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خ آفریده است خداوند مرا شو

آرزویم خرید یک بوت زردرنگ است

افغانستان نزدیک به یک ونیم میلیون 
کاربر شبکه های اجتماعی دارد
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وضع محدودیت تازه
بر سفر افغان ها به امارات متحده عربی
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ونی است؟ وژه بیر آیا داعش کال یک پر

گاهی از خطرات ماین راه اندازی سیمیناری توسط وزارت معارف به منظور آ

کاری این وزارت به  بخش های عمده 
که  اعالمیه ای  براساس  می رود.  شمار 
توسط وزارت معارف منتشر شده است 
از راه های  گفت: »یکی  آقای همایون 
به  گواری که  نا حوادث  از  جلوگیری 
همانا  می دهد  رخ  ماین ها  انفجار  اثر 
و  اطفال  ویژه  به  ما  هموطنان  گاهی  آ
ماین ها می باشد  از خطرات  نوجوانان 
از  زیادی  تعداد  ساالنه  متاسفانه  که 
فرزندان ما قربانی این دشمنان نامریی 
اعضای  هم  یا  و  شهید  شده،  پنهان  و 

معلول  داده  دست  از  را  خود  بدن 
می شوند.«

که  می افزاید  معارف  وزارت 
قرار  سیمینار  این  ک کنندگان  اشترا
است پس از برگشت به محل وظایف 
دیگر  به  ماین  خطرات  مورد  در  خود 
مکاتب  دانش آموزان  و  همکاران 

معلومات دهند.
براساس آمار ارایه شده از سوی سازمان 
افغانستان  اراضی  از  درصد   80 ملل 
ماین  موسسات  ساله   26 ماموریت  در 
کی از ماین ها و مهمات منفجر نشده  پا
هزار  چهار  هنوز  اما  شده،  کسازی  پا
منفجر  مهمات  و  ماین  به  آلوده  ساحه 

نشده وجود دارد.
طی چند سال اخیر نیز ماین بزرگ ترین 
است.  بوده  افغانستان  مردم  دشمن 
گروه های  توسط  که  ماین ها  بیشتر 
کارگذاری  کنارجاده ها  در  تروریستی 
گرفته  قربانی  غیرنظامیان  از  شده، 

است.

با  معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
روزه  چهار  سیمینار  یک  راه اندازی 
محلی  ادارات  مسووالن  تا  دارد  تالش 
گاه  آ ماین  خطرات  از  را  وزارت  این 

سازد.
ک  گذشته با اشترا که روز  این سیمینار 
آغاز  والیات  و  مرکز  معارف  مسووالن 
همایون  جیالنی  غالم  آن  در  شد، 
معین تعلیمات عمومی وزارت معارف 
گاهی دهی در مورد خطرات  که آ گفت 
از  آموزگاران  و  دانش آموزان  به  ماین 

»ازدواج هر دختر خردسال یک فاجعه است«
را  بهره  بهترین  خود  منابع  از  باید  شکننده اش  اقتصاد  با  افغانستان 
تعلیم  فراهم آوری  و  حفظ الصحه  تامین  طریق  از  را  کار  این  و  بردارد 
کنار جوانان  برای اتباعش می تواند انجام دهد. رییس جمهور غنی در 
کرده است.  کثریت افغانستان عنوان  و فقرا زنان را به مثابه یکی از سه ا
را  زنان  توانمندسازی  اقتصادی  اهمیت  هم چنان  غنی  رییس جمهور 

کنند.  کار  واضح ساخته است تا آن ها بتوانند در دفاتر 
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کابل تکسی  گردشی با 
و  ناراحت  تعدادي  اما  مي کنم  نقد  »من  نوشت:  من  به  کابل تکسی 
تهدیدم  و  مي گویند  نا سزا  مي دهند.  فحش  مرا  مي شوند.  عصباني 
في  نقد  که  دارم  باور  من  اما  مي کنند.  تهدید  کشتن  به  مرا  مي کنند. 
است.  ویرانگر  سازندگي اش؛  رغم  به  نقد  باشد.  این گونه  باید  نفسه 
و  ستایش  با  ما  رهبران  مي ریزد.  هم  بر  و  مي شکند  مي زند،  زمین  به 
کرده اند. آن ها از همه می خواهند تا آنان  خودپرستي و چاپلوسي عادت 
را توصیف کنند. در حالی که آنان باید بدانند که رهبری در کنار ستایش 

نقد هم دارد.« 3
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زنگ اول


وردوج  در  پولیس  مهم  قرارگاه  یک  شدن  تسلیم 
بدخشان به طالبان، سرافگندگی بزرگ برای دولت و 
یک شکست استخباراتی کالن است. روایت رسمی این 
افزار  و  امکانات  تمام  قرارگاه،  این  فرمانده  که  است 
نیز  خود  و  است  سپرده  طالبان  به  را  خود  قرارگاه 
رویداد  این  که  است  روشن  است.  پیوسته  آنان  به 
بدون زمینه سازی قبلی امکان نداشت. والی بدخشان 
به بی بی سی گفته است که این قرارگاه، ازچند روز به 
وجود  این  احتمال  بود.  طالبان  محاصره  در  این سو 

دارد که حتا این محاصره نتیجه یک معامله باشد. 
چگونه ممکن است که جنگجویان طالب، حلقه بزرگ 
محاصره در اطراف قرارگاه مهم پولیس ایجاد کنند و 
بعد همه را مجبور به تسیلمی کنند. یک روایت دیگر 
هم این است که لوژستیک قرارگاه به هم خورده است 
که  طوری  آن  محاصره  روزهای  در  قرارگاه  این  و 
الزم بود، اکمال نشد، اما این روایت چندان قابل باور 
نیست. جنگجویان طالبان چگونه توانستند در اطراف 
سربازان  چرا  کنند؟  ایجاد  محاصره  حلقه  قرارگاه 
را  طالبان  تحرکات  نتوانستند  قرارگاه  در  مستقر 

شناسایی و محل تجمع آنان را کشف کنند؟ 
به هیچ وجه  این است که قرارگاه وردوج،  نکته دیگر 
با کمبود گلوله و مهمات روبه رو نبود. یک صدوهفت 
نوع  هر  برابر  در  روزها  می توانند  مسلح  سرباز 
به نظر می رسد  که مسلم  بجنگند. چیزی  محاصره ای 
این است که فرمانده قرارگاه، خیانت کرده و اسحله 
و تخنیک خود را به طالبان سپرده است. استخبارات 
پولیس، ریاست امنیت ملی و کشف وزارت دفاع هم در 
کشف این معامله ناکام ماندند. سران نهاد های امنیتی 
ناکامی  یک  وردوج  حادثه  که  بپذیرند  باید  کشور 
در  فرماندهان  خیانت  امکان  بود.  استخباراتی  کالن 
که  است  استخبارات  این  اما  دارد،  وجود  جنگی  هر 
مانع خیانت می شود و اجازه نمی دهد امکانات عمومی 

ضایع گردد.
رویداد وردوج نشان داد که استخبارات پولیس به یک 
اداره فلج تبدیل شده است، در حدی که یک فرمانده، 
طالبان  به  را  آن  تخنیک  و  اسلحه  و  قرارگاه  کل 
وزارت  نمی شود.  خبر  داخله  وزارت  اما  می سپارد، 
داخله و دیگر نهاد ها باید در مورد رویداد وردوج به 
بدهند. سربازانی که حاال رها  افکار عمومی توضیح 
شده اند و در مناطق زیر کنترول دولت به سر می برند 
باید مورد بازجویی قرار بگیرند تا اصل ماجرا روشن 
شود. مردم افغانستان حق دارند بدانند که چه بر سر 
برای  الزم  تدابیر  باید  هم چنان  آمد.  وردوج  قرارگاه 
جلوگیری از سقوط دیگر قرارگاه ها روی دست گرفته 

شود. 
فرماندهان  گزینش  در  باید  که  است  این  دیگر  نکته 
دقت  جنگ زده  و  مهم  مناطق  در  نظامی  واحد های 
مبنای  بر  مقرری ها  همه  نباید  بگیرد.  بیشتر صورت 
سفارش های فالن وزیر، وکیل یا سیاستمدار و متنفذ 
باید اساس مقرری ها  اداری و نظامی  باشد. ضوابط 
غیر حرفه ای  و  مفسد  بی سواد،  اشخاص  گیرد.  قرار 
توجیهی  هیچ  شوند.  مقرر  فرمانده  به عنوان  نباید 
ندارد که سیاستمدار و وزیری بیاید و برای واحد های 

نظامی فرمانده مقرر کند. 
ترجیح ضوابط بر روابط و مقرری های بدون سنجش، 
سبب بروز رویداد های شبیه رویداد وردوج می شود. 
ریاست  ریاست جمهوری،  ملی،  امنیت  شورای  باید 
به استخبارات پولیس توجه  اجرایی و وزارت داخله 
کنند. استخبارات پولیس باید به حدی توانا باشد که 
از صفوف پولیس ملی تصفیه کند.  بتواند خاینان را 
دیگر  و  داخله  وزارت  ملی،  امنیت  شورای  هم چنان 
کنند.  اقدام  مقرری ها  شیوه  اصالح  به  باید  نهاد ها 
و  دفاع  وزارت  داخله،  امور  وزارت  در  مقرری ها 
ریاست عمومی امنیت ملی باید به دور از گرایش های 
سیاسی و مالحظات دیگر باشد. هر نوع مقرری باید 

بر مبنای قوانین و اصول حرفه ای صورت بگیرد.

سرافگندگی بزرگ
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جوزجان  والیت  معاون  محمودی،  عبدالرحمن 
در  آمو  رودخانه  طغیان  که  گفته  بی بی سی  به 
منزل مسکونی  تخریب حدود ۵۰۰  شمال سبب 
در ولسوالی خماب و قرقین در مسیر این روخانه 

شده است.
از  بیش  حادثه  این  در  محمودی  آقای  گفته  به 

۷۰۰ راس دام نیز تلف شده اند.
باغ های  و  کشاورزی  زمین های  که  گفت  او 
نیز آسیب دیده  و مردم محل مجبور  منطقه  این 

شده اند به مناطق مرتفع تر پناه ببرند.
آقای محمودی گفت که این حادثه تلفات جانی 

در پی نداشته  است.
کننده  نگران  را  مناطق  این  ساکنان  وضعیت  او 
انجام  کمک های  که  گفت  و  کرد  توصیف 
شده برای مردم کافی نبوده و شماری زیادی از 

خانواده ها در حال در فضای باز به سر می برند.
سال های  در  که  گفت  جوزجان  والی  معاون 
گذشته نیز در این مناطق رودخانه طغیان می کرد، 
بوده  بی سابقه  آمو  رودخانه  امسال  طغیان  ولی 

است.
گفته اند  نیز  بدخشان  در والیت  محلی  مقام های 
که حدود ۱۳۰ خانه در روستای »سی« ولسوالی 
شدن  جاری  دلیل  به  والیت  این  »کوف آب« 

سیالب تخریب شده است.
اداره  رییس  به گفته سیدعبداهلل همایون دهقان، 
اساس  بر  بدخشان  طبیعی  حوادث  با  مبارزه 
روستا  این  ساکنان  منطقه،  از  ابتدایی  اطالعات 
به  سرپناه  بدون  و  باز  فضای  در  در حال حاضر 

سر می برند.
راه ها،  شدن  مسدود  دلیل  به  که  افزود  او 
مواجه  مشکل  با  نیز  روستا  این  به  کمک رسانی 

شده  است.
جانی  تلفات  حادثه  این  که  گفت  دهقان  آقای 
مردم محل  به  زیادی  مالی  نداشته ولی خسارت 

وارد کرده است.
نیز طغیان دو رودخانه در والیت  قبل  چند روز 
بدخشان سبب تخریب ۵۰۰ منزل مسکونی شده 

بود.

مقام های محلی در والیت بغالن می گویند که 
این والیت  دند غوری  منطقه  در  مسافر  یازده 
ناوقت روز شنبه از سوی طالبان ربوده شده اند.

جنرال عبدالجبار پردلی، قوماندان امنیه والیت 
»این  است:  گفته  بخدی  خبرگزاری  به  بغالن 
از  شنبه  روز  شام  هشت  ساعت  حوالی  افراد 
از  پلخمری  شهر  غوری  دند  احمدزی  قریه 
طرف طالبان ربوده شدند و هنوز ما اطالعات 

دقیق از سرنوشت آنها نداریم.«
آقای پردلی می گوید که طالبان نخست شانزده 
و  خانم  چهار  بالفاصله  اما  ربودند،  را  مسافر 
یک ریش سفید را آزاد کرده و یازده نفر که 

همه مرد هستند را با خود بردند.
او افزود که ربوده شدگان سوار چند موتر از 
پلخمری  به طرف شهر  ولسوالی دهانه غوری 
در حرکت بودند. او افزود که ربوده شدگان 

همه متعلق به قوم هزاره هستند.
بیشتر  آدم ربایی  این  در  می گویند  محل  مردم 

طالبان پاکستانی نقش دارند.
این در حالیست که روز شنبه، شش مسافر در 
والیت فراه نیز ربوده شدند و هنوز از سرنوشت 

آنها خبری در دست نیست.

تخریب بیش از شش صد خانه 
در نتیجه طغیان رودخانه 

و سیل در جوزجان و بدخشان 

یازده مسافر توسط طالبان
در بغالن ربوده شدند

  کشته و زخمی شدن نزدیک به صد شورشی در عملیات های نظامی

اختصاص 25 میلیون دالر برای قندهار توسط برنامه همبستگی ملی

بازداشت اعضای یک شبکه آدم ربا در هلمند

کشته شدن سه مامور پولیس در نتیجه کمین طالبان در غزنی

دفاع  وزارت های  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله  و 
نیروهای  نظامی  عملیات  های 
امنیتی کشور در جریان یک شبانه 
از  تن  صد  به  نزدیک  گذشته  روز 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

کشته و زخمی شده اند.
اعالمیه ای  انتشار  با  دفاع  وزارت 
زمینی  عملیات های  این  می  گوید 
سرکوب  منظور  به  که  هوایی  و 
مربوطات  در  مسلح  شورشیان 
ارزگان،  فاریاب،  والیت های 
و  کندز  هرات،  غزنی،  کابل، 
در  بود،  شده  راه اندازی  کندهار 
از شورشیان  تن  و هشت  آن چهل 
کشته، بیست تن زخمی و همچنین 
بازداشت  دیگر  شورشی  دوازده 

شده اند.

برنامه  مسووالن  کابل:  8صبح، 
همبستگی ملی اعالم کرده که برای 
راه اندازی  منظور  به  جاری  سال 
نوسازی  و  بازسازی  پروژه های 
دالر  میلیون   2۵۵ کشور  سراسر  در 
اختصاص یافته که از این رقم بیست 
و پنج میلیون آن در والیت کندهار 

به مصرف خواهد رسید.
برنامه  جنوبی  و  مرکزی  زون  اداره 
همبستگی ملی در اعالمیه ای به نقل 
از احمدولی عزیز مسوول این اداره 
می گوید در ولسوالی هایی که امنیت 
و  انکشافی  برنامه های  باشد،  تامین 
سرعت  و  بهتر  کیفیت  با  بازسازی 

بیشتری اجرا خواهد شد.
همایون  با  دیدار  در  عزیزی  آقای 
که  گفته  قندهار  والی  عزیزی 
برنامه های انکشافی در ولسوالی های 
افزوده  وی  بود.  کمتر خواهد  ناامن 
پنج  و  بیست  اختصاص  با  که  است 
میلیون دالر از طریق برنامه همبستگی 
انتظار  کندهار،  والیت  در  ملی 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
در والیت هملند در جنوب کشور، 
اعضای یک شبکه نه نفری آدم ربا را 
این والیت  در شهر لشکرگاه مرکز 

بازداشت کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
افراد  این  که  می گوید  خبر  این 

محلی  مقام های  کابل:  8صبح، 
سه  که  کرده  اعالم  غزنی  والیت 
تن از نیروهای پولیس ملی در نتیجه 
کمین افراد طالبان در ساحه کوتل 
ناهور- ولسوالی  مسیر  در  مهمند 

غزنی کشته  شده اند.
والی  معاون  احمدی  محمدعلی 

این وزارت می افزاید که در جریان 
و  سالح  مقدار  عملیات ها  این 

مهمات نیز بدست آمده است.
وزارت دفاع می گوید که در نتیجه 
تیراندازی شورشیان مسلح و انفجار 
مختلف  نقاط  در  جاده  کنار  ماین 
نیز  ملی  اردوی  سرباز  پنج  کشور 

کشته شده اند.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 

برای  محلی  شوراهای  که  می رود 
موثری  تصمیم  پول ها  این  مصرف 

بگیرند. 
جنوبی  و  مرکزی  زون  اداره  رییس 
که  می گوید  ملی  همبستگی  برنامه 
در گذشته در حیف و میل پول های 
از  برخی  ملی  همبستگی  برنامه های 
زورمندان نیز نقش داشته اند اما حاال 
انتظار می رود که اداره جدید محلی 
جلوی نفوذ زورمندان در چگونگی 

بازداشت  خاص  عملیات  یک  طی 
افراد  اداره،  این  گفته   به  شده اند. 
عبدالمنان  توسط  شده  بازداشت 

رهبری می شدند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
افراد  کودکان  آدم ربایان  این  که 
سرشناس و تاجران را اختطاف کرده 

فیسبوک  رسمی  صفحه  در  غزنی، 
صبح  سربازان  این  که  نوشته  خود 
افراد طالبان  روز یکشنبه در کمین 
کشته شده و اجساد شان به شفاخانه 
ملکی شهر غزنی منتقل شده است.

شش  که  می افزاید  احمدی  آقای 
ولسوالی  در  نیز  طالبان  افراد  از  تن 

شورشی  سی  شدن  کشته  از  نیز 
جریان   در  دولت  مخالف  مسلح 
جریان  در  نظامی  عملیات های 
داده  خبر  گذشته  روز  شبانه  یک 
که  می افزاید  وزارت  این  است. 
این عملیات ها که در نقاط مختلف 
آن  در  بود،  راه اندازی شده  کشور 
پنج شورشی زخمی و همچنین سه  

تن دیگر بازداشت شده اند.

را  ملی  همبستگی  برنامه های  تطبیق 
بگیرد.

در همین حال، همایون عزیزی والی 
شوراهای  که  است  گفته  قندهار 
محلی حق ندارند تا بدون ضرورت 
و برخالف قانون پول های برنامه های 
همبستگی ملی را به مصرف برسانند. 
اشخاص  که  کرده  تاکید  وی 
رییس  عنوان  به  نباید  استفاده جو 

شوراهای محلی انتخاب شوند.

و پس از دریافت پول هنگفت، این 
کودکان را آزاد می کردند.

 به گفته دفتر مطبوعاتی امنیت ملی، 
جرایم  به  شده  بازداشت  آدم ربایان 
در  که  گفته اند  کرده  اعتراف  خود 
سرقت های  و  آدم ربایی  مورد  چند 

مسلحانه نقش فعالی داشته اند.

گفته  به  رسیده اند.  قتل  به  اندر 
از  گروه  یک  غزنی،  والی  معاون 
سباوون  توسط  که  طالبان  افراد 
برای  گروه  این  نام نهاد  ولسوال 
می شد،  رهبری  گیرو  ولسوالی 
در  محلی  پولیس  پوسته  باالی 
منطقه صاحب قلعه حمله کرده که 
در نتیجه درگیری شش تن از افراد 
محمدعلی  رسیدند.  قتل  به  طالبان 
احمدی می افزاید که در این حمله 
قتل  به  نیز  طالبان  نام نهاد  ولسوال 

رسیده است.
در  همچنین  غزنی  والی  معاون 
گفتگو با برخی از رسانه ها از کشته 
خیزش  نیروهای  از  تن  سه  شدن 
خبر  اندر  ولسوالی  در  نیز  مردمی 

داده است. 

ACKU
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ارتباط تنگاتنگی دارد.«
کابل تکسی می گوید: »تکسی یک روزنه زرد است. 
که مخاطب  گفته می شود  زرد معموال به رسانه هایی 
دلیل  همین  به  او  و  دارد  خاص  مطالب  ولی  عام 

کرده است.« تکسی را انتخاب 
از  افرادی  تا  کرده  تالش  کابل تکسی  این که  با 
ولی  کند  تکسی اش  سوار  را  مختلف  طیف های 
تا  دارد  بیشتر  دلبستگی  او  که  می شود  احساس 
کال هزاره ها را بیشتر سوار تکسی اش  رهبران هزاره را یا 
با  نیز  رهبران  که  نیست  معنی  آن  به  این  البته  کند. 
را  کابل تکسی  به  شدن  سوار  آرزوی  جان  و  دل 
سرویس دهی  این  از  را  تنفرشان  عکس  بر  که  دارند 
که  کامنت هایی  به  اجمالی  نگاه  کرده اند.  ابراز 
کابل تکسی نقش بسته است، نشان  پای پست های 
تا  می کنند  هزاره تالش  رهبران  هواداران  که  می دهد 
تهدید  را  او  بگیرند.  را  کابل تکسی  جلو  توان  حد 
کنند به صد سفارت و استخبارات  کنند. وابسته اش 
پرداختن  رقیب های داخلی. شاید دلیل  و  خارجی 
آوردن  به دست  هزاره  رهبران  به  کابل تکسی  بیشتر 

کافی از آنان باشد.  اطالعات 
گرفته تا  کابل تکسی از زمین های شهرک حاجی نبی 
تردید محقق میان معصومه مرادی و فاطمه جوادی 
و  خلیلی  درگیری  تا  دایکندی،  والیت  زمام  برای 
محقق بر سر میراث مزاری، همه را می داند. به همین 
است.  هزاره  کابل تکسی  می گویند  تعدادی  خاطر 
چون عمیقا میان شان حضور دارد. چون از وزیر دفاع 
این ها  همه  ولی  می کند.  حمایت  هزاره  یک  شدن 
کابل تکسی را برای سرویس دهی به  نمی تواند تالش 
کابل تکسی می خواهد هر قشری را  کند.  همه انکار 
این  زیاد  را  و عبداهلل  او اشرف غنی  ببرد.  گردش  به 
کرزی را هم برده است.  طرف و آن طرف برده است. 
کابل تکسی شده است. حتا  دوستم چندین بار سوار 
مزاری،  حسینی  و  آشنا  آصف  و  حقجو  قربان علی 
کتر  وحید عمر و عباس نویان و طاهر زهیر... و حتا دا
کاله  ظریف، وزیر خارجه ایران را نیز نمدی از این 

حاصل شده است. 
یک  به  کابل تکسی  کردن  وابسته  است  سخت 
جریان یا یک قوم. خودش نیز به من چنین نوشت: 
شهر  در  خیابان.  و  است  شهر  تکسی  برای  »جامعه 
گفته صدا می کنند. اما این  روزانه هزاران نفر تکسی 
که انتخاب می کنم. تکسی تازه شروع به فعالیت  منم 
گسترش پیدا می کند.  کارش  کرده و اندك اندك حوزه 
کابل تکسی بسیار حرمت  من به نظریات مخاطبان 

قایلم. نظریات آن ها را دیده عمل می کنم.«
با  زیاد  هم  کابل تکسی«  »خلیفه  تکسی  با  سفر 
آرامش همراه نیست. خلیفه تکسی وقتی می نویسد 
بر  می شوند.  نا راحت  زیادی  عده ی  که  می داند 
او به  خالفش می نویسند و تهدیدش می کنند. ولی 
کابل تکسی به من نوشت: »من نقد  کارش باور دارد. 
می شوند.  عصبانی  و  ناراحت  تعدادی  اما  می کنم 
تهدیدم  و  می گویند  نا سزا  می دهند.  فحش  مرا 
باور  من  اما  می کنند.  تهدید  کشتن  به  مرا  می کنند. 
به  نقد  باشد.  این گونه  باید  نفسه  فی  نقد  که  دارم 
زمین می زند،  به  ویرانگر است.  رغم سازندگی اش؛ 
و  ستایش  با  ما  رهبران  می ریزد.  هم  بر  و  می شکند 
از  آن ها  کرده اند.  عادت  چاپلوسی  و  خودپرستی 
کنند. در حالی  همه می خواهند تا آنان را توصیف 
کنار ستایش نقد  که رهبری در  که آنان باید بدانند 

هم دارد.«
او  شوم.  پیاده  کابل تکسی  از  باید  هم  من  کم  کم 
که  کند. مسافری  خواهد رفت تا مسافر دیگری سوار 
مردم  ولی  ندارد.  شدن  سوار  این  به  عالقه ای  هیچ 
کجا  به  را  کی  کابل  تکسی  که  ببینند  اند  منتظر 

می برد و چرا می برد و چگونه.

در  چشم گیری  رشد  اخیر  سال های  در  اجتماعی  رسانه های  آن که  با 
کاربران این شبکه ها  کشور داشته، اما هنوزهم تعداد  بین شهروندان 

قناعت بخش نیست.
هفته  در  افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی ،  دفتر 
گونی  گونا که از 4 اسد آغاز می شود، برنامه های  رسانه های اجتماعی 
راه اندازی  از رسانه های اجتماعی  استفاده درست  و  برای معرفی  را 

کرده است.
راه اندازی  اجتماعی ،  رسانه های  فلم  نمایش  شامل  برنامه ها  این 
درست  فرهنگ  ترویج  برای  مردم  بین  رفتن  و  عکس  نمایشگاه 

استفاده از رسانه های اجتماعی می باشد.
کشور  مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی، با اشاره به این که در 
دارد،  وجود  اجتماعی  رسانه های  کاربر  هزار  یک میلیون و سه صد 
را  انسان ها  زندگی  از  بخشی  اجتماعی  رسانه های  »امروزه  گفت: 
گفت رسانه های اجتماعی روند جهانی شدن  تشکیل می دهند. وی 
را تسریع بخشیده و مفهوم سنتی زمان و مکان را از بین برده و امروزه 
که  کنار زندگی واقعی هر انسانی، زندگی مجازی هم وجود دارد  در 

سرشار از واقعیت های زندگی واقعی انسان ها می باشد.
و  واقعیت ها  دادن  بازتاب  در  اجتماعی  رسانه های  کرد  عالوه  او 
احساسات شهروندان، تسهیل برنامه های آموزشی، تفریح و برقراری 
گزارش های  گروهی، دادخواهی ها و تجارت، مبارزه با فساد،  روابط 

شهروندی و تبلیغات از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشند.
جایگاه  مردم  گون  گونا اقشار  بین  در  اجتماعی  رسانه های  آن که  با 
استفاده  کاربران،  از  بسیاری  می آید  به نظر  اما  است،  یافته  را  خود 
می گوید  نی،  دفتر  نگرفته اند.  فرا  هنوز  تا  را  شبکه ها  این  از  درست 
برای ترویج فرهنگ استفاده درست از رسانه های اجتماعی در هفته 
کابل، به ترویج و اشاعه  رسانه های اجتماعی، در نقاط مختلف شهر 

فرهنگ استفاده درست از رسانه های اجتماعی می پردازد.
وزارت  مسلکی  معاون  مصطفوی،  مژگان  سیده  حال  همین  در 
شبکه های  از  می توانند  شهروندان  گفت  فرهنگ  و  اطالعات 
زورمندان  و  دولتمردان  روی  فشار  عامل  یک  به عنوان  اجتماعی 
قدرت  از  اجتماعی  رسانه های  که  کرد  کید  تا وی  کنند.  استفاده 

که غیر قابل باور است. عظیمی برخوردار می باشند 
که  وجودی  »با  گفت:  فرهنگ  و  اطالعات  وزرات  مسلکی  معاون 
کشور رشدی سریع و چشم گیر داشته، ولی  شبکه های اجتماعی در 
سنتی،  و  اسالمی  جامعه  یک  ارزش های  به  توجه  با  است  خوب 

بحث قانون مندی رسانه های اجتماعی را داشته باشیم.« 
قانون مندی  بحث  وقتی  کرد  کید  تا هم چنان  مصطفوی  مژگان 
معنای  به  عنوان  هیچ  به  این  می شود،  مطرح  اجتماعی  رسانه های 
دیگران  حقوق  حفظ  معنای  به  بلکه  نیست  رسانه ها  محدودیت 

است.
بعد  در  »امروزه  افزود:  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مسلکی  معاون 
سوال برانگیز  مقدار  یک  اجتماعی  شبکه های  کارکرد  اخالقی، 
خصوصی  زندگی  وارد  شبکه  این  از  نادرست  استفاده  با  ما  است. 
افراد می شویم. ما متاسفانه هتک حرمت می کنیم. ما اخالق را زیر 
قانون  در  قراراست  مصطفوی  مژگان  سیده  به گفته  می گذاریم.«  پا 
اجتماعی  رسانه های  فصل  نام  به  فصل  یک  کشور  رسانه های 

گنجانیده شود.
سال  هر  گذشت  با  افغان  کاربران  گفت  هم چنان  خلوتگر  مجیب 
»کاربران  افزود:  او  می کنند.  استفاده  اجتماعی درست  رسانه های  از 
از لحاظ  انتخاب مطالب دقت به خرج دهند.  کوشش می کنند در 
گان تالش می کنند نقش  محتوی، شیوه نوشتار و انسجام منطقی واژ

گری از فساد، زورگویی و قانون شکنی داشته باشند.« موثر در افشا
متوازن  به منظور  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی،  دفتر 
کاربران رسانه های  کیفیت استفاده از رسانه های اجتماعی، از  شدن 
هم دیگر پذیری،  و  تسامح  و  نیکو  اخالق  »با  می خواهد:  اجتماعی 
با یک دیگر  بشری  و حقوق  انسانی  اسالمی،  ارزش های  به  احترام 

کنند.« تعامل 
این دفتر هم چنان از وزارت خانه های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
برای  تسهیالت  آوردن  زمینه  در  می خواهد  فرهنگ  و  اطالعات  و 
کم هزینه با  سرعت قناعت بخش، آزاد و مصون  دسترسی به انترنت 

گیرند. برای همه شهروندان اقدامات الزم را روی دست 
ماه اسد  اول  هفته رسانه های اجتماعی در چند سال اخیر در هفته 
برگزار  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی،  دفتر  سوی  از 
می گردد. امسال این هفته با شعار »اختالف نظریات در رسانه های 

اجتماعی به معنی دشمنی نیست« تجلیل می شود.

کابل تکسی  گرداننده صفحه  با  یادآوری: مصاحبه 
گرفته است و 8صبح قادر  از طریق فیسبوک صورت 

کابل تکسی نیست.  به شناسایی هویت واقعی 
متوسط  طبقه  برای  کابل  شهر  در  تکسی  معموال 
کین دولت موتر های شخصی  ارا و  افراد مرفه  است. 
مدل باال یا ضدگلوله و شیشه دودی سوار می شوند. 
نام  به  وسیله ای  که  باشند  کرده  فراموش  آنان شاید 
قیمت  به  را  کم پول  مسافرهای  شهر  این  در  تکسی 
نقطه ای  به  نقطه  یک  از  بیشتر  یا  افغانی  بیست 
که  باشند  کرده  فراموش  آنان شاید  دیگر می رساند. 
تایر های  با  همراه  زندگی  عینیت  تکسی ها  این  در 
و غصه  با درد  بیشترش  که  عینیتی  موتر می چرخد؛ 
حاال  ولی  است.  شده  عجین  ویرانی  و  جنگ  و 
افراد  را،  کین  ارا را،  رهبران  که  شده  پیدا  تکسی ای 

متمول و بانفوذ را سوار می کند. 
سوار  زور  به  را  رهبران  کابل تکسی  وقت ها  بیشتر 
که  دارید  سراغ  را  رهبری  کدام  راستی  به  می کند. 
کابل تکسی  قراضه خلیفه  باشد سوار تکسی  حاضر 
کابل تکسی  کنایه بشنود.  شود و تا مقصد هم نیش و 
وسیله ای نقلیه با چهار تایر و یک ماشین و مقداری 
کابل تکسی  نیست.  پاره  آهن  و  شیشه  و  چوکی 
را  خودش  تازگی  به  که  است  فیسبوکی  صفحه ای 
کرده  به عنوان منتقد وضعیت موجود سیاسی مطرح 

است. 
کابل تکسی زیاد تکانه نداشت. تعدادی  کار  آغاز به 
کابل تکسی یک  که  در دنیای مجازی می پنداشتند 
گرفته و خود در جریان تباری  جریان تباری را به نقد 
کابل تکسی  کم  کم  کرده است. ولی  دیگر نشو و نما 
کند.  که می خواهد این ذهنیت را بر طرف  نشان داد 
در حال حاضر بیشتر رهبران سیاسی دوست ندارند 
که تا حال سوار این  کابل تکسی شوند. آنانی  که سوار 
نا راحت  اعصاب  و  خون  پر  دل  با  شده اند  تکسی 
گر توانسته اند لگدی هم به  دوباره پیاده شده اند و ا

کابل تکسی هم چنان  در تکسی زده اند. با این حال 
که  است  دیگری  مسافر  دنبال  کابل  جاده های  در 
کند و تصویر زندگی واقعی را به او بنمایاند.  سوارش 
شدم.  تماس  در  کابل تکسی  با  فیسبوک  طریق  از 
به  که  می دانستم  کنم.  مصاحبه  او  با  می خواستم 
تضمین  با  حتا  حضوری  مصاحبه  امکان  هیچ وجه 
خاطر  همین  به  ندارد.  وجود  هویتش  ماندن  مکتوم 
کردم.  به سوال و جواب مکتوب در فیسبوک قناعت 
که چرا تکسی را برای  نخستین سوال برایم این بود 
که  این  و  است  برگزیده  خود  انتقادی  رویکرد  این 
چرا در این وانفسای درهم شدگی وضعیت خودش را 
انداخته وسط و به طور مداوم مزاحم خواب راحت 

سیاسیون قدرتمند فعلی ما می شود. 
 1393 ریاست جمهوری  انتخابات  کابل تکسی 
او  می داند.  افغانستان  برای  انتخابات  بدترین  را 
جامعه  »وضعیت  نوشت:  من  برای  را  جواب  این 
پرداختن  است.  نامطلوب  نظر  هر  از  افغانستان 
است.  خارج  فرد  یك  حوصله  از  آن ها  همه  به 
اما  کرد.  رسیدگی  آن  همه  به  نمی شد  بنابراین 
مردم  که  است  این  باورم  تکسی؟  چرا  این که 
گاه جامعه در انتخابات  افغانستان و مشخصا قشر آ
را برای این  ریاست جمهوری نتوانستند فرد مناسب 
کنند. این ها پس از انتخاب عبداهلل  کرسی انتخاب 
و غنی حاال سر خورده و مایوس شده اند. مردم پیش 
تبلیغات  را درست بشناسند، محصور  آن ها  آن که  از 
آن ها شدند. شیفته و دلسپرده آن ها شدند. حاال اما 
که  اشك حسرت می خورند. من خواستم رهبرانی را 
معرفی  و  نقد  می دانند،  نجات  فرشته  را  آن ها  مردم 

کنم. 
کامل بسازم. از  خواستم تصویر ناقص آن ها را با نقد 
می تواند  که  است  عنوانی  بهترین  تکسی  نظر،  این 
با  تکسی  چون  کند  کمك  هدف  به  رسیدن  در  مرا 
چهره ها سرو کار دارد. با زندگی روز مره و عملی مردم 

افغانستان نزدیک به گردشی با کابل تکسی 
یک ونیم میلیون کاربر 

شبکه های اجتماعی دارد
کابل تکسی زیاد تکانه نداشت. تعدادی در دنیای مجازی می پنداشتند  کار  آغاز به 
گرفته و خود در جریان تباری دیگر نشو  کابل تکسی یک جریان تباری را به نقد  که 

که می خواهد این ذهنیت را بر  کابل تکسی نشان داد  کم  کم  کرده است. ولی  و نما 
کابل تکسی  که سوار  کند. در حال حاضر بیشتر رهبران سیاسی دوست ندارند  طرف 

که تا حال سوار این تکسی شده اند با دل پر خون و اعصاب نا راحت  شوند. آنانی 
گر توانسته اند لگدی هم به در تکسی زده اند. با این حال  دوباره پیاده شده اند و ا

کند  که سوارش  کابل دنبال مسافر دیگری است  کابل تکسی هم چنان در جاده های 
و تصویر زندگی واقعی را به او بنمایاند. 

یم حسینی   مر
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آیا داعش کال یک پروژه 
بیرونی است؟

وضع محدودیت تازه بر سفر افغان ها 
به امارات متحده عربی
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گر  کرده بودند. ا کنر و ننگرهار نفوذ  بخش هایی از 
کنیم، می توانیم نتیجه  روایت سلیم شهزاد را قبول 
گروه سلفی لشکر طیبه  که بخشی از بدنه  بگیریم 
کرالرحمان  گرفته است. ذا کنر شکل  هم در والیت 
گروه  عملیاتی  نظامی  و  مسوول  بعدا  لخوی 
حمالت  در  شخص  این  شد.  مقرر  طیبه  لشکر 
تروریستی سال 2008 بر شهر ممبای هند نیز، نقش 
تروریست های  از  یکی  او  داشت.  مالحظه  قابل 
هند  اطالعاتی  و  امنیتی  سازمان های  تعقیب  زیر 

است. 
را  خودش  که  شخصی  مسلم دوست  عبدالرحیم 
می خواند  ننگرهار   در  داعش  مسووالن  از  یکی 
اقامت  سعودی  عربستان  در  طوالنی  مدت  نیز 
است  نوشته  تندروان  تارنما های  از  یکی  داشت. 
که عبدالرحیم مسلم دوست، در عربستان سعودی 
کرده است و در دوره دانشگاه به مسلک  تحصیل 
افغانستان  استخباراتی  منابع  بود.  گراییده  سلفی 
که در بخش هایی از والیت ننگرهار،  هم می گویند 
و  بود  فعال  مدت ها  از  سلفی ها  از  جبهه ای 
از طالبان عمل می کردند.  مستقل  آن  جنگجویان 
که در میان طالبان هم سلفی ها حضور  بدون تردید 
داشتند. یک سخنگوی غیررسمی  طالبان چندی 
که روابط مال  که هر قدر  پیش در مقاله ای نوشت 
کمیت  حا زمان  در  بن الدن  اسامه  با  محمد عمر 
جایگاه  تناسب،  همان  به  می شد،  گرم  طالبان 

طالبان سفلی قوت می گرفت. 
قلمرو  در  داعش  گروه  توسط  خالفت  اعالم 
شرق  سلفی های  سوریه،  و  عراق  کشورهای 
استفاده  با  آنان  آورد.  وجد  به  نیز  را  افغانستان 
این  به  و  برافراشتند  سیاه  پرچم های  فرصت  از 
گفته می شود  کردند.  خالفت خودخوانده بیعت 
پیوسته اند.  آنان  به  هم  سلفی مسلک  طالبان  که 

در  مسلم دوست  عبدالرحیم  طوالنی  اقامت 
زبان  او  که  است  شده  سبب  سعودی  عربستان 
تقویت  را  گمانه  این  امر  این  بگیرد.  فرا  را  عربی 
با  افغانستان،  شرق  پرچم سیاه های  که  می کند 
سوریه  و  عراق  در  ابوبکرالبغدادی  گروه  سران 

تماس دارند. 
و قطر هم روی  که عربستان سعودی  نیست  بعید 
تا  باشند،  کرده  سرمایه گذاری  سیاه ها  پرچم 
عربستان  یابد.  گسترش  میانه  آسیای  به  ناامنی 
افراطی  گروه های  تقویت  طریق  از  قطر  و  سعودی 
و  میانه  آسیای  آسیا،  جنوب  در  سلفی مسلک 
می کنند.  ایجاد  نفوذ  ساحه  خود  برای  خاور میانه 
شرف  در  داعش  گروه  ظهور  داستان  کل  این  اما 
امنیتی  نهاد های  تا  است  الزم  نیست.  افغانستان 
همه  به  مورد  این  در  دقیق  معلومات  افغانستان 
دولت  هم  طالبان  گروه  ظهور  آغاز  در  بدهند. 
وقت، خطر آنان را جدی نگرفت و از طالبان در 
که  کرد. دیری نگذشت  پشتیبانی  برابر حکمتیار 
شدند.  مسلط  افغانستان  قلمرو  بیشتر  به  طالبان 

این اشتباه نباید در مورد داعش تکرار شود. 

عمر صبور می گوید: »پاسپورت یک سند رسمی دولت است و 
بین المللی  قوانین  تمام  در  و  دنیا  در  سیستمی  هیچ  در  هنوز  تا 
سفارت خانه ها  از  یکی  که  نگرفته  اتفاقی صورت  یک  همچو 
محترم  سفارت  گر  ا بخواهد.  تایید  کشور  آن  پاسپورت های  از 
کدام نمبر پاسپورت  امارات و یا سفارت خانه های دیگر باالی 
نامه  یک  فرستادن  طی  می توانند  باشند  داشته  مالحظه  ای  ما 
به  یا مستقیما  و  امور خارجه  کنسولی وزارت  ریاست  به آدرس 
که باالی فالن نمبر پاسپورت مالحظه دارند تا  آدرس ما بگویند 

ما از صحت و ثقم آن اطمینان دهیم.«
گفته نشده  که در قانون پاسپورت نیز  جنرال سیدعمر صبور افزود 
زمانی که پاسپورت توزیع می شود همراه آن یک برگه تاییدی نیز 
صبور  عمر  آقای  شود.  صادر  پاسپورت  بودن  اصلی  به منظور 
صدور یک برگه تاییدی برای اطمینان از اصلی بودن پاسپورت 
باعث  برگه  این  صدور  که  گفت  کرده  توصیف  ناممکن  را 
روزها  کشور  از  خارج  به  سفر  متقاضی  افغان های  که  می شود 

برای تایید پاسپورت های شان سرگردان شوند.
شهر  در  مسافرتی  شرکت های  از  یکی  مسوول  همین حال،  در 
که امارات متحده عربی به شهروندان ایرانی در  کابل، می گوید 
شهروندان  از  برخی  همین رو  از  و  نمی دهد  اقامت  اجازه  کشور 
او  گرفته اند.  افغانی  پاسپورت  امارات  در  اقامت  برای  ایرانی 
امارات  دولت  که  افزود  کرد،  خودداری  هویتش  افشای  از  که 
افغانی  پاسپورت  دارندگان  به  تا  خواسته  افغانستان  دولت  از 
دولت  از  امارات  »خواست  گفت:  وی  بدهد.  هم  تایید نامه 
اما  بکند.  تایید  را  پاسپورت هایش  که  است  این  افغانستان 
که یک  که ارزش پاسپورت خود را  دولت افغانستان نمی خواهد 
برابر سازد.  ارزش یک ورق عادی  با  سند رسمی دولتی است 
که این ورق  نظر به این دلیل نه دولت افغانستان حاضر است 
ویزا  تایید نامه  بدون  که  می خواهد  امارات  نه  و  کند  صادر  را 

بدهد.«
اما محمدشفیع نسیمی، رییس شرکت مسافرتی »اقیانوس آبی« 
که محدودیت بر سفر شهروندان افغان به امارات زمانی  می گوید 
کمپیوتری در  که همزمان با آغاز روند توزیع پاسپورت  وضع شد 
کستان نیز اقدام  کشورهای دیگر از جمله پا افغانستان، برخی از 
که چند  کرده اند. آقای نسیمی افزود  به صدور پاسپورت مشابه 
کشورها با چند جلد پاسپورت توسط دولت امارات  شهروند این 

کشور بازداشت شده اند. متحده عربی در آن 
که ابتدا صدور ویزای  رییس شرکت مسافرتی اقیانوس آبی افزود 
کمپیوتری متوقف شد اما از یک  امارات به دارندگان پاسپورت 
هفته به این سو به دارندگان پاسپورت های قلمی نیز متوقف شده 
که دارای  که در حال حاضر تنها افغان هایی  است. وی افزود 
پاسپورت سیاسی و داخل خدمت هستند می توانند به امارات 
دارندگان  برای  نه  »فعال  گفت:  وی  کنند.  سفر  عربی  متحده 
امارات  ویزه  کمپیوتری  پاسپورت  نه  و  قلمی  یا  پاسپورت ساده 
کسانی که درخواستی  داده می شود. از دو هفته به این سو برای 
در  ویزای شان  فعال  مراحل شده،  اسناد شان طی  و  بودیم  داده 

امارات متحده عرب بند است.«
سفر  برای  این سو  به  مدتی  از  که  نیز  کابل  باشندگان  از  یکی 
این  از  است،  کرده  ویزه  تقاضای  عربی  متحده   امارات  به 
شود،  ذکر  نامش  نمی خواهد  که  او  می کند.  شکایت  وضعیت 
عاجل  کار  یک  برای  آن که  با  این سو  به  مدتی  از  که  می گوید 
خواهان سفر به امارات متحده عربی است، نتوانسته است ویزه 
کردن  که برای سپری  گفت: »تقریبا دو هفته می شود  بگیرد. او 
می خواهم  دانشگاه ها  از  یکی  در  شمولیت  برای  امتحان  یک 
به امارات متحده ی عربی بروم، اما هنوز وضعیت صدور ویزه 
که برای امتحان ثبت نام  من روشن نیست. این در حالی است 
گر در زمان معین به امتحان حاضر  کرده ام و پول پرداخته ام و ا
گفته شد تا پاسپورتم  نشوم پولم دوباره برگردانده نمی شود. برایم 
که  را  پاسپورتی  مجدد  تایید  نیز  داخله  وزارت  کنم،  تایید  را 
کرده است، منطقی نمی داند و دولت امارات هم  خودش صادر 
بدون تاییدی پاسپورت ویزه صادر نمی کند. خالصه راه حلی 
حال  در  اند،  امارات  به  سفر  خواهان  که  سایرین  و  من  برای 

حاضر وجود ندارد.«
که قبال  در همین حال، مقام های وزارت امور خارجه می گویند 
برای رفع محدودیت وضع شده از سوی دولت امارات متحده 
امروز  است  قرار  و  کرده  اقدام  دیپلوماتیک  راه های  از  عربی 
امور خارجه  به وزارت  را  کابل  کشور در  این  نیز، سفیر  دوشنبه 

فرا بخوانند.

افغانستان،  شرق  در  داعش  گروه  ظهور  مورد  در 
گون مطرح است. تمام روایت هایی  گونا نظریات 
گروه داده شده، مربوط به عوامل  از ظهور این  که 
این  به  عده ای  است.  گروه  این  پیدایش  بیرونی 
است.  داعش  سر  پشت  کستان  پا که  اند  باور 
داعش  که  می کنند  تصور  هم  دیگر  عده ای 
و  افغانستان  شمال  نا امن سازی  برای  پروژه ای 
و  قدرت های جهانی  توسط  و  است  میانه  آسیای 
منطقه ای طراحی شده است. شماری حتا شک 
که دسته های پرچم سیاه در شرق افغانستان  دارند 
از  برخی  باشند.  داشته  تماس  سوریه  و  عراق  با 
گروه  حامیان طالبان و سخنگویان غیررسمی  این 
کستان برای زیر فشار  که داعش پروژه پا می گویند 
کره  مذا روند  تا  است  کویته  شورای  دادن  قرار 
سخنگویان  نظر  از  بخشد.  تشدید  را  کابل  با 
کره  کویته در آغاز از مذا غیر رسمی  طالبان، شورای 
گروه داعش در  کرده بود، اما فشار  کابل امتناع  با 
کره تن دهد.  گروه طالبان به مذا که  شرق سبب شد 
کنون روایت دقیق از درون دسته های پرچم سیاه  تا
تا  جنگجویی  هیچ  است.  نکرده  درز  بیرون  به 
روایت  تا  نکرده  ترک  را  گروه  این  صفوف  حال 
به دست  افغانستان  شرق  در  گروه  این  درون  از 
حلقات  که  است  روشن  نکته  چند  اما  بدهد. 
سلفی مسلک، در بخش هایی از شرق افغانستان، 
کرده  نفوذ  شوروی  ضد  بر  جنگ  سال های  در 
هشتاد  دهه  در  که  می دهد  نشان  اسناد  بودند. 
گروه های  کنر و ننگرهار،  میالدی در بخش هایی از 
سلفی مورد حمایت عربستان سعودی فعال بودند. 
کرالرحمان لخوی، یکی از اعضای  گفته می شود ذا
هند  ضد  بر  که  طیبه  لشکر  مخوف  گروه  ارشد 
مناطق  در  میالدی  هشتاد  دهه  در  می جنگد، 
کنر مستقر بود و عربستان سعودی  دور دست والیت 

می کنند  روایت  منابع  از  برخی  می داد.  پول  او  به 
که این شخص در آن زمان، چندین اردوگاه برای 
تربیه جنگجویان سلفی در بخش های دوردست 
گفته می شود  کرده بود.  کنر و ننگرهار ایجاد  والیت 
کرالرحمان  که ریاض از طریق اسامه بن الدن به ذا

لخوی پول می داد. 
یکی  در  کستانی  پا فقید  خبرنگار  شهزاد  سلیم 
از  پس  بن الدن  که  است  نگاشته  مقاله هایش  از 
کویت، به خانواده  تجاوز ارتش صدام حسین به 
سلطنتی عربستان سعودی فهرستی از ظرفیت های 
این  نوشته  به  کرد.  پیشکش  را  خودش  نظامی  
به  زمان  آن  در  بن الدن  کستانی،  پا روزنامه نگار 
می تواند  ظرفیت ها  این  با  که  بود  گفته  ریاض 
حسین  صدام  ارتش  احتمالی  تجاوز  برابر  در 
سلیم  کند.  مقابله  سعودی،  عربستان  ک  خا به 
که در فهرست اسامه بن الدن،  شهزاد نوشته است 
در  او  اردوگاه های  و  لخوی  کرالرحمان  ذا اسم 
نیز ذکر شده  افغانستان  ننگرهار  و  کنر  والیت های 

بود. 
که سلفی ها از دیرباز در  این روایت نشان می دهد 

افغان هایی  بر  تازه ای  امارات متحده عربی محدودیت  دولت 
کرده است. با وضع  کشور دارند وضع  که تقاضای سفر به این 
این محدودیت، از نزدیک به دو هفته به این سو سفر افغان هایی 
که دارای پاسپورت سیاحتی و تجارتی هستند به امارات متحده 

عربی متوقف شده است.
این  به  سفر  متقاضی  افغان های  به  عربی  متحده  امارات 
باید  کشور  این  ویزای  اخذ  از  قبل  که  است  گفته  کشور 
افغانستان  خارجه  امور  وزارت  تایید  مورد  پاسپورت های شان 
کشور هم چنین مدعی شده شماری از افغان ها  قرار بگیرد. این 
دارای دو جلد پاسپورت هستند و از همین رو بدون تایید وزارت 
افغانی  پاسپورت های  بودن  اصلی  از  نمی تواند  خارجه  امور 

مطمین شود. 
اخیرا  می شود  گفته  که  شده  وضع  آن  از  پس  محدودیت  این 
دولت امارات متحده عربی چند شهروند افغان را با پاسپورت 
کرده است.  کشور بازداشت  افغانی به ظن ایرانی بودن در آن 
که ویزای امارات متحده عربی  برخی از شرکت های سیاحتی 
که محدودیت در صدور  گفته اند  را به افغان ها تامین می کنند، 
ادعا  عربی  متحده  امارات  مقامات  که  شد  ایجاد  زمانی  ویزه 
این  به  افغانی  پاسپورت  با  ایرانی  از شهروندان  تن  کردند چند 

کرده اند. کشور سفر 
می  گوید  پاسپورت،  عمومی  رییس  صبور،  سیدعمر  جنرال  اما 
شده  اند،  بازداشت  امارات  در  افغانی  پاسپورت  با  افرادی که 
و  کرده  زندگی  ایران  در  سال ها  که  هستند  افغان  شهروندان 
از  که برخی  آقای صبور می افزاید  کشور متولد شده اند.  در آن 
متولد  زیرا  می کنند  صحبت  ایرانی  لهجه  به  افغان  شهروندان 
مشکوک  دلیل  همین  به  امارات  دولت  احتماال  و  اند  ایران 
»تعدادی  گفت:  پاسپورت  عمومی  اداره  رییس  باشد.  شده 
از  بیشتر  و  سال  بیست  تا  پانزده  که  هستند  ما  افغان های  از 
کثریت شان  ا هستند.  ایران  متولد  و  کرده   زندگی  ایران  در  آن 
ایرانی  کامال  این ها  لهجه  دارند.  ایران  از  تولد  تصدیق نامه 
صحبت  ایرانی  شود  صحبت  همراه شان  که  هرقدری  و  است 
می کنند. من به حیث مسوول اداره پاسپورت روزانه به صدها تن 
که در ایران متولد شده و لهجه شان  از افغان هایی مقابل می شوم 
اما تذکره تابعیت افغانستان را دارند و پدر  ایرانی است،  کامال 
تابعیت شان  تذکره  براساس  ما  است.  افغانستان  اساس شان  و 

کرده ایم.« پاسپورت توزیع 
باشندگان  بیشتر  که  می افزاید  پاسپورت  عمومی  اداره  رییس 
برای  اداره  این  و  می کنند  صحبت  ایرانی  لهجه  با  نیز  هرات 
تذکره های  شود،  مطمین  شهروندان  این  بودن  افغانی   از  این که 
از  تابعیت خانواده شان را مورد بررسی قرار می دهد و هم چنین 

اداره ثبت احوال نفوس معلومات می خواهد.
کنون هیچ موردی  که تا گفت  کرده  کید  جنرال سیدعمر صبور تا
گرفته  افغانی  پاسپورت  خارجی  شهروندان  که  نداشته  وجود 
همچو  پاسپورت  مرکزی  اداره  در  »تاهنوز  گفت:  وی  باشند. 
کسی  برای  بایومتریک  بدون  ما  که  نگرفته  صورت  اتفاقی 
که به اداره  کرده باشیم. تمام اتباع افغانستان  پاسپورت صادر 
پاسپورت  مدیریت های  به  والیات  در  یا  و  پاسپورت  مرکزی 
پاسپورت شان  بایومتریک  عملیه  از  بعد  می کنند،  مراجعه 
که بدون عملیه  امکانی وجود ندارد  قابل اجرا می باشد. هیچ 

کنیم.« کسی پاسپورت صادر  بایومتریک ما به 
رییس اداره عمومی پاسپورت با انتقاد از وضع محدودیت تازه 
کشور،  آن  به  سفر  متقاضیان  بر  عربی  متحده  امارات  دولت 
کنون در  که پاسپورت یک سند رسمی دولتی است و تا می گوید 
که سفارت خانه ها  نگرفته  اتفاقی صورت  کشوری چنین  هیچ 
سید  جنرال  بخواهند.  تاییدنامه   دیگر  کشور  پاسپورت های  از 

کاوش  فردوس 
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خداوند
شوخ آفریده استمرا

آرزویم خرید یک بوت
 زردرنگ است

داشت. کمیدین ها در بسیاری از مواقع با زبان طنز و 
شوخی اعمالی را که از سوی گروه های تروریستی به 
شمول گروه موسوم به داعش صورت می گیرد، به باد 

تمسخر می گرفتند. 
دین عبید اهلل یکی از کمیدین های عرب تبار در بخشی 
از اجرای خود می گفت: »در دنیا سه گروه مسلمان 
گروه  و  القاعده  دیگری  داعش،  یکی  دارد،  وجود 

سوم تحت بازداشت به سر می برد.« 
این فستیوال  امریکایی، جذابیت  برای تماشاچی های 
کمیدین ها  از  تا  دو  یکی  که  باشد  بوده  این  شاید 
با  و  آمدند  ستیژ  روی  واقعی،  و  دراز  ریش های  با 
خنداندند.  را  همه  خود،  صحبت های  و  حرکات 
بود که ریش  هندی تبار  امریکایی  یوسف، کمیدین 
دراز گذاشته و لباس سیاه پوشیده بود. وی نقش یک 
فرد گروه داعش را در یک گفتگوی ساده بیان کرد. 

به دست آورد.
ده نفری ام  خانواده  نان آور  تنها  »من  می گوید:  عبید 
می باشم. بسیاری وقت ها پول کم تری عایدم می گردد 
می برم.  به خانه  و  نان خشک خریده  را  پول  و همان 
گرسنه  نکنم  کار  اگر  است،  خراب  خیلی  ما  اقتصاد 

می مانیم.«
به گفته او، در جریان کار هیچ گاه توهین نشده است، 
این که در ساحه  به دلیل  از سوی یک پسر  اما یکروز 
گرفته  قرار  لت و کوب  مورد  می کرد،  کار  کاری اش 

است. 

بخشی از این فستیوال زیر عنوان »خداوند مرا شوخ 
آفریده است« بیشتر به مسایلی تمرکز داشت که نشان 
از  ظرافت گویی  و  شوخی  در  نیز  مسلمانان  بدهد، 
پیروان سایر ادیان کم نیستند، بلکه در برخی از مواقع 
از  انسان هایی  زبانزد  مسلمانان،  بزله گویی  و  شوخی 

سایر ادیان در جهان است.
قهرمان  نصرالدین«   »مال  با  نسل  چندین  افغان ها   
با  و  شیرین  فکاهی های  و  خنده دار  قصه های  خیالی 
مزه زیسته اند و شوخی های افغان ها، حتا به مسجد و 
مال و امام هم لحاظ نکرده و صف نماز نیز از گزند 

این فکاهی ها به دور نمانده است. 
نیز فراوان حکایات خنده دار و فکاهی هایی  عرب ها 
دهن  به  دهن  که  دارند  روحانیون شان  زندگی  از 

می گردد و این حکایت ها نُقل مجالس است. 
جمله  از  اجتماعی  رسانه های  کاربران  از  برخی 
فیسبوک و تیوتر در مورد این فستیوال نوشته اند که 
واقعا جالب است،  ابتکار کمیدین های مسلمان،  این 
زیرا با تصوری که امریکایی ها و برخی از کشور های 
دیگر در مورد مسلمانان دارند، بسیار دشوار است که 
به فکاهی و یا تمثیلی که کمیدین های مسلمان روی 

ستیژ اجرا می کنند، به اصطالح »از ته دل بخندند« .
بیشتر  که  است  رخداد هایی  به  بران  کار  این  اشاره 
توسط مسلمانان در کشور های مختلف جهان به وقوع 
می پیوندد و این رویداد ها چهره خشنی از مسلمان را 

در جهان ترسیم می کند. 
هفته نامه  به  مسلمان  مسلح  افراد  از  گروهی  حمله 
که  پاریس،  در  ابدو،  چارلی  کارتون  و  طنز  مشهور 
در ماه جدی سال گذشته صورت گرفت و در نتیجه 
یازده کارتونیست  و طنزنویس این هفته نامه مشهور 
کشته شدند، این باور را بیشتر تقویت کرده است که  
مسلمانان به خنده، طنز و کارتون باور زیادی ندارند 

و حتا نمی توانند مزاح و شوخ طبعی را تحمل کنند. 
که  می رسد  جایی  به  تا  باور  اسالمی  این  در جوامع 
اگر شخصی خنده قهقه و بلندی سر بدهد، برخی ها 
وضو  بلند  »باخنده  که  می دهند  مشوره  برایش 

می شکند!«.
این  تماشاچی های  از  بسیاری  هم  و  کمیدین ها 
فستیوال به درستی می دانستند که هرگز قصد و نیتی 
برای تمسخر عقاید اسالمی در چنین برنامه ای مطرح 
بتوانند  بودند که  نظر  این  به  بیشتر  آنان  بلکه  نیست، 
نزدیکی های فرهنگی را تقویت کرده و خوش طبعی 

مسلمان ها و غیرمسلمان را به هم پیوند بدهند. 

بزرگ ترین  از  کودکانه اش  و  کوچک  زبان  با  او 
آرزویش حرف زده و می گوید: »در جریان کار یک 
روز مردی نزدم آمد که بوت های زرد داشت. گفت 
تا آن را رنگ کنم، آن بوت شیپ جالبی داشت، از 
دو طرف چسپ بود و بندهای مقبول هم داشت. خیلی 
آرزو کردم که مثل او بوت داشته باشم. خیلی خوشم 
همانطور  که  می کنم  آرزو  هم  امروز  همین  تا  آمد. 
بوت داشته باشم. دیگر از خرید بوت های زرد ناامید 
شدم. چون هرقدر کار می کنم از خرج خانه بدر آمده 

نمی توانم ورنه حتما از آن بوت ها برایم می خریدم.«
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با حکایت ها و تمثیل های کمیدی خود، صد ها تن را 
زهرا  از  به شدت خنداند.  بودند،  آمده  تماشا  به  که 
نوربخش به عنوان یکی از چهره های ممتاز هنر تمثیل  
از  بسیاری  او کسی است که در  نام گرفته می شود. 
و  داده  قرار  هدف  را  ایرانی  مال های  کمیدی هایش 
کمیدی »مسلمان خوب و مسلمان بد« او را بیشتر به 

شهرت رساند.
و  تمثیل ها  در  کمیدین ها  این  که  را  موضوعاتی 
بودند،  کرده  انتخاب  خود  خنده آور  حکایت های 
و  جهاد  تفنگ،  جنگ،  به  وابسته  مسایل  به  بیشتر 

تروریسم ارتباط داشت. 
گرفته  تروریست  رهبر  یک  بیانات  تمسخر  از 
که  مذهبی  تندرو  رهبر  یک  کردن  مسخره  تا 
اصطالح  به  و  دارد  اسالم  از  وارونه  برداشت های 
خود را »ناف زمین« می شمارد، در این نمایش جای 

سرک در زیر نور مستقیم آفتاب نشست و مصروف 
به  پیشانی اش  از قسمت  برس زدن چپلی ها شد. عرق 

سمت بینی و لب های زنگ بسته اش راه کشیده بود.
پنج صدفامیلی حصه  باشنده  دارد،  عمر  ده سال  که  او 

سوم خیرخانه کابل می باشد. 
مصروف  این سو  به  سال  یک  »از  می گوید:  عبیداهلل 
تا  ده  را  بوت  هر  مردم هستم.  بوت های  پالش کردن 
بیست افغانی رنگ و پالش می کنم. روزانه 50 تا 150 

افغانی کار می کنم که تسلیم مادرم می کنم.«
او می افزاید: »اعضای خانواده ما ده نفر هستند. پدرم 
در  و  شد  زخمی  طالب ها  وقت  در  و  است  معلول 
نمی تواند  آن  از  بعد  و  کرد  اصابت  مرمی  گرده اش 

کار های ثقیل را انجام دهد.«
از مکاتب شهر کابل  او که شاگرد صنف سوم یکی 
می باشد می گوید که از ساعت هفت صبح تا ده قبل از 
ظهر کار می کند و بعد راهی مکتب می شود، اما بعد 
از آن دوباره به سر کار بر می گردد تا پول نان شب را 

از  گروهی  گذشته،  هفته  در  بار  نخستین  برای 
امریکا و برخی از کشور های  کمیدین های مسلمان  
در  را  تمثیل  و  کمیدی  جالب  برنامه هایی  اسالمی، 
شهر نیویارِک ایاالت متحده اجرا کردند و بر اعمالی 
می گیرد،  صورت  اسالم  نام  از  سال ها  این  طی  که 

خندیدند و مردم را نیز به شدت خنداندند.  
تحسین آمیز  فریاد های  و  بلند  خنده های  صدای 
تماشاچیان، برای کمیدین ها فرصت و انرژی بیشتری 
می داد تا امریکایی ها را بخندانند و چهره تازه تری از 
سایر  پیروان  و  امریکایی ها  به  اسالمی  را  شوخ طبعی 

ادیان برسانند.  
فستیوال سه روزه کمیدی اسالمی، به ابتکار بنیاد عرب 
تا  تاریخ سی سرطان  از  نیویارک  شهر  امریکایی   –
اول اسد، راه اندازی شده بود که در آن پانزده تن از 
کمیدین های  و  امریکا  قاره  از  مسلمان  کمیدین های 
برخی از کشور های اسالمی  به شمول امارات متحده 
عربی، ایران و پاکستان که تابعیت امریکا یا کانادا را 

دارند، هنرنمایی کردند. 
 – عرب  کمیدی  فستیوال  موسس  زید،  میسن  خانم 
امریکایی در شهر نیویارک گفته است که هدف او 
ارایه یک تصویر شفاف از شوخ طبعی مسلمانان برای 

امریکایی ها و سایر ملل است. 
خانم زید، یکی از کمیدین های مشهور مسلمان است 
که در ایاالت متحده زندگی می کند. او به این باور 
را  اجتماعی  است که طنز و فکاهی می تواند روابط 
به هم نزدیک  بیشتر  انسان ها را  بیشتر تقویت کند و 

بسازد. 
زهرا نوربخش، کمیدین امریکایی ایرانی االصل است 
که در این فستیوال چندین بار به روی صحنه رفت و 

پا  در  پینه خورده  و  پاره  پاپوش های  که  عبیداهلل 
بر  چرک  آبی رنگ  بکس  که  حالی  در  داشت، 
کلوله  جاده  در  گاهی  می کرد،  خودنمایی  شانه اش 
پشته می گشت و زمانی هم در منطقه شهر نو به چشم 

می خورد.
»کاکاجان...  می پرسید:  رهگذران  از  دم  هر  او 
رنگ  دو  را  دستانش  کنم؟«  رنگ  را  بوت هایت 
هیچ گاه  اما  بود،  ساخته  رنگین  نصواری  و  سیاه  بارز 
خویش  دلخواه  رنگ  با  را  زندگی اش  نمی توانست 
در  که  حالی  در  کوچکش  پاهای  کند.  رنگ آمیزی 
بر  بودند و راه رفتن را  پاره چسپیده  پینه ای و  پاپوش 
نو  شهر  سمت  به  زنان  قدم  می ساختند،  مشکل  وی 
مردی  راه  از  قسمتی  پیمودن  از  بعد  بود.  در حرکت 
پیدا شد که می خواست عبیداهلل ده ساله چپلی هایش را 

رنگ کند. 
عبید با دیدن مرد شگفت زده شد و چهارزانو در کنار 

 برشنانظری – کانادا 

فستیوال کمیدی مسلمانان در امریکا

 سهیال وداع خموش
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در قدم دوم، ازدواج 
در سن کودکی باعث 
بروز مشکالت اقتصادی 
می گردد. ازدواج در سن 
کودکی توانایی های دختر 
را محدود ساخته و او 
را از رفتن به مکتب و 
کسب تعلیم باز می دارد. 
این امر باعث می گردد 
تا او بی سواد باقی بماند 
و فرصت ها برای کسب 
وظیفه برای او را محدود 
سازد و او نتواند برای 
خانواده اش امرار معاش 
کند. 

»ازدواج هر دختر خردسال 
یک فاجعه است«

 دای چوبانی
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به  رفتن  از  را  او  و  ساخته  محدود  را  دختر  توانایی های 
مکتب و کسب تعلیم باز می دارد. این امر باعث می گردد 
وظیفه  برای کسب  فرصت ها  و  بماند  باقی  بی سواد  او  تا 
برای او را محدود سازد و او نتواند برای خانواده اش امرار 

معاش کند. 
در قدم سوم، دختران جوان ممکن مجبور ساخته شوند تا 
با مردانی ازدواج کنند که از لحاظ سن از آن ها بزرگ تر 
اند. به نظریات این دختران در خانواده های شان اغلب کم 
این  نمی شود.  داده  هیچ گوش  یا  و  می شود  داده  گوش 
دختران از خشونت های خانوادگی بیشتر رنج می برند، به 
شمول لت وکوب و سایر بدرفتاری های جسمانی و جنسی. 
وزیر اداره توسعه بین المللی بریتانیا خانم جستین گرینینگ 
می گوید: »ازدواج هر دختر در سن کودکی یک فاجعه 
برای  نیز  بلکه  برای آن دختر  فاجعه  تنها یک  نه  است... 

اطفال آن دختر... و برای انکشاف کشور آن دختر.«
بهترین  منابع خود  از  باید  اقتصاد شکننده اش  با  افغانستان 
تامین حفظ الصحه  از طریق  را  این کار  بردارد و  را  بهره 
دهد.  انجام  می تواند  اتباعش  برای  تعلیم  فراهم آوری  و 
به  را  زنان  فقرا  و  جوانان  کنار  در  غنی  رییس جمهور 
است.  کرده  عنوان  افغانستان  اکثریت  سه  از  یکی  مثابه 
رییس جمهور غنی هم چنان اهمیت اقتصادی توانمندسازی 
بتوانند در دفاتر کار  زنان را واضح ساخته است تا آن ها 

کنند. 
تغییرات در افغانستان باید به رهبری افغان ها صورت گیرد. 
ما از تعهد دولت افغانستان در جهت حراست، حمایت و 
تعهدات  این  استقبال می کنیم. ولی  زنان  پیشرفت حقوق 
باید جامه عمل پوشد. ما به حمایت های خود از تالش های 
دولت افغانستان و جامعه مدنی در این راستا ادامه می دهیم. 
سن  در  ازدواج  به  منجر  متعددی  عوامل  و  فاکتور ها 
و  فقر  اجتماعی،  فشار های  شمول  به  می گردد،  کودکی 
باید رسیدگی شود و  به این عوامل  فقدان تعلیم و تربیه. 
بلند بردن سطح آگاهی مردم  این کار می تواند از طریق 
تامین  برای  فعالیت ها  تقویت  مشکل،  این  خصوص  در 
حقوق دختران از طریق فراهم آوری مصونیت های قانونی، 
دسترسی به حفظ الصحه و تعلیم و تربیه و فعالیت با رهبران 

محلی و دینی صورت پذیرد. 
فرهنگ غنامند تاریخی و سنن پر افتخار افغانستان شهرت 
در  که  است  کشوری  هم چنان  افغانستان  دارد.  جهانی 
داشته  زنان  حقوق  خصوص  در  پیشرفت هایی  گذشته 
است: افغانستان در سال 1919 برای بار اول حتی قبل از 
ایاالت متحده امریکا حق رای دهی برای زنان را داد و در 
بریتانیا یک سال قبل از این حق رای دهی برای زنان داده 

شده بود. 
کشور ها به مرور زمان تغییر می کنند. به طور مثال، ارتش 

نیاز  ولی  می بالد،  خود  سنن  به  افغانستان  مانند  بریتانیا 
درک  نیز  را  تبعیض آمیز  برخورد های  با  مبارزه  برای 
در  با  بریتانیا  ارتش  در  نقش ها  و  وظایف  است.  نموده 
نظرداشت  در  با  نه  می گردد  تعیین  قابلیت ها  نظرداشت 
جنسیت. مطابق یک بررسی اخیر، حتی در نظر است که 
سال  تا  بریتانیا  ارتش  در  محاربوی  نقش های  و  وظایف 
در  بریتانیا  ارتش  این،  بر  عالوه  شود.  گذاشته  باز   2016
نظامی  عملیات  به  را  دارای سن 16 سال  گذشته عساکر 
در  جهانی  توافق نامه های  تعقیب  به  ولی  می نمود،  اعزام 
تازه  تا  می کشیم  انتظار  حاضر  حال  در  ما  اطفال،  مورد 
سربازان ذکور و اناث به سن بلوغ برسند و به عملیات های 

محاربوی اعزام گردند. 
اتحادیه  و  افغانستان  میان  بشر  حقوق  اولی  مذاکرات  در 
اروپا که ماه گذشته برگزار گردید، دولت افغانستان تعهد 
کرد تا یک قانون را زیر نام قانون حقوق اطفال تدوین و 
مسوده آن را تا سال 2017 تهیه کند. ما از این تعهد دولت 

افغانستان استقبال می کنیم. 
تمویل  دختران  برای  تعلیمات  وجهی  صندوق  پروژه 
این  از  که  است  پروژه هایی  از  یکی  بریتانیا  توسط  شده 
مکاتب  در  بیشتر  اطفال  ساختن  شامل  طریق  از  طرح 
تعداد  به  توانسته  حال  به  تا  پروژه  این  می کند.  حمایت 
والیت   16 در  محلی  مکتب   4100 در  را  106000طفل 

افغانستان شامل سازد. 
اطفال  مصونیت  زمینه  در  عالی  کار  متحد  ملل  سازمان 
متحد  ملل  از سازمان  بریتانیا  انجام می دهد.  افغانستان  در 
از  جلوگیری  موضوع  دادن  قرار  اولویت  در  به خاطر 
خشونت علیه زنان و ازدواج در سن کودکی را حمایت 
نماینده  دفتر  از طریق  پروژه  این  به  را  نموده و حمایتش 
خاص ملل متحد در امور محو خشونت علیه زنان فراهم 
می کند.  »UNIFEC « و »UNFPA« در حال حاضر 
تالش های جامع در جهت دسترسی مردم محل به خدمات 
همکاران  غیر حکومتی،  موسسات  همکاران  با  یکجا  را 
تالش های  و  انداخته اند  راه  به  حکومتی  ملی  و  محلی 
اطفال  از مصونیت  به منظور دفاع و حمایت  مشترک شان 
و جلوگیری از ازدواج ها در سن کودکی ادامه می دهند. 

ما باید به طور خاص جوانان را ترغیب کنیم تا نظریات شان 
به  را  مهم  بسا  مسایل  این  و  ارایه  خصوص  این  در  را 
مقاله نویسی  مسابقه  یک  گذشته  هفته  ما  گیرند.  بحث 
انداخته ایم  راه  به  بریتانیا  سفارت  فیسبوک  صفحه  در  را 
تا آن ها در  به عمل می آید  از جوانان دعوت  که در آن 
و  زنان  حقوق  تامین  چگونگی  مورد  در  مقاالت شان 

دختران تشریحات ارایه کنند. 
کنونی  مشکل  از  را  تمرکز شان  و  توجه  نباید  جهانیان 
ازدواج ها در سن کودکی و ازدواج های اجباری منحرف 
سازند. سالگرد امروزی اجالس دختران زمینه را برای ما 
باید  ما  دهیم.  بازتاب  را  موضوع  این  تا  می سازد  فراهم 
ازدواج ها  از  از طریق جلوگیری  تا  به عمل شویم  دست 
در سن کودکی از حفظ الصحه و تعلیم دختران و پسران 
جوان افغان مطمین گردیم تا آن ها بتوانند توانایی های شان 
را به کار گیرند. جوانان امروز آینده سازان افغانستان اند. 

کودکی باید زمانی مملو از شادی ها باشد تا در آن شما 
برآورده ساختن آرزو های آینده تان تصمیم  برای  بتوانید 
بگیرید. آیا تصور کرده اید که معنی زندگی چه خواهد 
به  خواسته تان  مخالف  و  طفلیت  سن  در  شما  اگر  بود 
با شکست  شما  رویا های  و  آرزو ها  شوید؟  داده  ازدواج 
خالف  جبرا  شما  که  صورتی  در  گردید  خواهد  مواجه 
آنچه که می خواهید در آسیب پذیری و بدرفتاری زندگی 

کنید. 
جهانی  اجالس  سالگرد  اولین  ما  جوالی   22 تاریخ  به 
و  بریتانیا  را  آن  میزبانی  که  کردیم  تجلیل  را  دختران 
هدف  داشتند.  عهده  به  لندن  در  گذشته  سال  یونیسف 
به منظور  جهانی  تالش های  کردن  بسیج  نشست  این 
با  بهتر  زندگی  به  یافتن  از دختران جهت دست  حمایت 
کودکی  سن  در  ازدواج ها  به  بخشیدن  خاتمه  بر  تمرکز 
و ازدواج های اجباری بود. بیش از 490 فرد، دولت ها و 
موسسات تا به حال به منشور اجالس دختران پیوسته اند، 
به شمول 5 موسسه افغان. بریتانیا به این منشور متعهد است. 
اکنون ما باید پیشرفت هایی را بازتاب دهیم که از آن زمان 
تا به حال صورت گرفته است و این که دیگر چه کار های 
برده  بین  از  جهانی  مشکل  این  تا  یابد  انجام  باید  بیشتر 
شود. با وجود پیشرفت های چشمگیر در خصوص تامین 
حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، یک تعداد زیادی 
و  خشونت ها  قربانی  هم  هنوز  متاسفانه  افغان  دختران  از 

سوءاستفاده های بشری می باشند. 
قانون مدنی افغانستان سن حداقل ازدواج برای دختران را 
16 و سن حداقل ازدواج برای پسران را 18 تعیین کرده 
است. هرچند، به گفته یونیسف تقریبا 15 درصد دختران 
در افغانستان قبل از سن 15 سال به ازدواج داده می شوند. 
مطابق به گزارشات دیگر این رقم حتا بلندتر هم می باشد. 
برای  ازدواج در سن کودکی  اضرار  برای  زیادی  دالیل 
کودکی  سن  در  ازدواج  دارد.  وجود  جامعه  و  اطفال 
دختر و پسر را متضرر می سازد، ولی باالی دختران تاثیر 

بی تناسب دارد. 
ایجاد  باعث  کودکی  سن  در  ازدواج  اول،  قدم  در 
مشکالت بزرگی برای صحت دختران می گردد. حاملگی 
قبل از وقت و زایمان میان دختران جوان می تواند باعث 
جراحت ها و صدمات دوامدار و حتا مرگ مادر و طفل 
گردد. 32 در صد مرگ و میر میان دختران دارای سن -15

19 در اثر مشکالت ناشی از حاملگی صورت می گیرد. در 
جهان میزان جنین مرده به دنیا آمده و نوزاد مرده به دنیا 
آمده از دختران نو جوان در مقایسه به اطفال به دنیا آمده 

از مادران دارای سن 29-20 بلند تر است. 
بروز  باعث  کودکی  سن  در  ازدواج  دوم،  قدم  در 
کودکی  سن  در  ازدواج  می گردد.  اقتصادی  مشکالت 

برای  وقتی  مسلکی  جنایی  آمرین 
می شوند،  اعزام  قتل  صحنه  بررسی 
اولین چیزی را که در صحنه دنبالش 
ثابت  است.  قاتل  »جیش«  هستند، 
قتل،  انجام  از  پس  که  است  شده 
می شود  باعث  مجرم  روانی  ناراحتی 
بگیرد  ترکیدن  دلش  بالفاصله  تا 
علت  کند.  جیش  گوشه ای  در  و 
نیز  پدر  بستر  در  کودکان  جشیدن! 
شده  عنوان  روانی  ناراحتی  تاحدی 
جیشی  هر  عقب  در  یعنی  است. 
نیاز  فقط  که  است  نهفته  علت  یک 
نیست  دیوانه  کسی  دارد.  کشف  به 
که تا دروازه ارگ ریاست جمهوری 
بکشد  پایین  را  شلوارش  ببیند،  را 
حتما  کند.  نمناک  را  چهارراهی  و 
دردی دارد. یا بیکار است؛ یا از رابطه 
استخباراتی با پاکستان رنج می برد؛ یا 
تحمل  قابل  برایش  شمال  در  ناامنی 
سرک  در  اخیر  انفجار  یا  و  نیست 

قصبه ناراحتش کرده. 
بخاطر  که  کرده اند  پیشنهاد  خیلی ها 
در  باید  دولت  تشناب،  معضل  حل 
تشناب  شهر  مختلف  قسمت های 
بسازد. باور کنید این راه حل کارآمد 
نیست  ناراحتی روحی چیزی  نیست. 
که قبل از آمدن به سراغ شما، برای 
مثال  کند.  خبر  و  بفرستد  ایمیل  شما 
شما در موتری نشسته اید، یک نفر در 
می کند.  قصه  راننده  با  جلو  چوکی 
از  می بینید  می کنید،  گوش  خوب 
که  می زند  حرف  دالری  ملیون ها 
مکتب  ساخت  برای  وردک  فاروق 
مصرف کرده بود. دو ثانیه نمی گذرد، 
مثانه شما درد می گیرد. اینجا دو راه 
دارید؛ یا به راننده بگویید که موتر را 
گوشه کند و شما پالستیک سودای 
بگذارید  خود  پای  بغل  در  را  خود 
هیچ  یا  کنید،  جیش  سرک  در  و 
چه. قبل از خانه رفتن دو ساعت در 
شما  لباس های  تا  بگردید  جاده ها 
شود.  خشک  فیصد  هشتاد  حداقل 
و  دایمی هستیم  حل  راه  دنبال  اگر 
فجایع  نمی خواهیم  وحیدعمر،  بقول 
راواندا در افغانستان تکرار شود، باید 
بجای ساخت  بخواهیم که  دولت  از 
و  امنیت  متری،  شش  هر  در  تشناب 
کسانی  به دست  را  کشور  اقتصاد 
بجز  خود،  کارنامه  در  که  بسپارد 
داشته  هم  دیگر  چیزی  روسیاهی، 
روانی  لحاظ  از  مردم  وقتی  باشد. 
آرام شدند، باز هم در سرک جیش 

می کنند؛ اما کمتر.

هر جیش! علتی دارد
دای چوپانی

 کاترین پیرس، سفیر بریتانیا در افغانستان
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Co-soft # 83206874 

 

 

 

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.

 

Co-soft # 83206873 

 

 

 

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 
 بفرستند.       matiullah.sekandery@giz.deبه آدرس الکترونیکی 29.07.2015

 

اسد، رییس جمهوری سوریه در یک سخنرانی  بشار 

امریکا  خارجه  امور  وزیر  معاون  هوگلند؛   ریچارد 
تاشکند  به  هیاتی  راس  در  که  مرکزی  آسیای  در 
پایتخت ازبکستان سفر کرده گفت: در مورد ایجاد 
گفتگویی  گونه  هیچ  کشور  این  در  نظامی  پایگاه 

صورت نگرفته است.

روز  سوریه   دولتی  تلویزیون  از  زنده  به صورت  که 
سوریه  ارتش  که  کرد  تایید  شد،  پخش  یک شنبه 
از  شورشیان  با  جنگ  جریان  در  را  سرزمین هایی 
دست داده است. به گزارش صدای امریکا بشار اسد 
گفت باید اهمیت مناطقی را که نیروهای مسلح آن ها 
نشان  نکند،  مناطق سقوط  تا دیگر  را حفظ کرده اند 
نیستیم....  »ما در حال سقوط  بشار اسد گفت:  دهیم. 

شکست در لغت نامه ارتش عرب سوریه معنا ندارد«
رییس جمهوری سوریه گفت اما تعداد نظامیان ارتش 
و  مخالفان،  به  نیروها  پیوستن  به خاطر مرگ ومیر ها، 
بشار  است.  کاهش  به  رو  خدمت،  از  فرار  هم چنین 
در  که  خود  یک شنبه  روز  صبح  سخنرانی  در  اسد 
دمشق انجام شد، گفت در ارتش سوریه، کمبود منابع 
از  ارتش سوریه  نیروهای دولتی  دارد.  انسانی وجود 

آسیای  امور  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  معاون 
با  آیا  که  سوالی  این  به  پاسخ  در  جنوبی  و  مرکزی 
طرف ازبکی موضوع افتتاح پایگاه نظامی امریکا در 
به طور  بررسی کرده است؟ گفت: من  را  ازبکستان 
نادرست  زنی ها  گمانه  این  که  بگویم  می توانم  قاطع 

بیشتر مناطق استان ادلب در شمال غرب، و مناطق مهم 
نیز  داعش  رانده شده اند. گروه  بیرون  مرزی جنوب 

بیشتر شهر باستانی پالمیرا را تحت کنترول دارد.
از  بخشی  هر  در  تواند  نمی  ارتش  گفت  اسد  بشار 
مقاومت  »ما  گفت:  او  باشد.  داشته  حضور  کشور 
که  هستند  قادر  ما  مسلح  نیروهای  کرد...  خواهیم 
متحد  ملل  سازمان  کنند.«  دفاع  مادری  سرزمین  از 
سوریه  داخلی  جریان جنگ  در  که  زند  می  تخمین 
هزار   ۲۲۰ دست کم  شده،  آغاز   ۲۰۱۱ مارچ  از  که 
نفر کشته شده اند و بیش از ۱۱ میلیون نفر خانه های 
خود را ترک کرده اند. جنگ داخلی سوریه پس از 
سرکوب اعتراضات آرام مخالفان آغاز شد. وضعیت 
حال  در  دنیا  در  انسانی  بحران  بزرگ ترین  سوریه 

حاضر است.

است و دولت  امریکا در این مورد هیچ برنامه ای در 
دستور کار ندارد.

تکرار  واضح  طور  به  بدهید  اجازه  کرد:  تاکید  وی 
مرکزی  آسیای  در  نمی کند  تالش  امریکا  که  کنم 
پایگاه های نظامی ایجاد کند. ریچارد هوگلند در امور 
آسیای مرکزی و جنوبی روز گذشته وارد ازبکستان 
منظور  به  »اندیجان«  شهر  حادثه  از  قبل  امریکا  شد. 
کمک به نیروهای ایتالف در افغانستان در ازبکستان 

پایگاه نظامی داشت.
پس از اینکه تاشکند بدلیل سرنگونی آشوبهای شهر 
اندیجان در تاریخ ۱3 می سال ۲۰۰5 میالدی از طرف 
غرب مورد انتقاد قرار گرفت، پنتاگون به درخواست 
ازبکستان پایگاه  »قارشی- خان آباد« را ترک کرده 

است.
پایگاه  ازبکستان  از  امریکایی  نظامیان  از خروج  پس 
در  آلمانی  نیروهای  طرف  از  و  ماند  باقی  »ترمذ« 
مورد  افغانستان  در  نظامی  عملیات  از  پشتیبانی 

بهره برداری قرار گرفت.

بشار اسد: شکست در لغت نامه ارتش سوریه معنا ندارد 

امریکا: پایگاه نظامی در آسیای مرکزی ایجاد نمی کنیم
ژان ایو لودریان، وزیر دفاع فرانسه که در حال انجام یک 
سفر دوره ای به آفریقا است، روز شنبه ۲5  جوالی وارد 
روز طول  دو  مصر  از  فرانسه  دفاع  وزیر  دیدار  مصر شد؛ 
خواهد کشید و طی آن وی با فتاح السیسی، رییس جمهور 

و صدقی صبحی وزیر دفاع مصر، گفتگو خواهد کرد. 
"رافال"  نظامی  هواپیمای   ۲۴ جاری  سال  آغاز  در  مصر   
یک ناو نظامی چند ماموریتی را از فرانسه خریداری کرد 
نظامی  این تجهیزات  تا  و مقام های مصری خواهان شدند 

بزودی به مصر تحویل داده شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اولین سری از هواپیماهای 
رافال، سه شنبه گذشته ۲۱ جوالی، به مصر تحویل داده شد 
تا در مورد  و اکنون وزیر دفاع فرانسه به مصر رفته است 
ادامه تحویل دهی تجهیزات نظامی به مصر، با مقام های این 
انتظار می رود هردو جانب، در مورد  کشور گفتگو کند. 

بحران لیبی نیز با یک دیگر گفتگو کنند.
گفته میشود ارزش مجموعی تجیهزات خریداری شده از 

سوی مصر به بیشتر از 5 میلیارد یورو بالغ می گردد.
ارتش مصر از دوسال بدین سو، عملیات بزرگ نظامی را 
براه  سینا   جزیره  شبه  شمال  در  جهادگرا  گروه های  علیه 

انداخته است.

وزیر دفاع فرانسه برای یک 
وزه وارد مصر شد دیدار دو ر
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Hasht e Subh

کرده  اعالم  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 
گسترش  در  امریکایی  سربازان  است 
نیروهای  آموزش  خود،  جاری  ماموریت 
ارتش اوکراین را تا پایان سال جاری میالدی 
بر  تاکنون  ماموریت  این  آغاز خواهند کرد. 
کشور  وزارت  ملی  گارد  واحدهای  هدایت 

اوکراین محدود بوده است.
تونر  مارک  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا روز جمعه  سخنگوی وزارت خارجه 
گفت »ارایه آموزش، بخشی از همکاری های 
دفاعی دیرینه ما با اوکراین است و به دعوت 
برنامه  این  می گیرد.  اوکراین صورت  دولت 
اضافی، مجموع کمک امنیتی به اوکراین، که 
ایاالت متحده از سال ۲۰۱۴ تعهد کرده است 

را به بیش از ۲۴۴ میلیون دالر می رساند.«
در  متحده  ایاالت  ارتش  نیروهای  فرمانده 
اروپا، اوایل ماه جاری میالدی گفت مقامات 
به  نظامی  درباره گسترش آموزش  امریکایی 
سربازان ارتش اوکراین که تحت نظر وزارت 

دفاع قرار دارند، بحث می کنند.
این  ارایه  می گوید  هم چنین  رویترز 
آموزش ها، بخشی از تالش های امریکا برای 
تقویت نیروهای امنیتی اوکراین در پی اقدام 
به  کریمه  جزیره  شبه  الحاق  برای  روسیه 
خاک خود و در نتیجه آن گسترش ناآرامی 

در مناطق شرقی اوکراین است.
گفت  امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
عملیات آموزشی در پاییز در غرب اوکراین 

و نزدیک مرز با لهستان آغاز خواهد شد.
سربازان  به  که  آموزشی  پنتاگون  گفته  به 
شبیه  شده،  پیشنهاد  اوکراین  منظم  ارتش 
گارد  نیروهای  به  که  است  آموزشی  همان 

ملی داده شد.

اداره تحقیقات فدرال امریکا )FBI( از افزایش 53 
است.  داده  خبر  اقتصادی  جاسوسی های  درصدی 
بیشتر  امریکایی  های  شرکت  اداره  این  از  نقل  به 
هدف این جاسوسی ها قرار داشته است. به گزارش 
روزنامه هندو، اف بی آی گفته است که بیشترین این 
جاسوسی ها توسط افراد مرتبط به دولت چین انجام 

شده است.
آقای  اف بی آی  اداره  جاسوسی  ضد  بخش  رییس 
درصدی   53 افزایش  است  گفته  کولمن  راندال 
اسرار  سرقت  یا  اقتصادی  جاسوسی  درقضایای 
در  دالر  ها  میلیارد  رفتن  دست  از  باعث  تجارتی 
آقای  است.  گردیده  گذشته  های  سال  جریان 
کولمن ادعا کرد است که کشور چین از نقطه نظر 
مقابل  در  تهدید  بزرگ ترین  اقتصادی  جاسوسی 
قبیل  این  از  امریکا بوده و همواره در محور اصلی 

مشکالت قرار داشته است. 
این اداره به طور آزمایشی با شرکت های دوپونت، 
به  است.  کرده  کار  والسپار  و  مارتین  هید  لوک 
از ۱65 شرکت خصوصی  نیمی  گزارش سی ان ان، 
که در سروی  از سوی اف بی آی انجام شده شرکت 
نموده اند، از قضایای سرقت اسرار تجارتی شکایت 
در  شده اند.  تجارتی  های  سرقت  قربانی  و  نموده  
این میان 95 درصد کسانی که از این موضوع رنج 
برده اند با افرادی از دولت چین در ارتباط بوده اند. 
گفته می شود کشور چین در بخش جاسوسی های 

اقتصادی نقش موثری دارد.

وزارت خارجه امریکا: 
آموزش ارتش اوکراین تا 
پایان سال آغاز می شود 

رگ ترین تهدید سرقت  چین بز
اسرار تجارتی برای امریکا 

کرد عربستان در یمن »آتش بس انسان دوستانه« اعالم 

بحرین در اعتراض به »اظهارات خصمانه« ایران سفیر خود در تهران را فرا خواند 

در پی سنگ اندازی فلسطینی ها، پولیس اسراییل وارد مسجد االقصی شد

درگیری های شدید در یمن سبب شده است که سازمان های 
امدادگر نتوانند کمک های خود را به شهروندان جنگ زده 
در این کشور برسانند. در چنین شرایطی عربستان سعودی 
برقرار  یمن  در  انسان دوستانه  آتش بسی  که  کرد  اعالم 

خواهد شد. 

را  تهران  در  کشور  این  سفیر  کرد  اعالم  بحرین  دولت 
ایرانی" فرا  "اظهارات خصمانه مقام های  به  در اعتراض 
که  است  گفته  هم  بحرین  داخله  وزارت  است.  خوانده 
این  مقصد  به  ایران  از  شده  قاچاق  سالح  محموله  یک 

کشور را ضبط کرده است. 
گذشته  شب  شنبه  که  بحرین  داخله  وزارت  بیانیه  در   
منتشر شد گفته شده که محموله یاد شده که شامل مواد 
بحرین  آب های  در  بوده،  مختلف  مهمات  و  انفجاری 

االقصی  مسجد  در  که  فلسطینی هایی  به  اسراییل  پولیس 
به گزارش  پرتاب سنگ می کردند حمله کرد.  به  اقدام 
خبرگزاری رویترز، یکشنبه ۴ اسد تعدادی از فلسطینی ها 
که ماسک به صورت داشتند در داخل مسجد سنگربندی 
کرده و به سوی پولیس سنگ پرتاب می کردند. بر اساس 
این گزارش، پولیس برای متفرق کردن این افراد به داخل 
بی حس  نارنجک های  از  استفاده  با  و  شده  وارد  مسجد 
کننده سعی به بستن درهای اصلی مسجد داشته است که 

با فشار فلسطینی ها دوباره درها باز شدند.
هنوز هیچ تلفاتی در اثر این درگیری گزارش نشده است. 
برگزاری  از  مانع  داشتند  فلسطینی ها سعی  می شود  گفته 
که  مراسم  این  شوند.  یهودیان  مقدس  یک شنبه  مراسم 
انجام  ندبه  دیوار  جوار  در  ناسیونالیست  یهودیان  توسط 
می شد، از سال ۱967 و پس از اشغال بخش شرقی بیت 

المقدس توسط دولت اسراییل ممنوع شده است.
تصویب  جدیدی  قانون  اسراییل  پارلمان  گذشته  هفته 
کرد که بر مبنای آن، پرتاب سنگ توسط فلسطینی ها به 
سمت نیروهای اسرائیلی تا۲۰ سال حبس در پی خواهد 
»نژادپرستانه«  را  اقدام  این  فلسطینی  مقامات  داشت. 
از  موجی  قانون،  این  تصویب  از  کرده اند.پس  اعالم 
اعتراضات در شرق بیت المقدس و کرانه باختری آغاز 

شده است.

نیروهای ایتالف به رهبری عربستان سعودی اعالم کرد که 
بمباران های یمن متوقف و برای کمک رسانی به شهروندان 
شد.  خواهد  قرار  بر  چندروزه  آتش بسی  کشور  این 
خبرگزاری دولتی عربستان )اس پی ای( به نقل از نیروهای 
از  انسان دوستانه«  »آتش بس  این  که  کرد  اعالم  ائتالف 
نیمه شب روز یک شنبه ۴ اسد آغاز می شود و پنج روز ادامه 

خواهد داشت.
در ادامه گزارش خبرگزاری دولتی عربستان آمده است، به 
رغم این آتش بس پنج روزه، به هرگونه حمله شبه نظامیان 
این  که  می شود  گفته  می شود.  داده  یمن پاسخ  حوثی 
آتش بس انسان دوستانه به تقاضای عبد ربه منصور هادی، 
این  خواستار  او  می شود.  برقرار  یمن،  جمهوری  رییس 
آتش بس شده تا از این راه کمک های وسیع انسان دوستانه 

به مردم یمن برسد.
در  بحرانی  بسیار  وضعیت  به  توجه  با  نیز  پیش  دوهفته ی 
یمن، سازمان ملل متحد خواستار آتش بسی 6 روزه در یمن 

کشف شده است.
بحرینی  مقام های  فرانسه،  بین المللی  رادیو  گزارش  به 
گفته اند از ۲نفری که در این رابطه دستگیر شده اند، یکی 
نظامی  آموزش  ایران  در  پاسداران  اردوگاه  در  آن ها  از 

دیده است.
بحرین در گذشته نیز ایران را به تالش برای ارسال اسلحه 

به این کشور متهم کرده است.
سال  چند  در  بحرین  در  شیعیان  اعتراضات  حالیکه  در 
پیش، به تنش های دیپلوماتیک میان ایران و بحرین دامن 
اخیر  اظهارات  به  اعتراض  در  گذشته  روز  بحرین  زده، 
آیت اهلل خامنه ای در مورد ادامه حمایت تهران از رژیم ها 
و گروه های متحد تهران در منطقه، سفیر خود در تهران 

را فرا خواند.
خارجی  امور  کمیسیون  که  گفته اند  بحرینی  مقام های 
پارلمان بحرین خواستار یک جلسه فوق العاده کشورهای 

عربی برای بررسی مداخالت ایران در منطقه شده است.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، آتش بس  شد. 
رئیس  هادی،  منصور  عبدربه  با  توافق  در  را  بشردوستانه 

جمهور رسمی یمن، و شبه نظامیان حوثی ، اعالم کرد.
سحرگاه  ساعات  اولین  در  بود  قرار  آتش بس  این 
اما  شود،  آغاز  یمن  سراسر  در  جوالی(  )یازدهم  شنبه 
نیروهای  و  حوثی  شورشیان  میان  پراکنده  درگیری های 
ناممکن  را  جنگ  توقف  یمن  جمهوری  رییس  به  وفادار 
نیز  سعودی  عربستان  رهبری  به  ایتالف  نیروهای  ساخت. 

برخی از مواضع حوثی ها را بمباران کردند.
آتش بس  این  شکست  پی  در  وله،  دویچه  گزارش  به 
شرایط زندگی در این کشور فقیر عربی باز هم بدتر شد. 
سازمان ملل متحد اعالم کرده که 8۰درصد مردم یمن به 
کمک های انسان دوستانه نیازمند اند. بسیاری از شهروندان 
حوثی  شبه نظامیان  مواضع  بمباران  پی  در  یمن  غیرنظامی 
این  در  آن ها  جراحات  درمان  امکان  و  شده اند  زخمی 

کشور ناممکن است.
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