در 
همچنان از 100 امیتاز، 16 امیتاز 

را به دست آورده است.
گزارش:  این  براساس 
»افغانستان در سال 2017 از 100 
امتیاز، 1۵ امتیاز کسب کرده بود، 
 16 به  رقم  این   2018 سال  در 
امتیاز افزایش یافت ولی در سال 

نگرفته  صورت  پیشرفتی   2019
بار دیگر  افغانستان یک  و  است 

16 امتیاز گرفته است.«
اتحادیه  هم،  سویی  از 
جدید  دولت  به  حالی  در  اروپا 
است  داده  هشدار  افغانستان 
انتخابات  نهایی  نتایج  هنوز  که 
اعالم  کشور  ریاست جمهوری 
چه  که  نیست  و مشخص  نشده 
جدید  دولت  عهده دار  کسی 

خواهد بود. 

اتحادیه اروپا: 
دولت جدید افغانستان در مبارزه با فساد جدی نباشد، تمویل کنندگانش را از دست می دهد

افغانستان به ائتالف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها پیوست
براساس این اعالمیه، افغانستان سی وپنجمین کشوری 

است که عضویت این ائتالف را به دست آورده است.
سفیر  بلیک،  آلیسون  نیز  بیست ودوم جدی  تاریخ  در 
افغانستان  از  دانش،  آقای  با  دیداری  در  کابل  در  بریتانیا 
خواسته بود که به ائتالف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها 

بپیوندد. 
دفتر مطبوعاتی سرور دانش در آن زمان در اعالمیه ای 
گفته بود که افغانستان دعوت بریتانیا مبنی بر پیوستن به این 

ائتالف را پذیرفته است.

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری تعهدنامه ی دولت افغانستان برای عضویت 
در ائتالف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها را امضا کرد. با 
امضای این تعهدنامه، افغانستان رسما عضو این ائتالف شد. 
در برنامه ای که به همین هدف دیروز )دوشنبه، 7 دلو( 
از  شماری  بود،  شده  برگزار  صدارت  گلخانه ی  قصر  در 
سفارت  شارژدافیر  و  کانادا  سفیر  دولتی،  ارشد  مقام های 
بریتانیا در کابل، شماری از اعضای کمیته مشترک حکومت 
افغانستان،  ژورنالیستان  فدراسیون  نمایندگان  رسانه ها،  و 

اعضای کمیته مصونیت خبرنگاران افغان و رسانه ها شرکت 
کرده بودند.

از  برای دعوت  این مراسم گفت که  سرور دانش در 
از  نامه ای  جهانی،  ائتالف  این  در  عضویت  به  افغانستان 

آدرس وزیر خارجه ی بریتانیا دریافت کرده است.
گفته  اعالمیه ای  در  نیز  دانش  آقای  مطبوعاتی  دفتر 
است که ائتالف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها به ابتکار 
دولت های بریتانیا و کانادا روی دست گرفته شده و تا کنون 
34 کشور عضویت این ائتالف جهانی را به دست آورده اند.

ادامه ی اعتراضات غور در هرات؛ »اعتراضات مان را در سایر والیات هم گسترش می دهیم«
با  صحبتی  در  والیت  این  والی  خاضع،  غالم ناصر 
مالی  سال  بودجه ی  »هنوز  گفت:  روز  اطالعات  روزنامه 
ما  و  نشده  توشیح  کشور  رییس جمهوری  توسط   1399
)حکومت  رسانیده ایم.  آن ها  به  را  معترضان  خواست 
مرکزی( به ما گفته است که یک قسمتی از بودجه برای 
کتبی  مکتوب  منتظر  ما  داده اند.  اختصاص  ساخت شاه راه 

هستیم تا میزان بودجه مشخص شود.«
این اعتراض باشندگان غور از روز چهارشنبه ی هفته ی 
گذشته بدین سو جریان دارد. معترضان حکومت مرکزی 
تبعیض در بخش تخصیص بودجه متهم می کنند و  به  را 
دروازه های ادارات دولتی در غور از آن زمان تا کنون از 

سوی معترضان مسدود  می باشد.
مالی 1399  بودجه سال  این در حالی است که سند 
روز چهارشنبه هفته ی گذشته از سوی مجلس نمایندگان 
کشور تصویب شد. این نشست برای تصویب پیش نویس 
بودجه به دلیل نامتوازن بودن بودجه و نحوه ی رأی گیری آن 

با جنجال هایی نیز به همراه بود.
کمتر  والیت های  از  کشور  غرب  زون  در  غور 
 12 والیت  این  در  تنها  می شود.  شمرده  انکشاف یافته 

کیلومتر سرک اسفالت در شهر فیروزکوه وجود دارد.

اطالعات روز – هرات: صدها نفر از باشندگان والیت 
غور مقیم هرات در واکنش به درنظرنگرفتن بودجه برای 
ساخت شاه راه والیت های مرکزی در سند بودجه ی سال 

مالی 1399، در شهر هرات دست به اعتراض زدند.
مقابل  با تجمع در  دلو(  معترضان دیروز )دوشنبه، 7 
به  را  مرکزی  حکومت  هرات،  محلی  اداره ی  ساختمان 
و می گویند  کرده  متهم  باشندگان غور  برابر  در  »تبعیض« 
گسترش  نیز  دیگر  والیت های  در  را  اعتراضات  این  که 

می دهند.
گل احمد، یکی از معترضان به روزنامه اطالعات روز 
گفت: »هیچ توجهی در طول 18 سال گذشته به وضعیت 
یک  مثل  عمال  غور   است.  نشده  غور  در  ساخت وساز 
زندان است. ما از رییس جمهور و رییس اجراییه ی کشور 

می خواهیم که توجه بیشتری به این والیت داشته باشند.«
شان  برای  که  زمانی  تا  می دهند  هشدار  معترضان 
اطمینان حاصل نشود که در سند بودجه ی سال مالی برای 
ساخت شاه راه والیت های مرکزی بودجه اختصاص داده 

شود، دست از اعتراض نمی کشند.
فیاض غوری، دیگر معترض نیز به روزنامه اطالعات 
روز گفت در صورتی که به این خواسته ها به گونه ی فوری 

این  از  را  محلی غور  مسئوالن  معترضان  نشود،  رسیدگی 
والیت اخراج می کنند.

برای  کاری  هیچ  غور  در  محلی  »مسئوالن  افزود:  او 
مردم نکرده اند. ما )مردم( این قسم مسئوالن را نمی خواهیم 

و آنان را از غور اخراج می کنیم.«
خواسته های  که  می گویند  غور  محلی  مقام های  اما 

معترضان را با حکومت مرکزی در میان گذاشته اند.

وزارت  روز:  اطالعات 
است  کرده  اعالم  کشور  دفاع 
»نهرشاهی«  ولسوالی های  که 
کنترل  از  بلخ  والیت  »بلخ«  و 
تصرف  به  و  خارج  طالبان 

نیروهای دولتی درآمده است.
معاون  امان،  فواد 
سخن گوی وزارت دفاع دیروز 
روزنامه  به  دلو(   7 )دوشنبه، 
این  که  گفت  روز  اطالعات 
ادامه ی عملیات  ولسوالی ها در 
زیر  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
نام »عملیات شاهین« از وجود 
پاکسازی  طالب  جنگ جویان 

شده است.

آقای امان همچنان گفت که 
این عملیات در حال حاضر در 
ولسوالی های »شورتپه«، »زارع«، 
»چمتال« و »چهاربولک« والیت 
به  دارد.  ادامه  شدت  به  بلخ 
گفته ی او، تا کنون ده ها روستا 
در این ولسوالی ها نیز از وجود 
پاکسازی  طالب  جنگ جویان 

شده است.
ده  از  شاهین  عملیات 
روز بدینسو به منظور پاکسازی 
از  بلخ  والیت  ولسوالی های 
طالب  جنگ جویان  وجود 
براساس  بود.  شده  راه اندازی 
این  دفاع،  وزارت  معلومات 

عملیات در مرحله ی بعدی در 
سرپل،  جوزجان،  والیت های 
فاریاب و سمنگان نیز گسترش 

خواهد یافت.
وزارت  سخن گوی  معاون 
دفاع می گوید که در جریان این 
 ۵0 از  بیش  کنون  تا  عملیات 
کشته  طالبان  گروه  جنگ جوی 
همچنان  امان  آقای  شده اند. 
تنها  عملیات  این  در  که  گفت 
زخمی  دولتی  نیروی  چهار 

شده اند.
تلفات  از  پیش  روز  دو 
جریان  در  نیز  غیرنظامیان 
روستای  در  شاهین  عملیات 

والیت  بلخ  ولسوالی  »بوکه« 
بلخ گزارش شده بود. شماری 
راه اندازی  با  بلخ  باشندگان  از 
که  بودند  کرده  ادعا  تظاهرات 
هوایی  حمالت  نتیجه ی  در 
روستا  این  در  افغان  نیروهای 
و  زنان  به شمول  نفر  شش 

کودکان کشته شده اند.
دفاع  وزارت  آن  دنبال  به 
این  بررسی  برای  را  هیأتی 
بلخ والیت  ولسوالی  به  ادعاها 
معاون  اکنون  فرستاد.  بلخ 
نیز  دفاع  وزارت  سخن گوی 
می گوید که هیأت توظیف شده 
نتایج  و  است  تحقیق  حال  در 

تحقیقات آن بعدا اعالم خواهد 
شد.

هیأت  حال،  همین  در 
متحد  ملل  سازمان  معاونت 
تلفات  )یوناما(  افغانستان  در 
غیرنظامیان تأیید کرده است که 
در نتیجه ی یک حمله ی هوایی 
در روستای »بوکه« چهار کودک 

و دو زن کشته شده اند.
از  که  است  گفته  یوناما 
حمله  این  قربانیان  حقوق 
نیروهای  از  و  می کند  حمایت 
افغان و امریکایی می خواهد که 
نتایج تحقیقات شان را به زودی 

منتشر کنند.

دو ولسوالی در بلخ از کنترل طالبان خارج شد

سخیداد هاتف

معرفی شوند.
رییس اداره ی ملی حفاظت از محیط زیست گفت 
و  اطالعات  وزارت  نظر  زیر  آگاهی دهی  کمیته ی  که 
آغاز  را  فعالیت خود  بعد  به  از سه جدی  که  فرهنگ 
و  دولتی  رسانه های  مسووالن  با  را  نشست هایی  کرد، 
خصوصی به منظور توجه به آلودگی هوا برگزار، کمپین 
مالامامان  و  راه اندزای  را  ماسک  هزار   200 توزیع 
مساجد را موظف کرده که در روزهای جمعه در مورد 
دید  از  مقاالتی  همچنان  کنند.  صحبت  هوا  آلودگی 
اسالم در مورد آلودگی هوا تهیه و گفتمان های شهری 

در مورد آلودگی برگزار شده است.
دو  مسوده ی  تقنین  کمیته ی  میوندی،  گفته ی  به 
رابر  و  پالستیک  تایر،  از  استفاده  منع  مورد  در  حکم 
تصفیه  فیلتر  اجباری  نصب  گرمایشی،  سیستم های  در 
دود را تهیه کرده که پس از توشیح رییس جمهور نافذ 

شده است.
او افزود که تعدیل برخی از مواد مقرره ی کاهش 
و جلوگیری از آلودگی ها توسط کمیته ی قوانین نهایی 
کابینه ی  و  رییس جمهور  به  تصویب  برای  که  شده 
حکومت ارایه می شود. همچنان این کمیته روی احکام 

مورد نیاز دیگر کار می کند.
روند  نیز  نفتی  مواد  کیفیت  نظارت  کمیته ی 
را  کابل  نقاط  تمامی  در  تیل  تانک های  از  نمونه گیری 
حفاظت  ملی  اداره ی  رییس  گفته ی  به  تا  کرده  آغاز 
بی کیفیت  نفتی  مواد  عرضه ی  از  زیست،  محیط  از 

جلوگیری شود.
آقای میوندی گفت: »در کل می توان گفت که یک 
تحرک جدی به وجود آمده و یک هماهنگی قوی میان 
و  دارد  ادامه  پروسه  است.  شده  ایجاد  ذیربط  ادارات 
جدی به پیش می رود. کار روی تهیه ی دیتابیس تمامی 
جمع  معلومات  تمام  که  دارد  جریان  کابل  اصناف 
را  خود  تسخین  سیستم  باید  اصناف  این  و  می شود 

معیاری کند.«
وضعیت هوای کابل

ملی  اداره ی  مسلکی  معیین  صدیقی،  عزت اهلل 
بارش  از  پس  که  می گوید  زیست  محیط  از  حفاظت 
اداره های  اصالحی  اقدامات  و  طبیعی(  )عوامل  برف 
دولتی در راستای مبارزه با آلودگی هوای کابل، آلودگی 
هوا در این شهر به صورت قابل مالحظه کاهش یافته 

است.
از اول  آقای صدیقی در نشست خبری گفت که 

خارجی خارجی است. هیچ وقت خوب نمی شود. این نظر 
احمد است. یک روز من و یکی از رفقا، همین احمد، در لندن 
منتظر سرویس ایستاده بودیم. یک جوان زردموی خوش روی چشم 
ما  به  را  تبلیغاتی یک شرکت  می خواست چند ورق  و  آمد  آبی 
بدهد. هرچه گفتیم نمی گیریم، نشد. با آن لهجه ی باوقار بریتیش به 
ما فهماند که باید آن اوراق را از او بگیریم. گرفتیم و رفت. رفیق 

من گفت:
"این خارجی ها مثل سگ می چسپند به آدم. دیدی؟". 

گفتم:
"برادر من، من چسپیدن سگ را ندیده ام اما این آقا خارجی 
نبود. احتماال صد پشتش در همین کشور زندگی کرده. خارجی من 

و تو هستیم". 
و طبق معمول بحث ما شروع شد:

رفیقم  واقعی  اسم  احمد  که  کنم  اضافه  و  می گفت...  احمد 
است. این آن احمد معروف دوران مکتب نیست که در کتاب دری 
با پدر خود در باالی زمین کار می کرد )در آن روزگار امکانات کار 
در زیر زمین کم بود( یا در سوال تشریحی ریاضی پدرش به او ۵ 
افغانی می داد و او 3 افغانی اش را شورنخود می خرید و ما باید پیدا 
می کردیم که در نزد او چند افغانی باقی مانده است. یا اگر یادتان 
مانده باشد، معلم می گفت کلمه ی "نعره" را معنا نموده و در یک 
جمله ی مناسب به کار ببرید و ما چون غیر از احمد بشر دیگری 
را نمی شناختیم، می نوشتیم "احمد بسیار نعره می زند". انصافا هم 
پسان ها همین احمد واقعی، رفیق من، هر وقت که می شنید افغان ها 
در فالن جنگ خارجی ها را به خاک سیاه نشانده اند از ته جگر خود 

فریاد می زد "نعره ی تکبیر". با نعره نعره می خواست...
احمد می گفت ما باید همیشه در همه  جا در برابر خارجی ها 
مقاومت کنیم. من می گفتم این درست نیست. خارجی هم رقم رقم 

است. 
ما  از  را  ما  فرهنگ  و  هویت  می خواهند  "خارجی ها  احمد: 

بگیرند".
من: "فایده ی این کار برای آن ها چیست؟".

احمد: "وقتی که ما هویت خود را از دست دادیم، می آیند و 
ذخایر طبیعی ما را می دزدند".

من: "کدام ذخایر ما را؟". 
احمد: "آهن ما را، زغال ما را، الجورد ما را، لیتیوم ما را، چوب 

چارتراش ما را، موزیم ما را...". 
من: "اشتباه می کنی احمد. واسکت خالد ابن ولید سردار بزرگ 
اسالم پنجاه سال است در خانه ی ماست. ما حتا آن را به چند نفر 
عربستانی نشان دادیم. یکی از آن ها به آن واسکت عالقه نشان نداد. 
اگر خارجی ها به فکر تاراج هویت ما  بودند حداقل باید آن واسکت 

را از ما می خریدند". 
احمد: "خودت همین حاال گفتی چند نفر عربستانی".

من: "بلی".
احمد: "خوب، من در مورد عربستانی ها گپ نمی زنم. منظور 

من خارجی هاست". 
من: "عربستانی خارجی نیست؟".

احمد: "ههههههه. تو عربستانی را خارجی می دانی؟".
من: "بلی. خارجی نیست؟".

احمد: "خخخخخخخ! به خیالم ایران و پاکستان هم در نظر تو 
خارج است. کشتی ما را". 

دیگری  چیز  تو  و  من  بحث  حال  هر  به  جان،  "احمد  من: 
است".

احمد: "نه، اول باید فیصله کنیم که....هههههههههه".
من: "چرا می خندی؟ خودت می گویی که خارجی خارجی 

است و برای ما خوب نمی شود".
تا امروز فکر نمی کردم که تو  احمد: "خنده دارد دیگر. من 

عربستان و پاکستان و ایران به نظر تو خارج است". 
من: "ببین احمد، همین عربستان و پاکستان و ایران ما را تباه 

کردند. خارج هم هستند. نیستند؟". 
احمد: "کج بحثی نکن لطفا. حالی حتما روسیه را هم یک 

کشور خارجی می گویی".
من: "طبعا. روسیه مگر چیست؟". 

"اگر روسیه نمی بود، داعش حاال سوریه را گرفته و  احمد: 
نصف افغانستان را اشغال کرده بود".

نمی شود  دلیل  این  ولی  باشد.  درست  این  کن  "فرض  من: 
که...". 

را  خارجی ها  طرف  همیشه  بحث  هر  در  تو  "نه،  احمد: 
می گیری. هیچ وقت نشد که از نقش مخرب خارجی ها در کشور 

ما انتقاد کنی". 
من: "به نظرم...".

راحت  که  بگذار  سرت  زیر  شب  را  نظرت  نه،  "نه  احمد: 
بخوابی. مرا که قطعه قطعه هم کنی باز می گویم که خارجی ها وطن 
ما را تباه کردند. خارجی خارجی است. خارجی هیچ وقت یار ما 

نمی شود". 
من: "ولی احمد جان، وقتی که می گوییم خارجی ها...".

احمد: "پجومجی پپو لپو کجی مجا... چتیات می گویی. خودت 
متوجه نیستی. عقلت را از دست داده ای. خراب شده ای. برای تو 
هیچ مهم نیست که خارجی ها چه ظلمی بر وطن ما کردند. متاسفم". 

با آمدن زمستان و سرد شدن هوا، هوای شهر کابل 
به شدت و بدتر از سال های گذشته آلوده شد. پس از 
کابل و شکایت گسترده ی  آلودگی هوای شهر  شدت 
شهروندان، رییس جمهور غنی شخصًا ریاست کمیسیون 
عالی مبارزه با آلودگی هوا را به عهده گرفت و در اخیر 
ماه قوس با برگزاری نشستی در ارگ، خواهان اقدامات 

فوری برای کاهش آلودگی هوا شد.
اکنون پس از نزدیک به یک ونیم ماه، اداره ی ملی 
حفاظت از محیط زیست گزارشی از کارکرد  و اجراآت 

کمیته های این کمیسیون ارایه کرده است.
پس از دستور آقای غنی مبنی به اقدامات عاجل 
تمامی ادارات دولتی در راستای کاهش آلودگی هوای 
تقنین  عامه،  آگاهی  )عملیاتی،  کمیته  چهار  کابل، 
این  عملی  کار  و  ایجاد  نفتی(  مواد  کیفیت  نظارت  و 

کمیته ها در اول جدی آغاز شد.
شاه زمان میوندی، رییس اداره ی ملی حفاظت از 
محیط زیست روز دوشنبه، هفتم دلو در نشست خبری 
در کابل گفت که به تاریخ دوم جدی از سوی وزارت 
هفته ای  یک  مهلت  آلوده کننده  منابع  تمامی  به  داخله 
داده شد تا سیستم گرمایشی خود را معیاری بسازد. در 
منابع  و مسدودسازی  نظارت  کار عملی  هشتم جدی 

آلوده کننده ی هوا آغاز شد.
مدت  در  عملیاتی  کمیته ی  میوندی،  گفته ی  به 
ریگ ریشن،  شهرک،  بلندمنزل،   416 گذشته  روز   27
داش خشت پزی و گج پزی، هوتل، رستورانت، حمام، 
از  که  کرده  بررسی  را  آالینده   منابع  دیگر  و  فابریکه 
سیستم  مسدود،  آالینده   منابع  این  باب   136 جمله، 
باب   82 صاحبان  از   و  اصالح  باب   132 گرمایشی 
دیگر تعهد گرفته شده که سیستم گرمایشی یا تسخین 

خود را معیاری بسازند. 
 ۵84 و  هزار  یک  ترافیک  ملی  اداره ی  همچنان 
محیط  تخلفات  مرتکب  که  را  آالینده   نقلیه  وسایط 
زیستی شده اند، شناسایی کرده که از جمله 398 وسایط 

دودزا متوقف شده است.
که  قوس   13 تاریخ  از  گفت  میوندی  شاه زمان 
شماره تماس درج شکایت از تخلفات محیط زیستی در 
اداره ی ملی حفاظت از محیط زیست فعال شد، تاکنون 
رسیدگی  شکایت   ۵3 به  که  شده  درج  شکایت   176
شده است. او افزود که ده ها مالک بلندمنزل ، حمام ها، 
شفاخانه ها و سایر منابع آلوده کننده قرار است که پس 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  قانونی  مراحل  طی  از 

ماه قوس تا 10 جدی هوای کابل شدیدا آلوده بود و 
کابل  هوای  کیفیت  از  ارقام  و  آمار  10 جدی  از  پس 
میزان آلودگی را پایین نشان می دهد: »ارقام از ماه قوس 
نشان می دهد که موجودیت گاز اوزون مشکل نیست. 
بلند  فوق العاده  ماه  یک  طول  در  نایتروجن  اکساید 
بوده. سلفردای اکساید هم بلند بوده. کاربن منواکساید 
معلق  زرات  نوع  دو  هر  موجودیت  نیست.  مشکل 

فوق العاده بلند بوده.«
متر  یک  در  افغانستان،  ملی  استندرد  براساس 
مکعب هوا، میزان زرات معلق خرد  7۵، زرات معلق 
بزرگ تر 1۵0، کاربن منو اکساید 30، سلفردای اکساید 
۵0، نایتروجن دای اکساید 80 و گاز اوزون 100 باشد. 
صدیقی افزود که ارقام از میزان آلودگی هوای کابل 
در یک هفته ی گذشته نشان می دهد که میزان آلودگی 
که  دای اکساید  نایتروجن  گاز  استثنای  به  آمده،  پایین 
تا   PM2.۵ قطر  با  معلق  »زرات  است:  بلند  همواره 
190، 94 و  104 بوده. بعد از تاریخ 10 ماه جدی در 
ارقام کاهش آمده که عوامل طبیعی و عوامل اصالحی 

تأثیرگذار بوده است. «
اداره ی ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که 
در کل  هوای کابل در خود پنج آالینده ی عمده دارد: 
با pm2.۵ و قطر pm10، گازهای کاربن  ذرات معلق 
منواکساید، سلفردای  اکساید، نایتروجن دای اکساید و 

گاز اوزون.
یکی از منابع آلوده کننده ی هوای کابل در زمستان ها 
استفاده بی رویه از زغال سنگ است. مردم در نبود برق 
برای  ناشده  تصفیه  عمدتًا  زغال سنگ  از  مایع  گاز  و 

گرم کردن خانه های شان استفاده می کنند.
زیست  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره ی  رییس 
فعلی  روش  به  سنگ  زغال  از  استفاده  که  می گوید 
قابل قبول نیست و باید در این زمینه تغییر آید. آقای 
استفاده ی  برای  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  میوندی 
زغال سنگ در سال های بعدی چه طرحی روی دست 
دارد، گفت: »با سکتور خصوصی بحث کردیم که در 
سال  در  تا  کند  همکاری  سنگ  زغال  تصفیه  زمینه ی 
طرح های  باشیم.  داشته  تصفیه شده  سنگ  زغال  آینده 
دیگری  که رویش کار جریان دارد این است که سیستم 
گاز  کنیم.  تبدیل  مایع  گاز  به  را  بلندمنزل ها  تسخین 
مایع یک بدیل برای زغال سنگ می تواند باشد. یکی 
از موضوعات مهم در پالن پنج سال مسأله ی زغال و 

سنگ است.«

نقش آنان در مایان 

عصمت اهلل سروش

دست آورد کمیسیون عالی مبارزه با آلودگی هوا؛ 
از توزیع 200 هزار ماسک تا بستن 136منبع دودزا

سه  شامل  نوزادان  که  گفت  همچنان  سعید  خانم 
پسر و یک دختر با وزن های یک هزار 200 تا یک هزار 

و ۵00 گرام است.
به گفته ی او، هر چهار نوزاد در حال حاضر تحت 
مراقبت های ویژه قرار دارد و وضعیت صحی سه تن از 

نوزادان قناعت بخش نیست.
مسئول شفاخانه نسایی والدی هرات همچنان گفت 

نسایی  شفاخانه ی  در  مسئوالن  روز:  اطالعات 
دیروز  صبح  زن  یک  که  می گویند  هرات  والدی 
)دوشنبه، 7 دلو( در این شفاخانه چهار کودک به دنیا 

آورده است. 
روزنامه  به  شفاخانه  این  مسئول  سعید،  سعیده 
بار طی  برای سومین  این زن  اطالعات روز گفت که 

سال های اخیر کودک به دنیا آورده است.

که به دلیل گنجایش نداشتن رحم این مادر، نوزادان در 
نوزاد  که یک  در حالی  آمده اند،  دنیا  به  هفته ی سی ام 
باید در هفته ی سی وهشتم بارداری مادرش متولد شود.

دومین  این  جاری  سال  در  رسمی،  آمار  براساس 
زنی است که در هرات چهارگانگی به دنیا آورده است. 
دنیا  به  سه گانگی  دیگر  زن   12 سال  این  در  همچنان 

آورده اند.

یک زن در هرات چهار کودک به دنیا آورد

زن میان سالی که چادر خاکستری خود را با دست پیش روی خود گرفته بود 
تا حسین بخش چهره اش را نبیند در را باز کرد و گفت: »یک لحظه صبر کنید. 

بازمحمد را خبر می کنم.« 
لحظه ای بعد بازمحمد از در گلخن بیرون آمد و پرسید: »خیریت است؟«

حسین بخش بدون یک ثانیه درنگ لبه ی ضخیم واسکت بازمحمد را کشید و 
با صدایی که از خشم بریده می شد، گفت: »نهال هایت. بیا، بیا. همین لحظه 

نهال هایت را از زمین من بکش.« 
بازمحمد واسکت خود را از دست حسین بخش بیرون آورد و فریاد زد: »زورت را 

به من نشان نده. نهال نهال. کدام نهال؟« 
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مترجم: جلیل پژواکدیپلماتـ  زمان سلطانی

کد های احتیاط به کد 91 پالیسی را به اساس فرمان های 
رییس جمهور انجام داده است. 

شمروزخان مسجدی، سخن گوی وزارت مالیه به 
اطالعات روز گفت که این کار براساس ماده ی چهارم 
فرمان رییس جمهور در مورد توشیح بودجه ی ملی انجام 
و  پالیسی    91 کد  ماده صالحیت  این  در  است.  شده 
صالحیت  اما  دارد.  رییس جمهور  را  اضطراری   92
سایرکدهای احتیاط به وزارت مالیه تفویض شده است. 
به اساس این ماده وزارت مالیه از بودجه ی سایر کدهای 

احتیاط به کد 91 پالیسی تعدیل کرده است. 
با تعدیل بودجه از سایر کدهای احتیاط به کد 91 
پالیسی در جریان سال مالی 1397، سقف بودجه ی این 
کد به بیش از سه میلیارد افغانی رسیده بود. اطالعات 
از جزئیات مصرف سه   روز در یک گزارش تحقیقی، 
میلیارد افغانی از راه کد 91 پالیسی پرده برداشت. این 
به  بیش تر  بودجه  میزان  این  که  می داد  نشان  گزارش 
و  رییس جمهور  فرمان های  با  مبهم  و  اهداف شخصی 

رییس اجرایی مصرف شده است.    
مجلس  بودجه ی  و  مالی  امور  کمیسیون  و  اعضا 
نحوه ی  و  کد 91  به  کدها  سایر  از  تعدیل  نمایندگان، 

برای قربانیان جنگ افغانستان عدالت برقرار نشده 
متحده و سایر شرکای  ایاالت  افغانستان،  است. دولت 
بین المللی بارها نه تنها در محافظت از غیرنظامیان بلکه در 
انجام تحقیقات و پیگردهای واقعی جرایم تحت قوانین 
بین المللی ناکام مانده اند. با توجه به این کوتاهی در انجام 
وظیفه، دیوان کیفری بین المللی خواست تا خود در مورد 
جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، که از سال 2003 
ـ زیرا افغانستان در همین سال عضو اساس نامه ی ُرم شد 
ـ تاکنون همه ی طرفین جنگ مرتکب آن شده اند، تحقیق 
کیفری  دیوان  با  همکاری  جای  به  ترمپ  دولت  کند. 
بین المللی کاری کرد که دادگاه مجبور شود تحقیق نکند. 
از قضا ایاالت متحده با اصرار بر حق مصونیت خود، در 

بامداد روز یک شنبه، 29  حوالی ساعت چهارونیم 
جدی دزدان مسلح وارد فارم مرغ داری »حاجی حیدر« 
در ساحه ی »چهارراهی شهدا«ی دشت برچی، منطقه ی 
نسبتا امن پایتخت می شوند. دو دزد مسلح به محض ورود، 
دستان و پاهای همه ی پنج کارگر این فارم مرغ داری را 
با تناب و دهان شان را با تکه می بندند. ذاکرحسین ظفری 
اما موفق می شود که تناب ها را پاره کند و به مقاومت 
در مقابل دزدان برخیزد. اما دزدان مسلح بی درنگ بر او 

شلیک می کنند و سینه اش را می شکافند.
به  دست  و  می شود  گالویز  دزدان  با  ذاکرحسین 
تفنگچه و گریبان آنان می برد، اما دو دزد مهاجم او را 
آنان  از  یکی  و  می کشانند  مرغ داری  فارم  محوطه ی  به 
تیر خالص را می زند: »تیر از گلوی او پایین رفته، در 
قلب اش رسیده و همان جا مانده بود. همین باعث شده 

بود که او جان بدهد.«
چهار  دزدان،  با  ذاکرحسین  یخن به یخن  شدن  در 
همکار او نیز موفق می شوند که دستان همدیگر را باز 
کنند. آنان زمانی که در محوطه ی فارم مرغ داری می آیند، 
با جسد بی جان ذاکرحسین روبه رو می شوند. دزدان اما 
پس از حدود نیم ساعت درگیری  از ساحه فرار می کنند.
این  از  پیش  روز  دو  که  تماسی  شماره ی  به  کارگران 
واقعه، مسووالن حوزه ی 18 امنیتی به آنان داده بودند، 
تماس می گیرند.این شماره ی تماس اما خاموش است. 
اطالعات روز  به  ذاکرحسین  برادر  علی علمدار ظفری، 
گفت:»شماره ی دیگری که در ذهن رفقای ذاکرحسین 
شماره  این  به  است.  پولیس   119 شماره ی  می رسد، 
شریک  پولیس  با  را  واقعه  گزارش  و  می گیرند  تماس 
می کنند، ولی کارمندی  از پشت تلفن می گوید که باید 

رییس فارم دوباره به شماره ی 119 تماس بگیرد.«
فارم  رییس  که  زمانی  می گوید،  ذاکرحسین  برادر 
مرغ داری  دوباره واقعه را با پولیس 119 شریک می کند، 
آنان جواب می دهد که با حوزه ی 18 امنیتی هماهنگی 
می کند. پولیس پس از حدود یک ساعت )۵:30 صبح(
به ساحه می رسد. علی علمدار ظفری، برادر ذاکرحسین 
بررسی های  هفته،  از یک  بیش  با گذشت  که  می گوید 
پولیس در این مورد تا کنون پیش رفتی نداشته است: »ما 
شهید را در طب عدلی بردیم. در آن جا هم آثاری گرفتند 
و معاینات الزم را انجام دادند. ریاست تحقیقات جنایی 
کابل نیز آثار جرمی از این واقه را برد، اما پس از آن تا 
به حال پیشرفتی صورت نگرفته است.« گرچند پولیس 
در دیداری با خانواده ی آقای ظفری گفته  است که این 

رویداد را به صورت »جدی« بررسی می کند.
شام همان روز افراد مسلح ناشناس مادر، یک پسر 
در  »جنگلک«  ساحه ی  در  را  خانواده  یک  دختر  دو  و 
مربوطات حوزه ی هفتم امنیتی با سالح سرد »تیشه« به 
قتل رساندند. پولیس همزمان با وقوع این رویداد گفته 
پیگرد  بازداشت و مورد  به زودی  را  بود که عامالن آن 

قانون قرار می دهد.
عالوه بر قتل، مجروحیت، رهزنی ها، باج گیری ها و  
فریبکاری  از دیگر واقعات عمده ی جنایی در شهر کابل 

خوانده می شود. 
احسان اهلل ایازی چهار روز پیش زمانی که از دفتر 
ساحه ی  در  بود،  حرکت  در  خانه اش  طرف  به  کار 
»دیوان بگی« در حوزه ی پنجم امنیتی شهر کابل در تور 
دزدان می خورد: »سه نفر که برچه در دست داشتند، راهم 
را گرفتند و مرا در سه کنجی دیواری کشاندند. یکی از آن 
برچه را برسینه ام گذاشت و دو نفر دیگرشان مرا وارسی 
کردند و لبتاپ و موبایلم را بردند.« پس از اینکه او از 

حوزه های مختلف این شهر می گویند که این عملیات 
جنایی  میزان جرایم  کاهش  در  چندانی  تأثیری  پولیس 
نداشته است. احسان اهلل ایازی می گوید: »فقط در دو سه 
روز اول در منطقه ی دیوان بگی و کمپنی کابل یک مقدار 
ترس وجود داشت و نیروهای پولیس در روی جاده ها 
به چشم می خورد، اما از آن پس این نیروها به صورت 
ساحه  در  گسترده  حضور  ولی  دارند،  گشت  وقفه ای 

ندارند؛ به خصوص در داخل کوچه ها.«
حمید آرین که در منطقه ی خیرخانه ی کابل زندگی 
کابل  شهر  قسمت  این  در  که  می گوید  نیز  می کند، 
خیرخانه  »در  است:  بلند  جنایی  جرایم  میزان  همچنان 
کسی نمی تواند بعد از ساعت های 7:00 شام گشت و 
راه  و  می ریزند  کوچه ها  در  مسلح  سارقان  کند.  گذار 
در شب  جنایی  رویدادهای  وقوع  می گیرند.  را  عابران 
شام  و  صبح  هر  دسترخوان  سر  قصه ی  خیرخانه،  در 
اهالی این منطقه می باشد.« او می افزاید که پولیس در این 
در  دارد،  کابل، صرفا روی جاده ها گشت زنی  ساحه ی 
حالی که »بیشترین افراد در کوچه ها و پس کوچه ها مورد 

دزدی قرار می گیرند«.
سخن گوی فرماندهی پولیس کابل اما می گوید که 
گشت زنی ها کاهش نیافته و به شکل »روتین و منظم همه 
روزه مطابق پالن« جریان دارد. او تأکید کرد که هم اکنون 
آسیب پذیر  ساحات  عملیات،  این  در  تمرکز  بیش ترین 
و آسیب رسان می باشد: »هرچند نقاط غیرپالنی و پس 
کوچه های زیادی در کابل است. با آن هم تالش پولیس 

برای پوشش تمام ساحات جریان دارد.«
که  می گویند  نیز  نظامی  کارشناسان  حال،  این  با 
دقیق  آسیب پذیر  و  جرم زا  مناطق  شناسایی  در  پولیس 
باعث  کار  این  که  می گوید  ندیم  اسداهلل  است.  نبوده 
شده تا پولیس مکان امنی برای انجام جرایم خلق کند 
»به همین خاطر عملیات  اخیر پولیس در شهر کابل نیز 
چندان مؤثر نبوده است؛ این نهاد بدون این که ساختار 
شکلی شهر و عوامل اجتماعی جرم را در نظر بگیرد، 

عملیات راه اندازی کرد.«
نقاط  صرفا  هم اکنون  که  می دهد  توضیح  او 
آسیب پذیر را در روی جاده های عمومی شناسایی کرده، 
اما در اصل باید این نیرو در داخل پس کوچه ها کشانده 

شود.
جاوید کوهستانی، دیگر کارشناس امور نظامی نیز 
می گوید که باید عالوه بر شناسایی نقاط آسیب پذیر و 
با  که  شود  درخواست  محل  ساکنان  از  باید  آسیب زا، 
دولت  که  می افزاید  همچنان  او  کند.  همکاری  پولیس 
عالوه بر انجام عملیات، باید به عوامل اجتماعی جرایم 
نیز توجه کنند: »فقر و تنگدستی، بی چارگی، گسترش 
بسیار بی رویه ی معتادان از عوامل اجتماعی جرایم است 
که باید همزمان با انجام این عملیات، به آن ها نیز توجه 

شود.«
نهاد  در  فساد  وجود  ندیم  اسداهلل  این،  بر  عالوه 
کابل  شهر  در  جرمی  چالش های  دیگر  از  را  پولیس 
می داند: »به دلیل فساد تعدادی از بازداشت شدگان دوباره 
آزاد  دولتی  و  مردمی  متنفذان  از  شماری  واسطه ی  به 
می شوند. آنان دوباره در جامعه آمده و دست به اعمال 
جرمی می زنند.« اما سیدمحمد روشندل، فرمانده پولیس 
کابل در  17 جدی در نشستی گفته بود که پس از این 
با جدیت تمام در مقابل آن ایستادگی می کند. او گفته 
بود در صورتی که این مورد در حوزه های پولیس رخ 
دهد، او به مردم در این مورد پاسخ گو می باشد و به آن 

رسیدگی می کند.

چنگ دزدانی رهایی می یابد، واقعه را به پولیس گزارش 
می دهد، اما پولیس به او می گوید: »حاال نمی توانیم او را 
پیدا کنیم. فقط پس از این تالش کن که در یک زمان 
مناسب رفت وآمد کنی. ما هم کاری نمی توانیم فقط اگر 
گاهی با ما روبه رو شود و یا خودتان شناختید، آنان را 

می گیریم.«
 براساس معلومات نهادهای امنیتی، تنها در جریان 
یک ماه گذشته نزدیک به 180 مورد رویداد جنایی در 
همه ی شهر کابل ثبت شده است؛ یعنی به طور اوسط در 
هر شبانه روز شش مورد رویداد جنایی در شهر کابل 

توسط پولیس به ثبت می رسد.
آغاز عملیات شبانه ی پولیس برای بازداشت دزدان

همزمان با افزایش شکایت ها از دزدی ها در سطح 
شهر کابل و انتقاد گسترده در مورد آن، شماری از فعاالن 
شبکه های اجتماعی کارزاری زیر نام »کابل امن نیست« 
و  داخله  امور  وزارت  آن  به دنبال  کردند.  راه اندازی 
فرماندهی پولیس کابل در تاریخ 18 جدی یک عملیات 
راه اندازی  شهر  این  در  دزدان  بازداشت  برای  را  شبانه 
به  داخله  وزارت  سخن گوی  رحیمی،  نصرت  کردند. 
روزنامه اطالعات روز می گوید که این عملیات همچنان 

ادامه دارد.
براساس اعالم فرماندهی پولیس کابل از زمان آغاز 
این عملیات تا کنون 1۵8 نفر به شمول سه خانم در پیوند 
نیز  دیگر  نفر  یک  شده اند.  بازداشت  جنایی  جرایم  به 
این رقم  این عملیات پولیس کشته شده اند.  در جریان 
است.  رسیده  نفر   269 به  گذشته  ماه  یک  جریان  در 
فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس می گوید 
که پرونده ی اکثر این افراد تکمیل و به ارگان های عدلی 

و قضایی فرستاده شده است.
اطالعات  روزنامه  تماس های  به  کل  دادستانی  اما 
روز در مورد  پرونده های رسیده به این نهاد پاسخ نداد. 
این  راه اندازی  با  که  می افزاید  فرامرز  فردوس 
عملیات، میزان جرایم جنایی در کابل »فوق العاده« کاهش 

یافته است.
در  کابل  باشندگان  از  شماری  حال،  همین  در 

دو میلیارد افغانی تصویب کرده است. 
بر  افغانستان،  نمایندگان  مجلس  همچنان 
ایجاد  به  تازگی  به  اساسی،  قانون   89 اساس ماده ی 
حکومت  اعمال  بررسی  و  نظارت  ویژه ی  کمیسیون 
توافق کرده است. سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون   
روز  اطالعات  به  نمایندگان  مجلس  بودجه ی  و  مالی 
کد  91  راه  از  پول  میل«  و  »حیف  اتهام های  که  گفت 
را در سال مالی 1397 از سوی کمیسیون ویژه بررسی 
و در صورت اثبات آن مسئوالن امور به نهادهای عدلی 
و قضایی معرفی خواهد شد. همچنان به گفته ی آقای 
بودجه  ی کد  از  این پس مصرف حکومت  از  کبر زانی 
91  زیر نظارت شدید مجلس نمایندگان و کمیسیون 

ویژه خواهد بود. 
مجلس  بودجه ی  و  مالی  امور  کمیسیون  منشی 
قانونی  این خالی  از  پیش  که  اطالعات روز گفت  به 
مورد  در  بودجه  »اصول نامه ی  او گفت:  داشت.  وجود 
این شفاف و صریح  از  پیش  پالیسی  بودجه ی کد 91 
نبود. امسال ماده ی جداگانه ای ایجاد شده که دیگر به 
این کد پول اضافه نشود و پول اختصاص داده شده به 

فرقه گرایانه و کینه جویانه ای دارد که با بی رحمی برای 
جمله  از  می دهد؛  قرار  هدف  را  غیرنظامیان  آن  تحقق 
بمب گذاری مراسم عروسی یک شیعه هزاره که در آن 
نزدیک به 100 نفر کشته شدند و بسیاری از آن ها کودک 
بودند. رقم زخمی های این بمب گذاری تقریباً دو برابر 

کشته ها بود.
با این حال، از ماه جنوری تا جون بیشتر کشتارها 
توسط گروه های مسلح نه بلکه توسط نیروهای مسلح 
نیروهای  از جمله گروه های مسلح مخفی و  افغانستان 
بین المللی که از آن ها حمایت می کنند، انجام شده است. 
گذشته،  سال  در  متحد  ملل  سازمان  گزارش  براساس 
)نوعی  »شیشه«  آن  در  می  شد  گفته  که  اماکنی  بمباران 
مواد مخدر( تولید می شود، جان بیش از 60 غیرنظامی 
هواپیمای  حمله ی  دسامبر،  ماه  در  ]است[.  گرفته  را 
بدون سرنشین ایاالت متحده منجر به کشته شدن ۵ نفر 
سرنشین یک موتر، از جمله مادری شد که تازه فرزندش 
را به دنیا آورده بود. عملیات های »جست وجوی شبانه« 
منجر به مرگ غیرنظامیان بیشتری شده است. در سپتامبر 
سال گذشته، ریاست امنیت ملی عملیاتی را در والیت 
ننگرهار سازمان دهی کرد که باعث کشته شدن 4 برادر 
شد. این عملیات اعتراضی را برانگیخت که در نهایت به 

استعفای رییس امنیت ملی ختم شد. 
نوزدهمین  وارد  اکنون  که  افغانستان  کنونی  جنگ 
سال خود شده است، اغلب طوالنی ترین جنگ تاریخ 

آن هم به گونه ی غیرمعقول، غیر منطقی و غیرضروری به 
مصرف نرسد. حتا با فرمان رییس جمهور.«  

چرا کد 91 حنجالی شد؟
نشان  روز  اطالعات  روزنامه  تحقیقی  گزارش 
مالی 1397،  در جریان سال  مالیه،  وزارت  که   می داد 
یک میلیارد 720 میلیون افغانی را به اساس فرمان رییس 
پالیسی   91 کد  به  احتیاط«  کد های  سایر  »از  جمهور، 
اضافه کرده است. در حالی که بودجه ی تصویب شده ی 
این کد در سال مالی 1397، یک میلیارد و 300 میلیون 
افغانی بوده است. پس از نشر گزارش اطالعات روز و 
بررسی سند قطعیه ی مصرف بودجه ی سال مالی 1397، 
این موضوع یکی از موارد جنجال برانگیز میان وزارت 
درازا  به  ماه ها  و  تبدیل شد  نمایندگان  مالیه و مجلس 

کشید.
سایر  از  پول  انتقال  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
کدها به کد احتیاط 91 پالیسی را خالف قانون دانستند 
پاسخ  ارایه ی  خواستار  مالیه  وزارت  از  بار  چندین  و 
مالیه  وزارت  مسووالن  بار  هر  اما  شدند.  وضاحت  و 
گفتند که مبلغ یک میلیارد و 720 میلیون افغانی از سایر 

امریکا خوانده می شود. آنچه اغلب فراموش می شود این 
است که افغانستان نزدیک به چهار دهه می شود که میدان 
جنگ مداوم بوده است. جنگ از هر سه افغان، یک نفر 
کشورهای  به  آن  اثر  در  نفر  میلیون ها  و  کرد  آواره  را 
عزادار  امروز  که  خانواده هایی  شدند.  مهاجر  همسایه 
کنونی شده اند،  قربانی جنگ 19 ساله  که  اند  عزیزانی 
دیروز نیز، چه در جریان جنگ داخلی دهه 1990 چه 
در زمان حمله شوروی و چه در زمان طالبان، در ماتم 

عزیزان دیگر خود نشسته بودند.
کشته  نفر  چند  قبلی  جنگ های  در  نمی دانیم  ما 
هنوز  که  دارند  وجود  افغان  خانواده ی  هزاران  شدند. 
نمی دانند برای عزیزان شان که روزی خانه را ترک کردند 
و هرگز برنگشتند، چه اتفاقی افتاده است. آنچه ما در 
مورد  در  متحد  ملل  داریم، گزارش های سازمان   دست 
دهه ی گذشته است. این گزارش ها می گوید که از سال 
2009 تاکنون نزدیک به 100 هزار غیرنظامی افغان در 
اثر جنگ کشته یا زخمی شده اند. برآوردها براین است 
که از این رقم، حدود 34 هزار نفر کشته  شده اند. بیش 
از 22 هزار تن از کشته ها کودکان و حدود 9 هزار تن 
دیگر زنان بوده اند. قربانیان از هر گوشه و کنار کشور، از 
هر گروه سنی، از هر قوم، از هر مذهب و از هر والیت 
متحد  را  افغان ها  که  چیزی  تنها  می باشند.  افغانستان 
عزیزان شان  دست دادن  از  غم انگیز  خاطره ی  می کند، 

است.

در ماه  های اخیر سال مالی 1398، روزنامه  اطالعات  
روز گزارش های تحقیقیی را در مورد چگونگی مصرف 
گزارش ها  این  کرد.  نشر  پالیسی   91 کد  از  حکومت 
قانونی،  عمدتا  بحث های  و  مگوها  بگو  جنجال ها، 
شورای  در  را  دادخواهانه  اقدام های  و  مدنی  سیاسی، 
ملی، رسانه ها، شبکه های اجتماعی و نهادهای پژوهشی 

در پی داشت. 
اکنون بررسی های اطالعات روز نشان می دهد که 
 1399 ملی  بودجه ی  اصول نامه ی  در  نخستین بار  برای 
سقف مصرف کد 91 پالیسی محدود شده و چگونگی 
مصرف آن زیر »نظارت شدید« مجلس نمایندگان قرار 

گرفته است. 
 1399 ملی  بودجه ی  اصول نامه ی  ماده ی22 
وضع  پالیسی   91 کد  مصرف  سقف  ویژه ی  جدیدا 
شده است. براساس این ماده وزارت مالیه ی افغانستان 
بودجه« ی  و  مالی  »کمیسیون  تایید  بدون  نمی تواند 
مجلس نمایندگان به این کد اضافه تر از حد تعیین شده 
نمایندگان  مجلس  کند.  اضافه  پول  تصویب شده  و 
بودجه ی کد 91 پالیسی در بودجه ی ملی سال آینده را 

و  بازگشته  افغانستان  به  صلح  گفت وگوهای 
چشم انداز مذاکرات بین دولت امریکا و طالبان در حال 
احیاشدن است. ایاالت متحده و طالبان به احتمال زیاد 
نیروهای  خروج  زمانی  جدول  مورد  در  توافق  برای 
تشریک  نهایی  توافق  و  خشونت  کاهش  امریکایی، 
کنفرانس  اتاق  در  طرفین  کرد.  خواهند  مذاکره  قدرت 
هتلی در دوحه جزئیات این توافق را به بحث خواهند 
گرفت. آنچه در آجندای مذاکرات کنونی دیده نمی شود، 
بین  توافق  آیا  این که  است؛  افغانستان  مردم  سرنوشت 
ایاالت متحده و طالبان تضمین خواهد کرد که در فردای 
توافق به حقوق افغان ها ـ از جمله آزادی بیان، برابری 

و عدم تبعیض و عدالت ـ احترام گذاشته خواهد شد؟
درگیری  است،  صلح  از  صحبت  این که  با  اما 
مسلحانه در افغانستان همچنان ادامه دارد. جنگ در حال 
گسترش است و شمار تلفات غیرنظامیان نیز پیوسته در 
حال افزایش. سال گذشته یکی از مرگ بارترین سال ها 
 ،2019 سال  اول  ماه   9 در  تنها  بود.  افغانستان  برای 
دست کم 2۵63 غیرنظامی کشته و ۵676 تن دیگر زخمی 
شدند. منازعه ی افغانستان مرگ بارترین منازعه در جهان 
خودسرانه  به صورت  غیرنظامیان  است.  کودکان  برای 
جنایات  می گیرند؛  قرار  طالبان هدف  توسط  عمدی  و 
جنگی این گروه دامن غیرنظامیان را حتا در مسجد و 
مکتب نیز گرفته است. عالوه براین، گروه مسلحی که 
خود را دولت اسالمی در خراسان می خواند، ایدئولوژی 

گزارش داد به هیچ عنوان قابل قبول و منطقی نیست. 
این شیوه باید تغییر کند، منطقی و اصولی شود. سقف 
مصرف کدهای احتیاط نیز عموما برخالف ماده ی 32 
قانون امور مالی و مصارف عامه هر سال زیادتر از 3 

درصد کل بودجه است که باید کم شود.«  
کد 91 پالیسی چیست؟

جزئیات مصرف کد 91 پالیسی مورد انتقاد شدید 
کارشناسان پژوه شگران، شهروندان و رسانه ها قرار گرفته 
است. شماری از کارشناسان به اطالعات روز می گویند 
که رییس جمهور از بودجه ی ملی و دارایی عامه زیر نام 
کدهای احتیاطی »پالیسی«، »اضطراری« و.... سوءاستفاده 
اقتصادی  کارشناس  سیحون  سیف الدین  است.  کرده 
»پالیسی«  با اطالعات روز گفت که  در یک گفت وگو 
برای  بودجه  تخصیص  مفهوم  به  ملی  بودجه ی  در 
به گونه ی  هم  آن  مدیریتی،  و  سیاسی  برنامه سازی های 
است.  پیش بینی  قابل  غیر  برای حالت های  و  احتیاطی 
به گفته ی آقای سیحون اما در افغانستان رییس جمهور 
عامه  دارایی  »غارت«  کدهای  آن  از  اجرایی  رییس  و 

درست کرده اند.
ناصر تیموری به اطالعات روز گفت که برمبنای 
پالیسی،   91 کد  بودجه ی  از  برخواسته  جنجال های 
در  که  گفت  نیز  او  داد.  خواهند  انجام  را  پژوهشی 
نحوه ی مصرف این کد نیز باید صراحت وجود داشته 

باشد و پالیسی مشخصی باید ساخته شود. 
مسووالن وزارت مالیه ی افغانستان نیز تایید می کنند 
که نام این کد احتیاطی، کد 91 پالیسی است اما هیچ 
پالیسی در مورد مصرف آن در افغانستان وجود ندارد. 
سخن گوی این وزارت مسوولیت مصرف از راه این کد 
را به عهده ی رییس جمهور و رییس اجرایی می داند و 
را  کد  این  از  مصرف  که صالحیت  همچنان  می گوید 
خود رییس جمهو و رییس اجرایی دارد، مسوولیت آن 

را نیز دارد. 
از  دفاع  در  افغانستان  جمهوری  ریاست  ارگ 
به  تنها  پالیسی   91 کد  بودجه ی  مصرف  چگونگی 
پال،  مینه  دواخان  کرده اند.  تاکید  نظام«  »حفظ  عبارت 
معاون سخن گوی رییس جمهور به اطالعات روز گفت 
کرایه ی  شخصی  اهداف  به  کد  این  بودجه ی  اگر  که 
خانه، خرج دسترخوان و.... مصرف شده است نیز برای 
این مورد  »حفظ نظام« بوده است. ریاست اجرایی در 

پاسخی نداده است. 
قابل  را  ریاست جمهوری  ارگ  پاسخ  کارشناسان 
شفافیت  دیدبان  دادخواهی  مسوول  نمی دانند.  قبول 
اطالعات روز گفت که جزئیات مصرف  به  افغانستان 
غیرمنطقی  است  آمده  روز  اطالعات  در  که  آنچنانی 
دیده  آن  در  ملی  منافع  از  چیزی  و  است  شخصی  و 
صالحیت  تیموری،  آقای  پیشنهاد  به  نمی شود. 
رییس جمهور باید اصوال تعریف شود تا از تصمیم های 

انفرادی و شخصی جلوگیری شود. 
کارشناسان پس از سال ها از تغییرات به وجودآمده 
این  در  پژوهشی  بحث های  و  گفتمان  فضای  ایجاد  و 
رسانه ها،  بیش تر  کار های  به  و  می کنند  استقبال  مورد 
نمایندگان  مجلس  و  مدنی  جامعه ی  مردم،  دادخواهی 

تاکید می ورزند.  

به هدف به عدالت کشاندن افراد مسئول، جلوگیری از 
جنایات بیشتر و اثبات حقیقت، استقبال شده بود.

هرگونه توافق صلح نیز باید این شرایط را رعایت 
خواهان  افغانستان  مردم  خود  از  بیشتر  هیچ کس  کند. 
صلح نیستند؛ مردمی که دیریست گرفتار رنج و دردند. 
اما صلح صرفاً به معنای توقف خصومت های مسلحانه 
نام  شایسته ی  روند صلح  این که  برای  باشد.  نمی تواند 
و  افغانستان  زنان  به ویژه  افغان ها،  صدای  باشد،  صلح 
خواست های آنان برای عدالت و پاسخ گویی نباید نادیده 
گرفته شود. هرگونه توافق صلح در افغانستان باید حفظ 
حقوق بشر را که طی دو دهه ی گذشته با کار و تالش 

دشوار حاصل شده، تضمین کند.

مصرف آن را جرم دانستند و شماری از آن ها خواهان 
تطبیق ماده ی 69 قانون اساسی شدند. ماده ای که در آن 
با تایید دو ثلث اعضای مجلس، رییس جمهور از وظیفه 
فاصله می گیرد و با طی مراحل قانونی به دادگاه ویژه 
معرفی می شود. اعضای مجلس نمایندگان رییس جمهور 
و رییس اجرایی را با در نظرداشت جزئیات مصرف از 
و خیانت  بودجه  میل  و  »حیف  به  پالیسی  کد 91  راه 

ملی« متهم کردند.  
روز  اطالعات   تحقیقی  گزارش  اساس  به 
رییس جمهور و رییس اجرایی با استفاده  از صالحیت و 
سهم شان از این کد بیش تر به افراد، گروه های سیاسی، 
سازمان ها و مشاوران ارشد حکومتی کمک های شخصی 
کرده بودند. این گزارش نشان می داد که مصارف از کد 
91 پالیسی، بیش تر به اهداف »مساعدت نقدی«، کرایه  ی 
قیمت  سفرخرج،  افراد،  درمان  هزینه ی  دفتر،  و  خانه 
موتر، مصارف سفر هیأت های  پرواز، خریداری  تکت 
بوده  حزبی  و  شخصی  سازمان های  مصارف  و  دولتی 
در  روز،  اطالعات  گزارش  اساس  به  همچنان  است. 
نادرترین  در  یا  و  نامعلوم  مصرف  هدف  دیگر  موارد 
مورد آن به هدف »مصارف مستوره« و »خاص« ریاست 

امنیت ملی استفاده شده است.  
پس از نشر این گزارش در مورد جزئیات مصرف 
رسانه ای،  گفتمان  به  موضوع  این  پالیسی،   91 کد 
به  از رسانه ها  تبدیل شد. شماری  پژوهشی و سیاسی 
آن به حیث سوژه های طنزی پرداختند. شماری زیادی 
رسانه های  مسووالن  سیاست مداران،  پژوهش گران،  از 
این  گزاش،  نشر  از  استقبال  با  بین المللی  و  داخلی 
موضوع را مبنای دادخواهی شان در شبکه های اجتماعی 

عمدتا فیسبوک و تویتر قرار دادند. 
مجلس  بودجه ی  و  مالی  کمییسیون  منشی  اکنون 
نمایندگان اطمینان می دهد که با وضع ماده ی جدید در 
اصول نامه ی بودجه، جلو ریخت وپاش بودجه ی ملی از 
راه کد 91 پالیسی گرفته می شود. او گفت که مجلس 
نمایندگان و کمیسیون ویژه از این پس اعمال حکومت 

را شدیدا زیر نظارت قرار خواهد داد. 
ناصر تیموری مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت 
افغانستان می گوید که این تغیرات و اقدام را به فال نیک 
تاثیرگذاری کار رسانه ای و نشر  به  می گیرند و نسبت 
گزارش های تحقیقی باورمند شده اند. اما آقای تیموری 
مجلس  داوم دار  و  مؤثر  نظارت  به  نسبت  می گوید 

نمایندگان بی باور است. 
اعتبار و  افغانستان  نمایندگان  او گفت که مجلس 
سابقه ی نظارتی موثر را از گذشته ندارد و تجربه نشان 
داده است که نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون امور 
اساس  به  بیش تر  نمایندگان  مجلس  بودجه ی  و  مالی 
ملی.  منافع  تا  می کنند  عمل  سیاسی  و  شخصی  منافع 

ازین رو راه کارهای نظارتی نیز مؤثر نخواهد بود. 
به پیشنهاد آقای تیموری در مورد کد 91 پالیسی 
و نحوه ی مصرف آن نیاز به صراحت، وضاحت بیش تر 
تخصیص  او  باور  به  است.  نظارتی  و  قانونی  اصولی، 
بودجه و صالحیت رییس جمهور باید در مصرف از کد 
91 پالیسی تعریف و محدود شود. او گفت: »مصارف 
روز  اطالعات  که  گونه  آن   91 کد  از  رییس جمهور 

پاسخ گویی  از  را  طالبان و سایر گروه های مسلح  واقع 
محافظت می کند.

در  تحقیق  از  متاسفانه  بین المللی  کیفری  دیوان 
افغانستان خودداری ورزید و  مورد جنایات جنگی در 
احتمال عدم همکاری ایاالت متحده و افغانستان با این 
تحقیق را از جمله دالیل این خودداری خواند. تصمیم 
دیوان کیفری بین المللی در حال حاضر تحت تجدیدنظر 
است. اگر دیوان بین المللی از تصمیم خود عقب نگردد، 
ـ  بین المللی  کار همیشگی جامعه ی  ـ همانند  واقع  در 
قربانیان جنگ افغانستان را نادیده گرفته است. پرونده ی 
699 قربانی در جلسه ی مقدماتی دیوان کیفری بین المللی 
ارائه شد، از آن جمله در 680 پرونده  از امکان تحقیق 

کد 91 پالیسی زیر نظارت مجلس؛ 
آیا مصرف بودجه ی این  کد شفاف خواهد شد؟

صدای افغان ها در مذاکرات صلح شنیده شود

جلیل رونق

عملیات شبانه ی پولیس علیه تبه کاری در کابل؛ 
مردم : »کابل هنوز ناامن است«

 23 تاریخ  در  گاردین  روزنامه 
عقرب به نقل از موسا محمودی 
گزارش  حمیدی  احسان الله  و 
دانش آموز   546 که  بود  کرده 
پسر در شش مکتب این والیت 
از  متشکل  حلقه ی  سوی  از 
آموزگاران، دانش آموزان بزرگ تر 
و افراد قدرتمند مورد بدرفتاری 
آقای  گرفته اند.  قرار  جنسی 
محمودی پیش تر به رسانه ها 
گفته بود که بیش از 100 ویدیو 
از این ادعاها در اختیار دارد.

بررسی عادالنه و حرفه ای این 
قضیه توسط نهادهای مسئول 
و  اعتراف  تابوی  طرفی،  از 
قربانی شدن مضاعف قربانیان 
را می شکند و به اصالح فرهنگ 
»انکار جنایت« کمک می کند و 
از طرف دیگر، اعتماد مردم به 
در  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
خصوص رسیدگی به شکایات 
را  جنسی  آزارهای  به  مربوط 

جلب می کند.

لیاقت الیق

حمید آرین که در منطقه ی 
خیرخانه ی کابل زندگی می کند، 
نیز می گوید که در این قسمت 
شهر کابل همچنان میزان جرایم 
جنایی بلند است: »در خیرخانه 
کسی نمی تواند بعد از ساعت های 
7:00 شام گشت و گذار کند. 
سارقان مسلح در کوچه ها 
می ریزند و راه عابران را می گیرند. 
وقوع رویدادهای جنایی در 
شب در خیرخانه، قصه ی سر 
دسترخوان هر صبح و شام اهالی 
این منطقه می باشد.« او می افزاید 
که پولیس در این ساحه ی کابل، 
صرفا روی جاده ها گشت زنی 
دارد، در حالی که »بیشترین افراد 
در کوچه ها و پس کوچه ها مورد 
دزدی قرار می گیرند«.

گزارش تحقیقی روزنامه اطالعات 
روز نشان می داد که  وزارت مالیه، 
در جریان سال مالی 1397، یک 
میلیارد 720 میلیون افغانی را به 
اساس فرمان رییس جمهور، »از 
سایر کد های احتیاط« به کد 91 
پالیسی اضافه کرده است. در 
حالی که بودجه ی تصویب شده ی 
این کد در سال مالی 1397، یک 
میلیارد و 300 میلیون افغانی 
بوده است. پس از نشر گزارش 
اطالعات روز و بررسی سند 
قطعیه ی مصرف بودجه ی سال 
مالی 1397، این موضوع یکی از 
موارد جنجال برانگیز میان وزارت 
مالیه و مجلس نمایندگان تبدیل 
شد و ماه ها به درازا کشید.



به گزارش بیلد عالوه بر باشگاه دورتموند، سه باشگاه 
انگلیسی آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام هم برای جذب 
امره جان، ستاره آلمانی و ترک تبار یوونتوس با هم رقابت 

می کنند.
امره جان، ستاره آلمانی و ترک تبار باشگاه یوونتوس در 
ایتالیایی ملحق شده  باشگاه  این  به  لیورپول  از  سال 2018 
ولی در این تیم ایتالیایی به دلیل مصدومیت های متعدد کمتر 
به میدان رفت و حاال به نظر می رسد از شرایط خود در این 

تیم خسته شده و قصد ترک یووه را دارد.

به  آزاد  بازیکن  عنوان  به   2018 سال  در  جان  امره 
یوونتوس پیوست و تا سال 2022 با این تیم قرارداد دارد 
ولی اخیرا اعالم شد که بیانکونری برای فروش او مصمم 
است و اگر پیشنهادی در حدود 30 میلیون یورویی دریافت 

کند با فروش او موافقت خواهد کرد.
روزنامه آلمانی بیلد می گوید احتمال پیوستن امره جان 
از  اما  است.  باشگاه ها  سایر  از  بیشتر  دورتموند  باشگاه  به 
منچستریونایتد  آرسنال،  انگلیسی  باشگاه  سه  دیگر  سوی 
این  مشکل  تنها  هستند.  او  جذب  خواهان  هم  تاتنهام  و 

به  که  است  یوونتوس  در  جان  باالی  دستمزد  باشگاه ها 
هفته ای 300هزار یورو بالغ می شود.

با  دورتموند  آلمانی  روزنامه  این  گزارش  اساس  بر  
پرداخت مبلغ مورد نظر باشگاه یوونتوس مشکلی ندارد ولی 
پرداخت دستمزد 300هزار یورو در هفته به امره جان برایش 
دشوار بوده و در عوض تمایل دارد دستمزد او را به هفته  ای 
200هزار یورو کاهش دهد. سه باشگاه انگلیسی دیگر هم با 
این دستمزد مشکل دارند و به نظر می رسد امره جان باید با 

کاهش دستمزد خود در فصل آینده کنار بیاید.

دورتموند و سه تیم انگلیسی به دنبال جذب امره جان

ناچو فرناندز؛ ستاره متعصبی که رئال قدرش را نمی داند
همچنان  سالگی   30 در  فرناندز  ناچو 
بازیکنی ثابت در رئال نیست ولی هرگز از 
تعهد و تعصب او به رئال مادرید کم نشده 

است.
به نقل از آاس، سه امتیاز ارزشمند برای 
خیلی خوشحالم  باشکوه؛  تیم  صدرنشینی؛ 
این  با  ناچو  ثمر رساندم.  به  که  برای گلی 
سه  گل  خود،  اجتماعی  صفحه  در  نوشته 
گرفت.  جشن  را  وایادولید  برابر  امتیازی 
تازگی  به  که  رئال  آکادمی  محصول  ستاره 

قدم در 30 سالگی گذاشته است.
دنی  جای  به  گذشته  شب  ناچو 
دفاع  راست  سمت  در  محروم  کارواخال 
رئال قرار گرفت و نمایشی کامل ارائه داد. 
او دقیقه 78 و در حالی که کار رئال برابر 
سری  ضربه  با  بود،  خورده  گره  میزبانش 
به  تماشایی توانست گل پیروزی بخش را 
ثمر برساند و رئال را با سه امتیاز اختالف 

نسبت به بارسا صدرنشین کند.
ناچو فصل را خوب شروع نکرد. آچار 
فرانسه زیدان که در همه پست های دفاعی 
می تواند بازی کند، امسال به دلیل حضور 

رئال  میانی  مدافع  چهارمین  به  میلیتائو  ادر 
بدل شده و فرصت چندانی برای بازی در 
این پست پیدا نمی کند. او که در شش فصل 
گذشته حداقل 1000 دقیقه برای رئال بازی 
از  گذر  برای  دشوارتری  کار  امسال  کرده، 

این رکورد خواهد داشت.
در سمت چپ فرالن مندی و مارسلو 
ناچو  برای  را  کار  این  و  دارند  حضور 
مشکل تر کرده است. از خوش شانسی او 
بایرن  راهی  به صورت قرضی  اودریوسوال 
شد تا حاال ناچو ذخیره اول دنی کارواخال 

باشد.
ناچو فصل جاری اولین بازی خود را 
انجام  اوساسونا  برابر  به عنوان مدافع چپ 
داد. مارسلو و مندی مصدوم بودند و زیدان 
او  کرد.  استفاده  چپ  سمت  در  ناچو  از 
سمت  در  نیز  بروژ  و  اتلتیکو  برابر  سپس 
چپ بازی کرد و در بازی برابر تیم بلجیمی 
دچار مصدومیت شد. مصدومیتی که او را 

7۵ روز به دور از میادین نگاه داشت.
برابر  بازی  در  و  دسامبر   1۵ ناچو 
والنسیا در مستایا بار دیگر در سمت چپ به 

میدان رفت و سپس در بازی با بیلبائو و با 
مصدومیت میلیتائو از دقیقه ۵7 وارد زمین 

شد و در پست مدافع وسط بازی کرد.
برابر  حذفی  جام  بازی  در  ناچو 
ساالمانکا مدافع وسط بود و در بازی شب 
گذشته برابر وایادولید نیز بار دیگر در سمت 

چپ به میدان رفت.
ستاره ای که کمتر اشتباه می کند و شب 
گذشته گل سه امتیازی او خوشحالی را به 
اردوی رئال مادرید برد. ناچویی که تابستان 
از سویا و رم نیز پیشنهاد داشت ولی بازهم 
تعصب خود را به پیراهن رئال نشان داد و 

ماندنی شد.
او در پایان بازی گفت:» فکر می کنم 
که کمی گلم عجیب بود چرا که اصال قرار 
را  کار  این  بروم ولی  برای کرنر جلو  نبود 
من  از  او  دادم.  انجام  زیدان  درخواست  به 
درخواست کرد که در تیر یک قرار بگیرم. 
بعضی  در  و  است  شکل  همین  به  زندگی 
منطقه  در  مناسب  زمان  در  شما  اوقات 
مناسبی قرار می گیرید و برابر وایادولید نیز 

همه چیز به خوبی پیش رفت.«

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
7000Annualافغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

www.etilaatroz.com خبرهای خارجی

فیل  از  منچسترسیتی،  اسپانیایی  ستاره  سیلوا،  داوید 
فودن به عنوان یک بازیکن با استعداد یاد کرد.

داوید  باالخره  العاده،  فوق  10 فصل  از گذراندن  بعد 
شد.  خواهد  جدا  منچسترسیتی  از  فصل  پایان  در  سیلوا 
سیتی  در  سیلوا  جانشین  عنوان  به  فودن  فیل  از  همچنین 
بارها به آن  نیز  یاد می شود؛ موضوعی که پپ گواردیوال 

اشاره کرده است. 
سیلوا حاال از جانشین خود در منچسترسیتی یعنی فیل 
فودن تمجید ویژه ای انجام داده است. ستاره اسپانیایی در 

این باره گفت: " امیدوارم که بتوانیم امسال عناوین بیشتری 
کسب کنیم. ما بازیکنانی مانند فیل فودن داریم که بسیار با 
استعداد هستند و فکر می کنم به طور کلی خوب هستیم. "
برتر  لیگ  در  بازی   12 فصل  این  در  ساله   19 فودن 
انجام داده و تنها موفق به ثبت یک پاس گل شده است. با 
این وجود پپ گواردیوال بارها تاکید کرده که این بازیکن 
به نمایش  قابلیت های فوق العاده خود را  به زودی  جوان 
سیلوا  برای  مناسبی  جانشین  تواند  می  و  گذاشت  خواهد 

باشد.

تمجید سیلوا از جانشین خود در منچسترسیتی

ورزشی www.etilaatroz.com

استیضاح ترمپ؛ درخواست مجدد دموکرات ها برای شهادت دادن جان بولتون
منتشر نشده جان  از کتاب  انتشار گزیده هایی 

بولتون نمود.
در این کتاب نوشته شده که آقای ترمپ 
که  بود  گفته  وی  به   2019 آگست  ماه  در 
اوکراین  به  دالری  میلیون   391 نظامی  کمک 

را متوقف می کند.
بولتون نوشته که ترمپ علت این کار را 
انجام  برای  اوکراینی  مقام های  کردن  مجبور 
تحقیقات علیه دمکرات های امریکایی از جمله 
»جو بایدن« نامزد حزب دمکرات و جدی ترین 
رقیب ترمپ در انتخابات 2020 انجام می دهد.
از  بخش  این  نیویورک تایمز،  نوشته  به 
کتاب بولتون دست نوشته هایی بوده که او میان 
دوستان نزدیک پخش کرده و نسخه ای نیز به 

کاخ سفید برای بازبینی فرستاده است.

در صورت واقعیت داشتن ادعاهای آقای 
جلسه  در  ترمپ  دونالد  دفاع  نوع  بولتون، 

استیضاح بسیار ضعیف خواهد شد.
دموکرات  حزب  نماینده  شیف،  آدام 
مجلس نمایندگان امریکا در تویتی نوشت که 
»بولتون نشان داده که نوع دفاع آقای ترمپ در 

مسأله استیضاح کامال دروغ است«.
وی نوشت که »اگر قرار باشد این دادگاه 
اصرار  باید  سناتورهای  شود،  برگزار  عادالنه 
و  دهد  شهادت  آن  در  بولتون  جان  تا  کنند 

دست نوشته ها و مدارکش را ارائه کند«.
در  دموکرات ها  رهبر  پولیسی،  نانسی 
جمهوری  اینکه  گفت،  نیز  نمایندگان  مجلس 
خواهان اقدام به احضار جان بولتون و سایرین 

نمی کنند »کامال غیرقابل دفاع است«.

وکالی آقای بولتون تا این لحظه واکنشی 
زمینه  این  در  نیز  سفید  کاخ  و  نداده اند  نشان 

سکوت کرده است.
علت  به  که  بود  گفته  قبال  ترمپ  دونالد 
مسائل مربوط به امنیت ملی خواهان شهادت 

جان بولتون در استیضاحش نیست.
منتشر  ترمپ  آقای  از  ویدیو  یک  اخیرا 
دستور  امریکا  رییس جمهور  آن  در  که  شده 
برکناری سفیر ایاالت متحده از اوکراین را در 

سال 2018 می هد.
اختیار داشتن  به در  با توجه  این حال  با 
توسط  سنا  مجلس  کرسی های  اکثریت 
جمهوری خواهان بعید است که استیضاح آقای 
ترمپ رای آورده و وی از ریاست جمهوری 

برکنار شود.

از  قسمت هایی  انتشار  با  روز:  اطالعات 
بولتون، مشاور سابق  نشده جان  منتشر  کتاب 
امنیت ملی دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، 
آقای  حضور  خواستار  مجددا  دموکرات ها 
بولتون و شهادت در جریان محاکمه استیضاح 

دونالد ترمپ شده اند.
در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
بخش هایی از کتاب منتشر نشده آقای بولتون 
وی  کرده،  منتشر  را  آن  نیویورک تایمز  که 
مدعی شده که دونالد ترمپ کمک های امریکا 
به اوکراین را متوقف کرده بود مگر اینکه این 
ریاست  انتخابات  احتمالی  رقیب  علیه  کشور 
را  تحقیقاتی  بایدن  جو  آینده اش،  جمهوری 

انجام دهد.
بیافتد،  اتفاق  مسأله  این  صورتیکه  در 

در جریان  ترمپ  آقای  دفاع  نوع  در  می تواند 
استیضاح تاثیر گذار باشد.

قرار است دادگاه استیضاح رییس جمهور 
امریکا از دیروز مجددا از سر گرفته شود.

خبرنگاران  به  گذشته  هفته  ترمپ  آقای 
دادگاه  در  بولتون  جان  ندارد  عالقه  که  گفت 

استیضاحش شهادت دهد.
آقای  استیضاح  مصوبه  در  ها  دمکرات 
و  قدرت  از  سوءاستفاده  به  را  او  ترمپ 
کارشکنی در کار کنگره متهم کردند. او استفاده 
از کمک نظامی امریکا به عنوان اهرم فشاری 
تحقیقات  اعالم  به  اوکراین  واداشتن  برای 

جنایی در مورد آقای بایدن را رد می کند.
در کتاب بولتون چه آمده؟

به  اقدام  یکشنبه  روز  تایمز  نیویورک 

و به نقل از مقام های امنیت عراق نوشت که در شلیک راکت از سوی افراد 
ناشناس به میدان حبوبی در ناصریه که محل تجمع معترضان است، دو نفر 

کشته و هجده نفر دیگر زخمی شدند.
علیه  امنیتی  نیروهای  که  بود  داده  گزارش  فرانسه  خبرگزاری  پیشتر 
معترضانی که در میدان های »خالنی« و »وثبه« در نزدیکی میدان تحریر بغداد 

جمع شده بودند، گلوله های جنگی و گاز اشک آور شلیک کردند.
ادامه اعتراض های عراق در حالی است که شامگاه یک شنبه پنج راکت 
به منطقه سبز بغداد شلیک شد که سه راکت به داخل محوطه سفارت امریکا 

اصابت کرد.
اما  نگرفته،  برعهده  را  حمله  این  مسئولیت  رسما  گروهی  یا  فرد  هنوز 
به  گروه  این  حمله  دلیل  به  را  عراق  حزب اهلل  کتائب  مواضع  پیشتر  امریکا 

پایگاه های امریکایی هدف قرار داده است.
روز یکشنبه دفتر مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، با انتشار بیانیه ای از 
او  اما  امریکا در بغداد تظاهرات کنند،  معترضان خواست که مقابل سفارت 

بعدا از این درخواست خود عقب نشینی کرد.
پیشتر هواداران صدر روز جمعه با تظاهرات در بغداد خواستار خروج 

نیروهای امریکایی شدند.

اطالعات روز: در حالی که افراد ناشناس با حمله به معترضان در شهر 
ناصریه ده ها نفر را زخمی کردند، تظاهرات معترضان در شهرهای مختلف 
عراق، از جمله بغداد، ناصریه، نجف، کربال، کوت و دیوانیه همچنان برای 

سومین روز پیاپی ادامه دارد و تعداد کشته ها نیز افزایش یافته است.
در  دیوانیه،  شهر  در  قادسیه  دانشگاه  دانشجویان  گزارش ها،  اساس  بر 
حمایت از معترضان دیگر شهرها به ویژه ناصریه، روز دوشنبه هفتم بهمن، 
دست به تظاهرات زدند. تعدادی از مدارس و ادارات دولتی نیز در این شهر 

تعطیل شده است.
همچنین در شهر سماوه، معترضان مسیر پاالیشگاه این شهر را مسدود 

کرده اند. 
رویترز  که خبرگزاری  است  در حالی  این  اینترنیشنال،  ایران  از  نقل  به 
به نقل از منابع امنیتی و بیمارستانی نوشت که روز یکشنبه ششم بهمن، در 
تظاهرات نیروهای امنیتی عراق بار دیگر به سوی معترضان این کشور آتش 

گشودند و یک نفر در بغداد کشته شد. 
به  ناشناس  افراد  ناصریه در جنوب کشور،  پایتخت، در شهر  بر  عالوه 

سوی معترضان تیراندازی کردند و دست کم 7۵ معترض زخمی شدند.
نیروهای  خودروی  دو  معترضان  که  گفت  رویترز  به  عینی  شاهد  یک 

امنیتی را به آتش کشیدند و همچنین پل های اصلی شهر را مسدود کردند. 
آنان آتش  این معترضان، به روی  با حمله به مقر  ناشناس  افراد  از آن،  پس 

گشودند.
شبکه العربیه تعداد کشته های روز یکشنبه ناصریه را دو نفر اعالم کرده 

اعتراضات عراق ادامه دارد؛ حمله گسترده افراد ناشناس در ناصریه

سه شنبه  ۸ دلو 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۶سه شنبه  ۸ دلو 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۶

سرمربی آلمانی پاری سن ژرمن بعد از پیروزی 
برابر لیل به ستایش از نیمار پرداخت.

لیگ  های  رقابت  دوم  و  بیست  هفته  ادامه  در 
پاری  دیدار  این  در  شد.  برگزار  دیدار  یک  فرانسه 
سن ژرمن صدرنشین و مدعی اصلی کسب عنوان 
این  در  ژرمن  سن  پاری  بود.  لیل  مهمان  قهرمانی 
دیدار هم همچنان که پیش بینی می شد توانست به 

پیروزی برسد و سه امتیاز دیگر را به دست آورد.
گل  دو  با  توانست  بازی  این  در  پاریسی  تیم 
سن  پاری  گل  دو  هر  کند.  پیدا  دست  پیروزی  به 
ژرمن را در این دیدار نیمار به ثمر رساند. این تیم با 
پیروزی که به دست آورد ۵۵ امتیازی شد و فاصله 
اش را با نزدیک ترین تعقیب کننده خود به 13 امتیاز 
رساند تا نشان دهد که از همین حاال قهرمانی خود را 

تا حدود زیادی قطعی کرده است.
به نوشته کانال پالس، توماس توخل در نشست 
خبری بعد از بازی گفت: نیمار از نظر فنی در شرایط 
خوبی به سر می برد. او یک بازیکن سرنوشت ساز 
است که می خواهد از فوتبال لذت ببرد. نیمار بسیار 
آماده است و این می تواند کمک زیادی به ما کند. او 
می تواند هر بازیکنی را در دوئل های فردی پشت 

سر بگذارد. 
می  نیمار  داد:  ادامه  ژرمن  سن  پاری  سرمربی 
بازی  هر  نتیجه  و  بزند  کاری  هر  به   دست  تواند 
را تغییر دهد. با وجود چنین بازیکنی می توانیم به 

اهداف خود دست پیدا کنیم.
دیده  آسیب  بازیکنان  وضعیت  درباره  توخل 
تیمش گفت: آسیب دیدگی تیاگو سیلوا جدی نیست 

اما دیالو دچار کشیدگی عضله شده است.
گلزنی  از  ایکاردی  دوباره  ناکامی  درباره  او 
اما عملکرد خوبی  نزد  گفت: درست است که گل 
از خود نشان داد و گل هم از راه خواهد رسید. او با 

جدیت زیاد به کار خود ادامه می دهد.
بوروسیا  برابر  حساس  دیدار  درباره  توخل 
اروپا  قهرمانان  لیگ  حذفی  مرحله  در  دورتموند 
فکر  به جام حدفی  باید  و  داریم  زمان  فعال  گفت: 
کنیم. پیوستن هالند به بوروسیا دورتموند باعث شده 
تا این تیم قوی تر شود. به نظرم که دورتموند بازهم 

بازیکن جذب  خواهد کرد.
پاری سن ژرمن با پیروزی که به دست آورد ۵۵ 
با نزدیک ترین تعقیب  امتیازی شد و فاصله اش را 
از  تا نشان دهد که  امتیاز رساند  به 13  کننده خود 
همین حاال قهرمانی خود را تا حدود زیادی قطعی 

کرده است.

توخل: با نیمار به همه 
اهداف خود می رسیم

ادامه بحران در میانکاله؛ احتمال مرگ ۱۰ هزار پرنده مهاجر
اطالعات روز: با تشدید نگرانی ها درباره بحران مرگ 
ناگهانی پرندگان مهاجر در تاالب میانکاله مازندران، برخی 
گزارش های غیررسمی حاکی  از احتمال مرگ دست کم 10 

هزار قطعه پرنده مهاجر در این شبه جزیره است.
به گزارش ایران اینترنشنال، بنا بر آن چه که حسین علی 
ابراهیمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران، 
روز دوشنبه هفتم دلو اعالم کرد الشه دست کم »چهار هزار 
و 100« پرنده مهاجر در چهارمین روز این بحران از محل 

تاالب بین المللی میانکاله جمع آوری و دفن شده است. 
یک منبع آگاه در سازمان حفاظت محیط زیست ایران 
به ایران اینترنشنال گفته است که بر اساس تخمین ها تعداد 
قطعه«  هزار   10« دست کم  باید  تلف شده  پرندگان  واقعی 

باشد.
به  مازندران  زیست  محیط  مدیرکل  که  آن طور 
الشه  هزار  چهار  آمار  کرده  اعالم  ایسنا  خبرگزاری 
جمع آوری شده مربوط به روز دوشنبه است، که با توجه به 
گزارش های قبلی مبنی بر »2000 تلفات« عدد کلی باید به 

حدود شش هزار قطعه رسیده باشد. 
»روز  نوشت:  مورد  این  در  فرارو  خبری  وبسایت 
نخست ۵00 پرنده، روز دوم 800 پرنده و روز سوم نزدیک 
پیدا  میانکاله  تاالب  پرنده مهاجر مرده در جنوب  به  هزار 

شد.«
میانکاله از جمله تاالب های مهم بین المللی تحت نظر 
کنوانسیون »رامسر« است که در شرق استان مازندران قرار 

دارد.
این تاالب به عنوان یکی از 9 ذخیره گاه مهم زیست کره 
کشور ساالنه میزبان بیش از یک میلیون و ۵00 هزار پرنده 

از 1۵0 گونه مختلف است.
مشابه این حادثه یک بار دیگر در دهه 1380 نیز اتفاق 
پرنده  هزاران  مرگ  درباره  بررسی ها  زمان  آن  در  و  افتاد 

سازمان  حال  این  با  رسید؛  پایان  به  نتیجه  بدون  مهاجر 
»غیرعادی«  را  میانکاله  در  فعلی  حادثه  ایران  دامپزشکی 

خوانده است.
ویروس آنفلوآنزا؛ تعطیلی بازار و خطر مصرف گوشت 

پرندگان
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تیمی 
حادثه  این  علت  بررسی  برای  سازمان  این  دامپزشکان  از 
وارد منطقه شده اند. ابراهیمی بار دیگر آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان و نیوکاسل را به عنوان دالیل این حادثه »منتفی« 

اعالم کرد.
درباره   نگرانی   و  گمانه زنی  که   است  حالی  در  این 
ویروس آنفوالنزا به عنوان دلیل حادثه همچنان وجود دارد.
روز یکشنبه یک فعال محیط زیست که نخواست نامی 
اظهارات  بود  گفته  اینترنشنال  ایران  به  شود  منتشر  او  از 

به  فاجعه  این  دلیل  عنوان  به  آنفوالنزا  رد  بر  مبنی  مقام ها 
آنفلوآنزا در  دلیل وجود شواهدی درباره شیوع موج دوم 

این منطقه »قطعی و قابل اعتماد« نیست. 
شهرهای  برخی  اهالی  ابتالی  به  زمینه  همین  در  او 
استان های مازندران و گلستان به آنفلوآنزا و بستری شدن 

آن ها در مراکز درمانی اشاره کرد.
بررسی اخبار نشان می دهد که مقام های دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان از چند روز پیش از بحران میانکاله شیوع 

موج دوم آنفلوآنزا در این استان را تایید کرده بودند.
عدم  برای  احتمالی  دلیل  زیست  محیط  فعال  این 
عواقب«  از  »نگرانی  را  پرندگان  آنفوالنزای  رسمی  تایید 

آن خواند. 
به گفته او، عالوه بر »تحریم  و محدودیت های دارویی« 
که مقابله با این بحران احتمالی را سخت خواهد کرد، در 

شکار  راه  از  نفر«  هزار   300« به  نزدیک  مازندران  استان 
این  شیوع  رسمی  تایید  و  می کنند  درآمد  کسب  پرندگان 

بیماری می تواند یک بحران در منطقه ایجاد کند.
مقام های استانی هم زمان با رد آنفلوآنزا، فعالیت کلیه 
بازارهای خرید و فروش پرندگان را ممنوع کرده اند و به 

مردم درباره خرید گوشت پرندگان هشدار داده اند. 
همچنین مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیست نیز اظهار کرده که مجوز شکار پرنده در شبه 

جزیره میانکاله باطل شده است.  
سناریوهای دیگر

احتمال  کارشناسان  و  رسانه ها  گذشته  روزهای  طی 
فرضیه های دیگری از جمله »آلودگی پسماند  کارخانجات 
و صنایع«،  »آلودگی نفتی پاالیشگاه ها«، »بیماری بوتولیسم«، 
»پس آب   خزر«،   آب  به  شده  ریخته  شهری  »فاضالب 
تاالب«،   اطراف  میگوی  و  ماهی  پرورش  استخرهای 
»کودهای کشاورزی« و... را نیز در این زمینه مطرح  کرده اند.

طی دو دهه گذشته فعاالن و تشکل های محیط زیست 
به  نسبت  اعتراضی  بیانیه های  و  تجمع ها  قالب  در  بارها 
میانکاله  حریم  به  تعرض  همچنین  و  خزر  آب  آلودگی 

هشدار داده  بودند.
از سویی، امکان »عمدی« بودن این حادثه نیز از سوی 
برخی کارشناسان و فعاالن محیط زیست مطرح شده است. 
حر منصور عبدالملکی، دیده بان میانکاله،  روز یکشنبه 
بدر گفت وگو با فرارو  ضمن اشاره به بحران مشابه مرگ 
پرندگان در دهه 1380 احتمال عمدی بودن این حادثه را 

منتفی ندانست. 
او اشاره کرد که در آن زمان نیز شکارچیان منطقه به 
،مقدار  با شکار غیرمجاز  ممانعت های محیط زیست  دلیل 
زیادی سم  آفت کش مرکبات را به داخل تاالب ها ریختند و 

موجب مرگ »چندصدهزار« پرنده شدند.

The Ministry of energy and water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the contract: Water Resources Development Investment Pro-
gram _ Project 2, Rehabilitation of Lower Kokcha Irrigation – Zone II: Archi Jadid Canal (AJC), LKIP/AJC 46+000 Km to 70+370 Km Canal 
Civil Works, under contract No.NPA/MEW/98/W-2510/ICB,(Package-07) with Venco Imtiaz Construction Company & New United Construc-
tion Company- JV, having licenses in order No. D-10192 located in order House No.55, 3rd street,15th road, Wazir Akbar Khan, Kabul and 
D-3153,Room1, 4th floor, Fyez Ahmad Plaza, 1st district of Nangarhar  Province, Afghanistan; in the amount of USD 8,536,250.57(Eight 
Million Five Hundred Thirty Six  Thousand Two Hundred Fifty  Dollars  and  Fifty Seven  Cents) inclusive of 10% Contingency amounting 
to USD 571,359.87 and provisional sum amounting to USD 125,000.00 USD
Bidders who appeal reconsideration or have any objection, they can submit their application within 7 days to the Ministry of Energy and 
Water from the date of announcement.
This notification does not constitute award of contract. The contract shall not be awarded until the notice provided elapsed and com-
plaints, if any received, is addressed in compliance with appeal and review manual.

Notification for intention to contract award



گزارش شده است که 26 نفر به دلیل ابتال به این ویروس جان خود را از دست 
داده اند. این رقم 3 تا 4 درصد موارد شناخته شده را تشکیل می دهد اما رقم 

معتبری نیست.
از آلوده شدن به این ویروس، مدتی طول می کشد تا آلودگی منجر به  پس 
مرگ شود. بنابراین، تعداد بیشتری از افراد مبتال ممکن است جان خود را از 
دست بدهند. هنوز مشخص نیست که چند مورد آلودگی گزارش نشده وجود 

دارد.
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فارن پالیسیـ  استفانی گلینسکی

مترجم: جلیل پژواک
داعش در مدارس دینی افغانستان تخم می گذارد

رادیکالیزاسیون« در »کالج کینگز لندن«، می گوید: »اکثریت 
قریب به اتفاق سلفی ها صلح آمیز هستند. با این که سلفیسم 
بازگشت به اسالم سنتی است اما نباید مساوی با تروریسم 

و افراط  گرایی دانسته شود.«
پیروان  و  باز می گردد  قبل  قرن ها  به  قدمت سلفیسم 
براساس  را خالص ترین اسالم می دانند و  اولیه  آن اسالم 
تفسیر تحت اللفظی متون و قوانین اسالم عمل می کنند. اما 
از کارشناسان تروریسم می گویند که از سلفیسم  بسیاری 
و  است  شده  استفاده  شبه نظامی  جهادیسم  توجیه  برای 
اصول  پیرو  که  می کنند  ادعا  اسالمی  دولت  جنگ جویان 

سلفیسم هستند.
»دولت  می گوید:  مستقل  پژوهش گر  علی خان،  ناهید 
اسالمی عراق و شام از سال 201۵ به این سو به برخی از 

مدارس ]افغانستان[ نفوذ کرده  است.«
یک مقام امنیتی به شرط پنهان ماندن هویتش می گوید 
که مدارس دینی »بستر رشد آن ها است. مردم به این دلیل 
]به دولت اسالمی[ ملحق می شوند که روایت جهاد هنوز 
زنده است و آن ها تا حدودی از جانب مراکز غیرانتفاعی 
این  طریق  از  پول  واردکردن  می شوند.  تامین  مدارس  یا 
اسالمی  دولت  است.  آسان تر  کشور  به  رسمی  مجاری 
و  است  افغانستان  در  مرکزی  فرماندهی  ایجاد  خواهان 
افغانستان  باشد. شرق  در شرق کشور  آن  مقر  می خواهد 
با  مرز  نزدیک  و  پایتخت  نزدیک  ـ  استراتژیک  موقعیت 

پاکستان ـ با خطوط تدارکاتی خوب است.«
کارزار  اما  است  بوده  جنگ  شاهد  دهه ها  افغانستان 
دولت  حضور  اخیر،  ماه های  در  دولت  گسترده ی  نظامی 
اسالمی را در ننگرهار تضعیف کرده است. رییس جمهور 
غنی در این اواخر گفت که »کمر این گروه شکسته است.« 
اما با این که تعداد بی شماری از جنگ جویان دولت اسالمی 
افغانستان  دولت  هم  و  شدند  دولت  تسلیم  ننگرهار  در 
برآورد  این گروه می باشند،  با  نبرد  و هم طالبان در حال 
در  هنوز  گروه  این  دیگر  جنگ جوی  هزاران  که  می شود 

کنر فعال هستند.

پیشرفت گفت وگوهای صلح با طالبان می گویند که نگران 
تولد دوباره ی اسالم گرایی رادیکال در کشورند.

شاگرد   90 حدود  که  ساله   2۵ عبدالرحمان  مولوی 
دارد، می گوید که حدود 30 تن از آن ها از نقاط مختلف 
کنر آمده اند و در خوابگاه  مدرسه بودوباش دارند و بقیه ی 

شاگردانش پسران همین روستا هستند.
 300 حدود  خانه ی  که  لمتک  در  این حال،  با 
خانواده است، روستائیان ادعا می کنند که از طرف شب، 
پایین  اطراف  کوه های  از  اسالمی  دولت  جنگ جویان 
می آیند و به دنبال سرپناهی برای گذراندن شب در مساجد 
و خانه ها می گردند و قبل از طلوع آفتاب دوباره به کوه ها 
را  ادعا  این  رحمان  مولوی  می شوند.  پراکنده  و  پخش 

تکذیب می کند. 
رحمان  مولوی  که  لمتک  روستای  مدرسه  و  مسجد 
بودجه ی  با  پیش  سال  چهار  است،  آن  معلم  دو  از  یکی 
سازمان نجات ساخته شد. نجات یک سازمان غیرانتفاعی 
افغان است که بودجه ی آن از کویت می آید و دفتر مرکزی 
کنر،  مجاور  والیت  ننگرهار،  والیت  جالل آبادِ  در  آن 
موقعیت دارد. مسجد با رنگ های روشن رنگ آمیزی شده 
و بین خانه های گلی روستا از دور به چشم می خورد. با 
ناشناس ماندن هویتش  به شرط  امنیتی  مقام  این حال، یک 
می گوید که اعضای خانواده ی کارمندان سازمان نجات به 
اتهام ارتباط با دولت اسالمی بازداشت شده اند و همچنان 

در بازداشت به سر می برند.
به تن و دستار سفید  لباس سفید  مولوی رحمان که 
در  نوجوانی  در  او  می داند.  سلفی  را  خود  دارد،  سر  بر 
او  است.  خوانده  اسالمی  علوم  پاکستان  در  مدرسه ای 
به  کنر  مردم  امروزه حدود 7۵ درصد  که  می زند  تخمین 
سلفیسم )سلفی گری( رو آورده اند. این رقم به ویژه به دلیل 
حمایت کشورهای خلیج فارس، پیوسته در حال افزایش 

است.
»سلفی-جهادیسم؛  کتاب  نویسنده ی  ماهر،  شیراز 
تاریخچه ی یک اندیشه« و رییس »مرکز بین المللی مطالعه 

در  و  افغانستان  شرق  در  دو  هر  که  ننگرهار  و  کنر 
امن  النه ی  به  گذشته  در  شده اند،  واقع  پاکستان  با  مرز 
بود و  تبدیل شده  اسالمی  و کوچک جنگ جویان دولت 
با  مشکلی  آن ها  که  بودند  گفته  محلی  روستائیان  برخی 

گسترش این گروه ندارند.
کنر  خاص  ولسوالی  از  ساله   48 کارگر  عبدالهادی، 
به  روستایش  جوان  چند  پیوستن  شاهد  او  که  می گوید 
این کار را  او می گوید: »آن ها  بوده است.  دولت اسالمی 
به خاطر بی عدالتی در دولت می کنند. دولت فاسد است و 
جوانان عصبانی هستند. داعش گزینه ی جدیدی برای آن ها 
است.« هادی متوجه تغییر دیدگاه ها در منطقه و روستای 
خود شده است و می گوید: »پذیرش داعش روزبه روز زیاد 
ما صلح  به  مانند سلفی هستند و سلفیسم  آن ها  می شود. 

می آموزد.«
می تواند  سلفیسم  می گوید  ماهر  این حال،  با 
کسی خشونت بار  چه  که  مسأله  »این  شود:  خشونت آمیز 
می شود یا چه کسی چه وقت دست به خشونت می زند، 
گروه های  حتی  بنابراین  دارد.  ربط  مشروعیت  مسأله  به 
حس  اگر  باشند،  ]دولت[  وفادار  اکنون  شاید  که  سلفی 
داده، ممکن  از دست  را  کنند که دولت مشروعیت خود 
جدید  وظیفه ی  را  مسلحانه  مقاومت  به  روآوردن  است 

خود بدانند.«
اکثر سلفی ها درگیر سیاست  این که  با  ماهر می گوید 
دولت ها  به  که  معتقدند  آن ها  از  »برخی  اما  نمی شوند 
و  دارد  وجود  جهان  سرتاسر  در  سلفیسم  دهند.  مشوره 
بخشی از دلیل آن این است که کشورهای خلیج فارس از 
آن حمایت می کند. اما درون سلفیسم سنت های متفاوتی 

وجود دارد.«
در حالی که سازمان نجات از مساجد سلفی در سراسر 
می گوید  افغانستان  امنیتی  مقام  یک  می کند،  حمایت  کنر 
امداد  »کمیته ی  نام  به  دیگر  غیرانتفاعی  سازمان  یک  که 
ننگرهار  والیت  در  را  مشابهی  آجندای  افغانستان«  مردم 
پیش می برد. به گفته ی این مقام، بخش عمده ی بودجه ی 
این سازمان از عربستان سعودی می آید. عربستان سعودی 
خود  کارنامه ی  در  را  افراطی  گروه های  تمویل  سابقه ی 

دارد.
محله ی  در  نجات  سازمان  دفتر  به  پالیسی  فارن 
انگوربار جالل آباد رفت. وقتی وارد شد، اعضای دفتر به 
با  نشد  حاضر  دفتر،  رییس  گفتند.  عربی خوش آمد  زبان 

فارن پالیسی مصاحبه کند.
در روستای چرکی والیت کنر، مولوی قاری حنیف اهلل 
23 ساله می گوید هیچ یک از شاگردانش اجازه ندارند پس 
از اتمام تحصیل به گروه های شبه نظامی بپیوندند. مولوی 
نقره ی ضخیمی  انگشتر  و  نشسته  تشکی  روی  حنیف اهلل 
به انگشت دارد. حنیف اهلل در پیشاور پاکستان بزرگ شده 
سعودی  عربستان  در  که  معلمی  نظر  زیر  همان جا  در  و 
شاگرد   180 او  است.  خوانده  درس  بود،  کرده  تحصیل 
دارد و می گوید: »به شاگردانم آموزش می دهم که سخت 
و  مسجد  کنند.«  کار  خود  کشور  برای  و  بخوانند  درس 
می شود؛  حمایت  نجات  سازمان  توسط  نیز  او  مدرسه ی 
این از عالمت بزرگ این سازمان که کنار ورودی مسجد و 

مدرسه قرار گرفته، فهمیده می شود.
او می گوید که طالبان فرزندان خود را به این مسجد 
پیروی  از اسالم حنفی  زیرا طالبان  نمی فرستند  و مدرسه 
سلفی  مدرسه  و  مسجد  »این  می دهد:  ادامه  او  می کنند. 
]سلفی گری[  و  هستند  سلفی  کنر  در  مردم  اکثر  است، 

همچنان در حال رشد است.«

متصل  دینی  مدرسه ی  اتاق های  در  ـ  کنر  لمتک، 
زمین  روی  پسران  از  کوچکی  گروه  روستا،  مسجد  به 
چهارزانو نشسته اند و آیه های قرآن را می خوانند؛ بدن شان 
با ریتم واژه های عربی در حرکت است. فاضل حق، شاگرد 
14 ساله ی این مدرسه، با جفتی چشمان سبز و هیجانی در 
دل می گوید: »اوایل متن عربی را بدون این که درک کنم، 
می خواندم اما معلمان مان همیشه این جایند تا به سوال های 
ما جواب دهند. وقتی قرآن می خوانم، خداوند خوشحال 

خواهد شد.«
برای  افغانستان  در شرق  کنر  والیت  در  مدرسه  این 
تمام شاگردان رایگان آموزش می دهد. اما مقام های امنیتی 
افغانستان به طور فزاینده ای نگران این اند که پول فراوانی 
روزبه روز  تعدادشان  ـکه  تازه تاسیس  مدرسه های  به  که 
افزایش می یابدـ مانند این یکی در روستای لمتک سرازیر 
می شود، می تواند افراط گرایی را در منطقه دامن بزند. در 
تعداد  از  مالی  حمایت  به  قادر  تنها  کابل  دولت  حالی که 
است،  کشور  سراسر  دینی  مدارس  و  مساجد  از  اندکی 
دولت  هواداران  پول  با  فزاینده  به طور  نهادها  این  بیش تر 
اوقاف  و  حج  ارشاد  وزارت  می شوند.  تامین  اسالمی 
افغانستان می گوید که احتماال ده ها هزار مسجد در سرتاسر 
کشور وجود دارد که فقط حدود 7 هزار باب آن در این 

وزارت خانه ثبت شده اند.
فضل محمد حسینی، سخن گوی این وزارت  می گوید: 
کمبود  عمدتا  آن  دلیل  و  است  مشکل  این یک  که  »البته 
بودجه می باشد. پیام ها و خطبه های نماز جمعه در مساجد 
تمام  اما  می شود  تهیه  و  کنترل  وزارت  توسط  ثبت شده 
افغانستان تحت کنترل دولت نیست و ما مشخصا نمی دانیم 

برخی مساجد چه آموزش می دهند.«
برخی  که  می گوید  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 
وجوه مالی که به این مدارس و مساجد سرازیر می شود به 
حمایت از فعالیت های دولت اسالمی نیز کمک می کند. با 
این حال، اکثر رهبران مذهبی مساجد و مدارس این مسأله 
را رد می کنند. برخی از مقامات افغانستان با اشاره به عدم 


