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زنگ اول


ديروز رسانه ها گزارش دادند كه شمارى از شهروندان 
اين  شده اند.  بازداشت  سوريه  جنگ  در  افغانستان 
استخباراتى  از شبكه هاى  برخى  از سوى  شهروندان 
فرستاده مى شوند. شبكه هاى مخفى  به جنگ سوريه 
افغانستان  بى كارى شهروندان  و  فقر  از  استخباراتى 
استفاده مى كنند و با نشان دادن باغ هاى سرخ و سبز 
گزارش هايى  مى برند.  سوريه  نبرد  ميدان  به  را  آنان 
افغانستان،  از شهروندان  دارد كه شمارى  هم وجود 
برده  سوريه  به  هم  پاكستان  مختلف  شهر هاى  از 

مى شوند تا دوشادوش مخالفان بشار اسد بجنگند. 
يكى از رهبران گروه هاى مسلح مخالف نظام افغانستان، 
حاضر  كه  است  كرده  اعالم  صراحت  به  حكمتيار، 
است برخى از جنگجويان را به نبرد يمن بفرستد. اين 
رويداد ها نشان مى دهد كه شهروندان افغانستان چوپ 
سوخت جنگ هاى ديگران اند. در گذشته هم شهروندان 
عراق  و  آذربايجان  در  نبرد  ميدان هاى  به  افغانستان 
در  افغانستان  شهروندان  حضور  شده اند.  فرستاده 
ميدان هاى نبرد در سوريه و يمن و آن هم در هر دو 
طرف خط اين نبرد ها، براى افغانستان يك خطر امنيتى 

است. 
هيچ بعيد نيست كه اين جنگجويان، جنگ هاى فرقه اى 
تجربه  اين  بياورند.  افغانستان  به  را  سوريه  و  يمن 
شمارى،  است.  شده  ديده  عرب زبان  كشورهاى  در 
هشتاد  دهه  سال هاى  در  را  عرب  متحجر  نيرو هاى 
اين  آوردند.  افغانستان  به  آن  از  پس  و  ميالدى 
از  بعد  و  داشتند  حضور  اين جا  در   2001 تا  نيروها 
آن جا  در  و  رفتند  كشورهاى شان  به  پاكستان  طريق 

جبهه هاى جنگ گشودند. 
جنگجويانى كه حاال در صفوف گروه هاى تروريستى 
آشكارا  مى جنگند،  النصره  جبهه  اسالمى  و  خالفت 
آموخته اند.  جنگى  تجربه  افغانستان،  در  كه  مى گويند 
با فروپاشى شوروى،  متاسفانه كه كشورهاى غربى 
افغانستان را به حال خودش گذاشتند و اجازه دادند 
كه هزاران جنگجوى عقده اى و متحجر اين سرزمين را 
به پايگاه خود مبدل كنند. غرب بهاى اين اشتباه خود 
را در خاورميانه مى پردازد. حاال هم نگرانى عمده اين 
است كه جنگجويان شهروند افغانستان، جنگ سوريه 
استخبارات  دهند.  انتقال  خود  كشور  به  را  يمن  و 
از  بايد  كشور  امنيتى  نيروهاى  مجموع  و  افغانستان 
تجارت روى خون مردم افغانستان جلوگيرى كنند. اين 
نيروها بايد شبكه هايى را كه شهروندان شيعه و سنى 
كشور را به نبرد سوريه و يمن مى فرستند شناسايى 

كنند. اين شبكه هاى بايد متالشى شوند. 
وزارت خارجه با كمال بى مسووليتى مى گويد كه اين 
رفته اند.  نبرد سوريه  به  به خواست خود  شهروندان 
در اين ترديدى نيست كه به خواست خود رفته اند اما 
بدل  ديگر  امنيتى  خطر  به  آينده،  در  جنگجويان  اين 
مى شوند. پاكستانى ها سال ها گفتند كه شهروندان اين 
افغانستان شركت مى كنند،  كشور داوطلبانه در جنگ 
تمام  مى پردازند.  را  توجيه گرى  اين  بهاى  حاال  اما 
در  بايد  افغانستان  دولت  است.  ناامن  شهرهاى شان 
مورد اعزام افغان ها به ميدان هاى نبرد در كشورهاى 
داده  اجازه  نبايد  بگيرد.  اصولى  موضع  خاورميانه 
شود كه از شهروندان ما در كشورهاى ديگر سربازان 
مزدور بسازند و بعد آنان را شستشوى مغزى بدهند و 
به افغانستان بفرستند. اين خطر بايد جدى گرفته شود. 
همسايه  كشور  دو  هر  با  را  موضوع  اين  بايد  دولت 
نشود،  متوقف  جنگجويان  اين  اعزام  اگر  كند.  مطرح 
خطر امنيتى جدى براى كشور خلق مى شود. پارلمان 
بايد از حكومت در اين مورد بپرسد و سفارت خانه هاى 

ما در كشورهاى همسايه به اين موضوع توجه كنند.

چوب سوخت جنگ ديگران
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آغاز  گذشته  روز  طالبان  بهارى  عمليات 
زير  را  عمليات هايى  همه ساله  طالبان  شد. 
نام هاى مختلف انجام مى دهند. اين گروه در 
سربازان  عليه  مبارزه  هدف  با  قبل  سال هاى 
سازمان دهى  را  خود  عمليات هاى  خارجى 
كرده و با فتواهاى برخى مالها به اين جنگ 
رسمى  ماموريت  حاال  مى داد.  مشروعيت 
يافته  پايان  افغانستان  در  بين المللى   نيرو هاى 
است. به اين ترتيب مشروعيت و بهانه جنگ 
طالبان عمال از بين رفته است. طالبان در سال 
جارى با چالش هاى ديگرى نيز همراه اند. اين 
سطح  در  جدى  اختالف  با  اكنون  هم  گروه 
فرماندهان و رهبرى خود مواجه است. شوراى 

كويته عمال دچار چنددستگى شده است. 
نبردها كشته  فرماندهان كليدى اين گروه در 
شده اند. گذشته از اين طالبان در سال جارى 
با كمبود منابع نيز مواجه اند. كشور هاى عربى 
اختيار  در  را   خود  سخاوتمندانه  كمك هاى 
اين وضع سبب مى شود  داده اند.  قرار  داعش 
با  خود  نيازمندى هاى  تامين  در  طالبان  تا 
مشكالت مالى همراه شوند. ظهور داعش نيز 
باشد.  خطر  زنگ  يك  مى تواند  طالبان  براى 
به صورت  داعش  و  طالبان  رويارويى  احتمال 
شبكه  با  طالبان  گروه  دارد.  وجود  جدى 
حقانى نيز دچار اختالف نظر مى باشد. طالبان 
در بسيارى مناطق حمايت اجتماعى خود را از 
دست داده اند. براى نمونه اردوى ملى بعد از 
ده سال موفق به بازپس گيرى برخى مناطق در 
واليت هلمند شد. مردمان اين مناطق با گرمى 
اردوى ملى حمايت كردند.  از سربازان   تمام 
اين همه نشان مى دهد كه مردم از رفتار خشن 

طالبان به شدت ناراض اند. 
وضعيت  جارى  سال  در  نيز  حقانى  شبكه 
مناسبى ندارد. هرچند كه اين شبكه از رهبرى 
واحدى برخوردار است، اما عمليات هاى اين 
واكنش هاى  جنوب شرق  واليت  در  گروه 
گروه  است.  داشته  همراه  به  را  مردم  جدى 
در  كه  انتحارى  حمله هاى  در  حقانى 
از  قتل ده ها تن  انجام داد، سبب  جنوب شرق 
از افراد ملكى شد. اين رويداد، ديدگاه مردم 
از  برخى  داد.  تغيير  را  به شبكه حقانى  نسبت 
نيز  اين گروه  فرماندهان و چهره هاى كليدى 
در دام نيرو هاى امنيتى افغانستان افتادند. در اين 
خطر  زنگ  به عنوان  داعش  شكل گيرى  ميان 
در كشور به شمار مى آيد. داعش در افغانستان 
تالش  گروه  اين  است.  كاريزما  رهبرى  فاقد 
پايگاه و سربازگيرى حضور  ايجاد  با  تا  دارد 
خود را در افغانستان تثبيت كند. اما داعش بعد 
فاقد يك رهبرى  فعال  مولوى رووف  قتل  از 
مقتدر در افغانستان مى باشد. اين گروه در ميان 
مردم افغانستان نيز فاقد جايگاه الزم اجتماعى 
افغانستان  امنيتى  نيرو هاى  همه  اين  با  است. 
پس از چهارده سال از تجربه و امكانات خوبى 

براى مقابله با اين پديده ها برخورداراند. 
و  انسانى  نيروى  نظر  از  هم  امنيتى  نيرو هاى 
هم از نظر تجهيزات در يك وضعيت مناسب 
هم اكنون حداقل 15  نيروها،  اين  دارند.  قرار 
عمليات  صد  از  بيش  و  شده  پالن  عمليات 
نيروهاى  مى كنند.  رهبرى  را  غيرپالن شده 
نيز  سياسى  مردمى  و  قوى  حمايت  از  امنيتى 
در  تعيين كننده  سالى  امسال  برخورداراند. 
امنيتى  نيرو هاى  سال  اين  در  است.  كشور 
بين المللى  نيرو هاى  حضور  بدون  افغانستان 
جنگ را مديريت مى كنند. عمليات ذوالفقار 
امنيتى  نيرو هاى  كه  داد  نشان  هلمند  در 
جنگ  مديريت  براى  قوى  قابليت هاى  از 

برخورداراند.

رييس جمهور: بقاى ما بستگى به اتحاد ما دارد
اشرف غنى  كابل:  8صبح، 
با  ديدار  در  كشور،  جمهور  رييس 
قومى  سران  روحانيون،  از  شمارى 
افكار  بسيج  روى  روشن فكران  و 
عمومى به منظور مبارزه با تروريسم 
بقاى  كه  است  گفته  و  كرده  تاكيد 
اين  به اتحاد مردم  افغانستان بستگى 

كشور دارد.
دفتر  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
رياست جمهورى منتشر شده، آقاى 
موجود  وضعيت  به  اشاره  با  غنى 
كشور گفته است كه حكومت سال 
همراه  بيشترى  مشكالت  با  جارى 
است. وى تاكيد كرده كه جنگ در 

حال تغيير است و محرك اصلى اين 
جنگ تروريسم بين المللى مى باشد.

آن  وقت  مى گويد  اشرف غنى 
بين المللى  تا ميان تروريستان  رسيده 
افغانستان تفاوت قايل شود.  و مردم 

به گفته ى او، كسانى كه خود را از 
اين خاك مى دانند و تحت هر نامى 
با دولت اختالفات دارند، بايد بر سر 
ميز مذاكره حاضر شوند و به صورت 

واضح بگويند كه چه مى خواهند.

طالبان براى كشتن پوليس از جنايتكاران استفاده مى كنند

سال دشوار براى طالبان 

گروه طالبان براى كشتن هر منسوب 
افغانى  هزار  صد  يك  مبلغ  پوليس 

جايزه تعيين كرده است.
پوليس  فرمانده  روزى  مجيد 
گفته  آشنا  راديو  به  هرات  واليت 
جنايتكار  گروه  يك  اعضاى  كه 
حرفه اى بازداشت شده اين مطلب را 

به مقامات  اعترافات شان  در جريان 
امنيتى آن واليت بيان داشته اند.

گفت:  «بازداشت  روزى  آقاى 
از  كه  كرده اند  اعتراف  شدگان 
رهبرى  تحت  طالبان  گروه  طرف 
در  و  مى شدند  تمويل  وزير  حاجى 
در  پوليس  منسوب  هر  كشتن  بدل 

افغانى  هزار  صد  يك  مبلغ  هرات 
پول مى گرفتند.»

شاهد  نيز  گذشته  در  هرات  واليت 
هدفمند  كشتارهاى  اختطاف، 
است  بوده  طالبان  فعاليت  و  مقامات 
جنايتكار  گروه هاى  استخدام  اما 
كشتن  منظور  به  طالبان  سوى  از 
ماموران پوليس پيشينه نداشته است.

جمهور  رييس  غنى،  اشرف  محمد 
روز  صحبت هاى  در  نيز  كشور 
«تغيير  از  آباد  در جالل  پنجشنبه اش 
شيوه جنگ» در كشور سخن گفت 
برخورد  توان  «مخالفين  افزود:  و 
را  امنيتى  نيروهاى  با  روياروى 
ملكى  افراد  منظور  همين  به  ندارند، 

را هدف قرار مى دهند.»

دوازده طالب در عمليات هاى نظامى كشته شدند

نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
تصفيه اى  مشترك  عمليات هاى 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
يك شبانه روز گذشته، 12 شورشى 

طالب كشته شدند. 
اطالعيه اى  در  داخله  امور  وزارت 
در  كه  عمليات ها  اين  كه  نوشته 

تخار،  كنر،  واليت هاى  مربوطات 
قندهار،  جوزجان،  فارياب،  كندز، 
زابل، ميدان وردك، غزنى، هرات، 
همكارى  به  هلمند  و  بادغيس 
ملى  امنيت  و  ملى  اردوى  نيروهاى 
دو  آن  در  بود،  شده  راه اندازى 
چهار  و  زخمى  طالب  شورشى 

امنيتى  نيروهاى  توسط  ديگر  تن 
بازداشت شدند.

پاكسازى  منظور  به  عمليات ها  اين 
وجود  از  كشور  مناطق  از  بعضى 
بهتر  امنيت  تامين  و  هراس افگنان 

راه اندازى شده بود.
مقدارى  عمليات ها  اين  در 
نيروهاى  به دست  نيز  جنگ افزار 

امنيتى كشور افتاده است.
نيروهاى پوليس ملى  از سوى ديگر 
در جريان يك شبانه روز گذشته از 
سه رويداد انفجار ماين در مربوطات 
نيمروز  و  پروان  واليت هاى 
به  ماين ها  اين  كرده اند.  جلوگيرى 
به  طالب  شورشيان  سوى  از  تازگى 
جاسازى  تروريستى  اهداف  خاطر 

شده بود.

 حامد

چهار راكت در شهر غزنى پرتاب شد

غزنى  واليت  در  محلى  مقام هاى 
تاييد كرده اند كه  در جنوب كشور 
طالبان چهار فير راكت به شهر غزنى 

مركز واليت شليك كرده اند.
محمدعلى  بى بى سى،  از  نقل  به 
گفته  غزنى  والى  معاون  احمدى 
اين موشك ها در محله اى فرود  كه 
اداره هاى  ساختمان هاى  كه  آمده 

دولتى در آن موقعيت دارند.
يكى  كه  است  گفته  والى  معاون 

و  موزيم  نزديك  در  راكت ها  از 
زنان  امور  اداره  مقابل  در  ديگرى 

واليت غزنى فرود آمده است.
آقاى احمدى افزوده كه شليك اين 
راكت ها تلفاتى در پى نداشته است.

حمله  اين  مسووليت  طالبان  گروه 
مدعى  و  گرفته  عهده  به  را  راكتى 
شده كه شليك اين راكت ها تلفات 

زيادى بر جاى گذاشته است.
از  بخشى  را  حمالت  اين  طالبان 

عمليات بهارى خود موسوم به «عزم» 
 4 جمعه،  روز  كه  كرده  توصيف 
گفته اند  آنها  است.  شده  آغاز  ثور، 
كه در شمارى از واليت ها به مراكز 

دولتى حمله كرده اند.
شدن  گرم  با  معموال  طالبان  گروه 
مناطق  در  را  خود  حمالت  هوا 
و  مى دهند  افزايش  كشور  مختلف 
را  خود  عمليات  اخير  سال هاى  در 

نام گذارى مى كنند.
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فیفا:

در انتخابات گذشته 36 مورد قانون 
نقض شده است

شاهراه کابل- بامیان باز شد
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با  فیفا،  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه 
گزارش تازه ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری  انتشار 
حمل  شانزدهم  تاریخ  به  همزمان  که  والیتی  شوراهای  و 
که در این  گذشته ی خورشیدی برگزار شد، می گوید  سال 
مربوط  قوانین  و  اساسی  قانون  مورد  سی وشش  انتخابات 
کمیسیون های انتخاباتی نقض شده  به انتخابات توسط 

است.
که تمام روندهای  گزارش 290 صفحه ای خود  فیفا در این 
قرار  ارزیابی  و  نظارت  مورد  را  گذشته  سال  انتخابات 
شصت ویک  ماده  مورد  دو  در  که  می افزاید  است،  داده 
قانون اساسی با به تاخیر افتادن زمان برگزاری انتخابات 
در  هم چنین  و  دوم  دور  و  اول  دور  ریاست جمهوری 
نقض  انتخابات  به  مربوط  قوانین  دیگر  مورد  سی و چهار 
که روز پنج شنبه، سوم ثور منتشر  گزارش فیفا  شده است. 
انتخابات  مستقل  »کمیسیون   است:   آمده  آن  در  شد، 
تطبیق  مسوول  انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون  و 
قوانین انتخاباتی می باشند. مطابق به فقره دوم ماده سوم 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون 
فعالیت های  انجام  در  کمیسیون ها  این  انتخاباتی، 
سایر  و  انتخابات  قوانین  اساسی،  قانون  احکام  خویش 
یک  دهند.  قرار  عمل  ک  مال باید  را  کشور  نافذه  قوانین 
کمیسیون ها نقض  تعداد زیادی از مواد قانون توسط این 
شده اند. نقض قانون در اصل یک جرم پنداشته می شود 
و ناقض مجرم است. از طرف دیگر در نظر نگرفتن احکام 
انتخابات  کمیسیون  اعضای  عزل  شرایط  از  یکی  قانون 

می باشد.«
در  شرایط  واجد  افراد  از  شماری  دادن  رای  از  جلوگیری 
برخی از محالت رای گیری، رای دهی نیابتی، چندین بار 
زورمندان  و  متنفذین  مداخله  شخص،  یک  دادن  رای 

که به اثر  کوتل حاجیگک  کابل- بامیان از مسیر  شاهراه 
گذشته  روز  بود،  یخ بندان مسدود  و  زمستانی  برف های 
شاهراه  این  شد.  باز  ترافیک  بروی  محل،  مردم  توسط 
کوتل اونی  کابل از طریق  نزدیک ترین مسیر میان بامیان- 
و ولسوالی های بهسود و جلریز والیت میدان وردک است 
گذشته تا هنوز به روی  که از حدود نیمه ماه قوس سال 

وسایط نقلیه مسدود بود.
همه ساله  می گذرد  حاجیگک  کوتل  از  که  شاهراه  این 
ترافیک مسدود  بروی  برف  باریدن  با  زمستان  در فصل 
وسایط  مرور  و  عبور  کوتل،  این  شدن  بسته  با  و  می شود 
صورت  شیبر  کوتل  طریق  از  بامیان  و  کابل  میان  نقلیه 
از سطح  متر   3500 ارتفاع  با  کوتل حاجیگک  می گیرد.  
در  که  است  کشور  کوتل های  معروف ترین  از  یکی  بحر 
حدود  در  و  بابا  پربرف  همیشه  کوه های  سلسله  شرق 

مرزی والیت های بامیان و میدان وردک قرار دارد.
موجودیت برف های زمستانی سبب مسدود شدن شاهراه 
حجم  که  سال هایی  می گردد.  مسیر  این  از  بامیان  کابل 
کوتل حاجیگک تا آخر ماه ثور به  برف باری زیاد باشد 
کابل از  روی ترافیک مسدود می باشد. فاصله بامیان تا 
کیلومتر می باشد، اما  کوتل حاجیگک، تقریبا 180  مسیر 
کوتل شیبر، دره غوربند والیت پروان  این فاصله از مسیر 
کیلومتر دورتر  از 55  که بیشتر  کیلومتر است  حدود 236 

می باشد.

انتخابات،  در  سن  زیر  افراد  شرکت  دولتی،  و  محلی 
کمیسیون انتخابات در تهیه فهرست رای دهندگان  ناتوانی 
و تعیین شدن رییس جمهور براساس توافق سیاسی از دیگر 
که موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان  مواردی اند 
گذشته یاد  از آن به عنوان نقض قوانین در انتخابات سال 

کرده است.
افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  گزارش 
افراد  رای دهی  محل   159 در  که  کیست  حا هم چنین 
یک  نفع  به  دولتی  امکانات  از  کرده،  ثبت نام  زیرسن 
شماری  هم چنین  و  گرفته  صورت  استفاده  خاص  نامزد 
این  شده اند.  پر  قانون  خالف  رای گیری  صندوق های  از 
ریاست جمهوری  انتخابات  آرای  که  کیست  حا گزارش 
برگزار شد،  که هر دو همزمان  و شوراهای والیتی  اول  دور 
در  فیفا  است.  متفاوت  رای گیری  محالت  از  برخی  در 

کابل- بامیان  خلیفه خادم حسین، یکی از رانندگان لین 
کوتل حاجیگک به بامیان آمده  که با موتر تونس از مسیر 
است، می گوید: »از این مسیر یک ونیم ساعت زودتر به 
کم  ک موتر و مصرف روغنیات نیز  بامیان رسیدم. استهال

می باشد.«
کوتل  مسیر  از  ترانسپورت  »نرخ  می کند:  عالوه  او 

شوراهای  انتخابات  نتایج  »اعالم  می گوید:  خود  گزارش 
می سازد  آشکار  را  مواردی  تعویق  ماه ها  از  پس  والیتی 
کل  به صورت  را  انتخابات  آرای  جمع بندی  سیستم  که 
انتخابات  نتایج  مقایسه  می دهد.  قرار  پرسش  مورد 
ریاست جمهوری  انتخابات  اول  دور  و  والیتی  شوراهای 
نتایج 934  که  نشان می دهد  کشور  در سی ویک والیت 
گردیده  اعالم  ریاست جمهوری  انتخابات  برای  محل 
است.  نشده  اعالم  والیتی  شوراهای  انتخابات  برای  اما 
هم چنین نتایج 545 محل دیگر در این سی ویک والیت 
برای  ولی  شده  اعالم  والیتی  شوراهای  انتخابات  برای 

انتخابات ریاست جمهوری اعالم نشده است.«
 101 و  از مجموع هفده هزار  گزارش خود می افزاید  فیفا در 
که نتایج آن برای هر دو انتخابات ریاست جمهوری  محلی 
و شوراهای والیتی اعالم شده است، نتایج نودوسه درصد 

نیز  پروان  و  شیبر  کوتل  مسیر  به  نسبت  حاجیگک 
اجناس  باالی  نرخ  این  است،  ارزان تر  افغانی  یک صد 
دکانداران نیز تاثیر دارد و نفع آن به مردم محل می رسد.« 
والیت  بهسود  اول  حصه  ولسوال  امین یار،  شریف 
کابل-  شاهراه  بازنگهداشتن  می گوید:  میدان وردک 
کوتل حاجیگک از وظایف شرکت های  بامیان از مسیر 

ندارد.  مطابقت  هم  با  انتخابات  دو  هر  در  محالت  این 
گزارش، در نزدیک به سی درصد محالت  مطابق به این 
نامزدان  برای  صندوق ها  به  شده  ریخته  آرای  رای دهی 
آرای  به  نسبت  اول  دور  ریاست جمهوری  انتخابات 
والیتی   شوراهای  انتخابات  نامزدان  برای  شده  ریخته 
بیشتر بوده، اما در هفتاد درصد محالت دیگر آرای ریخته 
به  نسبت  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  برای  شده 
نامزدان انتخابات شوراهای والیتی بیشتر بوده است. در 
گزارش فیفا آمده است: »تفاوت آرا بین این دو انتخابات 
دو  هر  برای  نتایج 1621 محل  رای می باشد.  تا شش صد 
می دهد.  نشان  را  تفاوت  رای  صد  از  بیشتر  انتخابات 
نتایج  فورم  با  محالت  این  از  بسیاری  شده  اعالم  نتایج 

به دست آمده از محل رای دهی نیز مطابقت ندارد.«
ضربه به آینده انتخابات

موسسه  رییس  رشید،  محمدیوسف  همین حال،  در 
میان  اختالف  از  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
چگونگی  مورد  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
در  می گوید  کرده  نگرانی  ابراز  انتخاباتی  اصالحات 
دست  روی  اصالحاتی  برای  جدی  اقدامات  صورتی  که 
افغانستان  در  دموکراسی  و  انتخابات  آینده  نشود،  گرفته 
میان  گفت: »اختالفات  مواجه خواهد شد. وی  با خطر 
اصالحات  بحث  که  می شود  باعث  حکومت  رهبران 
بین  که  اختالفاتی  بگیرد.  خود  گرو  در  را  انتخاباتی 
کمیسیون  رییس  مورد  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
دارد،  وجود  دیگری  موارد  یا  و  انتخاباتی  اصالحات 
رهبران حکومت  که  ایجاب می کند  و  نگران کننده است 
در این باره تجدید نظر بکنند و باید این مساله از بحث 
گر ما به همین  گفتگو وارد صحنه عمل شود. در غیرآن، ا و 
شکل به پیش برویم نه تنها فرصت های زمانی را از دست 
می دهیم، بلکه می تواند انتخابات را آسیب پذیرتر بسازد 
و حتا می تواند آینده دموکراسی و انتخابات را به چالش 

بکشاند.«
ایجاد  برای  رییس جمهور  قبل،  ماه  یک  به  نزدیک 
فرمان  انتخاباتی  اصالحات  انجام  به منظور  کمیسیونی 
رهبران  که  اختالفاتی  به دلیل  کمیسیون  این  اما  داد، 
کنون به  تا بر سر رییس آن دارند،  حکومت وحدت ملی 
کشور،  کارش آغاز نکرده است. اشرف غنی، رییس جمهور 
شکریه بارکزی عضو مجلس نمایندگان را به عنوان رییس 
اما  بود،  برگزیده  انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون 
گزینش خانم بارکزی  عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی، با 
گفته می شود  کرده است. اخیرا  کرده و او را رد  مخالفت 
انتخابات  دیده بان  موسسه  رییس  سپین غر،  جانداد  که 
شده  برگزیده  کمیسیون  این  رییس  به عنوان  افغانستان 

است.

که  است  فارس  راهان  آباد  و  عمران  غلغله،  راه سازی 
طرف قراردادی ساختن این شاهراه می باشند.

شرکت های  کاری  »ساحه  می کند:  عالوه  امین یار 
بود،  باز  گذشته  گروپ و عمران در طول زمستان  غلغله 
شرکت  یک  که  فارس  راهان  آباد  راه سازی  شرکت  اما 
و  حاجیگک  کوتل  برف  کردن  ک  پا از  است  ایرانی 
بازنگهداشتن این مسیر، سر باز زده است.« این در حالی 
سرک  که  کوریا  »سم ون«  شرکت های  هنوز  تا  که  است 
 40 که  افغان کوریا  است،  کرده  کار  را  یکاولنگ  بامیان 
و  گروپ  کار می کند، غلغله  را  اول  بهسود  کیلومتر سرک 
بامیان  کابل  شاهراه  سرک  کیلومتر   40 حدود  که  عمران 
کارشان در فصل  کار می کنند، نگذاشتند سرک تحت  را 

زمستان مسدود بماند.
نتوانسته  هنوز  تا  که  فارس  راهان  ایران  شرکت  اما 
ککرک  کابل- بامیان از دهن دره  زیرساخت های سرک 
در  بهسود  اول  حصه  در  سیاسنگ  نقره  آب  تا  بامیان 
اثر  به  حاجیگک  کوتل  کند،  تکمیل  کارش  محدوده 
کاری آن شرکت مسدود بوده  برف های زمستای در ساحه 
کوتل های حاجیگک  کابل بامیان از مسیر  است. شاهراه 
که به اثر برف های  کشور باشد  و اونی شاید آخرین شاهراه 
گذشته و عدم مسوولیت پذیری ارگان های  زمستانی سال 
مسوول از ماه قوس سال 1393 تا هنوز به روی ترافیک 

مسدود بود.
یا  و  کسی  به  نیز  زمستان  طول  در  کوتل  این  کی  برف پا
گذار نشده بود. با آن که در قسمت  کدام شرکتی دیگر وا
نه  شیبر،  ولسوالی  نه  ارگانی  هیچ  شاهراه  این  بازگشایی 
آباد راهان فارس  بامیان و نه شرکت  ریاست فواید عامه 
کالو و  گذشته با یک حشر عمومی مردم  توجه نکرد، روز 
گردید و فعال عبور و  صدبرگ، به روی وسایط نقلیه باز 

مرور در آن جریان دارد.

 نوروز رجا- بامیان

 ظفرشاه رویی
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گوادر و کریدور سینکیانگ- 

پیامد های منطقه ای آن برای افغانستان
خطر سیاسی شدن 
نهادهای انتخاباتی

افغانستان  برای  کستان  پا و  چین  همکاری های  گسترش  تبعات 
دیپلوماسی  و  منطقه ای  دیپلوماسی  حوزه  دو  در  می توان  را 
دیپلوماسی  در  داد.  قرار  بررسی  مورد  افغانستان  فرامنطقه ای 
کستان، اولویت های  گسترش همکاری های چین و پا منطقه ای، 
سیاسی  رقابت های  برابر  در  را  آن  براساس  همکاری  و  اقتصادی 
از  پیدایش  بدو  از  که  کستانی  پا می دهد.  افزایش  کستان  پا
کشورهای منطقه بهره می برد، حاال  فرصت های امنیتی و سیاسی 
به سیاست های چین  توجه  با  اقتصاد- تجارت  به  مجبور است 
امنیتی  اولویت  تحول  منطقه ای،  به صورت  بنابراین  کند.  توجه 
کستان به اولویت اقتصادی و تجاری به صورت مستقیم بر منافع  پا
هم چنین  داشت.  خواهد  همراه  به  مثبت  تاثیر  افغانستان  ملی 
ملی  منافع  برای  مشترک  تهدید  را  تروریسم  اقتصادی،  اولویت 
کشورها تبدیل می کند و احتمال همکاری برای مبارزه با تروریسم، 
به جای رقابت را افزایش خواهد داد. در سوی دیگر طرح اتصال 
کاالهای  انتقال  و  افغانستان  به  گوادر  سینکیانگ-  کریدور 
تاجیکستان  احتماال  و  ترکمنستان  ازبکستان-  افغانستان- 

کشورها تاثیرگذار باشد.  می تواند به صورت مستقیم بر منافع این 
روابط  شدن  امنیتی  و  چین  و  کستان  پا نزدیکی  حال  عین  در 
تاثیر منفی برای دیپلوماسی فرامنطقه ای افغانستان به  کشور  این 
همراه دارد. امنیتی و رقابتی شدن روابط امریکا و چین در جنوب 
آسیا، سناریوی همکاری چین و امریکا در افغانستان را تضعیف 
می کند. با توجه به وجود پایگاه های نظامی  امریکا در افغانستان، 
برنامه های  افغانستان در  گرفته شدن  نادیده  از یک سو احتمال 
اقتصادی چین در منطقه افزایش می یابد و از سوی دیگر احتمال 
امکان پذیر  نیز  افغانستان  در  چین  و  امریکا  میان  رقابت  افزایش 

می گردد. 
کستان  گسترش رقابت چین و امریکا و پا با وجود این سناریو، برای 
در منطقه مانعی وجود دارد. تهدید تروریسم و بسترهای فرهنگی 
رقابت  گسترش  با  فرغانه  دره  سینگیانگ،   فتا،  در  افراط گرایی 
رقابت  افزایش می یابد.  از هر زمان دیگر  کشورها بیش  این  میان 
کشورها بسترهای تروریسم دولتی و جنگ های نیابتی را  میان این 
در منطقه و فرامنطقه افزایش می دهد. بروز این منازعات منافع و یا 
کشورهای منطقه را با تهدید روبه رو می سازد. از  اولویت اقتصادی 
کشورهای  این رو تروریسم و تهدید آن به مثابه اصل مشترک میان 
کاهش می دهد.  کشورهای فرا منطقه  منطقه، ظرفیت رقابت را با 
تعامالت  برای  چالش  بزرگ ترین  که  گفت  می توان  پایان  در 
امنیتی  انگیزه های  گوادر،  سینکیانگ-  کریدور  اقتصادی 
کستان  پا است.  گسترش  حال  در  تروریسم  وجود  و  کستان  پا
رقابت  برای  امنیتی  بهره وری  چین،  با  اقتصادی اش  روابط  از 
این  کرد،  خواهد  منطقه  در  امنیتی اش  هویت  گسترش  و  هند  با 
می کند.  تقویت  منطقه  در  را  تروریسم  بنیادی  به صورت  موضوع 
برنامه های  و  چین  نفع  به  بلندمدت  در  طرحی  چنین  تحقق 
اقتصادی اش در منطقه و به تبع آن برای افغانستان و دیپلوماسی 
که  است  افغانستان  الزم  این رو  از  بود.  نخواهد  فرامنطقه ای اش 
کشورهای  بر تهدید مشترک تروریسم به عنوان اصل مشترک میان 
به خصوص  منطقه  کشورهای  از  و  کند  کید  تا فرامنطقه  و  منطقه 
کستان و امریکا برای مبارزه با تروریسم، اقدامات عملی  چین و پا
برنامه های  در  افغانستان  شمولیت  بر  هم چنین  کند.  جستجو  را 
اقتصادی منطقه به مثابه طرحی ایجابی برای حذف تروریسم، 

کند.  می تواند منافع امنیتی- اقتصادی افغانستان را تامین 

را به چالش بکشد.
اشرفغنی

که پس از ماه ها جنجال بر سر نتیجه  اشرف غنی 
کرسی  به  سیاسی  توافق  یک  بنیاد  بر  انتخابات 
می کند  تصور  است،  زده  تکیه  ریاست جمهوری 
کامل نیست. او بر بنیاد  که مشروعیت حقوقی اش 
یک توافق نامه سیاسی با تقسیم مساویانه قدرت 
شد.  رییس جمهور  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا با 
دو  از  پس  که  است  آمده  سیاسی  توافق نامه  در 
برگزار شود  قانون اساسی  باید جرگه تعدیل  سال 
به  رییس جمهور  قانونی  صالحیت های  برخی  و 
رییس اجرایی به حیث نخست وزیر انتقال یابد. 
کمیسیون های  تا  کرد  خواهد  تالش  غنی  آقای 

انتخاباتی را در اختیار خود داشته باشد.
او  کرد، بیشتر هواداران  آقای غنی تالش خواهد 
ولسوالی ها  شوراهای  و  و  نمایندگان  مجلس  به 
انتقال  از  بتواند  سادگی  به  تا  کنند،  پیدا  راه 
صالحیت هایش به رییس اجرایی در لویه جرگه 

کند. قانون اساسی جلوگیری 
کترعبداهلل دا

جانبداری  علت  به  بار  دو  عبداهلل  کترعبداهلل  دا
کمیسیون های انتخاباتی، قربانی تقلب  مسووالن 
کمیسیون های  شده است. آقای عبداهلل هر دو بار 
کرده است. در متن  انتخاباتی را متهم به تقلب 
موافقت نامه سیاسی حکومت وحدت ملی آمده 
کمیسیون  حکومت،  تشکیل  از  پس  که  است 
به  آغاز  و  شود  تشکیل  انتخاباتی  نظام  اصالح 
کنون به شدت زیر فشار  کتر عبداهلل ا کند. دا کار 
را در  تا اصالحات جدی  قرار دارد،  هوادارانش 
گر موفق به  کشور به وجود آورد و ا نظام انتخاباتی 

کار نشود، برای بار سوم قربانی خواهد شد. این 
انتخابات  از  اطمینان  برای  نیز  عبداهلل  آقای 
تالش  ولسوالی  شوراهای  و  نمایندگان  مجلس 
در  خودش  نظر  مورد  افراد  تا  کرد،  خواهد 

کنند. کمیسیون های انتخاباتی راه پیدا 
مجلس  در  نتواند  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا گر  ا
در  را  کثریت  ا ولسوالی ها  شوراهای  و  نمایندگان 
به  اجرایی  ریاست  ُپست  باشد،  داشته  اختیار 

صدارت ارتقا پیدا نمی کند.
نتیجه

کسانی که  انتخابات یک روند سیاسی است؛ اما 
در راس نهادهای انتخاباتی قرار می گیرند، نباید 
داشته  قدرت  گروه های  به  سیاسی  وابستگی 
گر نهادهای انتخاباتی افغانستان زیر نام  باشند. ا
و  شود  تقسیم  قدرت  گروه های  میان  اصالحات 
گروه    های سیاسی  گر برگزار کنندگان انتخابات به  ا
بی طرف  انتخابات  مجریان  گر  ا و  باشند  وفادار 
از  بدتر  آینده  پارلمانی  انتخابات  نباشند، 

گذشته خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری 
باید  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  کنون  ا
شدن  سیاسی  از  که  کنند  جستجو  را  راه هایی 
انتخابات  و  شود  جلوگیری  انتخاباتی  نهادهای 

گردد. آزاد، عادالنه و شفاف برگزار 

افغانستان  شمال شرقی  و  جنوبی  مهم  کشور  دو  کستان  پا و  چین 
سیاست های  در  تحول  و  چین  اقتصادی  برنامه های  است. 
که به صورت  کستان از امنیتی به اقتصادی دو موضوعی است  پا
مستقیم و غیرمستقیم بر منافع ملی افغانستان تاثیر می گذارد. چین، 
به مثابه قدرتی بزرگ در آسیا، در جستجوی راه های تازه و منابع 
از  استوارتر  اروپا،  و  افریقا  خاورمیانه،  بازارهای  در  انرژی  بیشتر 
گام برداشته است. در سفر اخیر رییس جمهور  گذشته به سوی جلو 
کریدور جدیدی از مناطق غربی چین،  سینکیانگ براساس  چین، 
مناطق  تا  کستان  پا سمت  به  غربی(  مناطق  )مرفه سازی  طرح 
گردیده است. در  گوادر در دریای عرب تقویت  جنوبی به بندر 
این سفر 46 میلیارد دالر به 51 پروژه ای اختصاص داده شده است 
کریدور را تقویت می کند.  که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم این 
کستان می تواند در دو حوزه  پا و سرمایه گذاری چین در  این سفر 

تعامالت سیاسی- اقتصادی منطقه را متحول سازد. 
اول؛ رقابتی شدن بازار اقتصادی منطقه: چین در امتداد طرح ها 
)هند  جنوب شرق  سمت  به  استراتژیکش  ترانزیتی  راه های  و 
احتماال  تاجیکستان-  )قرغیزستان،  غرب  سمت  به  نیپال(  و 
آذربایجان-  خزر-  دریای  ترکمنستان-  ازبکستان-  افغانستان- 
تالش  غرب  جنوب  سمت  به  حاال  و  ترکیه(  و  اروپا  گرجستان- 
متصل  گوادر  طریق  از  عرب  دریای  به  را  غربی اش  مناطق  دارد 
که چندی بعد  کشوری  کستان؛  بسازد. سرمایه گذاری چین در پا
از پیدایش، همکار و هم پیمان استراتژیک امریکا بوده و پس از 
کشته شدن بن الدن، حاال در بیانیه های خویش بیش از هر زمان 
کید می کند. چین با  دیگر بر منافع اختالفی و متعارض با امریکا تا
استفاده از این فرصت از طریق سرمایه گذاری های اقتصادی در 
گوادر تالش می کند در دروازه  آزاد تجاری در  بندر  و  کشور  این 
چین  کند.  تثبیت  را  خویش  جایگاه  عرب،  خلیج  استراتژیک 
که از این بندر به عنوان یک نقطه استراتژیک  کرد  تالش خواهد 
را  خاورمیانه  استراتژیک  نقاط  دیگر  تجاری،  اقتصادی- 
کم اهمیت  را  عربی  متحده  امارات  در  دبی  بندر  به خصوص 

نماید. 
گسترش رقابت: با توجه به ماهیت  دوم؛ تقویت دوستان چینی و 
کستان،  پا گوادر  بندر  در  چین  اقتصادی  سرمایه گذاری  دولتی 
از  سرمایه گذاری ها  مرکانتیلیستی،  این  تیوری های  براساس 
و  یافت  خواهد  تحول  امنیتی  ماهیت  به  اقتصادی اش  ماهیت 
آسیا  جنوب  در  امنیتی اش  سیاسی  هویت  به  توجه  با  کستان  پا
ماهیت  چین  با  را  روابطش  دیگر  زمان  هر  از  بیش  خاورمیانه،  و 
امنیتی خواهد داد. درخواست 8 زیردریایی با توانمندی پرتاپ 
کستان را در معادالت امنیتی و سیاسی  بمب هسته ای، موقعیت پا
توازن  اهرم  به عنوان  کستان  پا برای  چین  برد.  خواهد  باال  منطقه 
امنیتی در تعامل با قدرت های دیگر برای چند دهه آینده اولویت 
سو  یک  از  چین  دیگر  سوی  در  کرد.  خواهد  پیدا  یک  درجه 
سوی  از  و  کرده  استراتژیک  بندری  در  سودآور  سرمایه گذاری 
دیگر بر تعداد هم پیمانان و دوستان چین در معادالت سیاسی و 
کستان،  اقتصادی منطقه و جهان افزوده شده است. اما نگرش پا
کشور را می تواند به مثابه یک نقطه اختالف زا،  برای رقابت  این 
گسترش  کند. بر این اساس  امریکا و چین در جنوب آسیا تبدیل 
کستان می تواند حوزه ای دیگر  رقابت با حضور امنیتی و سیاسی پا
کنار شرق دور )آسیا پسفیک( در  بر رقابت های امریکا و چین در 

آسیای جنوبی بیافریند. 

پس از آن که انتخابات 24 جوزای 1393جنجالی 
به ویژه  انتخاباتی  کمیسیون های  شد،  بحرانی  و 
کمیسیون مستقل انتخابات، اعتبارش را از دست 
روند  به  مردم  اعتماد  دوباره  احیای  برای  داد. 
انتخاباتی  نهاد های  که  است  نیاز  انتخابات، 

اصالح شوند. 
در  اصالحات  آمدن  که  دارد  وجود  خطری  اما 
نهاد های انتخاباتی به سیاسی شدن این نهادها 
زیر  دیگر  بار  کمیسیون ها  استقالل  و  بیانجامد 
رییس جمهور  که  می رسد  به نظر  برود.  پرسش 
اجرایی  رییس  و  کنونی  رییس جمهور  پیشین، 
بیشترین  انتخاباتی  نهادهای  در  تا  می خواهند 

نفوذ را داشته باشند. 
کرزی حامد

کرزی  کمیت  انتخاباتی در دوره حا قوانین  تمام 
به اجرا در آمد و هر دو انتخابات جنجال برانگیز 
کرزی  کنون آقای  1393 زیر نظر او مدیریت شد. ا
کمیسیون های انتخاباتی است  حامی پروپاقرص 
کمیسیون ها  این  و ظاهرا مخالف اصالحات در 

می باشد.
کرزی در نهادهای انتخاباتی  گر به خواست آقای  ا
آینده  پارلمانی  انتخابات  آید،  به وجود  تغییراتی 
گذشته  ریاست جمهوری  انتخابات  از  بدتر 

خواهد بود.
کرزی برای انتخابات کمیسیونهای چرا

مهماند؟
حکومت  رهبران  تا  داشت،  انتظار  کرزی  حامد 
لقب  غنی،  رییس جمهور  به ویژه  ملی  وحدت 
با  تنها  اما  بدهند؛  او  به  را  افغانستان  ملی  رهبر 
کرزی،  حامد  نام  به  کابل  فرودگاه  نام گذاری 
کردند و چند باری در محافل رسمی تنها  بسنده 
کرزی در زبان به عنوان رهبر ملی یاد شد.  از حامد 
کرزی انتظار داشت »رهبری ملی افغانستان«  اما 
تصمیم گیری  و  اجرایی  ویژه  صالحیت های 

داشته باشد نه تشریفاتی.
که رییس جمهور  از سویی هم، دیده شده است 
کردن  منزوی  در  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا و  غنی 
دردسرساز  آن ها  برای  می تواند  که  کرزی  حامد 
حکومت  رهبر  دو  هر  دارند.  نظر  توافق  باشد، 
کرزی  حامد  با  کابینه  معرفی  در  ملی  وحدت 
که وفادار  مشورت نکردند. هم چنین تمام افرادی 
کرزی بودند از شورای امنیت ملی و اداره امور  به 
کرزی در  برکنار شدند و هر دو رهبر تالش دارند تا 

گیرد. حاشیه قرار 
کمیسیون های انتخاباتی  که حامی  کرزی  کنون  ا
در  موجود  کمیشنران  تا  دارد  تالش  است، 
انتخابات  در  تا  شوند،  حفظ  کمیسیون ها  این 
راه  پارلمان  به  نظرش  مورد  افراد  آینده  پارلمانی 
پارلمان  در  بتواند  کرزی  حامد  گر  ا کنند.  پیدا 
به  باشد،  داشته  طرفدار  ولسوالی ها  شوراهای  و 
در  را  خواسته هایش  توانست  خواهد  سادگی 
در  و  کند  اساسی عملی  قانون  تعدیل  لویه جرگه 
تحوالت قدرت نیز رهبران حکومت وحدت ملی 
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اما موجودیت آب فراوان شیرین، که 
بسیاری از کشورهای منطقه از آن 

محرومند، افغانستان را به کشوری 
غنی و سرشار از منابع مهم آب 

آشامیدنی آسیای میانه تبدیل کرده 
است.

هم اکنون آب رودخانه های هریرود 
و هیرمند وارد ایران و ترکمسنتان 

می شود، آب حوزه آبی جنوب 
هندوکش و سفیدکوه به پاکستان 

و رودخانه سند می ریزد. آب های 
فراوان حوزه آب پامیر و شمال 

هندوکش به دریاچه اورال سرازیر 
می شود، آب رود مرغاب نیز به 

ترکمنستان می ریزد و در نهایت 
آب های فراوان رودخانه آمو نیز به 
ازبکستان و دریاچه اورال می رود. 
از همه این منابع آبی، افغانستان 

حداقل در تاریخ معاصر خود کم ترین 
بهره را برده است.

ميان ايران و کويت در مورد صادرات و انتقال آب به 
امضا رسيده است. به اساس اين تفاهم نامه قراراست 
ميليون   ٩٠٠ ساالنه  سى ساله،  دوره  يک  طى  که 
الزور  منطقه  به  ايران  کرخه  سد  از  آب  مترمکعب 
صادرات  شود.  داده  انتقال  لوله  خط  توسط  کويت 
اين مقدار آب براى دولت ايران ساالنه بيشتر از يک 

ميليارد دالر درآمد به همراه خواهد داشت.
کشورهاى  به  آب  فروش  با  مى تواند  نيز  افغانستان 
همسايه، پول زيادى را به سرمايه ملى کشور بيفزايد.

خشکى  در  محاط  افغانستان  بحر:  به  شدن  نزديک 
است و به بحر راه ندارد، به همين دليل ترانزيت کاال 
چالش  يک  به  افغانستان  به  کشورها  از  بسيارى  از 

عمده تبديل شده است.
و  ايران  شرق  ترانزيت  دروازه  چابهار  ميان  اين  در 
منطقه اى استراتژيک براى توسعه صنعت ترانزيت به 
افغانستان محسوب مى شود. اين منطقه در شرق تنگه 

اقيانوس هند در مسير  هرمز و درياى عمان و شمال 
قرار  اروپا  و  افريقا، آسيا  به  خطوط اصلى کشتيرانى 
ترانزيتى  و  ارتباطى  راه  به عنوان کوتاه ترين  و  گرفته 
کشورهاى آسياى ميانه و افغانستان به بازارهاى خليج، 

شرق افريقا و ديگر نقاط جهان مطرح است.
افغانستان به جز مسير چابهار به ميلک، امکان ارتباط 

دريايى مناسب ديگرى ندارد.
بندر چابهار يکى از 14 نقطه استراتژيک دنياست و از 
طرفى يکى از 1٠ بندر مهم جهان محسوب مى شود. 
به عالوه، براى توسعه و صادرات کاال به ديگر مناطق 
است.  امن  و  مطمين  گذرگاهى  چابهار  بندر  جهان 
امروزه کشورهاى مختلف جهان رغبت زيادى براى 
سرمايه گذارى در بندر چابهار ايران دارند، افغانستان 
مى تواند در ازاى دسترسى به بندر چابهار نيز به ايران 

آب بدهد.
بخشى  سرازير کردن  با  افغانستان  بسيارى ها،  باور  به 
از آب هاى رودخانه هاى غربى اش به سمت ايران حتا 
اگر بتواند به توافق برسد بسيارى از مشکالتى که در 

بخش هاى ديگر دارد حل خواهد شد.
معافيت هاى  جمله  از  ويژه  امکانات  مى تواند  ايران 
گمرکى و ويزا براى بازرگانان افغان در بندر چابهار 
فراهم سازد و راه آهن چابهار- زاهدان را براى اين 

مقصود به زرنج وصل کند.
افغانستان نيز مى تواند به مقدارى آب به منطقه سيستان 
سيستان  منطقه  حالت  اين  در  و  کند  سرازير  ايران 
سيراب مى شود و مشکل آب آشاميدنى مردم منطقه 

حل مى گردد.
افغان  شرکت هاى  و  بازرگانان  ويژه  حضور  با 
با يک سرى  مى تواند  هم  زيادى  فرصت هاى شغلى 
قانون گذارى ها براى جوانان منطقه ايجاد شود و اين 
کاهش  و  امنيت  افزايش  به  حدى  تا  مى تواند  خود 

قاچاق مواد مخدر کمک کند.
هم چنين موضوع آب در برابر نفت را نيز نبايد ناديده 

گرفت.
2. بهره امنیتی

در  افغانستان  خاک  بر  پاکستان  موشکى  حمالت 
برجاى  زيادى  زخمى هاى  و  کشته  اخير،  سال هاى 
گذاشت. در اين ميان گمانه زنى هايى وجود دارد که 
نگران سدى است که در کنر ساخته  پاکستان  گويا 
قطع  را  پاکستان  سمت  به  آب  جريان  و  مى شود 
مى کند. سيد فضل اهلل وحيدى زمانى والى کنر بارها 
موشک پرانى هاى  انگيزه  و  کرد  اشاره  مساله  اين  به 
پاکستان را آب هاى شيرين افغانستان در کنر دانست.

غرب  در  که  است  شده  متهم  بارها  ايران  هم چنان 
افغانستان ناامنى به راه انداخته و خواستار اعمار نشدن 
سد بزرگ سلما است، هرچند ايران همواره آن  را رد 

کرده است.
تفاهم  مذاکره،  با  ميان  اين  افغانستان مى تواند در  اما 
سرشار  آب  از  حساب شده،  ديپلوماسى  يک  و 
بهره  نيز  افغانستان  در  امنيت  سود  به  رودخانه هايش 
افغانستان  شيرين  آب هاى  که  معنى  اين  به  ببرد؛ 
که  کشورهايى  بر  باشد  فشارى  اهرم  مى تواند 
مى توانند در تامين امنيت در افغانستان نقش به سزايى 

داشته باشند.
پاکستان  ايران،  در  افغان  مهاجر  ميليون ها  هم چنان 
مواد  از  مى توانند  اورال  درياى  حوزه  کشورهاى  و 

تفاهم نامه هايى از اين دست بهره ببرند.
باز شدن گره مشکل  به هر حال آن چه مسلم است، 
بى آبى و يا کم آبى شمارى از کشورهاى همسايه، به 
دست افغانستان است و باز شدن گره مشکالت امنيتى 

و اقتصاد افغانستان نيز به دست آنان.
با  افغانستان توان مديريت يک ديپلوماسى موفق  آيا 
توجه به اهرمى را که در دست دارد خواهد داشت؟ 
پاسخ به اين سوال را زمان پاسخ خواهد داد و اين که 
آن  از  چگونه  کشور  ديپلوماسى  دستگاه  بازيگران 

بهره مى برند.
افغانستان  سود  به  تنها  آب«  »ديپلوماسى  بدون شک 
محيط زيست  به  مى تواند  معضالت  اين  حل  نيست، 
آن سوى  در  را  زيادى  مردم  کند،  کمک  منطقه 
مرزهاى افغانستان از تشنگى برهاند و تاالب هاى تشنه 

را دوباره سيراب گرداند.
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در  براى گفتن  بسيارى  نفت حرف هاى  به جاى  آب 
جهان خواهد داشت.

افغانستان به بحر راه ندارد، کم ترين فاصله افغانستان 
شور  بحر  آب  چند  هر  است،  کيلومتر   5٠٠ بحر  به 
اما  است،  زنده  موجودات  براى  استفاده  غيرقابل  و 
احتمال  راه ها،  فاصله  ساختن  نزديک  به دليل  بحر 
اقتصادى  مسايل  و  آن  حاشيه  در  نفت  موجوديت 
ديگر از منابع مهم درآمد کشورهايى است که به آن 

متصل اند.
شيرين،  فراوان  آب  موجوديت  اما  ميان  اين  در 
محرومند،  آن  از  منطقه  کشورهاى  از  بسيارى  که 
مهم  منابع  از  و سرشار  غنى  به کشورى  را  افغانستان 

آب آشاميدنى آسياى ميانه تبديل کرده است.
اکنون آب رودخانه هاى هريرود و هيرمند وارد  هم 
ترکمسنتان مى شود، آب حوزه آبى جنوب  و  ايران 
سند  رودخانه  و  پاکستان  به  سفيدکوه  و  هندوکش 
شمال  و  پامير  آب  حوزه  فراوان  آب هاى  مى ريزد. 
هندوکش به درياچه اورال سرازير مى شود، آب رود 
مرغاب نيز به ترکمنستان مى ريزد و در نهايت آب هاى 
فراوان رودخانه آمو نيز به ازبکستان و درياچه اورال 
در  افغانستان حداقل  آبى،  منابع  اين  از همه  مى رود. 

تاريخ معاصر خود کم ترين بهره را برده است.
دست باز افغانستان برای دیپلوماسی آب

از  جزيى  اخير  سال هاى  در  آب،  ديپلوماسى 
آب  که  شده است  دولت هايى  خارجى  سياست هاى 
شيرين از آن جا سرچشمه مى گيرد. هر چند در برخى 
کشورهاى  کردن  متقاعد  همسايه،  کشورهاى  از 
به کشورشان  براى وارد کردن آب  »باالدست« آب 
را هم »ديپلوماسى آب« ناميده اند، اما منفعت هميشه 

از آن صادرکنندگان آب بوده است.
از آب  تثبيت کرد که  ارزش آب را زمانى مى توان 
براى  منبعى  و  سياسى  چانه زنى  براى  ابزار،  به عنوان 
استفاده  اشکال  از  استفاده کرد. يکى  داخلى  درآمد 
از آب به عنوان منبع درآمد داخلى، واگذارى مقدار 
به  نيازمند  براى کشور هاى  پول  بدل  در  اضافى آب 

آب است.
1. بهره اقتصادی

فروش آب: در قسمت استفاده پولى از آب مثال هاى 
زيادى وجود دارد چنان که اياالت متحده براى يک 
مترمکعب آب نوشيدنى به کانادا 5 سنت مى پردازد، 
ترکيه در برابر يک مترمکعب آب مبلغ 12 سنت به 
بلغاريا مى پردازد و هم چنان در اين اواخر تفاهم نامه اى 

افغانستان با آن که کشورى است محاط به خشکه، اما 
به دليل دارا بودن رودخانه هاى سرشار از آب شيرين 
منطقه  در  شيرين  آب  منابع  بزرگ ترين  از  يکى  به 
تبديل شده است. بسيارى از همسايه هاى کشور حاال 
در  که  است  رودخانه هايى  سوى  به  اميدشان  چشم 

»باالدست« در افغانستان قرار دارند.
آب  و  انرژى  وزارت  سوى  از  شده  ارايه  آمار  بنابر 
ذخاير  تجديدشونده  ظرفيت  مجموع  افغانستان، 
آب هاى سطحى در سال، 5۷ ميليارد مترمکعب است 
که از جمله آن 21 ميليارد مترمکعب استفاده مى شود 
و به دليل نبود ذخاير، کانال ها و جوى ها، ۳۶ ميليارد 

آن ضايع مى گردد.
افغانستان هر  زمينى در  زير  هم چنان ذخاير آب هاى 
سال 1۸ ميليارد مترمکعب است که تنها از ۳ ميليارد 

مترمکعب آن استفاده مى شود.
افزایش نیاز جهان به آب شیرین

تمام  براى  بنيادى  نياز  يک  به عنوان  شيرين  آب 
محصوالت  و  حيوانات  انسان،  زنده،  موجودات 
بهداشت  زراعتى مطرح است. طبق گزارش سازمان 
انجام امور صحى خود  جهانى هر فرد در روز براى 
نيازمند 2٠ ليتر آب شيرين است. به نوعى برابر با ۷٫۳ 

مترمعکب براى هر نفر در يک سال.
آمار هم چنان نشان مى دهد که طى هفت دهه گذشته 
جمعيت جهان روبه افزايش بوده و اين امر باعث شده 
است که مصرف امروز آب در جهان ۶ برابر ۷٠ سال 

قبل باشد.
در  افغانستان  که  استراتژيکى  منطقه  در  ميان  اين  در 
آن قرار گرفته است، برخى از کشورهاى خاورميانه 
و آسياى ميانه از کشورهاى خشک و کم آب جهان 
به شمار مى روند. در اين منطقه دو کشور داراى منابع 

سرشار آب شيرين اند: »ترکيه« و »افغانستان«.
به  منجر  مناطق  برخى  در  آشاميدنى  آب  کمبود 
کاهش شديد کشت محصوالت زراعتى شده و در 
برخى از مناطق نيز تاالب ها را خشکانده و بى کارى 

را در ميان مردم به بار آورده است.
طالی روان افغانستان 

جنگ و نبود حاکميت هاى مقتدر در افغانستان به ويژه 
در سه- چهار دهه اخير باعث شده است که ميلياردها 
پيرامون مان  کشورهاى  به  افغانستان  آب  مترمکعب 
لقب  اين  سال ها  در  که  شيرينى  آب  شود.  سرازير 

»طالى روان« گرفته است.
دور  نه چندان  آينده اى  در  که  دارند  باور  بسيارى ها 

 وحید پیمان

»دیپلوماسی آب«
فرصتی تاریخی در عرصه سیاست خارجی
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سهم زنان به چهار وزیر محدود نشود

حضور و مشارکت زنان در سطوح باالیی حکومت وحدت ملی کم کم روحیه 
زن ستیزانه را در جامعه کاهش می دهد و سبب می شود تا در الیه های 

دیگر جامعه نیز زنان نقش و جایگاه شان را دریابند.  
فرهنگ مردساالر با رسوم و سنت های اطاعت طلبانه از زنان، هنوز در 

الیه های مختلف اجتماع وجود دارد و به مبارزه مستمر و پایدار نیاز است 
تا چنین باورهایی کم کم جایش را به مساوات و برابری بدهد. چنین 

فرهنگی سبب شده است تا حضور و مشارکت نیمی از پیکر جامعه، عمال 
انکار شود.

بررسی فعالیت داعش در افغانستان توسط امریکا

 دای چوبانی

زمان  یک  عده  این  کتاب خرها: 
کتاب  سه  دو-  و  می شوند  جوگیر 
را در یک روز می خرند. وقتی خانه 
برگشتند، زود زود کتاب ها را ورق 
نقشه ها  و  عکس ها  روی  می زنند، 
زوم می کنند و در نیم ساعت درک 
می کنند که همه موضوعات کتاب ها 
سر  می گیرند  تصمیم  است.  آشنا 
بخوانند.  مفصل  را  کتاب ها  فرصت 
این فرصت هیچ وقت میسر نمی شود. 
سال آینده دوباره کتاب می خرند و 
یاد کتاب های پارسال می افتند که تا 

حال حتما گم شده. 
کتاب  این ها  شروع کن ها:  کتاب 
صفحه  تا  و  می کنند  شروع  را 
می خوانند.  تمام  شوق  به  چهل ودو 
هفته  یک  و  می برد  خواب شان  بعد 
که  می آید  یادشان  دوباره  بعد 
بخوانند.  باید  را  چهل وسه  صفحه 
کن  خسته  خیلی  موضوع  می بینند 
است و تعجب می کنند که تا صفحه 
کتاب  خوانده اند.  چگونه  چهل ودو 
و  آش  همان  و  می گیرند  را  دوم 
شصت ویک  صفحه  لگن.  همان 
را  آن ها  مبارک  دست  وقت  هیچ 

لمس نمی کند. 
کتاب  گیرشان  هر  کتاب خور ها: 
در  تشناب،  در  می خوانند.  می آید، 
دکان، در موتر، در حوض آب بازی 
کتاب  خوردن  غذا  وقت  در  حتا  و 
اعضای  همه  تقریبا  می خوانند. 
در  و  متنفرند  افراد  این  از  خانواده 
مورد هوش آن ها مالحظه دارند. هر 
نویسنده  با  می خوانند،  که  را  کتاب 
کتاب  آن  ولو  موافق اند؛  کامال  آن 

»الرشود« باشد. 
از  عده  این  فتوکاپی:  ماشین های 
برخورداراند.  خوب تر  تحصیالت 
هر  و  می خوانند  کتاب  هدفمند 
حداقل  می خوانند،  که  را  کتابی 
دیگر  کتابچه  در  قلم  با  را  آن  نیم 
از خواندن  بعد  یادداشت می گیرند. 
هر دو کتاب، یک کتاب می نویسند. 
که  می کنند  شکایت  جا  هر  بعدش 
کتاب  روی  پول  افغانستان  مردم 
فرهنگ  و  نمی کنند  مصرف 
افغانستان  در  هنوز  کتاب خوانی 
از گوش  این ها  نیفتاده. درد دل  جا 

کردن است.

انواع کتاب خوان های 
افغانستان
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باورهایی  چنین  تا  است  نیاز  پایدار  و  مستمر  مبارزه  به 
چنین  بدهد.  برابری  و  مساوات  به  را  جایش  کم کم 
فرهنگی سبب شده است تا حضور و مشارکت نیمی از 
پیکر جامعه، عمال انکار شود. این باورها است که زنان 
را در کنج خانه ها کشانده و فرصت های تعلیم، تحصیل 

و کار را از آن ها گرفته است. 
 ما در قرن 21 نیاز داریم تا از الک پوسیده ی گذشته 
براییم، از نو بیندیشیم و بیش از این زمینه طرد زنان را 
نامزدوزیران  از  تن  چهار  این که  از  پس  نکنیم.  فراهم 
زن از پارلمان رای اعتماد گرفتند این امید در بین زنان 
با وعده هایی که  افغانستان  زنده شد که رهبری دولت 
قبال برای مشارکت و حضور زنان در بخش ها و ادارات 
اراده ی  و  می کند  عمل  بودند،  داده  دولت  مختلف 
به  رابطه  در  مشارکت  و  برابری  عدالت،  برای  جدی 

زنان وجود دارد. 
کابینه  در  وزیر  چهار  حضور  به  تنها  زنان  مشارکت 
را  پست هایی  باید  افغانستان  دولت  نمی شود.  محدود 
در قوه قضاییه نیز برای زنان در نظر گیرد. حضور زنان 

افغانستان، در عملیات شان از این گروه تندرو رهنمایی 
و یا حمایت مستقیمی دریافت کرده باشد.

سخنگوی  هارف،  مری  امریکا،  صدای  گزارش  به 
»تیم های  است:  گفته  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 

در قضا با توجه به مشکالت و گرفتاری هایی که زنان 
هنوز  متاسفانه  است.  حیاتی  و  اهمیت  با  بسیار  دارند، 
عدلی جدی  نهادهای  و  سارنوالی ها  در  زنان  شکایات 
به جای  که  می دهند  نشان  بررسی ها  نمی شود.  گرفته 
را  زنان  علیه  خشونت  قضایای  میانجی گران  محکمه، 
حل می کنند، آن هم در شرایطی که زنان قربانی حضور 
ندارند و باید فیصله هایی که توسط میانجی گران گرفته 

می شود مورد قبول قرار گیرد. 
دارد.  اهمیت  بسیار  نیز  سارنوالی ها  در  زنان  حضور 
تاکنون زنان اندکی در سارنوالی ها کار می کنند و همین 
تصمیم گیری  و  اجرایی  صالحیت های  از  نیز  تعداد 
حضور  سارنوالی ها  در  زنان  وقتی  نیستند.  برخوردار 
را  شکایات شان  چگونه  قربانی  زنان  باشند،  نداشته 
درج کنند. در حالی که اگر سارنواالن زن بیشتر شود، 
بازگو کنند.  به راحتی مشکالت شان را  زنان می توانند 
نمی خواهند  قربانی  زنان  که  اساسی  دالیل  از  یکی 
در  زن  سارنواالن  نبود  کنند،  رسمی  را  شکایات شان 
زنانی که  موارد،  برخی  در  متاسفانه  است.  سارنوالی ها 
قربانی خشونت می شوند با آن ها به عنوان مجرم برخورد 

می کنند. 
نکته مهم دیگر این است که حضور چهار زن در کابینه 
دیگر  اداره های  در  زنان  مشارکت  برای  را  راه  نباید 
در  را  مثبت  تبعیض  باید  وزارت خانه ها  ببندد.  دولتی 
مورد دختران و زنانی که می خواهند در ادارات دولتی 
تحصیل کرده  زنان  گیرد.  نظر  در  شوند،  کار  صاحب 
وزارت خانه ها،  بخش های  تمام  در  که  امیدوارند 
داشته  کافی  حضور  مستقل  ریاست های  و  معینیت ها 

باشند.
آن ها  می دهند  تشکیل  را  ما  جامعه   پیکر  از  نیمی  زنان 
نیمی از درد و اندوه سال ها جنگ و بدبختی را با خود 
حمل کرده اند. حاال نیاز است که زنان به اندازه سهم و 
نقش شان مصدر خدمت شوند. ما نمی توانیم از برابری و 
عدالت در جامعه ای سخن بگوییم که حقوق و امتیازات 

نیمی از مردمان کشور آگاهانه نادیده گرفته شود. 
به  آغاز  روزهای  نخستین  در  افغانستان  دولت  رهبری 
زمان  حاال  داشت.  کارش، حرف وحدیث های خوبی 
آن فرا رسیده که این وعده ها را عملی کنند و به مردم 
برای  گذرا  شعارهای  تنها  وعده ها  آن  که  دهند  نشان 

گرفتن رای از مردم نبوده است. 
رهبران به یاد دارند که در شانزدهم حمل سال گذشته، 
زنان دوشادوش مردان از خانه ها برآمدند، دسته دسته به 
پای صندوق های رای رفتند و برای فردای آباد و تامین 
عدالت، با وجود تهدیدها و محدودیت ها رای دادند تا 
روزی شاهد، بهروزی، عدالت و حضور در بخش های 

کلیدی ساختار نظام باشند.

در  آیا  که  هستند  مساله  این  بررسی  مشغول  هنوز  ما 
داعش  با  عملیاتی  وابستگی  واقعا  عناصری  افغانستان 
مستقر در سوریه و عراق دارند یا این که این وابستگی 
بیشتر جنبه فکری و غیره را دارد. در این مقطع زمانی، 
یا  آیدیالوژیک  عمدتا  وابستگی  این  که  می کنیم  فکر 

فکری بوده و عملیاتی نیست.«
مسوولیت  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
به  آباد،  جالل  شهر  در  گذشته  هفته  خونین  رویداد 
گروه داعش نسبت داده شده است. در این رویداد ده ها 

غیرنظامی کشته و مجروح شدند.
یک سخنگوی ناتو نیز در افغانستان اما گفته است که تا 
کنون شواهدی مبنی بر دست داشتن گروه تروریستی 
داعش در حمله مرگبار شهر جالل آباد در دست نیست. 
ناتو گفته اند که احتماال طالبان حمله مرگبار  مقام های 
بیشترین  که  آنجا  از  و  باشند  داده  انجام  را  آباد  جالل 
قربانیان آن غیرنظامیان بودند، از پذیرفتن مسوولیت این 

رویداد شانه خالی کردند.

رای  پارلمان  از  توانستند  زن  چهار  کابینه،  تکمیل  با 
و  محرومیت ها  به  توجه  با  اما  آورند.  به دست  اعتماد 
این چهار  افغانستان،  مشکالت گسترده زنان در جامعه 
به  افغانستان  به معنای دسترسی همه زنان  زن نمی تواند 
حقوق شان تلقی شود. حضور زنان در قدرت و سیاست 
هنوزهم نمادین است. مشارکت زنان در سطوح مختلف 
حکومتداری و قدرت زمانی تمثیل شده می تواند که این 
قشر جامعه در تمام سطوح حضور داشته باشد، تصمیم 
محرومیت های  شود.  اجرایی  تصمیم هایش  و  بگیرد 
سیاسی،  صحنه های  در  آن ها  غیابت  و  زنان  تاریخی 
شکل  به  نه  زنان  تا  دارد  نیاز  اجتماعی  و  اقتصادی 

سمبولیک، بلکه در عمل در قدرت سهیم شوند.
حکومت  باالیی  سطوح  در  زنان  مشارکت  و  حضور 
جامعه  در  را  زن ستیزانه  روحیه  کم کم  ملی  وحدت 
دیگر  الیه های  در  تا  می شود  سبب  و  می دهد  کاهش 

جامعه نیز زنان نقش و جایگاه شان را دریابند.  
فرهنگ مردساالر با رسوم و سنت های اطاعت طلبانه از 
و  دارد  اجتماع وجود  هنوز در الیه های مختلف  زنان، 

می گوید  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت 
داعش  تروریستی  فعالیت گروه  باره  در  که گزارش ها 
در افغانستان را مشاهده کرده اما هنوز شواهدی وجود 
بدست ندارند که نشان دهد عناصر طرفدار داعش در 

پرستو یاری
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طاقت  بازنشتگی  دوران  می گوید  منچستریونایتد  سابق  سرمربی 
فوتبال صحبت  به  بازگشت  به  تمایل خود  از  فرساست و همچنین 

کرد.
کرد،  مربیگری  منچستریونایتد  در  سال   27 که  فرگوسن  آلکس  سر 
در حال حاضر دوران بازنشستگی را سپری می کند. البته این عاشق 
ورزشگاه ها  در  را  خود  محبوب  تیم  بازی های  هم  هنوز  منچستری 

دنبال می کند و نمی تواند از تیمش دور باشد.
که  این مربی اسکاتلندی در سال 2013 پس از 39 سال مربیگری 
از  همیشه  برای  بود،  کرده  سپری  اولدترافورد  در  را  آن  از  سال   27
خیریه،  کارهای  در  پس  آن  از  او  کرد.  خداحافظی  فوتبال  دنیای 
کرده  قبول سفیری سازمان های مختلف و پروژه های دیگری شرکت 

کردن با روال جدید زندگی اش را امری مشکل می داند. اما عادت 
در  خود  سابق  تیم  شرایط  باره  در  منچستریونایتد  سابق  سرمربی 
کرد. شاید برنامه  گفت: منچستریونایتد همه را متعجب  این فصل 
کنیم  تصور  حتی  که  نمی داد  اجازه  فصل  این  در  بازی ها  فشرده 
بسیار خوب  فان خال  تیم  قهرمانان می گیرد ولی  تیم سهمیه لیگ 
کسب  برای  تیم  ماموریت  می کنم  فکر  کرد.  عمل  شده  حساب  و 

سهمیه لیگ قهرمانان انجام شده است.
که در آستانه قهرمانی  او درباره دوست و رقیب سابق خود مورینیو 
ژوزه چه حسی دارد  گفت: می دانم  برتر است  با چلسی در لیگ 
وقتی از تیمش بابت فوتبال زشت انتقاد می شود. او مربی خالقی 
یونایتد  با  بازی  در  می خواهد.  چه  بازیکنانش  از  می داند  و  است 
که از بازیکنانش چه خواسته بود. بازیکنان، او  کامال مشخص بود 
را دوست دارند و این برای یک مربی بسیار مهم است. فصل بعد 
کارش سخت تر خواهد شد. فکر می کنم فصل آینده منچستریونایتد 

و چلسی مدعیان قهرمانی در لیگ برتر باشند.

به دست  کسفورد  آ دانشگاه  در  که  تحقیقاتی  نتیجه  در 
متعلمین  و  دانش آموان  که  است  شده  مشخص  آمده 
میان  در  ورزش  ساعت  دو  انجام  به  نیاز  روزانه  حداقل 
که  معنا  این  به  دارند؛  خویش  درسی  برنامه های  سایر 
کریکولم  ورزش باید به عنوان یک درس اساسی در متود و 

درس مکاتب جای بگیرد.
بدون هیچ گونه شک و تردیدی، لزوم برنامه های آموزشی 
این  نیازهای  اساسی ترین  از  یکی  متعلمین  برای  ورزشی 
که ورزش عالوه بر این که  قشر از افراد جامعه می باشد، چرا 
در  باشد،  متعلمین  روان  و  روح  شادابی  باعث  می تواند 
کمک  ضمن می تواند به نوعی به مکتبی شدن ورزش نیز 

به سزایی نماید.
از یک  بیشتر  به خوبی در طول  نیز ورزش  افغانستان  در 
برای  بالقوه ای  پتانسیل  که  است  داده  نشان  اخیر  دهه 
این جامعه  از مهم ترین عرصه های  به یکی  تبدیل شدن 

برای معرفی بهتر افغانستان و افغان ها به جهانیان دارد.
به عنوان  ورزش  به  کشورها،  اتفاق  به  قریب  کثریت  ا در 
سه  یا  دو  همان  از  تقریبا  و  می شود  نگریسته  علم  یک 
کشورها بیشتر  سالگی البته با در نظرداشت این که مردم آن 
کدام رشته ورزشی تبحر و توانایی دارند، اطفال را مورد  در 

آموزش قرار می دهند.

برای رفع مشکل دوپینگ  از تالش ها  وزیر ورزش روسیه 
که  کرد  امیدواری  اظهار  و  گفت  سخن  کشور  این  در 

کورد برطرف شود. مشکل بین IOC و اسپورت ا
خود  صحبت های  در  روسیه  ورزش  وزیر  موتکو،  ویتالی 
و  کورد  ا اسپورت  بین  اختالف  است  امیدوار  که  گفت 

IOC برطرف شود.
که روسیه از حضور متخصصان بین المللی  کرد  او اعالم 

کشور استقبال می کند. ضد دوپینگ در این 
به  که  آلمانی  تلویزیونی  مستند  یک  با  رابطه  در   موتکو 
آماده  گفت: ما  دوپینگ در ورزش روسیه پرداخته بود، 
برای  تا  کنیم  دعوت  خارجی  متخصصان  از  که  هستیم 
با این  بیایند.  با دوپینگ به روسیه  انجام پروسه مبارزه 
که نسبت به ورزش  کار می خواهیم شک و تردیدهایی را 

کشورمان وجود دارد، از بین ببریم.
میزبانی  هزینه  روسیه  کورد  ا اسپورت  مجمع  جلسه  در  او 
جا م جها نی 2018 را 660 میلیارد روبل معادل 11.4 میلیارد 
گفت: نیمی از این هزینه صرف انجام  کرد و  یورو اعالم 
جدید  فرودگاه  ساخت  جمله  از  نقل  و  حمل  پروژه های 

کورس مربی گری درجه »C« آسیا با حضور مربیان جوان 
کشور از 17 والیت به پایان رسید. فوتبال 

والیت   17 از  مربی   23 مربی گری  کورس  این  در 
افغانستان حضور داشتند و به مدت 15 روز تحت نظر 
آموزش  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مدرس  صالح  حسین 

دیدند.
فوتبال  فدراسیون  تخنیکی  مشاور  صالح  به گفته 
افغانستان  فوتبال  فدراسیون   AFC مدرس  و  افغانستان 
گام های بزرگی برای تقویت و آموزش  گذشته  در چند ماه 
سومین  است  توانسته  که  است  برداشته  والیت  مربیان 
کابل راه اندازی نماید. کالس مربی گری درجه »C« را در 
فوتبال  فدراسیون  فنی  معاون  کارگر،  محمدیوسف 
که فدراسیون فوتبال افغانستان  افغانستان نیز یادآور شد 
سال پربار درسی را سپری نموده است و از مربیان جوان 
بازیکنان  به  را  خود  آموخته های  تا  خواست  والیات 

جوان والیت شان انتقال دهند.

کابل برای تحکیم روابط پولیس  بسکتبالران 4 تیم شهر 
و مردم با هم به رقابت می پردازند.

که از سوی سازمان انکشافی  در این سری از مسابقات 
قوماندانی  تیم های  می شود،  برگزار  جوانان  و  ورزش 
دعوت  دانشگاه های  پولیس،  تربیه  و  عمومی تعلیم 
حضور  کابل  شهرداری  چنان  هم  و  تربیه  و  تعلیم  و 

یافته اند.
انکشافی  سازمان  رییس  دشتی،  ضیا  محمود  سید 
که این سازمان ماهانه بیشتر  ورزش و جوانان می گویند 
از 15 رقابت ورزشی در رشته های مختلف را در چندین 

والیت برگزار می کنند.

که  هم چنان به گفته وی، برگزاری این رقابت ها توانسته 
نقش تاثیرگذاری در نزدیکی بیشتر مردم و پولیس داشته 

باشد.
عمومی تعلیم  قوماندانی  ورزشی  کتر  دا شاه،  سیف اهلل 
این  برگزاری  می گوید  نیز  داخله  امور  وزارت  تربیه  و 
با  مردم  نزدیکی  در  توجهی  قابل  نقش  واقعا  مسابقات 

پولیس داشته است.
که هرچقدر میزان و تعداد برگزاری  وی به این باور است 
اندازه می توان شاهد  این مسابقات باال برود، به همان 
کمک های مردم به پولیس برای حل مشکالت امنیتی 

امیدوار بود.

کانتینر  عدد   5 تعداد  به  المبشر  لوژستیکی  شرکت 

چوکی(  میز،  )الماری،  فرنیچر  حاوی  که  را  40فت 

یج  کارتر همچنان یخچال های مختلف، قرطاسیه، 

شده  استفاده  ورزشی  وسایل  بایلر،  پرنتر،  برای 

ماشین های آشپزی، ظروف و غیره اجناس خود را 

تمامی  از  می رساند.  فروش  به  داوطلبی  شکل  به 

که خواهان خرید این اجناس هستند  عالقه مندان 

به  جاری  هفته   1394/2/7 خ  مور دوشنبه  روز  به 

آدرس ذیل تشریف آورده و یا به شماره های ذیل 

به تماس شوند.

آدرس: سرک ششم قلعه فتح اهلل، سمت غرب خانه 

نمبر 7

شماره تماس: 0780365694

آن  که  می شود  باعث  سو  یک  از  گرچه  ا معمول  این 
رشد  به  کشورها  در  به خصوص  ورزش  آن  آینده  و  ورزش 
که  می شود  موجب  دیگر  سوی  از  برسد،  شکوفایی  و 
اطفال نیز به خوبی در مسیر آنچه استعدادهای شان بروز 
کشورها  کثر  که ا گام بردارند و این گونه می شود  می دهد، 
می دهند،  انجام  ورزش  روی  اساسی  سرمایه گذاری  که 
همواره در میان قدرت های برتر ورزشی جهان جای داشته 

باشند.
پذیرش  مورد  روز  علم  یک  به عنوان  دنیا  در  ورزش  پس 
که ورزش  واقع شده است و همین مساله باعث شده است 
که  در تمامی  کشورهای جهان، مکتبی شود؛ به این مفهوم 
نه تنها در میان سایر دروس یک متعلم، ورزش نیز جای 
و  مدارس  مکاتب،  حتی  که  دارد  را  خود  به  مخصوص 
آموزشگاه های خاصی نیز برای ورزش و هم چنان پیشرفت 
و شناسایی استعدادهای بالقوه اطفال ایجاد شده است.

در افغانستان اما هنوز نه تنها به ورزش به عنوان یک علم 
در  ورزشی  ساعت های  و  اوقات  در  بلکه  نمی شود  نگاه 
مکاتب نیز بیشتر به عنوان نوعی رفع خستگی معملین از 
و  است  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  اطفال  با  زدن  کله  و  سر 
که ورزش و  در تعدادی محدود از مکاتب دیده می شود 
ساعت ورزش، یک معلم خاص داشته باشد و در ضمن 
توجه  مورد  ورزش  رشد  برای  پالن  و  برنامه  به عنوان یک 

گرفته باشد. قرار 

روستوف اون دون خواهد شد.
سال  پنج  پیشرفت های  از  خود  صحبت های  در  موتکو 
ادامه  و  گفت  سخن  دوپینگ  با  مبارزه  در  روسیه  اخیر 
مبارزه  برای  زیادی  تالش  روسیه  اخیر  سال  پنج  در  داد: 
دوپینگ  کنترل  سازمان های  است.  کرده  دوپینگ  با 
می توانستند در هر زمانی از ورزشکاران ما تست دوپینگ 
پنج  ماست.  شفاف  فعالیت  دهنده  نشان  این  بگیرند. 
کار غیر ممکن بود. ما قانون خاصی وضع  سال پیش این 
که با توجه به آن انجمن ضد دوپینگ به صورت  کردیم 
کند. این انجمن مستقل است و  مستقل در روسیه فعالیت 

با انجمن ضد دوپینگ نروژ همکاری می کند.
که این سازمان  کرده است  روسیه در نامه ای به وادا اعالم 
کشور بفرستند و  که می خواهد به این  کسی را  می تواند هر 

کرد. روسیه با آن ها همکاری خواهد 

کمبود به شدت در فضای آموزشی و درسی  این مساله و 
وزارت  بر  میان  این  در  و  می شود  احساس  افغانستان 
که در همین  معارف و ریاست تربیت بدنی و ورزش است 
برای  خاصی  برنامه های  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز 
همکاری  در  و  بگیرند  دست  روی  ورزش  شدن  مکتبی 
که  بپردازند  استعدادهایی  شناسایی  به  باهم،  تفاهم  و 
محیطی  در  نمی توانند  فراوانی،  مشکالت  وجود  به دلیل 

به غیر از مکاتب به بروز توانایی های خود بپردازند.
که  اطفال استعدادهای خاص خود را دارند و در صورتی 
کاوی  مسوولین امر به خوبی این مساله را مورد دقت و وا
را  افغانستان  ورزشی  آینده  و  ورزش  می توانند  دهند  قرار 
این  از  بسیاری  این که  به دلیل  ضمن  در  و  نموده  تضمین 
کودکان به دلیل فقر شدید اقتصادی و البته نبود فضاها و 
را  مکاتب  از  غیر  جایی  ورزشی،  مناسب  آموزشگاه های 
این اطفال  از به هدر رفتن استعدادهای ورزشی  ندارند، 

نیز جلوگیری به عمل بیاورند.
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کرات اتومی  ایران دور تازه مذا
را مفید خواند 

وپا برای عملیات نجات مهاجران سه برابر می شود بودجه ار

جنرال پترایوس به پرداخت 
جریمه محکوم شد
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در  ایرانی،  کره کننده  مذا هیات  ارشد  چهره  عراقچی،  عباس 
کرات مساله لغو  که اولویت ایران در این دوره از مذا گفته  وین 
با  کره  مذا همچنین  وی  است.  بوده  آن  چگونگی  و  تحریم ها 

هیات امریکایی و اتحادیه اروپا را مفید خواند.
ایران  خارجه  وزارت  مقام  این  اظهارات  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
ایرنا،  اسالمی،  ثور، در خبرگزاری جمهوری  روز جمعه، چهارم 
ایرانی  کره کننده  که عنوان می کند هیات مذا کرده  بازتاب پیدا 
کنون در حال نگارش متن توافق و بحث درخصوص  در وین هم ا

جزییات است.
کرات،  مذا از  دور  این  در  ما  »اولویت  داشت:  اظهار  وی 
بحث های مربوط به تحریم ها و روشن شدن ابعاد و جزییات آن 
کنون مشغول همین  و شروع نگارش توافق ها در این زمینه بود و ا

کار هستیم.«
توافق  به  دستیابی  صورت  در  ایران  تحریم های  لغو  مساله 
پیرامون  موضوعات  چالش برانگیزترین  از  یکی  هسته ای  جامع 
کرات ایران و قدرت های جهانی در هفته های اخیر و پس از  مذا

تفاهم سیاسی لوزان بوده است.
کید  تا روحانی  حسن  و  خامنه ای  علی  جمله  از  ایران  رهبران 
توافق  اجرای  روز  از  باید  ایران  علیه  تحریم ها  که  داشته اند 
تحریم ها  لغو  که  می گوید  سفید  کاخ  اما  شود،  لغو  هسته ای 

مرحله ای خواهد بود.
کرات ایران و قدرت های جهانی در  در این حال دور جدید مذا
که یکی از  سطح معاونان وزرای خارجه در وین انجام می شود 

اهداف آن آغاز نگارش متن توافق جامع هسته ای است.
مرحله،  این  »در  داشت:  اظهار  باره  این  در  عراقچی  عباس 
که درباره همه  سواالت مختلفی درباره لغو تحریم ها مطرح است 
جمع بندی  از  پس  باید  و  هستیم  گفتگو  و  بحث  حال  در  آنها 
حوزه،  این  در  پیشرفت  با  و  دارد  ادامه  کار  شود.  نوشته 

اطالع رسانی خواهد شد.«
وی سپس با اشاره به اظهارات مقامات امریکا درباره چگونگی 
هم  و  امریکایی  طرف  هم  باره  این  »در  گفت:  تحریم ها  لغو 
درباره  همچنین  کردند.  خوبی  بسیار  روشنگری های  اروپایی، 
کنگره امریکا در حال تصویب است بحث های  که در  قانونی هم 

بسیار مفیدی داشتیم.«

که بودجه عملیات جستجو  گرفتند  رهبران اروپا تصمیم 
و نجات قایق های حامل مهاجران در آب های مدیترانه 

کنند. را سه برابر 
هم چنین  اروپا  اتحادیه  اروپایی،  مقام های  گفته  به 
معدوم سازی  و  توقیف  برای  راه هایی  بررسی  حال  در 
شناورهای قاچاقچیان است و می خواهد مامورانی را در 

کشورهای خارج از این اتحادیه مستقر سازد.
گزارش بی بی سی، در تازه ترین نشست اتحادیه اروپا  به 
بروکسل  در  که  غیرقانونی  مهاجران  بحران  بررسی  برای 
کردند  تقبل  اروپایی  کشورهای  از  شماری  شد،  برگزار 
گشت زنی  کشتی های بیشتری برای عملیات  که منابع و 

دریایی اختصاص دهند.
که روز یکشنبه  نشست اتحادیه اروپا پس از آن برگزار شد 
عازم  لیبیا  از  که  غیرقانونی  مهاجر   ۷۵۰ از  بیش  گذشته 

ایتالیا بودند در مدیترانه غرق شدند.
خاورمیانه  در  فقر  و  جنگی  شرایط  از  که  افرادی  شمار 

پیشین  مدیر  و  ارتش  بازنشسته  جنرال  پترایوس  دیوید 
سازمان اطالعات مرکزی امریکا، سیا، بابت سو مدیریت 
در نگه داری از اسناد محرمانه و انتقال این اطالعات به 

معشوقه اش محکوم شد.
آقای پترایوس پس از افشای روابطش با پایوال برادول در 

کرد. سال ۲۰۱۲ از ریاست سازمان سیا استعفا 
شهر  در  دادگاهی  حکم  به  بنا  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
که مسوول رسیدگی به  کارولینای شمالی  شارولت ایالت 
۱۰۰ هزار دالر  پترایوس به پرداخت  آقای  این پرونده بود، 
نظر  زیر  سال  دو  مدت  به  و  است  شده  محکوم  جریمه 

خواهد بود.
که پیش تر مرد شماره  امریکایی  این جنرال چهار ستاره 
یک نیروهای نظامی امریکا در عراق و افغانستان بوده، 
امریکا  ارتش  اطالعات طبقه بندی شده  دادن  درز  بابت 

کمه شد. به یک روزنامه نگار به نام پایوال برادول محا
پترایوس  آقای  زندگی نامه  کتاب  نویسنده  برادول  خانم 
درباره  گزارش هایی  کتاب  این  انتشار  از  پس  و  است 

روابط این دو در رسانه ها منتشر شد.
خانه  بازرسی  از  پس  امریکا  فدرال  پولیس  ماموران 
و  مدارک  از  پوشه هایی   ،۲۰۱۲ سال  در  برادول  خانم 
این  کردند.  پیدا  را  امریکا  ارتش  طبقه بندی شده  اسناد 
مدارک شامل جزییاتی از استراتژی امریکا در جنگ، نام 
جاسوس ها و خبرچین های امریکا، و حتا یادداشت هایی 
رییس جمهوری  با  پترایوس  آقای  که  بود  بحث هایی   از 

امریکا داشته است.
برای دریافت حکم دادگاه در محل  که  پترایوس  دیوید 
و  سال  دو  پایان  »امروز  گفت:  خبرنگاران  به  بود  حاضر 
اشتباهات  از  ناشی  که  است  کابوس  و  کمه  محا نیم 
خودم بوده. حاال وارد مرحله بعدی زندگی ام می شوم و 
غیرنظامی  شهروند  یک  عنوان  به  کشورم  به  خدمت  به 

ادامه می دهم.«
که اسناد محرمانه دولتی را  وی پیشتر شهادت داده بود 
میان  در  برادول  با خانم  را  امنیتی  مسایل  و  نداشته  نگه 
این  که  کرد  اقرار  کمه  محا روند  در  ولی  است  نگذاشته 

شهادت ها دروغ بوده اند.
به  اقرار  با  پیش  ماه  دو  سی آی ای  سابق  رییس  این 

گناه کاری در دادگاه، به روند دادرسی پایان داد.

اخیر  ماه های  ببرند در  پناه  اروپا  به  تا  آفریقا می گریزند  و 
افزایش یافته است.

میالدی،  ابتدای سال جاری  از  که  زده می شود  تخمین 
بیش از ۳۵ هزار نفر توانسته اند با عبور از دریای مدیترانه 
خود را به اروپا برسانند و حدود ۱۷۵۰ تن دیگر جان خود 

را در این مسیر از دست داده اند.
بنا به تصمیم تازه اتحادیه اروپا، میزان بودجه اختصاص 
به  مدیترانه  در  نجات  و  جستجو  عملیات  برای  یافته 

حدود ۱۳۰ میلیون دالر خواهد رسید.
به  مربوط  هزینه های  کاهش  هوادار  پیشتر  که  بریتانیا 
گفته است با چند هلی کوپتر  گشتزنی دریایی بود  عملیات 

و قایق در این طرح مشارکت می کند.
که با شناورهای  آلمان، فرانسه، و بلژیک نیز وعده دادند 

خود به این عملیات می پیوندند.
گفته  دونالد توسک رییس بازوی اجرایی اتحادیه اروپا 
رییس  موگرینی،  فدریکا  از  اروپایی  رهبران  که  است 

»اقدامی  که  خواسته اند  اتحادیه،  این  خارجی  سیاست 
کشف و معدوم سازی شناورهای قاچاقچیان پیش  برای 

از استفاده انجام شود.«
چنین  فرانسه  جمهوری  رییس  اوالند  فرانسوا  گفته  به 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  طریق  از  تنها  اقدامی 
برای  را  شرایط  تا  می کند  تالش  فرانسه  و  است  ممکن 

اتخاذ چنین تصمیمی فراهم سازد.

تعهد امریکا به حفظ برتری نظامی اسراییل در منطقه 

حمالت علیه حوثی ها ادامه یافت

آینده  سال  تا  امریکا  می گوید  اوباما  بارک  معاون 
 ۳۵ اف  فوق پیشرفته  جدید  جنگنده های 
گذاشته  سفارش داده شده از اسراییل را در اختیارش 
کشور  کیفی« نظامی آن  و همچنان به حفظ »برتری 

در منطقه پایبند است.
روز  مراسم  در  بایدن  جو  تازه  سخنان  خبرگزاری ها 
برای  تالش ها  از  دور  تازه ترین  را  اسراییل  استقالل 
کاهش تنش های ایجاد شده میان واشنگتن و تل آویو 
با  صورت گرفته  اتومی  تفاهم های  و  کرات  مذا پی  در 

ایران ارزیابی می کنند.
که  مراسمی  در  بایدن  آقای  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
گفت  سفارت اسراییل در واشینگتن ترتیب داده بود، 
پنجم  نسل  که   ۳۵ اف  جنگنده های  مدل  برترین 
اسراییل  اختیار  در  آینده  سال  می رود،  شمار  به  آنها 
»اسراییل  ترتیب  این  به  او  گفته  به  می شود.  گذاشته 
که این هواپیماها  کشوری در خاورمیانه می شود«  تنها 

را در اختیار خواهد داشت.
جو  سخنرانی  و  حضور  می گوید  رویترز  خبرگزاری 
بایدن در این مراسم، تازه ترین نشانه ها از تالش های 
دوره ای  پی  در  تنش ها  کاهش  برای  سفید  کاخ 
و  اوباما  ک  بارا رییس جمهوری  میان  رنجش ها  از 
کرات اتومی  نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، پیرامون مذا

ایران و دیپلوماسی در خاورمیانه، به شمار می رود.
معاون  می گوید  نیز  جروزالم پست  اسراییلی  روزنامه 

نشستن  برای  یمن  حوثی  شورشیان  آنکه  وجود  با 
کامل  توقف  خواستار  سیاسی،  کرات  مذا میز  پشت 
حمالت  این  اما  شده اند،  عربی  ایتالف  حمالت 

کرده است. کوتاه همچنان ادامه پیدا  پس از توقف 
کامل  گفته بودند در صورت توقف  دوم ثور حوثی ها 
حمایت  مورد  طرح  به  ایتالف  نیروهای  حمالت 
سفیر  زمان  همان  در  پیوست.  خواهند  ملل  سازمان 
پیشروی  که  زمانی  تا  حمالت  بود  گفته  عربستان 
شورشیان حوثی متوقف نشود، ادامه خواهد داشت.

به نقل از رادیو فردا، خبرگزاری فرانسه می گوید سوم 
 ۲۳ حمالت  از  دور  تازه ترین  از  روز  دومین  در  ثور، 

کشته شده اند. شورشی 
کشته شدگان حمالت  کل  سازمان صحی جهان شمار 
گذشته در یمن را بیش از  هوایی و نبردهای یک ماه 

کرده است. ۱۰۰۰ نفر برآورد 

اطمینان  پی  در  متحده،  ایاالت  رییس جمهوری 
اوباما در این  دادن به حاضران در مورد تعهد دولت 
که توافق نهایی با تهران، امنیت اسراییل را  مورد بود 

کرد. تامین خواهد 
معاون  حضور  می  گوید  نیز  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
برای  نمادین«  »تالشی  واشینگتن  مراسم  در  اوباما 

کاخ سفید است. کاهش تنش ها از سوی 
گذشته  کشور به طور مشهودی طی ماه های  روابط دو 
آنکه  از  پس  ویژه  به  است.  بوده  تنش  دستخوش 
به  نتانیاهو  بنیامین  سفید،  کاخ  مخالفت  وجود  با 
کشور  کنگره آن  دعوت جمهوری خواهان امریکا، در 
که نماینده ای از دولت در  کرد. سخنرانی  سخنرانی 
به  آن  در  اسراییل  نخست وزیر  و  نداشت  حضور  آن 
کرات اتومی با ایران و تفاهم های صورت  انتقاد از مذا

گرفته پرداخت.

کل سازمان ملل، اسماعیل  کی مون، دبیر  همزمان بان 
را به عنوان  ولد شیخ احمد، دیپلومات موریتانیایی 
کرده است. نماینده تازه آن سازمان در یمن انتخاب 

سازمان  این  نماینده  بن عمر،  جمال  گذشته  هفته 
برای برپایی و حفظ صلح در یمن، پس از آنکه بنا بر 
کشورهای عربی را در مورد خود از  گزارش ها حمایت 

گرفت. کناره  دست داد، از سمت خود 
تهران  حمایت  از  یمن  حوثی  شورشیان 
هادی،  منصور  ربه  عبد  آنها  هستند.  برخوردار 
کرده اند  کشور را از قدرت سرنگون  رییس جمهوری 
و با حمایت نیروهای وفادار به علی عبداهلل صالح، 
کشور، دست به پیشروی  رییس جمهوری پیشین آن 
رهبری عربستان،  به  ایتالف  زده اند.  یمن  ک  در خا
هادی  منصور  به  قدرت  بازگرداندن  را  خود  هدف 

کرده  است. عنوان 
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