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سونیتا؛ رپ خوان جنجالی افغانستان
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حضور نورستانی در مجلس 
کرد تنش های انتخاباتی را تازه 
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پاکستان می خواهد افغانستان را 
به مصاف هند ببرد
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پایتخت فرهنگی سارک آماده می شود
بامیان  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  دادرس،  کبیر  حال  همین  در 
محلی  اداره  آن  راس  در  که  سارک  جشنواره  برگزاری  »کمیته  می گوید: 

کامل دارد.« بامیان است، برای پذیرایی از مهمانان آمادگی 
تا  از وزارت خانه ها  که تعدادی  آقای داد رس عالوه می کند: »با وجودی 
کوچک  پروژه های  بعضی  کردن  تکمیل  که  تعهدات شان  به  هم  هنوز 
در  اما  نکرده اند،  عمل  بود  سارک  جشنواره  از  پیش  باز سازی  و  نوسازی 

بخش های فرهنگی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.«
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وزارت دفاع:

کمر طالبان شکسته است
3

سخنگوی امنیت ملی:

وریسم زه با تر در مبار
قاطع هستیم

با این  حال، نمایندگان مجلس در نشست روز دوشنبه با بیان نگرانی از 
کستان، اقدام حکومت برای  بابت امضای تفاهم نامه ی استخباراتی با پا
کشور را شرم آور خواندند. نمایندگان مجلس  تبادله ی اطالعات میان دو 
بسیاری  سازمان دهی  در  کستان  پا استخبارات  سازمان  که  می گویند 
حمله های دهشت افگنی در افغانستان دست دارد و امضای تفاهم نامه ی 

کستان برخالف منافع ملی افغانستان است. استخباراتی با پا 3

یم هوایی کنترول حر برگزاری اولین نشست مشورتی در مورد عقد قرارداد 

به سواالت و ارایه مشوره های ضروری 
قرارداد  شرایط  چگونگی  مورد  در 
نوشتن  و  کشور  هوایی  حریم  کنترول 

پروپوزل در مورد آن بوده است.
داوطلب  شرکت های  نمایندگان 
افغانستان  دولت  شرط نامه  خارجی 
کنترول  قرارداد  گرفتن  منظور  به  را 
و  کرده   دریافت  کشور  هوایی  حریم 
چگونگی  مورد  در  را  سواالت شان 
این قرارداد و ضرورت های آن از اداره 

مستقل هوانوردی ملکی پرسیده اند.
عملیاتی  معاون  حبیبی  شاه  محمود 
گفته  ملکی  هوانوردی  مستقل  اداره 

که به تمام شش شرکت خارجی  است 
کرده اند، از  که در این داوطلبی شرکت 
همکاری  یکسان  شکل  به  و  نزدیک 
که آنان تا ختم  می شود و انتظار می رود 
ماه می پروپوزل های شان را نوشته و به 

مراجع مربوطه بفرستند.
که  اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید 
برای  پروپوزل ها  دریافت  و  نوشتن  روند 
شرکت های داوطلب تا ده روز دیگر ختم 
می شود و پس از آن این اداره پروپوزل ها 

را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
افغانستان  هوایی  حریم  این  از  پیش 
کنترول  امریکا  متحده  ایاالت  توسط 
زمان  که  می شود  گفته  اما  می شد، 
در  امریکا  و  افغانستان  میان  قرارداد 
و  یافته  خاتمه  گذشته  سال  مورد  این 
ایاالت  است.  نشده  تمدید  کنون  تا
افغانستان  دولت  از  امریکا  متحده 
کنترول  مورد  در  خودش  تا  خواسته 
حریم هوایی افغانستان تصمیم بگیرد.

کابل: اولین نشست مشورتی  8صبح، 
هوانوردی  مستقل  اداره  رهبری  هیات 
شرکت  شش  مسووالن  با  ملکی 
قرارداد  گرفتن  برای  که  بین المللی 
اعالم  کشور  هوایی  حریم  کنترول 

کرده اند، برگزار شد. آمادگی 
در  ملکی  هوانوردی  مستقل  اداره 
نشست  این  در  که  گفته  اعالمیه ای 
و  اداره  این  مسووالن  از  شماری 
خارجی  شرکت  شش  نمایندگان 

داوطلب حضور داشتند.
که  می گوید  هوانوردی  مستقل  اداره 
جواب  نشست  این  برگزاری  از  هدف 
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زنگ اول


امضاى يادداشت تفاهم ميان استخبارات افغانستان و 
سازمان «آى اس آى» پاكستان، همه را شگفت زده كرد. 
كه سران  است  اين  است  تكان دهنده  بسيار  كه  چيزى 
حكومت وحدت ملى هم در مورد امضاى اين يادداشت 
تفاهم توافق نظر ندارند. رييس عمومى امنيت ملى، آقاى 
است.  يادداشت مخالف  اين  امضاى  با  نبيل،  رحمت اهللا 
رييس اجرايى هم به نظر نمى رسد كه با امضاى اين سند 
موافق باشد. صرف شوراى امنيت ملى و رييس جمهور 
غنى با امضاى يادداشت توافق دارند. سياست خارجى 

عرصه اى نيست كه اختالف در آن مجاز باشد. 
به  ميان خود  در  بايد  اول  ملى  سران حكومت وحدت 
اقدام  خارجى  سياست  حوزه  در  بعد  برسند،  توافق 
كنند. نكته ديگر اين است كه در شرايط كنونى امضاى 
يادداشت تفاهم با پاكستان، چه معنا دارد. استخبارات 
افغانستان رهبرى  پاكستان يك جنگ خاموش را عليه 
اذعان  نيز  پاكستانى  جنرال هاى  امر  اين  به  مى كند. 
دارند. جنرال مشرف حاكم نظامى پيشين پاكستان در 
مصاحبه با گاردين اعتراف كرد كه سازمان استخبارات 
نظامى پاكستان براى بى ثبات سازى افغانستان از طالبان 
پاكستانى  بازنشسته  جنرال هاى  ديگر  مى كند.  حمايت 
نيز به اين امر اذعان دارند. طالبان بازنشسته مثل مال 
كردن  گرم  براى  كه  نمى كنند  پنهان  ديگر  هم  ضعيف 
آتش جنگ در افغانستان از پاكستان كمك گرفتند. تمام 
پايتخت هاى كشورهاى عضو ناتو مى دانند كه پاكستان 

با طالبان چه پيوندى دارد. 
مردم افغانستان به اين باوراند كه طالبان افسران بدون 
دريشى ارتش پاكستان هستند. تا حال هيچ نشانه اى دال 
بر اين كه پاكستان از جنگ اعالم ناشده عليه افغانستان 
دست كشيده باشد، ديده نشده است. «سياست تعامل 
داده  كه  نتيجه اى  تنها  غنى  رييس جمهور  پاكستان»  با 
به  پاكستان  ارتش  اين است كه رفت وآمد سران  است 
افغانستان بيشتر شده است و آنان در لفظ وعده كرده اند 
تا  اين وعده  كه طالبان را روى ميز مذاكره مى آورند. 
حال عملى نشده است. اگر جنرال هاى پاكستانى از جنگ 
كه  مى شد  هم  باز  مى كردند،  جلوگيرى  طالبان  بهارى 
به نفع قبول خواست هاى پاكستانى ها استدالل كرد. اما 
حاال هيچ دليل منطقى، پشتوانه يادداشت تفاهم نيست. 

از  تفاهم هم اشكال جدى دارد.  يادداشت  اين  محتواى 
آن  محتواى  موثق  منابع  كه  تفاهم  يادداشت  اين  متن 
پاكستان  كه  برمى آيد  داده اند،  گزارش  8صبح  به  را 
مى خواهد افغانستان را به مصاف هند ببرد. مثال يكى از 
مواردى كه در اين يادداشت تفاهم آمده است، اين است 
كه افغانستان و پاكستان عليه سازمان هاى استخباراتى 
هيچ  كه  حالى  در  مى كنند.  مشترك  فعاليت  دشمن، 
سازمان استخباراتى دنيا دشمن مشترك افغانستان و 
خاموش  جنگ  كه  است  پاكستان  اين  نيست.  پاكستان 
با هند هم  پاكستان  افغانستان رهبرى مى كند.  را عليه 
دشمنى دارد. سازمان هاى استخباراتى هند و پاكستان، 
عليه هم ديگر فعاليت مى كنند. اما دشمنى اين دو كشور 

ربطى به افغانستان ندارد. 
افغانستان  امضاى  گرفتن  با  است  خواسته  پاكستان 
ما  ببرد.  هند  مصاف  به  را  افغانستان  سند  اين  پاى 
به  بايد  شويم.  ديگر  كشورهاى  ابزار  تا  نداريم  نياز 
ديگر  كشورهاى  ما  از  كه  ندهيم  اجازه  كشورى  هيچ 
استفاده تبليغاتى كنند. رييس جمهور و مشاور شوراى 
استخباراتى  تفاهم  يادداشت  امضاى  با  ملى  امنيت 
پاكستان  شده اند.  مرتكب  جدى  اشتباه  اسالم آباد،  با 
كرد.  خواهد  تبليغاتى  استفاده  افغانستان  امضاى  از 
سياست تعامل با پاكستان با شتاب و سرعت غيرطبيعى 
عملى مى شود. اين نوع تحرك در روابط با پاكستان، به 

هيچ وجه منافع افغانستان را تامين نمى كند. 

همه بهت زده اند
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جمهور  رييس  اشرف غنى  كابل:  8صبح، 
به  باستانى  اثر  يك  دادن  تحويل  با  كشور، 
مسووالن موزيم ملى، گفته است آثار باستانى 
سرمايه اى است كه براى نسل هاى آينده منبع 

آلهام و افتخار مى باشند.
رياست  دفتر  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
جمهورى منتشر شده، يك مجموعه حجارى 
سنگ،  يك  در  كوچك  مجسمه هاى  شده 
در واليت  ملى  امنيت  نيروهاى  توسط  اخيرا 
رييس  و  شد  گرفته  قاچاقبران  نزد  از  كندز 
جمهور اين اثر باستانى را به مسووالن موزيم 
ملى تحويل داد. در اين اعالميه  آمده است كه 
قاچاقچيان مى خواستند اين مجموعه حجارى 

شده را به خارج از كشور منتقل كنند.
ملى  امنيت  نيروهاى  از  غنى  جمهور  رييس 
افزوده  و  كرده  ستايش  كندز  واليت  در 
موزيم  يك  تا  دارد  نظر  در  حكومت  كه 
تحفه هاى  تا  نمايد  ايجاد  ارگ  داخل  در  را 
كشورهاى  مقامات  سوى  از  كه  گران بهايى 
خارجى به وى اهدا مى گردد، در اين موزيم 

به صورت اساسى حفظ و نگهدارى شوند.

كشور  جنوب  در  قندهار  محلى  مقام هاى 
مى گويند در نتيجه يك حمله انتحارى در اين 

واليت هفت نفر زخمى شده اند.
حوالى  ديروز  ظهر  از  بعد  انتحارى  حمله  اين 
ساعت 2 بعد از ظهر، در حوزه اول شهر قندهار 

رخ داده است.
به نقل از بى بى سى، صميم خپلواك، سخنگوى 
والى قندهار مى گويد كه در اين رويداد هفت 

نفر از جمله دو مامور پوليس زخمى شده اند.
به گفته او، مهاجم انتحارى موتر پوليس مرزى 

را در محل رويداد هدف قرار داده بود.
شاهدان عينى در محل مى گويند كه هدف اين 
امنيتى  نيروهاى  فرمانده  افغان،  عصمت  حمله 

مرزى بوده كه به او آسيبى نرسيده است.
تاكنون مسووليت اين حمله را كسى به عهده 

نگرفته است.
جنوب  در  ديگر  رويدادى  در  دوشنبه  روز 

كشور، ولسوال ناوه واليت هلمند كشته شد.
مقام هاى محلى هلمند مى گويند كه عبدالمناف 
واليت  مقر  از  كه  زمانى  ناوه  ولسوال  خان، 
غزنى به سمت واليت قندهار سفر مى كرد در 

يك كمين مخالفان مسلح كشته شده است.
به  تاكنون كسى  نيز  را  رويداد  اين  مسووليت 

عهده نگرفته است.

فراغت 150 عضو شورا  هاى واليتى از يك دوره آموزشى

از هر پنج زن، يك زن به دليل مشكالت باردارى جان مى دهد

رييس جمهور:

آثار باستانى براى نسل هاى 
آينده منبع  الهام است

حمله انتحارى در قندهار 
هفت زخمى به جا گذاشت

عضو  پنجاه  و  صد  كابل:  8صبح، 
يك  از  كشور،  واليتى  شوراهاى 

دوره آموزشى فارغ شده اند.
اداره  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
شده،  منتشر  آلمان  همكارى هاى 
شوراهاى  اعضاى  از  تعداد  اين 
واليتى در مورد وظايف اين شوراها 

آموزش ديده اند.
احمد  سيد  اعالميه،  اين  براساس 
خاموش  رييس عمومى انسجام امور 
اختتام  مراسم  در  محلى  شوراهاى 
است:  گفته  آموزشى  دوره  اين 
واليتى  منتخب  جديد  «شوراهاى 
توسعه  در  شهروندان  اشتراك 
و  مى كند  تامين  را  واليات شان 
موجب حسابدهى حكومت در برابر 

ملت مى شود.» 

صحى  نهادهاى  كابل:  8صبح، 
پانزده  طى  هرچند  كه  مى گويند 
سال اخير ميزان مرگ و مير مادران 
در افغانستان سه الى چهار برابر كمتر 
شده، اما با آن هم از هرپنج زن، يك 
در  باردارى  مشكالت  به دليل  زن 
دست  از  را  خود  جان  كشور  اين 

مى دهد.
وزارت  و  افغان  قابله هاى  انجمن 
اداره   حمايت  با  عامه  صحت 
اداره  و  متحد  ملل  سازمان  جمعيت 
در  امريكا  متحده  اياالت  انكشافى 

از زمستان سال گذشته تاكنون، اداره 
دوره  سه  محلى  ارگان هاى  مستقل 
تن   458 براى  را  وظايف  با  آشنايى 
تمام  واليتى  شوراهاى  اعضاى  از 
كرده  راه اندازى  كشور  واليات 

است. 
كه  آلمان  همكارى  اداره 
برنامه هاى  اين  مالى  حمايت كننده 

جهانى  روز  از  تجليل  با  افغانستان، 
كه  مى گويند  كابل،  در  قابله ها 
مادران  مصوونيت  براى  افغانستان 

تاهنوز راه طوالنى در پيش دارد.
اين  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
است:  آمده  شده،  منتشر  نهادها 
مادران  مير  و  مرگ  ميزان  «هرچند 
در افغانستان طى پانزده سال گذشته 
يافته  كاهش  برابر  چهار  الى  سى 
است، اما هنوزهم راه طوالنى براى 
رو  پيش  در  مشكل  اين  با  مقابله 
هر  بين  از  نفر  يك  هنوزهم  داريم. 

كه  مى گويد  است،  آموزشى 
آموزشى  دوره هاى  اين  برگزارى 
با  را  واليتى  شوراهاى  اعضاى 
از  و  مى دهد  پيوند  ملى  نهادهاى 
از  آنها  درك  و  فهم  ديگر  جانب 
را  طرزالعمل ها  و  مقررات  قوانين، 

ارتقا مى دهد. 

پنج زن در كشور ما در اثر مشكالت 
از  را  خود  جان  باردارى  از  ناشى 

دست مى دهد.»
انجمن  و  عامه  صحت  وزارت 
قابله هاى افغان مى افزايند كه ساالنه 
بيش از دو صد و هشتاد و هفت هزار 
سراسر  در  نوزاد  ميليون  سه  و  زن 
مشكالت  و  عوارض  بدليل  جهان 
ناشى از باردارى و والدت جان هاى 
خود را از دست مى دهند. به گفته ى 
صورتى كه  در  صحى،  نهاد  دو  اين 
مردم به قابله دسترسى داشته باشند، 
قابل  ميرها  و  مرگ  اين  اكثريت 

پيش گيرى است.
مراكز  در  قابله ها  حضور  ميزان 
در  اخير  سال هاى  طى  صحى 
به گفته ى  و  يافته  افزايش  افغانستان 
قابله ها  رقم  نهادهاى صحى كشور، 
از 467 نفر در سال 2002 اكنون به 
رسيده  نفر  شش صد   و  هزار  چهار 

ACKUاست.
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 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید

سخنگوی امنیت ملی:

در مبارزه با تروریسم قاطع هستیم

وزارت دفاع:

کمر طالبان شکسته است

گذار از  که برای  گفته  است  اداره ی امنیت ملی افغانستان 
کنونی و رسیدن به تفاهم درازمدت تفاهم نامه ای  وضعیت 
کستان به امضا رسیده است. همکاری  میان افغانستان و پا
امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی  صدیقی،  حسیب اهلل 
با  افغانستان  همکاری   تفاهم نامه ی  جزییات  که  ملی 
همکاری های  داشت  بیان  می داد،  توضیح  را  کستان  پا
صلح  پروسه ی  از  پشتیبانی  سیاسی،  اقتصادی،  نظامی، 
هدف  به  استخباراتی«  اطالعات  »تبادله  همکاری  و 
بخش های  از  منطقه  در  تروریستی  مشترک  تهدیدهای 
کستان و افغانستان  عمده ی تفاهم نامه ی همکاری میان پا

به شمار می رود.
کتیکی  تا اطالعات  تبادله ی  تفاهم نامه ی  وی،  به گفته ی 
در مورد تهدیدهای مشترک میان استخبارات افغانستان و 
کستان در سال های 2006 و 2009 میالدی نیز  استخبارات پا
گرفته بود اما به دلیل مبهم بودن و مشخص نشدن  صورت 
چندانی  موثریت  همکاری  نکات  و  ساحات  تهدیدها، 

نداشت.
خطوط  جدید  تفاهم نامه ی  در  که  گفت  اما  صدیقی 
تهدیدهای  تروریسم،  با  مبارزه  در  همکاری ها  عمومی 
که  کتیکی  مشترک، حدود و ساحات تبادله  اطالعات تا
کند، تعریف  کمک  در زمینه ی مبارزه با ترویسم دوکشور را 
گروه های  که از سوی  گفت تهدیدهایی  شده است. وی 
کشور  دو  متوجه  القاعده  و  داعش  شمول  به  هراس افگن 

است، در تفاهم نامه ی یادشده تعریف شده است.
یادشده  تفاهم نامه ی  در  که  گفت  هم چنین  صدیقی 
تعریف  افغانستان  تهدید کننده ی  ساحات  و  دشمن 

گسترش حمالت تروریستی و تهاجمی در برخی  همزمان با 
نتیجه  که در  وزارت دفاع می گویند  از والیات، مقام های 
دچار  طالبان  گروه  اخیر،  ماه  چند  نظامی  عملیات های 
کمر جنگجویان این  تلفات سنگین شده و این عملیات ها 
گروه طالبان  گروه را شکسته است. به گفته ی این مقام ها، 
استفاده  خود  قدرت  آخرین  از  آینده  ماه  دو  یا  یک  طی 

کرد و پس از آن با شکست مواجه خواهد شد. خواهد 
دفاع،  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری،  دولت  جنرال 
مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  ثور،   28 دوشنبه،  روز 
طالبان  گروه  که  گفت  وزارت،  این  اوپراسیون  رییس  با 
کار می گیرند. معاون  از آخرین قدرت خود  روزها  این  در 
طالبان  که  تلفاتی  »با  گفت:  دفاع  وزارت  سخنگوی 
کمرشان شکسته است. ما به اطمینان می گوییم  دیده اند، 
که زور طالبان یک ماه یا دو ماه دیگر است و پس از آن 

انشااهلل ما به صلح می رسیم.«
با  کره  مذا بحث  شدن  جدی  با  که  افزود  وزیری  دولت 
نیروی  و  قدرت  آخرین  از  گروه  این  جنگجویان  طالبان، 
از  که  دهند  نشان  جهان  سطح  در  تا  می گیرند  کار  خود 
»حضور  گفت:  وی  هستند.  برخوردار  الزم  توانایی های 
آنان  که  شده  بیشتر  به خاطری  امسال  بهار  در  طالبان 
سطح  در  بدهند.  نشان  بیشتر  را  خود  حضور  می خواهند 
گرفته و تالش های صلح هم  بین المللی هم تحت فشار قرار 
که به هرشکلی  جریان دارد و حکومت ما هم تالش دارد 
حضور  این که  به خاطر  طالبان  یابد.  دست  صلح  به  باید 
گسترده نشان بدهند، به حمالت خود افزوده اند.  خود را 
که این روزها آخرین زور طالبان است.« گفته می توانیم  ما 

تمام  از  تعریف ها  این  »در  افزود:  صدیقی  است.  شده 
شده  ذکر  استثنا  بدون  افراطی  و  تروریستی  گروه های 
مورد  در  رسانه ها  گزارش  ملی  امنیت  سخنگوی  است.« 
استخبارات  سوی  از  ملی  امنیت  نیروهای  و آموزش  تجهیز 
که امنیت ملی از توانایی  کرد و بیان داشت  کستان را رد  پا

و ظرفیت های خوب در سطح منطقه برخوردار است.
شده  سبب  ملی  امنیت  توانایی های  صدیقی،  به  گفته ی 
این  با  همکاری  خواهان  جهان  و  منطقه  کشورهای  تا 
که افراد ارتباطی به هدف هماهنگی  گفت  نهاد شوند. او 
خواهند  حضور  نهاد  دو  در  استخباراتی  همکاری های 

داشت.
بنیاد  بر  کستان  پا حکومت  که  کرد  امیدواری  ابراز  او 
دولت  با  صادقانه  همکاری  تفاهم نامه  این  در  تعهداتش 

حمالت  اخیرا  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
کشور از جمله در  تروریستی و تهاجمی در برخی از مناطق 
کندز، بدخشان، غور، بادغیس و شمار دیگری  والیت های 
جنگجویان  است.  شده  بیشتر  کابل  شمول  به  والیات  از 
گرم شدن هوا، حمالت  طالبان پس از آغاز فصل بهار و با 
غور  و  بدخشان  کندز،  والیات  در  گسترده ای  تهاجمی 
کردند و حتا برخی از ولسوالی ها را در لبه سقوط  راه اندازی 

رساندند.
امنیتی  نیروهای  کشور،  در  ناامنی    گسترش  پی  در 
شورشیان  علیه  گسترده ای  نظامی  عملیات های  داخلی 
به  سنگینی  تلفات  آن  اثر  از  که  کردند  راه اندازی  طالب 

مردم  به  ملی  امنیت  سخنگوی  باشد.  داشته  افغانستان 
هرگونه  برابر  در  نهاد  این  که  داد  اطمینان  افغانستان 
کشور  که در برابر ارزش های ملی و قانون اساسی  تهدیدی 
کرده و با قاطعیت در برابر تروریسم ایستادگی  باشد، مبارزه 

کرد. خواهد 
با این  حال، نمایندگان مجلس در نشست روز دوشنبه با 
بیان نگرانی از بابت امضای تفاهم نامه ی استخباراتی با 
میان  اطالعات  تبادله ی  برای  حکومت  اقدام  کستان،  پا
کشور را شرم آور خواندند. نمایندگان مجلس می گویند  دو 
بسیاری  در سازمان دهی  کستان  پا استخبارات  که سازمان 
و  دارد  دست  افغانستان  در  دهشت افگنی  حمله های 
برخالف  کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه ی  امضای 

منافع ملی افغانستان است.

جنگجویان طالب وارد شده است.
اوپراسیون  رییس  امان،  افضل  جنرال  همین حال،  در 
که پس از تکمیل شدن روند انتقال  وزارت دفاع ، می گوید 
نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
گروه طالبان برنامه ای برای سقوط برخی  امنیتی داخلی، 
داخل  در  امنی  و  مصون  کزی  مرا ایجاد  و  ولسوالی ها  از 
گروه با این تصور  کردند. به گفته ی او، این  افغانستان طرح 
گسترده بهار   که می تواند به اهداف خود برسد، با حمالت 
که دشمن  گفت: »آنچه را  کرد. جنرال امان  امسال را آغاز 
مطمینا  نیز  آینده  در  و  نرسیده  آن  به  تاحال  می خواست 

نمی رسد.«

ریحانه آزاد، نماینده  مردم ارزگان در مجلس نمایندگان با 
کستان می گوید  اشاره به امضای تفاهم نامه  استخباراتی با پا
امضای  با  حکومت  که  حیران اند  افغانستان  مردم  که 
کجا می رود. خانم  کستان به  تفاهم نامه ی استخباراتی با پا
اداره ی  استخباراتی  تفاهم نامه ی  امضای  که  گفت  آزاد 
کستان،  پا استخباراتی  سازمان  با  افغانستان  ملی  امنیت 

»تکان دهنده« است.
که  ندارد«  را  آن  حق  » رییس جمهور  آزاد  خانم  به گفته ی 
گیرد  نادیده  را  کشور  امنیتی  نیروهای  و  مردم  قربانی های 
چون  شود.  امضا  کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه ی  و 
کثر حمله های  کستان در ا به باور او سازمان استخباراتی پا

تروریستی در افغانستان نقش دارد.
نادر شاه بحر، نماینده  غور در مجلس نمایندگان با آن که از 
مبارزه  زمینه   در  افغانستان  با  کستان  پا صادقانه   همکاری 
که بهبود روابط با  با ترویسم پشتیبانی می کند اما می گوید 

کستان یک شبه امکان پذیر نیست. پا
سال  سیزده  در  افغانستان  امنیتی  مقام های  وی،  به گفته  
و  خوانده  استخباراتی  را  افغانستان  در  جنگ  گذشته 
در سازمان دهی حمله های  داشتن  به دست  را  آی اس آی 
دیگر،  سوی  از  دانسته اند.  مقصر  دهشت افگنی 
مجلس  در  بلخ  مردم  نماینده   رحمانی،  عبدالرحمان 
و  ملی  بازی های  حاضر  حال  در  که  گفت  نمایندگان 

منطقه ای در افغانستان جریان دارد.
رحمانی با انتقاد از شورای امنیت ملی خطاب به اعضای 
جاسوسان  از  تن  سه  نواز شریف،  آمدن  » با  گفت:  آن 
بی شرمانه  امنیت  شورای  شما  کستان،  پا استخبارات 
کستان امضا  پیمان امنیت )تفاهم نامه ی استخباراتی( با پا
یک  گوش  و  چشم  استخبارات  وی،  باور  به  می کنید.« 
کستان به  کشور است و امضای تفاهم نامه   استخباراتی با پا

گوش افغانستان است. معنای بستن چشم و 
مجلس  اول  معاون  قدیر،  عبدالظاهر  این حال،  با 
حضور  با  تا  خواست  ملی  امنیت  مسووالن  از  نمایندگان 
ملی  امنیت  و  دفاعی  جهانی،  مشترک  کمیسیون های  در 
این مجلس، چگونگی امضای تفاهم نامه ی استخباراتی 
نمایندگان  مجلس  معاون  دهند.  توضیح  را  کستان  پا با 
امنیت  مسووالن  پاسخ های  از  پس  مجلس  این  که  گفت 
ملی تصمیم قاطع در مورد امضای تفاهم نامه   استخباراتی 

گرفت. کستان خواهد  با پا

مسلح  شورشیان  که  افزود  دفاع  وزارت  اوپراسیون  رییس 
مخالف دولت، طی ماه های اخیر به تحرکات، تهدیدات 
ملی  اردوی  نیروهای  توسط  تحرکات  این  اما  افزوده  خود 
دفع شده است. جنرال افضل امان می گوید: »طی چهار ماه 
گذشته، دشمن بیشتر از هزار و شش صد تحرک تهدیداتی 
داشت. از جمله تهاجم مسلحانه، انفجار، انتحار و اقسام 
از  شد،  غیرنظامیان  بیشتر  تهدید  باعث  که  تهاجم هایی 
اردوی  منسوبان  مقابل،  در  است.  بوده  دشمن  تحرکات 
ملی افغانستان با همان برنامه ریزی مشترک و مشخص نه 
تردد  و  را دفع  از هزار و شش صد حمله دشمن  بیشتر  تنها 
کردند، بلکه حمالت منظم و برنامه ریزی شده ای به خاطر 
حفظ سعادت و آزادی مردم افغانستان در نقاط مختلفی 

که با تهدید بلند مواجه بود، راه اندازی شده است.«
که مردم  رییس اوپراسیون وزارت دفاع می گوید آن طوری  
از بلند بودن توانایی های شورشیان مسلح مخالف دولت 
نیست.  حد  آن  به  شورشیان  این  توانایی  دارند،  نگرانی 
به گفته ی او، شورشیان مسلح مخالف دولت رو به ضعف 

و نیروهای امنیتی روبه قدرتمندتر شدن هستند. 
ناامنی شمال

ناامنی ها  گسترش  مورد  در  هم چنین  امان  افضل  جنرال 
که ناامنی ها در این مناطق »حرف  گفت  کشور  در شمال 
امروز« نیست. به گفته ی او، برخی از مناطق والیات شمالی 
گذشته نیز شاهد درگیری ها و ناامنی ها بوده اند  در سال های 
اما امسال حضور طالبان در این والیات بیشتر شده  است. 
گپ  شمال  صفحات  در  »تهدیدها  می گوید:  امان  آقای 
غورماچ،  در  نیز  گذشته   در سال های  ما  نیست.  امروز هم 
کندز و در بعضی نکات دیگر  کوهستانات،  قیصار، المار، 
صفحات شمال شرق افغانستان جنگ داشتیم. دشمن با 
با  و  استقامت های مختلف  از  از همین وضعیت  استفاده 
که در آنجا حضور داشته و قبال  استفاده از افراد مسلحی 
هم احتماال با تروریسم و طالبان روابط داشته اند، امسال 
گسترش  بیشتر  شمال شرق  و  شمال  صفحات  در  جنگ 

یافت.«
گسترش ناامنی ها  که در  گاهان نظامی می گویند  برخی از آ
دخیل اند.  داخلی  دست های  کشور  شمال  صفحات  در 
شمالی  مناطق  از  برخی  می گویند  دولتی  مقام های  اما، 

گذشته نیز ناامن بوده اند. کشور در سال های 

ACKU
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داشته باشد.
اشکال  اول  بند  از  بیشتر  تفاهم،  یادداشت  سوم  مورد 
دارد. افغانستان هیچ جنبش جدایی طلب ندارد. با آن که 
اما  است،  فعال  بسیار  افغانستان  اجتماعی  شکاف های 
این شکاف ها جنبش جدایی طلب برای افغانستان ایجاد 
کستان  نکرده است. هیچ جنبش جدایی طلب افغانی در پا
کنند.  مبارزه  آن  با  بخواهند  طرف  دو  که  ندارد  وجود 
گروه های بنیادگرای مسلح تهدید می کنند. از  افغانستان را 

کستان میزبانی می شود.  گروه ها در پا این 
و  اسالمی  ازبکستان  حرکت  القاعده،  طالبان،  از  کستان  پا
طرف  دو  می کند.  میزبانی  شرقی  ترکستان  اسالمی   جنبش 
کنند.  توافق  تروریستی  گروه های  این  با  مبارزه  روی  باید 
تجزیه طلب  جنبش های  کستان  پا در  که  است  روشن 
گروه های تجزیه طلب  کستان از بدو پیدایشش با  فعال اند. پا
گروه های  کستان در بلوچستان و سند با  درگیر بوده است. پا
گروه ها ربطی به  جدایی طلب در حال جنگ است. این 
افغانستان ندارند. به دلیل جنگ و بی ثباتی در افغانستان، 
کنند.  شاید برخی از اشخاص و افراد از این فضا استفاده 
گروه های ضد افغانستان را در  کستان طالبان و دیگر  گر پا ا
کند و افغانستان به ثبات برسد، هیچ شخص  قلمروش مهار 

کند.  گروهی نمی تواند از قلمرو افغانستان سوءاستفاده  و 
تاسف بار  بسیار  تفاهم  یادداشت  این  در  چهارم  مورد 
استخباراتی  سازمان  هیچ  که  است  این  واقعیت  است. 
سازمان  این  نیست.  کستان  پا و  افغانستان  مشترک  دشمن 
شبکه  و  طالبان  با  که  است  کستان  پا نظامی   استخبارات 
حقانی در یک اتحاد راهبردی به سر می برد. استخبارات 
کستان جنگ خاموش را علیه افغانستان رهبری می کند.  پا
کستان  پا و  افغانستان  با  که  استخباراتی  سازمان  هیچ 
با  کستان  پا ندارد.  وجود  باشد،  داشته  مشترک  دشمنی 
کشور علیه  هند دشمنی دارد. سازمان های استخباراتی دو 
کستان ربطی  هم دیگر فعالیت می کنند، اما دشمنی هند و پا
که چرا حکومت وحدت  به افغانستان ندارد. روشن نیست 
که موارد آمده در آن اصال  کرده است  ملی پای سندی امضا 
گنجاندن این مورد  کستان با  مصداق روشن ندارد. حتما پا
در یادداشت تفاهم خواسته است افغانستان را به مصاف 
کاغذ  روی  در  حتا  کشوری  هیچ  ابزار  نباید  ما  ببرد.  هند 

شویم. 
کابل  که قبال هم عملی شده بود.  مورد پنجم چیزی است 
کستانی اجازه داده بود تا ازبرخی زندانی ها  به بازجویان پا
کنند. این امر نیز انتقادهای زیادی را  درافغانستان تحقیق 

برانگیخته بود. 
کستان  که هنوز روابط افغانستان و پا نکته دیگر هم این است 
که سازمان های استخباراتی دو  به مرحله ای نرسیده است 
درون  در  کنند.  امضا  تفاهم  یادداشت  هم دیگر  با  کشور، 
دولت هم نسبت به امضای این یادداشت تفاهم توافق نظر 
که رحمت اهلل  گفته اند  وجود ندارد. منابع موثق به 8صبح 
نبیل، رییس امنیت ملی سخت با امضای یادداشت تفاهم 
که رییس  گفته می شود  کرده است.  با آی اس آی مخالفت 
کتر عبداهلل هم با امضای این یادداشت تفاهم  اجرایی، دا
که ریاست جمهوری و شورای  موافق نیست. روشن نیست 
غیرعادی  سرعت  و  شتاب  با  این قدر  چرا  ملی  امنیت 

کستان« را به پیش می برند؟ سیاست »تعامل با پا

تفاهم  یادداشت  که  داده اند  اطالع  8صبح  به  موثق  منابع 
و  کستان  نظامی  پا استخبارات  سازمان  میان  امضا شده 
ریاست عمومی  امنیت ملی افغانستان، پنج مورد مهم دارد. 
به شرح  مهم  مورد  پنج  این  گفته اند  به 8صبح  گاه  آ منابع 

زیر است:
»آی اس آی«  یا  کستان  نظامی  پا استخبارات  سازمان   -1
ملی  عمومی  امنیت  ریاست  به  که  است  کرده  تعهد 

کند.  کمک فنی  افغانستان 
استخبارات  سازمان  و  افغانستان  ملی  امنیت  سازمان   -2
کرده اند تا اطالعات شان را در مورد  کستان توافق  نظامی  پا
کنند. )سخنگوی ریاست امنیت  گروه های تروریستی مبادله 
کشور نیز به این بند یادداشت تفاهم دیروز در نشست  ملی 
اطالعات شان  طرف  دو  که  گفت  و  کرد  اشاره  خبری اش 
مبادله  القاعده  و  داعش  تروریستی  گروه های  باره  در  را 

می کنند.(
با  که  کرده اند  توافق  استخباراتی  سازمان  دو   -3

گروه های جدایی طلب مبارزه می کنند.  جدایی طلبی و 
4- هر دو سازمان استخباراتی، با سازمان های استخباراتی 

دشمن مبارزه می کنند.
کستانی  که به بازجویان پا کرده است  5- افغانستان تعهد 
زندان های  در  را  کستانی  پا زندانی های  از  بازجویی  زمینه 

کند.   افغانستان فراهم 
مبادله  ندارد.  اشکال  تفاهم  یادداشت  این  در  دوم  مورد 
و  تروریستی  گروه های  فعالیت های  مورد  در  اطالعات 
حفظ جان مردم، امری پسندیده است. پیش از این نیز در 
کستان در باره فعالیت های  مواردی مقام های افغانستان و پا
کرزی،  حامد  داده اند.  معلومات  هم دیگر  به  تروریستی 
بی نظیر  به   2007 سال  در  افغانستان  پیشین  رییس جمهور 
این  پیشین  نخست وزیر  و  کستان  پا مردم  حزب  رهبر  بوتو، 
کستانی قصد ترور  که شاخه ای از طالبان پا گفته بود  کشور 
کستانی در آن زمان به معلومات  او را دارد. اما مقام های پا
کرزی ترتیب اثر ندادند. غیر از بند دو، دیگر بند های  آقای 
و  افغانستان  استخباراتی  سازمان های  تفاهم  یادداشت 

کستان به صورت جدی اشکال دارد.  پا
سازمان  ندارد.  توجیهی  هیچ  تفاهم،  یادداشت  اول  مورد 
اطالعات  سازمان  محکمی  با  روابط  افغانستان  امنیت 
سازمان های  دیگر  دارد.  »سی آی  ای«  یا  امریکا  مرکزی 
کشورهای عضو ناتو نیز سازمان امنیت افغانستان  اطالعاتی 
کستان چه  کمک می کنند. سازمان استخبارات نظامی  پا را 
که به سازمان استخبارات  چیزی بیشتر از »سی آی ای« دارد 
را  کستان  پا اطالعاتی  افسران  بدهد.  آموزش  افغانستان 
همین ها  داده اند.  آموزش  امریکایی ها  و  بریتانیایی ها  هم 
می دهند.  آموزش  هم  را  افغانستان  اطالعاتی  کارمندان 
کستان،  که سازمان استخبارات نظامی  پا واقعیت این است 
است.  جنگ  حال  در  افغانستان،  ملی  امنیت  سازمان  با 
می کنند  اعالم  مصاحبه های شان  در  کستانی  پا جنرال های 
دیگر  هم،   طالبان  منابع  دارند.  همکاری  طالبان  با  که 
که  می گویند  روشنی  به  و  نمی کنند  پنهان  را  همکاری  این 
کمک  کستان  پا از  کردن آتش جنگ  گرم  برای  گروه  این 
که  وسیله ای  یا  نرم افزار  هر  وضعیتی  چنین  در  می گیرد. 
بدهد،  افغانستان  ملی  امنیت  سازمان  به  »آی اس آی« 
کنترول  نیز بر آن  به گونه ای آن را طراحی می کند تا خودش 

 فردوس 

 مهدی منادی 

پاکستان می خواهد افغانستان 
را به مصاف هند ببرد

آسیای مرکزی و امنیت شمال 
به  از هر زمان دیگر  آسیای مرکزی در این اواخر بیش 
رادیکالیزم  انرژی  تخلیه  برای  تازه  حوزه  یک  مثابه 
رادیکال  جریان های  نود  دهه  در  می شود.  پنداشته 
به  تاجیک  اسالمی   نهضت  میانه رو  شاخه  مانند 
دیگری  گروه های  و  شد  تبدیل  سیاسی  جریان 
شدن  کشته  با  اسالمی  ازبکستان  جنبش  همچون 
کنده شدند.  پرا آن ها  رهبران  دیگر  و  نمنگانی  جمعه 
که شاخه  گزارش ها، به نظر می رسد  بر اساس عالیم و 
جنگجویان  و  تاجیک  اسالمی   نهضت  رادیکال 
در  جنگ  سال ها  از  پس  اسالمی  ازبکستان  جنبش 
به  داعش  تازه  برنامه های  بر اساس  حاال  طالبان  کنار 
دیگر  سوی  در  برمی گردند.  خویش  خانه های  سوی 
بر اساس  مرکزی  آسیای  در  کمونیستی  حکومت های 
تحت  را  قدرت  یک سو  از  استبدادی  روش های 
دیگر  سوی  از  و  داده اند  قرار  خویش  دایمی   کنترول 
این  در  اسالم گرایان  و  مسلمانان  با  جدی  مخالفت 
گروه های ضد ساختار سیاسی  این  کرده اند.  کشورها 
کریم اف،  اسالم  حکومت  مستمر  فشار های  تحت 
گروه های رادیکال  در حال همبستگی و پیوستگی با 
جنگیده اند،  کستان  پا و  افغانستان  در  که  قدیمی  
حکومت های  پولیسی  سیاست های  هستند. 
ارزش های  و  مسلمان ها  علیه  میانه  آسیای  کمونیستی 
آن ها بسترهای رادیکال شدن این افراد را بیش از هر 

کرده است.  زمان دیگر تقویت 
گروه داعش بر طالبان به علت داشتن اقدامات  نقش 
که نزدیک به  گردیده است  محلی و سرزمینی باعث 
7 هزار جنگجوی آسیای مرکزی عالقه مند برنامه های 
کنند.  گردند و طالبان را در برخی از مناطق رها  داعش 
داعش  فکری  و  مالی  برنامه های  بر اساس  این رو  از 
گردند و  آن ها می توانند به سرزمین های پدری شان باز 
کمونیستی نجات  این سرزمین ها را از سلطه رژیم های 

دهند. 
گروه های تروریستی با اهداف  در سوی دیگر اهداف 
در  فرامنطقه  و  منطقه  مهم  کشورهای  استراتژیک 

گرفته است. آسیای مرکزی، به مثابه  یک جهت قرار 
مرزهای  داشتن  علت  به  استراتژیک  مناطق  از  یکی 
ترکیه،  برای  فراوانی  با چین و روسیه اهمیت  مشترک 
امریکا و برخی دیگر از خرده قدرت ها دارد. هم چنین 
دارای  خاورمیانه  از  پس  انرژی  لحاظ  از  منطقه  این 
کشورهای  می باشد.  فسیلی  زیرزمینی  منابع  بیشترین 
بر  اختالفات  و  رقابت ها  داشتن  کنار  در  منطقه  این 
جدایی طلبی  تروریسم،  گسترش  از  آب،  و  مرزها  سر 
آن  اجتماعی  و  فرهنگی  ریشه های  که  افراط گرایی  و 
یکی  این رو  از  می برند.  رنج  است،  فرغانه  دره  در 
داعش  نفوذ  گسترش  شده،  مطرح  سناریو های  از 
سازمان های  برنامه های  از  یکی  مرکزی،  آسیای  به 
کستان و عربستان  استخباراتی غرب در همکاری با پا
گسترش ناامنی، آن هم از جنس فروملی و ضد  است. 
روسیه  رقابت  طرح  یک سو  از  تروریستی،  ساختاری 
از سوی  و  این منطقه می کاهد  امریکا در  با  را  و چین 
برای  به عنوان همکار  را  امریکا  دیگر ضرورت حضور 

مبارزه با تروریسم، افزایش می دهد. 
در  که  استراتژیک  حوزه  یک  به عنوان  افغانستان 

دارد؛  قرار  ایدیولوژی ها  تعارضات  حوزه  و  شاهراه 
کمونیسم  برعلیه  اسالم گرایان  جنگ  جبهه  روزگاری 
این  گذشته،  ده سال  از  بیش  در طول  نیز  بود. حاال 
کشور جبهه جنگ اسالم گرایان رادیکال با لیبرالیسم و 
یا مسیحیت بوده است. در فصل تازه شکل گیری این 
که حوزه منازعه با نظام های  منازعات به نظر می رسد 
حال  در  نیز  چین  و  روسیه  به  معطوف  کمونیستی 
گسترش است. در این فصل تعارض میان اسالم گرایان 
کمونیستی در آسیای مرکزی در حال  و رژیم های شبه 
شکل گیری است. بر این اساس سناریوی منازعات در 
که  کشورهای آسیای مرکزی در حالی تقویت می گردد 
گذشته، افغانستان انرژی جنگجویان  در طول دو دهه 
کنار طالبان بر علیه دولت  رادیکال آسیای مرکزی را در 
داعش،  برنامه های  بر اساس  حاال  و  کرده  مصرف 
است.  مرکزی  آسیای  به  انتقال  حال  در  انرژی  این 
داعش،  تازه  برنامه های  بر اساس  دیگر  عبارت  به 
کشور مصرفی  افغانستان در حال تبدیل شدن از یک 
کشوری ترانزیتی برای انتقال این  انرژی رادیکالیزم به 
این  تحول  احتماال  است.  دیگر  کشورهای  به  انرژی 
و  منطقه  کشورهای  نگرانی  گسترش  موجب  مفهوم 

به خصوص آسیای مرکزی شده است. 
بر اساس این سناریو افغانستان می تواند برای ممانعت 
که  گروه ها و سرکوب آن ها در افغانستان  از انتقال این 
دریافت  هزینه  است؛  مرکزی  آسیای  امنیتی  دروازه 
غیر مستقیم  و  مستقیم  به صورت  افغانستان  کند. 
گروه های  تهدیدهای  از  را  مرکزی  آسیای  کشورهای 
اقدام  این  برای  و  می دارد  نگه  مصون  تروریستی 
افغانستان  اساس  این  بر  شود.  حمایت  باید  بزرگ، 
دیپلوماسی  بر اساس  خویش  خارجی  سیاست  در 
روسیه  و  مرکزی  آسیای  کشورهای  مقامات  رسمی  از 
مقابله  برای  روشن  حمایت های  و  اقدامات  خواهان 
نظامی سازمان  مانور های  پی  در  باشد.  تروریسم  با 
ما،  شمال  کشورهای  میان  در  جمعی  دسته  امنیت 
که افغانستان فصل تازه روابط خویش  به نظر می رسد 

کند. به خصوص روابط با  کشورها آغاز  را باید با این 
روسیه را در صدر برنامه ای امنیتی خویش قرار دهد. 
شمال  کشورهای  سیاست های  که  می ر سد  به نظر 
تامین  آن  هدف  که  تروریسم  برابر  در  شانگهای  در 
در  می تواند  است،  مرکزی  آسیای  کشورهای  امنیت 
قرار  افغانستان  تروریستی  ضد  سیاست های  موازات 
با  می تواند  افغانستان  همسویی  این  بر اساس  بگیرد. 
بهره گیری از مفهوم داعش، سناریوی منطقه ای مبارزه 
این  بر اساس  هم چنین  کند.  تقویت  را  تروریسم  با 
سناریو، الزم است تا هزینه جنگ با نظامیان رادیکال 
افغانستان  را  قزاقی  و  ازبک  تاجیک،  قرغیزی، 
کند. این حمایت به صورت مستقیم در تغییر  دریافت 
وضعیت جنگ در والیت های شمالی ما تاثیر ایجابی 
به  توجه  با  به عبارت دیگر  به همراه خواهد داشت. 
پیوند های انسانی و یا دموپالتیک در افغانستان الزم 
کشورهای شمال  که امنیت شمال را با حمایت  است 
کشورهای غربی و  کرد؛ امنیت غرب با حمایت  تامین 
کشورهای  امنیت جنوبی و جنوب شرق را با حمایت 

کرد.  جنوب و شرقی تامین 
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نیست و نباید نگران باشد. 
سرطانی  غده  از  بی خبر  ماه  هشت  از  بیشتر  گل  نفس 
درون بدنش به کارهای روزمره اش مشغول بوده است. 
به  پادردی اش  تداوی  برای  قبل  ماه  او می گوید شش 
اسالم آباد سفر کرده بود و درهمین سفر متوجه دردی 

شده که برایش گفته می شود سرطان پستان نام دارد. 
اثر رشد غیر عادی  بیماری است که در  پستان  سرطان 
بدون  اول  که  توموری  می آید.  به وجود  پستان  انساج 
درد می باشد، بعدا ممکن به زخم تبدیل شود و امکان 
خون ریزی و سرایت به نقاط دیگر بدن نیز وجود دارد. 
محمد رفیق شیرزی، سخنگوی درمانگاه دولتی هرات 
از به ثبت رسیدن بیش از ٢٠٠ واقعه سرطان پستان در 

شش ماه گذشته در این درمانگاه خبر می دهد. 
ماه  شش  »در  می گوید:  هم چنان  شیرزی  آقای 
توانسته ایم ٢٢٠ واقعه سرطان پستان را به ثبت برسانیم 
نیز به ثبت  و 11٠ مورد مشکوک به سرطان پستان را 
تا   ٣٠ سنین  بین  مراجعه کنند گان  بیشتر  که  رسانده ایم 

۵٠ سال بوده اند.« 
نفس گل یکی از این ٢٢٠ زنی است که بیماری سرطان 
هنگفتی  پول  به  نیاز  تداوی اش  برای  و  دارد،  پستان 
دارد. او می گوید وضعیت اقتصادی پسرهایش آن قدر 
از هزینه خرج  مادر خود  برای  اما آن ها  نیست  خوب 
شده تا کنون هیچ نگفته اند. برای تداوی بیماری سرطان 
به امکانات طبی بی شماری نیاز است اما آقای شیرزی 
این  بهتر  تشخیص  به منظور  ایتالیا  کشور  می گوید 

این  برای  که  برعالوه ای  ما  ولی  است،  کوتاه مدت  و 
امنیت  داخلی  و  خارجی  مهمانان  آمدن  و  جشنواره 
بامیان را تامین می کنیم ، تالش داریم این امنیت برای 
همیشه حفظ شود تا باشندگان این والیت در آسایش 

زندگی کنند.«
او عالوه می کند: »در سال جاری دو بار از طرف افراد 
بغالن  والیت  مرزی  حدود  در  دولت  مخالف  مسلح 
ما،  مقاومت  اثر  به  که  شد  حمله  ما  پسته های  باالی 
طالبان هیچ دست آورد نداشته اند و شکست خوردند.«

اخیر  نا امنی های  که  باوراند  این  به  بامیان،  مردم  بیشتر 
کندز،  بدخشان،  مثل  کشور  والیت های  از  بعضی  در 
جشنواره  برگزاری  روی  منفی  تاثیر  غور  و  ننگرهار 
می گویند:  آنان  گذاشت.  نخواهد  بامیان  در  سارک 
»وقتی ما پولیس و نیروهای امنیتی را فرزندان و برادران 
خود بدانیم و با آنان همکار باشیم، دیگر هیچ نیرویی 
جرات تهدید کردن امنیت را نخوهد داشت.« این در 

بیماری دستگاه های پیشرفته طبی را در اختیار داکتران 
این درمانگاه قرار داده است .

با وجود همه این دستگاه های پیشرفته، برخی از داکتران 
متخصص در هرات به این باورند که برای جلوگیری از 
سرطان پستان، نیاز به بلند بردن سطح آگاهی زنان در 

باره این بیماری است .
هرات  والیت  در  زایمان  و  زنان  داکتر  پیغام،  ملکه 
می گوید: »عمده ترین دلیل افزایش مبتالیان به سرطان 
پستان همانا عدم آگاهی از طریق رسانه ها به زنان است 
و بعد از مصاب شدن به دلیل نبود امکانات کافی برای 
همسایه  کشورهای  عازم  بیماران  تداوی  و  تشخیص 

می شوند.« 
او می گوید: » وقتی خانواده متوجه می شود که یک زن 
سرطان دارد، به دلیل مشکالت اقتصادی و هزینه گزافی 
اقدام  پرداخته شود،  بیماری  این  تداوی  برای  باید  که 
دیرهنگام می کند و دیر اقدام کردن شانس بهبودی این 

بیماران را کم تر می کند.«
تنها دو دختر و سه  نفس گل می گوید در زندگی اش 
است  رفته  دنیا  از  پیش  سال ها  شوهرش  و  دارد  پسر 
خوشحال  دارد،  پستان  یک  تنها  حاال  که  .نفس گل 
را  فرزندانش  لبخند  می تواند  و  است  زنده  که  است 

ببیند.
از  بیماری نفس گل و خیلی  برای  هنوز دلیل واضحی 
زنانی که به بیماری سرطان پستان مبتال هستند مشخص 
نشده است؛ اما آغاز زودهنگام عادت ماهوار زنانه نزد 
دختران و یائسگی دیرهنگام آنان نیز خطر این بیماری 

را افزایش می دهد.
ساالنه  که  است  بیماری هایی  از  یکی  پستان  سرطان 

قربانی های زیادی می گیرد.
از  پس  افغانستان  در  پستان  سرطان  که  شده  گفته 
میزان  باالترین  زایمان،  هنگام  در  مادران  مرگ و میر 

مرگ زنان را سبب می شود.
پستان  سرطان  با  که  است  ماه  شش  هنوز  نفس گل 
مبارزه می کند، اما مشخص نیست که برنده این بازی 

خواهد شد یا خیر .

عمده ترین  نیز  بامیان  امنیتی  مقامات  که  است  حالی 
و  مردم  بین  اعتماد سازی  را  بامیان  امنیت  تامین  عامل 

نیروهای امنتی می دانند.
در همین حال کبیر دادرس، رییس اطالعات و فرهنگ 
جشنواره  برگزاری  »کمیته  می گوید:  بامیان  والیت 
سارک که در راس آن اداره محلی بامیان است، برای 

پذیرایی از مهمانان آمادگی کامل دارد.«
تعدادی  »با وجودی که  می کند:  داد رس عالوه  آقای 
از وزارت خانه ها تا هنوز هم به تعهدات شان که تکمیل 
باز سازی  کردن بعضی پروژه های کوچک نوسازی و 
در  اما  نکرده اند،  عمل  بود  سارک  جشنواره  از  پیش 

بخش های فرهنگی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.«
در  سارک  فرهنگی  پایتخت  لوگوی  جوزا،   1٠ در 
والیت بامیان نصب می شود و از 1۵ جوزا به مدت سه 

روز این جشنواره برگزار می گردد.
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آیینه نگاه انداخته، از موهای بلندش دیگر خبری نبوده 
درمانش  که  داده اند  امید  نفس گل  به  پزشکان  است. 
کامال صحتمند خواهد شد.  او  و  می  رود  پیش  خوب 
او می گوید وقتی برآمدگی در پستانش حس کرد، با 
گفت  برایش  یکی  کرد.  مشوره  خانواده  بزرگ  زنان 
به نزد مالی مسجد برای گرفتن تعویذ مراجعه کند و 
دیگری برایش گفته بوده که این یک غده شیری بیش 

خواسته شده است.«
به گفته فرمانده پولیس بامیان، جلساتی را که او و رییس 
فرماندهان  متنفذین،  علما،  با  والیت  این  ملی  امنیت 
جهادی، موسفیدان و دیگر طیف های اجتماعی بامیان 
و  امنیتی  نیروهای  از  که  کردند  اعالن  آنان  داشته اند 
برگزاری  امنیت  تامین  جهت  در  والیت  این  پولیس 

جشنواره سارک حمایت جدی می کنند.
در  شکاری  دره  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
بغالن  والیت  با  که  بامیان  والیت  کهمرد  ولسوالی 
نزاع  از  ناشی  امنیتی  هم سرحد است دچار چالش های 
جنرال  اما  است،  بوده  مسلح  گروه های  و  اقوام  بین 
تامین  ساحه  این  امنیت  »هم اکنون  می گوید:  قدسی 
مسیر  از  بامیان  دوشی-  سرک  ساختن  کار  گردیده، 
دره شکاری آغاز شده رفت وآمد از این مسیر به طور 

عادی جریان دارد.« 
با وجود افزایش چالش های امنیتی در سطح کشور، قرار 
است در 1۵ ماه جوزای سال جاری، جشنواره سارک با 
حضور نمایندگان سازمان همکاری کشورهای جنوب 
این  امنیتی  مقامات  اما  شود،  برگزار  بامیان  در  آسیا 
امنیت  در  جشنواره  این  که  می دهند  اطمینان  والیت 

کامل برگزار خواهد شد.
احمد حسین، یک تن از افسران پولیس پاسگاه امنیتی 
»جلسه سارک یک محفل چند روزه  بامیان می گوید: 

شش  به  نزدیک  که  است  ۵٠ ساله ای  زن  نفس گل 
نرم  دست و پنجه  پستان  سرطان  بیماری  با  می شود  ماه 
جراحی  اولین  در  را  راستش  سمت  پستان  می کند. 
برداشته اند. تداوی او هنوز جریان دارد و باید هر چند 
درمانی  شیمی  انجام  برای  اسالم آباد  به  یک بار  وقت 

سفر کند.
به  اولین شیمی درمانی وقتی  بعداز  نفس گل می گوید 

در  سارک  جشنواره  برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  با 
بامیان، تدابیر امنیتی نیز در این والیت بیشتر شده است. 
گزمه های  تردد  که  می شود  دیده  اخیر  هفته های  در 
وسایط  بازرسی  ایست  افزایش  شاهراه ها،  در  پولیس 
و  کشفی  فعالیت های  ورودی،  دروازه های  به  نقلیه 
یافته  افزایش  والیت  این  امنیتی  نیروهای  استخباراتی 

است.
جنرال خدایار قدسی، فرمانده پولیس بامیان می گوید: 
امن  والیت های  جمله  از  والیت  این  که  وجودی  »با 
کشور است، اما با آنهم ما از شروع سال جاری تدابیر 
برگزاری  امنیت  تامین  جهت  را  خود  امنیتی  خاص 

جشنواره سارک روی دست گرفته ایم.«
او عالوه می کند: »تازه تعداد 1٣ تن از پولیس سرحدی 
بامیان در این والیت رسیده و قرار است به زودی این 
میدان هوای  به 6٠ تن که در  نزدیک  با کمیت  تولی 
را  فعالیت شان  بامیان مستقر می شوند، تکمیل گردد و 

در چوکات قوماندانی امنیه این والیت آغاز کنند.«
»یک کندک  روزنامه 8صبح گفت:  به  قدسی  جنرال 
٢٠٠ نفری پولیس نظم عامه در دوآب میخ زرین، در 
به  هم چنین  است.  مستقر  بغالن  و  بامیان  مرزی  حدود 
خاطر جشنواره سارک یک کندک از اردوی ملی نیز 
جهت جلوگیری از تحرکات احتمالی مخالفین مسلح 
ناامن  والیت های  با  بامیان  شرقی  مرزهای  در  دولت 

افزایش بیماری سرطان پستان 
درمیان زنان والیت هرات

پایتخت فرهنگی سارک
 آماده می شود

 الهه ساحل

 رجا - بامیان
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 سونیتا، چندین جایزه دریافت کرده است. همه چیز عالی
 بود. این کار تا زمانی ادامه پیدا کرد که خانواده سونیتا
  تصمیم غیر منتظره ای گرفتند. به گفته سونیتا، روزی مادرم
 برایم گفت: »تو باید با ما به افغانستان برگردی. در آنجا
 مردی است که می خواهد همراه تو ازدواج کند. برادرت
 نامزد شده است و ما برای عروسی اش به پول جهزیه ات

».نیاز داریم
 این خبر چون آب سردی بود که بر آرزو های سونیتای
 جوان می ریخت. او از شنیدن این خبر شوکه شده بود.
را فروش«  برای  »عروس  آهنگ  تا  گرفت  تصمیم   بنا، 
 اجرا کند. آهنگ با این مطلع شروع می شود: »بگذارید
باره در  نمی شنود که  را   زمزمه کنم، هیچ کس صدایم 
 فروش دختران صحبت می کنم. صدایم شنیده نمی شود،
 زنان باید خاموش بمانند... این رسم و سنت ماست.« در
 این آهنگ تصویری، سونیتا در حالی که لباس عروس را
 بر تن دارد دیده می شود. در این آهنگ آثار کبودی در
 صورتش دیده می شود. او با خانواده اش مبارزه می کند

 .که او را نفروشد
که بود  نگران  کرد،  اجرا  را  آهنگ  این  سونیتا   وقتی 
اما، کرد.  خواهد  فکر  چه  آهنگ  باره  در   خانواده اش 
آهنگ، این  از  بعد  پسندیدند.  را  آهنگ  این   آن ها 
 خانواده سونیتا برایش گفت که تو مجبور نیستی ازدواج
ویدیویی ام آهنگ  از  »بعد  می گوید:  سونیتا   کنی. 
باره در  و  شنیدم  باره اش  در  را  فامیلم  گفته های   وقت 
 گفته های شان، با خودم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که
 دیگر خانواده ما تغییر کرده است و با سنت های ناپسند
که می برم  سر  به  کشوری  در  من  حاال  می کند.   مبارزه 

».هرگز تصور آن را نمی کردم
به خود جلب نیز  را  توجه دیگران  بانو سونیتا،   موزیک 
از یکی  در  را  تحصیلی  بورسیه  حاال،  او  است.   کرده 
 اکادمی های هنر در آلتا دریافت کرده است. در پیوند به
 همین موضوع، او به فرانسیسکو آمده است تا کنسرتی را
 اجرا کند. اما قبل از نمایش، سونیتا نیاز دارد تا آهنگ ها
و شدیم  نزدیک  موتر  به  آرام  آرام  ما  کند.  تمرین   را 
در تمرین  سالون  رفتیم.  هم  با  غربی  اوکلند  نزدیکی   تا 
با رنگ های  همسایگی ما قرار دارد و توسط برگ های 
 مختلف پوشیده شده است. هر دو طرف سرک، مردمان
 خانه به دوش صف کشیده اند. سونیتا وقت مردم را دید،
 شوکه شد، او لحظه ای به فکر فرو رفت و به یاد خانه اش

 .افتاد

مرکز  رییس  احمدشاه  بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
معلومات و تکنالوژی وزارت معارف، می گوید براساس 
صورت  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  با  که  توافقی 

همه که  شده ام  بزرگ  جایی  در  »من  گفت:   سونیتا 
به شکل ما  بر  و  دور  خانه های  بودند.  فقیر   همسایه هایم 
 ویرانه قرار داشت. شب ها من نمی توانستم به جایی بروم؛
 زیرا وضعیت خیلی وحشتناک بود. حاال شما در امریکا
تو که  است  مکان هایی  این جا  در  که  می گویید   برایم 
از بعد  بروی؟  آن جا  به  شب ها  در  تنهایی  به   نمی توانی 
سونیتا بود،  شده  سپری  کنسرت  زمان  از  مدتی   این که 
 در باره خانمی آهنگ اجرا کرد که فرخنده نام داشت.
و لگد  مشت،  زیر  کابل،  در  مردم  از  عده ای  توسط   او 
 سنگ ها جانش را از دست داد. قلب سونیتا شکسته بود.
 بنا همان کاری را انجام داد که می دانست درست است.
 او در باره فرخنده آهنگی ساخت. »موزیک رپ به شما
 این اجازه را می دهد که داستان خود را برای مردم دیگر
می توانید که  است  روش  یک  رپ،  موزیک   بگویید. 
شریک دیگران  با  است  شما  قلب  در  که  را   واژه هایی 
که است  روشی  رپ  موزیک  وقت ها،  بعضی   کنید.« 
 می توانید غمگینی خود را توسط آن بیان کنید. کاری که
 زنان افغان در خیلی موارد نمی توانند آن را ابراز کنند. به
 هر حال سونیتا، حاال دورتر از خانه اش زندگی می کند.
 سونیتا می گوید: »دوست دارم همان چیزی را بخوانم که
 احساس قلبی ام را بیان می کند و آن به جز مردم افغانستان

».چیز دیگری نیست

گرفته، این وزارت تعهد کرده که این مراکز را به شبکه 
انترنتی کشور وصل کند.

به گفته احمدشاه، دانش آموزان می توانند با دسترسی به 
انترنت، با مرکزی که در کابل ایجاد می شود، آموزش و 

مواد درسی را به شکل آنالین دریافت کنند.
دانش آموزان  برای  خدمات  این  احمدشاه،  گفته  به 
صنوف هفتم تا دوازدهم در نظر گرفته شده و محتوای 
دسترس  در  حاضر  حال  در  آنالین  شکل  به  نیز  درسی 

است.
این پروژه نخست از کابل شروع شده و همه ساله در چند 

والیت گسترش پیدا می کند.
به  وردک  میدان  والیت  مکتب  باب  پنج  یکشنبه،  روز 

این سیستم وصل شد و قرار است که به کار آغاز کند.
وردک  میدان  معارف  رییس  طارق،  فضل الرحمان 
می گوید که برای تجهیز این پنج مرکز، دو صد و پنجاه 
کمپیوتر را دریافت کرده و قرار است در هر مرکز، پنجاه 

کمپیوتر فعال شود.

جنجالی و  نوجوان  رپ خوان  علی زاده،  سونیتا   اشاره: 
 افغان است. او متولد هرات است و به دلیل جنگ و نا امنی
خانواده اش همراه  را  کشور  کودکی،  آوان  همان   در 
 ترک می کند و به ایران مهاجر می شود. دوران کودکی
 سونیتا پر از ناهنجاری ها، جنگ و دلهره بوده است. سونیتا
قرار تبعیض  انواع  مورد  ایران  در  بودن  افغان   به خاطر 
 می گیرد و مشکالت سختی را پشت سر می گذراند. اما
 این سختی ها مانع تالش سونیتا نمی گردد. او به خواندن
 رپ روی می آورد و در این زمینه به خوبی می درخشد.
و است  کرده  اجرا  رپ  آهنگ  هفت  حال  به  تا   سونیتا 
کلیپ را  آهنگش  یک  است  توانسته  تنها  جمله  آن   از 
انتخابات اجرا کرده است، ترانه ای که در مورد   بسازد. 
 در میان 16 رپر، جایزه یک هزار دالری را از آن خود

.کرده است
 سونیتا علی زاده، خواننده رپ افغان را در حالی مالقات
 کردم که خودش را برای اجرای نخستین کنسرتش در
قدیم به  شروع  ما  می کرد.  آماده  امریکا  متحده   ایاالت 
 زدن کردیم، و همزمان با هم صحبت می کردیم. در این
با دو دخترش به مردی که  و  ایستاد  ناگهان   اثنا، سونیتا 
 در پارکی بازی می کرد، خیره شد. او گفت: »این جا در
و می کنند  ساعت تیری  دختران شان  با  پدرها،   امریکا، 
 در پارک ها به گردش می روند، اما در کشوری که من

».زندگی می کنم، این حالت دیده نمی شود
 سونیتا از افغانستان آمده است. او 18 ساله است و موهای
سایر مثل  اگر  سونیتا  دارد.  استخوانی  چهره  با   سیاه 
 دختران هم وطنش زندگی می کرد، و به اساس خواست
کرده ازدواج  شاید  حاال  تا  می رفت،  پیش  به   والدینش 
 بود. به گفته او »بعضی وقت ها با خودم فکر می کنم، که
 اگر ازدواج می کردم شاید اکنون مادری دارای چندین

».طفل می بودم. چیزی که من، هرگز دوستش ندارم
او است.  شده  بزرگ  تهران  ایران،  پایتخت  در   سونیتا 
 زمانی که بیشتر از هشت سال نداشت، با پدر و مادرش،
او کردند.  ترک  را  افغانستان  داخلی   به دلیل جنگ های 
 وقتی در ایران اطفال افغانی را فاقد مدارک قانونی یافت،
در زد.  گسترده  فعالیت های  به  دست  و  ننشست   بی کار 
و آموخت  را  گیتار  عکاسی،  کاراته،  ورزش  او   آن جا 
 شروع به خواندن رپ کرد. موزیکش به زودی شناخته
کرد، کسی مالقات  را  ایرانی  دایرکتر  سونیتا یک   شد. 
و سازد  درست  را  استایلش  تا  کرد  کمک  را  او   که 
خواندن های حال  به  تا  بسازد.  تصویری   موزیک های 

دوصد  ساله  همه  که  است  کرده  اعالم  معارف  وزارت 
مرکز را در مکاتب فعال می کند تا زمینه دسترسی دانش 

آموزان به آموزش آنالین را فراهم می کند.

حزب  دایمی  نماینده  نورستانی،  یوسف 
به  انتخابات،  کمیسیون  در  ملی  ثبات 
این  برای  قطع شدن کمک های خارجی 
اشاره  بار  یک  کرد.  اشاره  کمیسیون 
نورستانی  اشاره کرد.  بار  نکرد، دو- سه 
شدن  قطع  با  که  گفت  اشاره  جریان  در 
هشت صدوپنجاه  خارجی،  کمک های 
خود  کار  کمیسیون  این  فنی  کارمند 
آن ها  بدون  که  داد  خواهند  دست  از  را 
شد.  نخواهد  برگزار  شفاف  انتخابات 
قبل  دفعه  که  بگوید  می خواست  یعنی 
کمیسیون  در  فنی  کارمندان  این  وقتی 
برگزار  شفاف  انتخابات  داشتند،  وظیفه 
انتخابات  در  شفافیت  وجود  با  شد. 
خارجی  چرا کمک های  این که  گذشته، 
برای کمیسیون انتخابات قطع شده، برای 

خودش داستانی دارد. 
خارجی ها  است.  طور  این  داستانش 
گذشته  انتخابات  در  که  می خواستند 
فهمیدند  وقتی  اما  بگیرد؛  صورت  تقلب 
که یوسف نورستانی به هیچ نوع تقلب در 
شدند.  نگران  نمی دهد،  اجازه  انتخابات 
خارجی ها در عالم نگرانی جلسه گرفتند 
را  موضوع  که  پرسیدند  هم دیگر  از  و 
شیطان  که  انگلیس  کنند.  حل  چگونه 
و  شده  پیر  خیلی  که  گفت  است،  پیر 
فرانسه  ندارد.  را  شیطانی  حوصله  دیگر 
و  شده ای  پیر  »اگر  گفت:  انگلیس  به 
اگر  نداری،  را  تقلب  و  شیطانی  حوصله 
و  شب  و  رفته  دستت  از  امور  اختیار 
و  می خوری  کشمش  و  نخود  فقط  روز 
پیر هستی،  فقط خوش هستی که شیطان 
انگلیس  خجالت بکش، برو استعفا بده.« 
نداد.  استعفا  ولی  کرد  پپه  تته  زیاد 
ریختند،  طرحی  هر  خارجی ها  خالصه 
گذشته  انتخابات  در  تقلب  به  موفق 
که  گفتند  خارجی ها  باالخره  نشدند. 
دست شان  از  ریاست جمهوری  انتخابات 
کمیسیون  ایمان  درز  در  مو  حتا  و  رفته 
تقلب  برای  که  گرفتند  تصمیم  نمی رود. 
به همین  انتخابات بعدی تالش کنند.  در 
از  افراد شفاف  تا  دلیل اعالن کردند که 
مالی شان  کمک های  نروند،  کمیسیون 
قطع خواهد ماند. دیدید؟ در این دنیا مزد 
صداقت قطع شدن کمک است. اگر شما 
هنوز  و  شنیده اید  آخر  تا  را  داستان  این 
بدانید که وجدان شما  اشک نمی ریزید، 

نیز مثل کمک خارجی ها خشک شده. 

داستانقطعکمکها

سونیتا
رپخوانجنجالیافغانستان
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       فرزاد

مجلس  رییسان  کمیته ی  پیش  هفته ی  تصمیم  بنیاد  بر 
مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  یوسف  نمایندگان، 
کمیسیون  انتخابات به روز دوشنبه برای توضیح آمادگی این 
در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی به مجلس فراخوانده شد.

سرگیری  از  به  انتخابات  کمیسیون  رییس  فراخوانی 
و شوراهای  ریاست جمهوری  گذشته   انتخابات  جنجال های 

والیتی منجر شد.
نمایندگان،  بلخ در مجلس  مردم  نماینده   احمد شاه رمضان، 
نباید  نمایندگان  مجلس  رییسان  کمیته  که  داشت  بیان 
کنونی  که مسبب بحران های  کمیسیون انتخابات را  مسووالن 
این  عمومی  نشست  در  حضور  اجازه ی  هستند،  افغانستان 

مجلس دهد.
که افغانستان در یک و نیم سال  گفت دشواری هایی  رمضان 
مواجه  آن  با  سیاسی  و  اقتصادی  امنیتی،  ناحیه ی  از  گذشته 
برگزاری  در  انتخابات  کمیسیون  بی کفایتی  از  ناشی  شده، 
انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی بوده است. این 
انتخابات  کمیسیون  مسووالن  که  کرد  کید  تا مجلس  عضو 
مجلس  به  که  می کنند  »غیرت«  چگونه  وضعیتی  چنین  در 

نمایندگان داخل شوند.
کمیسیون انتخابات »بی شرمانه  که  رمضان به این باور است 
وحدت  حکومت  آن  نتیجه   در  که  کرده«  تباه  را  افغانستان 
ملی به میان آمده است. ناهید فرید، یک عضو دیگر مجلس 
انتخابات  در  تقلب  دلیل  به  را  انتخابات  کمیسیون  اعضای 
ریاست جمهوری به خیانت ملی متهم ساخت و بیان داشت 
کمیسیون  اعضای  معرفی  به جای  مجلس  نمایندگان  که 
کمیسیون  مسووالن  فراخوانی  با  لوی سارنوالی،  به  انتخابات 
همین  در  می دهند.  مشروعیت  آنان  کار  ادامه   به  انتخابات 

کمال ناصر اصولی، نماینده  مردم خوست در مجلس  حال، 
کارکردهای  مورد  در  انتقادهایی  آن که  با  گفت  نمایندگان 
تشکیل،  قانون  بنیاد  بر  اما  دارد،  وجود  انتخابات  کمیسیون 
کرده  که شورای ملی آن را تصویب  وظایف و صالحیت هایی 

کمیسیون انتخابات مشروعیت دارد. است، 
تنش های  به دلیل  دقایقی  نمایندگان  مجلس  نشست  هر چند 
از  زنده  نشرات  و  خورد  برهم  مجلس  نمایندگان  میان  لفظی 
کردن تنش های  تاالر عمومی مجلس قطع شد، اما با فروکش 
نمایندگان  یافت.  ادامه   مجلس  این  نشست  نمایندگان، 
کمیسیون مستقل انتخابات  که مسووالن  معترض مدعی بودند 
به جای  و  کرده اند  نقض  را  انتخابات  قانون  و  اساسی  قانون 
پیگرد  مورد  باید  مجلس،  این  عمومی  نشست  در  حضور 

گیرند. قانونی قرار 
با این  حال، در نتیجه  رای گیری میان نمایندگان حاضر، بیشتر 
سبز  کارت  انتخابات  کمیسیون  رییس  حضور  به  نمایندگان 

کردند. کرده نمایندگان معترض جلسه را ترک  باال 
کمیسیون انتخابات  در همین حال، یوسف نورستانی رییس 
کمیسیون  این  اختیار  در  دالر  میلیون   80 که  در صورتی  گفت 
سپرده می شد، انتخابات پارلمانی را در دوم ثور برگزار می کرد.

تخنیکی  آمادگی های  کمیسیون  این  که  می گوید  نورستانی 
نه  وی  به گفته   اما  دارد  را  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای 
آماده   جهانی  کمک کننده های  نه هم  و  حکومت  رهبران 

کمک به برگزاری انتخابات هستند.
گفته اند  کمک کننده های خارجی به آن ها  که  گفت  نورستانی 
که اصالحات در ساختارهای انتخاباتی انجام نشود،  تا زمانی 

آنان آماده  همکاری با نهادهای انتخاباتی نیستند.
انتخابات  کمک کننده های جهانی هزینه   به گفته  وی، هرگاه 
تا  هستند  آماده  آنان  کنند،  پرداخت  را  پارلمانی  آینده ی 

کنند. انتخابات پارلمانی را تا شش ماه دیگر برگزار 

حضور نورستانی در مجلس 
کرد تنش های انتخاباتی را تازه 
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پوش  ملی  کریکت بازان  پی درپی  افتخارات 
تا  ساخت  وادار  را  تجاری  شرکت  یک  افغانستان، 
ده  مدت  برای  بورد  کریکت  مالی  اسپانسر  به عنوان 

کند. سال این تیم را حمایت 
پیش از این این شرکت برای مدت 15 سال به عنوان 
حامی مالی تیم های ملی فوتبال فوتبال افغانستان نیز 

معرفی شده بود.
کریکت بورد افغانستان در قراردادی به ارزش ساالنه 
ده  مدت  برای  و  دالر  هزار  سه صد  و  یک میلیون 
خصوصی  شرکت  یک  مالی  حمایت  تحت  سال 

گرفت. افغانستانی قرار 
بورد  کریکت  اجرایی  رییس  استانکزی،  شفیق اهلل 
مهم ترین  از  یکی  ورزش  از  حمایت  که  می گوید 
که  زمانی  تا  و  می باشد  عرصه  این  نیازمندی های 
نزنند،  ورزش  از  حمایت  به  دست  حامیانی  چنین 

کشور امیدوار بود. نمی توان به بهبود وضعیت ورزش 
مورد  اول  سال  سه  از  پس  قرارداد  این  که  گفت  وی 
تمدید  سال  دو  برای  و  گرفت  خواهد  قرار  بازنگری 
بازنگری  یک  با  سال  دو  از  پس  مجددا  و  می شود 
جدید و در صورت نیاز برای سه سال بعد از آن تمدید 
خواهد شد و در مرتبه چهارم نیز پس از دو سال مورد 
ارزیابی دیگری قرار می گیرد تا مدت زمان ده ساله این 

قرارداد به پایان برسد.
این مساله  به  اشاره  با  این شرکت خصوصی  نماینده 
از  پس  شرکت،  این  و  بورد  کریکت  میان  قرارداد  که 
حتی  و  می گیرد  قرار  بازنگری  مورد  سال  سه  گذشت 
دارد،  وجود  نیز  مالی  حمایت های  افزایش  احتمال 

دوش  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  دوره  نهمین 
کشور در  افغانستان با حضور 150 دونده از 26 والیت 

کابل آغاز شد.
که برای دو روز در میدان دوش  در پایان این مسابقات 
برتر  چهره های  می شود،  برگزار  کابل  غازی  استادیوم 

جام  رقابت های  در  افغانستان  تکواندوکار  آخرین 
کنار رفت. جهانی این رشته ورزشی، از دور رقابت ها 

مقابل  زنان  کیلوگرام   62 منفی  وزن  در  فروتن  فرزانه 
شکست  یک  بر   13 نتیجه  با  آذربایجانی  حریف 
مقابل  بعد  دور  در  هم  وی  آذربایجانی  رقیب  خورد. 

گفتن نداشت. حریف آلمانی حرفی برای 
که با ترکیب 4 مرد و 3  تیم ملی تکواندوی افغانستان 
زن در بیست و دومین دوره رقابت های جام جهانی 
متوالی  دوره  دومین  برای  بود،  یافته  حضور  تکواندو 
این  در  خود  کار  به  مدال  یک  حتی  کسب  بدون 

مسابقات پایان داد.

که اوضاع و احوال سیاسی  کید ورزید  به این نکته تا
کشور، هیچ گونه خللی بر حمایت این شرکت از ورزش 

افغانستان به وجود نخواهد آورد.
که  می گوید  الکوزی  شرکت  نماینده  سیال،  میرویس 
هدف  با  گذشته،  سال های  طول  در  شرکت  این 
گسترده ای  حمایت از ورزش و جوانان، فعالیت های 

انجام داده است.
از  حمایت  به  شرایطی  هر  تحت  که  کرد  کید  تا وی 

کشور خواهند پرداخت. جامعه ورزشی 
قابل  دست آوردهای  علی رغم  افغانستان  ورزش 
که داشته است، چندان مورد حمایت سکتور  توجهی 
حمایت ها  گونه  این  و  است  نگرفته  قرار  خصوصی 
همه جانبه  حمایت  برای  باشد  سرآغازی  می تواند 
ورزش  از  افغانستان  و حتی دولت  سکتور خصوصی 
کشور در  که مسلما یکی از بزرگ ترین دست آوردهای 

گذشته بوده است. طول سال های 

کسب خواهند  عضویت تیم ملی دوش افغانستان را 
کرد.

سپری  را  خود  دوره  نهمین  حالی  در  مسابقات  این 
میدان  یک  دارای  افغانستان  کنون  ا تا  که  می کند 
می باشد.  نیمه استندرد  به صورت  هم  آن  دوش، 
خفیفه  اتلتیک  فدراسیون  فنی  معاون  امیری 
استندرد  میادین  ایجاد  برای  که  می گوید  افغانستان 
المپیک  و  بدنی  تربیت  ریاست  برای  پیشنهاد هایی 

افغانستان داشته اند.
که در جهان از آن به عنوان مادر ورزش ها  رشته دوش 
یک  به صورت  افغانستان  در  تاهنوز  می شود،  یاد 
کمیته ملی المپیک و ریاست  رشته حرفه ای در بدنه 
که این رشته  تربیت بدنی قرار نگرفته است. تا جایی 
در  بین المللی  میادین  در  هیچ دست آورد چشم گیری 

طول 14 سال اخیر نداشته است.

گرفت کریکت هم تحت چتر الکوزی قرار 

کابل رقابت 150 دونده از 26 والیت در 

تکمیل ناکامی تکواندوکاران افغانستان 
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Hasht e Subh

عربستان حمالت هوایی خود در یمن 
کرد را دوباره آغاز 

با به پایان رسیدن مهلت آتش بس انسان دوستانه در یمن، ایتالف 
به رهبری عربستان سعودی، حمالت هوایی خود را در شهر عدن 

گرفته است. علیه شورشیان حوثی، از سر 
که  حمالت نیمه شب و بامداد ۲۸ ثور، در حالی انجام شده است 
اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده سازمان ملل در یمن، خواستار 

تمدید آتش بس شده بود.
گروه های  می گوید  فرانسه  فردا، خبرگزاری  رادیو  گزارش  به 

امدادرسانی نیز با او در این درخواست هم صدا شده بودند.
در  انفجار  صدای  می گوید  شاهدانی  قول  از  رویترز  خبرگزاری 
نزدیکی میدان هوایی شهر مهم و استراتژیک جنوب یمن؛ عدن و 

چند نقطه دیگر شهر شنیده شده است.
که بخشی  در ساعات پایانی روز یک شنبه، یک سخنگوی ارتش 
درخواست  از  می رود،  شمار  به  حوثی ها  متحدان  از  آن  از  مهم 

کرده بود. نماینده سازمان ملل برای تمدید آتش بس استقبال 
شرف  جنرال  قول  از  یمن  در  شورشیان  کنترول  تحت  خبرگزاری 
به  نیاز  و  آتش بس  تمدید  از  آنها  که  است،  کرده  نقل  لقمان، 

کمک رسانی به شهروندان استقبال می کنند.
پنچ  آتش بس  امدادرسانی  گروه های  می گوید  رویترز  خبرگزاری 
میلیون   ۲۵ کشوری  به  کافی  کمک های  رساندن  برای  را  روزه 

کافی ندانسته اند. نفری 
آتش بس  تمدید  است  گفته  سعودی  عربستان  دیگر  سوی  از 
که حوثی ها و متحدان آنها چگونه خود را با  بستگی به آن دارد 

شرایط آن تطبیق می دهند.
اما  کرده،  متهم  آتش بس  نقض  به  را  حوثی ها  عربستان 
حمالت  در  برسد  مردم  دست  به  کمک ها  آنکه  برای  می گوید 

»خویشتنداری« نشان خواهد داد.
حضور  با  ریاض،  در  سیاسی  کرات  مذا در  شرکت  از  حوثی ها 
هادی،  منصور  ربه  عبد  جمله  از  نماینده،   ۴۰۰ به  نزدیک 
شده  پناهنده  عربستان  به  که  شده  سرنگون  رییس جمهوری 

است، سر باز زده اند.
دست  به  هادی  دولت  سرنگونی  با  یمن  در  بحران  تازه ترین 
شورشیان حوثی و هواداران آنها، از جمله در میان نظامیان طرفدار 
سپس  و  کشور  آن  اسبق  رییس جمهوری  صالح،  عبداهلل  علی 
شده  آغاز  سعودی،  عربستان  رهبری  به  ایتالف  هوایی  حمالت 

است.
مواردی  در  حال  عین  در  و  شده  آغاز  حمل  ماه  از  حمالت  این 

پیشروی شورشیان نیز با وجود حمالت ادامه داشته است.

شبه نظامیان عراقی برای نبرد با داعش راهی رمادی شدند 

گفته اند مهاجران سرگردان را نجات ندهیم ماهی گیران اندونزیایی: به ما 

کردها در ترکیه  وقوع انفجار در دفتر حزب هوادار 

کرات  هشدار مشاور خامنه ای درباره به خطر افتادن اصل مذا

که شبه نظامیان شیعه  گزارش شد  روز دوشنبه ۲۸ ثور، 
 ۱۰۰ در  رمادی،  به سوی شهر  در عراق در حال حرکت 
این  بازپس گیری  برای  تا  بغداد هستند  کیلومتری غرب 
کمک  عراق  ارتش  به  داعش  نیروهای  دست  از  شهر 

کنند.
گزارش خبرگزاری فرانسه، این  به نقل از رادیو فردا و به 
کنون، حیدر العبادی، نخست وزیر  که تا در حالی است 
عراق، و هم چنین ایاالت متحده و رهبران سنی مذهب 
مورد  شیعه  گروه های  از  گرفتن  یاری  از  انبار  والیت 

حمایت ایران در نبرد رمادی پرهیز داشتند.
بخش اعظم شهر رمادی پس از آن که نیروهای محاصره 
 شده ارتش عراق روز یک شنبه از آخرین سنگر خود در 
نیروهای  تصرف  به  عمال  کردند  عقب نشینی  شهر  این 

داعش درآمد.

این  مقامات  که  می گویند  اندونزیایی  ماهی گیران 
و  آب  بدون  که  را  مهاجرانی  گفته اند  آن ها  به  کشور 
کافی در دریا سرگردانند، یا حتا در حال غرق  غذای 

شدن هستند، به ساحل نیاورند.
در  مهاجر  هزاران  حاضر  حال  در  می شود  تصور 

آب های اندونزیا، مالزیا و تایلند سرگردان باشند.
مهاجران  به  خواسته  کشور  سه  این  از  ملل  سازمان 
اجازه ورود بدهند، اما آن ها از پذیرش قایق های این 

کرده اند. مهاجران خودداری 
که توانسته اند  کشورها تنها مهاجرانی را  گفته شده این 

از راه خشکی وارد شوند، پذیرفته اند.
که  مهاجر  هفت صد  به  نزدیک  گذشته  هفته 
غرق  حال  در  اندونزیا  آب های  در  قایق های شان 

گزارش ها از وقوع انفجار در دو دفتر حزب دموکراتیک 
مهم ترین  حزب،  این  دارد.  حکایت  ترکیه  خلق 

کردها در ترکیه به شمار می رود. حزب طرفدار 
در جریان انفجار در دفتر این حزب در آدانا، دست 

ایران،  رهبر  بین الملل  امور  مشاور  والیتی،  کبر  علی ا
او  آنچه  ادامه  صورت  در  است  کرده  تهدید 
علیه  امریکا  نظامی«  تهدیدهای  و  »تناقض گویی ها 
خطر  به  ]هسته ای[  کرات  مذا »اصل  نامیده،  ایران 

عراق  والیت  بزرگ ترین  مرکز  رمادی  سنی نشین  شهر 
در  یک شنبه  روز  از  است  کی  حا گزارش ها  و  است 
والیت  ساختمان  فراز  بر  داعش  سیاه  پرچم  که  حالی 
انبار نصب شده  است هزاران خانواده از اهالی رمادی 

گریخته اند. به بیرون از این شهر 
تسخیر  برای  و جمعه  پنج شنبه  روزهای  داعشی ها طی 
موتر«  با  انتحاری  حمله  از  »موج هایی  از  شهر  این 
کشته شدن  کرده اند و مقام های والیت انبار از  استفاده 
خبر  گذشته  روز  سه  طی  رمادی  در  نفر   ۵۰۰ دست کم 

می دهند.
نیروهای  از  نبرد رمادی  تا در  دولت عراق ترجیح داده 
کند اما رهبران شبه نظامیان شیعه  سنی محلی استفاده 
می دهد  نشان  گذشته  روز  چند  تحوالت  که  می گویند 
واحدهای  از  استفاده  بدون  نمی تواند  عراق  دولت  که 

شدن بود، نجات داده شدند.
گروهی از مهاجران در جنوب  روز یک شنبه ۱۷ می، 
به  بودند  اندونزیا رسیده   به  راه دریا  از  که  شرق آسیا 
در  غذا  سر  بر  درگیری  و  دعوا  که  گفتند  بی بی سی 
گذاشته  جا  به  کشته   ۱۰۰ حدود  آن ها  حامل  کشتی 

کم شش نفر مجروح شدند.
در  انفجار  با  همزمان  تقریبا  بی بی سی،  گزارش  به 
دفتر آدانا، انفجار دیگری در دفتر این حزب در شهر 

گرفت. مرسین صورت 
که انفجار در  گفته است  یکی از مقامات این حزب 
که  گلی  که دسته  دفتر شهر مرسین زمانی اتفاق افتاد 

به دفتر این حزب فرستاده شده بود، منفجر شد.
مشخص  انفجارها  این  وقوع  عامالن  و  انگیزه  هنوز 

نشده است.
گفته می شود  که  گرفته  این انفجارها در حالی صورت 
که  کشور  حزب دموکراتیک خلق در انتخابات این 

می افتد.«
گزارش رادیو فردا، آقای والیتی در مصاحبه ای با  به 
گفته است تهدید نظامی  ایران   وب سایت دفتر رهبر 
کشور  ایران توسط امریکا »پشتوانه عملی ندارد« و این 
توهم  در  فقط  که  شده  تبدیل  دن کیشوت  یک  »به 
را  دیگران  گذشته اش،  به  تکیه  با  و  است  ابرقدرتی 

تهدید می کند.«
کرده  کید  تا خامنه ای  آیت اهلل  بین الملل  امور  مشاور 
کرات باید براساس همان قرارهای اولیه  که»مذا است 
به روش  نباید همین طور  »امریکایی ها  و  برود«  پیش 
کنند و با دورویی های  خودشان ادامه بدهند، تهدید 

نظامی شیعی موسوم به »بسیج مردمی« از عهده نبرد با 
داعشی ها برآید.

کرده اند  گروه های مختلفی از شبه نظامیان شیعی اعالم 
که از قبل واحدهای خود را در مناطق مختلف والیت 
حبانیه،  و  فلوجه  شهرهای  پیرامون  در  جمله  از  انبار، 
کرده و آماده اند تا حلقه را بر شهر رمادی تنگ تر  مستقر 

کرده و داعشی ها را از رمادی بیرون برانند.
سقوط رمادی و پیشروی داعش در والیت انبار تهدید 
کن مقدس شیعی در غرب  کربال و اما گروه علیه شهر  این 

عراق را افزایش داده است.
خارجه  وزیر  کری،  جان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
سیول  در  خبری  نشست  یک  در  دوشنبه  روز  امریکا 
هفته های  »طی  رمادی  شهر  است  مطمین  که  گفت 

کنترول داعشی ها خارج خواهد شد. آینده« از 

است.
که توانسته اند خود را به اردوگاه های آچه  پناهجویانی 
که تعدادی از مهاجران  در اندونزیا برسانند می گویند 
کرده  یا به  همدیگر را با چاقو زده اند، یکدیگر را خفه 

کرده اند. دریا پرتاب 
که هزاران مهاجر از بنگله دیش  کی است  گزارش ها حا
که  قاچاقچیانی  توسط  شدن  رها  از  بعد  میانمار  و 
شرق  جنوب  آب های  در  بودند،  کرده  سوار  را  آن ها 

آسیا سرگردان هستند.
بخش بزرگی از این مهاجران را مسلمانان روهینجای 
کثریت بوداییان  که از سوی ا میانمار تشکیل می دهند 
شناخته  رسمیت  به  شهروند  عنوان  به  کشور  این 

نمی شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

نقش  شود،  برگزار  میالدی  آینده  ماه  در  است  قرار 
مهمی خواهد داشت.

کرد. دولت ترکیه بالفاصله این انفجارها را محکوم 
گذشته میالدی مهاجمان مسلح ناشناس، دفتر  در ماه 
این حزب را در آنکارا هدف قرار دادند. دولت ترکیه 
کردن این حمله آن را ضربه  در آن زمان ضمن محکوم 

ای به دموکراسی و ثبات در ترکیه دانست.
خلق  حزب  مخالف  شدت  به  ترک  های  گرا  ملی 
نیروهای  با  حزب  این  آنها  گفته  به  هستند،  ترکیه 
ارتباط  در  ک(  ک  )پ  کردستان  کارگران  حزب 

است.

کنند به اهداف خودشان برسند.« سیاسی سعی 
که »از  گفته است  کبر والیتی در توضیح بیشتری  علی ا
کنگره  گر  یک طرف رییس  جمهور امریکا می گوید ا
کند، ما وتو می کنیم و از طرف دیگر،  کاری  بخواهد 
که مصوبه  ای برخالف روند توافق در  با این موضوع 

کنگره تصویب شود، موافقت می کند.«
نوع  »یک  را  این  ایران،  رهبر  بین الملل  امور  مشاور 
گر  گفتار و رفتار« دانسته و افزوده است: »ا تناقض در 
به این تناقضات، آن تهدیدها هم اضافه شود، یکی 
خطر  به  کرات  مذا اصل  که  است  این  نتایجش  از 

می افتد.«
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