
2116

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2116   سه شنبه 1 ثور 1394   قيمت 20 افغاني

عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
info@turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

تکثر مفهوم تروریسم و تبعات منطقه ای آن برای افغانستان 
مبارز  گروه های  تروریسم:  و  نظامی   آزادی بخش  گروه های 
سیاسی  هداف  و  می کنند  استفاده  خشونت  از  نیز  آزادی بخش 
در  سرنوشت،  تعیین  اصل  براساس  گروه ها،  این  دارند. 
که  صورتی  در  هستند.  حقوق  دارای  بین المللی  کنوانسیون های 
آن ها به کشورهای دیگر فرار کنند، کشوری که آن ها را در خود دارد، 
بازپس دهی  از  و  کند  استناد  استرداد  اصل  استثنای  به  می تواند 

آن ها خودداری ورزد.
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پارک های تفریحی؛ مکان بودوباش 
معتادان 

فعالیت هماهنگ خالفت و امارت
در افغانستان
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به سرگردانی های مردم پایان دهید
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مجلس نمایندگان پرداخت پول 
به داعش را بررسی می کند
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وقت را ضایع نکنید 
4

آخرین فرصت برای پاکستان
دهشت افگن  گروه های  از  حمایت  و  دوستی  به جای  کستان  پا دولت 
گروه های شورشی، دست دوستی و همکاری به سوی  مثل طالب و سایر 
به جای  باید  ما  تمام شده است.  کند. جنگ سرد  دراز  افغانستان  دولت 
پیش  در  را  اقتصادی  سیاست های  منطقه ای،  استراتژیک  سیاست های 
ج در داخل افغانستان  ج ومر بگیریم. این آخرین فرصت خواهد بود. هر
باعث گسترش دهشت افگنی و تروریسم در تمام منطقه خواهد شد و آتش 
افغانستان  می تواند  تروریسم  گسترش  گرفت.  خواهد  را  همه  دامان  آن 
کند. آنگاه شورشیان به هر  را به مرکز جنگ های قومی  و منطقوی بدل 

کدام ویزه و پاسپورتی خواهند رفت. که خواستند، بدون  طرفی  5

یع نشدن زمین  در شهرک صنعتی هرات اعتراض صنعت گران به دلیل توز

کدام شان به حداقل 2 تا 3  صنعتی هر 
جریب زمین نیاز دارند و توان پرداخت 
خارج  بازرگانان  توان  از  سنگین  هزینه 

است.
کرزی  حامد  که  می گوید  خادم  آقای 
 1391 سال  در  پیشین،  رییس جمهور 
آن  پول  که  زمین هایی  داد  فرمان 
حساب  به  سرمایه گذاران   سوی  از 
حکومت واریز شده است باید به آن ها 
زمینه  در  آیسا  اداره  اما  شود،  گذار  وا

اقدامی نکرده است.
در برنامه اقتصادی )پالیسی اقتصادی 
که زمین باید به  افغانستان( امده است 
صورت رایگان به سرمایه گذاران توزیع 

شود.
شده  پرداخت  پولی  آیسا  اداره  ظاهرا 
توسط سرمایه گذاران در سال های قبل 
کافی نمی داند و خواستار پرداخت  را 
کمیسیون عالی  توسط  که  پولی است 

شده  فیصله  کشور  سرمایه گذاری 
است.

سرمایه گذاری  عالی  کمیسیون   
کشور، پس از سال پس از سال 1391 
شهرک  در  زمین  جریب  هر  قیمت 
صنعتی هرات 30 هزار دالر تصویب 

کرد.
در  آیسا  اداره  مسووالن  حال  همین  در 
برای  زمین  توزیع  که  می گویند  هرات 
سرمایه گذاران در هرات رایگان است و 
خرج  می شود،  گرفته  آنان  از  که  پولی 
زیرساخت های شهرک صنعتی هرات 

می گردد.
که  می گویند  معترض  صنعت گران 
و  نمی کند  حمایت  آنان  از  حکومت 
پیدا  ادامه  که  در صورتی  موضوع  این 
کند، منجر به مسدود شدن دروازه های 
خواهد  هرات  در  صنعتی  شرکت های  

شد.

از  ده هاتن  هرات:  8صبح، 
کارخانه های  صاحبان  و  صنعت گران 
صنعتی  شهرک  در  تجمع  با  صنعتی 
عادالنه  توزیع  خواستار  هرات 
صنعتی  شهرک  چهارم  فاز  زمین های 
که  می گویند  آنان  شدند.  والیت  این 
این  در  زمین  جریب  هر  حکومت 
به  دالر  هزار   30 قیمت  با  را  شهرک 
می دهد،  قرار  سرمایه گذاران  دسترس 
توان  از  آن  پرداخت  که  پولی 

سرمایه گذاران خارج است.
پیش از این زمین های فاز سوم شهرک 
با  گذشته  صنعتی هرات در سال های 
فروخته  افغانی  هزار   50 حدود  قیمت 

شده بود.
اتحادیه  رییس  خادم  حمیداهلل 
گفتگو با روزنامه  صنعت گران هرات در 
سرمایه گذاران  که  است  گفته  8صبح 
های  شرکت  ساخت  برای  هرات  در 
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زنگ اول


صدد  در  افغانستان  حكومت  در  معين  حلقه هاى 
قباحت زدايى از طالبان مى باشند. در اين كار حكومت 
عمل  مشترك  گاهى  آن،  بيرونى  متحدين  و  وقت 
كرده اند. براى نخستين بار تالش شد تا در يك مغالطه 
اين بحث را مطرح كنند كه به چه گروه هاى  سياسى 
گروه هاى  جزو  طالبان  آيا  مى شود؛  گفته  تروريست 
تروريستى اند يا خير؟ پس از آن تالش شد تا جايگاه 
گروه  از  افغانستان  سياسى  ادبيات  در  را  طالبان 
تروريستى به شورشيان داخلى تغيير دهند. حكومت 
كارى  در آخرين دوره  و  نكرد  اكتفا  اين هم  به  وقت 
آقاى كرزى لقب «برادران ناراضى» را براى طالبان به 
كار برد. در همين مقطع آقاى كرزى با رويكرد تضرع 
در صدد جلب طالبان برآمده و گروه گروه سربازان 
طالب را از بگرام آزاد كرد و يا فرصت براى فرار آنان 
از بازداشتگاه ها فراهم شد. آقاى كرزى در يك اقدام 
تعجب برانگيز حمله هاى شبانه را عليه طالبان متوقف و 
افسران قطعه خاص را به تحقيق فراخواند، و استفاده 
از سالح ثقيله و حمله هاى هوايى عليه طالبان را ممنوع 

اعالم كرد. 
مناطق  در  و  كردند  تازه  نفس  فضا  اين  در  طالبان 
همين  در  پرداختند.  قوا  تجديد  به  كنترول شان  تحت 
و  باز  طالبان  بروى  بگرام  زندان  دروازه هاى  وقت 
طالب  فرماند هان  كاركشته ترين  از  عظيمى   لشكر 
غنى  رييس جمهور  يافتند.  جنگ  براى  دوباره  فرصت 
با  ملى  وحدت  حكومت  شد.  وضعيت  اين  ميراث دار 
دل  پاكستان  مقام هاى  وعده هاى  به  تمام  خوش بينى 
افغانستان و پاكستان  بسته است. سفر هاى مقام هاى 
اين خوش بينى ها را بيشتر كرده است. اما در عمل هيچ 
داشته  بر  خشونت ها  كاهش  و  گفتگو ها  گامى  براى 

نشده است. 
البه الى  در  افغانستان  قبال  در  پاكستان  سياست 
سخنان جنرال مشرف و يا مصاحبه اخير جنرال درانى 
به خوبى تبيين شده است. اين مقام ها به صراحت از 
بازى دوگانه پاكستان در قضيه افغانستان ياد كرده و 
پاكستان را برنده بازى در افغانستان مى دانند. با اين 
همه دل بستن به همكارى هاى پاكستان افغانستان را از 
مسير اصلى منحرف و در وضعيت دشوار قرار داده 
مبارزه  ابتكار روشنى در  ملى  است. حكومت وحدت 
با طالبان از خود نشان نداده است. در برخى موارد 
مقامات حكومت  گفتار  و  رفتار ها  در  سياست تضرع 
وحدت ملى ديده شده است. اما پاسخ طالبان در مقابل 

اين سياست روشن است. 
تحليف  مراسم  از  بعد  روز  چند  درست  طالبان 
و  كابل  در  زنجيره اى  حمله هاى  غنى  رييس جمهور 
كابل  روز ها  برخى  در  كردند.  آغاز  واليات  برخى 
برخى  است.  بوده  رويداد  چندين  شاهد  هفته  يك  در 
قرار  هدف  مدت  اين  در  نيز  دولت  كليدى  چهره هاى 
امنيتى  نيرو هاى  آمار ها  آخرين  براساس  گرفتند. 
طالبان اند.  با  نبرد  مصروف  واليت  بيست  در  حداقل 
اما در سطح مقام هاى بلندرتبه تالش مى شود تا نقش 
داعش  اين  به جاى  و  كم رنگ  جنگ ها  اين  در  طالبان 
با هدف  بيشتر  برجسته شود. برجسته كردن داعش 
حلقات  اين  مى گيرد.  صورت  طالبان  از  قباحت زدايى 
جنايت هاى  داعش  كردن  برجسته  با  تا  مى كوشند 
تاريخى طالبان را از ذهن ها پاك و افكار عمومى  را به 

سمت ديگر منحرف كنند. 
است.  اجتماعى  پايگاه  فاقد  افغانستان  در  داعش 
براى  ظرفيت هايى  از  مناطق  برخى  در  طالبان  اما 
بنابراين  مردمى  برخورداند.  بسيج  و  سربازگيرى 
به  تبديل  آسانى  به  افغانستان  در  نمى تواند  داعش 
افغانستان  در  اصلى  خطر  شود.  جدى  خطر  يك 
از سابقه و ظرفيت سربازگيرى و  كه  جريان هايى اند 
طالبان  و  حقانى  شبكه  برخورداراند.  اجتماعى  بسيج 
هنوز هم به عنوان يك تهديد و خطر است. تالش براى 
قباحت زدايى اين گروه ها هرگز نمى تواند رد پاى آنان 
كه  است  اين  اساسى  سوال  كند.  گم  جنايت ها  در  را 
همه جانبه  تحقيق  يك  نبود  در  رييس جمهور  چگونه 
از سوى  را  جالل آباد  رويداد  گرفتن  مسووليت  فورا 
داعش باور مى كند. طالبان به راحتى مى توانند اين نوع 

جنايت را خلق و خود را پشت نام داعش پنهان كنند.

قباحت زدايى از طالبان
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مقام هاى وزارت فوايد عامه مى گويند كه كار 
بازسازى راه  ابريشم به زودى آغاز خواهد شد.

نورگل منگل معين تخنيكى وزارت فوايد عامه 
مى گويد، يك هيات چين چند روز بعد براى 
گفتگو در باره ساخت اين راه، وارد افغانستان 

مى شود.
راه  تا  است  آماده  چين  منگل،  آقاى  گفته  به 

ابريشم را بازسازى كند.
به گزارش راديو آزادى، معين تخنيكى وزارت 
فوايد عامه گفته است: «افغانستان تالش مى ورزد 
را  ترانزيتى  و  تجارتى  مواصالتى،  راه هاى  تا 
بسيار  هزينه  ابريشم  راه  ساخت  كند.  بازسازى 
دارد و گفتگوها در پيوند به موضوع تخنيكى و 
اقتصادى اين راه با هيات چينايى ادامه دارد. ما 
بيشتر توجه به ساخت راه آهن داريم اما اگر راه 
بزرگترين  به  را  افغانستان  شود،  ساخته  ابريشم 
جهان  و  آسيايى  كشورهاى  تجارتى  شريك 

مبدل خواهد كرد.»
طرح ساخت راه ابريشم هرگاه عملى شود، از 
اين طريق ايالت سين كيانگ چين را به واخان 

بدخشان پيوند خواهد داد.
فوايد عامه، در حال  مقام هاى وزارت  به گفته 
مالى  كمك  با  ابريشم  راه  كيلومتر   44 حاضر 
بانك جهانى ساخته شده و قرار است كه 108 
با  بانك  اين  كمك  با  نيز  آن  ديگر  كيلومتر 

هزينه 36,2 ميليون دالر ساخته شود.
اما به گفته مسووالن وزارت فوايد عامه، ساخت 

كامل اين راه ميليون ها دالر هزينه مى برد.
به گفته آگاهان اقتصادى، بازسازى راه ابريشم 
مى تواند افغانستان را به چين، هند آسياى ميانه، 
اروپايى  كشورهاى  حتا  و  آذربايجان  تركيه، 

وصل كند.
به باور اين آگاهان، ساخت راه ابريشم مى تواند 
شريك  مهم ترين  از  يكى  به  را  افغانستان 

اقتصادى جهان مبدل سازد.

كه  مى گويد  نمايندگان  مجلس  عضو  يك 
را  خان  عبداهللا  فرمانى  در  جمهورى  رياست 
نامزد وزارت دفاع ملى معرفى كرده  به عنوان 

است.
به  مجلس  دوم  نايب  احمدزى،  محمدنذير   
روز  است  قرار  كه  گفته  بخدى  خبرگزارى 
به  دفاع  وزارت  نامزد  جارى  هفته  چهارشنبه 
امور  در  دولت  وزير  سوى  از  رسمى  گونه 

پارلمانى به مجلس معرفى شود.
عبداهللا  معرفى  اسناد  كه  احمدزى گفت  آقاى 
خان به عنوان وزير پيشنهادى براى وزارت دفاع 

ملى به مجلس رسيده است.
رياست  با  هيات مجلس  ديدار  در  او،  به گفته 
محمد  گذشته،  جمعه  روز  به  جمهورى 
اشرف غنى رييس جمهور كشور گفته بود كه 
در مورد نامزدى عبداهللا خان با رياست اجرايى 

حكومت به توافق رسيده است.
نايب دوم مجلس گفت كه پس از معرفى نامزد 
هفته  اوايل  در  است  قرار  ملى،  دفاع  وزارت 

آينده مجلس براى او راى گيرى كند.
عبداهللا خان به حيث پيژندوال وزارت دفاع ملى 
كار كرده و او از قوم پشتون و از واليت كنر 

است.
پيش از اين افضل لودين به عنوان نامزد وزارت 
شده  معرفى  جمهورى  رياست  سوى  از  دفاع 
بود اما به دليل اختالف ميان رياست جمهورى 
از  لودين  آقاى  حكومت،  اجرايى  رياست  و 

نامزدى اش انصراف داد.
ارتش كشور  ستاد  رييس  كريمى،  محمد  شير 
نيز قبال براى وزارت دفاع ملى پيشنهاد شده بود 
اما آقاى كريمى از سوى مجلس نمايندگان رد 

شد.
تا كنون 24 وزير و رييس امنيت ملى مورد تاييد 
وزارت  تنها  و  گرفته  قرار  نمايندگان  مجلس 

دفاع و چند رياست مستقل باقى مانده اند.

يك محموله بزرگ مواد مخدر در قندهار كشف شد

پوليس  نيروهاى  كابل:  8صبح، 
محموله  يك  قندهار  واليت  ملى 
را  مخدر  مواد  كيلوگرام   2150

كشف وضبط كرده اند.

اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 
نوشته اين محموله كه شامل 1250 
كيلوگرام ترياك و 900 كيلوگرام 
يكشنبه  روز  مى شود،  چرس 

نيروهاى  ويژه  عمليات  يك  در 
ولسوالى  مربوطات  از  ملى  پوليس 
شاولى كوت واليت قندهار كشف 

وبه دست آمده است.
در پيوند به اين محموله مواد مخدر 
سه تن بازداشت شده و تحقيقات از 

آنان جريان دارد.
كه  مى افزايد  داخله  امور  وزارت 
مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر يكى 
نيروهاى  كارى  اولويت هاى  از 
نيروها  اين  و  است  ملى  پوليس 
دست آوردهاى خوبى در اين راستا 

دارند.

بخش هاى جديد شفاخانه استقالل افتتاح شد

كار بازسازى راه ابريشم 
به زودى آغاز مى شود 

بخش  چند  كابل:  8صبح، 
كابل،  در  استقالل  شفاخانه  جديد 
اين  شد.  سپرده  بهره بردارى  به 
عاجل،  اتاق  شامل  كه  بخش ها 
تداوى مريضان سراپا، عمليات هاى 
شكل  به  والدى  نسايى  مريضان 
ماشين  پايه  يك  و  لپراسكوپيك 
گذشته  روز  مى شود،  سوز  زباله 
به  عامه  صحت  وزير  حضور  با 

بهره بردارى رسيد.
توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
شده،  منتشر  عامه  صحت  وزارت 
وزير  فيروز  الدين  فيروز  داكتر 
بخش ها  اين  افتتاح  عامه،  صحت 
بهبود عرضه  در  مثبت  گام  را يك 
نموده  عنوان  شفاخانه  اين  خدمات 
بخاطر  جدى  تالش هاى  كه  گفته 
شفاخانه ها  ساير  خدمات  بهبود 
نزديك  آينده  در  و  دارد  جريان 

شفاخانه ها  ساير  بهبود  شاهد  مردم 
خواهند بود.

بهبود  كه  مى افزايد  وزارت  اين 
و  شفاخانه اى  خدمات  عرضه 
خدمات اساسى صحى در دورترين 
اولويت هاى  صدر  در  كشور  نقاط 
قرار  عامه  صحت  وزارت  كارى 
دارد  و پيوسته تالش مى كند تا در 
خود  صحى  شركاى  با  همكارى 

را  الزم  اقدامات  زمينه ها،  اين  در 
جديدا  كه  بخش هايى  دهد.  انجام 
در شفاخانه استقالل به بهره بردارى 
وزارت  خود  بودجه  از  رسيده، 

صحت تمويل شده است.
پيش از اين وزير صحت عامه بخش 
عاجل و جراحى شفاخانه 100 بستر 
از ترميم و  نيز پس  دشت برچى را 
بازسازى به بهره بردارى سپرده بود. 

دوسيه قتل فرخنده به زودى به دادگاه فرستاده مى شود

حمله انتحارى در هلمند سه كشته داد

لوى سارنوالى مى گويد كه در آينده 
نزديك دوسيه قتل فرخنده به دادگاه 

عالى فرستاده خواهد شد.
لوى  سخنگوى  عزيزى  عبدالبصير 

بنا بر اظهارات يك داكتر در يكى از 
هلمند،  جنوبى  واليت  شفاخانه هاى 
حمله  يك  پى  در  نفر  سه  جسد 
اين  پوليس  پوسته  يك  بر  انتحارى 
گرديده  منتقل  شفاخانه  به  واليت، 

است. 
نبى  جنرال  اما  دويچه وله،  از  نقل  به 
اين  پوليس  رييس  مالخيل  جان 
واليت گفته است كه پس از حمله 
بر پوسته پوليس، شام روز يك شنبه، 
سه نفر زخمى شده اند. با وجود اين، 
شفاخانه  كارمند  درويش  داكتر 
گفته  هلمند  واليت  در  ايمرجنسى 

كه  گفته  آزادى  راديو  به  سارنوالى 
تن   49 فرخنده  قتل  به  ارتباط  در 
كار  اكنون  كه  شده اند  بازداشت 

روى دوسيه هاى آن ها جريان دارد.

و  پوليس  مامور  دو  جسد  كه  است 
شفاخانه ى  به  غيرنظامى  فرد  يك 
به  است.  گرديده  منتقل  مذكور 
گفته او در پى اين رويداد يازده نفر 

وى گفته است: «به زودى بررسى ها 
تحقيقات  البته  مى شود،  تكميل 
مكمل كه در دوسيه هيچ نوع خالى 
تا  مى كنيم  تالش  ما  نماند.  باقى 
تحقيقات  اين  بتوانيم  زودتر  هرچه  
به  را  دوسيه  و  برسانيم  پايان  به  را 

محكمه ذيصالح بسپاريم.»
ماه  يك  از  بيش  ساله   27 فرخنده 
مردان  سوى  از  كابل  در  پيش 
يك  سوختاندن  اتهام  به  خشمگين 

نسخه از قرآن كريم آتش زده شد.
اعالم  امنيتى  مقام هاى  يكشنبه  روز 
عامالن  شناسايى  براى  كه  كردند 
افغانى  هزار  فرخنده صد  قتل  اصلى 

جايزه نقدى تعيين كرده اند.

زخمى گرديده اند كه تحت تداوى 
اين  مسووليت  تاكنون  دارند.  قرار 
دوش  به  گروهى  يا  فرد  را  رويداد 

نگرفته است.

نامزد وزارت دفاع معرفى شد
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مجلس نمایندگان پرداخت پول
به داعش را بررسی می کند

فعالیت هماهنگ خالفت و امارت
در افغانستان
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داده  دستور  خود  کمیسیون های  به  نمایندگان  مجلس 
است تا چگونگی حضور مقام های ارشد دولتی به نشست 
عمومی مجلس و پرسش های نمایندگان در مورد تمویل و 

فعالیت داعش در افغانستان را به بررسی بگیرند.
اعضای شورای ملی در دو هفته ی اخیر در پیوند به رویداد 
وزیر  افغانستان  در  داعش  فعالیت  چگونگی  و  بدخشان 
داخله، رییس و معاون امنیت ملی، رییس و معاون ستاد 
کمیسیون های  و  عمومی  نشست های  به  را  ارتش  مشترک 

خویش فراخواند.
که  گفته شد  اما در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان 
و  ناامنی ها  افزایش  مورد  در  امنیتی  مقام های  پاسخ های 
کشور برای آن ها قابل قبول نبوده است. فعالیت داعش در 
داخلی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک  هاشمی،  شکیبا 
کمیسیون را به نشست  گزارش این  که  مجلس نمایندگان 
گفته های  که  گفت  داشت،  بیان  مجلس  این  عمومی 
مقام های امنیتی در مورد غفلت وظیفوی فرماندهان ارتش 
افغانستان  در  داعش  فعالیت  چگونگی  و  بدخشان  در 
نمایندگان  و  نبوده  قبول  قابل  مجلس  نمایندگان  برای 
امنیتی جستجو  بهبود وضعیت  برای  را  راه عملی  مجلس 

کنند.
گفت  نمایندگان  مجلس  در  کابل  نماینده  پروانی،  ربابه 
و  ملی  امنیت  عمومی  رییس  داخله،  وزیر  گفته های  که 
رییس جمهور  و  نیست  قبول  قابل  آن ها  برای  لوی درستیز 
کشور به نمایندگان مجلس  خود در مورد وضعیت عمومی 

همزمان با افزایش نگرانی ها در مورد حضور جنگجویان 
گاهان  گروه تروریستی داعش در افغانستان، برخی از آ
کشور در حال  گروه در  که حضور این  نظامی می گویند 
گاهان، جنگجویان داعش  افزایش است. به گفته  این آ
فعالیت  افغانستان  در  تروریستی که  گروه های  دیگر  با 

دارند، هماهنگ عمل می کنند.
که همزمان  گاهان نظامی می گوید  کوهستانی از آ جاوید 
گروه تروریستی داعش در سوریه  با آغاز فعالیت نظامی 
و  افغانستان  طالبان  جنگجویان  از  بخشی  عراق،  و 
کستان به جمع جنگجویان داعش پیوستند. به گفته   پا
القاعده  تروریستی  شبکه  جنگجویان  از  شماری  او، 
به  داعش  جنگجویان  از  حمایت  به  افغانستان  از  نیز 
سوریه، عراق، لیبیا و حتا بریتانیا و سودان رفتند. آقای 
طالبان  جنگجویان  مدتی  از  پس  که  افزود  کوهستانی 
همراه با جنگجویان عرب آشنا با محیط افغانستان، از 
گروه های  کشور برگشتند و از این طریق  سوریه و عراق به 
کردند. وی  طالبان و داعش باهم پیوند فکری ایجاد 
و  افغانی  در درون خود طالبان  که  »اختالفاتی  گفت: 
که  کستانی در وزیرستان به وجود آمد و درگیری هایی  پا
کستانی شد، این مسایل  بین شبکه حقانی و طالبان پا
گروه ها راه های خود را جدا بکنند و  که این  منجر شد 
زمینه های فعالیت  مستقالنه را به وجود بیاورند.« آقای 
کوهستانی هم چنین افزود:  »داعش تنها طالبان افغانی 
کستانی، بخشی از بقایای  نیست؛ بخشی از طالبان پا
آسیای  و  ازبکستان  اسالمی  تحریک  القاعده،  شبکه 

توضیح دهد.
نامعلوم  به  اشاره  با  مجلس  دیگر  نماینده   منصور،  حفیظ 
که  داشت  بیان  زابل  در  هزاره  مسافر   31 سرنوشت  بودن 
در  امنیتی  مسووالن  ناتوانی  به دلیل  مجلس  نمایندگان 
رهایی مسافران، وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی 
کنند. به گفته وی با اعمال صالحیت قانونی  را استیضاح 
نمایندگان مجلس، مسووالن امنیتی متوجه مسوولیت های 

کشور خواهند شد. خویش در برابر شهروندان 
مجلس  در  دایکندی  مردم  نماینده   نیلی،  صادقی زاده 
بهبود  برای  را  امنیتی  مسووالن  استیضاح  اما  نمایندگان 

وابسته  بلوچ های  هم چنین  و  ایغورها  از  بخشی  میانه، 
گروه بعدا به  که حمید ریگستانی رهبر این  به جنداهلل 
کرده اند.  گروه داعش بیعت  جیش العدل پیوست، با 
خراسان  خالفت  نام  زیر  کالن  بستر  یک  در  این ها 
این مساله دیگر  و  کرده اند  را شروع  فعالیت های خود 
یا  می دانند  ما  مسووالن  این که  اما  نیست  شوخی 

نمی دانند، ولی انکار می کنند.«
جنگجویان  فعالیت  که  می افزاید  کوهستانی  جاوید 
گسترش یافته و حتا در برخی از  داعش در افغانستان 
که  گفت  او  است.  رسیده  کابل  والیت  ولسوالی های 
گروه تروریستی داعش هماهنگ  جنجگویان طالبان و 
کوهستانی  عملی می کنند و اختالفی باهم ندارند. آقای 

نیلی،  به گفته  نمی داند.  اثرگذار  کشور  امنیتی  وضعیت 
با  مشوره  بدون  قدرت،  کردن  انحصار  با  رییس جمهور 
گفتگوهای صلح تغییر داده  شورای ملی رویکرد خود را در 
که رییس جمهور  است. این عضو مجلس به این باور است 
باید در مورد عملکرد خود به اعضای شورای ملی بر بنیاد 
گفته های والی بلخ در مورد  قانون اساسی، پاسخگو باشد. 
اطالع داشتن شورای امنیت ملی از حمله ی تروریستی در 
هزار   200 پرداخت  مورد  در  پکتیکا  والی  گفته های  و  مزار 
دالر امریکایی به خانواده های داعش در پکتیکا از سوی 
کنش های  که وا شورای امنیت ملی موضوعات دیگری بود 

گفت: »هیچ درگیری و اختالفی میان خالفت و امارت 
در  که  برخوردی  نخستین  استثنای  به  ندارد،  وجود 
کجکی با طالبان  میان عبدالرووف خادم در ولسوالی 
میان  برخوردی  هیچ گونه  آن  از  بعد  گرفت،  صورت 
گروه  دو  این  است.  نداشته  وجود  خالفت  و  امارت 
)طالبان و داعش( هماهنگ فعالیت دارند اما هرکدام 
پرچم خود را دارند. در والیت لوگر، در ولسوالی چرخ 
داعش است و در ولسوالی خروار طالب است و با هم 
گروه از یک منبع  همکاری و رفت وآمد دارند. این دو 
می گیرد  صورت  آرامی  به  انتقال  و  می شوند  مدیریت 

کنترول از دست نرود.« به خاطر این که 
تروریستی  گروه های  که  می افزاید  کوهستانی  جاوید 

جدی نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
مجلس  در  کاپیسا  مردم  نماینده  صافی،  اقبال  محمد 
گفته های  نمایندگان نیز با اشاره به گفته های والی پکتیکا و 
که شورای امنیت ملی مانع اقدام های  معاون والی غزنی- 
و  ملی  امنیت  شورای  می شودـ  تروریستان  برابر  در  جدی 
در  ناامنی ها  آن ها  عمکرد  که  کرد  متهم  را  رییس جمهور 

کشور را افزایش داده است.
مجلس  در  کنر  مردم  نماینده   صالح،  محمد  صالح 
به  هنوزهم  افغانستان  حکومت  که  می گوید  نمایندگان 
در  داعش  افراد  را  آن ها  وی  که  مهاجرین  به  پول  توزیع 
مهاجرین  مجلس  عضو  این  می دهد.  ادامه  می داند   کنر 
کنر  یادشده را افراد داعش و قاتالن نیروهای ارتش ملی در 
که با وجود درخواست های  کید می کند  می داند. صالح تا
توجه  گفته های شان  به  امنیتی  مقام های  آن ها،  مکرر 
نکرده اند. ابدال اهلل محمدی، یک عضو دیگر مجلس بر 
کرد و بیان  کید  ضرورت بسته شدن شورای عالی صلح تا
کمک  ناامنی ها  افزایش  به  شورا  این  فعالیت  که  داشت 
کرده است. محمدی هم چنین خواهان تجدید نظر روی 
اروپایی  کشورهای  و  امریکا  با  افغانستان  امنیتی  پیمان 

شد.
امنیتی  نیروهای  می بایست  امریکا  محمدی،  به گفته  
به گفته   اما  می کرد  پشتیبانی  و  تجهیز  تمویل،  را  افغانستان 
جنگنده های  نداشتن  مورد  در  لوی درستیز  گفته های  او 
به  تعهدات خویش  به  امریکا  که  آن است  بیانگر  هوایی 
دولت افغانستان صادق نبوده است. این عضو مجلس از 
حضورشان  با  تا  خواست  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
امنیتی  پیمان  تطبیق  چگونگی  مورد  در  ملی  شورای  در 
توضیح بدهند. در همین حال، شمار دیگری از نمایندگان 
ارشد  مقام های  حضور  خواهان  دیگر  بار  یک  مجلس 
نشست  به  ملی  امنیت  شورای  مشاور  شمول  به  امنیتی 

عمومی مجلس نمایندگان شدند
عبدالرووف  بسیار  گفتگو های  از  پس  این حال،  با 
ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان به نمایندگان مجلس 
دستور داد تا چگونگی حضور مقام های امنیتی را به روز 
کمیته  و  کرده  بررسی  خویش  کمیسیون های  در  سه شنبه 
رییسان در زمینه تعیین روز فراخوانی مقام امنیتی تصمیم 

گرفت. خواهد 

کستان در افغانستان مدیریت  طالبان و داعش توسط پا
کماالتی  ا و  مالی  منابع  زمانی که  او،  به گفته ی  می شود. 
کنار  در  گروه  این  جنگجویان  شد،  تضعیف  طالبان 
گفت،  کوهستانی  جنگجویان داعش ایستادند. آقای 
عراق  و  سوریه  جنگ های  که  زمانی  قبل  سال  سه 
آغاز شد، شیخ نشین های خلیج عشر و ذکات خود به 
تقویت  به  گروه،  این  به جای  و  داد  کاهش  را  طالبان 
از  پس  افغانی  طالبان  او،  به گفته   پرداخته اند.  داعش 

کاهش منابع مالی شان به داعش رو آوردند. 
که  خادم  عبدالرووف  گفت  کوهستانی  جاوید 
توسط نیروهای امنیتی در والیت هلمند به قتل رسید، 
عبدالرووف  است.  داشته  سوریه  و  عراق  به  سفرهایی 
والیت  در  را  داعش  تروریستی  گروه  رهبری  که  خادم 
نیروهای  توسط  گذشته  سال  داشت،  عهده  به  هلمند 

امنیتی به قتل رسید.
گروه  رهبری  فعال  که  می افزاید  کوهستانی  آقای 
تروریستی داعش را در افغانستان عبداهلل المهاب یک 
کنار  در  او،  به گفته   دارد.  عهده  به  عرب  جنگجوی 
نیز  دیگر  عرب  جنگجوی  ده ها  المهاب   عبداهلل  این 
گفت: »داعش نه تنها  کوهستانی  حضور دارند. جاوید 
والیت  ولسوالی های  در  بلکه  افغانستان  جغرافیای  در 
کابل هم فعال هستند. در ولسوالی های سروبی، تگاب 
کاپیسا، غوربند والیت پروان و برخی دیگر از حوزه های 

کابل حلقاتی دارند و فعالیت می کنند.« اطراف شهر 
گاه امور نظامی  در همین حال، عتیق اهلل امرخیل دیگر آ
وجود  داعش  و  طالبان  میان  تفاوتی  که  می گوید  نیز 
کشتار نظامیان  گروه به  ندارد. به گفته  او، هر دوی این 
پرچم های شان  رنگ  و  دارند  دست  غیرنظامیان  و 

کند. نمی تواند میان آنان تفاوت ایجاد 
گفته  نیز  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی  این  از  پیش 
حضور  افغانستان  در  داعش  جنگجویان  که  بود 
دارند. آقای غنی پس از حمله تروریستی اخیر در شهر 
که این حمله را داعش به عهده  کرد  جالل آباد، اعالم 

گرفته است.
گروه های  که  می گویند  امنیتی  مقام های  از  برخی  اما، 
نام  تحت  این  از  پیش  که  دولت  مخالف  مسلح 
القاعده، طالب و حقانی فعالیت می کردند، حاال زیر 

نام داعش به فعالیت خود ادامه می دهند.

 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید
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وریسم و تکثر مفهوم تر

تبعات منطقه ای آن برای افغانستان 

ز آزادی بخش  وه های مبار وریسم: گر وه های آزادی بخش نظامی  و تر گر
وه ها،  نیز از خشونت استفاده می کنند و هداف سیاسی دارند. این گر
براساس اصل تعیین سرنوشت، در کنوانسیون های بین المللی دارای 

حقوق هستند. در صورتی که آن ها به کشورهای دیگر فرار کنند، 
ی که آن ها را در خود دارد، می تواند به استثنای اصل استرداد  کشور

زد. ی ور استناد کند و از بازپس دهی آن ها خوددار

وقت را ضایع نکنید 

میان مردم مشروعیت سیاسی دولت را برای تامین 
امنیت زیر سوال می برند.

بهره برداری  و  اسالم گرا  هویتی  جریان های   .3
مورد  ابزارهای  مهم ترین  تروریستی:  ابزارهای  از 
ترور،  کور،  بمب گذاری  تروریست ها،  استفاده 
چریکی  جنگ های  آدم ربایی،  و  گروگان گیری 
آن  از  نیز  اسالم گرا  رادیکال  جریان های  که  است 
استفاده می کنند. رایج و همگانی شدن استفاده از 
ابزارها از سوی اقلیت های هویتی، تروریسم را  این 
به عنوان یک جریان در برابر ساختارهای سیاسی و 
کرده است. در عین حال نزدیکی  اجتماعی تبدیل 
این  با  مسلمان  کشورهای  هویتی  الفت های  و 
گروه ها، همکاری برای مقابله مشترک با آن ها را زیر 

سوال برده است. 
و  مفهوم  مورد  در  نگرش  و  برداشت  تکثر  بنابراین 
تعریف تروریسم یکی از بزرگ ترین چالش ها برای 
کشورهای  میان  تروریسم  با  مقابله  در  همکاری 
مختلف محسوب می گردد. تفاوت نگرش در میان 
و  افغانستان  کستان،  پا مرکزی،  آسیای  کشورهای 
این  با  مقابله  یا  و  تعامل  در  خاورمیانه  کشورهای 
گروه ها به مثابه مهم ترین چالش محسوب می گردد 
که به صورت مختصر به این مناطق به صورت ذیل 

پرداخته می شود:
یا  و  مقابله  قبال  در  افغانستان  افغانستان:  الف: 
مصالحه با تروریسم تعریف معطوف به ارزش های 
افغانستان  تعریف  است.  کرده  تعقیب  را  داخلی 
قالب  در  بیشتر  ملی،  منافع  براساس  تروریسم  از 
می شود.  پنداشته  تروریسم  با  مصالحه  یا  و  مقابله 
می شود  پنداشته  که  طالبانی  با  مصالحه:  اول 
مبارزه:  دوم  دارد.  وجود  آن ها  به  مصالحه  امکان 
طالبان  سوی  به  صلح  دروازه  که  حالی  عین  در 
طالبانی  برابر  در  جنگ  است،  شده  گذارده  باز 
پیش  نیز  نبودند،  مصالحه  و  کره  مذا به  حاضر  که 
برده شده است. مصالحه و مبارزه هر دو همکاری 
فعالیت  رابطه  این  در  که  را  دیگری  کشورهای  با 
تعریف  این  براساس  و  می سازد  میسر  می کنند، 

کشورهای  با  گسترش همکاری  افغانستان ظرفیت 
منطقه را دارد. 

و  سینکیانگ  مرکزی،  آسیای  کشورهای  ب: 
گروه های اسالمی  رادیکال در این حوزه ها  چچن: 
به  را  سیاسی  آزادی خواه  گروه های  ماهیت  بیشتر 
براساس  تا  می کنند  تالش  آن ها  گرفته اند.  خود 
بر ضد ساختار  را  ایدیولوژی اسالم، مردم مسلمان 
همکاری  با  کشورها  این  کنند.  هدایت  دولتی 
با  مقابله  برای  مشترک  تعریف  و  برنامه  روسیه 
رادیکالیزم و جدایی طلبی را پیش می برند. با توجه 
کشورها،  به مشترک بودن این اهداف در میان این 
به وجود می آید.  آن ها  میان  امکان همکاری  بیشتر 
بر اساس این تعریف، نفوذ روسیه بیش از هر زمان 
مرکزی  آسیای  تازه تاسیس  جمهوری های  بر  دیگر 
با  همکاری  گونه  هر  این رو  از  می شود.  تقویت 
با تروریسم  کشورهای آسیای مرکزی در مورد مبارزه 
فرغانه  دره  تسهیل می گردد.  بیشتر  روسیه  از طریق 
بیش  که  کی است  نقاط خطرنا از جمله  و چچن 
به  گذشته  را در طول 12 سال  تروریست  هزار  از 8 
جان  آن ها،  براساس  که  کرده  ارسال  افغانستان 
افغانستان  ک  خا در  بی گناه  هزاران  یا  و  صد ها 

گرفته شده است.
و  ابزاری  نگرش  کستان  پا دیرباز  از  کستان:  پا ج: 
کرده  گروه های رادیکال را دنبال  مصالحه جویانه با 
تروریسم  از  کستان  پا تعریف  اساس  این  بر  است. 
به مثابه ابزاری مشروع برای حفظ و افزایش منافع 
گروه ها  ملی بهره می برد. بهره برداری ابزاری از این 
خوبی  فرصت  کشور،  این  خارجی  سیاست  در 
کشورهایی  با  تعامل  در  کستان  پا منفعت  برای  را 
طرح  ساخت.  فراهم  هند  و  افغانستان  همچون 
گروه های تروریستی، تمامی  از  ابزاری  بهره برداری 
کشورها را برای مبارزه   فرصت های همکاری میان 
شک  و  تردید  و  برد  بین  از  تروریسم  با  مشترک 
با  اما  داد.  افزایش  یک دیگر  به  نسبت  را  کشورها 
کستان  پا مردم  علیه  گروه ها  این  تهدید  گسترش 
این  با  مبارزه  و  مصالحه  طرح  که  می رسید  به نظر 
گروه ها بیش از هر زمان دیگر تقویت شود. براساس 
کشورها  میان  همکاری  احتمال  برنامه  طرح  این 
می تواند  کشوری  کم تر  اما  یابد،  افزایش  می تواند 
کند. با این حال  کستان در این رابطه اعتماد  به پا
گوادر  بندر  در  درازمدت  سرمایه گذاری  با  چین 
کستان  پا از  می تواند  بیشتر  کستان،  پا ک  خا در 
برای  همکاری  گسترش  و  توضیحات  درخواست 

کند.  مبارزه با تروریسم 
این  تعریف  عربی:  کشورهای  دیگر  و  عربستان  د: 
کشورها از تروریسم، بیشتر به عنوان یک ابزار مشروع 
می شود.  پنداشته  آن ها  ملی  منافع  گسترش  برای 
کم تر فرصت همکاری با آن ها را برای  این تعریف 

کشورهای دیگر میسر می سازد.
کشورهای  که  می رسد  به نظر  تعاریف  میان  در 
با  مشترک  تعریف  چین  و  روسیه  مرکزی،  آسیای 
اهمیت  دیگر  سوی  در  باشند.  داشته  افغانستان 
مدیریت  در  روسیه  و  کستان  پا اقناع  در  چین 
کشورهای آسیای مرکزی، نقش مهمی  در  تروریسم 
شکل گیری تعریف واحد و اقدامات مشترک برای 
تروریسم داشته باشند. در سوی دیگر تعریف هند 
تقریبا مشترک  افغانستان  با  نیز  تروریسم  از  ایران  و 
ایران  و  روسیه  چین،  هند،  داشتن  بنابراین  است، 
برای شکل گیری تعریف واحد و اقدامات مشترک 
دیگر،  ضلع  در  می رسد.  به نظر  ضروری  امری 
با  ما  همسویی  با  تناقضی  هیچ  تروریسم  با  مبارزه 
تروریسم  با  مبارزه  برای  نیز  امریکا  ندارد،  امریکا 
است،  کرده  نظامی  ایجاد  پایگاه  افغانستان  در 
کشورهای مهم منطقه آن ها  همکاری افغانستان با 

را در اتحاد طبیعی با امریکا قرار می دهد. 

حوزه  و  مصادیق  تکثر  گسترش  پی  در  مفاهیم 
و پرداخته می شوند.  کاربرد آن ها، متفاوت ساخته 
مورد  در  برداشت  تکثر  روند  که  مفاهیمی   از  یکی 
تروریسم  است.  تروریسم  است،  یافته  افزایش  آن 
است  بین المللی  عرصه  در  مبهم  واژه های  از  یکی 
که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی 
»بحران معنا« در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه 
که از تروریسم و ابعاد آن ارایه شده  هستیم. تعاریفی 
که منطبق بر عینیت گرایی باشد، برگرفته  بیش از آن 
جفری  است.  تبلیغی  و  گفتمانی  برساخته های  از 
سیمون، پس از جمع آوری تعاریف مختلف، اعالم 
کرد حداقل 212 تعریف مختلف از تروریسم وجود 
که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد،  دارد 
از این تعداد90 مورد آن از سوی حکومت ها و دیگر 
گرفته می شود. یک تعریف عمومی  کار  نهادها به 
یا  غیرقانونی  »استفاده  از  است  عبارت   تروریسم 
یا  و  فردی  خشونت  یا  نیرو  از  تهدیدآمیز  بهره گیری 
به  آن ها  دارایی  یا  مردم  علیه  سازمان یافته  گروهی 
کردن جوامع و حکومت ها  قصد ترساندن یا مجبور 
به دالیل ایدیولوژیک یا سیاسی«. وجود این تکثر 
از نکات  ناشی  بیشتر  تروریسم  تعریف ها در حوزه 

ذیل است:
1. اولویت منافع ملی و ابزاری نگریستن به تروریسم: 
کشورها براساس منافع ملی رهیافت ابزاری  برخی از 
از  به نوعی جدید  براساس آن  و  تروریسم دارند  به 

تروریسم، به نام تروریسم دولتی شکل می بخشند.
تروریسم:  و  نظامی   آزادی بخش  گروه های   .2
گروه های مبارز آزادی بخش نیز از خشونت استفاده 
گروه ها،  این  دارند.  سیاسی  هداف  و  می کنند 
کنوانسیون های  براساس اصل تعیین سرنوشت، در 
که  صورتی  در  هستند.  حقوق  دارای  بین المللی 
که آن ها  کشوری  کنند،  کشورهای دیگر فرار  آن ها به 
را در خود دارد، می تواند به استثنای اصل استرداد 
کند و از بازپس دهی آن ها خودداری ورزد.  استناد 
گروه های رادیکال تروریستی نیز از ابزار  که  در حالی 
در  تهدید  گسترش  با  و  می کنند  استفاده  خشونت 

این روز ها مسووالن بلندرتبه نظامی به طور متواتر در اطراف خانه 
مزارشریف،  در  گذشته  روز  چند  حوادث  می زنند.  قدم  ملت 
تداوم بی سرنوشتی 31 شهروند  و هم چنان  ننگرهار  و  بدخشان 
امنیتی  مسووالن  زابل،  در  تروریستی  گروه های  دستان  در  اسیر 
کشور را به سوی شورای ملی می کشاند. آنان یا در حال توضیح 
گرفته در مجلس عمومی نمایندگان اند،  چگونگی حوادث شکل 
ارایه وضعیت  امنیتی شورای ملی در حال  کمیسیون های  یا در 
کشور. مسلما براساس قانون اساسی توضیح وضعیت به  امنیتی 
لزوم  و در صورت  استجواب  و  قوه مجریه  از سوی  ملی  شورای 

استیضاح از صالحیت های مهم شورای ملی است. 
که شورای ملی صالح بداند باید  مسووالن حکومتی هرازگاهی 
نزد اعضای شورای ملی  که  ابهاماتی  برای جوابگویی در مورد 
که  می شود  احساس  کم کم  ولی  شوند.  حاضر  می گیرد،  شکل 
این حضور مداوم و متواتر مسووالن امنیتی در شورای ملی از حد 
امنیتی  مسووالن  اخیر  روز های  است. طی  بیشتر شده  متعارف 
گویا قرار است در همین  دوبار به شورای ملی فرا خوانده شدند. 
روز ها دوباره آنان به شورای ملی خواسته شوند. احساس می شود 
از مشکل  را  آن چنانی  درد  بی مورد  گاه  و  پیاپی  رفتن های  این 
که اصوال وکال هفته دو  امنیتی ما دوا نکند. به یاد داشته باشیم 
را هم  گر دو روز دیگر  ا را در وزارت خانه ها تشریف دارند.  روز 
وزرا در پارلمان تشریف داشته باشند، با این وضعیت وزرا فقط 
برسانند.  خودشان  کار های  به  تعطیلی  روز های  در  می توانند 
گذشته در حوزه امنیتی در افغانستان رخ داده  آنچه در چند روز 

مسلما نگرانی های زیادی را برانگیخته است. 
کشور و شکل گیری  از یک سو حمالت پیاپی بر نیرو های امنیتی 
دیگر  سوی  از  و  داد  رخ  بدخشان  در  آنچه  نظیر  فاجعه هایی 
مزار  و  ننگرهار  حوادث  نظیر  ملکی  مردم  بر  انتحاری  حمالت 
برای  نفس گیر  و  همه جانبه  و  دقیق  پرداختن  ضرورت  شریف، 
حوادث،  این  وقوع  چگونگی  حوادث،  این  عوامل  بررسی 
مهم  موضوعات  و  حوادث  این  از  جلوگیری  راه های  بررسی 
مسووالن  فکری  و  استراتژیک  برنامه های  به  نیاز  که  دیگری 
این  تمام  گذاشتن  اما  بیشتر ساخته است.  امنیتی دارد، هرچه 
از  بخشی  ملی  شورای  کمیسیون های  در  حضور  و  مسوولیت ها 
هدر  است  نیاز  مهم  موضوعات  به  پرداختن  برای  که  را  زمانی 
مسووالن  فراخوان های  این گونه  که  داده  نشان  تجربه  می دهد. 
تنها  نه  امنیتی  نیرو های  کارکرد  چگونگی  توضیح  برای  امنیتی 
تا  بلکه  نداشته  وضعیت  شدن  بهتر  برای  را  سودی  هیچ گونه 
گزارش  گاهی  حدی مخل عملکرد های بازدارنده می شود. حتا 
امنیتی  نهاد های  تا  نگذاشته اند  ملی  شورای  در  وکال  که  شده 
در  را  امنیتی خود  فعالیت های  و همه جانبه،  به صورت درست 

کنند.  کشور تنظیم  کنار  گوشه و 
متواتر  فراخواندن  با  این که  از  بیشتر  مردم  وکالی  که  است  بهتر 
برای  برنامه ریزی  در  تاخیر  ایجاد  و  اختالل  و  امنیتی  مسووالن 
مسووالن  با  امنیت  تامین  عرصه  در  ناامنی،  افزایش  با  مبارزه 
فراخوان ها  این  در  که  سوال هایی  حتا  کنند.  همکاری  امنیتی 
بیشتر  بلکه  نیست.  راهکاری  هیچ گونه  حاوی  می شود،  مطرح 
که بار ها مطرح شده. مجلس نتوانسته تا امروز در  مکرراتی است 
یک مورد از چالش امنیتی راهکار درستی برای مسووالن امنیتی 
را در  راهکار ها  این  زمینه های شکل گیری  برعکس  و  ارایه دهد 
مجلس  گذشته  روز  است.  برده  بین  از  نیز  وزارت خانه ها  خود 
وضعیت  مورد  در  را  پرسش هایی  تا  گرفت  تصمیم  نمایندگان 
امنیت  شورای  سوی  از  پول  ارایه  مساله  خصوصا  کشور  امنیتی 
مسووالن  از  نورستان  در  داعش  اعضای  خانواده های  به  کشور 
امنیتی داشته باشند. در حالی که همین چند روز پیش مسووالن 
گر  ا دادند.  پاسخ  عرصه  این  در  را  زیادی  پرسش های  امنیتی 
گمان می رود وزرای امنیتی بیشتر  وضعیت چنین به پیش رود، 
کشور بپردازند. مجبور شوند  کار های وزارت و امنیت  از این که به 
کار های  از آن به  گزارش بدهند بعد  روزانه اول به شورای ملی 

اصلی و امنیتی خود بپردازند.

سیدمهدیمنادی-استاددانشگاهوپژوهشگرروابطبینالملل

فریدونآژند
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مردم افغانستان با وجود 
تمام تهدید هایی که از سوی 

تروریستان طالب وجود 
داشت، به شکل گسترده ای 
در انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور شرکت کردند. 
اکنون سوالی که مطرح 

می گردد این است که در 
مقابل، ما چه کرده می توانیم. 

در جواب می توان گفت که 
پاکستان باید در قسمت 
سیاست گذاری های خود 

نسبت به افغانستان، تغییر 
آورده و پالیسی تازه ای را 

در قبال این کشور در پیش 
بگیرد.

رییس جمهور غنی تنها خواستی که از پاکستان داشت، 
هماهنگی و رابطه دوجانبه برای آوردن صلح و ثبات 
پاکستان  سوی  از  که  خواستی  در  بود،  افغانستان  در 
پذیرفته شد. برای مدتی همه چیز به خوبی پیش رفت، 
رهبران نظامی  هر دو کشور روابطه خوبی را با هم بر 
نمودن  با شریک  را  قرار کردند. کار های عملی خود 
با  مبارزه  برای  امنیتی  سرویس های  توسط  معلومات 

شورشیان روی دست گرفتند.
حتا در اواسط ماه فبروری سال جاری، رهبران افغانستان 
گفتگوی های  زمینه  پاکستان  دولت  که  کردند  اذعان 
با طالبان را فراهم خواهد کرد.  افغانستان  صلح دولت 
آغاز  مارچ  ماه  اواسط  در  پروسه  این  می رفت  انتظار 

گردد. اما این کار، حتا تا اواسط ماه اپریل هم عملی 
بین  را  جدی  نگرانی های  وضعیت  این  است.  نشده 
قابل  موجود  وضعیت  است.  آورده  به وجود  افغان ها 
درک است، به دلیل این که مردم افغانستان زمستانی پر 
از جنگ را پشت سر گذاشته اند. شمار زیادی از طالبان 
با  مرز  امتداد  در  پاکستان  عملیات  از  بعد  پاکستانی 
افغانستان، به این کشور فرار کرده و با طالبان افغانستان 

یکجا شده اند.
افغانستان  داخل  در  اشرف غنی،  رییس جمهور  حاال 
مردم  و  رقیبان  می باشد.  روبه رو  شدید  انتقاد های  با 
افغانستان او را سرزنش می کنند که بدون هیچ ضمانتی 
به سوی  افغانستان، دست دوستی  در  تامین صلح  برای 
آینده  فصل  خشونت های  است.  کرده  دراز  پاکستان 
نخواهد  را خاتمه  کنونی  تنها مصیبت های  نه  تابستان، 
داد و صلح و ثبات را در افغانستان تامین نخواهد کرد، 
بلکه تمام تالش هایی را که پاکستان برای از بین بردن 
النه های شورشیان در قسمت شرقی خط دیورند انجام 

داده بود نیز از بین خواهد برد.
در تازه ترین این حوادث، طالبان حمالت شان را روی 
مناطق شمالی افغانستان متمرکز ساخته اند. آن ها با این 
کار خود می خواهند بر دولت افغانستان فشار وارد کنند 
که از مناطق جنوبی و شرقی نیامده اند. اما این نیرنگ 
امنی  پناهگاه های  آنان  بود.  نخواهد  کارساز  طالبان 
حمالت  سال ها،  و  کرده اند  ایجاد  پاکستان  داخل  در 
دهشت افگنانه شان را از آن جا عملی کرده اند، ناممکن 
نباید  دیگر  از سوی  کنند.  پنهان  را  پای شان  رد  است 
افغانستان  و  پاکستان  تنها  این جا  در  که  کرد  فراموش 
بین المللی،  بازیگران  تعداد  یک  بلکه  نیست،  مطرح 
به خصوص قدرت های دوست مثل چین، ترکیه و حتا 
دارند.  نظر  زیر  را  وضعیت  این  دقیق  به شکل  روسیه 
در  تروریستی  حمالت  گسترش  و  ادامه  صورت  در 
شمال افغانستان، نگرانی های تازه و جدی را در آسیای 
مرکزی نیز به وجود خواهد آورد. حاال برای پاکستان 
در  خود  سیاست های  تا  دارد،  وجود  خوبی  فرصت 
قبال افغانستان را مورد بازبینی قرار دهد. سیاستمداران 
پاکستانی باید به این درک رسیده باشند که سیاست های 
بدی  شکلی  به  را  پاکستان  و  بوده  ناکام  گذشته شان 
باید  پاکستانی،  پالیسی سازان  خساره منده ساخته است. 
پاکستان  با  باشند. هیچ کشوری  داشته  نفس  به  اعتماد 
بر سر دوستی افغانستان رقابت کرده نمی تواند. از سوی 
دیگر با فرصتی که ایجاد گردیده است، افغانستان نیز 

خواستار همکاری متقابل است.
نکات مشترکات و وابستگی های داخلی که دو کشور 
همسایه افغانستان و پاکستان دارد؛ هیچ دو کشور دیگر 
در جهان ندارد. طالبان بی توجه از نام های مختلف شان 
همواره خشونت و ایدیولوژی های خود را در هر جایی 
افغان ها  از  دنبال خواهند کرد. شمار زیادی  باشند  که 
صورتی  در  می گویند،  و  کرده  مطرح  را  سوال  این 
داخل  در  گروه  این  مشی  خط  و  طالبان  پاکستان  که 
حمالت  از  چرا  پس  می داند،  نامشروع  را  پاکستان 
افغانستان  داخل  در  گروه  این  دهشت افگنی های  و 
این  که  گفت  می توان  جواب  در  می کند؟  حمایت 
بدون کدام آدرس و  یک جنگ خطرناک است که 

مرکزیت سیاسی ادامه می یابد.
از سوی  تهدید هایی که  تمام  با وجود  افغانستان  مردم 
تروریستان طالب وجود داشت، به شکل گسترده ای در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کردند. 
در  که  است  این  می گردد  مطرح  که  سوالی  اکنون 
مقابل، ما چه کرده می توانیم. در جواب می توان گفت 
سیاست گذاری های خود  قسمت  در  باید  پاکستان  که 
نسبت به افغانستان، تغییر آورده و پالیسی تازه ای را در 
قبال این کشور در پیش بگیرد. این شبیه کاری است 
پاکستان  دولت  داد.  انجام  پاکستان  با  چین  دولت  که 
دهشت افگن  گروه های  از  حمایت  و  دوستی  به جای 
مثل طالب و سایر گروه های شورشی، دست دوستی و 
همکاری به سوی دولت افغانستان دراز کند. جنگ سرد 
تمام شده است. ما باید به جای سیاست های استراتژیک 
بگیریم.  پیش  در  را  اقتصادی  سیاست های  منطقه ای، 
داخل  بود. هرج ومرج در  این آخرین فرصت خواهد 
تروریسم  و  دهشت افگنی  گسترش  باعث  افغانستان 
را  همه  دامان  آن  آتش  و  شد  خواهد  منطقه  تمام  در 
خواهد گرفت. گسترش تروریسم می تواند افغانستان را 
به مرکز جنگ های قومی  و منطقوی بدل کند. آنگاه 
شورشیان به هر طرفی که خواستند، بدون کدام ویزه و 

پاسپورتی خواهند رفت.
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وجود  بد  و  خوب  طالب  بین  فرقی  هیچ  آینده،  در 
زیادی  امیدواری های  موضوع  این  داشت.  نخواهد 
خواهد  به وجود  گذشته  خشونت های  توقف  برای  را 
آورد و باعث روی دست گرفتن سیاست های موثر و 
آشکار بر ضد شورشگری و افراط گرایی به هر شکل 
و فورم که باشد، خواهد شد. بدبختانه، نبود پالیسی های 
تا حال  باعث گردید که طالبان  واقع بینانه در گذشته، 
را  حقیقت  این  نمی تواند  تیوری  هیچ  بیاورند.  دوام 
فریاد می زند  را  این ها  تاریخ گذشته، همه  پنهان کند. 

و آنچه گذشته، بر همگان آشکار است.
 2014 سال  در  ریاست جمهوری  انتخابات  ضمن،  در 
به  منتج  گرفت،  صورت  افغانستان  در  که  میالدی 
تشکیل حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور 
افغانستان،  جدید  رییس جمهور  گردید.  اشرف غنی 
در  امر،  این  ندارد.  را  سنتی  رهبران  ویژگی های 
و  سر  شدن  بلند  باعث  انتخاباتی  کارزار های  زمان 
صدا هایی علیه اش گردیده بود. اما، جالب این که همین 
مشخصه ها، می تواند نقطه قوتی برایش به حساب آید. 
به دلیل این که، رییس جمهور جدید، در کشمکش های 
داخلی افغانستان حضور نداشته و در جنگ های داخلی 
عضویت  او،  هم چنان  است.  نداشته  سهمی   افغانستان 
از  است.  نداشته  نیز  را  فسادپیشه  و  مسلح  گروه های 
هیچ کشوری  نیابتی  به حال جنگ  تا  او  دیگر،  سوی 
را در افغانستان رهبری نکرده است. رییس جمهور غنی 
مسوولیت دولت افغانستان را به عهده گرفته است. این 
شروع تازه است و امید می رود با نوآوری های جدید 

همراه گردد.
از  دیدارش  غنی،  رییس جمهور  نوآوری های  از  یکی 
پاکستان در نوامبر سال گذشته بود. این دیدار در حالی 
صورت گرفت که هر دو کشور احساس می کردند به 
انجام، هر دو طرف موافقت  یک دیگر محتاج اند. سر 
کردند که نه تنها در امتداد مرز مشترک بر ضد پدیده 
ترور مبارزه کنند، بلکه تصمیم بر ایجاد هماهنگی های 
خط  طرف  دو  در  شورشیان  با  مبارزه  برای  مشترک 
سیاسی،  امور  کارشناسان  کردند.  اتخاذ  را  دیورند 
در  غنی،  رییس جمهور  آشکار  تصامیم  تاثیر  تحت 
قرار گرفتند.  بین دو کشور  ابعاد همکاری  تمام  مورد 

قانون گذاران، قوه اجراییه و رسانه های پاکستان تحت 
نشات  میانه  آسیای  از  که  فشار هایی  و  حوادث  تاثیر 
باعث شده است  این موضوع  قرار گرفته اند.  می گیرد 
سیاسی،  مسایل  کارشناسان  اخیر،  هفته های  در  تا 
روابط  حیاتی  و  مهم  موضوع  باره  در  گفتگویی  هیچ 
افغانستان و پاکستان نداشته باشند. در صورتی که روابط 
بین پاکستان و افغانستان از موضوعات مهم و برجسته 
پاکستان  دولت  خارجی  دیگر  پالیسی های  به  نسبت 
پاکستان گفته  اسبق خارجه  می باشد. حنا ربانی، وزیر 
است.«  پاکستان  برای  پایتخت  مهم ترین  »کابل  بود: 
امروزی  نقیض  و  ضد  سیاست  فوق الذکر،  موضوع 
دولت پاکستان را بیان می کند. به این دلیل که پاکستان 
در آسیای جنوبی متمایل به آسیای مرکزی واقع شده 
مسایل  درگیر  کلی  به صورت  کشور  این  اما،  است. 

ایدیولوژیک و سیاسی خاور میانه می باشد. 
در سال 2014 میالدی، امیدواری های زیادی به وجود 
روابط  راه  سر  از  موانع  این که  بر  مبنی  بود،  آمده 
افغانستان و پاکستان برداشته شود. انتخابات سرتاسری 
به  منجر  میالدی،   2013 می  سال  ماه  در  پاکستان، 
تشکیل دولتی گردید که به شدت خواستار عادی شدن 
روابط بین همسایه های پاکستان بود. این روابط مبتنی 
می باشد.  استوار  اقتصادی  منافع  روی  بیشتر  تمرکز  بر 
اگر چه عده ای به این نظراند که دولت قبلی پاکستان 
با روی  اما  با دولت فعلی نداشت،  تفاوت چندانی  نیز 
برای  زیادی  امیدواری های  جدید،  دولت  آمدن  کار 
به وجود آمده  پاکستان  پالیسی های دولت  عملی شدن 
پنجاب  در  نوازشریف  سیاسی  پایه های  چون  است. 
قرار دارد؛ این امر باعث تامین امنیت و ثبات پاکستان 
نیز  ارتش  رهبری  در  همه،  از  مهم تر  شد.  خواهد  نیز 
تغییراتی به وجود آمده است. این موضوع دلیل آشکار 
دولت  به  نسبت  پاکستان  پالیسی های  شکل  تغییر  در 

افغانستان خواهد بود.
بیانیه  از  امنیت  برقراری  برای  مهربان تر،  نگرش  این 
حادثه  از  بعد  به ویژه،  پاکستان  عمومی  نخست وزیر 
غم انگیز پشاور نشات می گیرد. به عقیده نخست وزیر، 
حاال در سیاست های دولت، بر خالف گذشته نسبت به 
شورشیان دگرگونی های آشکار ایجاد گردیده است. 

نویسنده: افراسیاب ختک

برگردان: ضیا صادق

منبع: نیشن

آخرین فرصت برای پاکستان
دولت پاکستان به جای دوستی و حمایت از گروه های دهشت افگن مثل طالب و سایر 

گروه های شورشی، دست دوستی و همکاری به سوی دولت افغانستان دراز کند. جنگ 
سرد تمام شده است. ما باید به جای سیاست های استراتژیک منطقه ای، سیاست های 

اقتصادی را در پیش بگیریم. این آخرین فرصت خواهد بود. هرج ومرج در داخل 
افغانستان باعث گسترش دهشت افگنی و تروریسم در تمام منطقه خواهد شد و آتش 

آن دامان همه را خواهد گرفت. گسترش تروریسم می تواند افغانستان را به مرکز 
جنگ های قومی  و منطقوی بدل کند. آنگاه شورشیان به هر طرفی که خواستند، بدون 

کدام ویزه و پاسپورتی خواهند رفت.
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الگوهای موفق زنان در مدیریت های کالن

پارک های تفریحی؛ مکان بودوباش معتادان

 دای چوبانی

کوروش کبیر در یکی از یادداشت هایی 
که به تازگی از تهران کشف و خوانده 
شده، نشانه هایی همسایه و نحوه پوشش 
آن ها را یکی یکی برشمرده و در مورد 
ملت  به  توصیه های  آن ها،  با  برخورد 
این  بخش های  است.  نموده  بزرگش! 
یادداشت که قابل خوانش بود را این جا 

برای شما نشر می کنم.
و  چرمی«  »کاپشن  با  که  همسایه ای 
نوع  این  می آید:  سوراخ«  »جوراب 
از  و  می باشد  محترم  خیلی  همسایه 
غایب  امام  با  می آید  بر  پوشاکش 
موجود  این  دارد.  »وایبری«  ارتباط 
تقریبا ناشناخته همیشه یک هاله نور در 
عقب خود دارد که مثل پراجکتور پرده 
چشم جهانیان را خیره می کند و حتی 
قدرت پلک زدن را از آن ها می گیرد. 
با این همسایه رفتار خوب داشته باشید 
که دل و عقلش مثل بچه دوساله از همه 

کدورت ها و فهم سیاسی پاک است. 
»تسبیح«  و  »کراوات«  با  که  همسایه ای 
همسایه  اصال  همسایه  این  می آید: 
خوبی نیست. حقیقت این است که این 
همسایه باید با شلوار کردی و لباس کار 
به کوره خشت پزی  می آمد و مستقیما 
)آجر پزی( می رفت. چون این همسایه 
نکرده، شما  را رعایت  مناسب  پوشش 
نادیده  را  آن ها  حقوق  همه  می توانید 
بگیرید و با آن ها رفتار غیرانسانی داشته 
باشید )این اولین توصیه کوروش کبیر 
که  است  غیرانسانی  رفتار  به  رابطه  در 
متعجب  را  جهان  تاریخ نویسان  همه 

ساخته(. 
»ساپورت«  و  »مانتو«  با  که  همسایه ای 
همسایه های  این ها  می آید:  )برجیس( 
زندگی  ما  کنار  در  که  خانگی مایند 
می کنند. به آن ها اجازه ندهید که وارد 
ورزشی،  میدان  مخصوصا  اجتماع، 
شوند. قلمبگی آن ها جوانان را به آتش 
هم  به  را  شما  انسانی  نظم  و  می کشد 

می زند. 
کراوات  و  لباس  با  که  همسایه ای 
خداوند  را  همسایه  این  می آید:  سرخ 
اگر  است.  ساخته  شما  مخصوص 
مادر  بروید،  کشورش  به  کرد،  فوت 
زار  زار  بگیرید،  بغل  را  خواهرش  و 
بگیرید و با آن قرارداد نفتی امضا کنید. 
حقا که همسایه داری با این نوع همسایه 

از واجبات است. 

انواع همسایه ها
 از دید کوروش کبیر
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وحدت ملی هرچند بدون موفقیت، ادامه داشته است.
کابینه؛  در  زن  چهار  حداقل  تعیین  برای  دولت  تعهد 
اعضای  از  نفر  یک  و  مشاوریت  پست  در  زنان  تعیین 
ستره محکمه از مهم ترین وعده های حکومت بوده است. 
اصل برابری در قانون اساسی متضمن این پرنسیب هم 
هست که تبعیض بین مردان و زنان در جامعه صورت 
ادامه  سطوح  همه  در  عمال  تبعیض  این  اما  نمی گیرد؛ 
داشته و به بدترین شکل آن که خشونت علیه زنان است 
در جامعه نمود و تداوم پیدا می کند. ساالنه شش هزار 
مستقل  کمیسیون  توسط  که  زنان  علیه  خشونت  مورد 
و  ثبت  زنان  امور  متولی  نهادهای  دیگر  بشرو  حقوق 
اعالن می گردد، گواه بزرگ در این زمینه است. حادثه 
فرخنده و قتل و تجاوز بر زنان و دختران از نمودهای 
زشت این تجربه وحشتناک و واقعیت منزجرکننده در 

کشور می باشند.
و  قدرت  در  زنان  سهم گیری  در  هم چنین  اصل  این 
سیاسی  پست های  و  بروکراسی  در  تصمیم گیری ها 
در حد  بروکراسی  در  نقش  این  اما  پیدا می کند  تبلور 
تنها کم تر ازده در صد است و زنان تنها در پست های 
پایین حکومت که صالحیت اجرایی و رهبری ندارند، 

حضور دارد. 
ما چرا در این چرخه باطل وعده به برابری زنان و عدم 
بیرون  آن  از  نمی توانیم  و  افتاده ایم  وعده  این  اجرای 

یا مزاحمت های ولگردان به مکان های تفریحی نمی روند.
کابل  در  که  می گوید  دارد  عمر  سال   ۳۵ که  ماری 
در  اما  دارد  برای خانواده ها وجود  پارک های محدودی 
آن جا هم خانم ها نمی توانند به راحتی گشت وگذار کنند. 
او افزود که اگر بخواهد با خانواده به پغمان و یا جاهای 
دور از کابل بروند هزینه زیاد می طلبد که از توان مردم 
بیرون است. ولی مسووالن دولتی می گویند که معتادان را 

تا حدودی از پارک ها دور ساخته اند.
برنامه های  تطبیق  دفتر  رییس  رافعی،  شکیب  انجنیر 
همبستگی شهر کابل می گوید که آن ها تالش کرده اند تا 
معتادان را از پارک ها دور سازند. آقای رافعی افزود: »کال 
وزارت های  و  کنیم  حل  را  معتادین  مشکل  نمی توانیم 
نهاد های  دیگر  یا  و  عامه  مواد مخدر و صحت  با  مبازره 
انجام  حال  تا  اما  دهند،  انجام  را  کار  این  باید  مسوول 
داخله  امور  وزارت  مسووالن  حال  همین  در  نداده اند.« 
از محالت  معتادان  برای جمع آوری  می گویند که آن ها 
می پذیرند  اما  کرده اند  راه اندازی  را  برنامه هایی  تفریحی 

که اقدامات شان کافی نبوده است.
می گوید:  داخله  وزارت  معاون سخنگوی  دانش،  نجیب 
»برای جمع آوری معتادین در شهر کابل و پارک شهر نو 
چندین برنامه از طرف وزارت داخله و سایر نهاد ها، روی 

مشکالت  و  نیاز ها  که  است  این  اصلی  شویم؟ جواب 
زنان برای حضور در رهبری، نه تنها مستلزم درک الزم 
آنان  علیه  تاریخی  تبعیض  و  زنان  نگهداشتن  عقب  از 
در  و  ابزار سیاسی  به عنوان  زنان  با  بلکه همواره  است؛ 
بهترین حالت به واکنش به یک درخواست و رسیدگی 

به یک مشکل برخورد شده است.
در  زنان  خود  منفی  برداشت های  در  دیگر  مشکل 
تنها  نه  زنان  است.  پوتانسیل های خودشان  و  توانمندی 
یک  به عنوان  بلکه  ندارند  باور  خود  توانمندی های  به 
با  نیز  هم قطاران شان  ظرفیت های  و  توانمندی ها  به  زن 
عقب  که  است  درست  می نگرند.  تردید  و  شک  دید 
به عنوان  زنان  علیه  تاریخی  تبعیض  و  شدن  نگهداشته 
یک واقعیت بر سطح تحصیالت و فراگیری مهارت های 
زنان تاثیرات فوق العاده منفی گذاشته است؛ اما باید به 
بسیاری  در  سیاسی کشور  رهبران  که  باشیم  داشته  یاد 
برای  را  الزم  توانایی های  و  شایستگی ها  مقاطع،  از 
از سمت ها  بسیاری  در  امروزه هم  و  نداشته اند  رهبری 
مدعیان مرد، در بسیاری از سمت ها و مناصب، نه دارای 
توانمندی های علمی و اداری اند و نه هم از ظرفیت های 
توانمندی  از  اگر  زنان  برعکس  برخوردارند.  الزم 
تجربه  کسب  و  فرصت  نبود  بر  بنا  باالفعل  مهارت  و 
زیادی  بالقوه  توانایی  و  ظرفیت  اما  نیستند؛  برخوردار 

برای تثبیت شان و کسب مهارت ها و تجارب را دارند.
و  هر خطر  پذیرفتن  با  زیرا  باشند؛  باید خطرپذیر  زنان 
ریسک، فرصت نیز به دست خواهد آمد و در مطالبه هر 
فرصت خطر و ریسک نیز همراه هست. زنان باید آماده 
ریسک ها  این  باشند.  خطرات  و  ریسک ها  پذیرای  و 
اما  جدی اند  و  زیاد  خیلی  افغانستان  مثل  کشوری  در 
تعیین کننده  می تواند  نیز  موجود  فرصت های  مقابل  در 

سرنوشت و آینده زنان در کشور باشد. 
حاال زمان آن فرارسیده است که حکومت وحدت ملی 
تعهداتش را در قبال وعده هایی که در انتخابات داده اند، 
عملی کند. زنان در انتخابات حضور گسترده ای داشتند 
سطوح  در  حضور  فرصت  آن ها  به  حکومت  باید  و 
در  زن  یک  و  کابینه  در  زن  چهار  بدهد.  را  رهبری 
ممکن  که  منتی  هم  نه  و  است  کافی  نه  ستره محکمه 
است بر جامعه زنان گذاشته شود. این حداقل و اولین 
گامی  است که دولت برداشته و توجه به رهبری زنان 

در دولت باید یک اولویت محوری باشد.

دست گرفته شده است تا معتادین را جمع آوری نموده و 
به خاطر تداوی به شفاخانه ها منتقل کنند اما به دلیل ظرفیت 
کم و مشکالت تا حال نتوانستیم در راستای جمع آوری 
معتادین کارهای ضروری را انجام دهیم.« او می گوید که 
و  کنترول  پولیس  توسط  کابل  شهر  پارک های  اوضاع 
بررسی می شود و روزانه ۱۰ تا ۱۵ نفر از این افراد ولگرد 

از طرف پولیس دستگیر می شوند.
در شهر  می گویند که  مسووالن شهرداری  از جانبی هم 
کابل ۳۲ پارک وجود دارد و آن ها پارک های سابقه را 

بازسازی کرده و در اختیار مردم قرار داده اند. 
کابل  شهرداری  انسجام  و  پالسی  رییس  ولی،  شاه 
می گوید: »کار باسازی باغ بابر و تپه بی بی مهرو به پایان 
رسیده و به طور رایگان و یا اخذ پول ناچیز در اختیار مردم 
از پارک های  استثنای بعضی  به  او گفت که  قرار دارد.« 
اعمار  خصوصی  بخش  با  قرارداد  اساس  به  که  تفریحی 
افزود:  او  می باشد.  رایگان  پارک ها  دیگر  است،  شده 
»می دانیم که ۳۲ پارک به ۵ میلیون نفوس کابل کفایت 
نمی کند، به همین دلیل ما در سال پیشرو پالن های زیادی 
به خاطر ساختن و بازسازی پارک ها در شهر کابل داریم.«

کشور های  کمک های  وجود  با  که  است  حالی  در  این 
نتوانسته   پارک های  دولت  مختلف،  نهاد های  و  خارجی 
مناسبی برای شهروندان بسازند و یا پارک هایی را که به 

نحوه از بین رفته اند، بازسازی کند.

ارزش ها  و  قوانین  که  می کنیم  زندگی  جهانی  در  ما 
به  رسیدن  برای  زنان  برای  را  بی نظیری  فرصت های 
رهبری و مدیریت های کالن فراهم کرده است. هیالری 
بر سر مقام  نامزدی خود را برای رقابت  کلینتون رسما 
اعالم  امریکا   ۲۰۱6 انتخابات  در  ریاست جمهوری 
نهادها را که  از مهم ترین  کرده، خانم سیما سمر یکی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر است، مدیریت می کند و 
یا رییس اجرایی فیسبوک خانم شرلی ساند برگ و یا 
هم لیمه گبوی برنده جایزه صلح نوبل، همه نمونه های 
از زنان تاثیرگذاری هستند که نشان داده اند زنان توانایی 
زنان؛  مشکل  رفع  برای  دارند.  را  کالن  مدیریت های 
برای غلبه بر خشونت و تبعیض علیه زنان و برای تحقق 
حقوق بشری زنان و نقش سازنده آنان در جامعه، باید 

زنان بیشتری در قدرت سهیم شوند.
قدرت  در  بیشتر  زنان  این که  برای  نیز  افغانستان  در 
انتخابات  در  دارد.  جریان  متداوم  مبارزه  باشند  سهیم 
تحقق حقوق  برای  زیادی  وعده های  ریاست جمهوری 
داده شد.  زنان در سطوح رهبری  نقش  ارتقای  و  زنان 
در  دو  هر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  اشرف غنی  داکتر 
زیادی  وعده های  زنان  به  توجه  و  محوری  نقش  مورد 
زنان  برای  میکانیزم های حمایتی  از  و  دادند  زنان  به  را 
ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  از  بعد  نمودند.  یادآوری 
هم تالش های رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت 

برخی از تفریحگاه ها در شهر کابل به مکان مناسبی برای 
معتادان و ولگردان تبدیل شده و به همین سبب مردم از 

رفتن به این تفریحگاه ها و پارک ها خودداری می کنند.
تفریحی  پارک های  نبود  از  کابل  شهریان  از  شماری 
که  محدودی  پارک های  که  می گویند  و  کرده  شکایت 
وجود دارد، یا پول گزاف اخذ می کنند و یا هم  جوانان 

بی کار و معتاد در آن جا گرفته اند. 
می گوید:  دارد  عمر  سال   ۵۳ که  سکندری  محمدعمر 
»در شهر کابل پارک کم است و یک تعداد پارک های 
تفریحی که جدید ساخته شده  از تکت و وسایل بازی آن 

پول گزاف اخذ می کنند که از توان مردم باالست.«
او هم چنان می افزاید که در شماری از پارک ها که پول 
اخذ نمی کنند، معتادین و ولگردان گشت وگذار کرده و 
خانواده ها را آزار و اذیت می کنند؛ به همین دلیل مردم به 

این مکان ها نمی روند.
احمدنوید پسری که هر روز برای بازی فوتبال به پارک 
شهر نو می آید، می گوید: »در پارک نمی توانیم به راحتی 
دیگر  و  می دهند  آزار  را  ما  معتادین  چون  کنیم؛  بازی 
به  بازی  برای  که  ندارد  وجود  کابل  در  درستی  پارک 

آن جا برویم.« 
در همین حال شماری از خانم ها نیز به نسبت هزینه زیاد و 
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ادارات  بسیاری  فعالیت های  کنون  تا گذشته  سال  ریاست جمهوری  انتخابات  زمان  از 
است.  آورده  بار  به  مردم  برای  زیادی  دشواری های  و  آمده  در  تعلیق  حالت  به  حکومتی 
گذشته شروع شد و در مدت یک سال  بی مسوولیتی ها و فرار از مسوولیت از انتخابات سال 
کاهش یافت و این موضوع سبب شد تا  کار در وزارت خانه ها به حداقل  ادامه یافت. اراده 

کارشکنی ها به بیشترین حد ممکن برسد.  فساد و 
کنند،  کار و باری را در افغانستان آغاز  که می خواهند  ادارات دولتی از دادن جواز برای افرادی 
سرپرست  به  را  وزیران  کارش  آغاز  روزهای  نخستین  در  غنی  رییس جمهور  می زنند.  باز  سر 
کوچک نتوانند  گرفت. وقتی سرمایه گذاران و متشبثین  کرد و صالحیت ها را از آن ها  تبدیل 
که بی کاری افزایش می یابد  کنند، معلوم است  کار از نهادهای مختلف دولتی دریافت  جواز 

کنند. کشورهای دیگر منتقل  و سرمایه داران تالش می کنند سرمایه های شان را به 
با  ندارند  حق  سرپرست ها  و  آمده  در  تعلیق  حالت  به  وزارت خانه ها  در  نیز  قراردادها  عقد 
که در افغانستان  کنند. تقریبا همه پروژه های بازسازی ای  شرکت ها و یا موسسات قرارداد عقد 
در  که  می شود  تطبیق  شرکت هایی  طریق  از  جهانی  جامعه  کمک های  با  می شود،  تطبیق 
وزارت خانه ها  سرپرست  از  قرارداد  عقد  صالحیت  وقتی  دارند.  فعالیت  بازسازی  راستای 
که برای تطبیق  گرفته شد، بسیاری پروژه ها یا نیمه کاره ماندند و یا هم طرح ها و برنامه هایی 

گرفته شده بود، تطبیق نشدند.  پروژه های بازسازی در نظر 
عواقب  مراقب  باید  بی کار شده اند. حکومت  بازسازی  پروژه های  توقف  به دلیل  تن  هزاران 
وخیم بی کاری و شکست اقتصادی خانواده ها باشد. بی کاری زندگی مردم را با دشواری های 

گراف جرم و جنایت بلند رفته است.  کرده، قدرت خرید پایین آمده و  زیادی مواجه 
حکم  براساس  است.  گرفته  آن ها  از  نیز  را  استخدام  صالحیت  وزیران،  شدن  سرپرست 
کاهش  کنند. از یک سو بی کاری  در نتیجه  رییس جمهور این سرپرست ها نمی توانند استخدام 
کار و معاش بودند بی کار  گذشته صاحب  کسانی که در  پروژه های بازسازی افزایش یافته و 
این موضوع مشکالت  و  متوقف است  ادارات دولتی  در  استخدام  از سوی دیگر  و  شده اند 
کند و هرچه زودتر مراسم  کرده است. حکومت باید وضعیت مردم را درک  مردم را دوچند 

گردد.  تحلیف به جا آورده شود تا این مشکالت حل 
که وزیر در راس وزارت خانه ها  کارشکنی ها در ادارات دولتی این بود  بزرگ ترین بهانه برای 
که به جز وزارت دفاع همه وزارت خانه ها صاحب وزیر شده اند، حکومت  وجود ندارد. حاال 
از سرگرفته شود و  نهادهای دولتی  تا فعالیت  آورد  به جا  را  باید هرچه زودتر مراسم تحلیف 

مردم از سرگردانی برایند. 
که اتاق تجارت و صنایع بارها در مورد آن هشدار داده است. افزایش  فرار سرمایه مساله ای بود 
فغانستان  در  سرمایه گذاری  از  سرمایه داران  تا  شد  سبب  افغانستان  مبهم  آینده  و  ناامنی ها 

کنند. کشورهای دیگر منتقل  منصرف شوند و پول و تجارت شان را به 

کننده اي  سرجیو راموس، مدافع رئال مادرید، آمار خیره 
گولزني به ثبت رسانده است. در 

گول زن ترین  راموس  کرده،  منتشر   Opta که  آماری  طبق 
کاپیتان دوم  مدافع جهان در ده سال اخیر بوده است. 
کاپدویا و  رئال باالتر از مدافعانی نظیر جان تری، جامو، 

... چنین آماری را از خود به ثبت رسانده است.
که  رسانده  ثمر  به  گول   40 به حال  تا  راموس  آمار،  طبق 
کریستین  گول او را به ترتیب باالتر از نالدو )37(،  این 40 
ماجو )31(، جان تری )27(، هیکو وسترمن )26(، لیتون 
پویگرینه   ،)23( مارینز  خاوی   ،)24( یانسن   ،)26( بینز 
همچنین  است.  داده  قرار  کاپدویال)21(  خوان  و   )23(
کارلوس  روبرتو  و   )127( هیرو  فرناندو  از  پس  راموس 
گولزن تاریخ باشگاه رئال محسوب  )68(، سومین مدافع 

می شود.
از  که  رسانده  ثمر  به  رئال  برای  مهمی  گول های  راموس 
گول مقابل بایرن مونیخ در نیمه  جمله آنها می توان به دو 
گول  گول پیروزی در الکالسیکو و  نهایی لیگ قهرمانان، 
که باعث قهرمانی  تساوی بخش در فینال چمپیونزلیگ 

کرد. رئال و به دست آمدن الدسیما شد اشاره 

انجام قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی  با 
2018 روسیه، 40 تیم حاضر در قاره آسیا به شمول 
مراحل  به  صعود  راه  در  خود  رقبای  افغانستان، 

نهایی جام جهانی را شناختند.
جام  مقدماتی  مرحله  پنجم  گروه  در  افغانستان 
سنگاپور،  کمبودیا،  تیم های  کنار  در  جهانی 

گرفت. سوریه و جاپان قرار 
هواداران  و  کارشناسان  از  بسیاری  بین،  این  در 
کشور، عمده تمرکز خود در مورد بازی های  فوتبال 
و  سخت  شدیدا  تقابل  و  دیدار  به  را  افغانستان 
طاقت فرسا مقابل جاپان معطوف ساخته اند، در 
کشور را  گر واقعیت ها و حقایق فوتبال  که ا حالی 
در نظر بگیریم، مساله اصلی بر سر راه افغانستان، 

کریکت  کاپیتان تیم ملی  محمدنبی عیسی خیل 
افغانستان در طول رقابت های جام جهانی 2015، 
کریکت  ملی  تیم  کاپیتان  دیگر  که  کرد  اعالم 

نخواهد بود.
کریکت بازان سطح  بهترین  از  عیسی خیل یکی 
که چند دوره در میان  به طوری  جهان می باشد 
آوردن  دست  به  برای  جهان  بازیکنان  برترین 
کریکت باز در سطح دنیا به رقابت  محبوب ترین 
و  پرداخت  دنیا  مطرح  بازان  کریکت  سایر  با 

کاندید شده بود.
سال  دو  طی  البته  که  عیسی خیل  نبی  محمد 
نتوانسته  و  است  داشته  فاحشی  افت  گذشته، 
و  بین المللی  میادین  در  شاید  و  باید  که  آن گونه 
در  را  مساله  این  اصلی  دلیل  بدرخشد،  جهانی 

کاپیتانی تیم ملی می داند. سنگینی مسوولیت 
بر  را  تیم  کپتانی  زمانی که  از  که  کرد  اعالم  وی 

سید علی آقازاده، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال 
افغانستان پس از قرعه کشی مرحله مقدماتی جام 
اولین  حیث  به  ایران  که  است  گفته  جهانی، 
گزینه برای میزبانی مسابقات افغانستان می باشد.
و  عراق  یمن،  سوریه،  افغانستان،  کشورهای 
فیفا  سوی  از  امنیتی  مشکالت  به دلیل  فلسطین 
کشور خود به پذیرایی از رقبا  که در  اجازه نیافتند 

بپردازند.
امارات متحده عربی،  آقازاده،  به گفته  هم چنان 
دیگری  گزینه  سه  نیز  هندوستان  و  تاجیکستان 
فدراسیون  کار  اولویت  در  ترتیب  به  که  هستند 

برای میزبانی از بازی های افغانستان قرار دارند.
دیدارهای  در  افغان  گران  تماشا پرشمار  حضور 

که برای دیگر تیم های  جاپان نیست، همان گونه 
متصور  وضعیتی  چنین  نیز  گروه  این  در  حاضر 
کنون جاپان، اولین  که از هم ا است؛ به این معنا 

تیم صعودکننده به دور نهایی خواهد بود.
افغانستان،  فوتبال  دست اندرکاران  و  مسوولین 
برای  خود  فکر  و  وقت  گذاشتن  و  تمرکز  به جای 
ممکن  شرایط  بهترین  در  که  جاپان  با  بازی 
تیم های  سایر  فکر  به  باید  دارد،  قرار  فوتبالی اش 

گروه باشند. حاضر در این 
درجه  لحاظ  به  افغانستان  اتفاقا  گروه  این  در 
گروه، در  فوتبالی نسبت به دو تیم از سه تیم دیگر 

جایگاه بهتری قرار دارد.
در  داشت،  قرار  سوم  گلدان  در  که  افغانستان 
جام  رقابت های  در  حاضر  تیم های  از  بعد  واقع 
که چند ماه پیش در استرالیا برگزار  ملت های آسیا 

گذشته را  گرفته نتوانسته بازی های خوب  عهده 
کند.  تکرار 

کریکت بورد افغانستان با  نسیم اهلل دانش، رییس 
اعالم این که هیچ دخالت و فشاری بر عیسی خیل 
این  شخصی  فیصله  را  حرکت  این  نشده،  وارد 

کریکت باز برجسته تیم ملی خواند.
کریکت بورد در آینده ای  دانش می گوید مقامات 
را  ملی  تیم  اعضای  از  دیگر  از  یکی  نزدیک 

کرد. کاپیتان معرفی خواهند  به عنوان 
کریکت  ملی  تیم  عضو  سال   12 که  عیسی خیل 
ملی  تیم  کاپیتانی  این سو  به  سال  دو  از  و  بود 
کنون انصراف  کریکت را بر عهده داشته است و ا
کاپیتانی تیم ملی می تواند جهشی جدید  وی از 
منتظر  باید  ما  شاید  و  باشد  کشور  کریکت  برای 

عیسی خیل پیش از جام جهانی باشیم.
محمدنبی  از  پیش  که  است  یادآوری  به  الزم 

این  تهران،  در  افغانستان  سال   23 سن  زیر  تیم 
که ایران می تواند  مساله را شدت بخشیده است 
گزینه خوبی برای میزبانی از دیدارهای افغانستان 

باشد.
در  نامه،  فوتبال  وبسایت  نوشته  به  این که  جالب 
تیم های  میزبان  افغانستان  ملی  تیم  که  روزهایی 
سوریه و جاپان است، تیم ملی ایران مسابقه ندارد 
فوتبال  افغانستان، در صورت اجازه فدراسیون  و 
ورزشگاه  در  را  خود  مسابقات  می تواند  ایران، 
افغانستان  که  روزی  در  اما  کند.  میزبانی  آزادی 
کمبودیا و سنگاپور است، ایران نیز میزبان  میزبان 
دیگر  ورزشگاه  یک  در  باید  افغانستان  و  است 
چندین  ایران  این که  به  توجه  با  باشد.  میزبان 

شد، بهترین تیم رده بندی آسیا محسوب می شود 
یعنی  است،  گرفته  قرار  آسیا  هفدهم  رده  در  و 

دقیقا پشت سر 16 تیم حاضر در جام ملت ها!
باالتری  جایگاه  که  تیمی  تنها  جاپان،  کنار  در 
در  که  است  سوریه  دارد،  افغانستان  به  نسبت 
جایگاه 15 آسیا قرار دارد و البته افغانستان، پیش 
از این سابقه دیدار با این تیم را داشته است، اما 

ک سوریه. در خا
افغان ها،  مثل  هم  سوری  گران  تماشا اما  این بار 
به  نزدیک  از  را  تیم شان  دیدارهای  نمی توانند 
نظاره بنشینند و این یک برگ برنده برای فوتبال 
شکست های  انتقام  می تواند  و  است  افغانستان 

قبلی مقابل سوریه را بگیرد.
جالبی  چندان  وضعیت  گروه  این  دیگر  تیم  دو 
حداقل در رده بندی فیفا و آسیا ندارند، سنگاپور 

کامبودیا هم تیم رده 42. تیم رده 32آسیا است و 
افغانستان  اصلی  رقیب  که  گفت  می توان  پس 
نهایی  دور  پایانی  تیم  ده  میان  در  حضور  برای 

مقدماتی جام جهانی، سوریه است و نه جاپان.
اولین  در  کشور  فوتبال  ملی پوشان  این که  جالب 
دیدار خود در رقابت های مقدماتی جام جهانی 
باید به تاریخ یازدهم جون در برابر تیم ملی سوریه 
که این دیدار به دلیل مشکالت امنیتی  قرار بگیرد 
کشور دیگر برگزار خواهد شد.  کشور، در یک  دو 
عهده  بر  را  دیدار  این  میزبانی  افغانستان  البته 
فدراسیون  توافقات  با  مطابق  و  داشت  خواهد 
فوتبال، محل برگزاری بازی مشخص خواهد شد.

کاپیتانی تیم ملی  عیسی خیل، نوروز منگل وظیفه 
را برعهده داشته است.

ورزشگاه معیاری دارد، تنظیم هر چهار مسابقه در 
ایران سخت به نظر نمی رسد.

که آیا مسوولین فدراسیون فوتبال  کنون باید دید  ا
ایران  کشور  قناعت  که  شد  خواهند  موفق  کشور 

کند یا خیر؟ را برای میزبانی از بازی های جلب 
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به سرگردانی های 
مردم پایان دهید

       سید مصباح

       حکیمی

رقیب اصلی افغانستان، سوریه است نه جاپان

کریکت را پس داد کاپیتانی تیم ملی  عیسی خیل، 

آیا ایران میزبان بازی های افغانستان خواهد شد

وپا گول زن ترین مدافع ده سال اخیر ار ACKUراموس؛ 
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به  که  چین  رییس جمهور  جین پینگ،  شی 
میلیارد   ۴۶ سرمایه گذاری  کرده،  سفر  کستان  پا

کرد. کستان را اعالم  کشورش در پا دالری 
صرف  سرمایه گذاری  این  از  عمده ای  بخش 
خواهد  کستان«  چین-پا اقتصادی  »مسیر  ساخت 
در  کستان  پا غربی  جنوب  در  گوادر  بندر  که  شد 
در  سین کیانگ  منطقه  به  را  عرب  دریای  حاشیه 

غرب چین وصل می کند.
کستان امیدوار است این  گزارش بی بی سی، پا به 
این  شکننده  اقتصادی  وضعیت  سرمایه گذاری 
کستان  پا در  انرژی  کمبود  به  و  کند  ترمیم  را  کشور 

پایان دهد.
با  کستان،  پا به  خود  روزه  دو  سفر  در  شی  آقای 
ممنون حسین رییس جمهور و نواز شریف نخست 

کستان دیدار می کند. وزیر پا
سخنرانی  کستان  پا پارلمان  در  شنبه  سه  روز  او 

کرد. خواهد 
درباره  کشور  دو  رهبران  است  قرار  همچنین 

کنند. گفتگو  همکاری های امنیتی نیز 

شبه نظامی  نیروهای  رهبر  حوثی،  عبدالمالک 
حوثی  در یمن، با انتقاد شدید از حمالت عربستان 
که در برابر  گفته است »حق مردم ما است  سعودی 
تجاوز بایستد و علیه تجاوزگر با هر وسیله ای رو در 

رو شود.«
در  حوثی،  شورشیان  رهبر  فردا،  رادیو  گزارش  به 
کرده  را متهم  تلویزیونی، عربستان  یک سخنرانی 
کشور و  تش به یمن »اشغال« آن  که هدف از حمال

»سیطره مجدد« بر آن است.
از  بیش  را  عربستان  حمالت  حوثی  عبدالمالک 
امریکا دانسته ودر مورد  و  هر چیز به سود اسراییل 
کشور قصد تسلط بر یمن  که این  ایران نیز می گوید 

را ندارد.
هادی،  منصور  ربه  عبد  سوی  از  ایران 
رییس جمهوری سرنگون شده یمن، به دخالت در 
کشور متهم شده است. تهران، دخالت  اوضاع آن 
کرده می گوید مداخله نظامی  در اوضاع یمن را رد 
عربستان به »بی ثباتی بیشتر« در یمن می انجامد. 
سفیر عربستان در واشنگتن نیز طرح صلح ایران را 
کرات  گفته است تهران نمی تواند در مذا کرده  رد 

کشور نقش داشته باشد. آن 
به  گذشته  هفته های  هوایی  حمالت  وجود  با 
تازه ترین  تصویب  و  سعودی  عربستان  رهبری 
منظور  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  قطع نامه 
در  نبردها،  توقف  و  حوثی ها  تسلیحاتی  تحریم 
یا  توافق  از  نشانی  حوثی،  عبدالمالک  سخنان 

سازش دیده نمی شود.
یکی  می گوید  رویترز  خبرگزاری  حال  عین  در 

کارمندان سازمان ملل متحد در منطقه  در پی انفجار موتر حامل 
کم شش  نیمه خودمختار پونتلند در شمال غربی سومالیا دست 

کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. نفر 
کارکنان سازمان  که در بس حامل  که انفجار بمبی  گمان می رود 

گذاشته شده بود این حادثه را به بار آورده است. کار  ملل 
به  پونتلند  در  پولیس  ارشد  مقام  یک  بی بی سی،  از  نقل  به 
شهر  در  شدگان  کشته  که  است  گفته  پرس  آسوشیتد  خبرگزاری 
تشکیل  اتباع خارجی  و  را شهروندان سومالیا  پونتلند  مرکز  گاروو، 

می دهد.
که در این  کرده  گروه اسالمگرای الشباب وابسته به القاعده اعالم 

امضا  دالری  میلیارد   ۲۸ قراردادی  سفر  این  در 
منتقل  تدریج  به  شده  اعالم  مبلغ  باقی  و  می شود 

می شود.
به  را  کستان  پا در  امریکا  سرمایه گذاری  مبلغ  این 

طور چشم گیری زیر سایه می برد.
چین-  اقتصادی  مسیر  پروژه  ساخت  جریان  در 
از  وام  دریافت  با  چینی  شرکت های  کستان،  پا
دولت چین و بانک ها در این پروژه سرمایه گذاری 

می کنند.
کیلومتر  هزار  سه   حدود  که  ارتباطی  شبکه  این 
انرژی  انتقال  و  آهن  خط  جاده،  از  بود  خواهد 
گذر از الهور و اسالم آباد  تشکیل می شود و پس از 

کاشغر در غرب چین پایان می یابد. در 
میلیارد   ۱۵.۵ حدود  رسمی  گزارش های  اساس  بر 
و  آبی  بادی،  انرژی های  و  سنگ  زغال  دالر 
خورشیدی و همچنین بیش از ۱۰ مگاوات برق به 

کستان افزوده می شود. چرخه انرژی پا
 ۴۴ ارزش  به  نوری  کابل  خط  یک  است  قرار 

کشیده شود. کشور  میلیون دالر بین دو 

یمن  میان  مرزی  منطقه  از  نیمی  فرماندهان  از 
هادی  منصور  ربه  عبد  از  سعودی،  عربستان  و 

کرده است. حمایت 
منصور هادی، رییس جمهوری سرنگون شده یمن 
پناهنده  به عربستان  که  به دست شورشیان است 
کشورهای عربی نیز هدف  شده و ایتالف به رهبری 
او عنوان  بازگرداندن قدرت به  را  از حمالت خود 

کرده است.
گزارش  از قول یک مقام محلی  رویترز  خبرگزاری 
که از منصور هادی حمایت  داده است فرماندهی 
در  نیرو  هزار   ۱۵ رهبر  حلیلی،  عبدالرحمان  کرده، 
کشور است. کوهستانی در مرز دو  مناطق بیابانی و 
داده  گزارش  نیز  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  همزمان 
به  وابسته  خلق،  عمومی  کنگره  حزب  که  است 
علی عبداهلل صالح، رییس جمهوری پیشین یمن، 
در وب سایت خود از قطعنامه تازه شورای امنیت 

کرده است. سازمان ملل استقبال 
 ۳۴ که  صالح  عبداهلل  علی  به  وفادار  نیروهای 
با  کنار حوثی ها،  بود، در  یمن  سال رییس جمهور 

هواداران عبد ربه منصور هادی، در نبرد هستند.
علی  حامیان  از  یمن،  ارتش  نیروهای  از  بسیاری 

عبداهلل صالح به شمار می روند.

حمله نقش داشته است.
بین  نهادهای  علیه  خود  حمالت  الشباب  اخیر  هفته های  در 

گرفته است. المللی در سومالیا را از سر 
دلیل  همین  به  و  کرد  خودمختاری  اعالم   ۱۹۹۸ سال  در  پونتلند 
از بسیاری از خشونت های دو دهه اخیر در سومالیا به دور ماند. 

با این حال این منطقه پایگاه اصلی دزدان دریایی بوده است.
نقاط  به  که  است  زیاد  آنقدر  الشباب  گروه  نفوذ  حال  این  با 

کشور دسترسی دارد. مختلف در سومالیا حتا خارج از این 
کنیا  به دانشگاهی در شمال شرق  الشباب  دو هفته پیش حمله 

گذاشت. کشته بر جا  ۱۴۸ نفر 
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