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بیش از هفتادهزار دانش آموز بامیان مکتب ندارند
والیت  این  در  درسی  اتاق های  نبود  تنها  بامیان  معارف  مشکل 
کمک درسی  کتاب های  نیست، بلکه نبود چوکی، نبود البرتوار، نبود 
جهت  مناسب  تشکیل  نبود  و  تعلیمی  نصاب  کمبود  مطالعاتی،  و 
کمبود معلمین مسلکی، دخالت شماری  تطبیق پروگرام های تعلیمی، 
امور مکاتب،  امر تقرری معلمین و  افراد زورمند در  بامیان و  از وکالی 
که معارف این والیت  دخالت احزاب سیاسی از مشکالت دیگری است 

کرده است.  را با چالش مواجه 
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دخترانسیاهپوش
درآستانهشکنجهسنگین

تالشبرایشگوفاییاقتصادی
درافغانستان
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کرزیبهموزیمبریتانیا چپن
اهدامیشود
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نامزدوزیران از فلتر مجلس
کرد؟ عبور خواهند 
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جنرال اسد درانی:

اسامه را به منظور معامله بر سر افغانستان 
پناه دادیم

4

ور خیبر معمای تر
زمان،  آن  در  خلق  دموکراتیک  حزب  سران  که  می گوید  مزدک  فرید 
خیبر  پرونده  بازگشایی  برای  فرصتی  و  داشتند  دیگر  اولویت های 
گر اسناد طبقه بندی شده اداره ضبط احواالت زمان داوودخان  نبود. ا
می شد.  حل  سوال ها  بیشتر  تردید  بدون  می بود،  دسترس  در  حاال 
به قدرت رسیدن حزب  از  امین پس  فرید مزدک، حفیظ اهلل  به گفته 
داوودخان  زمان  محرم  و  شده  طبقه بندی  اسناد  تمام  دموکراتیک، 
کرد و همه  را از بین برد. به گفته او »امین با اسناد برخورد وحشیانه 

را از بین برد.« 5

جنرال هانیمن:

حضور داعش در شمال جای نگرانی ندارد 

نام و پرچم شان خود را داعش معرفی 
را  داعش  تفکر  آن ها  ولی  کرده اند 

ندارند.
سربریده  تلویحا  هانیمن  اندرس  آقای 
ملی  ارتش  سربازان  از  شماری  شدن 
کار  بدخشان  والیت  در  را  کشور 
نباید  مردم  که  گفت  دانسته  تبلیغاتی 
بدون  کنند  باور  می بینند  که  را  هرچه 
که  کرد  کید  تا وی  شود.  ثابت  این که 
او  است.  تبلیغاتی  کارها  از  برخی 
کارهای تبلیغاتی در عراق  گفت از این 

گرفته است. و سوریه زیاد صورت 
گفت  او در بخشی دیگر از سخنانش 
ضعیف  دولت  مسلح  مخالفان  که 
نشده اند و این موضوع باعث به وجود 
برابر  در  جدیدی  چالش های  آمدن 
که باید با آن  نیروهای داخلی می باشد 

کنند. مقابله 

امنیتی  نیروهای  مقابله  از  وی 
گروگان گیری  برابر  در  افغانستان 
والیت  سارنوالی  اداره  در  تروریستان 
با  را  نیروها  این  و  کرده  ستایش  بلخ 
نیروهای امنیتی هند در زمان حمله به 
گفت نیروهای  کرد ولی  بمبیی مقایسه 
امنیتی افغانستان به مراتب خوب تر از 

کرده اند. نیروهای امنیتی هند عمل 
نیروهای  مقام  این  گفته ی  به 
نیروهای  کشور،  شمال  در  بین المللی 
تجهیز  خوب  افغانستان  امنیتی 
بیشتر  آموزش های  به  حاال  و  شده اند 

نیاز دارند نه تجهیزات زیاد تر.
حاال  آیساف  نیروهای  که  گفت  وی 
برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان 
نیروها  این  که  زمانی  تا  ماند  خواهند 
استفاده  امکانات شان  تمام  از  بتوانند 

کنند. خوب 

8صبح، مزار شریف: جنرال اندرس 
مشورتی  و  آموزشی  فرمانده  هانیمن 
در  کشور،  شمال  در  آیساف  نیروهای 
حضور  که  گفت  خبری  نشست  یک 
ماهیت  افغانستان  شمال  در  داعش 
جنگجویان  گفته  او  دارد.  متفاوتی 
با  افغانستان  شمال  در  داعش 
در  تروریستی  گروه  این  جنگجویان 
نباید  و  دارند  متفاوت  عراق  و  سوریه 
نگران  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

حضور این جنگجویان باشند.
الزم  ما  نظر  »از  گفت:  هانیمن  جنرال 
کاری  داعش  برابر  در  که  نیست 
داعش  را  خود  که  کسانی  چون  کنیم 
داعش  واقعا  که  کسانی  با  می نامند 

هستند تفاوت دارند.«
گفته این فرمانده آیساف در شمال  به 
تغییر  با  افراد طالبان  از  کشور، شماری 

وز نمی توانم در مورد  تا امر
حادثه کشف محل اختفای اسامه 
ی بگویم. ممکن است  دقیقا چیز

آی اس آی هیچ اطالعی از این 
موضوع درآن زمان نداشت. 

براساس محاسبه من احتمال 
زیاد این است که آی اس آی از 

گاهی داشت. در  حضور وی آ
واقع هدف این بود که محل 

اختفای وی در یک زمان مناسب 
افشا شود.
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زنگ اول


روز گذشته رسانه ها گزارش دادند كه يكى از متهمان 
سى  پرداخت  با  فرخنده،  زجركشى  پرونده  اصلى 
هزار دالر رشوه به يك افسر پوليس، فرار كرده است. 
اين گزارش از قول كميته حقيقت ياب قتل فرخنده به 
نشر رسيده است. چندى پيش جنرال ظاهر، مسوول 
كه  بود  گفته  رسانه ها  به  فرخنده،  پرونده زجركشى 
برخى از پول داران تالش مى كنند متهمان قتل فرخنده 
از بند رها كنند. رويداد فرار يك متهم به وضوح  را 
نشان مى دهد كه پوليس كابل و تمام اليه هاى جنايى و 
استخباراتى آن، تا چه حد مستعد فساد اند. شبكه هاى 
فساد مالى و ادارى، به تمام اليه هاى پوليس كابل و 
واقعا  اين  است.  كرده  رخنه  كشور  شهرهاى  ديگر 

نگران كننده و شرم آور است. 
وزير داخله، رييس تحقيقات جنايى و ديگر مقام هاى 
اين وزارت وعده كرده بودند كه پرونده قتل فرخنده 
رييس  و  رييس جمهور  مى كنند.  دنبال  جديت  با  را 
اجرايى نيز چنين سخنانى بر زبان رانده بودند. شوك 
اجتماعى اى كه قتل فرخنده ايجاد كرد و اعتراض هاى 
گسترده اى كه به آن شد، اين باور را در افكار عمومى 
رياست  و  كابل  پوليس  حداقل  كه  بود  كرده  ايجاد 
جنايى وزارت داخله موضوع را جدا پى گيرى مى كنند. 
اما وقتى چشم رسانه ها دور شد و رويداد بدخشان 
تلكس هاى خبرى را اشغال كرد، شبكه هاى فساد مالى، 
كنند.  معامله  افسران رشوه خوار  با  تا  يافتند  فرصت 
قمار  به  دست  تنهايى  به  افسر  يك  كه  است  روشن 
اداره هاى  در  فساد  نمى گيرد.  را  پول  همه  و  نمى زند 
دولتى شبكه اى است. بدون ترديد افسران متعدد در 
قدمه هاى مختلف پوليس كابل، در فرارى دادن متهم 

دست دارند. 
به  بايد  وزارت  اين  جنايى  رياست  و  داخله  وزارت 
افكار عمومى گزارش بدهند. مقام هاى عدلى و قضايى 
هم در رسيدگى به پرونده زجركشى فرخنده، كوتاهى 
كردند. بيشتر از سى روز از اين حادثه گذشته است. 
پرونده  به  دادگاه رسيدگى  اولين جلسه  بايد  تا حال 
در  تاخير  نفس  مى شد.  برگزار  فرخنده  زجركشى 
تا  داد  به شبكه هاى فساد فرصت  برگزارى محاكمه، 
اولين جلسه  برگزارى  تاخير  بكنند.  را  كار خودشان 
كه  معلوم  كجا  از  ندارد.  عقالنى  توجيه  هيچ  دادگاه، 
مقام هاى  ادارى،  و  مالى  فساد  پرنفوذ  شبكه هاى 
فرخنده  قتل  پرونده  در  تاخير  به  وادار  را  قضايى 

نكرده باشند. 
خيابانى،  محاكمه  مصداق  فرخنده،  زجركشى 
آدم سوزى، خودسرى و بى قانونى بود. اين رويداد به 
هيچ وجه يك قتل ساده نبود. اين حادثه كل مشروعيت 
كاركردى نهاد دولت را در كابل زير سوال برد. اين 
يك  در  متهم  يك  محاكمه  اصل  كه  داد  نشان  حادثه 
از  برخى  ذهن  در  حتا  رسمى  صالحيت  با  دادگاه 
افسران پوليس رسميت ندارد. اين حادثه بى پيشينه در 
تاريخ كابل نشان داد كه حتا برخى از مجريان قانون، 
باوراند  اين  به  نيز،  قانون سازان  و  فرهنگ  متوليان 
به  متهم  يك  كشيدن  آتش  به  و  خيابانى  محاكمه  كه 
قرآن سوزى، مجاز است. اين اوج وحشت است. انتظار 
برگرداندن  براى  دولت  سران  كه  مى رود  و  مى رفت 
اعتماد افكار عمومى به مشروعيت كاركردى حكومت، 
و  انتظار مى رفت  كنند.  توجه  فرخنده  قتل  پرونده  به 
روز  هر  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور  كه  مى رود 
آخرين  مورد  در  مى كنند  شروع  كار  به  وقتى  صبح 
تحوالت اين پرونده، از مراجع مسوول سوال كنند. اما 
خبر فرار يك متهم، افكار عمومى را مايوس كرده است. 
جنبش خودجوش دادخواهى براى فرخنده بايد فشار 
پرونده، آن طورى  اين  اگر  كند.  را حفظ  بر حكومت 
كه الزم است، به بررسى گرفته نشود و مجرمان به 
جزا نرسند، آدم سوزى، محاكمه خيابانى و خودسرى 
احساس  كابل  در  هيچ كسى  وقت  آن  رايج مى شود. 
حاكميت  و  شهرى  جامعه  بقاى  كرد.  نخواهد  امنيت 

قانون، با سرنوشت اين پرونده گره خورده است.

فرار يك متهم پرونده زجركشى فرخنده
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روز  طالبان،  گروه  پيشين  مقام هاى  از  شمارى 
معرفى  جلسه  در  آباد  جالل  شهر  در  پنجشنبه 
اسالمى  انقالب  حركت  حزب  جديد  رهبر 
افغانستان، از موقف رييس جمهور غنى در قبال 

اوضاع يمن، اعالم حمايت كردند.
رييس جمهور غنى از دولت عربستان سعودى 
بر ضد شورشيان حوثى در يمن حمايت كرده 

است.
حركت  حزب  جديد  رهبر  معرفى  جلسه  در 
پيشين  مقام هاى  از  بعضى  اسالمى،  انقالب 
طالبان از جمله مولوى قلم الدين، رييس اداره 
نماينده  مجاهد  عبدالحكيم  امربه معروف، 
موسى  محمد  متحد،  ملل  سازمان  در  طالبان 
روحانى  پيرمحمد  پالن،  وزارت  معين  هوتك 
رييس  فيروزى  فريداهللا  كابل،  دانشگاه  رييس 
محكمه تميز در دوران حاكميت گروه طالبان 

اشتراك داشتند.
حزب  رهبر  حيث  به  قلم الدين  جلسه  اين  در 

حركت انقالب اسالمى افغانستان معرفى شد.
به گزارش صداى امريكا، قلم الدين گفت كه 
موقف  از  افغانستان  اسالمى  انقالب  حركت 
عربستان  جنگ  مورد  در  كه  افغانستان  دولت 
حمايت  يمن،  در  حوثى ها  برابر  در  سعودى 

مى كند.
نيز  به رهبرى گلبدين حكمتيار  حزب اسالمى 
از عربستان سعودى در مبارزه عليه حوثى ها در 

يمن، حمايت كرده است.

در  امنيتى  مقام هاى  شريف:  مزار  8صبح، 
حمله  قصد  انتحاركننده  يك  بازداشت  از  بلخ 
را  دولتى  پايه  بلند  اراكين  از  يكى  بر  انتحارى 
اين  كه  مى گويند  داده  خبر  داشت،  بلخ  در 
انتحاركننده در يك عمليات مشترك نيروهاى 

پوليس و امنيت ملى بازداشت شده است.
پوليس  فرماندهى  سرپرست  قادرى  عبدالرزاق 
شخص  امروز  نيم  و  پنج  «ساعت  گفت:  بلخ 
انتحار كننده كه اسم خود را اختر محمد باشنده 
واليت غزنى كه در حدود 20 سال عمر دارد 
مواد  از  مملو  واسكت  يك  با  مى كند  معرفى 
و  پوليس  مشترك  عمليات  يك  در  انفجارى 

امنيت دستگير شده است.»
بازداشت  انتحارى  فرد  قادرى،  آقاى  گفته  به 
پايه  بلند  مقام  يك  بر  كه  داشت  قصد  شده 
دولتى و در صورت عدم امكان در يك مكان 
مزدحم شهر مواد منفجره جاسازى شده در بدن 

خود را منفجر كند.
رسانه هاى  مركز  سوى  از  كه  خبرنامه اى  در 
فرد  اين  بازداشت  به  پيوند  در  بلخ  واليت 
انتحارى به رسانه ها ارسال شده، آمده است كه 
اين فرد آموزش حمالت انتحارى را در خارج 
حقانى  شبكه  مربوط  و  است  ديده  ازكشور 

مى باشد.
پنجشنبه  روز  صبح  ديگر،  خبر  يك  طبق 
دهم  ناحيه  در  جهادى  سابق  فرمانده  يك 
ناشناس  افراد  سوى  از  مزارشريف  شهر 
شدت  به  گلوله  شليك  با  موترسايكل سوار 

زخمى شده و در شفاخانه جان داد.
فرد كشته شده حاجى حسين على تاريخى نام 
شمار  به  جهادى  سابق  فرماندهان  از  و  داشت 

مى رفت.
وى  بلخ،  پوليس  فرماندهى  سرپرست  گفته  به 
يكى از بزرگان قومى در منطقه على چوپان از 

مربوطات ناحيه دهم شهر مزارشريف بود.
احتماال  قتل  اين  علت  كه   است  شده  گفته 

خصومت هاى شخصى و قبلى بوده باشد. 
اين دومين قتل در ماه اول سال روان خورشيدى 
اين  در  ناشناس  مسلح  افراد  از سوى  است كه 

شهر صورت مى گيرد.

چپن كرزى به موزيم بريتانيا اهدا مى شود

يك انتحاركننده در بلخ 
بازداشت شد 

حمايت مقام هاى پيشين طالبان 
از موضع افغانستان در جنگ يمن

كرزى،  حامد  از  بريتانيا  موزيم 
افغانستان  پيشين  جمهورى  رييس 
خواسته است تا چپن  خود را به اين 

موزيم بفرستد.
خانم  با  پنجشنبه  روز  كرزى  آقاى 
«مركز  نهاد  مسوول  دوپرى،  نانسى 
افغانستان» در دانشگاه كابل، ديدار 
كرد و خانم دوپرى نسخه مكتوب 
به  را  بريتانيا  موزيم  درخواست 

آقاى كرزى تحويل داد.
مطبوعاتى  مسوول  سها،  يوسف 
آقاى كرزى در گفتگو با بى بى سى 
كرزى  آقاى  كه  گفته  فارسى 
موزيم  به  را  خود  عباى  تا  پذيرفته 

بريتانيا بفرستد.
نيز  بريتانيا  موزيم  رسانه اى  مسوول 
به بى بى سى فارسى، گفته است: «ما 
كرزى  حامد  اين كه  از  خوشحاليم 
بريتانيا  موزيم  به  را  خود  چپن  

خواهد فرستاد.»
مجموعه  «در  است:  گفته  او 
و  ملت ها  معروف  نمادهاى  ما، 
ديده  جهان   فرهنگى  هويت هاى 
مى شوند و چپن آقاى كرزى بر اين 

مجموعه خواهد افزود.»
سال  در  اسكواير،  امريكايى  مجله 
جمله  از  را  كرزى  آقاى   2004
سياست مداران  خوش  لباس ترين 

جهان خواند.
سال   13 طول  در  كرزى،  حامد 
را در  افغانستان  گذشته كه رهبرى 
لباس ساده  با  دست داشت همواره 

ويژه افغانستان ظاهر شد.
الهام بخش  كرزى  آقاى  سبز  چپن 
خارج  و  داخل  در  لباس  طراحان 

افغانستان بوده است.
سپتامبر  ماه  در  كرزى،  حامد 
محمد  به  را  قدرت  گذشته  سال 
حاال  و  كرد  واگذار  غنى،  اشرف 
زندگى  كابل  در  خانواده اش  با 

مى كند.

طالبان پنج تن را سر بريدند

از  پنج تن  طالبان  كابل:  8صبح، 
كه  را  مالستان  ولسوالى  باشندگان 
ولسوالى  به  مواشى  خريد  براى 
بريده اند.  سر  بودند،  رفته  اجرستان 
طالبان  سوى  از  ابتدا  پنج  اين 
محلى  منابع  بودند.  شده  اختطاف 
در  اين  كرده اند.  تاييد  را  خبر  اين 
سرنوشت  از  هنوز  كه  حاليست 
31 تن از گروگان هايى كه در زابل 

ربوده شده، خبرى نيست. 
گروگان گيرى  از  كه  حالى  در 
هنوز  مى گذرد  روز   55 زابل  در 
سرنوشت  به  رابطه  در  حكومت 
نداده است. فعاالن  آن ها معلوماتى 
مسافران  خانواده هاى  و  مدنى 
ربوده شده در اعتراض به خاموشى 
پارك  در  را  خيمه هايى  حكومت 

زرنگار برپا كرده اند. 

با  ديدار  در  غنى  جمهور  رييس 
برخى از خانواده هاى مسافران گفته 
ضمانت  را  آن ها  رهايى  كه  است 
با  كه  حاليست  در  اين  نمى كند. 
نسبت  اعتراض ها  روز  هر  گذشت 
به  نسبت  حكومت  تفاوتى  بى  به 
امروز  مى شود.  بيشتر  مسافران  اين 
قرار است تظاهراتى در كابل به اين 

مناسبت برگزار شود.
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از داشتن  بامیان  هزار دانش آموز در والیت  از هفتاد  بیش 
گردان معارف  که نصف شا تعمیر مکتب محروم اند. آنان 
این والیت را تشکیل می دهند، در فضای باز، زیر درخت، 
کرایی، در مساجد و  زیر چپری، زیر خیمه، در حویلی های 

حسینیه ها درس می خوانند.
که تعلیم اطفال و ارتقای معارف از اولویت های  با وجودی 
کشور  کاری دولت افغانستان و جامعه بین المللی در این 
هزار  ده ها  بامیان  والیت  در  هم  هنوز  تا  اما  است،  بوده 
آب  دارای  که  معیاری  مکتب های  داشتن  از  دانش آموز 
آشامیدنی صحی، دیوار احاطه، اتاق های درسی مناسب، 

البرتوار و تشناب باشد محروم اند.
بامیان  والیتی  شورای  عضو  یک  اسدی  حسن  محمد 
می گوید: »کمبود مکتب و اتاق های درسی در این والیت 
کیفیت معارف، دلسردی دانش آموزان  سبب پایین آمدن 

کم عالقگی آنان به مکتب رفتن شده است.«  به درس و 
او عالوه می کند: »درس خواندن اطفال در فضای باز زیر 
دیوارهای خرابه و یا در سایه درخت از یک طرف باعث 
بعضی  سرایت  سبب  دیگر  جهت  از  و  آنان  بی نظمی 

گزیدن حشرات به دانش آموزان می شود.« امراض توسط 
کم توجهی  این عضو شورای والیتی بامیان دولت را متهم به 
کرده می افزاید: »وزارت  در زمینه رشد معارف این والیت 
که  فرصت هایی  از  تنها  نه  گذشته  سال  چند  در  معارف 
استفاده  داشت  وجود  بامیان  در  معارف  رشد  زمینه  در 
برخورد  بی اعتنای  با  والیت  این  معارف  با  بلکه  نکرده، 

کرده است.«
شمار  که  مکتب  نیمه کاره  تعمیر  ده ها  از  اسدی،  آقای 

کابینه حکومت  نمایندگان مجلس امروز به 16 نامزد وزیر 
دوم  معاون  قبل  دوهفته  می دهند.  رای  ملی  وحدت 
در  کرد.  معرفی  مجلس  به  را  تن  شانزده  رییس جمهور 
مرحله نخست معرفی نامزدوزیران تنها 8 وزیر موفق شدند 
تناسب  نبود  اول،  مرحله  در  کنند.  عبور  فلتر مجلس  از  تا 
نامزدوزیران با وزارت پیشنهادی و تابعیت دوگانه از عامل 
اصلی رای منفی به شمار رفت. در مرحله ی اول هیچ یک 
در  کنون  ا نشدند.  اعتماد  رای  به  موفق  زن  نامزدوزیران  از 
رییس جمهور  دارد.  حضور  زن  چهار  دوم  مرحله  فهرست 
در  زنان  برای  مناسب  جایگاه  که  بود  داده  وعده   غنی 
در  نمایندگان  مجلس  می گیرد.  نظر  در  حکومت  ساختار 
مرحله دوم معرفی نامزدوزیران دچار دودستگی شده است. 
گروه پارلمانی هم دیگر را متهم  طی روزهای اخیر حداقل دو 
گذشته ها نیز معرفی  کردند. در  به باج گیری از نامزدوزیران 
نامزدوزیران با حرف و حدیث های زیادی همراه شد. نبود 
برای  کمپاین  تا  شده  سبب  بر نامه،  با  پارلمانی  گروه های 
کم تر به برنامه ها  اخذ رای دشوار باشد. نمایندگان مجلس 
و سخنرانی های نامزدوزیران توجه می کنند. در این دور از 
برنامه  از  را  پاسخ  و  پرسش  برنامه  حتا  نامزدوزیران  معرفی 

آن ها از حدود َنه سال پیش در این والیت تهداب گذاری 
کرده می گوید:  کمال نرسیده یاد  شده بود و تا هنوز به پایه ا
مکتب  باب  سی ودو  معارف،  دریچه  تعمیر  باب  »هفت 
نهادها  دیگر  مکتب  تعمیر  باب  پنج  و  اداری  شوراهای 
بود  شده  آغاز  کارش   1390 سال  تا   1385 سال های  از  که 
و تا هنوز به بهره برداری سپرده نشده ، خود دلیل روشنی بر 

بی اعتنایی دولت در قبال معارف بامیان می باشد.«
این والیت  ادا، رییس معارف  در همین حال محمدرضا 
145هزار  از  بیش  تعلیمی  جدید  سال  »در  می گوید: 
 50 حدود  اند،  مکتب  شامل  والیت  این  در  دانش آموز 
کودکان خرد سن می باشند  که بیشتر دختران و  درصد آنان 

کردند. بیشتر وقت نامزدوزیران  صرف  نامزدوزیران حذف 
مالقات های حضوری در خانه های وکال و یا ضیافت های 
وحدت  حکومت  ماه  هفت  گذشت  با  می شود.  هوتل ها 
کابینه  که  دارند  انتظار  مردم  دارد.  وزیر  هشت  تنها  ملی 
حکومت وحدت ملی هرچه زودتر تکمیل شود، تا فرصت 
کنون  ا شود.  هموار  دولتی  اداره های  فعالیت  و  کار  برای 
کار و فعالیت از رونق  مقرری ها در بیشتر ادارات معطل و 
گذشته هنوز  باز مانده است. سایه سنگین انتخابات سال 
فقر  و  بی کاری  است.  محسوس  مردم  زندگی  باالی  هم 
انتظار  مردم  است.  شده  مردم  دامن گیر  گسترده  به صورت 
دارند تا حکوت به صورت جدی به وعده های خود عمل 
گرداند. با این همه  کرده و وضعیت را به  حالت عادی بر 
از  نامزدوزیران  از  تعداد  چه  امروز  که  نیست  معلوم  هنوز 
از  تعدادی  کامی   نا صورت  در  می کنند.  عبور  مجلس  فلتر 
کابینه برای یک دور دیگر ادامه  نامزدوزیران سریال معرفی  
تیم  از یک  رییس جمهور وقت  گذشته  در  یافت.  خواهد 
انسجام  این  کنون  ا اما  بود،  برخور دار  منسجم در مجلس 
درمجلس دیده نمی شود. با این وصف احتمال رد برخی 

نامزدوزیران وجود دارد.

به دلیل نبود تعمیر مکتب و اتاق های درسی در فضای باز، 
زیر خیمه و یا در مساجد درس می خوانند.«

این والیت  را در  اتاق درسی  کمبود حدود 1800  ادا  آقای 
که در  کرده عالوه می کند: »از مجموع 338 مکتب  تایید 
بخش  در  دارد،  فعالیت  بامیان  معارف  ریاست  تشکیل 
تعلیمات عمومی 112 باب آن اصال تعمیر ندارد، 125 باب 
از  آن ها  کدام  هر  ندارد،  کافی  اتاق  دارد،  تعمیر  که  دیگر 

کمبود دارند.« چهار تا دوازده اتاق درسی 
گفته های آقای ادا، در بخش تعلمیات اسالمی  به اساس 
آن،  باب  یک  تنها  دارالعلوم  باب   14 از  والیت  سطح  در 
لیسه  باب   7 از  مسلکی  و  تخنیکی  تعلیمات  بخش  در 

مسلکی تنها بخش برق و ساختمان و در بخش تربیه معلم 
از 7 باب تنها دو باب آن، فقط در مرکز بامیان تعمیر دارند 

و متباقی آن ها فاقد تعمیر می باشند.
این  در  درسی  اتاق های  نبود  تنها  بامیان  معارف  مشکل 
نبود  البرتوار،  نبود  چوکی،  نبود  بلکه  نیست،  والیت 
نصاب  کمبود  مطالعاتی،  و  درسی  کمک  کتاب های 
پروگرام های  نبود تشکیل مناسب جهت تطبیق  و  تعلیمی 
از  شماری  دخالت  مسلکی،  معلمین  کمبود  تعلیمی، 
امور  و  تقرری معلمین  امر  زورمند در  افراد  و  بامیان  وکالی 
دیگری  مشکالت  از  سیاسی  احزاب  دخالت  مکاتب، 
کرده  مواجه  چالش  با  را  والیت  این  معارف  که  است 

است. 
تدریس  بامیان  مکاتب  در  که  آموزگار   2849 مجموع  از 
 1140 تن 14 پاس،  لیسانس، 1189  آنان  تن  می کنند، 317 
قراردادی  آموزگاران  دیگر  تن   201 تعداد  و  پاس   12 تن 
میان  این  از  که درس های خانگی خوانده اند،  می باشند 

تعداد 781 تن آنان آموزگاران زن می باشند.
تنها 4460 بست  کنون  ا بامیان، هم  به گفته رییس معارف 
درصد   59 حدود  که  است  فعال  والیت  این  معارف  در 
در  بست  هزار  چهار  از  بیش  و  می کند  احتوا  را  نیازمندی 
کمبود است و  کارمند خدماتی  بخش های معلمی، مامور و 
کارمند اداری و یا  تا هنوز تشکیل ندارد. بر این اساس یک 

کار دو نفر را انجام می دهد.  آموزگار در بامیان 
شماری از باشندگان بامیان از وضعیت معارف این والیت 
ناراض اند، آنان اداره محلی و ریاست معارف این والیت 
کم کاری می کنند. اما محمدحسن اسدی، وکیل  را متهم به 
نداریم  سراغ  را  »مواردی  می گوید:  بامیان  والیتی  شورای 
کار نکرده  که در آن ریاست معارف و اداره والیت بامیان 
این والیت رد شده  یا بودجه اختصاصی معارف  و  باشد 

باشد.«
که  وزارت معارف وعده می دهد  که  این در حالی است 
مکاتب  درسی  اتاق های  قسمت  در  که  را  کاری  حداقل 
نیمه کاره  تعمیرهای  انجام می دهد، تکمیل نمودن  بامیان 
نشده  عملی  هنوز  تا  وعده ها  این  گرچه  است،  معارف 

است.
کودکان  پرشور  حضور  گذشته  سال  چهارده  در  هم چنین 
بامیان در مکاتب، سهم گیری خانواده ها، نهادهای مدنی، 
علما همگام با تالش آموزگاران و مسوولین تعلیم و تربیت 
مهم  دست آوردهای  از  یکی  معارف،  درشد  والیت  این 

بوده است.

نامزدوزیران از فلتر مجلس عبور خواهند کرد؟

 نوروز رجا- بامیان
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جنرال اسد درانی:

  اسامه را به منظور معامله بر سر افغانستان 
پناه دادیم

می شود،  خطاب  زوال  روبه  یا  شکست خورده«   »دولت 
موفقیت  و  قابلیت  از  این حد  به  که  این می شود  به  قادر 
دست یابد، من از حاضرین در این تاالر می خواهم تا برای 

کف محکم بزنند! طالبان و حامیان شان یک 
کف بزنند؟! خبرنگار:  برای طالبان 

که…. کامال. به خاطری  درانی:  بلی، 
سه  مجموع  از  متحد  ملل  سازمان  از  نقل  به  خبرنگار: 
طالبان  گذشته،  سال  در  ملکی  تلفات  نفر  هزار  چهار  تا 
که  این چیزی است  آیا  اند.  آنان  قتل ۷۵ درصد  مسوول 

کف زده شود؟  باید به خاطرش برای طالبان 
کشته اند... درانی:  چند نفر را نیروهای خارجی 

کم تر از ۲۵ درصد… خبرنگار:  شاید چیزی 
ارقام  بر سر  به خاطر دعوا  اما من  کم تر،  شاید هم  درانی: 

این جا نیامده ام. 
و  بازنشسته  جنرال  تحصیل کرده،  شخص  شما  خبرنگار:  
صاحب منزلت اجتماعی هستید. شما در پاسخ به سوال 
من مبنی بر قتل ۷۵ درصد از تلفات جنگ در افغانستان 
کشته است.  که مهم نیست، طرف دیگر چقدر  می گویید 
من و شما در میدان جنگ حضور نداریم و شما به خاطر 
قتل این همه فرد ملکی به واسطه طالبان افغان می خواهید 

کنیم؟ کف بزنیم و تحسین شان  تا ما برای آن ها 
ممکن  است.  جنگی  چنین  طبیعت  این  و  بلی  درانی: 
کشته اند.  کم تر  خارجی  نیروهای  که  بگویید  شما  است 

کشته می شوند.  در یک چنین جنگی مردم خواه ناخواه 
کودکان از سوی  که انفجار مکاتب  خبرنگار:  آیا می گویید 

طالبان قابل توجیه و دفاع است؟ بلی یا نخیر...
بلکه  نیستم،  چیزی  هیچ  توجیه  به دنبال  من  درانی: 

به دنبال توضیح دادن برخی مسایلم. 
توجیهی  چنین  به دنبال  که  می رسد  به نظر  اما  خبرنگار:  
و  »امریکا  گفته اید:  گذشته  در  هم چنان  شما  هستید. 
کستان در جنگ علیه یک دیگراند«. آیا هنوز به همین  پا

باور هستید؟
در  کستانی ها  پا از  شماری  حداقل  کامال.  بلی،  درانی:  
در  برخی ها  خوردند.  فریب  امریکا  با  رابطه شان  مورد 
است.  متحدشان  امریکا  که  می کردند  تصور  کستان  پا
مشابهی  اهداف  دارای  همیشه  متحدان  که  حالی  در 
دارای  امریکایی ها  با  ما  نداشتیم.  را  این  ما  که  می باشند 

سیاست مشابه نبودیم. 
یک  که  گفتم  را  مساله  این  خاطر  این  به  من  خبرنگار:  
دیگر  به جناح  دالر  میلیاردها  )امریکا(  این جنگ  جناح 
همکاری  جای  به  کستان  پا و  می کند  کستان(  کمک  )پا
کمک کننده یا طالبان حمایت می کند.  می رود و از دشمن 
این جنگ بسیار مضحک و مسخره  که  به نظر نمی رسد 

باشد؟
کم تر از آنچه  که بسیار  درانی:  )با خنده( من فکر می کنم 

کردیم.  که باید پول می گرفتیم،  دریافت 
که امریکایی ها آن پول ها را به خاطری  خبرنگار:  صد البته 
و هم  ندادند  برای تان  باشند،  ابرو شما  و  که عاشق چشم 

می افتد؟ 
در  دیگر  افغانستان  که  است  این  آن  دست آورد  درانی:  
متحد  دوباره  افغانستان  نباشد.  خارجی  نیروهای  اشغال 
کستان  شود. در آن صورت چیزی برای تحریک طالبان پا
باقی نمی ماند و ما در آن زمان قادر خواهیم بود تا با آن ها 
کنیم. هیچ چیزی مجانی به دست  به طور مناسب برخورد 
ضعیف  قلب  دارای  آدم های  برای  بازی  این  نمی آید. 

نیست. 
نظامی  در  مکتب  به  حمله  در  که  مادرانی  آیا  خبرنگار:  
همان  جمله  از  دادند،  دست  از  را  خود  کودکان  پشاور 

که دارای قلب ضعیف اند؟ مردمی اند 
با  من  بلکه  ندارند،  ضعیف  قلب  آن ها  نه  درانی: 
این جا  من  بلکه  دارم.  عمیق  همدردی  احساس  آن ها 
که شما از من در موردش  به دنبال توضیح وضیعتی هستم 

می پرسید…
احساس  آن ها  با  شما  که  نمی رسد  به نظر  خبرنگار: 
که تلفات و خسارات  گفتید  همدردی داشته باشید، زیرا 

ناخواسته بخشی از روند بازی است. 
توضیح  به دنبال  این جا  من  ساده  به صورت  درانی:  
این که  هم  نه  و  است  توجیه گری  نه  کارم  هستم.  مسایل 
بلکه می خواهم  است.  بد  و چه  است  بگویم چه خوب 
گاه شوند… که مردم از خوب و بد آ کنم  تا اطالع رسانی 

که  خبرنگار: درست. جنرال درانی، آیا واقعا فکر می کنید 
گاه  آ مرگش  از  قبل  تا  اسامه  اختفای  محل  از  آی اس آی 
یک  در  ایبت آباد  نظامی   شهرک  در  که  اسامه ای  نبود؟ 

ساختمان بزرگ زندگی می کرد.
کشف  حادثه  مورد  در  نمی توانم  امروز  تا  درانی: 
است  ممکن  بگویم.  چیزی  دقیقا  اسامه  اختفای  محل 
آی اس آی هیچ اطالعی از این موضوع درآن زمان نداشت. 
که آی اس آی  براساس محاسبه من احتمال زیاد این است 
بود  این  هدف  واقع  در  داشت.  گاهی  آ وی  حضور  از 
شود.  افشا  مناسب  زمان  یک  در  وی  اختفای  محل  که 
آن  معادل  چیزی  تا  بود  آن  کار  این  برای  مناسب  زمان  و 
در  را  بن الدن  اسامه  مثل  کسی  شما  گر  ا می آمد.  به دست 
کسی  اختیار دارید، به هیچ صورت او را به سادگی تحویل 
این  اسامه  برای  مناسب  معادل  از  من  منظور  نمی دهید. 
که ما او را در اختیار خود داریم  که به امریکا بگوییم  بود 
توافق  باید  آن  اما در بدل  و می توانیم تحویل شما دهیم، 

کنیم.  که چگونه می توانیم مساله افغانستان را حل  کنیم 
ما  است  ممکن  که  می گویید  شما  وقتی  خبرنگار: 
پناهگاه  برایش  چگونه  یا  و  کجاست  او  که  می دانستیم 
را  او  شما  که  است  آن  معنی  به  این  آیا  کردید،  فراهم 
امن  خانه های  از  یکی  در  او  و  می کردید  نگهداری 

آی اس آی به سر می برد؟ 
من  باشد،  داده  انجام  آی اس آی  را  کار  این  گر  ا درانی:  
داده اند.  انجام  کار خوبی  آن ها  که  با صراحت می گویم 
کرده  افشا  نیز  را  اسامه  اختفای  محل  آی اس آی  گر  ا حتا 
کار درستی انجام داده است. با این حال  باشد، به نظرم 
افتاده  اتفاقی  چه  دقیقا  نمی دانم  که  بگویم  می خواهم 

است. 
سازمان  یا  سیا  قبلی  رییس  پانتا،  لیون  به گفته  خبرنگار:  
مساله  این  از  کستان  پا یا  امریکا،  مرزی  برون  استخبارات 
گاهی  که اختفای اسامه بدون آ گاه بوده است و یا این  آ
ناتوانی شدید استخبارات آن  و  کستان، نشانگر ضعف  پا

کشور است. 
کستان  درانی: صحبت از ضعف و ناتوانی استخباراتی پا
من  به نظر  بود.  سیاسی  موضع گیری  یک  زیاد  احتمال  به 
گرفت تا مبادا مردم  این موضع گیری به این خاطر صورت 
که دولت شان در همدستی با امریکا  کنند  کستان فکر  در پا
کستان پیروان و  که در پا او را به قتل رسانیده است؛ مردی 

دوست داران زیادی دارد. 
بن الدن  اسامه  دوست داران  از  نیز  خودتان  خبرنگار:  آیا 

بودید؟
هیچ  به  خودم  خصوصی  مسایل  مورد  در  من  درانی:  

صورتی حرف نمی زنم.

خالصه شده ی  متن  گفتگو،   روزنامه:  این  یادداشت 
با  آی اس آی  اسبق  رییس  درانی،  اسد  جنرال  گفتگوی 
درانی  با  گفتگو  است.  الجزیره  خبرنگار  حسن،  مهدی 
ک کنندگان  اشترا و  کارشناسان  از  گروه  یک  حضور  در 
بریتانیا  در  کسفورد  آ دانشگاه  در  مختلف  طیف های  از 
گفتگو از روی ویدیوی منتشر شده  ضبط شده است. این 
سایت  در  را  گفتگو  کامل  متن  است.  شده  بازنویسی  آن 

8صبح بخوانید. 
به ویژه  کستان  پا نقش  از  آیا  درانی،  جنرال  خبرنگار:  
که شما  کشور  آی اس آی یا سازمان استخبارات نظامی  آن 
پشیمان  طالبان  جنبش  ایجاد  در  بودید،  رییسش  زمانی 

هستید؟
که ما انجام دادیم یکی از نیاز های شرایط  درانی:  آنچه را 
آن زمان بود. تا هنوز هم از آنچه انجام شده است، پشیمان 
که الزم بود، بازی  که ما آن طوری  نیستم و من فکر می کنم 

کردیم. 
که  اتفاقاتی  و  گفتید  که شما  آنچه  به  توجه  با  خبرنگار:  
بعدا در افغانستان از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی و 
گفته اید  کنیم شما  گذشته نگاه  گر به  مجاهدین رخ داد، ا
گر دوباره برگردم عین بازی را ادامه خواهم داد. این  که من ا
همین  دست اندرکار  زمانی  یک  شما  که  است  حالی  در 

سیاست بودید؟ 
که بازی را اندکی بهتر از آنچه انجام  درانی:  شکی نیست 

یافت، انجام می دهم…
بهتری«  انجام  »بازی  می گویید  وقتی   … خبرنگار: 
و  تجهیز  را  بیشتری  طالبان  آیا  معناست؛  چه  به  می دهید 

کم تری را…؟  آموزش می دهید یا طالبان 
درانی:   )باخنده( نه. بعد از خروج اتحاد جماهیر شوروی 
مجاهدین قادر به ایجاد حکومت نشدند و به همین خاطر 

کرد…. طالبان ظهور 
از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و در واقع  خبرنگار:  بعد 
حمایت  طالبان  از  مستمر  به صورت  شما  اواخر،  همین  تا 
که  کردید و تنها دلیلی  کردید؛ آن ها را آموزش داده و تجهیز 
کنند نیز همین بود  آن ها قادر شدند تا دوباره خود را احیا 
را حمایت  آن ها  کستان  پا و استخبارات  ارتش  که دولت، 

کرد و این واقعا ظالمانه بود، مگر نه؟ 
درانی: بعد از سال ۲۰۰۱ و بعد از اشغال افغانستان، طالبان 
که  کابل برداشتند  با رژیم  را برای مصالحه  گام  نخستین 
کردند،  احیا  را  خود  دوباره  آن ها  گر  ا نشد.  گرفته  جدی 
برابر اشغال خارجی  که می خواهند در  این است  دلیلش 
کنند؛ یک بر سه حصه مردم افغانستان نسبت به  مقاومت 

طالبان همسویی دارند….
آن ها  از  شما  که  است  آن  معنای  به  این   ... خبرنگار: 
کردید تا در  کرده و تجهیزشان  به صورت مخفیانه حمایت 

افغانستان دست به انفجار و انتحار بزنند….
کسی  که چگونه ممکن بود تا  درانی:  می خواهم بگویم 
مقداری  صاحب  که  این  مگر  شود،  کره  مذا وارد  آن ها  با 
در  که  بود  هم  خاطر  همین  به  نمی بودند.  نفوذ  و  قدرت 
کسی جدی  سال ۲۰۰۲ درخواست آن ها را برای مصالحه 

نگرفت….
که  قدیمی  است  بسیار  روش  یک  دقیقا  این  خبرنگار:  

می گوید هدف وسیله را توجیه می کند….
هم  مدرن  بسیار  روش  یک  این  می کنم  فکر  من  درانی: 
و  نفوذ  صاحب  جناح  یک  گر  ا این که  به خاطر  است. 
کره با آن ها  گفتگو و مذا کس حاضر به  قدرت نباشد، هیچ 
از موضع قدرت یک مساله  گفتگو  واقع  در  بود.  نخواهد 

حیاتی است. 
و  می زنید  نعل  به  هم  شما  که  می رسد  به نظر  خبرنگار:  
گفتگو با آن ها  هم به میخ…؟ از یک طرف شما طرفدار 
زمانی  صرفا  آن ها  که  می گویید  دیگر  جانب  از  و  هستید 
اسلحه  برای شان  که  شوند  آماده  گفتگو  برای  می توانند 
کمی   داده شود تا انتحار و انفجار به راه اندازند. این هر دو 

در تناقض با هم اند
گروه شبه نظامی  قومی  متشکل از ۲۰ تا ۲۵  گر یک  درانی:  ا
که از سوی دیگران  هزار جنگجو به حمایت یک دولت 

کنید و  برای آن ندادند تا بروید و از دشمنان شان حمایت 
کنید... برای شان پناهگاه های امن فراهم 

درانی:  ما آنان را فریب دادیم…
خبرنگار: واقعا؟

که… کار ضرر نکردیم. به خاطری  درانی: از این 
کستان در  گفته شما، رفتار پا خبرنگار: در این صورت بنابر 
کشور خاین دو روی بوده  طول سال های اخیر رفتار یک 

است؟
گرفتن همزمان از دو اسپ  گر شما قادر به سواری  درانی: ا

نیستید، نیازی به حضورتان در سرکس نیست. 
خبرنگار:  )با خنده توام با تعجب( درست.

کسی به یادگار  که این نصیحت از چه  درانی: می دانید 
مانده است؟ لرد رابینسون، تحلیلگر و دیپلومات انگلیسی 
کوهن، وزیر  که زمانی سرمنشی ناتو نیز بود،  این جمله را به 
گفته بود. دولت ها همیشه بازی های  دفاع پیشین امریکا 
گر ما نیز یک چنین بازی ای را موفقانه  دو پهلو می کنند و ا
دست آورد  این  که  می کنم  فکر  من  باشیم،  داده  انجام 

چنین یک بازی است. 
خبرنگار: خوب آیا شما خودتان را یک مرد خوش اخالق 

محسوب می کنید؟
هنر  در  اما  است  فردی  بحث  یک  اخالق  درانی:  

حکومتداری، اهمیتی ندارد. 
و  بازی  حکومتداری،  هنر  از  همه اش  شما  خبرنگار:  
رسیدن  ما  برای  که  گفتید  و  گفتید  سخن  اسپ سواری 
مشکل  اما  نیست.  مهم  اخالق  و  است  مهم  هدف  به 
که نه به هدف دست یافتید و نه هم اخالق  این جاست 
کستان  کردید. به عنوان مثال تحریک طالبان پا را رعایت 
کستان  که این روزها در پا نوزاد ناقص طالبان افغان است 
طالبان  شما  که  می شود  متوسل  اقداماتی  همان  به  دقیقا 
مثل  انجام دهند.  افغانستان  در  تا  آموزش دادید  را  افغان 
که  وغیره. سربازانی  وغیره  انتحار  و  کردن مکاتب  منفجر 
به  افراد  همین  به دست  بودید  فرمانده شان  روزگاری  شما 
گرگ زاده  همان  قصه  به  شبیه  دقیقا  این  و  می رسند  قتل 
سیاست  نتیجه  این  و  است  شده  گرگ  امروزه  که  است 

شماست.
است  قیمتی  چنینی،  این  خرابی های  و  تلفات  درانی: 
در  شود.  پرداخته  بازی ای  چنین  یک  برای  باید  که 
چنین  یک  مطرح اند،  بزرگ  هدف های  که  بازی هایی 
گروه ها  که برخی  گر شما تصور می کنید  اتفاقاتی می افتد. ا
ایجاد  به  دست  نیز  دیگر  جانب  کردیم،  ایجاد  ما  را 
که یک  گروه های مشابه زده است و این تنها راهی است 
چنین بازی ای از سوی بازیگران اجرا می شود. این طور هم 
که یک طرف بازی به خاطر مسایل اخالقی، پای  نیست 

خود را از معرکه بیرون بکشد. 
آیا  از بحث اخالق،  حتا در بحث عملی  خبرنگار:  جدا 
خودتان  دست آموز  گروه های  که  بود  همین  شما  برنامه 
روزی بر علیه خودتان بشورد و برای تان فاجعه بیافریند؟  
اتفاقی  چنین  می دانستید  که  بگویید  می خواهید  یا 

یره  منبع:  الجز
 برگردان: 8صبح
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تالش برای شگوفایی اقتصادی
 در افغانستان

معمای ترور خیبر

میالدی   2015 سال  اوایل  در  و  کرده  پیدا  کاهش 
به 3.8 درصد می رسید. در حال حاضر، افغانستان با 
داشتن زیرساخت های اندک اقتصادی و ظرفیت های 
می باشد.  مواجه  اقتصادی  تورم  با  داخلی،  ناچیز 

به  خلق  دموکراتیک  مخلوع  اعضای حزب  از  دیگر 
فرید  نبود.  نقش خیبر آن قدرها هم مهم  باوراند که 
خلق  دموکراتیک  حزب  پرچم  کادر های  از  مزدک 
به 8صبح گفت، خیبر به دلیل این که در زمان حیاتش 
خطاب  استاد  را  او  همه  بود،  نظامی  دانشگاه  استاد 
می کردند. به گفته او، هیچ سندی دال بر این که خیبر 
معلم یا ایدیولوگ پیشتاز بوده باشد در دست نیست. 
در مورد هویت قاتالن او هم روایت گوناگون وجود 
دارد. تا حال هیچ گروه یا سازمانی مسوولیت قتل او 
پیش،  سال  چند  اما  است.  نگرفته  دوش  به  رسما  را 
وحید مژده از اعضای پیشین تنظیم حکمتیار، با نوشتن 
گماشتگان  را  خیبر  میراکبر  که  کرد  ادعا  مقاله ای 

حکمتیار به قتل رساندند. 
وحید مژده در این مقاله نوشته است که باری از زبان 
خیبر  میراکبر  که  است  شنیده  تهران  در  حکمتیار 
قاتالن  اسامی  مژده  است.  شده  کشته  او  دستور  به 
شرح  مقاله اش  در  نیز  را  آنان  سرنوشت  و  احتمالی 
داده است. به نوشته او، هر دو قاتل احتمالی حاال در 
قید حیات نیستند. حکمتیار تا حال این روایت آقای 
مژده را تکذیب نکرده است. دیگر چهره های شاخص 
نکرده اند.  تایید  یا  این روایت رد  نیز  تنظیم حکمتیار 
اعضای  از  برخی  دارد.  وجود  هم  دیگر  روایت های 
که  باوراند  این  به  خلق  دموکراتیک  حزب  پیشین 
بود.  پرچمی ها  درونی  اختالف های  نتیجه  خیبر  قتل 
دموکراتیک  مخلوع  حزب  رهبران  از  الیق  سلیمان 
که  است  باور  این  به  خیبر  میراکبر  دوست  و  خلق 
این  به  کسانی که  داشت.  دست  او  قتل  در  کارمل 
رهبری  روی  که  می کنند  تصور  دارند  باور  روایت 
جناح پرچم میان کارمل و خیبر کشمکش فرسایشی 
وجود داشت. بر مبنای این روایت، کارمل با حذف 
بین  از  را  خودش  درون سازمانی  رقیب  یگانه  خیبر، 
برد. اما این روایت مخالفان جدی دارد. فرید مزدک 
از رهبران پیشین پرچمی ها این روایت را رد می کند. 
شوروی  اتحاد  پیشین  مقام های  از  برخی  او  به گفته 
خیبر،  میراکبر  که  کرده اند  اذعان  نوشته های شان  در 
پیشین در کابل و  اتحاد شوروی  با سفارت  تبانی  در 

به وسیله حفیظ اهلل امین، ترور شد. 

به ویژه این تورم، زمانی که کمک های دولت همکار 
با امضای  کاهش پیدا نمود، بیشتر احساس می شود. 
توافق نامه استراتژیک میان افغانستان و ایاالت متحده 
امریکا، افغانستان برای یک دهه دیگر از 2016 الی 
سال 2024 میالدی کمک های مالی دریافت خواهد 
از  بعضی  که  را  کمک هایی  دیگر،  سوی  از  کرد. 
کشور های همکار در کنفرانس توکیو در سال 2012 
تعهد کرده بودند، فرصت مناسب را برای افغانستان 
روی  با  کابل  می رود،  انتظار  بنا  است.  ساخته  مهیا 
اقتصادی، وضعیت  منسجم  برنامه های  دست گرفتن 
فعلی را بهبود بخشیده و کشور را در جهت شگوفایی 

اقتصادی سوق دهد.
برای  مهم،  فکتور  دو  از  افغانستان  حاضر،  حال  در 
احیای مجدد اقتصاد خود می تواند استفاده کند، این 
دو گزینه عبارت از موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی 
می باشد. قرار داشتن افغانستان در نقطه اتصال آسیای 
هم چنان  و  مرکزی  آسیای  فارس،  خلیج  جنوبی، 
موقعیت این کشور به عنوان دهلیز تجارتی بین شرق 
و غرب می باشد. این جایگاه، امیدواری های زیادی 
چنین  داشتن  با  افغانستان  است.  به وجود  آورده  را 
فعالیت های  و  تجارتی  نقطه وصل  به عنوان  موقعیت 
گزینه های  چنین  می باشد.  زمین  طریق  از  ترانزیتی 
درمیان  افغانستان  برای  بلندی  اعتبار  گوناگون، 
کشور های منطقه بخشیده است. از این رو، افغانستان 
قدیمی  ابریشم  راه  احیای  برنامه  دیگر،  بار  می تواند 
را روی دست بگیرد. ایاالت متحده امریکا نیز برای 
در  برنامه هایش  تنظیم  حال  در  شده  ایجاد  فرصت 
راه  چین،  کشور  می باشد.  ابریشم  جدید  راه  قالب 
کشور های  اقتصادی  کمربند  به عنوان  را  ابرایشم 

منطقه یاد کرده است.

و  خیبر  میراکبر  که  باوراند  این  به  دیگر  عده ای 
پرچم  جناح  در  داوودخان  نفوذی  عامل  دوستانش 
بود. به باور این عده، وقتی رابطه داوودخان و شوروی 
گرایید،  تیرگی  به  او  زمامداری  آخر  ماه های  در 
استخبارات اتحاد شوروی خواست با قتل خیبر، عامل 
نفوذی داوودخان را در حزب مورد حمایتش از بین 
حاکمیت  دشمن  را  خلق  دموکراتیک  حزب  و  ببرد 
وقت بسازد. رهبران حزب دموکراتیک خلق در آن 
عثمان  پیراهن  را  خیبر  میراکبر  قتل  رویداد  زمان، 
قدرت  نمایش  او،  جنازه  تشییع  مراسم  در  و  ساختند 
بین  مراسم  در  مختلف  روایات  به  بنا  برگزار کردند. 
ده تا دوازده هزار نفر شرکت کردند و رهبران حزب 
دموکراتیک خلق، در سخنرانی های شان، به داوودخان 
بازداشت نکند،  هشدار دادند که اگر قاتالن خیبر را 
این  فردای  می کنند.  خلق  جدی  مشکل  او  برای 
زنجیره ای  بازداشت  داوودخان،  حاکمیت  همایش، 
به  بنا  کرد.  شروع  را  خلق  دموکراتیک  حزب  سران 
روایت مشهور، شاخه نظامی حزب دموکراتیک خلق 
می کرد،  رهبری  را  آن  امین  حفیظ اهلل  زمان  آن  که 
کودتا  حزب،  این  رهبران  بازداشت  به  واکنش  در 
پایان داد، حزب  به عمر حکومت داوودخان  و  کرد 
دموکراتیک خلق به قدرت رسید و افغانستان یک گام 
از تاریخ سیاسی اش فاصله گرفت. برای اولین بار یک 
حزب سیاسی قدرت را تصاحب کرد. اما این حزب 
پس از به قدرت رسیدنش، رویداد ترور خیبر را مورد 
بررسی قرار نداد. در طول حاکمیت چهارده ساله این 

حزب، اصال پرونده ای برای خیبر باز نشد. 
دموکراتیک  حزب  سران  که  می گوید  مزدک  فرید 
و  داشتند  دیگر  اولویت های  زمان،  آن  در  خلق 
اسناد  اگر  نبود.  پرونده خیبر  بازگشایی  برای  فرصتی 
طبقه بندی شده اداره ضبط احواالت زمان داوودخان 
سوال ها  بیشتر  تردید  بدون  می بود،  دسترس  در  حاال 
حل می شد. به گفته فرید مزدک، حفیظ اهلل امین پس 
اسناد  تمام  دموکراتیک،  حزب  رسیدن  قدرت  به  از 
طبقه بندی شده و محرم زمان داوودخان را از بین برد. 
به گفته او »امین با اسناد برخورد وحشیانه کرد و همه 

را از بین برد.«
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رشد  این  البته،  است.  داشته  اقتصادی  رشد  درصد 
رابطه مستقیم با کمک های خارجی پروژه های تمویل 
نیروهای  خروج  با  است.  داشته  کشورها  این  شده 
افغانستان  اقتصادی  رشد  میزان  )آیساف(  بین المللی 

مقاله اش تاریخ سیاسی یک کشور را تغییر داد، توافق 
نظر وجود ندارد. 

داستان  هم،  خیبر  میراکبر  قاتالن  هویت  مورد  در 
مقام های  و  است. سیاستمداران، خاطره نویسان  همین 
حکومت های پیشین، در این مورد توافق نظر ندارند. 
در مورد شخصیت میراکبر خیبر و نقش او در تاسیس 
حزب دموکراتیک خلق نیز میان اعضای پیشین حزب 
حزب  این  اعضای  از  شماری  است.  نظر  اختالف 
میراکبر خیبر را ایدیولوگ و معلم ایدیولوژیک این 
حزب می دانند. عده ای از این هم فراتر رفته می گویند 
ایدیولوژی  با  را  کارمل  ببرک  که  بود  خیبر  این  که 
برخی  اما  کرد.  آشنا  پیشین  شوروی  اتحاد  رسمی 

و  افغانستان  سیاسی  ثبات  روی  حد  از  بیش  تمرکز 
تالش برای موثریت نیروهای امنیتی در حال حاضر 
که  فعلی  چالش های  به  تنها  و  می باشد  درک  قابل 
افغانستان با آن روبه رو است، می تواند پاسخگو باشد. 
داشتن  درازمدت،  در  ثبات  و  صلح  تامین  برای  اما 
تامین  مهم  مولفه  از  یکی  به عنوان  اقتصادی  ثبات 
تالش هایی  اگرچه،  باشد.  کارساز  می تواند  صلح 
گرفته،  صورت  نیز  گذشته  در  صلح  تامین  برای 
رییس جمهور  رسیدن  قدرت  به  با  همزمان  حاال  اما 
اسبق  وزیر  و  کرده  کار  جهانی  بانک  در  که  غنی 
تمرکز  شاهد  می رود  انتظار  است،  بوده  نیز  مالیه 
مهم  مولفه  به عنوان  اقتصادی  بازسازی  روی  وی 
برنامه منظم  باید  بنا، برای آینده  باشیم.  دولت سازی 
و  مدیریت  گردد.  تهیه  کشور  اقتصادی  ثبات  برای 
رهبری درست برنامه ها، می تواند شکاف های ایجاد 
شده اقتصادی را پیوند داده و کسر بودجه دولت را 
تورم  باعث  دولت گذشته،  در  بخشد. ضعف  بهبود 
سیاسی  بزرگ  چالش های  و  بی امنیتی  اقتصادی، 

گردیده بود.
از سال 2002، الی سال 2012 میالدی، افغانستان 9.5 

ترور  سال روز  با  است  مصادف  حمل،  بیست وهشت 
حزب  بنیان گذار  و  رهبران،  از  یکی  خیبر،  میراکبر 
سرآغاز  خیبر  میراکبر  ترور  خلق.  دموکراتیک 
رویداد های زنجیره ای بود که منجر به کودتای هفت 
ثور، سقوط حاکمیت داوودخان و به قدرت رسیدن 
سیاسی  تاریخ  در  شد.  خلق  دموکراتیک  حزب 
وجود  حوادثی  چنین  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
پیوسته  وقوع  به  کم اهمیت  ظاهر  به  رویدادی  دارد. 
را  سیاسی  جدی  دگرگونی  یک  رویداد  همین  ولی 
رقم زده است. برخی از رویدادها پیامد هایی دارند که 
حتا در مخیله طراحان آن هم نمی گذرد. در واقع این 
قتل میراکبر خیبر بود که سقوط داوودخان و به قدرت 

رسیدن تره کی را کلید زد. 
انقالب 22 حوت ایران را هم یک رویداد ساده رقم 
زد. مقاله ای در روزنامه اطالعات تهران در آن زمان 
جالل  مستعار  اسم  به  کسی  را  مقاله  این  شد.  چاپ 
تند  ادبیات  با  مقاله  این  در  بود.  نوشته  مطلق  خالقی 
جنبش  بود.  شده  انتقاد  خمینی،  موسوی  روح اهلل  از 
را  مقاله  این  ادبیات  زمان  آن  در  خمینی  هواداران 
و  ریختند  خیابان ها  به  دانستند،  او  به  توهین  مصداق 
موجب سقوط حاکمیت محمدرضا پهلوی شدند. قتل 
میراکبر خیبر هم پیامدی مشابه در افغانستان داشت. به 
عمر حاکمیت داوودخان و تیره بارکزایی ها پایان داد و 
سرآغاز تحوالت بنیادین شد. مورخان و سیاستمداران 
مطلق،  خالقی  جالل  واقعی  هویت  مورد  در  ایرانی، 
می گوید شخص محمدرضا  یکی  ندارند.  نظر  توافق 
وزیر  دیگری  بود،  مقاله  آن  نویسنده  پهلوی  شاه 
دربار وقت را نویسنده آن مقاله در روزنامه اطالعات 
می داند. تا هنوز در مورد هویت واقعی آن نویسنده که 

 نویسنده: اسما خان لون

 برگردان: ضیا صادق

 منبع: مجله هندو
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 دای چوبانی
دزد: دزد خیلی شخصیت تاثیرگذار دارد. 
تعامل می کند،  انسان ها  بقیه  با  وقتی دزد 
تاثیر شخصیتش تا سال ها بر روح و روان 
ما  باقی می ماند. یک هموطن  متاثر،  فرد 
متاثر  سخت  دزد  یک  شخصیت  از  که 
یک  فقط  دزد  اگر  می گفت  بود،  شده 
مردانگی کند و عکس های خانوادگی اش 
را در فیسبوک نیندازد، حاضر است برای 
شصت  بریتانیا  پارلمان  در  او  شدن  وزیر 
که  داشتید  گله  شما  بخرد.  اعتماد  رای 
در پارلمان افغانستان رای خرید و فروش 
می شود. دیدید! حتا پارلمان بریتانیا از این 

ویروس مصون نیست.
جمعیت  از  نیمی   فقط  قبال  آرایشگر: 
بشر از آرایشگر متاثر می شد. این روزها 
اضافه  آن  روی  نیز  دیگر  درصد  بیست 
کج بینی  پشموک،  فرد  یک  است.  شده 
آرایشگر  مالقات  به  وقتی  دهن گشاد  و 
یک  به  ساعت  سه  ظرف  در  می رود، 
قابل  و  نازنازی  ملی، عطریده،  شخصیت 
تا  تاثیر گذاری  این  می شود.  تبدیل  قبول 
اشک  متاثر  فرد  که  می ماند  باقی  زمانی 

نریزد و حمام نرود. 
لوی درستیز: در بخش امنیت، لوی درستیز 
اگر  است.  شخصیت  تاثیرگذارترین 
اعالن  کامل  شهامت  با  لوی درستیز 
دیگر  و  است  خورده  شکست  که  کند 
را  جنگ  برنامه ریزی  و  مدیریت  توان 
تاثیر  را تحت  اکثر دهشت افگنان  ندارد، 
یک  به  آنان  برای  و  می برد  شخصیتش 

قهرمان تبدیل می شود. 
دانشگاه  داکتر  االزهر:  دانشگاه  داکتر 
شخصیت  اتومات  به صورت  االزهر 
محبت  خداوند  چون  دارد،  تاثیرگذار 
جای  دنیا  مردم  درون  و  دل  در  را  او 
اگر  مخصوصا  باشد.  می بوده  کردگی 
نوع  »چه  او  دکترای  پایان نامه  موضوع 
باد معده وضو را تخریش می کند« باشد. 
است  درحدی  فرد  این  شخصیت  تاثیر 
خانواده  با  دقیقه  پنج  در  می تواند  که 
افراد متاثر »سلفی« بگیرد و یک خانواده 

عزادار را به خندیدن وادارد. 
حوادث:  با  مبارزه  ملی  اداره  رییس 
پیشنهاد،  یک  در  می تواند  شخص  این 
پانزده  به  دالر  هشت صد  از  را  معاشش 
اگر  می توانید؟  شما  ببرد.  بلند  دالر  هزار 
بروید  نخندید.  »جیف جیف«  نمی توانید 

متاثر شوید.

پنج شخصیت تاثیرگذار 

تالش برای شگوفایی اقتصادی 
در افغانستان
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و  قندهار  جوزجان،  ننگرهار،  بلخ،  چون:  والیت های 
دیگر مناطق گرمسیر و یا هم در مورد تغییر پوشش در 
سراسر کشور تجدید نظر، و این مشکل دانش آموزان را 
حل کنند. موجودیت یونیفورم بر یک دستگی و پرهیز 
می کند  کمک  دانش آموزان  میان  در  تجمل گرایی  از 
اما این به مثابه نٌص شریعت نیست که یونیفورم دختران 
در هر شرایطی »سیاه« باشد، رنگی که بیشترین گرمای 
خورشید را به خود جذب می کند. دالیل روانشناختی 
مساله را در این جا بحث نمی کنیم، هرچند اجماال رنگ 
دانش آموزان  ذهن  بر  تاریک  رنگ های  دیگر  و  سیاه 
تاثیر سو می گذارد که در جای خودش به تحلیل بیشتر 
نیاز دارد. باور ما این است که وزارت معارف به عنوان 
یک تشکیل بزرگ این درایت را دارد که در شرایط 

مختلف متفاوت عمل کند.

طبیعی دارای منابع زیرزمینی گسترده است. این منابع، 
زغال سنگ، کرومیت و سنگ مرمر می باشد. افغانستان 
منابع گاز طبیعی نیز دارد و از سال 1967 میالدی، گاز 
در  که  مطالعاتی  اساس  به  می شود.  صادر  روسیه  به 
دهه 1970 و 1980 میالدی صورت گرفته، افغانستان 
ایاالت  می باشد.  طبیعی  منابع  و  منرال ها  از  سرشار 
متحده امریکا در سال 2010 اعالن کرد که به ارزش 
1 تریلیون دالر منابع معدنی استفاده ناشده در افغانستان 
کشور  در  که  دیگر  طبیعی  سرمایه های  دارد.  وجود 
طال  و  کوبالت  مس،  آهن،  از  عبارت  دارد  وجود 
می باشد، که افغانستان را به یکی از مراکز مهم معادن 

دست نخورده در جهان تبدیل کرده است.
با کشور چین  قابل توجهی  میزان  به  افغانستان  اخیرا، 
به  سرمایه گذاری  این  است.  کرده  سرمایه گذاری 
مس  معدن  استخراج  برای  دالر  میلیارد   2.8 ارزش 
به  هندی  شرکت  دیگر،  سوی  از  می باشد.  عینک 
همکاری کمپنی کانادایی به ارزش 14.6 میلیارد دالر 
برای استخراج معدن آهن حاجیگگ سرمایه گذاری 
کرده است. با این وجود، در حال حاضر سرمایه گذاری 
روی احیای مجدد راه ابریشم که به اتصال منطقه ای 
می انجامد در توقف سناریوی خطرناک جنگ موثر 
اتصال  برای  همزمان  عملی  برنامه ریزی  بود.  خواهد 

دختران  میان  سیاه  یونیفورم  از  نارضایتی  که  حال 
دارد،  وجود  گرمسیر  مناطق  در  به ویژه  دانش آموز، 
با  بهتر خواهد بود که وزارت معارف به گونه جدی و 
تامل بیشتر در این مورد رسیدگی کند، وگرنه هزاران 
تابستان  مناطقی که دمای هوا در  دختر دانش آموز در 
گرمای  آتش  در  می رسد،  سانتی گراد  درجه  پنجاه  به 
ذهن  اگر  این که  چه  شد.  خواهند  نفس گیر  سوزان 
خالق مددرسانی می کرد، ناگفته پیداست که نیازی به 
این تذکر نبود و مقام های محلی سال ها پیش تصمیمی 

مبنی بر تغییر پوشش سیاه گرفته بودند.
حال که والیات گرمسیر  آماده می شوند که به استقبال 
شده  آغاز  نیز  تعلیمی  نو  سال  و  بروند  شدید  گرمای 
است، چند نکته را در حد تذکر برای رفع این مشکل با 

خوانندگان در میان می گذاریم.
که  معارف  وزارت  در  تصمیم گیرنده  مقام های   .1
بی شک در شمار خوانندگان روزنامه وزین 8صبح قرار 
و طی  اکتفا کنند  نوشته  به خواندن همین یک  دارند، 
مکتوب رسمی به ریاست های محلی معارف در والیات 

دستور تغییر یونیفورم را صادر کنند.
2. نهادهای جامعه مدنی و فعاالن فرهنگی این والیت ها 
در  باشند،  داشته  سازنده  نقش  راستا  این  در  می توانند 
صورتی که بسیج شوند و این موضوع– به ظاهر اندک 
بخواهند  وزارت  در  مقام ها  از  و  بگیرند  جدی  را   –

مشکل پوشش سیاه در آفتاب سوزان را حل کنند.
و  هستند  معارف  اهل  خود  که  دختران  و  زنان   .3
سنگین  گرمای  از  تجربه هایی  چنین  روزگاری  یا 
امر  در  که  دارند  رسالت  ویژه  به گونه  داشته اند،  را 
مساعی  بذل  موضوع  این  پی گیری  و  اطالع رسانی 

بگمارند.
4. مقام های محلی ریاست های معارف در والیت های 
هم دیگر  با  نزدیک  هماهنگی  و  تبانی  در  گرمسیر 
رنگ  تغییر  بر  مبنی  رسمی  درخواست  می توانند 
معارف  وزارت  عنوانی  را  مکتب  دختران  یونیفورم 

ارسال و از آنان در این زمینه کمک بخواهند.
قرار نیست انقالبی رخ دهد و شاید برخی ها با زهرخند 
این سطور را مطالعه کنند که این چه بساطی است که 
لباس سیاه چه موضوعیت جدی  این  پهن شده است؟ 
اما ما سنگینی  به این گستردگی مطرح شود،  دارد که 
تاکید  با  و  می دانیم  این ها  از  جدی تر  را  مشکل  این 
عقالنی  تصمیم  زمینه  این  در  که  می کنیم  درخواست 
گرفته شود و دانش آموزان از این مخمسه رهایی یابند. 
اصالحات، هرچند در سطوح پایین، ما را کمک می کند 

که چشم انداز بهتری نسبت به آینده داشته باشیم.

زمینی،  زیر  منابع  استخراج  و  انرژی  انتقال  منطقه ای، 
ساختن  عملی  انجامد.  طول  به  سال ها  است  ممکن 
زیادی  دقت  و  مدیریت  به  برنامه ها  این  از  هریک 
درستی  به  که  صورتی  در  طبیعی  منابع  دارد.  نیاز 
مدیریت نشود، می تواند به لبه بران شمشیر بدل گشته 
و خشونت های خطرناکی را در قبال داشته باشد. بنا، 
برای بهره برداری عملی از این معادن به سال ها زمان 

نیاز خواهد بود.
در کنار تمام فرصت هایی که افغانستان می تواند برای 
بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود استفاده  کند 
یکی هم نیروی زراعتی می باشد. در حال حاضر تنها 6 
درصد از زمین های زراعتی در افغانستان زرع می شود 
صورت  اساسی  تمرکز  بخش  این  روی  باید،  که 
گیرد. کار روی سکتور زراعت باعث رشد تولیدات 
برای کشت و  بدیل  و محصوالت داخلی گردیده و 
زرع مواد مخدر نیز می گردد. از سوی دیگر، به عدم 
مصونیت غذایی نیز پایان خواهد داد. افغانستان به دلیل 
با  نسبت  بلندی  جایگاه  از  آبی،  سرشار  منابع  داشتن 
این جایگاه  از  و  است  برخوردار  همسایه  کشور های 
افغانستان  آب  از  که  پاکستان  و  ایران  کشور های  با 
استفاده می کنند وارد مذاکره شود. هم چنان افغانستان 
از  برای  با توسعه خدمات در حال رشد، تعهداتی را 
بین بردن فساد بسپارد. برعالوه، اقتصاد غیررسمی  در 
عیار  مالیه دهی  را  در چوکات رسمی   را  حال حاضر 
بدترین  از  یکی  که  را  کابل بانک  رسوایی  و  نموده 
بانکی در تاریخ جهانی بانک داری  رویداد های فساد 
می باشد بررسی کند. در آینده تالش های جدی برای 
و  دولتی  سکتور های  بخش  در  اصالحات  آوردن 
بهبودی وضعیت  با  تنها  نتیجه،  در  بسپارد.  خصوصی 

اقتصادی می توان افغانستان را مصون ساخت.

هزاران  افغانستان،  در  تعلیمی  جدید  سال  آغاز  با 
گرمای  مصاف  به  کشور  سراسر  در  دختر  دانش آموز 
سوزان می روند و با جرم ناکرده در زیر لباس های سیاه 
می شوند.  شکنجه  خورشید،  جهان،  فرماندار  توسط 
دختران  پوشش  مورد  در  باید  کشور  معارف  وزارت 
در  هوا  بلند  دمای  دارای  مناطق  در  به ویژه  دانش آموز 
تابستان، تجدید نظر کند. یونیفورم دختران دانش آموز 
در افغانستان »لباس سیاه با چادر سفید« است. شکایت ها 
به گونه  اما  رسمی،  و  مکتوب  به صورت  نه  هرچند 
شفاهی از این نوع پوشش بسیار زیاد است. تا حال نشده 
است که به گونه رسمی این مورد مهم به آدرس دولت 
افغانستان مطرح شود. با اغتنام از فرصت در این ستون 
که  می کنیم  در خواست  معارف  وزارت  در  مقام ها  از 
در  دانش آموز  دختران  سیاه«  »لباس  پوشش  مورد  در 

هم چنان افغانستان در بخش انتقال انرژی نیز می تواند 
غنی  مناطق  از  انرژی  انتقال  کند.  بازی  فعالی  نقش 
مناطق  به سوی  افغانستان،  طریق  از  کسپین  انرژی 
دارند  ضرورت  انرژی  به  شدیدا  که  جنوبی  آسیای 
نمونه،  به طور  باشد.  خوب  زمینه  یک  می تواند 
 ( تاپی  الین  پایپ  پروژه ای  به ویژه  پایپ الین،  شبکه 
پایپ الین  و   ) هند  و  پاکستان  افغانستان،  ترکمنستان، 
برد.  نام  می توان  را  افغانستان-چین  ترکمنستان- 
که   ،1000 کاسا  برقی  انرژی  دیگر،  پروژه  برعالوه، 
نیروی برق را از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از 
طریق افغانستان انتقال می دهد. افغانستان و پاکستان در 
سال 2010 میالدی توافق نامه تجارتی و حمل ونقل را 
این  که  دارد  وجود  امیدواری هایی  بنا  کردند.  امضا 
پاکستان  و  هند  بین  تجارت  زمینه  بتواند  توافق نامه 
در  تجارتی  آزاد  تبادالت  سبب  و  کرده  مهیا  نیز  را 
کشور های منطقه گردد. افغانستان به دلیل همسایه بودن 
با قدرت های بزرگ اقتصادی جهان مثل چین و هند 
و  دارد  اقتصادی خود  رشد  برای  زیادی  فرصت های 
زمینه سرمایه گذاری،  در  متذکره  فرصت  از  می تواند 

مهارت های تخنیکی و انتقال انرژی استفاده کند. 
افغانستان  اقتصادی  احیای  برای  دیگر  مهم  موضوع 
به صورت  افغانستان  می باشد.  کشور  این  طبیعی  منابع 

دختران سیاه پوش
 در آستانه شکنجه سنگین

 سیدجعفر راستین
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رشد  اخیر  سال های  طول  در  افغانستان  هنر 
نیازمند  بازهم  اما  است،  داشته  توجهی  قابل 
رسیدن  برای  تازه ای  تدابیر  و  دقیق  برنامه های 

به معیارهای مورد نظر هنرمندان می باشد.
که دست  در این میان هنرمندان زیادی هستند 
کن و فضاهایی مناسب برای نشان  به ایجاد اما
از  یکی  زدند.  مردم  به  هنر  شناساندن  و  دادن 
توسط  که  می باشد  شمامه  گالری  کن  اما این 

منیره یوسف زاده ایجاد شده است.
گالری شمامه درباره هنر  منیره یوسف زاده مدیر 
بیان  برای  است  گویایی  زبان  »هنر  می گوید: 
باید  وقتی  کاستی ها،  و  کمی ها  مشکالت، 
چیزی می بود و اما نیست، هنر یک راه مناسب 
برای مبارزه است، یک راه صلح آمیز، مبارزه ای 

آهسته اما پیوسته«.
وی البته اظهار می دارد: متاسفانه در افغانستان 
هنر آن جایگاه واقعی و اساسی خویش را هنوز 
به  هنرمند  و  هنر  وضعیت  و  است  نکرده  پیدا 
چرا  می گذارد،  نمایش  به  را  مساله  این  خوبی 

که هنر ارزان است و هنرمند محروم و فقیر. 
که  به گفته او، در افغانستان همه مدعی هستند 
یک  یا  هنری  تابلوی  یک  شنیدن  و  دیدن  از 
رشد  برای  ولی  می برند،  لذت  موسیقی  پارچه 

که بهایی بپردازند.  هنر حاضر نیستند 
در  که  مساله  این  به  اشاره  با  یوسف زاده 
کز آموزشی هنر تا اندازه ای موجود  افغانستان مرا
که در آن، فقط نمایش  است، می گوید مرکزی 
و فروش دایمی  آثار هنری برای حمایت مادی و 
معنوی از هنرمند صورت بگیرد، موجود نیست. 
به باور وی، »انباشتن آثار هنری هم توهینی به 
هنر محسوب می شود و هم نشانی از نابه سامانی 
است.  افغانستان  در  هنرمند  و  هنر  وضعیت 
که  کاری من در آن مرکز هنری باعث شد  تجربه 
گالری در ذهنم ایجاد شود.  آرزوی افتتاح یک 
هنرمندی داشتم  این که من دوستان  مخصوصا 
که می توانستم برای آن ها و برای  کاری  که تنها 
هنر و فرهنگ انجام بدهم، فقط تاسیس یک 

گالری هنری بود.«
و  ترسیمی   هنرهای  دیگر  طرف  از  افزود:  وی 
مردم  برای  معاصر  هنر  خصوص  به  تجسمی  
گالری با  ناشناخته می باشد، به همین دلیل این 
هدف رشد هنر، به معرفی و حمایت از هنرهای 

ترسیمی  و تجسمی  افتتاح شد.
گالری  که در این  گالری شمامه می گوید  موسس 
بیان  برای  وسیله ای  به عنوان  را  هنر  می خواهد 
کند، به خصوص بیان مشکالت زنانی  معرفی 
کارهای اجتماعی مصروف اند یا در خانه  که در 

کارهای هنری مشغول اند.  محصوراند و یا به 
که هنر را به حیث یک  وی به دنبال این است 
معرفی  به  مثبت  تغییر  ایجاد  برای  و  مبارزه  راه 
که هنرمند با ارایه آثار هنری اش به  بگیرد، چرا 
تا حد  آن  که در  با جامعه ای می پردازد  مبارزه 
است  شده  انباشته  هم  روی  مشکالت  زیادی 
کاستی ها برای مردم تا  و وجود این مشکالت و 

حد زیادی عادی شده است.
که هنر چیست و یک  وی در پاسخ به این سوال 
با  هنری،  آثار  خلق  با  می تواند  چگونه  هنرمند 
این گونه  کند،  برقرار  ارتباط  خود  مخاطب 
سخن زد: »به قول ارسطو، هنر آن چیزی است 

محلی،  کنان  سا و  نظامی  مقام های  گفته  به 
والیت  مرکز  المکال  شهر  هوایی  میدان 
مسلح  نیروهای  دست  به  یمن  در  حضرموت 

القاعده افتاده است.
گزارش بی بی سی، خبرگزاری فرانسه به نقل  به 
گفته  از یک مقام مسوول در این میدان هوایی 
که نیروهای امنیتی حاضر در محل، با نزدیک 
عقب نشینی  مقاومت  بدون  القاعده،  شدن 

کردند.
حمله  با  قبل  روز   ۱۰ حدود  القاعده  نیروهای 
از  نفر  ده ها  توانستند  المکال  شهر  زندان  به 
کنترول مرکز والیت  کنند و  اعضای خود را آزاد 

حضرموت را در دست بگیرند.
المکال یکی از اصلی ترین بنادر یمن در ساحل 

دریای عرب است.
حضرموت  مجاورت  در  که  شبوه  والیت  در 
از  نقل  به  بی بی سی  خبرنگار  دارد  قرار 
از  حفاظت  مسوول  که  نظامی  فرمانده  یک 
که  داده  گزارش  بوده  گاز  صدور  تاسیسات 
که یک میدان  گرفتند  نیروهای نظامی تصمیم 
هوایی محلی و تاسیسات پاالیشگاه نفت را به 
را  محل  و  بسپارند  مردمی  مسلح  کمیته های 

کنند. ترک 
که  گفته اند  بی بی سی  به  محلی  منابع  دیگر 
به  وفاداران  بین  شدیدی  درگیری  تعز  شهر  در 
منصور  ربه  عبد  شده،  برکنار  جمهور  رییس 
هادی و ایتالف شبه نظامیان حوثی با نیروهای 

نظامی هوادار آنها در جریان است.

کند و به باور  که طبیعت نتوانست آن را تکمیل 
هنرمند  آرزوهای  و  نداشته ها  زاییده  هنر  من 
کس از راهی برای بیان احساسات و  است، هر 
خواهش ها و تمایالت خویش استفاده می کند، 
با  نوازنده  و  مقاله  با  نویسنده  شعر،  با  شاعر 
کدام از این ها راهی برای  موسیقی خویش. هر 

ابراز احساسات و بیان مشکالت هستند.«
در  با  هنرمند  داشت:  اظهار  البته  یوسف زاده 
نباید  که  خویش  هنری  رسالت  داشتن  نظر 
شخصیت  شکستاندن  یا  کسی  تمسخر  باعث 
و  ظریفانه  شود  کسانی  یا  کسی  غرور  یا  و 
هنرنمایی  تکنیک های  از  استفاده  با  ماهرانه 
هستی ها  و  نیستی ها  و  کمی ها  نارسایی ها،  از 

سخن می راند.
نیز  افغانستان  هنر  وضعیت  ارزیابی  در  وی 
وضعیت  از  می توان  را  هنر  وضعیت  می گوید: 
کرد، متاسفانه 30 سال  ارزیابی  کشور  فرهنگ 
کشور  مختلف  ابعاد  که  شد  باعث  جنگ 

به خصوص فرهنگ مان آسیب ببیند.
و محرومیت  وقتی بحث مظلومیت  افزود:  وی 
فرهنگی  وضعیت  روی  باید  می شود،  زنان 
کرد و در وضعیت نابه سامان فرهنگی  بیشتر غور 
در  و  که وضعیت زن، طفل  توقع داشت  نباید 
در  افغانستان  در  بشری  حقوق  وضعیت  عموم 

شرایط بهتری قرار داشته باشد. 
»تا  ساخت:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
فرهنگ  ترمیم  و  فرهنگ سازی  روی  وقتی 
که بهتر  کالن نشود و تا وقتی  سرمایه گذاری های 
کاری  خط  سر  کشور  فرهنگی  وضعیت  شدن 
نظر  از  کشورمان  وضعیت  نگیرد،  قرار  دولت 
متاسفانه  اما  یافت  نخواهد  بهبود  اجتماعی 
گذشته ما شاهد بودیم  که در سیزده سال  آنچه 
هنر  وضعیت  از  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
گذشت، هرچند نباید  به شکل بسیار سطحی 
که ما در بخش هنر دست آوردهای  کرد  فراموش 
بتوان  که  آن  از  بیشتر  که  داشته ایم  بزرگی 
گفت  می توان  است،  دولت  دست آورد  گفت 
گروه های هنرمندی بوده  دست آورد هنرمندان و 

است.«
وضعیت  بهبود  برای  می گوید:  یوسف زاده 
دولت  وظایف  از  نباید  تنها  افغانستان  در  هنر 
باید  دولت  گرچه  ا راند،  سخن  هنر  به  نسبت 
تا  کند  سرمایه گذاری  بنیادی  کارهای  روی 
ارزش های  و  مدنیت  به سوی  را  جامعه  بتواند 
باال  روی  سرمایه گذاری  دهد،  سوق  فرهنگی 
کاری  کیفیت  بردن  باال  مطالعه،  سطح  بردن 
مادی  حمایت  و  احترام  و  تشویق  رسانه ها، 
تاسیس  و  دولت  سوی  از  هنرمند  از  معنوی  و 
باال  و  کشور  سراسر  در  دولتی  فرهنگستان های 
کیفیت درسی دانشکده هنرهای زیبا در  بردن 
کارساز باشد.  بهبود وضعیت هنر می تواند بسیار 
هم چنین به گفته او، عالوه بر دولت، هنرمندان 
و نهادهای حمایت از هنر و فرهنگ نیز باید به 

معرفی هنر به مردم بپردازند.
هنرمند،  و  می آید  هنر  نام  وقتی  می افزاید:  وی 
خطور  آماتور  آوازخوانان  همه  ذهن  در  بیشتر 
از  افغانستان  که نمی توان در  آن جا  از  می کند، 
و هنرمند بودن شغل  طریق هنر عایدی داشت 
از  منفی  بسیار  تصوری  نمی شود،  محسوب 
است  گرفته  شکل  مردم  ذهن  در  هنرمند  و  هنر 
به خاطر  تنها  هنر،  به  روی آوردن  متاسفانه  و 

خوب،  اقتصاد  وضعیت  داشتن  و  بی کاری 
نابه سامان  وضعیت  در  و  می کند  پیدا  جواز 
اقتصادی با تمسخر اطرافیان روبه رو می باشد. 

از  افغانستان  مردم  هنوز  گفت:  هم چنین  وی 
گاه اند و مبادرت  بخش های مختلف هنری ناآ
نوعی  کارهای هنری،  فرزندان شان در  ورزیدن 
آموزش  تا  می شود  سرگرمی  محسوب  و  تفنن 
یکی از علوم زنده و اساسی بشر. این دید منفی 

نسبت به بانوان هنرمند بیشتر است تا مردان.
نمایش  برای  هنرمند  بانوان  وی،  عقیده  به 
روبه رو  مشکل  با  عمومی   امکان  در  آثارشان 

هستند، به خصوص در بخش موسیقی.
وی البته می گوید: هنرهای ترسیمی  و تجسمی  و 
گالری شمامه تصمیم  که  به خصوص هنر معاصر 

به معرفی آن دارد، هنوز برای مردم شناخته شده 
که هنر به طور  نیست، به همین دلیل نیاز است 

درست و موثرش برای مردم معرفی شود.
منیره یوسف زاده در پایان با اشاره به این نکته 
برای  هنری  آثار  فروش  بازار  یا  زمینه  ایجاد  که 
تشویق  برای  وسیله ای  می تواند  نیز  هنرمندان 
شود  کشور  هنرمندان  تعداد  افزایش  و  هنرمند 
هنرمند  طالبان  سیاه  دوره  در  متاسفانه  گفت: 
جایگاه بسیار بد و پایینی داشت و چون خلق 
آثار هنری در آن زمان ممنوع و حرام اعالم شده 
زیادی  حدی  تا  دیدگاه  این  شده  باعث  بود، 
روی  که  است  الزم  لذا  بماند،  باقی  کنون  تا 
از سوی جامعه  تازه در مورد هنر  ایجاد دیدگاه 

کار شود. هنرمندان و نهادهای مدنی 
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کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در تازه ترین آمار  سازمان 
گرفتن تولید نفت در عراق و عربستان طی  ماهانه خود از اوج 
این  در  ایران  نفت  تولید  که  می گوید  و  داده  خبر  گذشته  ماه 

کاهش یافته است. مدت قدری 
که عصر  گزارش ماهانه اوپک  به نقل از رادیو فردا و بر اساس 
منتشر  سازمان  این  رسمی  وب سایت  در  حمل،   ۲۷ پنج شنبه، 
به  نزدیک  روزانه  گذشته  ماه  طی  عربستان  نفت  تولید  شد، 
۳۵۰ هزار بشکه و تولید عراق نزدیک به ۳۲۰ هزار بشکه افزایش 

یافته است.
هزار   ۱۶۵ از  بیش  مارچ  ماه  طی  نیز  لیبیا  نفت  تولید  طرفی  از 
بشکه در روز افزایش یافته و مجموعا تولید نفت ۱۲ عضو این 
گذشته نسبت به ماه قبل آن حدود ۸۱۲ هزار  سازمان طی ماه 

بشکه افزایش را نشان می دهد.
گزارش اوپک، تولید نفت ایران طی ماه  در این میان، بر اساس 
کاهش یافته و به رقم دو  گذشته روزانه بیش از ده هزار بشکه 

میلیون و ۷۷۳ هزار بشکه در روز رسیده است.
هزار   ۷۸۶ و  میلیون   ۳۰ به  اوپک  نفت  تولید  کل  مجموع  در 
اوپک  تولید  که سقف  در حالی  است،  رسیده  روز  در  بشکه 

روزانه ۳۰ میلیون بشکه مقرر شده بود.
گزارش جدید اوپک قابل توجه است، ثبت رکورد  آن چه در 
تولید روزانه سه میلیون و ۶۲۵ هزار بشکه نفت خام در عراق 
بوده  بی سابقه  کنون  تا میالدی   ۹۰ دهه  از  رقم  این  که  است 

است.
حمل،   ۲۸ جمعه،  روز  نیز  رویترز  خبرگزاری  زمینه  همین  در 
که  داد  گزارش  عراق،  نفت  وزیر  عبدالمهدی،  عادل  قول  از 
صادرات نفت عراق در ماه جاری میالدی به رکورد سه میلیون 
و  میلیون  قبل دو  ماه  رقم  این  هزار بشکه رسیده است.  و صد 

۹۸۰ هزار بشکه بود.
عراق می خواهد صادرات نفت خود را در سال جاری به ۳.۳ 

میلیون بشکه در روز برساند.
گزارش داد  نیز روز پنج شنبه  انرژی  آژانس بین المللی  از طرفی 
گذشته به ده میلیون و  که عربستان تولید نفت خود را طی ماه 
صد هزار بشکه رسانده و انتظار می رود این رقم در تابستان به 

۱۱ میلیون بشکه در روز برسد.
که تولید نفت عربستان در ماه  البته ارزیابی اوپک بر این است 

کمی بیش از ده میلیون بشکه در روز بوده است. مارچ 
لیبیا در حالی است  و  تولید نفت عراق، عربستان  گرفتن  اوج 
که ایران انتظار دارد در ماه های پیش رو تحریم های اقتصادی 
غرب علیه جمهوری اسالمی لغو شده و صادرات نفت خود را 

افزایش دهد.

گاز  استنشاق  اثر  در  سوری  کودک  سه  مرگ  ویدیویی  فلم 
را به شدت متاثر  امنیت سازمان ملل  کلورین اعضای شورای 

کرد.
امنیت  شورای  جمعه  شب  جلسه  در  که  ویدیویی  فلم  این 
نجات  برای  کتران  دا تالش  تصاویر  حاوی  شد  داده  نشان 
روز ۱۶ مارچ  که  کودک یک، دو و سه ساله است  جان سه 
کلورین در شهرکی در والیت ادلیب سوریه  گاز  در اثر استنشاق 
کتران به نتیجه نمی رسد و هر سه  مصدوم شده بودند. تالش دا
کودک در برابر دوربین ویدیو، جان خود را از دست می دهند.
کتر محلی، پدر و مادر و چند تن از خویشان این سه  گفته دا به 
کشته شده بودند و این  کلورین  گاز  کودک در اثر مسمومیت با 
کنار جسد مادر بزرگش،  کودکان  که یکی از  فلم نشان می دهد 
کتر محلی همراه با فلم  گزارش بی بی سی، دا جان می دهد. به 

 دعوت به داوطلبی
تهیه پایپ های پلی انتلین و پایپ های جستی معه پارت های وصل کننده

کنرها، در نظر دارد تا پایت های پلی ایتلین  کمیتۀ سویدن برای افغانستان ،جهت فعالیت های انکشافی پروژه آبرسانی پایب سیستم در والیت 
کمپنی های تولیدی، تجار و اشخاص واجد شرایط  کننده آنرا خریداری نماید. از تمام شرکت ها،  و پایپ های جستی مع پارت های وصل 
تقاضا بعمل می آید تا تحت شرایط ذیاًل ذکر شده از تاریخ نشر اعالن لست مکمل با مشخصات و اسناد طرزالعمل داوطلبی را از بخش تهیه و 

کابل بدست آورند.  کمیته سویدن برای افغانستان در  تدارکات 
شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:

که مطابق است با ۳ ماه می  سال ۲۰۱۵  کمیته سویدن برای افغانستان الی ختم یوم ۱۳ ثور  سال جاری   کت های تهیه شده توسط  1. داوطلبی های سربسته و مهر شده داخل پا
کمیته سویدن تسلیم و راجستر میگردد. کماالت  میالدی قبل از ساعت ۰۳:۰۰ بعد از ظهر در دفتر اداری، بخش تدارکات و ا

گیری و حین تسلیم شدن اسناد داوطلبی و مسؤل ثبت اسناد شان داخل جدول  2. عالقمندان و یا نمایندگان شرکت ها تولیدی مسؤل ثبت اسناد شان داخل جدول ثبت تسلیم 
کماالت میباشند. کمیته سویدن برای افغانستان در بخش تدارکات و ا ثبت تسلیم دهی حین تسلیم نمودن داوطلبی سربسته و مهر شده به 

کننده ایکه مؤفق به دریافت قرارداد تهیه مواد فوق الذکر میگردد ۱۰% پول از مجموع قرارداد رابطور تضمین اجراء حین عقد قرارداد مسؤلیت دارد تا به بخش  3. شرکت و یا تهیه 
کمیته سویدن برای افغانستان بطور نقد تسلیم نموده اسناد دریافت نمائید. مالی 

کماالت تسلیم نمایند در غیر آن واجد  کاری و جواز راجستر شده وزارت تجارت و یا آیسا را ضمیمه داوطلبی سربسته به بخش تدارکات و ا 4. شرکت عالقمند مسؤل تهیه پروفایل 
شرایط داوطلبی شناخته نمیشود.جواز های راجستر شده باید حداقل مدت 6 ماه مدار اعتبار باشند.

کمیته سویدن برای  5. مطابق ماده ۷۲ قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان ۲% تکس از مجموع قرارداد به اساس جواز وزارت محترم تجارت و آیسا توسط 
افغانستان وضع و به وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت مالیه دهنده تأ دیه میگردد. 

کمیته  6. شرکت های بدون جواز مراجع فوق الذکر واجد شرایط این داوطلبی نمیباشند، در صورت انقضأ مدت اعتبار جواز از مراجع فوق الذکر ۷% تکس از مجموع قرارداد توسط 
سویدن برای افغانستان از قراردادی وضع میگردد.

کت های شخصی شرکت ها،  کل داوطلبی، داخل پا 7. آفر های نا مکمل با اقالم، غیر انطباق با مشخصات، بدون ذکر معیاد تهیه اقالم داوطلبی، بدون مجموعات اقالم و مجموع 
کت های شفاف، بعد از وقت تعیین شده تسلیم دهی قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف میگردند. سرباز و یا پا

کرد. کمیته سویدن برای افغانستان میتوان دریافت  کماالت  گیری اسناد داوطلبی از بخش تدارکات و ا 8. تمام سوآالت و موارد در ارتباط به داوطلبی را میتوان حین تسلیم 
که قابل استرداد نمی باشد توضیع می ردد. 9. لست و مشخصات در مقابل یک هزار افغانی 

کت سربسته در مقابل تضمین ان ۱۰۰۰۰۰ یکصد هزار افغانی تسلیم دفتر مالی با اخذ سند  رفته میشود درصورت برنده نشدن طی یک هفته دباره پرداخت میشود. کوتیشن در پا  .10
کمیته سویدن برای افغانستان یکشنبه الی پنجشنبه فعالیت میکند و همچنان عالقمندان میتوانند جهت اخذ اسناد به آدرس و یا شماره های ذیل به تماس شوند: نوت: 

آدرس:
کمیته سویدن برای افغانستان

کماالت بخش تدارکات و ا
کوت کابل – جالل آباد، پکتیا  سرکت 

شماره ها: 0788966010 و 0799391448 کابل افغانستان.   گذشته از مطبعه تعلیمی نبراسکا، 

از سوریه خارج شود و در جلسه  ویدیویی این واقعه توانسته 
که پشت دروازه های بسته تشکیل شد، حضور  شورای امنیت، 
که تماشای این فلم همه را  گفتند  داشت. حاضران در جلسه 

گریه انداخت. به 
است  صنعتی  کاربرد  دارای  اما  سمی  ماده  یک  کلر،  گاز 
از  استفاده   ،1997 سال  از  اما  نیست  غیرمجاز  آن  داشتن  و 
کاربرد  منع  معاهده  چارچوب  در  نظامی  عملیات  در  آن 
گفته سازمان  جنگ افزارهای شیمیایی ممنوع شده است. به 
داخلی  جنگ  در  شیمیایی،  اسلحه  کاربرد  منع  بر  نظارت 
نیروهای مخالف  از  سوریه هم واحدهای دولتی و هم برخی 

کرده اند. کلورین استفاده  گاز  از 
که  گفت  امنیت  شورای  جلسه  در  سازمان  این  نماینده 
که در ماجرای مرگ این  تحقیقات انجام شده نشان می دهد 

متصاعد  بشکه هایی  از  کلورین  گاز  ادلیب،  در  کودک  سه 
کرده بودند. وی  که هلی کوپترهایی آنها را در محل پرتاب  شد 
کشور دارای  که در جنگ داخلی سوریه، تنها ارتش این  گفت 

کار می گیرد. هلی کوپتر است و آن را در عملیات نظامی به 
که در جلسه  سامانتا پاور، نماینده دایم امریکا در سازمان ملل 
فلم  تماشای  این که  اظهار  با  داشت،  حضور  امنیت  شورای 
با  تا  خواست  امنیت  شورای  از  آورد«  همه  چشم  به  »اشک 

عامالن چنین اقداماتی به شدت برخورد شود.
که  کی از این  گزارش هایی منتشر شده بود حا در ماه های اخیر 
کار  کلورین به  گاز  طرف های درگیر در جنگ داخلی سوریه 
گرفته اند و برخی منابع، نیروهای دولت اسالمی- داعش- را 
کلورین در جنگ عراق متهم  گاز  هم به چند مورد استفاده از 

کرده اند.

میزانتولیدنفتعربستانوعراق
افزایشیافتهاست
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با   تلیفونی  تماس  در  ایران  خارجه  وزیر  که  حالی  در 
مداخله  فوری«  »توقف  خواستار  ملل  سازمان  دبیرکل 
سپاه  فرمانده  جانشین  شده،  یمن  در  عربستان  نظامی 
حمالت  ادامه  صورت  در  که  می گوید  ایران  پاسداران 
کشور  این  ک  خا وارد  حوثی  نظامیان  شبه   عربستان، 

خواهند شد.
دولتی  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
شامگاه  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد  ایرنا، 
کی مون،  بان  با   تلیفونی  تماس  در  پنج شنبه، ۲۷ حمل، 
دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به طرح چهار ماده ای ایران 
برای پایان دادن به بحران یمن، بر انجام هر چه سریع  تر 
کید و آمادگی ایران برای  گروه های یمنی تا گفت گو ها میان 

کرد. حل این بحران را اعالم 
گزارش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بر لزوم  بر اساس این 
کمک های طبی و غذایی به آسیب دیدگان  ارسال فوری 

کرد. کید  کشور یمن تا در 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه شنبه، ۲۵ 
برقراری  برای  را  چهارمرحله ای  صلح  طرح  یک  حمل، 

کرد. صلح در یمن ارایه 
کمک های  آتش بس،  شامل  ایران  خارجه  وزیر  طرح 
یکدیگر،  با  یمنی  گروه های  گفتگوی  انسان دوستانه، 
درگیری ها  به  دادن  پایان  برای  گیر  فرا دولتی  تشکیل  و 

می شود.
ایران،  سوی  از  ظریف  آقای  طرح  ارایه  عین  در  اما 
گروه  که  می گوید  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
ادامه  صورت  در  یمن(  حوثی  )شورشیان  انصاراهلل 
زمینی  نیروی  به  حمله  با  »مطمینا«  عربستان  حمالت 
این  به  کشور  این  ک  خا به  ورود  و  عربستان  ارتش 

کنش نشان خواهد داد. حمالت وا
گزارش روز جمعه خبرگزاری صداوسیما، حسین  بر اساس 

سالمی در مصاحبه  ای با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان 
کرد: »به نظر می رسد آنها فعال دنبال  در عین حال اضافه 
گسترش  که تا حد ممکن دامنه این جنگ را  این هستند 
کنون هستند نگه  که ا ندهند و جنگ را در همین سطحی 

دارند.«

ظریفخواستارتوقففوریمداخلهعربستاندریمنشد
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