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هوتل های لوکس
در مقابل مجسمه های تخریب شده 

مجلس سنا خواهان رسیدگی به 
مشکالت بازرگانان افغان در امارات شد
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افغانستان نویدبخش
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رییس جمهور غنی: 

جنگ را با جنگ پاسخ می دهیم
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کمپاین جمع آوری خون برای سربازان 
آغاز شد
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رگ نمایی بی مورد  بز
داعش حاال پوششی است برای سیاست قباحت زدایی از طالبان. 
کابل اشتباه بزرگی را مرتکب شده  گر سیاست واقعا همین باشد،  ا
منتقدان  دیرباز  از  طالبان،  برای  کاذب  بخشی  هویت  است. 
هیچ  طالبان  به  بخشی  هویت  ع  نو این  است.  داشته  را  خودش 
کره مخالف  کسی با اصل مذا کمکی به ثبات سازی نمی کند. هیچ 
حکومت  خورده  شکست  سیاست های  از  باید  دولت  اما  نیست، 
مردم  به  استراتژیکش  اهداف  با  را  طالب  و  بگیرد  فاصله  قبلی 

کند. معرفی  4
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زنگ اول


هدف  سارنوالى  كارمندان  كه  است  سومين بار  اين 
سارنواالن،  بر  زنجيره اى  حمالت  مى گيرند.  قرار 
وقت  كافى  قدر  به  طالبان  كه  است  آن  نشان دهنده 
گذاشته اند و اين حمله هاى تروريستى را برنامه ريزى 
و  اطالعاتى  ظرفيت هاى  تمام  از  آنان  كرده اند. 
استفاده  براى كشتن سارنواالن كشور  عملياتى شان 
كرده اند. اما روشن نيست كه چرا سازمان هاى كشفى 
تدابير  از سارنواالن  براى حفاظت  ما  استخباراتى  و 
طالبان  برنامه ريزى  از  سازمان ها  اين  حتما  ندارند. 
اطالع داشتند. حمله به سارنوالى مزار نشان داد كه 
طالبان مصمم به قتل سارنواالن هستند. بعد به واسطه 
نقليه سارنواالن كابل حمله شد و ديروز سومين حمله 
تروريستى انجام شد. پيش از اين هم طالبان قاضيان 

دادگاه هاى افغانستان را هدف قرار مى دادند. 
طالبان مى خواهند وحشت و هراس ايجاد كنند. آنان 
مى خواهند دستگاه قضايى افغانستان را وحشت زده 
عدالت  شده،  بازداشت  تروريست هاى  بر  تا  كنند 
كشفى  سازمان هاى  كه  است  الزم  نكنند.  اجرا  را 
هم  سارنواالن  از  حفاظت  براى  ما  استخباراتى  و 
مهم  اين  حاال  باشند.  داشته  پيش گيرانه  برنامه هاى 
واليات  و  مركز  در  سارنوالى  اداره هاى  كه  است 
تعيين  لوى سارنوال  تا هنوز  دچار هرج ومرج نشود. 
به  اداره  اين  در  اوضاع  دليل  همين  به  است.  نشده 
نوعى  شايد  هم  سارنواالن  كشتار  است.  ريخته  هم 
آشفتگى ايجاد كند. حمله به ساختمان دادگاه استيناف 
بلخ سبب شد كه بخشى از اسناد سارنوالى آن واليت 
كه در آن جا نگهدارى مى شد از بين برود. بايد دقت 
شود تا اسناد سارنوالى اين بار از دفترهاى اين اداره 

به سرقت نرود. 
بايد  واليات  و  مركز  در  اداره  اين  ساختمان هاى  از 
ملى  امنيت  سازمان  و  داخله  وزارت  شود.  حفاظت 
بزنند.  گپ  افغانستان  مردم  با  مورد  اين  در  بايد 
كه  بشنوند  مسووالن  از  دارند  حق  مردم  هم چنان 
طالبان چگونه موفق به اجراى حمالت زنجيره اى به 
سارنواالن شدند. سازمان هاى كشفى و استخباراتى 
تروريستى  حمله هاى  طرح  خنثاسازى  به  موفق  كه 
از  حفاظت  در  مى شوند،  سياسى  شخصيت هاى  بر 
سرمايه بشرى كشور هم بايد كوشا باشند. هدف از 
اين  كه  اين است  بر سارنوالى  تروريستى  حمله هاى 
نهاد فلج شود. سران حكومت وحدت ملى نبايد اجازه 

بدهند چنين چيزى تحقق يابد. 
لوى سارنوال  زودتر  هرچه  بايد  رييس جمهور 
كه  مى شود  سبب  لوى سارنوال  تعيين  كند.  تعيين 
كارهاى اداره سارنوالى سروسامان بگيرد. هم چنين 
كمبودهاى اين اداره بايد هرچه زودتر جبران شود. 
با تعيين لوى سارنوال بايد پرونده هاى تروريست هاى 
ارجاع  دادگاه ها  به  و  نهايى  سرعت  به  بازداشتى 
مى سازد.  مايوس  را  تروريست ها  امر  اين  شود. 
به  تروريست ها  شود،  فلج  سارنوالى  اداره  اگر 
اهداف شان مى رسند. نبايد اجازه داد تا تروريست ها 
به اهداف شان برسند. به تروريست ها بايد ثابت شود 

كه هيچ كسى از اين حمالت نمى ترسد. 
مردم  كه  بود  گفته  پيش  چندى  رييس جمهور 
اين حرف  به تروريسم سر خم نمى كنند.  افغانستان 
بايد  آن  تحقق  براى  اما  بود،  هوشمندانه  بسيار 
اقداماتى انجام شود. تعيين لوى سارنوال و پى گيرى 
كه  مى سازد  ثابت  تروريست ها  پرونده هاى  جدى 
حكومت نترسيده است و در برابر حمالت تروريستى 
از پا نمى افتد. اجراى حكم محاكم بر تروريست ها هم 
بسيار مهم است. اگر چنين چيزى عملى شود، همه به 
اين باور مى رسند كه كسى به تروريسم تسليم نشده 
بحران  به  سارنوالى  كه  داده شود  اجازه  اگر  است. 
برود و رسيدگى به پرونده ها به تاخير بيفتد و احكام 
تبليغات  نشود،  عملى  دادگاه  به وسيله  شده  صادر 
گسترده اى به راه مى افتد و دولتمردان به جبن متهم 

مى شوند. 

اجازه ندهيد سارنوالى فلج شود
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8صبح، كابل: در نتيجه عمليات هاى مشترك 
پاكسازى نيروهاى امنيتى كشور شامل پوليس 
ملى، اردوى ملى و امنيت ملى در جريان يك 
مسلح  شورشيان  تن   51 گذشته،  روز  شبانه 

مخالف دولت كشته شدند.
اين  نوشته  اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 
نابودى  و  سركوب  منظور  به  كه  عمليات ها 
ننگرهار،  «دشمنان مردم» در واليت هاى كنر، 
سرپل،  بدخشان،  فارياب،  كندز،  بغالن، 
جوزجان، قندهار، زابل، ارزگان، لوگر، غزنى، 
پكتيا، هرات و بادغيس راه اندازى گرديده ، در 
آن پانزده نفر ديگر زخمى و يك شورشى هم 

بازداشت شدند.
نيز  جنگ افزار  مقدارى  عمليات ها  اين  در 
در حال  و  افتاده  ملى  پوليس  نيروهاى  بدست 
كشور  واليت هاى  از  شمارى  در  نيز  حاضر 

عمليات پاكسازى جريان دارد.
از سوى ديگر نيروهاى پوليس ملى در جريان 
انفجار  رويداد  از 23  شبانه روز گذشته،  يك 
ماين در مربوطات واليت هاى قندهار، ارزگان، 
كرده اند.  جلوگيرى  پكتيكا  و  غزنى، خوست 
به  تروريستان  سوى  از  تازگى  به  ماين ها  اين 

منظور اهداف تروريستى جاسازى شده بود.

يك منبع رسمى در قندهار در جنوب كشور 
گفته كه در پى حمله انتحارى گروهى به يك 
امنيتى و چهار  امنيت ملى، سه مامور  قرارگاه 

مهاجم كشته شدند.
به  شود،  فاش  نامش  نخواست  كه  منبع  اين 
بى بى سى گفته در اين حمله سه مامور امنيتى 
كشته  ملى  امنيت  اداره  سريع  واكنش  واحد 
شده  زخمى  واحد  اين  ديگر  كارمند  يك  و 

است.
كشته هاى  از  اما  ملى  امنيت  اداره  اعالميه  در 
اين  در  است.  نشده  ياد  اداره  اين  به  مربوط 
مامورين  از  تن   4 كه  است  آمده  خبرنامه 

مربوط به اين اداره زخمى شده اند.
محله  در  يكشنبه  بامداد  شش  ساعت  حمله 
«شوراندام» واليت قندهار، آغاز شده و پس از 
30 دقيقه با كشته شدن همه مهاجمان به پايان 

رسيد.
مهاجم  يك  ابتدا  كه  گفته اند  عينى  شاهدان 
انتحارى موتر مملو از مواد منفجره حامل خود 
را در مقابل ورودى واحد واكنش سريع اداره 
به دنبال آن صداى  امنيت ملى منفجر كرد و 

شليك گلوله شنيده شد.
شنيده  دنبال  به  كه  است  حاكى  گزارش ها 
كه  مهاجمى  سه  انفجار،  مهيب  صداى  شدن 
نيروهاى  با  بودند،  مسلح  سبك  سالح هاى  با 
ملى درگير شدند. آن ها تالش داشتند  امنيت 
كه وارد پايگاه واحد واكنش سريع امنيت ملى 
شوند، اما موفق به اين كار نشدند و جان خود 

را از دست دادند.
ملى  امنيت  سريع  واكنش  واحد  قرارگاه 
قندهار در كنار شاهراه قندهار-اسپين بولدك 
و در فاصله كمى از فرودگاه قندهار موقعيت 
دارد كه از اماكن بسيار مهم اين شهر شمرده 

مى شود.

حمله بر كارمندان لوى سارنوالى 21 كشته و زخمى داد

عمليات نظامى در نهر سراج هلمند پايان يافت

 رييس جمهور با مقام هاى محلى واليات غربى گفتگو كرد

بيش از پنجاه شورشى
 در عمليات هاى نظامى 

كشته شدند

نيروهاى امنيت ملى در قندهار 
هدف حمله انتحارى قرار گرفتند

8صبح، كابل: در نتيجه يك حمله 
انتحارى در جاده داراالمان، بيش از 
20 تن كشته و زخمى شدند. يك 
چهار  ساعت  انتحارى  كننده  حمله 
حامل  موتر  گذشته  روز  عصر 
اين  كارمندان لوى سارنوالى را در 

جاده هدف قرار داد. 
در اين حمله سه تن به شمول يك 
زن كشته شده و 18 تن ديگر زخم 
اين  اخير  هفته  دو  يك  برداشتند. 
دومين حمله بر جان كارمندان لوى 
هفته  دوشنبه  روز  است.  سارنوالى 
انتحارى  كننده  حمله  يك  گذشته 
حامل  موتر  سناتوريم  سرك  در 
هدف  را  سارنوالى  لوى  كارمندان 

نظامى  عمليات  كابل:  8صبح، 
نيروهاى امنيتى كشور كه هفده روز 
نابودى  و  سركوب  منظور  به  پيش 
نهر  ولسوالى  در  مردم»  «دشمنان 
سراج واليت هلمند راه اندازى شده 
بود، با وارد آمدن تلفات سنگين بر 

شورشيان به پايان رسيده است.
اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 

رييس  اشرف غنى  كابل:  8صبح، 
يكشنبه  روز  صبح  كشور،  جمهور 
هرات،  واليات  محلى  مقام هاى  با 
فراه، بادغيس و غور از طريق ويديو 
كنفرانس گفتگو كرده است. در اين 
اوضاع  بهبود  كنفرانس روى  ويديو 
امنيتى در واليات غربى كشور تاكيد 

شده است.
دفتر  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
شده،  منتشر  جمهورى  رياست 

نتيجه دو تن كشته  قرار داد كه در 
شدند و 15 تن ديگر زخم برداشتند. 
اخير  هفته هاى  در  شورشيان 
حمالت شان بر دفاتر لوى سارنوالى 
افزايش  را  واليات  و  كابل  در 

عمليات  اين  نتيجه  در  كه  مى گويد 
128 تن از «دشمنان مردم» كشته، 81 
تن آنان زخمى و يك تن بازداشت 
در  وزارت،  اين  گفته ى  به  شده اند. 
اين  روستا   13 عمليات  اين  نتيجه 
به  شورشيان  وجود  از  ولسوالى 

صورت كامل پاكسازى شده اند.
وزارت امور داخله مى افزايد كه در 

رييس جمهور غنى در اين كنفرانس 
نظامى  عمليات هاى  از  ويديويى 
غربى  واليات  در  امنيتى  نيروهاى 
كه  مى گويد  كرده  ستايش  كشور 
كه  ساختند  ثابت  امنيتى  نيروهاى 
توانايى دفاع از خاك و ناموس مردم 
افغانستان را دارند. رييس جمهور از 
ساحوى  زون  اردوى  قول  فرمانده 
در  كه  را  سربازانى  تا  خواسته   207
شجاعت  خود  از  اخير  عمليات هاى 

پس  مسلح  مهاجمان  اخيرا  داده اند. 
از كشتن محافظان سارنوالى واليت 
بلخ، وارد ساختمان آن شدند و اين 
به  درگيرى  ساعت ها  از  پس  حمله 

پايان رسيد. 

ذخيره گاه  يك  عمليات  اين  جريان 
از  نيز  شورشيان  مهمات  و  سالح 
يك  و  ماين  حلقه   59 رفته،  بين 
انفجارى  ازمواد  مملو  موتر سايكل 
پوليس  انجينرى  تيم هاى  توسط 
شده  برده  بين  از  و  كشف  ملى 
سالح  ميل   18 هم چنين  است. 
موتر  و يك  موتر  دو  مختلف النوع ، 
نيروهاى  دست  به  نيز  ديگر  سايكل 

امنيتى افتاده است.
پاكسازى  عمليات  جريان  در 
هلمند،  واليت  سراج  نهر  ولسوالى 
ملى،  پوليس  نيروهاى  از  تن  صدها 
اشتراك  ملى  امنيت  و  ملى  اردوى 
اين عمليات گسترده  داشتند. هدف 
از  جلوگيرى  امنيت،  بهتر  تامين 
ايجاد  و  محل  به  دشمنان  بازگشت 
بوده  ولسوالى  اين  در  امن  فضاى 

است.

تقدير  منظور  به  داده  اند  نشان  بيشتر 
به دفتر رياست جمهورى  و ستايش 

معرفى نمايد.
جمهور  رييس  كنفرانس،  اين  در 
و  غور  واليت  محلى  مقام هاى  به 
بادغيس نيز دستور داده تا به منظور 
مسلح  افراد  از  سالح  جمع آورى 

غيرمسوول اقدام جدى نمايند.

تفاهم نامه اى  بين وزارت مهاجرين و سازمان بين المللى مهاجرت امضا شد

سازمان  و  مهاجرين  امور  وزارت 
ام»،  او  «آى  مهاجرت،  بين المللى 
امضا  همكارى  نامه  تفاهم  باهم 

كردند.
ارتقاى  منظور  به  تفاهم نامه  اين 
در  اطالعاتى  بانك  ايجاد  ظرفيت، 
وزارت مهاجرين و عودت كنندگان 
دوجانبه  همكارى هاى  گسترش  و 
بين المللى  اداره و سازمان  اين  ميان 

مهاجرت به امضا رسيده است.
ميان  يك شنبه  روز  تفاهم نامه  اين 
امور  وزير  بلخى  عالمى  سيدحسين 
مهاجرين و عودت كنندگان و لورا 
بين المللى  سازمان  معاون  تامسون 

مهاجرت به امضا رسيد.
بخدى،  خبرگزارى  گزارش  به 
سازمان  بين المللى مهاجرت براساس 
اطالعاتى  بانك  تفاهمنامه  اين 
را  مهاجرين  امور  وزارت  عمومى 

و  فعال مى كند  و واليات  كابل  در 
در ارتقاى ظرفيت كارى كارمندان 

اين وزارت نيز تالش خواهد كرد.
متعهد  مهاجرت  بين المللى  سازمان 
را  مهاجرين  امور  وزارت  تا  شده 
به  نياز  كه  بخش هايى  تمامى  در 

همكارى داشته باشد يارى رساند.
امضا  حالى  در  تفاهمنامه  اين 

سازمان  پيشتر،  كه  مى شود 
افزايش  از  مهاجرت  بين المللى 
ابراز  افغانستان  در  انسان  قاچاق 

نگرانى بوده است.
چاقاق  رقم  كه  گفته  سازمان،  اين 
يافته  افزايش  افغانستان  در  انسان 
مرگ  به  منجر  موارد  برخى  در  و 

مهاجران شده است.
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 قدرت اهلل جاوید

مجلس سنا خواهان رسیدگی به مشکالت 
بازرگانان افغان در امارات شد

کشور از رییس جمهور غنی می خواهد تا  مجلس سنای 
متحده   امارات  مقام های  با  خویش  خوب«  »رابطه  از 
کشور  آن  در  بازرگان ها  دشواری های  حل  برای  عربی 

کند. استفاده 
روز  به  که  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار،  هادی  فضل 
ساختن  بیرون  مورد  در  سناتوران  نگرانی  به  یک شنبه 
می داد،  پاسخ   متحده  امارات  از  افغان  بازرگان   600
دستور  مجلس  این  بین المللی  کمیسیون  به  هم چنین 
داد تا موضوع اخراج 600 بازرگان افغان از سوی امارات 
به  خارجه  وزارت  مقام های  حضور  با  را  عرب  متحده 

بررسی بگیرند.
افغان  بازرگان های  که مشکل  گفت  مسلمیار هم چنین 
که مربوط به قوم هزاره و شیعه های افغانستان می باشد، 
شورای  و  حکومت  بوده،  افغانستان  مردم  تمام  مشکل 

کند. ملی باید به آن رسیدگی 
متحده  امارات  در  افغان  بازرگان های  قول  از  رسانه ها 
جواز  لغو  با  متحده  امارات  مسووالن  که  دادند  گزارش 
ستد  و  داد  تا  داده  مهلت  هفته  دو  آنان،  تن   600 کار 
کنند. کشور را ترک  خویش را در دبی پایان داده و این 

که بیرون ساختن بازرگانان  گفته اند  بازرگان های افغان 
که هرگاه  شیعه افغانستان از امارات بیشتر سیاسی بوده 
خطر  با  آنان  سرمایه   میلیون ها  نشود،  رسیدگی  آن  به 
مواجه خواهد شد. امارات متحده، عضو ایتالف عرب 
حوثی های  با  جنگ  در  سعودی  عربستان  رهبری  به 

یمن است.

که  می شود  گفته  و  بوده  شیعه مذهب  یمن  حوثی های 
با مخالفان داخلی  ایران در جنگ  از سوی حکومت 
گفته شده  خویش پشتیبانی می شوند. در همین حال، 
که برای بررسی سرنوشت 600 بازرگان افغان در امارات، 
هیاتی از جانب دولت افغانستان به دبی خواهد رفت 
که برای حل دشواری های بازرگانان با  و انتظار می رود 

کنند. گفتگو  مقام های امارات متحده عرب 
در  زابل  سناتور  هوتک،  محمدحسن  این حال،  با 
افغانستان  شیعه   بازرگانان  می گوید  نمایندگان  مجلس 
کرده اند  سرمایه گذاری  دالر  میلیون ها  امارات  در  که 
با  پیوندی  هیچ  تجاری اند،  کاروبار  مصروف  و 
ندارند.  عربی  کشورهای  و  ایران  سیاسی  رقابت های 
سرگرم  سال  ده ها  افغانستان  بازرگان های  وی،  به گفته  
حکومت  و  بوده اند  امارات  در  بازرگانی  فعالیت های 
به  امارات  مقام های  با  گفتگو  در  باید  افغانستان 

کند. مشکالت آنان رسیدگی 
اخراج  نیز  سنا  مجل  در  غزنی  سناتور  حسن یار،  رحیم 
بازرگانان افغانستان از امارات متحده را »تکان دهنده« 
کشور امارات بدون در  که  خوانده و به این باور است 
نظرداشت قوانین بین المللی، بازرگانان افغان را اخراج 
می کند. به گفته  وی بازرگانان افغان میلیون ها دالر را در 
آن ها  ساختن  بیرون  با  که  کرده  سرمایه گذاری  امارات 

آسیب های فراوانی به مردم افغانستان می رسد.
سنا  مجلس  دیگر  سناتور  وردک،  کلیمزی  حسیب اهلل 
موجه  دلیل  بدون  عرب  متحده  امارات  که  می گوید 

می کند.  منحل  را  افغانستان  بازرگان   600 اقامت  ویزه 
اما  ایران مشکل دارد  با  امارات متحده  به گفته ی وی، 
بازرگانان افغان شهروندان افغانستان بوده و از آن جایی 
نباید  کشور  با امارات مشکل ندارد، این  که افغانستان 
مانع فعالیت های بازرگانی افغان ها در امارات شود. در 
همین حال، ده ها تن از فعاالن سیاسی و مدنی در یک 
گردهمایی اعتراضی اقدام امارات متحده عربی را »ضد 
خارجه  وزارت  مقام های  عملکرد  از  و  خوانده  بشری« 

کردند. در رسیدگی به آن انتقاد 
اختیار  در  که  معترضین  سوی  از  که  قطع نامه ای  در 
رسانه ها قرار داده شده، ربط دادن اخراج 600 بازرگان 
عربستان  و  حوثی ها  جنگ های  به  امارات  از  شیعه 
قطع نامه  این  در  است.  شده  خوانده  پرسش بر انگیز 
شیعه  بازرگانان  ساختن  بیرون  آن که  با  است  آمده 
این  اما  گفته شده  ایرانی ها  با  بودن  به دلیل هم مذهب 
که بازرگانان ایرانی چرا به ترک امارات مجبور نشده اند، 

پرسش برانگیز است.
به  که  داشته اند  بیان  قطع نامه  این  در  معترضین 
شده،  داده  امارات  در  کار  اجازه  افغان  بازرگانان 
کار سرمایه گذاران افغان در  که مانع  حلقه های داخلی 
امارت اند، شناسایی و مجازات شوند. در این قطع نامه 
در  امارات  سرمایه گذاری های  که  شده  گفته  هم چنین 
افغانستان به تعلیق در آورده شده و نهادهای جهانی نیز 
دیدگاه قاطعانه شان را در برابر عملکرد امارات متحده 

کنند. اعالم 

رییس جمهور غنی: 

جنگ را با جنگ 
پاسخ می دهیم

یک  در  گذشته  روز  غنی  رییس جمهور  کابل:  8صبح، 
کابل  در  کرواشیا  رییس جمهور  با  کنفرانس مشترک خبری 
حکومت  نمی دهند،  تن  صلح  به  که  عناصری  که  گفت 

افغانستان با آنان می جنگد. 
کرزی،  حامد  دوران  از  طالبان  با  صلح  برای  تالش ها 
نرسید.  نتیجه  به  اما  شد  آغاز  کشور  پیشین  رییس جمهور 
خبرنگاران  سوال  این  به  پاسخ  در  گذشته  روز  اشرف غنی 
که طالبان به راه انداخته  که پاسخ حکومت در برابر جنگی 
جواب  جنگ  با  را  تحمیل شده  »جنگ  گفت:  چیست، 
کنیم.« می دهیم بدون این که آرزوی مقدس صلح را فراموش 
در  جنگ  عوامل  به  کنفرانس  این  در  غنی  رییس جمهور 
که  تروریستی  گروه های  که  گفت  او  پرداخت.  افغانستان 
برابر  در  می دهند  قرار  هدف  را  همسایه  کشورهای  تمام 
گفت  نیروهای امنیتی افغانستان می جنگند. رییس جمهور 
کشورهای منطقه باید روی یک پیمان امنیتی- اقتصادی 
که  تهدیدهایی  صورت،  این  غیر  در  زیرا  برسند،  توافق  به 
سرایت  منطقه  به  است،  روبه رو  آن  با  افغانستان  فعال 
باید  منطقه  »در  گفت:  غنی  رییس جمهور  کرد.  خواهد 
یک پیمان همکاری امنیتی و اقتصادی به وجود آید، چون 
مردم  نمی تواند.  بوده  محدود  کشور  یک  در  خطرات  این 
نفس  حق  حاال  و  برده اند  رنج  سال  سی و شش  افغانستان 

کشیدن دارند.«  
که  بودند  گفته  امنیتی  مسایل  گاهان  آ نیز  این  از  پیش 
گروه های تروریستی تالش دارند مناطقی در والیت بدخشان 
سایر  و  تاجیکستان  چین،  به  آن جا  از  و  آورند  به دست  را 

کنند.  کشورهای آسیای میانه نفوذ 
حال  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  گفت  رییس جمهور 
کشورهای منطقه و جهان با تروریسم  حاضر به نمایندگی از 
و  اساسی  قانون  دارای  افغانستان  که  افزود  او  می جنگند. 
نظام دموکراتیک است ولی برخی از حلقات تندرو با این 

نظام مخالفت دارند. 
که در افغانستان جریان  بخشی از ناامنی ها و جنگ هایی 
دارد، به باور رییس جمهور غنی ریشه در تولید مواد مخدر 
در  شده  تولید  مخدر  مواد  اصلی  منافع  که  گفت  او  دارد. 
مردم  آن  قربانی  ولی  می برد  جهانی  مافیای  را  افغانستان 
مواد  آوردن  به دست  برای  مافیا  زیرا  هستند؛  افغانستان 
افغان ها  از  ناامنی  این  و  دارد  ضرورت  ناامنی  به  مخدر 

قربانی می گیرد. 
که بر بنیاد یک تحقیق تازه، پنج درصد  گفت  آقای غنی 
به  قریه ها  در  افغان  و 13 درصد جوانان  در شهرها  جوانان 
گفت حاال زمان آن فرارسیده  مواد مخدر معتاد شده اند. او 

کنند.  تا افغان ها در این مورد به صورت اساسی فکر 
تولید  و  کشت  با  که  گفته است  بارها  افغانستان  حکومت 
گذشت  مواد مخدر مبارزه می کند اما در سیزده سال اخیر با 
است.  یافته  افزایش  مخدر  مواد  تولید  و  کشت  سال  هر 
ک  تریا بیشترین  افغانستان  جنوب غرب  در  هلمند  والیت 
نیز  فراه  و  زابل  ارزگان،  قندهار،  والیات  و  می کند  تولید  را 

کشت می شوند. کوکنار  گسترده ای  به صورت 

 وحید پیمان- هرات

ک است سقوط جوند خطرنا

والیت  جوند  ولسوالی  سقوط  خبر  دیروز  صبح  از 
بادغیس در رسانه ها دست به دست شد، ولسوالی ای 
کنترول چندانی بر آن ندارد  که سال هاست حکومت 
تعمیر  دیواری  چهار  در  حکومت  مامور  چند  تنها  و 

ولسوالی در آن »حکومتداری« می کنند.
راهبردی ترین ولسوالی های  و  از مهم ترین  جوند یکی 
بادغیس است. ناامنی های جوند می تواند بسیار زود 
که با این ولسوالی  والیت هایی چون غور و فاریاب را 

همسایه اند، تحت تاثیر خود قرار دهد.
تقریبا از 7 سال به این سو مردم جوند روزگار خوشی به 
دلیل افزایش ناامنی ها نداشتند. راه های این ولسوالی 
به سمت شهر قلعه نو به دلیل ناامنی مسدود بوده و نیز 
فاریاب  قیصار  ولسوالی  به  رفتن  جرئت  کسی  کم تر 

داشته است.
کل از ایران  مواد غذایی و مایحتاج مردم بادغیس در 
و هرات و از مسیر هرات تامین می شود. به دلیل مسدود 
چند  تقریبا  جوند،  سمت  به  نو  قلعه  راه های  بودن 

در  و  نمی رسد  مردم  به  کافی  غذای  که  است  سالی 
این سال ها جوند به یکی از محروم ترین ولسوالی های 

بادغیس تبدیل شده است.
سال  هفت  طی  ولسوالی  این  در  که  شدیم  یادآور 
»مرکز  چهاردیواری  به  محدود  چیز  همه  گذشته 
بامداد  از  هم  چهاردیواری  همان  اما  بوده،  ولسوالی« 
شاهدان  و  نیست  دولت  کنترول  در  دیگر  یک شنبه 
نام نهاد  معاون  که  می گویند  محل  مردم  و  عینی 
امرش  تحت  افراد  از  تن   500 با  بادغیس  در  طالبان 
وارد ولسوالی و فرماندهی پولیس شده و عمال از صبح 
و  سرسبز  ولسوالی  در  حکمرانی  حال  در  یک شنبه 

زیبای جوند  هستند.
ولسوالی  پرجمعیت ترین  و  بزرگ ترین  جوند  ولسوالی 
دارد.  روستا   ۳۸۰ ولسوالی  این  است.  بادغیس 
و  عجیب وغریب  کوه های  میان  در  روستاها  بیشتر 
راه های  بیشتر  دارند،  موقعیت  سر به فلک کشیده 

ارتباطی قریه جات جوند را باید با پای پیاده پیمود.

که از  به هر حال، جوند از محدود ولسوالی هایی است 
کم تری به آن شده، چنان که  لحاظ بازسازی نیز توجه 
ساخت وساز  از  نه  و  شده  ساخته  کلینکی  کدام  نه 

مکتب و مدرسه بر حسب ضرورت خبری است.
زبان ها  دیروز سر  از  هر چند  ولسوالی  این  خبر سقوط 
تسلط  حکومت  که  سال هاست  واقع  در  اما  افتاد، 
چندانی بر این ولسوالی ندارد. چنان که خود مسووالن 
کرده اند، از هفت سال به این سوء  محلی بارها تایید 
مسیر راه ولسوالی جوند و مرکز والیت بادغیس از سوی 

مخالفان مسلح به روی مسافران مسدود است.
گردهم جمع شدند و به دولت  باشندگان جوند بارها 
کردن  پیاده  با  مسلح  مخالفان  که  کردند  اعالم 
را  آنان  وسایط حامل شان؛  از  ولسوالی  این  باشندگان 
مورد آزار و اذیت قرار داده و از ایشان باج می گیرند. در 
کمی باز است، دختران و پسران زیادی  جوند مدارس 

از رفتن به مکتب و مدرسه محرومند.
گرفت، بحث بی عالقگی  نادیده  نباید  که  را  آن چه 
نه  جوندی ها  است.  طالبان  به  جوند  مردم  شدید 
خود  حکومت،  توجه  عدم  به دلیل  بارها  بلکه  یکبار 
تفنگ  به  دست  طالبان  علیه  و  شده  به کار  دست 

شدند.
هشدار  بارها  حکومت  به  هم  و  طالبان  به  هم  آن ها 
که نباید ولسوالی شان به یک منطقه جنگی  داده اند 
مبدل شود و آسیبی به باشندگان آن برسد. جوندی ها 
که بر علیه طالبان دست به قیام زدند. دو سال قبل بود 
اما به هر حال طالبان دیروز وارد این ولسوالی شدند، 
دولت برای بازپس گیری جوند باید هرچه زودتر تالش 
کند. زیرا جوند در نقطه ای حساس موقعیت دارد، نیم 
که جوند تقریبا در  نگاهی به نقشه افغانستان می دهد 
افغانستان  نشان موقعیت دارد و تمرکز مخالفان  قلب 

دولت برای تصرف این ولسوالی بی دلیل نیست.

ACKU
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تمدن  برای  جنگ  گسترده  میدان  میانه،  آسیای  و  آسیا 
گروه  سیاست گذاران  شاید  کند.  ایجاد  غرب  و  معاصر 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  البغدادی  ابوبکر  تروریستی 
و  امریکا  کنترول  از  نبرد  یابد،  گسترش  جنگ  دامنه  گر  ا

متحدانش بیرون می شود. 
میانه  آسیای  و  افغانستان  در  و سربازگیری  گسترش جنگ 
هم در راستای همین هدف راهبردی صورت می گیرد. اما 
که حضور داعش در  به رغم این برنامه ها به نظر نمی رسد 
که رییس جمهور، رییس  گسترده باشد  افغانستان به حدی 
پارلمان،  و نمایندگان  امنیت ملی  اجرایی، رییس شورای 
از دست ندهند. هیج بعید  تبلیغ آن  برای  را  هیچ فرصتی 
گروه داعش هسته های خفته و بیدار در برخی  که  نیست 
خواستار  خارجی  جنگجویان  و  دارد  ما  کشور  مناطق  از 
زیاد  فاصله  به دلیل  اما  هستند،  هسته ها  این  به  پیوستن 
اجتماعی،  پایگاه  نبود  و  و سوریه  مرکز عراق  از  افغانستان 
دور  به  هم  احتمال  از  نیستند.  نیرومند  زیاد  هسته ها  این 
با طالبان،  نیز در جنگ  آینده  این هسته ها در  که  نیست 

مصروف مبارزه برای بقای خودشان شوند. 
منطقی  زیاد  تروریستی،  گروه  یک  بزرگ نمایی  بنابراین 
کره با طالبان متمرکز  کابل بر مذا به نظر نمی رسد. تمام تالش 
بزرگ نمایی  با  حکومت  که  دارند  باور  عده ای  است، 
داعش، می خواهد همان روند قباحت زدایی از طالبان را 
ادامه  بود،  شده  شروع  کرزی  آقای  کمیت  حا زمان  در  که 
برای  پوششی است  این عده، داعش حاال  باور  به  دهد. 
گر سیاست واقعا همین  سیاست قباحت زدایی از طالبان. ا
هویت  است.  شده  مرتکب  را  بزرگی  اشتباه  کابل  باشد، 
خودش  منتقدان  دیرباز  از  طالبان،  برای  کاذب  بخشی 
هیچ  طالبان  به  بخشی  هویت  نوع  این  است.  داشته  را 
کره  کسی با اصل مذا کمکی به ثبات سازی نمی کند. هیچ 
شکست  سیاست های  از  باید  دولت  اما  نیست،  مخالف 
خورده حکومت قبلی فاصله بگیرد و طالب را با اهداف 

کند.  استراتژیکش به مردم معرفی 
این  کردند.  تجربه  را  طالبان  کمیت  حا افغانستان،  مردم 
مردم با افکار، روش و سیاست های طالبان آشنایی دارند. 
کاذب بخشیده شود.  که به آنان هویت  هیچ ضرور نیست 
گروه های سیاسی و تنظیم های  پس از یازدهم سپتامبر تمام 
افغانستان، وارد روند سیاسی شدند، از نظامی گری دست 
کشیدند و فعالیت های شان را در چارچوب قانون اساسی 
کسی تسلیم نشد. همه  گروهی به هیچ  کردند. هیچ  تنظیم 
تسلیم نظم جدید سیاسی و قانون اساسی شدند. اما طالبان 
هویت بخشی  به  نیازی  هم  حاال  دادند.  ادامه  جنگ  به 
که خودش را به مردم افغانستان  گروهی  کاذب نیست. هر 
متعهد می داند باید خودش را با نظم سیاسی موجود عیار 
کند. تمام  کند و اهدافش را از راه های مسالمت آمیز دنبال 

کابل باید تحقق این آرمان باشد نه چیز دیگر. تالش 

حضور  ملی  وحدت  حکومت  سران  که  می نماید  چنین 
بزرگ نمایی  افغانستان  در  را  داعش  تروریستی  گروه 
اقدام،  این  انگیزه  کسی نمی تواند در مورد  می کنند. هیچ 
که داعش  کی است  نظر قاطع بدهد، اما تمام نشانه ها حا
به  کنش  وا در  غنی  رییس جمهور  می شود.  بزرگ نمایی 
که مسوولیت  کرد  حمله تروریستی بر شهر جالل آباد اعالم 
گرفته است  گروه تروریستی داعش به دوش  این حمله را 
با  مشترک  خبری  نشست  در  دیروز  ایشان  طالب.  نه 
امنیتی  نیروهای  بر  که  گفت  هم  کرواشیا  نخست وزیر 
کرده اند  افغانستان، تروریستان خارجی جنگ را تحمیل 
کشورهای همسایه هم دفاع می کنند. مدتی  و این نیروها از 
هم  کشور  ملی  امنیت  شورای  مشاور  اتمر،  حنیف  پیش 
که داعش در افغانستان حضور دارد و دولت با  کرد  اعالم 

آن به مقابله جدی برخواهد خاست. 
که  خالفت  تروریستی  گروه  که  نیست  تردیدی  این  در 
کردن  رهبری آن را ابوبکر البغدادی به دوش دارد، به داغ 
میانه  آسیای  احتماال  و  افغانستان  قلمرو  در  جنگ  آتش 
اهداف  که  افراطی  مسلح  گروه های  تمام  دارد.  عالقه 
گروه  کرده اند.  گروه بیعت  کثری دارند، با این  کالن حدا
طالبان  مجموعه  زیر  این  از  پیش  که  خالفت  به  موسوم 
به  منسوب  را  خودش  که  است  مدت ها  بود،  کستانی  پا
گروه  که  گزارش هایی هم در دست است  داعش می داند. 
گروه انصار تاجیکستانی هم به  طاهر یلداش ازبکستانی و 
گروه ها پیش از این خودشان  کرده اند. این  داعش بیعت 
که  را زیر مجموعه القاعده می دانستند، اما به نظر می رسد 

حاال به داعش پیوسته اند. 
داده  دست  از  را  رهبری اش  و  تشکیالت  دیگر  القاعده 
کشورهای عرب زبان هم  دیگر به  کمکی از  است. پول های 
آسیای  امر جنگجویان  این  کم تر می رسد.  القاعده  آدرس 
کمبود منابع مواجه ساخته است. جنگجویان  میانه ای را با 
آسیای  به  جنگ  کشاندن  آرمان شان  که  میانه ای  آسیای 
گروه  شده اند.  دلسرد  هم  طالبان  از  حاال  است،  میانه 
فراتر  افغانستان  قلمرو  از  جنگ  نمی خواهد  ظاهرا  طالبان 
کستان برخوردار اند  برود. طالبان به این دلیل از حمایت پا
گرم می کنند و خواستار  افغانستان  را در میدان  که جنگ 

به دست آوردن قلمرو بیشتر در این سرزمین اند. 
کنار  در  این  از  پیشتر  که  میانه ای  آسیای  جنگجویان 
می شوند  مصرف  طالبان  سربازان  به عنوان  بودند،  طالبان 
گسترش جنگ به آسیای میانه است،  که  و به آرمان شان 
جنگجویان  که  است  دلیل  همین  به  شاید  نمی رسند. 
امکانات  و  منابع  تا  پیوسته اند  داعش  به  میانه ای  آسیای 
کشاندن جنگ به آسیای  بیشتر در اختیار آنان قرار بگیرد. 
کالن  راهبرد  افغانستان،  امن  والیات  ناآرام سازی  و  میانه 
گروه  که این  داعش است. اقدامات داعش نشان می دهد 
گرفته تا خاورمیانه، شرق دور، جنوب  می خواهد از افریقا 

 فردوس

 ظفرشاه رویی

حکم دادگاه 19 پولیسبزرگ نمایی بی مورد 
به تاخیر افتاد

قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل فرخنده، زمان 
پولیس  مامور   19 مورد  در  دادگاه  این  حکم  صدور 
بود  قرار  انداخت.  تاخیر  به  روز دیگر  برای چند  را 
که در  حکم این دادگاه در مورد نوزده مامور پولیس 
زمان قتل فرخنده در محل رویداد حضور داشتند، 

روز یک شنبه، بیستم ثور، صادر شود.
به  رسیدگی  دادگاه  قاضی  مجددی،  صفی اهلل 
کنفرانس  گذشته در یک  پرونده قتل فرخنده، روز 
که زمان صدور حکم دادگاه در مورد  گفت  خبری 
ماموران پولیس به منظور بررسی های بیشتر و دقیق تر 
آقای  است.  افتاده  تاخیر  به  دیگر  روز  چند  برای 
حکم  امروز  باید  ما  وعده  »قرار  گفت:  مجددی 
خود را در مورد نوزده نفر منسوبین پولیس باید ابالغ 
می کردیم. از این که تعداد اوراق دوسیه نهایت زیاد 
هیات  و  می رسد  ورق  هزار  دو  از  اضافه تر  و  است 
کار  دوسیه  این  باالی  تمام  جدیت  با  ما  قضایی 
هیچ  که  عادالنه  کمه  محا همان  براساس  می کند. 
که دالیل الزام علیه اش وجود دارد از پنجه  متهمی 
علیه اش  که  بی گناهی  هیچ  و  نخورد  خطا  قانون 
نشود،  مجازات  موجب  بدون  ندارد  وجود  دلیل 
گرفت  براساس همین اصل هیات قضایی تصمیم 
در  انشااهلل  و  نکند  ابالغ  را  خود  حکم  امروز  که 

روزهای بعدی در حضور دوستان مطبوعات، ملت 
عمومی  جلسات  تاالر  همین  در  خود  هموطنان  و 
کرد و حکم  کم، ما جلسه خود را دایر خواهیم  محا
اعالم  دنیا  و  خود  هموطنان  همه ی  حضور  را  خود 

کرد.« خواهیم 
پیش  روز  یک  بیست و هفت  ساله،  دختر  فرخنده، 
مسجد  در  قرآن کریم  زدن  آتش  اتهام  به  نوروز  از 
مردان  توسط  ابتدا  کابل  قلب  در  دوشمشیره  شاه 
کشته  گرفته،  قرار  مورد لت وکوب شدید  خشمگین 
زده  آتش  مردان  این  توسط  جسدش  بعدا  و  شده 

شد.
نیروهای امنیتی سی نفر را به اتهام قتل و آتش زدن 
نوزده  هم چنین  کردند.  بازداشت  فرخنده  جسد 
که در محل رویداد حضور داشتند نیز  مامور پولیس 

به اتهام غفلت وظیفوی بازداشت شدند.
نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده قتل فرخنده، روز 
گذشته آغاز شد. این دادگاه پس از سه  شنبه هفته 
روز جلسه، حکم خود را در مورد سی تن از متهمان 
کرد. در این پرونده به شمول نوزده  به این قتل صادر 

مامور پولیس، چهل ونه نفر متهم شده اند. 
قتل  در  که  از مجموع سی نفری  ابتدایی  دادگاه  در 
اعدام،  به  تن  چهار  بودند،  شده  متهم  فرخنده 
زندان  سال  شانزده  به  کدام  هر  دیگر  نفر  هشت 

نفر  هجده  دادگاه  این  هم چنین  شدند.  محکوم 
کرد. زین العابدین مشهور به زین الدین  دیگر را تبرئه 
یعقوب،  محمد  دوشمشیره،  شاه  مسجد  متولی 
متهمانی  جمله  از  عبدالبشیر  و  محمدشریف 
محکوم  اعدام  به  ابتدایی  دادگاه  در  که  هستند 
غیاث الدین،  غالم محمد،  سیف الرحمان،  شدند. 
عبدالفتاح  محمدعمران،  کرام الدین،  ا حسیب اهلل، 
به شانزده سال  کدام  هر  تن دیگر  مهمند، هشت  و 

زندان محکوم شدند.
کنفرانس خبری دیروزی خود  صفی اهلل مجددی در 
که در  گفت  حکم دادگاه ابتدایی را عادالنه خواند و 
که از سوی دادگاه تبرئه شده اند،  مورد هجده نفری 
هیچ گونه شواهد و مدارکی مبنی  بر دست داشتن شان 
در قتل فرخنده وجود نداشته است. قاضی دادگاه 
کنفرانس  این  در  فرخنده  قتل  پرونده  به  رسیدگی 
شناخته  بری الزمه  که  »هجده نفری  گفت:  خبری 
که چرا  گفته  کرده   انتقاد  از آن  کثر دوستان  ا شده، 
بری الزمه شناخته شدند و باید مجازات می شدند. 
مطبوعات  در  صاحب نظران  از  بعضی  از  متاسفانه 
و  بودند  نفر  چهل ونه  متهمین  می گفتند  که  شنیدم 
باید نیمی از این افراد محکوم به مجازات می شدند 
بری الزمه  نیم شان  شود  داده  برائت  بود  قرار  گر  ا و 

نه  اینجا  که  می دانیم  را  این  می شدند.  شناخته 
در  را  نیم شان  که  است  بقال  ترازوی  نه  و  سنگ 
ترازو  پله  دیگر  در  را  نیم دیگرشان  و  ترازو  پله  یک 
گرفته  نظر  در  عدالت  تامین  این جا  می انداختیم. 

می شود.«
ابتدایی  دادگاه  که  کرد  کید  تا مجددی  صفی اهلل 
کرده، صادقانه  که حکم صادر  در مورد اشخاصی 
کرده است. وی با عادالنه خواندن حکم این  عمل 
اجازه  کسی  هیچ  به  دادگاه  این  که  افزود  دادگاه، 
کند. قاضی دادگاه  کارش مداخله  تا در  نمی دهد 
برای  »ما  گفت:  فرخنده  قتل  پرونده  به  رسیدگی 
ما  قضایی  امور  در  که  نمی دهیم  حق  کس  هیچ 
کسی مداخله می کند و او را ما  گر  مداخله بکند و ا
آرام نخواهیم  و  قرار می دهیم  تعقیب عدلی  تحت 
محکمه  حکم  ما  حکم  این که  به خاطر  نشست. 
محفوظ  استیناف طلبی  حق  و  است  ابتداییه 

است.«
پرونده  به  رسیدگی  دادگاه  قاضی  اظهارات  این 
که خانواده فرخنده  فرخنده در حالی بیان می شود 
کرده است. اعضای  از حکم دادگاه ابراز نارضایتی 
خانواده فرخنده حکم دادگاه ابتدایی را سلیقه ای 
جمله  از  نفر  هجده  نباید  می گویند  کرده  توصیف 

متهمان تبرئه می شدند.

ACKU



و  دارد  موقعیت  هوتل  بام  در  که  شهمامه  نام  به  یکی 
چشم انداز آن دره سرسبز فوالدی تا آخرین قله همیشه 
پربرف بابا می باشد برای فصل تابستان و دیگری به نام 

کاوه برای همه فصول ساخته شده است.
از به کار بردن مدرن ترین سیستم های امنیتی، امکانات 
و  دارد  وجود  هوتل  این  در  که  ظرفیتی  رفاهی، 
مدرن  خدمات  ارایه  آن،  دیده  آموزش  گارسون های 
در سطح هوتل های پنج ستاره را به خوبی می توان در 

هوتل غلغله مشاهده کرد.
عبدالرضا خلیلی، مالک هوتل غلغله می گوید: »نخست 
برای هر حرکت اقتصادی منافع مالی مطرح است، اما 
اعتبار  و  ایجاد حیثیت  این هوتل،  از ساختن  ما  هدف 
جذبه های  ایجاد  بیشتر،  سرمایه گذاری های  جهت 

توریستی و شغل در بامیان بوده است.«
که  می رود  به جایی  »توریست  می کند:  عالوه  خلیلی 
جدا از جذبه های توریستی آن یک سری سهولت ها نیز 

در آن جا وجود داشته باشد.«
قرار است این هوتل پیش از برگزاری جشنواره سارک 

افتتاح شود.
این در حالی است که دو سال پیش هوتل  هایلند مطابق 
با مساحت دو جریب زمین که  به استندرد بین المللی، 
دارای ۱۶ اتاق، ۴ برج تفریحی، یک رستوانت و یک 
 ۱00 به  نزدیک  ارزش  به  می باشد  کنفرانس  سالون 

میلیون افغانی ساخته شد.
تپه  یک  باالی  در  که  برجه  چهار  لوکس  هوتل  این 
در مسیر بندامیر اعمار گردیده، در یک وقت ظرفیت 
مالک  دارد.  را  خارجی  مهمان   ۶0 حدود  پذیرایی 
آلمان  کشور  در  که  است  بخشو  حیدر  هوتل  این 
آن  ساختن  از  »هدفش  می گوید:  او  می کند؛  زندگی 
برای  کار  ایجاد  و  کشور  داخل  در  سرمایه گذاری 

باشندگان بامیان بوده است.«
هوتل شاهی بامیان یکی دیگر از هوتل های مدرن این 
والیت است که سال گذشته به بهره برداری سپرده شد. 
این هوتل با استندرد بین المللی که نظیرش حتا در کابل 
جریب  دوونیم  مساحت  در  می شود،  دیده  کم  تر  هم 
میلیون  از۱20  بیش  ارزش  به  طبقه،  چهار  در  زمین، 
شهر  نزدیک  که  هوتل  این  است.  شده  ساخته  افغانی 

وزیر داخله می گوید که نیروهای امنیتی همیشه مورد 
خون،  اهدای  با  مردم  و  گرفته اند  قرار  مردم  حمایه 

همبستگی شان را با نیروهای امنیتی نشان می دهند.
وی افزود که دشمنان در پی برهم زدن نظم و امنیت 
و  شجاعت  کشور  امنیتی  نیروهای  اما  هستند،  کشور 
روحیه رزمندگی دارند و از خاک، مردم و ناموس ملی 

خود دفاع می کنند.
جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز وزارت دفاع 
در این کمپاین از کارکردهای نیروهای امنیتی ستایش 
کرد و افزود: »نیروهای امنیتی در تمام ساحات عملیاتی 
مخالفین  مقابل  در  و  دارند  خوبی  دست آوردهای 

غلغله در بغل یک تپه اعمار شده است دارای ۴2 اتاق 
حدود۱00  پذیرایی  ظرفیت  وقت  یک  در  و  می باشد 

مهمان را دارد. 
حاجی نعیم افضلی، رییس این هوتل می گوید: »هوتل 
شاهی بامیان مجهز با سیستم ایمنی مدرن، دو رستورانت، 
یک سالون کنفرانس، سالون ورزش، پارک تفریحی، 
گلخانه، ترانسپورت، انترنت، مرکزگرمی، آب گرم و 

چشمه آب معدنی می باشد.«
او عالوه می کند: »زمینه مصرف این پول را در جاهای 
نقشی  تا  کردم  انتخاب  را  بامیان  اما  داشتم،  نیز  دیگر 
داشته  والیت  این  برتر  اقتصاد  توسعه  و  انکشاف  در 
باشم و مصمم هستم که عواید این هوتل را در بامیان 
این  تاسیس  امور،  باور آگاهان  به  برسانم.«  به مصرف 
هوتل ها زمینه های انکشاف توریزم و توسعه اقتصادی 
که  است  ضرور  اما  می سازد،  بیشتر  را  والیت  این 
جذب  آن ها  در  آموزش دیده  مسلکی،  کارمندان 
گردد، چیزی که تاکنون در هوتل های افغانستان نشده 

است.
اما عبداهلل محمودی، رییس پیشین اتحادیه هوتل داران 
آب  نبود  شهری،  برق  »نبود  می گوید:  بامیان  مدرن 
این  به  منتهی  راه های  امنیت  عدم  شهری،  آشامیدنی 
می تواند  هوایی  ترانسپورت  قیمت  بودن  بلند  والیت، 

روند روبه رشد هوتل داری را در بامیان مختل سازد.«
بامیان  شهردار  فطرت،  خادم حسین  حال،  همین  در 
می گوید: »هوتل هایی که در چند سال اخیر در بامیان 
هوتل های  با  باشد  هم ردیف  می تواند  شده  ساخته 

لوکس کابل.«
هوتل ها  این  »ساخت  می کند:  عالوه  بامیان  شهردار 
پیامی دارد برای جهان گردان که بامیان ظرفیت پذیرش 
هرنوع مهمان خارجی و داخلی را دارد، و نیز در این 
برای سرمایه گذاری در بخش  شهر زمینه خوبی است 
و  سیاسی  وضعیت  اگر  فطرت،  به گفته  هوتل داری.« 
در  امنیتی  چالش های  و  کند  پیدا  بهبود  کشور  امنیتی 
نیاز  باشد،  نداشته  وجود  بامیان  به  منتهی  شاهراه های 

است تا ده ها هوتل دیگر در این والیت ساخته شود.
مهمان خانه  و  هوتل  چندین  هوتل ها،  این  از  پیش 
بودا«،  »کمپ  بامیان«،  آف  »روف  مثل:  دیگر  مدرن  
»کاروانسرا«، »سیلک رود« و »نوربند قال« یکی پس از 

دیگری با سیستم عصری اعمار گردیده بود.
روان  سال  ماه جوزای   ۱5 در  که  است  حالی  در  این 
سارک  فرهنگی  پایتخت  جشنواره  افتتاحیه  جلسه 
بعضی  آن  از  پیش  بود  بنا  می شود،  برگزار  بامیان  در 
تنها  اما  انجام شود که نشده،  فعالیت ها در این والیت 
برای پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی به حد کافی 

هوتل های مدرن ساخته شده است.

عملیات های موفقانه انجام می دهند.«
این  در  دفاع  وزارت  عظیمی، سخنگوی  ظاهر  جنرال 
کمپاین از مردم خواست تا با چنین حرکت های نمادین 
حمایت شان را از قوای دفاعی و امنیتی افغانستان ابراز 
بدارند. آقای عظیمی افزود: »تجمع مردم و اهدای خون 
و  است  امنیتی  نیروهای  و حمایت  همبستگی  از  نشان 
داخل  که  را  نیروهایی  روحیه  حرکت ها  چنین  این 

سنگر هستند قوی و قوی تر می سازد.«
داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  هم چنین 
کشور در جریان این کمپاین گفت: »ما با حفظ اتحاد 
و همسویی و شناخت دشمن در کنار هم هستیم و به 
امنیت  به  تنها  نه  ما  مبارزه  و  می دهیم  ادامه  پیکارمان 

افغانستان است بل برای امنیت منطقه و جهان است.«
انتظار می رود شمار زیادی از شهروندان در این کمپاین 
اهدا  امنیتی خون  نیروهای  به سربازان  شرکت کنند و 

کنند.
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خصوصی در بامیان نیز در همین بخش صورت گرفته 
است. 

هم اکنون در شهر بامیان نزدیک به چهل هوتل سنتی، 
مهمان خانه و کاروانسرا هر کدام با ظرفیت های متفاوت 
از30 تا 80 مهمان در یک وقت و پنج هوتل لوکس هر 
کدام با ظرفیت پذیرایی ۴0 تا۱00 مهمان در یک وقت 

فعالیت دارد. 
قرار است یک هوتل پنج ستاره که لوکس ترین هوتل 
بهره برداری  به  دیگر  روز  چند  تا  نیز  است  بامیان  در 
میلیون   200 از  بیش  ارزش  به  هوتل  این  شود.  سپرده 
افغانی در مساحت پنج هزار مترمربع، در پنج طبقه، در 
تخریب  مجسمه های  روبه روی  فوالدی  دریای  کنار 

شده بودا ساخته شده است.
نام آن، هوتل غلغله است و دارای ۴7 اتاق به اندازه های 
متفاوت و تخت خواب های مختلف، سالون ورزشی، 
لفت، سونای خشک و مرطوب، سالون های کنفرانس، 
مرکز مطالعه، کتابخانه، گلخانه و فضای سبز و سه نوع 
آن  نوع  یک  جمله  آن  از  که  می باشد  غذایی  مینوی 

غذای محلی بامیان است.
هوتل پنج ستاره غلغله که در یک وقت ظرفیت حدود 
دارای دو رستورات فصلی  را دارد و  یک صد مهمان 

سیاست های  مدنی  جامعه  فعال  سالم،  باری  هم چنین 
خواند  ناکام  را  سال   ۱3 مدت  در  دولت  صلح جویانه 
ایجاد  و  صلح  بل  نبوده  پروژه  یک  »صلح  افزود:  و 
فضایی برای آشتی ملی یک روند است و این فضای 
گفتمان  یک  که  می شود  ایجاد  زمانی  صلح جویانه 
گفتمان  این  که  بگیرد  شکل  افغانستان  در  سراسری 
اقشار  همه  و  جامعه  بین  در  نظر  اجماع  به  شود  منجر 
پروسه  یک  صلح  که  بکنند  احساس  مردم  تا  جامعه، 
است؛ همه به او نیازمند هستند و روی راهکارهای آن 
به توافق برسند که صلح با چه بهایی، با کی ها؟ و از چه 

طریقی به دست می آید.«
به صورت  خون  اهدای  با  که  می گوید  سالم  آقای 
امنیتی که خون شان را برای حفظ  نیروهای  به  نمادین 
به  می توان  می ریزند،  سنگر  به  مردم  جان  و  خاک 
نیروهای خود  کنار  در  مردم  که  کرد  تفهیم  مخالفین 

هستند.
کمپاین  در  که  کشور  داخله  وزیر  علومی،  نورالحق 
به  بود،  کرده  اشتراک  امنیتی  نیروهای  به  خون دهی 
مخالفین هشدار داد و گفت: »آنانی که که هیچ گاهی 
ترحم به مردم بی گناه نمی کنند، همان گونه که قانون 
حکم می کند قبل از این که بخواهند فرزند وطن را به 
خاک و خون بکشانند، نیروهای امنیتی خودشان را به 

چنین سرنوشت دچار خواهند کرد.«

بیشتر  آن،  طبیعی  مناظر  و  امیر  بند  از  جدای  بامیان، 
غلغله،  شهر  ضحاک،  شهر  بقایای  مغاره ها،  شهر  به 
بودنش  باستانی  و  بودا  مجسمه های  خالی  رواق های 
چهره  اخیر،  سال  چند  در  اما  است،  یافته  شهرت 

جنگ زده و مصیبت دیده این شهر تغییر کرده است. 
استندرد،  هوایی  میدان  بلند،  ساختمان های  اکنون  هم 
پررفت وآمد،  بازار  قیر،  سرک های  آفتابی،  برق 
این  بودن  فاصله کهنه  تعلیمی،  دانشگاه ها و موسسات 

شهر مغاره نشین ها را با دنیای مدرن کم ساخته است.
کوه  مغاره های  در  خانواده  ده ها  هم  هنوز  گرچند 
زندگی می کنند، تفنگ و گلوله در شاهراه های منتهی 
به این والیت از مسافران آن قربانی می گیرد، اما مرکز 
شهر هم چنان میزبان مهمانان زیادی از سراسر جهان و 

دیگر والیت های کشور می باشد.
برای میزبانی از این مهمان ها، هوتل ها و مهمان خانه های 
زیادی ساخته شده، بازار هوتل داری نسبت به پنج سال 
پیش در این شهر، بیشتر از پیش رونق گرفته و گرم تر 

شده است.
مدرن  هوتل های  ساختن  در  را  دالر  میلیون ها  تاجران 
پذیرای کند؛  از مهمانان  بین المللی  به سویه  بتواند  که 
سرمایه  گذاری  بیشترین  و  کرده اند  سرمایه گزاری 

شماری از اراکین بلندرتبه دولت، فعاالن جامعه مدنی 
و نیروهای امنیتی به روز یک شنبه 20 ثور درشفاخانه 
به  را  کمپاینی  و  شدند  جمع  گردهم  بستر  چهارصد 
شعار  تحت  امنیتی  نیروهای  برای  خون  اهدای  منظور 
کردند.  راه اندازی  سرباز!«  است  ما  آبروی  تو  »خون 
از  را  حمایت شان  کمپاین  این  راه اندازی  با  آنان 

نیروهای امنیتی ابراز کردند.
با  کشور  پرآوازه  هنرمند  دریا،  فرهاد  کمپاین  این  در 
یک حرکت نمادین با پوشیدن لباس پولیس، از دولت 
داشته  و دشمن  از دوست  تعریف درست  تا  خواست 
باشد. وی گفت:  »تا ما تعریف درست از واژه دوست 
و دشمن پیدا می کنیم، پیراهن پرافتخار، روز هزار بار 
ملتی  بیفتد.  اتفاقی  نگذارید چنین  خونین خواهد شد. 
خود  فرزند  خون  بخشیدن  قیمت  به  شده  حاضر  که 
صلح کند، نامردی، نابخشیدنی و نامسلمانی است اگر 
و  لنگی  این شف  از  بیشتر  نگذارید  نشود.  او صلح  با 

پیراهن سرباز خونین شود.«
به صلح را هراس  نیافتن  آقای دریا دلیل اصلی دست 
تعریف مشخص  از  دولت  هراس  و  از صلح  مخالفین 
از دوست و دشمن می داند. به باور فرهاد دریا، صلح با 

خرد به دست می آید نه با خشونت. 

هوتل های لوکس 
در مقابل مجسمه های تخریب شده 

کمپاین جمع آوری خون برای سربازان آغاز شد

نوروزرجا- بامیان

نگینه نیازمند

ACKU



افغانستان
نویدبخش

آن هایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند، تصویر افغانستان 
امروزی را، از لنز کمره های حاضر در افغانستان می نگرند و 

درباره اش به قضاوت می نشینند. به عنوان کسی که در غرب بزرگ 
شده ام و اکنون در افغانستان هستم، شاهد زندگی در دو مکان 

متفاوت می باشم. من، نگرانی افغان ها را به خاطر پیشرفت هایی که در 
این مدت صورت گرفته است و این که مبادا از دست برود، به خوبی 
درک می کنم. آن ها در موارد زیادی برای نهادینه شدن دموکراسی 

تالش کرده اند و از این روند همواره حمایت کرده اند.

 دای چوبانی
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موارد  در  آن ها  می کنم.  درک  خوبی  به  برود،  دست 
کرده اند  تالش  دموکراسی  شدن  نهادینه  برای  زیادی 
که  آن هایی  کرده اند.  حمایت  همواره  روند  این  از  و 
تصویری  می کنم  من درک  بزرگ شده اند،  در غرب 
واقعیت  با  کامال  می کنند  مشاهده  افغانستان  از  که  را 
دارید،  افغانستان  از  شما  که  را  تصویری  می کند.  فرق 
کشتن  به جز  افغانستان  در  ما  که  می رسد  به نظر  چنین 
این  نداریم.  دیگر  کار  پول های مان  دزدی  یک دیگر، 
برداشت اشتباه و سردرگمی  در هر دو بخش برای من 

جالب است.
حاال چه اتفاق افتاده است؟ چطور می شود این پیام را 
افغانستان  از مردم  به جهانیان فرستاد که بخش بزرگی 
باشند.  مدرن  جهان  پروسه صلح  از  بخشی  می خواهند 
آن ها  زیرا  پرسید،  رسانه ها  از  نمی شود  را  سوال  این 
بخش  یک  که  حالی  در  بدهند.  پاسخ  نمی خواهند 
زیادی مردم افغانستان برای زندگی بهتر تالش می کنند 
نشان  به جهانیان  را  این تصویر  این  رسانه ها هیچ گاه  و 
اما من می خواهم متواضعانه این سوال را از  نمی دهند. 
شما، کسانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنید، 
این  حداقل  یا  کنید،  دقت  زمینه  این  در  که  بپرسم 
موضوع را بپذیرید که در رابطه به افغانستان همه چیز را 
نمی دانید، یا به اندازه کافی در باره این کشور معلومات 

ندارید.
افغانستان نسبت به  اگر شما، به احساس مشترک مردم 
صلح باور داشته باشید، می توانید صدای قدرتمند تغییر 
نیست در کجا زندگی می کنید.  باشید. مهم  این جا  در 
نهایت  را  جهان  تمام  به  دسترسی  اجتماعی  رسانه های 

آسان ساخته است. این رسانه ها، امکانی را می دهد که 
کنیم.  بیان  صریح  و  عمومی  به شکل  را  خود  نظریات 
می افتد،  اتفاق  افغانستان  در  منفی  و  مثبت  موضوعات 
مرز  از  خارج  به ویژه،  نظریات  و  خبر ها  اکثریت  اما 
باعث  این روش  داده می شود.  وارونه جلوه  افغانستان، 
گردیده است که پیشرفت ها و تغییراتی که در افغانستان 
کشور  این  از  بیرون  در  اصال  است،  گرفته  صورت 
انعکاس داده نشود. مطمین باشید موضوعاتی را که شما 
می شنوید یا می بینید، حکایت اندکی از پیشرفت ها در 

افغانستان دارد. 
در سال 2013 میالدی، افتخار آن را داشتم که از طرف 
افغانستان به جایزه اسکار  هالیود شرکت کنم. فلمی که 
در این جا ساخته شده بود، برای جایزه فلم های مشهور 
جهان نامزد بود. افتخار می کردم، عضو آن تیم بودم و 
با  کردم.  سفر  لس آنجلس  به  فلم  نوجوان  ستاره  دو  با 
رسانه ها، براساس تقسیم اوقات از صبح الی شب گفتگو 
کردیم. پسری از کابل، فلمی را برای اسکار ساخته بود. 
بودند که تعداد  فلم را ماهرانه ساخته  این بچه ها چنان 
زیادی از هنرپیشه ها، تنها رویای ساختن این گونه فلم ها 
در  آن ها  که  را  سوال هایی  اما  می پرورانند.  سر  در  را 
را  ما  می کردند،  مطرح  مالقات  هنگام  در  و  مصاحبه 

متعجب ساخته بود.
خوش شانس  را  خود  شما  هستید،  این جا  این که  »از 
احساس می کنید؟ آیا شما می خواهید در ایاالت متحده 
پوشیده اید؟  قشنگ  لباس  چقدر  شما  بمانید؟«  امریکا 
شما چگونه انگلیسی آموخته اید؟« کودکان می دانستند 
است.  دلشکستگی  مایه  بی ثبات،  کشور  از  آمدن  که 
آن ها نخستین کسانی بودند که هنگام دیدار از ایاالت 
من  از  می کردند.  آزادی  احساس  امریکا،  متحده 
بگیرند،  عکس  موتر  پنجره  از  می توانند  می پرسیدند، 
این  اجازه  نظامی   قرارگاه های  به دلیل  کابل  در  زیرا 
از  کودکان  این  اما  نمی شد.  داده  برای شان  برای  کار 
کشوری که به آن متعلق اند و از آن جا آمده اند به آن 

افتخار می کنند. آن ها به سواالت چنین جواب دادند: 
در  که  بدانید  می بینید،  را  ما  وقتی  دارم  آرزو  »تشکر. 
استعداد های  آمده ایم  آن جا  از  ما  که  جایی  افغانستان 
زیادی است. ما تنها به جنگ فکر نمی کنیم و آرزو های 
بزرگی داریم. کشور ما جای قشنگی است. آرزو داریم 
روزی که شما به افغانستان می آیید این کشور به اندازه 
کافی آرام باشد.« با تمام تهدید هایی که این بچه ها در 
کشورشان شده بودند، اما به زیبایی صحبت می کردند. 
به  کشورشان  به  برگشت  از  بعد  داشتند،  آرزو  آنان 
مکتب رفتن خود ادامه دهند. آن ها از این سفر خشنود 
بودند. از تجربیاتی که به دست آورده بودند خوشحال 

به نظر می رسیدند.
حاال در افغانستان، دانش آموزان و جوانان متخصص را 
می بینم که توانایی انجام کارها به استندرد های جهانی 
را دارند. آن ها آرزو دارند روزی در کشورشان رهبر 
رسانه های  توسط  که  ناامیدکننده  خبر های  اما  شوند. 
نهایت  برای شان  می شود،  داده  انعکاس  خارجی 
زیان آور است. ادامه این وضعیت باعث می شود که این 
وقت ها،  بعضی  افغانستان اند،  آینده  رهبران  که  جوانان 
وقتی  فراموش  کنند.  را  خود  افغانی  قشنگ  رویای 
آرمان های شان به واقعیت بدل نمی شود، خود را ناامید 
احساس می کنند، زمانی که جهان برای شما ناامیدکننده 

باشد، افسوس شما اثرات بدی دارد.
نامی  است  فرخنده  است.  مثال خوبی  فرخنده  موضوع 
شد.  نخواهد  فراموش  افغانی  جامعه  در  زودی  به  که 
من  رسید.  قتل  به  کابل  در  وحشی  گروهی  توسط  او 
وحشت کرده بودم. این قضیه برای تمام مردم افغانستان 
افغان ها  جهان،  تمام  در  حقیقت،  در  بود.  تکان دهنده 
روی  شهرها،  اکثر  در  افغانستان،  حمایت کنندگان  و 
مرگ  برای  دادخواهی  خواستار  و  ریختند  جاده ها 
مردان  و  زنان  افغانستان  داخل  در  شدند.  فرخنده 
به صورت مشترک، بخش زیادشان در اکثر والیت های 
ناامن در سراسر کشور دست به اعتراض زدند. این قضیه، 
همراه  به  کشور  در  را  مختلف  بخش های  همدردی 
به معنی حمایت کردن  از کابل،  داشت. اطالع داشتن 
افغانستان  دوستداران صلح  و  است  افغانستان  تشویق  و 
را سربلند می سازد. آن ها فکر می کنند که تکیه گاهی 
دارند. بهتر از همه، این رفتار ملتی را قدرتمند ساخته و 

باورشان نسبت به تغییر را و بهتر تقویت می کند.

هفته گذشته به رستوانت جدیدی رفتم. در راه برگشت 
به سوی خانه، از سر راه مقداری شیرینی تازه فرانسوی 
خریدم. آن روز کمی دیرتر، ایمیلی را دریافت کردم که 
بین المللی  استندرد های  با  سالونی  براند جدید،  باره  در 
به کابل آمده ام.  باید چک می کردم. حاال  را  بود؛ آن 
رسانه ها همواره از افغانستان تصویری بد نشان داده اند. 
من همین اکنون در افغانستان زندگی می کنم؛ جایی که 
مشکالتی وجود دارد. اما، علی رغم نابه سامانی هایی که 
وجود دارد، افغان ها با پشت کار و امید به آینده زندگی 
جریان  زیبایی هایش  و  خوبی  به  زندگی  می کنند. 
برای آینده شان  تا  افغانستان تالش می کنند  دارد. مردم 
بهبود  برای  سختی  به  آنان  کنند.  سرمایه گذاری 
وضعیت کشورشان مبارزه می کنند. اگرچه، بی ثباتی  و 
خشونت، با حرکت آهسته دولت گاهی باعث شکست 
و  نشست  زیادی  افغان های  با  روزانه  من،  می شود.  نیز 
بهتر  زندگی  برای  که  افغان هایی  می کنم؛  برخاست 
کوشش می کنند. آن ها حتا تهدید را برای آماده کردن 
وضعیت بهتر می پذیرند. وقتی شما در افغانستان باشید، 
افغان ها برای زندگی  از نزدیک شاهد خواهید بود که 

بهتر تالش می کنند. 
می کنند،  زندگی  افغانستان  از  خارج  در  که  آن هایی 
تصویر افغانستان امروزی را، از لنز کمره های حاضر در 
می نشینند.  قضاوت  به  درباره اش  و  می نگرند  افغانستان 
در  اکنون  و  شده ام  بزرگ  غرب  در  به عنوان کسی که 
متفاوت  مکان  دو  در  زندگی  شاهد  هستم،  افغانستان 
پیشرفت هایی  به خاطر  را  افغان ها  نگرانی  من،  می باشم. 
که در این مدت صورت گرفته است و این که مبادا از 

موگابه  رابرت  روز  یک  می ترسم 
از کشور زمبابوه بیاید و پنج میلیون 
با  مبارزه  جهت  افغانستان  به  دالر 
حال  تا  کند.  کمک  اداری  فساد 
که همین طور بوده. هر کشوری که 
برده،  رنج  چیزی  نبود  از  خودش 
کرده.  کمک  ما  با  را  شئی  همان 
بخش  در  تا  شده  حاضر  پاکستان 
تامین امنیت با ما همکاری کند. ایران 
داشته  آزاد  ما رسانه های  می خواهد 
باشیم و از برنامه های متنوع سیاسی و 
فرهنگی لذت ببریم. سعودی عرب 
افغانستان  خانم های  برای  و  می آید 
برنامه های آموزش رانندگی و برای 
بقیه ورکشاپ دموکراسی و حقوق 
هندوستان  می کند.  راه اندازی  بشر 
می خواهد به مردم افغانستان کمک 
بسازند.  سرپناه  برای شان  تا  کند 
نیروهای  با  همکاری  در  اردوغان 
ناتو و آیساف می خواهد با تندروی 
اسالمی  دست وپنجه نرم کند. امریکا 
پول می دهد تا ما جلو تولید کاربن 
را بگیریم و به محیط زیست آسیب 
این  از  نرسانیم. آدم تعجب می کند 

همه سخاوتمندی جهانیان. 
راستش وقتی همه این ها را می بینم، 
خاک  نکند  می گویم  باخودم 
افغانستان این طوری باشد که هرکه 
بر  میل  طبیعتش  گذارد،  پا  این جا 
ظاهر  بکند.  هست  آنچه  خالف 
است.  همان طور  تقریبا  که  قضیه 
که  مومن  مسیحی  امریکایی  آن 
کرده،  سپری  کلیسا  در  را  عمرش 
تا در نزدیکی مسجد وزیر اکبرخان 
و  می دهد  عقیده  تغیر  می رسد، 
تغییر  »جان محمد«  به  را  خود  اسم 
می دهد. آن یکی که تمام عمر خود 
کرده،  خاک  غربی  دانشگاه  در  را 
همان  با  می آید،  افغانستان  به  وقتی 
که  می شود  پیمان  هم  کشورهای 
مالعمر است. یکی دیگر هم همین 
گونه شد. یک زمان اگر عطسه هم 
می کرد، »الحمد االمریکا« می گفت؛ 
اما یکباره چنان شد که گویا امریکا 
آمده  افغانستان  به  این  برای  فقط 
که حکومت او را از میان بردارد و 

دارایی اش را به تاراج ببرد.

چرا این جا همه چیز 
وارونه می شود؟

نویسنده: مینا شریف

برگردان: ضیا صادق

منبع: هام ِفنگتون پست
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با  امروز  از  تکواندو  جهانی  رقابت های 
حضور چهار ملی پوش تکواندوی افغانستان 

در روسیه آغاز می شود.
در  افغانستان  چهارنفره  تیم  ترکیب  در 
رومان  تکواندو،  جهانی  رقابت های 
امانی و  اتل زازی، مصطفی  عباسی، وهاب 

محمدشفیع طاهری حضور دارند.
تکواندو،   2015 سال  جهانی  رقابت های  در 
به  جهان  کشور   180 از  بیشتر  تکواندوکاران 

روی شیاپچانگ می روند.
در  این که  علی رغم  افغانستان  تکواندوی 
سقوطی  و  نزولی  روند  اخیر،  سال های  طول 
از  یکی  آن هم  با  اما  است،  گرفته  خود  به 
سطح  در  ورزشی  رشته  این  برتر  قدرت های 

کابل  شهر  جنوب  زون  پهلوانی  رقابت های 
نونهال  و  نوجوان  پهلوان  یک صد  حضور  با 

آغاز شد.
در ادامه فعالیت ها و روزهای پرکار فدراسیون 
زون  پهلوانی  رقابت های  بار  این  پهلوانی، 

آسافا پاول با زمان 9:84 ثانیه سریعترین 
زمان را در دوش 100 متر جهان در سال 

کرد. جاری به نام خود ثبت 
پاول رکورد دار سابق جهان سریع ترین 
گذشته  زمان را در رقابت های پنج سال 
بیلی دونده 32  رایان  کرد.  خود ثبت 
و  ثانیه   9:93 زمان  با  آمریکایی  ساله 
 9:98 زمان  با  جامائیکا  از  کارتر  نستا 

ثانیه بعد از او به خط پایان رسیدند.
المپیکی  قهرمان  راس  ریچاردز  سانیا 
مدت  در  را  زنان  متر   400 دو  امریکا 
کمتر از 50 ثانیه دوید و زمان 49:95 را 
در  باهاما  از  میلر  شونائه  آورد.  بدست 
کسب  را   22:14 زمان  زنان  متر   200 دو 

کرد.
جاسمین استوورز دو 100 متر با مانع زنان 
آلیک  ثانیه دوید.  را در مدت 12:39 

اولین روز از برگزاری رالی خاورمیانه با برتری 
این  یافت.  پایان  قطری  راننده  »الکواری« 
رقابت از پارکینگ تخت جمشید و با حضور 
کشورهای امارات، عمان،  10 شرکت کننده از 

قطر و لبنان آغاز شد.
آن  در  و  شد  برگزار  مرحله   6 در  رالی  این 
الکواری و العطیه از قطر و القسیمی از امارات 

کردند.  رده های اول تا سوم را از آن خود 
القسیمی  الکواری،  رالی  این  اول  مرحله  در 
و العطیه اول تا سوم شدند، مرحله دوم این 

آسیا و جهان محسوب می شود.
که  عباسی  رومان  احمد  حال،  همین  در 
کشور در این رقابت ها  یکی از تکواندوکاران 
می باشد، در جدیدترین رده بندی فدراسیون 
جهانی این رشته، در رده چهل و ششم برترین 

گرفت. تکواندو کاران جهان قرار 

کابل آغاز شد. جنوب 
کلپ  در این رقابت ها ورزشکاران بیشتر از ده 
در دو رده سنی و در ده رده وزنی با هم مبارزه 

کنند. می 
برتر  ورزشکار  ها، چهار  رقابت  این  پایان  در 
شهر  منتخب  تیم  در  حضور  جواز  وزن،  هر 

کابل را به دست می آورد.
نظر  در  فدراسیون  این  مسئولین  چنان  هم 
چهره های  شدن  مشخص  از  پس  که  دارند 
کابل، رقابت های  برتر زون های مختلف شهر 
ورزشکاران  حضور  با  را  ملی  تیم  انتخابی 

کشور دایر نمایند. سراسر 

ثانیه   13:16 زمان  با  امریکایی  هریس 
هم چنان  مردان  مانع  با  متر   110 دو  در 

کرد. پیشتازی خود را حفظ 
نیکل آشمیده قهرمان لیگ الماس در 
ثانیه   20:25 زمان  با  مردان  متر   200 دو 
اول شد. االین تامپسون دو 100 متر زنان 

را در مدت 10:97 ثانیه دوید.
که قرار بود در  گای امریکایی  تایسون 

کند، مسابقه نداد. دو 200 متر شرکت 

سرعت  با  الکواری  برتری  با  نیز  رقابت ها 
مرحله  در  رسید.  پایان  به  کیلومتر   118/86
کیلومتر   80/43 سرعت  با  الکواری  نیز  سوم 

اول، العطیه دوم و القسیمی سوم شدند.
با  قطر  نماینده  العطیه  نیز  چهارم  دور  در 
کیلومتر اول شد و الکواری  سرعت 123/31 

و القسیمی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.
دور پنجم نیز با برتری العطیه به پایان رسید و 
در دور ششم باز هم العطیه با سرعت 80/33 

کیلومتر به قهرمانی این دور دست یافت. 

آغاز رقابت های جهانی و رده چهل و ششم 
برای تکواندوکار افغانستان

کابل ون جنوب  رقابت 100 پهلوان ز

سریع ترین دوش 100 متر سال به نام پاول

راننده قطری پیشتاز رالی خاورمیانه
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Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for Designing, Printing  and 
Delivery of Notebook to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience 
contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” Designing, Printing 
and Delivery of notebooks of PCP to Baghlan,Samangan and Bamyan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 May 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
در والیات بغالن،سمنگان دیزاین، چاپ و انتقال کتابچه برای پروژه پی سی پی   نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  و بامیان

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک5142  می4۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply of Lab materials to 
submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts with 
organizations in this field   to participate in the bidding process for” supplying of Lab materials such as 
biology, physics and mathematics to BEPA project in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 May 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی هاطالعی  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شرایط با توجه با  تهیه مواد البراتوار از قبیل مواد بیولوژی،فزیک و ریاضیات  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک5142  می4۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   
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Hasht e Subh

کرات اتومی در مجلس ایران حامیان نظامی حوثی ها پیشنهاد آتش بس را پذیرفتند ح توقف مذا تهیه طر
به  که  یمن  در  شورشی  نظامی  نیروهای 
بسیاری  تا  کرده  کمک  حوثی  شیعیان 
خود  تسلط  به  را  کشور  این  نقاط  از 
از  شده  پیشنهاد  آتش بس  با  درآورند، 
کرده اند. سوی عربستان سعودی موافقت 
این  سخنگوی  لقمان،  شرف  دگروال 
روز  از  آتش بس  که  است  گفته  نیروها 

سه شنبه ۲۲ ثور، شروع خواهد شد.
آقای  اظهارات  آیا  که  نیست  مشخص 
مخالف  گروه های  همه  جانب  از  لقمان 

است یا خیر.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، روز 
کری، وزیر  گفتگو با جان  پنج شنبه پس از 

در مجلس،  نماینده مشهد  کریمی قدوسی،  جواد 
که در صورت  از تهیه یک طرح ۳ فوریتی خبر داد 
اتومی  برنامه  درباره  کرات  مذا آن،  نهایی  تصویب 
عذرخواهی  و  امریکا  »تهدیدهای«  پایان  تا  ایران 
کشور »طی یک بیانیه« متوقف خواهد  رسمی این 

شد.
رییس  نایب  باهنر  محمدرضا  همین حال،  در 
سایه  زیر  »گفتگو  که  کرد  کید  تا نیز  ایران  مجلس 
گزینه های مختلفی  تهدید جواب نمی دهد و ما نیز 

روی میز داریم.«
رهروان  کسیون  فرا از اعضای  تعدادی  این حال،  با 
کثریت  ا کسیون  فرا عنوان  به  آن  از  که  والیت 
مجلس ایران نام برده می شود، روز یکشنبه ۲۰ ثور، 
کسیون و هم چنین علی  از مخالفت اعضای این فرا
الریجانی، رییس مجلس، با طرح ۳ فوریتی موسوم 

کرات اتومی خبر دادند. به توقف مذا
عضو  دواتگری،  مهدی  فردا،  رادیو  گزارش  به 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
کرات  ایران نیز با اشاره به این که انجام یا توقف مذا
اتومی تنها به »اذن« رهبر صورت می گیرد، پیش بینی 
در  اتومی  کرات  مذا توقف  فوریتی   ۳ طرح  که  کرد 

خارجه امریکا، خبر پیشنهاد آتش بس را 
کرد. اعالم 

سعودی  عربستان  بی بی سی،  گزارش  به 
این  به  را  آتش بس  اجرای  حال  عین  در 
شبه نظامیان  که  است  کرده  مشروط 

حوثی نیز سالح خود را زمین بگذارند.
نیروهای  که  است  شده  گزارش  همزمان 
عبداهلل   علی  خانه  عربستان  هوایی 
که  را  یمن  پیشین  رییس جمهور  صالح، 
از نیروهای حوثی حمایت می کند هدف 
اساس  بر  داده اند.  قرار  خود  حمالت 
این  هنگام  به  صالح  آقای  گزارش ها 

حمالت در ساختمان نبوده است.

صورت تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان 
رد خواهد شد.

از  پس  طرح  این  قدوسی،  کریمی  جواد  گفته  به 
مقامات  تهدیدهای  درباره  ایران  رهبر  سخنان 
تقدیم  یک شنبه  روز  و  شده است  تهیه  امریکایی 

هیات رییسه مجلس شد.
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، روز چهارشنبه 
که »زیر شبح  کراتی  که با مذا کید بر این  ۱۶ ثور، با تا
کره کننده  مذا تیم  از  نیست،  موافق  باشد«  تهدید 
تحمیل،  هیچ  بار  »زیر  تا  بود  خواسته  ایران  اتومی 

زور، تحقیر و تهدیدی نروند.«
بایدن،  جو  خامنه ای،  آقای  سخنان  این  از  پیش 
 ۱۰ پنج شنبه  روز  امریکا،  رییس جمهور  اول  معاون 
که  بود  خوانده  »ریسکی«  را  ایران  به  حمله  ثور، 

»هنوز امکان دارد« امریکا انجامش را بپذیرد.

آن  از  پس  مدتی  کوتاه  تحوالت  این 
کالوو،  که یوهانس ون در  صورت می گیرد 
ارسال  برای  متحد  ملل  سازمان  نماینده 
کمک های انسان دوستانه به یمن، ضمن 
عربستان  هوایی  حمالت  کردن  محکوم 
سعودی به مناطق شمالی یمن، آن را در 

کرد. تضاد با قوانین بین المللی ارزیابی 
جنگنده های  حمالت  کالوو،  آقای 
به  عربی  کشور  چند  ایتالف  نیروهای 
و  شب  شنبه   طی  که  را  عربستان  رهبری 
گرفته، »بی هدف«  روز یک شنبه شدت 
و بدون تمایزگذاری میان مناطق مسکونی 

کرده است. و مواضع نظامی توصیف 
طرف های  تمامی  از  کالوو  آقای 
و  شهروندان  سالمت  به  خواسته  درگیر 
بین المللی  معاهده های  برابر  غیرنظامیان 

کنند. توجه 
اثر  بر  کرده  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
سعودی  عربستان  هوایی  حمالت 
جان  نفر   ۱۴۰۰ کنون  تا متحدانش  و 
شهروندان  آن ها  از  نیمی  که  باخته اند 

غیرنظامی بوده اند.
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