
2139

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2139   دو شنبه 4 جوزا 1394   قيمت 20 افغاني

عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
info@turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

خبر عاجل: زلزله ای با قدرت 7.3 
ع پیوست کابل به وقو ریشتر در 

دشمنان افغانستان
چگونه مسلح می شوند؟
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کتاب سیاست خارجی منتشر شد
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امنیت ملی:

تفاهم نامه  استخباراتی نهایی و 
اجرایی نیست
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هیچ طرفی چنین حکومتی را
جدی نمی گیرد

4

حلقه مفقوده
در امضای تفاهم نامه

بسیار  کنش ها  وا رسانه ای  بحث های  و  سیاسی  محافل  در 
تمام  که  کرد  نباید  فراموش  البته  شد.  بیان  وجدی  واضح 
سیاسی  اهداف  مخالفان  از  برخی  ندارند.  نیت  یک  مخالفان 
کرزی  آقای  به  نزدیک  حلقه  نمونه  برای  شاید  دارند.  را  خود 
خود  زمان  در  کرزی  آقای  خود  باشد.  سیاسی  اهداف  فکر  در 
با  سیاسی  هم زبانی  اما  رفت  کستان  پا سراغ  به  بار   21 حد اقل 

همسایه خود پیدا نکرد. 5

مقام های جدید وزارت دفاع معرفی شدند

که منسوبین  گفته  کرده و  ابراز امتنان 
قهرمان  و  وطن دوست  ملی،  اردوی 
که سرقوماندان  هستند و »من می بالم 

اعلی آن ها هستم.«
که اردوی  رییس جمهور غنی افزوده 
هر  و  است  قوی  اراده  دارای  ملی 
افغانستان  مسلح  قوای  اراده  کسی که 
گرفته میدان را باخته است. را نادیده 

آقای غنی به سرپرست وزارت دفاع و 
سایر مقام های آن وزارت دستور داده 
را  ملی  اردوی  شهدای  امتیازات  تا 

افزایش دهند.
هم چنین رییس جمهور به سرپرست 
همکاری  در  تا  گفته  دفاع  وزارت 
را  بنیادی  بین المللی  نهاد های  با 
کمک به خانواده های شهدا  بخاطر 
کشور  امنیتی  نیروهای  مجروحین  و 
می گوید:  غنی  آقای  نماید.  ایجاد 
»ما باید به فامیل های شهدا اطمینان 

قرار  ما  توجه  مورد  آنان  که  بدهیم 
دارند.«

جدید  مقام های  معرفی  مراسم  در 
افزوده  اشرف غنی  دفاع،  وزارت 
افغانستان  مردم  بر  جنگ  که  است 
گفته است:  تحمیل شده است. وی 
»معادله موفقیت واضح می باشد و آن 
که باید مردم، قوای امنیتی  این است 
صف  یک  در  دولت  و  دفاعی  و 
واحد قرار داشته باشند.« وی افزوده 
نیستم،  جنگ  خواهان  »ما  است: 
شده  تحمیل  ما  باالی  جنگ  این 
است، ما صلح پایدار می خواهیم اما 

جواب مشت را با مشت می دهیم.«
ریاست  دفتر  اعالمیه  براساس 
که  گفته  غنی  آقای  جمهوری، 
جنگ  در  افغانستان  حکومت 
خواهان  اما  است  برحق  جاری 
جنگ  این  در  سیاسی  راه حل 

می باشد.
به  »ما  می گوید:  غنی  جمهور  رییس 
صورت اساسی و پایدار صلح باعزت 
منافع  عزت  با  صلح  زیرا  می خواهیم 

این وطن را تامین می کند.«
رییس جمهور از تمام مردم افغانستان 
امنیتی  نیروهای  کنار  در  تا  خواست 
که  کرد  کید  تا و  شوند  ایستاده  کشور 
را  خطری  هیچ کسی  برای  افغانستان 

متوجه نمی سازد.

جدید  مقام های  کابل:  8صبح، 
سوم  یکشنبه،  روز  دفاع،  وزارت 
و  معرفی  وزارت  این  در  رسما  جوزا، 
روز  مقام ها  این  کردند.  آغاز  کار  به 
توسط  خاصی   مراسم  طی  گذشته 
تا  کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی 

کارشان همراهی شدند. دفتر 
معصوم  جوزا،  دوم  شنبه،  روز 
استانکزی به عنوان سرپرست وزارت 
عنوان  به  عبدالخالق  جنرال  دفاع، 
معاون اول و جنرال قدم شاه به عنوان 
توسط  دفاع  وزارت  درستیز  لوی 

رییس جمهور اعالم شد.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس   
ریاست جمهوری منتشر شده، رییس 
مقام های  معرفی  مراسم  در  جمهور 
سرباز،  هر  از  دفاع،  وزارت  جدید 
بریدمل، افسر و جنرال اردوی ملی در 
کشور  از  پاسبانی  و  راستای حراست 

گاهان حقوقی می گویند  ی از آ شمار
که تعیین پنچ مرحله برای رسیدن 
به امضای تفاهم نامه استخباراتی 
وق  با پاکستان، سیاسی است. فار
گاهان  آ از  بشر، استاد دانشگاه و 
بنیاد  بر  که  می گوید  حقوقی 
قانون اساسی تفاهم نامه نیازمند 

تاییدی شورای ملی را ندارد.



از  دیگر  یکی  ناطقی،  محمد 
است  باور  این  به  کارشناسان 
تفاهم نامه های  امضای  در  که 
گذشته  در  افغانستان  که  مهم 
ی از کشورهای جهان به  با شمار
یک  هیچ  است،  رسانده  امضا 
سوی  از  که  پنج گانه   مراحله  از 
امنیت ملی مطرح شده، در میان 

نبوده است
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زنگ اول


وزير  و  لوى درستيز  مسووالن  رييس جمهور  ديروز 
دفاع  وزارت  كه  مى رسد  به نظر  كرد.  معرفى  را  دفاع 
در  دفاع  وزارت  است.  شده  بيرون  بالتكليفى  از  ديگر 
ماه هاى اخير در بالتكليفى به سر مى برد. با سرپرست 
كريمى   معياد خدمت جنرال شيرمحمد  و  اداره مى شد 
هم به پايان رسيده بود. در اين فصل جنگى كه حمالت 
تهاجمى  طالبان و متحدان شان به راه افتاده است، نياز 
مى شد.  بيرون  بالتكليفى  اين  از  دفاع  وزارت  تا  بود 
اين  در  مديريت  خالى  دفاع،  وزارت  در  بالتكليفى 
وزارت خانه خلق كرده بود و اجازه نمى داد ارتش ابتكار 

نظامى  در ميدان نبرد به خرچ دهد.
به  زودتر  هرچه  بايد  دفاع  وزارت  جديد  سرپرست 
روند  استانكزى  آقاى  تقرر  تا  شود،  معرفى  پارلمان 
جنرال  و  ستانكزى  آقاى  كند.  طى  را  خود  قانونى 
به وجود  را   وضعيتى  بايد  لوى درستيز،  قدم  شاه، 
بياورند كه فرماندهان قول اردوها و لوا ها از بقاى شان 
مطمين شوند. اين شخصيت ها هم چنان بايد جلو فساد 
را بگيرند. انتظار عموم اين نيست كه اين  دو مقام، فساد 
مالى و ادارى را در وزارت دفاع ريشه كن كنند، اما اين 

انتظار منطقى است كه فساد بايد حداقل مهار شود. 
نحوه همكارى وزارت دفاع با نيروهاى ويژه امريكايى 
كه تا حال در افغانستان مستقر هستند نيز بايد واضح 
به  كه  كند  ترتيب  را  اسنادى  بايد  دفاع  وزارت  شود. 
ويژه  نيرو هاى  كمك  به  شود  مشخص  آن  اساس 
بين المللى در چه شرايطى نياز دارد. اردوى افغانستان 
در  تجهيزات  و  پرسونل  لحاظ  به  كنونى،  شرايط  در 
وضعيت بهترى قرار دارد، مشكل وزارت دفاع در حال 

حاضر، نبود رهبرى موثر است.
نقص  اين  بايد  قدم شاه  وجنرال  ستانكزى   آقايان 
و  تقاعد  ترفيع،  نظام  مقررى ها،  كنند.  جبران  را 
خدمات رسانى به بازماندگان جان باختگان اردوى ملى 
بايد معيارى و قانونى شود. هر نوع فساد در مقررى ها 
بايد از بين برود. نبايد رييس تشكيالت وزارت دفاع، در 
مقررى ها همه كاره باشد. بايد مطابق معيار هاى جهانى، 
صالحيت عام و تام به بورد هاى بررسى سپرده شود. 
از كندك هاى تامينات بايد فساد زدايى شود. بايد همان 
به  است،  شده  پيش بينى  غذايى  مينوى  در  كه  طورى 
مواد  كارشناسان  بايد  هم چنان  برسد.  غذا  سربازان 
مورد  در  تا  شوند  استخدام  دفاع  وزارت  در  غذايى 
مينوى غذايى سربازان نظر بدهند. نبايد غذاى سربازان 
توليد شده در  قيماق هاى  آنان  به  يا  باشد و  يكنواخت 
كشور هاى همسايه كه از كيفيت الزم برخوردار نيست، 

خورانده شود. 
پايگاه هاى  به  آبرسانى  نظام  و  قرارگاه ها  نظافت  به 
قريه  سربازان  نبايد  شود.  توجه  بيشتر  هم  نظامى  
طعمه  و  بگردند  آب  دنبال  موترهاى شان،  با  قريه  به 
يك  در  موضوع  مهم ترين  شوند.  افراطى  گروه هاى 
آقايان  است،  لوژستيك  و  تداركات  نظامى،  سازمان 
را  لوژستيك  بايد سيستم  قدم شاه  و جنرال  ستانكزى 
ستانكزى  معصوم  و  قدم شاه  جنرال  بسازند.  معيارى 
فرصت كافى در اختيار دارند، تا ابتكارات خودشان را 
به نمايش بگذارند. آنان بايد مسووليت هاى شان را در 

اين مقطع حساس تاريخ كشور درك كنند.
رهبرى وزارت دفاع كشور بايد سرباز و افسر ارتش را 
به گونه اى انگيزه دهد كه قربانى شدن براى حفظ نظام 
كشور  دفاعى  نيروهاى  در  حس  اين  بداند.  افتخار  را 
قوى است، اما رهبرى وزارت دفاع وظيفه دارد تا اين 
احساس را نيرومندى بيشتر بخشد. تالش براى مذاكره 
با طالبان، بايد مانع انگيزه دادن به سرباز وطن نشود. 
سران حكومت وحدت ملى با معرفى معصوم ستانكزى 
طالبان  به  معنا دار  پيامى   خواسته اند  دفاع،  وزارت  به 
مذاكره  به  حاضر  طالبان  رهبرى  اگر  اين كه  بدهند؛ 
نشود، همه آماده نبرداند، حتا كسى كه براى صلح با 

آنان تالش مى كرد. 

وزارت دفاع از بالتكليفى
 بيرون شد
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8صبح، كابل: وزارت خارجه افغانستان 
براى نخستين بار كتابى را چاپ كرده كه 
تشريح  آن  در  كشور  خارجى  سياست 
شده است. اين كتاب نتيجه تحقيق يازده 
عنوان هاى  زير  تحقيق  هر  و  است  نفر 

جداگانه در كتاب چاپ شده  است. 
مى گويند  خارجه  وزارت  در  مقام ها 
مطالعه  با  را  افغانستان  اين جهان  از  پيش 
هندى  و  پاكستانى  ايرانى،  كتاب هاى 
كتاب  اين  چاپ  با  ولى  مى شناخت 
جهانيان افغانستان را از ديد خود افغان ها 

خواهند شناخت. 
مطالعات  مركز  رييس  تمنا،  فرامرز 
استراتژيك وزارت خارجه در محفلى كه 
به منظور  خارجه  وزارت  در  گذشته  روز 
بود،  شده  برگزار  كتاب  همين  رونمايى 
كتاب هاى  مى تواند  افغانستان  گفت 
فزيك، كيميا و رياضى را از كشورهاى 
صورتى كه  در  ولى  كند  وارد  ديگر 
كتاب هاى اجتماعى را خود توليد نكند، 
«علوم  شد:  خواهد  مواجه  مشكل  با 
كه  زمانى  تا  كشور  يك  در  اجتماعى 
بومى نشود، اين كشور پيشرفت نمى كند. 
پيش روى  كه  كتابى  و  خارجى  سياست 
ورود  براى  است  دريچه اى  است  شما 
عينك  از  افغانستان  خارجى  سياست  به 
افغانستان، نه از عينك پاكستان و ايران و 

ساير كشورها.»
كه  گفتند  خارجه  وزارت  مقام هاى 
افغانستان در طول تاريخ صد سال اخيرش 
و  است  شده  متاثر  خارجى  سياست  از 
نتوانسته اند  سياستمداران  كه  زمانى  هر 
سياست خارجى را براساس نيازمندى هاى 
جهان  در  آنچه  به  توجه  با  و  داخلى 
مى گذرد سمت و سو دهند، افغانستان را به 

طرف بحران برده اند. 
خارجى  سياست  مى گويند  آگاهان 
افغانستان در زمان داوودخان زمانى متاثر 
شد كه او به اتحاد جماهير شوروى وقت 
تمايل نشان داد. اين تغيير سبب مداخالت 
شوروى شد كه در نتيجه آن احزاب خلق 
و  شدند  سياست  عرصه  وارد  پرچم  و 

باالخره به قدرت رسيدند. 
ورود  آن  از  پس  و  كمونيستى  رژيم 
وارد  را  افغانستان  مجاهدين  گروه هاى 
گروه هاى  كرد.  خارجى  سياست  انزواى 
نتوانستند  داخل  در  تنها  نه  مجاهدين 
حكومت بسازند بلكه هر گروه به كشورى 
وابسته شد و جنگ نيابتى به نمايندگى از 
برخى  و  هند  روسيه،  ايران،  پاكستان، 
افغانستان آغاز شد.  ديگر از كشورها در 
طالبان  زمان  در  كشور  خارجى  سياست 
بيشتر از هرزمانى محدود شد. اما با آغاز 
كار رييس جمهور كرزى، او كوشيد كه 
ارايه  جهان  به  افغانستان  از  مثبتى  تصوير 
كند. افغانستان در هيچ دوره اى به اندازه 
گسترده  سياست  گذشته  سال  سيزده 

خارجى نداشته است. 
كتاب،  اين  چاپ  با  گفت  تمنا  فرامرز 
خارجى  سياست  كه  مى شود  تالش 
افغانستان شكل مدونى به خود بگيرد و با 
گذشت هر روز نگاه افغانستان به سياست 
خارجى علمى تر شود تا دانشجويان نيز از 

آن به خوبى استفاده كرده بتوانند.

وزارت معادن: 
هنوز انصراف شركت هاى هندى را در يافت نكرده ايم

حمله طالبان برپوسته هاى امنيتى در ولسوالى سنگين

كتاب سياست خارجى
 منتشر شد

خواهان  كه  هندى  شركت هاى 
سرمايه گذارى بيش از يازده ميليارد 
اعالم  بودند،  افغانستان  در  دالرى 
سرمايه گذارى  اين  از  كه  كرده 

انصراف مى كنند.
توضيح  اين شركت ها در  مسووالن 
دليل اين تصميم خود اعالم كرده اند 
نيستند  حاضر  ديگر  آن ها  كه 
امنيتى  كننده  نگران  شرايط  در 
نمايند.  سرمايه گذارى  افغانستان 
اعالميه  يك  در  معادن  وزارت  اما 
گفته است كه هنوز انصراف رسمى 

كه  داده اند  خبر  دولتى  مقام هاى 
پوسته  ده  بر  يكشنبه  روز  طالبان 
واليت  سنگين  ولسوالى  در  امنيتى 
ده  حداقل  و  كرده  حمله  هلمند 
رساندند.  قتل  به  را  پوليس  مامور 
پوسته  طالبان سه  مى شود كه  گفته 
در  خود  كنترول  به  را  امنيتى 

آورده اند.
محمد  دويچه وله،  گزارش  به 
دفتر  رييس  هوتك  اسماعيل 
گفته  هلمند،  واليت  همكاهنگى 
است كه طالبان بر ده پوسته امنيتى 
حمله كرده اند و سه پوسته را تحت 
كنترول خود در آورده اند. هم چنين 
هوتك گفته است كه در نتيجه اين 
 16 و  كشته  پوليس  افسر  ده  حمله 
اما شمار  نفر ديگر زخمى شده اند. 
تلفات و مجروحين تا حال متفاوت 

ارايه گرديده است. 
پوليس  معاون رييس  بارى،  حاجى 
كشته  شمار  سنگين  ولسوالى 
افسر   13 را  حمله  اين  شدگان 
 15 را  مجروحين  شمار  و  پوليس 
بارى  آقاى  است.  كرده  اعالم  تن 

شركت هاى هندى را در مورد معدن 
حاجى گگ در يافت نكرده است.

به  و  بخدى  خبرگزارى  از  نقل  به 
فايننشال  هندى  روزنامه  گزارش 
اكپرس، نزديكى بيش از حد دولت 
افغانستان با پاكستان نگرانى شديدى 
مورد  در  هندى  تاجران  ميان  در  را 
امنيت سرمايه  شان ايجاد كرده است.
در اين گزارش به امضاى تفاهم نامه 
ملى  امنيت  اداره  ميان  اطالعاتى 
استخباراتى  سازمان  و  افغانستان 
از  برخى  است.  شده  پاكستان 

اسوشيتد پرس گفته  به خبرگزارى 
 80 كنترول  فعال  «ما  كه  است 
در  را  تالشى  پوسته هاى  درصد 
دست داريم و در دو پوسته جنگ 
همچنان  او  دارد.»  جريان  طالبان  با 
افزود: «شمار مهاجمان طالبان زياد 
حمله  نيرو  تمام  با  آنان  و  است 

كرده اند.»
ماه پيش  تقريبا سه  امنيتى  نيروهاى 
طالبان  عليه  را  تهاجمى  حمالت 
حمالت  از  پيش گيرى  منظور  به 
واليت  در  طالبان  بهارى  تهاجمى 

هلمند آغاز كرده بودند. 

مورد  در  نيز  ديگر  نگرانى هاى 
شركت هاى  كه  پروژه هايى  امنيت 
هندى در افغانستان اجرا مى كنند نيز 

مطرح شده است.
از  كنسرسيومى  كه  بود  قرار 
شركت هاى هندى 10,8 ميليارد دالر 
در معدن حاجى گگ باميان سرمايه 

گذارى كند.
اين كنسرسيوم در سال 2011 برنده 
اين پروژه معدن حاجى گگ باميان 

اعالم شده بود.

تاريخ  به  نيز  طالبان  همين حال،  در 
تهاجمى  حمالت  آغاز  اپريل   24
كشور  مختلف  نقاط  در  را  خود 
پوسته هاى  ويژه  به  كردند.  اعالم 
قرار  طالبان  حمالت  هدف  امنيتى 

مى گيرند. 
جنگى  ماموريت  پايان  از  پس 
سال  پايان  در  بين المللى  نيروهاى 
امنيتى  نيروهاى  ميالدى،   2014
امنيت  مسووليت  تنهايى  به  داخلى 
كشور را به عهده گرفته و با طالبان 

در جبهات مختلف در جنگ اند. 

سى و هشت طالب در عمليات نظامى كشته شدند

نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
پاكسازى  مشترك  عمليات هاى 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
از  تن   38 گذشته،  روز  شبانه  يك 

جنگجويان طالبان كشته شده اند.
اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 

به  كه  عمليات ها  اين  مى نويسد 
«دشمنان  نابودى  و  سركوب  منظور 
مربوطات  در  افغانستان  مردم» 
بدخشان،  كندز،  بغالن،  واليت هاى 
سرپل، قندهار، زابل، ارزگان، لوگر 
و هلمند راه اندازى شده بود، در آن 

شش شورشى زخمى و سه تن ديگر 
شان از سوى نيروهاى امنيتى كشور 

بازداشت شده اند.
جنگ  مقدارى  عمليات ها  اين  در 
امنيتى  نيروهاى  بدست  نيز  افزار 
امور  وزارت  است.  افتاده  كشور 
حاضر  حال  در  كه  مى افزايد  داخله 
نيز در شمارى از واليت هاى كشور 
عمليات پاكسازى به منظور سركوب 

دشمن به شدت جريان دارد.
در  ملى  پوليس  نيروهاى  همچنين 
يك شبانه روز گذشته، از 11 رويداد 
انفجار ماين در مربوطات واليت هاى 
لوگر و بادغيس جلوگيرى كرده اند.

سوى  از  تازگى  به  ماين ها  اين 
اهداف  خاطر  به  مسلح  شورشيان 

تروريستى جاسازى شده بود.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید

امنیت ملی:

تفاهم نامه  استخباراتی 
نهایی و اجرایی نیست

گفتگوی جوانان افغانستان و پاکستان 
برای نزدیک شدن دو کشور

تفاهم نامه    که  می گوید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
افغانستان  حکومت  سوی  از  کستان،  پا با  استخباراتی 
با  ریاست  این  نمی شود.  دانسته  اجرا  قابل  و  نهایی 
میان  همکاری  و  روابط  که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر 
سرویس های استخباراتی برای حل معضالت مورد نظر، 
اعتماد  فضای  و  صادقانه  همکاری  و  تعامل  مستلزم 
است. در این اعالمیه آمده است: »تفاهم نامه مورد نظر 

نهایی و اجرایی نمی باشد.«
برای  که  است  گفته  خویش  اعالمیه ی  در  ملی  امنیت 
با  استخباراتی  تفاهم نامه ی  شدن  اجرایی  و  نهایی  
»مرحله  شود:  گرفته  نظر  در  مرحله  پنچ  باید  کستان،  پا
این  صالحیت های  و  حدود  چارچوب،  تعیین  اول، 
اسالمی  رییس جمهوری  جاللتمآب  توسط  تفاهم نامه 
افغانستان ]است[. مرحله دوم، ]شامل[ تسوید و تدقیق 
ذیدخل  ارگان های  متخصصین  توسط  تفاهم نامه  متن 
دولت )ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امورخارجه، 
امنیت  شورای  دفتر  و  حکومت  اجرایی  ریاست 
رییس جمهور  به  مستقیما  تیم  این  که  می شود  ملی( 
گزارش دهنده می باشد. مرحله سوم، بحث روی مسوده 
تفاهم نامه در نشست شورای امنیت ملی ]است[. مرحله 
ایجاد  جهت  مشورتی  نشست  برگزاری[  ]شامل  چهارم، 
و وکالی  رهبران جهادی  بزرگان سیاسی ،  با  اجماع ملی 

منتخب ملت ]می شود[.
دولت  جانب  به  تفاهم نامه  متن  سپردن  پنجم،  مرحله 

کستان ]است[.« پا

گردهم  کابل  در  کستانی  پا و  افغان  جوانان  از  شماری 
فرصت های  و  چالش ها  شناسایی  مورد  در  تا  آمده اند 
کستان  موجود و هم چنین مشترکاِت میان افغانستان و پا
طریق  از  را  کشور  دو  این  نزدیکی  زمینه  و  کنند  گفتگو 

بسیج ساختن جوانان فراهم سازند.
کستانی در حالی آغاز  گفتگو میان جوانان افغان و پا این 
کم ترین تاثیری بر سیاست های  که جوانان افغان  می شود 
بخش  دارند.  افغانستان  حکومت  خارجی  و  داخلی 
اما  می دهند  تشکیل  جوانان  را  افغانستان  نفوس  اعظم 
کنون در اجرای سیاست های حکومت  این قشر بزرگ تا

بی تاثیر بوده  است.
توسط  کستانی  پا و  افغان  جوانان  میان  گفتگو  زمینه 
کستانی  موسسه نسل نوین افغانستان و دو نهاد مدنی پا
گفتگوی چهار روزه روز یک شنبه،  فراهم شده است. این 
سوم جوزا، رسما با حضور شانزده تن از جوانان افغانی و 

کابل آغاز شد. کستانی در  پا
افغانستان،  نوین  نسل  موسسه  مسوول  علمی،  الیاس 
که  گفت  کستانی  پا و  افغان  جوانان  گفتگوی  آغاز  در 
گفتگو زمینه سازی برای  از راه اندازی این  هدف اصلی 
آقای علمی  کستان است.  پا و  افغانستان  بیشتر  نزدیکی 
گسترش  کستان بیشتر روی  که جوانان افغان و پا می گوید 
کشور بحث  همکاری های فرهنگی و اجتماعی میان دو 
کار  کرد. به گفته ی او، این جوانان روی طرحی  خواهند 

که در  کرده  تعهد  اعالمیه  این  در  ملی هم چنین  امنیت 
هرگونه تعامل با سازمان های استخباراتی، »منافع ملی« و 

»مصالح علیای« افغانستان را در نظر می گیرد.
امنیت  کمیسیون  اعضای  از  شماری  حال،  همین  در 
از قول رییس عمومی امنیت  داخلی مجلس نمایندگان 
که تفاهم نامه تبادل اطالعات استخباراتی  ملی می گویند 
به  تازه  تفاهم نامه  لغو شده و در پیش نویس  کستان  پا با 

انتقادها و نگرانی ها مردم توجه شده است.
مجلس  دفاعی  امور  و  داخلی  امنیت  کمیسیون های 
یک شنبه  روز  به  مشترک  نشست  یک  در  نمایندگان 
نبیل،  رحمت اهلل  و  ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  از 
رییس عمومی امنیت ملی خواسته بود تا در مورد امضای 
کستان  پا با  استخباراتی  اطالعات  تبادل  تفاهم نامه  

توضیح دهند.
کابل در  اتمر به دلیل عدم حضورش در  با آن که حنیف 
کمیسیون های مجلس نمایندگان حضور نیافت  نشست 
اما نمایندگان مجلس پس از یک نشست سری با رییس 
عمومی امنیت ملی، از قول رحمت اهلل نبیل بیان داشتند 
حکومت،  رهبران  توافق شده  و  اولیه  پیش نویس  در  که 
شکیبا  بود.  شده  وارد  تغییراتی  ساعت،  دوازده  از  پس 
این  بیان  با  مجلس،  در  قندهار  مردم  نماینده   هاشمی، 
لفظی  برخوردهای  نبیل  قول  آقای  از  موضوع، هم چنین 
تفاهم نامه   امضای  سر  بر  امنیت  شورای  اعضای  میان 

کرد. کستان را تایید  استخباراتی با پا
که سند  گفت  هاشمی از قول رییس عمومی امنیت ملی 

آینده  در  کستان  پا و  افغانستان  دولت های  تا  می کنند 
باشند.  داشته  اجتماعی  و  فرهنگی  مشترک  برنامه های 
گفت: »از این روز به بعد تا چهار روز دیگر،  الیاس علمی 
کار  کستانی با دوستان افغان ما باالی طرحی  دوستان پا
در  بتوانند  قسم  چه  کستان  پا و  افغانستان  که  می کنند 
داشته  مشترک  فرهنگی  و  اجتماعی  برنامه های  آینده ها 
این  اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه های  این  هدف  باشند. 

اولیه از سوی امنیت ملی لغوشده پنداشته می شود و در 
ملی  منافع  بنیاد  بر  ملی  امنیت  تازه، دیدگاه های  مسوده 
گرفته خواهد شد. و سیاست خارجی افغانستان مد نظر 

که  است  گفته  نبیل  آقای  از  نقل  به  مجلس   عضو  این 
امضای  به  بسیاری  عالقه مندی  ملی  امنیت  شورای 

کستان دارد.  تفاهم نامه  استخباراتی با پا
نیز  سنا  مجلس  که  می شود  بیان  حالی  در  گفته ها  این 
اطالعات  تبادل  تفاهم نامه ی  لغو  بر  یک شنبه  روز  به 

کستان رای داد. استخباراتی با پا
که  گفت  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار،  هادی  فضل 
تفاهم نامه  امضای  با  را  مخالفت شان  سناتوران  کثر  ا
این  و  کرده  اعالم  کستان  پا با  افغانستان  استخباراتی 
برای  را  کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه  مجلس 
گفت  مسلمیار  نمی داند.  قبول  قابل  افغانستان  مردم 

از  و  شوند  نزدیک  باهم  همسایه  کشور  دو  که  است 
گاه شوند.« کشور دارند، مردم شان آ که دو  مشترکاتی 

کستانی طی  که جوانان افغان و پا الیاس علمی می  افزاید 
میان  چالش  برانگیز  موضوعات  روی  گفتگو،  روز  چهار 
به گفته ی  کرد.  خواهند  بحث  نیز  کستان  پا و  افغانستان 
بیرون  به منظور  راه هایی  تا  دارند  تالش  جوانان  این  او، 
کستان  پا و  افغانستان  میان  موجود  چالش های  از  رفت 

تفاهم نامه   که  گفته اند  قاطعانه  مجلس  سناتوران  که 
کستان را قبول نداشته و خواهان لغو آن  استخباراتی با پا

می باشند.
این  سنا  مجلس  اعضای  »خواست  گفت:  مسلمیار 
خواهان  و  ندارد  قبول  را  تفاهم نامه  قطعا  سنا  که  است 
که مشمول رهبران  لغو آن می باشد.« رییس مجلس سنا 
مورد  در  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  با  دیدار کننده 
کید  تا بوده،  کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه   امضای 
کثریت رهبران سیاسی و جهادی در دیدار شان  که ا کرد 
کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه   بازنگری  خواهان 

شده اند.
که  می گویند  حقوقی  گاهان  آ از  شماری  هم،  سویی  از 
تفاهم نامه  امضای  به  رسیدن  برای  مرحله  پنچ  تعیین 

کستان، سیاسی است.  استخباراتی با پا
گاهان حقوقی می گوید  فاروق بشر، استاد دانشگاه و از آ
تاییدی  نیازمند  تفاهم نامه  اساسی  قانون  بنیاد  بر  که 
گفت: » تفاهم نامه، از نظر  شورای ملی را ندارد. آقای بشر 
که دارد معنوی  حقوقی، اجبارآور نیست. یگانه مویده ا ی 
مراحل  آمده،  میان  به  که  حساسیتی  به دلیل  و  است 
کثر مخالفت ها،  پنج گانه را تذکر داده اند.« بشر افزود: »ا
این که  به خاطر  ندارد؛  حقوقی  جنبه ی  و  است  سیاسی 
امضای تفاهم نامه برای تاییدی به شورای ملی نمی رود. 
بنابر  ندارد،  اجباری حقوقی  تفاهم نامه چون جنبه  این 

کار درستی نیست.« آن ارجاع آن به شورای ملی اصال 
به  کارشناسان  از  دیگر  یک  ناطقی،  محمد  همین گونه 
که  مهم  تفاهم نامه های  امضای  در  که  است  باور  این 
به  جهان  کشورهای  از  شماری  با  گذشته  در  افغانستان 
که از  امضا رسانده است، هیچ یک از مراحله پنج گانه  

سوی امنیت ملی مطرح شده، در میان نبوده است.
مورد  در  که  حساسیت هایی  به دلیل  او،  به گفته   اما 
کستان به میان آمده  امضای تفاهم نامه استخباراتی با پا
ملی  وحدت  حکومت  رهبر  دو  موافقت  به  تنها  است، 

نیاز است.
قراردهایی  همان  یا  و  »تفاهم نامه  افزود:  ناطقی 
که افغانستان داشته در هیچ کدام شان  استراتژیک و مهم 
امضای  مورد  در  اما  است.  نشده  طی  یادشده  مراحل 
که وجود دارد،  کستان به دلیل حساسیتی  تفاهم نامه با پا

توافق رهبران حکومت وحدت ملی مهم است.«
روی  حکومت  رهبران  هرگاه  می کند  کید  تا اما  ناطقی 
از  که  است  بهتر  باشند،  نداشته  نظر  توافق  تفاهم نامه 

کنند. امضای آن صرف نظر 

کستانی  پا و  افغان  جوانان  که  کرد  کید  تا وی  دریابند. 
قرار  بحث  مورد  را  اجتماعی  و  فرهنگی  مسایل  بیشتر 
تا از طریق فرهنگ و اجتماع بتوانند زمینه  خواهند داد 
سازند.  فراهم  را  کستان  پا و  افغانستان  میان  نزدیکی 
کشور مشترکات بسیار زیاد دارند  گفت: »دو  آقای علمی 
را  مشترکات  همین  جوانان،  طریق  از  می خواهیم  ما  و 
کستان  پا و  افغانستان  امروز  بسازیم.  واضح  مردم  برای 
کشور  هر دو  که  از هم دیگر دور شده می روند در حالی  
مشترکات زیادی دارند. بنا جوانان می خواهند پلی بین 
که  کستان باشند و سوءتفاهم هایی را  مردم افغانستان و پا

کنند.« وجود دارد، برطرف 
که  کستانی  پا جوانان  از  امتیاز  سمینه  همین حال،  در 
نزدیک  که  می گوید  کرده،  شرکت  کابل  گفتگوی  در 
تشکیل  جوانان  را  کستان  پا جمعیت  درصد  شصت  به 
مصونیت  آینده  در  که  می خواهد  قشر  این  و  می دهند 
کستانی می  توانند  که جوانان پا گفت  داشته باشد. وی 
با  کستان  پا نزدیکی  به منظور  را  گسترده ای  بحث های 
که  می گوید  امتیاز  خانم  کنند.  راه اندازی  افغانستان 
تشکیل  را جوانان  کستان  پا و  افغانستان  نفوس  کثریت  ا
را  جنگ  سیاست  کشور  دو  هر  جوانان  و  می دهند 
و  مصونیت  به خاطر  »جوانان  افزود:  وی  نمی خواهند. 
که به صلح بینجامد به پیش  آینده خود تمام راه هایی را 
اجتماعی  و  مدنی  جامعه  نهادهای  بیشتر  در  می برند. 
جوانان نقش دارند و این جوانان به خاطر آینده خود به 

صلح منطقه ای فکر می کنند.«
و  افغان  جوانان  از  شماری  که  است  بار  نخستین  این 
موجود  چالش های  و  فرصت ها  روی  مستقیما  کستان  پا

کستان باهم بحث می کنند. میان افغانستان و پا
دو  نزدیکی  برای  کستان  پا و  افغان  جوانان  تالش های 
که اخیرا دولت افغانستان  کشور در حالی صورت می گیرد 
گسترش روابط با دولت  نیز اقدامات جدیدی به منظور 
گرفته است. یکی از این اقدامات،  کستان روی دست  پا
موافقت نامه  امضای  برای  افغانستان  دولت  تالش 

کشور است. همکاری میان ادارات استخباراتی دو 
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برای این سه  را  ترانزیتی و تجاری  تازه  کریدور  ایران  هند- 
آسیای  در  هند  محدودیت  گسترش  با  می سازد.  مهیا  کشور 
جنوبی ناشی از سرمایه گذاری های چین در نپال، سریالنکا 
اقتصادی  برنامه های  در  زدایی  مرکزیت  نوعی  کستان؛   پا و 
بر این اساس هند در حوزه  هند در منطقه تعقیب می شود. 
به  اتصال  برای  تازه  کریدور  راه اندازی  به  خاورمیانه تالش 
آسیای مرکزی تا اروپای شمالی را دارد. از این رو، افغانستان 
هند  ایجابی  نقش  نمی تواند  اقتصادی اش  برنامه های  در 
در  افغانستان  شمولیت  بگیرد.  نادیده  چین  کنار  در  را 
آینده  دهه های  برای  هند،  ترانزیتی  و  اقتصادی  برنامه های 
راه های  جستجوی  در  چین  که  همان طور  است.  حیاتی 
است؛  سرمایه گذاری  حال  در  و  است  برآمده  انرژی  تامین 
منابع  به  خود،  اقتصادی  دوامدار  رشد  تضمین  برای  هند 
مصرف  بازارهای  هم چنین  و  دوام دار  معدنی  و  انرژی 

ضرورت دارد. 
به  آینده،  سال های  برای  انرژی  تامین  راه های  جستجوی 
تبدیل  آسیایی  قدرتمند  کشور  دو  این  میان  رقابتی  پدیده 
اقتصادی  برنامه های  از  نبردن  بهره  این رو  از  است.  شده 
هند و شمولیت نیافتن افغانستان در برنامه های اقتصادی و 
کشور، ما را از فرصت های اقتصادی  سرمایه گذاری های این 

کرد.  سرشاری در منطقه دور خواهد 
افغانستان بر اساس موقعیت حساس خویش مجبور به اتخاذ 
کثیرالمحور است. بر اساس این سیاست از یک سو  سیاست 
کدام  هر  که  منطقه  کشورهای  با  روابط  داشتن  به  مجبور 
و  دارد  مشترک  و  موازی  اختالف  زا،  متعارض،  نگرش های 
کشورهای فرا منطقه برقرار  در سوی دیگر روابط خویش را با 
موازنه  استراتژی  بر اساس  که  روابط الزم است  این  کند. در 
توازن  منطقه  کشورهای  با  را  روابط خویش  منفی،  و  مثبت 
کشورهای دارای منافع  که به یکی از  ببخشد. به هر میزانی 
کشور  کشور دیگر امتیاز می دهد، مجبور است به  متعارض با 
بنابراین  است.  صادق  نیز  آن  باالعکس  و  دهد  امتیاز  دیگر 
خارجی،  سیاست  اهداف  سازگاری  و  متحد سازی  برای 
سیاست  متغیرهای  تاثیرپذیری  و  تاثیرگذاری  تا  است  الزم 

گرفته شود.  خارجی نسبت به یک دیگر در نظر 
در  را  چین  و  هند  نقش  نمی تواند  افغانستان  حال  این  با 
در  مادامی  که  بگیرد.  نادیده  منطقه  اقتصادی  تعامالت 
قدرتی  مثابه  به  هند  نقش  برژنسکی،  شطرنج  بزرگ  تخته 
انکار ناپذیر اقتصادی نمی تواند در سیاست خارجی امریکا 
نمی تواند  کشور  این  که  است  روشن  شود؛  گرفته  نادیده 
افغانستان  منطقه ای  دیپلوماسی  شطرنج  صفحه  در 
توسعه گرای  مولفه های  بر اساس  گر  ا شود.  گرفته  نادیده 
خنثاسازی،  کنیم،  تفسیر  را  اقدام  این  خارجی  سیاست 
مهم ترین  هنجار سازی  و  همراه سازی  حساسیت زدایی، 
باشند.  می توانند  افغانستان  خارجی  سیاست  مولفه های 
لزوم طرح خنثاسازی تهدیدات و حساسیت زدایی در تعامل 
کشورهای منطقه  کستان نباید اصل تفاهم سازنده را با  با پا
با  اولویت اقتصادی  بر اساس  ببرد. تفاهم سازنده  زیر سوال 
پل  یک  مثابه  به  را  افغانستان  می تواند  منطقه،  کشورهای 

کند.  زمینی و ترانزیتی به یک هنجار تبدیل 

کشورهای منطقه را می توان در  تعامالت افغانستان در قبال 
تفکیک  فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی-  حوزه  سه 
با یک دیگر  گسستنی  از این حوزه ها پیوند نا کدام  کرد. هر 
که یکی از این حوزه ها بر حوزه دیگر تاثیر  دارند، در صورتی 
سیاست  اهداف  که  شد  خواهد  گفته  باشد،  داشته  منفی 
بودن  منسجم  و  هماهنگ  است.  نبوده  متحد  خارجی 
و  مالی  تکنالوژیک،  اقتصادی،  امنیتی،  سیاسی-  اهداف 
گفته  تجاری یکی از ویژگی های سیاست خارجی است. نا
که شاید برخی از اهداف با شکست مواجه شود  پیداست، 
از اهداف پیشرفت چشم گیری داشته باشد.  و برخی دیگر 
اما نباید حوزه یک سیاست منجر به بروز چالش در حوزه 
در  که  حوزه ها  از  یکی  در  تفریط  یا  و  افراط  گردد.  دیگر 
کارآمدی  حوزه های دیگر تاثیر منفی به همراه داشته باشد، 
گفته  اواخر  این  در  می دهد.  کاهش  را  خارجی  سیاست 
در  نظامی  افغانستان  و  امنیتی  سیاست های  که  می شود 
کستان حوزه اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار داده  تعامل با پا

است. 
سرمایه گذاری  از  هند  هندی،  رسانه های  گزارش   بر اساس 
بیش از ۱۰ میلیارد دالری خویش در معدن آهن حاجیگک 
کرده است. در تجزیه و تحلیل مولفه های سیاست  صرف نظر 
خارجی، این موضوع بیانگر تاثیر سلبی سیاست های امنیتی 
از  بیش  طول  در  می باشد.  ما  اقتصادی  سیاست های  بر 
گذشته، هند نقش ایجابی بر اساس حمایت های  یک دهه 
هند  است.  داشته  افغانستان  درونی  تعامالت  در  خود، 
در  عضویت  برای  افغانستان  حامی  سیاسی  بزرگ ترین 
پازل های  از  یکی  جنوب–  اقتصادی  تعامالت  و  سارک 
هویت اقتصادی و سیاسی افغانستان- بوده است. هند طی 
جمله  از  بازسازی،  مختلف  پروژه  های  گذشته  سال های 
هرات  در  سلما  بند  بازسازی  دالرام،  زرنج-  جاده  ساخت 
تطبیق  افغانستان  را در  پارلمان  و ساخت ساختمان جدید 
کرده است. هم چنین حمایت های هند در طول این سال ها 
تعهد  را  میلیارد دیگر   2 و  دالر می رسد  میلیارد   2 از  بیش  به 

سپرده است. 
در این راستا هند و افغانستان در سال 2011 میالدی، پیمان 
و  کردند  امضا  نیز  را  استراتژیک  بلند مدت  همکاری های 
نخست  مقام  در  هند  عمومی،  آمار سنجی های  بر اساس 
کشورهای دوست افغانستان شناخته شده است. هم چنین 
با  اقتصادی  روابط  گسترش  به  ویژه ای  نگاه  کشور  این 
در  افغانستان  عضویت  از  همین رو  از  و  داشته  افغانستان 
)سارک(  آسیا  جنوب  اقتصادی  همکاری های  سازمان 
کرد. افغانستان در سال 2007 عضویت این سازمان  حمایت 
و تجاری  اقتصادی  روابط  آن،  از  و پس  آورد  به دست  را 
فراهم سازی  با  هند  نهاد.  گسترش  به  رو  کشور  دو  میان 
به صورت  امنیتی  حوزه  در  کمک ها  دیگر  و  چرخبال  سه 
افغانستان  برای  برازنده ای  نقش  غیر مستقیم  و  مستقیم 

داشته است. 
مرز  نداشتن  علت  به  افغانستان  و  هند  دیگر،  سوی  در 
بندر  هستند.  سه جانبه  برنامه های  طرح  به  مجبور  مشترک 
که با شمولیت افغانستان-  چابهار برنامه سه جانبه ای است 
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سیاستخارجیتوسعهگرا
درتعاملباهندوپاکستان

الگوی  گفت،  کستان  پا پارلمان  در  بود،  نخست وزیر 
او  است.  طالبان  الگوی  او،  نظر  از  حکومت  آرمانی 
کستان  کنونی پا در آن زمان می خواست نظام حقوقی 
طالبانی  است،  بریتانیا  حقوقی  نظام  از  برگرفته  که  را 
از  حمایت  در  کستانی  پا سیاستمدار  هیچ  بسازد. 
دیگر  نهاد  با  هم  نهادی  هیچ  نکرد.  تردید  طالبان، 
ارتش  تصمیم  هم  سپتامبر  یازده  از  پس  نشد.  درگیر 
امریکا، مورد مخالفت جدی  از  کستان در حمایت  پا

واقع نشد. 
موالنا  حزب  که  می کردند  تصور  طالبان  زمان  آن  در 
احمد  حسین  قاضی  مرحوم  تنظیم  و  فضل الرحمان 
که  می کنند  وارد  کستان  پا ارتش  بر  فشاری  چنان 
کنار بگذارد. اما احزاب مذهبی  هم سویی با امریکا را 
کردند.  کتفا  کستان به برگزاری چند تجمع اعتراضی ا پا
کستان در قبال افغانستان  سیاست امنیتی هندمحور پا
که حاال روی دست است و حمایت از طالبان در  هم 
دولتی  نهاد های  تمام  توافق  مورد  دارد،  قرار  آن  محور 
کستان  پا ارتش  جدی  منتقدان  حتا  است.  کستان  پا
توازن  که  می کنند  توصیه  افغانستان  دولت  به  هم 
در  دهد.  قرار  مدنظر  هند  با  روابط  در  را  هوشمندانه 
که حکومت دموکراتیک و  گفته می شود  حال حاضر 
کستان با سیاست امنیتی هندمحور در قبال  منتخب پا
افغانستان موافق نیست، اما با آن هم دیده نشده است 
کستان صادر  که نوازشریف یک اعالمیه علیه ارتش پا

کشور ما داستان برعکس است.  کند. اما در 
کستانی ما بسیار آشفته است. پس از اعالم  سیاست پا

وضعیت  استخباراتی،  تفاهم  یادداشت  امضای  خبر 
دولتی  نهاد  یک  که  است  شده  درهم  و  برهم  چنان 
نظر  اختالف  می دهد.  اعالمیه  دیگر  نهاد  علیه  ما 
امری  دولت  درون  در  شخصیت ها  و  نهاد ها  میان 
این  اما  می باشد،  چنین  دولتی  هر  در  است.  طبیعی 
در  هم چنان  خارجی  سیاست  حوزه  در  اختالف ها 
پرده می ماند و از جلسات رسمی  بیرون نمی شود. اما 
گذشته هر گز  کشور ما در همین چند روز  این قاعده در 
رعایت نشد، سران حکومت وحدت ملی روند طبیعی 
پالیسی سازی را رعایت نکردند و نهادهای دولتی هم 

اصل اطالع رسانی هماهنگ را به فراموشی سپردند. 
کردند  مقام های حکومتی اظهار نظرهای ضد و نقیض 
کردن را شروع  و به تعقیب آن نهاد ها بازی اتهام وارد 
کردند. این رفتار هیچ توجیه عقالنی ندارد. هم چنان 
هیچ  باشد،  داشته  وضعیتی  چنین  که  را  حکومتی 
خارجی  بازیگران  نمی گیرد.  جدی  خارجی  بازیگر 
تالش می کنند تا نهاد های چنین حکومتی را بیشتر به 
گل آلود، ماهی بگیرند.  جان هم بیندازند و از این آب 
همه  تا  می کردند  عمل  به گونه ای  باید  حکومت  سران 
نهاد ها، از ابتکارات شان در حوزه سیاست خارجی و 

کستان حمایت می کردند.  در تعامل با پا

در  کشور  منافع  تامین  درونی،  محکم  انسجام  بدون 
سیاست  بسیاری ها  است.  محال  خارجی  روابط 
خارجی را بازتاب سیاست داخلی می دانند. ضمانت 
میزان  خارجی،  سیاست  عرصه  در  توافق ها  اجرای 
قدرت دولت ها است. انسجام و هماهنگی در داخل 
خارجی  سیاست  اهداف  پی گیری  که  می شود  سبب 
نهاد های  و  سیاسی  نخبگان  سطح  در  شود.  ساده تر 
دولتی باید روی اهداف سیاست خارجی و روش های 
کلی وجود داشته باشد.  رسیدن به این اهداف توافق 
میزان  از  مرحله ای،  هر  در  کستان  پا افغانی  سیاست 
کشور برخوردار  باالی پشتیبانی اجتماعی در داخل آن 
کستان در تطبیق  بوده است. تمامی  نهاد های دولت پا

کرده اند.  این سیاست به صورت هماهنگ عمل 
سهم  هم  کشور  این  سیاسی  جریان های  و  احزاب 
بود  روزگاری  کرده اند.  ادا  سیاست   این  در  را  خود 
ارضی  ادعای  برابر  در  دفاعی  موضع  در  کستان  پا که 
کستان  پا نهاد های دولت  تمام  قرارداشت.  افغانستان 
سیاست  این  با  کشور،  آن  سیاسی  احزاب  شمول  به 
آن  در  کستان  پا دیپلوماسی  مبارزه می کردند. دستگاه 
کرد  کابل را از غرب تجرید  که  کرد  زمان چنان عمل 
کمک های شوروی ساخت.  و افغانستان را متکی به 
کشورهای غربی در سال  که سران  اسناد نشان می دهد 
افغانستان  زمامداران  به  کستان  پا کشور  تشکیل  اول 
کابل-  روابط  بهبود  به  آنان  کمک های  که  می گفتند 
کستان در یک مرحله دیگر  اسالم آباد مشروط است. پا
از ذوالفقار  پناه داد.  افغانستان  به جنبش اسالم گرای 

مالامام های  تا  گرفته  وقت  نخست وزیر  بوتو،  علی 
کشور، با این سیاست موافق بودند.  عادی آن 

خلق  دموکراتیک  حزب  کمیت  حا علیه  جنگ  در 
نهاد های  تمام  هم،  افغانستان  بر  شوروی  سلطه  و 
این  کستانی  پا مالی  بودند.  هماهنگ  کستانی  پا
کستانی  پا دیپلومات  و  می کرد  دینی  توجیه  را  جنگ 
کشورهای غربی مصروف البی گری برای  در پایتخت  
کستانی  آن بود. در ایجاد طالبان هم همه نهاد های پا
مشترکی  وجه  هیچ   که  بوتو  بی نظیر  بودند.  هماهنگ 
گرفت. در آن  گروه لقب  با طالبان نداشت، مادر این 
زمان حزب بوتو با حزب موالنا فضل الرحمان موتلف 

پارلمانی هم دیگر بودند. 
بوتو،  بی نظیر  حکومت  داخله  وزیر  بابر،  نصیراهلل 
که آقای بابر به  مسوول پروژه طالبان بود و روشن است 
گزارش می داد. بی نظیر در سرمایه گذاری  بی نظیر بوتو 
که با مکتب رفتن دختر هفت ساله  گروهی  بر طالبان- 
نداد.  راه  خودش  به  تردیدی  هیچ  داشت-  مشکل 
که  است  دسترس  در  سال ها  آن  در  او  مصاحبه های 
کند و  می گوید نمی تواند برای دولت آقای ربانی مبارزه 
کستان از حمایت اجتماعی برخورداراند.  طالبان در پا
هم   1998 سال  در  کنونی  نخست وزیر  نوازشریف، 

هیچطرفیچنینحکومتی
راجدینمیگیرد
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بعد به کابل منتقل گردند. 
زلزله در مسیر سالنگ،  از  ناشی  اثر برف کوچ های  بر 
شبکه های  اکثر  و  شده  قطع  کلی  به طور  شهر  برق 
مخابراتی نیز قادر به خدمات دهی نیستند. این امر باعث 
با مردم مناطق مختلف  ارتباط گرفتن  غیر ممکن شدن 

شده است. 
اکثر  تعمیر  که  می رساند  هم چنین  گزارش ها 
ایجاد  غیر معیاری  به گونه  که  نیز  مهم  بیمارستان های 
عمال  و  شده  آسیب  دچار  عمده  به صورت  شده اند 
هیچ مرکز درمانی مشخصی ظرفیت خدمات رسانی را 
به صورت  اطفاییه که  مراکز  ندارد.  به آسیب دیدگان 
پراکنده در شهر موقعیت دارند عمال مصروف نجات 

نیروهای خود از زیر آوار هستند. 
حد  از  بیش  گسترش  به خاطر  تلفات  آمار 
باال  غیر پالنی  ساحات  و  غیر معیاری  ساخت و سازهای 
رفته است. این در شرایطی است که در مرکز شهر اکثر 
بلندمنزل های ساخته شده با تخریب صد درصد مواجه 
شده اند. یکی از کارشناسان زلزله شناسی به خبرنگاران 
گفته است که عدم مطالعات دقیق خطر زلزله مخصوصا 
مساله تشدید قوت امواج زلزله در خاک های سست و با 
ضخامت باال باعث شده است که این تعمیرها نسبت به 
ضرایب غیر واقعی زلزله مقاوم سازی شوند در صورتی 
که انرژی زلزله در عمل خیلی بیشتر از رقم های فرض 

شده به این ساختمان ها اعمال شده است.
همان گونه که در متن خبر اشاره شد، به دلیل سردی هوا 
به کوچه ها و سرک ها کشانده اند  را  مردمی  که خود 
آب  نبود  می باشند.  سرمازدگی  خطر  در  به شدت 
آسیب های  مناسب  غذایی  ذخیره  و  صحی  آشامیدنی 
ناشی از سرما را بیشتر می کند. در صورت عدم وقوع 
یک معجزه، جهان با یک فاجعه بزرگ انسانی رو به رو 

خواهد شد.
ساکنین شهر نیز دچار سردرگمی  عجیبی هستند. عدم 
شرایطی  چنین  در  باید  که  کارهایی  از  آنان  آگاهی 
انجام دهند باعث شده است که در کنار غم از دست 

خود  به  عملی  جنبه  کشور  دو  استخبارات  روسای 
می گیرد. عصر روز پنج شنبه آقای غنی از حدود هشتاد 
هدف  کرد.  میزبانی  ارگ  در  سیاسی  مقامات  از  تن 
با  این نشست مشوره در مورد همکاری های صلح  از 
پاکستان اعالم شد. اما ظاهرا پیام اشتراک کنندگان این 

بوده که در برابر پاکستان با احتیاط بر خورد شود. 
واضح  افغانستان  در  را  دو چیز  تفاهم نامه  این  امضای 
هرم  راس  در  جدی  اختالف های  نخست  ساخت. 
قدرت بر سر چگونگی گفتگو با پاکستان وجود دارد. 
حکومت وحدت ملی نتوانست اختالف نظر ها را پنهان 
حکومت  در  رسمی  مقام های  از  یک  هر  نگهدارد. 
با  را  خود  دیدگاه  آشکارا  به صورت  ملی  وحدت 
در  که  داد  نشان  موضع  این  کردند.  شریک  رسانه ها 
ندارد.  وجود  واحدی  صدای  ملی  وحدت  حکومت 
ضعف  یک  می تواند  موجود  فضای  در  وضع  این 
پاکستان درک کرد، که  آید.  به شمار  کالن سیاسی 
بر خوردار  آسیب پذیری   از  افغانستان  پیمانه ای  چه  تا 

و  از سرما  نجات جان خود  به خاطر  عزیزان شان  دادن 
درگیری ها  به  دست  گرمایشی  وسایل  و  آذوقه  تهیه 
این  در  نجات  عملیات  هر گونه  بزنند.  آشوب ها  و 

هرج و مرج غیر ممکن به نظر می رسد.
گزارش ها حاکی از آن است که برخی والیات مرزی 
با توجه به وخامت اوضاع و عدم موجودیت حکومت 
از  شده  حمایت  مسلح  نیروهای  تصرف  به  سرعت  به 
سوی کشور همسایه در آمده است و بیم این می رود 
مرکزی،  حکومت  فلج شدگی  دوام  صورت  در  که 
و  محلی  حکومت های  تشکیل  با  روند  این  گسترش 
دیگر  کشور  یک  به  پیوستن  یا  و  خود مختاری  اعالم 
تمامیت ارضی افغانستان را با خطر جدی مواجه سازد.

آگاهی  با  و  باال  متن  خواندن  با  عزیز  هموطنان  قطعا 
زیادی  سوال های  حادثه ای  چنین  وقوع  عدم  از  کامل 
این  مهم ترین شان  شاید  است.  ذهن شان خلق شده  در 

باشد که هدف از نوشتن این متن چیست؟
افغانستان با توجه به قرارگیری بر روی کمربند جهانی 
به  زلزله های  تاریخچه  به  نگاهی  با  همین طور  و  زلزله 
محل  قطع  به طور  گذشته  قرن های  در  پیوسته  وقوع 
وقوع زلزله های بزرگ و کوچکی هست و خواهد بود. 
شهر کابل نیز سابقه وقوع زلزله های مخرب و بزرگ را 
داشته است و زمینه تکرار آن  را نیز دارا می باشد. این 
زلزله احتمالی که می تواند بزرگی یا قدرت زیادی هم 
داشته باشد هر لحظه ممکن است حادث شود. شب یا 

روز، امروز یا فردا، زمستان یا تابستان. 
اخیر  سالیان  در  طبیعی  حوادث  وقوع  دیگر  طرف  از 
مدیریت  بخش  در  افغانستان  که  داد  نشان  وضوح  به 
دارد.  جدی  ضعف  حوادث  این  از  ناشی  بحران های 
زیرساخت های ضعیف در بخش انسجام حکومتداری، 
شاهراه های ارتباطی و تدارکاتی، انتقال برق و آبرسانی 
و همین طور خدمات صحی و ایمنی افغانستان را از این 

نگاه آسیب پذیر ترین کشورها ساخته است.
چنین  وقوع  صورت  در  که  این جاست  اساسی  سوال 
برای  داد؟  خواهد  رخ  ناگوار  اتفاقات  چه  حادثه ای 
وقوع این حادثه که خیلی غیر محتمل نیست چه تدبیری 
سنجیده ایم؟ آیا آمادگی های الزم برای کاهش اثرات 
و خطرات این اتفاق داریم؟ در برنامه ریزی های مربوط 
انتقال نیرو چه مقدار وقوع این  به شاهراه ها و خطوط 
مقدار  چه  می گیریم؟  یا  گرفته  نظر  در  را  حوادث 
انجام  حوادث  این  خطرات  شناخت  برای  مطالعات 
آموزش های  می شد؟  انجام  باید  مقدار  چه  و  داده ایم 
اندازه به مردم داده  عمومی  برای چنین حاالتی تا چه 
ما  دیگر  بزرگ  شهرهای  یا  کابل  شهر  است؟  شده 
مشابه  بحران های  مدیریت  در  بر اساس سهولت  چقدر 

پالن ریزی شده است؟
به حال کشور  این است که خدواند  نویسنده  آرزوی 
عزیزمان لطف کند و تا ما آمادگی مقابله با این حادثه 

را پیدا نکردیم وقوع آن را به تاخیر بیندازد.

می باشد. از جانب دیگر حساسیت ها در برابر پاکستان 
از  به جانبداری  متهم  نیز اشکار شد. حتا رهبرانی که 
پاکستان بودند، به صورت آشکارا علیه این تفاهم نامه 

موضع گرفتند. 
واکنش ها  رسانه ای  بحث های  و  سیاسی  محافل  در 
بسیار واضح وجدی بیان شد. البته فراموش نباید کرد 
از مخالفان  که تمام مخالفان یک نیت ندارند. برخی 
اهداف سیاسی خود را دارند. شاید برای نمونه حلقه 
به آقای کرزی در فکر اهداف سیاسی خود  نزدیک 
به  بار   21 حد اقل  خود  زمان  در  کرزی  آقای   باشد. 
همسایه  با  سیاسی  هم زبانی  اما  رفت  پاکستان  سراغ 
بنا  اخیر  ماه های  در  که  افراد  برخی  نکرد.  پیدا  خود 
به دالیلی از قدرت رانده شده اند نیز در جمع منتقدان 
جدی تفاهم نامه قرار گرفته و در صدد تخریب روند 
می باشند. در این میان برخی افراد دیگر بر اساس تجربه 
مردم  که  قربانی هایی  و  پاکستان  سیاسی  بازی های 
قضیه  تمام  نگرانی  با  شده اند  متحمل  دهه  چند  در 
از  افراد  این  می دهند.  نشان  واکنش  کرده  دنبال  را 
سال های  و  طالبان  حاکمیت  زمان  در  پاکستان  رفتار 
اخیر به عنوان نمونه یاد می کنند. با این همه باگذشت 
نزدیک به ده روز هنوز واضح نشده است که داستان 

امضا از چه قرار بوده است.
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غیر ممکن  را  کوتاه  زمان  مدت  در  دولتی  بلند رتبه 
ساخته است.

ساحات  در  مخصوصا  کوچه ها  و  سرک ها  اکثر 
را تشکیل  بافت شهری  از  غیر پالنی که حجم وسیعی 
بلندمنزل های  تخریب  به خاطر  مشابه  به گونه  می دهد 
اکثر  تقریبا  و  شده اند  استفاده  غیر قابل  کنارشان 
دالیل  به  شهر  مختلف  مناطق  بین  ارتباطی  مسیرهای 

مشابه مسدود می باشند.
به  پاسخ  در  قندهار  و  هرات  بلخ،  والیت های  والیان 
وضعیت  این  پیش بینی  عدم  از  خبرنگاران  تماس های 
در الیحه وظایف شان گفته اند و اذعان داشتند که باید 
منتظر هدایت مرکز برای مدیریت امدادرسانی ها باشند، 
هر چند که به گفته این والیان ظرفیت این والیت ها فقط 
برای حاالت اضطرار خود والیات تدارک دیده شده 
است و برای امداد رسانی به سطح این حادثه آمادگی ها 
از مسیر  انتقاالت  بلخ می گوید که  نیست. والی  کافی 
مواد  تمام  نیاز  صورت  در  و  است  غیر ممکن  سالنگ 
باید از طریق سرک حلقوی به هرات و بعد به قندهار و 

هر یک رسما واکنش نشان دادند. در مجلس شورای 
مطرح  گستره  و  جدی  به صورت  اعتراض ها  نیز  ملی 
معاون  که  شد  مطرح  آن  از  پس  جدی  نگرانی  شد. 
اول داکتر عبداهلل گفت: »آقای عبداهلل از طریق حامد 
افراد  است.«  شده  خبر  تفاهم نامه  این  متن  از  کرزی 
حضور  در  که  »آنچه  می گویند:  عبداهلل  به  نزدیک 
امضا شده  که  آنچه  با  بود،  نشانی شده  عبداهلل  داکتر 
تفاوت دارد.« همین امر سبب شد که در نشست شورای 
امنیت بر سر این که چه کسانی در جابه جایی محتوایی 
سند نشانی شده دست داشته اند بحث شود. حکومت 
پس از آن که در یافت این کار حساسیت های بزرگ 
سیاسی را در پی داشته است، تالش کرد تا به فضای 

خلق شده خاتمه بخشد. 
با  امنیت  شورای  ارشد  مقام های  که  نشستی  در 
مسووالن رسانه ها داشت با صراحت تمام تاکید کرد 
بر رسی  از  بعد  و  است  اولیه  مرحله  در  هنوز  سند  که 
توسط رییس جمهور، مشوره بزرگان سیاسی و امضای 

زلزله ای با قدرت 7.3 درجه ریشتر کابل را تکان داد. 
این زلزله شدید که در ساعت دو و چهل دقیقه صبح 
گذاشته  جای  بر  بی شماری  تلفات  پیوست،  وقوع  به 
آمار  می گذرد،  آن  وقوع  از  ساعاتی  که  فعال  است. 
تخمین زده شده  نفر  از سه صدهزار  بیش  کشته شده ها 
اداره  در  اختالالت  و  شدید  سرمای  علت  به  است. 
امدادرسانی، احتمال افزایش این تلفات باالست. برخی 
کارشناسان حوادث طبیعی حتا تخمین می زنند که این 
روزهای  طول  در  کشته  میلیون  یک  از  بیش  به  آمار 

آتی برسد.
گرفته  شدت  وقتی  موقع  به  امداد رسانی  از  نا امیدی 
عمال  مربوطه  ادارات  و  وزارت خانه ها  اکثر  که  است 
موقعیت  از  دقیقی  اطالع  هیچ کس  و  هستند  غیر فعال 
رسیده،  گزارشات  طبق  ندارد.  ادارات  این  مسوولین 
ریاست جمهوری  ارگ  به  منتهی  مسیرهای  اکثر 
تخریبات  به خاطر  است،  مانده  سالم  حدودی  تا  که 
بلندمنزل های حاشیه سرک ها و ریختن آوار مسیر تردد 
اراکین  آمدن  هم  گرد  عمال  و  است  گردیده  مسدود 

افشای امضای تفاهم نامه تبادل اطالعاتی با استخبارات 
شده  بدل  کشور  در  سیاسی  داغ  بحث  به  پاکستان، 
مقام های  از  یک  هر  که  است  تمام  هفته  یک  است. 
برای  اما  می دهند،  توضیح  مورد  این  در  حکومتی 
برای  است.  نشده  کشف  مفقوده  حلقه  هنوز  مردم 
نشر شده  خبرهای  ملی  امنیت  سخنگوی  بار  نخستین 
آقای  تایید کرد.  را رسما  تفاهم نامه  امضای  در مورد 
در  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی  صدیقی، 
یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »این تفاهم نامه 
میان دو کشور  اطالعاتی  با هدف گسترش همکاری 

امضا شده است.«
سخنگوی رییس جمهور غنی نیز در گفتگو با رسانه ها، 
امضای تفاهم نامه با پاکستان را تایید کرد. تایید رسمی 
این خبر واکنش های گسترده ای در محافل سیاسی به 

همراه داشت. 
پیشین  رییس جمهوری  و  ملی  امنیت  پیشین  روسای 

حلقهمفقودهدرامضایتفاهمنامه

زلزلهایباقدرت7.3ریشتردرکابل
بهوقوعپیوست

خبرعاجل:

 داکتر ابراهیم جعفری، استاد دانشگاه
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دشمنان افغانستان چگونه 
مسلح می شوند؟

 دای چوبانی
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نیوزویک صحبت کرده اند از ما خواهش کرد که از 
اسلحه  تعداد  چه  این که  دانستن  نشود.«  برده  نامی   او 
برای  افغانستان  پولیس  و  ارتش  نیروهای  امریکایی 
احمدزی،  به گفته  است.  سخت  شده،  فروخته  طالبان 
عین همین موضوع در زمان حضور نیروهای شوروی 
در دهه 1980 میالدی نیز اتفاق افتاده بود. در آن، زمان 
سربازان جنگ افزار های خود را به دالیل مختلف مثل 
می فروختند.  مجاهدین  برای  سیاسی  حفاظت  و  پول 
افغان  پیلوت  یک  واقعه ها،  این  از  یکی  در  مثال 
هلی کوپتر روسی اش را خارج از مرز در پاکستان پایین 

کرد و آن را فروخت.
قبل از این که نیروهای امریکایی سال گذشته افغانستان 
را ترک کنند، در بعضی از جاها توسط جنگ افزار های 
نخستین  شدند.  زخمی   و  کشته  طالبان  داشته  دست 
امریکا  نظامی  جنگ افزار های  موجودیت  از  گزارش 
نزد طالبان در سال 2009 میالدی منتشر شد، نیروهای 
اجساد  کنار  در  را  امریکایی  جنگ افزار های  ایتالف 
بعد  اما  کردند.  پیدا  بودند  شده  کشته  که  شورشیان 
از سال ها، ظاهرا دیده می شود که مشکل به طور قوی 
امنیتی  سربازان  روزها،  این  در  است.  یافته  گسترش 
افغانستان از موضوعاتی صحبت می کنند که در موارد 
زیادی، در میدان های نبرد با دشمنانی روبه رو می شوند 

که با جنگ افزار های مثل خود شان مجهز هستند. 
سال گذشته، یکی از باز رس های امریکایی فاش کرد 
برای  که  را  جنگ افزار   465000 حدود  پنتاگون  که 
نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده بود از دست داده 
است. یک بخش از مشکالت مربوط حفاظت و ثبت 
امریکا می گردد. بخش زیادی از سریال نمبر هایی که 
اشتباه  به صورت  دارد،  وجود  جنگ افزار ها  این  روی 
در دو دیتابس وارد شده است. این بازرس هم چنان در 
یافته است که حدود 80000 اسلحه کالشینکوف که 
با  ام16- تعویض کرده بود، ظاهرا به  پنتاگون آن را 

نیروهای امنیتی افغانستان داده نشده است.
»در صورتی که  بازرس سیگار می گوید:  برون  آقای 
داشته  خود  اسلحه  انبار خانه  در  اسلحه   80000 شما 
این   10000 بنا  باشید،  عاجز  آن ها  ثبت  از  اما  باشید، 
اسلحه ها می تواند فروخته شود و بد بختانه کسی هم از 
اضافه  برون  آقای  هم چنان  نشود.«  باخبر  موضوع  این 
بازبینی  برای  مواردی  در  افغان  مقامات  که  می کند 
به گفته  می کنند.  ایجاد  موانع  سالح  ذخیره های  از 
باید  تنها  است،  آشکار  و  مستقیم  فساد  یک  »این  او 

مقامات  مواردی،  در  کرد.«  قضاوت  خانه  بیرون  از 
امریکایی می گویند که همکاران افغان شان سالح هایی 
به  را  بنا آن ها  ندارند،  فرمایش می دهند که ضرورت 
درک  از  آن ها  که  را  پولی  می فروشند.  دشمنان شان 
کافی  برای شان  می آورند،  به دست  غیر قانونی  فروش 
است. آن هم در کشوری که عساکر ماهانه تقریبا 165 
هلمند  والیت  در  طالبان  فرمانده  دارند.  معاش  دالر 
می گوید که در این والیت یک ام16- حدود 5000 
تعداد  می گردد.  فروش  و  خرید  سیاه  بازار  در  دالر 
 40 ارزش  به  امریکا  ساخت  گلوله های  از  بی شماری 

الی 50 دالر فروخته شده است.
بازرسی هایی که در سطح بلند انجام شده نشان می دهد 
ساخت  سالح های  پولیس  فرماندهان  از  بعضی  که 
اجاره  به  شورشی ها  برای  حتا  را  خویش  امریکایی 
حمالت شان  به  آن  از  استفاده  با  آن ها  تا  می دهند 
را  اسلحه  شد  تمام  کار شان  این که  از  بعد  و  بپردازند 
برگردانند. به گفته مقامات امریکایی، شورشیان طالب 
نیروهای  از  اسلحه  دریافت  برای  را  جدیدی  راه های 
ارتباط  به صورت  ترس  و  ریسک  کدام  بدون  افغان 
مستقیم با نیروهای افغان شروع کرده اند. خلیل هوتک، 
یک مقام پولیس در والیت غزنی به انستیتوت صلح و 
جنگ در گزارش ماه دسامبر سال 2013 میالدی گفته 
شب،  جریان  در  که  داریم  واضح  نشان های  »ما  بود: 
طالبان خر های آموزش دیده را به پاسگاه های بازرسی 
می شود.  ایستاده  آن جا  در  خر  می فرستند.«  پولیس 
بسته  خر ها  باالی  و  می کند  بیرون  را  اسلحه  پولیس 
می کند، بعد خر از راهی که آمده بود باز می گردد و 

سالح را به طالبان می برد.«
از زمانی که سیگار بازرسی اسلحه را منتشر کرده است، 
اسلحه  دیتابس  تصفیه  پنتاگون  می گوید،  برون  آقای 
این اواخر مشکلی که در  اما در  را آغاز کرده است. 
مقابل تالش های امریکا در افغانستان وجود دارد، این 
است که وزارت خارجه امریکا گفته است کارمندان 
این کار  را در سال آینده کاهش خواهد داد.  سیگار 
در  امریکا  سفارت  پروسونل  کاهش  برنامه  قالب  در 
تنها  نه  حرکتی  چنین  شد.  خواهد  اجرا  آینده  سال 
باعث  بلکه  کرد  خواهد  زیرپا  را  قانونی  ضمانت های 
از بین رفتن استقالل این اداره نیز خواهد شد. برعالوه 
این کار باعث نظارت نشدن از تالش ها برای باز سازی 
افغانستان نیز خواهد شد. از سال 2002 میالدی به این 
طرف، امریکا 110 میلیارد دالر را برای اعمار افغانستان 
هزینه کرده است. این پول بیشتر از هزینه ای است که 
دوم  جنگ  از  بعد  غربی  اروپای  اعمار  برای  امریکا 
جهانی به مصرف رسانده است. در گزارش سال های 
اخیر سیگار میلیارد ها دالر در انواع فساد و کاله برداری 

از دست رفته است.
جان سوپکو، رییس اداره سیگار گفته است که دولت 
جدید افغانستان نسبت به دولت قبلی بیشتر به توصیه های 
این اداره ضرورت دارد. در ماه جنوری، بازرسان اداره 
سیگار دسیسه گران فروشی قراردادی های محلی افغان 
ارزش  به  که  نفت-  قرارداد  یک  ساختند.  آشکار  را 
 200 مبلغ  است-  گرفته  صورت  دالر  میلیارد  یک 
میلیون دالر باالی دولت افغانستان و مالیات دهندگان 
امریکایی گران تر تمام شده است. رییس جمهور غنی 
به زودی قرار داد متذکره را لغو کرد که این کار دولت 
را به مشکالتی نیز روبه رو ساخت. سوپکو گفته است: 
»شرایط کنونی 180 درجه با وضعیت زمان حامد کرزی 
موضوعات  تنها  نه  غنی  رییس جمهور  دارد.  تفاوت 
بلکه کار درست  فساد می گوید،  مورد  در  را  درست 
را نیز انجام می دهد.« تالش های غنی می تواند سرانجام 
جنگ افزار های  فروش  باالی  سخت گیری  باعث 
امریکایی برای طالبان شود. اما، این کار به عقیده آقای 
و  پنتاگون  بود.  نخواهد  ممکن  زودی ها  این  به  برون 
دولت افغانستان هر دو، نخست باید رد پای این فساد 
را ثابت کنند پیش از این که کدام تغییری وارد گردد. 
است.«  پایین  خیلی  اداره  »جوابگویی  می گوید:  برون 
در صورتی که فروش اسلحه و جنگ افزارهای نظامی 
کند،  پیدا  ادامه  هم چنان  افغان  امنیتی  سربازان  وسط 
برای همگان  آینده صورت خواهد گرفت،  در  آنچه 

مبهم و غیرقابل پیش بینی خواهد بود.

سال 2010 میالدی بود. جیفری بروند، بازرس پنتاگون 
دانشگاه  در  امریکایی،  سربازان  اسکورت  با  همراه 
در  است  شهری  جالل آباد  می زدند.  قدم  جالل آباد 
ساختمان های  سوی  به  آنان  پاکستان.  با  مرز  نزدیکی 
قدم  داشت  قرار  دانشگاه  محوطه  در  که  رنگ رفته 
ایستاد  را  برون  آقای  سربازی  اثنا،  این  در  می زدند. 
قرار  فاصله دور تر  را که در  تپه خاکی رنگی  او  کرد. 
بروند گفت:  آقای  به  سرباز  داد.  نشان  برایش  داشت 
شلیک  ما  سوی  به  خود  کالشینکوف  با  طالبان  »اگر 
می کردند جای نگرانی نبود. اما، ما می دانیم که آن ها 
ام- 16 دارند، و از آن تپه ما را مورد تیر اندازی قرار 

می دهند.«
نظامی  وسایل  از  یکی  ام- 16  اسلحه  دهه ها،  برای 
 اتوماتیک و عالی امریکایی بوده است. این اسلحه شعاع 
عمل، دو برابر کالشینکوف روسی دارد. بنا، طالبان نیز 
خواسته های  درباره  برون  آقای  می پسندند.  را  ام16- 
او  که  است.آن ها  کرده  پیدا  خوبی  شناخت  طالبان 
پر سر صدای  میدان هوایی  از  را مشایعت می کردند، 
حمله  با الی شان  جنگجویان  و  شدند  بیرون  بگرام 
تشخیص  را  شلیک  صدای  تجربه  با  نظامیان  کردند. 
جنگ افزار های  با  کاروان شان  باالی  طالبان  داده اند، 

امریکایی و سایر جنگ افزار ها شلیک می کردند.
محدود  راه  چند  از  تنها  طالب  دهشت افگنان 
این  می آورند.  به دست  را  امریکایی  جنگ افزار های 
را  جنگ افزار ها  این  موارد  از  بعضی  در  شورشیان 
معموال  اما،  می آورند.  به دست  پولیس  سربازان  از 
این  که  می کنند  ادعا  افغانستان  و  امریکایی  مقام های 
شورشیان جنگ افزار ها را از اعضای فاسد نیروی های 
فرماندهان  از  یکی  می کنند.  خریداری  افغان  امنیتی 
احمدزی-  دومش-  نام  می خواهد  تنها  که  ارتش 
عساکر  از  گروه های  تعداد  یک  می گوید،  شود  ذکر 
به  را  مختلف، جنگ افزار های شان  بازرسی  مراکز  در 
شورشیان می فروشند. از سوی دیگر یکی از فرماند هان 
فروش  برای  سیاه  بازار  یک  که  می گوید  طالب 
جنگ افزار های نظامی  امریکا وجود دارد. در این بازار 
نیز  ایران  همسایه  کشور  از  فروشندگانی  حتا  گاهی 

وجود دارند.
هلمند  جنوبی  والیت  در  طالب  فرماندهان  از  یکی 
می دانند  می کنند،  تجارت  که  زمانی  »مردم  گفت: 
جنگ افزار  ملی  ارتش  و  پولیس  از  چگونه  که 
با  که  کسانی  سایر  مثل  فرمانده،  این  آورند.  به دست 

واحد های بزرگ و کوچک در بهترین 
سروصدای  از  اگر  شهر.  موقعیت 
انفجار خسته اید، اگر از فساد اداری و 
آمده اید،  به ستوه  نظارت دولت  عدم 
اگر بهر نالیدن شما دامن صحرا تنگ 
با  بگیر  و  کش  حوصله  اگر  است، 
پولیس و ترافیک را ندارید، اگر کار 
محکمه  و  سارنوالی  در  شما  دوسیه 
و  بی کاری  از  اگر  نمی رود،  پیش 
فراموش  آمده اید،  ستوه  به  بی پولی 
شما  به  تا  هستیم  این جا  ما  که  نکنید 
بروید.  دور  ندارید  نیاز  کنیم.  کمک 
فقط تیلفون را بردارید، به شماره یکی 
بزنید، محل  برادران مخالف زنگ  از 
انفجار را بپرسید و در عالم شهادت به 

ما مراجعه کنید. 
شما  برای  مطمین  افسوس  شهرک 
واحد های خشک و خنک را با بهترین 
امکانات میسر ساخته است. پارکینگ 
بزرگ برای موتر اقارب شما، اجرای 
قباله شرعی در ظرف سه هفته، فضای 
با  مرمر  سنگ  تزیینات  انواع  سرسبز، 
حکاکی عکس شما با بهترین کیفیت 
ساعته. شهرک  بیست وچهار  امنیت  و 
کسانی که شش  برای  مطمین  افسوس 
یک  کند،  خریداری  یکجا  را  واحد 
واحد کوچک دومتره تحفه می دهد. 
برای  تخفیف  درصد  بیست  هم چنین 
می خواهند  که  محترم  زوج های 
گرفته  نظر  در  بلولند،  هم  درکنار 
بیست  از  قبل  کسانی که  برای  شده. 
جوزا تشریف بیاورند، خدمات مشوره 
کردن  سپری  جهت  رایگان  حقوقی 
کنید،  عجله  می شود.  داده  اول  شب 
فرصت محدود است. یکی از مشتریان 

ما می گوید:
که  نمی کردم  فکر  وقت  هیچ  »من 
شهرک  قدر  این  دولتی  زمین  در 
نکردنی  باور  شود.  ساخته  خوب 
شش  پرداخت  با  فقط  من  است. 
زمین  نمره  افغانی، صاحب یک  هزار 
در  بزرگم  پسر  را  پولش  بقیه  شدم. 
قسط می پردازد. خوابیدن در شهرک 
همیشه یک  من  برای  مطمین  افسوس 
خواب بود که از برکت زمین خواران، 
شد.  تبدیل  حقیقت  یک  به  امروز 
شما  کنم،  تعریف  هرچه  من  خالصه 
می خوانم.  شعر  من  می کنید  فکر 
خودتان بیایید و با چشم سر ببینید. از 
دیدن این جا هیچ وقت سیر نمی شوید.« 

شهرک افسوس مطمین

برگردان: ضیا صادق
منبع: نیوز ویک

نویسندگان: جاناتان برودر و سمیع یوسف زی
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آغاز	 کابل	 و	18	سال	 زیر	16	 فوتسال	 برتر	 لیگ	 اولین	دوره	
شد.

اولین	دوره	رقابت	های	فوتسال	لیگ	برتر	نوجوانان	و	جوانان	
کابل	در	جمنازیوم	اختصاصی	 باشگاه	 با	حضور	18	 کابل	

فدراسیون	فوتبال	آغاز	شد.	
این	 دور	 اولین	 در	 رقابت	ها	 این	 برگزاری	 مسوولین	 به	گفته	
که	به	مدت	یک	ماه	برگزار	می	شود،	8	تیم	در	رده	 مسابقات	
نوجوانان	زیر	16	سال	و	12	تیم	در	رده	جوانان	زیر	18	سال	
با	هم	به	رقابت	می	پردازند.	مسووالن	هدف	از	برگزاری	این	
مسابقات	را	ایجاد	انگیزه	برای	تداوم	همکاری	باشگاه	ها	با	
کمیته	فوتسال	و	انتخاب	استعدادهای	جدید	برای	تیم	های	

گفته	اند.	 منتخب	

تاریخ	 تیم	 پرافتخارترین	 حاضر	 حال	 در	 یونایتد	 منچستر	
نتایج	 به	خاطر	 این	 و	 می	آید	 شمار	 به	 انگلیس	 برتر	 لیگ	
که	هدایت	 که	سرآلکس	فرگوسن	در	26	سالی	 درخشانی	بود	
با	 سرخ	 شیاطین	 آورد.	 به	دست	 داشت	 برعهده	 را	 تیم	 این	
در	 بی	بدیلی	 قدرتی	 به	 خود	 افسانه	ای	 سرمربی	 هدایت	
رقابت	های	لیگ	جزیره	تبدیل	شده	بودند	و	بسیار	سخت	

کرد. که	با	آن	ها	رقابت	 بود	
باقی	 در	چلسی	 مورینیو	 ژوزه	 گر	 ا که	 باورند	 براین	 بسیاری	
تیمی	همچون	منچستریونایتد	 به	 را	 تیم	 این	 بماند	می	توان	
بزرگی	 مربی	 کتورهای	 فا خاص	 آقای	 که	 چرا	 کند	 تبدیل	
چون	سرآلکس	فرگوسن	را	دارد	اما	خود	مورینیو	نظر	دیگری	
که	نه	او	فرگوسن	است	و	نه	چلسی	 دارد	و	براین	باور	است	

منچستر	یونایتد.
که	در	این	فصل	نتایج	درخشانی	با	چلسی	به	دست	 مورینیو	
ادامه	 خود	 کار	 به	 قدرت	 با	 چلسی	 گفت:	 است،	 آورده	

دیدار	 افغانستان	 بین	المللی	 داور	 شیرزاد	 آغا	 حلیم	
قضاوت	 را	 هندوستان	 و	 تاجیکستان	 سال	 	14 تیم	های	

کرد.
و	 تاجکستان	 تیم	های	 سال،	 	14 بازی	های	 ادامه	 در	
که	در	این	دیدار	 هندوستان	به	مصاف	یک	دیگر	رفتند	
را	 هند	 صفر	 بر	 یک	 نتیجه	 با	 توانست	 تاجیکستان	

شکست	دهد.
از	 دنوشکا	 داور	وسط،	 آغا	شیرزاد	 دیدار	حلیم	 این	 در	
کمک	دوم	و	 کشین	از	سریالنکا	 کمک	اول،	 سریالنکا	

رضا	محمدی	از	افغانستان	داور	چهارم	بودند.	

کشور	 کارته	قهرمانی	 یازدهمین	دور	رقابت	های	آشی	هارا	
تنها	 در	 المپیک	 ملی	 کمیته	 اسبق	 مقامات	 حضور	 با	
المپیک	 ملی	 کمیته	 و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 جمنازیوم	

آغاز	شد.
کار	 کاراته	 کارته	523	 در	این	دور	از	رقابت	های	آشی	هارا	

از	15	والیت	و	در	8	وزن	با	هم	به	رقابت	می	پردازند.	
قرار	است	این	مسابقات	به	مدت	چهار	روز	در	رده	های	

نوجوانان،	جوانان	و	بزرگساالن	برگزار	شود.
اغبر،	 محمد	ظاهر	 رقابت	ها	 این	 افتتاحیه	 مراسم	 در	
اتفاقات	 به	 نسبت	 المپیک	 ملی	 کمیته	 پیشین	 رییس	
می	گوید،	 افغانستان	 ورزش	 بدنه	 در	 آمده	 به	وجود	 اخیر	

ورزشکاران	نباید	آله	دست	سیاستمداران	شوند.

گای	باید	به	 که	تایسون	 سریع	ترین	دونده	دنیا	مدعی	شد	
از	حضور	در	مسابقات	دوش	محروم	 مادام	العمر	 صورت	

شود.
تایسون	 دوپینگ	 تست	 بودن	 مثبت	 خبر	 اعالم	 از	 پس	
گای،	یوسین	بولت	رکوردار	دوش	100	متر	جهان	در	اظهار	
که	این	ورزشکار	باید	مادام	العمر	محروم	 نظری	مدعی	شد	

شود.
بار	است	 برای	دومین	 گای	 که	 آنجایی	 از	 گفت:	 بولت	
محروم	 مادام	العمر	 قوانین	 طبق	 باید	 کرده،	 دوپینگ	 که	
شود	و	دیگر	اجازه	حضور	در	میادین	به	این	ورزشکار	داده	

نشود.
کالینز	یکی	از	قهرمانان	دوش	آمریکا	 کیم	 برخالف	بولت،	

با	 کابل	 شهر	 ووشوی	 نونهاالن	 رقابت	های	 دوره	 دومین	
شناسایی	چهره	های	برتر	به	پایان	رسید.

که	به	منظور	انتخاب	بهترین	ووشوکاران	 در	این	رقابت	ها	
ووشوی	 نونهاالن	 منتخب	 تیم	 در	 نوجوان	جهت	حضور	
کابل	به	 کلپ	شهر	 کابل	آغاز	شده	بود،	300	ووشوکار	از	60	

مبارزه	پرداختند.
وزنی	 رده	 ده	 در	 شدند	 موفق	 که	 نونهال	 ورزشکار	 	40
عناوین	اول	تا	چهارم	را	به	دست	بیاورند،	به	تیم	منتخب	

کردند. کابل	راه	پیدا	 شهر	
کشور	در	طول	 ووشو	یکی	از	ورزش	های	پرمدال	و	پرافتخار	
فدراسیون	 همچون	 البته	 که	 می	باشد	 گذشته	 سال	های	

گانه	تقسیم	شده	است. تکواندو	به	دو	شاخه	جدا

می	دهد.	خوشبختانه	ما	تیم	بسیار	خوبی	هستیم	و	بازیکنان	
پخته	تر	 روز	 به	 روز	 و	 می	گذارند	 سر	 پشت	 را	 رشد	 مراحل	
که	چلسی	دارد	 که	از	شرایطی	 کنم	 می	شوند.	باید	اعتراف	
می	خواهیم	 و	 هستیم	 قوی	 تیمی	 ما	 هستم.	 راضی	 بسیار	

جام	های	بیشتری	به	دست	آوریم.
بسیار	 شرایط	 االن	 چلسی	 که	 است	 درست	 داد:	 ادامه	 او	
اما	فکر	نمی	کنم	 بر	فوتبال	جزیره	سلطه	دارد	 خوبی	دارد	و	
این	 باشد.	چلسی	 داشته	 ادامه	 زیادی	 زمان	 این	سلطه	 که	
که	در	یک	سال	دو	جام	به	دست	آورد	اما	 توانایی	را	دارد	
این	که	در	هر	سالی	بتواند	این	تعداد	جام	را	تکرار	بکند	مثل	
که	منچستر	یونایتد	دوران	فرگوسن	انجام	داد،	 کاری	 همان	
دور	از	انتظار	است.	فکر	نمی	کنم	تیم	دیگری	مانند	یونایتد	
چلسی	 نه	 بکند.	 ظهور	 انگلیس	 برتر	 لیگ	 در	 فرگوسن	

منچستر	یونایتد	است	و	نه	مورینیو	فرگوسن.

به	حمایت	از	هموطن	خود	پرداخته	و	از	فدراسیون	مبارزه	
گای	به	صورت	مادام	العمر	 با	دوپینگ	خواسته	تایسون	

محروم	نشود.
فرصت	 باید	یک	 است:	 گفته	 نظر	خود	 اظهار	 در	 کالینز	
که	دوش	وی	 گای	داد.	به	نظرم	منصفانه	نیست	 دیگر	به	

را	برای	همیشه	از	دست	دهد.
دونده	 گای	 تایسون	 دوپینگ	 شدن	 اعالم	 مثبت	 خبر	
خبرگزاری	 بار	 نخستین	 برای	 را	 امریکایی	 سرشناس	
کمیته	بین	المللی	المپیک	 کرد	و	 آسوشیتدپرس	رسانه	ای	
با	 زودی	 به	 شده	 یادآور	 اما	 کرده	 تأیید	 را	 خبر	 این	 تنها	
اشاره	 خبر	 این	 از	 دیگری	 ابعاد	 به	 اطالعیه	ای	 انتشار	

کرد. خواهد	

آغاز لیگ برتر فوتسال 18 و 16 سال

نه مورینیو، فرگوسن است و نه چلسی، یونایتد

زاد در 14 سال آسیا قضاوت شیر

وی تاتامی کاراته کار در ر  523

گای ومیت مادام العمر تایسون  بولت خواستار محر

کابل پایان ووشوی نونهاالن 
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زی ایران فرار هزاران نفر در نیپال به دنبال رانش زمین فضاسازی داعش در والیت های مر

گرفتند  سربازان عراقی شرق رمادی را بازپس 

برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در پولند 

کشته شدن ده ها تن در نتیجه حمالت تازه عربستان در یمن

کوریای جنوبی رفتند کوریای شمالی به  فعاالن صلح از 

وسیه نگرانی امریکا از توشیح یک قانون جدید در ر

این	 در	 نفر	 هزاران	 نیپال	 غرب	 در	 زمین	 رانش	 به	دنبال	
کرده	اند. منطقه	از	خانه	های	خود	فرار	

بسته	شدن	 باعث	 زمین	 رانش	 این	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
کنون	نگرانی	از	جاری	شدن	 جریان	یک	رودخانه	شده	و	ا

سیل	در	منطقه	وجود	دارد.
که	رانش	زمین	در	منطقه	ای	 کیست	 گزارش	ها	حا همچنین	
کاتماندو،	پایتخت،	باعث	 کیلومتری	شمال	غرب	 در	۱۴۰	
کنون	 ا و	 شده	 کی«	 »گاندا رودخانه	 جریان	 شدن	 مسدود	

دریاچه	ای	در	این	مکان	در	حال	شکل	گیری	است.
گزارشی	از	تلفات	و	یا	خسارات	احتمالی	این	رانش	 هنوز	
سربازان	 مقامات،	 گفته	 به	 اما	 است.	 نشده	 مخابره	 زمین	
اعزام	 منطقه	 به	 حادثه	 این	 بررسی	 و	 کمک	 برای	 ارتش	

شده	اند.
این	 در	 میالدی	 گذشته	 ماه	 اواخر	 که	 زمین		لرزه	ای	 اثر	 بر	
کشته	و	تعداد	بسیار	زیادی	مجروح	 کشور	رخ	داد	هزاران	نفر	

گفته	 احمدرضا	پوردستان،	فرمانده	نیروی	زمینی	ارتش	ایران	
)داعش(	 اسالمی	 دولت	 به	 موسوم	 گروه	 نیروهای	 که	 است	
»ترور،	 ایران	قصد	 مرزهای	 به	 نزدیک	شدن	 با	 گذشته	 سال	

انفجار	و	آشوب«	در	این	مناطق	را	داشته	اند.
آقای	 فارس	 خبرگزاری	 گزارش	 به	 بی	بی	سی،	 از	 نقل	 به	
نیروهای	 که	 گفت	 ایران	 مجلس	 در	 در	سخنانی	 پوردستان	
زاغه	 و	 کرده	 ایران	»فضاسازی	 مرزی	 داعش	در	والیت	های	

کرده	بودند.« مهمات	و	نیرو	پیش	بینی	و	آماده	
کنون	هم	در	نزدیکی	 گفته	»نیروهای	تروریستی	و	تکفیری«	ا او	
برای	 خواسته	 مجلس	 نمایندگان	 از	 و	 هستند	 ایران	 مرزهای	
تقویت	نیروی	زمینی	ارتش	و	سپاه،	خرید	تانک	و	تعمیرات	

اساسی	هلی	کوپترهای	جنگی	»نگاه	ویژه	تر«	داشته	باشد.
فرمانده	نیروی	زمینی	ارتش	ایران	در	توضیح	هشدار	خود	به	
گذشته	همین	موقع	بود	 که	»در	سال	 گفت	 نمایندگان	مجلس	
که	تروریست	ها	 کرد	 کل	نیروهای	مسلح	به	ما	ابالغ	 که	ستاد	
که	 گام	بعدی	آنها	خانقین	بود	 	و	سعدیه	هستند	و	 در	جلوال

کشور	ما	بیایند.« می	خواستند	به	
شهر	 تصرف	 با	 داعش	 شبه	نظامیان	 گذشته	 تابستان	 اواسط	
مرز	 کیلومتری	 	۵۰ از	 کمتر	 به	 عراق	 دیاله	 والیت	 در	 	 جلوال

گروه	تروریستی	داعش	در	 سربازان	عراقی	با	یورش	به	مواضع	
شهر	رمادی،	موفق	به	بازپس	گیری	مناطقی	در	شرق	این	شهر	

شدند.
گزارش	خبرگزاری	فرانسه،	مقامات	 به	نقل	از	رادیو	فردا	و	به	
هدف	 با	 شنبه	 صبح	 عملیات	 این	 می	گویند	 عراق	 امنیتی	
شد،	 آغاز	 رمادی	 کیلومتری	 	۷ در	 حصیبه	 شهرک	 تصرف	
گروه	»حکومت	اسالمی«	 گذشته	به	دست	 که	هفته	 شهرکی	

افتاده	بود.
یک	دگروال	نیروی	پولیس	عراق	در	این	باره	اظهار	داشت:	

این	 ریاست	جمهوری	 انتخابات	 دوم	 مرحله	 در	 پولند	 مردم	
کشور	به	پای	صندوق	های	رای	رفتند.

که	امیدوار	بود	 کوموروسکی،	رییس	جمهور۶۲	ساله	 برانیسواو	
که	دو	هفته	پیش	برگزار	شد	پیروز	 در	دور	اول	این	انتخابات	
شود،	نتوانست	در	مقابل	رقیب	جوانتر	خود	موفقیتی	حاصل	

کشیده	شد. کند	و	انتخابات	به	دور	دوم	
که	۴۳	سال	دارد	در	دور	 آندری	دودا،	از	حزب	محافظه	کار	
کند.	 کسب	 رای	 بیشتر	 کوموروسکی	 آقای	 از	 توانست	 اول	
که	۵۰  کاندیدا	موفق	نشد	 اما	در	نهایت	هیچ	یک	از	این	دو	

درصد	آرا	را	بدست	آورد.
کوموروسکی	 آقای	دودا	با	۳۴.۷	درصد	آرا	نفر	اول	شد.	آقای	
نیز	توانست	فقط	۳۳.۷	درصد	آرا	را	به	خود	اختصاص	دهد.
آقای	دودا	در	قبال	اتحادیه	اروپا	و	در	مقایسه	با	رقیب	خود	
لقاح	 جنین،	 سقط	 با	 او	 دارد.	 محافظه	کارتری	 سیاست	

مصنوعی	و	همچنین	ازدواج	همنجسگرایان	مخالف	است.
افزایش	 به	 رو	 نارضایتی	 از	 دودا	 آقای	 تحلیلگران	 گفته	 به	
اتحادیه	 از	 حمایت	 مواضع	 از	 رای	دهندگان	 از	 تعدادی	

رهبری	 به	 منطقه	ای	 ایتالف	 هوایی	 حمالت	 تازه	 دور	
کشته	 عربستان	سعودی	علیه	مواضع	حوثی	ها	در	یمن	ده	ها	

گذاشته	است. برجای	
و	 نظامی	 پایگاه	های	 منطقه	ای	 ایتالف	 جنگنده	های	
که	در	 کردند	 انبارهای	مهماتی	را	در	صنعا	و	عمران	بمباران	

کنترول	حوثی	ها	قرار	دارند.
مرگ	 باعث	 مهمات	 انبارهای	 بمباران	 از	 ناشی	 انفجار	
این	 نزدیکی	 که	در	 از	شهروندان	غیرنظامی	شده	 شماری	

مناطق	زندگی	می	کردند.

گروهی	از	زنان	خارجی	فعال	صلح	در	اقدامی	برای	ترویج	
از	 کشور،	 دو	 میان	 غیرنظامی	 منطقه	 از	 عبور	 با	 آشتی،	

کوریای	جنوبی	شده	اند. کوریای	شمالی	وارد	
کنند،	 این	فعاالن	ابتدا	تصمیم	داشتند	پیاده	از	مرز	عبور	
آن	ها	 به	 را	 اقدامی	 چنین	 اجازه	 کوریا	 دو	 مقامات	 اما	

کنند. ندادند	و	آن	ها	ناچار	شدند	از	بس	استفاده	
فمینیست	 استاینم،	 گلوریا	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
که	سرپرستی	این	 امریکایی	و	فعال	سرشناس	حقوق	زنان	
که	اقدام	آن	ها	نخستین	قدم	 گفت	 گروه	را	به	عهده	دارد،	

به	سوی	صلح	است.

ابراز	نگرانی	 قانون	جدیدی	در	روسیه	 مورد	 امریکا	در	 دولت	
می	یابند	 اجازه	 روسی	 مقامات	 آن	 اساس	 بر	 که	 است	 کرده	
که	نامطلوب	تشخیص	 سازمان	های	بین	المللی	یا	خارجی	را	

کنند. می	دهند،	تعطیل	
امور	 وزارت	 سخنگوی	 هرف،	 ماری	 بی	بی	سی،	 از	 نقل	 به	
که	این	 کشور	نگران	است	 که	دولت	این	 گفت	 خارجه	امریکا،	

قانون	باعث	محدود	شدن	بیشتر	فعالیت	جامعه	مدنی	شود.
او	تصویب	این	قانون	را	بخشی	از	»تالش	عمدی	روسیه	برای	

و	بی	خانمان	شدند.
شدت	این	زمین	لرزه	۷.۸	درجه	در	مقیاس	ریشتر	ارزیابی	

شد.
پس	از	این	زلزله،	تعداد	زیادی	پس	لرزه	بسیار	شدید	نیپال	

را	تکان	داده	است.

کرمانشاه	رسیدند.	هر	چند	این	شهر	 خسروی	ایران	در	والیت	
گرفته	 کرد	از	داعش	پس	 مدتی	بعد	توسط	نیروهای	عراقی	و	

شد.
گفته	آقای	پوردستان،	ارتش	ایران	همزمان	با	اشغال	جلوال،	 به	
داعش	 با	 مقابله	 برای	 را	 رزمی	 واحد	 	۵ روز	 سه	 از	 کمتر	 در	
کرده	و	نیروهای	پیاده	و	هلی	کوپترهای	شناسایی	 سازمان	دهی	

کرده		بودند. ک	عراق	نفوذ	 کیلومتری	خا ایران	تا	عمق	۴۰	
 ۴۰ عمق	 ایران،	 ارتش	 زمینی	 نیروی	 فرمانده	 گذشته	 سال	
با	 مقابله	 برای	 ایران«	 قرمز	 »خط	 را	 عراق	 ک	 خا کیلومتری	

گروه		های	تروریستی	خوانده	بود.

کامل	است	و	سربازان	 کنترول	 کنون	تحت	 »منطقه	حصیبه	ا
آن	 اطراف	 شهرک	های	 آزادسازی	 برای	 پیشروی	 حال	 در	

هستند.«
گروه	 تصرف	 به	 کامل	 طور	 به	 گذشته	 هفته	 رمادی	 شهر	
در	 بغداد	 که	سخت	ترین	شکست	 درآمد	 داعش	 تروریستی	
گذشته	به	شمار	می	آید.	با	این	حال	شبه	نظامیان	 یک	سال	
شیعه	و	سربازان	عراقی	بالفاصله	عملیات	برای	بازپس	گیری	

کردند. رمادی	را	آغاز	
چندگانه	 نیروهای	 گسترده	 حضور	 از	 هم	 فرانسه	 خبرگزاری	
که	آماده	 گروه	تروریستی	داعش	در	دره	فرات	خبر	داده	 ضد	

عملیات	برای	بازپس	گیری	رمادی	هستند.
الفهدوای،	 عبدالکریم	 رافع	 شیخ	 که	 می	گوید	 گزارش	 این	
منطقه	 مذهب	 سنی	 قبایل	 رهبران	 شاخص	ترین	 از	 یکی	
که	شناخت	 کرده	 نیروهای	خود	را	در	اطراف	رمادی	مستقر	
عین	 در	 می	آید.	 به	شمار	 کلیدی	 امری	 ناحیه	 از	 نیروها	 این	
که	شبه	نظامیان	شیعه	موسوم	به	»حشد	الشعبی«	نیز	در	 حال	

منطقه	حضور	یافته	اند.
که	 است	 عراق	 االنبار	 والیت	 مرکز	 رمادی	 سنی	نشین	 شهر	

کشور	محسوب	می	شود. بزرگ	ترین	والیت	این	

کنونی	پولندی،	بهره	مند	است. اروپای	دولتمردان	
کاچینسکی،	 لخ	 آنکه	 از	 پس	 کوموروسکی	 آقای	
کشور،	در	سانحه	ای	هوایی	جان	 رییس	جمهوری	قبلی	این	

خود	را	از	دست	داد،	رییس	جمهور	پولند	شد.
حزب	 متحدان	 از	 اما	 است	 مستقل	 کوموروسکی	 آقای	
 ۲۰۰۷ سال	 از	 که	 است	 پلتفورم«	 »سیویک	 راست-میانه	

کنون	در	قدرت	است. تا
فرماندهی	 اما	 دارد	 محدودی	 اختیارات	 پولند	 رییس	جمهور	
نیروهای	مسلح	را	عهده	دار	است	و	دارای	حق	وتوی	قوانین	است.

به	نقل	از	بی	بی	سی،	شاهدان	عینی	به	خبرگزاری	فرانسه	
که	یک	میدان	هوایی	نظامی	در	شهر	حدیده	واقع	 گفته	اند	
در	 و	 شد	 بمباران	 بار	 دو	 شنبه	 روز	 احمر	 دریای	 کرانه	 در	
حمله	هوایی	به	یک	تجمع	حوثی	ها	در	والیت	حجه	در	

کشته	شده	اند. کشور	دستکم	۱۲	تن	از	آن	ها	 شمال	
ایتالف	 جنگنده	های	 حمالت	 محلی،	 منابع	 گفته	 به	
والیت	 و	 یمن،	 مرکز	 در	 ذمار	 والیت	 از	 مناطقی	 هم	چنین	

جنوبی	شبوه	را	هدف	قرار	دادند.
رییس	 هواداران	 میان	 درگیری	 نیز	 عدن	 جنوبی	 شهر	 در	

جمهوری	برکنار	شده	و	حوثی	ها	ادامه	یافته	است.
که	 گروه	های	یمنی	 کرات	صلح	میان	 در	آستانه	برگزاری	مذا
قرار	است	با	حمایت	سازمان	ملل	متحد	روز	پنج	شنبه	در	
رییس	جمهوری	 منصور	هادی	 ربه	 برگزار	شود	عبد	 جینوا	
حضور	 نشست	 این	 در	 که	 است	 گفته	 یمن	 شده	 برکنار	

نمی	یابد.
عربستان	 به	 و	 گریخت	 یمن	 از	 قبل	 ماه	 سه	 هادی	 آقای	

سعودی	پناه	برد.

اقدام	 این	 منتقدان	 از	 عده	ای	 که	 است	 حالی	 در	 این	
در	 بشر	 حقوق	 گسترده	 نقض	 فعاالن	 این	 که	 می	گویند	

گرفته	اند. کوریای	شمالی	را	نادیده	
اقدام	 این	 از	 هدف	 که	 است	 گفته	 استاینم	 خانم	 اما	
کردن	رنجی	 کمک	به	برقراری	تماس	انسانی	و	برجسته	
تحمیل	 انسان	ها	 بر	 کوریا	 دو	 جدایی	 که	 است	 بوده	

می	کند.
از	 گبوی	 لیما	 یعنی	 نوبل	 صلح	 جایزه	 پیشین	 برنده	 دو	
گروه	 ایرلند	شمالی	در	میان	این	 از	 لیبریا	و	مارید	مگوایر	

۳۰	نفره	فعاالن	صلح	هستند.

کردن	مردمش	از	دنیا«	خواند. منزوی	
والدمیر	پوتین،	رییس	جمهور	روسیه	روز	شنبه	این	قانون	جدید	

کرد. را	امضا	و	ابالغ	
که	بنیان	های	حکومت	روسیه	را	تهدید	 از	این	پس	هر	سازمانی	
کند،	می	تواند	مورد	پیگرد	قانونی	قرار	بگیرد	و	اموالش	مسدود	

شود.
روابط	روسیه	و	غرب	در	پی	بحران	اوکراین	به	شدت	تیره	شده	

است.
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