
سایه سنگین حکومت در کمیته گزینش

2338

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2338   دو شنبه 24 حوت 1394   قيمت 20 افغاني

حراست  »شورای  سران  جلسه  در  کرزی  حضور 
جناح های  نگرانی  شدت  به  شاید  ثبات«  از 
از  ملی  وحدت  تشکیل دهنده  حکومت 
با  همراه  کرزی  بیفزاید.  پیشین  رییس جمهور 
جلسه  در  دیگرش  نزدیک  یاران  و  رسول  زلمی 
تا حال  یافت.  از ثبات« حضور  »شورای حراست 
حراست  »شورای  مقام های  و  کرزی  حامد  دفتر 
از ثبات« در مورد حضور رییس جمهور پیشین در 
جلسه سران این شورا نامه خبری یا توضیحه ای 
شدن  نزدیک  اما  نکرده اند،  منتشر  مطبوعاتی 
نیست،  خالی  حال  دو  از  ثبات  شورای  به  کرزی 
کرزی نظرات شورای حراست از ثبات را  یا حامد 
کرزی را  پذیرفته است، یا این شورا نظرات حامد 

کرده.  قبول 

کرات صلح  احتمال سبوتاژ مذا
کستان افغانستان توسط پا

معین امور پناهندگان وزارت مهاجرین 
کرد کار  آغاز به 

آلبوم »شهر ملودی« ارمغان تازه
کابل  بازار موسیقی 

صفحه 2

کرزی نیز ترکیب مشابهی داشت و در آن زمان نیز عمدتا افرادی به  قای  گزینش در دوران حکومت آ کمیته 
کنون بیش از 400 تن برای راه  که به یکی از طرف های اثرگذار در قدرت نزدیک بودند. هم ا کمیسیون ها راه یافتند 

کرده اند. کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی ثبت نام  یافتن به  

کرزیوجرگهعنعنهای

انترنت  خدمات  ترین  سریع  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
3.75G را در والیت نیمروز افتتاح و به بهره برداری سپرد

سریع  بیسیم  افغان   3.75G انترنتی  خدمات  عرضۀ  سیستم 
که بعد از پایتخت، والیات  کشور است  ترین خدمات انترنتی در 
کندز،بدخشان  فراه،  لغمان،  کنر،  ننگرهار،  هلمند،  قندهار، 
ترین  سریع  و  داده  قرار  پوشش  تحت  را  نیمروز  والیت   کنون  وا

انترنت را به هموطنان عزیز ما مهیا نموده است.
حاال مشتریان شرکت مخابراتی افغان بیسیم میتوانند در والیت 
افغان   3.75G باند  خدمات  ترین  سریع  از  استفاده  با  نیمروز 
ارسال  را  ها  فایل  بزرگترین  ممکن،  زمان  کمترین  در  بیسیم 
ک  اشترا دانلود،  جمله  از  خدمات  همه  به  و  نموده  دریافت  و 
گذاری و دسترسی به خدمات ویدیویی و انترنتی شفاف داشته 

باشند.
خ 13 حوت  که به همین مناسبت روز پنجشنبه مور  در محفل 
بود،  یافته  تدویر  نیمروز  والیت  شرق  الماس  صالون  در   1394
مخابراتی  شرکت  ساحوی  مدیر  زاده  قاری  اهلل  عصمت  نخست 
سیستم  سازی  فعال  نحوه  پیرامون  فراه  زون  در  بیسیم  افغان 
نموده  ارایه  معلومات  بیسیم  افغان   3.75G انترنتی  خدمات  

گفتند.  گان این والیت تبریگ 
شرکت مخابراتی افغان بیسیم متعهد به رشد و انکشاف اقتصاد 
گماشتن بیش از 6000 افغان بطور مستقیم  افغانستان است و با 
نهاد  بزرگترین  مستقیم،  غیر  شکل  به  دیگر  افغان  هزارها  و 
کشور محسوب میگردد  کار در  کننده نیروی  خصوصی استخدام 
که بیشترین میزان اشتغال زایی را به هموطنان ما فراهم نموده 

است.

در بارۀ افغان بیسیم:
 )www.afghan-wireless.com) )AWCC) شرکت مخابراتی افغان بیسیم
در  بیسیم  مخابرات  مارکیت  بنیانگذار  و  مخابراتی  شرکت  اولین 
کتر احسان اهلل بیات  که در سال 2002 از طرف دا افغانستان میباشد 

گردید. گروپ تأسیس  رئیس عمومی بیات 
افغان بیسیم برای مشتریان عادی، تاجران و ادارات دولتی و غیر 
که در 34 والیت افغانستان موقعیت دارند خدمات انترنت  دولتی 
نماید.  می  ارائه  را  موبایل  بانکی  خدمات  و   3.75G ،3G ،2.5G
همکاری  جهان  کشور   125 در  بیسیم  شبکۀ   425 با  شرکت  این 

مخابراتی دارد.

کیفیت و سرعت  افزود، خدمات انترنتی 3.75G افغان بیسیم از 
کنون  ا نیمروز  والیت  گان  باشنده  که  بوده  برخوردار  باالی 
میتوانند از مزایایی انترنت واقعی شرکت مخابراتی افغان بیسیم 

استفاده نمایند.
و  مخابرات  رؤسای  والیت،  مقام  معاون  محفل  این  در 
علما،  شورای  زنان،  امور  عامه،  صحت  معلوماتی،  تکنالوژی 
حکومتی  مسوولین  از  دیگر  برخی  و  والیتی  شورای  اعضای 

کرده بودند. شرکت 
تکنالوژی  و  مخابرات  رییس  نیمروز،  والیت  مقام  همچنان 
تکنالوژی  و  مخابرات  ارزش  و  اهمیت  مورد  در  معلوماتی 
خدمات  اندازی  راه  نموده،  صحبت  خویش  نوبه  به  معلوماتی 
گام مثبت  انترنتی 3.75G افغان بیسیم در والیت نیمروز را یک 
کشور دانستند و افتتاح این سیستم را به باشنده  در رشد و ترقی 

شرکت مخابراتی افغان بیسیم
دفتر مطبوعاتی
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فرمان  براساس  که  جدید  کمیته  گزینش  جدید  ترکیب 
حکومتی  بیشتر  بگیرد،  شکل  است  قرار  غنی  رییس جمهور 
سنا،  و  پارلمان  روسای  قاضی القضات،  ترکیب  این  در  است. 
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر و رییس کمیته نظارت 
به  چهره ها  این  و  دارند  حضور  اساسی  قانون  تطبیق  بر 
کمیته گزینش هویت دولتی و وزارت خانه ای می دهند. وقتی 
کمیته ای دولتی شد، روشن است که از رییس دولت فرمان 
زمان  در  می کند.  خلق  جدی  مشکالت  امر  این  و  می گیرد 
آن  ترکیب ساخته شد.  با همین  کمیته ای  کرزی هم  حامد 
را  مدنی  جامعه  نماینده  اول،  قدم  در  گزینش  کمیته  زمان 
نگذاشت تا در جلسات شرکت کند. پس از آن دیده شد که 
نزدیک  میان چهره های  انتخاباتی  کرسی های کمیسیون های 
انتخابات  بحران  شد.  تقسیم  اطرافیانش  و  کرزی  حامد  به 

2014، تا حدودی معلول همین امر بود. 
بی طرف  چهره های  گزینش  کمیته  در  کرزی  زمان  در  اگر 
ارشد  مقام های  گزینش  نحوه  و  می داشتند  حضور 
کمیسیون های انتخاباتی، بر مبنای معیارهای حرفه ای صورت 
می گرفت، نه آقای نورستانی به کمیسیون راه می یافت و نه 
کمیسیون  کمیشنران  قدر  آن  دیگر.  بی کفایت  کمیشنران 
کمیسیون،  داراالنشای  رییس  که  بودند  بی کفایت  انتخابات 
هرکاره انتخابات شد و دیگران را به حاشیه کشید. باید از این 

تجربه درس گرفت. 
آن  در  حکومت  سران  نفوذ  که  گیرد  شکل  کمیته ای  نباید 
بیشتر باشد و در پایان کار به فرمایش یکی از بلندپایگان عمل 
کند و بلندپایگان دیگر را از واکنش وا دارد. اعتماد سیاسی 
باید مقدم بر هر انتخاباتی باشد، بدون وجود حداقلی اعتماد 
سیاسی، انتخابات نمی تواند راهگشا باشد. باید سیاستمداران 
کمیسیون  مدیران  روی  باید  کنند،  توافق  بازی  قوانین  روی 
چهره های  و  نیروها  همه  غیرجانبداری شان،  و  انتخابات 
که  آید  به وجود  احساس  این  نباید  باشند.  داشته  نظر  اتفاق 
جناح های  از  یکی  به  وفا دار  انتخاباتی،  کمیسیون های  سران 

تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی است. 
اگر چنین انتباهی به وجود آید، تجربه جنجال های انتخابات های 
به فضای سیاسی  التهاب و جنجال  و  تکرار می شود  گذشته 
کشور باز می گردد. هدف از انتخابات، حل منازعه قدرت است 
اعتماد  انتخابات،  از  پیش  اگر  اما  بحران؛  و  مشکل  ایجاد  نه 
نسبی سیاسی شکل نگیرد، مشکل جدی می شود. به همین 
دلیل است که می گوییم ترکیب کمیته گزینش را زیاد دولتی 
غیرحکومتی  غیرجانبدار،  چهره های  که  دهید  اجازه  نسازید. 
تا  یابند  راه  آن  به  روزنامه نگار  و  مدنی  فعاالن  و  حرفه ای ها 
وزنه  مدنی  فعاالن  اگر  بگیرد.  شکل  سیاسی  اعتماد  حداقل 
 بیشتر در کمیته گزینش داشته باشند، بازدهی کار این کمیته 
بیشتر خواهد بود و نتیجه آن را همه خواهند دید، اما ترکیب 
از این که منافع  بار نمی آورد، غیر  به  حکومتی نتیجه  مثبتی 
پایان کار،  تامین کند ولی در  جناحی عده ای سیاستمدار را 

جنجال می آفریند. 
رییس جمهور و رییس اجرایی، باید به این نکات توجه کنند. 
این که این دو بزرگوار می آیند و توافق می کنند، خبر خوش 
جدی  را  گزینش  کمیته  جدید  ترکیب  از  انتقاد  اما  است، 
بگیرند و اجازه ندهند که فردا بار دیگر افکار عمومی  حکومت 
اصالحات  که  بدانند  باید  بزرگوار  دو  هر  کند.  نکوهش  را 
مهم  خیلی  ملی  وحدت  حکومت  حیات  دوام  برای  سیاسی 
است. اگر اصالحات سیاسی جدی گرفته نشود و اعتماد تمام 
نیروهای سیاسی جلب نگردد، درد سرهای کالن برای حکومت 
اجرا  به گونه ای  باید  هم  سیاسی  اصالحات  می آید.  به وجود 
شود که کم ترین انتقاد متوجه آن باشد. اگر نقش چهره های 
نظام  در  اصالحات  شود،  بیشتر  گزینش  کمیته  در  مستقل 
انتخاباتی خیلی موثر اجرا خواهد شد. نتیجه اصالحات موثر 
منافع  و  بود  خواهد  مفید  خیلی  ملی  وحدت  حکومت  برای 

مجموع جناح های آن را تامین خواهد کرد. 
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مخالفت تاجران قندهار به انتقال ریاست گمرک به بولدک

کشته شدن 26 تروریست در عملیات های نظامی

329 باب سرد خانه پیاز در کابل به بهره برداری رسید

سایه سنگین حکومت 
درکمیته گزینش

دیدار رییس اجرایی با نماینده 
ملکی ناتو

تاجران  از  شماری  کابل:  8صبح، 
مالیه  وزارت  به تصمیم  قندهار  والیت 
این  گمرک  ریاست  انتقال  مبنی بر 
والیت به ولسوالی سپین بولدک انتقاد 
محلی خواسته اند  مقام های  از  و  کرده 
تا مانع اجرای این تصمیم وزارت مالیه 

شوند.
همایون  با  دیداری  در  تاجران  این 
در  گفته اند  قندهار  والی  عزیزی 
صورتی که ریاست گمرک این والیت از 
شهر قندهار به ولسوالی سپین بولدک 
منتقل شود، آنان با مشکالت امنیتی، 
اموال  قیمت گذاری  و  آمد  و  رفت 

تجارتی شان مواجه خواهند شد.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  قندهار  والی  مطبوعاتی 
تا  است  گرفته  تصمیم  مالیه  وزارت 
ریاست گمرک این والیت را به سپین 
از  همانجا  در  و  کرده  منتقل  بولدک 

واردات مالیه بگیرد.
عبدالباقی بنا یک تن از تاجران والیت 
ایجاب  نیز  قندهار، می گوید که اصول 
شهر  داخل  در  ریاست ها  تا  می کند 
تاجران  خواست  او،  گفته  به  باشند. 
ریاست  تا  است  این  قندهار  والیت 
تا  بماند  شهر  این  داخل  به  گمرک 
آنان با مشکالت امنیتی و ترانسپورتی 

مواجه نشوند.

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم کرده 
نیروهای  عملیات های  نتیجه  در  که 
امنیتی کشور در جریان یک شبانه روز 
گذشته، 26 تن از تروریستان کشته و 

یازده تن دیگرشان زخمی شده اند.
عملیات ها  این  می گوید  وزارت  این 
مردم  مال  و  به منظور حفظ جان  که 
به  تروریستان  سرکوب  همچنین  و 
توپچی  و  هوایی  نیروهای  حمایت 
هرات،  والیت های  در  ملی  اردوی 

8صبح، کابل: وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری، 329 باب سردخانه پیاز را در 
افتتاح و  به بهره برداری  والیت کابل 
سپرد. این سرد خانه ها در ولسوالی های 
بگرامی، ده سبز، چهار آسیاب، پغمان، 
میربچه کوت و منطقه چهارده والیت 

کابل موقعیت دارند.
این سردخانه  های انفرادی و کوپراتیفی 
افغانی  میلیون  نود  از  بیش  هزینه  با 
توسط وزارت زراعت ساخته شده است.

می گوید  مالداری  و  زراعت  وزارت 
این  تهویه  سیستم  از  صورتی که  در 
شود،  استفاده  درستی  به  سردخانه ها 

انتظار،  مدت ها  از  پس  سرانجام  کابل:  8صبح، 
تشکیل،  قانون  طرح  تقنینی  فرمان  رییس جمهور 
وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات 
کرد.  توشیح  را  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و 
کمیته  اعضای  ترکیب  در  فرمان،  این  براساس 
ملی، ستره  رییسان هر دو مجلس شورای  گزینش 
محکمه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، 
کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی 
برای  را  فرصت  فرمان  این  داشت.  خواهند  حضور 
دو  کمیشنرهای  تعیین  در  حکومت  جدی  حضور 
کمیسیون فراهم کرده است. در این ترکیب حداقل 
شامل اند.  دولتی  نهادهای  ارشد  نمایندگان  از  5 تن 
این 5 تن از یک سو اکثریت مطلق اند وازسوی دیگر 
چانه زنی  فرصت  این حضور سنگین،  موجودیت  در 
به صفر می رسد.  نهاد مدنی  برای دوعضو  رایزنی  و 
کمیته  ترکیب  برای  حکومت  که  می رفت  انتظار 
کمیته  می گیرد.  نظر  در  را  الزم  توازن  گزینش 
گزینش در دوران حکومت آقای کرزی نیز ترکیب 
مشابهی داشت و در آن زمان نیز عمدتا افرادی به 
طرف های  از  یکی  به  که  یافتند  راه  کمیسیون ها 
از  بیش  هم اکنون  بودند.  نزدیک  قدرت  در  اثر گذار 
400 تن برای راه یافتن به  کمیسیون های انتخابات و 
شکایات انتخاباتی ثبت نام کرده اند. با این ترکیب که 
فعال در نظر گرفته شده است این نگرانی وجود دارد 
بازمانند. هرچند  ازراه یافتن  افراد مستقل  که مبادا 
که امضای این فرمان پس از کشمکش های زیاد یک 
اقدام نیک برای اصالحات در نظام انتخاباتی است، 
اما حضور اکثریت نمایندگان نهادهای حکومتی در 
مدنی  نهاد های  و  مردم  برای  می تواند  ترکیب  این 
نگران کننده باشد. حاال به رغم این نگرانی ها دیده 
شود که کمیته گزینش تا چه پیمانه ای در انتخاب  

خود مسووالنه و بی طرفانه عمل می کند.

8صبح، کابل: داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی، 
پیش از چاشت دیروز 23 حوت با اسماعیل آراماز، 
نماینده ملکی ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کرد.  
نماینده ملکی ناتو در این دیدار به دوام حمایت ناتو 
نیروهای  تقویت  راستای  در  ویژه  به  افغانستان  از 
همین حال،  در  وی  کرد.  تاکید  افغان  امنیتی 
طریق  از  ثبات،  تامین  برای  افغانستان  تالش های 
مذاکره با گروه های مخالف مسلح را ستود و تصریح 
کرد که تامین صلح سرتاسری و دایمی در افغانستان 
افغانستان  امور  در  ذیدخل  کشورهای  همه  نفع  به 
است. وی از کشورهای همسایه و منطقه خواست با 
افغانستان حمایت کرده و  از دولت  قاطعیت بیشتر 
اجازه ندهند که هراس افگنان در صدد سو استفاده، 
از کشورهای منطقه به عنوان مراکز امن فعالیت های 

تروریستی خویش شوند.
در همین حال، داکتر عبداهلل از حمایت های همه جانبه 
و همکاری های قاطعانه جامعه جهانی به ویژه ناتو با 
دولت و مردم افغانستان در سال های اخیر قدردانی 
نیروهای  رییس اجرایی در حالی که تالش های  کرد. 
و  تروریستی  گروه های  با  مقابله  در  افغان  امنیتی 
همکاری های  خواستار  ستود،  را  مسلح  مخالفان 
افغان  امنیتی  نیروهای  به  خصوص  به  ناتو  بیشتر 
شد. وی هم چنان، ایجاد اصالحات انتخاباتی را یکی 
نمود  عنوان  ملی  وحدت  حکومت  اصلی  اهداف  از 
و عالوه کرد که برای اعاده اعتماد مردم افغانستان 
امر حتمی  آوردن اصالحات یک  انتخابات،  روند  به 

می باشد.

تاجران  از  دیگر  تن  یک  هم چنین 
قندهار گفته است که براساس تصمیم 
وزارت مالیه، در صورت انتقال ریاست 
سپین  ولسوالی  به  والیت  این  گمرک 
بولدک از هر موتر مبلغ ده هزار افغانی 
بیشتر حصول خواهد شد که به گفته او 
در هیچ قانونی اساس ندارد. یک تاجر 
گمرک  ریاست  که  می گوید  نیز  دیگر 
به  و  ندارد  اختیار  در  را  اجناس  نرخ 
تاجران گفته شده که باید نرخ اجناس 
را از کابل بدست آورند. وی تاکید کرد 
خود  در  باید  نیز  قیمت گذاری ها  که 
شهر قندهار صورت گیرد تا تاجران از 
سرگردانی های بیشتر نجات پیدا کنند.

والی  عزیزی  همایون  همین حال،  در 

کاپیسا  و  بغالن  هلمند،  ارزگان، 
از  تن  آن یک  بود، در  راه اندازی شده 
شهادت  به  نیز  ملی  اردوی  سربازان 

رسیده است.
عملیات  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
ولسوالی  در  ملی  اردوی  نیروهای 
شیندند والیت هرات، دوازده تروریست 
کشته و هفت تن دیگر زخمی شده اند. 
والیت  نادعلی  ولسوالی  در  همچنین 
قتل  به  تروریست  شش  نیز  هلمند 

پنج  تا  حداقل  پیاز  خشک  کلچه های 
ماه در آن با کمترین ضایعات نگهداری 

خواهد شد.
پیش از این بیشتر دهقانان کلچه های 
نگهداری  سنتی  روش  به  را  پیاز 
می کردند و در آن حداقل چهل درصد 
به  می شد.  ضایع  محصوالت شان  از 
صورتی که  در  زراعت،  وزارت  گفته 
کلچه های پیاز در سردخانه ها نگهداری 
ضایعات  درصد  پنج  از  بیشتر  شود، 

نخواهد داشت.
می گوید  اعالمیه ای  در  زراعت  وزارت 
از جمله  پروان  و  کابل  والیت های  که 

تاجران  مشکالت  حل  به  نیز،  قندهار 
مشکل  به  که  می گوید  کرده  تاکید 
داخل  در  باید  والیت  این  تاجران 
غزیزی  آقای  شود.  رسیدگی  قندهار 
می  افزاید که با انتقال ریاست گمرک از 
شهر قندهار به ولسوالی سپین بولدک، 
مشکالت  امنیتی  تهدید  برعالوه 
دیگری نیز دامن گیر تاجران این والیت 

خواهد شد.
این  گمرک  رییس  از  قندهار  والی 
از  راستای  در  تا  خواسته  نیز  والیت 
تالش  تاجران  مشکالت  بردن  بین 
بیشتر کرده و آنان را مجبور نسازد تا 
برای حل کوچک ترین مشکل، به کابل 

بیایند.

رسیده اند.
وزارت دفاع می گوید که در ولسوالی های 
دندغوری و دندشهاب الدین بغالن شش 
قریه از وجود تروریستان تصفیه شده و 
هفت پایگاه شان تخریب شده است. به 
گفته این وزارت، از منزل مولوی قدیر 
یک تن از فرماندهان گروه تروریستی 
مقداری  نیز  بغالن  والیت  در  طالبان 

سالح و مهمات بدست آمده است.

والیاتی اند که پیاز در آن بیشتر کشت 
می شود. به گفته این وزارت، قرار است 
 272 میالدی،  جاری  سال  جریان  در 
باب سردخانه دیگر به منظور نگهداری 

پیاز در این دو والیت ساخته شود.
وزارت زراعت و مالداری از سردخانه ها 
برای  امن«  »پناهگاه های  عنوان  به 
زراعتی  محصوالت  نگهداری  و  حفظ 
دهقانان  که  می افزاید  کرده  یاد 
می توانند محصوالت زارعتی شان را در 

زمان مناسب به بازار عرضه کنند.

ACKU
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امور  معین  به عنوان  زن  حقوق  فعاالن  از  عالمه،  کتر  دا
آغاز  عودت کنندگان  و  مهاجرین  امور  وزارت  پناهندگان 

کرد. کار  به 
دفتر  توسط  فرمانی  طی  اخیرا  عالمه  کتر  دا
ریاست جمهوری به عنوان معین امور پناهندگان معرفی 
میزان  افزایش  از  پس  پناهندگان،  امور  معینیت  شد. 
و  مهاجرین  امور  وزارت  تشکیل  در  کشور  از  مهاجرت 

عودت کنندگان اضافه شد.
و  مهاجرین  امور  وزیر  بلخی،  عالمی  حسین  سید 
عالمه  کتر  دا کار  به  آغاز  مراسم  در  عودت کنندگان 
که  گفت  کابل  به عنوان معین امور پناهندگان دیروز در 
نیازهای  از  یکی  وزارت مهاجرین  ارتقای سطح تشکیل 

جدی  معضل  ادامه ی  با  همزمان  کابل:  8صبح، 
نبود  به دلیل  جوان  هزاران  فرار  و  کشور  در  بی کاری 
جوانان  امور  معینیت  امنیت،  و  شغلی  فرصت های 
که این اداره به  کرده  وزارت اطالعات و فرهنگ اعالم 
بین المللی  از نهادهای داخلی و  کمک شمار دیگری 
دیگر، برای اولین بار یک استراتژی ملی پنج ساله برای 

جوانان می سازد.
وزارت  جوانان  امور  معین  سادات،  کمال  کتر  دا
که هدف اصلی ساختن  اطالعات و فرهنگ می گوید 
ساختن  فراهم   جوانان،  برای  ملی  استراتژی 
کشور  در  جوانان  برای  کار  و  تحصیل  زمینه های 
و  کنده  پرا برنامه های  کردن  منسجم  هم چنین  و 
راستای  در  بین المللی  و  داخلی  نهادهای  گانه  جدا
باالی  کار  او،  به گفته  است.  جوانان  به  بیشتر  توجه 
تهیه این استراتژی از شش ماه پیش آغاز شده و قرار 

گیرد. است به زودی نهایی شود و مورد اجرا قرار 
که روز یک شنبه، 23 حوت، در نشست  آقای سادات 
با  جوانان  ملی  استراتژی  مسوده  تخنیکی  کمیته 
و  داخلی  نهادهای  از  شماری  نمایندگان  حضور 
این  براساس  که  افزود  می کرد،  صحبت  بین المللی 
یک  از  بیش  آینده  سال  پنج  تا  است  قرار  استراتژی 
شود.  ایجاد  جوانان  برای  شغلی  فرصت  میلیون 
عالوه  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معین 
جمله  از  مهم  بخش  پنج  در  استراتژی  این  که  کرد 
کردن زمینه های تحصیل برای جوانان، ایجاد  فراهم 
فرصت های شغلی، صحت، ورزش و مشارکت جوانان 
در برنامه های تامین امنیت و حکومت داری در حال 
بودن  بر جامع  کید  تا با  کمال سادات  تدوین است. 
گفت: »برای پنج سال آینده،  استراتژی ملی جوانان، 
جوانان  برای  شغلی  فرصت  میلیون  یک  از  بیش  ما 
و  است  پنج ساله  فعلی  استراتژی  می کنیم.  پیدا 
ساخته  ساله  پانزده  ملی  استراتژی  آن  تعقعیب  به 
که این فرصت های شغلی در  کرد  کید  می شود.« او تا
بخش های مختلف ایجاد خواهند شد. به گفته آقای 
استراتژی  این  تطبیق  برای  نیز  مالی  منابع  سادات، 

جستجو شده است.
با  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معین 
کردن آینده جوانان در افغانستان،  »روشن« توصیف 
کشور  نفوس  درصد  شصت وپنج  از  بیش  که  گفت 
دولت  وی،  به گفته  می دهند.  تشکیل  جوانان  را 
افغانستان روی رشد و انکشاف جوانان توجه جدی 
معاون  دو  هر  رهبری  تحت  نیز  کمیسیون  دو  و  دارد 

کار می کنند. رییس جمهور در همین زمینه 
مسوده  براساس  که  می گوید  سادات  کمال  کتر  دا

مریم حسینی

کشورهای  گفت در این تصمیم گیری ها باید  کتر عالمه  دا
مسوول  نهادهای  ترانزیت،  کشورهای  مقصد،  مبدا، 

بین المللی و پولیس نقش داشته باشند.
به  کشور  جمعیت  از  نیمی  حدود  گفت  عالمه  کتر  دا

کرده اند. نحوی شرایط دشوار مهاجرت را تجربه 
در  گفت  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت  معین 
کشور  سال های 2002 تا 2008 حدود 6 میلیون مهاجر به 
برگشتند اما این روند در سال های بعد از آن به دالیلی 

گرایید. کندی  به 
گفت: »با آن که دولت افغانستان  کتر عالمه هم  چنان  دا
در سال های اخیر در زمینه مهاجرت دست آورد داشته و 
دولت رسیدگی به امور مهاجرین را از اولویت  های اساسی 
خود می داند، اما میزان منابع و بودجه اختصاص یافته 
موضوع  پیچید گی  و  گستردگی  اهمیت،  زمینه  با  دراین 
مجدد  ادغام  برنامه های  و  نداشته  تناسب  مهاجرین 

که انتظار می رود نهادهای دولتی افغانستان در  کرد 
تطبیق این استراتژی موفق شده و زمینه های رشد و 
گفت  بنات  کتر  دا سازند.  مساعد  را  جوانان  انکشاف 
با  زمینه  این  در  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  که 
نهادهای دولتی افغانستان همکاری نزدیک خواهد 

داشت.
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معینیت 
کار باالی استراتژی ملی جوانان خبر می دهد  حالی از 
را  جوانان  ملی  پالیسی  گذشته  سال  اداره  این  که 
روی  نیز  جوانان  ملی  پالیسی  در  بود.  کرده  تدوین 
زمینه های  ساختن  فراهم  شغلی،  فرصت های  ایجاد 
نهادهای  در  مشارکت  صحت،  تعلیمی،  و  تحصیلی 
کید شده بود.  دولتی و غیردولتی و هم چنین ورزش تا
که این پالیسی مورد تطبیق  اما هنوز مشخص نشده 

گرفته است یا خیر. قرار 

امکان پذیر  وزارت  این  اجرایی  نقش  بدون  مهاجرین، 
نیست.«

کاری و استراتژی های این معینیت  کتر عالمه برنامه  دا
و  بین المللی  سازمان های  گفت  و  کرد  تشریح  نیز  را 
موقت  و  بشردوستانه  کمک های  ارایه  به  بیشتر  ملی 

می پردازند. 
مهاجرین،  وضعیت  به  رسیدگی  گفت  عالمه  کتر  دا
روند  تقویت  مهاجرت،  بحران  موثر  مدیریت 
دوامدار،  و  داوطلبانه  به صورت  بازگشت کنندگان 
رسیدگی  بازگشت کنندگان،  مجدد  ادغام  روند  تسهیل 
موثر  خدمات  ارایه  داخلی،  بی جا شدگان  وضعیت  به 
افغان های  با  موثر  روابط  تامین  اجتماعی،  و  حقوقی 
کشورهای میزبان  کسب توافق  ج و تالش برای  مقیم خار
جمله  از  مهاجرین  تدریجی  و  داوطلبانه  بازگشت  برای 

اهداف استراتژیک این معینیت است.

اولیه این وزارت به شمار می رفت. 
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان هم چنان افزود با بیش 
بیش  و  دیگر  کشورهای  در  افغان  مهاجر  میلیون   6 از 
مهاجرین  وزارت  تشکیل  بازگشت کننده،  میلیون   6 از 

پاسخگوی نیازمندی ها نبود.
بازگشت  زمینه  »در  گفت:  بلخی  عالمی  حسین  سید 
کشورهای  دست  در  تصمیم گیری  اختیار  مهاجرین 
به گونه ای  باید  وزارت  این  و  است  مهاجرین  میزبان 
کشورها  آن  تصمیم گیری  روی  که  کند  سیاست گذاری 

اثرگذار واقع شود.«
که  کاری نیاز بود  وزیر مهاجرین افزود برای انجام چنین 
سطح تشکیل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از 

کیفی افزایش یابد. کمی و  نظر 
ما  گر  »ا گفت:  هم چنان  بلخی  عالمی  حسین  سید 
اما  باشد،  پررنگ  ادارات  در  زنان  نقش  که  بخواهیم 
نمادین نباشد، باید زنان تحصیل کرده و دانا و توانمند 
دست  هدف  به  بتوانیم  تا  بگماریم  کار  به  ادارات  در  را 

یابیم.« 
گفت حضور موثر زنان فقط می تواند با حضور زنان  وی 
توانا و قوی و نیرومند تامین شود و زمنیه حضور زنان در 

بخش های رهبری نیز فراهم شود.
برای  که  افزود  عودت کنندگان  و  مهاجرین  امور  وزیر 
به صورت  ادارات  در  زنان  نمادین  نقش  کردن  تبدیل 
ارتقای  به  ادارات  رهبری  در  واقعی  و  اثر گذار  نقش 

ظرفیت آن ها توجه شود.
کتر عالمه، معین تازه تقرر شده وزارت  در همین حال دا
گفت معضل  مهاجرین و عودت کنندگان در این مراسم 
وارد مرحله حساسی  افغان در سطح جهانی  مهاجرین 
می کند  ایجاب  مشکل  این  حل  و  مدیریت  است.  شده 
سطح  در  همکاری  و  مشترک  تصمیم های  مشوره ها،  تا 

گیرد. بین المللی صورت 

استراتژی ملی جوانان، هرگاه جوانانی به دلیل ضعف 
زمینه  دولت  بازمانند،  تحصیل  ادامه  از  اقتصادی 
رایگان  هم  یا  و  ویژه  تخفیف های  با  را  تحصیل شان 
می کند.  فراهم  غیردولتی  و  دولتی  موسسات  در 
افزود  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معین 
مرفه  زندگی  یا داشتن  و  کار  یافتن  برای  که  جوانانی 
نیز،  می شوند  اخراج  دو باره  و  رفته  کشور  از  ج  خار به 
و  کشور  داخل  در  تحصیل شان  برای  برنامه هایی 

گرفته است. ایجاد فرصت های شغلی در نظر 
کتر بنات، رییس صندوق جمعیت  در همین حال، دا
این  که  می گوید  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 
امور  با معینیت  تهیه استراتژی ملی جوانان  نهاد در 
دارد.  همکاری  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جوانان 
جوانان،  باالی  سرمایه گذاری  که  گفت  بنات  آقای 
کید  می تواند بازدهی خیلی زیاد داشته باشد. وی تا

معین امور پناهندگان وزارت مهاجرین 
کرد کار  آغاز به 

داکتر عالمه هم  چنان گفت: 
»با آن که دولت افغانستان در 
سال های اخیر در زمینه مهاجرت 
دست آورد داشته و دولت 
رسیدگی به امور مهاجرین را از 
اولویت  های اساسی خود می داند، 
اما میزان منابع و بودجه اختصاص 
یافته دراین زمینه  با اهمیت، 
گستردگی و پیچید گی موضوع 
مهاجرین تناسب نداشته و 
برنامه های ادغام مجدد مهاجرین، 
بدون نقش اجرایی این وزارت 
امکان پذیر نیست.«

داکتر کمال سادات، معین امور 
جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ 
می گوید که هدف اصلی ساختن 
ی ملی برای جوانان،  استراتژ
فراهم  ساختن زمینه های 
تحصیل و کار برای جوانان در 
کشور و هم چنین منسجم کردن 
برنامه های پراکنده و جداگانه 
نهادهای داخلی و بین المللی در 
راستای توجه بیشتر به جوانان 
است. به گفته او، کار باالی تهیه 
ی از شش ماه پیش  این استراتژ
ودی  آغاز شده و قرار است به ز
نهایی شود و مورد اجرا قرار 
گیرد.

ایجــــــاد بیـش 
از یک میلیون 
فرصت شغـلی 
برای جــوانان 
در پنـــج ســال 
آینــــــــــــــــــــــــده
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شورای حراست از ثبات قبال اعالم کرده بود که 
ی جرگه  عنعنه  ای نیست و می خواهد  طرفدار برگزار

سران حکومت وحدت ملی توافق نامه ای را که 
پیش از انتخابات امضا کرده بودند، تطبیق کنند. 

شورای حراست از ثبات خواستار اصالح نظام 
ونیک،  انتخاباتی، توزیع شناس  نامه های الکتر
ی انتخابات های شورا  های ولسوالی ها و  برگزار

مجلس نمایندگان شده بود.

ناکامی سران حکومت وحدت ملی در اعمال 
اصالحات سیاسی و تطبیق توافق نامه ای 

ی حکومت امضا کرده  که پیش از تحویل گیر
ی از سیاستمداران را به طمع  بودند، بسیار

انداخته است تا از این ناکامی رییس جمهور و 
ی کنند. رییس اجرایی بهره  بردار

حکومت  تشکیل دهنده  جناح  دو  هر  کرزی  حامد  از 
وحدت ملی هراس دارند. پس از سفر اخیر رییس جمهور 
که در جلسه  محمد اشرف غنی به قندهار و بی  نظمی ای 
خ داد، هواداران فیسبوکی  بزرگان عشیره ای ر با  ایشان 
و  کرزی  آنان حامد  تاختند.  کرزی  به حامد  کتر غنی  دا
را  قندهار  پولیس  فرمانده  اچکزی،  عبدالرزاق  جنرال 
کردند.  اشرف غنی  رییس جمهور  به  کی  هتا به  متهم 
کتر  که حمالت لشکر فیسبوکی هواداران دا بعید نیست 
کرزی و فرمانده پولیس قندهار، به اشاره  غنی به حامد 

گرفته باشد.  ارگ صورت  
مشاور  سانچارکی،  فاضل  سیدحسین  هم  پیش  روز  دو 
اتهام  فیسبوکش  صفحه  در  اجرایی  رییس  فرهنگی 

توسط  که  افغانستان  صلح  کرات  مذا روند 
کشور منطقه تسهیل می شود، بار دیگر  چندین 
طالبان  توسط  صلح  مستقیم  گفتگوهای  رد  با 
برخورده  مانع  به  افغانستان،  دولت  با  افغانی 
است. طالبان افغانی در اعالمیه  اخیر خود روی 
ح  که از مدت ها پیش مطر چندین پیش شرطی 
شامل  که  کرده اند  کید  تا دیگر  بار  بودند،  کرده 
نیز  افغانستان  از  تمامی سربازان خارجی  خروج 
گروه می گوید: تا زمانی که سربازان  می شود. این 
نام  پایان ندهند،  افغانستان  خارجی به اشغال 
طالبان از فهرست سیاه بین المللی حذف نگردد 
گفتگوها بی نتیجه  و زندانیان طالب آزاد نگردند، 

هستند.
بین  آینده  هفته  در  صلح  کرات  مذا بود  قرار 
صلح  چهار جانبه  گروه  و  طرف  یک  از  طالبان 
متحده  ایاالت  و  چین  کستان،  پا )افغانستان، 
گردد.  آغاز  کستان  پا در  دیگر،  طرف  از   امریکا( 
گفتگوها فقط بعد از یک دور،  گذشته این  سال 
افغانستان  استخبارات  که  پاشید  هم  از  زمانی 
دو  در  را  طالبان  رهبر  محمد عمر  مال  مرگ  خبر 

کرد. سال قبل اعالم 
کرات را نیز به  کستان این دور مذا امکان دارد پا
اعالمیه طالبان درست  باشد.  انداخته  مخاطره 
که سرتاج عزیز،  چند روز بعد از آن صادر می شود 
اعتراف  یک  در  کستان  پا ملی  امنیت  مشاور 
طالبان  روی  هنوز  کستان  پا که  کرد  بیان  نادر 
گروه  افغانی تاثیر به سزایی دارد، زیرا رهبری این 
گونه  هر  کشور  این  قبال  دارد.  قرار  کستان  پا در 

ادعای تاثیر برطالبان را رد می کرد.
روابط خارجی صحبت  که در جلسه ای روی  او 
این  در  که  کسانی  می کنم  »فکر  گفت:  می کرد 
طالبان  که  می دانند  دارند،  گاهی  آ موضوع 
کستان  پا حرف  به  همیشه  شرایط،  بهترین  در 
نفوذ  آن ها  بر  ما  کنون  ا ولی  نداده اند  گوش 
و  می باشد  کستان  پا در  رهبری شان  زیرا  داریم 
می شوند  برخوردار  طبی  خدمات  از  هر از گاهی 
بنا  کستان اند.  پا در  نیز  فامیل های شان  و 
می توانیم از این اهرم های فشار استفاده نموده 

کره بکشانیم.« و آن ها را به میز مذا
کستان  پا ملی  امنیت  مشاور  گفته  این 

کاوش فردوس 

از  پیش  که  را  توافق نامه ای  ملی  وحدت  حکومت 
شورای  کنند.  تطبیق  بودند،  کرده  امضا  انتخابات 
حراست از ثبات خواستار اصالح نظام انتخاباتی، توزیع 
انتخابات های  برگزاری  الکترونیک،  شناس  نامه های 
بود.  شده  نمایندگان  مجلس  و  ولسوالی ها  شورا  های 
خواندن  فرا  از  را  خودش  حمایت  هم چنان  شورا  این 
و  قانون  این  تعدیل  برای  اساسی  قانون  لویه جرگه 
کرده  اعالم  نخست وزیری  به  اجرایی  ریاست  تبدیل 
ملی  وحدت  حکومت  سران  موارد  این  تمام  به  بود. 
تعهد دارند و سند مکتوب این تعهد را هم پیش از احراز 

کردند.  کرزی منتشر  قدرت از حامد 
عنعنه ای  جرگه  طبل  بر  که  است  مدت ها  کرزی  اما 
کرزی در این باره اظهار نظر علنی  می کوبد. شخص حامد 
آقای عبدالکریم خرم،  به  نزدیک  اما رسانه های  نکرده، 

ح برگزاری  رییس دفتر رییس جمهور پیشین، بارها از طر
سیاسی  بن بست  از  عبور  برای  عنعنه ای  لویه جرگه 
خورشیدی  آینده  سال  میزان  ماه  از  پس  احتمالی 
حامد  زبان  را  خرم  آقای  بسیاری ها  کرده  اند.  حمایت 
از  خرم  آقای  حمایت  اعالم  بنابراین  می دانند،  کرزی 
کمیتش  حا زمان  در  کرزی  حامد  لویه جرگه  عنعنه ای، 
عنعنه ای  خودش  قول  به  جرگه های  برگزاری  به  هم 
را  جرگه ها  نوع  این  بار  چندین  و  بود  عالقه مند  خیلی 
از  یکی  که  گفت  باری  او  سخنگویان  از  یکی  خواند.  فرا 
بوده  جرگه ها«  »سنت  احیای  کرزی،  دست آوردهای 
احیای  تالش  در  کرزی  دیگر  بار  که  نیست  بعید  است. 
کرزی  این »سنت« باشد. زلمی رسول از نزدیکان حامد 
وقتی  باشد،  ثبات  از  حراست  شورای  عضو  که  بود  قرار 
نکرد  برگزاری جرگه  عنعنه ای حمایت  ح  از طر این شورا 

کشید.  زلمی رسول از شورای حراست از ثبات پا پس 
کامی سران حکومت وحدت ملی در اعمال اصالحات  نا
که پیش از تحویل گیری  سیاسی و تطبیق توافق نامه ای 
کرده بودند، بسیاری از سیاستمداران را  حکومت امضا 
کامی رییس جمهور و  به طمع انداخته است تا از این نا
گر شورای حراست از  کنند. ا رییس اجرایی بهره  برداری 
ح حامد کرزی را مبنی بر برگزاری جرگه  عنعنه ای  ثبات طر
پس ازماه میزان سال آینده خورشیدی بپذیرد، درد سر 
کالنی برای حکومت وحدت ملی درست می شود. حامد 
که در شورای حراست از  کرزی و سیاستمداران مشهوری 
ثبات حضور دارند، توان برگزاری راهپیمایی ها وزیر فشار 

قرار دادن حکومت وحدت ملی را دارند. 
مورد  که  می کند  تصور  ظاهرا  ملی  وحدت  حکومت 
حکومت  سران  است.  جهانی  جامعه  بی دریغ  حمایت 
که کشورهای عضو  وحدت ملی حتما به این نظر هستند 
که را بخواهند این حکومت را به  ناتو جلو سیاستمدارانی 
کردن روی  چالش بکشند، می گیرد. اما صرف حساب باز 
حکومت  نجات  راه  نمی تواند  جهانی  جامعه  حمایت 
ملی  وحدت  حکومت  نجات  راه  باشد.  ملی  وحدت 
که سران این حکومت پیش  تطبیق توافق نامه ای است 
کردند، بر مبنای این  کرزی امضا  از احراز قدرت از حامد 
کمیسیونی  توافق نامه باید نظام انتخاباتی اصالح شود، 
آید  میان  به  اساسی  قانون  تعدیل  ح  طر نوشتن  برای 
شورا های  و  نمایند گان  مجلس  انتخابات  برگزاری  با  و 
ولسوالی ها، زمینه برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی 
اصالحات  ملی  وحدت  حکومت  سران  گر  ا شود.  فراهم 
که  دارد  وجود  آن  احتمال  نگیرند،  جدی  را  سیاسی 
مطالبه  برگزاری جرگه عنعنه ای یا انتخابات زود هنگام، 
گیرد و با توجه  مورد حمایت سیاستمداران بیشتری قرار 
ملی،  وحدت  حکومت  از  اجتماعی  نارضایتی های  به 

کالنی برای این حکومت درست شود. درد سر 

را  خود  اعتماد  چین،  و  امریکا  متحده  ایاالت 
باالی نیت اسالم آباد از دست خواهند داد.«

افزایش  به خاطر  که  کرده اند  تعهد  هم  طالبان 
حمالت  کشور،  در  خارجی  نیروهای  شمار 
و  روزها  در  احتماال  کنند.  شروع  را  بیشتری 
افغانستان  امنیتی  وضعیت  آینده  هفته های 
کستان  کمی بدتر شود که می تواند فشار را روی پا

افزایش دهد.
که ثبات منطقه وابسته به  کنیم  نباید فراموش 
کستان  پا و  می باشد  صلح  روند  نتیجه  همین 

کند. باید موضع روشن و واضح اتخاذ 

سانچارکی  آقای  کرد.  وارد  کرزی  حامد  به  سنگینی 
حکومت  شکاف های  می خواهد  کرزی  که  نوشت 
وحدت ملی عمیق شود. مشاور فرهنگی ریاست اجرایی 
می کند  تالش  که  کرد  متهم  را  کرزی  آقای  هم چنان 
فاضل  شود.  کام  نا این  از  بیشتر  ملی  وحدت  حکومت 
سال ها  او  است.  عبداهلل  کتر  دا نزدیکان  از  سانچارکی 
کار می کند. بسیار بعید است  کتر عبداهلل  با دا که  است 
چراغ  بدون  کرزی  حامد  به  ایشان  حمله  فیسبوکی  که 

سبز رییس اجرایی انجام شده باشد. 
کرزی در جلسه سران »شورای حراست از ثبات«  حضور 
تشکیل دهنده  جناح های  نگرانی  شدت  به  شاید 
بیفزاید.  پیشین  رییس جمهور  از  ملی  وحدت   حکومت 
در  دیگرش  نزدیک  یاران  و  رسول  زلمی  با  همراه  کرزی 
تا حال  از ثبات« حضور یافت.  جلسه »شورای حراست 
کرزی و مقام های »شورای حراست از ثبات«  دفتر حامد 
سران  جلسه  در  پیشین  رییس جمهور  حضور  مورد  در 
این شورا نامه خبری یا توضیحیه ای مطبوعاتی منتشر 
از  ثبات  شورای  به  کرزی  شدن  نزدیک  اما  نکرده اند، 
شورای  نظرات  کرزی  حامد  یا  نیست،  خالی  حال  دو 
نظرات  شورا  این  یا  است،  پذیرفته  را  ثبات  از  حراست 

کرده.  کرزی را قبول  حامد 
که طرفدار  کرده بود  شورای حراست از ثبات قبال اعالم 
سران  می خواهد  و  نیست  جرگه  عنعنه  ای  برگزاری 

است.  آورده  به وجود  را  زیادی  پرسش های 
کستان هنوز روشن  پا از جانب  بیان  انگیزه  این 
در  کستان  پا موضع  تقویت  هدف،  گر  ا نیست. 
گر  زمینه باشد، آشکارا شکست خورده است. اما ا
هدف  به  را  تیر  باشد،  صلح  روند  تخریب  هدف 

زده است.
حضور  آشکارای  پذیرفتن  با  این  بر  عالوه 
کشور،  این  در  افغانی  طالبان  خانواده های 
گفته می شد،  کستان آنچه را قبال در این مورد  پا
گروه طالبان از حمایت  که:  رسما پذیرفته است 
براین  عالوه  است.  برخوردار   کستانی  پا مقامات 
از  کشور  این  که  است  کرده  تایید  کستان  پا
گروه، به طالبان خوب  سیاست دسته بندی این 
هدف  را  کستان  پا منافع  که  غیر دولتی  )عوامل 
که  غیر دولتی  )عوامل  بد  طالبان  و  نمی گیرند( 
کستان را به نحوی هدف قرار می دهند(  منافع پا

پیروی می کند.
به خاطر  افغانی  طالبان  هم  استراتژیک  نظر  از 
قرار  فشاری  هیچ  زیر  صلح،  روند  به  پیوستن 
در  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان  از  ندارند. 
گروه پیروزی های زیادی در  یک سال قبل، این 
جبهه  نظامی داشته اند: فعالیت های شورشیان 
هزار  ده  حداقل  رکورد  با  گذشته  سال  یک  در 
قابل  به صورت  تروریستی،  و  واقعه  امنیتی 

مالحظه ای افزایش یافته است.
هر  به  پیوستن  از  طالبان  گروه  اخیر  امتناع 
کرده است.  کستان را ضعیف  گفتگویی، موقف پا
کشور  این  که  تعهداتی  به  باتوجه  منظر  این  از 
گر نتواند پای  کرده است؛ ا کنفرانس  در چندین 
دچار  شدیدا  بکشاند،  کره  مذا میز  به  را  طالبان 

ُافت اعتبار خواهد شد.
کابل نارضایتی های  سخنان سرتاج عزیز، اما در 
کستان  پا و نقش  گفتگوها  از پیشرفت  را  زیادی 
به وجود  کره  مذا میز  به  طالبان  کشاندن  در 
که  می کنند  ادعا  بسیاری ها  است.  آورده 
ک  اشترا برای  توصیه  طالبان  جز  به  کستان  پا
اعمال  آن ها  باالی  را  واقعی  فشار  کرات،  مذا در 
کارشناس  و  خبرنگار  احمد رشید،  نمی کند. 
گر جنگ  گفته است: »ا مسایل افغانستان اخیرا 
کستان،  پا متحدین  شود،  بیشتر  افغانستان  در 

کرات صلح افغانستان توسط پاکستان احتمال سبوتاژ مذا

که طی یک ونیم سال با  قای غنی برای دومین بار است  آ
قای غنی در یک  کستان می رود. آ اعتماد تمام به طرف پا

کرد تا همکاری های اطالعاتی را در  مرحله با شتاب تمام تالش 
کستان افزایش دهد. این  قالب تفاهم نامه استخباراتی با پا

تفاهم با اعتراض هایی wپس از یک دور فضای مملو از تنش، 
کشور آغاز شد.  فصل جدیدی در روابط دو 

 نویسنده: ُعمیرجمال
 برگردان: مبارز بصیر

 منبع: دیپلومات

کالن آسیب خواهد زد. کستان را در سطح  شکست روند صلح در افغانستان اعتبار پا

دو شنبه 24 حوت 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2338 

زی و جرگه عنعنه ای کر
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فریدون آژند

5سال نهم    شماره مسلسل 2338 دو شنبه 24 حوت 1394     

که  را  اجساد  این   1371 سال  زمستان  در  خود  نگارنده 
با  است.  دیده  بودند  شده  نمایان  خاک برداری  زمان  در 
بررسی های اولیه مشخص شد که این ها جز کسانی بودند 
بازداشت  وقت  رژیم  توسط  هرات  حوت   24 قیام  در  که 
البته  بودند.  شده  اعدام  و  محاکمه  صحرایی  به صورت  و 
داشت  قرار  صفر  تخت  حوض  کنار  در  که  اجسادی 
یک  فاصله  در  دسته جمعی  گور های  اصل  و  بود  اندک 
پارک تخت صفر و چند صد متری  کیلومتری شمال  شرق 
مزار خواجه عبداهلل انصاری قرار دارد که امروز به نام مزار 
شهدای گمنام یاد می شود و هر ساله مراسم بزرگداشت از 
حماسه 24 حوت در این منطقه برگزار می شود. در مورد 
این که همه هراتی ها  با  قیام 24 حوت  آمار کشته شدگان 
یک صدا 25 هزار نفر عنوان می کنند، ولی هیچ گاه از سوی 

با خیابان آزاری در این رقابت ارایه کرده اند. 
که  می گوید  ویکند«  »ُکد  نهاد  موسس  هاشمی  جمشید 
یک نرم افزار قابل دانلود در موبایل، زنان را کمک خواهد 

پارک تفریحی تخت صفر از محدود پارک های درون شهر 
هرات است که قدمت زیاد دارد. این پارک قبل از کودتای 
هفت ثور یکی از مهم ترین تفریح گاه های مردم هرات بود. 
افغانستان  در  را  قدرت  مجاهدین  که   1371 سال  در  اما 
محدود  درخت  چند  جز  پارک  این  از  گرفتند،  به دست 
خرابه ای  به  را  پارک  این  جنگ  بود.  نمانده  باقی  چیزی 
تبدیل کرده بود. از همان سال 1371 یکی از وظایف قول 
اردوی آن زمان که مقر آن در جوار تخت صفر بود، احیای 
دوباره این پارک بود. در کنار حوض بزرگی که در حاشیه 
شمالی این پارک ساخته شده، صفه ای هست که هم چنان 
را  این صفه  اطراف  تنها  و  است  مانده  باقی  دست نخورده 
جمعی  دسته  گور  صفه  این  زیر  در  کرده اند.  سنگ کاری 

عده   ای از شهروندان هرات قرار دارد. 

متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره  کابل:  8صبح، 
امریکا اعالم کرده که پس از این زنان افغان می توانند برای 
پایان دادن به خیابان آزاری از یک نرم افزار جدید موبایل 

استفاده کنند.
این اداره در اعالمیه ای می گوید که سه تن از زنان افغان 
که از طریق برنامه »پروموت« تحت آموزش قرار گرفته  اند، 
نرم افزار  یک  از  استفاده  با  که  کرده اند  طرح  مفکوره ای 
جدید موبایل می توان به خیابان آزاری زنان در افغانستان 

پایان داد.
در این اعالمیه آمده است: »این نرم افزارها که در جریان 
اداره  اقتصاد  در  زنان  برنامه  نویسی  کد  مسابقه  اولین 
امریکا طراحی شده  اند، به زنان امکان  انکشاف بین المللی 
می دهند تا وقوع خیابان آزاری و محل وقوع آن را در همان 
یا سایر  خانواده  اعضای  دوستان،  یا  دهند،  گزارش  لحظه 
و  مطلع ساخته  کتبی  پیام  از طریق  را  افزار  نرم  کاربران 

تقاضای کمک نمایند.«
برنامه زنان در اقتصاد در همکاری با نهاد »کد ویکند« که 
اپلیکیشن در  و  افزار  نرم  نهاد طراحان  بزرگترین  اولین و 
را برگزار کرده اند.  افغانستان می باشد، مسابقه کد نویسی 
و  طرح ها  افغانستان  سراسر  از  افزار  نرم  طراح  تیم  نه 
مفکوره های خود را برای اپلیکیشن های موبایل برای مبارزه 

کدام نهادی مستند سازی نشده است. اما همه به این مساله 
اتفاق نظر دارند که تلفات مردم بیش از حد بوده است. زیرا 
روز  چند  در  هرات  مختلف  قریه های  مردم  از  تن  هزاران 
قیام به شهر هرات آمدند و دیگر هرگز برنگشتند. نخستین 
پشتون  ولسوالی  مربوط  سلیمی  قریه  در  قیام  جرقه های 
زرغون شعله ور شد. مردم این قریه در مقابل عمال رژیم 
که برای فرستادن مردم به کورس های سواد آموزی از زور 

استفاده می کردند، قرار گرفتند. 
در نتیجه درگیری تعدادی از مردم و تعدادی از این عمال 
کشته شدند. به دنبال آن زمزمه مخالفت در مقابل رژیم از 
روز  در سحرگاه  و  بلند شد  دیگر  قریه های  کنار  و  گوشه 
به دنبال  و  قریه سلیمی  پنج شنبه 24 حوت 1357 مردم 
شهر  سوی  به  گویان  اهلل اکبر  مسیر  قریه های  دیگر  آن 

کرد تا با این نوع از بی عدالتی اجتماعی در جامعه افغانی 
مبارزه کنند. وی افزود: »این مسابقه به زنان افغان فرصتی 
می دهد تا برای حل مشکالتی که نه تنها آن ها، بلکه کل 

نیرو های  از  حرکت کردند. حکومت محلی سریعا گروهی 
پولیس آن زمان را برای سرکوب مردم فرستاد. نخستین 
درگیری ها در منطقه دروازه قندهار که در حاشیه جنوبی 
نیرو های  قساوت  مشاهده  داد.  رخ  دارد،  قرار  هرات  شهر 
دولتی در مقابل مردم نه تنها از حضور مردم کم نکرد که 

بر تعداد آنان افزود. 
مردم از گوشه و کنار شهر نیز با قیام کنندگان یک جا شدند 
رسیده  گوش شان  به  قیام  خبر  که  نزدیک  قریه های  از  و 
بود، گروه گروه به سوی شهر هرات حرکت کردند. به دلیل 
این که هیچ گونه ابزاری برای مقابله با تانک ها و نفر بر های 
در  بود.  باال  شدت  به  مردم  تلفات  نداشت،  وجود  دولتی 
منطقه پای حصار هرات که ارگ تاریخی اختیار الدین در 
آن قرار دارد، یک تانک دولتی تا زمانی  که مردم آن را آتش 

زدند، صد ها قیام کننده را به خاک افگند. 
قیام لحظه به لحظه اوج می گرفت. مردم توانستند ساختمان 
چند  تصرف  هم چنان  و  کنند  تصرف  را  هرات  شهر داری 
باز  ولی  ساخت.  مسلح  را  مردم  از  تعدادی  پولیس  حوزه 
هم در مقابل نیرو های مسلح دولتی به حساب نمی آمدند. 
دو روز هم چنان ادامه داشت. در روز سوم حکومت محلی 
هرات با مشوره مشاوران روسی در مقر فرقه هفدهم هرات 
یک سره  بیشتر  سرکوب  با  را  قیام  کار  تا  گرفتند  تصمیم 
کنند. در این زمان یک تعداد از افسران درون فرقه دست 
و  روسی  مشاوران  حضور  محل  نخست  و  زدند  قیام  به 
فرار  به  آنان مجبور  را گلوله باران کردند که  فرمانده فرقه 

از فرقه شدند. 
و یک جا  قیام کننده،  افسران  به دست  فرقه  از سقوط  پس 
شدن با مردم، شهر برای دو روز به دست مردم افتاد. رژیم 
که از ابعاد گسترده قیام به شدت ترسیده بود، نیروی مجهز 
هم چنان  و  فرستاد  هرات  سوی  به  قندهار  از  تانک ها  با 
افسران  هرچند  داشت.  وجود  بی وقفه  نیز  هوایی  حمالت 
قیام کننده تالش کردند تا قیام را برای تداوم آن مقداری 
بودن  پراکنده  به دلیل  مامول  این  ولی  کنند.  رهبری 
از  دولتی  تانک های  با هجوم  و  نشد  برآورده  قیام کننده ها 

قندهار به هرات قیام منجر به شکست شد. 
پس از سقوط قیام 24 حوت تازه تصفیه نیرو های قیام کننده 
بدون  داشتند،  قرار  قیام  راس  در  که  کسانی  شد.  آغاز 
هیچ گونه محاکمه ای به طور مخفی شبانه در منطقه ای که 
حاال به شهدای گمنام مسما شده اعدام شده و در گور های 
بزرگ که توسط بلدوزر های کنده شده بود دفن می شدند. 
روحانی های  سرمایه دار  ها،  محلی،  متنفذین  حتا  دولت 
به  نیز  نمی دانستند،  مفید  خود  آینده  برای  که  را  مطرح 
بهانه دست داشتن در قیام از بین بردند. به گفته تعدادی از 
شاهدان عینی قیام، برای اعدام افراد هیچ گونه میکانیزمی 
وجود نداشت و حتا یک خردضابط نیز می توانست تعدادی 

را اعدام کند. 
قرار  زمان  فرقه هفدهم آن  فرامرز خان که در داخل  باغ 
برای  است،  شده  ایکو  پارک  به  تبدیل  حاال  و  داشت 
نجات یافتگان پس از قیام یادآور خاطرات تلخی است. در 
این باغ هر شب بعد از یک تحقیق کوچک عده ای دست ها 
و چشمان شان بسته شده و دیگر هرگز روشنی زندگی را 
از  پس  دسته جمعی  گور های  از  بخشی  این که  با  ندیدند. 
احتمال  هم  هنوز  ولی  شد.  آشکار  و  کشف   1371 سال 
آن  در  قیام کنندگان  که  نیز  دیگر  دسته جمعی  گور های 
هراتی ها  خانه های  در  هنوز  و  دارد  وجود  باشند  خفته 
قیام 24 حوت  از  است که پس  زده  دیوار  به  عکس هایی 

هیچ گاه اثری از آنان مشاهده نشده است.

جامعه را متاثر می سازد، دست به ابتکار و خالقیت بزنند.«
و  نرم افزار»حریم«  طراحان  نیکو  الینا  و  شفایی  فاطمه 
فرشته حبیب زی طراح نرم افزار»جامعه امن« برندگان این 
مسابقه کد نویسی شده اند. اداره انکشاف بین المللی ایاالت 
متحده امریکا می گوید که این سه کد نویس یک تیم را 
و  کامل  اپلیکیشن  یک  طراحی  برای  و  می دهند  تشکیل 
خواهند  دریافت  را  دالری   4400 بودجه  نقص  و  بی عیب 

کرد.
امریکا  بین المللی  انکشاف  اداره  رییس  اسمیت  هربرت 
که  می گوید  گفته  تبریک  زن  سه  این  به  افغانستان،  در 
حکومت ایاالت متحده نسبت به محو خشونت علیه زنان 
خیابان  که  گفت  همچنین  وی  می باشد.  متعهد  عمیقا 

آزاری از رایج ترین اشکال سو رفتار می باشد. 
آقای اسمیت افزود: »ما امیدواریم که این تکنالوژی برای 
بر  آمدن  فایق  برای  را  ارزشمندی  ابزار  یک  افغان  زنان 
آن  با  خویش  روزانه  زندگی  در  که  آزاری  خیابان  معضل 
علیه  کاهش خشونت  موجب  و  دهد  قرار  هستند،  مواجه 

زنان در این جامعه شود.«
برنامه زنان در اقتصاد که بخشی از پروژه »پروموت« اداره 
به  را  کدنویسی  مسابقه  است،  امریکا  بین المللی  انکشاف 
عنوان بخشی از اهداف بزرگ تر به منظور بهبود، دسترسی 
و  مدنی  جامعه  اقتصاد،  در  دختران  و  زنان  مشارکت  و 

آموزش مطرح کرده است. 
در  افغانستان  در  آزاری  خیابان  با  مقابله  برای  نرم افزاری 
آزاری  که خیابان  گرفت  قرار خواهد  استفاده  مورد  حالی 
در کشور به عنوان یک معضل بزرگ برای زنان و دختران 

مبدل شده است.

24 حوت 
و حماسه ای که ماندگار شد 

استفاده از یک نرم افزار موبایل
 برای پایان دادن به خیابان آزاری در افغانستان

مردم از گوشه و کنار شهر نیز با 
قیام کنندگان یک جا شدند و از قریه های 
نزدیک که خبر قیام به گوش شان رسیده 
بود، گروه گروه به سوی شهر هرات 
حرکت کردند. به دلیل این که هیچ گونه 
ابزاری برای مقابله با تانک ها و نفر بر های 
دولتی وجود نداشت، تلفات مردم به 
شدت باال بود. در منطقه پای حصار هرات 
که ارگ تاریخی اختیار الدین در آن قرار 
دارد، یک تانک دولتی تا زمانی  که مردم 
آن را آتش زدند، صد ها قیام کننده را به 
خاک افگند. 
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با آن که چند روز محدود به جشن باستانی نوروز باقی نمانده 
مورد  اجناس  خرید  به  حاضر  افراد  کم تر  امسال  اما  است، 
نیاز شان از بازار ها، مارکیت های بزرگ و دیگر محل های فروش 

می باشند. 
ساعت درست دوی بعد ظهر را نشان می دهد. در رضایی سنتر 
که یکی از بازار های مشهور در پل سرخ کابل می باشد و در 
پنج طبقه دکان های بی شماری وجود دارد، اما از این تعداد 
دکان ها فقط شش یا هفت دوکان به روی خریداران باز اند که 

آن هم خریدار ندارند،  متباقی یا خالی اند و یا بسته.
د کانداران و فروشندگان بازار کوته سنگی نیز از کم رنگ بودن 
بازار  که  می گویند  و  گفته  سخن  نوروز  آستانه  در  فروشات 

مانند سال گذشته از رونق خوبی برخوردار نمی باشد. 
که  نیست  کابل  سرخ  پل  بازار  و  کوته سنگی  بازار  تنها  این 
فروشندگان آن داد از کم رنگ بودن بازار می زنند، بلکه یکی 
از بازار هایی که قبال از ازدحام خوبی برخوردار بود، ولی اکنون 

سرد و خاموش است، بازار دهن باغ شهرآرا می باشد. 

طرح های  اقتصادی  مدیریت  عالی  شورای  کابل:  8صبح، 
انکشاف ساحه آزاد اقتصادی باریک آب و ایجاد اداره قوه کار 

را تصویب کرده است.
این  که  می گوید  خبر  این  اعالم  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
اقتصادی  مدیریت  عالی  شورای  جلسه  در  روزشنبه  طرح ها 
که تحت رهبری رییس جمهور برگزار شده بود، تصویب شده 

است.
تیم  باید  که  است  گفته  جلسه  این  در  غنی  جمهور  رییس 
منظور  به  مختلف  سکتورهای  نمایندگان  حضور  با  مشترک 
اقتصادی  آزاد  ساحه  انکشاف  منظور  به  زمین  قیمت  تعیین 
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د کانداران  از  بسیاری  که  مشکل سبب شده  دو  این  و  است 

د کان های شان را رها کنند و در خانه بی کار بنشینند.«
در سرای که او کار می کند، به تعداد 17 دوکان وجود دارد، 
و  شده  خالی  د کان  هفت  تعداد  به  اخیر  هفته  چند  در  اما 

د کانداران دست از کار کشیده اند. 
در همین حال، وحید اهلل یکی از رخت فروشان بازار کوته سنگی 
کابل که از چنین وضعیت ناراضی به نظر می رسید، با نا امیدی 
گفت: »چهار روز می شود که حتا یک متر تکه نیز به فروش 
می باشد.  زیان  به  باالیم  نیز  د کان  کرایه  حتا  نرسانیده ام. 
روز  چند  مشکل  تنها  فروشات  عدم  و  بازار ها  بودن  کم رنگ 
اخیر نیست، بلکه بیش از یک سال است که ما در بی کاری به 

سر می بریم و بازار ها رو به سقوط می باشد.«
به گفته او، با وجودی که ساعت یازده پیش از چاشت می باشد، 
ولی تا حال یک خریدار نیز به د کانش مراجعه نکرده است؛ با 

آن که نوروز نیز پیشرو است.
بابت  از  افغانی  هزار   18 مبلغ  ماهانه  این که  از  می افزاید  او 
کرایه د کان می پردازد، در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد. اگر 
وضعیت این طور ادامه پیدا کند، او دیگر توان پرداخت کرایه 
د کان را نخواهد داشت و مجبور می شود تا به زودی د کانش 

را بسته کند.
کابل  سخی  کارته  باشندگان  از  یکی  نازیه  دیگر  سوی  از 
می گوید: »با وجودی که ده ها چیز برای خرید نیاز دارم، اما 
ما  هفت نفری  خانواده  نیازمندی  رفع  که  ندارد  وجود  پولی 
شود. حتا تا کنون که بیش از شش روز به سال نو باقی نمانده، 
نتوانسته ام برای اطفالم لباس نوروزی بخرم. این موضوع مرا 

خیلی می رنجاند.«
به گفته او،  شوهرش در دولت کار می کند و مبلغ هشت هزار 
را  افغانی  هزار  چهار  تنها  مبلغ  این  از  و  دارد  معاش  افغانی 
به کرایه خانه می دهد و متباقی را هم به مشکل خرچ خانه 

می کند.
بروز ضعف اقتصادی در کشور کارشناسان را نیز نگران ساخته 

و هشدار می دهند که نباید وضعیت چنین دوام کند.
سید مسعود مسعود، استاد دانشگاه می گوید: »با بیرون شدن 
افغانستان و در حقیقت نوع استقاللیت  از  قوت های خارجی 
در دفاع و استقاللیت در رهبری اقتصاد افغانستان و کاهش 
بی اندازه سرمایه که با موجودیت قوت های خارجی افغانستان 
شکل گرفته بود، ضربه کالن اقتصادی و اجتماعی به خصوص 
ضربه اقتصادی را در سال های 2014،  2015 متقبل شدیم و 
حتا در سال 2016 که در جریان آن قرار داریم، ضربه هایی 

خواهیم خورد.«
او با نگرانی می گوید: »دوام چنین وضعیت باعث نگرانی است؛ 
چون من فکر می کنم بد تر از این نخواهد بود. همین لحظه 
خانواده ها درآمد خود و حتا جای کار خود را از دست داده و 
پایین بودن مصرف باعث شده است که حتا کسب و کار در 

بازار کم شود.«
به باور استاد مسعود، تقاضا در بازار وجود ندارد و این موضوع 
قابل  وارد می شود که  اطفال  به  زنان  از  بعد  قوی ترین ضربه 

نگرانی است.
افغانستان  گذشته  سال  دو  در  که  وجودی  »با  می افزاید:  او 
به هدف های  تاسف  با  برخی موفقیت های کالن داشته، ولی 
است.  نرسیده  آن  به  داشت  اقتصادی  لحاظ  از  که  معینی 
در  تولیدی  فابریکه های  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 
شهرک های صنعتی کشور سقوط کرده و این امر سبب شده 

است تا بر تعداد بی کاران نیز افزوده شود.«

تحرک  ایجاد  روی  دولتی  عاید  بجای  آب،  باریک  اقتصادی 
اقتصادی سکتور خصوصی تمرکز خواهد کرد. به گفته او، به 
هر اندازه ای که تحرک اقتصادی افزایش یابد به همان اندازه 

زمینه های کاری مساعد می گردد.
کار  قوه  اداره  ایجاد  تصویب طرح  به  اشاره  با  رییس جمهور 
نیز گفت که حکومت کار، توانایی و ظرفیت سکتور خصوصی 
را ارزیابی می کند و قوه کار روی پر نمودن خالهایی تمرکز 

خواهد کرد که در آن سکتور خصوصی عالقمندی ندارد.
وی تاکید کرد که در مورد کار و توانایی، اولویت ها و ساحات 
اداره قوه کار یک طرح مشخص ترتیب شود تا ساحات تحت 

پوشش آن مشخص گردد.
فیصله  اقتصادی  مدیریت  عالی  شورای  جلسه  در  همچنین 
شده تا برای پاک کاری شهر کابل به شکل ربع وار از قوه کار 
هرچند  که  گفته  اند  جلسه  شرکت کنندگان  شود.  استفاده 
حفظ، مراقبت و پاکسازی شهر کابل وظیفه شهرداری است، 

اما قوه کار دراین راستا باید همکاری نماید.
رییس جمهور غنی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی نیز از 
آغاز کار عملی شماری از پروژه های زیربنایی به شمول چند 

بند آبی نیز خبر داده است.
و  آب  انرژی  وزارت  ریاست جمهوری،  اعالمیه دفتر  براساس 
طرح اعمار بیست و نه بند آبی بزرگ، متوسط و کوچک را در 
این جلسه ارایه کرده و رییس جمهور از وزارت مالیه خواسته تا 
در زمینه فراهم آوری منابع مالی برای این پروژه ها اقدام کند. 
پروژه های  عملی  کار  آغاز  منظور  به  که  می گوید  غنی  آقای 
زیربنایی از جمله اعمار بندها نظربه تعادل و امکانات موجود 

باید اقدام خواهد شد.
جلسه  در  نیز  اجراییه  رییس  عبداهلل  عبداهلل  همین حال،  در 
کمیته تدارکات ملی گفته است که ابتدا پروژه های انکشافی 
پروژه های  کار  عبداهلل،  آقای  گفته  به  شوند.  بندی  اولویت 
دارای اولویت با درنظرداشت امکانات موجود بدون تعلل باید 

آغاز شود.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

خانمم  که  شوم  بیرون  خانه  از  می خواستم 
گفت.  و  رساند  در  دم  را  خودش  سرعت  با 
به  هیچ  و  شد  نزدیک  نو  سال  مردکه  او 
که  است  وقت  چند  زن  گفتم  نیستی.  فکر 
میته  انجام  مغزمه  کار  مه  معده  گشنگی  از 
این  به  مه  گفت  می مانه.  آدم  به  فکر  کجا 
به  نو  در سال  باید حداقل  نمیفهمم  چیز ها 
بود  نزدیک  باشیم.  داشته  میوه  هفت  خانه 
زمین بیفتم . گفتم: خانم جان مه هفت میوه 
اگر  دیدم  خواب  در  حالی  تا  جایی  یک  را 
ببینم سکته  را  بیداری یکجا هفت میوه  در 
کم  را  میوه اش  چند  یک  نمی شه  می کنم. 
نمی شه.  میوه  دو  یا  میوه  به سه  مثال  کنی. 
هفت  نکن  بازی  مسخره  زد  فریاد  خانم 
است.  ما  اجداد  رسومات  و  رسم  جز  میوه 
بوده.  پیسه دار  خیلی  اجدادت  گمانم  گفتم 
با  نزدیک  نرسید.  میراث  چیزی  ما  به  چرا 
بود. گفت  را کشیده  ناخن هایش چشم هایم 
باید هفت میوه بیاری. از سر ناچاری گردن را 
کج کردم و گفتم دعا کو زن که کدام بیچاره 
پیسه  بند شوه یک کم  ما  کارش در بخش 
زیر میزی گیرم بیایه که هفت میوه شما را 
تهیه کنم. در غیر از او امیدی نیست. خوب 
حالی این هفت میوه شما شامل چی ها است. 
خانم سریعا کاغذی را در دستم گذاشت. نگاه 
کردم لیست طویل تر از هفت میوه بود. شروع 

به خواندن لیست کردم.
چهارمغز یک کیلو : گفتم زن می دانی چهار 
هفت صد !  کیلوی  است.  چند  کیلوی  مغز 
به  دفعه ای  یک  هفت صد  عمرم  به  مه 
از  چهارمغز  عوض  به  نمی شه  نبوده.  جیبم 
زد  فریاد  خانمم  کنی.  استفاده  توت خشک 
نیست.  میوه  هفت  کو  فکر  نباشه  چهارمغز 
شماره بعدی مربوط به پسته بود آن هم یک 
کیلو گفتم خانم به خدا یک ماه پیش خانه 
رییس رفته بودم سر میزش پسته مانده بود. 
یک  هفته  انداختم.  جیبم  به  را  دانه اش  ده 
تا  می چوشم  و  می اندازم  دهانم  در  را  دانه 
بیخی بشاره. بیا از همو پسته  ها شش هفت 
خیر  از  و  بنداز  را  همین ها  مانده  دانه اش 
پسته تیر شو که خریده نمی تانم. در شماره 
بعدی جناب بادام تشریف داشت. گفتم زن 
آمدم  خواستگاری ات  به  که  دالیل  از  یکی 
این بود که شنیده بودم که چشم های بادامی 
داری  که او هم دروغ برآمد. بعد از او دیگه 
روی بادام و چشم بادامی را ندیدم. بادام زیاد 
و  شو  پیاده  شیطان  خر  از  بیا  است.  قیمت 
هفت میوه را توسط دو سه میوه تنظیم کن. 
من  به  تهدید  نشانه  به  جارو  دسته  بار  این 
سنجد  لیست  بعدی  میوه  شد.  داده  نشان 
بود. از خوشحالی یک چیغ زدم و طرف دفتر 
گذشته.  نو  سال  از  روز  دو  حاال  افتادم.  راه 
میوه  هفت  برایش  می آید  ما  خانه  هرکس 
می آوریم. وقتی می پرسند در هفت میوه تان 
سنجد  بادامی ،  سنجد  می گویم:  است،  چی 
پسته ای ، سنجد چهارمغزی ، سنجد کشمشی 

و الی آخر. 

هفت میوه غریبانه 

بازار های بی رونق
 در آستانه نوروز

تصویب دو طرح اقتصادی
 در شورای عالی مدیریت اقتصادی

 سهیال وداع خموش
»با  می گوید:  آرا  شهر  باغ  دهن  فروشندگان  از  یکی  نوراهلل 
اما  مانده،  باقی  نو  سال  به  هفته  یک  از  کم تر  که  وجودی 
فروشات مانند سال های قبل، اصال وجود ندارد و ما نمی توانیم 
حتا کرایه دکان، پول صرفیه برق و پول سرای دار را پرداخت 

کنیم.«
به گفته او، این وضعیت بعد از برگزاری انتخابات بروز کرده و 

روز به روز وضع اقتصادی مردم رو به خرابی می رود. 
نا امنی  خانواده ها،  اقتصاد  بودن  ضعیف  »ضمن  می افزاید:  او 
نیز سبب شده است که کار و بار سقوط کرده و بازار ها سرد 
با زن  بیرون می شوم،  از خانه  بی رونق شود. هر روزی که  و 
که  نیستم  مطمین  چون  می کنم،  خدا حافظی  خود  فرزند  و 
در ختم روز دوباره آنان را ببینم. هر لحظه احساس می کنم 
از  یکی  شاید  مرد.  خواهم  انفجار  حادثه های  از  یکی  در  که 
دلیل های سقوط بازار ها در کابل همین موضوع نا امنی باشد.«

ضمن  در  و  کفش فروشان  از  یکی  میرویس  حال  همین  در 
بازار دهن باغ کابل می گوید: »از  منشی یکی از سرای ها در 
بازار وجود ندارد و از سوی دیگر کرایه دکان ها بلند  یک سو 

باریک آب کار کند. به گفته آقای غنی، این اقدام باعث خواهد 
شد تا از یک طرف سکتور خصوصی تشویق به سرمایه شود و 

از جانب دیگر دولت نیز عایدی بدست آورد.
آزاد  ساحه  نیازمندی  که  می افزاید  همچنین  جمهور  رییس 
اقتصادی باریک آب به آب و برق نیز مورد بررسی قرار گیرد. 
تا  نیز خواسته  بانک جدید  انکشاف کابل  اداره  از  آقای غنی 
بخاطر مدیریت این ساحه به گونه مشترک با مشاور اقتصادی 
عالی  شورای  به  مشخصی  پیشنهادات  جمهوری  ریاست 

مدیریت اقتصادی ارایه کند.
اشرف غنی می گوید که حکومت در پروژه انکشاف ساحه آزاد 
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جمعیت بزرگی از فعاالن فمینیست به شمول مهاجران 
سکسیسم  علیه  و  آمده  گرد  آلمان  کولن  شهر  مرکز  در 
کردند. این مظاهره صلح آمیز هم چنان علیه  تظاهرات 
تبعیض نژادی رو به رشد پس از رویداد سال نو در این 

کشور بود.
و  پرچم ها  تظاهرات کنندگان  دویچه وله،  گزارش  به 
»هر  می داند:  شعار  و  داشتند  همراه  به  را  تابلوهایی 
بله  می روم،  که  هرجایی  و  می پوشم  لباس  که  طوری 
خود  از  معترض  گروه  این  نه.«  یعنی  نه  و  بله،  یعنی 

گذاشتند. کولن آلمان به نمایش  تنوعی خاص در شهر 
سازمان های  و  کردی  زنان  معترضان  این  میان  در 
داشتند.  شرکت  نیز  سکسیسم  علیه  افغان  و  سوریایی 
در حاشیه این تظاهرات حضور پررنگ پولیس به چشم 

می خورد.
محل  در  که  وله  دویچه  خبرنگار  توماس  فلیکس 
این  کنندگان در  تظاهرات حضور داشت، شمار شرکت 
می گوید:  کرده  برآورد  نفر  هزار  چهار  حدود  را  تظاهرات 
شرکت  گردهمایی  این  در  که  کسانی  تمام  کل  »در 

کردند.« کردند، به صورت مسالمت آمیز تظاهرات 
کولن و در  کهنه شهر  کلیسای  این تظاهرات در نزدیکی 
برگزار شد، جایی  ایستگاه مرکزی قطار این شهر  مقابل 

گروهی از مردان  که در جریان مراسم جشن شب سال نو 
ک کننده در جشن به آزار و  جوان در میان هزاران اشترا
پی  در  پی  سرقت های  به  دست  پرداخته،  زنان  اذیت 

گفتاری انجام دادند. زده و حمالت جنسی و بدنی و 
گروهی بازرسان  در شب سال نو و در پی این تعرضات 
از  را  جنایی  شکایت   1120 حدود  که  گفتند  کولن  شهر 

کرده اند. قربانیان این رویدادها دریافت 
قربانیان  اظهارات  براساس  که  کردند  اعالم  مقامات 
کشورهای شمال  کثرا عرب زبان و از  مردان حمله کننده ا

افریقا بودند.
احساسات  و  خشونت ها  از  موجی  حمالت  این  پی  در 
بعدا  که  چرا یافت،  گسترش  آلمان  در  مهاجران  ضد 
که بسیاری از مظنونان پیشینه مهاجرت  مشخص شد 

داشته اند.
کولن برخی از اعتراضات و  پس از رویداد شب سال نو در 

کولن به درگیری انجامید. مظاهرات در 
بخش های  از  فیمینیسم«  »اصالح  سازمان دهی  گروه 

مختلف جنسیتی تشکیل شده است.
گروه در وبسایتش نوشته است: »ما به این عقیده  این 
ضد  می تواند  تنها  ما  فمینیستی  دیدگاه  که  هستیم 

نژادپرستی و ضد امپریالیستی باشد.«

رنج  فصل  پایان  نوروز  اساطیری،  روایات  از  برخی  طبق 
در  است.  نوا ها  و  شور  و  شادمانی ها  دوران  آغاز  و  اندو  و 
ایام  با  همزمان  ما  سرزمین  مردمان  باستان،  روزگاران 
ابزار های  از  یکی  و  می پرداختند  میله  و  جشن  به  نوروز 
شادمانی و طرب شان در شب و روزهای نوروزی، برگزاری 
گون بود.  گونا محافل موسیقی و اجرای آهنگ ها و الحان 
کنونی( موسیقی  در قلمرو ایران باستان )یعنی افغانستان 
از جایگاه ارجمندی برخوردار بوده است. محافل رسمی 
برپا  الحان  اجرای  و  موسیقی  با  بزمی  و  رزمی  از  اعم 

می شده است. 
کرد سراینده ای این غزل ساز 

کرد دف و چنگ و نی را هم آواز 
که امروز روزیست با فرو داد

کیقباد  )فردوسی( که رستم نشسته است با 
از ورود اسالم و فرهنگ عربی در خراسان، موسیقی  پس 
گرایید. در قرن سوم هجری حکیم فارابی  مدت ها به انزوا 
به انگیزه احیا ی مجدد موسیقی در خراسان اسالمی و به 
کتاب هایی  گردانش، اقدام به تالیف  درخواست یکی از شا
کتابش  کرد. او خود در باره انگیزه تالیف  در باره موسیقی 

چنین می نگارد:
که پیشینیان  کردی هنر موسیقی را آنچنان  »اظهار عالقه 
باب  این  در  خواستی  من  از  و  بشناسی  کرده اند  تصویر 

کتابی ساده و قابل فهم عموم برای تو بنگارم... .
مفقود  موسیقی  در  )پیشینیان(  آنان  نوشته های  منتها 
امر  این  است.  شده  ترجمه  بد  عربی  زبان  به  یا  و  گشته 
کتاب ها ذکر  که می توان برای نقص این  تنها دلیلی است 
که من خواست تو را در تالیف این  کرد. بدین سبب است 

کتاب پذیرفتم.«
کتاب در باره موسیقی از سوی محمد فارابی  تالیف چهار 
هجری،  چهارم  و  سوم  قرن  یگانه  فیلسوف  و  حکیم 
فرهنگ دوست  کان  نیا نزد  در  هنر  این  جایگاه  از  نشان 

پدیدآوران  نگاه  از  و  کم 
کامال  موسیقی  عرصه 

پنهان است. 
بازار،  آشفته  این  در 
گرامی ام  دوست 
و  تحصیل کرده  هنرمند 
جوان آقای عزیز سیرت 
به  را  آلبومی  تازگی  به 
به  ملودی«  »شهر  نام 
موسیقی  عالقه مندان 

کرده است.  هدیه 
شهر  »البوم  برآمدن   
آستانه  در  ملودی« 

هنر  و  موسیقی  بازار  برای  درخشانی  ارمغان   1395 بهار 
متفاوت  رویکرد  آلبوم  این  در  سیرت  می آید.  حساب  به 
قلم  این  است.  داده  نشان  خود  از  موسیقی  به  علمی  و 
اثر  این  هنری  خاص  تکنیک های  عرصه  در  داوری  از 
در  سیرت  آقای  کادمیک  ا تحصیالت  به  و  است  ناتوان 
گزینش  و  بعد محتوایی  از  و فقط  دارد  اعتماد  این حوزه 
اشعار و ترانه ها می تواند به ارزیابی این اثر بپردازد. از این 
آلبوم های  فاخرترین  و  بهترین  از  یکی  ملودی  شهر  زاویه 
که شاید با توجه  کشور است  سال های اخیر بازار موسیقی 
گزینش شعرهای خوب آن بتوان آن را در ردیف انواع  به 
کرد.  طبقه بندی  فارابی  نظر  مورد  موسیقی  سوم  و  دوم 
سیرت  خود  ساخته های  از  آلبوم  این  ترانه های  تمام 
گی های برجسته این اثر محسوب  است و این یکی از ویژ
شده  انتخاب  ح  شر این  به  آلبوم  این  شعرهای  می شود. 

است:
»مرا عمری« و »صبح دالویز« از فریدون مشیری،

 »خداوندا« از زنده یاد مهدی اخوان ثالث،
 »همیشه در خیال من« از سیمین بهبهانی، 

کبیر موسیقی  کتاب  ک بوده است.  و هنرپیشه این آب و خا
عرصه  در  بی بدیل  منابع  از  یکی  هنوز  فارابی،  ارزشمند  اثر 
موسیقی ملل است. هم چنان این اهتمام به موسیقی در آثار 
گرد ابوریحان یعنی ابوعلی سینا به صورت برجسته ای مورد  شا

توجه است. 
جهان  در  فلسفی  نگاه  که  سینا  ابن  از  پس  متاسفانه  اما 
یافت،  غلبه  ما  عالمان  بر  فقهی  نگاه  و  رفت  محاق  به  اسالم 
کم به فراموشی سپرده شد. و سخن به  کم  علم موسیقی نیز 
که موسیقی و ابزار االت آن را جزیی از محرمات  کشید  جایی 
از  موثق  حدیثی  یا  و  قرآنی  آیه  هیچ  حالی که  در  پنداشتند. 
ندارد.  وجود  موسیقی  مطلق  حرمت  بر  اسالم  گرامی  پیامبر 
دیگر  مانند  می تواند  هم  موسیقی  اسالم  عقالنی  منطق  در 
مردود،  محتوایش  به  توجه  با  هنری  و  پیام رسانی  ابزارهای 

مقبول یا لغو و خنثا باشد. 
گاهی  آ و  معرفت  ابزار های  از  یکی  را  موسیقی  فارابی  حکیم 
 .1  : می کند  تقسیم  دسته  سه  به  را  موسیقی  فارابی  می داند. 

نشاط انگیز2. احساس انگیز و 3. خیال انگیز
یعنی موسیقی یا تنها به انسان حس نشاط و شادی می بخشد 
سازد.  سیراب  را  او  زیبا شناسانه  و  هنری  حس  آن که  بدون 
حس  و  هست  نیز  احساس بر انگیز  نشاط انگیزی  بر  افزون  یا 
زیبا شناسانه و هنری مخاطب را نیز ارضا می کند. و یا علی رغم 
آن دو، قوه خیال شنونده را نیز به تحرک و پویایی وا می دارد. 
قوه خیال در نزد فارابی تقریبا همان قوه تفکر است. یعنی از 
که قوه تفکر و تامل را  نظر فارابی برترین نوع موسیقی آن است 

در انسان بیدار سازد.
نشر  و  پخش  رسانه ها  از  روز  و  شب  که  ما  روزگار  موسیقی 
می شود، اغلب از جنس نشاط انگیزی یعنی نوع اول موسیقی 
نیز  نشاط انگیزی  این  که  تاسف  با  و  است.  فارابی  نظر  مورد 
رقص،  و  تصویر  یعنی  غیر موسیقایی  ابزارهای  توسط  اغلب 
کیفیت موسیقی. نوع دوم و سوم موسیقی  انجام می شود نه 
کشور ما بسیار  مورد نظر فارابی در جهان امروز و به خصوص در 

»مادر سالم« از ابوطالب مظفری،
 »شراب« از حسین آذرمهر، 

»درد و داغ« از میرزا نادم قیصاری 
گیالنی،  گلچین   »باز باران« از 

کنی آغیل خوره مو« محمد سعیدی و ترانه که شار  »بیه 
 »چشمان قشنگ« از سروده های خود عزیز سیرت. 

در  که  است  به گونه ای  شده  انتخاب  ترانه  های  و  شعرها 
دست  از  را  خویش  لذت  شدن  شنیده  بار  سه  دو  یا  و  یک 
بار چهارم  گوش دادن  با  تازه،  از شعرها  نمی دهند و برخی 
و  غرابت  و  می شود  آشنا  و  مفهوم  شنونده  برای  پنجم  و 
از  نیز  کمپوزها  بودن  نو  می روند.  دست  از  بیگانگی شان 
بار  شنیدن  در  شنونده  شاید  برخوردارند.  گی  ویژ چنین 
برقرار  تنگاتنگی  ارتباط  آهنگ ها  با  نتواند  خیلی  نخست 
که بشنود حتما از آن  کند اما بار دوم و سوم )و دیگر بارها( 
که این  لذت خواهد برد. نکته پایانی آن که طبیعی می نماید 
آلبوم شاید خیلی مورد استقبال عموم مردم قرار نگیرد اما 
که در نزد نخبگان از مقبولیت عام برخوردار  تردیدی نیست 

خواهد شد. 

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91097640 

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 to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field to 
participate in the bidding process for” Printing of Calendar and Notebooks for Rule of Law project in 
Kabul 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 March 2016, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
در  (Rule of Law)حاکمیت قانونپروژه  بهابچه وکتانتقال جنتری چاپ و نمودن  قراردادداوطلبی برای در پروسه 

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

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    آدرس الکترونیک به2016 مارچ1۴بجه تاریخ  ۴ به ساعت

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هاینوټ: ارسال کاپی   
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که آتش بس متزلزل در بخش هایی از سوریه وارد  در حالی 
صلح  کرات  مذا تازه  دور  آستانه  در  و  شده  هفته  سومین 
سوریه، جبهه النصره، با تسلط بر شماری از قرارگاه های 
ارتش  این  غربی  جنگ افزار  توقیف  مدعی  آزاد،  ارتش 

شده  است.
جبهه النصره، شاخه سوریه ای القاعده، بامداد یک شنبه 
ارتش  کنترول  تحت  مقرهای  توانسته است  حوت،   ۲۳
کنترول  به  ادلب  والیت  از  بخش هایی  در  را  سوریه  آزاد 

خود درآورد.
گزارش رویترز، رامی عبدالرحمان  به نقل از رادیو فردا و به 
لندن  در  آن  مقر  که  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان  مسوول 
افراد  از  شماری  النصره  جبهه  نیروهای  می گوید  است، 

گرفته اند. ارتش آزاد را نیز به اسارت 
میانه روی  معارضین  مهم  جناح های  از  یکی  آزاد  ارتش 

که مورد حمایت غرب است. سوری به حساب می آید 
که  اسیران ارتش آزاد، اعضای لشکر ۱۳ این نیرو بوده اند 
که از  همراه با آنها، مقادیری موشک های ضد تانک نیز 

گرفته بودند، بدست جبهه النصره افتاده  است. غرب 
در  السود،  احمد  فرماندهی  زیر  آزاد  ارتش   ۱۳ لشکر 
حساب توییتری این نیرو از دست دادن بخشی از ساز و 
کرده اما توضیح بیشتری نداده  برگ نظامی خود را تایید 

 است.
جبهه  که  است  آمده   دیگر  یافته  انتشار  خبرهای  در  اما 

کشور  این  خارجه  امور  وزارت  از  اسراییل  وزیر  نخست 
گروه ۱+۵ را در مورد آزمایش موشکی  کشورهای  خواست، 

اخیر ایران زیر فشار بگذارند.
بنیامین  اسراییل،  رادیو  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
نتانیاهو در نشست دولت خود در بیت المقدس با اظهار 
را نقض  ایران »توافق برجام  آزمایش موشکی اخیر  این که 

کرده است« خواستار »تنبیه« ایران در این ارتباط شد.
کشورهای  که  نیست  قبول  قابل  نتانیاهو،  گفته  به 
»اقدام  این  با  ایران  با  کره کننده  مذا طرف های  و  جهان 

کنار آیند. تحریک آمیز« ایران 
گذشته  سپاه پاسداران ایران روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
از  را  اف«  »قدر-  و  اچ«  »قدر-  بالیستیک  موشک های 
آب های  در  مکران  سواحل  سوی  به  شرقی  البرز  کوه های 

کرد. دریای عمان شلیک 
این نخستین شلیک موشک های بالیستیک ایران بعد از 

سال ۲۰۱۲ بود.

کودک به  کشیده اند و یک  کمپ ایدومنی خیمه ها نم  در 
بیماری عفونی »هپیتاتA« مبتال شده است. آتن امیدوار 
وضعیت  این  به  هفته  یک  عرض  در  بتواند  که  است 
پایان دهد. یونان بر شدت تالش هایش افزوده تا آوارگانی 
کمپ  به  دارند،  اقامت  ایدومنی  موقت  کمپ  در  که  را 
زردی  بیماری  مورد  دو  تشخیص  دهد.  انتقال  مجهزتری 
از  نگرانی ها  ایدومنی،  کمپ  در  ای«  »ِهپاتیت  یا   A نوع 
شدت  را  کمپ  این  در  همه گیر  بیماری های  شیوع  خطر 

بخشیده است.
گزارش دویچه وله، هنوز هم در ایدومنی تقریبا 12 هزار  به 
تن در خیمه ها به سر می برند. پس از چند روز بارش باران 
گل آلود است. بسیاری از  کشیده اند. زمین تر و  خیمه ها نم 

حکومت بشار اسد و هیات معارضین میانه روی سوری 
دور  با  است،  سعودی  عربستان  ریاض  در  آن  مقر  که 

کرده اند. گفتگوها موافقت  جدید 
۲۱ حوت پایان پنجمین سال آغاز شورش های سوریه بود 
که به جنگی خونین و به شدت پرتلفات با ویرانی های 
عظیم و جا به جایی میلیون ها تن از مردم سوریه و بحران 

آوارگان سوری در اروپا انجامید.
در  ملل متحد  ویژه سازمان  نماینده  استفان دی میستورا 
در  صلح  برقراری  برای  خود  اسالف  از  که  سوریه  امور 
که در  کرده  است  کید  سوریه مصمم تر به نظر می رسد، تا
شش ماه آینده باید قانون اساسی جدید سوریه برقرار و 
یک  تا  ریاست جمهوری  و  پارلمانی  مجدد  انتخابات 

کشور برگزار شود. سال و نیم دیگر در این 

گفت، وزارت امور خارجه دولت خود را  بنیامین نتانیاهو 
گروه ۱+۵ را در  کرده  است تا تماس ها با دولت های  مامور 

مورد این عملکرد ایران شدت بخشد.
با  ارتباطی  موشکی اش  آزمایش های  که  دارد  کید  تا ایران 
برجام و تعهدات این دولت به سازمان ملل و طرف های 
کره کننده بر سر برنامه هسته ای ایران ندارد؛ اما اسراییل  مذا
کالهک اتومی  مدعی است این موشک ها قابلیت حمل 

دارند.
در همین حال، فرماندهان سپاه پاسداران ایران در روزهای 
برای  ایران  که موشک های دوربرد  کردند  کید  تا رزمایش 

اسراییل طراحی شده است.
سپاه  هوا-فضای  فرمانده  حاجی زاده  امیرعلی  هم چنین 
که موشک های ایران متعلق به فلسطین،  گفت  پاسداران 

سوریه و همه ملت های مظلوم است.
سفیر  دنون،  دانی  پست،  جروزالم  گزارش  به  همزمان 
اسراییل در سازمان ملل متحد در نامه ای به شورای امنیت 
شورا  نشست  اولین  در  موضوع  این  شدن  مطرح  خواهان 

شده  است.

ای« در یک دختر نه ساله تشخیص داده شده و روز شنبه 
در یک فرد دیگر.

باعث عفونت حاد جگر  می تواند  ای«  »ِهپاتیت  ویروس 
شود و عمدتا از طریق آب آشامیدنی آلوده سرایت می کند. 
مسووالن در این میان با استفاده از الری، آب آشامیدنی به 

ایدومنی انتقال می دهند.
با تالش آی وی وی، هنرمند چینی یک پیانوی سفید در 
کمپ قرار داده شد تا یک زن جوان سوریایی بتواند برای 
وی  آی  بنوازد.  پیانو  جا  این  سال ها  از  پس  بار  نخستین 
که هنر می تواند بر  گفت: »این به جهان نشان می دهد  وی 

کند.« جنگ غلبه 
این  از  دیدار  از  پس  آلمان  کار  اسبق  وزیر  بلوم،  ُنرِبرت 
کم بر آن را »حمله ای به بشریت«  کمپ، وضعیت وخیم حا
که  کشورهای مرکزی و شرق اروپا  کرد. او از اتریش و  اعالم 
کرده بودند،  برای بستن مرزها در امتداد مسیر بالقان تالش 

انتقاد نمود.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان  گفته  به 
گذشته، تقریبا 5 هزار آواره از  »یو ِان اچ سی ِار« در سه روز 
طریق ترکیه به جزایر یونان رسیده اند. طبق این اطالعات 
8200 آواره در جزایر یونان به سر می برند و شمار مهاجران 
در یونان در حال حاضر مجموعا به بیش از 42 هزار مهاجر 

می رسد.

بیشتر  االقصی«  »جند  گروه  و  النصره 
قرارگاه های لشکر ۱۳ و زرادخانه آن در اطراف 

کنترول خود درآوردند. »معرةالنعمان« را به 
»حمله  به  را  آزاد  ارتش  النصره  جبهه 
شهرک  در  النصره  قرارگاه های  به  غافلگیرانه« 
شمال  در  ادلب  والیت  در  »معرةالنعمان« 
شماری  که  کرده  تایید  و  متهم  سوریه  غرب 
آزاد  ارتش  اسارت  به  نیز  النصره  نیروهای  از 

درآمده اند.
نخستین  یادبود  مناسبت  به  جمعه  روز 

در  تظاهراتی  سوریه،  شورش های  آغاز  در  ادلب  کشته های 
مرکز این والیت برگزار شده بود.

که  که بر اساس تفاهمی  نبردهای تازه ادلب در حالی است 
گذشته با میانجی گری امریکا و روسیه و ضمن موافقت  ماه 
آمد،  میانه روی سوری بدست  معارضین  و هیات  اسد  بشار 
کشور برقرار  از ۱۳ روز پیش آتش بسی در بخش هایی از این 

کان تداوم یافته  است. کما که  شده 
گروه تروریستی  در همین حال، آتش بس شامل جبهه النصره، 
که از نظر سازمان ملل نیز تروریستی  گروه هایی  داعش و دیگر 

هستند، نمی شود.
در  آن،  در  النصره  جبهه  برتر  دست  با  ادلب  جنگ های 
کرات  که قرار است امروز دور جدید مذا گرفته  حالی صورت 

گرفته شود. صلح سوریه در ژنیو سویس از سر 

از  ایران  بنیان گذار  خمینی  روح اهلل  آیت اهلل  معروف  جمله 
گفته بود، »اسراییل باید از صفحه  که  گذشته  حدود چهار دهه 
بدنه  بروی  و  شده  ترجمه  عبری  زبان  به  شود«،  محو  روزگار 
»اقتدار والیت«  آزمایش  در  دوربرد شلیک شده  موشک های 

نقش بسته بود.

کنند، چون هنوز امیدوارند  آوارگان نمی خواهند این جا را ترک 
که مرز با مقدونیه باز شود.

که مسوول تامین  دیمیتریس ویتساس، معاون وزیر دفاع یونان 
فرستنده  یک  با  مصاحبه  در  است،  آوارگان  اسکان  و  نیازها 
را  آوارگان  می کنند  سعی  مسووالن  که  گفته  یونانی  تلویزیونی 
کشور مراجعه  که به سرپناه هایی در مناطق دیگر  کنند  متقاعد 
که در عرض یک هفته  گفت: »من امیدوارم  کنند. او در ادامه 
خشونت  از  که  این  بدون  شود،  داده  پایان  وضعیت  این  به 

استفاده شود.«
حکومت یونان با نشر اعالمیه هایی به زبان های عربی، فارسی 

کشی فرا می خواند. کوچ  کمپ را به  کنان این  و پشتو، سا
آمده  می شود،  توزیع  آوارگان  میان  در  که  اعالمیه ها  این  در 
مواد  یونان سرپناه،  بسته است.  مقدونیه  با  یونان  »مرز  است: 
شما  از  ما  می گذارد...  شما  اختیار  در  طبی  کمک  و  غذایی 
به  و  کنید  همکاری  یونانی  مقام های  با  که  می کنیم  خواهش 

کنید.« کمپ های )دیگری( مراجعه 
که مسووالن، مهاجران را در بندرها  کرد  حکومت یونان اعالم 
که سفرشان را به  و جزایر متوقف می کنند و از آن ها می خواهند 

ایدومنی ادامه ندهند.
کمپ، نگرانی از خطر شیوع  به خاطر شرایط بد بهداشتی در 
به  رسیدگی  مسووالن  می یابد.  افزایش  عفونی  بیماری های 
»ِهپاتیت  بیماری عفونی زردی  که روز جمعه  گفتند  صحت 

وه مخالف دولت سوریه با هم درگیر شدند گر دو 

نتانیاهو خواستار »تنبیه« ایران شد 

کمپ ایدوِمنی یونان در تالش بستن 

 

ادامه انتقادها از دونالد ترامپ 

عقب نشینی از یک شهر عراق

در پی لغو سخنرانی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در 
کلینتون، از نامزد های  گو و تنش های پیش آمده، هیالری  شیکا
به  را  او  ریاست جمهوری،  انتخابات  برای  دموکرات   حزب 

کرده است. ایجاد »یک حریق عمدی سیاسی« متهم 
کیسیک، دیگر نامزدهای حزب  کروز، مارکو روبیو و جان  تد 
جمهوری خواه نیز به انتقاد از ترامپ پرداخته ولی در عین حال 

کرده اند. تی را متوجه رسانه ها نیز  حمال
برای  جمهوری خواهان  پیشتاز  نامزد  ترامپ،  آقای  سخنرانی 
به  گو  شیکا در  جمعه  شامگاه  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
درگیری هایی  آن،  از  پیش  ساعاتی  از  شد.  لغو  امنیتی  دالیل 
بین هواداران و مخالفان او آغاز شده بود و پس از لغو آن نیز، 

خشونت هایی در محل رخ داد.
تا دیگر  از خود حزب جمهوری خواه  ترامپ  مخالفان دونالد 
مانند  مواردی  به  متهم  را  او  سیاسی،  گروه های  و  جریان ها 

کنی و ایجاد تنش های اجتماعی می کنند. نفرت پرا
هیالری  فرانسه  خبرگزاری،  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
انتخابات  برای  دموکرات  حزب  پیشتاز  نامزد  کلینتون، 
گوگرد  گر با  گفته است »ا ریاست جمهوری، با اشاره به ترامپ 
کنترولش را نداری.« که توان  کنی، آتشی راه می اندازی  بازی 
یک  ایجاد  نیست،  رهبری  نامش  کار  »این  است:  افزوده  او 

حریق عمدی سیاسی است.«
کروز، رقیب اصلی ترامپ در  در حزب جمهوری خواه نیز، تد 
دیگر  کیسیک،  جان  و  روبیو  مارکو  درون حزبی،  انتخابات 
کرده اند. نامزدها، او را به ایجاد »فضای مسموم« سیاسی متهم 
روزنامه واشینگتن پست می گوید این سه نامزد جمهوری خواه 
تبدیل  »هرج ومرجی«  به  کنون  ا مسوم«  »فضای  این  می گویند 

که بر صفحه شبکه های تلویزیونی پخش می شود. شده 
از سوی دیگر دونالد ترامپ می گوید اظهارات تند او در مورد 
مهاجران، مکزیکی تبارها یا مسلمانان، درگیری ها و وقایع اخیر 
گفته دسته ای »اراذل و اوباش  را به وجود نیاورده است. ترامپ 

سازمان دهی شده« مسوول تنش ها هستند.

گروه تروریستی داعش، از شهر ُرطبه در غرب والیت  نیروهای 
کردند. انبار عراق عقب نشینی 

گفته است  یک فرمانده ارشد ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه 
 ۳۸۰ در  ُرطبه  شهر  از  کامل  طور  به  داعش  گروه  نیروهای  که 
استحکامات  به  و  کرده  نشینی  بغداد، عقب  کیلومتری غرب 

کشیده اند. خود در شهر قایم در مرز عراق و سوریه پا پس 
کشور می گویند  این  نظامی  منابع  از  نقل  به  عراقی  رسانه های 
تروریستی  گروه  اشغال  از  کامل  آزادی  آستانه  در  انبار  والیت 

داعش است.
دولتی  تلویزیون  در  شده  منتشر  برآوردهای  آخرین  اساس  بر   
کشور، عمدتا در مناطق  ک این  عراق، حدود یک چهارم خا

گروه داعش است. شمال و شمال شرقی، هنوز در اشغال 
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