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کره با نماینده مال عمر یا قاتل او؟ مذا
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کرات آتش بسخواست اول مذا
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کسی؟ آتش بس با چه 

تالش شورشیان برای حمله به نیروهای امنیتی در بدخشان

نیروهای  محاصره  مورد  در  گزارش ها 
در  مسلح  شورشیان  توسط  امنیتی 
گفت  و  کرد  رد  را  وردوج  ولسوالی 
بیشتری  تمرکز  کشور  امنیتی  نیروهای 
باالی والیات هلمند و بدخشان دارند.

از  بیش  که  کیست  حا گزارش ها  این 
صد تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی 
مسلح  شورشیان  محاصره  در  وردوج 
گرفته و در صورت تاخیر بیشتر در  قرار 
کمکی، حلقه محاصره  اعزام نیروهای 

تنگ تر خواهد شد.
کنفرانس  در  صدیقی  صدیق  اما 

»تاحال  گفت:  خود  دیروزی  خبری 
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  دست 
سنگین  تلفات  و  باالست  ساحه  آن 
کرده اند و تلفات ما به  به دشمن وارد 
زخمی  حد  به  و  پایین  خداوند  فضل 
فرمانده  با  ما  تماس  همچنین  است. 
برقرار  ساحه  آن  در  پولیس  نیروهای 

است.«
معاون  وزیری  دولت  همچنین 
این  در  دفاع  وزارت  سخنگوی 
به  طالبان  حمله  خبری  کنفرانس 
وردوج  ولسوالی  در  امنیتی  پوسته های 
که  کرده اما می  گوید  بدخشان را تایید 
این حمالت دفع شده است. او افزود 
متحمل  حمله  این  در  شورشیان  که 

تلفات سنگین شده اند.
کشور،  والیت بدخشان در شمال شرق 
بوده  ناامنی ها  گسترش  شاهد  اخیرا 
است. شورشیان طالب در این والیت 
متمرکز  بیشتر  را  خود  فعالیت های 

ساخته اند. 

کابل: مقام های وزارت امور  8صبح، 
که شورشیان مسلح  کرده  داخله اعالم 
باالی  تا  دارند  تالش  دولت  مخالف 
پوسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی 
به  دست  بدخشان  والیت  وردوج 

گسترده بزنند. حمالت 
صدیق  صدیقی سخنگوی وزارت امور 
داخله، روز شنبه، سوم اسد، در یک 
سخنگوی  با  مشترک  خبری  کنفرانس 
حرکت های  گفت  دفاع  وزارت 
حمله  منظور  به  ولسوالی  در  شورشیان 
امنیتی  نیروهای  پوسته های  باالی 
شده  بیشتر  گذشته  روز  شبانه  دو  از 
داخله  امور  وزارت  سخنگوی  است. 
نیروهای  که  کرد  کید  تا حال  عین  در 
امنیتی آمادگی الزم برای دفع حمالت 
گفته   به  دارند.  را  شورشیان  احتمالی 
اندازه  آن  به  آقای صدیقی، شورشیان 
با  را  امنیتی  نیروهای  که  ندارند  توان 

تهدید جدی مواجه بسازند.
سخنگوی وزارت امور داخله همچنین 

سیاست خارجی هند در قبال افغانستان 
افغانستان  با  کیلومتر مرز مشترک  کشور 106  این  که  مقامات هند می گویند 
کستان قرار دارد. داعیه داشتن  پا که حوزه این مرز مشترک در تصرف  دارد 
106 کیلومتر مرز مشترک میان هند و افغانستان در برخی اوقات از سوی برخی 
و  ما  میان  مرز مشترک  تایید رسمی  نیز شنیده می شود.  افغانستان  مقامات 
کشمیر و به خصوص در منطقه  هند، به معنای طرفداری از هند در معضله 

گلگلت و بالتستان در همجواری با مرزهای افغانستان پنداشته می شود.

با این حال، محمداسماعیل قاسمیار 
می گوید که درخواست آتش بس 

ی در کشور از آجندای اصلی  سراسر
دور دوم مذاکرات صلح در چین 

خواهد بود. این عضو شورای عالی 
صلح گفت: »آجندای دور دوم همان 
مسایلی است که به طور کلی در دور 

اول باالیش صحبت شده بود. اما، در 
این دور سعی خواهد شد که متمرکزتر 
وی مواردی تا پختگی آن  و منسجم تر ر
صحبت شود. یک موضوع دیگر که 

به حیث پیش زمینه مفید و موثر خواهد 
ی آتش بس  بود، درخواست برقرار

ی است که هردو طرف درگیر،  سرتاسر
این آتش بس را رعایت بکنند تا 

مذاکرات و گفتگوها در یک فضای آرام، 
مناسب و مساعد صورت بگیرد.«
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کشور نظام آموزشی 
اسیر کم سوادی و گرفتار در دام رهزنان فرهنگی!

گر آموزگاران برای نظام آموزشی نوین آموزش نبینند و با آن هماهنگ  ا
نشوند، همه ی سعی و تالش برای نوآوری در وادی آموزش محکوم به 
شکست خواهد بود. امروزه دانش آموزان در افغانستان در درس هایی 
مثل ریاضی و علوم حتا سواد خواندن آن را ندارند و در بقیه درس ها 
فقط سواد خواندن و نوشتن را دارند، افغانستان در رتبه بندی علمی در 
هیچ جایگاه علمی دنیا قرار ندارد. بی الگویی روش تدریس معلمان، 
که نظام آموزشی  تی است  نبودن معلمان مسلکی و استاندارد؛ از مشکال

ما از آن رنج می برد. 5
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زنگ اول


جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری 
به روشنی گفت که  گفتگوی رسانه ای  دیروز در یک 
طالبان  شورش  از  حکومت  داخل  در  افراد  از  برخی 
در  دوستم  آقای  می کنند.  پشتیبانی  کشور  در شمال 
این اتهام زنی، تنها نیست. چندی پیش جنرال عطامحمد 
او  راند.  زبان  بر  سخنانی  چنین  نیز  بلخ  والی  نور، 
بلخ  استنیاف  دادگاه  به  انتحاری  حمله  به  واکنش  در 
نیز گفت که شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی 
مزار  شهر  به  را  انتحاری  این  کسی  چه  که  می دانند 
رسانیده بود. این اتهام ها به شدت سنگین است. جنرال 
دوستم و جنرال عطامحمد نور، آدم های ساده نیستند. 
و  است  ریاست جمهوری  اول  معاون  دوستم،  آقای 
در صورت غیبت رییس جمهور، قانونا صالحیت دارد 
دوستم  زند.  تکیه  کشور،  اول  شخص  مسند  بر  تا 
قومی  نیرومند  پایگاه  حکومتی اش،  سمت  بر  عالوه 
 در شمال افغانستان دارد و عده ای فکر می کنند که او 
برای ازبک تباران افغان، حیثیت کاریزما دارد. دوستم 
هم  حساس  اطالعات  به  حکومتی اش  سمت  به دلیل 

دسترسی دارد. 
بنابراین منطقی نیست که اتهام زنی های دوستم به هیچ 
گرفته شود. جنرال عطامحمد نور هم والی والیت بلخ 
است. حکومت تا حال او را در این سمت حفظ کرده 
است. عطامحمد نور هم پایگاه سیاسی- اجتماعی در 
والیت بلخ دارد. آقای نور موتلف سیاسی و هم حزبی 
همین  به  و  است  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
دلیل می توان با قاطعیت گفت که به بخشی از اطالعات 
حساس دسترسی دارد. سمت های دولتی و پایگاه های 
نور،  عطامحمد  جنرال  و  دوستم  جنرال  اجتماعی 
سبب می شود که سخنان آنان رسانه ای شود. مردم 
شورشگر  طالبان  که  می شنوند  این ها  از  افغانستان 
در شمال، توسط حلقاتی در مرکز حمایت می شوند. 
و  تجارت  اقتصاد،  بر  خیلی سنگین  تبعات  این حرف 
افکار عمومی  دارد. اما جالب این است که هیچ نهادی 
مسوولیت پی گیری اتهام زنی های این جنرال ها را جدی 

نمی گیرد. 
اگر اتهام زنی های دوستم و عطا، به لحاظ قانونی قابل 
آنان  اتهام های  تحقیقات  نتیجه  در  اگر  است،  پی گرد 
ثابت شود، باید تمامی  کسانی که از شورش طالبان در 
شمال حمایت می کنند، دادگاهی شوند. اگر سخنان این 
باید رییس جمهور و رییس  نیست،  دو جنرال درست 
اجرایی آنان را از چنین اظهارنظرهایی منع کنند. نکته 
این است که چرا جنرال دوستم به عنوان  جالب دیگر 
بازداشت  دستور  ریاست جمهوری،  اول  معاون 
معاون  به عنوان  دوستم  نمی دهد.  را  طالبان  حامیان 
ریاست جمهوری باید به جای اظهارنظرهای رسانه ای، 
حامیان  و  کند  استفاده  دولتی اش  صالحیت های  از 

طالبان را به زندان بفرستد. 
حکومتی  مقام های  چرا  که  است  این  همه  سوال 
صالحیت دار  مقام های  می کنند.  را  اپوزیسیون  تمثیل 
می گویند.  سخن  منتقد  روزنامه نگاران  مثل  حکومتی 
اپوزیسیون  رهبر  با  را  خود  نقش  آقایان  این  انگار 
ریاست  گرفته اند.  اشتباه  منتقد  روزنامه نگار  یک  و 
در  طالبان  تا حامیان  دارد  ملی وظیفه  عمومی  امنیت 
بازداشت کند. جنرال دوستم می تواند  درون نظام را 
در هماهنگی با این ریاست، حامیان طالبان را به پنجه 
اپوزیسیون شدن چنان شدید  تب  اما  بسپارد.  قانون 
نقش  هم  ریاست جمهوری  اول  معاون  حتا  که  است 

خود را اشتباه می گیرد. 
قوه قضاییه مکلف است که اتهام های جنرال دوستم را 
پی گیری کند. رییس جمهوری هم باید در مورد اظهارات 
اخیر جنرال دوستم موضع بگیرد. اگر اظهارات جنرال 
حمایت  مورد  در  حکومتی  مقام های  دیگر  و  دوستم 
از طالبان توسط حلقاتی در مرکز درست باشد، باید 
تمام حامیان طالبان بازداشت شوند. اگر چنین چیزی 
واقعیت ندارد، باید مقام های حکومتی از اظهارنظرهایی 
که سبب تشویش اذهان عمومی  می شود، منع شوند. 

رهبر اپوزیسیون 
یا معاون اول رییس جمهور؟
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ریاست  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال 
راه اندازی  برای  آمادگی ها  از  جمهوری 
عملیات نظامی بزرگ در والیت فاریاب خبر 

داده است.
به نقل از خبرگزاری بخدی، آقای دوستم در 
دیدار با فرماندهان نیروهای مردمی ضد طالبان 
است:  گفته  شبرغان  در شهر  قومی  بزرگان  و 
»همه چیز در فاریاب برای یک عملیات نظامی 
بزرگ آماده است، لوی درستیز قوای مسلح با 

نیروهایش در فاریاب رسیده اند.«
او می گوید که نیروهای ویژه کماندو، قعطات 
خاص پولیس، ماموران امنیت ملی و واحدهای 
مسلح مردمی در فاریاب رسیده و به حال آماده 

باش قرار دارند.
جنگنده  چندین  که  کرد  تایید  دوستم  جنرال 
ارتش از چند روز بدین سو در فاریاب مستقر 
شده و به گفته او این جنگنده ها برخی محالت 

و مواضع طالبان را نیز بمباران کرده اند.
است:  گفته  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
»جنگ فاریاب، جنگ یک والیت نیست این 
جنگی است که همه مناطق شمال و افغانستان 
قریه  قریه  از  زمانی که  تا  ما  تهدید می کند.  را 
آرام  نراندیم،  را  دشمن  فاریاب  خانه  خانه  و 

نمی گیریم.«

8صبح، هرات: در پی فرو ریختن بخشی از 
دیوار قدیمی هرات یا »باره« حداقل شش نفر 

از باشندگان این شهر جان باختند.
این  در  تن  شش  شدن  کشته  هرات  پولیس 

رویداد را تایید کرده است.
از  نفر  پنج  که  می گویند  عینی  شاهدان 
موتور  یک  سوار  رویداد  این  کشته شدگان 
از  ناشی  بودند که زیر آوار  سایکل سه چرخ 

فروریختن دیوار بزرگ هرات مدفون شدند.
باره هرات یا همان دیواره شهر قدیم، یکی از 
از  بیش  قدامت  با  هرات  شهر  تاریخی  بناهای 

۲۰۰۰ سال است. 
این دیوار از ساحه نزدیک دروازه عراق دچار 

ریزش شده است.
واقعه  محل  به  رسیدن  از  پس  امداد  نیروهای 

اجساد را از زیر آوار بیرون کشیدند.
شفاخانه  سخنگوی  شیرزی  رفیق  محمد 
حوزوی هرات می گوید اجساد قربانیان حادثه 

روز شنبه هرات به این شفاخانه منتقل شد.
اداره  رییس  رووفیان  آریا  همین حال،  در 
به روزنامه  فرهنگ والیت هرات  و  اطالعات 
و  کندن کاری  عالوه  بر  که  گفت  صبح   8
حفاری های غیرقانونی در حاشیه دیوار بزرگ 
از  نیز  هرات  در  شنبه  روز  شدید  باد  شهر، 

عوامل فروریزی این دیوار بوده است.
به گفته رییس اطالعات و فرهنگ این والیت، 
با برخی از باشندگان هرات و مالکان زمین های 
ملکیت  ساحه  شدن  بزرگ  برای  باره  اطراف 
خود بخشی از دیوار باره را حفاری و به ملک 

خود اضافه می کنند.
سال   13 طی  که  می گویند  اما  محل  مردم 
پذیر  آسیب  دیوار  استحکام  برای  گذشته 
صورت  وصفی  قابل  کارهای  »باره«  یا  هرات 

نگرفته است.
که  منتشر شد  خبرهایی  بارها  نیز  این  از  پیش 
کنار  در  شان  زمین های  کسانی  که  از  شماری 
این آبده تاریخی قرار گرفته است با استفاده از 
موقعیت زمین خود، اقدام به تخریب بخشی از 

این اثر تاریخی کرده اند.
هرات  فرهنگ  و  اطالعات  اداره  رییس  اما 
استحکام  به خاطر  بررسی ها  که  می گوید 
هرات  دیوار  دیگر  بخش های  به  بخشیدن 

به زودی آغاز می گردد.

دوستم: 

همه چیز در فاریاب برای 
راه اندازی عملیات

 آماده است

کشته شدن 6 نفر در پی 
فروریزی دیوار تاریخی 

2000 ساله هرات

چهار تروریست در هلمند بازداشت شدند

والی جدید دایکندی به کارش آغاز کرد

آغاز روند توزیع کمک به خانواده های بیجا شده در میدان وردک

تلفات سنگین طالبان طی دو روز اخیر در عملیات های نظامی

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
مال  خاص،  عملیات  یک  طی  ملی 
آغامحمد مشهور به »حاجی  اکا« یک 
تروریستی  گروه  فرماندهان  از  تن 
طالبان را با سه تن از همراهانش در 

والیت هملند بازداشت کرده اند.
انتشار  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
که  افراد  این  می گوید  اعالمیه ای 
تخریبی،  فعالیت های  مصروف 
اختطاف  و  ماین گذاری  تروریستی، 
مرکز  لشکرگاه  شهر  مربوطات  در 
نهرسراج  ولسوالی  و  هملند  والیت 

بودند، بازداشت شدند.

معصومه مرادی والی جدید والیت 
و  انتظار  ماه ها  از  پس  دایکندی، 

مخالفت به کارش آغاز کرد.
از  قبل  ماه  دو  حدود  مرادی  خانم 
سوی رییس جمهور به عنوان اولین 
والی زن در حکومت وحدت ملی 
شده  معرفی  دایکندی  والیت  در 
بود. معصومه مرادی روز شنبه، سوم 
مسکلی  معین  یما  نادر  توسط  اسد، 
ارگان های   مستقل  اداره  پالیسی  و 
محلی  مسووالن  دیگر  به  محلی 

دایکندی معرفی شد.
معرفی خانم مرادی با مخالفت های 
زیادی از سوی برخی از نمایندگان 
و باشندگان والیت دایکندی همراه 
شد. اخیرا هیاتی از طرف حکومت 

میدان  والیت  در  محلی  مقام های 
توزیع  روند  که  می گویند  وردک 
احمر  هالل  اداره  جانب  از  کمک 
بیجاشده  خانواده های  به  افغانستان 

این والیت آغاز شده است.
والیت  این  در  ارقام ها  براساس 
نزدیک به پنج صد خانواده به دالیل 
حوادث  و  ناامنی  جمله  از  مختلف 
طبیعی خانه های شان را ترک کرده 
و به میدان شهر مرکز والیت میدان 

وردک پناه برده اند.

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
کرده در نتیجه عملیات های نظامی 
مختلف  مناطق  در  اخیر  روز  دو 
از  تن  سه صد  به  نزدیک  کشور، 
شمول  به  طالبان  گروه  جنگجویان 
چند شورشی مسلح خارجی کشته، 

زخمی و بازداشت شده اند.
این وزارت در اعالمیه ای می گوید 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  که 
روز  دو  طی  که  عملیات هایی 
گذشته به منظور سرکوب »دشمنان 
استقرار  هم چنین  و  مردم«  و  وطن 

امنیت ملی،  به گفته دفتر مطبوعاتی 
جریان  در  شده  بازداشت  افراد 
کرده اند  اعتراف  ابتدایی  تحقیقات 
در  حلقه ماین  دو  جاسازی  در  که 

به والیت دایکندی رفت. در راس 
این هیات که داکتر شاه جهان معاون 
از  پس  داشت،  قرار  ملی  امنیت 
علیه  اعتراض  خیمه های  صحبت ها 

معرفی خانم مرادی جمع شد.

بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
میدان  والی  حیات،  حیات اهلل 
رساندن  که  می گوید  وردک 
براساس  بیشتر  موادهای کمکی که 
نیازمندی های اولیه این بیجاشدگان 
صورت  مرحله  چند  در  شده  تهیه 

می گیرد.
مرحله  که  گفت  حیات  آفای 
و  شد  آغاز  روزشنبه  صبح  نخست 
خانواده  ده ها  برای  مرحله  این  در 

مواد کمکی توزیع شده است.

مربوطات  در  آرامش  و  صلح 
والیت های پکتیا، فاریاب، ارزگان، 
بدخشان،  کندهار،  لوگر،  هلمند، 
راه اندازی  کابل  و  کندز  تخار، 
از شورشیان  تن   189 بودند،  کرده 
کشته،  را  دولت  مخالف  مسلح 
و  زخمی  را  تن  هشت  و  هشتاد 
بازداشت  را  دیگر  تن  نه  هم چنین 

کرده اند.
میان  در  که  می افزاید  وزارت  این 
افراد کشته شده طالبان مال خاکسار 
هم چنین  مشهورشان،  فرمانده  یک 

ساحه قلعه سنگ لشکرگاه سهم فعال 
داشته که در اثر آن دو تن از افسران 
یک  و  برداشته اند  جراحت  پولیس 

پلچک تخریب شده است.

اما نمایندگان معترض در اعالمیه ای 
ریاست  دوم  معاون  که  گفته اند 
در  شان  خواسته های  به  اجرایی 
توجهی  دایکندی  والیت  مورد 

نکرده است.

روغن،  برنج،  شامل،  مواد  این  
و  پخت  برای  اولیه  وسایل  کمپل، 
ارزش  که  است  لباس  و  ترپال  پز، 
پنج هزار  مجموعی هربسته کمکی 

افغانی برآورد شده است.
وردک،  میدان  والی  گفته  به 
می کند  تالش  والیت  این  اداره 
تمامی  به  را  کمکی  مواد  این  تا 

خانواده های بیجا شده برساند.

نه  و  گروه  این  نام نهاد  ولسوال  سه 
شورشی خارجی نیز حضور دارند.

وزارت دفاع می گوید که در جریان 
و  سالح  مقداری  عملیات ها  این 
نیز  تروریستی  گروه های  مهمات 
بدست آمده و همچنین یازده حلقه 

ماین کشف و خنثا شده است.
سیزده  شدن  کشته  از  وزارت  این 
نتیجه  در  نیز  ملی  اردوی  سرباز 
مخالف  مسلح  شورشیان  انداخت 
کنار  ماین های  انفجار  و  دولت 
جاده در مناطق مختلف کشور خبر 

داده است.
از  نیز  داخله  امور  هم چنین وزارت 
کشته شدن هفت شورشی و زخمی 
نتیجه  در  دیگر  شورشی  سه  شدن 
عملیات های نظامی نیروهای امنیتی 
کشور در مناطق مختلف خبر داده 
این  وزارت،  این  گفته   به  است. 
روز  شبانه  یک  جریان  در  افراد 

گذشته کشته و زخمی شده اند.
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که  صحبت شده بود. اما، در این دور سعی خواهد شد 
متمرکزتر و منسجم تر روی مواردی تا پختگی آن صحبت 
و  مفید  پیش زمینه  به حیث  که  دیگر  موضوع  یک  شود. 
سرتاسری  آتش بس  برقراری  درخواست  بود،  خواهد  موثر 
رعایت  را  آتش بس  این  درگیر،  طرف  هردو  که  است 
آرام،  فضای  یک  در  گفتگوها  و  کرات  مذا تا  بکنند 
گوش  مناسب و مساعد صورت بگیرد، نه به این که یک 

سیاست خارجی هند در قبال افغانستان 

مستقیم  کرات  مذا دوم  دور  آجندای  کنون  تا هرچند 
و  طالبان  نمایندگان  و  افغانستان  دولت  میان  صلح 
کامل  به صورت  کره   کننده  مذا هیات  ترکیب  هم چنین 
مشخص نشده، اما برخی از اعضای شورای عالی صلح 
کرات به منظور  که هیات دولتی در این دور مذا می گویند 
آتش بس سراسری در  »راستی آزمایی« طالبان درخواست 

کرد. گروه مطرح خواهد  کشور را با نمایندگان این 
عالی  شورای  ارشد  اعضای  از  قاسمیار  محمداسماعیل 
احتمال  »به  صلح  کرات  مذا دوم  دور  که  می گوید  صلح 
برگزار  چین  کشور  در  میالدی  جاری  ماه  اخیر  در  زیاد« 
8صبح  روزنامه  با  گفتگو  در  قاسمیار  آقای  شد.  خواهد 
که با درخواست آتش بس سراسری از سوی اعضای  افزود 
نفوذ  و  صالحیت  افغانستان،  دولت  کره کننده  مذا هیات 

گروه طالبان نیز مشخص خواهد شد. کره کنندگان  مذا
عالی  شورای  عضو  دیگر  لودین،  عطااهلل  این  از  پیش 
دور  تا  دارد  اصرار  کستان  پا دولت  که  بود  گفته  صلح، 
شود.  برگزار  کشور  همین  در  نیز  صلح  کرات  مذا بعدی 
تا  است  گفته  کستان  پا دولت  لودین،  آقای  به گفته  
و  افغانستان  میان دولت  کرات رسمی صلح  مذا زمانی که 
کستان  گروه طالبان »به پختگی« نرسد، باید در داخل پا

برگزار شود.
کرات صلح به تاریخ هفدهم ماه  نخستین دور رسمی مذا
این  در  هرچند  شد.  برگزار  کستان  پا مری  شهر  در  سرطان 

غربی،  و  مرکزی  جنوبی،  آسیای  کشورهای  میان  در 
هند  برای  افغانستان  نام  به  فرهنگی  و  امنیتی  دروازه ی 
قرار دارد. سرزمین افغانستان از زمان آشوکا در همجواری 
و همسایگی هند قرار داشته است. این سرزمین از لحاظ 
جیوکالچر  دموپالتیک،  کونومیک،  جیوا استراتژیک، 

اهمیت فراوانی برای هند دارد. 
مرز  کیلومتر   106 کشور  این  که  می گویند  هند  مقامات 
در  مشترک  مرز  این  حوزه  که  دارد  افغانستان  با  مشترک 
کیلومتر مرز  کستان قرار دارد. داعیه داشتن 106  تصرف پا
از سوی  افغانستان در برخی اوقات  مشترک میان هند و 
برخی مقامات افغانستان نیز شنیده می شود. تایید رسمی 
مرز مشترک میان ما و هند، به معنای طرفداری از هند در 
گلگلت و بالتستان  کشمیر و به خصوص در منطقه  معضله 
از  می شود.  پنداشته  افغانستان  مرزهای  با  همجواری  در 
افغانستان  روابط  حساس  شرایط  وجود  علت  به  این رو 
مورد  این  در  کابل  در  مقامات  از سوی  کم تر  کستان  پا با 

به صورت رسمی و جدی اظهار نظری شنیده می شود. 
روابط هند با افغانستان به استثنای جنگ های داخلی و 
دوران طالبان دوستانه و حسنه بوده است. وجود هندو ها 
کشمیری در  گفته می شود 3000  که  کشمیری ها  و حضور 
لحاظ  از  شده اند،  مهاجر  قندهار  به  مختلف  زمان های 
تقویت  را  افغانستان  با  هند  همبستگی  دموپالتیک 
از 2 میلیارد  گذشته بیش  می کند. هند در طول 13 سال 
در  که  است  داشته  افغانستان  به  بالعوض  کمک  دالر 
عرصه های مختلف نظیر بند سلما، پارلمان و سرک سازی 
آینده،  روابط  چشم انداز  در  است.  شده  سرمایه گذاری 
کمک 2 میلیارد دالری دیگر را نیز به افغانستان  هند تعهد 
در  را  افغان  محصل  هزار   17 هند  هم چنین  است.  کرده 
آموزش  مختلف  رشته های  در  خویش  دانشگاه های 
دو  نگران  هند  سرمایه گذاری ها،  این  بر اساس  می دهد. 

موضوع در افغانستان است. 

دور فیصله های مشخصی صورت نگرفت اما روی ادامه 
کید شد. کرات تا مذا

که  می گوید  قاسمیار  محمداسماعیل  این حال،  با 
آجندای  از  کشور  در  سراسری  آتش بس  درخواست 
بود.  خواهد  چین  در  صلح  کرات  مذا دوم  دور  اصلی 
دوم  دور  »آجندای  گفت:  صلح  عالی  شورای  عضو  این 
باالیش  اول  دور  در  کلی  به طور  که  است  مسایلی  همان 

و  سبک  سالح   و  انتحار  انفجار،  صدای  کره کننده  مذا
آقای  بشنود.«  صلح  گفتار  دیگرش  گوش  با  و  سنگین 
بگیرد  صورت  گر  ا »آتش بس  افزود:  هم چنین  قاسمیار 
توافق  با  آیا  اوال  است.  مفید  هم  راستی آزمایی  لحاظ  به 
تفنگ   کنند  شرکت  کرات  مذا در  که  طالبان  رهبران 
خیر.  یا  می کنند  رعایت  را  آتش بس  به دست  های شان 
در  طالب  ک کنندگان  اشترا صالحیت  حدود  دوم، 
من  دیگر مالحظات  روشن می شود.  کرات صلح هم  مذا
کتبی و مرجع اعطا کننده و  که صالحیت  نامه ها  این است 

کره کننده معلوم باشد.« حدود صالحیت ها از طرفین مذا
که آتش بس پیش  کید می کند  محمداسماعیل قاسمیار تا
کرات از جمله عرف جهانی به شمار می رود.  از آغاز مذا
از سوی  آتش بس  زمانی که  این عرف  براساس  او،  به گفته  
کرات ادامه یافته است. طرف های درگیر رعایت شده مذا

شایعه مرگ مالعمر
در  صلح  کرات  مذا دوم  دور  آغاز  از  صلح  عالی  شورای 
که اخیرا  اخیر ماه جاری میالدی در حالی خبر می دهد 
گروه طالبان توسط یکی  کشته شدن مالعمر، رهبر  شایعه 
با  هم چنین  است.  شده  مطرح  گروه  این  سخنگویان  از 
گرفتن تالش های صلح، دولت افغانستان نیز اعالم  شدت 
کشور به ویژه در  که عملیات نظامی بزرگی را در شمال  کرده 

والیت فاریاب علیه طالبان راه اندازی می کند.
نظامی  عملیات  راه اندازی  قاسمیار  محمداسماعیل 
شایعه  انتشار  و  کشور  شمال  در  امنیتی  نیروهای  بزرگ 
تاثیر گذار  کشور  را روی تالش های صلح در  مرگ مالعمر 
می داند. به گفته  او، سکوت مالعمر در برابر شایعه مرگش 
بیشتر  را  شایعه  این  بودن  جدی  مورد  در  گمانه زنی ها 
پخش  شایعه  این  »وقتی  گفت:  قاسمیار  آقای  می سازد. 
گر مالعمر زنده  ا که  می شود، فکر می کنم ایجاب می کند 
است فورا صدای خود را بلند بکند و به جهانیان بفهماند 

که او زنده، قدرتمند و در رهبری طالبان است.«
که  گروه »محاذ فدایی«  اخیرا قاری حمزه از سخنگویان 
از طالبان جدا شده، با فرستادن ایمیلی به رسانه ها مدعی 
اخترمحمد  مال  توسط  طالبان  گروه  رهبر  مالعمر  که  شد 
گروه طالبان  مالی  گل آغا مسوول  و مال  اول  نایب  منصور 
کرده  کید  کشته شده است. قاری حمزه در ایمیل خود تا
که مالعمر به شکل بی رحمانه به قتل رسیده است. است 

است.  افغانستان  در  تروریسم  گسترش  اول:  موضوع 
افغانستان به عنوان دروازه امنیتی ظرفیت انتقال معنایی 
و مادی تروریسم را به مناطق مسلمان هند دارد. حوادث 
گروه های  ناحیه  از  هند  ک  خا در  متعددی  تروریستی 
رادیکال  گروه های  هم چنین  می گیرد.  صورت  تروریستی 
می توانند  که  دارند  وجود  هند  در  نیز  ضد دولتی  داخلی 
منطقه  در  موجود  رادیکال  گروه های  از  تاثیر پذیری  با 
و خاورمیانه عربی  فرغانه، چچن  فتا، سینکیانگ، دره 
در  می کند  تالش  هند  اساس  این  بر  شوند.  رادیکال تر 
مثبت  بی طرفی  رهیافت  یک  در  افغانستان  با  تعامل 
داخل  امنیتی  منافع  حمایت  نفوذ،  ابزار های  طریق  از 
گسترش نفوذ امنیتی برای حفاظت  کند.  خویش را تامین 
کارگران و متخصصین هندی در زمره برنامه های امنیتی  از 
گسترش نفوذ امنیتی هند، در  هند قرار دارد. با این حال 
کستان در مورد  گسترش حساسیت پا برخی موارد موجب 
از  داخلی اش  جدایی طلب  جریان های  شدن  تحریک 

سوی هند می شود. 

موضوع دوم: هند به بازار انرژی و مصرف آسیای مرکزی 
خویش  کالن  استراتژی های  چشم انداز  در  و  می نگرد 
به عنوان  مصرف  بازار  و  مرکزی  آسیای  فسیلی  انرژی  به 
یکی از منابع مهم می نگرد. در این رابطه به علت موانع 
کستان و  ک پا ارتباطی با افغانستان و آسیای مرکزی از خا
کستان اجازه روابط مستقیم  که پا گه  به خصوص بندر وا
را نمی دهد و هم مسیر طوالنی راه چابهار، با چالش های 
فراوانی روبه رست. با این حال هند سهولت های فراوانی 
تعرفه های  است.  ساخته  فراهم  افغان  تاجران  برای  را 
نزدیک  هند  است.  رایگان  افغان  تاجران  برای  گمرکی 
وارد  افغانستان  از  ساالنه  به صورت  دالر  میلیون   150 به 
بند های  اساس   بر  دیگر  فرصت های  هم چنان  می کند. 
کشور میسر شده مقامات دو  پیمان استراتژیک میان دو 
کار می کنند. یکی از فرصت های  کشور بر سر این موضوع 
طرح  از  هند  اقتصادی  حمایت های  می تواند  اقتصادی 
ترکمنستان،  ایران،  اتصال  برای  افغانستان  آهن  خط 
ازبکستان، تاجیکستان و چین باشد. با حمایت هند از 

این طرح، بستر های همکاری هند و چین نیز در تعامالت 
افغانستان افزایش می یابد. 

در  خویش  سرمایه گذاری های  نگران  هند  سوم:  موضوع 
افغانستان است. هند در بند سلما نزدیک به 300 میلیون 
کرده است. هند در فرایند ساخت این  دالر سرمایه گذاری 
ایران  بود.  روبه رو  ایران  موانع جدی  و  با چالش ها  بند، 
این اساس  بر  بند نداد.  این  به مواد ساخت  اجازه عبور 
کستان هم نداشته  هند با توجه به این که روابط نیکی با پا
کثر مواد مورد نیاز خویش را از  که ا است، مجبور بوده است 
که هزینه ساخت  مسیر طوالنی آسیای مرکزی انتقال دهد 
این بند را افزایش داده است. از این رو تهدید های امنیتی 
از  هند،  سرمایه گذاری های  دیگر  و  بند  این  به  نسبت 

جمله نگرانی های هند در افغانستان است. 
پی  در  هند  رییس جمهور  مولفه،  سه  این  بر اساس 
در  ملی اش  منافع  مورد  در  هند،  به  اوباما  بارک  سفر 
در  منافعش  امتداد  در  کرد. هند  نگرانی  ابراز  افغانستان 
همکاری های  سازمان  در  عضویت  طرح  مرکزی،  آسیای 
سران  اخیر  نشست  در  که  می کرد  جستجو  را  شانگهای 
در  هند  عضویت  یافت.  تحقق  امر  این  شانگهای، 
ساختار  قالب  در  را  کشور  دو  این  روابط  کستان،  پا کنار 
میکانیزم های  و  ساختار  است.  برده  تازه  منطقه ای 
منطقه ای شانگهای فرصت تازه ای را برای هند به وجود 
کستان  آورده است تا از طریق آن مشکالت خویش را با پا
کند و منافع خویش را در افغانستان و آسیای مرکزی  حل 
افزایش دهد. با این حال افغانستان به عنوان یک دوازه 
نقطه  یک  هم چنان  اقتصادی  و  امنیتی  فرهنگی،  مهم 
استراتژیک  و  حیاتی  منافع  برای  متعارض  و  اختالف زا 
کشورهای منطقه و فرامنطقه است. از این رو  هند و دیگر 
گرفته  این حوزه نمی تواند در سیاست خارجی هند نادیده 
نمی تواند  فوق  شده  ذکر  مولفه های  بر اساس  هند  و  شود 
سیاست  براساس  هم چنان  بلکه  کند،  رها  را  افغانستان 
خارجی رویداد و فرصت محور مترصد فرصت ها در این 

کشور باقی می ماند. 

کرات آتش بسخواست اول مذا
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کره با نماینده مذا
مال عمر یا قاتل او؟

آتش بس با چه کسی؟
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هنوز  تا  هرچند  است.  کرده  سفر  والیت  این  به 
جنرال  به  وفادار  نیرو های  شدن  درگیر  از  گزارشی 
این  ولی  است.  نرسیده  نشر  به  طالبان  با  دوستم 
کرات بر جای  مساله می تواند تاثیر قوی بر روند مذا
بگذارد. در چنین اوضاع و احوالی بهتر است دولت 
کرات با دقت بیشتر برخورد  افغانستان در مورد مذا
که  کند. اوال باید به هر شکل ممکن مشخص شود 
دقیق  و  درست  اندازه  چی  تا  عمر  مال  قتل  ادعای 
اختر  مال  آیا  بود  درست  خبر  این  گر  ا این که  است. 
برای پیش  کلی  محمد منصور صاحب صالحیت 
منصور  مال  گر  ا حتا  خیر.  یا  است  کرات  مذا بردن 
گروه طالبان را با خود نداشته باشد،  حمایت همه 
کند،  نمایندگی  قبول  قابل  کثریت  ا یک  از  ولی 
کرات خوشبین بود. ولی  می توان باز هم به این مذا
تضعیف  طالبان  میان  در  منصور  مال  جایگاه  گر  ا
کرات با مال منصور دست آوردش در  شده باشد مذا
از  بود.  خواهد  کویته  فروش  سبزی  با  کره  مذا حد 
سوی دیگر دولت در حال حاضر در چندین جبهه 
لحظه  همین  است.  جنگ  مصروف  طالبان  با 
جنگ در وردوج بدخشان به شدت جریان دارد. 
در هلمند نیز درگیری میان نیرو های امنیتی و طالبان 
جریان دارد. طالبان بخش هایی از مناطق مختلف 
فشار  آورده اند.  در  تصرف  به  افغانستان  در  را 
گوشه  در  ولسوالی ها  سقوط  برای  طالبان  مضاعف 
کنار افغانستان دو ذهنیت را شکل می دهد؛ یکی  و 
از  بخش هایی  سقوط  با  می خواهند  طالبان  این که 
میز  پشت  به  قدرتمند تر  موضع  یک  از  افغانستان 
گویا  که  است  این  دیگر  ذهنیت  و  بروند،  کره  مذا
دولت  علیه  جنگ  جبهه های  در  که  طالبانی 

کرات صلح نمی گذارند.  می جنگند، وقعی به مذا
که  می داد  نشان  عمر  مال  به  منسوب  عیدی  پیام 
کره باز هم از جنگ یک  با تداوم مذا طالبان حتا 
دولت  است  بهتر  کشید.  نخواهند  دست  لحظه 
کرات  که حاال آماده رفتن به دور دوم مذا افغانستان 
گاهانه  با طالبان می شود، با درک این حساسیت ها آ
که  کرات برود. مسلما همه می خواهند  به سوی مذا
کره به سرانجام نیکی برسد.  بحران افغانستان با مذا
کره با  که طرف مذا کنار آن باید مراقب بود  ولی در 
دولت افغانستان تا چی اندازه صالحیت دارد. آیا 
کره می کنیم  گروه طالبان به رهبری مال عمر مذا ما با 
که همانا مال اختر منصور باشد  یا با نماینده مال عمر 
کره می کنیم، یا هم با جانشین بال منازعه مال عمِر  مذا

کشته شده؟

با  را  موضوع  باید  ملی  وحدت  حکومت  صورت  آن  در 
جریان  در  را  افغانستان  مردم  و  بگذارد  میان  در  اسالم آباد 

قرار دهد. 
از  یکی  در  محمدعمر  مال  که  نیست  هم  بعید  زیاد  البته 
برای  آی اس آی  باشد.  حبس  آی اس آی،  امن  خانه های 
می گیرد.  کار  متعدد  روش های  از  تندرو  گروه های  کنترول 
مهار  شیوه های  از  یکی  گروه ها،  این  رهبران  گروگان گیری 
مورد  در  را  حقیقت  گر  ا افغانستان  دولت  است.  تندروان 
گر  ا و  بگذارد  میان  در  مردم  با  را  آن  باید  موضوع می داند، 
به  باید  نمی داند،  محمدعمر  مال  سرنوشت  مورد  در  چیزی 
کره  کسی قرار است مذا که با چه  این پرسش جواب بدهد 

کند.
گر فردا نمایندگان دولت افغانستان با مال اخترمحمد منصور  ا
که این  به توافق آتش بس رسیدند، چه تضینی وجود دارد 
کر  توافق اجرا شود؟ فردای همان روز شاید مال عبدالقیوم ذا
که مالمنصور صالحیت  و دیگر فرماندهان طالبان بگویند 
ندارد و تا از مال محمد عمر دستور نگیرند، جنگ را متوقف 
مردم  به  ملی  وحدت  حکومت  صورت  آن  در  نمی کنند. 
کابل روی  که  چه پاسخی خواهد داشت؟ چه لزومی  دارد 
تضمینی  آن  شدن  اجرایی  مورد  در  که  کند  امضا  سندی 
زیر سر  که همه چیز  اند  باور  این  به  ندارد؟ عده ای  وجود 
کستان بخواهد آتش بس برقرار  گر پا کستان است و ا ارتش پا
کستان  گر پا که ا کسانی که به این باوراند می گویند  می شود. 

طالبان  و  کابل  میان  آتش بس  احتمالی  توافق  کند،  اراده 
که مال محمدعمر آن را تایید نکند. اجرایی می شود ولو آن 

به  نیازی  باشد، در آن صورت هیچ  نظریه درست  این  گر  ا
کره با طالبان نیست. وقتی همه چیز سر زیر جنرال های  مذا
دولت  مقام های  که  است  نیاز  چه  دیگر  باشد،  راولپندی 
افغانستان، با چند مالی دستار سیاه بی صالحیت، پشت 
که  گفته است  کره بنشیند. رییس جمهور غنی بارها  میز مذا
کابل دو خط موازی صلح را تعقیب می کند: یکی صلح با 
کستان و دیگر صلح باطالبان. این حرف نشان دهنده آن  پا
و  نیست  کافی  کستان  پا ارتش  به  کره  مذا که صرف  است 
کره با طالبان  کابل باید با طالبان هم به توافق برسد، اما مذا
روشن  محمدعمر  مال  سرنوشت  که  می دهد  نتیجه  وقتی 
هیچ  محمد عمر،  مال  سرنوشت  شدن  روشن  بدون  شود. 
تضمینی برای عملیاتی شدن هر نوع توافق احتمالی در مورد 

آتش بس وجود ندارد.
مردم  با  مورد  این  در  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
افکار  سوال های  تا  کنند  صحبت  وضوح  به  افغانستان، 

عمومی  پاسخ قانع کننده بیابد.

مستقیم  کرات  مذا دوم  دور  دیگر  روز  چند  تا 
افغانستان  دولت  با  طالبان  گروه  نماینده های 
برگزار خواهد شد. دور اول  کشور چین  احتماال در 
کستان دایر  گذشته در اسالم آباد پا کرات ماه  این مذا
بر تداوم  توافق  اول  گردید و حداقل دست آورد دور 
کرات میان طالبان و دولت بود. ولی در فاصله  مذا
گر  کرات »ا کرات تا دور دوم مذا زمانی دور اول مذا
برگزار  گست  ا ماه  اوایل  یعنی  آن  معین  زمان  در 
که  اتفاقات مهمی رخ داده است  شود« حوادث و 
داشته  قدرتمندی  تاثیر  کرات  مذا روند  در  می تواند 
بیشتر  در  خبری  پیش  روز  سه  دو  همین  باشد. 
که  نشر رسید  به  و حتا خارجی  رسانه های داخلی 

کشته شده است.  گویا مال عمر رهبر طالبان 
گویا  که  فدایی  محاذ  به  موسوم  گروه  از  نقل  به 
که  شد  گفته  است،  طالبان  از  یافته  انشعاب  گروه 
اختر محمد  مال  توسط  قبل  دوسال  حدود  عمر  مال 
کویته  گل آقا از اعضای بلند رتبه شورای  منصور و مال 
هیچ گونه  این که  با  خبر  این  است.  رسیده  قتل  به 
وسیعی  انعکاس  توانسته  ولی  ندارد  رسمی  تایید 
به  خبر  این  مسلما  باشد.  داشته  عمومی  افکار  در 
کشور  کنار  و  گوشه  در  طالبان  گروه  فرد  فرد  گوش 
است.  رسیده  کستان  پا در  پایگاه های شان  حتا  یا 
که  چالشی  مهم ترین  باشد،  درست  خبر  این  گر  ا
عدم  یا  صالحیت  می نوردد،  در  را  کرات  مذا
افغانستان  دولت  با  کره کننده  مذا گروه  صالحیت 
بر اساس  است.  منصور  اختر محمد  مال  رهبری  به 
طبیعتا  و  است  عمر  مال  قاتل  منصور  مال  ادعا  این 
سرسپردگان  او  نباشد،  یا  باشد  مرده  عمر  مال  چی 
زیادی هنوز هم در میان طالبان دارد و حتا احتمال 
را  منصور  مال  طالبان  گروه  از  عمده ای  بخش  دارد 
نپذیرند. در چنین  به عنوان مسوول خود شان دیگر 
رسیدن  و  کردن  کره  مذا برای  منصور  مال  وضعیتی 
و  نیست  اعتبار  و  ارزش  قابل  اصال  توافق  یک  به 
کویته  سبزی فروش  کره  مذا داستان  دارد  احتمال 
روند  بر  اثر گذار  بعدی  بحث  شود.  تکرار  دوباره 
افغانستان،  دولت  و  طالبان  میان  صلح  کرات  مذا
که از درون دولت علیه طالبان شکل  تحرکاتی است 
فیسبوک  اول صفحات  روز ها عکس  این  می گیرد. 
نظامی  کاروان های  به  همه  و  همه  افغان ها  مربوط 
ریاست جمهوری  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید 

اختصاص یافته است. 
به  وفادار  مسلح  نیرو های  با  همراه  دوستم  آقای 
خودش برای تصفیه والیت فاریاب از وجود طالبان 

کره  مذا کسانی  چه  با  نیست،  زنده  محمدعمر  مال  گر  ا
ملی  وحدت  حکومت  سران  باید  سوال  این  به  می کنید؟ 
تردید  محمدعمر  مال  بودن  زنده  مورد  در  بدهند.  پاسخ 
جدی وجود دارد. برخی از تارنما های مربوط به تندروان، 
که شاخه انشعابی  از مرگ او سخن می گویند. محاذ فدایی 
که مال محمدعمر دیگر زنده  و تندرو طالبان است می گوید 
از  برخی  که  است  آمده  هم  دیگر  تارنما های  در  نیست. 
طالبان  گروه  از  دیگر،  شهرهای  و  پشاور  در  تندرو  مالهای 
دهند.  معلومات  رهبرشان  سرنوشت  مورد  در  تا  خواسته اند 
را رسانه مال محمدعمر  که خود  به طالبان  مربوط  تارنمای 
که بگوید مال محمدعمر زنده  کرده  کتفا  می خواند، به این ا

است. 
تردید ها در  زنده است،  این که مال محمد عمر  گفتن  با  تنها 
گر او زنده است چرا هیچ ویدیویی  مورد او پایان نمی یابد. ا
شرعی  لحاظ  به  ویدیو  انتشار  گر  ا نمی شود.  منتشر  ازش 
گروه طالبان، ویدیویی  حرمت دارد، چرا بسته های تبلیغی 
فلم  خود  انتحاری  عملیات های  از  گروه  این  چرا  است؟ 
شورای  و  طالبان  گروه  که  می دهد  نشان  این ها  می گیرد؟ 
کویته، دیگر فلمبرداری را حرام نمی دانند. اما با آن هم هیچ 

ویدیویی از مال محمدعمر منتشر نمی شود. 
ترس  از  محمدعمر  مال  که  می شد  عنوان  این  از  پیش 
و  کرده  مخفی  را  خودش  متحده  ایاالت  بمباردمان 
کند. مال محمدعمر در فهرست  نمی خواهد ویدیویی منتشر 

بود .  امریکا  متحده  ایاالت  تعقیب  تحت  تروریست های 
که در  کرد  ایاالت متحده در شروع پیکار با تروریسم، اعالم 
که منجر به بازداشت یا قتل مال محمدعمر  بدل اطالعاتی 
وضعیت  حاال  اما  می دهد.  انعام  دالر  میلیون  ده  شود، 
کرده است  کرده است، ایاالت متحده امریکا اعالم  تغییر 
قرار  را هدف  او  و  ندارد  با مال محمدعمر دشمنی  که دیگر 
از طالبان فخر  می کند و  کستان هم به میزبانی  نمی دهد. پا
هیچ  بنا براین  کند.  صلح  آنان  با  می خواهد  هم  افغانستان 
مانعی برای نشریک پیام ویدیویی از جانب مال محمدعمر 

وجود ندارد. اما با آن هم هیچ پیامی  منتشر نمی شود.
محمد عمر  مال  یا  نیست.  بیرون  حال  دو  از  وضعیت  این 
امن  از خانه های  این که در یکی  یا  کشته شده است  واقعا 
گر وضعیت  آی اس آی زندانی است و آزادی عمل ندارد. ا
که  کویته نیست  از این دو مورد باشد، به سود شورای  غیر 
دولت  بر  حاال  نگهدارند.  خفا  در  هم چنان  را  رهبرشان 
گر مال محمدعمر  کنه موضوع برسد. ا افغانستان است تا به 
گر مال  زنده نیست، در آن صورت باید موضوع روشن شود. ا
محمدعمر زنده است و در حبس آی اس آی به سر می برد، 

 آژند 

کاوش  فردوس 

ACKU



در حال حاضر، باید بپذیریم که نظام آموزشی آن گونه که باید، 
نتوانسته از عهده وظایف و مسوولیت های سنگینی که برای آن 
تعیین شده برآید؛ درحالی که هزاران نفر از نیروهای شاغل در 

دولت تحت عنوان های آموزشی در این وزارت خانه ها مشغول به 
کاراند و چندین درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده اند. 
این نظام آموزشی نه  تنها باری از دوش مردم برنداشته  بلکه به 
آن افزوده  است. اگر آموزش جزو ملزومات توسعه  پایدار است، 
در کشور ما چهره  زشت و عبوس دارد و هرروز هم بدتر می شود.

نظام آموزشی کشور
اسیر کم سوادی و گرفتار در دام رهزنان فرهنگی!

کردن آن ها از آموزش عالی، به بهانه ی این که عرضه 
از تقاضا بیشتر است، دشوار می نماید. مردم ما، برحسب 
سختی های گذشته، ارزش زیادی برای آموزش عالی 
ندارد. آموزش عالی  قایل اند که صرفا جنبه فرهنگی 
تامین  برای  آبرومندانه  ابزاری  و  شغل  امنیت  ضامن 
معاش نیز است. به رغم تغییر اوضاع  و احوال که ناشی 
از شرایط اقتصادی نوین است، هنوز نگرش مردم به 

آموزش عالی چندان دگرگون نشده است.
از  سال  چندین  از  پس  نیز،  کشور  دانشگاهی  نظام 
محتوای  این که  بدون  اما  گسترش یافته  کمی  لحاظ 
بهبود  اجتماعی  اهداف  و  آرمان ها  به  نیل  برای  آن 
آن  البه الی  از  که  باشد  همان  نظام،  کل  اگر  یابد. 
می شود  روشن  برمی آید،  موجود  ک  مدار  و  اسناد 
آن،  چشمگیر  کمیت  به رغم  دانشگاهی  آموزش  که 
نگرش های  از  تهی  که  بوده  نظامی  احمقانه ی  تداوم 
عوامل  و  اهداف  پیشرفت،  پیش زمینه ها،  اجتماعی، 
خروجی  است.  بوده  دانشجویان  برای  موثر  فرهنگی 
این نظام، شمار زیادی بی کار، نیمه بی کار و بی سواد یا 
افرادی است که از آن ها استفاده ی مناسب نمی شود. 
اجتماعی  تعلقات  از  نشانی  دانش آموختگان،  بین  در 
راستای  در  تاکنون  نیست.  شغلی  امنیت  احساس  و 
نحوی که  به   موجود،  عالی  تحصیالت  مدرن سازی 
موجود  مشاغل  با  متناسب  آن ها  دانش آموختگان 

باشند، کوششی به عمل نیامده است.
هر نوع اقدام در جهت اصالح نظام آموزشی موجود 
نوعی  است.  شده  روبه رو  سرسختانه ای  مقاومت  با 
ما،  عالی  تحصیالت  درون  در  سازمان یافته  گرایش 
میان  در  کم تری  حد  در  و  استادان  میان  در  به ویژه 
سایر کارکنان، وجود دارد تا نظام آموزشی موجود به 

هیچ نحو تغییر نکند. هزاران موسسه آموزشی عالی و 
بسیاری از شعبه های آن ها، همراه با اساتید دانشگاهی 
که کارشان در تدریس خصوصی باال گرفته است و 
نیز کارکنان اداری این موسسات که با هر اقدامی در 
همه  و  همه  مخالف اند،  آموزشی  نظام  اصالح  جهت 
در این نیروی منفی سهیم اند. اگر بخواهیم چنین امری 
ادامه پیدا بکند، برآیند آن نیز ناتوانی علمی فارغان و 
در نتیجه ناکارآمدی و عدم تخصص آن ها در عرصه 

کار در جامعه است.
سیستم نهادهای آموزشی کشور امروز نیازمند بازبینی 
و تحول همه جانبه است و غفلت از این ضرورت، به 
معنای عقب ماندگی کشور و کشاندن جوانان به سمت 
سال های  در  ما،  آموزشی  نهادهای  است.  بی سوادی 
گذشته و جاری به موازات سایر نهادهای کشور، رشد 
داشته است. اما متاسفانه این رشد بیشتر در جنبه کمی 
بوده و ازنظر کیفی این سیستم چه در بخش دولتی و 
رنج  کاستی های شدیدی  از  بخش خصوصی  در  چه 
بهبود  به  نیاز  اکنون  نهادهای آموزشی کشور  می برد. 
و به روزآوری دارد. یکی از جلوه ها و عالیم پویایی 
یک نظام آموزشی به روز بودن و رشد کیفی و نحوه 

آموزش آن است.
در کنار به روزآوری نهادهای آموزشی، مولفه دیگری 
بالندگی این سیستم در کشور کمک می کند،  به  که 
متاسفانه  اما  است.  متخصص  و  مجرب  اساتید  جذب 
سیستم تحصیالت عالی، چه دانشگاه های خصوصی و 
چه دانشگاه های دولتی نیز از آفت فساد اداری بی بهره 
نیست و این امر خود را در بسیاری از موارد نشان داده 
است. وجود تبعیضات و روابط یکی از موانعی است 

که باعث کندی رشد کیفی تحصیالت شده است. 
و  خصوصی  دانشگاه های  در  امروزه  که  اساتیدی 
و  آسیب شناسی  مورد  باید  می کنند،  تدریس  دولتی 
نقد قرار گیرد و وضعیت آنان بررسی شود. بیشتر این 
اساتید حتا توانایی و تحلیل و درک یک مطلب خیلی 
به خاطر  یا  روابط  به خاطر  بیشتر  و  ندارند  را هم  ساده 
کم هزینه بودن آن به کرسی استادی نشسته است. اگر 
نزدیک  آینده  در  نگیرد  قرار  بازبینی  مورد  امر  این 
تحویل دادن یک سری فارغان بی سواد تحویل جامعه 

بیشتر از آن نمی تواند باشد.
کشور  دانشگاه های  علمی  وضعیت  فعلی  شرایط  در 
تمام  ندارد.  وفق  علمی  و  جهانی  ثابت  معیار  هیچ  با 
دانشگاه های خصوصی شبیه یک کورس سوادآموزی 
فقط یک  دانشگاه های خصوصی  از  و خیلی  می ماند 
دانشگاه های  بیشتر  و  هیچ،  دیگر  و  دارد  مسوول 
و  دانشکده  فاقد  و  الزم  علمی  هیات  فاقد  خصوصی 
دپارتمانت و فاقد ساختمان و فضای آموزشی می باشند 
قبال  که  می باشند  دانشگاه  این  مسوول  هم  کسانی  و 
بیشترشان یا در جبهه های جنگ بوده و یا در کارهای 
همین  مسوول  فعال  و  بودند  مشغول  فروشی  زمین 
دانشگاه ها در افغانستان می باشند و نگاه و مقصد آنان 
صرفا نگاه سوددهی و تجاری است. نکته دردناک تر 
سیستم  همین  به  هم  ما  دانشجویان  که  این جاست  در 
راضی هستند و هیچ گونه اعتراضی هم ندارند و نمرات 
از طریق زور و  یا  بر اساس روابط  امتحانی شان را هم 

تهدید یا از طریق تقلب می گیرند. 
ما  کشور  برای  آموزشی  نهادهای  بازسازی  بنابراین 
در گوشه و کنار کشور، وظیفه ی آشکار و کوششی 
بزرگ،  تالش های  اما  است.  درازمدت  و  طاقت فرسا 
قربانی های بزرگ می طلبد. جامعه ی ما هرگز به توسعه 
پایدار واقعی دست نخواهد یافت مگر آن که یکایک 
جامعه ی ما از کلیه ی امکانات یادگیری، توسعه، رشد 
بهره مند  زندگی  نهایی  اهداف  شناخت  و  خالقیت 
جامعه  بدبختی های  از  نیمی  تقریبا  آن وقت  شوند. 
از  انسان ها  همه ی  روز  آن  در  رفت.  خواهد  میان  از 
حرکت  و  شکوفایی  به  نیل  برای  مساوی  فرصت 
به سوی مرحله ی بعدی تکامل برخوردار خواهند بود. 
آن وقت آنچه اتفاق بیفتد، بسیار فراتر از تصورات ما 
از  برای  ما  خالقیت  توانای  نیروی  زیرا  بود؛  خواهد 
بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی جهان مادی 
تقویت خواهد شد و بسیاری از آسیب ها و معضالت 
اجتماعی ما در بخش های گوناگون به حداقل خواهد 

رسید.

یک شنبه  4 اسد 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2181

عالی  آموزش  موسسات  و  دولتی  دانشگاه های  از  ما 
برشمار  همه ساله  می شوند،  فارغ التحصیل  خصوصی 
متقاضیان تاسیس این نوع نهادها افزوده می شود. این، 

یکی از معماهای الینحل آموزش عالی ماست. 
سطوح  در  ما  کشور  آموزشی  نظام  کردن  حرفه ای 
متوسطه،  آموزش  در  به ویژه  آموزش،  پایین تر 
تاکنون  وادی  این  در  ما  سعی  اما  دارد  خوبی  پیامد 
موفقیت آمیز نبوده است. کار راحت و سهل این بوده 
بیفزاییم  که بر شمار مدرسه های موجود و دانشگاه ها 
متفاوت  الگوی  با  نخواسته ایم که مدرسه ای  و هرگز 
بسازیم. جامعه ی آموزگاران ما، بیش از هر کس دیگر 

با هر نو ع تغییر مخالف است.
آموزش  نوین  آموزشی  نظام  برای  آموزگاران  اگر 
نشوند، همه ی سعی و تالش  با آن هماهنگ  نبینند و 
به شکست  محکوم  آموزش  وادی  در  نوآوری  برای 
در  افغانستان  در  دانش آموزان  امروزه  بود.  خواهد 
خواندن  سواد  حتا  علوم  و  ریاضی  مثل  درس هایی 
خواندن  سواد  فقط  درس ها  بقیه  در  و  ندارند  را  آن 
در  علمی  رتبه بندی  در  افغانستان  دارند،  را  نوشتن  و 
روش  بی الگویی  ندارد.  قرار  دنیا  علمی  جایگاه  هیچ 
استاندارد؛  و  مسلکی  معلمان  نبودن  معلمان،  تدریس 
رنج  آن  از  ما  آموزشی  نظام  که  است  مشکالتی  از 
می برد. دانش آموزان ما در دوره های مختلف به لحاظ 
قرار دارند و وقتی  پایینی  خواندن و نوشتن در سطح 
با  می شوند،  دانشگاه ها  و  باالتر  مقاطع  وارد  که  هم 
توانایی  و  قدرت  چون  می آموزند  زیاد  بسیار  سختی 

علمی ندارند.
دانش آموزانی که در سال های دیگر متقاضی ورود به 
دانشگاه ها خواهند بود، قبال به دنیا آمده اند و محروم 

حال  در  یا  و  پیشرفته  کشورهای  تاریخی  بررسی 
پیشرفت از شکوفایی اقتصادی و تحول نظام آموزشی 
آنان، نشان دهنده توجه جدی این کشورها به تغییر و 
در  آن  ترویج  و  آموزشی  نهاد  و  آموزش  در  تحول 
جامعه بوده است، به طوری که هم اکنون در بسیاری از 
کشورها مقوله تغییر در سال های آخر مقطع تحصیلی 
مثل لیسه ها و مقاطع مختلف دانشگاهی به یک پدیده 

فرهنگی و اجتماعی حایز اهمیت تبدیل شده است. 
کشور  یک  آموزشی  نهادهای  و  آموزش  نظام 
آن  اقتصاد  برای  بخش  زیربنایی ترین  و  حیاتی ترین 
نهادی است  کشور محسوب می شود و در عین  حال 
که همه ی مردم به  نوعی با آن مرتبط می باشند، بنابراین 
مردمی ترین نهاد نیز به شمار می آید. نظام آموزشی هر 
بر  که  خاصی  اهداف  از  برخورداری  به دلیل  جامعه  
به  اساسی  توجه  نیازمند  است،  شده  نهاده  آن  عهده 

رعایت اصول و شرایط زمان می باشد.
جهان،  حتا  و  منطقه  در  که  است  کشوری  افغانستان 
این  و  می باشد  حرفه  و  سواد  پایین ترین سطح  دارای 
آمار  قرار  است.  آورده  بار  به  را  نگرانی هایی  خود 
مردم  درصد   ۶۶ حاضر  حال  در  متحد،  ملل  سازمان 
افغانستان، کامال از نعمت سواد بی بهره اند و ۳۴ درصد 
تنها توانایی  افراد  این  بیشتر  باسوادند که  مردم کشور 

خواندن و نوشتن را دارند. 
خود  تا  کنند  تغییر  باید  کشور  آموزشی  نظام های 
جوامع  تمامی  که  گسترده ای  تغییرات  همدوش  را 
فرصت  نهاد آموزش  نگهدارند.  درنوردیده  را  بشری 
حتا  و  می کند،  فراهم  را  اجتماعی  تغییر  با  رویارویی 
در  تاکنون  آنچه  باشد.  تغییری  چنین  موجد  می تواند 
گوشه و کنار کشور خود را بر جامعه  ما تحمیل کرده 
است، نوعی نظام آموزشی است که با نیازهای کشور 
نوع  هر  پرورش  از  نظامی  چنین  ندارد.  سازگاری 
ابداع  برای  شوقی  نمی تواند  و  است  عاجز  خالقیت 

آینده ی پایدار بیافریند.
آموزشی  نظام  که  بپذیریم  باید  حاضر،  حال  در 
و  وظایف  عهده  از  نتوانسته  باید،  که  آن گونه 
مسوولیت های سنگینی که برای آن تعیین شده برآید؛ 
دولت  در  شاغل  نیروهای  از  نفر  هزاران  درحالی که 
وزارت خانه ها  این  در  آموزشی  عنوان های  تحت 
را  دولت  بودجه  درصد  چندین  و  کاراند  به  مشغول 
نه  تنها  آموزشی  نظام  این  داده اند.  اختصاص  به خود 
باری از دوش مردم برنداشته  بلکه به آن افزوده  است. 
در  است،  پایدار  توسعه   ملزومات  جزو  آموزش  اگر 
کشور ما چهره  زشت و عبوس دارد و هرروز هم بدتر 
می شود. دو سوم جمعیت کشور ما بی سوادند و بیشتر 
مردم ما از داشتن مدرسه، معلم و کتاب، حتا به شکل 
سنتی آن هم محروم اند. و در مقایسه با امکانات وسیع 

دنیای امروز که اصال حرفش را هم نباید زد. 
آلودگی،  قبیل  از  شدیدی  بحران های  با  ما  جامعه 
مواجه  مرگ  و  محرومیت  بیماری،  فقر،  گرسنگی، 
است. توده ی مردم ما از یک سو قربانی نهادهای کهنه 
استکباری  تکنالوژی  ساختارهای  دیگر  سوی  از  و 
و  چنگ  با  نظامی،  چنین  در  قدرتمندان  می شوند. 
دندان از این نظام آموزشی حمایت می کنند. ساختار 
نظام آموزشی در افغانستان، میراث کهنه و فرسوده ای 
ندارد.  سنخیتی  هیچ گونه  امروز  ف  اهدا  با  که  است 
و  شرایط  نیازها،  بر  بنا  است  حاکم  فعال  که  نظامی 
هم  اخیر  سال های  این  در  و  ایجاد  زمان  آن  اهداف 
اگر در کشور اندک تغییری آمده تغییری چندان قابل 

توجه و اعتنا نبوده است.
به رغم این واقعیت که بسیاری از بی کاران دانشگاه دیده 

 محمد عرفانی
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او می افزاید: »در افغانستان هیچ قانون و مقررات نیست. هیچ معیاری 
برای فروش چاقو وجود ندارد. هرچه دلم شد و به هر اندازه ای که 
فروشات داشته باشد، آن را به فروش می رسانم.«

این در حالی است که فردی که از ابراز نامش خود داری کرد و می خواست 
چاقوی بزرگی را خریداری کند، علت خرید چاقوی دندانه دار بزرگ را چنین 
گفت: »آدم می کشم. ما دشمن دار هستیم. این که هیچ چیزی نیست، در 
وطن ما )اشاره به یکی از والیت های شمالی( برچه و چاقو های بزرگ پیدا 
می شود و کسی هم مانع شده نمی تواند.«

دشمن بی صداي جوانان
چاقو

 دای چوبانی
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سینا  ابن  عاجل  شفاخانه  در  جدی  مراقبت های 
می گوید: »نسبت به سال های گذشته امسال به خصوص 
از  ناشی  واقعات جراحت های  مبارک رمضان  ماه  در 
وسایل جارحه مانند چاقو، برچه، بوکس پنجه و غیره 
را  واقعات  بیشترین  او،  به گفته  است.  زیاد شده  بسیار 
به ندرت زنان  افراد نوجوان و جوانان شامل می شود. 
از طرف شوهر  یا  که  اند  مریضان  چنین  از جمله  نیز 
خصومت های  کسانی که  هم  یا  و  می شوند  مجروح 
اثر  از  بیشتر  مردان  در  واقعات  اما  داشته اند،  قبلی 
برخورد و مشاجره های فزیکی و لفظی دیده می شود.«

داکتر عزیزی می افزاید: »ساحه تخریبات جراحت های 
حتا  می باشد.  عمیق  و  بیشتر  چاقوخوردگی  از  ناشی 
اطراف زخم انساج در مریض خیلی تخریب شده و نیز 
از موارد  بسیاری  قبال دارد. در  عواقب خطرناکی در 

منجر به مرگ حتمی  مریض می گردد.«
وزارت  سخنگوی  و  مشاور  مایار،  وحید اهلل  هم چنین 
صحت عامه کشور می گوید: »نظر به ارقام موجود از 
پنج شفاخانه بزرگ مرکز، از شروع سال تاکنون 570 
مریض از جمله 66 زن از اثر جراحات وسایل جارحه 
مانند کارد، چاقو، پیش قبض، برچه و بوکس پنجه ثبت 

شده است.«
گذشته  سال های  از  ارقام  و  آمار  »چون  می افزاید:  او 
ناشی  موارد  که  قضاوت کرد  نمی توان  ندارد،  وجود 
از وسایل جارحه در کشور کاهش و یا افزایش یافته 

است.«
تحقیقات  رییس  عبیدی،  فریدون  حال،  همین  در 
»اکثرا  می گوید:  کابل  والیت  امنیه  قوماندانی  جنایی 
می گیرد،  صورت  جارحه  وسایل  توسط  که  واقعاتی 
دالیل  می گردد؛  نیز  مرگ  حتا  و  جراحت  به  منجر 
حقوقی،  مسایل  لفظی،  مشاجره های  واقعاتی  چنین 

خصومت های شخصی می باشد.
ما این موضوع را درک کرده و تالش جدی داریم تا 
در آینده نزدیک فروش این گونه وسایل را ممنوع و 
دست به جمع آوری چاقو، بوکس پنجه و غیره وسایل 

جارحه بزنیم.«
او در پاسخ به سوالی که واقعات جرمی  نظر به سال های 
گذشته چگونه است گفت که نظر به سال های گذشته 
ارقام نشان می دهد که 38 درصد جرایم در کابل پایین 
آمده است. اما میزان واقعات ناشی از جنگ های لفظی 
به جراحت شدید و خفیف  منجر  و مشاجره هایی که 
گاهی  می گردد،  غیره  و  بوکس پنجه  چاقو،  از  ناشی 
باال و زمانی هم پایین می رود. در همین حال، ابراهیم 
تنها در ماه  ابن سینا می گوید که  از داکتران شفاخانه 
شفاخانه  این  به  چاقوخوردگی  واقعه   210 سرطان 
از  را  تن جان خود  میان سه  این  از  مراجعه کرده که 

دست داده اند.
اما مساله ای که واقعا نگرانی مردم را برانگیخته است، 
فروش آزاد انواع و اقسام چاقو  است. تا کنون فروش 
وسایل  غیره  و  برچه  بوکس پنجه،  چاقو ها ،  این گونه 

جارحه از سوی ارگان های مسوول منع نشده است.
فردین، چاقو فروش در منطقه پل خشتی کابل می گوید: 
چاقو  انواع  فروش  مصروف  این سو  به  سال ها  از  »من 
و  نو جوانان  را  ما  مشتریان  بیشترین  می باشم.  قیچی  و 
جوانان تشکیل می دهد. روزانه از بیست الی سی قبضه 

چاقو به فروش می رسانم.«
و  داریم  چاقو  مختلف  اندازه های  به  »ما  می افزاید:  او 
به خصوص  دولت  اما  می رسانیم،  فروش  به  روزانه 
چاقو،  فروش  برای  را  معیاری  کدام  حال  تا  پولیس 
مطابق  ما  است که  نکرده  تعین  برچه  یا  و  قبض  پیش 

به آن عمل کنیم.«
او می گوید: »اگر این کار را نکنیم پس دست به چه 
کاری بزنیم. مجبور هستیم.« در همین حال، عبدالهادی 
خشتی  پل  جامع  مسجد  جوار  در  چاقوفروش  پیرمرد 
می گوید: »اکثر خریداران ما جوانان و نوجونان هستند. 
خریداران به اهداف مختلف آن را خریداری می کنند، 
به خاطر  تازه، کسانی  برای پوست کردن میوه  کسانی 
خود شان  به گفته  که  هستند  نیز  افرادی  و  جان  حفظ 
خود  نزد  و  خریداری  را  آن  دشمن داری  به خاطر 

نگهداری می کنند.« 
او می افزاید: »در افغانستان هیچ قانون و مقررات نیست. 
هیچ معیاری برای فروش چاقو وجود ندارد. هرچه دلم 
شد و به هر اندازه ای که فروشات داشته باشد، آن را به 

فروش می رسانم.«
نامش  ابراز  از  که  فردی  که  است  حالی  در  این 
را  بزرگی  چاقوی  می خواست  و  کرد  خود داری 
بزرگ  دندانه دار  خریداری کند، علت خرید چاقوی 
هستیم.  دشمن دار  ما  می کشم.  »آدم  گفت:  چنین  را 
این که هیچ چیزی نیست، در وطن ما )اشاره به یکی 
پیدا  بزرگ  چاقو های  و  برچه  شمالی(  والیت های  از 

می شود و کسی هم مانع شده نمی تواند.«
اما گل محمد )نام مستعار( یکی از خریداران چاقو در 
کابل می گوید: »چاقو کاربرد مختلف دارد. من به خاطر 
حفاظت جان خود و در بسیاری از موارد پوست کردن 
میوه آن را خریداری می کنم. اما امنیت تامین نیست، 
در  آن  از  بیشتر  هم  جنایت کاران  و  شده  زیاد  دزدی 
شهر و بازار وجود دارد، اما تنها چاقو نیست که با آن 
جنایت در کشور صورت می گیرد، با تفنگ و تفنگچه 
با دستمال هم انسان کشته می شود. با ریسمان هم انسان 
قربانی می شود، اما نمی شود که دستمال ، ریسمان، تبر 
و  کرده  مردم جمع آوری  نزد  از  را  وسایل  غیره  یا  و 
باید دولت راه حل را جستجو  ممانعت صورت گیرد. 
به  این در حالی است که روزانه  اقدام کند.«  کرده و 
ده ها فرد با وسایل جارحه یا مجروح می گردند و یا هم 
کشته می شوند، اما مسووالن هنوز هم خاموشی اختیار 

کرده اند.

ابن  عمومی  شفاخانه  جراحی  اتاق های  از  یکی  در 
سید  است.  بستری  ساله ای   17 جوان  کابل،  سینای 
به  روز   16 مدت  از  بخیه خورده اش  شکم  با  مسعود 
در  رنگ  که  او  است.  افتاده  بیماری  بستر  در  این سو 
یک  در  می کند.  ناله  درد  از  هم  هنوز  ندارد،  چهره 
طرف شکم مسعود جای بخیه های بزرگ دیده می شد 
بزرگی  زخم  گرده اش،  به  نزدیک  چپ  سمت  در  و 
از  بعد  که  می گویند  داکتران  اما  است،  گشوده  دهن 

چند روز از بستر رخصت خواهد شد. 
سید مسعود باشنده بالک های هوایی کابل، با صدای 
 16 »درست  می گوید:  دست رفته  از  نیروی  و  لرزان 
ماه مبارک رمضان در  از شب های  قبل در یکی  روز 
مشاجره  مامایم  خسران  خانواده  و  ما  خانواده  میان 
که  نبود  حدی  به  مشاجره  اما  گرفت.  صورت  لفظی 
منجر به زدوخورد شود. هنوز ساعتی نگذشته بود که 
دروازه ما تک تک شد و طرف به اعضای خانواده ما، 
به خصوص پدرم، حمله ور گشت. من به خاطر حفاظت 
جان پدرم خود را به سمت حمله کننده انداختم. هنوز 
لحظاتی نگذشته بود که احساس کردم شی سردی در 
گرفت.  فرا  درد  را  بدنم  تمام  بعد  رفت.  فرو  شکمم 
بدنم سرد شد و خون جاری. به زمین خوردم و دیگر 

نفهمیدم.«
و  بزرگ  روده  چاقو،  ورود  اثر  از  که  می افزاید  او 
بعد  و  برداشته  جراحت  کوچکش  روده  از  قسمتی 

عملیات جراحی شد و خیلی درد کشید. 
به خصوص  مردم  نزد  در  کشیدن  چاقو  و  زدن  چاقو 
اگر  است.  شده  معمول  امر  یک  اکنون  جوانان 
به  دست  مردم  گیرد،  صورت  مشاجره  کوچک ترین 

کشیدن چاقو می زنند. 
بخش  مسوول  عزیزی،  لطیف  داکتر  حال،  همین  در 

»مادر  آشپزخانه  در  وقتی  زن  یک 
و  می زند  جیغ  می بیند،  را  کیک ها« 
یک ساعت دست و پایش می لرزد.  
مردهای  و  خانواده  اعضای  تمام 
پایین  از سه سال و  باالتر  همسایه که 
دارند،  سن  سال  هفتادوهشت  از  تر 
تا  می شوند  جمع  خانم  این  دور 
خانم  بدانند.  را  ملیح  جیغ  این  علت 
می نوشد،  آب  جرعه  یک  اول 
آشپزخانه  طرف  به  انگشت  با  بعد 
»مادر...«.  اشاره می کند و می گوید؛ 
این خانم آشپزخانه  جمعیت اطراف 
را می بینند و به خانم اطمینان می دهند 
که مادر مرحومش آنجا نیست. خانم 
مادر  که  می گوید  لرزان  صدای  با 
آنجا  را  کیک ها  مادر  نه،  خودش 
تا  می شود  باعث  حادثه  این  دیده. 
خانم  این  شوهر  روز  آن  فردای 
این  و  کند  پاشی  سم  را  خانه  تمام 
کالن  مادر  با  کیک ها  مادر  طوری 
خانواده  اعضای  بقیه  و  پدرکالن  و 

کیک برای همیش از بین برود.
 برعکس، مرد وقتی مادر کیک ها را 
پایش  خونسردی  نهایت  با  می بیند، 
را بر پشت آن می گذارد و درحدی 
فشار وارد می کند که محکم »چرق« 
بیرون  از شکمش  ماده سفید  و  کند 
را  بچه ها  می رود  بعدش  بجهد. 
کامل  ساعت  یک  و  می کند  جمع 
و  صحرایی  محکمه  این  درمورد 
چگونگی اجرای این پروژه توضیح 
طفل  ذهن  توضیحات  این  می دهد. 
زندگی  برای  را  او  و  می کند  باز  را 
افغانستان  مثل  کشوری  در  حقیقی 
فکر  تان  خود  حاال  می کند.  آماده 
کنید که رویکرد زن و مرد نسبت به 
متفاوت  یک حادثه کوچک چقدر 
علمی می اندیشند؛  مردها  است. 
عمل  احساساتی  زن ها  درحالیکه 
اکثر  و  من  دلیل  همین  به  می کنند. 
معتقدیم  افغانستان  پارلمان  اعضای 
والی  یا  و  قاضی  نمی تواند  زن  که 
باشد. هرگاه زنی آمد و موش را پس 
حشره ای  و  کرد  اعدام  شکنجه  از 
پی  ما  کشت،  بدی«  »دل  بدون  را 
می بریم که این ها احساسات را کنار 
گذاشته اند و عقل شان کامل شده اند. 
پست های  این ها  به  خود ما  آنگاه 

کلیدی می دهیم.

تا وقتی که زن ها
 احساساتی اند

دای چوپانی

 سهیال وداع خموش
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Tender Notification call for expression of interest: 

 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the Assessment of the 
General Directorate for Monitoring, Evaluation and Audit of the Administrative Office of the President 
(AOP) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The Company bidding for this project must have a rich experience in organizational 
assessment especially in monitoring, evaluation and audit. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the 
reference number (Co-soft # 83206874) to matiullah.sekandery@giz.de  latest by 29.07.2015 

 

 

 اطالعیه داوطلبی

که تطبیق کننده همکاری های تخنیکی  به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد ، از شرکت ها و موسسات که   GIZدفتر 
در عرصه اسسمنت /نیازسنجی  های سازمانی تجربه کافی داشته باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه داوطلبی 

"ریاست عمومی نظارت ، ارزیابی و تفتیش " ریاست عمومی اداره امور ج. ا. ا با توجه مبنی بر اسسمنت /نیازسنجی  سازمانی ی   
 با شرایط داوطلبی درخواست های  "آفر" خود را به دفتر مرکزی جی ای زید بفرستند.

 

بتاریخ ظهر بعد از  4شرکت ها و موسسات که عالقه مند اشتراک در پروسه میباشند لطفادر خواست سهمگیری خویش را تا  ساعت 
 بفرستند.       matiullah.sekandery@giz.deبه آدرس الکترونیکی 07.201529.
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Tender Notification call for expression of interest: 

 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for M&E Training to the 
General Directorate for Monitoring, Evaluation and Audit of the Administrative Office of the President 
(AOP) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The Company bidding for this project must have a rich experience in organizational 
assessment especially in monitoring, evaluation and audit. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the 
reference number of (Co-soft # 83206873)  to matiullah.sekandery@giz.de  latest by 29.07.2015 

 

 

 اطالعیه داوطلبی

که تطبیق کننده همکاری های تخنیکی  به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد ، از شرکت ها و موسسات که   GIZدفتر 
در عرصه اسسمنت /نیازسنجی  های سازمانی و کار آموزی تجربه کافی داشته باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در 

"ریاست عمومی نظارت ، ارزیابی و تفتیش " ریاست عمومی اداره امور ج.  در ابیپروسه داوطلبی مبنی بر آموزش نظارت و ارزی
 ا. ا با توجه با شرایط داوطلبی درخواست های  "آفر" خود را به دفتر مرکزی جی ای زید بفرستند.

  

بتاریخ بعد از ظهر  4شرکت ها و موسسات که عالقه مند اشتراک در پروسه میباشند لطفا در خواست سهمگیری خویش را تا  ساعت 
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کمپاين  که  می گويد  کشور  عامه  صحت  وزارت 
واکسين سرخکان در 29 واليت کشور از شنبه 3 اسد 
هلمند،  واليت  سه  در  که  حالی  در  می گردد،  آغاز 
تطبيق  برنامه  کشور  جنوب  در  خوست  و  قندهار 
واليت،  دو  در  و  شده  آغاز  قبال  سرخکان  واکسين 
ديگر  ماه  يک  تا  امنيتی  به داليل  نورستان  و  بادغيس 

آغاز خواهد شد.
واکسين  کمپاين  دوره  چهارمين  که  کمپاين  اين  در 
 5.5 است  قرار  می باشد،  سراسری  شکل  به  سرخکان 
واکسين  اين  از  دوز  يک  سال   5 زير  کودک  ميليون 

را دريافت کنند.
وزارت صحت  پالن  و  پاليسی  معاون  نعيم،  احمدجان 
»با وجود  به خبرنگاران گفت:  شنبه  روز  عامه کشور، 
پيشرفت های به دست آمده در سال های اخير، هنوز هم 
بلند  سطح  در  که  است  کشور هايی  از  يکی  افغانستان 
مبتال شدن و مرگ و مير کودکان، ناشی از امراض قابل 

پيشگيری با واکسين قرار دارد.« 
ساری  امراض  با  مبارزه  می گويد  وزارت  اين 
واکسين ها،  تطبيق  با  امراض  از  پيش گيری  به ويژه 
کاهش  به منظور  اساسی  و  موثر  ارزان،  روش  يک 
می توان  و  بوده  مادران  و  کودکان  مرگ ومير 
يا  و  آورد  در  کنترول  تحت  را  امراض  از  بسياری 

کامال ريشه کن کرد.
با  وزارت  اين  می گويد  کشور  عامه  صحت  وزارت 
عرضه واکسين های موثر و مطمين برای تمام کودکان 
واکسين ها  تطبيق  با  را  آن ها  زندگی  شرايط،  واجد 
در  و  ساخته  مصون  پيش گيری  قابل  امراض  برابر  در 

راستای ساختن جامعه سالم ايفای وظيفه می کند.
احمد جان نعيم ، معاون پاليسی و پالن وزارت صحت 
اين  به  مبتاليان  تعداد  از  دقيقی  آماری  کشور  عامه 
ميالدی  در سال جاری  اما گفت  نکرد  ارايه  را  مرض 
تعداد 12 مورد مبتال به اين مرض ثبت شده است. وی 
گفت اين مرض، يک مرض ويروسی است و می تواند 

برای  تدابير  اما  شود.  سپری  شديد  يا  و  خفيف  بسيار 
پيش گيری از بيماری سرخکان در مراکز صحی کشور 

وجود دارد.
سطح  اين که  برای  می گويد  عامه  صحت  وزارت 
پوشش تطبيق واکسين سرخکان را افزايش داده باشد، 
تطبيق اين واکسين را به صورت جداگانه در نظر گرفته 
است و قرار است تا 95 در صد کودکان واجد شرايط، 

در سراسر کشور از اين برنامه بهره مند شوند.
هزينه  کشور  عامه  صحت  وزارت  داده های  بر اساس 
ميليون  مجموعی کمپاين واکسين سرخکان چهار ونيم 
دالر است که از سوی سازمان جهانی خوراکه، يونيسف 
و ايتالف جهانی واکسين پرداخت می شود. برای تطبيق 
به کار  روز   6 برای  واکسين سرخکان 2790 رضاکار 

گماشته شده اند.
احمد جان نعيم گفت: »کسانی که جزو مخالفين دولت 
هستند حتما کودکانی دارند که واجد شرايط واکسين 
اين  کودکان  همه  عامه  صحت  وزارت  برای  هستند. 
کشور مهم است. برای وزارت صحت عامه اين مطرح 
و چه کسی  است  مخالف دولت  نيست که چه کسی 
با دولت است، ما از همه افراد می خواهيم اجازه دهند 
کودکان شان واکسين شوند و کودکان خود را به منظور 

واکسيناسيون بياورند.«
وی هم چنان گفت: »کارمندان صحی به هيچ گروهی 
خدمت رسانی  صرف  هدف شان  و  نيستند  وابسته 
از همه می خواهيم که  ما  ندارند  است. هدف ديگری 

کارمندان صحی را حمايت کنند.«

کسین سرخکان برای بیش از پنج میلیون کودک  کمپاین وا
عمومی  عفو  فرمان  سوريه  رييس جمهور  اسد،  بشار 
افرادی را که از خدمت در ارتش اين کشور گريخته اند، 
تلويزيون  از  که  فرمان  اين  براساس  است.  کرده  صادر 
و  داخل  در  ارتش  فراری  هزاران  شده،  پخش  دولتی 
خارج سوريه از مجازات معاف شده اند. به گزارش بی 
بی سی از زمان آغاز درگيری ها در مارچ 2011 شمار 
زيادی از نيروهای جوان ارتش سوريه از کشور گريخته 
و يا برای فرار از خدمت سربازی به راه های ديگر متوسل 

شده اند.
ارتش سوريه يکی از بزرگ ترين ارتش ها در خاورميانه 
گروه های  با  کشور  اين  ساله  چهار  جنگ  اما  است، 
شورشی و پيکارجويان اسالم گرا که بخش های وسيعی 
از کشور را در اختيار دارند، فشار زيادی به ارتش وارد 
اخير  ماه های  در  سوريه  ارتش  نيروهای  است.  کرده 
مجبور شدند تا از بخش های وسيعی در استان ادلب در 

شمال غرب اين کشور خارج شوند.
سوريه  ارتش  سياست  که  معتقدند  ديپلومات ها  برخی 
در حال حاضر بيشتر بر دفاع از مناطق استراتژيک نظير 
وابسته  علوی  شيعه  اقليت  پايگاه های  و  حمص  دمشق، 
به بشار اسد در نواحی ساحلی است. در حالی که هيچ 
چشم اندازی برای پايان جنگ در سوريه ديده نمی شود، 
ارتش اين کشور در ماه های اخير با کمبود نيروی انسانی 
بر  عمدتا  ارتش  تمرکز  هم اکنون  است.  بوده  مواجه 
قبال  در  دولت  به  وفادار  شبه نظامی  داوطلبان  استخدام 

پرداخت دستمزدهای باال است.

بشار اسد طی فرمانی 
کرد فراریان ارتش را عفو 
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مقام  در  بار  نخستين  برای  اوباما  بارک 
امريکا،  متحده  اياالت  رياست جمهوری 
گسترش  شد.  خود  پدری  زادگاه  کنيا،  وارد 
همکاری های تجاری و امنيتی ميان دو کشور، 
از مهم ترين اهداف سفر رييس جمهور امريکا به 
کنيا عنوان شده است. هواپيمای آقای اوباما در 
فرودگاه نايروبی، پايتخت کنيا بر زمين نشست 
و رييس جمهوری امريکا به محض پايين آمدن 
از پله ها با استقبال اوهورو کنياتا، همتای کنيايی 
گزارش  رويترز  خبرگزاری  شد.  روبرو  خود 
داده که بارک اوباما پيش از سفر به اتيوپی و 
کنيا  در  کنفرانسی  در  آفريقايی،  کشور  ديگر 
سرمايه گذاری  به  کارآفرينان  تشويق  هدف  با 
در اين قاره شرکت می کند. پوليس و نيروهای 
اين  پايتخت  تدابير شديدی را در  امنيتی کنيا، 
رييس جمهوری  امنيت  تامين  برای  و  کشور 
تعداد  آورده اند.  در  اجرا  مرحله  به  امريکا 
زيادی از مردم نيز با آمدن به خيابان ها و رقص 
کنيايی تبار  رييس جمهور  حضور  پايکوبی،  و 

اياالت متحده در اين کشور را جشن گرفتند.

وزير خارجه ايران در اولين مرحله از سفر 
عراق  و  قطر  کويت،  به  خود  منطقه ای 
گفتگو  اتومی  توافق  درباره  و  کرده  سفر 
خواهد کرد. ناظران هدف اين سفر را رفع 
نگرانی  کشورهای حوزه خليج فارس در 
ظريف،  محمدجواد  می دانند.  مورد  اين 
وزير خارجه ايران روز يک شنبه 4  اسد، 
به  منطقه ای خود  از سفر  اولين مرحله  در 

کويت، قطر و عراق سفر می کند.
خبرگزاری های ايسنا و ايرنا خبر داده اند 
که ظريف در جريان اين سفر در ديدار 
بر  عالوه  کشورها  اين  عالی  مقام های  با 
 آخرين نتايج مذاکرات هسته ای، پيرامون 
تحوالت  آخرين  و  دوجانبه  روابط 
خواهد  نظر  تبادل  و  گفتگو  منطقه ای، 
آلمان،  خبرگزاری  گزارش  به  کرد. 
ناظران در تهران انتظار دارند که ظريف 
در اين سفر نگرانی های کشورهای حوزه 
توافق  به  دست يابی  از  بعد  فارس  خليج 

بيانيه ای  با صدور  دفتر نخست وزير ترکيه 
شب  کشور  اين  جنگنده های  کرد  تاييد 
گذشته مواضع حزب کارگران کردستان 
بمباران  را  عراق  شمال  در  )پ ک ک( 
که  بود  شده  گفته  اين  از  پيش  کرده اند. 
جنگنده های ترکيه به هفت محل استقرار 
پ ک ک در شمال عراق حمله کرده اند. 
هيوا، سخنگوی گروه پ ک ک  زاگرس 
در عراق گفته است حمالت ارتش ترکيه 
به معنای پايان آتش بس ميان طرفين است.
ترکيه  نخست وزير  اوغلو،  داوود  احمد 
گذشته  ساعت   24 طی  که  است  گفته 
با پ ک ک و  نفر مرتبط  به 600  نزديک 

در  نظاميان حوثی  شبه  به  وابسته  منابع 
هوايی  حمله  در  که  گويند  می  يمن 
ايتالف تحت رهبری عربستان سعودی 
به شهر »تعز« 55 نفر کشته و ده ها تن 
خبرگزاری  شده اند.  زخمی  ديگر 
رويترز از قول خبرگزاری »صبا« وابسته 
به حوثی ها، گزارش داد اين حمله در 
ناحيه»موخا« روی داده و احتمال دارد 

شمار قربانيان افزايش يابد. 
از سوی ديگر گزارش شده است که 2 
هواپيمای عربستان سعودی روز جمعه 
2 اسد، تجهيزات الزم برای بازگشايی 
به  را  »عدن«  بين المللی  هوايی  ميدان 

اين شهر انتقال دادند.
منصور  ربه  »عبد  به  وفادار  نيروهای 
يمن،  تبعيد  در  رييس جمهور  هادی« 
را  عدن  بندری  شهر  جوالی   14 روز 
حوثی  نظاميان  شبه  کنترل  تحت  که 

بود دوباره تصرف کردند.
نويسد،  می  رويترز  خبرگزاری 
عدن  هوايی  ميدان  مجدد  گشايش 
های  کمک  انتقال  برای  را  زمينه 

در پی حمالت تروريستی به هتلی در شهر سوسه و 
موزه ی باردو در تونس، پارلمان اين کشور قانون 
با تروريزم را تصويب کرد. سازمان  جديد مبارزه 
عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر مفاد اين قانون 

را مورد انتقاد قرار داده اند. 
پارلمان تونس روز شنبه 3 اسد با 174 رای موافق، 
قانون جديد  رايی مخالف  بدون  و  ممتنع  10 رای 
روز  سه  از  پس  را  کشور  اين  تروريزم  با  مبارزه 
بحث و تبادل نظر به تصويب رساند. به اين ترتيب 
در  که  کشور  اين  پيشين  تروريزم  با  مبارزه  قانون 
بن  العابدين  زين  حکومت  زمان  در   2003 سال 
شد،  تصويب  تونس،  سابق  رييس جمهور  علی، 

اعتبار اجرايی خود را از دست می دهد.
بر اساس قانون جديد، شرايط شنود مکالمات افراد 
»جنايت های  هم چنين  می شود.  آسان تر  مظنون 
افزوده  مجازات  قابل  جرايم  گروه  به  تروريستی« 
شده است. در روز پنج شنبه )23 جوالی(، ماده ی 
قرار  مجلس  نمايندگان  تصويب  مورد  مشابهی 
گرفته بود که بر پايه ی آن، صرف ابراز حمايت از 

تروريزم در مال عام نيز قابل مجازات است.
رهبران تونس پس از پيروزی جنبش اعتراضی عليه 
زين العابدين بن علی در سال 2011، بارها کوشيدند 
کشور  اين  در  تروريستی  عمليات  با  مبارزه  برای 
طرح قانونی »درخور شرايط موجود« تنظيم کنند. 
احزاب  توافق  عدم  دليل  به  همواره  تالش ها  اين 

نخستين  او  و  بود  کنيا  متولد  اوباما  بارک  پدر 
رييس جمهوری آفريقايی تبار در تاريخ اياالت 
در  امريکا  متحدان  از  کنيا  امريکاست.  متحده 
به  افراطی  اسالم گرای  گروه های  عليه  نبرد 
که  است  سومالی  در  الشباب  گروه  خصوص 
امنيتی  نيروهای  و  شهروندان  عليه  حمالتش 
کنيا در سال های اخير، ده ها کشته و زخمی بر 

جای گذاشته است.
بر  عالوه  کنيا  در  امريکا  رييس جمهوری 
اين کشور، اجالس  با رهبران  ديدار و گفتگو 
کرد.  خواهد  اداره  نيز  را  جهانی  کارآفرينی 
بمب گذاری  قربانيان  به  هم چنين  اوباما  بارک 
نايروبی در سال  اياالت متحده در  در سفارت 
اوباما  آقای  کرد.  خواهد  احترام  ادای   1998
بار در سال 2006 و هنگامی که يک  آخرين 
نمی رود  احتمال  به کنيا سفر کرد.  بود  سناتور 
به  سفر  اين  در  امريکا  رييس جمهوری  که 
قرار  آن  در  خانواده اش  اعضای  که  روستايی 
سپرده  خاک  به  آنجا  در  نيز  پدرش  و  دارند 

شده است، سفر کند.

اتومی را رفع کند.
به  ايران  رييس جمهور  روحانی،  حسن 
همسايگان عرب ايران اطمينان خاطر داده 
بريتانيا،  )امريکا،   5+1 گروه  با  توافق  که 
به  تنها  نه  آلمان(  و  چين  روسيه،  فرانسه، 
آن  نفع  به  بلکه  نمی رساند  زيان  منطقه 
که  داده  وعده  هم چنين  روحانی  است. 

مولود  شده اند.  بازداشت  اسالمی  دولت 
ترکيه  خارجه  امور  وزير  چاوش اوغلو، 
شمال  پاک سازی  از  پس  است  گفته  نيز 
اسالمی،  دولت  گروه  نيروهای  از  سوريه 
آوارگان  برای  امنی  منطقه  به  منطقه  اين 
اولين  اين  شد.  خواهد  تبديل  سوريه 
مواضع  عليه  ترکيه  ارتش  نظامی  عمليات 
شمار  به  اخير  سال  دو  طی  پ ک ک 
اقدام  اين  بی بی سی  از  نقل  به  و  می رود 
در  که  شکننده ای  آتش بس  بر  می تواند 
است،  برقرار  رسمی  به طور  حاضر  حال 
تاثير بگذارد. هواپيماهای ترکيه به مناطق 
که  کرده اند  حمله  نيز  قنديل  کوهستانی 

بشردوستانه فوری به غيرنظاميان فراهم 
خواهد کرد. بگزارش »العربيه«، صبح 
امارات  هواپيمای  يک  جمعه  روز 
کمک های  حامل  که  عربی  متحده 
فرودگاه  در  بود  يمن  به  بشردوستانه 

عدن فرود آمد.
اين کمک ها در حالی صورت  انتقال 
سرخ  صليب  سازمان  که  گرفته 
اخير  هفته های  در  می گويد  بين المللی 
است  شده  باعث  درگيری ها  شدت 
دشواری  با  غيرنظاميان  به  کمک 

با  دولت  طرح های  سر  بر  مجلس  نمايندگان  و 
شکست روبه رو شد. قانون جديد در نتيجه ی توافق 
ملی گرای  حزب  و  »النهضه«  اسالمی  حزب  ميان 

»ندای تونس« به تصويب رسيده است.

فصلی جديد در همکاری های دوجانبه و 
امنيت و صلح در منطقه گشوده  هم چنين 
عين  در  ايران  رييس جمهور  شد.  خواهد 
حال تاکيد کرده که اين توافق تغييری در 
ايران عليه اسراييل و در رويکرد  سياست 
يمن  و  سوريه  فلسطينيان،  به  نسبت  آن 

به وجود نخواهد آورد.

پ ک ک  رهبری  کادر  گزارش ها،  طبق 
در اين منطقه مستقر است. سخنگوی اين 
بر  تلفاتی  اين حمالت،  است  گروه گفته 

جای نگذاشته است.

روبه رو گردد.
نمايندگی  رييس  گراند«،  »آنتوان 
از  يمن،  در  سرخ  صليب  سازمان 
کشور  اين  در  درگير  طرف های 
داری  خويشتن  از  که  است  خواسته 
انتقال  برای   را  زمينه  و  بگيرند  کار 
کشته ها و زخميان و بازديد از زندانيان 

هر دو طرف مساعد کنند.
درگيری ها  گويد  می  ملل  سازمان 
برجای  کشته   3700 کنون  تا  يمن  در 

گذاشته است.

کنیا در مقام ریاست جمهوری امریکا  کویت، قطر و عراقاولین سفر بارک اوباما به  توافق اتومی؛ موضوع محوری سفر ظریف به 

کرد دولت ترکیه حمله به مواضع پ ک ک در شمال عراق را تایید 

در حمالت هوایی ایتالف تحت رهبری عربستان در یمن
کشته شدند  دست کم ۵۵ نفر 

وریسم در پارلمان تونس تصویب قانون جدید ضد تر
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