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پالن صد روز نخست وزارت امور زنان 
ارایه شد

راه های شکوفایی اقتصاد افغانستان
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اشارات مبهم

رییسجمهور:

نیروهایامنیتیجنگراباجنگ
پاسخخواهندداد
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گروهدادخواهیحقوقسیاسیزنان:

کرسینهوالیتبهزناناختصاصیابد
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کودکانبهحمایتهایبیشتر
نیازدارند

امرار  که  می کند  زندگی  کابل  فقیر  خانواده های  از  یکی  در  نوید 
کودک  کودک و برادرش است. این  کار این  معیشت آن وابسته به 
مکتب  دیگر  کودکان  مانند  بتواند  که  است  روزی  حسرت  در  کارگر 
»همگی  می گوید:  او  باشد.  راحت  آینده  در  و  بخواند  درس  برود، 
نمی شود.  مگر  دارم  خوش  هم  من  برود  مکتب  که  دارد  خوش 
کنم تا شب  کار  که مکتب می روند من مجبورم  دیگران پول دارند 

گرسنه نمانیم.« 3

نی:

دسترسی به اطالعات محدود شده است

مشکل  »این  است:  گفته  فرستاده 
امنیت  شورای  که  شد  بیشتر  زمانی 
سخن  حق  تصمیمی؛  در  کشور  ملی 
را فقط برای سنخگویان داده و  گفتن 
تا  از سایر مسووالن حکومتی خواست 
گرچه سپس  گفتگو نکنند.  با رسانه ها 
چنین  گرفتن  از  ملی  امنیت  شورای 
خویش  اقدام  و  کرده  انکار  تصمیمی 
مسووالن  میان  هماهنگی  آوردن  در  را 
سوء  اثرات  اما  کرد،  توجیه  دولت 
و  خبرنگاران  برای  تاهنوز  تصمیم  این 

گزارشگران دردسر سازاست.«
دولت  که  است  کرده  کید  تا اعالمیه 
به  احترام  برای  تعهدات خود  به  باید 
توجه  وعدم  باشد  پابند  بیان  آزادی 
خواهد  سبب  قوانین  به  دولت مردان 

شد تا مشروعیت نظام زیرسوال برود.
می خواهد  کشور  جمهور  رییس  از  نی 
و  کند  رسیدگی  مشکل  این  به  تا 
همیشه  دولتی  مسووالن  تا  دهد  دستور 
و  دهند  پاسخ  خبرنگاران  سواالت  به 
معلومات دولتی در اختیار خبرنگاران 

گیرد.  قرار 
خبرنگاران  که  است  آمده  اعالمیه  در 
معلومات،  به  دسترسی  قانون  براساس 
مکلف به رعایت موعد معینه نبوده و 
دسترس  در  همیشه  دولت مردان  باید 
خبر نگاران باشند، تا مردم افغانستان 
گذرد. که درکشور شان چه می  بدانند 

نی،  دفتر  کابل:  8صبح، 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
برابر  در  که  محدودیت هایی  از 
خبرنگاران در ماه های اخیر وضع شده 
می گوید  نی  است.  کرده  نگرانی  ابراز 
به  دسترسی  قانون  توشیح  از  پس 
که خبرنگاران  اطالعات امید می رفت 
با  اطالعات  به  دسترسی  برای  دیگر 

مشکالت و موانع روبه رو نشوند. 
رسانه ها  از  حمایت  نهاد  این  اما 
روز  هر  گذشت  با  که  است  گفته 
وضع  محدودیت های  از  خبرنگاران 
با  تماس  در  نی  و  هستند  کی  شا شده 
است  یافته  در  والیات  در  خبرنگاران 
یکی  اطالعات  به  دسترسی  عدم  که 
خبرنگاران  مشکالت  اساسی ترین  از 

است. 
رسانه ها  به  که  اعالمیه ای  در  نی 
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ساکنانبامیاناینوالیترابرایجشنوارهسارکآمادهمیکنند

از  نیز  بامیان  گردشگری  اتحادیه  رییس  رضایی  عارف  محمد 
جشنواره  این  ساختن  باشکوه  برای  خصوصی  نهاد  این  برنامه های 
جهت  را  نفر   ۱۲ حداقل  گفت  او  خبرداد.  گردشگری  جذبه های  و 
مختلف  زبان های  با  که  کرده  آماده  خارجی  توریستان  راهنمایی 
این والیت  زیبای طبیعی  توریستی و مناظر  آشنایی دارند و ساحات 

را بلد هستند.
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زنگ اول


بر  جنگ  که  گفت  غنی  رییس جمهور  دیروز 
آنانی که جنگ را  افغانستان تحمیل شده است و 
تحمیل کرده اند، می خواهند کابل از موضع ضعف 
حکومت  که  کرد  تاکید  غنی  آقای  کند.  مذاکره 
مذاکره  ضعف  موضع  از  گاهی  هیچ  ملی  وحدت 
نخواهد کرد. رییس جمهور غنی به صورت واضح 
نگفت که جنگ را چه کسانی به افغانستان تحمیل 
از موضع ضعف  کرده اند و حکومت وحدت ملی 
مبهم  سخنان  نمی کند.  مذاکره   کسانی  چه  با 
هم  هنوز  او  که  می دهد  نشان  غنی  رییس جمهور 
به سیاست تعامل با پاکستان و تالش های سیاسی 

برای پایان جنگ، امیدوار است. 
اگر رییس جمهور واقعا نسبت به این تالش ها ناامید 
می بود، حتما به صورت واضح از طالبان و حامیان 
نشان  نبردن  نام  نفس  می برد.  نام  خارجی شان 
می دهد که آقای غنی نمی خواهد که تمام رشته ها 
را پنبه کند. اما برای این که مذاکره از موضع قدرت 
تحقق پیدا کند، الزم است که حکومت وحدت ملی و 
سران آن یک برنامه منظم دفاع ملی بسازند و آن 
را عملی کنند. سران حکومت هم چنان باید به تمام 
بی نظمی ها در صفوف نیروهای مسلح پایان دهند. 
قرارگاه های  و  پاسگاه ها  تمام  آسیب پذیری  باید 
این  یابد.  کاهش  امنیتی  نیروهای  بزرگ  و  خرد 
پاسگاه های  به  طالبان  مورد  چند  در  روزها 
قابل  شمار  و  کرده اند  حمله  امنیتی  نیروهای 
رسانده اند.  قتل  به  را  ما  سربازان  از  توجهی 
شبخون هایی از این دست، نتیجه غفلت فرماندهان 
آن  به  باید  که  است  لوژستیکی  بی نظمی های  و 
مدیریت  در  موضوع  مهم ترین  شود.  داده  پایان 
جنگ، بحث لوژستیک است. ارتش های منظم دنیا 
نظام لوژستیکی موثر دارند. سران حکومت وحدت 
اکماالت توجه جدی  لوژستیک و  به  باید  ملی هم 
داشته باشند. باید نظامی  ساخته شود که به کمک 
آن بتوان منابع الزم را به تمام پاسگاه ها رساند. 
در جایی که اکماالت پاسگاه ها ممکن نباشد، بهتر 
است که آن پاسگاه تخلیه شود. نباید به دست خود 
برخی از سربازان مان را به قربان گاه بفرستیم. به 
باید بخش  نیروهای مسلح  تلفات  حداقل رساندن 

مهم برنامه دفاع ملی باشد.
مجاری  از  باید  هم  امریکا  متحده  ایاالت  و  ناتو 
شوند.  تعهدات شان  به  عمل  به  وادار  دیپلوماتیک 
افغانستان  هوایی  نیروی  ساخت  روی  باید 
مردم  اطالع  به  آن  پیشرفت های  از  و  شود  کار 
شایسته ساالری  اصل  شود.  رسانیده  افغانستان 
ترفیعات  و  مقرری ها  در  بعد  به  این  از  باید  هم 
افسران  و  شود  رعایت  کشور  امنیتی  نیروهای 
ترفیع  بالدرنگ  باید  دارند  شایستگی  که  جوانی 
مقرری های  در  سیاسی  مالحظات  کنند.  ترقی  و 
با فساد  کنار گذاشته شود.  باید  امنیتی  نیروهای 
اداری در وزارت خانه های نیروهای مسلح هم باید 
بیداد  تامینات  کندک های  در  فساد  شود.  مبارزه 
می کند. به این فساد باید نقطه پایان گذاشته شود. 
این هم ضروری است که سران حکومت وحدت 
امنیتی  نیروهای  و  مردم  به  را  دشمن  ملی 
از  باید  افغانستان  مردم  کنند.  معرفی  افغانستان 
زبان سران حکومت وحدت ملی بشنوند که کدام 
گروه ها به حمایت کدام کشورها و سازمان ها علیه 
افغانستان می جنگند و خواست استراتژیک  مردم 
آنان چیست. این اقدامات سبب می شود که موضع 
افغانستان تقویت شود و آرمان مذاکره از موضع 
قدرت، تحقق یابد. این امر واضح است که در سال 
وارد  حامیان شان  و  طالبان  خورشیدی،  جاری 
مذاکره جدی و با مفهموم با کابل نمی شوند، آنان 
امنیتی  نیروهای  می آزمایند.  را  خود  زور  امسال 

باید آماده مقابله با هر نوع شرایط باشند. 

کابلازموضعضعفمذاکرهنمیکند
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به  بامیان  والیت  مرکز  جاده های  از  یکی 
سارک  فرهنگی  جشن  برگزاری  پیشواز 
توسط مردم بامیان اسفالت شد. هزینه ساخت 
این جاده توسط بازاریان بامیان پرداخت شده 

است. 
محمدامین امین رییس شرکت بامیان گلوبل 
برگزاری جشن فرهنگی سارک را در بامیان 
شهر  جاده،  این  که  گفت  و  خوانده  مهم 

جدید و قدیم بامیان را باهم وصل می کند. 
از  پذیرایی  که  افزود  بامیان  شهروند  این 
سارک  جشنواره  افتتاح  در  که  مهمانانی 
همه  مسوولیت  می کنند  شرکت  بامیان  در 
باشندگان این والیت است به همین دلیل  ۴۲ 
تا  گرفتند  تصمیم  بامیان  خصوصی  شرکت 
نقشی در برگزاری جشن سارک و پذیرایی 

از مهمانان داشته باشند.
این جاده سه صد و هشتاد متر طول و هفت متر 
عرض دارد و تاهنوز خاکی بود. رییس امین 
همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای  از 
تا  خواست  »سارک«  آسیا  جنوب  منطقوی 
قریه  از شکل یک  را کمک کند که  بامیان 

به شهر تغییر کند.  
اتحادیه  بامیان،  زنان  دیگر  طرف  از 
و  ورزشکاران  والیت،  این  گردشگری 
از  پذیرایی  برای  خودرا  سهم  نیز  هنرمندان  
سارک  فرهنگی  پایتخت  جشنواره  مهمانان 

انجام داده اند. 
والیت  این  فعال  زنان  از  یکی  حسینی  زهرا 
گفت: »ما صنایع دستی، لباس محلی و سنتی 
تشریفات که  پسران گروپ  و  برای دختران 
فراورده های  می کنند،  پذیرایی  مهمانان  از 
جذبه  سبب  می تواند  که  هرآنچه  و  محلی 
باشد،  جشنواره  این  درخور  و  گردشگری 

آماده کرده ایم.«
اتحادیه  رییس  رضایی  عارف  محمد 
این  برنامه های  از  نیز  بامیان  گردشگری 
این  ساختن  باشکوه  جهت  خصوصی  نهاد 
خبرداد.  گردشگری  جذبه های  و  جشنواره 
راهنمایی  برای  را  نفر   ۱۲ حداقل  گفت  او 
توریستان خارجی آماده کرده که با زبان های 
مختلف آشنایی دارند و ساحات توریستی و 
مناظر زیبای طبیعی این والیت را بلد هستند.

به  بامیان  بازار  در  تغییراتی  اخیر  روز  دو  در 
بهتری  صورت  به  مهمانان  از  تا  آمده  میان 
شهر،  تزیین  در  تغییرات  این  شود.  پذیرایی 
نمایان  دکان ها  تابلوی  و  دروازه ها  رنگ 
است و اجناس مورد عالقه توریستان در نقاط 

مختلف شهر به نمایش گذاشته شده است.
از  شماری  و  حکومت  که  حالیست  در  این 
از  پیش  بودند که  تعهد کرده  وزارت خانه ها 
جشن سارک بعضی فعالیت های مقدماتی را 
انجام می دهند. با آنکه بیش از سه روز دیگر 
به برگزاری این جشنواره باقی نمانده اما هیچ 
برگزاری  پیش زمینه  که  پروژه  هایی  از  یکی 
جشنواره سارک را فراهم کند، تطبیق نشده 
است. قیر ریزی جاده پیش روی بودا یکی از 

این تعهدات بود که عملی نشد.

ارایه  بسته های کمکی به زارعان زعفران

ساکنانبامیاناینوالیترا
برایجشنوارهسارکآماده

میکنند

زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
کرده  اعالم  مالداری  و  آبیاری 
کیفیت  بردن  بلند  منظور  به  که 
آن،  حاصالت  افزایش  و  زعفران 
پیاز زعفران، 536  بیست و یک تن 
پایه   35۴ خشک کن،  ماشین  پایه 
کیلوگرام  هزار  چهارده  جنراتور، 

بسته های  دیگر  و  کیمیاوی  کود 
زراعتی لباس مخصوص جمع آوری 
پالستیکی،  تشت  ماسک،  زعفران، 
کشاورز   350 برای  پنس  و  سبد  

توزیع کرده است.
این وزارت در اعالمیه ای می نویسد 
به  کمکی  بسته های  این  که 

والیت  شش  و  بیست  کشاورزان 
توزیع شده است.

فعال  که  می افزاید  زراعت  وزارت 
افغانستان،  در  زعفران  حاصالت 
کیلوگرام  هزار  چهار  به  ساالنه 
دارد  تالش  وزارت  این  و  می رسد 
کمکی  بسته های  توزیع  طریق  از  تا 

حاصالت زعفران را افزایش دهد.
و  زراعت  وزارت  گفته ی  به 
زعفران  حاضر  حال  در  مالداری، 
از  و   غیرمستقیم  طور  به  افغانستان 
به  خصوصی  شرکت های  طریق 
ایتالیا،  هسپانیا،  فرانسه،  کشورهای 
عربی،  متحده  امارات  امریکا، 
صادر  چین  و  سعودی  عربستان 

می شود.

وزارت داخله: 
حمله تروریستی در ننگرهار ناکام ماند

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
بر  تروریستی  حمله  که  کرده  اعالم 
نیروهای  وسایط  ترمیمگاه  مرکز 
پولیس در والیت ننگرهار، با کشته 

شدن پنج تروریست پایان یافت.
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
مهاجم  تروریست  پنج  که  می گوید 
مجهز با جنگ افزار و واسکت های 
مملو از مواد انفجاری، حوالی ساعت 
ترمیمگاه  مرکز  بر  دوشنبه  شب   ۱۱
والیت  در  پولیس  نیروهای  وسایط 
گفته ی  به  کردند.  حمله  ننگرهار 
با  تروریست  دو  ابتدا  وزارت،  این 
از  مملو  موتر  دوعراده  از  استفاده 
نزدیکی  در  را  خود  انفجاری  مواد 
نیروهای  وسایط  ترمیمگاه  مرکز 
پولیس منفجر کرد و پس از آن سه 
تروریست دیگر در نتیجه درگیری با 

پولیس به هالکت رسیدند.
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
به  و  سریع  اقدام  با  پولیس  نیروهای 
تروریستی  حمله  این  توانستند  موقع 
یگانه  وزارت  این  گفته ی  به  که  را 
و  ترس  وحشت ،  ایجاد  هدفش 
همه  و  دفع  بود،  بیگناه  افراد  کشتار 

تروریستان را از پا در آورند.

که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
تن  نه  تروریستی  حمله   این  در 
یک  و  ملی  پولیس  سربازان  از 
زخمیان  شده اند.  زخمی  غیرنظامی 
این رویداد به شفاخانه منتقل شده و 
گزارش  خوب  صحی شان  وضعیت 

شده است.

 نوروز رجا- بامیان 

بیش از شصت تن از شورشیان در عملیات های نظامی کشته شدند
امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
امنیتی کشور در جریان یک شبانه 
روز گذشته، بیش از شصت تن از 
شورشیان به شمول دو فرمانده مهم 
تروریستان در والیت هلمند، به قتل 

رسیده اند.
این وزارت در اعالمیه ای می نویسد 
که در یک کمین نیروهای پولیس 
مربوطات  شاکی  روستای  در  ملی 
هلمند،  والیت  مارجه  ولسوالی 
مولوی قسیم و مال نقیب دو فرمانده 

مهم تروریستان به قتل رسیده اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
که  فرمانده  دو  این  که  می نویسد 
در  رسیدند،  قتل  به  دوشنبه  شب 
ناامنی ها از قبیل ماین گذاری،  اکثر 
حمالت  سازماندهی  و  ترور 
ولسوالی  مربوطات  در  تروریستی 
هلمند  والیت  نقاط  سایر  و  مارجه 

سهم فعال داشتند.
پولیس  نیروهای  به  کمین  این  در 

آسیبی نرسیده است.
فیر  یک  اصابت  اثر  در  هم چنین 
مرمی هاوان بر یک منزل مسکونی 
ولسوالی  شیله  شکر  روستای  در 
خانم  یک  هلمند،  الیت  و  سنگین 
به  دیگر  غیرنظامی  چهار  و  کشته 
شده اند.  زخمی  خانم  یک  شمول 
می گوید  داخله  امور  وزارت 
اسرع  به  رویداد  این  زخمیان  که 

پولیس  نیروهای  سوی  از  وقت 
منتقل  شفاخانه  نزدیک ترین  به 
که  می افزاید  وزارت  این  شده اند. 
تروریستان  سوی  از  هاوان  این 

شلیک شده بود.
عملیات های  نتیجه  در  همچنین 
امنیتی  نیروهای  پاکسازی  مشترک 
اردوی  ملی،  پولیس  شامل  کشور 
یک  جریان  در  ملی  امنیت  و  ملی 
از  تن   6۱ گذشته،  روز  شبانه 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

کشته شده اند.
وزارت امور داخله در یک اعالمیه 
که  عملیات ها  این  می نویسد  دیگر 
به منظور سرکوب ونابودی دشمنان 
مربوطات  در  افغانستان  مردم 
بدخشان،  کندز،  والیت های 
نیمروز  بادغیس،  ارزگان،  زابل، 
در  بود،  شده  راه اندازی  قندهار  و 
تن  آن ۷۲ شورشی زخمی و یک 
دیگر شان از سوی نیروهای امنیتی 

وزارت  این  شدند.  کشوربازداشت 
به  تلفات  بیشترین  که  می افزاید 
ولسوالی  مربوطات  در  دشمن 
وارد  قندهار  والیت  غورک 

گردیده است.
مقداری  عملیات ها  این  در 
نیروهای  بدست  نیز  جنگ افزار 
وزارت  است.  افتاده  کشور  امنیتی 
حال  در  که  می گوید  داخله  امور 
حاضر نیز در شماری از والیت های 
منظور  به  پاکسازی  کشور عملیات 
»سرکوب و نابودی دشمن« جریان 

دارد.
از سوی دیگر نیروهای پولیس ملی 
در جریان یک شبانه روز گذشته از 
9 رویداد انفجار ماین در مربوطات 
پکتیا  و  بلخ  بغالن،  والیت های 

جلوگیری کرده اند.
سوی  از  تازگی  به  ماین ها  این 
اهداف  خاطر  به  تروریستان 

تروریستی جاسازی شده بود.

ACKU



کودکان به حمایت های بیشتر
نیاز دارند

3 سه شنبه 12 جوزا 1394سال نهم    شماره مسلسل 2145

رییس جمهور:

نیروهای امنیتی جنگ را با جنگ 
پاسخ خواهند داد

کشور  8صبح، هرات: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور از نیروهای امنیتی  در سفری به والیت هرات در غرب 
با نخست وزیر  این سفر  آقای غنی در  کرد.  کشور ستایش 
کرد. که او نیز روز دوشنبه به هرات آمده بود، دیدار  ایتالیا 

این سفر آقای غنی تنها 5 ماه پس از سفر قبلی اش به هرات 
که در آن نزدیک به 50 تن از ماموران دولتی  صورت می گیرد 
کرد. برخی  را به اتهام سهل انگاری در وظیفه سبک دوش 
تا  به هرات  آقای غنی  قبلی  از سفر  ادارات دولتی پس  از 

کنون نیز توسط سرپرستان اداره می شوند. ا
کرامیه سربازان دوبرابر می شود ا

به  هرات  به  خود  ورود  ابتدای  در  غنی  رییس جمهور 
که در  از سربازانی  تا  اردوی 207 ظفر رفت  فرماندهی قل 

کند. جنگ با مخالفان دولت قرار داشتند سپاسگزاری 
گذشته شاهد خشونت های  غرب افغانستان طی یک ماه 
بادغیس،  والیت  جوند  ولسوالی  بود.  کم سابقه ای 
ولسوالی های پسابند و چهارسده والیت غور، ولسوالی های 
ک  گلران و شیندند هرات و ولسوالی های باال بلوک و خا
طالبان  با  نبردها  شدیدترین  شاهد  فراه  والیت  سفید 

بوده اند.
که مخالفان را  آقای غنی در سفرش به هرات از نیروهایی 
گفت  کرد، اما  از این مناطق عقب رانده اند، سپاسگزاری 
بلکه  نیست،  کافی  امنیتی  نیروهای  از  سپاسگزاری  که 
یافت.  افزایش خواهد  برابر  دو  به  امنیتی  کرامیه شهدای  ا
کمک به سربازان زخمی نیز دو چند  که  گفت  آقای غنی 

خواهد شد.
که بیش از 4000 تن از علمای دینی،  گفت  رییس جمهور 
کنون نیروهای امنیتی افغان را حمایت می کنند و مردم  هم ا

افغانستان نیز حامی نیروهای امنیتی هستند.
ترفیع فوق العاده برای پیلوت ها

رییس جمهور خطاب به افسران ارتش و پولیس در غرب 
نیروهای  کاری  فدا هرگونه  از  حکومت  که  گفت  کشور 

روز  با  است  مصادف  جوزا  یازدهم  کابل:  8صبح، 
روز  این  مناسبت  به  غنی  رییس جمهور  کودک.  جهانی 
استفاده  با  که  است  گفته  و  فرستاده  رسانه ها  به  پیامی 
برای  و  شود  بررسی  کودکان  مشکالت  باید  روز  این  از 
گردد.  جستجو  راه حل هایی  چالش ها  این  به  رسیدگی 
تعلیم  که رسیدگی به صحت،  گفته است  رییس جمهور 
کودکان منجر به ایجاد جامعه  و تربیه و تفریح و سرگرمی 

مرفه و آباد می شود. 
کودک در مناطق  که هنوز هزاران  در این پیام آمده است 
ناامن از رفتن به مکتب محروم هستند. دشمنان معارف، 
کودکان  کنارجاده از  مکاتب را آتش می زنند و ماین های 
کنار فقر  که در  قربانی می گیرد. رییس جمهور افزوده است 
کودکان در خانواده ها نیز  و تروریسم، برخورد نامناسب با 

کودکان افزوده است. بر مشکالت 
کتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی نیز در جلسه شورای  دا

فرهنگ  که  گفت  اشرف غنی  کرد.  خواهد  تقدیر  امنیتی 
تقدیر در حکومت در حال نهادینه شدن است و افسران 
از سوی  کاری نشان می دهند،  از خود فدا که  و سربازانی 
که پس از این  گفت  حکومت مورد تقدیر قرار می گیرند. او 
ترفیع پیلوت های افغان به بست وابسته نیست و براساس 
گرفته  نظر  در  فوق العاده  ترفیع  برای شان  آن ها،  عملکرد 

خواهد شد.
کره نخواهد  افغانستان از موقعیت ضعیف وارد مذا

شد
یک بار  امنیتی  نیروهای  با  دیدار  در  غنی  رییس جمهور 
و  خواند  تحمیلی  جنگ  یک  را  افغانستان  جنگ  دیگر 
که  می شود  تحمیل  به خاطری  جنگ  این  که  کرد  کید  تا
کرات صلح شود،  وارد مذا از موقعیت ضعیف  افغانستان 
اما دولت و ملت افغانستان از موقعیت ضعیف هرگز وارد 

کره نخواهند شد. مذا
رییس جمهور گفت که نیروهای امنیتی افغان جواب جنگ 
را با مشت خواهند داد و هیچ افغانی از موقعیت ضعیف 

کودکان به  که  گفته و افزوده  کودک را تبریک  وزیران روز 
حمایت های بیشتری نیاز دارند. 

که از صبح  گرفتیم  کودکانی را  کودک سراغ  در روز جهانی 

رییس جمهور  نیست.  کسی  هیچ  با  کره  مذا به  حاضر 
می تواند  اقتصادی  پروژه های  که  آن جایی  از  گفت  غنی 
جنوب غرب  و  شمال  بر  دشمنان  کند،  آباد  را  افغانستان 
به پای  فرصت  که  و می خواهند  کرده اند  تمرکز  افغانستان 
گفت  اما  رییس جمهور  بگیرند.  افغانستان  از  را  ایستادن 
که دولت و ملت مصمم اند و به پای خود ایستاده خواهند 
که تمامی امکانات ملی برای حمایت  کرد  کید  شد. او تا
از نیروهای امنیتی مصرف می شود و نیروهای امنیتی افغان 
تا دو هفته آینده شاهد یک دست آورد بزرگ خواهند بود.

شیندند به چند ولسوالی تقسیم می شود
رییس جمهور در سفر قبلی اش به هرات در دیدار با بزرگان 
در  که  کرد  دریافت  پیشنهادی  آنان  از  شیندند  ولسوالی 
آن بزرگان آن ولسوالی خواهان ارتقای شیندند از ولسوالی 
به والیت بودند. رییس جمهور در سفر دیروزش به هرات 
که  سپرده  وظیفه  محلی  ارگان های  رییس  به  که  گفت 

کند. به زودی در مورد ازدیاد ولسوالی ها اقدامات 
شیندند در جنوب هرات در همسایگی والیت های فراه و 
گذشته یکی از ناامن ترین ولسوالی های  هلمند طی 12 سال 

هرات بوده است.
والیتی  شورای  رییس  علی زایی،  کامران  حاجی  هر چند 
هرات از طرح تقسیم شیندند به چندین ولسوالی حمایت 
در  هرات  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری  اما  کرد، 
را »تجزیه شیندند« عنوان  اقدام  این  صفحات اجتماعی 

کرده اند. کرده و از آن ابراز نگرانی 
صالحیت های  از  ولسوالی ها  ازیاد  گفت  علی زایی 
کابینه است و به زودی دولت در این زمینه  رییس جمهور و 
کرد و به محرومیت های شیندند نقطه پایان  اقدام خواهد 
که شیندند پس از این دیگر  گفت  خواهد شد. آقای غنی 

زخم ناسور افغانستان بوده نمی تواند.
خواهد  برق  دارای  هرات  و  می خرد  گندم  دولت 

شد

کار می کنند و مصروف فروشندگی  تا شام در روی جاده ها 
کودکی است  کارهای شاقه دیگری هستند. احمدنوید،  و 
می کند.  ترک  کار  به  رفتن  برای  را  خانه  وقت  صبح  که 

گندم  که برای نخستین بار، دولت امسال  گفت  آقای غنی 
سیلوهای  که  گفت  او  می کند.  خریداری  را  افغانستان 
و  داخله  دفاع،  وزارت های  و  می شود  ایجاد  بیشتری 
خریداری های  تمام  که  موظف اند  تحصیالت عالی 

گندم شان از دهقانان افغانستان باشد.
 2 ارزش  به  همه ساله  افغانستان  که  گفت  رییس جمهور 
کشورها وارد می کند  گوشت و لبنیات از سایر  میلیارد دالر 
تی، به وزارت زراعت دستور  و در زمینه رفع چنین مشکال
فواید  وزیر  به  که  گفت  هم چنین  غنی  آقای  است.  داده 
که قراردادهای انکشافی را بررسی  عامه دستور داده است 
کند و پس از این هیچ شخص سیاسی نمی تواند در  دوباره 
که  گفت  قراردادهای این وزارت شریک باشد. آقای غنی 
امسال تمرکز بنیادی حکومت بر ساخت و ساز سرک ها در 

افغانستان خواهد بود.
ادارات  تمامی  به  که  کرد  کید  تا غنی  رییس جمهور 
دولتی افغانستان دستور داده پس از این اجناس تولیدی 
کسی توقع اجناس خارجی  کنند و  افغانستان را خریداری 
که هر زورمندی  گفت  را نمی تواند داشته باشد. او هم چنین 
کند،  که در زمینه فاز چهارم شهرک صنعتی هرات مداخله 
گرفته و  باید به رییس جمهور اطالع  داده شود  تا دستش را 
کند. وی هم چنین در مورد برق هرات  از هرات اخراجش 
و  برق هرات عوض خواهد شد  لین های  که جهت  گفت 
هرات به جای برق فعلی خود برق دوامدار خواهد داشت.
که برق سالم بر انکشاف اقتصادی  کرد  کید  آقای غنی تا
آهن  خط  مورد  در  هم چنین  وی  است.  تاثیر گذار  کشور 
و  هرات  شهر  به  تورغندی  از  خط  این  تمدید  که  گفت 
بنیادی حکومت  برنامه های  از  به شهر هرات،  اسالم قلعه 

برای هرات است.
نقش علمای دینی ارزنده است

گفت  رییس جمهور در سخنرانی خود در جمع مردم هرات 
او  امنیتی اند.  نیروهای  بزرگ  حامیان  دینی  علمای  که 
مسجد  و  ارگ  میان  فاصله  که  کرد  کید  تا دیگر  بار  یک 
وحدت  حکومت  که  گفت  او  باشد.  داشته  وجود  نباید 
زیادی  مساجد  خود  وعده های  ساختن  عملی  برای  ملی 
علمای  استخدام  برای  را  بست  و صدها  می کند  احداث 

کرده است. دینی در وزارت حج و اوقاف ایجاد 
زیادی  سهم  وزارت خانه  معینیت های  در  زنان 

ندارند
گفت  رییس جمهور غنی در مورد نقش زنان در حکومت 
است.  شده  پرداخت  حکومت  در  زنان  اول  قسط  که 
منظور رییس جمهور، سهم زنان در چهار وزارت حکومت 
مبارزات  دوران  در  غنی  آقای  که  است  ملی  وحدت 

انتخاباتی خود وعده داده بود.
که سهم زنان در معینیت های  گفت  رییس جمهور هم چنین 

کم رنگ است و باید بیشتر شود. وزارت خانه ها 
پیشین  وزیر  اسماعیل خان،  با  سفر،  این  در  غنی  آقای 
کرد.  انرژی و آب و یکی از رهبران جهادی هرات نیز دیدار 

کار  مصروف  کابل  نجاری  کارخانه های  از  یکی  در  او 
کودکان توان  کاری به شدت شاقه است و  است. نجاری، 

کارهایی را ندارند.  پیشبرد چنین 
کرده تا  که چه چیزی او را مجبور  وقتی از نوید می پرسم 
کارخانه نجاری را به جان بخرد و از مکتب  ک  گردوخا
گر مکتب بروم  کوتاه می گوید: »ا محروم شود، با جمالت 
از 12  بیشتر  که  کودک  این  کی می دهد؟«  را  خرج خانه 
امید  به  او  افغانی عاید دارد.   100 تنها  روزانه  ندارد،  سال 
پیدا  برای خانواده اش  لقمه نانی  آینده  در  بتواند  که  این 

کند، آمده است تا نجاری یاد بگیرد. 
می کند  زندگی  کابل  فقیر  خانواده های  از  یکی  در  نوید 
برادرش  و  کودک  این  کار  به  وابسته  آن  امرار معیشت  که 
که بتواند  کارگر در حسرت روزی است  کودک  است. این 
کودکان دیگر مکتب برود، درس بخواند و در آینده  مانند 
که مکتب  راحت باشد. او می گوید: »همگی خوش دارد 
برود من هم خوش دارم مگر نمی شود. دیگران پول دارند 
گرسنه  شب  تا  کنم  کار  مجبورم  من  می روند  مکتب  که 

نمانیم.«
صدها  می توان  افغانستان  دیگر  شهرهای  و  کابل  شهر  در 
شاقه اند.  کارهای  مصروف  که  کرد  پیدا  را  کودکی 
در  را  اقداماتی  هرچند  گذشته  سال  سیزده  در  حکومت 
کودکان است.  کار  این راستا برداشته اما فقر دلیل اصلی 
است  گفته  بارها  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
خشونت های  مورد  کار  محل  در  کودکان  از  برخی  که 

فزیکی و جنسی قرار می گیرند. 
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بیاید. عین همین  تا دو هفته دیگر تحوالتی  انتظار دارد 
آقای  زبان  از  هم  پارلمان  نمایندگان  از  برخی  را  موضوع 
که  کردند. این ها نشان دهنده ی آن است  اشرف غنی نقل 
کرده  کستانی ها تعیین  که آقای غنی برای پا ضرب االجلی 

بود، روبه اتمام است. 
با  تعامل  سیاست  که  بودند  کشورهایی  بریتانیا  و  امریکا 
و  می کردند  پشتیبانی  را  ملی  وحدت  حکومت  کستان  پا
که  دارد  وجود  ادعا هایی  بودند.  هم  میانجی  نحوی  به 
حکومت  کستان  پا با  تعامل  سیاست  طراحی  در  بریتانیا 
کشور  دو  این  موقف  هنوز  تا  بود.  دخیل  ملی،  وحدت 
بریتانیا  و  امریکا  که  نیست  روشن  هیچ  نیست.  روشن 
چه  به  کستان  پا با  تعامل  سیاست  سرنوشت  مورد  در 
کارشناس امریکایی  نتیجه ای رسیده اند. بارنت روبین، 
که با دفتر نمایندگی ویژه دولت امریکا  افغانستان شناس 
در  می کند،  همکاری  هم  کستان  پا و  افغانستان  برای 
اشرف غنی  کتر  دا که  است  گفته  اظهار نظرش  تازه ترین 
به  را  کالنی  ریسک  کستان  پا با  تعامل  سیاست  در 
باید  که  را  قدم هایی  کنون  تا اسالم آباد  اما  خرید،  جان 
است  همین  هم  واقعیت  است.  برنداشته  برمی داشت، 
اجابت  برای  جدی  گام های  کنون  تا کستان  پا ارتش  که 
کابل، برنداشته است. این امر نشان دهنده  خواست های 
برای  اراده ای  کستان  پا در  حاضر  حال  در  که  است  آن 
گروه طالبان وجود ندارد.  کار انداختن ماشین جنگی  از 
دو  یا  یک  سقوط  منتظر  کستانی ها  پا که  می رسد  به نظر 
از  افغانستان  دولت  با  بعد  تا  طالبان اند  به دست  والیت 

کنند. کره  موضع قوت مذا
حکومت وحدت ملی باید از این به بعد، روی مدیریت 
افغانستان در حال حاضر  ارتش  کند.  کار  جنگ بیشتر 
تمام  رزمی.  انسانی  نیروی  هم  و  دارد  جنگی  ابزار  هم 
و حامیان شان  برابر طالبان  ایستادگی در  برای  منابع الزم 
در اختیار افغانستان است. الزم است تا سران حکومت 
کنند تا نیروهای  وحدت ملی این منابع را مدیریت موثر 
امنیتی افغانستان، در میدان نبرد دست باال داشته باشند. 
جمله  از  ملی  وحدت  حکومت  سران  این،  بر  عالوه 
افغانستان  مردم  با  بعد،  به  این  از  باید  رییس جمهور 
را  افغانستان  واضح سخن بگویند و دشمن نظام مشروع 
موثر وجود  مدیریت جنگی  گر  ا کنند.  معرفی  روشنی  به 
مردم  به  ملی  وحدت  حکومت  سران  و  باشد  داشته 
تهاجمی  حمالت  کنند،  دقیق  اطالع رسانی  افغانستان 
نمی گیرد.  را  جایی  هم پیمان شان،  گروه های  و  طالبان 
قیام  به  را  افغانستان  مردم  تا  ندارند  را  آن  توان  طالبان 
کنند و به اهداف شان  علیه نظام مشروع افغانستان وادار 
به  را  دشمن  تا  دارند  فرصت  حکومت  سران  اما  برسند، 

کنند.  مردم افغانستان معرفی 

تقویت  نظام  قالب  در  را  خودجدابینی  گفتمان 
گروه داعش  می کند. پوشیدن لباس رزم برای مقابله با 
و دشمنان مردم افغانستان، در قدم نخست می بایست 
از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی صورت بگیرد. 
به  افغانستان  دشمنان  برابر  در  مشترک  مبارزه  طرح 
هم پذیری  بستر های  یک سو  از  ملی  امر  یک  مثابه 
شاخه های حکومت وحدت ملی را تقویت می کند و 
گروه های رادیکال داخلی و منطقه ای را  از سوی دیگر 
به حاشیه می برد. الزم است تا حکومت وحدت ملی 
این  تعمیم بخشی  و  ملی  ابتکارات  در  با پیش دستی 
ابتکارات با هدف تعمیق وحدت متکثر؛ زمینه های 
تقویت  را  دولت  سیاسی  مشروعیت  و  اقتدار  تقویت 
کند. شخصی و یا قومی شدن ابتکارات ملی بر اساس 
کاهش  موجب  یک سو  از  خرده بازیگران،  کارکرد 
نقش نظام وحدت ملی می شود و از سوی دیگر بستر 
هویت یابی خرده جریان ها را تقویت می کند. تقویت 
همچون  چالش هایی  بروز  موجب  خرده جریان ها 
خواهد  افغانستان  متکثر  نظام  در  تک ساالری  ظهور 
کرات نظامی  کارزار معامالت و مذا شد. این ظهور، در 

و سیاسی بیش از هر زمان دیگر اهمیت می یابد و زمینه 
احتماال  و  کالن  گروه های  میان  در  را  چنددستگی 

متوسط میسر می سازد. 
بهره برداری  و  ملی  ابتکارات  خلق  در  دولت  تحکم 
توسعه  یاد  به  را  ما  اجتماعی،  مدیریت  برای  آن   از 
می اندازد.  آسیا  کشورهای جنوب شرق  پایین  به  باال 
شاید این تحکم دولتی بر اساس ادبیات دموکراتیک، 
استبداد  این  اما  شود،  نگریسته  استبداد  مثابه  به 
روشنگر است. این استبداد روشنگر می تواند از طریق 
جریان های  مدیریت  برای  ملی  برنامه های  خلق 
در  آن ها  شمولیت  در  تحکم  و  خودجداانگار 
حساسیت زدایی،  )خنثاسازی،  ملی  برنامه های 
مولفه های  براساس  هنجاری سازی(  و  همگام سازی 
اصلی  من،  به نظر  سیاست،  و  فرهنگ  اقتصاد،  ملی 

مهم برای توسعه جامعه ماست.  
که دولت باید در جستجوی ابتکاراتی  در پایان بگویم 
که احساس تعامل و یا تعارض با دشمنان  ملی باشد 
احساسی  و  ارزشی  جنبه  آنکه  از  بیش  ملی،  امنیت 
هنجارهای  کند.  پیدا  هنجاری  جنبه  باشد،  داشته 
که باید  کشورهای در حال توسعه نشان می دهد  رایج 
کرد. لباس  کمی جدی تر در مورد ابتکارات ملی عمل 
نظام  ساختار  راس  در  ملی  رهبران  باید  را  ملی  رزم 
نظم،  خرده هویت ها،  بر  تحکم  طریق  از  و  بپوشند 

کنند. انسجام و یکپارچگی را تقویت 

و  افسران  به  سخنرانی اش  در  غنی  رییس جمهور  دیروز 
سربازان قول اردوی ظفر هرات، اشاره ای مبهم و سربسته 
گفت  غنی  آقای  کرد.  آن  اهداف  و  طالبان  جنگ  به 
این  که  آنانی  و  است  شده  تحمیل  افغانستان  بر  جنگ 
موضع  از  کابل  می خواهند  کرده اند،  تحمیل  را  جنگ 
از  نامی   نه  غنی  رییس جمهور  اما  کند.  کره  مذا ضعف 
را بر  کسی جنگ  که چه  کرد  طالبان برد و نه مشخص 
از مو ضع ضعف  کابل  تا  کرده است،  افغانستان تحمیل 
که ایشان  کند. اشارات مبهم آقای غنی می رساند  کره  مذا
کستان امیدوار است و به  هنوز هم به سیاست تعامل با پا
کستان  همین دلیل نمی خواهد نامی  از طالبان و ارتش پا

ببرد. 
به  را  جنگ  کستان  پا ارتش  و  طالبان  که  است  روشن 
این  منابع  کستان  پا ارتش  کرده اند.  تحمیل  افغانستان 
نیروهای  با  تا  است  گذاشته  طالبان  اختیار  در  را  کشور 
امنیتی افغانستان بجنگند. طالبان و حامیان شان در آن 
که در نبود نیروهای بین المللی  سوی مرز، تصور می کنند 
تروریستی،  تهاجمی  و  حمالت  راه اندازی  با  می توانند 
کالن نظامی  داشته باشند و بعد روی میز  دست آورد های 

کالن بگیرند.  کره امتیازهای  مذا
کار  روی  اول  روز  همان  از  اما  ملی  وحدت  حکومت 
کستان را پیشه  کرد تا سیاست تعامل با پا آمدنش تالش 
کستانی،  پا جنرال های  دل  گرفتن  به دست  با  و  کند 
ابتکار  غنی  رییس جمهور  شود.  طالبان  جنگ  مانع 
برای  اقداماتی  گذاشت،  کستانی ها  پا میز  جدیدی روی 
مانع  خواست،  اسالم آباد  از  و  داد  انجام  اعتماد سازی 
حال  تا  می شود،  دیده  چنانکه  اما  شود،  طالبان  جنگ 
کستان مانع جنگ بهاری طالبان نشده است. از  ارتش پا
که جنگ  سخنان دیروز رییس جمهور غنی هم برمی آید 

به شدت دوام دارد و افغانستان هم آماده دفاع است. 
کستانی ها در لفظ حمله های بهاری طالبان را نکوهش  پا
گفت حمالت  کابل  کردند. نوازشریف در سفر اخیرش به 
و  است  تروریسم  روشن  مصداق  افغانستان  در  طالبان 
به  هم  کستان  پا ارتشی های  شود.  داده  پایان  آن  به  باید 
به  کستان  پا اردوی  که  گفته اند  کشور  این  رسانه های 
طالبان پیام داده است تا حمالت بهاری شان را متوقف 
کستانی ها تا حال  کنند. اما سیاست اعالمی  و اعمالی پا
در  حلقاتی  که  می رسد  به نظر  است.  نشده  هماهنگ 
که  کستان به این نتیجه رسیده اند  ارتش و استخبارات پا
افغانستان در موقف ضعف است و طالبان باید پیش از 

کره یک یا دو والیت را سقوط دهند.  مذا
تا  که  دارد  انتظار  رییس جمهور  هم،  این  وجود  با  اما 
کستان  پا از  جدیدی  خبرهای  دیگر،  هفته  سه  دو- 
که  گفت  او در سخنرانی دیروزش در هرات هم  بشنود. 

شکاف ها  وجود  و  قومیت گرایی  چندقومی،  جوامع 
و  جامعه شناسان  توجه  مورد  دیرباز  از  آن ها  میان 
ماهیت  از  گاهی  آ است.  داشته  قرار  سیاستمدارن 
به  بیرون قومی  و  درون قومی  اعضای  میان  روابط 
مثابه یک پدیده اجتماعی؛ بیشتر ماهیت سیاسی و 
کشورهای چندقومی داشته  در نهایت بین المللی در 
است. ماهیت روابط میان اعضای درون قومی اغلب 
روابط  حالی که  در  هنجاری،  تا  دارد  ارزشی  ماهیت 
تفسیر  در  دارد.  هنجاری  ماهیت  بیشتر  بیرون قومی 
که روابط ارزشی ماهیت  گفت  این دو نوع روابط باید 
و  تجزیه  ظرفیت  کم تر  و  دارد  عقیدتی  و  احساسی 
تحلیل براساس سازه های عقالنی را دارد. در حالی که 
بیشتر  و  داشته  عقالنی  ماهیت  هنجاری؛  روابط 
مردم  عدالت خواهانه  عالیق  و  ایده ال ها  با  مطابق 
یا بخش  قومیت-  این دیدگاه  براساس  دارد.  ارتباط 
خاصی از ساختار جامعه قومی- بیشتر به پیوندهای 
که  مشترک ارزشی و عاطفی وابسته است تا هنجارها 
بتوان آن ها را از طریق استدالل منطقی قانع ساخت.

با نگاهی به وضعیت اجتماعی افغانستان، می توان 

که  برد  پی  گروه ها  میان  در  شکاف هایی  وجود  به 
عبارت  به  یا  و  افزایش  و  کاهش  حال  در  دیرباز  از 
شکاف ها  این  است.  بوده  نوسان  حال  در  دیگر 
روابط(  )تسهیل کننده  متقاطع  شکاف های  با  گاهی 
کاهش می یابد  نظیر اقتصاد مشترک، دشمن مشترک 
موازی  شکاف های  قدرت  توزیع  سر  بر  گاهی  و 
افغانستان  چندقومی  جامعه  روابط(  )دورکننده 
افزایش می یابد. برای مدیریت این فرایند، می توان 
خصوص  به  متقاطع،  شکاف های  ایجاد  از 
در  مشترک  دشمن  مشترک،  اقتصادی  برنامه های 
محیط بیرون و یا درون بهره برد. شاید در این اواخر 
همنوایی  زمینه  نتواند  مشترک  اقتصادی  برنامه های 
کند اما بهره برداری از دشمن  گروه ها را تقویت  میان 
بهره  می توان  انسجام  برای  اهرمی  مثابه  به  مشترک 
برد. تهدید داعش خواه به مثابه یک دشمن فرضی 
برای  می تواند  واقعی  دشمن  یک  به عنوان  یا  و 
انسجام ناپیوستگی اعضای نظام ملی مورد استفاده 

قرار بگیرد. 
گروه های  تقاضای  می تواند  مشترک  دشمن سازی 
گفتمان  قالب  در  شدن  تفکیک  برای  را  قومی 
مدیریت  و...  جنسیتی  زبانی،  قومی،  خودجدابینی 
نباید  نظام،  ساختار  قالب  در  دشمن سازی  کند. 
گروهی و یا قومی به خود بگیرد. ظهور  جلِوه فردی و 
قهرمانان قومی برای مقابله با دشمنان نظام، هم چنان 

 فردوس

 مهدی منادی

جامعه افغانی و 
ابتکارات ملی 
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بیشتر زنان در نهادهای حکومتی و اصالحات انتخاباتی 
انتظار  و  کرده   ارایه  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  به 
اورزال  گیرد.  قرار  حکومت  توجه  مورد  که  دارد 
حقوق  دادخواهی  گروه  طرح  »در  گفت:  بارکزی 
والیات،  مقام  کرسی های  اختصاص  زنان،  سیاسی 
کرسی های  عالی،  دادگاه  در  زن  یک  عضویت 
ریاست های  معینیت ها،  دیپلوماتیک،  نمایندگی های 
به  ولسوالی ها  و  مستقل  کمیسیون های  عمومی، 
صراحت یاد شده است. اکنون فرصت آن است تا در 
تمام  در  زنان  تعهدات، سهم  این  عملی  سازی  راستای 
این  در  باشد.  نظر  مورد  به صورت جدی  بخش    ها  این 
میان، گروه  ما حداقل خواهان اختصاص نه کرسی مقام 

والیات به زنان می باشد.«
کمیسیون  کمیشنران  از  یزدان پرست  قدریه   هم چنین 
حقوق  دادخواهی  گروه  عضو  و  بشر  حقوق  مستقل 
سیاسی زنان در این کنفرانس خبری گفت که حضور 
به گفته ی  نیست.  بسنده  دولتی  نهادهای  در  زنان  فعلی 
او، مشارکت زنان مشروعیت دولت را تضمین می کند. 
خانم یزدان پرست افزود: »به هر پیمانه ای که مشارکت 
زنان گسترده تر باشد، مشروعیت دولت وسیع تر است. 
بنا از دولت آرزو و انتظار ما این است که زنان بیشتری 
سازد.  سهیم  مدیریتی  کرسی های  و  پست ها  در  را 
حضور زنان جای هیچ کسی را تنگ نمی کند و حق 
از  واقع  در  و  نمی کند  ضایع  و  محدود  را  کسی  هیچ 

ضایع شدن حق جلوگیری می شود.«
زنان  سیاسی  حقوق  دادخواهی  گروه  همین حال،  در 

بخشید.
وزیر زنان نقش پارلمان، رسانه ها، علما و فعاالن مدنی 
و  خواند  تاثیر گذار  عامه  اگاهی  سطح  بردن  بلند  در 
قضایی  و  عدلی  نهاد های  و  کشور  »پارلمان  افزود: 
رسیدگی  زنان  حقوقی  و  قانونی  مسایل  به  کشور 
می کند و روحانیون و علما پیام را از مساجد به گوش 

طرحی را نیز به منظور اصالحات انتخاباتی و بهتر شدن 
زمینه ها برای حضور گسترده تر زنان در انتخابات آینده 
آماده کرده است. این گروه در طرح پیشنهادی خود 
نیز  انتخابات گذشته  از برخی مشکالت و چالش های 
در  زنان  حضور  هرچند  که  می افزاید  کرده  یادآوری 
سطح  آنهم  با  اما  بود،  پررنگ  گذشته  سال  انتخابات 
آگاهی شان از جریان های سیاسی پایین بود. این گروه 
می گوید به دلیل پایین بودن سطح آگاهی زنان از روند 
انتخابات، زنان نتوانستند آرای خود را درست استعمال 
طرح  در  زنان  سیاسی  حقوق  دادخواهی  گروه  کنند. 
از  تا  است  افغانستان مکلف  خود می افزاید که دولت 
طریق وزارت های حج و اوقاف، اطالعات و فرهنگ، 
صحت عامه،  عالی،  تحصیالت   معارف،  زنان،  امور 
برای  و غیردولتی  و رسانه های دولتی  انکشاف دهات 

بلند بردن سطح آگاهی سیاسی زنان کار کند.
استخدام  زن،  نامزدان  برای  تشویقی  برنامه های  تدویر 
نیروهای امنیتی زنانه و آموزش این نیروها برای حفاظت 
گردهمایی های  امنیت  تامین  انتخابات،  نامزد  زنان  از 
در  زن  کارمندان  استخدام  انتخابات،  نامزد  زنان 
سایت های انتخاباتی و افزایش مراکز رای دهی از دیگر 
موارد پیشنهادی گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان 
خود  پیشنهادی  طرح  از  بخشی  در  گروه  این  است. 
می گوید: »تامین امنیت یکی از مسوولیت ها و وظایف 
تا  است  مکلف  دولت  می شود.  پنداشته  دولت  اصلی 
تامین  کشور  از  گوشه ای  هر  در  را  شهروندان  امنیت 
کند. متاسفانه تجارب انتخابات گذشته نشان داده است 
که نبود امنیت الزم باعث کم رنگ شدن اشتراک زنان 
گردیده  انتخابات  مخصوصا  و  سیاسی  پروسه های  در 
تا کمپاین های گسترده را جهت  نتوانستند  است. زنان 
نمایند و موارد و  به مردم تدویر  برنامه های خود  ارایه 

دیدگاه های الزم را بازگو کنند.«
حضور زنان در دو دور انتخابات ریاست جمهوری سال 
گذشته پر رنگ بود اما اعضای گروه دادخواهی حقوق 
سیاسی زنان می گویند در صورتی که به مشکالت زنان 
نگیرد،  صورت  توجهی  انتخابات  برگزاری  زمان  در 
حضور زنان در انتخابات آینده کم تر از گذشته خواهد 

بود.

مسلمانان را می رسانند و رسانه ها صدای عدالت خواهی 
زنان را با قوت می رسانند و جامعه مدنی، فعاالن حقوق 
زنان همه با ما همکارند و در مسایل زنان مصروف اند.«

در  اجتماعی  جنسیت  تساوی  کمیته  فعالیت  و  ایجاد 
کابینه جمهوری افغانستان، تخفیف مدت حبس مادران 
به مناسبت روز مادر، حضور یک  و زنان سال خورده 
عدالت  و  تساوی  تامین  به منظور  قضا  شورای  در  زن 
جنسیتی در قوه قضایه کشور، ایجاد محکمه اختصاصی 
منع خشونت علیه زنان، افزایش حضور و نقش زنان در 
بخش های کلیدی، ارتقای نقش وزارت زنان از حالت 
ناظر به عضو دارای صالحیت تصمیم گیری در بودجه 
ملی، ایجاد صندوق کمک های عاجل وجهی به زنان 
که  زنان  برای  دولتی  حمایوی  مراکز  ایجاد  و  متضرر 
در هنگام رهایی از حبس به خانه و خانواده دسترسی 
از دولت  از جمله خواسته هایی است که زنان  ندارند. 

دارند.
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ریاست های  معینیت ها،  دیپلوماتیک،  نمایندگی های 
عمومی و ولسوالی ها را نیز به زنان اختصاص دهند.

دادخواهی  اعضای گروه  از  تن  بارکزی، یک  اورزال 
در  جوزا،  یازدهم  دوشنبه،  روز  زنان،  سیاسی  حقوق 
جمعی از اعضای این گروه گفت که آنان از حضور 
چهار زن در کابینه استقبال می کنند اما انتظار دارند که 
حضور  برای  را  زمینه   ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
بیشتر زنان در سطوح رهبری و مدیریتی فراهم سازند. 
وی گفت که این گروه طرحی را نیز به منظور حضور 

می کنیم. دولت در والیات به پولیس، نرس قابله و معلم 
مستحقین  زنان  امور  ریاست های  دارد.  ضرورت  زن 
و  آموزش  جهت  سهمیه  حسب  بر  را  شرایط  واجد 

استخدام معرفی می کند.«
این وزارت می گوید که نظارت از تطبیق پالیسی ها و 
پالن های دولت در خصوص زنان، دفاع از خواسته های 
از  جامعه  ارزش های  رعایت  و  زنان  و حقوقی  قانونی 

مکلفیت های سه بعدی وزارت امور زنان می باشد.
وزیر امور زنان تثبیت و نهادینه ساختن هویت زن افغان 
که  هستند  زنان  »اکنون  افزود:  قرارداده،  اولیت  در  را 
قباله و سایر اسناد هویتی ندارند و  تذکره، نکاح  خط، 
به  زنان  اهلیت حقوقی  و  نهادینه سازی هویت  برای  ما 

حیث شهروندان مساوی کار خواهیم کرد.«
و  معارف  وزارت  توجه  بدون  نظری،  خانم  باور  به 
تحصیالت عالی نمی توان تعداد زنان و دختران را در 
سکتور تعلیم و تربیه افزایش داد و ظرفیت آنان را ارتقا 

اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان، از رهبران 
تعهدات شان  به  تا  خواسته اند  ملی  وحدت  حکومت 
مبنی  بر افزایش نقش زنان در حکومت عمل کرده و 

حداقل کرسی نه والیت را به زنان اختصاص دهند.
متشکل  که  زنان  سیاسی  حقوق  دادخواهی  گروه 
مدنی،  جامعه  نهادهای  ملی،  شورای  نمایندگان  از 
زنان،  امور  وزارت  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
احزاب سیاسی و رسانه ها می باشد، هم چنین از رهبران 
حکومت وحدت ملی خواسته تا کرسی  های برخی از 

به روز دوشنبه ۱۱ جوزا،  امور زنان  دلبر نظری، وزیر 
نخست  روز  صد  پالن  خبری  کنفرانس  یک  طی 
پنج  در  پالن که  این  ارایه کرد.  را  زنان  امور  وزارت 
و  تقویت  بخش های  شامل  است،  شده  تهیه  بخش 
از  قانونی  امور زنان، حراست و حمایت  اداره  اصالح 

حقوق زنان می باشد.
سال  در  بن  کنفرانس  از  بعد  که  زنان  امور  وزارت 
۱38۲ ایجاد شد، با داشتن 8۷5 کارمند، ۱۷۷ تعمیر و 
۲۱ باغ زنانه و 3۴ ریاست والیتی فعالیت می کند. این 
وزارت پالیسی ها و پالن های دولت در خصوص زنان 
را تصویب می کند و بعد رهنمودها و طرزالعمل ها را 

ارایه کرده و از تطبیق آن نظارت می کند.
شغل  ایجاد  و  جنسیتی  تساوی  گسترش  نظری  خانم 
برای زنان را یکی از ماموریت های اصلی این وزارت 
را  ادارات  نیاز  مورد  بشری  قوه  »ما  افزود:  گفت. وی 
به تدریج تکمیل  زنان  میان  از  به خصوص در والیات 

 ظفرشاه رویی

نگینه نیازمند

گروهدادخواهیحقوقسیاسیزنان:

کرسینهوالیتبهزناناختصاصیابد

پالنصدروزنخست
وزارتامورزنانارایهشد

وزیر امور زنان تثبیت و نهادینه ساختن هویت زن افغان را در 
اولیت قرارداده، افزود: »اکنون زنان هستند که تذکره، نکاح  خط، 
قباله و سایر اسناد هویتی ندارند و ما برای نهادینه سازی هویت و 
اهلیت حقوقی زنان به حیث شهروندان مساوی کار خواهیم کرد.«
به باور خانم نظری، بدون توجه وزارت معارف و تحصیالت عالی 

نمی توان تعداد زنان و دختران را در سکتور تعلیم و تربیه افزایش 
داد و ظرفیت آنان را ارتقا بخشید.

ACKU



راههایشکوفاییاقتصادافغانستان

تالش  کمیسیون اصالحات اداری 
برای گماشتن جوانان در سطوح بلند مدیریتی

 دای چوبانی
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نقاط  در  فساد  به  آغشته  و  ناکام  شخصیت های  هم 
حساس قدرت قرار دارند. بنا، با موجودیت چنین افرادی 
نمی توان افغانستان عاری از فساد را که توسط این ناقضین 
قانون اداره می شود انتظار داشت. واشنگتن باید این افراد 
را خلع سالح کرده و پایه های شخصی قدرت شان را از 
بین ببرد. آن زمان است که پروسه دموکراسی به صورت 
حقیقی آن تحقق پیدا خواهد کرد و نهاد های کثرت گرا 
تاسیس خواهد شد و نقش قانون در جامعه تحقق خواهد 
یافت. به این اساس، پرسش ها برای تامین حاکمیت نباید 
ابرقدرت  کشوری  افغانستان  بماند.  باقی  ذهن  در  تنها 
را  حسابش  صورت  حتا  نیست  قادر  کشور  این  نیست. 
بپردازد و از مرز هایش به درستی محافظت کند. در نتیجه 

این کشور به کمک جامعه جهانی نیاز دارد.
وضروری  نیاز  مورد  تغییرات  دارد  وظیفه  واشنگتن 
اقتصادی  توسعه  برای  افغانستان  وقتی  کند.  مطالبه  را 
اقتصادی  بازسازی  برای  می تواند  واشنگتن  باشد،  مهیا 
تولید  شامل  باید  برنامه  این  کند.  برنامه ریزی  افغانستان 
گاز  منابع  اتصال  برقی،  سیم های  ساختن  برق،  انرژی 
طبیعی  گاز  و  آبی  برق   باشد.  جمعیت  عمده  مراکز  با 
شدن  مدرنیزه  باعث  و  بدهد،  برق  شهر ها  به  می تواند 
از  نتیجه گیری  سریع ترین  گردد.  نیز  روستایی  مناطق 
اقتصاد موثر و حاصل خیز، می تواند سرمایه گذاری روی 
سکتور زراعت باشد. امروزه تولید پنبه کشور، در حدود 
۱5 درصد محصول قبل از جنگ های داخلی را تشکیل 

می دهد. 
بازار های  به  هوا  راه  از  افغانستان  تازه  میوه  روزگاری، 
خارجی انتقال می شد. تولید و صادرات میوه های مغزدار 
زمینه  و  بود  اقتصادی  سودآور  فعالیت  یک  خشک  و 
بود.  کرده  فراهم  افغان ها  از  زیادی  بخش  برای  را  کار 
تقویت  باعث  می تواند  بخش  این  احیای  و  برق  تولید 

تولیدکنندگان گردد.
به  نهال شانی  زراعت،  برای  شده  اصالح  تخم های 
روش های مدرن ، برای افزایش تولیدات دهقانان نهایت 

گردید. از این میان، حدود ۱00 کارمند واجد شرایط 
جذب  داد،  خواهند  تشکیل  زنان  را  آنها  تن   ۴0 که 

خواهند شد.
کمیسیون  تعیینات  بورد  کمیشنر  ذاهب  زلمی  پوهاند 
که  گفت  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل 
کارکنان  است که  این  برنامه  این  راه اندازی  از  هدف 
آموزش های  از  پس  بتوانند  اداره ها  متوسط  سطوِح 
ارشد  مدیریت  سمت های  به  مدیریتی،  و  اداری  الزم 

اداره های خدمات ملکی افغانستان دست یابند.
این  از  آنانی که  »برای  افزود:  تعیینات  بورد  کمیشنر 
معادل  تحصیلی  سند  می شوند؛  فارغ  آموزشی  برنامه 

از  نگهداری  برای  امروزی،  زارعین  می باشد.  مفید 
برای  تا  دارند  ضرورت  سردخانه ها  به  تازه  محصوالت 
مدت طوالنی بتوانند محصوالت شان را در آن نگهدارند 
زراعت،  کردن  ماشینیزه  کنند.  عرضه  بازار ها  به  بعد  و 
داد.  خواهد  افزایش  را  کشور  زراعتی  تولیدات  میزان 
سرمایه گذاری  زمینه  زراعتی  بانک  راه اندازی  برعالوه، 
باعث  شیوه  این  آورد.  به وجود  زراعت  بخش  در  را 
از  استفاده  زراعتی،  مدرن  روش های  آمدن  کار  روی 
قبال  در  را  زراعتی  روز  برگ های  و  ساز  تجیهزات، 

خواهد داشت.    
سرمایه گذاری خصوصی روی سکتور زراعت، می تواند 
باشد.  فقر  از  افغانستان  نجات  برای  دیگر  راه  یک 
کشت  و  پروسس  خشک،  میوه  روی  سرمایه گذاری 
به  خشک،  میوه  بسته بندی  و  کردن  پاک  سبزیجات، 
تولیدات زراعتی ارزش خواهد داد. این کار زمینه کار 
را برای جمعیت روبه رشد کشور مهیا خواهد ساخت. به 
خاطری که فصل خشک افغانستان، بین ماه »می« میالدی 
افغانستان متکی به آب  و ماه »اکتوبر« می باشد. دهقانان 
برف می باشند. گرچه این سیستم غیرقابل اعتماد است و 
هر هفت سال، زمستان معتدل، با برف های آبشار، باعث 
خرابی زمین ها و خشک سالی می گردد. در اوقات دیگر، 
برف ها،  شدن  آب  و  می رسد  راه  از  زودی  به  تابستان 
برای  می گردد.  سیالب   شدن  جاری  باعث  سرعت  به 
و  آبی  سد های  ایجاد  و  اعمار  به  نیاز  وضعیت،  اصالح 
جریان  می توان  طریق،  بدین  هست.  آبیاری  کانال های 
آب را کنترول کرد. سرانجام، منابع طبیعی افغانستان اگر 
به درستی و شکل حرفه ای استفاده گردد، زمینه اقتصاد 
شکوفا و باثبات را در افغانستان وجود خواهد آورد. در 
نتیجه، وضعیت کنونی زندگی مردم افغانستان را نیز تغییر 

خواهد داد.
در بخشی از نوشته ام تذکر دادم که گام نخست به سوی 
بهترین روش، رهایی دولت  افغانستان،  اقتصادی  توسعه 
افغانستان از چنگال زورمندان و قاچاقبران مواد مخدر و 
سایر کسانی که روند روبه رشد دولت را به چالش مواجه 
می سازند می باشد. می خواهم این پیشنهاد را مطرح کنم 
که قدم نخست بستگی به تصمیم گیری امریکا و متحدین 
اعمال  فساد،  بردن  بین  از  زمینه  در  باید  این ها،  دارد. 
می شود  اجرا  زورمندان  از  بعضی  توسط  که  غیرقانونی 
دست به کار شوند. ایاالت متحده امریکا، همان طوری 
مالی اش  سنگین  کمک های  با  را  افغانستان  دولت  که 
که  باشد  داشته  نیز  را  شجاعت  این  باید  نگهداشت، 
هم چنان عالقه مردم افغانستان را حفظ کند. از تجارت و 
فرصت هایی که در افغانستان ایجاد شده است برای اعمار 

یک کشور باثبات و شکوفا به کار گرفته شود.

داده  نیز  کاری  تجربه  ارشد)ماستری(و  کارشناسی 
خواهد شد.«

اداره  عمومی  رییس  توخی  احمدمسعود  هم چنین، 
امتحان گفت  این  در جریان  افغانستان  ملکی  خدمات 
الزِم  آموزش های  ماهه،  چهارده  برنامه  این  در  که 
خواهد  داده  پروگرام  شاملین  به  مسلکی  و  تخصصی 
عهده گرفتن  بر  به  قادر  فراغت،  از  پس  آن ها  و  شد 
افغانستان  پست های ارشد مدیریتی و اداری در دولت 

خواهند شد.
آزمون  این  اشتراک کنند ه گان  از  برخی  این حال،  در 
و  قابلیت ها  برنامه هایی  چنین  که  گفته اند  رقابتی، 
ملکی  خدمات  اداره های  جوان  کارکنان  ظرفیت های 
کاری  توانایی های  بلندرفتن  باعث  و  داده  افزایش  را 
اداره ها، افزایش مصرف بودجه و بهبود عرضه خدمات 

خواهد شد.

در جریان ۱3 سال گذشته، بخش بزرگی از صد میلیارد 
دالر سرمایه گذاری که برای بازسازی افغانستان صورت 
گرفته بود، به هدر رفته است. دولت افغانستان، نتوانست 
مالی  مستقل  بنیاد  یک  یا  مستحکم،  اقتصادی  ساختار 
و  کشور  اقتصادی  کلی  وضعیت  که  آورد  به وجود  را 
هزینه های عمومی  را تحت کنترول و پوشش قرار دهد. 
افغانستان حتا ممکن بود  اقتصادی  عمق وضعیت آشفته 
به واسطه یک جنگ داخلی دیگر  باعث سقوط دولت 

شود.
باری یکی از سیاستمداران انگلیسی گفته بود: »افغانستان 
از  بیش  ما  بنا،  دارد.«  شباهت   »۱3 »قرن  به کشور  بیشتر 
مشاهدات  بمانیم.  باقی  آنجا  در  که  نداشتیم  نیاز  این 
باشد. همانند یک موضوع  دقیق  بریتانیایی ممکن است 
نشده ایم،  متوجه  آن  به  تا حال  شاید  تصور که  غیرقابل 
این حقیقت ممکن است روزی، پدیدار گردد. اما، برای 
این دلیل منطقی شده نمی تواند  امریکایی ها، هیچ وقت 
بگذارد.  خودش  حال  به  و  کرده  رها  را  افغانستان  که 
قدم  در  باید  نمایشی،  چنین  گرفتن  دست  روی  از  قبل 
کرد.  بررسی  دقت  با  را،  امریکایی ها  عالقه  نخست، 
در  دوباره  واقعا  را  افغانستان  امریکا  متحده  ایاالت  آیا 
بعد  داخلی  بعدی  جنگ  است؟  کرده  کمک  بازسازی 
فرار  و  طالبان  ظهور  کمونیستی،  حکومت  سقوط  از 
صورت  ترتیب  به  همه  افغانستان  به  سودان  از  بن الدن 
دچار  سیاهی  و  تلخ  سرنوشت  به  را  افغانستان  و  گرفت 
کرد. ممکن است دیگر آن وضعیت تکرار نشود. ممکن 
بود در صورت ماندن امریکایی ها در کنار افغانستان بعد 
سپتامبر   ۱۱ تراژیدی  از  کمونیستی  حکومت  سقوط  از 
جلوگیری می شد. بنا، ترک افغانستان یک اشتباه بزرگ 
برای  قربانی دادن  نباید تکرار شود. شاید  بود که دیگر 
افغانستان دیگر بی معنی و پوچ نباشد. لذا، ایتالف باید از 
بنیان تغییر پیدا کند، آنهم در راهی که بتواند مشکالت 

افغانستان را  از سر راه بردارد.
هنوز  ملی،  آمدن حکومت وحدت  علی رغم روی کار 

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در 
یک برنامه آموزشی تازه، ده ها کارمند جوان اداره های 
دولتی را آماده می سازد تا سمت های بلند مدیریتی را 

در نهادهای خدمات ملکی به عهده گیرند.
جوان  مدیران  ماهه،  چهارده  آموزشی  برنامه  این  در 
در  را  الزم  مهارت های  ملکی  خدمات،  نهادهای 
برای  تا  فرا گرفته  دولتی  سازمان های  مدیریت  زمینه 

به عهده گیری پست های ارشد مدیریتی آماده شوند.
خدمات  مامور   ۷00 از  گذشته  روز  منظور،  همین  به 
در  آموزشی  برنامه  این  در  شمولیت  برای  ملکی 
انستیتوت خدمات ملکی افغانستان آزمون رقابتی اخذ 

ماه  کره  در  که  می گفتند  اگر 
کشف  رستورانت  یک  خرابه های 
میلیارد سال قبل در آن  شده که دو 
چلوکباب  ترکی،  آدانای  کباب 
پلو  قابلی  و  جاپانی  سوشی  ایرانی، 
تعجب  من  می شده،  صرف  افغانی 
نمی کردم. اگر می گفتند در کوه های 
که  می کند  زندگی  بزی  مریخ  کره 
بلوچینل  عطر  و  دارد  ایکو  کفش 
تعجب  من  هم  باز  می کند،  استفاده 
می گویند  این که  اما  نمی کردم. 
پولیس سردسته داعش را در والیت 
بامیان دستگیر کرده، »اوه مای گاد«. 
برادر پولیس من! برو خداوند رزقت 
را جای دیگر حواله کند. من چند بار 
تو را گفتم، کم خور دو- سه پیمانه؛ 
دیوان  از  من  کردی  فکر  تو  ولی 

شمس برایت غزل می خوانم. 
بدین سو  وقت  چه  از  داعش  نگفتی 
مذهبی«  »پلورالیسم  به  معتقد 
به  موفق  هنوز  که  داعشی  شده؟ 
نشده،  از شورای کویته  سربازگیری 
که هیچ اختالفی در پیش برد اعمال 
چگونه  ندارند،  باهم  تروریستی 
توانسته خودش را در بامیان برساند؟ 
فکر  حال  تا  من  امنیتی،  برادر 
شبکه  و  طالبان  فقط  که  می کردم 
دارند  وجدانی  مسوولیت  حقانی 
با هزار نوع  که این ملت بی چاره را 
نمی دانستم  بترسانند،  منفی  تبلیغات 
به صورت  را  کار  این  هم  شما 
ابوبکر  اگر  فردا  بلدید.  مسلکی 
تمام  به  »تویتر«  طریق  از  البغدادی 
از  فرستاد که روحش  پیام  ها  رسانه 
»داعش بامیانی« خبر ندارد، شما چه 
می کنید؟ این سردسته داعش را که 
خانواده اش  کرده اید،  دستگیر  شما 
برای رهایی او دو شب است که نذر 
سردسته،  این  می دهد.  »ابوالفضل« 
سردسته  محرم الحرام  ماه  تمام  در 
سینه زنان هیات عزاداران مسجد قول 
مرد سردسته  این  اگر  است.  خشک 
باید دسته  باشد که  البغدادی  ابوبکر 
و  باشد  شده  بی سر  دیگر  البغدادی 
و  کشته  خبرهای  دیگر  روز  چند  تا 
»داعش  اعضای  بقیه  شدن  دستگیر 
بخوانیم.  رسانه ها  از  نیز  را  بامیانی« 
اگر فرد دستگیر شده ربطی به داعش 
ندارد، لطفا گوشی تلیفون را بردارید 
و با یک عذر خواهی کوچک، مردم 
را از نگرانی برهانید؛ و اال هرطوری 
شده برای ما ثابت کنید که »داعش 

بامیانی« واقعا وجود دارد. 

داعشبامیانی

نویسنده: نصیرشاه نصب
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تیم	ملی	فوتبال	افغانستان	در	دومین	دیدار	دوستانه	
بنگله	دیش	 ملی	 تیم	 مقابل	 در	 سه	شنبه	 امروز	 خود	

قرار	می	گیرد.
که	در	طول	چند	ماه	اخیر،	 کشور	 ملی	پوشان	فوتبال	
کنون	 گذاشته	اند،	ا چالش	های	فراوانی	را	پشت	سر	
گرفته	اند	و	در	 در	آغاز	یک	مسیر	دشوار	فوتبالی	قرار	
تا	 می	تواند	 دوستانه	 دیدارهای	 برگزاری	 مسیر،	 این	
حدود	زیادی	باعث	انسجام	بیشتر	میان	آن	ها	شود.
تمرینات	 بحرین،	 در	 گذشته	 هفته	 که	 ملی	 تیم	
البته	 و	 جدید	 بازیکنان	 حضور	 با	 را	 خود	 آمادگی	
جمعه	 روز	 گذاشت،	 سر	 پشت	 جدید	 فنی	 کادر	
گران	 ئوس	و	مقابل	تماشا ک	ال که	در	خا موفق	شد	

کند. این	تیم	به	پیروزی	دو	بر	صفر	دست	پیدا	
که	بیشتر	آن	ها	 کادر	فنی	جدید	و	بازیکنانی	 حضور	
کارنامه	 در	 را	 اروپایی	 لیگ	های	 در	 تجربه	حضور	
برای	 درخشانی	 آینده	 نویددهنده	 می	تواند	 دارند،	

کشور	باشد. فوتبال	ملی	
بنگله	دیش	 و	 سینگاپور	 ملی	 تیم	های	 این	 از	 پیش	
که	در	 در	یک	دیدار	دوستانه	به	مصاف	هم	رفتند	
این	دیدار	سینگاپور	موفق	شد	با	نتیجه	دو	بر	یک	از	

سد	حریف	خود	بگذرد.
کنار	 سلوان	اسکلیزیچ	به	عنوان	سرمربی	تیم	ملی	در	
علی	عسکر	لعلی،	یک	ترکیب	با	تجربه	بین	المللی	

ورزشکاران	ملی	پوش	تکواندو	از	مقامات	قبلی	این	
فدراسیون	انتقاد	دارند.

در	 که	 افغانستان	 تکواندوی	 ملی	 تیم	 اعضای	
حضور	 تایپه	 چین	 نوجوانان	 جهانی	 رقابت	های	
که	آن	بخش	از	مقامات	 کرده	بودند،	می	گویند	 پیدا	
المپیک	 کمیته	ملی	 نظر	 که	تحت	 این	فدراسیون	
پرداخت	 را	 آن	ها	 حقوق	 و	 حق	 دارند،	 فعالیت	

نکرده	اند.
که	 دوسیه	آن	بخش	از	مقامات	فدراسیون	تکواندو	
کمیته	ملی	المپیک	قرار	دارند،	روز	 مورد	حمایت	

 10 	،2008 سال	 در	 که	 کرد	 اعالم	 جنوبی	 افریقای	
کشور	و	فیفا	ردوبدل	شده	 میلیون	دالر	پول	بین	این	

اما	این	پول	رشوه	نبوده	است.
آفریقای	 فو	تبا	ل	 فدراسیون	 رییس	 جردن،	 دنی	
کمیته		برگزاری	بازی	های	 جنوبی	)SAFA(	و	رییس	
جا	م	جها	نی	2010	بعد	از	اتفاقات	این	هفته		در	فیفا	و	
که	به	برخی	مسووالن	فیفا	زده	شد،	اعالم	 اتهاماتی	

کتابی	 »تحقیقات	جنایی-	علمی«	نام	
توسط	 که	 ارزشمند	 و	 گرانسنگ	 است	
دو	تن	از	جنراالن	پولیس	تحصیل	یافته،	
کشور	نوشته،	تدوین	 مجرب	و	سابقه	دار	
هزار	 سه	 در	 سعید	 انتشارات	 توسط	 و	

نسخه	به	چاپ	رسیده	است.
صحافت	 و	 قطع	 در	 قطور	 کتاب	 این	
زیبا	در	دو	جلد	ابریشمی	چاپ	شده	و	
حاصل	سال	ها	تجربه	و	تتبع	سترجنرال	
محمد	ایوب	اصیل	و	دگر	جنرال	صدیق	
شده	 شناخته	 اساتید	 از	 واحدی،	

پولیس	افغانستان	می	باشد.
در	 که	 اصیل	 محمدایوب	 سترجنرال	
مبارزه	 چگونگی	 پیرامون	 کشور	 پنج	
پولیس	در	برابر	جنایتکاران	تحصیالت	
کرده	 پی	گیری	 را	 خویش	 کادمیک	 ا
پولیس	 کادمی	 ا در	 سال	ها	 است،	
پست	های	 در	 و	 بوده	 تدریس	 مشغول	
کشوری	مصدر	خدمات	ارزنده	ای	 مهم	

شده	است.
از	 نیز	 واحدی	 صدیق	 دگرجنرال	
کادمی	پولیس	 چهره	های	شناخته	شده	ا
از	 بسیاری	 حاضر	 حال	 در	 که	 بوده	
ایشان	 گردی	 شا افتخار	 پولیس	 افسران	

را	دارند.
که	حاوی	هشتاد	و	 کتاب	 جلد	اول	این	
ُنه	عنوان	است،	از	این	سوال	آغاز	شده	
که	چرا	این	اثر	را	تحقیقات	جنایی	نام	
موضوعات	 پیرامون	 بعد	 است.	 داده	
جنایی،	 تحقیقات	 مختصر	 تاریخچه	
موفقانه	 فعالیت	 شرایط	 معاونه،	 علوم	
در	 کامل	 معلومات	 جنایی،	 پولیس	
متحده	 ایاالت	 پولیس	 تشکیالت	 مورد	
آلمان،	 فرانسه،	 انگلیس،	 امریکا،	
سویدن،	 سویس،	 ایتالیا،	 روسیه،	
و	 ایران	 ترکیه،	 مصر،	 جاپان،	 اتریش،	

افغانستان	داده	شده	است.
توضیحات	 کتاب	 این	 هم	چنین	
تحقیق	کننده	 اجراات	 مورد	 در	 گسترده	
مورد	 در	 و	 داشته	 جنایی	 رویدادهای	
گرفتاری	ها،	 ضبط	 تالشی،	 نحوه	
تشخیص	 آثار،	 علم	 تعقیب،	 مراقبت،	
هویت	و	غیره	مهارت	های	پولیس	را	نیز	

کتاب	قطور	 در	خود	دارد.	در	این	
جرمی	 موارد	 تمام	 شده	 سعی	
پولیس	 تا	 شود	 معرفی	 و	 توضیح	
با	استفاده	از	شگرد	های	مسلکی	
و	تخصصی	در	جریان	تحقیق	به	

حقایق	موضوع	دست	یابد.
که	 کتاب	 این	 دوم	 جلد	
عنوان	 بیست	وهشت	 دارای	
سرقت	،	 انواع	 پیرامون	 می	باشد،	
مواد	 از	 استفاده	 چگونگی	
کشف	 در	 تخنیکی	 و	 کیمیاوی	
مال	خوری،	 اختالس،	 آن	،	
سرقت	های	باالکسر،	سرقت	های	
سرقت	 موترها،	 سیف	ها،	
کیبل	ها،	 و	 تیلفون	 سیم	های	

اسلوب	 غارت	،	 انواع	 مواشی،	 سرقت	
فریب	کاری،	 غارت	گری،	 جرمی	
جعل،	 فریب	کاران،	 محبوب	 طریقه	
حیاتی	 و	 مهم	 مسایل	 وسایر	 تزویر	
می	کند.	 بحث	 جنایی	 تحقیق	 برای	
هم	چنین	چگونگی	همکاری	پولیس	با	
سارنوال	و	برخورد	پولیس	با	وکیل	مدافع	
قضاییه	 قوه	 با	 پولیس	 برخورد	 متهم،	
و	 مطبوعات	 با	 پولیس	 همکاری	 و	
رهنمایی	های	 و	 شده	 بررسی	 رسانه	ها	
برای	 کادمیک	 ا و	 علمی	 پرسود	
است.	 گرفته	 صورت	 پولیس	 منسوبان	
نویسندگان	 که	 می	دهد	 نشان	 اثر	 این	
بلندی	 تبحر	 از	 علمی	 اثر	 این	 گران	قدر	
پولیس	 بازرسی	 و	 تحقیقات	 زمینه	 در	

برخوردارند.
پیرامون	 بار	 اولین	 برای	 کتاب	 این	 در	
دقیق	 معلومات	 	)DNA( »دی	ان	ای«	
براساس	 که	 است	 شده	 ارایه	 علمی	
بازرس	می	تواند	 کتاب،	 این	 آموزه	های	
اساس	»دی	ان	ای«	 به	 را	 مسایل	جرمی	
واضح	تر	 به	صورت	 اشخاص	 و	 افراد	

کند. تحقیق	
تعاریف	 و	 مسایل	 مورد	 در	 کتاب	 این	
است.	 ستایش	 درخور	 نیز	 حقوقی	
نخستین	 علمی«	 جنایی-	 »تحقیقات	
که	در	زمینه	 کتاب	جامع	و	علمی	است	
در	 و	 بوده	 اثرگذار	 جنایی	 تحقیقات	
ارزنده	 بی	نهایت	 عدالت	 تامین	 عرصه	

شمرده	می	شود.
کتاب	را	برای	 نویسندگان،	مطالعه	این	
قضات،	 سارنواالن	 پولیس،	 منسوبان	
خبرنگاران،	دانشجویان	دانشکده	های	

حقوق	توصیه	می	کنند.
من	ضمن	ابراز	توفیق	بیشتر	برای	ایشان	
تا	 می	کنم	 تقاضا	 داخله	 امور	 وزارت	 از	
و	 آموزش	 در	 کتاب	 این	 آموزه	های	 از	
کامل	 کشور	بهره	 پرورش	پولیس	جنایی	

ببرند.
واحدی	 و	 اصیل	 آقایان	 از	 تا	 دارد	 جا	
نگارش	 به	خاطر	 بزرگ	 محفلی	 در	
و	 پولیس	 برای	 سودمند	 کتاب	 چنین	

دادستان	ها	تقدیر	به	عمل	آید.

به	 توجه	 با	 و	 هستند	 افغانستان	 ملی	 فوتبال	 برای	
در	 اسکلیزیچ	 به	خصوص	 و	 دو	 این	 که	 کارنامه	ای	
دست	 روی	 با	 می	توانند	 داشته	اند،	 آلمان	 فوتبال	
زده	 طوفان	 کشتی	 دقیق،	 و	 مدون	 برنامه	ای	 گرفتن	

کشور	را	به	ساحل	موفقیت	برسانند. فوتبال	
رده	های	 در	 توانسته	 که	 مردی	 به	عنوان	 اسکلیزیچ	
و	 هانوفر	 نظیر	 تیم	هایی	 در	 و	 آلمان	 فوتبال	 پایه	
را	 بسیاری	 شاخص	 چهره	های	 هانساروستوک،	
سبک	 صاحب	 کشور	 این	 فوتبال	 اول	 سطح	 به	
آلمانی	 مربی	 این	 می	شود،	 شناخته	 نماید،	 معرفی	
 A	درجه	مدرک	دارای	دارد،	بوسنیایی	اصلیتی	که

فدراسیون	جهانی	فوتبال	)فیفا(	می	باشد.
میان	 در	 که	 هم	 لعلی	 عکسر	 علی	 دیگر،	 سوی	 از	
شده	 شناخته	 چهره	 یک	 افغانستان	 فوتبالی	های	
وی	 دارد،	 فوق	العاده	 تجارب	 می	شود،	 محسوب	
سفر	 مختلف	جهان	 نقاط	 به	 فیفا	 مدرس	 به	عنوان	
گرفته	تا	 داشته	و	به	آموزش	مربیان	مختلف	از	ایران	

کشورهای	آسیایی	پرداخته	است. سایر	
همچون	 واقع	 در	 جدید،	 فنی	 کادر	 این	 حضور	
فوتبال	 تیم	ملی	 کالبد	 دمیدن	یک	روح	جدید	در	
افغانستان	بود،	این	مربیان	هم	با	توجه	به	شناخت	
که	از	بازیکنان	شاغل	در	فوتبال	اروپا	دارند،	 خوبی	
تبدیل	 برای	 پتانسیل	 دارای	 و	 جوان	 چهره	های	
کنار	بعضی	 کشور	را	در	 شدن	به	ستاره	های	فوتبال	
تیم	 به	 کشور،	 داخل	 در	 مستعد	 فوتبالیست	های	 از	

به	روز	حجیم	تر	می	شود.
که	این	افراد	با	جعل	امضای	 ورزشکاران	می	گویند	
آن	ها،	اقدام	به	اخذ	پول	نموده	اند	اما	سفرخرج	به	

ورزشکاران	تعلق	نگرفته	است.
کفایت	اهلل	غیاثی،	عضو	تیم	ملی	نوجوانان	تکواندو	
نام	 را	به	 که	شخص	میرویس	بهاوی	پول	 می	گوید	
سفریه	و	البته	با	جعل	امضای	ورزشکاران	دریافت	

کرده	است	ولی	این	پول	به	آن	ها	نرسیده	است.
ملی	 تیم	 عضو	 دیگر	 واحدی	 عبدالحسیب	
نوجوانان	تکواندو	نیز	این	مساله	را	مورد	تایید	قرار	
می	دهد	و	می	گوید	سفریه	ای	به	آن	ها	تعلق	نگرفته	

است.
این	 در	 نیز	 ورزش	 و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 مقامات	
که	پول	مورد	نظر	به	عنوان	سفرخرج	 مورد	می	گویند	

ورزشکاران	اخذ	شده	است.
مالی	 و	 اداری	 رییس	 حمید،	 محمدهمایون	
را	 مساله	 این	 نیز	 ورزش	 و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	
بهاوی،	 که	شخص	 می	گوید	 داده	 قرار	 تایید	 مورد	
یک	میلیون	و	شش	صد	هزار	افغانی	را	به	نام	سفریه	و	

کرده	است. کرایه	ورزشکاران	دریافت	
در	این	بین	مقامات	فدراسیون	تکواندو	نیز	بر	وجود	
که	مورد	حمایت	 مشکالت	در	بدنه	این	فدراسیون	
گذاشته	و	 المپکی	قرار	دارد،	مهر	تایید	 کمیته	ملی	
ریاست	جمهوری	 سوی	 از	 مشکالت	 حل	 خواهان	

شدند.

افریقای	 	2010 برگزاری	جا	م	جها	نی	 زمان	 در	 که	 کرد	
اما	 میلیون	دالر	پول	پرداخت	شده	است	 	10 جنوبی	

این	پول	رشوه	نبود.
این	هفته		9	تن	از	مقامات	فیفا	و	پنج	تن	دیگر	به	اتهام	
میلیون	 	10 می	شود	 گفته	 دستگیر	شدند.	 مالی	 فساد	
دالر	در	عوض	موافقت	جک	وارنر	نایب	رییس	فیفا	
به	 دادن	 رای	 برای	 فیفا	 اجرایی	 کمیته		 عضو	 دو	 و	

ملی	فراخوانده	اند.
و	 اروپا	 در	 شاغل	 بازیکنان	 توامان	 حضور	
کشور،	به	خوبی	نشان	دهنده	 فوتبالیست	های	داخل	
که	این	مربیان	به	دنبال	ساختن	یک	تیم	 این	است	
که	 ملی	قوی	در	طول	سال	های	آینده	هستند،	تیمی		
صاحب	 آینده،	 سال	های	 در	 و	 است	 جوان	 امروز	

تجربه	بین	المللی	قابل	قبولی	خواهد	بود.
کشورهای	 از	 برخی	 با	 دوستانه	 دیدار	 میان	 دراین	
مشخص	 بر	 عالوه	 حداقل	 افغانستان،	 ردیف	 هم	
می	تواند	 ملی،	 تیم	 قوت	 و	 ضعف	 نقاط	 ساختن	
که	 کشور	بنماید،	در	حالی	 کمک	شایانی	به	فوتبال	
با	تیم	های	درجه	یک	و	دو	آسیا،	نه	 تدویر	مسابقه	
کمکی	به	 تنها	در	این	برهه	حساس	نخواهد	توانست	
که	حتی	شکست	های	 فوتبال	ملی	افغانستان	بنماید	
احتمالی	با	نتایج	سنگین،	می	تواند	پدیده	ای	به	نام	

کند. اعتماد	به	نفس	را	از	ملی	پوشان	سلب	

	فدراسیون	 عمومی	 رییس	 ربانی،	 ربانی	 غالم	
اخیر	 سال	های	 طول	 در	 که	 می	گوید	 تکواندو	
جفا	 رشته	 این	 ورزشکاران	 و	 تکواندو	 ورزش	 به	
باید	 فدراسیون	 این	 قبلی	 مقامات	 و	 است	 شده	

پاسخگوی	مشکالت	موجود	باشند.
که	خودش	 وی	هم	چنان	از	رییس	جمهور	خواست	
به	این	قضیه	ورود	نماید	و	هرچه	سریع	تر	مشکالت	
که	به	گفته	ربانی،	 موجود	را	حل	و	فصل	نماید،	چرا	
یک	 حتی	 المپیکی،	 رشته	های	 ورزشکاران	 برای	
دست	 از	 قیمت	 به	 می	تواند	 نیز	 ماندن	 عقب	 روز	

رفتن	سهمیه	المپیک	تمام	شود.
که	تنها	مدال	های	تاریخ	افغانستان	 ورزش	تکواندو	
آورده	 به	دست	 را	 المپیک	جهانی	 رقابت	های	 در	
مشکالت	 دچار	 پیش	 ماه	 نه	 مدت	 از	 است،	
البته	دوسیه	های	 و	 فراوانی	نظیر	تحصن،	انصراف	
گسترده	فساد	مربوط	به	مقامات	قبلی	این	فدراسیون	
شده	است	و	در	این	میان	دولت	افغانستان	تنها	به	
بسنده	 مشکالت	 حل	 برای	 تهی	 میان	 وعده	های	

کرده	است.
افشا	 تکواندو	 فدراسیون	 مقامات	 که	 اسنادی	 در	
نفر	 و	چهار	 ورزشکار	 	10 از	 متشکل	 تیمی		 کرده	اند،	
به	 فدراسیون	 رییس	 و	 تیم	 رییس	 داور،	 مربی،	
که	 اند	 شده	 اعزام	 )تایوان(	 تایپه	 چین	 مسابقات	
 9( افغانی	 	63830 مبلغ	 ورزشکار	 هر	 سفریه	 برای	
نیز	هریک	مبلغ	60983  پنج	تن	دیگر	 برای	 و	 نفر(	
افغانی	اخذ	شده	است	اما	این	پول	به	ورزشکاران	

تعلق	نگرفته	است.

میزبانی	افریقای	جنوبی	ردوبدل	شده	است.
که	 گفت	 گری	ها	 سپ	بالتر،	رییس	فیفا	بعد	از	افشا
در	این	مساله	دخالتی	نداشت	و	10	میلیون	دالر	به	او	

نرسیده	است.
جردن	 جنوبی	 آفریقای	 رسانه	های	 گزارش	 به	
فیفا	 سوی	 از	 دالر	 میلیون	 	10 که	 است	 کرده	 اعالم	
و	 مرکزی	 و	 شمالی	 امریکای	 فو	تبا	ل	 کنفدراسیون	 به	
بودجه	ای	 تا	 شد	 پرداخت	 	2008 سال	 در	 کارائیب	

گسترش	فو	تبا	ل	باشد. برای	

افغانستان- بنگله دیش؛ جنگی دوستانه

اختالس سفریه تکواندوکاران ملی پوش

کرد افریقای جنوبی پرداخت پول به فیفا را تایید 

»تحقیقات جنایی- علمی« 
زشمند اثری ار        سید مصباح

       صدیق اهلل توحیدی
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وی  پترایوس: ترکیبی از نیر
نظامی و ابزار سیاسی 

داعش را شکست می دهد
اطالعات	 سازمان	 سابق	 رییس	 پترایوس،	 دیوید	
که	ترکیبی	از	عملیات	 گفته	است	 مرکزی	امریکا	)سیا(	
گروه	 شکست	 راه	 تنها	 سیاسی	 روش	های	 و	 نظامی	

موسوم	به	دولت	اسالمی	)داعش(	است.
گفته	مقابله	 گفتگویی	با	بی	بی	سی،	 آقای	پترایوس	در	
دارند	 فعالیت	 سطحی	 چنین	 در	 که	 افراط	گرایان	 با	

فقط	از	طریق	»قوه	قهریه«	امکان	پذیر	نیست.
پترایوس	 آقای	 عراق،	 در	 جنگ	 دوران	 طول	 در	
که	بر	اساس	آن	نیروهای	امریکایی	در	این	 برنامه	ای	را	
همچنین	جلب	حمایت	 و	 کرد	 پیدا	 »افزایش«	 کشور	

کرد. قبایل	سنی	در	مقابل	القاعده	را	طراحی	
سرسخت«	 »دشمنی	 را	 داعش	 پترایوس	 جنرال	

کرده	است. توصیف	
نظامی	 نیروی	 گروه	در	حقیقت	یک	 »این	 گفت:	 او	
کتورهایی	از	ستیزه	جویی،	 که	در	آن	فا متعارف	است	
و	البته	همچنین	رگه	های	بسیار	مشخصی	از	تروریسم،	

وجود	دارد.«
که	از	او	درباره	مقایسه	داعش	و	القاعده	 اما	هنگامی	
ریشه	های	 دارای	 »القاعده	 داد:	 پاسخ	 شد،	 سوال	
مقایسه	 در	 بیشتری	 نیروهای	 و	 بود	 عراق	 در	 بزرگتری	

با	داعش	داشت.«
شکست	 در	 مهمی	 نقش	 پترایوس	 بازنشسته	 جنرال	

القاعده	در	عراق	داشت.
عراق،	 انبار	 والیت	 مرکز	 رمادی،	 اخیر	 تصرف	 او	
خواند	 استراتژیک«	 »شکستی	 را	 داعش	 سوی	 از	
چارچوب	 در	 که	 شد	 داده	 نشان	 که	 مفهوم	 »بدین	
و	 دفاع	 حال	 در	 آن	ها	 این	که	 و	 داعش	 فعالیت	های	
یا	شکست	هستند،	به	نوعی	)ادعایی(	توخالی	بوده	

است.«
که	رمادی	در	هفته	های	 کرد:	»فکر	نمی	کنم	 کید	 وی	تا

گرفته	شود.« آینده	بازپس	
اتفاق	یک	 گفت:	»این	 پترایوس	در	عین	حال	 آقای	
عقب	نشینی	بزرگ	بوده	است.	در	چنین	زمانی	باید	
انجام	 باید	 که	 تغییراتی	 به	 کنیم.	 نگاه	 استراتژی	 به	
که	باید	افزایش	یابند؛	و	من	فکر	 داد.	به	تالش	هایی	
انجام	 درحال	 که	 است	 چیزهایی	 این	ها	 که	 می	کنم	

هستند.«
جنرال	پترایوس	پس	از	فرماندهی	نیروهای	بین	المللی	
دنبال	 به	 اما	 شد.	 سیا	 رییس	 افغانستان،	 و	 عراق	 در	
به	 مجبور	 ازدواجش،	 از	 خارج	 روابط	 شدن	 آشکار	

کناره	گیری	از	این	مقام	شد.

کرده اند  نمایندگان امریکا و حوثی ها در عمان دیدار 

کشته شدند  سه تن به شمول یک مقام محلی در پاکستان 

گرفته شد  اختیار شنود مکالمات از آژانس امنیت ملی امریکا 

مقام	های	امریکایی	و	هیاتی	از	حوثی	ها	در	عمان	و	با	هدف	
یافتن	راه	حلی	برای	پایان	دادن	به	درگیری	های	یمن	با	هم	

کرده	اند. گفتگو	 دیدار	و	
در	 دولت	 سخنگوی	 بادی،	 راجح	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	

عربستان	 در	 که	 یمن	 تبعید	
با	 می	برد،	 سر	 به	 سعودی	
است	 گفته	 خبر	 این	 اعالم	
که	این	دیدار	به	درخواست	

امریکا		انجام	شده	است.
است	 بار	 نخستین	 این	
دیدار	 مورد	 در	 گزارشی	 که	
مقام	های	 با	 حوثی	ها	 میان	
که	 زمانی	 از	 امریکایی،	
رهبری	 به	 ایتالف	 حمالت	
برای	 سعودی	 عربستان	
عبد	 به	 قدرت	 بازگرداندن	

ربه	منصور	هادی	در	یمن	آغاز	شد،	منتشر	می	شود.
او	 سرنگون	شدند.	 توسط	حوثی	ها	 دولتش	 و	 هادی	 آقای	
کشور	 ابتدا	از	صنعا،	پایتخت	یمن،	به	عدن	در	جنوب	این	
به	عربستان	 توسط	حوثی	ها	 این	شهر	 با	محاصره	 اما	 رفت	

کستان،	یک	 در	وزیرستان	جنوبی	واقع	در	منطقه	قبایلی	پا
مقام	حکومت	محلی	و	دو	تن	دیگر	در	نتیجه	انفجار	یک	
کنار	جاده	یی	به	قتل	رسیدند.	به	نقل	از	دویچه	وله،	 بمب	
فرانس	 به	خبرگزاری	 پولیس	محلی	 ارشد	 از	مقامات	 یکی	
که	موتر	فاروق	وزیر،	مقام	اداره	محلی	در	 گفته	است	 پرس	
کنار	 بمب	 با	 افغانستان	 نزدیک	سرحد	 در	 اورگزی	 منطقه	
که	وزیر	و	دو	تن	 گفته	شده	 کرده	است.	 جاده	یی	اصابت	
گفته	شده	است	 کشته	شده	اند.	در	اعالمیه	حکومت	 دیگر	

گذشته	 سال	های	 شده	 داده	 اختیارات	 امریکا	 سنای	
انبوه	 شنود	 در	خصوص	 کشور	 این	 ملی	 امنیت	 آژانس	 به	
را	 شهروندان	 اینترنتی	 تماس	های	 و	 تلیفونی	 مکالمات	
آژانس	 این	 که	 است	 معنی	 بدین	 این	 و	 نکرده	 تمدید	
امنیتی،	از	بامداد	دوشنبه	یازده	جوزا	برای	عملیات	شنود	با	

محدودیت	روبه	رو	است.
این	 رویترز،	 خبرگزاری	 گزارش	 به	 و	 فردا	 رادیو	 از	 نقل	 به	
بر	 سناتورها	 یک	شنبه	 روز	 رای	گیری	 جریان	 در	 تصمیم	
به	 میهن	پرستی«	 »قانون	 به	 موسوم	 قانون	 دوره	 تمدید	 سر	

تصویب	رسید.
سی	آی	ای،	 رییس	 برنان،	 جان	 که	 است	 حالی	 در	 این	
در	 آمده	 به	وجود	 قانونی«	 »خالی	 که	 داده	است	 هشدار	
قرار	 تروریست	ها	 استفاده	 سو	 مورد	 است	 ممکن	 شنودها	

گیرد.
اما	شرایط	ایجاد	شده	در	پی	نشست	روز	یکشنبه	سنا	عمال	
که	تجهیزات	عظیم	شنود	آژانس	امنیت	 موجب	شده	است	

ملی	امریکا	موقتا	خاموش	شود.
مجلسین	 در	 یک	شنبه	 تعطیل	 روز	 در	 نشست	 تشکیل	

سعودی	پناهنده	شد.
تبعید	 در	 دولت	 سخنگوی	 از	 نقل	 به	 رویترز	 خبرگزاری	
که	هیات	حوثی	ها	»چند	روز	قبل«	و	»به	 گزارش	داده	 یمن	
وسیله	یک	هواپیمای	اختصاصی	امریکایی«	وارد	مسقط،	

پایتخت	عمان	شد.
صالح	 با	 حوثی	ها	 هیات	 سرپرستی	 بادی،	 آقای	 گفته	 به	
در	 دولت	 اما	 بوده	 گروه	 این	 سیاسی	 دفتر	 رییس	 الصمد،	

گفتگوها	نداشت. تبعید	یمن	جایی	در	
که	 کرده	 امیدواری	 ابراز	 یمن	 تبعید	 در	 دولت	 سخنگوی	
کرات	»در	زمینه	تالش	های	بین	المللی	برای	اجرای	 این	مذا
قطع	نامه	۲۲۱۶	شورای	امنیت	ملل	متحد«	برگزار	شده	باشد.
که	در	ماه	آپریل	به	تصویب	رسید،	از	 بر	پایه	این	قطع	نامه	
تمام	طرف	های	درگیر	در	یمن	به	ویژه	حوثی	ها	خواسته	شده	

کنار	بگذارند. تا	»بالفاصله	و	بی	قیدوشرط«	خشونت	را	
دولت	 عنوان	 به	 هادی	 منصور	 دولت	 قطع	نامه	 این	 در	
مشروع	یمن	به	رسمیت	شناخته	شده	و	از	حوثی	ها	خواسته	
کرده	اند،	 که	در	جریان	درگیری	ها	اشغال	 شده	تا	مناطقی	را	

کنند. ترک	

کستان	این	رویداد	را	شدیدا	 که	نوازشریف	نخست	وزیر	پا
همدردی	 ابراز	 قربانیان	 خانواده	های	 با	 و	 کرده	 محکوم	

کرده	است.
گذشته	به	این	 از	ماه	جون	سال	 کستان	 نیروهای	نظامی	پا
گروه	های	 دیگر	 و	 طالبان	 علیه	 شمالی	 وزیرستان	 در	 سو،	
که	 گفته	اند	 و	 کرده	 آغاز	 را	 نظامی	 عملیات	 یک	 مسلح	
و	 جنوبی	 وزیرستان	 همجوار	 مناطق	 در	 را	 عملیات	 این	

گسترش	داده	اند. کشور	هم	 بخش	های	دیگر	این	

به	 استثنایی	 رویداد	 یک	 کنگره	
ساعت	 آخرین	 در	 می	آید.	 حساب	
»قانون	 اعتبار	 دوره	 ۳۱	می،	 یکشنبه	

میهن	پرستی«	به	پایان	می	رسید.
عمومی	 افکار	 شدید	 فشار	 پی	 در	
ناخشنودی	جامعه	جهانی	 و	 امریکا	
تماس	های	 از	 فله	ای	 شنودهای	 از	
دولت	 مردم،	 اینترنتی	 و	 تلیفونی	
که	 بود	 شده	 ناچار	 اوباما	 ک	 بارا
آزادی«	 »قانون	 به	 موسوم	 الیحه	
»قانون	 جای	 به	 تا	 کند	 تهیه	 را	
قرار	 امریکا	 ملی	 امنیت	 آژانس	 کار	 اساس	 میهن	پرستی«،	

گیرد.
در	نشست	روز	یک	شنبه	۷۷	نفر	از	سناتورها	با	خودداری	
که	 دادند	 رای	 میهن	پرستی«	 »قانون	 مورد	 در	 رای	گیری	 از	
روزهای	 در	 »میهن	پرستی«	 قانون	 جای	 به	 آزادی«	 »قانون	
که	در	اقلیت	بودند	در	 آینده	در	سنا	مطرح	شود.	۱۷	سناتور	
روزهای	 در	 آزادی«	 »قانون	 کردن	 با	مطرح	 یکشنبه	 جلسه	

کردند. آینده	نیز	مخالفت	
کثریت	اعضای	مجلس	نمایندگان	امریکا	سه	هفته	پیش	 ا
کرد	اما	سنا	هنوز	به	آن	رای	موافق	 با	»قانون	آزادی«	موافقت	
الزم	را	نداده	است.	سناتورها	بر	اساس	رای	روز	یک	شنبه	
که	قانون	جدید	را	در	روزهای	آتی	 خود،	حال	می	خواهند	
گذشته	به	 که	رای	گیری	هفته	 به	رای	گیری	سنا	بگذارند	چرا	
کافی	)۶۰	نفر	از	یک	صد	سناتور(	نرسیده	بود. حد	نصاب	

که	»قانون	آزادی«	امروز	سه	شنبه،	۱۲	خرداد	 به	نظر	می	رسد	
ارزیابی	ها	 که	 هرچند	 شود	 گذاشته	 سنا	 گیری	 رای	 به	
کافی	 می	گوید	این	قانون	ممکن	است	دوباره	از	حد	نصاب	

برخوردار	نشود.
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نخست وزیر هند به 
اسراییل سفر می کند

ارشد	 مقام	 اولین	 ناریندرا	مودی،	نخست	وزیر	هند،	
خواهد	 دیدار	 اسراییل	 از	 که	 بود	 خواهد	 کشور	 این	

کرد.
گفته	است	 امور	خارجه	هند،	 وزیر	 سوشما	سواراج،	
تاریخ	 و	 جزییات	 روی	 بر	 کار	 در	حال	 مقامات	 که	

این	سفر	هستند.
گزارش	ها	سفر	آقای	مودی	در	سال	جاری	 بر	اساس	
که	 کشور	 این	 از	 از	دیدار	یک	هیات	هندی	 و	پس	
گیرد،	انجام	خواهد	 قرار	است	در	ماه	جوالی	صورت	

شد.
روابط	 دارای	 گذشته	 سال	 	۲۳ در	 کشور	 دو	
دیپلوماتیک	بوده	اند	و	در	موضوعاتی	مانند	مبارزه	با	
کشاورزی،	آب	و	بخش	های	انرژی	 تروریزم،	دفاع،	

همکاری	داشته	اند.
کنون	هیچ	نخست	وزیر	و	یا	رییس	جمهور	هند،	 اما	تا

از	اسراییل	دیدن	نکرده	است.
گفته	 امور	خارجه	هند	 وزیر	 بی	بی	سی،	 از	 نقل	 به	
به	 است	 قرار	 سال	جاری	 در	 او	 خود	 که	 است	
سفر	 اردن	 همچنین	 و	 فلسطینی	 مناطق	 اسراییل،	

کند.
کرده	 استقبال	 تحول	 این	 از	 هند،	 در	 اسراییل	 سفیر	

است.
دیدار	 کشور	 دو	 از	 کنون	 تا طرف	 دو	 مقامات	 البته	
کرده	اند.	در	سال	۲۰۰۰	میالدی،	جاسوانت	سینگ،	
کرد.	 سفر	 اسراییل	 به	 که	 شد	 هند	 ارشد	 وزیر	 اولین	
دولت	 خارجه	 وزیر	 زمان،	 آن	 در	 سینگ	 آقای	
جاناتا	 بهاراتیا	 حزب	 رهبری	 به	 وقت	 ایتالفی	

)بی	جی	پی(	بود.
نیز	به	عنوان	نخست	وزیر	اسراییل	در	 آریل	شارون،	

کرد. سال	۲۰۰۳	از	هند	دیدن	
کشور	 گفته	خبرنگاران	مبادالت	تجاری	بین	دو	 به	
رشد	فزاینده	ای	داشته	و	از	حدود	۲۰۰	میلیون	دالر	در	
سال	۱۹۹۲	به	حدود	۴	میلیارد	و	۳۹۰	میلیون	دالر	در	

سال	۲۰۱۳	میالدی	رسیده	است.
اسراییل	 در	سال	۲۰۱۳	هند	دهمین	شریک	تجاری	
از	 آسیا	پس	 کشور	در	 این	 و	سومین	شریک	تجاری	

کنگ	بود. چین	و	هنگ	
تجهیزات	 تامین	 منابع	 مهم	ترین	 از	 یکی	 اسراییل	

دفاعی	هند	است.

ACKU


	1
	3
	4
	2-5-6 D
	7-8 d



