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عــنوانهای مـهم

نگرانی روسیه:
حمالت اخیر طالبان سبب بحران
بشری خواهد شد
راه مدنیت :ماریا زخرووا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که
عملیات تهاجمی اخیر جنگجویان گروه طالبان سبب بدتر شدن وضعیت
برشی در افغانستان خواهد شد .خانم زخرووا در یک نشست خربی گفت که
افزایش تنشهای جنگی در والیتهای هممرز با...
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پایگاه بگرام خالی شد

آخرین نظامیان امریکایی رفتند
راه مدنیت :شبک ٔه خربی سیانان به نقل از یک مقام ارشد دفاعی ایاالت
متحد امریکا گزارش داده که آخرین نظامیان امریکایی روز جمعه (۱۱رسطان)
پس از ۲٠سال از پایگاه بگرام خارج شدند...

قبضۀ سهنفرۀ قدرت؛

ناکامی امنیتی و فروریزی جمهوریت
تحولهای اخیر در میدانهای نظامی و عرصههای سیاسی افغانستان ،تغییراتی را
در کنش مقامات و سخنگویان حکومتی نیز وارد کرده است.
عمدهترین کاری که قبل از این تحولها توسط مقامهای بلندپایۀ حکومتی انجام
میشد و عمدتا شهروندان از آن ناراض بودند؛ هامن نوشنت اعالمیه و تقبیح
حادثههای امنیتی بود.
این نکته نیز قابل یادآوری است که قبل از داغ شدن میدانهای نربد در سطح
ولسوالیها ،حمالت خونین در شهرها بیشتر بود .هرچند طالبان مسوولیت رسمی
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دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــماره

رخدادهای بیآدرس!
پنجشنبه هفتۀ گذشته ظاهرا یک گلوله هاوان در منزل
آقای عطامحمد نور در شهر مزار رشیف فرود آمد و منفجر
شد .این گلوله درست زمانی فرود آمد که آقای نور میزبان
یک جلسه مهم از منایندگان احزاب سیاسی و فرماندهان
سالهای جهاد و مقاومت بود تا به هدف مقابله در برابر
طالبان تدابیر مشرتک اتخاذ منایند .گفته شده که در اثر
انفجار این گلوله چهار نفر از محافظان سید ظاهر مرسور و
محمدعلی محقق؛ منایندگان بلخ...

نماینده ارشد ملکی ناتو:
خروج قوتهای خارجی بهمعنای
پایان مشارکت با افغانستان نیست
2

ثبت یک نمونٔه قارچ سیاه
در افغانستان
2

وزیر دفاع امریکا:
ی درازمدت با نیروهای امنیتی
به همکار 
افغان متعهدیم
2

حدود ۷٠٠واسطۀ نظامی نیروهای
دولتی افغان در ماه جون به
دست طالبان افتاده است
2
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ﻧـﺮخ اﺷــﺘـﺮاک در روزﻧـﺎﻣــﻪ
RAH-E-MADANYAT DAILY

آن حملهها را بهدوش منیگرفتند ،اما باری یکی از مقامات بلندپایۀ آنها با رسانهها
گفته بود :در افغانستان هیچ نیروی مسلح دیگر ،غیر از طالبان وجود ندارد.
از طرف دیگر طارق آرین؛ سخنگوی وزارت داخلۀ کشور ،طالبان را مسوول حمالت
خونین در شهرها دانسته و گفته بود ،طالبان دو اعالمیه و دو آدرس دارند .هرگاه
باالی اهداف نظامی حمله میکنند ،مسوولیت میگیرند و سخنگویان جعلیشان
اعالمیه مینویسند؛ اما هرگاه اهداف ملکی را هدف قرار میدهند ،تحت نام داعش
مسوولیت میگیرند...
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ﻣﺪت

ﻫـﺰﯾـﻨﻪ اﺷـﱰاک

ﯾﮏ ﺳﺎل

 ٦٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﯾﮏ ﺳﺎل

 ٢٠٠داﻟـﺮ

ﺑــﺮای درﯾـﺎﻓـﺖ ﺗـﺎزهﺗـﺮﯾﻦ
ﺧـﱪﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘـﮕﻮﻫﺎ
ﺑﻪ وب ﺳــﺎﯾﺖ ﻣـﺎ ﻣـﺮاﺟـﻌﻪ ﮐﻨﯿـﺪ:

ﺷﺶ ﻣﺎه
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ﺷﺶ ﻣﺎه

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

 ٣٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

 ١٠٠داﻟـﺮ

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

بررسی یک دوسیۀ وزارت شهرسازی؛

حدود 70ملیون افغانی برای یک مکتب خیالی

به تاریخ 2حوت سال قبل ،دو مقام ارشد و ده کارمند وزارت
شهرسازی و اراضی از سوی پولیس مبارزه با جرایم سنگین
وزارت امور داخله بازداشت شدند .این وزارت ،دلیل بازداشت
افراد یادشده را حیفومیل ملیونها افغانی در قراردادهای
وزارت شهرسازی و اراضی عنوان کرد.
رویداد قضیه
بر اساس مکتوب شامره ( )14363مورخ  ،1397/5/16آمریت
سکتور زیربناهای فزیکی و منابع طبیعی ریاست اجراییه،
ریاست عمومی بودجۀ وزارت مالیه ،بنابر تقاضای مناینده مردم
والیت زابل در ولسی جرگه ،خواهان تامین بودجه برای اعامر
«لیسه سیدخیل» ولسوالی ارغنداب والیت زابل شده و از وزارت
شهرسازی و مسکن وقت خواسته است تا اعامر لیسه سید خیل
ارغنداب والیت زابل را شامل پروژه اعامر و تجهیز مکتبهای
تعلیامت عمومی ،زیر کود ( )AFG/270332که پروژه متذکره
قبالً زیر برنامه ساختامنی عامه و دولتی آن وزارت بوده ،شامل
سال مالی( )1397کند.
ریاست برنامۀ ساختامنهای عامه دولتی به جواب مکتوب باال،

مکتوب شامره ( )10140را به تاریخ  ،1397/12/24پروژهها
را جهت رسوی به ریاست رسوی و مطالعات وزارت شهرسازی و
اراضی ارسال کرده است؛ اما این ریاست ذریعه مکتوب شامره
( )728/861مورخ  ،1398/4/5از عدم رسوی پروژه مذکور
بهنسبت مشکالت امنیتی خرب داده است.
این در حالیست...
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کمخوابی چه اثرهایی بر جلد صورت دارد؟
دربـاره اثرهـای کمخوابـی مطالـب زیـادی به نـگارش درآمـده ،اما
اثرهـای چندسـاعت کمخوابـی بـر چهـره چیـزی اسـت کـه کمتر مردم
درباره آن صحبت میکنند.
ل ازآنکـه تکمیـل نکردنِ خـواب ۸سـاعته اثرهای بسـیار خطرناکی
غافـ 
بـر پوسـت دارد و میتوانـد مشـکالتی از قبیـلِ حلقههـای سـیاه دور
ِ
چـروک پوسـت و کمآبـی را ایجـاد
چشـم ،کیسـه زیـر چشـم و چینو
کند .
یـک کارشـناس خـواب از استرالیا ،اولیویـا آرِزولـو ،بـه مـا توضیـح
میدهـد کـه کمخوابـی چطـور بر پوسـت اثـر میگـذارد و چطـور باید
ایـن اثرهـا را برطـرف کـرد...
4
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وزیر دفاع امریکا:
ی درازمدت با نیروهای
به همکار 
امنیتی افغان متعهدیم
راه مدنیت :بسمالله محمدی،
رسپرست وزارت دفاع ملی با لوید استین،
وزیر دفاع امریکا در مورد همکاری
اسرتاتژیک و نظامی میان دو کشور
تلیفونی گفتگو کرد.
وزارت دفاع ملی با نرش خربنامهیی
گفته که لوید استین نقش فعال و
برجسته نیروهای امنیتی و دفاعی
افغان برای رسکوب «تروریستان» را

رویدادها
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نگرانی روسیه:

حمالت اخیر طالبان سبب بحران بشری خواهد شد
راه مدنیت :ماریا زخرووا،
سخنگوی وزارت خارجه روسیه
میگوید که عملیات تهاجمی اخیر
جنگجویان گروه طالبان سبب بدتر
شدن وضعیت برشی در افغانستان
خواهد شد.
خانم زخرووا در یک نشست خربی
گفت که افزایش تنشهای جنگی
در والیتهای هممرز با کشورهای
آسیای میانه سبب بروز یک «بحران
برشی» و افزایش شامر پناهجویان در
منطقه خواهد شد.
او عالوه کرد که تشدید خشونتها سبب نگرانی
مسکو گردیده است.
او از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواست
تا به درگیریهای مسلحانه پایان داده و مذاکرات
«سازنده» را برای برقراری صلح در افغانستان آغاز

کنند.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد
که طرفهای درگیر جنگ در افغانستان باید
تعهدشان را در پیوند به مذاکرات صلح ،تنها در
حرف نه ،بل باید با «اقدامات واقعی» نشان دهند.
خانم زخرووا در حالی این اظهارات را مطرح

میکند که حمدالله محب ،مشاور
امنیت ملی کشور برای یک سفر
رسمی به مسکو رفته است.
شـورای امنیـت ملـی اعلام کـرد
کـه آقـای محـب در ایـن سـفر بـا
مقامهـای بلندرتبـه امنیتـی روسـیه
در مـورد «همکاریهای مشترک
امنیتـی» بحـث خواهـد کـرد.
روسـیه کـه یکـی از اعضـای
کشـورهای ترویـکا اسـت و بارهـا
گفتـه که از اعـاده امارت اسلامی
گـروه طالبـان حامیـت منیکنـد.
بـا ایـن حـال ،مـاه گذشـته میلادی جـو بایـدن،
رییسجمهـوری ایـاالت متحـد گفـت کـه
والدیمیـر پوتیـن ،همتـای روسـیاش پیشـنهاد
کمـک را بـرای تامیـن امنیـت افغانسـتان مطـرح
کـرده اسـت.

پایگاه بگرام خالی شد
تحسینبرانگیز خوانده و گفته« :ما متعهد
به همکاریهای درازمدت با نیروهای
امنیتی و دفاعی افغان در بخشهای
متویل ،تجهیز و آموزش مسلکی هستیم
و تعهد ما بر مشارکت پایدار با حکومت و
مردم افغانستان میباشد».
وزیر دفاع امریکا افزایش خشونت از سوی
طالبان را نگرانکننده و مانع رسیدن به
یک تفاهم همهجانبه عنوان کرده است.
همچنین او بر اهمیت استفاده از فرصت
مذاکرات و گفتگ و برای دستیافنت به
صلح دایمی در افغانستان تاکید کرده
است.
از سویی هم ،رسپرست وزارت دفاع
ملی از همکاری دوامدار امریکا با مردم
و حکومت افغانستان در قسمت متویل،
تجهیز و آموزش نیروهای دفاعی و امنیتی
بهویژه در بخش متویل و افزایش طیارات
قوای هوایی افغانستان قدردانی کرده و
بر تداوم همکاریهای هدفمند دو کشور
در راستای مبارزه با تروریزم بیناملللی
تاکید ورزید.
همزمان با تکمیل روند خروج نظامیان
بیناملللی از افغانستان حمالت گروه
طالبان به شدت افزایش یافته و این گروه
در مدت حدود دو ماه بیش از ۸٠ولسوالی
را سقوط داد.

حدود ۷٠٠واسطۀ نظامی
نیروهای دولتی افغان در
ماه جون به دست طالبان
افتاده است

راه مدنیت :مجله فوربز گزارش داده
که تنها در ماه جون حدود ۷۰۰واسطۀ
نظامی مثل هاموی و همچنین دهها
وسایط زرهی و سیستمهای توپخانهیی
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
بهدست جنگجویان گروه طالبان افتاده
است.
مجله فوربز گفته که این آمار از یک
گزارش تحقیقی منبع باز که در وبالگ
اوریکس توسط جوست اولیامنز منترش
شده ،بهدست آمده است.
در ادامه آمده که این خربنگار صدها
عکس و ویدیو از تجهیزات نظامی سامل
و همچنین ازکارافتاد ٔه نیروهای دولتی را
که بهدست طالبان افتاده و این گروه آن
را در شبکههای اجتامعی منترش کرده،
بررسی کرده است.
بررسی این وبالگ اوریکس نشان میدهد
که تا عرص  ۳۰جون  ۷۱۵وسیله نقلیه
سبک و با  ۶۵واسطۀ ازکارافتاده بهدست
طالبان افتاده است.
در گزارش مجله فوربز تاکید شده که به
احتامل زیاد تجهیزات و وسایل بیشرت
نیروهای دولتی بهدست طالبان افتاده،
اما بهدلیل ضبطنشدن در عکسها یا
فلمها به حساب نیامده است.
جنگ در کشور با خروج نیروهای
بیناملللی از ماه می به این طرف شدت
گرفته است .گروه طالبان در این مدت
حمالت شدیدی بر مراکز ولسوالیها
انجام دادهاند.

آخرین نظامیان امریکایی رفتند

راه مدنیت :شبک ٔه خربی سیانان به نقل از
یک مقام ارشد دفاعی ایاالت متحد امریکا
گزارش داده که آخرین نظامیان امریکایی روز
جمعه (۱۱رسطان) پس از ۲٠سال از پایگاه بگرام
خارج شدند.
در گزارش شبک ٔه خربی سیانان آمده که خروج
نظامیان امریکایی از افغانستان کامل نشده ،اما
انتظار میرود روند خروج کامل این نیروها
بهزودی تکمیل شود.
بـر اسـاس تصمیـم جـو بایـدن ،رییسجمهـور
امریـکا رونـد خـروج کامـل نیروهـای امریکایـی
و ناتـو از افغانسـتان تا ۱۱سـپتامرب تکمیـل خواهد
شـد ،امـا برخـی از مقامهـای امریکایـی گفتهانـد
کـه ایـن رونـد پیـش از مهلـت تعیینشـده تکمیل
خواهد شـد.
بگـرام در والیـت پـروان ،در ۲۰سـال گذشـته
بزرگرتیـن و مجهزتریـن پایـگاه نظامـی نیروهـای
خارجـی در افغانسـتان بـوده اسـت.
این پایگاه شصت سال پیش در زمان سلطنت

ظاهرشاه ساخته شده
بود ،اما گفته میشود
حاال پنج برابر نسبت
به گذشته گسرتش
یافته و با امکانات
مدرن مجهز است.
سه رییسجمهوری
امریکا پس از آغاز
جنگ افغانستان در
سال ،۲۰۰۱به پایگاه
بگرام سفر کردهاند.
شبک ٔه خربی سیانان در حالی از خروج کامل
نیروهای امریکایی از فرودگاه بگرام خرب
میدهد که رویرتز گزارش داده بود که امریکا تا
تکمیلشدن روند خروج رسبازانش از افغانستان
چند روز فاصله دارد.
رویترز در گزارشـی کـه هفتـه گذشـته نشر کرده،
نوشـته که خـروج نیروهای امریکایـی و تجهیزات
نظامـی آنهـا از افغانسـتان شـامل ۶۰۰نیرویـی
منیشـود کـه قـرار اسـت بـرای محافظـت از

دیپلامتهـا در سـفارت امریـکا در کابـل
محافظـت کننـد.
همچنین بهتازگی آملان ،ایتالیا و گرجستان نیز
پایان ماموریت نظامیشان در افغانستان را اعالم
کردهاند.
همزمان با تکمیل خروج نیروهای امریکایی از
افغانستان ،خشونتها تشدید یافته و گروه طالبان
طی دو ماه گذشته بیش از ۸٠ولسوالی را ترصف
کردهاند.

یادداشت روز

رخدادهای بیآدرس!
پنجشنبه هفتۀ گذشته ظاهرا یک گلوله
هاوان در منزل آقای عطامحمد نور در شهر
مزار رشیف فرود آمد و منفجر شد .این گلوله
درست زمانی فرود آمد که آقای نور میزبان
یک جلسه مهم از منایندگان احزاب سیاسی و
فرماندهان سالهای جهاد و مقاومت بود تا به
هدف مقابله در برابر طالبان تدابیر مشرتک
اتخاذ منایند .گفته شده که در اثر انفجار این
گلوله چهار نفر از محافظان سید ظاهر مرسور و
محمدعلی محقق؛ منایندگان بلخ در شورای
ملی زخمی شدهاند.
اقامتگاه آقای نور بهشدت
تحت مراقبت امنیتی قرار دارد
و تا حاال سابقه نداشته که مورد
اصابت راکت و هاوان قرار
بگیرد .هرچند از قول آقای
محقق گفته شده که این گلوله
توسط طیاره بدون رسنشین
طالبان به منزل آقای نور انداخته
شده ،اما ارگانهای امنیتی در
این زمینه تا هنوز اظهار نظر
نکردهاند که این گلوله از کجا و
چگونه و آن هم در این وضعیت
پیچیده بر منزل آقای نور فرود آمده است!
اگرچه انفجار این گلوله تلفات جانی نداشت،
اما سوال این است که مرجع و منبع شلیک این
گلوله در کجا قرار داشته و اساسا چه کسی و
کسانی در پشت این ماجرا نشستهاند که با
دسترسی به اطالعات دقیق و سنجش کروکی
دقیق به این اقدام مبادرت ورزیدهاند؟
آقای مرسور؛ مناینده بلخ در شورای ملی ،این
واقعه را انفجار مرمی هاوان گفته است که اگر
اظهارات ایشان درست باشد ،پیچیدگی این
رخداد بیشرت میشود و سوالهای مهمی مطرح
میگردد.
یکی از رویکردهای رفتاری در افغانستان نسبت
به حوادث و رخدادهای گذشته و جاری در
این کشور ،پیچیدهسازی این رخدادها میباشد
که عقبههای استخباراتی آن همواره از دید

افکار عمومی پنهان میمانند.
تردیدی نیست که متامی رخدادهای گذشته و
جاری بهشمول همین فرود آمدن مرمی هاوان به
اقامتگاه آقای نور ،در کانتکس بازیهای پیدا و
پنهان استخباراتی قابل تحلیل و تفسیر است که از
سالیان دور به اینسو ،در پیرامون ما جریان دارد.
البته فهم منت و محتوای این بازیها هم آنچنان
دشوار نیست که در عرص و زمان ما قابل رمزگشایی
نباشند .آنچه را ما در میدانهای جنگ میبینیم و
یا در الگوهای رفتاری بازیگران میخوانیم ،هرگاه
در کنار هم چیده شده و با وسواس و دقت بیشرت

یا به تعبیر دیگر با چشم مسلح نگریسته شوند،
بسیاری از گوشههای پنهان ماجرا نیز تا حدودی
قابل رویت و فهم پذیر میشوند.
از همین رو مترکز جنگ در شامل و پیرشوی
برقآسای طالبان و ترصف دراماتیک
ولسوالیهای تحت کنرتول دولت توسط طالبان،
پهلوهایی پنهان نیز دارد که رمزگشایی از آن غیر
ممکن نخواهد بود.
انفجار گلوله هاوان در اقامتگاه آقای نور نیز
شامل همین پهلوهای پنهان گسرتش بحران در
شامل میباشد که نخست از همه دستگاه امنیتی و
استخباراتی دولت میباید به این ابهامات روشنی
اندازند و از وقوع چنین حوادث جلوگیری کنند.
نشانههایی که در کشوقوس و یا فرازوفرود
جنگ قابل خوانشاند ،حکایت از همسوییهای
پنهان بعضی حلقات ظاهرا همسوی جمهوریت

با طالبان دارند که با استفاده از ابزارهای
مختلف در کمرتین کار ،رشایط تفوق روانی
آنها را بر مدافعان مردمی نظام جمهوری
فراهم میمنایند.
از این رو در چنین وضعیتی که رسنوشت و
آرزوهای یک جامعه در معرض فروپاشی
قرار گرفته و کوچکترین غفلت امنیتی
میتواند مجالی هرچند اندک را برای
موفقیت توطیههای دشمنان آرامش مردم
افغانستان فراهم مناید ،سکتور امنیتی و
استخباراتی کشور و در راس آن شورای
امنیت ملی مکلف است که از
شکل گرفنت حفرههای امنیتی
جلوگیری کرده و در برابر
متامی رخدادها خود را مسوول
و پاسخگو بدانند.
اگر قرار باشد که مکلفیت
وظیفهیی و تقید وجدان ملی
وجود داشته باشد ،هیچ رخداد
واقعشده بدون آدرس نیست و
کوچکترین واقعه نیز به یک
عامل مرتبط به یک آدرس قابل
بررسی میباشد.
در روشنایی همین واقعیت ،فرود آمدن
مرمی هاوان در اقامتگاه آقای نور نیز یک
رخداد تصادفی نیست و قبل از اینکه آدرس
آن توسط گامن هزنیهای مردم روشن شود،
دستگاه امنیتی و استخباراتی دولت باید
واقعیت این ماجرا را روشن سازد که این
مرمی از کدام آدرس و با استفاده از کدام
وسیله و امکانات در منزل آقای نور فرود
آمده است!
اگر به قول آقای محقق ،طالبان با استفاده
از طیاره بدون رسنشین به این حمله مبادرت
ورزیده ،چرا تا حاال در مراکز فرماندهی
نیروهای دولتی به چنین اقدام دست نزده و
اگر آدرس دیگری در پشت این حمله قرار
دارند ،در کجاست و چگونه میتوانند چنین
حفرههای کالن امنیتی ایجاد کنند؟

نماینده ارشد ملکی ناتو:
خروج قوتهای خارجی
بهمعنای پایان مشارکت با
افغانستان نیست
راه مدنیت :استیفانو پونتی کورو ،منایندۀ
ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید که خروج
نیروهای ناتو به معنای پایان مشارکت این پیامن
با افغانستان نیست.
آقای پونتی کوروو در توییتی نوشته« :درحالی
که ناتو خروج نیروهای نظامی را از افغانستان
تکمیل میکند ،میخواهم از این فرصت برای
اطمیناندهی دوباره به دوستان و رشکای افغان
خود در مورد ادامۀ کمکها بگویم که این پایان
مشارکت ما نیست .یکجا وارد مرحلۀ جدید رابطه
میشویم .نظامیان ناتو ممکن است بیرون شوند،
اما دفرت ملکی و خودم میمانیم .ما به حامیت از
نیروهای امنیتی از طریق کمک مالی و آموزشی
متعهد هستیم».
به گفت ٔه وی ،افغانستان در ماههای پیش رو
با چالشهای زیادی روبهرو خواهد بود .در
گذشته هم با دشواریهای زیاد مواجه بوده ،اما
دستآوردهای فعلی که بهدست آمده ،در بدل
ریخنت خون زیادی حاصل شده است.
منایند ٔه ارشد ملکی ناتو تاکید کرد« :ما تا رسیدن
به اینجا قربانیهای زیاد دادهایم و قصد نداریم
که این دستآوردها یا مردم افغانستان را ترک
کنیم .ما برای حامیت از کشور دموکراتیک و
متحد و اینکه پناهگاه امن برای تروریستان نباشد،
هرکاری در توان داریم انجام خواهیم داد».
همزمان به آغاز رسمی خروج متامی نیروهای
امریکایی و ناتو در اول ماه می از افغانستان،
خشونتها به گونۀ چشمگیری افزایش یافته و
طالبان در هفتههای اخیر کنرتول دهها ولسوالی
را در دست گرفتهاند.
چند روز پیش ،جرنال سکات میلر ،فرمانده
نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته بود
که اوضاع امنیتی خوب نیست ،اما وی اطمینان
داده بود که نخواهند گذاشت افغانستان بار دیگر
به النۀ امن تروریستان مبدل شود.

ثبت یک نمونٔه قارچ سیاه
در افغانستان
راه مدنیـت :عثمان طاهـری ،معـاون
سـخنگوی وزارت صحـت عامـ ٔه کشـور میگوید که
نخسـتین رویـداد مثبـت بیماری قـارچ سـیاه در
شفاخانه افغان جاپان به ثبت رسیده است.
آقـای طاهـری روز جمعـه (۱۱رسطان) بـه روزنامه
راه مدنیـت گفـت کـه بیماری قـارچ سـیاه یـک
بیماری جدیـد نیسـت ،امـا بسـیار نـادر بـوده کـه
پـس از ویـروس کرونایـی نـوع دلتا در هنـد ،اولین
منون ٔه قارچ سـیاه در افغانسـتان ثبت شـده اسـت
بـه گفتـ ٔه وی ،ایـن بیماری خیلی خطرناک اسـت
کـه از طریـق خـاک انتقـال پیـدا میکند.
طبـق معلومـات او ،بـر اسـاس تحقیقـات
صورتگرفتـه واقعیـات مرگومیـر ایـن بیماری
۵۴درصـد بـرآورد شـده اسـت.
معـاون سـخنگوی وزارت صحـت تاکیـد کـرد کـه
ایـن بیماری همهگیـر نیسـت ،امـا خطـر ابتلا
در افـرادی دیـده میشـود کـه مقـاوت بدنشـان
پاییـن اسـت.
او علاوه کـرد کـه ایـن وزارت آمادگـی تـداوی
بیماران قـارچ سـیاه را دارد و ایـن بیماری در
شماری از شـفاخانهها نیـز تـداوی میشـود.
ایـن عفونـت نـادر بـه نـام موکورمایکوزیـس باعـث
مـرگ بیـش از ۵۰درصـد مبتالیـان میشـود و
برخـی از بیماران فقـط بعـد از خارج کردن چشـم
یـا اسـتخوان آرواره نجـات پیـدا میکننـد.
در ایـن میـان بـه ویـژه مبتالیـان بـه دیابـت در
معـرض خطـر هسـتند و داکتران گفتهانـد کـه بـه
نظـر میرسـد  ۱۲تـا ۱۵روز بعد از بهبـود یافنت از
کوییـد ۱۹ظاهـر میشـود.
داکتران بـه بیبیسـی گفتهانـد کـه گاه مجبـور
شـدهاند چشـم یا آرواره بیمار را درآورند تـا بتوانند
مانـع رسـیدن عفونت به مغز و نجات بیامر شـوند.
موکورمایکوزیـس یـک عفونـت بسـیار نـادر اسـت
کـه علـت آن کپـک موکـور اسـت کـه معمـوال
در خـاک ،گیاهـان ،کـود حیوانـی و میوههـا و
سـبزیجات فاسـد وجـود دارد.
ایـن قـارچ میتوانـد سـینوس ،مغز و ریـه را عفونی
کنـد و جـان مبتالیـان بـه دیابـت یـا کسـانی کـه
سیسـتم ایمنـی ضعیـف دارنـد ،مثـل مبتالیـان به
رسطـان و اچآیوی/ایـدز را بـه خطـر بینـدازد.
در مـوارد شـدید و بدخیـم کرونـا کـه ریه به شـدت
درگیـر میشـود از استروئید اسـتفاده میشـود
تـا از واکنـش شـدید التهابـی سیسـتم ایمنـی
جلوگیـری شـود کـه ممکـن اسـت جـان بیمار را
بگیـرد.
امـا ایـن دواهـا کارایـی سیسـتم ایمنـی را کـم
میکننـد و قنـد خـون بیماران را افزایـش
میدهنـد .تصـور میشـود ایـن کاهـش کارایـی
سیسـتم ایمنـی ،باعـث عفونـت موکورمایکوزیـس
میشـود .
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حکـایـت روز

بررسی یک دوسیۀ وزارت شهرسازی؛

حدود 70ملیون افغانی برای یک مکتب خیالی
زهـره نـوا

گزارشگر

 ...که به تاریخ 29میزان سال 1397قراردادی بهنام
پروژه مکتب سیدخیل ولسوالی ارغنداب والیت زابل ،به
امضای وزیر پیشین ،سید سعادت منصور نادری با رشکت
ساختامنی و رسکسازی «متیم امینی» ترتیب و منعقد شده
است.
مطابق اصول و طرزالعمل تدارکاتی یک پروژه باید 15مرحله
پاینی را سپری کند؛ اما اسناد نشان میدهد که در پروژۀ
مکتب سیدخیل ،تنها موافقت وزارت مالیه گرفته شده و از
طی مراحل دیگر خربی نیست!
 .1رسوی تخنیکی؛
 .2دیزاین نقشه؛
 .3پروسه تدارکات؛
 .4عقد قرارداد؛
 .5تطبیق پروژه؛
 .6موافقت ریاست شهرسازی والیتی؛
 .7ارایۀ راپور پیرشفت کار؛
 .8ارزیابی ریاست نظارت و مراقبت؛
 .9تایید ریاست تدارکات؛
 .10برنامۀ مدیریت پروژه؛
 .11پروسۀ ریاست مالی؛
 .12امضای وزیر ،معین مالی و اداری و رییس مالی؛
 .13تایید وزارت مالیه؛
 .14و در آخرین مرحله ،پس از بررسیهای دقیق انتقال
پول بهحساب رشکت تطبیقکنند صورت میگیرد.
یافتههای روزنامه راه مدنیت نشان میدهد که در ساخت
مکتب سیدخیل به هزینۀ بیشرت از 68ملیون افغانی ،طی
حوالههایی ب ا امضای رسمی «محمود کرزی» وزیر فعلی
شهرسازی و اراضی و «خاطره سادات» معین مالی و اداری
پیشین وزارت شهرسازی و اراضی اجرا و نزدیک به 40ملیون
افغانی حیفومیل شده است.
اسناد نشان میدهد که خاطره سادات و چند تن از
کارمندان بلندرتبه این اداره ،افراد دخیل در این مساله
بودهاند .در طرح این پروژه امضای بیش از 30تن از
مسووالن بلندرتبه این وزارت جعل و کاپی شده است .در
حالیکه هیچ یکی از مسووالن امور ،آگاه برچنین مساله
نبوده و متام مراحل روند اداری این مکتب توسط خاطره
سادات و همکاران زیردست او صورت گرفته است.
افراد یادشده ،بعدا طرح اجرای بخشی از پول این پروژه را به
وزارت شهرسازی و اراضی پیشنهاد کرده که از سوی محمود
کرزی رسپرست این وزارت نیز پذیرفته و امضا شده است.
طبق اسناد ،مسوول اصلی این طرح ،خاطره سادات معیین
مالی و اداری وزارت شهرسازی ،سید ابرار سیدی رییس
مالی این وزارت و حمید جلیل ،آمر مالی وزارت شهرسازی
ی است که برای پیرشفت
و اراضی بوده است .این در حال 
کارهای این پروژه ،مبلغ نزدیک به 40ملیون افغانی از طرف
وزارت مالیه طبق انوایسهای ( )invoiceموجود پرداخت
شده است.
بر بنیاد تحقیقات صورتگرفته و بررسی ادارات دولتی،
جعلیبودن این طرح زمانی ثابت میشود که 25ملیون
افغانی ،انتقال پول صورت گرفته است .با اینحال ،در
جریان بررسیهای مکرر وزارت شهرسازی از این مساله،
15میلیون افغانی دیگر نیز بهحساب رشکت تطبیقکننده
انتقال داده میشود.
این مبلغ به حساب بانکی رشکت متیم امینی انتقال یافته
که رییس آن ،شخصی بهنام محمد امین گفته شده است.
در مکتوبی که از طرف این رشکت به ریاست شهرسازی و
مسکن والیت زابل نوشته شده ،چنین آمده است« :رشکت
ساختامنی متیم امینی که اعامر پروژه لیسه سیدخیل
والیت زابل را عقد قرارداد کرده بود ،اکنون کار پروژه مذکور
58فیصد پیش رفته ،بنابراین از مقام محرتم خواهشمندیم
تا امر اجرای انوایس (صورتحساب)  16/9شانزده عشاریه
نُه درصد پروژه مذکور را باالی شعبه ذیربط عنایت فرماید».
در پای این مکتوب نیز امضای مسووالن و مقامات وزارت
شهرسازی دیده میشود.
اینهمه در حالیست که بعد از جعلی ثابتشدن این
طرح از سوی ادارات عدلی و قضایی دو نفر از متهامن این
حیفومیل ،بهنامهای سید ابرار سیدی؛ رییس مالی وزارت
شهرسازی و حمید جلیل؛ آمر مالی این وزارت از کشور
خارج میشوند.
اسنادی که روزنامه راه مدنیت بهآن دست یافته نشان
میدهد که لوی ثارنوالی 9تن از مسووالن وزارت شهرسازی
و اراضی را بازداشت میکند .بعد از بررسیها چهار تن از
متهامن به قید ضامنت آزاد شده و پنج تن دیگر تا حال در
توقیفاند.
انوایسهای انتقال پول از سوی چه کسانی و بهکدام
تاریخ امضا شدهاند؟
طبق اسناد بهدستآمده ،امضای 9تن از مسووالن

بازداشتشده از سوی افراد «جعلکار ،جعل و یا کاپی»
شده است .از میان سه فرد متهم به جعل و یا کاپی امضای
مسووالن ،اما «خاطره سادات» بهدلیل امضای اصلی از
سمتش برکنار و به لوی ثارنوالی معرفی شده است.
اسنادی که روزنامه را ه مدنیت بهآن دست یافته نشان
میدهد نزدیک به 40ملیون افغانی در پنج مرحله به
حساب بانکی رشکت «متیم امینی» در میوندبانک انتقال
یافته است .الزم به یادآوری است که در رابطه به انتقال
پنجمرحلهیی این مبلغ ،اسنادی از لوی سارنوالی و
ت شهرسازی وجود دارد که
مکتوبهای مربوط به وزار 
نشان میدهد مبلغهای ذکرشده در مرحلۀ پنجم با هم،
همخوانی ندارند.

دیگر متهامن کجایند؟
شواهد نشان میدهد که محمد امین ،رییس رشکت
ساختامنی و رسکسازی متیم امینی با سه فرد متهم دیگر؛
هرکدام خاطره سادات ،سید ابرار سیدی و حمید جلیل
همدست بودهاند .آنها در طی مراحل پروسۀ تطبیق و
اجرای پرداخت بودجه در جعل آن دخیل بودهاند .از میان
آنها گفته میشود که سید ابرار سیدی و حمید جلیل
از کشور خارج شده و خاطره سادات از وزارت شهرسازی
و اراضی برکنار میشود؛ اما از محمد امین؛ رییس رشکت
خربی نیست .الزم به یادآوری است که در زمینۀ سید ابرار و
حمید جلیل تا کنون اقدامی در پیوند به این قضیه صورت
نگرفته است.

مرحلۀ اول7 :ملیون و 465هزار و  750افغانی ،به امضای
محمد حکیم ،رییس برنامه ساختامنهای عامه و دولتی
اجرا شده است .مکتوبهای شامره ()3986/8037
مورخ هفتم میزان 1398و ( )7396/6598مورخ
27سنبله 1398؛ در زمینه رصاحت دارد .این مقدار پول
در مقابل پیرشفت 10.9درصد پیرشفت کار ،اجرا شده
است .البته باید یادآور شد که بر اساس ابراز نظر ریاست
ج این حواله با امضای اصلی
کرمینالتخنیک ،امضای در 
محمد حکیم مطابقت ندارد.
مرحلۀ دوم :این مرحله با امضای خاطره سادات اجرا شده
که طی آن 7ملیون و 155هزار و  546افغانی پول به
حساب رشکت یادشده انتقال داده شده است .مشخصات
این مرحله در مکتوبهای شامره ( ،)3986/8037مورخ
25قوس 1398و ( ،)7396/6598مورخ نهم قوس1398
موجود میباشد .این مبلغ در مقابل 10.45فیصد پیرشفت
کار پرداخت شده است.
مرحله سوم :انتقال پول که باز هم با امضای خاطره سادات
صورت گرفته ،مبلغ 8ملیون و 158هزار و  743اعشاریه 8
افغانی را شامل میشود .مکتوبهای مربوط به این مرحله،
با شامرههای ( )3986/8037مورخ 19جدی  1398و
( ،)7396/6598مورخ  14هامن ماه اجرا شده است.
مرحله چهارم6 :ملیون و 835هزار و  852اعشاریه 6
افغانی ،بار دیگر با امضای خاطره سادات اجرا شده است.
مکتوبهای شامره ( ،)1014/987مورخ چهارم اسد سال
گذشته و ( ،)3986/8037مورخ 19جدی  ،1398مرحله
چهارم انتقال پول را نشان میدهد.
 .5درشتترین رقم انتقال پول که با امضای محمود کرزی،
وزیر فعلی وزرات شهرسازی و اراضی صورت گرفته10 ،ملیون
و 234هزار و  581افغانی را شامل میشود .معلومات
این مرحله در مکتوبهای شامره ( ،)1321/1288مورخ
31سنبله سال گذشته و ( ،)3986/8037مورخ دوم ثور
آنسال ثبت است .رقم یادشده از مقدار پول در این مرحله،
در اسناد مربوط به لوی سارنوالی 21هزار و  581افغانی،
مبلغ کمتر را نشان میدهد.
اختالف میان ارقام این دو سند ممکن است ناشی از ارسال
چند مکتوب در رابطه به انوایس این مرحله و یا عدم دقت
سارنوالی در زمینه ناشی شده باشد.
محمود کرزی در کجای دوسیه قرار میگیرد؟
امضای محمود کرزی؛ وزیر شهرسازی و اراضی ،در پای
انوایس مرحلۀ پنجم گرفته شده و دوباره برای توافق
پرداخت بودجه به وزارت مالیه ارسال شده است؛ اما جالب
اینجاست که هیچگونه بررسی قانونی از سوی ارگانهای
عدلی و قضایی در رابطه ب ه آقای کرزی نشده ،در حالیکه
محمود کرزی مانند خاطره سادات پای انوایس درشتترین
رقم ،رسام امضا کرده و پول هم از طرف وزارت مالیه اجرا
شده است.

فیصله محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین
محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری،
خاطره سادات ،معین اسبق مالی و اداری وزارت شهرسازی
را با رشکای جرمیاش به تاریخ هشتم جوزای سال جاری
اعالم و در جلسۀ علنی با حضور متهامن محکوم به مجازات
کرد.
بر اساس فیصله این محکمه و طبق ماده ( )75کود جزا،
خاطره سادات به مدت چهار سال و هشت ماه ،محمد
نارص ولد محمد اسلم متخصص امور مالی و حسابی وزارت
شهرسازی ،به مدت چهار سال و هشت ماه ،ذبیحالله ولد
خلیلالله کارمند ارشد مالی ،به مدت چهار سال و هشت
ماه ،فخرالدین ولد خدابخش آمر مالی بودجه عادی ،به
مدت سه سال و شش ماه ،حفیظ الله ولد عزیزالله عضو
مدیریت کنرتول این وزارت مجموعاً به مدت سه سال و
شش ماه ،عظیمالدین ولد محمد آصف ،مدیر عمومی
کنرتول وزارت شهرسازی مجموعا به مدت یکسال و دو
ماه؛ هر کدام محکوم به حبس تنفیذی شدند.
از میان متهامن ،خاطره سادات با وجود معرفی شدن به
لوی ثارنوالی ،به تاریخ  1400/1/10در رشکت «برشنا»،
بهعنوان رییس تجارتی مقرر شده بود و گفته میشود که
پس از حکم دادگاه به امریکا فرار کرده است .خواستیم نظر
خاطره سادات را در این موارد بدانیم ولی از سوی وی هیچ
پاسخی دریافت نکردیم.
جعل گسرتده
بر اساس اسناد رسمی لوی سارنوالی در جواب استعالم
روزنامه راه مدنیت ،پروژه اعامر تعمیر لیسه سید خیل
ولسوالی ارغنداب والیت زابل ،خیالی بوده و پشت این طرح
افراد متقلب بودهاند.
سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تایید
میکند که 39ملیون و 828هزار و  891اعشاریه  8افغانی
به حساب رشکت قراردادی متیم امینی انتقال داده شده
و حدود  28ملیون  644هزار و  899اعشاریه  3افغانی
باقی مانده است.
تحقیقات به عمل آمده و اسناد جمع آوری شده پیرامون
قضیه مکتب سیدخیل نشان میدهد که در عمل نه کدام
قرارداد و نهکاری صورت گرفته؛ اما انتقال پول هنگفتی به
حساب رشکت متیم امینی در میوند بانک انجام شده است.
یک انوایس به امضای محمد حکیم ،رییس برنام ه و
ساختامنهای عامه دولتی و چهار انوایس دگر با امضای
اصلی خاطره سادات معین اسبق وزارت شهرسازی و اراضی
صورت گرفته است.
در متام اسناد مرتبط با پروژه مکتب سیدخیل ،از قبیل
قرارداد ،مکتوبها ،حجم پیرشفت کار ،لیست بررسی،
امضای مسووالن فعلی و قبلی تذویر و جعل دیده میشود.
در حال حارض اسناد واقعی مرتبط با این پروژه در دفاتر
وزارت شهرسازی و اراضی موجود منیباشد.
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ناکامی امنیتی و فروریزی
جمهوریت
طاهر احمدی
 ...واضـح اسـت کـه طالبـان در ناامنسـازی شـهرها و انجـام حمالتـی
کـه تلفاتـی را از شـهروندان نیـز میگیرنـد ،دسـت دارنـد؛ امـا در
وضعیـت حـارض نیـازی بـه یـادآوری آن نیسـت .آنچـه بایـد یـادآورش
شـد ایـن اسـت کـه دولـت بـا بهکارگیـری سـاختارهای منظـم امنیتـی،
امنیـت شـهرها و مناطـق دیگـر را بایـد تامیـن کنـد .بـه گفتـۀ آگاهـان
امـور سیاسـی ،نیروهـای امنیتـی هـم از لحـاظ امکانـات و هـم از لحاظ
تعـداد ،تواناییهـای زیـادی دارنـد و اگـر درسـت مدیریـت شـوند ،قـادر
بـه شکسـت طالبـان و تامیـن امنیـت کشـور خواهنـد بـود .بهگفتـۀ تیـم
کیـن ،سـناتور امریکایـی ،اگـر 350هـزار نیـروی نظامـی افغانسـتان
نتوانـد امنیـت کشـور را تامیـن کنـد2 ،هـزار  500نیـروی امریکایـی هم
منیتوانـد.
این در حالی اسـت که شـجاعت و توانایی نیروهای نظامی کشـور بارها
شـنیده شـده اسـت .اسـتیفن لیونـارد؛ کارشـناس نظامـی امریـکا کـه با
نظامیـان افغانسـتان نیز کار کرده ،اخیرا با شـبکۀ خبری صدای امریکا
صحبـت کـرده و در قسـمتی از سـخنان خـود میگویـد« :آنهـا بسـیار
شـجاع اسـتند و توانایـی غیرقابـل بـاور دارنـد ».بـا ایـنحال سـوالهای
زیـادی در خصـوص اینکـه چـرا پـس از خـروج نظامیـان امریـکا از
افغانسـتان جنگهـا بهنفـع طالبـان شـدت یافـت ،مطـرح اسـت.
محمدحسـین جعفریان؛ کارشـناس مسـایل افغانسـتان طی صحبتی با
شـبکه خبری بیبیسـی بـه ایـن نظـر اسـت کـه مـورد مهمـی را در این
زمینـه بایـد مـدنظر داشـت .اینکـه طالبان و دولـت افغانسـتان ،هر دو
بـا ایـاالت متحـده امریـکا توافقاتـی دارد.
بـه نظـر آقـای جعفریـان ،توافـق طالبـان و دولـت افغانسـتان بـا امریکا،
ایـن شـک را بهبـار مـیآورد کـه ممکـن اسـت پشـت جنگهـای اخیـر و
ی پشـتپـرده وجـود داشـته باشـد .بـه
سـقوط ولسـوالیها هامهنگییـ 
بـاور ایـن کارشـناس ،ایـن هامهنگـی میتوانـد در خدمت قبضـۀ قدرت
توسـط رییسجمهـور غنـی قـرار گیـرد .آقـای جعفریـان بـاور دارد کـه
رییسجمهـور غنـی بـرای قبضـۀ قـدرت بـا دو حریـف جـدی؛ طالبـان و
جبهـۀ شمال مواجـه اسـت .بنا بر همین دلیل اسـت کـه نربدهای اخیر
عمدتـا در سـاحات شمال افغانسـتان صـورت گرفته اسـت.
آقـای جعفریـان در قسـمتی از صحبتهایـش ترصیـح میکند کـه آقای
غنـی از جنـگ در شمال سـود بـرده و خواهان ضعیفشـدن دو مخالف
جـدیاش در جنـگ بـا همدیگـر اسـت .واضـح امـا ایـن اسـت کـه بـا
توجـه بـه وضعیـت افغانسـتان ،حکومـت میبایسـت در پـی تقویت صف
جمهوریـت باشـد و از ایجـاد رقابـت و حـذف افراد این صـف دوری کند.
افـرادی مـه فراتـر از یـک جمهوریـت سـهنفره بـه جمهوریـت مردمـی و
واقعـی میاندیشـند.
آقـای غنـی و نزدیـکان او بایـد ایـن را درک کرده باشـند که نخسـت الزم
اسـت جمهوریـت در مقابـل امـارت بهپیـروزی قطعـی برسـد .تـا آنزمان
هرگونـه اقـدام بـه قبضـۀ قـدرت در درون جمهوریـت ،نـهبـه خیـر ملـت
اسـت و نـه بهخیـر جمهوریـت .اسـتیفانو پونیکـورو ،مناینده ملکـی ناتو
در افغانسـتان در صحبتهـای اخیـرش بـا تلویزیـون آشـنای صـدای
امریـکا ،بـا آنکـه از کمکهـای دوامـدار ناتـو بـه افغانسـتان سـخن
میگویـد ،از نبـود اتحـاد در سـطح رهبری حکومـت در مقابـل طالبـان
نیـز یـادآوری میکنـد .او در قسـمتی از سـخنانش میگویـد« :آنچـه ما
را نگـران میکنـد ،انقسـام و نبـود اتحـاد در سـطح رهبری افغانسـتان؛
آنهـم در هنـگام حملات طالبـان اسـت».
شـواهد نشـان میدهـد کـه بازیهـای آقـای غنـی بـا رهربانـی کـه
خاسـتگاه مردمیشـان شمال افغانسـتان اسـت ،یکـی از دالیـل عمـدۀ
ایـن انقسـام در برابـر طالبـان دیـده میشـود .انقسـام در سـطح رهربی
حکومـت در برابـر طالبـان بدون شـک ،موضـع دولت را بیشتـر از پیش
تقویـت میکنـد .ایـن مسـاله میتوانـد بـه تغییـر نگرشهـا در رابطـه
بهطالبـان منجـر شـود و عملا آنهـا را از لحـاظ روانـی پیـروز میـدان
ت «قبضۀ قـدرت» آقای غنـی و حلقۀ
جلـوهدهـد .بهایـن معنـا که سیاسـ 
نزدیـک بـه او ،رسانجـام ملـت و جمهوریـت را در جـال ایـن سیاسـت
میبنـدد و دو دسـتی تقدیم کشـورهای همسـایه و طالبـان خواهد کرد.
آقـای پونیکـورو در ادامـه صحبتهایـش در جـواب خربنـگار کـه
میپرسـد ،طالبـان بـه درخواسـت ناتـو و سـازمانملـل مبنی بـر کاهش
خشـونتها وقعـی ننهادهانـد ،ناتـو چـه گزینههـای بعدی را رویدسـت
دارد؛ مسـوولیت را بـه کشـورهای منطقـه بهخصـوص همسـایههای
افغانسـتان میانـدازد .او میگویـد« :اکنـون نوبـت آنهاسـت کـه پـا
پیـش بگذارنـد  »....نکتـه اینجاسـت که از میان همسـایگان مـا ،ایران
و پاکسـتان دو کشـوری اسـت کـه همـواره از طالبـان حامیـت کردهانـد.
حـال وقتـی میـدان برایشـان بـاز شـود ،بـدون شـک بهنفـع گـروه
طالبـان بـازی خواهنـد کـرد.
مطالـب نرششـده در شماری از رسـانههای ایرانـی و پاکسـتانی در ایـن
اواخـر نشـان میدهـد کـه ایـن دو کشـور ،آشـکارا در حامیـت از طالبان
دسـت دارنـد .اینکـه پشـتپـرده و پنهانـی بـا این گـروه چه مناسـباتی
دارنـد ،ممکـن اسـت دههـا بـار محکمتر باشـد.
در روزهای اخیر شـیخرشید احمد ،وزیر داخله پاکستان در مصاحبهیی
بـا تلویزیـون جیونیـوز ایـن کشـور گفـت کـه اکثر خانوادههـای اعضای
طالبـان در پاکسـتان زندگـیکـرده و اجسـاد آنهـا در ایـن کشـور دفن
شـده و زخمیهـای آنهـا در ایـن کشـور تداوی میشـود.
حمدالله محب ،اما در واکنش به سخنان آقای رشید ضمن تحسین او،
اظهار داشت که به بیشتر پاکستانیهای شجاع نیاز داریم تا در مورد
حمله به افغانستان صحبت کنند .واقعیت این است که همۀ جهانیان
آگاهند که گروه طالبان تحت حامیت پاکستان قرار دارد .نیازی بهاین
و آن حرف نیست .آقای محب باید به این فکر باشد که در برابر موضع
طالبان چهکار عملی میتوان کرد! آفرین گفنت به یک مقام پاکستانی
کاری از پیش منیبرد ،جز یک ابراز احساسات کودکانه از سوی کسی
که ناخواسته بر چوکی یکی از سمتهای مهم دولتی قرار گرفته است.
آقای رییسجمهور با چنین افراد نزدیک به او ،اگر تا صدسال دیگر هم
به مقامهای پاکستانی آفرین بگویند ،چیزی حل نخواهد شد تا تغییری
در دیدگاه و سیاست کوچک حلقهییشان وارد نشود.
نتیجۀ این سیاستگذاریها و موضعگیرها ،جز فروریزی جمهوریت و
ناکامی کالن امنیتی در میدانهای جنگ چیز دیگری به بار نخواهد
آورد .در چنین وضعیتی مقامها و سخنگویان حکومتی هر روزه به آن
واداشته میشوند تا این ناکامیها را توجیه و یا تایید کنند!
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مسی باعث استعفای مجری مشهور میشود؟

اگر لیونل مسی با بارسلونا متدید نکند ،یک مجری مشهور شاید شغل خود را از دست بدهد .بهگزارش «ورزش سه» ،لیونل مسی سال2000
بود که به واسطه جوزپ ماریا مینگیا استعدادیاب سابق بارسلونا به این باشگاه پیوست .قرارداد اول او روی یک دستامل کاغذی در یک رستوران
و با ارصار کارلس رکساچ از اسطورههای باشگاه به امضا رسید .پس از 21سال اما لیونل مسی دیگر تعهدی به بارسا ندارد و قرارداد او رسام به
امتام رسید .مذاکرات متدید با او نیز هنوز به نتیجهیی ختم نشده است .جوزپ پدرِرول مجری دو برنامه معروف خوگنس و ال چیرینگیتو دو
ماه پیش در رشوع یکی از برنامههایش به صحبت در مورد عدم متدید قرارداد رسخیو راموس با رئال و لیونل مسی با بارسا پرداخت و گفت«:
دو ماه دیگر قرارداد مسی با بارسا به امتام خواهد رسید .رسخیو راموس نیز در این مدت میتواند با هر باشگاهی که بخواهد قرارداد امضا کند و
رئال را ترک کند .اگر راموس و مسی از رئال و بارسا جدا شوند ،من استعفا خواهم کرد ».دو هفته پیش رسخیو راموس رسام با رئال مادرید
خداحافظی کرد و قراردادش با رئال به امتام رسید .گفته میشود به زودی راموس راهی پی اس جی میشود .متدید قرارداد مسی نیز به دلیل
مشکالت اقتصادی بارسا و به خطر افتادن فیرپلی مالی به بنبست خورده است.
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فاجعۀ فرار ظرفیتها
کریستال بیات

فرار نخبگان از افغانستان در ماههای اخیر
قابل تامل و غیر قابل تحمل است .صفهای
طوالنی برای گرفنت پاسپورت ،فروخنت لوازم به
نصف قیمت برای ترک وطن خیلی زیانبار است.
ارتقای ظرفیت و فرار مغزها رابطۀ ناگسستنی و
مهم با یکدیگر دارند .هرچند فرار و پناهندگی
برای شهروندان کشورها با توجه به دشواریها
و تلفاتی که وجود دارد و ریسکی که میکنند
سنگین متام میشود؛ اما فرار ظرفیتها فاجعۀ
بزرگ بر پیکر زخمی کشوری مثل افغانستان
است.
وقتی به فرارها فکر میکنم به یاد دیالوگ
مغزهای کوچک زنگزده میافتم« :به آنانی که
اینجا هیچی نشدند و رفتند میگویند فرار مغزها،
وقتی به ما که اینجا هیچی نشدیم و ماندیم،
میگویند بدون مغز!» که یک واقعیت تلخ زندگی
در کشورمان را بیان میکند .بیم و نگرانی بیشرت
از ظرفیتهایمان است که فرار میکنند .آنان
در پروسۀ ارتقای ظرفیت از کمکهای خارجی و
بیتاملال به ظرفیت رسیدند.
ارتقای ظرفیت دوشادوش ظرفیتسازی بهکار
برده میشود .ظرفیتسازی و ارتقای ظرفیت چه
در ادارههای حکومتی و چه هم سازمانهای غیر
دولتی و بیناملللی همواره یکی از رویکردها یا
روشهای پروژهمحور بوده است.
به سازمانهای غیر دولتی و بیناملللی
منیپردازم ،چون اصطالح ظرفیتسازی از سوی
نهادهای بیناملللی و جهانی به کشور آمده و
بیشرت از جانب موسسات غیر دولتی NGOها در
عرصهها و حوزههای مختلف تطبیق شده است.
وقتی به کاربرد زیاد ظرفیتسازی میبینیم حتام
پولهای هنگفتی روی این مفاهیم هزینه شده
است .خیلی از مفاهیم دیگر با ظرفیتسازی گره
خورده است.
مهمترین و جدیترین پیوند آن با توسعه است.
توسعه مستقیم به «پایداری ،ظرفیتسازی،
توامنندی ،مشارکت و مشارکت یعنی توزیع
عادالنه منافع و منابع و ارتقای ظرفیت ربط

دارد».
ظرفیتسازی را شناسایی موانع میخوانند،
از بحثهای مهم ظرفیتسازی هامن تقویت موانع را شناسایی نکرده میروند .شناسایی
مهارتها و قابلیتهای افراد و جوامع در موانع به این مفهوم که دولتها و سازمانها قادر
توسعه یک کشور است .پروژۀ ارتقای ظرفیت نیستند چالشها و موانعی که در برابر رسیدن به
و ظرفیتسازی در کشورهای در حال توسعه اهداف آنان قرار دارد شناسایی کنند.
مثل افغانستان تطبیق میگردد .ظرفیتسازی ظرفیتهای بیشامری از کشور گریختهاند
به فرآیندی تبدیل شده
که مهاجرت غیر قانونی،
است .در این فرایند باید
بیوطنی ،دوری از
فرار مغزها در اینجا
ارزشها تشخیص داده
پناهندگی،
خانواده،
شوند و بر اساس ارزشها،
توهین و تحقیر و انجام
ناشی از خشونت و تهدید
نیازمندیها ،مشکالت و
کارهای شاق را نسبت
است .چقدر سنگین است
موانع برنامهها و پروژههای
به ماندن در این کشور
وقتی میبینیم که
عملی
ظرفیتسازی
ترجیح داده و میدهند.
خشونت و جنگ باعث
گردند.
ظرفیتهای ما جایی فرار
فرار انسانهای شایسته
و
ظرفیت
ارتقای
کرده و میکنند که آرام
انجام
زمانی
سازی
ت
ظرفی
باشند و احرتام شوند و
از سرزمینمان میشود.
پیش
افراد
که
شود
می
حقشان
ابتداییترین
افرادی که تاثیرگذاری
از آن مراحلی طی کرده
زنده ماندن و احرتام شدن
دارند؛ یعنی پس از
باشند و با ظرفیتسازی و
است.
به
ناگزیر
ظرفیتسازی،
ارتقای ظرفیت بر عوامل
نیک میدانیم که توسعه
ترک وطن میگردند.
مشکالت و محرومیتها
فرایند است؛ فرایندی که
پیروز شوند.
در آن ظرفیتسازی نقش
فاجعۀ بزرگ از اینجا رشوع میشود و پایاناش برجسته و مهم ایفا میمناید .در واقع ارتقای
معلوم نیست که اکرث در فرار مغزها افرادی را ظرفیت فرایندی است که دوشادوش توسعه،
داریم که به توسعۀ پایدار نرسیده از کشور فرار پایداری ،تداوم ،تحول ،مشارکت و توامنندی
میکنند .ظرفیتهایی فرار میکنند که در حرکت میمناید و در درازمدت تحقق پیدا
پروسۀ ظرفیتسازی خودشان یکی از تعریفهای میکند و در برنامهها و پروژههای کوتاهمدت

نتیجه منیدهد .آنچه را میخواهم بنویسم این
است که این فرایند را دو دهه است طی کردهایم.
در بحث توسعه در کشورهای در حال توسعه
ظرفیتسازی یعنی هرن بهرهبرداری از منابع،
یکی از عوامل عمده در ظرفیتسازی است.
در همین فرایند ظرفیتسازی مشارکت از
عوامل کلیدی است .دخیل شدن مردم در
ظرفیتسازی مشارکت آنان را نشان میدهد که
در تصمیمگیری سهیم میشوند.
در توسعه پایدار رویکرد مشارکتی نقش برجسته
دارد .جلو این همه مصارف و پروسۀ طوالنی دو
دههیی که منجر به فرار مغزها میشود و فاجعۀ
بزرگی خلق میکند هیچچیزی جز صلح و آرامش
گرفته منیتواند.
بارها به اصطالح «ترور بیولوژیک» که رضا بابایی
در سخرنانیاش بهکار میبرد فکر کردهام و اینکه
«از همه بدتر هیچ امیدی به هیچ تغییری در
آینده نزدیک نداریم .اینها سالمت جسمی و
روحی را از ملت گرفتهاند .ما همه ترور بیولوژیک
شدهایم ،بیشرتین فرار مغزها را داریم و کمرتین
تعامل دوستانه را با جهان مدرن».
فرار مغزها در اینجا ناشی از خشونت و تهدید
است .چقدر سنگین است وقتی میبینیم که
خشونت و جنگ باعث فرار انسانهای شایسته
از رسزمینمان میشود .افرادی که تاثیرگذاری
دارند؛ یعنی پس از ظرفیتسازی ،ناگزیر به ترک
وطن میگردند.
ما تنها با نادیده گرفنت سیاسی و اجتامعی و
فرهنگی روبرو نیستیم .خشونت و تهدید متامِ
جامعه را فرا گرفته است که بزرگرتین خسارت آن
متوجه ظرفیتها و قابلیتهای ساختهشدۀ نسل
جدید ماست.
افغانستان یک کشور در حال جنگ و از لحاظ
اقتصادی فقیر است .مردمان این رسزمین با
فقر همیشه کنار آمدهاند .فقر عامل مهاجرت و
پناهندگی بهطور عموم است ،اما بهگونۀ مشخص
برای نخبگان و ظرفیتها فقر عامل فرار نیست؛
بل جنگ و خشونت عامل اصلی فرار مغزها و
بدبختیهای مردم افغانستان است.

رنگارنگ

کمخوابی چه اثرهایی بر جلد صورت دارد؟
ترجمه :فرادید منبعliaM yliaD eTh :
دربــاره اثرهــای کمخوابــی مطالــب زیــادی بــه
نــگارش درآمــده ،امــا اثرهــای چندســاعت
کمخوابــی بــر چهــره چیــزی اســت کــه کمــر
مردم درباره آن صحبت میکنند.
غافــل ازآنکــه تکمیــل نکــردنِ خــواب ۸ســاعته
اثرهــای بســیار خطرناکــی بــر پوســت دارد و
میتوانــد مشــکالتی از قبیــلِ حلقههــای ســیاه
ِ
چــروک
دور چشــم ،کیســه زیــر چشــم و چینو
پوســت و کمآبــی را ایجــاد کنــد.
یــک کارشــناس خــواب از اســرالیا ،اولیویــا
آرِزولــو ،بــه مــا توضیــح میدهــد کــه کمخوابــی
چطــور بــر پوســت اثــر میگــذارد و چطــور بایــد
ایــن اثرهــا را برطــرف کــرد.
حلقههای سیاه و کیسه زیر چشم
حلقههــای ســیاه یــا پُــف و کیســه دور چشــم
یکــی از نخســتین چیزهایــی اســت کــه فــرد در
اثــر بدخوابــی متوجــه آن میشــود .ایــن تغییــرات
خــواب ناکافــی
تــا حــدی وراثتــی هســتند ،امــا
ِ
(کمــر از ۸ســاعت) میتوانــد هــر دو را بدتــر
کنــد.
اولیویــا میگویــد« :اطــراف چشــم عــروق بســیار
نازکــی وجــود دارد .بــرای همیــن همهچیــز از
جملــه اتســاع یــا گشادشــدنِ رگهــا در ایــن
ناحیــه بــه خوبــی قابــلِ مشــاهده اســت».
پــف دور چشــم زمانــی رخ میدهــد کــه پوسـ ِ
ـت
ِ
ِ
رطوبــت خــود آب را
حفــظ
خســته بهمنظــو ِر
نگــه مــیدارد .کمخوابــی باعــث گشــادتر شــدنِ
ِ
علــت اصلــیِ پدیدهیــی بــا
رگهــا میشــود کــه
عنــوانِ «چشــم پانــدا» اســت.
بــرای پیشگیــری از ایــن اتفــاق ،افــراد بایــد بیــن
 ۷تــا ۹ســاعت خــواب شــبانه داشــته باشــند و آب
زیــادی بنوشــند تــا پوســت ناحیــه دور چشــم کــه

بســیار ظریــف اســت همیشــه مرطــوب مبانــد.
هورمون رشد و کالژن
خــواب ناکافــی رخ
اثــر
در
دومیــن چیــزی کــه
ِ
میدهــد آن اســت کــه پوســت بــه انــدازه کافــی
کالژنســازی منیکنــد .در خــواب پوســت
کالژن جدیــد تولیــد میکنــد و کالژن جدیــد از
چینوچــروک ،افتادگــیِ پوســت و پیــری زودرس
و بــد شــدنِ پوســت پیشگیــری میکنــد.
برطبــق یــک مطالعــه ،خــواب شــبانه کمــر از
۵ســاعت ،توانایــی پوســت بــرای بهبــود را تــا
۰۳درصــد کاهــش میدهــد .الیویــا میگویــد:
«ایــن اتفــاق نرمــی پوســت را کــم میکنــد و
ِ
باعــث بیحــال شــدن و کــدر شــدنِ پوســت
میشــود« ».محققــان همچنیــن دریافتنــد افــرادی
کــه کمــر از ۵ســاعت خوابیــده بودنــد ،نشــانههای

چینوچــروک را بیشــر در چهــره خــود داشــتند و
کمــر نســبت بــه ظاهــر خــود احســاس رضایــت
داشــتند».
چینوچروک و کمآبی
ِ
پوســت کــدر
کمخوابــی فقــط فقــدانِ کالژن و
ایجــاد منیکنــد .کمخوابیــدن میتوانــد باعــث
ِ
خطــوط ظریــف و چینوچــروک در
ایجــاد
صــورت شــود .تحقیقاتــی کــه در زمینــه خــواب
شــده ،نشــان میدهــد افــرادی کــه بهجــای
ـواب شــبانه دارنــد۵۴ ،درصد
۸ســاعت ۶ســاعت خـ ِ
بیشــر احتــال دارد کــه دچــار چینوچــروک و
ِ
خطــوط ظریــف در صورتشــان شــوند.
اولیویــا میگویــد« :کالژن فکتــور اصلــی در
ســختی یــا شُ ــلی پوســت اســت کــه هورمونــی بــه
نــامِ هورمــونِ رشــد در تولیــد آن دخیــل اســت».

«تحقیقــات نشــان میدهــد کــه ۰۷درصــد از
ـواب عمیــق تولیــد میشــود».
هورمــون رشــد در خـ ِ
در اثــر کمخوابیــدن مــا بــدنِ خــود را از ۰۷درصــد
از هورمــونِ رشــد محــروم میکنیــم کــه یعنــی
۰۷درصــد پیرتــر بــه نظــر میرســیم.
او میافزایــد« :درعــوض اگــر ۸ســاعت خــواب
در طــول شــب داشــته باشــید ،منافــذ پوســت
بســته و پوســت صــورت یکدســتتر و صافتــر
میشــود».
کمآبشدنِ بدن
آب بـدن میتوانـد ناشـی از کمخوابـی
کمشـدنِ ِ
هـم باشـد و منظـور از کمشـدنِ آب بـدن بـه ایـن
ِ
احسـاس تشـنگی کنید و
معنـا نیسـت کـه روز بعـد
نیـاز به آب خوردن داشـته باشـید .الیویـا میگوید:
خـواب ناکافـی میـزانِ هورمـونِ
«یـک شـب
ِ
کورتیـزول را تـا ۷۳درصـد افزایـش میدهـد کـه
باعـث میشـود بـدن خشـک شـود و پوسـت
خشـک و کـدر بـه نظـر برسـد».
آکنه
آکنـه (رخجـوش کـه بـه آن جـوش غـرور جوانـی
هـم میگوینـد) هـم یکـی از اثرهـای جانبـیِ
کمخوابـی اسـت کـه بـه دلیـلِ صدمـه بـه سیسـتمِ
ایمنـی حاصـل میشـود.
کـه
دالیلـی
از
اولیویـا میگویـد« :یکـی
سیسـتمِ
ایمنـیِ بـدن ضعیـف میشـود ،کمخوابـی اسـت؛
زیـرا ۰۷درصـد از سـلولهای طبیعـیِ قاتـل -کـه
پاتوژنهـا یـا عوامـلِ بیماریزا را از بیـن میبرنـد-
خـواب عمیـق تولیـد میشـوند».
ِ
در هنـگامِ
ِ
کارشـناس خـواب میگویـد هـر زمانـی کـه
ایـن
متوجـه شـدید جوشهـای رسسـفید یـا رسسـیاه
روی پوسـتتان ظاهـر شـد یـا پوسـتتان ناگهـان
خـواب خـود را
رسختـر شـد ،بهتر اسـت الگـوی
ِ
تنظیـم کنیـد.

د افغانستان په روان وضعیت
د پاکستان د پارملاين
کومېټۍ غونډه وشوه
د پاکســتان پارملــان تــه د دغــه
هېــواد د پــوځ او اســتخباراتو لــه لــوري
د افغانســتان پــر روان وضعیــت
معلومــات ورکړل شــوي او د سیاســتوالو
پوښتنې يې ځواب کړې دي.
دغــه غونــډه چــې ځايــي مهــال
ماسپښــین پــه درې بجــو پیــل شــوه د
شــپې تــر ناوختــه يــې دوام درلــود ،چــې
د پارملــان غړیــو ،حکومتــي وزیرانــو ،د
پــوځ لــوی درســتیز جــرال قمــر جاوېــد
باجــوه او د پــوځ ویانــد پــه کــې ګــډون
کــړی و.
کــه څــه هم دغــه غونــډه د بنــدو دروازو
تــر شــا وه او رســنیو تــه يــې د پوښــښ
اجــازه نــه وه  ،خــو د دې غونــډې ځينــې
ګډونوالــو يب يب يس تــه ویــي ،د
افغانســتان پــر روان وضعیــت ،هنــد او
کشــمیر بانــدې د ای ایــس ای مــر

جــرال فیــض پارملــان تــه معلومــات
ورکــړل او د ځينــو سیاســتوالو پوښــتنې
يــې هــم ځــواب کــړې.
د ځينــو ګډونوالــو پــه خــره پــه دې
غونــډه کــې د اســتخباراتو مــر جــرال
فیــض ګډونوالــو تــه وویــل ،چــې دوی
پــه افغــان ســولې بهیــر کــې لــه زړه رول
لوبولــی او خــاوره بــه يــې د افغانســتان
پــر ضــد اســتعامل نــه يش.
کــه څــه هــم پــه دغــه غونــډه کــې د
دې هېــواد ســیايس او پوځــي مرشتابــه
ګــډون درلــود ،خــو لومــړی وزیــر
عمــران خــان پــه کــې نــه و .تــر دې
غونــډې وړانــدې ویــل شــوي وو ،چــې
پــه یــاده غونــډه کــې بــه ښــاغلی خــان
هــم ګــډون کــوي.
ي رســنیو د پاکســتان د مــي
ځينــو ځاي ـ 
اســمبلۍ د مــر اســد قیــر لــه خولــې
لیــکيل ،چــې لومــړی وزیــر عمــران
خــان ځکــه غونــډه کــې نــه و ،چــې د
اپوزیســيون سیاســتوال لــه دې غونــډې
بايــکاټ ونــه کــړي.
تــردې غونــډې وروســته لــه رســنيو رسه
خــرو کــې د پاکســتان د کورنیــو چــارو
وزیــر شــیخ رشــید احمــد وویــل ،ټولــو
ســیايس ګوندونــو پــه روانــو حاالتــو کې
د پــوځ ننګــه کــړې او ټــول يــې مالتــړ
کــوي.
ښــاغيل رشــید زیاتــه کــړه «زمــا پــه فکــر
پــر قومــي ســامتۍ ټــول اپوزیســيون او
حکومتــي ګوندونــه رسه یــو دي .ټولــو
ســیايس ګوندونــو وویــل ،چــې دوی د
ملکــي ســامتۍ لپــاره لــه پــوځ رسه والړ
دي».
د پاکســتان امنيتــي چارواکــو او پارملــان
د کومېټــې تــر منــځ دغــه ناســته پــه
داســې حــال کــې کېــږي چــې بهــرين
ځواکونــه لــه افغانســتان پــه وتــو او پــه
دې وروســتيو کــې پــه دغــه هېــواد کــې
جګــړې زور اخيســتی دی.د پاکســتان
پارملــان تــه د دغــه هېــواد د پــوځ او
اســتخباراتو لــه لــوري د افغانســتان پــر
روان وضعیــت معلومــات ورکــړل شــوي
او د سیاســتوالو پوښــتنې يــې ځــواب
کــړې دي.
بیبیسی

