
Tender Notification - Call for expression of interest
Community Policing Project is funded and implemented by GIZ with close collaboration of Ministry of Interior “Directorate of Police-e-Mardumi” and provincial headquarter 
police in the provinces of Baghlan, Samangan and Bamyan.
The overall goal of the project is to increase people’s trust in the police by promoting dialogue, interaction and mutual cooperation between local population and the 
police 
In achieving the above mentioned, we consider the following objectives for this specific Expression of Interest:
 Produce and broadcast live radio shows twice in a month (for one hour each time excluding advertisement) and facilitate discussion between police (guest in the 
studio) and community (calling over phone) to interact with police in the provinces of Baghlan, Bamyan and Samangan. A police officer will be talking to people live on 
the radio and people call and interact with him/her. The total duration will be for 12 months starting from the date of signing contract.
 Broadcasting of produced 9 video clips (once every night starting from 07:00 Pm till 10:00 Pm). With due consideration of clips’ sequence, every 30 minute, 2.5 
minute of the clips need to be broadcasted. Total duration of video clips are 10 minutes, it will broadcast for 4 times between 07:00 till 10:00 Pm. The total duration 
will be for 12 months starting from the date of signing contract.
GIZ wishes to sign contract with one service provider who can provide both services (live radio show and broadcasting produced video clips) as per detailed TOR attached 
with this EoI.
To claim the tender documents for the bidding process, please send your expression of interest letter along with Company profile and references to Samir.sahil@giz.de 
by 16th of April 2015, at 16:00 pm Kabul local time. Please note that only those companies are eligible to apply, which have at least 5 years’ experience in the field of 
media (radio and TV) at same province or region. But having ongoing radio and TV programs on the cited provinces are a must.
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سونا خشک فنلندی
درمان مفصل ها با سونا

info@turkishmall.af  
www.turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

افغانستان پس از مرگ فرخنده

کرده اند همه به بدخشان جفا 
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چون به خلوت می رود
کار دیگر می کند آن 

4

مقام های ارشد امنیتی به مجلس 
فراخوانده شدند

3

دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( پروژه "پولیس مردمی" را  تمویل و به همکاری نزدیک وزارت محترم داخله دولت  جمهوری اسالمی افغانستان  برای  همکاری و هماهنگی هرچه بهتر و بیشتر  مردم با پولیس در والیات 
بغالن، سمنگان و بامیان تطبیق مینماید. 

هدف کلی این پروژه، افزایش اعتماد  و همکاری  بین پولیس و مردم از طریق  ترویج گفتمان و همکاری متقابل میباشد.  و نیز این دارای اهداف کوچکتر نیر میباشد که باعث افزایش اعتماد بین پولیس و مردم میشود که قرار شرح 
آتی جهت آنعده عالقمندانی که که در مناقصه شرکت میکنند بیان میگردد ؛ 

۱.  تولید و پخش برنامه های زنده رادیویی )دو بار در یک ماه  برای یک ساعت بدون اوقات که صرف اعالنات میگردد و  برای مدت ۱۲ ماه( و تسهیل گفتمان از این طریق، بین مسؤلین پولیس و مردم در والیات 
بغالن، سمنگان و بامیان.  

۲.  پخش و نشر کلیپ )برنامه های تلویزونی از قبل تهیه شده( از طریق تلویزون محلی  هر شب بین ۰۷:۰۰  الی ۱۰:۰۰ شب به وقت محلی  به  مدت  ۱۲ ماه. 

قرارداد کننده ، خدمات از قبیل تسهیل، تولید و پخش برنامه های زنده رادیویی و پخش کلیپ )برنامه های تلویزونی از قبل تهیه شده( را به دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ(  با بهترین کیفیت تهیه و به دست نشر بسپارد. 
دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( عالقمند است که با یک شرکت که قابلیت خدمات هردو پیشنهاد متذکره را داشته  باشد و معیار های مناقصه را برآورده بتواند در این والیات برنامه های رادیویی و تلویزونی داشته باشند،و 
نیز عمال  قرارداد نماید.  بنا از شرکت های مجرب که حد اقل دارای ۵  سال تجربه کاری در بخش  تسهیل، تولید و پخش برنامه های صوتی و تصویری با رسانه های دا خلی و بین المللی  در والیات متذکره داشته باشند، دعوت به عمل 
می آورد تا جهت اخذ معلومات  اشتراک در  پروسه داوطلبی برای اراثه خدمات  ، درخواست عالقمندی ، اسناد پروفایل کمپنی، و معرفی نامه خویش را  الی تاریخ ۱6 ماه اپریل به ایمیل ادرس Samir.sahil@giz.de ارسال نمایند.  

Contract no: 83199550

ACKU



زنگ اول


فراخوانده  پارلمان  در  امنيتى  مقام هاى  امروز 
مقام هاى  ملى و  امنيت  داخله، رييس  مى شوند. وزير 
وزارت دفاع، در مورد رويداد هاى امنيتى بدخشان، به 
كميسيون امنيت داخلى پارلمان مى روند و به اعضاى 
ادامه  ده سال  اين  در  كه  سريالى  مى دهند.  پاسخ  آن 
مى افتد،  اتفاق  حادثه اى  بار  هر  كه  بوده  اين  داشته 
و  مى شوند  خواسته  پارلمان  به  امنيتى  مقام هاى 
به خورد  اين مقام ها چيز هايى سرهم مى كنند و  بعد 
نمايندگان مى دهند، بعد همه چيز فراموش مى شود تا 
امنيتى  مقام هاى  بهانه هاى  افتد.  اتفاق  ديگر  حادثه اى 
مى شود.  تكرار  هميشه  بهانه  چند  است.  آماده  هم 
«حمله  نمى كنند»،  همكارى  ما  با  بين المللى  «نيرو هاى 
در پاكستان طراحى شده بود»، «امكانات و تجهيزات 
نداشتيم»، «زندانى ها رها شده اند». اين همه بهانه هاى 
مى شود.  تكرار  كه  است  ده سال  امنيتى  مقام هاى 
عمر  از  سال  سيزده  گذشت  با  بهانه ها  اين  هيچ كدام 
نظام موجود براى مردم افغانستان قانع كننده نيست. 

خودشان  بى كفايتى  از  گاهى  هيچ  امنيتى،  مقام هاى 
مورد  در  گاهى  هيچ  مقام ها  اين  نمى گويند.  سخن 
در  ادارى  و  مالى  فساد  موارد  با  قاطع شان  برخورد 
صفوف نيروهاى امنيتى سخن نمى گويند. شش ساعت 
نيروهاى پوليس و اردو با طالبان در بدخشان درگير 
بودند اما براى حمايت از آنان نيروى تقويتى فرستاده 
كابل هم مى توان  از  بود. در شش ساعت حتا  نشده 
اما  فرستاد.  را  ويژه  نيروهاى  آنان  از  حمايت  براى 
شش ساعت سربازان ارتش و پوليس در قربانگاه به 
وسايط  اين كه  همه  از  بدتر  مى شوند.  رها  خدا  امان 
نيروهاى امنيتى سوخت الزم براى عقب نشينى نداشته 

است. 
سوخت را فرماندهان فاسد فروخته اند. رييس جمهور 
رويداد  مورد  در  تاكنون  قوا،  كل  فرمانده  به عنوان 
مبنى  هم  خبرى  هيچ  است.  نگفته  چيزى  بدخشان 
ملى  اردوى  واحد  فرمانده  رتبه  تنزيل  يا  بر مجازات 
هيچ  انگار  است.  نشده  منتشر  بدخشان  در  مستقر 
رويدادى  وقتى  هر كشورى  در  است.  نيفتيده  اتفاقى 
كليدى  مقام هاى  از  برخى  مى شود،  واقع  فاجعه بار 
رفتن  كنار  از  اين جا  اما  مى روند،  كنار  شرافتمندانه 

خبرى نيست. 
ضعف ها  پارلمان،  در  امروز  بايد  امنيتى  مقام هاى 
كسانى  و  كنند  اعتراف  را  خودشان  كم كارى هاى  و 
كنند.  بركنار  شرافتمندانه  ندارند،  كار  توان  كه  را 
قبول  قابل  افغانستان  مردم  براى  بهانه اى  هيچ  ديگر 
نظم  و  امنيت  تامين  براى  بايد  زودتر  هرچه  نيست. 
بايد  شود.  گرفته  دست  روى   برنامه اى  بدخشان  در 
در هماهنگى با مردم آن واليت، ساحاتى كه حاال در 
اشغال تروريستان خارجى است، آزاد شود. عمليات 
بدخشان  روستا هاى  و  شود  راه اندازى  بايد  بزرگ 
نوع  هر  شود.  پاك  خارجى  تروريست هاى  لوث  از 
نيروهاى  در  فساد  و  بى مسووليتى  سهل انگارى، 

امنيتى نبايد تحمل شود. 
هيچ  بعد  اين  از  بايد  اجرايى،  رييس  و  رييس جمهور 
در  را  سهل انگارى  و  بى مسووليتى  فساد،  مورد 
نيروهاى امنيتى تحمل نكنند. واقعيت ديگر اين است كه 
ما حاال نه وزير دفاع داريم نه رييس ستاد كل ارتش. 
وضعيتى  ارتش،  كل  ستاد  رييس  و  دفاع  وزير  نبود 
به  هيچ كس  كه  است  كرده  خلق  دفاع  وزارت  در  را 
آمران مافوق پاسخگو نيست. به همين دليل است كه 
سربازان شش ساعت مى جنگند و نيروى تقويتى براى 
حمايت از آنان به محل فرستاده نمى شود. اين واقعا 

فاجعه بار است. 
گذشت شش  رغم  به  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور 
ماه، نتوانسته اند يك وزير دفاع و يك رييس ستاد كل 
ناكامى  بزرگ  اين  كنند.  پيدا  افغانستان  ارتش  براى 
براى هر دو برزگوار است. اين دو بزرگوار بايد هرچه 

زودتر وزارت دفاع را از اين بالتكليفى نجات دهند.

بهانه هاى تكرارى مقام هاى امنيتى 
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عمليات هاى  نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
در  امنيتى كشور  نيروهاى  پاكسازى  مشترك 
يك شبانه روز گذشته، دوازده شورشى طالب 

شدند.
عمليات ها  اين  مى گويد  داخله  امور  وزارت 
كه در مربوطات واليت هاى فارياب، سرپل، 
كاپيسا،  لوگر،  ارزگان،  قندهار،  جوزجان، 
خوست، پكتيكا و هلمند به همكارى نيروهاى 
اردوى ملى و امنيت ملى راه اندازى شده بود، 
تن  دو  و  زخمى  طالب  شورشى  پنج  آن     در 
ديگر توسط نيروهاى امنيتى كشور بازداشت 

شدند.
از  بعضى  پاكسازى  منظور  به  عمليات ها  اين 
و  طالب  شورشيان  وجود  از  كشور  مناطق 

تامين امنيت بهتر راه اندازى شده بود .
نيز  جنگ افزار  مقدارى  عمليات ها  اين  در 

بدست نيروهاى امنيتى كشور افتاده است.
نيروهاى  كه  مى افزايد  داخله  امور  وزارت 
پوليس در واليت پكتيا يك حمله شورشيان 
طالب در اين واليت را دفع كرده اند. به گفته ى 
در  طالب  شورشيان  از  شمارى  وزارت،  اين 
ولسوالى زرمت اين واليت با نيروهاى پوليس 
پنج  شدن  زخمى  و  كشته  با  و  شدند  درگير 

طالب، اين حمله دفع شد.
حمله  هفت  نيز  سرحدى  پوليس  نيروهاى 
تهاجمى شورشيان را در واليات كنر، ننگرهار 

و فارياب به شكست مواجه كرده اند. 
مى گويد  پوليس سرحدى  عمومى  قوماندانى 
كه نيروهاى پوليس سرحدى در جريان يك 
شبانه روز گذشته، هفت مورد حمله شورشيان 
واليت هاى  در  سرحدى  پوسته هاى  بر  مسلح 
روبرو  با شكست  را  فارياب  و  ننگرهار  كنر، 

كرده اند.
قوماندانى عمومى پوليس سرحدى از كشف 
دو حلقه ماين در مربوطات ولسوالى شورابك 

واليت قندهار نيز خبر داده است.
در همين حال، دو تن از نيروهاى پوليس نظم 
غزنى  واليت  در  ماين  انفجار  نتيجه  در  عامه 

زخمى شدند.
مركز  داخله،  امور  وزارت  اعالميه  از  نقل  به 
امنيتى در غزنى مى گويد  نيروهاى  هماهنگى 
دوشنبه،  روز  صبح  شش  ساعت  حوالى  كه 
مربوطات  در  پوليس  رنجر  موتر  يك 
شهرغزنى با ماين ضد وسايط برخورد كرد و 
در نتيجه آن دو دو تن از نيروهاى پوليس نظم 

عامه زخمى شدند.
شده  منتقل  شفاخانه  به  رويداد  اين  زخميان 
شده  گزارش  خوب  آنان  صحى  وضعيت  و 

است.
سه  شدن  زخمى  از  كاپيسا  پوليس  هم چنين 
در  ماين  انفجار  نتيجه  در  ملى  اردوى  سرباز 
امنيه  قوماندان  است.  داده  خبر  واليت  اين 
كاپيسا گفته كه يك موتر رنجر اردوى ملى 
اين  در منطقه قورغل مربوط ولسوالى تگاب 
ماين  يك  با  عمليات  اجراى  هنگام  واليت، 
ضد وسايط برخورد كرد و در نتيجه سه تن از 
به گونه سطحى زخمى  ملى  اردوى  سربازان 

شده اند.
به  ماين ها  اين  كه  مى گويد  سرحدى  پوليس 
منظور  به  طالب  شورشيان  سوى  از  تازگى 
و  بود  شده  جاسازى  تروريستى  اعمال  انجام 
گزمه  هنگام  در  سرحدى  پوليس  نيروهاى 
قادر به كشف اين ماين ها شده و آن را از بين 

بردند.
واليت هاى  مربوطات  از  ماين  حلقه  هشت 
نيز  فراه  و  زابل  قندهار،  بلخ،  تخار،  لغمان، 

كشف و خنثا شده اند.
به  شورشيان  سوى  از  تازگى  به  ماين ها  اين 
جاسازى  تروريستى  و  تخريبى  اعمال  منظور 

شده بود.

استادان دانشگاه پولى تخنيك اعتصاب درسى كردند 

كابل  تخنيك  پولى  دانشگاه  استادان 
نشست هاى  برگزارى  آنان  آن چه  از 
سياسى و نمايشگاه ها در محوطه  اين 
از  دانشجويان  بازماندن  و  دانشگاه 
درسى  اعتصاب  مى خوانند،  درس ها 

كرده اند.
جمعى  اقدام  يك  در  استادان  اين 
به  را  دانشگاه  اين  درسى  برنامه هاى 

حالت تعليق در آوردند.
در  بخدى،  خبرگزارى  گزارش  به 
استادان  سوى  از  كه  قطعنامه اى 
برگزارى  از  شده،  صادر  معترض 
نمايشگاه ها در  نشست هاى سياسى و 
انتقاد  شدت  به  دانشگاه  اين  محوطه 
شده و گفته شده كه چنين نشست ها 
درسى  پيش برد  روند  و  نظام  در 
نيز  و  داشته  منفى  تاثير  دانشجويان 
را  بالك ها  داخل  استادان  فاميل هاى 
با مشكالت جدى مواجه كرده است.
باالى  باغ  در  پولى تخنيك  دانشگاه 

لويه  تاالر  و  دارد  موقعيت  كابل 
برگزارى  بزرگترين محل  جرگه كه 
اين  ساحه   در  است  مهم  نشست هاى 

دانشگاه قرار دارد.
نشست هاى  جرگه،  لويه  چند   
محوطه  در  نمايشگاه  ده ها  و  سياسى 
جرگه  لويه  تاالر  و  پولى تخنيك 
يك  اخيرا  است.  شده  برگزار 
برگزار  آنجا  در  نيز  صنايع  نمايشگاه 

شد.
بزرگ  مراسم  برگزارى  جريان  در 
دانشگاه  جرگه،  لويه  تاالر  در 

پولى تخنيك تعطيل مى شود.
كه  مى گويند  دانشگاه  اين  استادان 
برگزارى اين مراسم  همواره در روند 
درسى دانشجويان وقفه ايجاد كرده و 
دولت هرچه زودتر به اين روند پايان 

دهد.
استادان معترض از دولت خواسته اند 
بى  و  افغانستان  آينده  براى  تا 

سرنوشتى دانشجويان به زودى به اين 
معضل رسيدگى كنند.

اين  به  زمانى كه  تا  داده  هشدار  آنها 
تصميم  و  نشود  داده  پايان  مشكل 
فعاليت  چگونگى  باره  در  مشخصى 
استادان حاضر  دانشگاه گرفته نشود، 
باز  درسى  صنف هاى  به  نيستند 

گردند.
اين  دانشجويان  حال  همين  در 
استادان  ازتصميم  نيز  دانشگاه 

پشتيبانى كرده اند.
از  پس  كه  گفته اند  معترض  استادان 
اين نشست هاى سياسى و نمايشگاه ها 
و  عبور  نشود،  برگزار  تاالر  اين  در 
مرور در باالى كوه افشار قطع شود و 
برخورد  از  امنيتى  مسووالن  همچنين 
و  دانشجويان  برابر  در  توهين آميز 

استادان خود دارى كنند.
در  هنوز  تا  عالى  تحصيالت  وزارت 

اين مورد چيزى نگفته است.

خدمات تنظيم خانواده توسط برخى شفاخانه هاى خصوصى مجانى ارايه مى شود

كشته شدن دوازده طالب 
و دفع چند حمله تهاجمى

عبداهللا: 
قاتالن نيروهاى امنيتى بخشيده نمى شوند

صحت  وزارت  كابل:  8صبح، 
براساس  كه  كرده  اعالم   عامه 
تفاهم نامه اى كه ميان اين وزارت و 
خصوصى  صحى  مراكز  از  شمارى 
مراكز  اين  است،  رسيده   امضا  به 
تنظيم  خدمات  رايگان  صورت  به 
ارايه  كابل  شهر  در  را  خانواده  

مى كنند.
اعالميه اى  در  عامه  صحت  وزارت 
تفاهم نامه ها  اين  كه  مى گويد 
به  مردم  بهتر  دسترسى  منظور  به 
دخيل  و  خانواده  تنظيم  خدمات 
اين  در  خصوصى  سكتور  ساختن 
بيست  دوشنبه،  روز  خدمات، 
رسيده  امضا  به  حمل  چهارم  و 

8صبح، كابل: عبداهللا عبداهللا رييس 
ملى،  وحدت  حكومت  اجرايى 
به  شورشيان  حمله  محكوميت  با 
بدخشان،  امنيتى در واليت  نيروهاى 
گفته است كه حكومت وحدت ملى 
نمى بخشد  را  امنيتى  نيروهاى  قاتالن 
نيروهاى  روحيه  كشتارى  چنين  با  و 

امنيتى ضعيف نمى شود.
شورشيان  خونين  حمله  يك  در 
مسلح مخالف به پوسته هاى نيروهاى 
امنيتى در واليت بدخشان، سى و سه 
كشته،  ملى  اردوى  سربازان  از  تن 
حمله  اين  شده اند.  ناپديد  و  زخمى 
تا  گرفت،  صورت  جمعه  روز  كه 
اين  يافت.  ادامه  يكشنبه  روز  شام 
واليت  جرم  ولسوالى  در  حمله 

بدخشان صورت گرفته  است.
اعالميه اى  در  اجراييه  رييس  دفتر 
كه  گفته  عبداهللا  عبداهللا  از  نقل  به 
بدانند  بايد  افغانستان  مردم  دشمنان 

خود  اعالميه  در  وزارت  اين  است. 
يك  خانواده  «تنظيم  مى افزايد: 
استراتژيك  و  مهم  بسيار  بخش 
صحت بارورى وزارت صحت عامه 
كاهش  بخاطر  كه  است  افغانستان 
مرگ و مير مادران و نوزادان نقش 
برنامه  اين  مى نمايد.  ايفا  را  حياتى 
پنجم  و  مستقيم هدف چهارم  بطور 
كه  «ام دى جى»  يا  هزاره  انكشاف 
و  مادران  صحت  بهبود  از  عبارت 

كودكان است را دنبال مى كند.»
شده  امضا  تفاهم نامه هاى  براساس 
ميان وزارت صحت عامه و شمارى 
از مراكز صحى خصوصى، وزارت 
صحت عامه تابليت ها و مواد زرقى و 

نمى توانند  كشتارى  چنين  با  كه 
را  امنيتى  نيروهاى  مورال  و  روحيه 
تاكيد  عبداهللا  آقاى  سازند.  ضعيف 
اين  با  مسلح  شورشيان  كه  كرده 
بهاى سنگينى خواهند  حمالت خود 

پرداخت.
رييس اجراييه مى گويد كه مقام هاى 
امنيتى و حكومت وحدت ملى قاتالن 
را  بدخشان  در  شده  كشته  سربازان 
امينتى  نيروهاى  به  بلكه  نمى بخشند، 

لوپ را در اختيار اين مراكز صحى 
به  را  آن  مراكز  اين  و  مى دهد  قرار 
طور داوطلبانه مطابق رهنمود برنامه 
صحت  وزارت  بارورى  صحت 
مقدار  يك  تنها  و  مى نمايد  تطبيق 
مراجعين  لوپ  تطبيق  بخاطر  پولى 

دريافت مى كنند. 
عرضه  معين  طارق  ناجيه  داكتر 
صحت  وزارت  صحى  خدمات 
است:  گفته  مورد  اين  در  عامه 
«وزارت صحت عامه به مثابه همكار 
در  صحى  خصوصى  سكتور  از 
صحى  خدمات  عرضه  بهبود  امر 
حمايت مى نمايد و در عين زمان از 
سكتور خصوصى صحى مى خواهد 
تا خدمات صحى را به گونه معيارى 
آن عده  نمايند.  عرضه  مردم  براى 
كه  صحى  خصوصى  مراكز  از 
آنان  با  نمايند،  فعاليت  غيرمعيارى 

برخورد قانونى صورت مى گيرد.»
اين مراكز صحى كه متعهد به ارايه 
خانواده  تنظيم  خدمات  رايگان 
زاده،  شينو  شفاخانه هاى  شده اند، 
كيير،  هيلت  كيشا  صديقى،  نادره 
گلوبل،  معالجوى  وهاج،  بالسم، 

افغان شفا، مهدى و سما مى باشند.

آنانى كه  عليه  تا  مى دهند  دستور 
مى زنند،  سربازان  كشتار  به  دست 
داشته  سخت گيرانه ترى  مواضع 

باشند.
نيروهاى  كشتار  از  عبداهللا  عبداهللا 
توسط  بدخشان  واليت  در  امنيتى 
به  دولت،  مخالف  مسلح  شورشيان 
افزوده  برده  نام  جنايت  يك  عنوان 
كنار  در  افغانستان  مردم  تمامى  كه 

نيروهاى امنيتى قرار دارند.

ACKU



تا 2017 هفتاد درصد مردم از برق دایمی 
مستفید خواهند شد

3 سه شنبه 25 حمل 1394سال نهم    شماره مسلسل 2111

مسووالن شرکت تامین کننده انرژی برق، بریشنا، می گویند 
 2017 سال  تا  اداره  این  انکشافی  برنامه های  تطبیق  با  که 
میالدی، هفتاد درصد مردم افغانستان از انرژی برق دایمی 
دولت  اداره،  این  مسووالن  به گفته   شد.  خواهند  مستفید 
را  هنگفتی  بودجه  کمک  کننده،  کشورهای  و  افغانستان 
نظر  در  برق  انرژی  تولید  به منظور  زیربناها  ساخت  برای 

گرفته اند.
می گوید  برشنا،  شرکت  رییس  صمدی،  عبدالرزاق 
آبی  منابع  باالی  تا  دارند  نظر  در  کمک کننده  کشورهای 
که  صمدی  آقای  شود.  سرمایه گذاری  افغانستان  خود 
روز دوشنبه، 24 حمل، در مراسم امضای تفاهم نامه هایی 
شبکه های  طریق  از  برق  مصرفی  بیل های  تادیه  به منظور 
که  مخابراتی افغان بیسیم و روشن سخن می گفت، افزود 
تا سال 2017 میالدی بخش اعظم زیربناها به منظور تولید 
گفت:  انرژی برق ساخته خواهد شد. رییس شرکت بریشنا 
کمک می کنند،  که افغانستان را  کشورهایی  »حکومت و 
می خواهند زیربناهای برق را بسازند و باالی منابع آبی ما 
منظور اختصاص  این  به  بودجه هنگفت  کنند. یک  کار 
درصدی  می کنیم.  کار  آن  روی  عمال  ما  و  شده  داده 
استفاده  کنندگان از انرژی برق تا سال 2017 به هفتاد درصد 

خواهد رسید.«
کمک کننده به  کشورهای  شرکت برشنا در حالی از تمایل 
تولید  به منظور  افغانستان  آبی  منابع  باالی  سرمایه گذاری 
که پیش از آن، محمداسماعیل،  انرژی برق خبر می دهد 
که جامعه جهانی حاضر  گفته بود  وزیر پیشین انرژی و آب 
کند.  سرمایه گذاری  افغانستان  آبی  منابع  باالی  تا  نیست 

بدخشان  در  ارتش  سرباز   30 از  بیش  شدن  کشته  پی  در 
کشور، مجلس  و افزایش ناامنی  در شماری از والیت های 
در  امنیتی  ارشد  مقام های  حضور  خواهان  نمایندگان 
مجلس  دوشنبه  روز  تصمیم  بنیاد  بر  شد.  مجلس  این 
وزیر  ملی،  امنیت  مشاور  که  می رود  انتظار  نمایندگان، 
داخله، رییس عمومی امنیت ملی، سرپرست و لوی درستیز 
نشست  به  امنیتی  وضعیت  توضیح  برای  دفاع  وزارت 
داخلی  امنیت  و  دفاعی  کمیسیون های  امروز  مشترک 

مجلس نمایندگان حضور یابند.
گزارش های ضدونقیضی در مورد تلفات سربازان  با آن که 
گذشته در بدخشان منتشر شده است اما  ارتش در دو روز 
شماری از نمایندگان مردم بدخشان در مجلس نمایندگان 
به گونه دیگر  از بدخشان  واقعی  گزارش های  که  می گویند 

است.
مجلس  در  بدخشان  نماینده ی  انعامی،  عبدالرووف 
به خاطر  بدخشان  محلی  اداره ی  که  گفت  نمایندگان 
نادرست  را  بدخشان  فاجعه  کارایی هایش  نا پوشاندن 
کشته شده های  که شمار  گفت  انعکاس داده است. انعامی 
که  سربازان ارتش در بدخشان به بیش از 30 تن می رسد 
به گفته  وی،  بریده شده اند.  سر  آنان  تن  میان 28  این  در 
در حمله تروریستان بر پاسگاه های سربازان ارتش 14 سرباز 
تانک  عراده  سه  سالح،  میل   79 شده اند،  زخمی  دیگر 
گرفته و  دشکه دار، 7 عراده رنجر در اختیار تروریستان قرار 

کشیده شده است. 3 رنجر دیگر نیز به آتش 
می رسید  نفر   12 به  طالبان  شمار  قبال  که  گفت  انعامی 
بدخشان  در  نفر   400 به  تروریستان  کنونی  افزایش  اما 
هم چنین  بدخشان  نمایندگان  است.  پرسش برانگیز 

کنفرانس  یک  در   2011 دسامبر  ماه  در  محمداسماعیل 
برای  جهانی  جامعه  تمایل  عدم  که  بود  گفته  خبری 
ساخت بندها به منظور آبیاری و تولید انرژی برق، ناشی از 
کشورهای همسایه در مورد  مشکالت افغانستان با برخی از 

آب های مرزی است.
با این حال، شرکت  برشنا می گوید هرچند دولت افغانستان 
کشورهای  باالی  برق  بند  ساخت  پروژه های  تمویل  برای 
تا  دارد  تالش  اما  نمی تواند،  کرده  وارد  فشار  کمک کننده 
ساخت  به منظور  را  کشورها  این  کمک  دیگر  راه های  از 
می گوید  صمدی  عبدالرزاق  کند.  جلب  برق  بندهای 
به منظور  زیربناها  برای ساخت  توانایی های خوبی  کنون  ا
دولت  و  آمده  به وجود  افغانستان  در  برق  انرژی  تولید 
گفت:  وی  کند.  استفاده  داخلی  منابع  از  تا  دارد  تالش 

بدخشان  در  ارتش  سربازان  به  تجهیزات  و  تیل  نرسیدن 
می دانند.  بدخشان  در  امنیتی  نیروهای  تلفات  عامل  را 
در  بدخشان  دیگر  نماینده   کوفی،  فوزیه  همین گونه، 
که نداشتن وزیر دفاع،  مجلس نمایندگان به این باور است 
معامله بر سر تعیین رییس ستاد ارتش انگیزه رهبری جنگ 

گرفته است. از مسووالن را 
با  دیدار  در  تا  خواست  مجلس  نمایندگان  از  کوفی 
رییس جمهور چگونگی مسوولیت تامین امنیت شهروندان 
حکومت  گر  »ا گفت:  کوفی  سازند.  مشخص  را  کشور 
سرقوماندانی  دارند،  را  ناامنی   با  مقابله  [اراده]  افغانستان 
اعلی قوای مسلح )رییس جمهور( برای مردم افغانستان و 
که  گر ندارد؛ اجازه بدهند  نمایندگان شان پاسخ بدهد و ا

کنند.« ک شان دفاع  کشورشان، از خا مردم از 
از  که  امنیتی  مسووالن  و  وزیران  فراخوانی  وی،  به گفته  
درمان  را  دردی  ندارند،  خبر  سربازان شان  سرنوشت 
ابراهیمی،  عبدالرووف  حال،  همین  در  کرد.  نخواهد 
گروگان گیری 31 نفر در  رییس مجلس نمایندگان با اشاره به 
زابل، افزایش حمله های تروریستی در شماری از والیت ها، 
اختالف رهبران حکومت بر سر تعیین مقام های حکومتی 

که از منابع خود افغانستان برای  »حکومت مصمم است 
کار  پروژه  این  باالی  برساند.  ارزان تر  و  مطمین  برق  مردم 
کدام  که حتما از طرف  عمال شروع شده و ضرور هم نیست 
کار را می کند.  کمک شویم و خود حکومت همین  کشوری 
مسوولیت اول ما ساخت زیربناهای تولید انرژی برق است 
نداشته  زیربنا  و  باشیم  داشته  هم  برق  انرژی  گر  ا چون 
باشیم، نمی توانیم برق را به مردم برسانیم. ما برای ساخت 
کافی داریم و حکومت وحدت ملی  زیربناها ظرفیت های 
منابع داخلی  از  تا  کار می کند  پروژه  این  باالی  هم مطلق 

برق مورد نیاز ما تامین شود.«
منابع  باالی  صورتی که  در  می افزاید  برشنا  شرکت  رییس 
آبی افغانستان سرمایه گذاری درست شود، اضافه تر از برق 
گر  »ا گفت:  وی  شد.  خواهد  تولید  افغانستان  نیاز  مورد 

ابراهیمی  افغانستان می داند.  برای مردم  را »نگران کننده« 
مجلس  داخلی  امنیت  و  دفاعی  کمیسیون های  که  گفت 
رسمی  درنامه های  ناامنی ها  افزاش  به  توجه  با  نمایندگان 
امنیت  رییس عمومی  وزیر داخله،  امنیت ملی،  از مشاور 
ملی، سرپرست و لوی درستیز وزارت دفاع خواسته اند تا در 
کمیسیون های دفاع و امنیت  نشست مشترک روز سه شنبه 

داخلی مجلس نمایندگان حضور یابند.
ارایه برنامه پنج نامزدوزیر دیگر به مجلس نمایندگان

نمایندگان  مجلس  دیروز  نشست  در  همین گونه، 
معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات  اقتصاد،  نامزدوزیران 
انرژی و آب، تجارت و صنایع، زراعت، آبیاری و مالداری 
کردند.  کاری شان را به نمایندگان مجلس ارایه  برنامه های 
پشتیبانی  با  که  گفت  اقتصاد  وزارت  نامزد  مراد،  ستار 
کمک های  هماهنگی  و  اقتصادی  منابع  دولت،  سیاسی 
تطبیق  زیربناها،  به  توجه  گرفته،  عهده  به  را  بین المللی 
از  نظارت  و  بررسی  منطقوی،  پروژه های  و  موافقت نامه ها 
برنامه های توسعه ای دولت و اولویت دهی به سرمایه گذاری 
از  کشور  اقتصادی  منابع  از  استفاده  در  خصوصی  بخش 

برنامه های او در وزارت اقتصاد می باشد.

افغانستان  برعالوه  شود،  استفاده  افغانستان  آبی  منابع  از 
برای  اما  می توانیم  داده  برق  ما  را  کشورهای همسایه  حتا 
اما  است.  ضرورت  هنگفتی  بودجه  منابع  این  ساخت 
شده،  تقسیم بندی  که  سال هایی  و  ماسترپالن  به  نظر 
گفته   2017 تا  اما،  می کنیم.  را  کار  این  آهسته  آهسته  ما 

می توانیم بیشتر زیربناها ساخته می شود.«
یق موبایل پرداخت بل از طر

در همین حال، شرکت بریشنا چند تفاهم نامه  با شرکت های 
کابل بانک  هم چنین  و  روشن  و  افغان بیسیم  مخابراتی 
جدید و شرکت مریخ تکنالوژی به منظور پرداخت بل های 

صرفیه برق از طریق موبایل به امضا رساند.
این  امضای  مراسم  در  برشنا  رییس  صمدی،  عبدالرزاق 
که مشتریان بریشنا پس از این می توانند  گفت  تفاهم نامه ها 
از  بانک ها  به  مراجعه  بدون  را  برق شان  صرفیه  بل های 
طریق خدمات »ام پیسه« روشن و »مای منی« افغان بیسیم 
برنامه  راه اندازی  که  افزود  آقای صمدی  کنند.  پرداخت 
تادیه بل  صرفیه برق از طریق موبایل سهوالت های الزم را 
گفت قبل  برای مشتریان شرکت بریشنا بوجود می آورد. او 
منتظر  طوالنی  صف های  در  تا  بودند  مجبور  مردم  این  از 
تحویل  بانک  به  را  خود  برق  صرفیه  بل های  تا  بمانند 

بدهند.
جمع آوری  در  آنان  که  می افزایند  برشنا  شرکت  مسووالن 
ولسوالی های  و  مناطق  از  برخی  در  برق  پول های مصرفی 
اما  دارند  زیاد  مشکالت  بانک  نبود  به دلیل  دست  دور 
از طریق  برق  بل های  تادیه  راه اندازی خدمات جدید  با 
موبایل، می توانند تمامی عواید شرکت برشنا را به درستی 

کنند. جمع آوری 

تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  نامزد  وحیدی،  عبدالرزاق 
بیشتر  دسترسی  مخابراتی،  خدمات  بهبود  معلوماتی، 
بهای  کاهش  انترنتی،  و  مخابراتی  خدمات  به  مردم 
مخابراتی،  پوشش  ساحات  افزایش  تلیفونی،  تماس های 
توسعه حکومتداری الکترونیک، توسعه خدمات پستی و 
نظارت از فعالیت های شرکت های مخابراتی را از اولویت 

کرد. اساسی خویش در این وزارت بیان 
اصالح  آب،  و  انرژی  وزارت  نامزد  عثمانی،  علی احمد 
سیستم مدیریتی وزارت، تطبیق پروژ های نیم کاره در بخش 
شبکه های  وآبی،  انرژی  منابع  از  استفاده  آب،  و  انرژی 
نصب  سطحی،  و  هموار  آب های  از  استفاده   آبرسانی، 
سیستم هشداردهنده ای سیالب  ها، مدیریت منابع انرژی، 
تقویت برنامه رهبری وزارت، تکمیل لین های برق و تطبیق 
بیان  خویش  برنامه های  مهم ترین  از  را  پالیسی ها  و  پالن 
کرد. همایون رسا، نامزد وزارت تجارت و صنایع، بازنگری 
زیربناهای  تقویت  وزارت،  استراتژی های  و  پالیسی ها 
معیاری  و  کیفیت  کمیت،  به  توجه  صنعتی،  و  تجارتی 
و  صنعتی  بخش های  رشد  داخلی،  تولیدات  ساختن 
تجارتی، جلب سرمایه گذاری در بخش خصوصی، ایجاد 
ذخایر استراتژیک مواد عذایی، افزایش تولیدات داخلی 
کشور را اولویت های خویش در  و صادرات آن به بیرون از 

این وزارت خواند.
آبیاری  زراعت،  وزارت  نامزد  اسداهلل ضمیر،  این حال،  با 
برنامه  تطبیق  وزارت،  قبلی  برنامه های  تداوم  مالداری،  و 
کاهش  دهقانان،  تولیدات  رشد  غذایی،  مصونیت 
هزینه های تولیدی، افزایش ذخایر استراتژیک غله جات، 
رفع نیازمندی، زمین داران و باغداران، مدیریت آبیاری و 
آب ریزه ها، ایجاد بندهای آبگیر، تشویق سرمایه گذاری در 
بخش باغداری و سبزیجات و جلوگیری از قطع درختان 

کرد. کاری خویش بیان  در جنگالت را از اولویت های 

مقام های ارشد امنیتی به مجلس فراخوانده شدند

 ظفرشاه رویی

ACKU قدرت اهلل جاوید
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همه به بدخشان
کرده اند جفا 

چون به خلوت می رود 
آن کار دیگر می کند

چندی  تا  کنند.  تطبیق  و  طرح  بدخشان  برای  جوابگو 
کوچک از اردوی ملی هم در این  پیش، حتا یک واحد 
والیت حضور نداشت. وزارت خانه های دفاع و داخله با 
آن  روستا های  که  دادند  اجازه  بدخشان،  به  بی توجهی 
گروه های تروریستی  یکی پی دیگر به دست طالبان و دیگر 
کند. روستا های بدخشان در اوج قدرت طالبان،  سقوط 
سقوط نکرده بود، اما به دلیل بی توجهی وزارت خانه های 
والیت  این  از  بخش هایی  کنونی،  نظام  در  مسلح  قوای 
وزارت خانه های  دیگر،  بیان  به  افتاد.  طالبان  به دست 
از  بخش هایی  بر  طالبان،  که  دادند  اجازه  مسلح،  قوای 
که بسیاری  کنند. این درست است  این والیت حکومت 
از خانواده های نادار بدخشان جوانان شان را برای آموزش 

کستان می فرستند.  به مدرسه های پا
کردن شکم فرزندان شان ندارند،  که توان سیر  خانواده هایی 
که نوجوانان شان را به مدرسه های  چاره را در این دیده اند 
تا یک شکم نان بخورند و به اصطالح  کستان بفرستند  پا
کستان،  مال شوند. اما این جوانان در مدرسه های مذهبی پا
استخدام  به  و  می شوند  مسلح  افراطی  گروه های  شکار 
گروه های تروریستی درمی آیند. اما با وجود  طالبان و دیگر 
این واقعیت تلخ، تفکر طالبانی در این والیت ریشه عمیق 
ندارد و وزارت خانه های قوای مسلح، می توانستند با طرح 
گسترش ناامنی به  و تطبیق یک نظام امنیتی جامع، جلو 

این والیت را بگیرند؛ اما چنین نکردند. 
شورای  در  بدخشان  نمایندگان  و  سیاستمداران  جفای 
کم تر از دیگر جهت ها نیست.  ملی به مردم این والیت نیز 
در  والیت،  این  سیاستمداران  و  بدخشان  نمایندگان 
و  هستند  اقتصادی  و  سیاسی  زدوبند های  مصروف  کابل 
که امروز  کرده اند. نمایندگانی  والیت شان را به طالبان رها 
برای جان باختن سربازان بدخشانی اشک می ریزند، در 
گرفتن رای به بدخشان رفتند.  سال های اخیر صرف برای 
آن  مردم  بسیج  به جای  پارلمان،  در  بدخشان  نمایندگان 
شوراسازی  مصروف  کابل  در  یا  طالبان،  برابر  در  والیت 
گر  ا می رسند.  اقتصادی شان  زدوبند های  به  یا  و  هستند 
برخورد  بی اعتنایی  با  قدر  این  بدخشان،  نمایندگان 
تروریست های  به دست  بدخشان  از  بخشی  نمی کردند، 
بدخشان  محلی  فرماندهان  نمی کرد.  سقوط  خارجی 
نذیر  ضابط  نمی کنند.  خدمت  والیت  آن  مردم  برای  نیز 
و  است  نداشته  مسوولیت پذیری  هیچ  امنیت  تامین  برای 
آن  در  خیریه  موسسات  دفاتر  از  باج گیری  نوعی  مصروف 
این  نشود،  بدخشان  برای  اساسی  فکر  گر  ا است.  والیت 

والیت دستخوش ناآرامی های جدی می شود.

 1374 سال  در  که  نوشته  بدن«  اعضای  »وظایف 
که  کنم  اشاره  است.  شده  منتشر  اسالم آباد  در 
کتاب های  در  عوام فریبانه  و  خنده آور  سخنان 
اشاره  نمونه  چند  به  این جا  در  اما  است  زیاد  او 
کتاب متذکره در صفحه 8 آن  می شود. محسنی در 
که »یکی از وظایف سر مسح است«  نوشته می کند 
که »وظیفه بینی بوی  و در صفحه 17 نوشته است 
کردن عطر است« و همین طور در صفحه 19 آن در 
که »یکی از  کرده است  فصل »وظیفه لب ها« نوشته 
وظایف لب بوسیدن دست سادات و علما است«. 
رحمت اهلل  سید  آقای  محسنی،  دیدگاه  براساس 
است.  سادات  هم  و  مذهبی  عالم  هم  مرتضوی 
گر دست سادات و علما این قدر مهم است  حاال ا
که وظیفه لب بوسیدن دست آنان است، پس چرا 
را  مرتضوی  رحمت اهلل  سید  دست  خود  محسنی 
که  که آن را می شکند؟ اما واضح است  نمی بوسد 
که برای حمله  در مقام عمل او یک شارلتان است 
به خانه آدم هایی مثل مرتضوی دستور می دهد؛ اما 
در مقام علم، عوام گرای خرافه پرستی بیش نیست. 
که به جای  کسی می تواند به محسنی بگوید  حاال 
سایر  و  سر  و  بینی  و  لب  به  کردن  تعیین  وظیفه 
تطهیر خویشتن  به  اول  لطفا  انسان،  بدن  اعضای 
دست بزنید و بعد، آداب اخالقی اولیه و معاشرت 
انسانی معمول را به خانواده و فرزندان خود آموزش 
کسی دیگر مسلحانه حمله  که باالی خانه  بدهید 
قرار  فزیکی  لت وکوب  مورد  را  کسی  و  نکرده 
که آن محسنی زاده های خود را نه تنها  ندهند. شما 
که نمی توانید درس اخالقی بدهید بلکه آن ها را با 
کسی دیگر  بر حریم شخصی  تجاوز  برای  اسلحه 
عادی  مردم  به  اجازت  کدام  با  پس  می فرستید، 
ادعای  دلیل  کدام  با  می دهید؟  اخالقی  درس 
مداخله در امور اخالقی و رفتاری جامعه را دارید؟ 
واعظی  همان  محسنی،  آصف  شیخ  خالصه، 
و  محراب  بر  که  جلوه ای  آن  خالف  بر  که  است 
کار دیگر  آن  به خلوت می رود  منبر می کند، چون 
کرده است:  می کند. حضرت حافظ چه زیبا بیان 

کاین جلوه در محراب و منبر می کنند واعظان 
کار دیگر می کنند چون به خلوت می روند آن 

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
کم تر می کنند توبه فرمایان چرا خود توبه 

گوییا باور نمی دارند روز داوری 
کار داور می کنند کاین همه قلب و دغل در 

یک  در  پیشین،  دفاع  وزیر  خان،  بسم اهلل  جنرال  باری 
گفت از هر پنج سرباز ارتش  نشست دوستانه با خبرنگاران 
ملی، دو تای آن بدخشی است. رییس جمهور اشرف غنی 
گذشته، از این  هم در یکی از همایش های انتخاباتی سال 
هرهفته،  بدخشان،  روستا های  برداشت.  پرده  واقعیت 
ملی  درارتش  که  است  سربازانی  ک سپاری  خا شاهد 
ملی  ارتش  افسران  برخی  از  نگارنده  می کنند.  خدمت 
جوانان  که  است  شنیده  می کنند،  خدمت  قندهار  در  که 
بدخشی از روستا های شان به قرارگاه های نظامی  در قندهار 
به عنوان  را  آنان  که  می خواهند  فرماندهان  از  و  می آیند 
که  می دهد  نشان  واقعیت ها  این  کنند.  استخدام  سرباز 
حفظ  برای  را  قربانی  بیشترین  بدخشانی  خانواده های 
که بدخشان از  نظام موجود افغانستان می دهند. اما سهمی  
امتیازات نظام می برد، بسیار اندک است. با آن که جامعه 
جهانی و دولت میلیاردها دالر در برخی والیات ریختند، 
به  نشد.  اجرا  بدخشان  در  زیربنایی  بزرگ  پروژه  هیچ  اما 
رغم وجود منابع آب در این والیت حتا یک نظام آبیاری 
را  کشتزارها  تا  نشد،  ساخته  والیت  این  در  نیز  نیمه مدرن 

گرسنگی نجات یابند.  کند و مردم از  سیرآب 
معادن این والیت نیز توسط عده ای اندک تاراج می شود. 
و  می خورد  مافیایی  گروه  یک  را  والیت  این  منابع  تمام 
مردم بدخشان از آن سهمی  ندارند. ادارات خدمات عامه 
از  آن هم دستخوش فساد است. مثال نهاد های تحصیلی 
تندرو  گروه  فعالیت  کانون  به  والیت،  آن  دانشگاه  جمله 
از  شماری  پیش  مدتی  است.  شده  بدل  حزب التحریر 
اجتماعی  شبکه های  در  بدخشان  دانشگاه  دانشجویان 
حزب التحریر  به  دانشگاه  این  استادان  که  نوشتند 
میان  را  حزب  این  ایدیولوژیک  جزوات  و  گرویده اند 
این  که  دانشجویی  و  می کنند  پخش  دانشجویان 
محلی  مقام های  می ماند.  کام  نا نخواند،  را  یادداشت ها 
کام اند.  بدخشان حتا در خدمات رسانی روزانه به مردم نا
جدی  اقدام  هیچ  والیت،  این  مقام های  دیگر  و  والی 
این  نکرده اند.  والیت  این  اداره های  از  فسادزدایی  برای 
بدخشان  مردم  حق  در  که  است  بی انصافی  بزرگ ترین 
اعمال می شود. با آن که برای حفظ نظام قربانی می دهند، 
را  والیت  آن  محلی  اداره های  حتا  دولتی،  مقام های  اما 
مردم  نیازهای  جوابگوی  که  نمی کنند  اصالح  به گونه ای 
که تمام سران دولت توجه  باشد. حق مردم بدخشان بود 

ویژه ای به آن والیت می داشتند. 
وزارت خانه های نیروهای مسلح هم با آن که صفوف شان از 
امنیتی  رژیم  این سال ها،  پراست، نخواستند در  بدخشی 

داستان اختالف نظر میان سید رحمت اهلل مرتضوی 
مساله ای  خود  نفس  در  محسنی  آصف  شیخ  و 
جدی نیست. میان انسان ها همواره اختالف نظر 
نظر  با  انسان  که  است  این  مساله  اما  دارد.  وجود 
نوعیت  دقیقا  می کند.  برخورد  چگونه  مخالف 
اصلی  منطق  که  است  مخالف  نظر  با  برخورد 
جالب  نکته  حاال  می کند.  تعیین  را  عقالنیت 
حمله مسلحانه محسنی و فرزندان او بر خانه سید 
رحمت اهلل مرتضوی و استفاده از خشونت  فزیکی 
میان  که  است  این  داستان  است.  وی  مقابل  در 
جلسه  در  محسنی  آصف  شیخ  و  مرتضوی  آقای 
آقای  و  می شود  ایجاد  نظر  اختالف  علما  شورای 
تاریخی  را فاقد مبنای  مرتضوی نظریات محسنی 
این  محسنی  آقای  سپس  می کند.  رد  دانسته 
تلقی  خود  شخصیت  به  توهین  مثابه  به  را  انتقاد 
آقای  که  افراد مسلح خود دستور می دهد  به  کرده 
جهت  کرده  بیرون  خانه اش  از  زور  با  را  مرتضوی 
بیاورند.  محسنی  آقای  منزل  به  معذرت خواهی 
شده  مرتضوی  خانه  وارد  تفنگ  با  محسنی  افراد 
با خود  را مورد لت وکوب قرار می دهند و سپس  او 
حاال  می شود.  رها  پولیس  مداخله  با  که  می برند 
این عمل محسنی و فرزندان او چگونه قابل تحلیل 

است؟ 
آصف  شیخ  خود  که  است  جالب  زمانی  موضوع 
مردم  به  تمدن  تلویزیون  شبکه  طریق  از  محسنی 
داده  اخالقی  درس های  بی سواد  کثرا  ا و  عادی 
این گونه  و  می کند  فساد  به  متهم  را  جامعه  کل  و 
احساس مردمی  را علیه جامعه خودشان تحریک 
که  یادآوری است  البته این نکته الزم به  می کند. 
کلمه  این  لزوما  می گوییم،  اخالق  از  سخن  وقتی 
که  کسی  ندارد.  محسنی  آقای  برای  را  معنا  عین 
حمله  دیگر  شخص  خانه  باالی  است  حاضر 
سپس  و  بدهد  قرار  لت وکوب  مورد  را  او  کند، 
هیچ  به  که  است  واضح  کند،  اختطاف  را  او 
امر  و  دین  مذهب،  ندارد.  باور  اخالقی  ارزش 
فریب  برای  ابزاری  محسنی  آقای  برای  اخالقی 
گر الزم شود آقای محسنی برای  خلق الناس است. ا
استفاده جویی و خودخواهی های شخصی، به هر 

چیزی متوسل خواهد شد. 
مزخرفات  و  اخالقی  امر  میان  محسنی  آقای 
این  ثبوت  برای  نیست.  قایل  تفاوتی  خرافی هیچ 
عنوان  تحت  او  که  کتابی  به  شود  رجوع  مدعا 

 فردوس

 ذبیح اهلل فهیم

ACKU



هویت تروریستان با ربایش بی گناهان 
فربه تر شده است

از حکومت،  باج خواهی  بیگناه و  با ربایش شهروندان 
هیچ  جای  که  است  نموده  ملموس تر  را  خود  حضور 

شکی را باقی نگذاشته است.
است  منطقی  عمل  فون کالزویتس  باور  به  نیز  جنگ 
که با استفاده از خشونت و اعمال فزیکی زور، طرف 
را مجبور خواهد کرد تا مطابق میل جنگ افروز عمل 
یک  و  است  هدف  دارای  جنگ ها  او  باور  به  کند. 
آغازکننده  طرف  که  می شود  شمرده  منطقی  حرکت 
قبل از شروع آن به سود و زیان آن خواهد اندیشید و 
بیان  به  پایه ریزی خواهد کرد.  را  استراتژی کلی  یک 
خیلی  تا  است.  دیگر  نحو  به  سیاست  ادامه  جنگ  او 
از سال ها جنگ ها ماهیت میان دولتی داشت و معموال 
جنگ ها با عمل خصومت و خشونت میان ارتش های 
منظم دارای یونیفورم اتفاق می افتاد. موضوعات جنگ 
رژیم های  و  مرزها  امنیت  و  ملی  منافع  پایه  بر  بیشتر 
همان طوری  نیز  جنگ  بازیگران  می چرخید.  سیاسی 
و  رشد  با  امروزه  بودند.  دولت ها  بیشتر  شد  گفته  که 
و  موضوع  نوع،  ماهیت،  در  هم  تکنالوژی  گسترش 
فاحش  تغییرات  جنگ  استراتژی  و  بازیگران  در  هم 
به وجود آمده است. دیگر جنگ در حیطه و کنترول 
از  غیر  را  بازیگران  نیست.  دولت ها  و  حکومت ها 
می دهد.  تشکیل  نیز  غیردولتی  سازمان های  دولت، 
طیف اهداف و موضوعات جنگ و منازعه را از تالش 
برای رسیدن به اقتدار سیاسی در یک کشور گرفته تا 
ابعاد  با  وسطایی  قرون  اسالمی   خالفت  یک  تشکیل 
دیگر  را  جنگ ها  استراتژی  می شود.  شامل  جهانی 
یکسان  خاک  با  و  تفنگ  و  توب  شمشیر،  با  پیروزی 
توماس  باور  به  بلکه  نمی دهد.  تشکیل  شهرها  کردن 
به  بیشتر  استراتژی  تسلیحات«،  »تاثیر  مقاله  در  شلینگ 
شلینگ  می شود.  خالصه  آن  آغاز  بدون  بردن جنگ 
»دیپلوماسی  آن  از  او  که  تهدید«  »توان  بر  تاکید  با 
اجبار« یاد می کند، خاطرنشان می سازد که استراتژی ای 
برنده است که توان بازدارندگی داشته باشد. این بدین 
حد  آن  تا  را  خود  تهدید  قدرت  طرف،  که  معناست 
از  کل  در  را  مقاومت  و  جنگ  حریف  که  ببرد  باال 
تروریستان  شک  بدون  کند.  بیرون  خودش  مخیله 
هستند  واقف  درستی  به  آمد  گفته  که  بحث هایی  از 
استفاده  تهدید«  »قدرت  استراتژی  همان  از  اینک  و 
فعال شان  بر حضور  بتواند  این طریق هم  از  تا  می کند 
و  پنهان  هویت  نیز  و  بزند  مهر صحه  سرزمین  این  در 
با  تا  دارند  تالش  آن ها  کند.  آشکارتر  را  خود  مبهم 

است. 
در  زیادی  اعتراض های  حالی است  در  این 
داخل و خارج کشور در برابر این گروگان گیری برپا 
شده اند.  شاهراه  در  مصونیت  خواهان  مردم  و  شده 
 31 این  باره  در  روشنی  پاسخ  هنوز  حکومت  ولی 
این  خانواده های  حال حاضر  در  است.  نداده  مسافر 
مسافران در پارک زرنگار کابل خیمه اعتراض برپا 
کرده اند. مادر یکی از گروگان ها پس از آن که خبر 

ربوده شدن پسرش را شنید جان داده است.
خانواده های این مسافران گفته اند تا زمانی که اعضای 
باقی  خیمه ها  این  در  نشوند،  آزاد  خانواده های شان 
تعدادی  می دهند.  ادامه  اعتراض شان  به  و  می مانند 
صورتی که  در  داده  هشدار  خانواده ها  اعضای  از 
حکومت این قضیه را جدی نگیرد و مسافران آزاد 

بیفزایند  بر مشروعیت خود  اسرا  مبادله  فرایند گفتمان 
تا توانسته باشد هم حضور و هم قدرت چانه زنی خود 

را به رخ جهانیان بکشند.
همان طوری که در باال بحث شد، با ثابت شدن این که 
ربوده شده ها همه افراد بیگناه از قومیت همیشه محروم 
تروریستان  که  دریافت  می توان  بوده اند،  این سرزمین 
کشتن  ممکن  بعدها  و  گرفتاری  هدف شان  تنها 
مراتب  به  آن ها  اهداف  بلکه  بود  نخواهد  افراد  این 
با مشکالت  تروریستان  می باشد.  و گسترده تر  وسیع تر 
آمده  به وجود  طالبان  میان  که  چنددستگی هایی  و 
درون  در  باز کردن  جا  ابتدا  ممکن  اهداف شان  است 
از  تاسی  به  اسالمی   حکومت  ایجاد  سپس  افغانستان 
گروه داعش باشد. صد البته تضعیف دولت افغانستان و 
جلوگیری از الگو شدن این کشور به عنوان یک کشور 
دموکراتیک از اهداف بزرگ دیگر این گروه خواهد 
بود. صبغه دینی بخشیدن و فرقه ای ساختن خشونت ها 
افغانستان که سال ها مردم این سرزمین در صلح و  در 
امنیت زیسته اند، نیز بخشی دیگر از اهداف این اجیران 

وابسته را تشکیل خواهد داد.
ظاهرا برای مبارزه با این آشوب و بحران ملی، دولت 
تالش های خود را هرچند در مقیاس کوچک انجام داده 
است. ما می پذیریم استراتژی جنگی که طراحی شده 
بود، دارای اهداف، راه ها و ابزار خاصی بود اما چون 
استفاده  یا  و  نیرو  پیاده کردن  در  استفاده  ابزار صرف 
کشفی  قوای  نقش  بل  نمی شود  خالصه  تسلیحات  از 
مواجه  شکست  با  عمال  اقدام  این  می نماید،  اساسی 
شد. در جانب دیگر تروریستان، با گروگان گیری افراد 
با  و  تخریبی اند  قدرت  دارای  که  دادند  نشان  ملکی 
سربریدن افراد و در دسترس قرار دادن فلم آن به مردم 
ثابت سازند که  از طریق فضای سایبری، می خواستند 
اراده  کردن  خرد  و  وحشت  و  رعب  ایجاد  توانمندی 

ملت افغانستان را به زعم شان دارا می باشد.
گزینه  هنوز  بحران،  این  رفع  برای  می رسد  به نظر 
از  را  خود  مشروعیت  و  داشته  ارجحیت  دیپلوماسی 

دست نداده است. 
جان  نجات  برای  افغانستان  دولت  می نماید  الزم 
شهروندانش از هیچ عملی دریغ نورزد. این راهکارها 
سطوح  دیپلوماتیک  مجراهای  از  استفاده  می تواند 
کارگیری  به  و  قوم  بزرگان  با  مشوره ها  مانند  پایین تر 
دیپلوماسی  به  آوردن  رو  قومی  باشد.  جرگه های 
که  کشورها  با  تماس  و  بین المللی  و  ملی  سطوح  در 
تمویل کننده آن ها می باشد نیز خالی از اثر نخواهد بود. 
در صورت ناکامی  گزینه های اول استفاده از دیپلوماسی 
با استفاده از نیروی  زور هم در سطح ملی و یا محلی 
بود  خواهد  دیگری  راه حل های  ملی  ارتش  و  اربکی 
به وجود  کند.  دنبال  را  آن  مجدانه  دولت  باید  که 
برای رفع چنین بحران،  منطقه ای  ایتالف  آوردن یک 
در  افکار عمومی   با  و همگام شدن حکومت  هم صدا 
موضع گیری ها بر علیه تندروان، فعالیت جامعه مدنی و 
ایجاد فشار مضاعف بر دولت گزینه های بعدی خواهد 
شدن  بیرون  و  تغییر  آوردن  به وجود  در  همه  که  بود 

بن بست فعلی کمک خواهد کرد.

نشوند، خود را آتش خواهند زد. 
تظاهر کنندگان روز گذشته از یوناما و جامعه جهانی 
نیز خواستند که در قبال این گروگان گیری سکوت 
این جا  »ما  گفت:  تظاهر کننده  یک  سلیم  نکنند. 
را  سکوتش  باید  حکومت  که  بگوییم  تا  آمده ایم 
بشکند. اگر حکومت نمی تواند این 31 مسافر را آزاد 
به کار شوند.  تا مردم خود دست  اعالن کند  کند، 
باره  این  در  که  می خواهیم  نیز  جهانی  جامعه  از  ما 

سکوت نکند.«
جاده های  در  گروگان گیری  این  برابر  در  اعتراض 
اخیر  هفته های  در  است.  نمانده  محدود  کابل 
شاهد  استرالیا  و  اروپایی  مختلف  کشورهای 

گردهمایی ها و اعتراض هایی بوده است. 
موسفیدان  گروگان گیری  روزهای  نخستین  در 
گروگان ها  این  تا  کردند  تالش  قندهار  و  زابل 
نرسید.  نتیجه ای  به  تالش ها  این  اما  آزاد کنند.  را 
حکومت عملیاتی را در ولسوالی خاک افغان والیت 
از  نیز کاری  عملیات  این  ولی  انداخت  راه  به  زابل 
پیش نبرد. براساس اظهارات اعضای شورای والیتی 
بدل  در  تروریستان  خواهان رهایی  ربایندگان  زابل، 

رهایی این 31 مسافر شده اند. 
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می کنند. در تاکید این مطلب ایمن الظواهری در کتاب 
خودش »جنگجویان زیر تابلوی پیامبر« می نگارد: حمله 
بدون هدف مسلمانان بر مواضع کفار محکوم و بیهوده 
است که او هدف از این هجوم های ناگهانی را اعاده 
حکومت اسالمی  در سرزمین کفار می نامد. بدون شک 
که  می بینیم  تروریسم  تاریخ  اجمالی  مرور  و  سیر  با 
حرکات آن ها به مراتب منسجم تر بوده و در کل یک 

هدف بسیار فراگیر و همه جانبه را دنبال کرده است. 
را  امروزی  دولت های  و  حکومت  این که  بر  عالوه 
امروزه  می کند،  تهدید  شدن  جهانی  نام  به  پدیده ای 
است.  افزوده  وجودی  مشکالت  بر  تروریسم  پدیده 
دیده  بیشتر  ما  منطقه  سیاسی  جغرافیای  در  اصل  این 
تهدید مخالفین مسلح  با  ما هم  می شود. دولت- ملت 
روبه رو است و هم تندباد داعش در کشور های عربی، 
اینک در قلمرو سرزمینی ما نیز کم کم شروع به وزیدن 
همانند  ما  حکومت  و  دولت  بی تردید  است.  نموده 
تا  خیلی از دولت- ملت های دیگر دنیا، باری کوشید 
با نفی حضور داعش در افغانستان به نحوی مشروعیت 
افزایش و جانب دشمن را هویت کشی  اقتدار خود را 
کند. اما با تاسف کتمان واقعیت ها چقدر زود افراد و 
حکومت ها را با شری روبه رو می سازد که از بین بردن 
ما  در کشور  اکنون  باال می طلبد.  نیروی  و  قدرت  آن 
می بینیم که پدیده خطرناک داعش و تروریسم که دیر 
زمانی بود تکذیب می شد عالوه بر حضور رسانه ای و 
نیز  عمل  در  سیاه،  پرچم های  با  اسب ها  دادن  جوالن 

31 مسافر ربوده شده، اقدام کند. این مسافران پنجم 
گفته  ربوده شدند. حکومت  زابل  از والیت  حوت 
کرده  استراتژیک  سکوت  مورد  این  در  که  است 

 31 شدن  گرفته  گروگان  به  چگونگی  جزییات 
هموطن  مان را نیازی نیست به بحث بگیریم. الزم دیدیم 
به صورت علمی تر، هویت ربایندگان، اهداف آن ها و 
در کل تاثیرات این گروگان گیری را بر سیاست ملی- 

امنیتی کشور به بررسی بنشینیم.
این  آغاز  زمان  از  ربایندگان،  هویت  چگونگی  در 
شد.  مخابره  مختلف  حدیث های  و  حرف  اتفاق، 
بعضی نظیر آقای اکبرآغا، آنان را فرماندهان ناراضی 
و رویگردان طالبان عنوان کردند، قسمتی از سیاسیون 
نام  افغانی  داعشیان  را  آن ها  محقق  محمد  آقای  نظیر 
می دهد  نشان  که  نشر شده  ویدیو  یک  اخیرا  و  نهادند 
ربایندگان، جنگجویان اسالم گرای ازبکستانی هستند. 
آن ها،  هویت  تثبیت  جهت  در  تالش  به جای  نویسنده 
از اسم عام »سازمان های تروریستی غیردولتی« استفاده 
حادثه  بهتر  بررسی  برای  شد  دیده  الزم  است.  کرده 
و  تروریسم  مفهوم  دو  روی  بر  زابل،  گروگان گیری 
جنگ بیشتر توجه صورت گیرد و رابطه این دو با هم 

را به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار داد.
گذشته های  از  تروریسم  پدیده  که  پیداست  ناگفته 
بسیار دور در روابط بین الملل مطرح بوده اما اوج توجه 
سال  به  می توان  آن  اساسی  مفهوم  به  را  پدیده  این  به 
برگرداند.  امریکا  دوگانه  برج های  فروپاشی  و   2001
دانشمندان عرصه امنیت در تعریف تروریسم گفته اند: 
سازمان های غیردولتی که دارای ساختار سازمانی افقی 
دنبال  را  ناگهانی  حمله  نقاط  از  فراتر  هدف  و  بوده 

8صبح، کابل: صدها تن از دانشجویان و فرهنگیان 
به  دست  پارلمان  دروازه  برابر  در  روز گذشته 
تظاهرات زدند و از دولت خواستند که برای رهایی 

 شریف حضوری

تظاهر کنندگان در کابل: 

حکومت برای رهایی 31 مسافر اقدام کند
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 دای چوبانی

شرعی  سواالت  پرسیدن  از  شما  اگر 
خسته  حضوری  به صورت  اخالقی  و 
که  ندارید  کافی  وقت  اگر  شده اید؛ 
پرده  از  را  اخالق  معلم  درس های 
اگر  کنید؛  تماشا  خود  تلویزیون 
که  نمی دهد  اجازه  شما  مصروفیت 
به  جمعه  نماز  خطبه های  شنیدن  برای 
مرجع  دفتر  بیاورید،  تشریف  مسجد 
برای حل مشکالت شما طرح  عالیقدر 
طرح  این  می کند.  ارایه  جدید  کامال 
عوارض  بدون  مطمین،  صددرصد 
جانبی و دارای خواص دوگانه است که 
شما را روحا و جسما متقرب می سازد. 
پایگاه اطالع رسانی مرجع عالیقدر برای 
نیازمندی های  به  افغانستان  در  اولین بار 
بسته های  و  گفته  پاسخ  مراجعین 

دیجیتالی خود را پیش کش می نماید. 
می توانند  محترم  مراجعین  یمنی:  بسته 
به  رابطه  در  را  خود  شرعی  سواالت 
وبسایت  از طریق  علی  ابن  زید  و  یمن 
سوال  جواب  بپرسند.  عالیقدر  مرجع 
شما بدون اسرع وقت و گرماگرم به در 
منازل شما توسط پسران مرجع عالیقدر 
از  ارایه می شود.  در ظرف هفت دقیقه 
در  که  خواهشمندیم  محترم  مراجعین 
وقت دریافت پاسخ، کاله ایمنی بر سر 
منازل  در  به  پاسخ  ارایه  باشند.  داشته 

شما کامال رایگان است. 
که  دارید  دوست  اگر  تحفه ای:  بسته 
از دوستان  به یکی  پاسخ سواالت شما 
دوست  عکس  فقط  شود،  ارایه  شما 
عالیقدر  مرجع  صفحه  در  را  خود 
هشت  ساعت  فردا  و  کنید  »آپلود« 
پسر  بگیرید.  تحویل  را  ایشان  جنازه 
شخصا  خودش  عالیقدر  مرجع  سوم 
»آپلود«شده  شخص  به  پاسخ  ارایه  از 
از کیفیت مطمین  اول  نظارت می کند. 
وجود  با  بپردازید.  پول  بعد  شوید، 
و  پولیس  حوزه  در  هنگفت  مصارف 
 ،”X-Man“ ارایه خدمات در حد فلم
این بسته در کابل برای شما فقط 2500 

افغانی تمام می شود. 
ساعت  از  بسته  این  شبانه:  رایگان  بسته 
یازده شب الی پنج صبح فعال می باشد 
به  مستقیم  می توانند  مراجعین  و 
بگیرند  تماس  مرجع  پسران  شماره های 
اسم  نمایند.  دریافت  اخالقی  پاسخ  و 
به صورت  بسته  این  دریافت کنندگان 
اتومات شامل قرعه کشی ساالنه می شود 
محفل  یک  طی  قرعه کشی  برنده  و 

بزرگ به عقد درمی آید.

خدمات دیجیتالی
 مرجع عالیقدر 

سه شنبه 25 حمل 1394      6سال نهم    شماره مسلسل 2111

و نفرت شان را در مورد عاملین این رویداد بیان کردند. 
پیکر فرخنده ، بر دوش گروهی از زنان به خاک سپرده 
شد. هم چنین در یک روز بارانی بزرگ ترین اعتراض 
راه  به  کابل  در  فرخنده  قتل  از  دادخواهی  برای  مدنی 

افتاد که در تاریخ بی سابقه بود.
گفت:  داشت،  شرکت  تظاهرات  در  که  جوانی  مرد 
ما  جامعه  در  را  بزرگ  بیداری  مدنی،  حرکت  »این 
قدرت  اعتراضات  می رسد چنین  به نظر  می دهد.«  نشان 
نیازی،  نشان می دهد. مال  را  افغانستان  جامعه مدنی در 
را توجیه  قتل فرخنده  فردی که عمل وحشیانه عاملین 
خواست.  پوزش  خویش  گفته های  از  بعدا  بود،  کرده 
او می خواست در تشیع پیکر فرخنده شرکت کند، اما 
بعدا خبرهایی در رسانه های  او شدند.  مانع ورود  زنان 
طلب  برای  او  این که  بر  مبنی  رسید،  نشر  به  اجتماعی 
یک  هم چنان  است.  رفته  فرخنده  فامیل  نزد  بخشش 
کارمند بلندپایه دولت که عمل مشابه را انجام داده بود و 
مرگ فرخنده را توجیه کرده بود زیر انتقاد شدید مردم 
جهت  را  کمیسیونی  غنی  رییس جمهور  گرفت.  قرار 
کرده  موظف  رویداد  این  مورد  در  تحقیق  و  ارزیابی 
است. هم چنان وزارت داخله کشور اعالن کرده است 
که 44 تن در ارتباط به قتل فرخنده دستگیر شده اند که 

در میان آن ها 17 تن پولیس نیز شامل می باشند.
اگرچه رییس جمهور غنی در زمان دیدارش از ایاالت 
که  کرد  تعهد  کشور  این  کانگرس  در  امریکا  متحده 
از حقوق زنان مواظبت خواهد شد. رییس جمهور غنی 
گفته است: »در مورد این که ما به چه حد زنان را احترام 
می کنیم حرفی وجود ندارد، اما اگر خشونت هایی که 
علیه زنان صورت می گیرد و آن ها، در خیابان ها اذیت 
و آزار می شوند مجازات، نشوند مشکل هم چنان باقی 

خواهد ماند و برای ما ادامه چنین وضعیت قابل پذیریش 
مشترک  توافق نامه  ما  »کشور  کرد:  اضافه  او  نیست.« 
پایان دادن به تبعیض و خشونت علیه زنان را امضا کرده 

است و ما با قوت تمام آن را اجرا خواهیم کرد.«
کشور  اول  بانوی  از  زن  حقوق  فعالین  از  تعدادی 
بانوی  که  می گویند  آن ها  می رسند.  به نظر  ناخشنود 
مورد  در  اواخر  این  در  غنی  روال  خانم  افغانستان  اول 
یا این که تعهدی  مرگ فرخنده سکوت کرده است و 
خانم  است.  نداده  رویداد  این  عاملین  مجازات  برای 
غنی در مقام بانوی اول افغانستان، از جایگاه بلندی در 
اما  می باشد.  برخوردار  کشور  سیاسی  چهره های  میان 
قرار  موضوعات  پس زمینه  در  موقعیت  چنین  داشتن  با 

گرفته است.
فعاالن  اما  ریاست جمهوری،  ارگ  خاموشی  وجود  با 
فرخنده  برای  و  هستند  عدالت  خواهان  مدنی  جامعه 
و حتا می خواهند مالیی که سبب  دادخواهی می کنند 
کشیده  آتش  به  فرخنده  مثل  باید  است  شده  کار  این 
شود. یکی از فعاالن حقوق زن که در راهپیمایی برای 
باید  »ما  می گوید:  است  کرده  شرکت  فرخنده  قتل 
است  گردیده  فرخنده  سوختاندن  باعث  که  را  مالیی 
بسوزانیم.« اما، آمنه برخالف گفته های ذکر شده، این 
روش را رد می کند، او می گوید: »من طرفدار خشونت 
نیستم و نمی خواهم که آن مال کشته شود« او می گوید: 
»این وظیفه دادگاه و ادارات قضایی کشور است که در 

این مورد براساس قانون فیصله کنند.«
آمنه از خانواده روشنفکر با تحصیالت عالی است، ولی 
با وجود آن با تبعیض روبه رو می باشد. آمنه می گوید: 
»برادرم گفته است، عکسم را از روی پروفایل فیسبوکم 
برداردم.« وی می افزاید: »برادرم گفته است که دوست 
از  ببینند.« وقتی  ندارد پسران دیگر، عکس خواهرم را 
او پرسیدم که این کار را انجام داده است، او در حالی 
برادرم می گوید  لبخند می زند می گوید: »هر وقت  که 
تصویرت را بردار، من تصویرم را تغییر داده و عکس 

دیگرم را به جایش می گذارم.«
به گفته آمنه زنان در محیط ماحولش با وضعیت مشابه 
روبه رو می باشند. به گفته او، زنان بیش از این نمی توانند 
برای مدت طوالنی در  متقبل شوند. آن ها  را  خشونت 
مردم  جنسی  برابری  به  او  کرده اند.  زندگی  سکوت 
ما  به  هیچ گاه  »مردان  می گوید:  و  می کند  اشاره  زن  و 
به  زنان  بنا  باشیم  برابر  آن ها  با  که  داد  نخواهند  اجازه 
تالش و مبارزه طوالنی ضرورت دارند. ما باید قدرت 
بیشتری کسب کنیم و نسبت به آن ها در مقام بلندتری 

قرار بگیریم!«

قتل  از  پس  که  است  افغان  زن  هزاران  از  یکی  آمنه 
فرخنده  است.  شده  شوکه  به شدت  فرخنده،  وحشیانه 
جوان تحصیل کرده علوم دینی بود. او در 19 مارچ به 
اتهام آتش زدن قرآن زیر ضربات شدید مردان وحشی، 
پیکرش  سپس  و  رسید  قتل  به  کابل  شهر  قلب  در 
سوزانده شد. آمنه می گوید: »من دیگر دختر یک هفته 
قبل نیستم، مرگ فرخنده مرا تغییر داده است.« چشمان 
سیاه آمنه هنگامی  که در مورد خودش حرف می زند پر 
از اشک می شود. او نیز مثل سایر زنان افغانستان از آزار 
و اذیت های خیابانی به ستوه آمده است. آمنه می گوید: 
»با پوشش همیشگی روی سرک راه می رفتم. موهایم با 
حجاب پوشیده بود. در این هنگام، پسر جوانی حرف 
زشت برایم گفت. برخالف گذشته، که من با سکوت 
به  بار  این  اما  می گرفتم،  ناشنیده  را  حرف ها  این گونه 
سوی پسر جوان رفتم و گفتم، از من چه می خواهی؟ آیا 
می خواهی مرا نیز مثل فرخنده بکشی و به آتش بکشی؟ 
من آماده ام بیا!« به گفته آمنه، وقتی پسر جوان با برخورد 

تندش مواجه شد، راهش را گرفت و فرار کرد.
تا هنوز دالیل قتل فرخنده به صورت کامل روشن نشده 
است. از گزارش ها چنین به نظر می رسد که فرخنده 27 
ساله می خواسته است مالی تعویذ نویس را که به مردم 
به  مال  این  کند.  منع  کارش  از  است،  می داده  تعویض 
و  دزدان  شر  از  خانه  نگهداشتن  چون  مختلف  عناوین 
می داده  تعویض  دیگران  برای  عاشقانه  موضوعات 
است. با تهمت زدن همین تعویذنویس، مبنی بر این که 
فرخنده قرآن را به آتش کشیده است، او زیر مشت و 
عمل  می دهد.  دست  از  را  جانش  عده ای وحشی  لگد 
وحشیانه قتل فرخنده مردم افغانستان را ناراحت ساخت. 
مردم از طریق رسانه های جمعی، رادیو و تلویزیون خشم 

پس از مرگ فرخنده
نویسنده: جین مکنزیافغانستان

برگردان: ضیا صادق

منبع: گلوبل پست

عمل وحشیانه قتل فرخنده مردم افغانستان را ناراحت 
ساخت. مردم از طریق رسانه های جمعی، رادیو و تلویزیون 

خشم و نفرت شان را در مورد عاملین این رویداد بیان 
کردند. پیکر فرخنده ، بر دوش گروهی از زنان به خاک 

سپرده شد. هم چنین در یک روز بارانی بزرگ ترین 
اعتراض مدنی برای دادخواهی از قتل فرخنده در کابل به 

ACKUراه افتاد که در تاریخ بی سابقه بود.



  

جام  رقابت های  مقدماتی  مرحله  قرعه کشی 
در  شنبه  سه  امروز  آسیا  قاره  در   2018 جهانی 

کواالالمپور مالزیا برگزار می شود.
که جایگاه هفدهم آسیا  تیم ملی افغانستان نیز 
کشور حاضر در  را در اختیار دارد، در میان 40 
این قرعه کشی حضور خواهد داشت تا رقبای 

خود برای صعود به جام جهانی را بشناسد.
ایران،  افغانستان،  فوتبال  ملی  تیم های 
ازبکستان،  جنوبی،  کوریایی  جاپان، 
استرالیا،  چین،  اردن،  عمان،  قطر،  امارات، 
لبنان،  فلسطین،  عراق،  بحرین،  عربستان، 
کویت، فیلیپین، مالدیو، ویتنام، تاجیکستان، 

 »C« سومین دوره آموزشی الیسنس درجه
کابل آغاز شد. آسیا در 

24  مربی فوتبال از 17 والیت افغانستان 
که طی سیزده  در این دوره حضور دارند 
دایرکتر  صالح  حسین  نظر  زیر  روز، 
رسمی  فدراسیون  مدرس  و  تخنیک 

که ورزش  تحقیقات جدید نشان داده است 
بیشتری  فواید  بارداری  دوران  در  مادر  کردن 

برای جنین نر دارد.
این  در  محققان  از  یکی  ایسنا،  گزارش  به 
کردن مادر باعث بهبود  باره می گوید: ورزش 
گلوکز و انسولین در جنین نر  یافتن متابولیسم 
بعد از تولد می شود. این پیشرفت ها در جنین 

کمتر است. ماده 
شده  انجام  موش ها  روی  بر  مطالعات  این 
داده  نشان  هم چنان  بررسی های  است. 
وزن  کاهش  باعث  مادر  کردن  ورزش  است 
گلوکز و انسولین خون او و ایجاد  نوزاد، میزان 
می شود.  دو  نوع  دیابت  همچون  اختالالتی 

رقابت های  در  حضور  از  افغانستان  والیبال  ملی  تیم  انصراف 
را  کشور  ورزش  اخیر،  روز  چند  طی  که  بود  خبری  آسیا،  قهرمانی 

تحت الشعاع قرار داده است.
در حالی که قرار بود تیم ملی والیبال افغانستان، همچون دوره های 
ک نماید، سایت فدراسیون  گذشته در رقابت های قهرمانی آسیا اشترا
از  افغانستان  والیبال  ملی  تیم  که  است  کرده  اعالم  آسیا،  والیبال 
برگزار  ایران  کشور  در  اسد  ماه  که  آسیایی  رقابت های  در  حضور 

می شود، انصراف داده است.
در  همواره  گذشته،  سال های  طول  در  کشور  والیبال  ملی  تیم 
بعد  اما  بار  این  است،  داشته  حضور  آسیا  قهرمانی  رقابت های 
با  سطح  هم  تیم های  حضور  و  آسیا  جنوب  و  مرکز  زون  ایجاد  از 
کشور در  که ملی پوشان والیبال  افغانستان، تصمیم بر این شده است 

این رقابت ها حضور یابند.
ملی  تیم  که  می گوید  والیبال  ملی  تیم  سرمربی  صادق،  یوسف 
و  راجستر  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  حضور  برای  افغانستان 

ثبت نام شده بود.
نمایندگان  آسیا،  والیبال  کنفدراسیون  جلسه  در  وی،  به گفته  اما 
که  دادند  پیشنهاد  بنگالدیش،  و  ویتنام  و  ازبکستان  افغانستان، 
به دلیل باالبودن سطح تیم های حاضر در رقابت های قهرمانی آسیا، 
باید یک زون جدید در آسیا تشکیل شود و همزمان با رقابت های 

آسیایی، مسابقات این بخش نیز برگزار شود.
به  و  گرفت  قرار  پذیرش  مورد  پیشنهاد  این  که  می گوید  صادق 
همین دلیل، والیبال افغانستان با انصراف از حضور در رقابت های 
خواهد  ک  اشترا آسیا  مرکز  و  جنوب  زون  مسابقات  در  آسیایی، 

شمالی،  کره  ترکمنستان،  تایلند،  میانمار، 
کنگ،  هنگ  مالزی،  قرقیزستان،  سوریه، 
گوام و بنگالدش،  ئوس،  سنگاپور، اندونزی، ال
کامبوج، بوتان، تیمور شرقی  یمن، چین تایپه، 

و هند در این قرعه کشی شرکت دارند.
با  سوم  دسته(  )گلدان،  سید  در  افغانستان 
تایلند،  مالدیو،  فلسطین،  فلیپین،  تیم های 
این  به  دارد،  قرار  هند  و  لبنان  تاجیکستان، 
با  جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  در  که  معنا 
هیچ یک از این تیم ها همگروه نخواهد شد و 
فقط با یک تیم از هریک از چهار سید دیگر 

گرفت. گروه قرار خواهد  در یک 

را  مربی گری  دوره  این  افغانستان  فوتبال 
فرا می گیرند.

افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مسوولین 
مربی   17 دارای  افغانستان  می گویند 
مربی  یک  و  دو  درجه  الیسنس  دارای 

دارای الیسنس درجه یک می باشد.

 Plosone مجله  در  تحقیقات  این  نتایج 
منتشر شده است.

کردن مادر  یکی از محققان می گوید: ورزش 
سوخت  به  مربوط  خطرات  کاهش  باعث 
شکمی در  چربی  ذخیره  از  می شود،  ساز  و 
انسولین  متابولیس  و  می کاهد  نوزادان  بدن 
این  حال  این  با  می بخشد.  بهبود  را  قند  و 
دختر  نوزادان  از  بیشتر  پسر  نوزادان  در  فواید 
اتفاق می افتد. هنوز دلیل این مساله مشخص 
به  محققان  آینده  تحقیقات  در  و  نیست 
بررسی این مطلب می پردازند. این مطالعات 
اهمیت تغذیه و ورزش را در زنان باردار نشان 

می دهد.

از  بیشتر  مسابقات  این  در  حضور  موصوف،  باور  به  که  چرا  کرد، 
کشور موثر  رقابت های قهرمانی آسیا می تواند برای پیشرفت والیبال 

باشد.
که تیم های  اما آیا عدم حضور تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا 
این  با  تقابل  البته  و  ک می ورزند  کهن در آن اشترا درجه یک قاره 
کشورها می تواند سهم به سزایی در پیشرفت والیبال افغانستان داشته 

باشد، نشان ترس از شکست و فرار به سوی پیروزی است؟
که حضور در میان  صادق در پاسخ به این سوال به این باور است 
کشور نمی کند،  کمکی به حال والیبال  تیم های رده اول آسیا، نه تنها 
که میل  گذشته این رقابت ها، باعث شده  بلکه حضور در چند دوره 

و رغبت در میان اعضای تیم ملی والیبال از بین برود. 
که حضور در  میرویس ابراهیمی ، عضو تیم ملی والیبال نیز می گوید 
این  ورزشکاران  که  می شود  باعث  آسیا،  مرکز  و  جنوب  مسابقات 
به  کرده و دست  رقابت  با خود  تیم های هم سطح  با  بتوانند  رشته 

افتخارآفرینی برای افغانستان بزنند.
عدم  ورزش،  مورد  در  نگرانی  قابل  نکات  از  یکی  میان  این  در 
ورزشی  نهادهای  در  اعتنا  قابل  و  مشخص  بودجه ای  موجودیت 
نتوانسته اند،  مساله  این  در  نیز  فدراسیون ها  خود  البته  که  می باشد 

کاری از پیش ببرند.
ورزش افغانستان در طول سال های اخیر، رشد قابل توجهی داشته 
است، اما در این میان، از یک سو زدوبندهای موجود در نهادهای 
کشور و از سوی دیگر، بی توجهی دولت به ورزش و  کم بر ورزش  حا
که می تواند  که این بخش تاثیرگذار  ورزشکاران، باعث شده است 
باید  که  آن گونه  نتواند  باشد،  جهانیان  به  افغانستان  واقعی  معرف 
از  نمایندگی  به  جهانی،  و  آسیایی  بزرگ  رقابت های  در  شاید،  و 

کنند. افغانستان حضور پیدا 
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افغانستان چشم انتظار قرعه کشی جام جهانی

کورس مربی گری درجه »C« آسیا آغاز سومین 

زش مادر  سود بیشتر برای نوزادان پسر از ور

وزی والیبال و ترس از شکست یا فرار به سوی پیر
       سید مصباح

 

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 15 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 5151  اپریل51 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:   

گـــــــــهی آ
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کشته شدن 15 نفر در آتش سوزی 
در جنگل های سایبریا

روسیه  در  سایبریا  کاسیای  خا جمهوری  در 
گسترده  آتش سوزی های  در  نفر   ۱۵ کم  دست 

کشته شده اند. جنگلی 
کشته  میان  در  که  داده  گزارش  صحی  منابع 

کودکان نیز بوده اند. شدگان 
در  محلی  مقامات  بی بی سی،  از  نقل  به 
که بیش از ۵۰۰ نفر از  گفته اند  کاسیا  جمهوری خا
آتش سوزی ها آسیب دیده اند. آسیب های عمده 
مونوکسید  گاز  با  مسمومیت  و  سوختگی  شامل 

کاربن بوده است.
است  گفته  روسیه  اضطراری  حاالت  وزارت 
احتیاطی  بی  احتماال  سوزی ها  آتش  علت  که 
که در اثر  در آتش زدن علف های خشک بوده 
کردن  گسترش یافته و مهار  وزش بادهای شدید 

آن ها مشکل شده است.
دود  که  شده  باعث  متعدد  سوزی های  آتش 

تقریبا تمام منطقه را فرا بگیرد.
کاسیا وضع  ویکتور زیمین، رییس جمهوری خا

کرده است. را غیرمعمول توصیف 
روز یکشنبه طی یک ساعت آتش سوزی بخش 
بر  گرقت.  فرا  را  جمهوری  این  قلمرو  از  بزرگی 
روستا   ۳۰ در  خانه   ۱۲۰۰ اولیه  اطالعات  اساس 
سوخته و حدود دو هزار نفر خانه های خود را از 

دست داده اند.
اقامت  برای  مرکز   ۹ اضطراری  حاالت  وزارت 
که خانه های خود  کرده  کسانی تاسیس  موقت 

را از دست داده اند.
امدادگران  بر  عالوه  آتش سوزی  کردن  مهار  در 
ارتش،  نیروی  از  اضطراری  حاالت  وزارت 
هلی کوپترها  و  کپاش  خا و  آبپاش  هواپیماهای 

استفاده شده است.
آتش سوزی  مقامات در حال حاضر  گزارش  به 
خدمات  کارمندان  اما  شده،  مهار  کاسیا  خا در 
منطقه  در  هنوز  ارتش  نیروهای  و  آتش نشانی 
هستند تا در صورت بروز آتش سوزی های جدید 

کار شوند. دست به 
برخی  و  شده  اعالم  فوق العاده  وضع  منطقه  در 
مشروبات  فروش  که  داده اند  پیشنهاد  مقامات 
ممنوع  فوق العاده  وضعیت  زمان  طی  الکلی 

شود.

که در  گفته یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا شمار شهروندان اروپایی  به 
گروه های پیکارجو در سوریه مشغول جنگ هستند بالغ  حال حاضر به همراه 

بر شش هزار نفر می شود.
در مصاحبه  اروپا  اتحادیه  کمیشنر قضایی  ژوریوا،  ورا  بی بی سی،  از  نقل  به 
گفته است: »براساس برآوردهای ما، حدود ۵ تا ۶  با روزنامه فرانسوی فیگارو 

کرده اند.« هزار نفرکشورهای اروپایی را به مقصد سوریه ترک 
ردیابی  در  تی  مشکال دلیل  به  اروپا  اتحادیه  قضایی  کمیشنر  گفته  به 
پیکارجویان خارجی در مناطق جنگی، شمار واقعی این افراد احتماال بیش 

از این میزان است.
خانم ژوریوا در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به دو حمله تروریستی 
ماه جنوری در پاریس و متعاقب آن تیراندازی های مرگبار در مرکز فرهنگی در 
این  زمان وقوع  که در  گفت  نفر منجر شد،  کشته شدن چند  به  که  گ  کپنها

کند. حوادث نخواستیم ترس بر ما غلبه 
بر  کردن  تمرکز  که  بگویم  باید  گفت  همچنین  اروپا  اتحادیه  قضایی  کمیشنر 
که در  افرادی  و  را دارند  به پیکارجویان در سوریه  که قصد پیوستن  افرادی 

کمی دیر است. حال برگشتن از مناطق جنگی هستند، 
خانم ژوریوا افزود به جای آن اتحادیه اروپا بدنبال آن است تا دالیل مختلفی 

گروه های اسالمگرا می شود. که باعث پیوستن این افراد به  کند  را بررسی 
که بریتانیایی ها در این  کمیشنر قضایی اتحادیه اروپا، در تحقیقاتی  گفته  به 
مورد انجام دادند »اشتیاق به ماجراجویی، خستگی های روحی و جسمی، 
ازجمله  زندگی«  برای  اندازی  چشم  نداشتن  و  زندگی  شرایط  از  نارضایتی 
گروه های  به  پیوستن  و  خانواده های شان  ترک  برای  اروپایی  جوانان  دالیل 

اسالمگرا عنوان شده است.
که تمرکز دیگر اتحادیه اروپا، سرعت بخشیدن به  گفت  خانم ژوریوا همچنین 

تبادل اطالعات بین نیروهای پولیس و سیستم قضایی است.

ک اوباما، رییس  گفتگو با بارا حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، برای دیدار و 
جمهور امریکا، امروز سه شنبه، راهی واشنگتن می شود.

اوباما  آقای  کمک  خواستار  سفر  این  جریان  در  عبادی  آقای  می رود  انتظار 
برای خرید تسلیحات پیشرفته امریکا شود.

سرنشین،  بدون  تجسسی  هواپیماهای  به  می توان  تسلیحات  این  جمله  از 
کرد. هلی کوپترهای آپاچی و مهمات اشاره 

گزارش بی بی سی، توافق بر سر استراتژی به منظور بیرون راندن پیکارجویان  به 
گروه دولت اسالمی )داعش( از بخش های وسیعی از عراق از جمله  موسوم به 

درخواست های دیگر آقای عبادی خواهد بود.
گرفتن پست نخست  این اولین سفر آقای عبادی به امریکا از زمان در اختیار 

وزیری است.
در  انبار  والیت  از  داعش  راندن  بیرون  برای  را  حمله ای  عراق  گذشته  هفته 

کرد. غرب بغداد، پایتخت، آغاز 
روز یکشنبه خبرها از حمالت تازه داعش در رمادی، مرکز والیت انبار حکایت 

داشت.
امریکا  رهبری  به  ایتالف  نیروهای  از حمالت  مقامات عراقی  در همین حال 
گروه خبر  کردن حمالت این  به مواضع داعش طی روز یکشنبه برای متوقف 

دادند.
زمینه  در  کشور  دو  که  است  امیدوار  سفر  این  جریان  در  عراق  وزیر  نخست 
به  مورد  این  امریکا در  و همچنین چگونگی مشارکت  با داعش  مقابله  نحوه 

فهم مشترکی برسند.
اما  کلیدی مهمی در عراق دارند،  زمینی نقش  شبه نظامیان شیعه در جنگ 
بدون حمالت هوایی نیروهای ایتالف رسیدن به نتیجه نهایی دشوار خواهد 

بود.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران خواستار تشکیل 
در  ایران  که  کرد  کید  تا و  شد  یمن  در  جدید  دولتی 
کشور می تواند نقش داشته باشد. تحوالت سیاسی این 

رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
که برای سفری دو روزه به قزاقستان رفته  اقای ظریف 
این  »من  داشت:  اظهار  حمل،   ۲۴ دوشنبه،  روز  است 
افغانستان  حکومت  تشکیل  برای  که  داشتم  را  افتخار 
کار را  کنفرانس بن حضور یابم. در حقیقت ما این  در 
کاری  کردند... می توانیم چنین  نکردیم. خود افغان ها 

را در یمن نیز انجام بدهیم.«
کنفرانس بن دسامبر سال ۲۰۰۱ با هدف تشکیل حکومت 
آن  جریان  در  که  شد  برگزار  طالبان  از  پس  افغانستان 
کردند  توافق  کشور  این  سیاست  برجسته  چهره های 
حمایت  کرزی  حامد  از  موقت  دولت  تشکیل  برای 

که بعد رییس جمهور افغانستان شد. کردند، چهره ای 
دولت  تشکیل  از  شرایطی  در  اما  ایران  خارجه  وزیر 
با  سعودی  عربستان  که  می گوید  سخن  یمن  جدید 
قرار  هدف  را  حوثی  شورشیان  یمن  به  نظامی  حمله 
مواجه  ایران  شدید  اعتراض  با  اقدام  این  است.  گرفته 
که خود متهم به حمایت از شورشیان حوثی است. شده 

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، به عربستان هشدار 
کبر  ا و  خورد  خواهد  شکست  نبرد  این  در  که  داده 
هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت 
»اشتباه  را  عربستان سعودی  اقدام  این  نیز،  ایران  نظام 
که »عواقبی شوم« در پی  فاحش« و »ویرانگر« خوانده 

خواهد داشت.

زمان  تا  عمره  حج  سفر  که  داده  خبر  ایران  ارشاد  وزیر 
دو  به  جنسی«  »تعرض  مجرمان  مجازات  و  کمه  محا
نوجوان ایرانی در عربستان سعودی فعال متوقف می شود 

و پروازهای ایران تعلیق خواهد شد.
گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا،  به نقل از رادیو فردا و به 
کرات  علی جنتی، روز دوشنبه ۲۴ حمل، با اشاره به مذا
انجام شده با مقامات سعودی افزود: »آن ها قول دادند 
کردند  کنند. آن ها حتا تصریح  که این افراد را مجازات 
اتفاقی  هنوز  عمل  در  اما  می کنند،  اعدام  را  آن ها  که 
حیثیت  شدن  خدشه دار  ترتیب  این  به  نیفتاده است. 
تصمیم  که  داشت  این  بر  را  ما  ایران  ملت  عمومی 

بگیریم.«
ابراز  تقلید  عظام  مراجع  از  »بسیاری  کرد:  اضافه  وی 
گذشته هم برخی  کردند، مخصوصا این که در  نگرانی 
گرفته  کاروان ها صورت  برخوردها با زایران و روحانیون 

خواستار  دیگر  بار  دوشنبه  روز  نیز  ظریف  محمدجواد 
توقف حمالت هوایی عربستان در یمن شد.

کارخانه ها  وی اظهار داشت: »پل ها بمباران می شوند، 
تنها  امر  این  شفاخانه ها.  همچنین  و  می شوند  بمباران 
آن  به  باید  بنابراین  می شود.  دشمنی  و  کینه  باعث 

خاتمه دهیم.«
وزیر خارجه ایران سه روز قبل نیز در توییتر خود نوشته 
کمک های  یمن،  در  آتش بس  خواستار  ایران  که  بود 
میان  داخلی  گفتگوهای  کشور،  این  به  بشردوستانه 

گیر است. یمنی ها و تشکیل دولتی فرا
یکشنبه  روز  ظریف،  آقای  عربستانی  همتای  اما 
و  کرد  رد  را  یمن  در  آتش بس  برای  ایران  درخواست 
کشورهای  دیگر  و  عربستان  هوایی  عملیات  که  گفت 

عرب برای حمایت از دولت قانونی یمن است.

گرفته  بود؛ به همین دلیل با توجه به بررسی های صورت 
گرفته شد.« تصمیم بر توقف عمره 

خبر  ایران  خارجه  وزیر  معاون  حمل،   ۱۷ دوشنبه  روز 
که در هفته دوم تعطیالت نوروز، به هنگام تالشی  داد 
کاروان عمره ایرانی، ماموران میدان هوایی جده  از یک 
به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ایرانی، آنها را از 

کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. بقیه جدا 

وپایی در سوریه می جنگند شش هزار ار

عراق از امریکا سالح پیشرفته می خواهد

ایران خواستار تشکیل دولتی جدید در یمن شد 

کرد  ایران سفر حج عمره را متوقف 

9th Year    No: 2111  Tuesday  14 April, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8 d



