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زنگ اول


ديروز در پارلمان اعالم شد كه كندز و سرپل به شدت 
كنترول  از روستاهاى سرپل در  ناامن است. بسيارى 
طالبان محلى و جنگجويان خارجى است. حتا از انتقال 
واليت  اين  به  هم  خارجى  جنگجويان  خانواده هاى 
به  هم  كندز  روستاهاى  از  برخى  است.  شده  گزارش 
محل تجمع جنگجويان خارجى و طالبان محلى بدل شده 
است. رييس پارلمان كه خودش از حوزه انتخابى كندز 
به پارلمان راه يافته است، مى گويد كه مركز اين واليت 
در تيررس طالبان است. مناطق دوردست شمال سال ها 
اين مناطق  از كنترول دولت بيرون است. در  است كه 
جنگجويان خارجى پايگاه دارند. آن عده از جنگجويان 
در  و  بروند  ميانه  آسياى  به  دارند  قصد  كه  خارجى 

آن جا بجنگند هم در شمال حضور دارند. 
در  كه  گفت  پيش  روز  چند  تاجيكستان  رييس جمهور 
افزوده  امنيتى  نيروهاى  شمار  به  كشورش  مرزهاى 
است. اين واقعيت ها نشانه ناامن شدن جدى شمال است. 
شمال  وزيرستان شدن  از  حكومت  كه  است  آن  وقت 
مقام هاى  ديگر  شد،  حادثه اى  فردا  اگر  كند.  جلوگيرى 
دولتى حق ندارند كه بهانه بياورند و بگويند كه فرمانده 
وزارت خانه هاى  بود.  رفته  مرخصى  يا  نبود  محل  در 
شمالى  واليات  براى  دفاعى  تدابير  بايد  مسلح،  قواى 
بريزند. براى تصفيه امام صاحب، گورتيپه و چهاردره 
كندز، بايد برنامه ريزى شود. سرپل بايد از خطر سقوط 
نجات داده شود. بدخشان نبايد بهشت امن تروريستان 

خارجى باشد. 
به  افغانستان  كه  است  گفته  بارها  غنى  رييس جمهور 
اما  شد.  خواهد  بدل  تروريستى  گروه هاى  قبرستان 
تروريستان  گورستان  به  افغانستان  شدن  بدل  براى 
داشته  وجود  دفاعى  و  عملياتى  جامع  برنامه هاى  بايد 
باشد. اگر حكومت هم چنان بى برنامه باشد، گروه هاى 
گورستان  به  را  شهرها  و  روستاها  تروريستى 
كه  است  درست  اين  مى كنند.  بدل  افغانستان  مردم 
گروه هاى  وحشى گرى هاى  تسليم  افغانستان  مردم 
از  كه  است  دولت  وظيفه  اما  نمى شوند،  تروريستى 
از دولت  دارند كه  كند. مردم حق  جان مردم حراست 
امنيت بخواهند. دولت بايد امنيت نظامى و اجتماعى را 
در شهر و روستا تامين كند. به نظر ما سازمان امنيت 
از  برخى  با  بايد  امنيتى  نهادهاى  ديگر  و  كشور  ملى 
بشنوند.  آنان  از  و  كنند  هم صحبت  نمايندگان مجلس 
پارلمان، سخنان  در  مردم  نمايندگان  از  برخى  ديروز 

بسيار جدى و خطرناك به زبان آورند. 
يك نماينده گفت كه افرادى در صفوف نيروهاى امنيتى 
هستند كه به ستيزه جويان محلى در بدخشان جنگ افزار 
داده اند. سازمان امنيت ملى، رياست كشف وزارت دفاع 
و استخبارات پوليس بايد با اين نمايندگان گپ بزنند و از 
آنان بخواهند تا نفوذى هاى طالبان در نيروهاى امنيتى 
را معرفى كنند. اگر نمايندگان حرف هاى غيرمسووالنه 
بر زبان رانده باشند، وزارت خانه هاى قواى مسلح بايد 
رسما آن را تكذيب كنند و از آن نماينده بخواهند تا ديگر 
چنين اظهاراتى نكند. وزيرستان شدن برخى از مناطق 
در شمال، حاال تحليل مسلط در كابل است. عده اى را 
بيمارى توهم توطيه فرا گرفته است، اما شمار ديگرى 
با توجه به تجمع جنگجويان در روستاها به اين نتيجه 
مستحكم  پايگاه هاى  به  مناطق  از  برخى  كه  رسيده اند 

گروه هاى تروريستى بدل مى شوند. 
دولت مسووليت دارد تا شمال را نجات دهد. نيروهاى 
در  آموزش  و  تجهيزات  تجربه،  لحاظ  به  حاال  امنيتى 
وجود  سالم  مديريت  اگر  دارند.  قرار  بهترى  وضعيت 
شمالى  واليات  از  برخى  شدن  ناامن  از  باشد،  داشته 
شمال  از  برخاسته  سياستمداران  مى شود.  جلوگيرى 
هم بايد احساس مسووليت كنند و از نفوذ سنتى شان 
كنند.  استفاده  امنيت در آن واليات  برقرارى  در جهت 
كه  باشند  منتظر  بنشينند و  نبايد همه دست زير چانه 
حكومت يك كارى كند. اين درست است كه تامين امنيت 
از وظايف اصلى حكومت است اما بر همه شهروندان 

است تا در امن سازى مناطق شان سهم بگيرند.

جلو «وزيرستان شدن»
شمال را بگيريد
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پوليس مقدونيه اعالم كرده چهارده مهاجرى 
كه فكر مى شود از افغانستان و سوماليا باشند، 
راه  آهن  راه  امتداد  در  كه  حالى  در  شب 
منظور  به  شمال  به  رفتن  قصد  و  مى رفتند 
قطار  توسط يك  داشتند،  را  اروپا  به  رسيدن 

سريع السير كشته شده اند.
اين گروه ساعت 10 و 30 دقيقه پنجشنبه شب، 
تنگ  گذرگاه  يك  در  آهن  خط  امتداد  در 
نزديك به شهر مركزى ويليس مقدونيه، قدم 
كه  بين المللى  مسافربرى  قطار  مى زدند. يك 
از تسالونيكى شهر شمالى يونان، عازم بلگراد 

پايتخت صربستان بود، آن ها را زير گرفت.
به نقل از دويچه وله و به گزارش فرانس پرس، 
ديده  را  تن  ده ها  است كه  قطار گفته  راننده 
بود كه نزديك به خط آهن نشسته بودند، اما 

فرصت متوقف ساختن قطار را نداشته است.
در اعالميه مقامات پوليس آمده است: «راننده 
كوشيد با هارن به آن ها اخطار دهد و قطار را 
متوقف گرداند. بسيارى كوشيدند فرار كنند، 

اما 14 نفر كشته شدند.»
ايوا كوتيفسكى سخنگوى پوليس گفته است 
يك  جزو  مهاجران  اين  مى شود  فكر  كه 
او  باشند.  بوده  نفرى  تا 40  بزرگتر 30  گروه 
تا  را  ديگر  مهاجر  هشت  پوليس  كه  گفت 
زمان رسيدن پوليس در آنجا بوده اند، زندانى 
شده اند  منتقل  ويليس  به  آن ها  است.  كرده 
بازجويان مورد تحقيق قرار گيرند.  تا توسط 
فكر مى شود كسان ديگرى كه زنده مانده اند، 

فرار كرده باشند.
گفته مى شود كه مهاجران و پناهجويان براى 
براى  باشند،  دور  به  پوليس  نظارت  از  آنكه 
يونان  از  اروپاى مركزى و غربى،  به  رسيدن 
مسير خط آهن را تعقيب مى كنند. رسانه هاى 
محلى در ماه هاى نوامبر و دسامبر سال گذشته 
آهن  خط  امتداد  در  مشابه  حادثه  پنج  از 
گزارش داده اند كه در نتيجه آن شش مهاجر 

كشته شده بودند.
از  مى خواهند  پناهجو  و  مهاجر  هزار  ده ها 
كشورهاى  به  يونان  جزاير  و  تركيه  طريق 
برسند.  غربى  و  مركزى  اروپاى  در  مرفه تر 
براى اين منظور آنها يا مخفى سوار قايق هاى 
عازم ايتاليا مى شوند يا از طريق زمينى از راه 

مقدونيه سفر مى كنند.

واليت  در  محلى  مقام هاى  كابل:  8صبح، 
واليت،  اين  ناوه  ولسوالى  كه  گفته اند  غزنى 
طالبان خارج  از كنترول  از سيزده سال،  پس 
گروه  اصلى  معبر  ناوه  ولسوالى  است.  شده 
زابل،  واليات،  به  آمد  و  رفت  براى  طالبان 
دايكندى  و  ارزگان  غزنى،  لوگر،  وردك، 

تبديل شده بود. 
منابع محلى اين خبر را تاييد كرده و گفته اند 
كه در اين عمليات كه از چند مسير بر ولسوالى 
از جنگجويان  تن  ناوه آغاز شده، حدود 40 
واليات  از  يكى  غزنى  شده اند.  كشته  طالبان 
ناامن افغانستان است و طالبان در ولسوالى هاى 
اندر، گيرو، واغظ خواجه عمرى و برخى از 
ولسوالى هاى ديگر اين واليت حضور دارند. 

پس از پاكسازى طالبان از ولسوالى ناوه هلمند، 
اين بزرگترين دست آورد نيروهاى امنيتى در 
سال جديد است. اردوى ملى با عملياتى كه در 
ولسوالى سنگين هلمند در اواخر زمستان سال 
و  محكم  سنگرهاى  كرد،  راه اندازى  گذشته 
شكست ناپذير طالبان را تصرف نمود. سنگين 
به يكى از پايگاه هاى محكم طالبان در هلمند 
ولسوالى  همين  از  طالبان  و  بود  شده  تبديل 
بر ولسوالى هاى ديگر آن واليت  حمالتى را 

سازماندهى مى كردند. 
مجلس نمايندگان به ايجاد دفتر رياست اجراييه راى تاييد داد

نمايندگان  مجلس  كابل:  8صبح، 
مورد  در  جمهورى  رياست  فرمان 
ايجاد رياست دفتر رييس اجراييه و 
تاييد  را  وزيران  شوراى  داراالنشاى 

كرد.
صالحيت  اساسى  قانون  بنياد  بر 
ادارى  واحدهاى  رد  و  تاييد  ايجاد، 

به شوراى ملى وگذار شده است.
نخست  روز  در  جمهور  رييس 
فرمانى  در  ملى  وحدت  حكومت 
كرد  ايجاد  را  اجراييه  رياست 
ديگر  فرمانى  در  آن  با  وهمزمان 
كه  را  اجراييه  رييس  دفتر  رياست 
شوراى  داراالنشاى  برگيرنده  ى  در 

وزيران نيز مى گردد، ايجاد كرد.
گذشته  سال  نمايندگان  مجلس 
دفتر  رياست  به  بودجه  اختصاص 
رييس اجراييه را مشروط به تاييدى 
اين واحد بودجوى از سوى شوراى 

ملى ساخته بود.
با اين حال، رياست جمهورى فرمان 
مورد  در  جمهورى  رياست   22

اجراييه  رييس  دفتر  رياست  ايجاد 
را براى تاييدى به مجلس نمايندگان 
اكثريت  آن كه  از  پس  و  فرستاد 
نمايندگان  مجلس  كميسيون هاى 
موافقت شان را با ايجاد دفتر ياد شده 
ابراز داشتند، در نشست روز شنبه به 

راى گيرى گذاشته شد.
مجلس  اعضاى  از  برخى  آن كه  با 
هفته ى پيش مخالفت شانرا با فرمان 
اما  داشتند  بيان  جمهورى  رياست 
شنبه  روز  راى گيرى  نتيجه ى  در 
نمايندگان مجلس از كل 131 عضو 

حاضر تنها 12 عضو مخالفت شان را 
با ايجاد رياست دفتر رييس اجراييه 

اعالم كردند.
بر بنياد قانون اساسى، فرمان رياست 
جمهور در مورد ايجاد رياست دفتر 
اجراييه و دراالنشاى شوراى  رييس 
سنا  مجلس  به  اين  از  پس  وزيران 
آن  تاييدى  با  كه  مى شود  فرستاده 
در مجلس، شامل واحدهاى بودجه 
امتيازات  دولت شده كه معاشات و 
كارمندان آن از سوى وزارت ماليه 

پرداخته خواهد شد.

يك عمليات بزرگ نظامى در جرم بدخشان آغاز شد

14  مهاجر افغان و سوماليايى 
در مقدونيه زير قطار شدند

ولسوالى ناوه از كنترول 
طالبان خارج شد

بدخشان  واليت  امنيتى  مقام هاى 
عمليات  آغاز  از  كشور  شمال  در 
جرم  ولسوالى  در  نظامى  گسترده 

اين واليت خبر داده اند.
عمليات  اين  مقام ها،  اين  گفته  به 
و  شده  آغاز  شنبه  روز  صبح 
ساحات  كامل  پاكسازى  تا 
آسيب پذير ولسوالى جرم از وجود 

شورشيان ادامه خواهد داشت.

بخدى،  خبرگزارى  گزارش  به 
امنيه  قوماندان  جان،  بابه  جنرال 
اين  در  كه  مى گويد  بدخشان 
ملى،  اردوى  نظاميان  عمليات 
ماموران  و  محلى  و  ملى  پوليس 

امنيت ملى اشتراك دارند.
«عملياتى  را  عمليات  اين  او 
كمر شكن» عليه شورشيان در جرم 

خوانده است.

بيدار،  احمد  گل  همين حال،  در 
است  گفته  بدخشان  والى  معاون 
هوايى  قواى  عمليات  اين  در  كه 
پشتيبانى  امنيتى  نيروهاى  از  نيز 

مى كنند.
تا كنون  عمليات  اين  در  او گفت 
پيشرفت هايى خوبى صورت گرفته 
و تلفاتى به شورشيان وارد شده اما 
ارايه  باره  اين  در  دقيق  جزييات 

نكرد.
اين عمليات در پى حمله گسترده 
مخالفان مسلح دولت به پوسته هاى 
امنيتى در ولسوالى جرم راه اندازى 

شده است.
حمله  در  حمل،   21 جمعه  روز   
به  مسلح  مخالفان  گروهى 
ولسوالى  در  امنيتى  پوسته هاى 
جرم بدخشان دست كم سى و سه 
نظامى ارتش كشته و ناپديد شدند.

وزير ماليه: 
در پرداخت پول به قراردادى ها مشكل نداريم

ماليه ى  وزارت  كابل:  8صبح، 
به  كه  است  كرده  اعالم  كشور 
دشوارى هاى بودجوى در پرداخت 
فايق  دولت  قراردادهايى  به  پول 

آمده است.
كشور  ماليه  وزير  حكيمى،  اكليل 
پول  نشدن  پرداخت  دليل  به  كه 
به  شنبه  روز  دولت  قراردادى هاى 
نمايندگان  مجلس  عمومى  نشست 
بيان داشت كه  فراخوانده شده بود 
50 درصد قروض حكومت در سال 
پرداخت شده و 50 درصد   ،1393
پول باقى مانده  ديگر تا چند هفته ى 

ديگرپرداخت مى شود.
حكيمى گفت بر بنياد نامه ى رسمى 

تاريخ 30 حمل  به  اين وزارت كه 
اداره هاى  و  وزارت ها  تمامى  به 
دولتى فرستاده شده، به آن ها گفته 
قراردادى  پروژه  هاى  پول  كه  شده 
از سوى وزارت  ماليه اجرا مى شود.

رقم  هرچند  ماليه  وزارت  مقام  اين 
از  ناشى  حكومت  قرضه هاى  كل 
خدمات  ارايه  پروژه ها،  تكميل 
 1393 سال  در  كاالها  خريد  و 
با  كه  گفت  اما  نكرد  مشخص  را 
از سوى  تمويل بودجه ى حكومت 
دشوارها  جهانى،  كنندهاى  كمك 
در  دولت  قرضه هاى  پرداخت  در 

سال گذشته مرفوع شده است
وزارت  اين  كه  گفت  ماليه  وزير 

در  پول  كمبود  با  گذشته  سال 
خزانه ى دولت مواجه بود اما با تعهد 
امريكا  كمك  دالرى  ميليون   800
دشوارى هاى  افغانستان،  دولت  به 

بودجوى حل شده است.
موافقت  با  كه  گفت  حكيمى 
كمك   پول،  بين المللى  صندوق 
ازطريق  امريكا  دالرى  ميليون   800
دولت  اختيار  در  جهانى  بانك 
از  بخشى  كه  گرفته  قرار  افغانستان 
وارد  آينده  هفته ى  يادشده  كمك 

بودجه افغانستان مى شود.
پرسش هاى  به  پاسخ  در  حكيمى 
بيش  كه  گفت  مجلس  نمايندگان 
از يازده درصد از بودجه توسعه اى 
به  گذشته  ماه  چهار  در  دولت 

مصرف رسيده است.
نمايندگان  به  هم چنين  ماليه  وزير 
مجلس گفت كه پروسه اصالحات 
متعهد  و  جريان  وزارت  اين  در 
است كه تا سه ماه ديگر اصالحاتى 
را در بخش مبارزه با فساد ادارى و 

افزايش ماليات عملى سازد.

ACKU



 ظفرشاه رویی

کتر عبداهلل: دا

در گردش آزاد اطالعات 
در کنار خبرنگاران هستیم

تجلیل از روز جهانی
مبارزه با مالریا در 
افغانستان

که به منظور  احمدجان نعیم، معین وزارت صحت عامه در محفلی 
کشور برگزار شده  تجلیل از روز جهانی مالریا در وزارت صحت عامه 
کرد. وی  بود، مالریا را یک مشکل عمده صحی در افغانستان عنوان 
کشور در مناطقی در معرض خطر  افزود: »بیش از 75 درصد نفوس 

بلند و متوسط مالریا زندگی می کنند.«
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وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا
از  حمایت  مسیر  از  افغانستان  دولت  که  می گوید  ملی، 
آزادی بیان و رسانه ها بر نمی گردد و رهبران این حکومت 
کنار  در  معلومات  و  اطالعات  آزاد  گردش  از  حمایت  در 

تمامی خبرنگاران ایستاد هستند.
روز  نخستین  در  ثور،  پنجم  شنبه،  روز  که  عبداهلل  آقای 
کنفرانس فدراسیون خبرنگاران افغانستان در مورد »رسانه ها 
دو  طی  هرچند  که  افزود  می گفت،  سخن  تحول«  دهه  و 
مورد عدم دسترسی شان  در  اخیر شکایت خبرنگاران  ماه 
در  ملی  وحدت  حکومت  اما  شده،  بیشتر  معلومات  به 

کشور متعهد است. حمایت از آزادی بیان و رسانه ها در 
که توسط  کنفرانس دوروزه ی »رسانه ها و دهه تحول«  در 
فدراسیون خبرنگاران افغانستان تدویر یافته، بیش از صد 
مختلف  والیات  از  خبرنگاران  و  رسانه ها  مسووالن  از  تن 
نقش  بررسی  به منظور  کنفرانس  این  دارند.  شرکت  کشور 
رسانه ها در دهه تحول تدویر یافته است. از سال های 2014 

»مبارزه  امسال تحت شعار  مالریا  با  مبارزه  روز جهانی  از 
علیه مالریا، سرمایه گذاری برای آینده« دیروز شنبه تاریخ 

5 ثور در وزارت صحت عامه تجلیل به عمل آمد.
 3.3 حدود  در  جهان،  صحی  سازمان  گزارش  اساس  به 
مالریا  خطر  به  مبتال  جهان  کشور   97 در  انسان  میلیارد 
میلیون   198 جهان  سراسر  در   2013 سال  در  و  می باشند 
مرض  این  از  ناشی  میر  و  مرگ  هزار   584 و  مالریا  واقعه 
گردیده است  کثر واقعات در افریقا واقع  رخ داده است. ا
که  مالریا  مرگ و میر  تمام  درصد   90 حدود  که  جایی 
بیشترین آن را اطفال زیر سن پنج سال تشکیل می دهد به 

وقوع پیوسته است.
محفلی  در  عامه  صحت  وزارت  معین  نعیم،  احمدجان 
که به منظور تجلیل از روز جهانی مالریا در وزارت صحت 
عمده  مشکل  یک  را  مالریا  بود،  شده  برگزار  کشور  عامه 
کرد. وی افزود: »بیش از 75  صحی در افغانستان عنوان 
و  بلند  خطر  معرض  در  مناطقی  در  کشور  نفوس  درصد 

متوسط مالریا زندگی می کنند.«
لغمان  کنر،  والیت های  صحت،  وزارت  مقام  این  به گفته 
واقعات  بیشترین  که  هستند  مناطقی  جمله  از  ننگرهار  و 

تا 2024 میالدی، به نام دهه تحول در افغانستان نام برده 
می شود.

کنفرانس  این  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
کشور، یکی از مهم ترین  که آزادی بیان و رسانه ها در  گفت 
دهه  یک  از  بیش  طی  افغانستان  دولت  دست آوردهای 
گذشته به شمار می رود و حکومت وحدت ملی به حمایت 
عبداهلل  عبداهلل  می دهد.  ادامه  دست آورد  این  از  خود 
هم  و  حکومتی  مسوول  یک  به حیث  »می خواهم  گفت: 
کشور تعهد استوار و محکم خود  به حیث یک شهروند این 
در  معلومات  و  اطالعات  آزاد  گردش  در  که  کنم  بیان  را 
وعده  که  آنچه  بیان  آزادی  از  حمایت  هستیم.  شما  کنار 

سپردیم، این تعهد را بار دیگر تکرار می کنیم.«
عبداهلل عبداهلل هم چنین برخی از نارسایی ها در حکومت 
گوش شنوا  نبود  به دلیل  گفت  و  پذیرفت  را  ملی  وحدت 
گزارش های  انتشار  خبرنگاران،  گرفتن  قرار  تهدید  مورد  و 
در  که  گفت  وی  است.  شده  مواجه  رکود  با  تحقیقی 

مالریا در آن وجود دارد. 
که درسال 2014 بیش از 295 هزار واقعه  آقای نعیم می گوید 
رقم  این  که  گزارش داده شده است  کشور  تمام  از  مالریا 
سال  به  نسبت  مجموعی  کاهش  درصد   8 نشان دهنده 

2013 می باشد.
و  زنان  را  مالریا  بیماران  بیشترین  که  افزود  هم چنان  وی 

کودکان تشکیل می دهند.
می گوید  جهان  صحی  سازمان  نماینده  پیپرکارد،  ریچارد 

آغاز  در  که  اطالعات  دسترسی  حق  قانون  تطبیق  بخش 
تی وجود  کار حکومت وحدت ملی توشیح شد نیز مشکال
عمل  در  قانون  این  توشیح  و  تصویب  او،  به گفته   دارد. 
افزود:  عبداهلل  آقای  است.  نشده  الزم  تغییرات  موجب 
مواجه  رکود  به  تحقیقی  ژورنالیزم  که  می بینیم  »متاسفانه 
است. چون چند مساله واقع شد و هرچه این مسایل مطرح 
مسایل  این  به  تا  نداشت  وجود  شنوایی  گوش  اما  شد، 
تهدید،  مورد  خبرنگاران  دیگر،  جانب  از  شود.  رسیدگی 
گرفتند. به این نسبت، ژورنالیزم  تطمیع و دیگر مسایل قرار 
که همه  ما شاهد بودیم  تحقیقی یک زمانی در فرازونشیبی 

کم تر دیده می شود.« رونق خوب داشت، اما امروز 
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  این حال،  با 
که به تمام مسووالن دولتی دستور داده شده تا با  می افزاید 
خبرنگاران برخورد مناسب تری داشته باشند. به گفته  آقای 
گزارش ها در مورد خشونت علیه خبرنگاران نشان  عبداهلل، 
کثریت خشونت ها منسوبان دولتی اند.  که عامل ا می دهد 
تکان دهنده  را  خبرنگاران  علیه  خشونت  آمارهای  او 
تا  خواست  کنفرانس  شرکت کنندگان  از  و  کرده  توصیف 

برای رسیدگی به شکایت خبرنگاران راه حلی بسنجند.
مدیره  هیات  اعضای  از  شریفی  نجیب  همین حال،  در 
عدم  به دلیل  می گوید  افغانستان،  خبرنگاران  فدراسیون 
دسترسی خبرنگاران به مسووالن دولتی به ویژه سخنگویان 
او  برده اند.  از رسانه ها  را  بهره  حکومت، طالبان بیشترین 
گفت در برخی از موارد به دلیل در دسترس نبودن مسووالن 
گاه وسیله تبلیغات تروریستان  حکومتی، رسانه ها ناخودآ
طالبان  جنگ  »در  گفت:  شریفی  نجیب  گرفته اند.  قرار 

کنترول مالریا در سراسر  که دست آوردهای بزرگی در عرصه 
دهه  درجریان   « افزود:  وی  است.  آمده  به دست  جهان 
اقدامات وقایوی مالریا،  و توسعه  بهبود  نتیجه  گذشته در 
کاهش  تقریبا 50 درصد  بیماری مالریا  از  مرگ و میر ناشی 
یافته و اضافه تر از چهار میلیون زندگی انسان نجات داده 

شده است.«
که سازمان صحی جهان ممالک  آقای پیپرکارد می گوید 
بومی مالریا را به شمول افغانستان توصیه و حمایه می کند 

کرده اند.« برنده بوده اند و خیلی خوب از رسانه ها استفاده 
رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل  هم چنین 
در موسسه »نی«، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان 
که انتظار خبرنگاران در مورد بهبود وضعیت  نیز، می گوید 
کشور از حکومت وحدت ملی زیاد بود،  کار رسانه ای در 
حکومت،  این  عمر  از  ماه  شش  به  نزدیک  گذشت  با اما 
دسترسی  به  هم چنان  خبرنگاران  و  نیافته  بهبود  وضعیت 
میزان  توحیدی،  آقای  به گفته   دارند.  مشکل  معلومات  به 
امنیتی  مقام های  به ویژه  دولتی  مقام های  همکاری 
کم تر شده است. صدیق اهلل توحیدی افزود:  باخبرنگاران 
مشخصه  خبرنگاران  و  رسانه  ها  که  است  این  به  ما  »باور 
هستند.  افغانستان  دموکراتیک  دولت  و  حکومت  نظام، 
دولتی  مسووالن  به  گر  ا و  شود  محدود  بیان  آزادی  گر  ا
آمار  و  نکنند  با خبرنگاران مصاحبه  که  دستور داده شود 
این  به  ندهند،  قرار  خبرنگاران  اختیار  در  را  اطالعات  و 
حرکت  در  شدن  استبدادی  سمت  به  نظام  که  معناست 

است.«
»نی«  موسسه  در  رسانه ها  دیده بان  مسوول  این حال،  با 
که دهه تحول وضعیت جدیدی را برای رسانه ها  می افزاید 
و خبرنگاران به وجود آورده است. به گفته او، در این دهه 
دولت  و  رسانه ها  از  جهانی  جامعه  حمایت های  میزان 
فشارهای  تحت  رسانه ها  و  می یابد  کاهش  افغانستان 
گرفت.  خواهند  قرار  متحجر  و  تروریستی  گروه های 
حکومت  رهبران  هرچند  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل 
اعالم  کشور  در  رسانه ها  و  بیان  آزادی  از  ملی  وحدت 

کرده، اما در عمل از خبرنگاران فاصله دارند. حمایت 

کند. تا پوشش سرتاسری تشخیص و تداوی مالریا را تامین 
»سازمان  کرد:  کید  تا جهانی  صحت  سازمان  نماینده 
صحی جهان از سال های زیادی در افغانستان با پروگرام 
کنترول  ملی  پروگرام  تا  است  متعهد  و  بوده  همکار  مالریا 
تطبیق  در  عملی  و  تخنیکی  نگاه  از  را  لشمانیا  و  مالریا 
و  حمایت  کشور  در  مالریا  محو  و  کنترول  استراتژی 

کند.« همکاری 
توزیع پشه خانه های مشبوع به طور رایگان، تطبیق موفقانه 
ارسال  و  تهیه  استراتژی مدیریت مالریا در سطح جامعه، 
کنترول مالریا به صندوق وجهی جهانی،  پروپوزل جهت 
کشور،  تطبیق موفقانه سروی شاخص های مالریا در سطح 
ننگرهار  والیت های  در  مالریا  ضد  ادویه  موثریت  مطالعه 
پروگرام  والیتی  و  مرکزی  کارمندان  ظرفیت  ارتقای  کنر،  و 
رادیویی  تلویزیونی،  پیام های  مکرر  نشر  مالریا،  کنترول 
بردن سطح  بلند  قومی  جهت  رهبران  با  تدویر جلسات  و 
عامه  صحت  وزارت  فعالیت های  جمله  از  عامه  گاهی  آ
کشور در راستای پیشگیری و امحای مرض مالریا به شمار 
لشمانیا  و  مالریا  کنترول  ملی  پروگرام  طریق  از  که  می رود 

صورت می گیرد.

 نگینه نیازمند
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فیسبوک تهران به خانه 
مال نصرالدین می ماند

که  کرده ایم  سوال  خود  از  آیا  اما  ندارد.  وجود  افغانستان  کنترول 
گیرد.  صورت  مداخالت  این  از  جلوگیری  برای  باید  کاری  چه 
روابط خارجی  در  استراتژی ای  و  نوع دیپلوماسی  افغانستان چه 
کستان اتخاذ بدارد؟ آیا افغانستان منابع و موتلفین الزم  در قبال پا
کستان جهت اعمال فشار  در سطح منطقه و بین المللی در برابر پا
کسی در مباحث رسانه ای روی این مسایل  دارد و یا خیر؟ هیچ 
پالیسی های  و  عمومی   گفتگوهای  نتیجه  در  نمی کند.  صحبت 
کستان نه عمقی دارد و نه دارای تحلیلی پخته  حکومتی در قبال پا
نه طرحی  است؛  آینده  و چشم انداز  موجود  از وضعیت  و عمیق 
کستان.  برای بیرون رفت دارد و نه نقشه ای برای مقابله با نفوذ پا
و  آینده  از  ناامیدی  و  است  انتقام  است،  انتقاد  مباحث  سراسر 
کستان. چنین است  شکست تمام تالش های افغانستان در برابر پا
کمکی به تدوین پالیسی های جدید در  که مباحث عمومی  هیچ 

کستان نمی کند و ما داریم به دور خود می چرخیم. قبال پا
کنش ها در برابر خطر داعش نیز برای من جالب  از این منظر، وا
بود. بازهم همان نگاه آشنا برای تحلیل خطر داعش در رسانه ها، 
به خصوص رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک، دیده می شود: 
که داعش یک دینامیسم  این یک بازی جدید است. در حالی 
کشور ها  از  وسیعی  طیف  آن  در  که  است  منطقه ای  جدید 
هر  پس  دارند.  زیانی  و  نفع  بین المللی  و  منطقه ای  گروه های  و 
خواهد  ایستاد  آن  علیه  یا  و  کرد  خواهد  استفاده  آن  از  یا  کسی 
کستان شاید در جایی با هم منافع مشترک پیدا  شد. داعش و پا
گروه هایی برای  که دولت های عربی از چنین  کنند؛ همان طوری 
ضربه زدن به نفوذ ایران و دولت شیعه مذهب در منطقه استفاده 
گروه ها زاییده بازی های منطقه ای، اختالفات  می کنند. اما این 
کامی های سیاسی و اقتصادی و تضاد های اجتماعی  فرقه ای، نا
که برای دهه های متمادی در منطقه ما وجود داشته  معینی است 

است. 
که باید نگاه و تحلیل ما به داعش فراتر از تیوری  منظور این است 
کستان پیش  گروه به پا بازی و توهم توطیه برود. نسبت دادن این 
گروه های افراطی مذهبی و مسلح در  پاافتاده ترین تحلیل از ظهور 
گروه هایی مانند داعش به دنبال  که  منطقه است. مساله این است 
با دولت های ضعیف و جوامع چندپارچه مذهبی اند  کشورهایی 
تا با استفاده از خالهای حکومتداری و اختالفات داخلی برای 
کرده و در بهترین حالت از آغاز یک جنگ  خود جای پای باز 
گیرند. داعش بدون جنگ  گسترش نفوذ خود بهره  داخلی برای 
داخلی در سوریه و اختالفات فرقه ای در عراق هرگز به وجود آمده 
کالن  نمی توانست. دولت های باثبات و یکپارچگی داخلی سد 

گروه های تروریستی مانند طالب و داعش است. در برابر 
کردن  پر  توانایی  افغانستان  حکومت  آیا  که  است  این  سوال 
گر  ا دارد؟  را  اجتماعی  انسجام  ایجاد  و  حکومتداری  خال های 
داد  مثبت  پاسخ  پرسش  این  به  عبداهلل  و  غنی  آقایان  حکومت 
اما  نیست.  دشواری  کار  داعش  خطر  دفع  کرد  عملی  را  آن  و 
گذشت نزدیک به یک سال تنها قادر به  فعال دو سیاستمدار با 
به  این  و  گردیدند  حکومت  دفاع-  وزیر  منهای  کابینه-  تکمیل 
وزیر  چند  تعیین  وقتی  است.  ناامیدکننده  کارنامه  یک  راستی 
اجرای  و  تدوین  پس  است،  اختالف برانگیز  و  زمان گیر  این قدر 
کالن نظامی  و اقتصادی و اداری بایستی چه شکل  سیاست های 

و پیامد هایی خواهد داشت.

تمام  بام  پشت  بود.  امنیتی  نیروهای  از  مشبوع 
دندان  به  تا  سربازان  اطراف،  ساختمان های 

کستانی ایستاده بودند.  مسلح پا
هم  به  اسالم آباد  در  عادی  ترافیک  روز  آن  در 
اقامت رییس جمهور  بود. در هوتل محل  خورده 
شده  گذاشته  اجرا  به  امنیتی  ویژه  تدابیر  هم 
خبری  ویژه  تدابیر  این  از  تهران  در  اما  بود. 
شهر  آن  به  غنی  رییس جمهور  ورود  روز  نبود. 
گرفته تا موترهای  کسی  ترافیک عادی بود. از تا
دیده می شد.  در خیابان ها  گران قیمت شخصی 
در  که  روزی  دو  در  پولیس  از  نشانه ای  هیچ 
تهران بودم، ندیدم. ایران زیربنای نیرومند دارد. 
پل های  است.  سطحی  چند  تهران  جاده های 
هم  مترو  دارد.  وجود  وفور  به  زیرزمینی  و  هوایی 

یکی از وسایل مهم نقلیه در این شهر است. 
از  پیش  دارد.  هم  فراوان  پول  ایران  دولت 
بابت  از  نقد  وجه  هنگفت  مقادیر  تحریم ها 
ذخایر  حتما  می آورد.  به دست  نفت  فروش 
کارخانه، جاده و راه آهن  ارزی اش هم پر است. 
مقایسه  در  امنیتی اش هم  دارد. ساختارهای  هم 
اما  است.  نیرومند  منطقه  دیگر  کشورهای  با 
و  بیان  آزادی  از  اثری  هیچ  این ها،  همه  رغم  به 
چشم  به  تهران  در  رسانه ها  به  آزادانه  دسترسی 
تلویزیون های  صرف  هوتل،  اتاق  در  نمی خورد. 
خبری  مهم  شبکه های  بود.  دسترس  در  دولتی 
دنیا مثل بی بی سی و سی ان ان، اصال در دسترس 
جمله  از  انترنتی  سایت های  از  بسیاری  نیست. 
سایت فارسی بی بی سی و سایت روزنامه 8صبح 
مال  خانه  به  هم  فیسبوک  نیست.  دسترس  در 
با  اما  است،  ممنوع  ظاهرا  می ماند.  نصرالدین 
از  برخی  آن که  با  می کنند.  باز  را  آن  فلترشکن 
کشور  آن  خارجه  وزیر  جمله  از  ایرانی  مقام های 
ایرانی  اما شهروندان  فیسبوک صفحه دارند،  در 
بدون فلترشکن نمی توانند به آن دسترسی داشته 
باشند. افغانستان با آن که امنیت و زیربنا ندارد، 
در  است.  بی نظیر  منطقه  در  بیانش  آزادی  اما 
تمام رسانه های جهانی  به  کابل می توانی  همین 
استفاده  فیسبوک  از  و  باشی  داشته  دسترسی 
ندارد،  مشکل  رسانه ای  هیچ  با  هم  دولت  کنی. 
کابل دفتر دارند.  بیشتر رسانه های بین المللی در 
انتقاد  را  رییس جمهور  رسانه ها  در  روز  و  شب 
در  افغانستان  در  سیاستمداری  هیچ  می کنند. 
اصال  افغانستان  دولت  نیست.  خانگی  حصر 
در  طالبان  حامیان  حتا  ندارد.  سیاسی  زندانی 
کابل آزادی بیان دارند. از این نظر افغانستان در 
و  زیربنا  امنیت،  آن که  با  است،  بی نظیر  منطقه 
اما آزادی بیان دارد. این دست آورد  پول ندارد، 

باید به هر قیمتی حفظ شود.

کاسته  طالبان  اهمیت  از  آیا  داعش،  تهدید  شدن  پررنگ تر  با 
داعش  که  است  این  روایت  یک  دست کم  کابل  در  می شود؟ 
یعنی  شد.  خواهد  افغانستان  در  طالب  جایگزین  نهایت  در 
تازه ای  بازی  این  بیرق سیاه معاوضه خواهد شد.  با  بیرق سفید 
نیست. وقتی حزب اسالمی  به رهبری حکمتیار به لحاظ نظامی 
راه  را  طالبان  نام  به  جدید  بازی  کستانی ها  پا گردید،   محدود 
کستان روی داعش  پا آیا  که  از خود می پرسند  برخی  انداختند. 
رییس  درانی،  اسد  که  آن طوری  کرد.  نیز سرمایه گذاری خواهد 
کستان با دو اسپ در افغانستان  پیشین آی اس آی می گوید، آیا پا
کستان  به پیش خواهد تاخت: اسپ طالب و اسپ داعش؟ آیا پا
را  اما داعش  افغانستان شریک می سازد،  را در حکومت  طالبان 
نگه  خود  دستان  در  افغانستان  علیه  استراتژیک  سالح  به عنوان 

خواهد داشت؟
همیشه  کستانی ها  پا اخیر  دهه  سه  در  فریب  و  جنگ  بازی  در 
نگاهی  کستان  پا به  ما  نگاه  همین  برای  و  داشته اند  باال  دست 
کستان  توام با تردید است. تقریبا هیچ حرکت سیاسی و نظامی  پا
کابل میان اقشار مختلف، چه تحصیل کرده و چه  که در  نیست 
تعبیر  پنهانی  خصمانه  بازی  یا  و  توطیه  یک  با  توام  بی سواد، 
برای  کاری  هیچ  کستان  پا که  باوراند  این  به  تقریبا همه  نگردد. 
برای  اشرف غنی  اخیر  تالش های  کرد.  نخواهد  افغانستان  ثبات 
گسترده محکوم به شکست  کستان تقریبا به صورت  نزدیکی به پا
که طالبان  تلقی شد. سیاستمداران و نویسندگان مختلفی می گفتند 
کرده و سیاست غنی  با آغاز فصل بهار دوباره حمالت خود را آغاز 
تغییری در  از موضع ضعف است،  و  که یک سیاست تضرع آمیز 
که  کستانی ها به وجود نخواهد آورد. پس همه فکر می کنند  اراده پا
کستان جواب نمی دهد و فقط باید منتظر  هیچ دیپلوماسی ای با پا

که چه وقت شکست می خورد. بود 
که حکومت  کابل زیاد است  کستان در  آن قدر بدبینی نسبت به پا
برای  بود.  مانور خواهند  به  قادر  به سختی  و عبداهلل  اشرف غنی 
عهده  به  را  جالل آباد  در  حمله  مسوولیت  داعش  وقتی  همین، 
بازی  آیا داعش  گردید:  نو زنده  از  گرفت، فورمول قدیمی  دوباره 
دادن  نسبت  برخی  شاید  است؟  افغانستان  در  کستان  پا جدید 
کنند، ولی به  کستان را فعال یک تیوری توطیه فرض  داعش به پا
که داعش در یک برهه زمانی دست به عملیات نظامی  مجردی 
گروه دیگر همانند  که داعش یک   بزند، تصور همه بر این می گردد 
کستان  که در تبانی با استخبارات پا طالبان و شبکه حقانی است 
پاسخ  حتما  افغانستان اند.  در  آتش افروزی  و  جنگ  حال  در 
افغانستان به بحران داعش نیز، سفر آقای غنی به اسالم آباد برای 
خواهد  داعش  از  حمایت  عدم  خاطر  به  کستان  پا ارتش  تشویق 

بود. 
به نظر من پس از سه دهه، مباحث موجود در افغانستان در مورد 
کشور،  این  استراتژیک  و عملکرد  اهداف  به خصوص  کستان،  پا
گرفته است.  به خود  را  و پیش پاافتاده ای  بسیار بی محتوا  شکل 
برجسته  بسیار  افراد  که  زمانی  حتا  تلویزیونی،  بحث های  در 
و  مشابه  تقریبا  حرف ها  می گردند،  دعوت  نیز  تحصیل کرده  و 
می کند؛  مداخله  افغانستان  امور  در  کستان  پا است:  کلیشه ای 
کستان قابل اعتماد نیست و با آن به عنوان یک دشمن برخورد  پا

شود.
برای  کشور  این  تالش  و  کستان  پا مداخله  مورد  در  شکی  هیچ 

هفته پیش درست در همین روز همراه با جمعی 
به  سفر  در  را  غنی  رییس جمهور  خبرنگاران،  از 
رییس جمهور  هواپیمای  کردیم.  همراهی  تهران 
از پیاده شدن  به فرودگاه مهرآباد نشست. پیش 
شدید  تدابیر  پولیس  حتما  که  می  کردم  تصور 
اما  است،  درآورده  اجرا  به  فرودگاه  در  امنیتی 
هواپیمای  فرودگاه  گوشه  یک  در  نبود.  چنین 
کرد و در دیگر بخش های  رییس جمهور نشست 
پولیس  یک  حتا  بود.  عادی  وضعیت  فرودگاه 
مقام های  نمی شد.  دیده  فرودگاه  در  هم  مسلح 
هیات  و  آمدند  رییس جمهور  استقبال  به  ارشد 
قطار  وقتی  کردند.  رهنمایی  موترهای شان  به  را 
شهر  وارد  فرودگاه  از  افغانستان  هیات  حامل 
حتما  که  بود  این  خبرنگاران  تصور  می شد، 
روی  به  را  جاده ها  سعدآباد  کاخ  تا  مهرآباد  از 

ترافیک بسته اند، اما به واقع چنین نبود. 
پولیس  یک  حتا  داشت.  عادی  وضعیت  شهر 
این  نمی شد.  دیده  جاده ها  کنار  در  هم  مسلح 
آن  پایتخت  و  ایران  که  می دهد  نشان  واقعیت 
برای  که حتا  امن است  امن است. چنان  بسیار 
کشور دیگر به تدابیر ویژه  سفر رییس دولت یک 
امنیتی نیاز نیست. پولیس مسلح را در جاده های 
تا  کاخ سعدآباد هم  تهران نمی بینید. محافظان 
اقامت  محل  هوتل  در  نبودند.  مسلح  دندان  به 
دیده  مسلح  پولیس  هم،  غنی  رییس جمهور 
بود.  محافظ  بدون  هوتل  دروازه  اصال  نمی شد. 
قابل  سالحش  بود،  مسلح  آن جا  کسی  هم  گر  ا
بود.  عادی  کال  وضعیت  هوتل  در  نبود.  رویت 
خارجه  وزیر  که  غذاخوری  سالون  همان  در 
افغانستان غذا می خورد، یک تاجر ایرانی و یک 
کودک  چند  می خوردند.  غذا  هم  چینی  سیاح 
این  وقتی  می کردند.  گردش  هوتل  البی  در  هم 
که  می کردم  تصور  می دیدم،  را  امنیت  از  میزان 
از  یکی  در  نه  استم  اروپا  شهرهای  از  یکی  در 
کشورهای  میان  در  ایران  خاورمیانه.  شهرهای 
بی ثبات خاورمیانه به یک جزیره امن می ماند. 
پیرامون  کشور های  در  درازمدت  جنگ های 
تهران  نکرده است.  کشور سرایت  این  به  ایران، 
به  ناامنی  و  جنگ  گسترش  از  تا  شده  موفق 

کند.  مرز هایش جلوگیری 
هم  اسالم آباد  به  رییس جمهور  سفر  در  نگارنده 
همراهی  را  ایشان  که  بودم  خبرنگارانی  جزو 
بود.  متفاوت  وضع  اسالم آباد  در  می کردند. 
نظامی  فرودگاه  یک  به  رییس جمهور  هواپیمای 
موترهای  کاروان  بعد  آمد.  فرود  راولپندی  در 
صدر«  »ایوان  سمت  به  افغانستان  هیات  حامل 
افتاد.  راه  به  کستان،  پا ریاست جمهوری  کاخ 
ریاست جمهوری،  کاخ  به  منتهی  راه  تمام 
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سرانجام، در صورت افزایش 
رقابت بین عربستان 

سعودی و ایران، و فشار 
روی کشور های مسلمان 

برای شرکت در این رقابت، 
ضرور است که افغانستان 
در عین زمان که روابطش 

را با عربستان سعودی حفظ 
می کند؛ در عین زمان روابط 

استراتژیکش را با ایران 
نیز ادامه دهد. ممکن است 
انتخاب این گونه استراتژی، 

چالش هایی را فرا راه 
رهبران کابل قرار دهد، اما 

این تنها راه صلح آمیزی است 
که می تواند مانع غرق شدن 

افغانستان در بازی بزرگ 
ایران و عربستان گردد.

دارد. از وقتی که در ماه سپتامبر، آقای غنی مسوولیت 
عربستان  به  بار  دو  تاکنون  است  گرفته  به دست  را 
کشور  از  رییس جمهور  است.  کرده  سفر  سعودی 
شاهی عربستان سعودی خواسته است که از تاثیرش 
از  پاکستان  کشور  همکاری  به  و  کرده  استفاده 

با  صلح  برای  اسالم آباد  کابل-  صلح  گفتگو های 
تلویحی  حمایت  کند.  استفاده  شورشی  گروه های 
کابل از جنگ نظامی  عربستان، دقیقا یک هفته بعد از 
جنگ عربستان سعودی و ایتالف عربی که مبارزه بر 
ضد حوثی های یمن را شروع کردند، نمی تواند خبر 
آرزومند  غنی  رییس جمهور  باشد.  خوشحال کننده 
است که با حمایتش از عربستان، کمک های دوجانبه 
طالبان  با  صلح  جاری  پروسه  در  را  شاهی  کشور 

به دست آورد.
افغانستان،  همسایه  کشور  سعودی،  عربستان  مانند 
افغانستان  در  بدبختی  و  جنگ  دهه ها  از  نیز  ایران 
رهبری  و  سیاسی  محلی،  دست اندازی های  برای 
نظامی  در منطقه استفاده کرده است. این کشور تاثیر 
چشم گیری در میان شیعیان افغانستان دارد؛ جمعیتی 
می دهد.  تشکیل  را  افغانستان  نفوس  درصد   ۲۰ که 
افغانستان هم چنان ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران 
مواصالتی  راه های  و  تجارت  برای  مرز،  این  دارد. 
از  می تواند  تهران  همه،  از  مهم تر  می باشد.  کلیدی 
این  در  که  افغان  مهاجر  میلیون  سه  باالی  تاثیرش 
این  از  ایران،  کند.  استفاده  می کند  زندگی  کشور 
موضوع برای فشار وارد کردن بر کابل استفاده کرده 
می تواند  نیز  را  افغانستان  آن ها  کردن  اخراج  با  و 

بی ثبات بسازد.
علی رغم حضور ده ها هزار سرباز ناتو در افغانستان، 
روابط کابل- تهران در طول ۱۳ سال گذشته به شکل 
رییس جمهور  دفتر  ریاست  داشت.  جریان  عادی 
و  سیا  اداره  از  را  پول  بسته های  سابق حامد کرزی، 
زمانی،  دوره  یک  در  حتا  می کرد.  دریافت  تهران 
توازن  برقرارکننده  قدرت  به عنوان  کابل  حکومت 
بین واشنگتن و تهران محسوب می گردید. موضوعی 
تشخیص  شود،  تهران  مدارای  سبب  می تواند  که 
بی ثبات  افغانستان  یک  است.  منطقه ای  واقعیت های 
باعث می شود تا دشمنان ایران از این فرصت استفاده 
کنند و در امتداد مرز مشترک هر دو کشور ناامنی ها 
مخدر،  مواد  قاچاق  تهران،  برای  آورد.  به وجود  را 
آسیای  به  آن  توسعه  و  داعش  اسالمی   دولت  و 
مرکزی موضوعی است که می تواند سبب همکاری 
کشور  دو  این  مشترک  مرز  امتداد  در  افغانستان  با 
گردد. عربستان سعودی هم چنان می تواند از عناصر 
به  افغانستان برای کشانیدن جنگ  موجود در داخل 
ایران استفاده کند. عین روش را که شورشیان حوثی 
تهدید کرده اند، جنگ را به داخل عربستان خواهند 

کشاند.
داده اند که شاید ریاض  مفسرین هشدار  از  تعدادی 
باالی کابل فشار وارد کند، که یک گروه کوچک 
مورد  منطقه  در  زمینی  برای جنگ  را  سربازانش  از 
نظر توسط ایتالف عربی به رهبری عربستان بفرستد. 
سناریویی که می تواند افغانستان را به یک نوع جنگ 
جدید در داخل این کشور و در منطقه بکشاند. هر 
نوع شورش و موج های بزرگ دهشت افگنی که در 
حمایت  منطقه  کشور های  توسط  افغانستان،  داخل 
امریکایی  نیروی  هزاران  برای  می تواند  می شود، 
ایاالت متحده  باشد.  افغانستان خطرناک  موجود در 
امریکا، که معلومات امنیتی و حمایت های لوژستیکی 
سعودی  عربستان  رهبری  به  جاری  ایتالف  برای  را 
در حمالت هوایی یمن مهیا می سازد، باالی ریاض 
تاثیر زیاد دارد. امریکا می تواند ریاض را وادار کند 
تا از شامل شدن افغانستان در هر گونه ایتالف نظامی 

 جلوگیری کند.
عربستان  بین  رقابت  افزایش  صورت  در  سرانجام، 
مسلمان  کشور های  روی  فشار  و  ایران،  و  سعودی 
برای شرکت در این رقابت، ضرور است که افغانستان 
سعودی  عربستان  با  را  روابطش  که  زمان  عین  در 
حفظ می کند؛ در عین زمان روابط استراتژیکش را 
با ایران نیز ادامه دهد. ممکن است انتخاب این گونه 
قرار  کابل  رهبران  راه  فرا  را  استراتژی، چالش هایی 
دهد، اما این تنها راه صلح آمیزی است که می تواند 
و  ایران  بزرگ  بازی  در  افغانستان  شدن  غرق  مانع 

عربستان گردد.
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هم چنان افغانستان در جریان جنگ سرد بین ایاالت 
متحده امریکا و روسیه قرار داشت. اخیرا این کشور 
گردیده.  بدل  پاکستان  و  هند  بین  رقابت  میدان  به 
امریکا  و  ایران  تنش های  میان  در  افغانستان  برعالوه 
نیز قرار داشته است. از آن جایی که افغانستان تالش 
دارد تا از ده ها جنگ داخلی خودش را نجات دهد، 
را  بزرگی  خطرات  می تواند  تهران  و  ریاض  رقابت 
برای افغانستان به وجود آورد. حتا اگر جنگ جاری 
نیابتی ایران و عربستان، در درون مرز های یمن باقی 
به  تاثیرات و چالش های فرقه ای آن می تواند  بماند، 
افغانستان سرایت کند. کشوری که ایران و عربستان، 
باالی  تاثیرات  این  به آن دارند.  تاثیرات گسترده ای 
رهبران مخالف قبیله ای و مذهبی افغانستان قابل دید 

است. 
از  مثبت  تصویر  افغانستان،  مردم  زیاد  بخش  برای 
مردم  این که  به دلیل  دارد.  وجود  عربستان  کشور 
افغانستان، این کشور را که در آن مکان های مقدسی 
چون مکه و مدینه قرار دارد به چشم احترام می نگرند. 
زمان  در  را  مجاهدین  سعودی  عربستان  هم چنان 
کرده  کمک  شوروی  جماهیر  اتحاد  ضد  بر  جنگ 
است. اما، عربستان سعودی در میان سه کشوری قرار 
بود.  شناخته  رسمیت  به  را  طالبان  رژیم  که  داشت 
ریاض روی گروه های مخالف دولت افغانستان چون 
گروه دهشت افگن طالبان، حزب اسالمی  به رهبری 
کشور  این  دارد.  زیادی  تاثیر  حکمتیار  گلبدین 
در  ثبات  و  صلح  برقرارسازی  جهت  در  می تواند 
افغانستان نقش موثری بازی کرده و پای این گروه ها 

را بر سر میز مذاکره با دولت افغانستان بکشاند. 
برای  زیادی  امیدواری  غنی،  رییس جمهور  اداره 
سعودی  عربستان  همکاری  به  صلح  ساختن  قرار  بر 

نظامی  عملیات  از  حمایت  با  غنی  رییس جمهور 
بر ضد گروه شورشی حوثی، که   عربستان سعودی 
توسط ایران حمایت می شود، ریسک بزرگی کرده 
جنگ  در  را  افغانستان  عمال  تصمیم،  این  است. 
با این  نیابتی شیعه و سنی در یمن وارد کرده است. 
وجود، در صورتی که افغانستان برای برقراری توازن 
کند،  کوتاهی  ایران  و  عربستان  بین  روابطش،  در 
احتمال خطر دو قطبی شدن مردم این کشور به شکل 
زمینه  این موضوع  دیگر  از سوی  دارد.  قوی وجود 
می سازد.  مهیا  نیز  را  منطقه  کشورهای  مداخالت 
سیاست گذاری های  با  افغانستان  که  صورتی  در  اما 
درست خارجی اش روابط و نقش دوجانبه را که در 
بر  گیرد،  کار  به  است  کرده  استفاده  آن  از  گذشته 
کند،  را حفظ  ثبات خودش  می تواند  این که  عالوه 
حتا امکان ثبات در کشور های منطقه نیز وجود دارد.

همزمان با روی کار آمدن حکومت جدید به رهبری 
عربستان  و  افغانستان  روابط  غنی،  رییس جمهور 
رییس جمهور  است.  کرده  پیدا  بهبود  سعودی 
این  کرد.  سفر  ایران  به  اپریل  ماه   ۱۹ در  افغانستان 
روابط  صدد  در  افغانستان  که  است  آن  بیانگر  سفر 
سفر  این  در  می باشد.  نیز  غربی اش  همسایه  با  نیک 
حسن  ایرانی اش،  همتای  و  غنی  رییس جمهور 
روحانی، اعالن کردند که همکاری کشورهای شان 
فرهنگ  و  تکنالوژی  تجارت،  بخش های  در  را 
افزایش خواهند داد. برعالوه، دو کشور بر سر تبادل 
نیز  تروریسم  با  مشترک  مبارزه  و  امنیتی  اطالعات 

توافق کردند.
برای  رقیب،  بزرگ  قدرت های  بین  توازن  برقراری 
افغانستان موضوع تازه ای نیست. این کشور در قرن 
۱۹میدان شطرنج بین بریتانیا و امپراطوری روسیه بود. 

نویسنده: فرهاد پیکار

برگردان: ضیاصادق

منبع: روزنامه گاردین

بر سر دوراهی انتخاب ایران و عربستان 
عده ای از روزنامه نگاران باتجربه به این نظراند که رهبری جدید افغانستان، در عین زمان که روابط نیک با 

عربستان سعودی را دنبال می کند، روابط استراتژیک خود با جمهوری اسالمی  ایران را نیز حفظ کند.

افغانستان
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آسیب شناسی نظام آموزشی افغانستان

 دای چوبانی

افغانستان  سرانگشتی،  حساب  یک  با 
سی میلیون نفوس دارد. پنجاه درصد 
تشکیل  »ناموس ها«  را  جمعیت  این 
تا  داریم  وظیفه  عنعنا  ما  که  می دهند 
بیرون  در  کردن  کار  اجازه  آن ها  به 
را  شرایط  چون  ندهیم،  را  خانه  از 
فقط  شاید  کرده.  خراب  دیگران 
بادرآمد  شغل  خانم ها  درصد  یک 
جمعیت  کل  درصد  نیم  که  دارند 
نیم  بگویید  شما  می شود.  افغانستان 
درصد. مردهای افغانستان که متاسفانه 
را  کشور  جمعیت  از  دیگری  نیم 
صاحب  تماما  نیز  می دهند،  تشکیل 
کار نیستند. حدود شصت درصد این 
سال  بیست  زیر  بچه های  را  جمعیت 
بی کاراند.  طبعا  که  می دهند  شکل 
نیمی از جمعیت باقی مانده هم که یا 
بی کار بی کاراند، یا کارهای نیمه وقت 
دارند که درآمدش حتا خود شخص 
می ماند  باقی  نمی کند.  کفایت  را 
که  افغانستان  مردهای  درصد  بیست 
ده درصد کل جمعیت کشور می شود 
ثابت اند؛  درآمد  صاحب  احتماال  و 
یعنی در مجموع حدود ده ونیم درصد 
نود  و  دارند  کار  افغانستان  جمعیت 
درصد  ده  این  جیب  از  دیگر  درصد 

نان می خورند. 
حاال اطراف خود را نگاه کنید و ببینید 
که با ده درصد جمعیت کاری، مردم 
ندارند.  که  چیزهایی  چه  افغانستان 
موترهای جاپانی لوکس که نمونه اش 
یافت  کم تر  منطقه  کشورهای  در 
موبایل های  جدید  مودل  می شود؛ 
و  می کنند  آشپزی  حتا  که  هوشمند 
عروسی  سالون های  دارند؛  تشناب 
لوکس که شوق عروسی مجدد را در 
می کند؛  زنده  هفتادساله  مردهای  دل 
خانه های شبیه کاخ سفید، برج ایفل، 
و  همه  خلیفه،  برج  و  کرملین  کاخ 
این جا یافت می شوند. شاید سی  همه 
سال جهاد این همه برکت را در دامن 
و  ناچیز  چنین  درآمد  با  که  ریخته  ما 
جمعیت کاری چنین محدود، این همه 
کشورهای  می کنیم.  زندگی  خوب 
به  وقت  هیچ  امریکا  نظیر  پیشرفته 
که  داد  نخواهند  اجازه  اشرف غنی 
را  شده  وعده  شغل  میلیون  یک  آن 
ایجاد کند. زیرا می دانند که اگر یک 
میلیون نفر دیگر در افغانستان صاحب 
در  را  آن ها  موقعیت  شوند،  درآمد 
تزلزل  دچار  جهانی  رده بندی های 

خواهیم کرد.

ما خود معجزه ایم؛ 
در حد اللیگا
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است. در چنین  معلم  و  به کتاب  معطوف  نظامی  که 
نظامی  نمی توان از شاگردان خواست که به اندیشیدن 
روی آورند. در حالی که اصل نظام آموزشی مدرن 
در  حقیقت  در  می اندیشد.  شاگرد  انداختن«  »راه  به 
نه  و  است  شاگرد  برای  آموزش  مدرن،  آموزش 
اساسی  تحول  همین  مبنای  بر  آموزش.  برای  شاگرد 
در  جدید،  شرایط  در  پرورش  و  آموزش  که  است 
دهد،  نشان  یادگیرندگان  به  را  راه  که  نیست  صدد 
چنین  است.  مهم تر  او  برای  آنان  انداختن«  »راه  بلکه 
ضرورتی یعنی اقتضای آزادی پرسش، اندیشه، انتقاد 
و حق شک کردن و جرات خالقیت و نوآوری. چنین 
ضرورتی می طلبد تا ساختار آموزش، از منابع و متون 
درسی گرفته تا شیوه های تدریس، از بنِد قالب گرایی 
و نتیجه محوری خارج شود. در حالی که در نظام فعلی 
اصلی  ویژگی  »نتیجه محوری«  هنوز  کشور  آموزشی 
نظام آموزشی است. به عبارتی در آموزش مدرن قصد 
بر این نیست که شاگرد را در مفاهیم ازپیش تعیین شده 
و قالبی هضم کنند، بلکه اساسا مدیران آموزشی تنها 
به  توجه  با  را  متنوع آموزشی  محتواهای  ارایه  وظیفه 
روحی  جسمی،  الزام های  و  استعدادها  گوناگونی 
نتایج  به  و  دارند  عهده  به  یادگیرندگان  فکری  و 
مشخصی نمی اندیشند، چرا که هدف، یادگیری است 
و سطح و گونه این یادگیری یک امر معین نیست که 

بتوان آن را اندازه گیری کرد.
آزادی یادگیری

نیست.  آزادی محور  نظام  افغانستان  آموزشی  نظام 
که  است  انسان ها  اساسی  حقوق  از  یکی  آموزش 
نظام  در  اجبار  می شود.  آغاز  انگیزه  و  نیاز  نوعی  از 
معدود  امری  به  آموزش  که  می شود  سبب  آموزشی 
آموزش  در  که  حالی  در  شود،  فروکاسته  زمانی 
مرز  بدون  دایمی  و  امری  آموزش  مدرن  پرورش  و 
زیستی  عرصه  تمام  نگرش  این  در  می شود.  پنداشته 
و  از عمومی  و خصوصی، درس انگیز است  اعم  فرد 

درس آموزی، موقعیت زمانی و مکانی نمی شناسد.
آموزش مدرن، معطوف به تفاوت های فردی

نظام آموزشی سنتی، از آن جایی که در زمان، مکان و 
برنامه درسی معین و مشخصی شکل می گیرد و همه 
در  مکتب  نظم  طبق  باید  استثنا  بدون  یادگیرندگان، 
بدهند  امتحان  معینی  زمان  در  و  یابند  حضور  صنف 
شوند،  ارزیابی  تعیین شده ای  ارزشیابی  نظام  طبق  و 
ماهیتا با اصل تفاوت های فردی در یادگیری در ستیز 
است. آموزش مدرن این چنین می گوید که یک سان 
دیدن دانش آموزان از آن حیث که در برابر یک نوع 
به  باشیم،  داشته  انتظار  را  بازدهی  نوع  آموزش، یک 
آنان  درونی  استعداد های  رشد  کردن  محدود  منزله 

است.
دگرگونی در نحوه یادگیری

در  حاضر  حال  در  که  سنتی  آموزشی  نظام  در 

مکتب های افغانستان از آن استفاده صورت می گیرد، 
نقش معلم به عنوان تربیت کننده بسیار برجسته ساخته 
شده است. در حالی که در نظام آموزش مدرن انسان 
همواره  که  شدنی  است؛  مطرح  شدن  یک  به عنوان 
می تواند از منابع و متون گوناگون استفاده ببرد. معلم 
در روش های جدید آموزشی نقش رهنما را دارد. در 
معلم  از  همه چیز  کشور  آموزشی  نظام  در  که  حالی 
آغاز و به او ختم می شود. در روش آموزش قدیمی، 
یک سویه  رابطه  یک  یادگیرنده،  و  معلم  میان  رابطه 
در  یادگیرنده،  قدیمی،  شرایط  در  است.  عمودی  و 
در  آن که  حال  دارد،  قرار  منفعل  پذیرنده ای  جایگاه 
است  فرایندی  آموزش،  آموزشی،  مدرن  روش های 
رسانیدن  فعلیت  به  و  درونی  نیروهای  کشف  برای 
برقراری  با  جز  قاعده  این  و  یادگیرنده  قابلیت های 
روابطی دوسویه میان شاگرد و معلم، قابل فهم نیست.

غیرگفتگویی بودن آموزش
در آموزش سنتی بحث گستردگی منابع مطرح نیست. 
فرایند  کل  که  می شود  تالش  آموزشی  نظام  این  در 
چنین  بماند.  باقی  معلم  و  کتاب  حد  در  آموزش 
به تک صدایی شدن صنف می شود.  متکی  آموزشی 
معلومات از سوی معلم به شاگرد انتقال پیدا می کند، 
در حالی که در آموزش مدرن به منابع متکثر آموزش 
تاکید صورت می گیرد و آموزش فرایندی گفتگویی 
مطمع  انسان  تغییر  فرایندی  چنین  در  می شود.  تصور 
نظر است و از نظر جامعه شناسی آموزش متکثر سبب 
کند.  پیدا  دست  توسعه یافتگی  به  جامعه  که  می شود 
آموزش امروزی محدود به کتاب های درسی مکتب 
از  استفاده  و  راه های گوناگون  از  و شاگردان  نیست 
بر غنای کیفیت درسی و آموزشی  الکترونیک  منابع 

خود می افزایند.
عقالنیت و آموزش

خوداندیشگی  به  صنف  در  ما  شاگردان  چقدر 
تا  اما  نیافته  دقیق  پاسخ  هنوز  سوال  این  می رسند؟ 
عقالنیت  ما  آموزشی  نظام  می شود،  معلوم  که  جایی 
که  زمانی  نمی شناسد.  رسمیت  به  هدف  به عنوان  را 
اندیشیدن  به  که  نکنند  پیدا  را  این  فرصت  شاگردان 
احساس  و  عاطفه  در حد  تردید جامعه  بدون  برسند، 
باقی می ماند. آموزش مدرن شاگردان را به اندیشیدن 
انتقادی وادار می کند. به آنان این فرصت را می دهد 
از  گرفتن  بدون کمک  مسایل  و  قضایا  به  نسبت  که 
انتقادی  اندیشیدن  بگیرند.  نتیجه  و  بیندیشیند  دیگران 
فعلی  آموزشی  نظام  است.  پرسشگری  به  متکی 
کشور پرسشگری را کم تر مجال می دهد. البته این جا 
پرسشگری به معنای مطرح کردن چند سوال از درون 
پرسشگری  از  هدف  بل  نیست  درسی  کتاب های 
پیرامون است. عقالنیت سبب  به  با تعقل و نگاه  توام 
به گفته  برسند و  به خودبسندگی  انسان ها  می شود که 
کانت از دوره صغارت بیرون شوند. عقالنیت فضای 
می آورد.  به وجود  جامعه  در  را  شکیبایی  و  مدارا 
لوازم عقل مدرن است که کم تر  از  خشونت پرهیزی 

در مکاتب ما به آن توجه شده است.
نقش معلم

پیدا  را  الزم  جایگاه  کشور  آموزشی  نظام  در  معلم 
و  معیشتی  موضوع وضعیت  تنها  این جا  است.  نکرده 
زندگی روزمره معلم مطرح نیست، هر چند که الزمه 
معارف مدرن توجه به وضعیت معلمان نیز است. معلم 
در افغانستان موجودی شریف است که همه ساله یک 
روز در تقویم برایش جشن گرفته می شود ولی هیچ 
کس نمی آید که ببیند معلم افغانستان چگونه زندگی 
آشنایی  درسی  نوین  روش های  با  چقدر  و  می کند 
دارد. ارتقای وضعیت معیشتی و به روز کردن معلمان 
نقشی  کشور  آموزشی  وضعیت  ارتقای  در  می تواند 
تعیین کننده و اساسی به جا بگذارد. نمی توان هم چنان 
از  و  داد  ادامه  نظام آموزشی  در  معلم  نقش سنتی  به 
سخن  کشور  معارف  و  آموزش  وضعیت  در  تغییر 

گفت.

به  افغانستان  دولت  گذشته،  سال  سیزده  از  بیشتر  در 
جهت  گسترده ای  تالش های  جهانی  جامعه  کمک 
سامانمند کردن نظام آموزشی کشور به راه انداخت. 
بخشی از این تالش ها به هدف گشایش دوباره مکاتب 
شد.  انجام  کشور  فروریخته  آموزشی  نظام  احیای  و 
طی این سال ها، بیشتر از شش میلیون شاگرد به مکتب 
آمدند و کارهایی در عرصه بهبود نصاب درسی و ایجاد 
مکاتب جدید صورت داده شد. با این حال، وضعیت 
آموزشی در کشور، به گونه ای که توقع می رفت، تغییر 
چندانی نکرد. اگر  وضعیت آموزش و پرورش کشور 
از لحاظ کمی بهبود پیدا کرد ولی در عرصه کیفیت 
معارف افغانستان هم چنان به ساختارهای سنتی وفادار 
باقی ماند. نکته مهم این جاست که این بار شهروندان 
کشور نیز با وجود همه  مشکالت و تهدید های امنیتی 
از سوی گروه های مخالف از معارف حمایت کردند. 
یادم می آید وقتی دو نسل پیش در افغانستان از معارف 
سخن می گفتند، تصوری عجیب از مکتب و مدرسه به 
ذهن متبادر می شد. دو نسل پیش، مردم در افغانستان به 
اجبار وارد مکتب می شدند و درس خواندن اجباری 
دولت  کند.  تحمل  می توانست  خانواده ای  کم تر  را 
در آن سال ها که تازه موج نوگرایی در کشور آغاز 
شده بود از لحاظ ذهنی آماده پذیرش پدیده ای به نام 
معارف نبود. اما با سقوط رژم طالبان مشخص شد که 
به  نسبت  کشور  در  گسترده ای  به صورت  ذهنیت ها 
حاال  همین  است.  شده  دگرگون  پرورش  و  آموزش 
در جامعه افغانستان خانواده هایی زندگی می کنند که 
با هزار زحمت  اما  نان شب و روز خود محتاج اند  به 
این  در  شاید  می فرستند.  مکتب  به  را  خود  کودکان 
معارف  نقش  مدرسه،  و  مکتب  به  رویکرد  تغییر 
تاثیر مستقیم داشته است  نیز  منبع سودآوری  به عنوان 
ولی با همه ی این ها می توان اذعان کرد که افغانستان به 
سمت کشور معارف پرور در حرکت است. امروز در 
کنار هزاران مکتب دولتی، هزاران مکتب خصوصی 
به عنوان  آن  از  باید  که  دارند  فعالیت  نیز  کشور  در 
از آن  برد؛ چون پیش  نام  پدیده سال های پساطالبانی 
در نظام معارف کشور چیزی به نام مکتب خصوصی 
وجود نداشت. سیزده سال گذشته فرصت خوبی برای 
در  مدرن  پرورش  و  آموزش  زیرساخت های  ایجاد 
کشور بود؛ زیرساخت هایی که از آموزش معطوف به 
تحول حمایت کند. اما مشکالت موجود نیز به اندازه 
کافی موانع الزم را برای مدرنیزه کردن معارف کشور 
ایجاد کرد. معارف کشور در سیزده سال گذشته در 
محدوده ی جذب پسران و دختران به مکاتب و ایجاد 
فضای امن برای معارف باقی ماند و چالش های اصلی 

معارف کشور کم تر مورد توجه قرار گرفت.
مشکالت نظام آموزشی کشور

نظام بسته
است؛  بسته  نظام  یک  هنوز  کشور  آموزشی  نظام 

سعید حقیقی

ACKU



زش اخــــــبار ور
 

 

کابل نیز ادامه  گزینش سه انجمن برتر  کانگفو به منظور  پیکارهای 
دارد. 

کرده اند و  ک  در این مسابقات انجمن های فعال پایتخت اشترا
پس از رقابت نمایندگان انجمن ها، سه باشگاه برتر جواز حضور 

کسب میکنند. در مسابقات تیم ملی را 
و  بزرگ ساالن  رده  در  کابل  کانگفوی  چهره  شصت وچهار 
گفته  بر  بنا  و  می کنند  نمایندگی  باشگاه ها  از  مختلف  وزن های 

مسووالن، مسابقات سه ماه ادامه خواهد داشت.
پیکارها  این  برگزاری  از  هدف  افغانستان  کانگفوی  فدراسیون 
این  از  کرده می گوید: پس  کابل عنوان  تیم منتخب  انتخاب  را 
ک تیم های والیت ها آغاز  مسابقات رقابت های تیم ملی با اشترا

خواهد شد.

کابل  شهر  تکواندوی  قهرمانی  لیگ  بیست ویکم  هفته 
پی گیری شد.

یازدهم  و  دهم  نهم،  دوره های  در  پایتخت  تکواندوکاران 
با امتیازگیری  گرفتند و  برابر هم قرار  از بیست وسه باشگاه 

راهی دور بعد شدند.
بدنی  تربیت  ریاست  در  شده  تایید  تکواندو  فدراسیون 
که  است  کرده  برگزار  را  مسابقات  این  حالی  در  ورزش  و 
کنون سرنوشت این رشته ورزشی مشخص نیست و هیات  تا
حکومت فیصله نهایی انتخاب یکی از فدراسیون ها را به 

کردند. گذار  فدراسیون جهانی تکواندو وا

کریکت  ملی  تیم  کاپیتان  استانکزی  اصغر 
افغانستان شد.

عیسی خیل  محمدنبی  کناره گیری  از  پس 
افغانستان،  کریکت  ملی  تیم  کاپیتانی  از 
کریکت بورد افغانستان در نشستی رسمی اصغر 
معرفی  کریکت  ملی  تیم  کاپیتان  را  استانکزی 

مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد و 
طبق برنامه یوونتوس ایتالیا به قرعه سختی به نام رئال 
کرد و بایرن مونیخ نیز باید رو در روی  مادرید برخورد 

بارسلونا قرار بگیرد.
و  مسی  تقابل  دیدارها،  این  در  توجه  جالب  نکته 

گواردیوال در این مرحله می باشد.
قرعه کشی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برنده 
که  داد  قرار  هم  روی  رودر  را  مربی  و  توپ طال  چهار 
کنار یک دیگر  درخشان ترین روزهای حرفه  خود را در 

کرده اند. تجربه 
مربی  با  شدن اش  روبه رو  به  کنش  وا در  مسی  لیونل 
لیگ  در  قهرمانی  دو  جمله  از  جام   14 او  کنار  در  که 
کرد، در  کسب  قهرمانان اروپا در سال های 2009 و 2013 
صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی 

کابل با برگزاری چهار دیدار  رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کرد. ادامه پیدا 

گول از خط دروازه ها  در 4 بازی برگزار شده در مجموع 11 
گذشت و البته دو دیدار با تساوی به پایان رسید.

مقابل   1 بر   3 نتیجه  با  که  شد  موفق  اردو  فوتبال  تیم 

از  یک  دو–  قاطع،  پیروزی  یک  با  قهرمانی  عنوان  مدافع 
حریف قدرتمندش پیش افتاد.

سن آنتونیو  از  را  اول  بازی  کلیپرز  لس آنجلس  این که  از  بعد 
گرفته و حاال با  اسپرز برد، این تیم روند بازی ها را در دست 

یک پیروزی قاطع، دو– یک پیش افتاد. 
امتیاز   32 لئونارد  کوای  که  شبی  در  قهرمانی  عنوان  مدافع 
کلیپرز  گریفین سنتر فوروارد  گرفت، 100 – 73 پیروز شد. بلیک 
در این بازی با 14 امتیاز و 10 ریباند بهترین بازیکن تیمش بود. 
رپتورز،  تورنتو  مقابل   99  –106 پیروزی  با  ویزاردز  واشنگتن 
کتس  کانادایی پیش افتاد. هیوستون را سه– صفر از حریف 
به  منجر  پاس   9 و  گرفت  امتیاز   42 هاردن  که جیمز  در شبی 
گل داد، 130– 128 داالس موریکس را شکست داد. دوایت 

کرد.
کریکت  استانکزی پس از انتخاب هیات رهبری 
کریکت،  ملی  تیم  کپتان  به عنوان  افغانستان 
گفت  کرد و  حضور در این پست را دشوار عنوان 
ملی  تیم  موفقیت های  برای  را  خود  تالش  تمام 

کرد. کریکت در مسابقات آینده خواهد 

 110 باید  ما  مونیخ  بایرن  با  رویا رویی  »برای  نوشت: 
نهایی  نیمه  مرحله  در  ما  قرعه  باشیم.  آماده  درصد 

لیگ قهرمانان اروپا، قرعه بسیار سختی است«.
گواردیوال، سرمربی اسپانیایی بایرن  در همین حال پپ 
که  مونیخ هم در مورد روبه رو شدن با بهترین بازیکنی 
است،  کرده  کار  او  کنار  در  مربیگری اش  دوران  در 
گفت: »من همیشه از تماشای بازی او لذت برده ام اما 
که زجر بکشم. ما باید بهترین  االن نوبت آن شده است 

کنترل لئو بسازیم«. سیستم دفاعی ممکن را برای 
دور  در  مونیخ  بایرن  و  بارسلونا  تیم های  رفت   بازی 
رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 15 ثور در 
ورزشگاه نیوکمپ و بازی برگشت آن ها 23 همین ماه 

در ورزشگاه آلیانتس آره نا برگزار خواهد شد.


نتیجه  با  استقالل  کند.  پیدا  پیروزی دست  به  سباوون 
دو بر یک جوانان اردو را شکست داد و دیدار تیم های 
کابل و صلح و سره میاشت با بیگ بیر نیز پس از  جوانان 
پایان 90 دقیقه تالش با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه 

یافتند.

گرفت و 26 ریباند  کتس در این بازی 13 امتیاز  هاوارد سنتر را
انجام داد. داالس برای رسیدن به مرحله دوم پلی آف به یک 

پیروزی دیگر نیاز دارد.
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کریکت شد کاپیتان جدید تیم ملی  استانکزی 

وپا گواردیوال در لیگ قهرمانان ار کابلتقابل مسی و  گل در لیگ برتر  4 بازی و 11 

ز  کلیپر وزی قاطع سن آنتونیو مقابل  پیر
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کستان، پس از میزبانی  یک فعال برجسته حقوق بشر پا
سمیناری درباره ادعاهای شکنجه در ایالت بلوچستان، 
گرفته و به قتل رسیده  تیراندازی قرار  کراچی هدف  در 

است.
خانه  سوی  به  مادرش  با  که  هنگامی  محمود  سبین 
او قبال تهدید  کشته شد. جان  گلوله  می رفت به ضرب 

گزارش شده است. شده بود. حال مادرش وخیم 
بسیاری  او،  مرگ  خبر  انتشار  با  بی بی سی،  گزارش  به 
محمود  خانم  از  ستایش  به  اجتماعی  شبکه های  در 

پرداخته اند.
که  بود  دوم«  »طبقه  خیریه  موسسه  مدیر  محمود  خانم 

همچنین به تی ۲ اف معروف است.
برگزار  سمینار  بشر  حقوق  مسایل  مورد  در  موسسه  این 
که فعاالن  کتابخانه ای است  می کند و شامل قهوه خانه و 

کراچی در آن دیدار می کنند. لیبرال و دانشجویان 
الهور  دانشگاه  در  بود  قرار  ابتدا  شکنجه  سمینار  برنامه 
را  اما لغو شد و موسسه طبقه دوم میزبانی آن  برگزار شود 

گرفت. به عهده 
گروه ها  پیکارجویان طالبان، جدایی طلبان بلوچ و سایر 

که هم مرز ایران است با هم می جنگند. در بلوچستان 
مادر خانم محمود هم در این حمله مجروح شد.

که خانم محمود در  گزارش داد  کستان  روزنامه بامداد پا
مسیر انتقال به شفاخانه درگذشت. او پنج بار تیر خورده 

که  آن  ضمن  ایران  اتومی  کره کننده  مذا تیم  ارشد  عضو 
کاری  را  ایران  تحریم های  لغو  نحوه  کردن«  »مکتوب 
درباره  که  داد  خبر  کرد،  توصیف  گسترده«  و  »پیچیده 
کشور  این  دیپلومات های  با  امریکا  کنگره  اقدامات 

گفتگوهایی سازنده داشته است.
تیم  عضو  و  ایران  خارجه  وزیر  معاون  عراقچی،  عباس 
دیپلومات های  با  سازنده«  »گفتگوهای  از  کره،  مذا
داده  خبر  تحریم ها  موضوع  سر  بر  اروپایی  و  امریکایی 
و  باره  این  در  امریکا  کره کننده  مذا تیم  توضیحات  و 
کنگره را »بسیار مفید« خواند. همچنین درباره اقدامات 

گزارش خبرگزاری صداوسیما،  به  و  از رادیو فردا  به نقل 
پایان  از  پس  ثور،  پنجم  شنبه،  روز  عراقچی  آقای 
و  ضد  اظهارات  به  اشاره  با  وین  در  اتومی  کرات  مذا
افزود:  ایران  تحریم های  لغو  درباره  مقابل  طرف  نقیض 
کار ما این بار تحریم ها بود و از بحث  »لذا محور اصلی 

کردیم. کار نگارش را شروع  تحریم ها 
گروه ۵+۱ از روز چهارشنبه، سوم ثور،  کرات ایران و  مذا
گزارش ها،  به مدت سه روز در وین برگزار شد. بر اساس 

زلزله ای به بزرگی ۷.۹ درجه در مقیاس ریشتر غرب نیپال 
را تکان داد.

که بیش از هفت صد نفر در این  کنون مشخص شده  تا 
کشته شده اند. ده ها مجروح نیز به شفاخانه مرکزی  زلزله 

کاتماندو منتقل شده اند.
گفته است  گزارش بی بی سی، مرکز زلزله نگاری امریکا  به 
کیلومتری شرق پوکارا، واقع در غرب  این زلزله در هشتاد 

کاتماندو، رخ داده است.
پوکارا دومین شهر بزرگ نیپال است.

در  جهان  مختلف  کشورهای  از  کوهنورد  زیادی  تعداد 
باعث وقوع برف کوچ  زلزله  گفته می شود  و  نیپال هستند 

کوه ها هیمالیا شده است. در 
خبر  زیادی«  »خسارات  وقوع  از  نیپال  اطالع رسانی  وزیر 
گفته است: »ما به حمایت سازمان های بین المللی  داده 
که بتوانند  که دارای تجهیزات پیشرفته هستند، نیاز داریم 
که در حال حاضر با آن روبرو  از عهده شرایط اضطراری 

هستیم، برآیند.«
رادیو نیپال به مردم هشدار داده به دلیل تداوم پس لرزه ها 

یمن  اسبق  رییس جمهور  که علی عبداهلل صالح،  آن  از  پس 
کرد، وزیر خارجه ایاالت متحده نیز  درخواست صلح را مطرح 
گفتگوهای صلح بپیوندند.  از شورشیان حوثی خواست تا به 
کنون صدها غیرنظامی در حمالت هوایی عربستان در یمن  تا

کشته شده اند.
شورشیان  از  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان 
حوثی در یمن خواسته است برای پایان دادن خشونت در این 

کنند.  کرات صلح سازمان ملل متحد شرکت  کشور در مذا

بود.
در  وخیم  حالتی  در  او  مادر  که  داد  گزارش  بامداد 

شفاخانه بستری است.
گروهی مسوولیت حمله را به عهده نگرفته  کنون هیچ  تا
کستان قبال او را  که طالبان پا است هرچند تصور می شود 

کرده بود. تهدید 
که از دارایی شخصی اش برای سر پا نگه  خانم محمود 
مصاحبه ای  در   ۲۰۱۳ سال  می کرد  خرج  موسسه  داشتن 
که می خواهد چه  این سوال  به  پاسخ  در  با یک مجله 
گفت: »می خواهم  توانایی خارق العاده ای داشته باشد 
کنم.« کراچی را خلع سالح  چوب جادویم را بگردانم و 

برنامه  کرات تدوین متن توافق نهایی درباره  در این مذا
اتومی ایران آغاز شده است.

کرات را »خوب و مفید« توصیف  آقای عراقچی این مذا
پیش  به  آهسته  خیلی  که  گفت  حال  عین  در  و  کرده 

خواهیم رفت.
کید  کره کننده اتومی ایران بار دیگر تا عضو ارشد تیم مذا
روز  در  ایران  مالی  و  اقتصادی  تحریم های  همه  که  کرد 

گروه ۵+۱ باید لغو شود. اجرای توافق نهایی با 
بسیار  »ابعاد  به  اشاره  با  حال  عین  در  عراقچی  آقای 
اروپا  و  امریکا  امنیت،  شورای  تحریم های  مختلف« 
کردن« نحوه لغو این را تحریم ها را  علیه ایران »مکتوب 

کرد. گسترده« توصیف  »خیلی پیچیده و 
با برنامه هسته ای ایران بالفاصله  لغو تحریم های مرتبط 
از  با قدرت های جهانی،  احتمالی  نهایی  توافق  از  پس 

کیدات اصلی رهبر و رییس جمهوری ایران است. تا
توافق  به  که در صورت دستیابی  کرده  امریکا اعالم  اما 
ایران لغو تحریم های تهران مرحله به مرحله  با  هسته ای 

انجام خواهد شد.

از خانه های شان خارج شوند.
برج  یک  جمله  از  کاتماندو  در  بسیاری  ساختمان های 
متعلق به قرن نوزدهم تخریب شده و شمار زیادی در زیر 

گرفتار شده اند. آوار 
که شبکه های تلیفون هم مختل شده است. گفته شده 

به  مردم  زلزله،  وقوع  پی  در  عینی،  شاهدان  گفته  به 
جاده ها ریختند.

و  هند  شمال  در  جمله  از  دوری  مناطق  در  زلزله  این 
کستان احساس شده است. پا

کنش  نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در توییترش در وا
کسب اطالعات  زلزله نوشته است: »ما در صدد  این  به 
که  کسانی  تا به  باره هستیم و درتالشیم  بیشتری در این 
پیدا  دسترسی  گرفتند،  قرار  لرزه  زمین  تاثیراین  تحت 

کنیم.«
 ۵ کم  دست  مرگ  به  نیپال  در  زلزله  وقوع   ۲۰۱۱ سال  در 

نفر منجر شد.
کاتماندو  در جریان زلزله مرگبار سال ۱۹۳۴ در نیپال، شهر 

کامال تخریب شد.

»این  گفت:  به خبرنگاران  کری  دویچه وله، جان  گزارش  به 
مساله باید یک جاده دو طرفه باشد.« او در توضیح این نکته 
نیاز  دارند،  نفوذ  آنان  به  که  کسانی  و  حوثی ها  به  »ما  گفت: 
داریم تا مطمین شویم آماده حرکت به جلو برای شرکت در میز 

کره هستند.« مذا
روز جمعه  نیز  یمن  رییس جمهور سابق  علی عبداهلل صالح، 
گفتگوی  یک  وارد  بحران  پایان  برای  تا  خواست  یمنی ها  از 
از  »من  گفت:  ای  بیانیه  نشر  با  صالح  آقای  شوند.  سیاسی 
جنگ  تا  می خواهم  والیت ها  همه  در  درگیر  طرف های  همه 
همچنان  او  برگردند.«  صلح  گفتگوی  به  و  کنند  متوقف  را 
گفتگوهای صلح بین یمنی ها و عربستان سعودی  خواست تا 
از  ایتالفی  که  است  ماه  یک  تقریبا  شود.  برگزار  جنیوا  در 
کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی مواضع شورشیان 
صدها  آن  نتیجه  در  که  می کنند  بمباران  یمن  در  را  حوثی 

کشته شده اند. غیرنظامی 
است  آماده  که  است  گفته  همچنان  صالح  عبداهلل  علی 
صالح  آقای  کند.  آشتی  خود  مخالف  گروه های  همه  با  تا 
همه  از  او  شد.  خلع  قدرت  از   2011 سال  ناآرامی های  پی  در 
جنگجویان به شمول القاعده و حامیان مسلح رییس جمهور 
فعلی عبد ربه منصور هادی خواسته است تا از شهر عدن خارج 

گذار نمایند. شوند و قدرت را به اردو و مقامات محلی وا
بر دوش  را  کنگره عوام مردم«  که »حزب  آقای صالح رهبری 
دارد، به نظر می رسد بر شورشیان حوثی نفوذ دارد. او پیش از 
کرده بود. او در بیانیه خود  برکناری 33 سال بر یمن حکومت 
کشور خواهم بخشید.« گفته است: »من همه را به خاطر منافع 
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