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کره رسمی با طالبان زمینه مذا
فراهم نشده است

انتخابات دموکراسی
ترکیه را نجات داد!
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رییس جمهور: 

بی ثباتی قندهار
بی ثباتی تمام افغانستان است

كتر عبداهلل: دا

بخشی از آب های افغانستان
ود  هدر می ر
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Tender Notification call for expression of interest:

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH is implementing Technical Cooperation measures on behalf of 
the Government of the Federal Republic of Germany.
GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bid-
ders for catering service of GIZ TVET workshops in Kabul to submit 
their expression of interest letter to participate in the bidding process 
for” providing catering service (morning tea, lunch, afternoon tea in 
Kabul).
To claim the tender documents for the bidding process please send 
your interest letter to matiullah.sekandery@giz.de latest by 15 June 
2015, at 4:00 O’clock, Kabul local time.
Note: framework agreement will be for one and can be prolonged.

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

بنا دفتر GIZ مقیم کابل از شرکت ها و رستورانت های مجرب، دارای تجربه و توانائی مالی دعوت 
به عمل میاورد تا جهت اشتراک در پروسه داوطلبی برای قرارداد تهیه چای صبح، نان چاشت 
و چای بعد از چاشت در ساحات مختلف والیت کابل با توجه با شرایط قراردادی در این پروسه 

اشتراک نموده ممنون سازید.
درخواست سهم گیری خویش را تا به ساعت ۴ بجه تاریخ 15 جون 2015 به آدرس الکترونیک 

matiullah.sekandery@giz.de فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید. 
نوت: مدت قرارداد برای مدت یکسال بوده و قابل تمدید میباشد.

مجلس سنا:

کار نمایندگان مجلس پس از اول سرطان قانونی نیست ادامه  

برگزار  آن  قانونی  زمان  در  انتخابات 
شده نمی تواند اما بر بنیاد تعامل هرگاه 
ماه  چند  با  را  انتخابات  حکومت 
سناتوران  برای  کند،  برگزار  نیز  تاخیر 

مجلس قابل قبول خواهد بود.
پایان  با  هرگاه  داد  هشدار  مسلمیار 
زمان  نمایندگان  کاری  دوره ی 
نشود،  معلوم  انتخابات  برگزاری 
مخالفت  مصوبه ای  در  مجلس  این 
نمایندگان  کار  ادامه ی  با  را  خویش 
کرد و تصامیم  مجلس اعالم خواهند 

این مجلس روی اسناد تقنینی را قابل 
قبول نمی داند.

می کند  کید  تا اما  سنا  مجلس  رییس 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که 
تالش  گونه گونی  راه های  از  می باید 
انتخابات  برگزاری  زمان  تا  کند 
و  کرده  اعالم  را  نمایندگان  مجلس 
باید  نمایندگان  مجلس  انتخابات 

برگزار شود.
کار نمایندگان  با نزدیک شدن پایان 
گفتگوها در  مجلس در اول سرطان، 
ادامه ی  نبودن  یا  بودن  قانونی  مورد 
رییس  اما  شده  بیشتر  نمایندگان  کار 
روز دوشنبه اعالم  نمایندگان  مجلس 
اجازه  نهادی  هیچ  به  که  بود  کرده 
کار  ادامه ی  چگونگی  تا  نمی دهد 
نمایندگان مجلس پس اول سرطان را 

مورد پرسش قرار دهد.

کشور  کابل: مجلس سنای  8صبح، 
کار  ادامه ی  که  است  کرده  اعالم 
نمایندگان مجلس پس از اول سرطان 
در  و  نیست  قانونی  جاری  سال 
انتخابات  برگزاری  زمان  که  صورتی 
نشود،  مشخص  نمایندگان  مجلس 
مورد  در  مجلس  این  تصمیم گیری 

اسناد تقنینی قابل قبول نمی باشد.
فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس 
سه شنبه  روز  نشست  در  که  سنا 
بیان  می کرد،  صحبت  مجلس  این 
کاری  که زمان قانونی دوره ی  داشت 
سرطان  اول  در  مجلس  نمایندگان 
حکومت  رهبران  و  می یابد  پایان 
کار  پایان  از  پیش  ملی  وحدت 
برگزاری  زمان  نمایندگان،  مجلس 
کنند. انتخابات پارلمانی را مشخص 

کرد با آن که  کید  رییس مجلس سنا تا

وپاشی سیاسی را دست كم نگیرید خطر فر
هستند  عقیده  این  به  غنی  کتر  دا جناح  در  عده ای  که  می رسد  به نظر 
مصرف  تاریخ  سیاسی،  توافق نامه  تطبیق  روند  در  مشکل  ایجاد  با  که 
از بین می رود  این توافق نامه به پایان می رسد و سمت ریاست اجرایی 
جناح  در  می گیرد.  قرار  جناح  این  انحصار  در  قدرت  ترتیب،  این  به  و 
شدن  بیشتر  صورت  در  که  است  این  عده ای  تصور  هم  عبداهلل  کتر  دا
که نظام ریاستی  ضعف های جناح مقابل، این عقیده بیشتر جا می افتد 

کاربرد ندارد.  در افغانستان 
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زنگ اول


دیروز رییس جمهور غنی در قندهار گفت که افغانستان 
و  می جنگند  هم  با  که  است  دهه  سه ونیم  پاکستان  و 
الزم است تا این دو دولت به صلح برسند. این اولین بار 
است که رییس جمهور غنی به شهروندان عادی کشور 
سخن  ملی  وحدت  حکومت  پاکستانی  سیاست  از 
می گوید. پیش از این رییس جمهور غنی با مردم  عام 
در این رابطه سخن نگفته بود. ایشان در مورد سیاست 
پاکستانی اش در رسانه های بین المللی و در نشست های 
جهانی بارها به زبان انگلیسی سخن گفته است. دیروز 
رییس جمهور غنی برای اولین بار در یک نشست مردمی 
زبان  به  پاکستانی اش  سیاست  مورد  در  قندهار،  در 

ساده به شرکت کنند گان توضیح داد. 
سخنان رییس جمهور غنی در مورد وضعیت جنگی در 
روابط افغانستان و پاکستان، درست است. پاکستان از 
بدو تشکیلش روابط حسنه با افغانستان نداشته است. 
در سال های اول به میان آمدن پاکستان، معضل مرزی، 
روابط دو کشور را چنان خراب کرد که دو دولت در 
آستانه ی رویارویی نظامی قرار گرفتند. از همان زمان 
دشمنان  از  پاکستان  و  افغانستان  دولت های  حاال  تا 
مسلح  دشمنان  از  پشتیبانی  می کنند.  حمایت  یک دیگر 
یک دیگر، همان چیزی است که رییس جمهور غنی از آن 

به جنگ اعالم ناشده میان دو کشور تعبیر می کند. 
سیاست تهاجمی کابل در قبال پاکستان در دهه 50 و60 
میالدی بر اسالم آباد بسیار سنگین تمام شد. پاکستان 
آن زمان یک دولت تازه تشکیل بود و سیاست پاکستانی 
اسالم آباد  بر  سنگینی  هزینه  زمان،  آن  در  افغانستان 
به  بعد  دهه های  در  پاکستانی ها  اما  کرد.  تحمیل 
آنان  انتقام گرفتند.  افغانستان  از  بی رحمانه ترین شکل 
سیاست »عمق استراتژیک« را طراحی و اجرا کردند و 
کشیده  آتش  به  کابل  که  بود  سیاست  همین  براساس 
شدند.  حاکم  افغانستان  سرنوشت  بر  طالبان  و  شد 
ارتش پاکستان در کنار طالبان، سیاست زمین سوخته 
را علیه مردم افغانستان اعمال کرد، نهاد های دولتی را 
به نابودی کشاند و آثار تاریخی افغانستان را یا منفجر 

کرد و یا به یغما برد.
امنیتی  سیاست  پاکستان  هم  گذشته  سال  چهارده  در 
است.  گرفته  پیش  در  افغانستان  قبال  در  را  هند محور 
بر مبنای همین سیاست، پاکستان همه منابع این کشور 
افغانستان  در  تا  است  داده  قرار  طالبان  اختیار  در  را 
دست به کشتار، ترور و خون ریزی بزنند. جنرال های 
بازنشسته و برحال پاکستانی، گروه های سفاکی چون 
داده اند.  لقب  خود   استراتژیک  دارایی  را  حقانی  شبکه 
شد  سبب  آن  از  پاکستان  حمایت  و  طالبان  شورش 
از  پاکستان،  و  افغانستان  خاک  از  وسیعی  قلمرو  تا 
این  در  شود.  محروم  قانون  تطبیق  و  دولتی  حاکمیت 
درست  امن  بهشت  خود  برای  تروریست ها  مناطق، 

کرده اند. 
حاال نه پاکستان امنیت و ثبات دارد و نه هم افغانستان. 
تروریست هایی که در مناطق خارج از کنترول دولت ها 
حضور دارند، در هر دو کشور بحران امنیتی به وجود 
آورده اند. هم چنان حمایت نظام مند دستگاه استخباراتی 
و ارتش پاکستان از طالبان افغان، فرصت های توسعه 
اقتصادی و گسترش تجارت را از افغانستان گرفته است. 
حاال باید دولت های دو کشور به این جنگ اعالم ناشده 
پایان دهند. دوام دشمنی و جنگ به سود مردمان هر دو 
کشور نیست. سیاست تعامل با پاکستان باید به گونه ای 
مدیریت شود که منافع مشروع هر دو کشور را تامین 
در  ملی  اجماع  یک  اول  باید  ملی  وحدت  حکومت  کند. 
کشور  داخل  در  پاکستان  با  تعامل  چگونگی  مورد 
دنبال  را  این سیاست  با جدیت  بعد  بیاورد و  به وجود 
پاکستانی  سیاست  مورد  در  داخلی  اختالف های  کند. 
حکومت وحدت ملی، وضعیتی را به وجود می آورد که 

به سود کشور نیست. 

دو دولت باید صلح کنند
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رییس  غنی  اشرف  محمد  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور در سفر به والیت قندهار گفته 
است که پاکستان جنگ را بر افغانستان تحمیل 
کرده و به همین دلیل می خواهد با آن کشور 

صلح شود. 
عالی رتبه  مقام های  و  غنی  جمهور  رییس 
دیدار  باهم  بارها  اخیر  ماه های  در  پاکستانی 
کرده و مذاکراتی را به منظور تامین ثبات در 
اما این گفتگوها هنوز  انجام داده اند  افغانستان 

به نتیجه ملموسی نرسیده است. 
والیت  به  غنی  جمهور  رییس  سفر  از  هدف 
والیت  این  امنیتی  اوضاع  بررسی  قندهار، 
ریاست  مطبوعاتی  دفتر  است.  شده  خوانده 
که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  جمهوری 
اتل دیدار  اردوی ۲۰۵  قول  از  رییس جمهور 

کرده است. 
و  متنفذان  با  نشستی  در  غنی  جمهور  رییس 
»قندهار  است:  گفته  قندهار  مدنی  نهادهای 
قلب سیاسی افغانستان است و بی ثباتی در این 
او  می باشد.  افغانستان  تمام  بی ثباتی  والیت 
گفت که والی قندهار نماینده خاص من است 
و در این والیت قدرت دیگری وجود ندارد.«

نشست  این  در  شده  مطرح  مسایل  از  یکی 
موضوع صلح بوده است. رییس جمهور غنی 
می کند  تالش  صلح  تامین  برای  که  گفته 
نبوده  ولی خط  دیورند جزء مذاکرات صلح 
گفته  مورد  این  در  غنی  آقای  بود.  نخواهد  و 
نه  من  اختیار  دیورند[  ]خط  مساله  »این  است: 
رییس جمهور  است.«  افغانستان  مردم  از  بلکه 
تامین  برای  تا  خواسته  قندهار  مردم  از  غنی 
صلح خانه به خانه، مسجد به مسجد و قریه به 

قریه تالش کنند.
که  گفته اند  قندهار  نمایندگان  و  موسفیدان 
کمبود برق، بی توجهی به زراعت و معارف، 
بیکاری و موجودیت فساد از مشکالت اصلی 
خواهان  هم چنین  آن ها  است.  والیت  این  در 
قضایی  و  عدلی  ارگان های  در  اصالحات 
والیت  این  در  زمین  غصب  از  جلوگیری  و 

گردیدند.

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی طی یک 
عملیات خاص، یک مخفی گاه مواد انفجاری 
قریه  در  را  تروریستی حقانی  شبکه  به  مربوط 

مرگین تپه ولسوالی بلخ کشف کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای 
از  انفجاری  گفته است که 9 کیلو گرام مواد 
نوع سی 4 در این عملیات بدست آمده  است. 
به گفته ی این اداره، این مواد از خطرناک ترین 

نوع مواد انفجاری است.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید که شبکه 
تروریستی حقانی قصد داشت با استفاده از این 
مواد انفجاری، حمالت انتحاری و انفجاری را 

در والیت بلخ راه اندازی نماید.

رییس جمهور: 
بی ثباتی قندهار بی ثباتی تمام 

افغانستان است

یک مخفی گاه مواد انفجاری 
شبکه حقانی در بلخ کشف شد

ده ها دانش آموز دختر در بامیان مسموم شدند

ارایه خدمات صحی رایگان در مکاتب

امریکا برای جلوگیری از مرگ و میر مادران 60 میلیون دالر کمک کرد

رییس  ادا  رضا  بامیان:  8صبح، 
از  تن   ۲۶ می گوید  بامیان  معارف 
»پای  دخترانه  لیسه  دانش آموزان 
بامیان  والیت  پنجاب  ولسوالی  بوم« 

مسموم شده اند.
»این  گفت:  گذشته  روز  ادا   آقای 
دانش  آموزان که همه دختر هستند، 
به صورت  )سه شنبه،  امروز  صبح 
داخل  درصنف  که  زمانی  نامعلوم 
شده اند دچار یک نوع بیماری که با 
تب و لرزه، سردردی و ریزش اشک 

همراه بود دچار شدند.«
ادا، این دانش آموزان  به گفته آقای 
که بیشترشان شاگردان دوره ابتداییه 
و متوسطه هستند، در شفاخانه مرکز 
ولسوالی پنجاب انتقال داده شده اند.

در  که  دانش آموزانی  از  شماری 

براساس  کابل:  8صبح، 
وزارت  میان  که  تفاهم نامه ای 
امضا  به  عامه  صحت  و  معارف 
مکاتب  در  این  از  پس  رسیده 
کشور خدمات و تعلیمات صحی 

به صورت رایگان ارایه می شود.
 19 سه شنبه،  روز  تفاهم نامه  این 
فیروز  فیروزالدین  میان  جوزا، 
وزیر صحت عامه و اسداهلل بلخی 

وزیر معارف به امضا رسید.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 

انکشاف  اداره  کابل:  8صبح، 
امریکا،  متحده  ایاالت  بین المللی 
جان  نجات  برای  را  دالر  میلیون   ۶۰
کودکان و مادران به وزارت صحت 
مقدار  این  است.  عامه کمک کرده 
برای نجات  پنج سال  پول در مدت 
جان مادران و کودکان زیر پنج سال 

به مصرف می رسد. 
سوی  از  که  اعالمیه ای  براساس 
ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره 
برنامه  این  شده،  نشر  امریکا  متحده 
نام دارد و توسط وزارت  »حمایت« 
صحت عامه و نهادهای مدنی که در 
 ۲1 در  هستند،  فعال  صحی  عرصه 

والیت تطبیق می شود. 
ویلیم همینک رییس اداره انکشاف 
در  گذشته  روز  امریکا  بین المللی 
عامه  صحت  وزیر  با  که  نشستی 
برنامه  این  که  است  گفته  داشته 
و  مادران  تا  شد  خواهد  موجب 

شفاخانه والیتی بامیان بستری هستند، 
می گویند زمانی که وارد صنف های 
درسی شده دچار سردردی و سپس 

بی هوش شده اند. 
می گوید  بامیان  معارف  رییس 
مکتب  این  اطراف  ساحه  هرچند 
شبانه روزی  کنترول  تحت  دخترانه 
قرار دارد ولی تاکنون مشخص نشده 
دچار  چگونه  دانش آموزان  این  که 

مسمومیت شده اند.
تن   ۶۰ حدود  نیز  نیز  پیش  روز  سه 
مرکز  لیسه دخترانه  دانش آموزان  از 
اما  بودند،  شده  مسموم  پنجاب 
والیت  این  صحی  مسووالن  تاهنوز 
این  که  نتوانسته  داده  تشخیص 
بوده  چیزی  چه  از  ناشی  مسمومیت 

است.

شده،  منتشر  عامه  صحت  وزارت 
امضای  مراسم  در  فیروز  آقای 
»وزارت  گفت:  تفاهم نامه  این 
با  همکاری  در  عامه  صحت 
برای  را  اقداماتی  معارف  وزارت 
نهادینه ساختن تعلیمات صحی در 
خدمات  عرضه  بهبود  و  مکاتب 
روی دست  مکاتب،  در  صحی 
این  از  یکی  که  است  گرفته 
امروزی  تفاهم نامه  امضای  گام ها 
می باشد. این تفاهم نامه ما را یاری 

قابل  امراضی که  نتیجه  کودکان در 
از  را  جان شان  هستند،  پیش گیری 

دست نخواهند داد. 
»تعداد  است:  گفته  همینک  آقای 
از  ناشی  مرگ  از  زنان  زیادی 
کثیری  تعداد  و  زایمان  و  حاملگی 
والدت،  از  پس  مرگ  از  نوزادان 
خواهند  رشد  یافت،  خواهند  نجات 
به  و  رفت  خواهند  مکتب  به  کرد، 

دوهفته  حدود  که  درحالیست  این 
شوخک  ابراهیم  بنام  فردی  پیش 
که توسط پولیس بامیان دستگیر شد 
مدعی بود که به دستور طالبان در این 
تهدید  و  می کرد  فعالیت  ولسوالی 
کرده بود که دروازه های مکتب را 

بروی دختران می بندد.
گفته اند  بامیان  امنیتی  مقام های  اما 
که شواهدی دردست نیست تا نشان 
شوخک  فرمانده  هواداران  که  دهد 
دانش آموزان  مسمومیت  به  دست 

مکتب پای بوم زده باشند.
ده ها  نیز  گذشته  سال های  در 
مرکز  مکاتب  در  دختر  دانش آموز 
بامیان و ولسوالی های پنجاب، ورس 
شده  مسمومیت  دچار  یکاولنگ  و 

بودند.

خدمات  عرضه  تا  کرد  خواهد 
به  را  صحی  تعلیمات  و  صحی 
شکل معیاری در تفاهم با وزارت 
روی دست  مکاتب  در  معارف 

گیریم.«
امضای  نیز  معارف  هم چنین وزیر 
این تفاهم نامه را یک گام مفید و 
موثر در راستای صحت کودکان 
و شاگردان مکاتب توصیف کرده 

است.

اجتماعات  و  افغانستان  ملت  رهبران 
خویش تبدیل خواهند شد.«

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه 
برای  را  حمایت  برنامه  راه اندازی 
کاهش مرگ و میر زنان و کودکان 
بسیار بااهمیت خوانده و گفته است 
از  جلوگیری  سبب  برنامه  که  این 
در  کودکان  و  مادران  میر  و  مرگ 

افغانستان خواهد شد. 

ACKU
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کتر عبداهلل: دا

بخشی از آب های افغانستان هدر می رود 
برای  آب  بین المللی  كنفرانس  دوشنبه:  8صبح، 
كتر عبداهلل عبداهلل، رییس  حیات دیروز با حضور دا
بلند پایه  هیات  و  ملی  وحدت  حكومت  اجرایی 
آغاز  تاجیكستان،  پایتخت  دوشنبه،  در  افغانستان 
كنفرانس بین المللی بیش از ١٢٠٠  كرد . در این  كار  به 
كشور و پنجاه سازمان بین المللی  تن از نزدیك به صد 
اجرایی  رییس  كتر عبداهلل عبداهلل،  دا دارند .  شركت 
این  در  سخنرانی اش  در  ملی  وحدت  حكومت 
اقتصادی  سیاست های  تطبیق  ضرورت  بر  كنفرانس 
رییس  كرد .  كید  تا آشامیدنی  آب های  وضعیت  بر 
گفت بخش عمده ای از آب های آشامیدنی  اجرایی 
میكانیزم  یک  شكل دهی  و  می رود  هدر  افغانستان 
دولت  نیاز  یک  آن  سامان دهی  و  بررسی  برای 

افغانستان است . 
رییس جمهور  رحمان،  علی  امام  حال،  همین  در 
كنفرانس،  تاجیكستان به عنوان سخنران نخستین این 
بر بررسی دقیق و همه جانبه تطبیق برنامه های صیانت 
كرد.  كید  تا جهان  در  آشامیدنی  آب  ذخیره های  از 
افزایش  باید  آشامیدنی  به آب  كه دسترسی  گفت  او 
ملل  سازمان  از  تاجیكستان  جمهور  رییس  یابد. 

تمام مردم  را حق  به آب صحی  نوشیدنی ، دسترسی 
كرد.  جهان عنوان 

آب  به  »نیاز  گفت :  متحد  ملل  سازمان  دبیركل 
و  بشر است  افزایش  رو به  نیاز های  از  آشامیدنی یكی 

و  طالبان  نمایندگان  غیررسمی  نشست های  به دنبال 
شخصیت های  صلح،  عالی  شورای  اعضای  از  برخی 
قطر،  چین،  ارومچی  در  پارلمان  اعضای  و  سیاسی 
كرات صلح میان دولت  دبی و ناروی در مورد آغاز مذا
می گوید  صلح  عالی  شورای  طالبان،  گروه  و  افغانستان 
كه تبلیغات در رابطه به این نشست ها نسبت به مسایل 

مطرح شده بیشتر بوده است.
میان  مستقیم  كرات  مذا آغاز  منظور  به  تالش ها  اخیرا 
گرفته  بیشتری  شدت  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت 
زنان  از  تن  ده  به  نزدیک  مورد،  آخرین  در  است. 
سرشناس به شمول شماری از اعضای مجلس نمایندگان 
ناروی  در  طالبان  نمایندگان  با  صلح،  عالی  شورای  و 
شخصیت های  از  شماری  آن  از  پیش  كردند.  گفتگو 
كرده بودند. گفتگو  سیاسی با نمایندگان طالبان در دبی 
است  قرار  كه  می گیرد  صورت  حالی  در  گفتگوها  این 
با حضور هیات  بزرگ تری  ماه رمضان، نشست  از  پس 
آلمانی »پگواش«  افغانستان به همكاری موسسه  دولت 

گروه طالبان در قطر برگزار شود. با نمایندگان 
تنها  كه  می گوید  صلح  عالی  شورای  این حال،  با 
چرب تر  غیررسمی  نشست های  این  تبلیغاتی  ک  خورا
افغانستان  دولت  میان  تفاهم  زمینه های  كنون  تا و  بوده 
كرات رسمی در نتیجه این  گروه طالبان برای آغاز مذا و 

نشست ها مساعد نشده است.
اسماعیل قاسمیار از اعضای ارشد شورای عالی صلح، 
كه در مورد نشست های غیررسمی بیشتر  گفت  به 8صبح 

را   ٢٠٢٥ الی   ٢٠١٥ از  دیگر،  ده سال  خواست  متحد 
نیز به عنوان دهه آب اختصاص دهد . در همین حال 
حمایت  با  متحد  ملل  سازمان  كل  دبیر  مون،  بانكی 
از راهكار های جامعه جهانی برای حفظ ذخایر آب 

برای دسترسی به آب قابل شرب، باید سیاست های 
از  درست  استفاده  و  حفظ  برای  جهان  كشور های 
سخنرانان  حال  همین  در  باشد .«  متمركز  آب  ذخایر 
عملی  راهكار های  گرفتن  دست  روی  بر  نیز  دیگر 
كید  تا نوشیدنی  صحی  آب  به  دسترسی  راستای  در 
كل در  كنفرانس سه روزه آب برای حیات در  كردند . 
شامل  بخش  چهار  این  می شود.  برگزار  بخش  چهار 
كشور های  و  آب  زنان ،  برای  آب  كودكان ،  برای  آب 
كشور های توسعه نیافته می باشد . در  كوهستانی و آب و 
كنفرانس، علی احمد عثمانی،  دوروز باقی مانده این 
افغانستان  از  نمایندگی  به  كشور  آب  و  انرژی  وزیر 

حضور خواهد داشت . 
سازمان ملل متحد سال های ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ را به عنوان 
كشور های  تا  كرد  نام گذاری  حیات  برای  آب  دهه 
به دسترسی مردم  رابطه  را در  برنامه های خود  جهان 
كنند . بر اساس  به آب قابل شرب در این دهه تطبیق 
بررسی های جهانی به دلیل برداشت و استفاده بی رویه 
از ذخایر آب آشامیدنی ، سطح ذخایر آب آشامیدنی 
كاهش دسترسی مردم  پایین آمده و جهان در آینده با 

به آب قابل شرب مواجه خواهد شد.

تبلیغات شده است. آقای قاسمیار افزود: »فكر می كنیم 
و  حاشیه ای  كه  نشست ها  این  تبلیغاتی  ک  خورا كه 
دیگر  از  بود،  علمی-تحقیقی  كنفرانس های  قالب  در 

مسایل آن چربی می كند.«
نمایندگان  میان  اخیر  نشست های  قاسمیار  اسماعیل 
كشور  گروه طالبان و شخصیت های سیاسی در بیرون از 
چنین  نتیجه  در  كه  افزود  كرده  توصیف  كنده  پرا را 
گروه  نشست هایی زمینه تفاهم میان دولت افغانستان و 
كرد:  كید  تا قاسمیار  آقای  شد.  نخواهد  مساعد  طالبان 
مصرف  انرژی  و  پول  وقت،  این كه  از  می خواهیم  »ما 
می شود، این ها )طالبان( از حاشیه به متن بیایند. متن 

گفتگوهای مستقیم  از طریق  راه حل سیاسی  كه  اصلی 
كلی گویی ها و حاشیه روی ها. پس ما امیدواریم  است، نه 
به  را  موضوعات  نشست هایی  چنین  برگزاركنندگان  كه 

مسایل عملی متمركز بسازند.«
آغاز  مورد  در  جدی  بحث های  زمانی كه  افزود  قاسمیار 
گروه  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  مستقیم  كرات  مذا
است.  لنگیده  گروه  این  مركب  شده،  مطرح  طالبان 
به گفته ی او، نشست های غیررسمی با حضور نمایندگان 
بدون صالحیت نتیجه ای در قبال نخواهد داشت. وی 
بیاییم.  و روی متحوا  تبلیغات بگذریم  از  گفت: »فعال 
كه نمایندگان با صالحیت شورای عالی  محتوا این است 

صلح و حكومت وحدت ملی با نمایندگان باصالحیت 
طرف مقابل یكجا بنشینند و به طور جدی و متمركز روی 

مسایل صلح و مصالحه صحبت بكنند.«
گذشته اعتراف به اشتباهات 

پیشین  معین  سلیم،  عطااهلل  مولوی  همین حال،  در 
اخیر  نشست  در  كه  افغانستان  اوقاف  و  حج  وزارت 
نمایندگان طالبان  با  از شخصیت های سیاسی  شماری 
نمایندگان  كه  می گوید  است،  داشته  حضور  دبی  در 
بهترین  را  موجود  شرایط  نشست  این  در  طالبان  گروه 
و  كرده  توصیف  كشور  در  صلح  تامین  برای  فرصت 
نیز  اشتباهاتی  گذشته مرتكب  گروه در  این  كه  گفته اند 
حضور  نیز  قطر  نشست  در  كه  سلیم  آقای  است.  شده 
گروه  گفت هرچند  گفتگو با روزنامه 8صبح  داشته، در 
كنون تمایلی از خود  طالبان خواهان صلح است، اما تا
نشان  افغانستان  دولت  با  مستقیم  كرات  مذا آغاز  برای 
كید  تا »فعال  گفت:  سلیم  عطااهلل  مولوی  است.  نداده 
گذشته و اشتباهاتی هم  گذشته ها  كه  طالبان این است 
كه  گرفته است و طالبان به این معترف هستند  صورت 
گفتند  گرفته است. نمایندگان طالبان  اشتباهاتی صورت 
كه فعال یک شانس و فرصت است و باید از این فرصت 
واقعا  )طالبان(  شما  كه  می گفتیم  ما  اما،  شود.  استفاده 
افغانستان  قضایای  صلح  طریق  از  كه  نیستید  معتقد 
گزینه اصلی شما نیست.  گزینه صلح  حل و فصل شود، یا 
كه در  كردند  اما آن ها )نمایندگان طالبان( حتا قسم یاد 
می خواهند  صادقانه  و  آمده  تحول  رهبری شان  مفكوره 

كه به صلح برسند.«
نمایندگان  كه  افزود  حال  عین  در  سلیم  عطااهلل  مولوی 
طالبان در نشست های خود در دبی و قطر، بیشتر روی 
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، آزادی زندانیان 
گروه از فهرست سیاه سازمان ملل  و خروج اعضای این 
نمایندگان  سلیم،  آقای  به گفته ی  داشتند.  كید  تا متحد 
برای  خود  از  تمایلی  كنون  تا نشست ها  این  در  طالبان 
كرات مستقیم با دولت افغانستان نشان نداده و  آغاز مذا
گروه تاهنوز در این باره تصمیمی  كه رهبران این  گفته اند 

نگرفته اند. 
تالش ها  پیش  سال  پنج  به  نزدیک  افغانستان  دولت 
اما  بخشید  شدت  را  صلح  گفتگوهای  آغاز  به منظور 

كنون این تالش ها به نتیجه ای نرسیده است. تا

ACKU ظفرشاه رویی
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تثبیت قدرتش به عنوان یک صدراعظم  برای  اردوغان 
که شاید این  و بعد رییس جمهور بالمنازعه بود. هرچند 
شباهت  اردوغان  آقای  ولی  نباشد  جالب  زیاد  مقایسه 
نظام  البته  است.  کرده  پیدا  پوتین  آقای  به  زیادی 
آقای  بلندپروازی های  جلو  که  توانست  ترکیه  سیاسی 

اردوغان را بگیرد.
کنون حزب عدالت و توسعه برای تشکیل حکومت نیاز  ا
این  پیامدهای  از  یکی  دارد.  دیگر  احزاب  با  ایتالف  به 
اساسی  قانون  تغییر  موضوع  دیگر  که  است  این  موضوع 
احزاب  از  یک  هیچ  چون  است.  منتفی  نظام  تبدیل  و 
حزبش  و  اردوغان  آقای  قدرت گیری  طرفدار  مخالف، 
حزب  نه  کمالیست ها،  جمهوریت  حزب  نه  نیستند. 
حرکت ملی و نه هم حزب دموکراتیک مردم با برنامه های 
آقای اردوغان موافق هستند. آنان تشکیل ایتالف سیاسی 
گر حزب عدالت  کرده اند. ا با حزب عدالت و توسعه را رد 
و  اسبق  خارجه  وزیر  اغلو،  داوود  رهبری  به  توسعه  و 
نخست وزیر فعلی ترکیه، در مدت ۴۵ روز قادر به تشکیل 
در  مجدد  انتخابات  برگزاری  نگردد،  ایتالفی  حکومت 
گاردین به نقل از  کشور محتمل است. البته، روزنامه  این 
که حزب عدالت و توسعه بیشتر مایل  گزارش داد  منابعی 
انتخابات  برگزاری  تا  است  ایتالفی  حکومت  تشکیل  به 
که در نتیجه فعلی  مجدد. چون به هر حال به نظر نمی آید 
از  گردد.  رونما  جدی  تغییرات  رای دهندگان  تصمیم  و 
کوتاه آمدن این حزب از بسیاری از مطالباتش  این خاطر، 
به خاطر ممکن ساختن حکومت ایتالفی قابل پیش بینی 

است.
کردها آمدند

ترکیه حزب دموکراتیک مردم  انتخابات اخیر  پیروز مهم 
کرد های  از  که  وجودی  با  حزب  این  بود.   )HDP(
ایتالفی  انتخابات  این  در  اما  می کند  نمایندگی  ترکیه 
طرفداران  منتقد،  لیبرال های  چپ گرا،  گروه های  از 
رهبری  را  و...  همجنس گرایان  حقوق  محیط زیست، 
سوسیال  پیشرو  حزب  یک  دموکراتیک  حزب  می کرد. 
کارگران، اقلیت های قومی  که به حقوق  دموکراتیک بوده 
کردها باالخره پس از  و جنسی توجه زیادی قایل است. 
کرسی را  که یک حزب قدرتمند با ۷۴  سال ها توانستند 
کرد  تالش  اردوغان  آقای  این که  با  بفرستند.  پارلمان  به 
با  مرتبط  حزب  یک  را  حزب  این  انتخابات  جریان  در 
معرفی  ترکیه  دشمنان  و  همجنس گرایان  تروریست ها، 
کند، و حتا به دفاتر و راهپیمایی های این حزب حمالت 
حزب  وجود  این  با  اما  گرفت،  صورت  نیز  مسلحانه ای 
آرای  بی سابقه ای  به طور  که  توانست  مردم  دموکراتیک 

گروه های مختلف را به دست آورد.
که رشد این حزب موجب ریزش بخشی از  گفته می شود 
در  گردید.  انتخابات  این  در  اردوغان  آقای  آرای حزب 
آرای بخش  اردوغان  آقای  میالدی   ۲۰۱۱ انتخابات سال 
کردها را به دست آورد، چون در آن زمان  قابل توجهی از 
با  منازعه  ختم  و  کردها  مساله  از  بی سابقه ای  به طور 
کرد اما بعد از  کردستان )PKK( حمایت  کارگران  حزب 

انتخابات وعده های خود را فراموش نمود.
که  با این وجود، ناظران مسایل سیاسی ترکیه باور دارند 
بی ثبات  حکومت های  شاهد  آینده  سال  چند  در  ترکیه 
و  سیاست ها  در  اصلی  احزاب  بود.  خواهد  ایتالفی 
عهده  بر  کنون  ا جدی اند.  اختالفات  دچار  برنامه ها 
می کند  معامله ای  چه  که  است  توسعه  و  عدالت  حزب 
جلب  به منظور  خود  پالیسی های  و  مواضع  در  چطور  و 
از این احزاب به خصوص حزب حرکت  حمایت برخی 
کرد های ترکیه است، تعدیل  که مخالف حل مساله  ملی 

می آورد.

به وجود می آید. 
این  مورد  در  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  حال  تا 
به  بزرگوار  دو  این  نگفته اند.  سخن  مردم  با  مسایل 
کمیسیون  که چرا  مردم و رای دهند گان شان نگفته اند 
نکرده  شروع  کارش  به  انتخاباتی  نظام  اصالح 
در  چیزی  هیچ  افغانستان  مردم  به  بزرگواران  است. 
سخن  اساسی  قانون  تعدیل  کمیسیون  تشکیل  مورد 
نمی گویند. هیچ مقام حکومتی هم در مورد بن بست 

توزیع تذکره های برقی چیزی نمی گوید. 
هر دو بزرگوار چنان سرگرم سفرهای والیتی و خارجی 
در  حقوقی  و  سیاسی  مشکل  هیچ  انگار  که  هستند 
که چرا هر دو بزرگوار  کشور وجود ندارد. روشن نیست 
متوجه این واقعیت نشده اند. روشن نبودن سرنوشت 
کمیسیون تعدیل  کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی و 
تصور  عده ای  که  است  شده  سبب  اساسی،  قانون 
تحلیل  نمی آورد.  دوام  ملی  وحدت  حکومت  کنند 
جناح های  جنگ  که  است  این  دیگر  عده ای 
شده  سبب  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل دهنده 
کمیسیون  که توزیع تذکره برقی به تعویق افتد،  است 
کمیسیون اصالح  تعدیل قانون اساسی تشکیل نشود و 

کار آغاز نکند.  نظام انتخاباتی به 
به  غنی  کتر  دا جناح  در  عده ای  که  می رسد  به نظر 
که با ایجاد مشکل در روند تطبیق  این عقیده هستند 
به  توافق نامه  این  مصرف  تاریخ  سیاسی،  توافق نامه 
پایان می رسد و سمت ریاست اجرایی از بین می رود 
قرار  جناح  این  انحصار  در  قدرت  ترتیب،  این  به  و 
عده ای  تصور  هم  عبداهلل  کتر  دا جناح  در  می گیرد. 
ضعف های  شدن  بیشتر  صورت  در  که  است  این 
که نظام  جناح مقابل، این عقیده بیشتر جا می افتد 

کاربرد ندارد.  ریاستی در افغانستان 
باشد،  واقعیت ها همخوانی داشته  با  تحلیل  این  گر  ا
فروپاشی سیاسی در میزان سال آینده، اجتناب ناپذیر 
روی  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران  بود.  خواهد 
برآیند.  چاره جویی  پی  در  و  کنند  تامل  مسایل  این 
کشور درگیر بحران  که  فروپاشی سیاسی در وضعیتی 
امنیتی و تالش های صلح است، به سود هیچ جناحی 
کشور  اجرایی  رییس  و  غنی  رییس جمهور  نیست. 
باید بیشتر از این وقت کشی نکنند و برای پیش گیری 

از فروپاشی سیاسی، برنامه بریزند. 
مناسبتی  هر  در  اجرایی  رییس  و  غنی  رییس جمهور 
و  ناحیه طالبان  از  با خطر سقوط  که نظام  می گویند 
این،  کنار  در  اما  نیست،  مواجه  تروریستی  گروه های 
سیاسی  فروپاشی  مقابل  در  افغانستان  تا  است  الزم 
باید دست کم  فروپاشی سیاسی  بیمه شود. خطر  هم 

گرفته نشود. 

به  را  زیادی  ناظران  چشم  ترکیه  پارلمانی  انتخابات 
کرده است. انتخابات ترکیه اهمیتی در حد  خود جلب 
اخیرا  حتا  و  اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  انتخابات 
که بتواند مهم ترین تحوالت سیاسی  یونان و اسپانیا ندارد 
انتخابات  چرا  که  بگویید  شاید  بزند.  رقم  جهان  در  را 
کم اهمیت تر  هم  اسپانیا  و  یونان  انتخابات  از  حتا  ترکیه 
اروپا  سیاست  در  که  باشد  این  شاید  آن  دلیل  است. 
حال  در  اروپا  اتحادیه  ضد  رادیکال  چپ گرای  احزاب 
از  که مدل جدیدتری  و می کوشند  گرفتن هستند  قدرت 
دولت و اقتصاد سوسیال دموکراتیک را به اروپا برگردانند؛ 
که نماینده قدرت مردم باشد و نه  سوسیال دموکراسی ای 
رای  با  که  سیاستمدارانی  و  مالی  شرکت های  بانک ها، 
مردم به قدرت می آیند اما سیاست های اقتصادی شان در 
کم ساختن مزایای  کاهش قدرت و خواست مردم،  جهت 

اجتماعی و سپردن تامین رفاه به بازار است.
کوچک تر بیشتر اهمیتی  اما انتخابات ترکیه در یک سطح 
برای مردم ترکیه و در قدم بعد برای خاورمیانه دارد. همه 
که در سال ۲۰۰۲ میالدی حزب توسعه و عدالت  از زمانی 
گرفت،  به رهبری رجب طیب اردوغان قدرت را به دست 
به این حزب به عنوان نمونه موفقی از دموکراسی اسالمی 
نگاه می کردند. حزب عدالت و توسعه از برگزاری دوره ای 
به  پیوستن  جمهوریت،  الییک  نهادهای  انتخابات، 
با سکوالریسم دفاع می کرد  تلفیق اسالم  و  اروپا  اتحادیه 
کمالیست های ترکی قرار می داد  و خود را در نقطه مقابل 
که به زور  که حکومت الییک را نه به واسطه رای مردم 
ارتش و قوه قضاییه طرفدار خود حفظ می کردند. حزب 
که خود را یک  عدالت و توسعه با این استراتژی توانست 
کشور های  بزرگ ترین  از  یکی  اداره  برای  مناسب  بدیل 
اروپا،  اتحادیه  به  پیوستن  خواهان  و  ناتو  عضو  اسالمی 
که آقای اردوغان  کند. برای همین ۱۳ سال است  معرفی 
حکومت را در دست دارد، و با این که در این انتخابات 
با نفوذ ترین  از  هم  هنوز  ولی  داد  دست  از  را  آرا  کثریت  ا
سیاستمداران در صحنه سیاست ترکیه به حساب می آید.

تردید در مورد موفقیت اسالم گرایی دموکراتیک
دموکراتیک  کشور  یک  به عنوان  ترکیه  هم  هنوز  این که  با 
اردوغان  آقای  عملکرد  ولی  می گردد،  تلقی  مسلمان  و 
به  اسالم گرا  احزاب  تعهدات  مورد  در  جدی  تردید های 
اخوان المسلمین  تجربه   است.  آورده  به وجود  دموکراسی 
در مصر و حزب عدالت و توسعه در ترکیه نشان می دهد 
دموکراسی  به  اسالم گرا  سیاسی  جریان های  از  برخی  که 
تنها به عنوان ابزاری برای رسیدن به قدرت نگریسته و به 

اصول و فرهنگ دموکراتیک اعتقاد چندانی ندارند.
 به عنوان نمونه آقای اردوغان تالش های وسیعی را برای 
و  یکه تاز  رییس جمهور  به عنوان  خود  قدرت  تثبیت 
می کند  تالش  جمله  از  است.  انداخته  راه  به  اقتدارگرا 
را  رفراندم اختیارات رییس جمهور  راه اندازی یک  با  که 
ایاالت  ریاستی  سیستم  مشابه  را  آن  و  بخشیده  افزایش 
کام نظام  که تجربه تلخ و نا کند. برای ما افغان ها  متحده 
قدرت  تمرکز  و  نظام  تغییر  داریم،  را  ریاستی  اقتدارگرای 
در دست یک رییس جمهور توسعه طلب به خوبی قابل 

درک است.
به صورت  ملکی  حکومت  تقویت  برای  اردوغان  آقای 
محدود  را  ارتش  اختیارات  و  قدرت  سیستماتیک 
شماره یک  دشمن  که  ترکیه  قضاییه  قوه  در  و  ساخت 
تغییراتی  می آید،  حساب  به  ترکی  اسالم گرای  احزاب 
کرد. در نگاه اول اقدامات مذکور بیشتر به منظور  ایجاد 
و  نظامی  کودتای  از  جلوگیری  و  دموکراسی  تقویت 
قضایی علیه دولت منتخب تلقی می گردید، ولی حاال 
که تالش های مذکور بخشی از پروژه آقای  گفت  می توان 

کشور وارد مرحله ی جدیدی  بحران قانون اساسی در 
پایان  به  زودی  به  پارلمان  قانونی  معیاد  شده است. 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  امکان  اما  می رسد، 
تا  نیست.  ممکن  جدید  مجلس  آمدن  کار  روی 
نظارت  کمیسیون  پارلمان،  که  نمی داند  کسی  حال 
مشکل  این  با  قضایی  قوه  و  اساسی  قانون  تطبیق  بر 
کنار می آیند. آیا پس از اول سرطان، حکومت  چگونه 
وحدت ملی پارلمان را جدی می گیرد؟ به این سوال 
کسی نمی تواند پاسخ روشن بدهد. این وضعیت  هیچ 
ندارد.  دیگری  اسم  اساسی،  قانون  بحران  از  غیر 
قانون اساسی، معلول بحران  که بحران  روشن است 

گذشته است.  انتخابات ریاست جمهوری سال 
گذشته به بحران رفت. بحران سیاسی  انتخابات سال 
امریکا  خارجه  وزیر  پا درمیانی  با  انتخابات  از  ناشی 
حل شد. به وساطت وزیر خارجه امریکا، آقایان غنی 
که براساس آن باید  کردند  را امضا  و عبداهلل سندی 
حکومت وحدت ملی تشکیل می شد و این حکومت 
و  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  را  کمیسیون هایی 
در همین سند  اساسی تشکیل می داد.  قانون  تعدیل 
حکومت  تشکیل  از  پس  بالفاصله  که  است  آمده 

انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  باید  ملی  وحدت 
کار آغاز می کند.  کمیسیون تعدیل قانون اساسی به  و 
انتخابات  برگزاری  آستانه  در  که  بود  این  برنامه 
کار اصالح نظام انتخاباتی پیش می رفت  پارلمانی، 
و تذکره های الکترونیک توزیع می شد، اما بدبختانه 
آغاز  را  کارش  انتخاباتی،  نظام  کمیسیون اصالح  که 
با آن که قانون ثبت  نکرده است. رییس جمهور غنی 
تذکره های  توزیع  اما  کرد،  توشیح  را  نفوس  احوال 
نهاد های  تازه  است.  نشده  شروع  هنوز  الکترونیک 
نیستند بعد  که حاضر  کرده اند  بین المللی هم اعالم 
پول  برقی  تذکره های  توزیع  مسوول  اداره  به  این،  از 

بپردازند. 
کمیسیون های  به  پول  پرداخت  از  جهانی  جامعه 
بین المللی  جامعه  می کند.  امتناع  هم  انتخاباتی 
به  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  پول  پرداخت 
کرده  مشروط  افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصالح 
که  کمیسیون تعدیل قانون اساسی  از تشکیل  است. 
این  که  نمی داند  کسی  هیچ  نیست.  خبری  اصال 

کمیسیون چه زمانی و با چه ترکیبی تشکیل می شود. 
نداشته  منتخب  پارلمان  ما  آینده،  سال  میزان  تا  گر  ا
در  که  طوری  آن  اساسی-  قانون  جرگه   باشیم، 
تشکیل  است-  شده  پیش بینی  سیاسی  توافق نامه 
قانون  جرگه  نشدن  تشکیل  صورت  در  نمی شود. 
بن بست  به  ملی  وحدت  حکومت  کل  اساسی، 
جدی  سیاسی  فروپاشی  یک  احتمال  و  می خورد 

 سلیم آزاد
 فردوس

خطر فروپاشی سیاسی را 
دست کم نگیرید
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زنان در کمیته های صلح در والیات اجازه حمل سالح 
اجازه  این  مردان  برای  است، در حالی  که  نشده  داده 

داد شده است.
باشید که  » باور داشته  نیکزاد هم چنین می گوید :  خانم 
ما زنان در کمیته والیتی صلح در  بیشتر کارهایی که 
بوده  بودجه شخصی خودمان  با  داده ایم،  انجام  هرات 
به مخالفین دولت  را  پیام صلح  باشیم  توانسته  تا  است 
متفاوتی  دیدگاه های  هرات  والیت  در  زنان  برسانیم .« 
نسبت به کار زنان در شورای عالی صلح دارند. برخی 
تالش های این کمیته را ناکافی می دانند و برخی دیگر 

حضور زنان و تالش های شان را موثر می دانند.
است .  هرات  دانشگاه  ریاست  کارمند  نورزاده،  نوریه 
نورزاده می گوید : »کسانی که  نیست .  او زیاد خوشبین 
دست به جنگ می زنند، به حضور زن ارزشی نمی دهند، 
بنا نقش زن نمی تواند در آوردن صلح و یا هم مبارزه 
خوبی  دیدگاه  نورزاده  باشد.«  بارز  افراد  گونه  این  با 
نسبت به حضور زنان در روند صلح ندارد و می گوید 
که بیشتر در این سال ها از نام زنان استفاده های ابزاری 
برای گرفتن امتیاز از کشورهای حمایت کننده صورت 

گرفته است .
او  است .  موافق  نوریه  گفته  این  با  نیز  نیکزاد  خانم 
نقشی  زنان  تصمیم گیری ها  از  بسیاری  در  می گوید 
ندارند و دالیل زیادی برای آن ها گفته می شود. خانم 
نیکزاد معتقد است که باید زمان تسلیم شدن یک گروه 
مخالف دولت به روند صلح، همه اعضا از جمله زنان 
نیفتاده  حاال  تا  اتفاق  این  اما  باشند  داشته  حضور  نیز 

است.
حسینه نیکزاد می گوید : » چندین بار تقاضا کردیم که 
زنان  دولت،  به  مخالف  گروه های  شدن  تسلیم  زمان 
عضو کمیته های صلح هم حضور داشته باشند اما این 
اجازه تا به حال به دلیل مسایل امنیتی داده نشده است .«

ویدا شریفی، مسوول مرکز تعلیمی زنان افغان در هرات 
حسینه  با  و  است  نوریه  از  خوش بین تر  اما  او  است. 

نیکزاد موافق.

نیاز  کشور  در  صلح  آوردن  »برای  می گوید :  شریفی 
با هم در این زمینه تالش کنیم، ولی در  تا همه  است 
کوتاه مدت برای زنان نیز امکان پذیر نیست تا صلح را 
به کشور بازگردانند.« شریفی برای آوردن صلح توسط 
و  زنان در درون خانواده می پردازد  توانایی ها  به  زنان 
این که چگونه زنان می توانند از کودکی با فرزندان شان 
برای نهادینه کردن صلح کار کنند. او می گوید: » این که 
هویدا  همه  بر  دارند،  صلح  درآوردن  نقشی  چه  زنان 
به  توجه کودکان  و جلب  تربیه  تالش،  با  زنان  است. 
این موضوع تاثیر اساسی روی روان کودکان گذاشته 
و روحیه مصالحه را در کودکان تقویت می کنند و به 

مرور زمان صلح را در جامعه نهادینه می سازند .«
والیتی  کمیته  عضو  این که  کنار  در  نیکزاد  حسینه 
مدیریت  نیز  را  افغان  زنان  شبکه  نهاد  است،  صلح 
می کند و معتقد است که بیشتر تالش هایش برای صلح 
بعد  است .  برده  پیش  به  شبکه اش  و  دفتر  طریق  از  را 
کار  روند  ملی،  وحدت  حکومت  آمدن  به وجود  از 
رییس جمهور  سوی  از  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
امکان  و  است  باز نگری  حال  در  اشرف غنی  محمد 

تغییرات بنیادی در این روند وجود دارد .
یما امینی، دبیر شورای عالی صلح در هرات می گوید 
در حال حاضر در شورای عالی صلح در والیت هرات 
امیدواری است که بعد از  اما  سه خانم فعالیت دارند، 
باز نگری، نقش و جایگاه زنان در این شورا و کمیته های 
والیتی بیشتر از قبل شود. آقای امینی می افزاید: »در این 
سال ها از نهاد های مدنی و به خصوص نهاد های مدافع 
که  است  شده  خواسته  هرات  والیت  در  زنان  حقوق 

زنان فعال و عالقه مند را برای این شورا معرفی کنند.«
نبرد  برای  با گرم شدن هوا، حضور مخالفان  همه ساله 
با دولت پر رنگ تر از فصل سرما می شود ، اما با آن هم 
عالی  شورای  در  زنان  حضور  از  نگرانی  امینی  آقای 
مواردی  در  زنان  که  می گوید  حتا  او  ندارد،  را  صلح 

نقش بارزی در آوردن صلح بازی کرده اند .
حسینه نیکزاد خانمی که در این سه سال با حضور در 
کمیته والیتی شورای صلح در هرات کار کرده است، 
امید وار است که بعد از باز نگری زنان بیشتری در این 
کمیته حضور پیدا کنند و تالش ها برای آوردن صلح 
قوی تر از قبل به پیش برود. اما با گذشت بیش از شش 
دولت  تا کنون  ملی،  وحدت  حکومت  ایجاد  از  ماه 
عالی  شورای  کار کرد  مورد  در  باز نگری اش  نتیجه 
صلح را ارایه نکرده است و مشخص نیست چه زمانی 

این بازنگری انجام شود. 
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کشور  در  که  برنامه هایی 
زنان  برای  می شود،  ریخته 
کم رنگ  و  حاشیه ای  نقش 
گرفته  نظر  در  نمایشی  گاه  و 

شده است .«
در  حتا  نیکزاد  خانم  به گفته 
شورای  والیتی  کمیته های 
نقش  زنان  برای  نیز  صلح 
سمبولیک و حاشیه ای در نظر 
گرفته شده است. در حالی که 
توانایی های  هرات  در  زنان 
جذب  و  جلب  برای  زیاد ی 
برنامه صلح  به  مخالفان دولت 

دارند . 
نیکزاد در  این گفته های خانم 
یما  که  می شود  مطرح  حالی 
امینی، دبیر شورای عالی صلح 
است که  معتقد  والیت هرات 
جایگاه  و  نقش  زنان  برای 
سمبولیک در نظر گرفته نشده 
به 8صبح گفت:  امینی  است.  
باید  اما  نیست  سمبولیک  صلح  روند  در  زنان  »نقش 
کشاندن  برای  شاید  که  نکنیم  فراموش  را  مساله  یک 
مخالفین از کوه ها و جلب و جذب شان در دولت نقش 
زنان زیاد پر رنگ نباشد، زیرا بافت اجتماعی و وضعیت 
کنونی کشور ایجاب این را نمی کند که در این بخش 
زنان سهم فعال داشته باشند، اما زنان در فرهنگ سازی 
اقدامات زیر بنایی نقش مهم تری  پالیسی سازی و در  و 

دارند .«
بنا به گفته خانم نیکزاد، در کمیته صلح والیتی بود جه 
مشخصی برای کارهای عملی در دسترس زنان وجود 
ندارد. خانم نیکزاد به یک مورد اشاره می کند که برای 

نمره  هزار  هشتاد  تاکنون  که  است  گفته  بلخی  آقای 
رهایشی برای معلمین در سراسر افغانستان توزیع شده 
است و در سال روان خورشیدی 400 نمره در والیت 
غزنی،  در والیت  برای  رهایشی  نمره  ارزگان، 2019 
263 نمره زمین در ولسوالی قره باغ والیت کابل برای 
درجریان  آن  توزیع  هم  یا  و  گردیده  توزیع  معلمان 

است. 
در این اعالمیه آمده است که نه تنها در کابل بلکه در 
والیات دیگر نیز تالش ها برای توزیع نمرات رهایشی 
برای معلمین به همکاری سایر نهادهای دولتی جریان 

دارد.
اما نه روز است که دروازه های شماری از مکاتب در 
کابل مسدود است و معلمین دست به اعتصاب کاری 
معاش  که  می گویند  اعتصاب کننده  معلمان  زده اند. 
نشدن  عملی  و  کم  مزد  برابر  در  زیاد  کار  ناکافی ، 
وعده ها در رابطه به توزیع نمرات رهایشی، دلیل اصلی 

این اعتصاب است. 
را  حمایت شان  نیز  صنفی  و  مدنی  نهادهای  از  برخی 
که  گفته اند  و  کرده  اعالم  اعتصاب کننده  معملین  از 
این  شود.  رسیدگی  استادان  این  به خواست های  باید 
اعتصاب از لیسه عالی حبیبیه آغاز شد و در حال حاضر 

شمار مکاتب دیگر در کابل مسدود شده اند. 

به  از سه سال  است که  میان سالی  نیکزاد خانم  حسینه 
والیت  صلح  عالی  شورای  والیتی  کمیته  در  این سو 
هرات فعالیت دارد. خانمی که تالش های زیادی برای 
صلح و امنیت انجام داده است. حسینه نیکزاد نقش و 
جایگاه زنان درآوردن صلح در کشور را مهم می داند 
و می گوید اگر چه همواره برای زنان نقش سمبولیک 
زیادی  ظرفیت  زنان  اما  است  شده  طراحی  نمادین  و 

برای اجرای کارهای مهم د ارند .
که  بگویم  می توانم  صراحت  » به  می گوید:  نیکزاد 
زیادی  ظرفیت های  و  توانایی ها  از  افغانستان  در  زنان 
و  اجرایی  سیستم  در  متاسفانه  که  هستند  برخوردار 

اعتصاب  از  روز  نه  حالی که  در  کابل:  8صبح، 
شماری از معلمان به علت عدم توزیع نمرات رهایشی 
و افزایش معاش می گذرد، وزیر معارف می گوید که 
روند توزیع نمرات رهایشی برای استادان مکاتب آغاز 

شده است. 
ولسوالی  به  روز گذشته  معارف،  وزیر  بلخی،  حنیف 
را  معلمین  شهرک  و  رفت  کابل  شمال  در  استالف 
در  معلم  صدها  که  است  حالی  در  این  کرد.  افتتاح 
شهر کابل و شماری از والیات دست از کار کشیده 
و در اعتصاب به سر می برند. معلمان کابل می گویند 
حکومت به وعده هایش برای توزیع نمرات رهایشی و 

افزایش معاش عمل نکرده است. 
وزارت معارف با نشر اعالمیه ای گفته است با وجودی 
که معلمان در افغانستان با دشواری های زیادی روبه رو 
کودکان  آموزش  به منظور  وظایف شان  به  اما  هستند 
»رهبری  است:  آمده  اعالمیه  این  در  می دهند.  ادامه 
وزارت معارف افغانستان کماکان و به صورت مستمر 
سعی نموده و در تالش است تا به منظور بهبود وضعیت 
مالی و اقتصادی معلمین پالن های همه جانبه را طرح و 
به حمایت و پشتیبانی دولت و حکومت وحدت ملی 

به منصه اجرا قرار دهد.«

 فرهمند 

یک عضو کمیته صلح والیتی:

 نقش زنان در روند صلح سمبولیک نیست

وزیر معارف: 

روی برنامه توزیع نمره های رهایشی 
کار می کنیم

هفته
کارتون  ACKU



چین؛ حامی  واشنگتن در پروسه
 صلح افغانستان

 دای چوبانی
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نظر به گزارش های به دست آمده از هر دو طرف، زمانی 
که رییس جمهور اوباما در چین بود، این کشور خواهان 
رییس جمهور  است.  شده  افغانستان  از  امریکا  حمایت 

اوباما از این اقدام چین حمایت و قدردانی کرده است. 
این  اما  دارد  پنهانی  انگیزه های  چین  کشور  اگرچه 
انگیزه ها  از  برخی  که  مطمینا  است.  ناشناخته  انگیزه ها 
جایی  می شود؛  نیز  افغانستان  در  وضعیت  به  مربوط 
می خواهد  کامل  به صورت  امریکا  متحده  ایاالت  که 
به  توجهی  بی  لذا  کند.  خارج  منطقه  از  را  سربازانش 
مسایل افغانستان، می تواند سبب هرج و مرج در این کشور 
گردد. خالی قدرت می تواند سبب بدتر شدن وضعیت 
شود و باعث جنگ داخلی گردد. بر عالوه، کشور های 
آسیای میانه را نیز با تهدید جدی تروریستی مواجه سازد.

بنا بر  این هماهنگی با تالش های ایاالت متحده امریکا 
تردید  بدون  افغانستان  در  ثبات  و  بر آوردن صلح  مبنی 
بر  سلطه  داشتن  هم چنان  بود.  خواهد  نیز  چین  نفع  به 
نکردن  اعتماد  صورت  در  آسیا،  جنوب شرق  و  جاپان 
شاید  چین،  امریکا-  متحده  ایاالت  همکاری  روی 
باشد؛  داشته  تاثیر  نیز  این دو کشور  روی همکاری های 
یعنی  کشور  دو  مناقشه  مورد  مساله  روی  به خصوص 

رساند.
دست کم  سیل،  شدن  جاری  نتیجه  در  که  می گوید  او 

شش نفر جان خود را از دست داده اند.
به گفته او، این افراد در یک موتر سوار بودند و هنگامی 
که  در مسیر ولسوالی در حرکت بودند سیل موتر حامل 

آنها را واژگون کرد.

آقای محمودی می گوید که جسد سه نفر از قربانیان پیدا 
شده اما جسد سه نفر دیگر هنوز ناپدید است.

آغاز  با  محل  اهالی  که  می گوید  جوزجان  والی  معاون 
بارندگی شدید، خانه های شان را ترک کرده بودند ورنه 

تلفات این سیل بیشتر می بود.
در  آسیب دیده  روستاهای  اهالی  اکنون  او  گفته  به 

روستاهای همجوار جابجا شده اند.
دقیق  بررسی  برای  جوزجان  والیت  محلی  مقام های 
به آسیب دیدگان،  روند کمک رسانی  آغاز  و  خسارات 

هیاتی را به محل رویداد فرستاده اند.
زمین های  به خانه های مسکونی،  گفته می شود که سیل 

زراعتی و حیوانات روستاییان آسیب رسانده است.
بارندگی های شدید در فصل بهار در شماری از والیات 
و  تلفات  که  می شود  سیل  شدن  جاری  سبب  معموال 

آسیب هایی را به دنبال دارد.

ساختن آیسلند در دریای جنوب چین. 
ایاالت متحده  در 16 ماه می، جان کری، وزیر خارجه 
وزیر  با  او  دیدار  این  در  کرد.  دیدار  پکن  از  امریکا 
چینی  مقامات  دیگر  و  شی  وانگ  آقای  چین،  خارجه 
بخش  مناقشه  مورد  موضوع  روی  آن ها  کرد.  مالقات 
پرداختند.  گفتگو  و  بحث  به  نیز  چین  دریای  جنوب 
وزیر خارجه چین بعد از این گفتگو، در یک کنفرانس 
مطبوعاتی با وزیر خارجه امریکا به روابط چین و امریکا 
اشاره کرد و آن را »موثر ترین روابط دو جانبه در دنیای 
امروزی خواند.« او هم چنان تاکید کرد که این دو کشور 
به  رابطه  در  را  همکاری«شان  و  هماهنگی  »ارتباطات، 
موضوعات جهانی، شامل مساله اتومی  کوریای شمالی، 
آینده  در  ایبوال  بیماری  و  افغانستان  صلح  گفتگو های 

افزایش خواهند داد.
یک  می تواند  مستقیم  به صورت  وانگ،  آقای  سخنان 
چین  باشد.  امریکا  متحده  ایاالت  برای  یادآوری 
حمایت  و  همکاری  خواهان  امریکا  اگر  که  می خواهد 
اتومی  مساله  و  افغانستان  صلح  گفتگو های  در  چین 
محتاطانه  کشور  این  قبال  در  می باشد،  شمالی   کوریای 

رفتار کند.

و  امریکا  متحده  ایاالت  میان  تنش ها  افزایش  علی رغم 
جنوبی  بخش  در  آیسلند  ساخت  موضوع  سر  بر  چین 
با  این کشور در تالش همکاری مشترک  دریای چین، 
می باشد.  پالیسی هایش  سایر  در  امریکا  متحده  ایاالت 
نیویارک تایمز در 25 ماه می گزارش داد که گفتگو های 
گرفته  طالبان صورت  و  افغانستان  نماینده  میان  دو جانبه 
گفتگو ها  این  است.  بوده  گفتگو ها  این  میزبان  چین  و 
می  در  ماه  اواخر  در  در  صلح  پروسه  تشویق  هدف  به 
صورت  شین جینگ،  غربی  ایالت  مرکز  چین،  ارومچی 

گرفته است.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  اساس  به  این  بر  عالوه 
دولت  مقامات  با  می،  ماه  سوم  در  طالبان  نمایندگان 
دیدار،  این  در  داشته اند.  دیدار  نیز  قطر  در  افغانستان 
نیز حضور  و چین  امریکا  متحده  ایاالت  از  نمایندگانی 
محسوب  آغازین  گام  یک  این  پکن  برای  داشتند. 
زیادی  مدت  برای  کشور  این  که  خاطری  به  می شود. 
دور  به  افغانستان  باز سازی  و  ثبات  برای  تالش هایی  از 
افغانستان  مسایل  در  این کشور  است. دخیل شدن  بوده 
کند.  خشمگین  را  افراطی  و  تندرو  گروه های  می تواند 
این گروه ها ممکن حمالت تروریستی شان را در اویغور 
عملی کنند؛ حمالتی که سبب متشنج شدن وضعیت در 

کشور های  آسیای مرکزی گردد. 
چین از خزان گذشته به این طرف، استراتژی خود در قبال 
موسسات  تغییر شامل  این  است.  داده  تغییر  را  افغانستان 
افغانستان  بوده است. عالقه مندی چین در  نیز  بین المللی 
بیشتر در راستای سرمایه گذاری بوده است. فراهم سازی 
در آجندای چین  قبال  افغانستان  باز سازی  و  زمینه صلح 
نبود. اما بعد از دیدار بارک اوباما از پکن در ماه نوامبر، 
چین به صورت دراماتیک رفتار خود را تغییر داده است. 
این حرکت هم چنین نشان دهنده نیت چین برای مدیون 
ساختن ایاالت متحده امریکا از چین می باشد. سناریوی 
در  شرکت  به  قادر  کشور  این  اگر  که  است  این  پکن 
این  از  باید  واشنگتن  شود،  افغانستان  صلح  گفتگو های 
تالش ها قدردانی کند؛ چون این کار، از فشار واشنگتن 
بر مشاجره بین چین و امریکا بر سر دریای جنوب چین و 

مسایل حقوق بشری در این کشور خواهد کاست.
ایاالت متحده  بر خروج سربازان  اوباما مبنی  تعهد اخیر 
امریکا از افغانستان این است که این کشور، بخش زیادی 
از سربازان خود را همزمان با پایان سال 2016 میالدی به 
سال  دو  از  کم تر  که  فرصتی  آخرین  برگرداند.  امریکا 
جریان،  این  در  اوباما  رییس جمهور  می گیرد.  بر  در  را 
قابل دید می باشد.  پیشرفت های  از  بعضی  در جستجوی 

از  کشور  شمال  در  جوزجان  والیت  محلی  مقام های 
خبر  والیت  این  درزاب  ولسوالی  در  سیل  شدن  جاری 

داده اند.
عبدالرحمان محمودی، معاون والی جوزجان به بی بی سی 
در  شدید،  بارندگی  اثر  بر  دوشنبه  روز  عصر  که  گفته 
ولسوالی درزاب سیل جاری شد و به هفت روستا آسیب 

افغانستان،  اردوغان خواهان  جنبش 
انتخابات اخیر در ترکیه را توطیه بزرگ 
و  دانسته  ترکیه  ملت  برابر  در  غرب 
جنبش  می داند.  مردود  را  آن  نتیجه 
از  متشکل  افغانستان  اردوغان خواهان 
داعش  مانند  سیاسی  مختلف  احزاب 
)شاخه خراسان(، تحریک طالبان، شاخه 
دانشجویان  از  عده ای  القاعده،  نظامی 
جمعیت  جالل آباد،  و  کابل  دانشگاه 
جوانان  نهاد  و  حزب التحریر  اصالح، 
مسلمان )نجم(، تشکیل شده است. جنبش 

در بخشی از اعالمیه خود آورده است:
اردوغان حتما 84  یا  اخیر،  انتخابات  »در 
آن خود  از  را  ترکیه  مردم  آرای  درصد 
یا  است،  ترکیه  جدید  خلیفه  و  کرده 
انتخابات شرعا مشکل دارد و دموکراسی 
ترویج می کند.  را در جهان اسالم  فحشا 
که  داد  نخواهد  اجازه  وقت  هیچ  جنبش 
مردم ترکیه به فحشا کشانیده شود و آبجو 
آدم  دانه اش  سه  که  الکل  درصد   4.5 با 
استانبول  در کوچه های  می کند  را خمار 
بهتر  پس  شود.  فروش  و  خرید  آزادانه 

است که همان اردوغان خلیفه باشد.«
در  که  است  پذیرفته  اردوغان  هرچند 
پارلمان  اکثر کرسی های  اخیر،  انتخابات 
ترکیه را از دست داده؛ اما جنبش معتقد 
در  ترکیه  پارلمان  کرسی های  که  است 
وقت  هر  اردوغان  و  است  خود  جای 
برایش پس  را  بخواهد، جنبش کرسی ها 
می گیرد. جنبش در اعالمیه اش می نویسد:

خودش  اردوغان  کیست؟  »اردوغان 
از  می خواهد  که  امریکاست  جاسوس 
جهاد  آغاز  شکست،  کردن  قبول  طریق 
اردوغان  بیندازد.  تعویق  به  را  ترکیه  در 
باید بداند که تنها نیست و از هیچ کسی 
ایشان حمایت  از  نیرو!  تمام  با  ما  نترسد. 
باشد،  خواسته  وقت  هر  و  می کنیم 
سی هزار نیروی مجاهد را برای محافظت 
»فریحه«،  سلطان«،  »حرم  او،  شخص  از 
»فرخنده«، »ادا« و »ایلیف« اعزام می کنیم 
تا افرادی چون »کیندال« را از پا درآورد. 
اردوغان خواهان  جنبش  اعضای  خالصه 
شکست  اما  بمیرند؛  حاضرند  افغانستان 

اردوغان را قبول ندارند.«
گفته می شود که احزاب شامل در جنبش 
برای  تا  خواسته اند  خود  هواداران  از 
را  کابل  دانشگاه  اردوغان،  از  حمایت 
اقدام  یک  در  و  ببندند  سال  یک  برای 
به  را  کابل  در  ترکیه  سفارت  جمعی، 

آتش بکشند.

شکست اردوغان را 
قبول نداریم

سیل در جوزجان شش قربانی گرفت

دای چوپانی
 نویسنده: هیرو یوکی اکیتا/ توکیو

 برگردان : ضیا صادق
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رسمی	 گام	 اولین	 در	 افغانستان	 فوتبال	 ملی	 تیم	
جهانی	 جام	 رقابت	های	 در	 حضور	 برای	 	خود	
این	 گروهی	 و	 مقدماتی	 اول	 دور	 در	 فوتبال،	

مسابقات	به	مصاف	تیم	ملی	سوریه	می	رود.
سوریه	30	رده	باالتر	از	افغانستان	ایستاده	است.	
در	 افغانستان	 و	 دارد	 قرار	 	121 رده	 در	 کشور	 این	

رده	151.
اما	این	تفاوت	نمی	تواند	به	تنهایی	نشان	دهنده	
واقعیت	فوتبالی	دو	تیم	باشد؛	چرا	اخیرا	برخی	از	
بازی	های	دوستانه	افغانستان،	همچون	دیدار	با	
قرغزستان	به	دلیل	شرایط	جوی	لغو	شده	است،	
اما	سوریه	در	چهار	بازی	دوستانه	به	میدان	رفته	
به	 تساوی	 و	یک	 پیروزی	 دیدارها	سه	 این	 از	 و	

دست	آورده	است.
از	 بیشتر	 در	طول	 افغانستان	 فوتبال	 ملی	 تیم	 اما	
دبی	 در	 را	 منظمی		 تمرینات	 گذشته	 ماه	 یک	
این	 در	 البته	 و	 است	 داده	 انجام	 ایران	 مشهد	 و	
کارنامه	تیم	ملی	به	 بین،	دو	دیدار	دوستانه	نیز	در	
ئوس	و	تساوی	 ثبت	رسیده	است:	پیروزی	برابر	ال

ک	بنگله	دیش. در	خا
برای	 دیدارها	 این	 در	 که	 نتایجی	 نفس	 از	 جدا	
افغانستان	به	دست	آمده	است،	تیم	ملی	در	این	
با	کیفیت	تر	 دو	بازی	دوستانه،	فوتبالی	به	مراتب	

نسبت	به	سال	های	پیش	ارایه		داد.	
چیزی	 البته	 افغانستان،	 امروز	 فوتبال	 واقعیت	
که	 چرا	 است،	 دوستانه	 بازی	های	 این	 از	 فراتر	
در	همین	بازی	ها	نیز،	چندین	بازیکن	تیم	ملی،	
ترکیب	 در	 مصدومیت	 چون	 گونی	 گونا به	دالیل	
گرفته	نشدند	و	این	بازیکنان	به	گفته	 تیم	به	بازی	
سوریه	 برابر	 دیدار	 به	 فنی،	 کادر	 و	 مسوولین	

می	رسند.
بازی	های	 در	 ملی	 تیم	 فنی	 کادر	 ضمن	 در	
با	اعمال	سیاستی	قابل	قبول،	بیشتر	به	 دوستانه	
بین	المللی	 تجارب	 که	 داد	 میدان	 بازیکنانی	
کم	تری	دارند	و	در	واقع	این	میادین	را	به	میدان	
تیم	 تا	 کرد،	 تبدیل	 جوانان	 تجربه	اندوزی	های	
ملی	یک	تیم	تعویضی	قوی	را	نیز	پشت	سر	خود	

داشته	باشد.
دو	 این	 در	 افغانستان	 فوتبال	 به	 نگاهی	 گر	 ا اما	
جالبی	 نکات	 به	 بیندازیم،	 دوستانه	 دیدار	
بدون	 و	 رقبا	 ک	 خا در	 این	که	 می	بریم؛	 پی	
کیفیت	 گران	خودی،	با	این	 حضورداشت	تماشا
نشان	دهنده	 پرداخته	اند،	 فوتبال	 بازی	 ارایه	 به	
و	 ملی	 تیم	 فنی	 کادر	 که	 می	باشد	 مساله	 این	
سرمربی	 به	عنوان	 اسکلزیچ	 سلوان	 به	خصوص	
بر	 عالوه	 مربی،	 به	عنوان	 لعلی	 عسکر	 علی	 و	
شده	 دعوت	 بازیکنان	 توانایی	های	 با	 آشنایی	
و	 افکار	 توانسته	اند	 هم	 خوبی	 به	 ملی،	 تیم	 به	
ایده	های	خود	را	به	این	ملی	پوشان	بفهمانند	و	هر	
که	خواسته	اند	در	میدان	از	سوی	بازیکنان	 آنچه	

پیاده	شده	است.

کابل	با	حضور	320  مسابقات	ووشوی	نوجوانان	زیر	16	سال	
کار	آغاز	شد. ووشو	

و	 تقسیم	شدند	 تیمی		 	10 گروه	 	4 در	 تیم	ها	 مسابقات	 این	 در	
برای	مدت	یک	هفته	با	هم	به	رقابت	می	پردازند.

کابل،	 نوجوانان	 ووشوی	 رقابت	های	 در	 حاضر	 ورزشکاران	
یافته	اند	و	در	مجموع	80	ووشو	 تیم	ها	در	هشت	وزن	حضور	

برتر	 لیگ	 آمادگی	 مسابقات	 نیمه	نهایی	 مرحله	 دیدارهای	 انجام	 با	
فاینل	 و	قرن	21	راهی	دیدار	 تیم	های	صدیقی	 کابل،	 فوتبال	ساحلی	

شدند.
خاور	 و	 افغان	 امید	 تیم	های	 با	شکست	 و	صدیقی	 	21 قرن	 تیم	های	

راهی	بازی	نهایی	شدند.
در	بازی	های	نیمه	نهایی	ابتدا	تیم	قرن	21	با	نتیجه	پر	گول	هفت	بر	سه	

گر	علی	بن	حسین	در	انتخابات	ریاست	فیفا	 دیگو	مارادونا	می	گوید،	ا
پیروز	شود،	می	تواند	نایب	رییس	فدراسیون	جهانی	فوتبال	بشود.

ریاست	 انتخابات	 آخرین	 در	 بالتر	 رقیب	سپ	 تنها	 بن	حسین	 علی	
فیفا	77	رای	در	مقابل	103	رای	بالتر	به	دست	آورد.	بالتر	چهار	روز	
پس	از	این	اتفاق	از	سمت	خود	به	دلیل	افشای	رشوه	خواری	و	فساد	

مالی	در	فیفا	استعفا	داد.
گر	علی	بن	حسین	به	عنوان	ریاست	فیفا	دست	یابد،	 گفت:	ا مارادونا	
گر	من	به	این	 من	از	چانس	زیادی	برای	نایب	رییسی	فیفا	برخوردارم.	ا
کرد.	با	وجود	شرایط	حاضر	 ک	خواهم	 مقام	برسم	فیفا	را	از	فساد	پا
توضیحی	 اتفاقات	 این	 برای	 خود	 ریاست	 روز	 سه	 در	 بالتر	 فیفا	 در	
که	او	را	از	 نداشت	چون	از	اف	بی	آی	و	پولیس	سویس	ترس	داشت	

کنند. فیفا	اخراج	
او	 داشت.	 شدیدی	 انتقاد	 پالتینی	 از	 	1986 جام	جهانی	 قهرمان	

لحاظ	 به	 ملی	 تیم	 که	 است	 این	 اول	 نکته	
که	 است	 رسیده	 الزم	 بلوغ	 به	 دفاعی	 ساختار	
جالل	الدین	 مثل	 باتجربه	ای	 بازیکن	 حضور	
اعتراض	 و	 درگیری	 از	 باید	 البته	 )که	 شریعت	یار	
کمک	 بیش	از	حد	به	داور	بکاهد(	در	این	مسیر	
قابل	توجهی	بوده	است	و	تیم	ملی	از	همان	خط،	

شروع	به	بازی		می	کند.
در	خط	میانی	هم	تیم	ملی	به	دو	بخش	دفاعی	
هافبک	های	 در	 است.	 شده	 تبدیل	 هجومی		 و	
با	 که	 است	 بازیکنی	 هاتفی،	 آرش	 دفاعی	
کمک	خط	 دوندگی	و	جنگندگی	خاص	هم	به	
هجومی		مشارکت	 کارهای	 در	 و	 می	آید	 دفاعی	

قابل	قبولی	دارد.
شبیر	 حضور	 خط،	 	این	 هجومی	 بخش	 در	
را	 آلمان	 در	 بازی	 سابقه	 که	 بازیکنی	 یوسفی،	
به	 را	 توازن	 توانسته	 خوبی	 به	 دارد،	 کارنامه	 در	
کند	و	در	خط	حمله،	حضور	بازیکن	 تیم	اضافه	
که	 شایسته	 فیصل	 مثل	 هوشیاری	 البته	 و	 سریع	
خوبی	 به	 است،	 هم	 قابلی	 شوت	زن	 اتفاقا	
	افغانستان	 هجومی	 فوتبال	 روح	 نشان	دهنده	

است.
این	 دیگر	 توجه	 قابل	 نکته	 میان،	 این	 در	
از	دست	 را	 که	تیم	ملی	هنگامی		که	توپ	 است	
می	دهد،	پرسینگ	شدید	را	نیمه	میدان	حریف	
می	تواند	 شدت	 به	 مساله	 این	 که	 می	کند	 آغاز	
برجای	 سوء	 تاثیرات	 حریف	 بازی	سازی	 روی	
از	 گذاشته	و	حتا	احتمال	به	وجود	آمدن	فرصت	

روی	اشتباهات	تیم	مقابل	را	به	وجود	می	آورد.
با	 جاپان	 که	 روزی	 در	 ملی	 تیم	 روی،	 هر	 به	
کامبوج	 تیم	 دو	 و	 شده	 رو	به	رو	 استراحت	 قرعه	
انجام	 را	 گروه	 این	 بازی	 دیگر	 سینگاپور	 و	
ک	ایران	به	مصاف	سوریه	 می	دهند،	باید	در	خا

برود.
البته	خود	میزبانی	ایران	از	بازی	های	افغانستان	
کشور	دارد،	 که	برای	این	دو	 هم	جدا	از	فواید	مالی	
بازیکنان	 روی	 هم	 روحی	 لحاظ	 به	 می	تواند	
که	حضور	 تاثیرات	خوبی	بر	جای	بگذارد،	چرا	
تیم	 بازی	های	 در	 افغان	 گران	 تماشا تعداد	 پر	
که	بازهم	 امید،	این	امید	را	به	وجود	آورده	است	
استقبال	 شاهد	 جهانی،	 جام	 مسیر	 در	 بار	 این	
ملی	 تیم	 از	 افغانستان	 گران	 تماشا غافلگیر	کننده	
که	در	بدو	ورود	به	مشهد	 خواهیم	بود،	همان	گونه	

این	مساله	نمود	قابل	توجهی	داشت.
در	این	ارتباط	سلوان	اسکلزیچ	سرمربی	تیم	ملی	
گران	 که	»هیچ	جای	دنیا،	تماشا با	ذکر	این	نکته	
افغانستان	را	ندارد«	نه	تنها	به	تقدیر	و	قدردانی	
را	 آن	ها	 بلکه	 پرداخت	 گران	 تماشا استقبال	 از	
نیز	 سوریه	 با	 بازی	 شب	 در	 پرشور	 حضوری	 به	

کرد. دعوت	
سوریه،	 و	 افغانستان	 فوتبال	 ملی	 تیم	های	 بازی	
ثامن	االیمه	 ورزشگاه	 در	 جوزا	 	21 پنج	شنبه	 فردا	

شهر	مشهد	ایران	برگزار	خواهد	شد.

گروه	مبارزه	می	کنند. کار	در	هر	
در	 حضور	 جواز	 گروه	ها،	 این	 وزن	 هر	 دوم	 و	 اول	 افراد	
به	دست	 را	 کشور	 ووشوی	 نوجوانان	 قهرمانی	 رقابت	های	

می	آورند.
دوم	 گروه	 رقابت	های	 انجام	 با	 پنج	شنبه	 فردا	 رقابت	ها	 این	

ادامه	پیدا	می	کند.

بر	چهار	 بازی	صدیقی	شش	 دیگر	 در	 و	 داد	 را	شکست	 افغان	 امید	
خاور	را	از	پیش	روی	برداشت.

و	 	21 قرن	 تیم	های	 میان	 پنج	شنبه	 فردا	 رقابت	ها	 این	 نهایی	 بازی	
صدیقی	برگزار	می	شود.

این	مسابقات	فوتبال	ساحلی	برای	آمادگی	تیم	های	حاضر	در	لیگ	
کابل	برگزار	شده	است. برتر	

هم	چنین	در	مورد	فیگو،	بازیکن	سابق	بارسلونا	و	ریال	مادرید	اظهار	
که	او	از	 که	برای	او	قایل	هستم	اما	متوجه	شدم	 کرد:	با	وجود	احترامی		

کم	حرف	تر	است. برناردو،	دوست	زورو	هم	

پنج شنبه ساعت هشت شب

ود افغانستان به مصاف سوریه می ر

کابل آغاز رقابت های ووشوی نوجوانان 

صدیقی به قرن 21 رسید

مارادونا، نایب رییس فیفا؟

 

Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and delivery of 
Billboard to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and delivery to 
Kabul,Takhar,Badakhshan with some districts of them 

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

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
تخته اعالنات دروالیات کابل،تخار، بدخشان همراه بعضی ولسوالی  انتقال و تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  های آنها

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک5112  جون1۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

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

. 

       سید مصباح
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امور	خشونت	 در	 متحد	 ملل	 سازمان	 نماینده	
فروش	 و	 برده	داری	 ادامه	 به	 اشاره	 با	 جنسی	
گروه	 اعضای	 دست	 به	 دختران	 و	 زنان	
افراد	 این	 که	 گفت	 داعش،	 تروریستی	
سگریت«	 قوطی	 یک	 »قیمت	 به	 را	 دختران	

می	فروشند.
خبرگزاری	 گزارش	 به	 و	 فردا	 رادیو	 از	 نقل	 به	
زینب	 جوزا،	 	۱۹ سه	شنبه،	 روز	 در	 فرانسه	
بنگورا،	نماینده	سازمان	ملل	در	امور	خشونت	
و	 عراق	 از	 گذشته	 اپریل	 ماه	 در	 که	 جنسی	
کار	روی	طرحی	 کرده	در	حال	 سوریه	بازدید	
درباره	خشونت	جنسی	به	دست	افراد	داعش	

است.
ربودن	 ملل،	 سازمان	 ویژه	 مامور	 این	 گفته	 به	
گذشته	 نیم	 و	 سال	 یک	 در	 جوان	 دختران	
برای	 داعش	 استراتژی	 از	 کلیدی	 »بخشی	
را	 خارجی«	 نیروهای	 استخدام	 و	 جلب	

تشکیل	داده	است.

آنتونی	بلینکن،	معاون	وزیر	خارجه	امریکا،	در	
کرات	 مذا به	 امریکا«	 یهودیان	 »کمیته	 نشست	
نهایی	 توافق	 به	 برای	دستیابی	 ایران	 با	 اتومی	
کنار	 را	 دیپلوماسی	 گر	 ا گفت	 و	 کرد	 اشاره	
موفقیت	 دهیم،	 افزایش	 را	 فشار	 و	 گذاشته	

چندانی	نخواهیم	داشت.
کنفرانس	 به	نقل	از	رادیو	فردا،	آقای	بلینکن	در	
شد،	 برگزار	 واشنگتن	 در	 که	 »ای	جی	سی«	
کراتی	 مذا درباره	 زیادی	 »حرف	های	 گفت:	
این	 داریم	 ایران	 اتومی	 پرونده	 مورد	 در	 ما	 که	
گفت	برخی	از	این	 روزها	مطرح	می	شود.	باید	
از	 بیشتر	 برخی	هم	 و	 نادرست	است	 حرف	ها	
که	واقعیت	باشد،	در	حد	افسانه	است.« این	

شمردن	 با	 امریکا	 خارجه	 وزیر	 معاون	
کرات	 موضوعات	اصلی	مباحث	مرتبط	با	مذا
باید	 »اول	 گفت:	 ایران	 با	 اتومی	 توافق	 برای	
برای	 کره	 مذا حال	 در	 ما	 که	 توافقی	 گفت	
رسیدن	به	آن	هستیم،	مدت	انقضا	ندارد.	این	
است	 کار	 در	 غروبی	 بگوییم	 که	 نیست	 طور	

کرد	 کید	 بارک	اوباما،	رییس	جمهوری	امریکا،	تا
گروه	حکومت	 کشید	اما	 گرچه	طول	خواهد	 که	ا
کامل	شکست	خواهد	 اسالمی	در	نهایت	به	طور	

خورد	و	از	عراق	بیرون	رانده	می	شود.
خبرگزاری	 گزارش	 به	 و	 فردا	 رادیو	 از	 نقل	 به	
در	 و	 آلمان	 در	 اوباما	 آقای	 اسوشیتدپرس،	
عراق	 در	 چالش	ها	 که	 گفت	 	۷ گروه	 اجالس	
که	شکست	 افزود	 و	 می	مانند	 باقی	 توجه	 قابل	

هر	 از	 پس	 بنگورا،	 زینب	 خانم	 گفته	 به	
راه	 بازاری	 داعش	 نیروهای	 تازه،	 عملیات	
که	ربوده	اند	به	 می	اندازند	و	دختران	جوانی	را	

فروش	می	رسانند.
گفته	او	هنوز	هیچ	آمار	دقیقی	از	 با	این	حال	به	
تعداد	دختران	ربوده	شده	به	دست	داعشی	ها	

در	دست	نیست.
به	سازمان	ملل	 گزارش	خود	 بنگورا	در	 زینب	
قیمت	 »به	 جوان	 دختران	 این	 که	 کرد	 اشاره	
دالر	 هزارها	 و	 یا	صدها	 کت	سگریت«	 پا یک	

خرید	و	فروش	می	شوند.
خبر	برده	داری	و	خرید	و	فروش	زنان	و	دختران	
از	یک	سال	 نیروهای	داعش	بیش	 به	دست	
میزان	 در	 اولین	بار	 اما	 شده،	 منتشر	 که	 است	
اینترنتی	 نشریه	 در	 گروه	 این	 که	 بود	 سال	۹۳	

کرد. خود	صراحتا	به	این	موضوع	اذعان	
گروه	تروریستی	داعش	در	نشریه	رسمی	خود،	
دابق،	در	مقاله	ای	با	عنوان	»احیای	برده	داری	
که	داعش	با	این	 پیش	از	روز	قیامت«	نوشت	
به	 که	 را	 اسالمی	 شریعت	 از	 جنبه	ای	 عمل	
درست	 معنای	 به	 شده		بود	 کشیده	 انحراف	

خود	برگردانده	است.
ملل،	 سازمان	 تازه	 گزارش	 یک	 اساس	 بر	
از	 خارجی	 جنگجوی	 هزار	 	۲۵ به	 نزدیک	
و	 جنگ	ها	 در	 جهان	 کشور	 صد	 به	 نزدیک	
در	سراسر	جهان	شرکت	 کنده	 پرا ناآرامی	های	
دارند	و	از	این	میان	بیشترین	تعداد	به	عراق	و	

سوریه	رفته	اند.

و	یک	روز	تمام	می	شود.	بخش	های	مختلف	
این	توافق،	مدت		زمان	های	متفاوت	دارد.«

گسترش	 وی	افزود:	»الزام	ایران	به	معاهده	منع	
کشتار	جمعی	برای	نساختن	بمب	 سالح	های	
پروتکل	 تحت	 دقیق	 بازرسی	های	 نیز	 و	 اتومی	

الحاقی،	مستمر	و	ممتد	خواهد	بود.«
به	 گر	 ا و	 دیگر	 سوی	 »از	 گفت:	 بلینکن	 آقای	
توافق	 تحت	 که	 مواردی	 آن		 نرسیم،	 توافق	
سرعت	 به	 رسیدیم،	 آن	 به	 )لوزان(	 همکاری	
منقضی	می	شود	و	بعد	به	احتمال	زیاد،	ایران	
مرحله	 سانتریفوژ،	 هزار	 ده	ها	 با	 و	 سرعت	 به	
دنبال	 را	 خود	 اتومی	 برنامه	 شدن	 صنعتی	

نهایی	حکومت	اسالمی	در	عراق،	به	موفقیت	
بستگی	 امریکا	 رهبری	 به	 بین	المللی	 ایتالف	

دارد.
کرد	 کید	 تا متحده	 ایاالت	 جمهوری	 رییس	
حیدر	 دولت	 گر	 ا که	 است	 مطمین«	 »کامال	
کند،	 نمایندگی	 را	 عراقی	ها	 همه	 عبادی،	

شکست	داعش	حتمی	خواهد	بود.
وسیعی	 بخش	های	 اخیر	 سال		 چند	 در	 داعش	

کرد.« خواهد	
این	 »دوم،	 افزود:	 امریکا	 خارجه	 وزیر	 معاون	
شفافیت	 از	 سطحی	 چنان	 )احتمالی(	 توافق	
گر	ایران	از	تعهدات	خود	 که	ا کرد	 ایجاد	خواهد	
در	مقابل	جامعه	بین	المللی	سرباز	زند،	ما	از	آن	
فرصت	 کافی	 اندازه	 به	 و	 با	خبر	خواهیم	شد	
یا	 دیپلوماتیک	 راه	 از	 یا	 که	 داشت	 خواهیم	

دیگر	راه	ها،	به	آن	پاسخ	دهیم.«
به	 رسیدن	 صورت	 »)در	 گفت:	 بلینکن	 آقای	
برای	 ایران	 تحریم	های	 بیشتر	 نهایی(	 توافق	
به	 این	که	 نه	 می	شوند،	 معلق	 طوالنی	 مدت	
گر	ایران	از	تعهدات	خود	سرباز	 پایان	یابند،	و	ا

زد	دوباره	به	طور	خودکار	فعال	خواهند	شد.«
توافق	 به	 هیچ	وجه	 به	 ما	 »سوم،	 افزود:	 وی	
آژانس	 که	 این	 مگر	 داد	 نخواهیم	 رضایت	
بین	المللی	انرژی	اتومی	تمام	بازرسی	های	خود	
انجام	 ایران	 در	 )تاسیساتی(	 سایتی	 هر	 از	 را	
کند	برنامه	اتومی	ایران	صلح	آمیز	 داده	و	اعالم	

است.«

و	 کرده	 تصرف	 را	 عراق	 و	 سوریه	 ک	 خا از	
مانند	 کشورهایی	 در	 نیز	 آن	 با	 مرتبط	 گروه	های	
در	 خود	 کنترول	 به	 را	 مناطقی	 لیبیا	 و	 نایجریا	

آورده	اند.
فرانسوا	 با	 این	نشست	 اوباما	در	حاشیه	 ک	 بارا
و	 کرد	 دیدار	 نیز	 خود	 فرانسوی	 همتای	 اوالند،	
ادامه	 در	 جهانی	 قدرت	های	 اتحاد	 بر	 رهبر	 دو	

کردند. کید	 گفتگوهای	هسته	ای	با	ایران	تا

داعش دختران را در بدل یک قوطی 
وشد سگرت می فر

تحریم های ایران برای مدت طوالنی معلق می شوند 

کامل در عراق شکست می خورد  اوباما: داعش به طور 

THE WORLD BANK GROUP 
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REI)

FOR 
CONSTRUCTION WORKS FOR THE WORLD BANK KABUL

REI No. 15-0518
The World Bank Group (World Bank) invites REI to pre-qualify general contractors (GC) for providing Construction Works for the 
World Bank Kabul.
Scope 
Construct a new off grid (ready for future grid connection), blast resistant facility, on a 5,300 m² site. The facility is composed of an 
office building (approximately 4,132 m²) and a 30 unit guesthouse (approximately 1,163 m²). The facility is three floors above grade 
and two floors below grade; and a monumental art wall. Total building construction area of approximately 5,295 m². The scope in-
cludes, among others, reinforced concrete structure, fit out finishes, blast resistance walls/windows/doors, access control, demolition 
and removal of existing structures including providing appropriate documentation as required for project Environmental Certifica-
tion (for example LEED). Duration of the project is estimated to be 24 month or sooner. For details, please refer web-site indicated 
below.
REI 15-0518 will be for distribution to interested GC from June 15 to 25, 2015. The last day for submission of the REI is on July 7, 
2015.
To be considered as eligible to participate, firms must meet all the mandatory business criteria outlined in the World Bank Corporate 
Procurement Web-site under ‘Business Opportunities’. For details, please visit http://go.worldbank.org/XDFTL7G250 and click 
Administrative Procurement and search for REI No. 15-0518.
For further information or questions please contact Manolo Macariola via e-mail at mmacariola@worldbank.org.
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