
بحران یمن و ایجابات منافع ملی افغانستان
ع  نو چه  اتخاذ  ما  کشور  ملی  منافع  که  است  این  پرسش  حال 
می رسد  به نظر  می کند؟  ایجاب  بحران  این  قبال  در  را  رویکرد 
هم جواری  و  همسایگی  در  که  کشوری  به عنوان  افغانستان  برای 
قدرت های منطقه ای درگیر در این منازعه قرار دارد و خود در بحران 
کشور از این  ثبات و امنیت به سر می برد، تالش برای دور نگهداشتن 
کمال تاسف  که با  گزینه می توانست باشد  تنش و رویارویی بهترین 

چنین نشد.
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سونا خشک فنلندی
درمان مفصل ها با سونا

info@turkishmall.af  
www.turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

افغانستان و روزنه های جدید
به سوی آینده

بازرگانان بلخ:

در صورت عدم همکاری دولت
فعالیت نمی کنیم
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آیا لینزهای تماسی مضراند؟
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خانواده های گروگان ها در کابل
خیمه زدند
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فیفا:

حکومت در مورد اصالحات انتخاباتی 
تشریفاتی عمل می کند

4

سرپرست لوی سارنوالی: 

زیابی از سارنواالن به دستور  ار
رییس جمهور انجام شده است

که تصمیم ریاست جمهوری و اداره لوی سارنوالی این بود  گفت  ل  جال
کردن ارزیابی از بخش های مسلکی  تا سارنوال های یادشده با سپری 
فارغان  جذب  برای  زمینه  و  شوند  گماشته  اداری  بخش های  به 
مهیا  لوی سارنوالی  بخش های  در  حقوق  و  شرعیات  دانشکده های 
هدف  به  سارنوال ها  ارزیابی  که  گفت  لوی سارنوالی  مقام  این  شود. 
ح  که در میان چند سارنوال مطر برکناری آن ها نبوده اما با سوءتفاهمی 

شد، تنها نزدیک به 30 سارنوال آماده ارزیابی شده بودند. 3

گذاشت کابل یک روز بی نان را پشت سر 

پشتونستان رسید. 
گذشته بیشتر دکان ها و نانوایی ها  روز 
برای  کابل  باشندگان  و  بود  مسدود 
بودند.  سرگردان  شهر  در  نان  یافتن 
بسیاری ها مجبور شدند به جای نان، 
استفاده  کی ها  خورا سایر  و  کلچه  از 
دادند  هشدار  کسبه کاران  کنند. 

مالیات  در  حکومت  صورتی که  در 
اعتراض شان  به  نکند،  نظر  تجدید 

ادامه خواهند داد. 
مالیه  وزارت  می گویند  کسبه کاران 
به صورت بی سابقه ای مالیات را بلند 
کسبه کاری  که هیچ  برده به اندازه ای 
بپردازد.  را  مالیات  این  نمی تواند 
که از یک سو دکان داران  گفتند  آن ها 
فروش ندارند و از یک و نیم سال به 
دیگر  سوی  از  و  می کنند  زیان  این سو 
را  زمینه  مالیات،  فزایش  با  حکومت 

کرده است.  برای تجارت تنگ تر 
که ماموران  گفتند  برخی از دکان داران 
مالیات  کاهش  بدل  در  مالیه  وزارت 
از آن ها رشوه می خواهند و زمینه فساد 
شده  مساعد  نیز  ماموران  این  برای 
که حکومت  است. این در حالیست 
که اقتصاد را  گفته است  وحدت ملی 

در اولویت قرار می دهد. 

از  تن  هزاران  کابل:  8صبح، 
گذشته  روز  دکان داران  و  کسبه کاران 
مالیات،  افزایش  به  اعتراض  در 
بستند  را  فروشگاه های شان  و  دکان ها 
راه  به  کابل  در  را  بزرگی  تظاهرات  و 
پارک  از  تظاهرات  این  انداختند. 
کابل آغاز شد و در چهارراهی  شهر نو 
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زنگ اول


اقدامى  كابل  نانوايان  و  كسبه كاران  كارى  اعتصاب 
مشروع است. اعتراض  مسالمت آميز يك حق دموكراتيك 
نانوايان و  كند.  با آن مخالفت  نمى تواند  است و كسى 
درآمد  بر  ماليات  افزايش  به  ديروز  كابل،  كسبه كاران 
كه  معتقديم  هم  ما  كردند.  كارى  اعتصاب  ناچيزشان، 
افزايش ماليات بر نانوايان و كسبه كاران، اقدامى موجه 
ركورد  در  كشور  طرف،  اين  به  سال  يك  از  نيست. 
قدرت  و  ندارد  رونق  تجارت  مى برد.  به سر  اقتصادى 
درآمد  وضعيت،  اين  است.  يافته  كاهش  مردم  خريد 
چنين  در  است.  كرده  كم  را  كسبه كاران  و  نانوايان 
وضعيتى افزايش ماليات بر نانوايان، خرده فروشان و 

كسبه كاران هيچ توجيه منطقى ندارد. 
خريد  قدرت  افزايش  با  متناسب  بايد  ماليات  افزايش 
واقعيت  باشد.  اقتصادى  رشد  و  تجارت  رونق  مردم، 
ماليات  نظام جمع آورى  كه  است  اين  ديگر  تكان دهنده 
كشور از بيخ مشكل دارد. سران حكومت قبول دارند كه 
تاجران بزرگ، شركت هاى خارجى، شركت هاى وابسته 
به بلندپايگان دولتى و پولداران ديگر در بدل پرداخت 
رشوه به برخى از كارمندان و مقام هاى بلندپايه دولت، 
از شركت هاى  فرار مى كنند. شمارى  ماليه  پرداخت  از 
بيرونى و شركت هاى بزرگ هم، با پرداخت رشوه اسناد 

درآمدشان را جعل مى كنند و ماليه كم تر مى پردازند. 
نانواها،  بر  ماليه  افزايش  به جاى  بايد  ماليه  وزارت 
جمع آورى  نظام  كابل،  كسبه كاران  و  خرده فروشان 
شركت هاى  از  قانون  مطابق  و  كند  اصالح  را  ماليات 
به  وابسته  شركت هاى  و  بيرونى  شركت هاى  بزرگ، 
اين شركت ها  از  بلندپايگان دولتى ماليه بگيرد. ماليات 
بايد  ماليه  وزارت  جمع آورى شود.  قانون  مطابق  بايد 
كند.  اصالح  را  مالياتش  جمع آورى  نظام  اول  قدم  در 
كارمند  هيچ  كه  باشد  به گونه اى  بايد  هم  اصالحات 
موقف  از  نتواند  وزارت  اين  بلندرتبه  و  دون پايه 
سوءاستفاده كند. در وضعيتى كه پولداران و پول سازان 
رشوه مى دهند و از ماليه فرار مى كنند، منصفانه نيست 

كه دولت از نانوا و خرده فروش ماليه بيشتر بستاند. 
نانوا  بر  ماليه  افزايش  اصلى  هزينه  كه  است  روشن 
ناگزير  نانوا  مى پردازند.  عام  مردم  را  خرده فروش  و 
است كه پولى را كه ماليه مى پردازد، از مصرف كنندگان 
نان خشك جبران كند. مصرف كنندگان نان خشك هم 
براى  را  روز  كل  كه  كشوراند  فقير  و  كم درآمد  مردم 
به دست آوردن قيمت چند تا نان، عرق مى ريزند. سران 
بايد صداى معترضان را بشنود.  حكومت وحدت ملى 
حمايت  معترضان  خواست هاى  از  بايد  مدنى  جامعه 
كند. معترضان كه اصناف كسبه كار و نانواها هستند، 
جامعه  تالشگران  و  فعاالن  مدنى اند.  جامعه  از  بخشى 
اين فرهنگ  تنها بگذارند. عالوه بر  نبايد آنان را  مدنى 
اعتراض مسالمت آميز بايد در كشور پا بگيرد. به همين 
دليل مى گوييم كه از اين حركت اعتراضى بايد استقبال 

شود. 
افزايش ماليات بر  مقام هاى حكومتى و آنانى كه طرح 
نمايندگان  با  بايد  ريخته اند،  را  كسبه كاران  و  نانواها 
نمايندگان  بشنوند.  آنان  از  و  كنند  گفتگو  معترضان 
و سنا  پارلمان  طريق  از  مى توانند  هم چنان  معترضان 
دادخواهى كنند. بدون رونق گيرى تجارت، رشد اقتصادى 
هيچ  ماليات،  بر  افزودن  مردم،  قدرت خريد  افزايش  و 
توجيه منطقى ندارد. درست است كه كمك هاى جهانى 
تامين  به  مكلف  دولت  و  است  يافته  چشم گير  كاهش 
مصارف دستگاه حكومت از درآمدهاى داخلى است. اما 
طرح افزايش درآمد دولت، بايد منطقى باشد و بر مبناى 
دنيا  اجرا شود. در هيچ كشور  برنامه ريزى علمى  يك 
در شرايط ركود اقتصادى، از تجارت هاى كوچك ماليه 
بيشتر نمى گيرند. رييس جمهور غنى كه خودش را در 
انتخاباتى، يك اقتصاددان موفق مى خواند،  كارزارهاى 
حاال بايد مهارت نشان دهد و به مراجع مربوطه هدايت 

دهد تا به خواست هاى معترضان رسيدگى كنند. 

افزايش ماليات بر نانوايى ها 
موجه نيست
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متحده  اياالت  سفارت  كابل:  8صبح، 
بزرگ داشت  مناسبت  به  كابل،  در  امريكا 
از سالروز در گذشت سميدنگ هاف، يك 
ديپلومات اين كشور در افغانستان، به شمارى 
كرده  توزيع  كتاب  افغان  دانش آموزان  از 

است.
سال  اپريل  ششم  تاريخ  به  هاف  سميدنگ 
2013 ميالدى در نتيجه يك حمله تروريستى 
در شهر قالت مركز واليت زابل به قتل رسيد. 
در اين حمله چهار تن از همكاران نظامى و 
نيز كشته شده و  افغان آقاى هاف  غيرنظامى 

هفت تن ديگر زخمى شدند.
انتشار  با  امريكا  متحده  اياالت  سفارت 
افتخار  به  مى خواهد  كه  مى گويد  اعالميه اى 
ناتمام  ماموريت  و  خاطرات  خدمات، 
به  كتاب  فرستادن  با  را  هاف  سميدنگ 

دانش آموزان افغان تكميل وگرامى  بدارند. 
اين  «در  مى گويد:  كابل  در  امريكا  سفارت 
را  آن ها  همه  قربانى هاى  و  خاطرات  ما  روز 
و  متحده  اياالت  به  خدمت  جريان  در  كه 
دست  از  را  خود  شيرين  جان هاى  افغانستان 

دادند، گرامى مى داريم.»
بيشترى  جزييات  امريكا  سفارت  اعالميه  در 
در مورد اين كه چند جلد كتاب به چه تعداد 
از دانش آموزان و در كجا توزيع شده، ارايه 

نشده است.

رييس  اشرف غنى  محمد  كابل:  8صبح، 
جمهور كشور، دگرجنرال محمد افضل لودين 
را به حيث نامزد وزير وزارت دفاع ملى معرفى 

كرده است.
رياست  دفتر  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
لودين  آقاى  است  قرار  شده،  منتشر  جمهورى 
بزودى جهت اخذ راى اعتماد رسما به مجلس 

نمايندگان معرفى شود.
دفتر رياست جمهورى مى گويد كه دگرجنرال 
در  نظامى  مسلكى  كادرهاى  از  يكى  لودين 
كشور است كه سال هاى زيادى را در پست هاى 
مختلف وزارت دفاع ملى كار كرده و اخيرا به 
حيث مشاور نظامى در دفتر شوراى امنيت ملى 

ايفاى وظيفه كرده است.
مجلس  به  وزير  نامزد  شانزده  آن،  از  پيش 
روز  احتماال  بودند.  شده  معرفى  نمايندگان 
چهارشنبه اين هفته روند ارايه برنامه هاى نامزد 

وزيران آغاز شود.
در همين حال، يك منبع در رياست جمهورى 
عتيق اهللا  جنرال  كه  گفته  8صبح  روزنامه  به 
بريالى به عنوان لوى درستيز معرفى خواهد شد.

اعتراض دانشجويان باميان براى دومين روز ادامه يافت

از  صدها تن  كابل:  8صبح، 
روز  باميان  دانشگاه  دانشجويان 
نداشتن  به  اعتراض  در  يك شنبه 
به اعتراض زدند و  خوابگاه دست 
كردند.  تظاهرات  باميان  شهر  در 
آن ها شب دوشنبه را در هواى سرد 

باميان در فضاى باز خوابيدند و در 
اعتراض شان  به  نيز  دوشنبه  روز 

ادامه دادند. 
ندارد  خوابگاه  باميان  دانشجويان 
و  كهنه  دكان هاى  در  مجبورند  و 
زندگى  گزاف  كرايه  با  نمناك 

كنند. محل زندگى اين دانشجويان 
و  يافته  رسانه اى  پوشش  بارها 
نشر  به  آن  مورد  در  گزارش هايى 
به  تاكنون  حكومت  ولى  رسيده 
نكرده  توجهى  دانشجويان  مشكل 

است. 
اعتراض  نيز  برق  گزاف  بهاى 
است.  باميان  دانشجويان  ديگر 
كيلووات  هر  براى  مجبورند  آن ها 
هم چنين  بپردازند.  افغانى   45 برق 
مواد  قيمت  مى گويند  دانشجويان 
خوراكه در باميان بسيار بلند است 
خريدارى  توان  آن ها  بسيارى  و 
را  خوراكى  اوليه  ضرورى  مواد 

ندارند. 

خانواده هاى گروگان ها در كابل خيمه زدند

اهداى كتاب براى كودكان 
توسط سفارت امريكا

محمد افضل لودين
 نامزد وزارت دفاع معرفى شد

افزايش عالقه مندى دختران به تحصيل در شرق كشور

از  تن  صدها  كابل:  8صبح، 
 31 خانواده هاى  فعاالن مدنى، 
سياسى  چهره هاى  و  گروگان ها 
برپا  كابل  در  را  اعتراض  خيمه هاى 
اعتراض  در  خيمه ها  اين  كردند. 
مورد  در  حكومت  بى اعتنايى  به 
گروگان هايى  از  31 تن  سرنوشت 
پيش  يك ماه  از  بيش  كه  شده  برپا 
در واليت زابل از سوى افراد مسلح 

نقاب پوش ربوده شدند. 
زمانى  تا  گفتند  كنندگان  اعتراض 
كه حكومت اين گروگان ها را آزاد 
ادامه خواهند  اعتراض شان  به  نكند، 
بايد  حكومت  كه  گفتند  آن ها  داد. 
اولويت  در  را  مسافران  آزادى 
كه  زمانى  تا  و  دهد  قرار  كارى اش 
اين مسافران آزاد نشده اند، حكومت 

روند صلح را متوقف كند. 
عبداهللا  عبداهللا  داكتر  همين حال  در 
كه  است  گفته  اجرايى  رييس 
به  را  گروگان ها  قضيه  حكومت 
صورت جدى پى گيرى مى كند ولى 
به دليل حساسيت موضوع حكومت 
مردم  اختيار  در  را  قضيه  جزييات 
قرار نداده است. حكومت گفته است 
كه پس از عملياتى كه در ولسوالى 

تحصيل  به  دختران  عالقمندى 
و  عالى  تحصيالت  موسسات  در 
به  نسبت  كشور  شرق  در  نيمه عالى 
افزايش  مراتب  به  گذشته  سال هاى 

يافته است.
كشور  شرق  در  محلى  مقام هاى 
بيش  جارى  سال  در  كه  مى گويند 
در  دختر  دانشجوى  هزار  دو  از 
تربيه معلم در واليت هاى  موسسات 
نورستان  و  لغمان  كنر،  ننگرهار، 

جذب شده اند.
به گزارش راديو آشنا، محمد داوود 
تربيه  موسسه  رييس  ابراهيم خيل 
كه  مى گويد  ننگرهار  واليت  معلم 
اين  در  دختر  دانشجويان  شمار 
افزايش  درصد   60 تحصيلى  نهاد 

خاك افغان انجام شد، گروگان ها به 
ولسوالى هاى مختلف منتقل شدند و 

در يك منطقه نگهدارى نمى شوند.
در اعالميه اى كه از سوى معترضان 
به نشر رسيد آمده است كه حكومت 
به يك  تا گروگان گيرى  تالش كند 
«دولت  نشود:  تبديل  فرهنگ 
است  نشده  قادر  حال  تا  متاسفانه 
و  شناسايى  را  ربايندگان  هويت 
تا كنون  و  نمايد  معرفى  مردم  به 
دولت از نحوه اجراات اش در مورد 
شهروندان  نجات  براى  تالش ها 
افغانستان  مردم  به  ربوده شده 
معلومات و توضيحات روشن و قانع 

در  محلى  مسووالن  است.  يافته 
لغمان  و  نورستان  كنر،  واليت هاى 
دانشجويان  تعداد  رفتن  بلند  از  نيز 

دختر خبرداده اند.
نهادهاى  اين  در  دانشجو  دختران 
تحصيلى مى گويند كه در كنار بلند 
رفع  خانواده ها،  آگاهى  سطح  رفتن 
محدوديت هاى فرهنگى و اجتماعى 
براى  بهتر  فضاى  ايجاد  هم چنين  و 
عالقمندى  باعث  دختران،  تحصيل 

آنان به درس و تحصيل شده است.
دارالمعلمين  در  دانشجويى  اوليا 
تمامى  كه  مى گويد  ننگرهار 
و خانواده اش  اند   هم صنفانش دختر 
نيز هيچ گونه ممانعتى با تحصيل وى 

ندارد.

كننده ارايه نكرده است.»
تالش هاى  كه  است  گفته  اعالميه 
متنفذان قومى در زابل نتيجه اى نداده 
گروگان ها  نجات  براى  عمليات  و 
براين  بنا  انجاميده  ناكامى  به  نيز 
معلومات  مردم  به  بايد  حكومت 
هايند،  كى  گروگان گيران  كه  دهد 
اين  انگيزه  و  خواست آن ها چيست 

گروگان گيرى چى مى باشد. 
اعتراض  اين  كنندگان  اشتراك 
گفتند كه پس از اين گروگان گيرى 
مردم امنيت روانى و اجتماعى ندارند 
و هيچ كسى هنگام سفر در شاهراه ها 

خودرا مصوون احساس نمى كنند. 

اين  ديگر  دانشجوى  شبانه 
جدا  كه  مى گويد  دارالمعلمين 
پسران،  و  دختران  صنف هاى  شدن 
باعث شده تا دختران بيشتر عالقمند 

تحصيل شوند.
يكى از دانشجويان دختر در موسسه 
راديو  به  لغمان  واليت  معلم  تربيه 
خانواده ها  اكنون  كه  گفته  آشنا 
دختران شان  فرستادن  عالقمند  نيز 
عالى  آموزش هاى  مراكز  و  مكتب 
از  پدرش  كه  گفت  وى  شده اند. 
براى  اصلى  تشويق كننده  جمله 

ادامه ى تحصيلش بوده است.
مقام هاى محلى ضمن ابراز خوشبينى 
دختر  دانشجويان  شمار  افزايش  از 
مى گويند كه ايجاد زمينه تحصيل و 
اطمينان خاطر  كه  امن  فضاى  تامين 
عوامل  كند،  فراهم  را  خانواده ها 

عمده اين افزايش است.
شش صد  و  هزار  اضافه تر  هم اكنون 
بيش  ننگرهار،  در  دختر  دانشجوى 
كنر، حدود  در  ديگر  دختر  از 500 
600 دانشجو هم در لغمان و نزديك 
سرگرم  نورستان  در  دختر  صد  به 
معلم  تربيه  موسسات  در  تحصيل 

هستند.

ACKU
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در  خصوصی  سکتورهای  سرمایه گذاران  و  بازرگانان 
که با ایجاد حکومت وحدت ملی  والیت بلخ می گویند 
این سکتور  زیادی در عرصه های مختلف  چالش های 
می دهند  هشدار  دولت  به  آنان  و  است  آمده  به وجود 
فعالیت  دیگر  برود  پیش  به  همین گونه  به  وضع  گر  ا که 

کرد.  نخواهند 
سکتورهای  سرمایه گذاران  و  بازرگانان  از  شماری 
خصوصی دیروز در یک نشست خبری در والیت بلخ 
و  دولت  همکاری  عدم  از  را  نگرانی شان  رسانه ها  با 
که  گفتند  و  کرده  اعالم  و محصوالت  تعرفه ها  باالرفتن 
کاروبار  در جریان سال جاری نزدیک به 70 درصد در 

کاهش به وجود آمده است. بازرگان در این والیت 
بلخ  اتاق  تجارت و صنایع والیت  آرش یونسی، رییس 
یک سو  از  که  گفت  داشت  حضور  برنامه  این  در  که 
قاچاق  دیگر  سوی  از  و  تعرفه ها  و  محصوالت  باالرفتن 
کاهش  باعث  افراد  از  شماری  سوی  از  تجارتی  اموال 
گردیده  بی سابقه در میزان سرمایه گذاری در این والیت 

است. 
گمرکی نه تنها  گفت: »بلند رفتن تعرفه های  آقای یونسی 
کاهش آورده  باعث بلند رفتن عواید نشده بلکه در آن 

نزدیک  ارزیابی  که  است  گفته  لوی سارنوالی  سرپرست 
هیات  سوی  از  کابل  در  سارنوال  دوصدوبیست  به 
لوی سارنوالی و به دستور رییس جمهور انجام شده و مشاور 
این  از  نظارت  مسوولیت  تنها  ریاست جمهوری  حقوقی 

پروسه را داشته است.
مختلف  بخش های  سارنواالن  از  تن  ده ها  گذشته  ماه 
مشاور  سوی  از  غیرقانونی  آزمون  آنچه  بنابر  لوی سارنوالی 
آزمون  در  شرکت  از  خواندند،  ریاست جمهوری  حقوقی 

کردند. یادشده خودداری 
را  ریاست جمهوری  معترض، مشاور حقوقی  سارنوال های 
گرفته  امتحان  آن ها  از  غیرقانونی  به گونه  که  کردند  متهم 
در  را  نظرش  مورد  افراد  آنان  به جای  تا  دارد  تصمیم  و 

کند. بخش های مختلف لوی سارنوالی استخدام 

که میزان واردات و صادرات تاجران ما در  است چون 
کاهش یافته است.« گذشته تا سطح 70 درصد  دو سال 
به گفته رییس اتاق تجارت و صنایع والیت بلخ بلندرفتن 
از  کاهش صادرات و واردات  گمرکی باعث  تعرفه های 
سوی  از  ناسالم  رقابت های  میزان  رفتن  بلند  و  یک سو 

لوی سارنوالی  سرپرست  جالل،  نورحبیب  این حال،  با 
عمومی  نشست  به  شده  یاد  آزمون  توضیح  برای  که 
که  گفت  بود،  شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس 
ارزیابی  رییس جمهور  دستور  به  لوی سارنوالی  اداره ی 
یا  و  بودند  دوازده  صنف  فارغ  که  را  سارنوال هایی  از 
کار  لوی سارنوالی  مسلکی  بخش  در  رشته  خالف  هم 

کرد. می کردند، آغاز 
فارغ صنف  140 سارنوال  به گفته ی جالل، درحال حاضر 
گذشته،  در  نیازمندی  بنابر  دانشگاه  فارغ   68 و  دوازده 
کار  برخالف رشته شان در بخش های مرکزی لوی سارنوالی 
کشور به 465 تن  می کنند، در حالی که این رقم در والیات 

می رسد.
اداره  و  ریاست جمهوری  تصمیم  که  گفت  جالل 

دیگر شده است و هم چنان نبودن رقابت سالم یکی از 
دالیل عمده بی کاری در شهرها می باشد.

که واردات و  که همین حاال ده روز شده است  وی افزود 
صادرات در بندر حیران متوقف می باشد چون بازرگانان 
کنند  کاال های شان را وارد  نمی توانند به صورت درست 

سپری  با  یادشده  سارنوال های  تا  بود  این  لوی سارنوالی 
کردن ارزیابی از بخش های مسلکی به بخش های اداری 
دانشکده های  فارغان  جذب  برای  زمینه  و  شوند  گماشته 

شرعیات و حقوق در بخش های لوی سارنوالی مهیا شود.
به  سارنوال ها  ارزیابی  که  گفت  لوی سارنوالی  مقام  این 
که در میان  با سوءتفاهمی  اما  نبوده  برکناری آن ها  هدف 
چند سارنوال مطرح شد، تنها نزدیک به 30 سارنوال آماده 

ارزیابی شده بودند.
اقدام  مجلس  نمایندگان  از  شماری  آن که  با 
ریاست جمهوری و لوی سارنوالی را برای آزمون سارنوال ها 
مخالف قانون اداره ی لوی سارنوالی می داند، اما بسیاری 
در  اصالحات  از  که  کردند  بیان  مجلس  نمایندگان  از 

گیرد. بخش های عدلی و قضایی پشتیبانی صورت 

کند  و باید وزارت تجارت در تصمیم  خود تجدید نظر 
کاروبار هم می باشد،  که فصل  در غیر آن در فصل بهار 
رکود تجارتی بیشتر خواهد شد. در همین حال شماری 
رفتن  بلند  که  می گویند  نیز  بلخ  والیت  بازرگانان  از 
گمرکی باعث مهیا شدن زمینه برای واردات  تعرفه های 
گردیده است و هم چنان رقابت  قاچاق در والیت بلخ 

سالم را از میان برده است.
در  ساختمانی  بخش  بازرگانان  از  تن  یک  اسداهلل 
ولی  می کردیم  وارد  گول  سیخ  »ما  می گوید:  بلخ  والیت 
حاال محصول از ده درصدد به 16 درصد فی تن رسیده 
سیخ  ولی  کنیم  وارد  گول  سیخ  نمی توانیم  ما  که  است 
گول به صورت قاچاقی وارد می شود و باعث پایین آمدن 
گر  گردیده است.« به گفته او ا سطح عایدات دولت نیز 
تاجران  نکند  نظر  تجدید  خود  تصمیم های  در  دولت 
کرد و بی کاری روزبه روز بیشتر خواهد  کار نخواهند  دیگر 

شد.
سید عبداهلل یکی دیگر از بازرگانان والیت بلخ نیز از بلند 
و  کرده  نگرانی  ابراز  گمرکی  محصوالت  یک باره  رفتن 
گردیده  گمرکی باعث  که بلند رفتن محصوالت  می گوید 

کنند. که تاجران میلیون ها دالر ضرر  است 
که در حیرتان  احمدفواد، نماینده یک شرکت تجارتی 
گمرکی  محصول  بودن  »بلند  می گوید:  داشت  فعالیت 
که تمام شرکت ها  گردیده است  در بندر حیرتان باعث 
آن جا  بروند،  آقینه  و  شیرخان  بندر های  به  بندر  این  از 
بلند  حیرتان  در  چرا  نمی دانم  است  کم تر  محصول 
شهر  در  کارگران  از  شماری  هم  سویی  از  می باشد.« 
گاهی  که  کرده می گویند  کار شکایت  مزارشریف از نبود 
کار  هیچ  چون  نمی توانند  کرده  پیدا  کار  هم  روز  ده  تا 

ساختمانی نیست.
»همه چیز  می گوید:  مزارشریف  شهر  باشنده  محمدامین 
کار  تجار  است.  گم  پول  نیست.  کار  ولی  است  ارزان 
ما  نکنند  کار  تجار  گر  ا نیست.  امنیت  چون  نمی کنند، 

هم بی کار می مانیم.«

شریفی بلخابی، نماینده مردم سرپل در مجلس نمایندگان 
قانون  و  اساسی  قانون  خالف  بر  رییس جمهور  که  گفت 
سارنوال  ها  از  لوی سارنوالی  اداره ی  ساختار  و  تشکیل 
اجازه  نباید  لوی سارنوالی  اداره ی  و  است  گرفته  امتحان 

کاری را به ریاست جمهوری می داد. چنین 
که  گفت  اما  تخار  مردم  نماینده  ذکی،  قدرت اهلل 
نمایندگان مجلس خواهان اصالحات در اداره های عدلی 
درست  سارنوال ها  از  ارزیابی  شیوه ی  ولی  قضایی اند  و 

نبوده است.
در  بلخ  مردم  نماینده  نور صافی،  گاللی  از جانب دیگر، 
موجویت  از  مردم  کثریت  ا که  گفت  نمایندگان  مجلس 
و  دارند  شکایت  قضایی  و  عدلی  اداره های  در  فساد 
نمایندگان مجلس از تالش حکومت برای اصالحات در 

کنند. کشور پشتیبانی  لوی سارنوالی 
مبارزه با فساد

مجلس  نمایندگان  به  هم چنین  لوی سارنوالی  سرپرست 
کار  سرپرست  به عنوان  وی  که  ماهی  سه  در  که  گفت 
که  کارمند دولت  که شامل 6 سارنوال  و 7  می کند، 13 تن 

متهم به رشوه ستانی بودند، بازداشت شده اند.
به گفته  او، وظیفه دو سارنوال بخش مبارزه با فساد اداری 
به  نبود،  قبول  قابل  لوی سارنوالی  برای  عملکردشان  که 

حالت تعلیق درآمده است.
کشور به ویژه  که فساد اداری در اداره های  کرد  جالل تایید 
در لوی سارنوالی وجود دارد اما از مردم و نمایندگان مجلس 
پشتیبانی  را  لوی سارنوالی  فساد  با  مبارزه  در  تا  خواست 

کنند.
که وی در مبارزه با فساد  کرد  کید  سرپرست لوی سارنوالی تا
که شواهدی از رشوه ستانی  اداری مصمم بوده و در صورتی 
حکومت  مختلف  بخش  های  در  مسووالن  و  مقام ها 

کرد. به دست بیاورند، به گونه جدی برخورد خواهند 
با آن که برخی نمایندگان مجلس ریاست منابع بشری اداره  
متقاضیان  از  رشوت  درخواست  به  متهم  را  لوی سارنوالی 
سرپرست  اما  کردند  متهم  لوی سارنوالی  اداره   در  کار 
کار در بخش های  گفت از آن جایی تقاضای  لوی سارنوالی 
را  آن ها  توان جذب  اداره   این  و  بوده  بیشتر  لوی سارنوالی 
که در ریاست منابع بشری  ندارد، بیشتر مردم فکر می کنند 

این اداره  فساد موجود است.
در  شواهدی  هرگاه  کرد  کید  تا اما  لوی سارنوالی  سرپرست 
زمینه وجود فساد در ریاست منابع بشری آن ها وجود داشته 

کرد. باشد، وی در برابر آن اقدام قانونی خواهند 

رگانان بلخ: باز

در صورت عدم همکاری دولت 
فعالیت نمی کنیم

سرپرست لوی سارنوالی: 

ارزیابی از سارنواالن به دستور رییس جمهور 
انجام شده است

 قدرت اهلل جاوید

 شکوهمند - مزارشریف

ACKU



سه شنبه 18 حمل 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2106 
بحران یمن و ایجابات 
منافع ملی افغانستان

ویکرد را در قبال  حال پرسش این است که منافع ملی کشور ما اتخاذ چه نوع ر
ی که در  این بحران ایجاب می کند؟ به نظر می رسد برای افغانستان به عنوان کشور
ی قدرت های منطقه ای درگیر در این منازعه قرار دارد و خود در  همسایگی و هم جوار
بحران ثبات و امنیت به سر می برد، تالش برای دور نگهداشتن کشور از این تنش و 
ویی بهترین گزینه می توانست باشد که با کمال تاسف چنین نشد. ویار ر



فیفا:

حکومت در مورد اصالحات 
انتخاباتی تشریفاتی عمل می کند

همسایگی  در  که  کشوری  به عنوان  افغانستان  برای  می رسد 
قرار  منازعه  این  و هم جواری قدرت های منطقه ای درگیر در 
تالش  می برد،  سر  به  امنیت  و  ثبات  بحران  در  خود  و  دارد 
بهترین  رویارویی  و  این تنش  از  کشور  برای دور نگهداشتن 
کمال تاسف چنین نشد. بیانیه  که با  گزینه می توانست باشد 
ریاست جمهوری مبنی بر حمایت از موضع عربستان سعودی 
سوال  عالمت  شریفین  حرمین  از  دفاع  استدالل،  با  آنهم 
بزرگی را در برابر دستگاه دیپلوماسی و پالیسی سازان سیاست 

خارجی ما قرار داده است. 
با توجه به این که سیاست خارجی افغانستان به لحاظ سنتی 
در قبال جنگ ها و منازعات بین المللی از قبیل جنگ های 
جهانی اول و دوم و حتا جنگ سرد، مبتنی بر اصل بی طرفی 
دولت  کثیرالمحور  رویکرد  این که  به  توجه  با  و  است  بوده 
کاستی هایش،  کرزی به رغم  پیشین به زعامت رییس جمهور 
در راستای نوعی توازن منطقه ای و بین المللی تفسیر می شد.، 
هیچ وجه  به  بحران  این  در  جانبدارانه  سیاست  اتخاذ 
باشد. چنین  تفسیر  قابل  ما  ملی  منافع  راستای  در  نمی تواند 
گرایشی در سیاست خارجی ما می تواند بر آسیب پذیری های 

گواری را در پی داشته باشد.  ما افزوده و عواقب نا
که فکر  موضع جانبدارانه در این بحران بیشتر از دست آوردی 
که ما  می شود برای ما داشته باشد، هزینه دارد. از یاد نبریم 
نیاز به همسوسازی  کشور خود  برای تامین صلح و ثبات در 
ما  داریم.  خود  جهانی  و  منطقه ای  شرکای  و  همسایگان 
می بریم  سر  به  ملت سازی  دولت-  ابتدایی  مراحل  در  هنوز 
و  سمت  و  زبان  و  قومیت  دیوارهای  از  عبور  تا  درازی  راه  و 
در  مداخله  این رو  از  داریم.  پیش  در  خوب  حکومتداری 
اطراف  از  یکی  از  جانبدارانه  موضع  با  یمن  مثل  بحرانی 
بحران موجب تحریک طرف های دیگر می شود و از زوایای 

مختلف ما را متضرر می سازد. 
از جانب دیگر با توجه به مواضع برخی از رهبران حکومت 
وحدت ملی و مقامات ارشد حکومت پیشین و برخی رهبران 
نکته سنجی های  و  مالحظات  می شود  احساس  جهادی 
بیانیه لحاظ  این  نیز در  و رهبران جهادی  خود دولت مردان 
قضیه  خارجی  بعد  از  جدای  امر  این  است.  نگردیده 
استحکام حکومت وحدت ملی را نیز با خطر مواجه می سازد 
از  گالیه  و  مخالفت  صدای  که  نیست  اولین بار  این  زیرا 
درون ارگ شنیده می شود بلکه بارها شاهد چند صداهایی 

بوده ایم.

چگونگی  مورد  در  نظرسنجی  یک  افغانستان، 
مجلس  اعضای  میان  در  انتخاباتی  اصالحات 

نمایندگان نیز انجام داده است.
مجلس  اعضای  از  تن   126 که  نظرسنجی  این  در 
سیستم  تغییر  روی  داشته،  شرکت  نمایندگان 
در  احزاب  حضور  و  تقویت  به  منجر  که  انتخاباتی 
که  می گوید  فیفا  است.  شده  کید  تا شود  انتخابات 
جدی  نیاز  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  نتایج 
اعضای  هم چنین  است.  انتخاباتی  اصالحات  به 
اصالحات  انجام  با  که  گفته اند  نمایندگان  مجلس 
نیز  جزا  قانون  در  انتخاباتی  جرایم  باید  انتخاباتی، 
تعریف شده و برای متخلفین انتخاباتی جزا در نظر 
موسسه  نظرسنجی  در  که  نمایندگانی  شود.  گرفته 
داشته،  شرکت  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
اشخاص  مالی  کمک های  شدن  محدود  روی 
تغییر  و  انتخابات  نامزدان  به  حقیقی  و  حکمی 
از دفتر والیتی  کمیسیون انتخابات  اداره های والیتی 

کرده اند. کید  کمیسیون والیتی نیز تا به 
که شصت  ونه  کی است  هم چنین نظرسنجی فیفا حا
در  نمایندگان  مجلس  فعلی  اعضای  از  درصد 
و  می کنند  شرکت  آینده  پارلمانی  انتخابات 
این  در  تاهنوز  که  گفته  دیگر  درصد  بیست وشش 
و شش  بیست  فیفا،  به گفته  نگرفته اند.  تصمیم  باره 
که  گفته اند  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  درصد 
پس از مشوره با موکلین شان، در مورد حضورشان در 

گرفت.  انتخابات آینده تصمیم خواهند 
این  در  نمایندگان  مجلس  اعضای  بیشتر  هرچند 
به منظور  انتخابات  سیستم  تغییر  روی  نظرسنجی 
احزاب  این  مشارکت  و  سیاسی  احزاب  تقویت 
هشتادونه  آن هم  با  اما  کرده،  کید  تا انتخابات  در 
در  حزبی  کدام  آدرس  از  که  گفته اند  درصدشان 
نخواهند  انتخاباتی  مبارزات  وارد  آینده  انتخابات 
مجلس  فعلی  اعضای  از  درصد  هفت  تنها  شد. 
آینده  پارلمانی  انتخابات  در  که  گفته اند  نمایندگان 
از آدرس ایتالف ها و احزاب سیاسی نامزد انتخابات 

خواهند شد.
در  دارند  تصمیم  که  نمایندگانی  این حال،  با 
نبود  به  نسبت  کنند،  شرکت  نیز  آینده  انتخابات 
کمیسیون های  کارمندان  بی طرفی  حفظ  امنیت، 
انتخاباتی و مدیریت ضعیف انتخابات ابراز نگرانی 
کرده اند. مداخله زورمندان، دوری محالت رای دهی 
و نبود امکانات الزم در این محالت و رقابت ناسالم 
میان نامزدان انتخابات از جمله موارد دیگری است 

که توسط نمایندگان مطرح شده است.
از  پیش  باید  پارلمانی  انتخابات  قانون،  براساس 
گزارش ها  از  برخی  اما  شود،  برگزار  امسال  سرطان 
که این انتخابات تا یک سال دیگر به  کی است  حا

تاخیر خواهد افتاد.

که  است  خاورمیانه  جنوب غربی  کشورهای  از  یکی  یمن 
در پی امواج بهار عربی در سال 2011 وارد بحران شد. علی 
کشور  عبداهلل صالح پس از 21 سال از ریاست جمهوری این 
انتخابات  برگزاری  با  رفت.  کنار  مردمی  اعتراضات  اثر  بر 
هادی  منصور   2012 فبروری  در  تک نفره  ریاست جمهوری 
فرقه ای  صبغه  با  سیاسی  منازعات  ولی  رسید،  قدرت  به 
گروه انصاراهلل به رهبری حوثی ها و القاعده  به خصوص بین 
ادامه یافت. حوثی ها در اعترضات علیه علی عبداهلل صالح 
جایگاه شان  به  نسبت  ولی  داشتند  نقش  وی  سقوط  و 
حوثی ها  گردیدند.  ناراضی  نیز  جدید  سیاسی  نظام  در 
و  شمال  نواحی  کن  سا عمدتا  و  هستند  زیدی مذهب  که 
کشور  گذشته صنعا پایتخت این  شمال غربی یمن، در سپتامبر 

کردند و حکومت وحدت ملی را اعالم داشتند.  را تصرف 
دولت منصور هادی در 21 جنوری سال روان استعفای خود 
گرفت و شهر  را اعالم داشت و یک ماه بعد این استعفا را پس 
که  کرد. عدن شهر بندری است  عدن را پایتخت خود اعالن 
که تحت تاثیر جنگ سرد،  در سال های 1962 تا 1990 زمانی 
کشور شمالی )جمهوری عربی یمن( و جنوبی  یمن نیز به دو 
)جمهوری دموکراتیک یمن( تقسیم شده بود، پایتخت یمن 
قرار  هجوم  مورد  نیز  را  عدن  حوثی ها  زمانی که  بود.  جنوبی 
 26 از  عربستان  رهبری  به  عربی  کشورهای  ایتالف  دادند 
آغاز  را  حوثی ها  مواضع  علیه  هوایی  حمالت  سلسله  مارچ 
کنون نیز ادامه دارد و طبق فیصله اتحادیه عرب  که تا کردند 
در شرم الشیخ مصر احتمال اعزام نیروی زمینی نیز وجود دارد. 
حمام  به  و  می کند  سپری  را  حساس  و  دشوار  روزهای  یمن 
خون تبدیل شده است در حالی که دیپلومات ها و شهروندان 
تلفات  میزان  بر  می شوند  خارج  یمن  از  دیگر  کشورهای 
بعد داخلی بحران  از  نظر  افزوده می شود. صرف  یمنی های 
که  یمن، آن سوی این بحران نوعی رقابت و منازعه ای است 
که در اصل  بین قدرت های منطقه ای وجود دارد. منازعه ای 
جنبه سیاسی دارد و جنگ برای استیال و هژمونی منطقه ای 
است اما رنگ و بوی فرقه ای به آن داده شده است. از این رو 
باالیی  پتانسیل  عراق  و  سوریه  بحران  امتداد  در  منازعه  این 
فرامنطقه ای  حتی  و  منطقه ای  قدرت های  رویارویی  برای 
و  پنهان  به شکل  صف آرایی  چنین  می شود  احساس  و  دارد 

گرفته است.  اشکار صورت 
چه  اتخاذ  ما  کشور  ملی  منافع  که  است  این  پرسش  حال 
به نظر  می کند؟  ایجاب  بحران  این  قبال  در  را  رویکرد  نوع 

فیفا،  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه 
برای  ملی  وحدت  حکومت  بی توجهی  به  نسبت 
که  کرده می گوید  اصالحات انتخاباتی ابراز نگرانی 
تشریفاتی  کنون  تا انتخاباتی  اصالحات  راستای  در 

عمل شده است.
روز  فیفا،  اجرایی  رییس  رشید،  محمدیوسف 
خبری  نشست  یک  در  حمل،  هفدهم  دوشنبه، 
اصالحات  به  نسبت  حکومت  بی توجهی  که  گفت 
مورد  در  دولت  و  مردم  تا  شده  باعث  انتخاباتی، 
گفت:  شفافیت انتخابات آینده بی اعتماد شوند. او 
طرف  از  که  تالش هایی  می شود  دیده  که  »قسمی  
کم توجهی   حکومت در این زمینه صورت می گیرد و 
که در این قسمت وجود دارد، ما از آن نگران هستیم. 
حکومت وحدت ملی یک سلسله تعهداتی به ملت 
انتخاباتی  اصالحات  موضوع  که  داده  افغانستان 
در  که  می بینیم  اما  است.  شان  تعهدات  صدر  در 
و همان طوری که  این قسمت بی توجهی وجود دارد 
رییس  است.«  نشده  پرداخته  می شد،  پرداخته 
شش  که  می بینیم  »ما  افزود:  هم چنین  فیفا  اجرایی 
زمینه  در  پیشرفتی  اصال  که  شده  سپری  قسمی  ماه 
اصالحات انتخاباتی وجود نداشته است. حکومت 
تشریفاتی  شکل  به  بیشتر  قضیه  این  مورد  در  هم 
برخورد می کند نه به عنوان یک نیاز اساسی جامعه.«
موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان می افزاید 
توسط  که  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  که 
آن  اعضای  نیز،  شده  ایجاد  ریاست جمهوری 
محمدیوسف  به گفته  هستند.  وابسته   و  غیرمسلکی 
کمیسیون وابسته به رییس  رشید، بیشتر اعضای این 
هم چنین  وی  هستند.  اجرایی  رییس  و  جمهور 
کامل برای انجام  کمیسیون صالحیت  که این  گفت 

اصالحات انتخاباتی ندارد.
کشور، اول حمل با صدور  اشرف غنی، رییس جمهور 
اصالحات  انجام  مامور  را  ویژه ای  کمیسیون  فرمانی 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی  کرد. ایجاد  انتخاباتی 
از جمله مواد مهم توافق نامه سیاسی رهبران حکومت 
عبداهلل،  عبداهلل  و  اشرف غنی  است.  ملی  وحدت 
امضای  با  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پیش 
کمیسیون اصالحات  یک توافق نامه سیاسی، ایجاد 
حکومت  کاری  اولویت های  جمله  از  را  انتخاباتی 

وحدت ملی خوانده بودند.
صدور  از  پس  که  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
کنون  فرمان رییس جمهور در اول حمل ایجاد شده تا
نهادهای  در  اصالحات  برای  را  خاصی  اقدامات 
کمیسیون  ریاست  است.  نداده  انجام  انتخاباتی 
اصالحات انتخاباتی را شکریه بارکزی عضو مجلس 
و رییس اجرایی حکومت  به عهده دارد  نمایندگان 
کمیسیون مخالف است. وحدت ملی با ترکیب این 

عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  همین حال،  در 
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دیدار موفقانه رهبران افغانستان از ایاالت متحده امریکا، نه تنها 
توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرد، بلکه یک چشم انداز 
مثبت از کشوری که 4 دهه جنگ را پشت سر گذاشته است، 
به جهانیان ارایه نمود. این در حالی است که اکثریت افغان ها 

مخالف زندگی کردن با ایدیولوژی کهنه و زندگی گذشته هستند. 
آن ها خواهان مبارزه بر ضد تمام نابرابری ها می باشند. در حال 

حاضر افغان ها با معیار های بهتر رفاهی زندگی می کنند.

و روزنه های جدید به سوی آینده
افغانستان

با  بنیادی کینه و دشمنی  به صورت  رییس جمهور غنی 
پاکستان را، چنان که در زمان حکومت کرزی شاهد آن 
بودید کنار گذاشته است. برای اثبات این حسن نیست، 
طالبان،  رژیم  سرنگونی  از  بعد  بار  نخستین  برای  وی 
تعدادی از سربازان افغان را برای آموزش به پاکستان 
رییس جمهور  رهبری  تحت  افغانستان  است.  فرستاده 
هماهنگی  هیچ گونه  از  که  است  کرده  تعهد  غنی، 
برای تامین امنیت پاکستان در جنگ با تحریک طالبان 
پاکستانی دریغ نخواهد کرد. در مقابل دولت پاکستان 
نیز وعده سپرده است که تالش های شورشیانی را که 
به سر می برند  افغانستان  پاکستان و  بین  امتداد مرز  در 
خنثا  می دهند  قرار  حمله  مورد  را  افغانستان  دولت  و 
خواهد کرد. از همه مهم تر این که، پاکستان تعهد کرده 
است که طالبان را برای گفتگو های درازمدت صلح با 

دولت افغانستان تشویق کند.
افغانستان  حکومت  مخالف  شورشیان  با  آشتی 
روند  این  است.  صلح  گفتگو های  از  دیگری  بخش 
داشته  قبال  در  را  امنیتی  مثبت  نتایج  که  صورتی  در 
گروه های  البته  کرد.  مخالفت  آن  با  نمی توان  باشد، 
خواهند  حاضر  مصالحه  و  گفتگو  به  زمانی  شورشی 
از  عده ای  بنا  کنند.  احساس  امن  را  خودشان  که  شد 
کارشناسان عقیده دارند که آشتی با شورشیان مخالف 
در افغانستان، جواب تمام سوال ها نیست و باید به این 
پرسش ها جواب منطقی داده شود. به گونه مثال، این که 
چگونه طالبان می توانند در ساختار حکومت افغانستان 
از  تاییدناشده ای  خبر های  حالی که  در  شوند.  سهیم 
بعضی  پیشنهاد  از  حکایت  غنی  رییس جمهور  سوی 

دارد.  طالبان  برای رهبری  از وزارت خانه ها و والیات 
را  رییس جمهور  خواست  این  طالبان  که  صورتی  در 

بپذیرند، نتیجه اش چه خواهد شد؟
درون  در  بزرگ  تقسیم بندی های  آن طرف،  از 
افغانستان  حکومت  با  گفتگو ها  شدن  عملی  بر  طالبان 
توسط  که  طالبان،  سیاسی  بخش  یک  می شود.  دیده 
اخترمحمد منصور رهبری می شود، خواهان گفتگو های 
صلح است، در حالی که عبدالقیوم ذاکر، خواستار ادامه 
جنگ می باشد. عده ای از طالبان خروج مکمل سربازان 
گفتگو های  پیش شرط  به عنوان  را  افغانستان  خارجی 
یکی  می تواند  خواست  در  این  کرده اند.  تعیین  صلح 
باشد.  صلح  گفتگو های  راه  سر  بر  جدی  موانع  از 
نیروهای  زودهنگام  هرگز خروج  غنی،  رییس جمهور 
امریکایی از افغانستان را نخواهد پذیرفت. ممکن است 
شدن  پیچیده تر  سبب  امریکا  با  افغانستان  نیک  روابط 
پاکستان  اگر  حتا  گردد.  طالبان  با  صلح  گفتگو های 
که  سوالی  کند؛  تشویق  گفتگو  و  آشتی  به  را  طالبان 
باقی می ماند این است که تالش پاکستان در این زمینه 

چقدر موثر خواهد بود.
حال آیا تمام انگیزه ها و تالش هایی را که رییس جمهور 
سنجیده  است،  داده  انجام  پاکستان  به  رابطه  در  غنی 
شاید  یا  نیست؟  موجود  واقعیت های  خالف  و  شده 
پاکستان  به  مقدماتی  پیشنهاد  و  اشرف غنی  تیزهوشی 
را نشان دهد. عده ای از کار شناسان می پرسند که آیا 
پوشیده  همه چیز  کابل،  امور  در  اسالم آباد  دخالت  با 
شده و فراموش خواهد شد. علی رغم حسن نیت ایجاد 
شده، آزردگی های بی شماری وجود دارد و آشتی بین 
پاکستان و افغانستان با وجود تغییرات دیپلوماتیک زمان 
طوالنی را در بر خواهد گرفت. رییس جمهور غنی باید 
از خویش بپرسد که در قبال تالش هایی که انجام داده 
است، چه چیزی را از پاکستان به دست خواهد آورد؟ 
را  طالبان  که  کند  تشویق  را  پاکستان  می تواند  او  آیا 
مجبور سازد یکی از دو راه را انتخاب کنند: شرکت در 
گفتگوی های صلح با دولت افغانستان یا ترک قلمروه 

این دولت؟
یک  نپذیرفتن  به دلیل  غنی،  رییس جمهور  اگرچه 
پیشنهاد بزرگ جنگ افزار از سوی هند، مورد تحسین 
پاکستان قرار گرفت. موسسات نظامی  پاکستان دالیل 
سربازان  آموزش  دارند.  بودن  راضی  برای  زیادی 
دیرینه  آرزوهای  جمله  از  آباد،  ابوت  مرکز  در  افغان 
هندوستان  با  موازنه  آموزش  این  است.  بوده  پاکستان 
به وجود  می دهد  آموزش  را  افغانستان  سربازان  که  را 
خواهد آورد. اداره اوباما، نیز بهبود روابط بین افغانستان 
و پاکستان را مورد ستایش قرار داده است. بنا همه چیز 
می رسد.  به نظر  عالی  اسالم آباد  برای  حاضر  حال  در 
شاهد  است  مشکل  پاکستان،  حضور  بدون  اگرچه، 
پایان جنگ در افغانستان باشیم. بنا بازسازی افغانستان، 
به کار مشترک نیاز دارد و بدون حضور هند این کار 

ناممکن به نظر می رسد.

اگرچه رییس جمهور غنی، 
به دلیل نپذیرفتن یک 

پیشنهاد بزرگ جنگ افزار 
از سوی هند، مورد تحسین 

پاکستان قرار گرفت. 
موسسات نظامی  پاکستان 
دالیل زیادی برای راضی 

بودن دارند. آموزش سربازان 
افغان در مرکز ابوت آباد، 
از جمله آرزوهای دیرینه 
پاکستان بوده است. این 

آموزش موازنه با هندوستان 
را که سربازان افغانستان 

را آموزش می دهد به وجود 
خواهد آورد. اداره اوباما، نیز 

بهبود روابط بین افغانستان 
و پاکستان را مورد ستایش 

قرار داده است.

سه شنبه 18 حمل 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2106

در یک کشور، با اقتصاد و دولتداری مرتبط می باشد. 
بنا در حال حاضر، دگرگونی در پالیسی های خارجی، 
بیش از هر زمان دیگر در حکومت وحدت ملی قابل 
رویت است. همزمان با سپری شدن 6 ماه از حکومت 
حمایت  جلب  به  موفق  افغانستان  غنی،  رییس جمهور 
ایاالت متحده امریکا گردیده و نگاه پاکستان نیز نسبت 

به افغانستان تغییر کرده است. 
ملی  وحدت  حکومت  عمر  از  ماه  چند  حالی که  در 
می گذرد، رییس جمهور غنی و رییس اجرایی عبداهلل 
حامد  ریاست جمهوری  دوره  به  تناسب  در  عبداهلل، 
کرزی، هماهنگی بهتری با امریکا دارند. رییس جمهور 
تالش های  از  شده  ایجاد  فرصت  از  استفاده  با  غنی، 
کمک های  امنیت،  تامین  برای  امریکا  متحده  ایاالت 
یک  مدت  در  کشور  این  که  را  اقتصادی  و  مالی 
عمیق  شکل  به  است  کرده  افغانستان  به  دهه  نیم  و 
اوباما،  از بارک  سپاسگزاری کرد. رییس جمهور غنی 
رییس امریکا تقاضا کرد، حدود 10000 سرباز، همراه 
دو مرکز نظامی اش را در افغانستان نگهدارد. امریکا به 
در خواست دولت افغانستان پاسخ مثبت داد. این کار 
زمانی صورت گرفت که شورشیان طالب خود را برای 

جنگ در فصل بهار آماده می کردند. 
را  مهمی   نکات  غنی،  رییس جمهور  دیگر،  سوی  از 
در رابطه به موضوع پاکستان برجسته ساخت؛ آن هم 
درست زمانی که عالقه مندی های استراتژیک افغانستان 
و پاکستان همسان و برابر نیست. یک تعداد زیادی از 
گروه های سیاسی در دو کشور تالش دارند زمینه های 
سازند.  مساعد  گفتگو  برای  را  بیشتر  هماهنگی های 

جان  امریکا  فقید  رییس جمهور  مشهور  جمله  به  نظر 
در  اشرف غنی،  افغانستان  رییس جمهور  ِکنیدی،  اف 
است  گفته  امریکا  متحده  ایاالت  از  دیدارش  جریان 
»حاال پرسش این نیست که ایاالت متحده امریکا برای 
افغانستان چه خواهد کرد؟ »بلکه« پرسش این است که 
برای جهان چه خواهد کرد؟«  و  برای خود  افغانستان 
آوردن  در  حرکت  به  برای  که  می دانست  ِکنیدی 
باید روی عالقه و آرزوی دیرینه آن ها کار  مردمش، 
چالش ها  بر  بتوانند  که  کند  تشویق  را  آن ها  و  کرده 
خوبی  به  غنی  رییس جمهور  آیند.  فایق  مشکالت  و 
می داند که رهبر و پیروانش، باید با بینش مشترک روی 
محور واحد کار کرده و نظریات را شریک سازند. در 
زدن  حرف  با  تنها  ناهماهنگی،  موجودیت  صورت 

نمی توان تغییر به وجود آورد.
متحده  ایاالت  از  افغانستان  رهبران  موفقانه  دیدار 
امریکا، نه تنها توجه رسانه های جهان را به خود جلب 
کرد، بلکه یک چشم انداز مثبت از کشوری که 4 دهه 
جنگ را پشت سر گذاشته است، به جهانیان ارایه نمود. 
این در حالی است که اکثریت افغان ها مخالف زندگی 
هستند.  گذشته  زندگی  و  کهنه  ایدیولوژی  با  کردن 
آن ها خواهان مبارزه بر ضد تمام نابرابری ها می باشند. 
در حال حاضر افغان ها با معیار های بهتر رفاهی زندگی 
برای  را  زیادی  قربانی های  این که  علی رغم  می کنند. 
و  مالی  کمک های  آن هم  با  داده اند،  صلح  تامین 
قادر  را  افغانستان  مردم  خارجی،  کشورهای  تخنیکی 
چه  اگر  یابند.  دست  بیتشتری  اهداف  به  که  می سازد 
چالش ها و مشکالت زیادی در کشور موجود است اما 
با وجود آن یک بخش بزرگ از دختران برای آموزش 
در سراسر افغانستان، به مکاتب می روند. هزاران جوان 
به موسسات تحصیالت  افغان برای آموزش های عالی 

عالی و خصوصی برای فراگرفتن می روند. 
گذشته  سال  موجوده،  نگرانی های  تمام  خالف  بر 
گردید.  قدرت  صلح آمیز  انتقال  به  موفق  افغانستان، 
این تغییر قدرت سبب اتحاد گروه های قومی  مختلف 
یک  شد.  ملی  وحدت  حکومت  محور  بر  افغانستان 
مقوله شناخته شده هست که مردم افغانستان در مقابل 
اند. حاال رییس جمهور غنی و  انعطاف پذیر  یک دیگر 
رییس اجرایی عبداهلل عبداهلل در حالی که شریک در 
قدرت اند حکومت را نیز رهبری می کنند. نظم عمومی  

نویسنده: وینای کورا

برگردان: ضیا صادق

منبع: دیلی تایمز

ACKU



 دای چوبانی

منتشر  زندگی نامه  طبق  امیرالمومنین: 
 1339 سال  در  امیرالمومنین  شده، 
از  پس  و  آمده  دنیا  به  همت  چاه  در 
بر  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  حمله 
رها  را  خود  دینی  تحصیل  افغانستان 

کرده و به صفوف مجاهدین پیوسته.
هنوز  زندگی نامه اش  غیرالمومنین:  امیر 
منتشر نشده؛ اما ما می دانیم که در سال 
1339 در چاه همت به دنیا نیامده و پس 
از حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق بر 
افغانستان به تحصیل غیردینی ادامه داده 

و به صفوف مجاهدین نپیوسته. 
امیرالمومنین: بسیار خوش طبع است و 
دارد.  خاص  عالقه  هفت  آرپی جی  به 
خانه  نمی شود.  عصبانی  و  است  آرام 
کشور  از  خارج  در  بانکی  حساب  و 
شوخ  و  است  برخورد  خوش  ندارد. 
هیچ گاه خودش  و  دارد  ویژه ای  طبعی 

را برتر از همراهانش نمی داند.
طبع  خوش  بسیار  غیرالمومنین:  امیر 
نیست ولی گاهی بیش از اندازه خوش 
طبع می شود که تحملش برای رسانه ها 
تغییر دسترخوان مردم  به  مشکل است. 
می کند  سعی  و  دارد  خاص  عالقه 
آرام  باشد.  داشته  نان  همیشه  نانوایی 
و  خانه  می شود.  عصبانی  و  نیست 
کشور  از  خارج  در  بانکی  حساب 
است  برخورد  خوش  امریکا  در  دارد. 
شوخ  می بیند  را  کری  جان  وقتی  و 
طبعی ویژه اش گل می کند. هیچ وقت 
خودش را از همراهانش برتر نمی بیند؛ 
مگر این که همراهانش سعی کنند خود 

را با او برابر بدانند. 
بسیار  شریعت  انفاذ  به  امیرالمومنین: 
عالقه مند است و عنعنه را بسیار دوست 
دارد. از حمله عربستان بر یمن حمایت 
یک  مجاهدت  جریان  در  می کند. 

چشمش را از دست داده است. 
با  قسمت  این  در  غیرالمومنین:  امیر 
ایشان  فقط  ندارد.  تفاوت  امیرالمومنین 
هر دو چشمش را از دست داده است و 

این روزها واقعا چیزی را نمی بیند. 
تحت  به شدت  آن که  با  امیرالمومنین: 
در  تغییری  است،  دشمن  تعقیب 
فعالیت های روزانه اش ایجاد نشده است 
افغانستان و  و هر روز در جریان وقایع 

جهان قرار می گیرد. 
امیر غیرالمومنین: به شدت تحت تعقیب 
مردم است و تا هنوز سه بار به عربستان 
چیزی  افغانستان  وقایع  از  کرده.  فرار 
نمی داند. مخصوصا در مورد آدم ربایی.

زندگی نامه امیرالمومنین
 و امیر غیرالمومنین
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کم آب در ساعاتی که چشم ها باز هستند مورد تایید 
است که  این  بر  امروز  دانشمندان  اعتقاد  ولی  بودند، 
آن  از  بیشتر  خیلی  چشم  نیاز  مورد  اکسیجن  مقدار 

چیزی است که در گذشته فکر می شد.
لینزهای نرم معمولی که کم تر از ۵۵ درصد آب داشته 
باشند چشم را با کمبود آکسیجن حتا در ساعاتی که 

چشم های باز هستند، مواجه می سازند.
منظور از لینزهای نرم معمولی کم آب چیست؟

که  است  ماده ای  جنس  از  معمولی  نرم  لینزهای 
نوع  ماده  این  می شود.  یاد  »هما«  نام  به  اصطالحا 
پالستیک مخصوص شبیه اسفنج ظرف شویی است که 
می تواند مقدار آب را جذب کند. این پالستیک های 

اسفنجی را به نام پالستیک های هایدروژل می نامند.
دو  پالستیکی  ماده ی  این  داخل  به  آب  جذب شدن 

علت عمده دارد: 
که  است  لینز  در  آب  وجود  علت  به  لینز  نرمی  
زیادی  مقدار  می شود  سبب  لینز  در  آب  موجودیت 
لینز  از  آکسیجن  و  شود  حل  لینز  آب  در  آکسیجن 
به  که  را  لینزها  نوع  این  برسد.  چشم  به  کرده  عبور 
عبور  را  آکسیجن  بافت شان،  در  آب  وجود  واسطه 
می کنند.  یاد  معمولی  نرم  لینز های  نام  به  می دهند 
دارد که در آن ها  نرم وجود  لینزهای  نوعی جدیدتر 

است  یافته  انعکاس  طوری  سیاسی،  پاسپورت های 
که گویا تمامی بیشتر از 4000 پاسپورت سیاسی به 
پاسپورت  مستحق  که  است  گردیده  توزیع  کسانی 

آکسیجن برای عبور کردن از لینز نیازی به موجودیت 
سیلیکون  نام  به  ماده ای  لینزها  این  در  ندارد.  آب 
به  نیازی  )عامل عبوردهنده آکسیجن( وجود دارد و 
در  این،  وجود  با  نیست.  آکسیجن  عبور  برای  آب 
نیز مقداری آب قرار  لینزها  ترکیب ماده سازنده این 
می دهند تا لینز نرم بماند تا به چشم نه چسبد. این نوع 
لینزها را لینز نرم سیلیکون هایدروژل می گویند که از 
نوعی لینزهای نرم معمولی نیستند. اگر کم آب باشند 

آکسیجن زیاد را از خود عبور می دهند.
فعال  هایدروژل(  )سیلیکون  غیرمعمولی  نرم  لینزهای 
مصرف  روش  و  نیست  مردم  عموم  دسترس  در 
از  مانع  کم آب  معمولی  لینزهای  دارند.  به خصوصی 
تنفس طبیعی چشم می شود. کمبود آکسیجن در چشم 
می شود:  قرنیه  داخل  در  اسید  نوع  دو  ترشح  باعث 
دو  این  ترشح  با  کاربونیک.  اسید  و  الکتیک  اسید 
اسید الیه های داخلی قرنیه آسیب می بینند. مهم ترین 
آسیب ها را داخلی ترین الیه قرنیه )اندوتلیوم( متحمل 
غیرقابل  الیه  این  به  شده  وارد  آسیب های  می شود. 
لینز های  از  کسانی که  است.  درمان  غیرقابل  و  ترمیم 
نواقص  به  مبتال  می کنند،  استفاده  کم آب  معمولی 
غیرقابل جبران در داخلی ترین الیه قرنیه می شوند که 
در مدت کوتاه )چند سال( نه درد دارد و نه ناراحتی، 
ولی در مدت دراز )معموال بین ۵ الی 10 سال( بعد از 
حتی  و  لینز  شدن  تحمل  غیرقابل  باعث  آسیب  بروز 

بروز اختالالت بسیار جدی در قرنیه می شود.
دور  را  لینزها  تمام  باید  واقعا  آیا  چیست؟  راه حل 

انداخت؟
مطلقا  انداخت.  دور  باید  را  لینزها  بعضی  فقط  نخیر، 
نادرست  کامال  و  غلط  جمله  کردن  تکرار  به  نیازی 
نیست.  می شود«  نابینایی  باعث  و  است  مضر  »لینز 
درست  روش  اگر  البته  بی خطر،  است  وسیله ای  لینز 
مصرف آن را بدانیم و رعایت کنیم. فراموش نکنیم 
که استفاده از لینز برای برخی از افراد کامال ضروری 
عده ای  برای  و  ندارد  زیبایی  جنبه  صرفا  و  است 
زندگی  طبیعی  معنی  به  لینز  کانتک  از  استفاده  هم 
انکساری چشم  کردن است، چون کسانی که خطای 
یا  و  دارند،  عینک  بلند  بسیار  نمرات  این که  یا  دارند 
وسیله  بهترین  کنند،  استفاده  عینک  از  نمی خواهند 

برای شان استفاده از لینزهای تماسی است.
اگر مایل به استفاده از لینزهای نرم هستید، از لینزهای 
دارای آب بیشتر از ۵۵ درصد استفاده کنید. لینزهای 
کم تری  دوام  دلیل  همین  به  و  هستند  لطیف  پرآب 
برای یک  یا حتی  و  فصلی  به صورت  معموال  دارند. 
ماه مصرف می شوند، ولی در عوض برای تنفس چشم 

در ساعات بیداری کامال مناسب هستند.
نتیجه

واقعا وقت آن رسیده که قبول کنیم مردم از مصرف 
لینز دست بر نمی دارند، چون به این وسیله نیاز دارند. 
درست  روش های  ایشان  تا  باشد  این  به  سعی  پس 
مصرف لینز را بیاموزند و در رعایت بهداشت لینزهای 
 ۵۵ از  بیشتر  که  را  لینزهایی  و  کنند  کوشش  خود 
لینزهای  از  و  بدهند  ترجیع  باشند،  داشته  درصد آب 

کوتاه مدت و سیلیکون هایدروژل استفاده کنند.
لینزهای  از  کنید که چشم های شما گران بهاتر  توجه 
با  چندانی  فرق  پرآب  لینزهای  بهای  است.  شما 

لینزهای کم آب ندارد.

سیاسی نیستند. 
هدف از اظهارات معین سیاسی وزارت خارجه در 
به صورت مجموعی  بوده است که  این  زمینه،  این 
گردیده  توزیع  سیاسی  پاسپورت   4000 از  بیشتر 
کسانی  اختیار  در  شاید  آن  از  شماری  که  است 
قرار گرفته باشند که مستحق پاسپورت سیاسی نمی 
باشند. بنا وزارت امور خارجه در زمینه بررسی های 
از  که  نماید  شناسایی  تا  داد  خواهد  انجام  را  الزم 
این میان به چه کسانی که مستحق پاسپورت سیاسی 
تا  است  گردیده  توزیع  سیاسی  پاسپورت  نیستد، 

پاسپورت های متذکره لغو گردند. 
قابل یاد آوریست که از میان بیشتر از 4000 پاسپورت 
سیاسی توزیع شده، بیشتر شان به کسانی توزیع شده 
است که بر مبنای قانون، مستحق پاسپورت سیاسی 

اند. 

به سوزاندن  نیاز  ما  بدن  مانند همه جای  ما  چشم های 
مواد غذایی دارند که توسط رگ های خونی به چشم 
مواد  سوزاندن  برای  یعنی  کار،  این  برای  و  می رسد 
است که  این در حالی  دارد.  اکسیجن  به  نیاز  غذایی 
قسمت  )همان  چشم  قسمت  جلوی ترین  یعنی  قرنیه، 
و  دارد،  قرار  ما  چشم  جلو  در  که  شکل(  گنبدی 
شفاف  باید  می دهیم  قرار  آن  روی  را  طبی  لینزهای 
قرنیه  این که  برای  ببینیم.  را  جا  همه  بتوانیم  تا  باشد 
شفاف بماند الزم است که رگ های خونی در قرنیه 
شفاف بماند. به همین علت قرنیه بدون رگ است و 

امکان دریافت اکسیجن از خون را ندارد. 
را  اکسیجن  ما  چشم  قرنیه  بدانیم  که  است  جالب 
بدن  جای  تنها  شاید  می کند.  دریافت  هوا  از  مستقیم 
در  موجود  اکسیجن  کردن  استفاده  به  قادر  که  باشد 
هوا است. بلی! چشم های ما تنفس می کنند، آن هم به 

معنی حقیقی این عبارت!
باز هم چشم شما  آیا  لینز مصرف کنید چطور؟  اگر 

نفس می کشد؟
را  لینز  نوع  چی  که  دارد  بستگی  سوال  این  پاسخ 
معمولی  نرم  نوع  از  شما  لینز  اگر  می کنید.  استفاده 
شما  چشم  به  که  آکسیجن  میزان  است،  کم آب 
می رسد کافی نیست. تا چند سال قبل لینزهای معمولی 

در  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین  اظهارات 
ملی  امنیت  و  داخلی  امنیت  کمیسیون  جلسه ی 
مورد  در  حمل  شانزدهم  مورخ  ولسی جرگه 

آیا لینزهای تماسی مضراند؟

واقعا وقت آن رسیده که قبول کنیم مردم از مصرف لینز دست بر 
نمی دارند، چون به این وسیله نیاز دارند. پس سعی به این باشد تا 

ایشان روش های درست مصرف لینز را بیاموزند و در رعایت بهداشت 
لینزهای خود کوشش کنند و لینزهایی را که بیشتر از ۵۵ درصد 

آب داشته باشند، ترجیع بدهند و از لینزهای کوتاه مدت و سیلیکون 
هایدروژل استفاده کنند.

داکتر نازیه سالم، ترینر متخصص چشم

یادداشت توضیحی وزارت امور خا رجه
 در مورد خبر منتشره روز قبل این روزنامه در باره ی پاسپورت های سیاسی
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آشفته  افغانستان  ورزش  وضعیت  ورزش،  جهانی  روز  در 
کم بر ورزش  است و در این میان هیچ یک از دو نهاد حا

کشور، از روز جهانی ورزش تجلیل به عمل نیاوردند.
ورزش  اما  ورزش.  جهانی  روز  بود،  اپریل  ششم  دیروز 
ورزشی  جامعه  ندارد.  روز  که  مدت هاست  افغانستان 
از  عدیده ای  مشکالت  به دلیل  پیش  مدت ها  از  کشور 
گرفته تا بی برنامگی، غرق در بحران و بی سرنوشتی  فساد 

بوده است.
کشور از برنامه های خود برای  در این میان مسوولین ورزش 
که  بهبود وضعیت ورزش افغانستان سخن زده و می گویند 

دروازه خانه ورزش به روی همه ورزشکاران باز است.
و  بدنی  تربیت  ریاست  سرپرست  حسنی،  علم  جان 
حال  در  کشور  ورزش  مشکالت  که  می گوید  ورزش 
کشور،  ورزش  مسوولین  تمام  البته  و  می باشد  شدن  رفع 
آن ها  مشکالت  حل  و  ورزشکاران  به  پاسخگویی  آماده 

می باشند.
که  می گویند  هم  حکومت  نمایندگان  حال  همین  در 
ورزشی  جامعه  در  موجود  مشکالت  حل  به دنبال  آن ها 

تیم  خود،  ستاره  فوق  دابل  تریپل  با  کاوالیرز  کلیولند  بسکتبال  تیم 
گو بولز را از پیش رو برداشت. شیکا

کاوالیرز  کلیولند  در دیدارهای لیگ بسکتبال حرفه ای امریکا، تیم 
گو  شیکا خود  میهمان  شکست  به  موفق  لونز  کوئیکن  جمنازیم  در 
پاس   12 و  ریباند   10 امتیاز،   20 با  بازی  این  در  لبران جیمز  بولز شد. 
کلیولند  کایری اروینگ نیز 27 امتیاز برای  کرد و  گول، تریپل دابل 

به دست آورد.
جمنازیم  در  که  اوکالهماسیتی  و  کتس  را هیوستون  تیم   2 دیدار 
 2 تقابل  واقع  در  شد  برگزار  اوکالهماسیتی  شهر  انرژی«  »چیساپیک 
نامزد دریافت عنوان باارزش ترین بازیکن )MVP( لیگ امسال بود. 
هر 2 بازیکن هم در ترکیب خود عملکرد خیره کننده ای داشتند. راسل 
کرد و  گول، تریپل دابل  وستبروک با 40 امتیاز، 11 ریباند و 13 پاس 
گارد رأس ملی پوش هیوستون 41 امتیاز، 6 ریباند و 6  جیمز هاردن، 
گل برای تیمش به دست آورد اما در نهایت یاران جیمز هاردن  پاس 

برنده از زمین خارج شدند.
کنفرانس شرق و فیالدلفیا  کاوالیرز در صدر  کلیولند  آتالنتا هاوکس و 
کنفرانس  این  جدول  انتهای  در  نیکس  نیویورک  و  سیکسرز  سونی 

دادگاه عالی بنگله دیش درخواست تجدیدنظر نهایی حکم اعدام 
کرده است. کشور را رد  یکی از رهبران ارشد اسالم گرایان این 

دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در بنگله دیش محمد قمرالزمان 
ارتکاب  به   ۲۰۱۳ مه  ماه  در  را  اسالمی  جماعت  حزب  رهبران  از 

نسل کشی مجرم شناخت.
درخواست تجدید نظر آقای قمرالزمان روز دوشنبه، ۶ اپریل رد شد. 
وجود  دلیلی  هیچ  کنون  ا گفته  کل  سارنوال  بی بی سی،  گزارش  به 

که مانع انجام حکم اعدام او شود. ندارد 
خبرنگاران می گویند وکالی آقای قمرالزمان می توانند از رییس جمهور 

کند. کنند تا او را عفو  درخواست 
اسالمی  جماعت  حزب  رهبران  از  یکی  ساله،   ۶۲ قمرالزمان  محمد 
به جنگ  آنها  زمان  که  ارتکاب جرایم جنگی  به جرم  بنگله دیش 
کستان در سال ۱۹۷۱ بر می گردد، از جمله  استقالل بنگله دیش از پا
گپور« در  کشاورز بی سالح در شهر مرزی »سها کم ۱۲۰  قتل عام دست 

شمال به مرگ محکوم شده است.

مسترز  تنیس  رقابت های  در  خود  عنوان  از  جوکوویچ  ک  نوا
کرد. میامی دفاع 

مرد شماره یک تنیس جهان در دیدار پایانی رقابت های تنیس 
میامی توانست حریف اسکاتلندی خود اندی ماری را با نتیجه  

کند. 2 بر یک شکست داده و از عنوان قهرمانی خود دفاع 
دوگانه  قهرمانی  می تواند  جوکوویچ  که  است  بار  سومین  این 
جشن  را  )میامی(  و  ولز(  )ایندین  امریکا  مسترز  رقابت های  در 

بگیرد.
دو ست نخست بازی پایانی این تورنمنت هزار امتیازی بسیار 
نزدیک پیش رفت اما در پایان آمادگی بدنی نوله باعث شد تا 
رقابت های  پایانی  دیدار  کند.  آن خود  از  را  پیروزی  بتواند  او 
تنیس مردان در میامی دو ساعت و 46 دقیقه به طول انجامید.

بهترین  انتخاب  برای  کنترولی  سنوکر  رقابت های 
آسیایی  رقابت های  به منظور حضور در  کشور  سنوکربازان 
برگزار  مالزیا  در  اپریل   23 تاریخ  به  که  ورزشی  رشته  این 

می شود، آغاز شد.
هشت سنوکرباز تیم ملی، برای مشخص شدن دو سهمیه 
رقابت های  در  حضور  برای  افغانستان  نماینده  سه  از 
محمد  صالح  می کنند.  رقابت  هم  با  آسیا  قهرمانی 
محمدی، دیگر نماینده افغانستان در رقابت های آسیایی 
کنون سرمربی تیم ملی سنوکر بحرین  سنوکر می باشد، وی ا

است.
حضور  برای  حالی  در  افغانستان  ملی پوش  سنوکربازان 
آماده  آسیا،  قهرمانی  رقابت های  دوره  سی ویکمین  در 

با هدف  کابل  زون جنوب  قهرمانی  پهلوانی  رقابت های 
برای  ورزشی  رشته  این  ورزشکاران  بهترین  شناسایی 
روز  دو  از  پس  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  در  حضور 

رقابت به پایان رسید.
برگزاری مسابقات پهلوانی در فضای آزاد یکی از مهم ترین 
که در طول  کابل می باشد  نکات منفی این رقابت ها در 
البته  کرات به مشاهده رسیده است و  گذشته به  سالیان 
کشور  نشان از فقر امکانات این رشته ورزشی با سابقه در 

دارد.
یونس حیران سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی در این مورد 
رشته  مسابقات  همواره  امکانات،  نبود  به دلیل  که  گفت 

پهلوانی در فضای باز برگزار شده است.
به  مشکل،  این  حل  برای  که  خواست  مسوولین  از  وی 

کمک فدراسیون پهوانی بشتابند.
که مسابقات  در حالی که در سطح دنیا رسم بر این است 
شود،  برگزار  سرپوشید  جمنازیم های  داخل  در  پهلوانی 

افغانستان هستند.
اول  معاون  مطبوعاتی  مشاور  فیضی،  سلطان 
زیادی  رشته های  که  داشت  اظهار  نیز  ریاست جمهوری 
برای رفع  برنامه های خاصی  البته  و  دچار مشکل هستند 

کشور روی دست قرار دارد. مشکالت موجود در ورزش 
بازی های  دوره  نخستین  آغازگر  واقع  در  که  اپریل  ششم 
با  گذشته  سال  می باشد،   1896 سال  در  مدرن  المپیک 
از سوی مجمع عمومی سازمان ملل  تصویب قطع نامه ای 
متحد به عنوان روز بین المللی ورزش برای صلح و توسعه 

نام گذاری شده است.
با  همزمان  و  پیش  سال  یک  از  دقیقا  افغانستان  ورزش 
با  المپیک،  ملی  کمیته  و  بدنی  تربیت  ریاست  جدایی 
زیادی  دودستگی های  و  شده  مواجه  فراوانی  مشکالت 
این  در  است.  گردیده  کم  حا کشور  ورزشی  جامعه  بر 
که از جانب ریاست جمهوری برای  میان اعضای هیاتی 
کشور،  بررسی چالش ها و مشکالت موجود در بدنه ورزش 
که فقط به شخص رییس جمهور  تعیین شده، می گویند 

پاسخگو هستند و بس.

کتس نیز در صدر  گلدن استیت وریرز و هیوستون را هستند. تیم های 
کنفرانس غرب و لس آنجلس لیکرز و مینه سوتا تیمبروولوز در قعر این 

کنفرانس قرار دارند.
بولز،  گو  شیکا کاوالیرز،  کلیولند  هاوکس،  آتالنتا  تیم های  کنون  تا
گلدن  کنفرانس شرق و تیم های  تورونتو رپتورز و واشنگتن ویزاردز از 
تریل  پورتلند  کتس،  را هیوستون  گریزلیز،  ممفیس  وریرز،  استیت 
کنفرانس غرب جواز  کلیپرز و سان آنتونیو اسپرز از  بلیزرز، لس آنجلس 

حضور در مرحله پلی آف را به دست آورده اند.

که در نتیجه این قتل ها همسران خود را از دست دادند، در  سه زن 
ارایه  با  آن ها  دادند.  شهادت  قمرالزمان  آقای  علیه  کمه  محا جریان 
کستانی را به روستا هدایت  گفتند چگونه او نیروهای پا توضیحات 

کشتند. کرده و  کشاورزان را به صف  کمک وی سربازان  کرده و به 
که »اختالف جدی« در اظهارات  گفتند  اما وکالی آقای قمرالزمان 
کردند در  شاهدان در دادگاه وجود دارد و از دادگاه عالی درخواست 
کنون نیز این درخواست از  کند و ا مورد حکم موکل شان تجدید نظر 

سوی دادگاه عالی بنگله دیش رد شد.
کوتاه زمانی  از رهبران ارشد حزب جماعت اسالمی  القادر مال  عبد 
پس از رد درخواست تجدید نظر نسبت حکم اودر سال 2013 اعدام 

شد.
که در دادگاه جمع شده بودند از حکم دادگاه عالی  فعاالن سیاسی 

کردند. استقبال 
کستان  جنگ استقالل بنگله دیش در سال ۱۹۷۱ باعث جدا شدن پا

کشور بنگله دیش شد. شرقی از غربی و استقالل آن به عنوان 

او  بود.  فلوریدا  تنیسور صرب در جنوب  قهرمانی  پنجمین  این 
که زیر نظر بوریس بکر تمرین می کند در 26 دوئل خود با ماری 
عملکرد بسیار درخشانی داشته و 18 بار پیروز از میدان خارج 

شده است. هدایت ماری را هم امیلی مورسمو بر عهده دارد.
که توانسته بود در رقابت های  گذشته نیز این جوکوویچ بود  سال 

کند. تنیس ایندین ولز و میامی قهرمانی را از آن خود 

دست  آسیا  قهرمانی  مقام  به   2013 سال  در  که  می شوند 
در  موجود  مشکالت  به دلیل   2014 سال  در  البته  و  یافتند 
کشور، قادر به حضور در رقابت های سنوکر قهرمانی  ورزش 

آسیا نگردیدند.

رشته  این  مبارزین  امکانات،  نبود  به دلیل  افغانستان  در 
تشک  روی  به  باز  سر  محوطه های  در  همواره  ورزشی 

می روند.
وزنی،  رده  هر  ورزشکار  چهار  مسابقات،  این  پایان  در 
کابل  شهر  جنوب  زون  منتخب  تیم  در  حضور  جهت 
پنج گانه  زون های  ورزشکاران  سایر  با  تا  شدند  معرفی 

کنند. کابل، برای حضور در تیم ملی رقابت 
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مورد  در  تصمیم گیری  برای  کستان  پا پارلمان 
سعودی  عربستان  رهبری  به  ایتالف  به  پیوستن 
علیه شورشیان حوثی یمن، روز دوشنبه، جلسه ای 

فوق العاده تشکیل داد.
کستان، در این نشست  خواجه آصف، وزیر دفاع پا
سهیم  خواستار  رسما  سعودی  عربستان  که  گفت 
کستان  کشتی ها و سربازان زمینی پا شدن هواپیماها، 

در ایتالف علیه شورشیان حوثی شده است.
گزارش خبرگزاری فرانسه،  به نقل از رادیو فردا و به 
محمدجواد  که  داد  خبر  هم چنین  آصف  آقای 
برای  چهارشنبه  روز  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف، 

گفتگو درباره بحران یمن به اسالم آباد سفر می کند.
کستان به رغم رابطه نزدیک با عربستان سعودی،  پا
کرده  ایتالف خودداری  این  به  پیوستن  از  کنون  تا
وزیر  نخست  شریف،  نواز  گذشته  هفته  و  است 
این  در  تصمیم گیری  که  کرد  اعالم  کستان،  پا
از  پارلمان و »پس  مورد باید در نشست فوق العاده 

از  مجدد  حمایت  ضمن  امریکا  رییس جمهوری 
تکرارنشدنی  بختی  این  این که  بیان  و  لوزان  تفاهم 
و  اتومی  سالح  به  ایران  دستیابی  از  جلوگیری  برای 
میان  نامه ها  به  است،  خاورمیانه  در  ثبات  ایجاد 

کرده است. خود و آیت اهلل خامنه ای نیز اشاره 
با  گفتگویی  در  اوباما  ک  بارا فردا،  رادیو  از  نقل  به 
توماس فریدمن، ستون نویس روزنامه نیویارک تایمز، 
گفته  لوزان،  در  گذشته  هفته  تفاهم  از  حمایت  با 
است نهایی شدن توافق با ایران بر سر برنامه اتومی 
که یک بار در زندگی پیش  کشور »بختی  است  آن 
گرفته شده و در  می آید« تا جلوی تولید سالح اتومی 

منطقه خاورمیانه ثبات برقرار شود.
قرار  حمله  هدف  اسراییل  گر  ا می گوید  اوباما  آقای 
کرد. در عین  کشور دفاع خواهد  گیرد، امریکا از آن 
به  برای  او  تالش های  که  است  کرده  تایید  حال 
نتیجه رساندن روند دیپلوماسی در برابر برنامه اتومی 
تهران، تنش هایی را میان واشینگتن و تل آویو سبب 

شده است.
گفتگوی رییس جمهوری امریکا  که  در همان روزی 

دانشگاه  کشتار  به  کنش  وا در  کنیا  جنگنده های 
سومالی  در  الشباب  اسالمی  گروه  مواضع  به  گاریسا 

کرده اند. حمله 
به  خبر  این  اعالم  با  کنیا  نظامی  فرمانده  یک 
کنیا  جنگی  هواپیماهای  که  است  گفته  بی بی سی 
کرده اند. گدو را بمباران  دو پایگاه الشباب در منطقه 

به  نفوذ  برای  سومالیا  در  پایگاه  دو  این  از  الشباب 
کرده است. کنیا استفاده  ک  خا

در  نفر   148 کشتار  به  کنیا  دولت  کنش  وا اولین  این 
گاریسا است. دانشگاه 

با  اپریل،  دوم  پنج شنبه،  صبح  الشباب  مسلح  افراد 
کشتند و  گاریسا دو نگهبان را  حمله به دانشگاه شهر 

گیرد. بحث های درست« انجام 
هوایی  حمالت  آغاز  از  روز  یازده  گذشت  رغم  به 
بنابر  یمن،  به  متحدانش  و  سعودی  عربستان 
در  خود  پیشروی  به  حوثی  شورشیان  گزارش ها 
کشور، ادامه می دهند و  عدن، دومین شهر بزرگ این 
مناطق بیشتری از این شهر را به تصرف درآورده اند.
خبرگزاری فرانسه، به نقل از ارتش و منابع صحی در 
که شب  که درگیری هایی  گزارش داده است  یمن، 
دوشنبه بین شورشیان حوثی و شبه نظامیان هوادار 
عبدربه منصور هادی برای تصرف عدن روی داد، 

گذاشته است. کشته برجای  دست کم ۵۳ 
تازه ترین  در  سعودی  عربستان  رهبری  به  ایتالف 
حمالت  یک شنبه  روز  است  گفته  خود  گزارش 
حومه  در  حوثی  شورشیان  مواضع  علیه  دیگری 
در  آن ها  مقر  هم چنین  و  یمن  پایتخت  صنعا، 
داده  انجام  کشور،  این  شرقی  شمال  در  صعده، 

است.

نتانیاهو،  بنیامین  شده،  منتشر  فریدمن  توماس  و 
شبکه  با  مصاحبه ای  در  اسراییل،  نخست وزیر 
چارچوب  کرد  کید  تا دیگر  بار  سی ان ان،  خبری 
تفاهم ایران و قدرت های جهانی در لوزان سوییس 
گفته او »راه سومی به جز  یک »توافق بد« است. به 
جنگ و توافق بد« در تقابل با ایران وجود دارد و آن 

تشدید فشار بر تهران است.
اسراییل  و  امریکا  روابط  اوباما،  ک  بارا گفته  به 
دوره ای سخت را می گذراند. او در عین حال افزود 
که دولت تحت رهبری اش  »برای او سخت است« 
قرار  اسراییل«  منافع  به  توجهی  »بی  انتقاد  هدف 

می گیرد.

گشودند. سپس به روی دانشجویان آتش 
گفته شاهدان عینی، مهاجمان، مسیحی ها را جدا  به 

کردند. کردند و به آنان تیراندازی 
از  نفر   ۷۹ و  کنند  فرار  توانستند  دانشجو   ۵۰۰ از  بیش 

آن ها مجروح شدند.
به  بود  گفته  کنیا  رییس جمهور  کنیاتا،  اوهورو 
»شدیدترین شکل ممکن« این حمله را پاسخ خواهد 

داد.
بی بی سی  به  کنیا  ارتش  سخنگوی  اوبونیو،  دیوید 
منطقه  یک  در  یکشنبه  نیمه شب  حمله  که  گفته 

دورافتاده سومالیا اتفاق افتاده است.
جزییات بیشتری از این حمله منتشر نشده است.

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for purchasing of technical 
books  with delivery to project location in Kabul to submit their expression of interest letter, Company 
profile and past experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding 
process for” purchasing of different subject of  technical books for TVET Kabul.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 07 April 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی عیهاطال  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
در  شرایط قراردادیبا توجه با  النوع تخنیکی درکابلتهیه و انتقال  کتب مختلف  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 5102  اپریل7 بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for purchasing of Stationery 
with delivery to project location in Kabul to submit their expression of interest letter, Company profile 
and past experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” 
purchasing of stationery such as note book pen, pencil, white paper, white board, large file and etc. for 
PCP Kabul for one year. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 12 April 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی یعه اطال  

خواهان همکاری های فنی ب  نماهندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان مهباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دیعوت ب  یعمل مهاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجره  واز شرکت های مجرب کابل مقهم GIZ بنـا دفتر   
تهه  و انتقال قرطاسه  باب از قبهل کتابچ ،قلم،پنسل،کاغذ سفهد،تخت  سفهد،فاهل  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروس  

در اهن پروس  اشتراک نموده ممنون  شراهط قراردادیبا توج  با  برای مدت هکسال کابلپی سی پی کالن و غهره برای 
 سازهد.

خوهش را تا  و پروفاهل کمپنی داشت  باشددهګر  ارګان های با ساح  قبلی دراهن یهاکاپی قرارداد ،گهری  درخواست سهم
    ب  آدرس الکترونهک 3122  اپرهل23 بج  تارهخ ۴ب  سایعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمهن نماهد.  tenders-afg@giz.de 

گـــــــــهی آ

گـــــــــهی آ

ود  ظریف در باره بحران یمن به اسالم آباد می ر

که تنها یک بار پیش می آید  اوباما: توافق با ایران فرصتی است 

کنیا به پایگاه های الشباب  حمله جنگنده های 

ACKU
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