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صدای  داشتن  به  موفق  هرگز  مجلس  در  زنان 
و  زنان  مطالبات  به  رابطه  در  حتا  واحد 
زمانی که  می آید  یادم  نشده اند.  حقوق شان 
کرسی ریاست مجلس  خانم شکریه بارکزی برای 
به دست  رای  هفت  تنها  بود،  شده  کاندیدا 
مجلس  دوم  معاونت  پست  انتخابات  در  آورد. 
رای  هفت  زن  نامزدان  از  یکی  هفته،  همین  در 
به دست  تایید  رای   6 دیگرشان  یکی  و  تایید 
که زنان هیچ گونه  آورد. این همه نشان می دهد 
همسویی برای دستیابی به حقوق سیاسی شان 
کمیسیون های داخلی  در تاالر مجلس ندارند. در 
کثر وکالی زن  مجلس نیز وضع همین گونه است. ا
کرسی  تالش می کنند تا با آرای خود یک مرد را به 
زنان  از  شماری  اعتراض  ترتیب  این  به  نشانند. 

مجلس نمی تواند خیلی موجه باشد.

کره با حکمتیار سودی ندارد مذا

صدای فرمانده امنیه غزنی را بشنوید

استالین قهرمان جدید روسیه

صفحه 3

گروه تروریستی طالبان برای  که  گفته اند  هم چنین بیش از بیست و هشت درصد مصاحبه شوندگان 
گروه برای رسیدن به  که این  کستان، نزدیک به بیست و شش درصد هم معقتدند  تامین منافع پا

قدرت جنگ می کند.

زنانزنستیز

23/11/1394
رهبری  هئیت  سوی  از  خیریه  برنامۀ  این 
اندازی  راه  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
رامین  امین  محترم  آن  در  که  بود  گردیده  
افغان بیسیم و بیش  رئیس شرکت مخابراتی 
ک  کارمندان ذکور و اناث اشترا از دوصد تن از 

کرده بودند.
بیماران  به  کمک  بخاطر  شده  یاد  برنامه 
فرهنگ   ترویج  و  همدردی  بستر،  داخل 
تا  بود  گردیده  اندازی  راه  کشور  در  همدلی 
اهدا  خون  از  دارند،  نیاز  خون  به  کسانیکه 
نصیب  کامل  شفای  و  نموده  استفاده  شده 

شان شود.
افغان  مخابراتی  شرکت  رئیس  رامین  امین 
امروز  گفت:"   برنامه  این  جریان  در  بیسیم 
افغان  مخابراتی  شرکت  کارمندان  کثریت  ا

خون  بستر  داخل  بیماران  به  تا  اند  شده  جمع  اینجا  بیسیم 
به  که  عزیز  هموطنان  آنعده   به  کمک  ما  هدف  نمایند،  اهدا 

خون نیاز دارند و توان دریافت خون را ندارند میباشد".
بار  دومین  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت  افزود:"  رامین  آقای 
شرکت  گیرد،  می  دست  روی  را  خیریه  برنامۀ  چنین  که  است 
مخابراتی افغان بیسیم شش ماه قبل نیز همچو برنامه را روی 
که معادل  که مقدار پنجاه هزار سی سی خون  گرفته بود  دست 
کرد  و امروز  پنجاه لیتر خون میشود، را به بانک ملی خون اهدا 

انسان مفید واقع میگردد".
خون  ملی  بانک  مسؤل  هاشمی  اهلل  عنایت 
گفت:"  از شرکت مخابراتی افغان بیسیم تشکر 
راه  نیز  قبال  را  ها  کمپاین  چنین  که  میکنم 
اندازی نموده و هموطنان ما را در این بخش 

یاری رسانیده است".
بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت  افزود:  وی 
اینبار هم دست به یک اقدام انسان دوستانه  
نیازمندان است  به  که همانا اهدای خون  زد 
با  دارند  نیاز  خون  به  که  عزیز  هموطنان  تا 

دریافت خون صحت یاب شوند".
موصوف افزود:" امروز برنامه جمع آوری خون 
بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت  کارمندان  از 
از  باالتر  پایان روز  تا  جریان دارد و توقع داریم 
یکصد هزار سی سی خون را جمع آوری نموده 

و به بانک ملی خون انتقال دهیم".
کشور یک اقدام نیک  وی میگوید:" برگزاری همچو برنامه ها در 
مفید  خون  اهدای  فرهنگ  ترویج  برای  آن  اندازی  راه  و  بوده 

واقع میگردد".
ما  هموطنان  و  دولتی  غیر  دولتی،  ارگانهای  تمام  از  هاشمی   
همکاری  خون  بانک  با  خون  اهدای  قسمت  در  تا  خواست 
چون  های  برنامه  تا  کرد  خواهش  آنها  از  و  باشند  داشته 
شرکت مخابراتی افغان بیسیم را روی دست بگیرند تا ضرورت 

گردد. هموطنان نیازمند به خون مرفوع 

کارمندانیکه به شکل داوطلبانه خون  نیز آرزو داریم تا به تعداد 
ملی  بانک  به  را  خون  زیاد  مقدار  و  شده  افزوده  میکنند  اهدا 

کنیم". خون اهدا 
که خون اهدا  آقای رامین عالوه نمود:" برخی ها عقیده دارند 
گفته ها بی بنیاد و بی اساس  کردن به صحت مضر است، چنین 
هر  از  بعد  سالم  انسان  یک  طبی  تحقیقات  اساس  به  است، 
برای سالمتی  این خود  که  کند،  اهدا  شش ماه میتواند خون 

کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم هیئت رهبری و 
کردند به منظور همدردی با بیماران داخل بستر خون شان را به بانک ملی خون اهدا 
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حکومت  با  است  حاضر  که  است  کرده  اعالم  حکمتیار 
وحدت ملی مذاکره کند. ظاهرا حکومت هم برای حکمتیار 
است  این  واقعیت  کند.  مذاکره  ارگ  با  تا  فرستاده  نشانه 
از  وضعیت  با  را  خود  ربط  که  است  دهه  دو  حکمتیار  که 
دیگر  طالبان،  توسط  کابل  اشغال  از  است. پس  داده  دست 
از  پس  شد.  بیرون  افغانستان  سیاسی  صحنه  از  حکمتیار 
نشست بن و تشکیل حکومت موقت و انتقالی حکمتیار شاید 
فکر می کرد که پاکستان و شیوخ بنیادگرای عربستانی او را 
به صحنه  افغانستان  به عنوان رهبر مقاومت ضد دموکراسی 
می آورند اما چنین نشد. پاکستان و عربستانی  ها روی طالبان 
سرمایه گذاری کردند. نه طالبان حکمتیار را دوست داشتند 
نه متحدان عرب آنان. طالبان در مناطق زیر سلطه  خود به 

حکمتیار اجازه فعالیت نظامی ندادند.
تنظیم  اعضای  بیشتر  هم  کرزی  حامد  حاکمیت  زمان  در 
به نحوی  را  و نظم سیاسی جدید  آمدند  به کابل  حکمتیار 
ارغندیوال چندین سال قبل  آقای عبدالهادی  قبول کردند. 
ادعای  زبده حزبی که حکمتیار  اعضای  بود که  اعالم کرده 
باور  خود  تنظیم  پیشین  امیر  به  دیگر  دارد،  را  آن  رهبری 
شورای  که  بود  گفته  قبل  سال  ده  ارغندیوال  آقای  ندارند. 
برکنار کرده  از رهبری حزب  را  او حکمتیار  مرکزی تنظیم 
است. بعدا هم دیده شد که چهره های محبوب آقای حکمتیار 
یکی یکی به کابل آمدند و نظم سیاسی جدید را قبول کردند، 
این جا  و  آمد  کابل  که  حکمتیار  به  نزدیک  چهره  آخرین 
ماندگار شد، آقای قطب الدین هالل بود. به نظر می رسد که 
غیر از غیرت بهیر کس دیگری برای حکمتیار نمانده است. 

بنابراین الزم نیست که حکومت انرژی خود را صرف مذاکره 
با کسی کند که جنگ و صلح او برای دولت و مردم افغانستان 
اثرگذار نیست. اگر حکمتیار با دولت صلح هم کند، جنگ در 
اصلی  این که طالبان عامل  به دلیل  ادامه می یابد،  افغانستان 
خود  ربط  چنان  حکمتیار  هستند.  سرزمین  این  در  جنگ 
با اوضاع از دست داده است که اگر از پاکستان به کابل  را 
هم بیاید، نمی تواند شاخه های پراکنده تنظیمی را که ادعای 
رهبری آن را دارد، منسجم کند. کسانی که در گذشته برای 
مطبوعات تنظیم حکمتیار می نوشتند، حاال در مورد تنظیم 

او افشاگری می کنند.
این واقعیت ها نشان می دهد که حکمتیار یک مهره سوخته 
است. بنابراین هیچ نیاز نیست که حکومت روی او برای صلح 
ربانی  برهان الدین  حکومت  با  حکمتیار  کند.  سرمایه گذاری 
هم زمانی صلح کرد که ربط خود را با اوضاع از دست داده 
بود و طالبان گلیم اقتدار او را در لوگر و میدان شهر برچیده 
بودند. صلح با حکمتیار نتوانست حکومت برهان الدین ربانی 
را از خطر سقوط نجات دهد. در شرایط کنونی هم در صدر 

نشاندن حکمتیار به سود حکومت تمام نمی شود. 
مطرح شدن اسم حکمتیار شاید بخشی از بازی فریب کارانه 
دستان  روی  سردی  آب  طالبان  وقتی  باشد.  پاکستان 
دیپلومات های چینی، امریکایی و افغان ریختند، صدای توافق 
حکمتیار با مذاکره بلند شد. وقتی طالبان نخواستند روی میز 
مذاکره بیایند و پاکستان هم به نفع خودش ندید تا به آنان 
فشار وارد کند، حکمتیار اعالمیه منتشر کرد. پاکستان شاید 
فردا ادعا کند که اگر طالبان را نیاورد، حکمتیار را آورده و به 
این ترتیب به تعهدش عمل کرده است. اما مذاکره حکمتیار 
با دولت هیچ سودی به حال دولت افغانستان ندارد و صرف 
از  می تواند  پاکستان  تنها  می کند.  سفید  را  پاکستان  روی 
آمدن حکمتیار روی میز مذاکره بهره برداری تبلیغاتی کند. 

مردم افغانستان را انتحاری های طالبان می کشند، در برخی از 
روستا ها طالبان حاکمیت موازی ایجاد کرده اند، طالبان اند که 
تهدید بزرگی را متوجه نهاد های دولتی افغانستان و وحدت 
اگر  وضعیتی  چنین  در  کرده اند،  کشور  سیاسی  جغرافیای 
حکمتیار از پاکستان به کابل کوچ کشی کند، چه فایده دارد؟ 

مهره سوخته و بی ربط با اوضاع
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برگزاری نخستین اجالس روسای ادارات مستقل توسط ریاست اجرایی

عواید شهرداری جالل آباد به پنج صد میلیون افغانی خواهد رسید

نه میلیون کودک واکسین ضد پولیو می شوند

اسماعیل خان:
 افغانستان در جنگ تحمیلی 

سوم به سر می برد

احتمال به تاخیر افتادن 
دو باره انتخابات

بار  نخستین  برای  کابل:  8صبح، 
تشکیل  دولتی  ادارات مستقل  روسای 

جلسه داده اند.
تحت  دوشنبه  روز  که  اجالس  این 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  رهبری 
روسا  آن  در  بود،  شده  برگزار  اجرایی 
و مسووالن بیست و چهار اداره مستقل 

دولتی حضور داشتند.
رییس اجرایی می گوید که با برگزاری 
و  بهتر  زمینه های  اجالس هایی  چنین 
ادارات  میان  انسجام  منظور  به  بیشتر 
مردم  به  بهتر  خدمات  ارایه  و  دولتی 

فراهم می شود.
ریاست اجرایی می گوید که قرار است 
ادارات  روسای  اجالس  این  از  پس 
تحت  بعد  ماه  دو  هر  دولتی  مستقل 
برگزار  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  رهبری 

شود. 

شهرداری  مسووالن  کابل:  8صبح، 
این  که  کرده،  اعالم  ننگرهار  والیت 
میلیون   240 جاری  سال  طی  اداره 
می رود  انتظار  و  داشته  عاید  افغانی 
به  آینده  سال  در  عوایدش  میزان  که 

پنج صد میلیون افغانی برسد.
روز  جالل آباد،  شهردار  افغان  حمید 
گفت  خبری  نشست  یک  در  دوشنبه 

عامه  صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
با همکاری  این وزارت  اعالم کرده که 
قرار  بین المللی  نهادهای  از  شماری 
تطبیق  کمپاین  سه شنبه،  امروز  است 
واکسین پولیو یا ضد فلج اطفال را در 

سراسر کشور آغاز کنند.
قرار  که  می افزاید  عامه  صحت  وزارت 
است در این کمپاین نه میلیون کودک 
آینده  روز  پنج سال طی سه  از  کمتر 
به  کمپاین  این  در  شوند.  واکسین 
کودکان شش ماه تا پنج ساله ویتامین 

»ای« نیز داده می شود.
توسط  شده  ارایه  اطالعات  براساس 
و  افغانستان  عامه،  صحت  وزارت 
که  هستند  کشوری  دو  پاکستان 
بیماری پولیو در آن به شکل محلی یا 
این  گفته  به  دارد.  وجود  »اندیمیک« 
پاکستان  و  افغانستان  هرچند  وزارت، 
جهان  جغرافیایی  منطقه  کوچک ترین 
فلج  بیماری  اما  می دهند،  تشکیل  را 

اطفال در این دو کشور شیوع دارد.
اعالمیه ای  در  عامه  صحت  وزارت 

رهبران  از  خان  اسماعیل  محمد  هرات:  8صبح، 
می گوید  ثبات  و  حراست  شورای  عضو  و  جهادی 
به  ناخواسته  تحمیلی  جنگ  یک  در  افغانستان  که 
طالبان  توسط  او  گفته  به  که  جنگی  می برد؛  سر 
افغانستان  در  پاکستان  حمایت  با  و  تروریست ها  و 

راه اندازی شده است.
اسماعیل خان می گوید که نیروهای خارجی روزی 
از افغانستان خارج می شوند، اما این جنگ تحمیلی 
خواهد  ادامه  کشور  در  نیز  آنان  حضور  بدون  حتا 

یافت.
هفتیمن  و  سی  در  را  سخنان  این  خان  اسماعیل 
سالگرد قیام 24 حوت 1357 هرات بیان داشت. از 
سالروز قیام 24 حوت هرات با حضور شمار زیادی 
که  شد  تجلیل  حالی  در  والیت  این  باشندگان  از 
شماری از سران جهادی و تعدادی از وزرای پیشین 
کابینه حامد کرزی و در این مراسم شرکت داشتند.
داعش،  مقابل  در  خواست  مردم  از  خان  اسماعیل 
طالبان و تمامی تروریستان داخلی و خارجی از خود 

پایداری نشان دهند.
آینده  به  نسبت  افغانستان  در  جهادی ها  گفت  او 
راه  آنان  بدون مشوره  اقدامی  و هر  نگران اند  کشور 

بجایی نخواهد برد.
نجات  برای  ملی خواست که  از حکومت وحدت  او 
مشوره  مجاهدین  با  تروریسم  چنگال  از  افغانستان 
کند، زیرا ناتو، سالح  و مهمات پیشرفته و زور برای 

افغانستان صلح ببار نخواهند آورد.
نجات  توانایی  مجاهدین  که  گفت  همچنان  او 

افغانستان را دارند.
این رهبر پیشین جهادی در سخنرانی اش همچنان 
به گفتگوهای چهارجانبه صلح در کشور اشاره کرد و 

گفت که به این گفتگوها خوشبین نیست.
افغانستان  از  زمانی که  هر  جهانی  جامعه  افزود  وی 
خارج شود، این کشور بازهم در این جنگ ناخواسته 

باقی خواهد ماند.
از طرف دیگر محمد صادق مدبر عضو شورای حراست 
و ثبات افغانستان که در مراسم گرامی داشت از 24 
حوت هرات اشتراک کرده بود، به حکومت وحدت 
ملی هشدار داد که اگر انتخابات پارلمانی و شوراهای 
ولسوالی ها پیش از پایان دوسالگی حکومت وحدت 
ملی برگزار نشود، کشور وارد فاز جدیدی از بحران 
شده و مسوولیت آن متوجه رهبران حکومت خواهد 

بود.
وی هم چنان گفت هر نوع مذاکره و گفتگو با طالبان 
باید با درنظرداشت مواد قانون اساسی کشور صورت 

گیرد.
در جریان مراسم دیروز رهبران حکومت وحدت ملی 
هر یک رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل رییس 
اجرایی نیز پیام خود را از طریق تلیفون با اشتراک 
این مراسم در میان گذاشته و 24 حوت  کنندگان 
را به عنوان یک روز ملی در تاریخ افغانستان عنوان 

کردند.

به  احتمال  از  انتخابات  کمیسیون  کابل:  8صبح، 
تاخیر افتادن دو باره زمان برگزاری انتخابات مجلس 
داده  هشدار  ولسوالی ها  شوراهای  و  نمایندگان 
می گوید در صورتی که بودجه الزم برای این انتخابات 
تهیه نشود، این کمیسیون نمی تواند انتخابات را به 

تاریخ مشخص شده برگزار کند.
کمیسیون انتخابات نزدیک به دو ماه قبل اعالم کرده 
بود که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به 

تاریخ 24 میزان سال آینده برگزار خواهد شد.
انتخابات، دیروز  یوسف نورستانی رییس کمیسیون 
هیچ  تاکنون  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در 
انتخابات  برگزاری  برای  آنان  اختیار  در  بودجه ای 
سال آینده قرار نگرفته است. آقای نورستانی افزود 
که حلقاتی در درون و بیرون از حکومت تالش دارند 

تا انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار نشود.
ریاست  جدید  فرمان  براساس  که  درحالیست  این 
منظور  به  کار کمیته گزینش  است  قرار  جمهوری، 
از  زودی  به  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  تغییر 

سرگرفته شود.

روسای  از  اجالس  این  در  هم چنین 
شده  خواسته  دولتی  مستقل  ادارات 
فرصت ها  برنامه ها،  از  کامل  گزارش  تا 
شان  مربوط  ادارات  چالش های  و 

عواید  رقم  گذشته  ماه  سه  طی  که 
افزایش  درصد  سی  شهرداری  این 
داشته است. به گفته او، تمامی عواید 
سال  جریان  در  جالل آباد  شهرداری 
شده  تعیین  اهداف  مطابق  جاری 
سپرده  دولت  خزانه  به  و  جمع آوری 

شده است.
که  می افزاید  جالل آباد  شهردار 

بیماری  یک  پولیو  که  می گوید 
اما  است  تداوی  غیرقابل  و  فلج کننده 
تنها از طریق تطبیق واکسین می توان 
وقایه کرد. به گفته این وزارت، ویتامین 
دفاعی  سیستم  تقویت  برای  »ای« 
آن  از  استفاده  و  است  ضروری  بدن 
مقاومت  تا  دارند  نیاز  که  کودکانی  به 
بدن شان در مقابل مرض  افزایش یابد 
انکشاف  و  رشد  زمینه  و  کرده  کمک 

آنها را بیشتر می سازد.
 این وزارت تاکید کرده که در جریان 
باید تمام کودکان زیر پنج  هرکمپاین 
صحت  وزارت  شوند.  واکسین  سال 
می گوید: »واکسین نمودن اطفال شما 
کمک  آنها  به  کمپاین  هر  جریان  در 
ایشان  بدن  دفاعی  سیستم  تا  می کند 
تقویت گردد. مهم این است تا والدین 
بی خطر  پولیو  واکسین ضد  که  بدانند 
فلج  وقایه  موثر  وسیله  تنها  و  بوده 
طور  به  پولیو  واکسین  است.  اطفال 
اسالمی  جوامع  رهبران  توسط  خاص 
در سراسر جهان مورد تایید قرار گرفته 

اجرایی  ریاست  به  روز  ده  جریان  در 
تحویل دهند تا تصمیم های الزم برای 
اجرای برنامه ها و رفع مشکالت گرفته 

شود.

گذشته  سال  در  ننگرهار  شهرداری 
قیر  را  پلچک  مترمربع   250 از  بیش 
را  کوچه  متر  سه صد  به  نزدیک  و 

کانکریت کرده است.
در  که  گفت  همچنین  افغان  حمید 
هزار  به  نزدیک  جالل آباد  شهر  داخل 
شده  داغ گیری  نیز  سرک  متر  دوصد 

است.

واکسین  که  داشت  توجه  باید  است. 
اطفال  یا  و  نوزاد  اطفال  برای  پولیو 
واکسین  است.  ضرر  بی  نیز  مریض 
ندارد.  جانبی  عوارض  هیچ  مذکور 
افغانستان  در  استفاده  مورد  واکسین 
نیز همان واکسینی است که در دیگر 
استفاده  آن  از  اسالمی  کشورهای 

می شود.«
که  می افزاید  عامه  صحت  وزارت 
کمپاین تطبیق پولیو در کشور توسط 
واکسیناتور  شصت هزار  به  نزدیک 

آموزش دیده اجرا می شود.
عامه  صحت  وزارت  این حال،  با 
 2016 سال  شروع  از  که  می افزاید 
بدلیل  کشور  در  کودک  یک  تاکنون 
ابتالل به بیماری پولیو فلج شده است. 
صورتی که  در  کرده  تاکید  وزارت  این 
در جریان هر کمپاین تمامی کودکان 
واکسین شوند، امکان محو بیماری فلج 
میالدی  جاری  سال  پایان  تا  کودکان 

امکان پذیر است.

ACKU
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به عدم حضور  از وکالی زن در مجلس نسبت  دیروز شماری 
کردند. مطابق  اعتراض  اداری مجلس  ترکیب هیات  در  زنان 
کشور 25 درصد اعضای مجلس را زنان تشکیل  قانون اساسی 
می دهند. با این درصدی از 249 وکیل حد اقل 60 وکیل زن 
می باشد. اما زنان در مجلس در تمام صف بندی های سیاسی 
کنار مردان بوده و یا هم ابزاری برای بازی سیاسی وکالی  یا در 

گرفته اند.  قدرتمند و جناح های اثر گذار قرار 
در  حتا  واحد  صدای  داشتن  به  موفق  هرگز  مجلس  در  زنان 
رابطه به مطالبات زنان و حقوق شان نشده اند. یادم می آید 
مجلس  ریاست  کرسی  برای  بارکزی  شکریه  خانم  زمانی که 
کاندیدا شده بود، تنها هفت رای به دست آورد. در انتخابات 
نامزدان  از  پست معاونت دوم مجلس در همین هفته، یکی 
به دست  تایید  رای   6 دیگرشان  یکی  و  تایید  رای  هفت  زن 
همسویی  هیچ گونه  زنان  که  می دهد  نشان  همه  این  آورد. 
برای دستیابی به حقوق سیاسی شان در تاالر مجلس ندارند. 
همین گونه  وضع  نیز  مجلس  داخلی  کمیسیون های  در 
مرد  آرای خود یک  با  تا  می کنند  زن تالش  کثر وکالی  ا است. 
زنان  از  شماری  اعتراض  ترتیب  این  به  نشانند.  کرسی  به  را 
مجلس نمی تواند خیلی موجه باشد. پارلمان افغانستان یکی 
از نهاد های مهم و اثر گذار به شمار می رود. این نهاد قوانین 
دیده  حاال  تا  می کند.  نظارت  حکومت  اعمال  از  و  تصویب  را 
که وکالی زن در رابطه به جایگاه زنان در تشکیل  نشده است 
ح و برنامه جدی  کدام طر وزارت خانه ها و نهاد های اجرایی 
از  زنان  از  برخی  صحبت های  وصف  این  با  باشند.  داشته 
سیاست زن ستیزی توسط مردان و یا عدم شرایط نامناسب 

برای فعالیت زنان نیز تا حدودی سوال برانگیز است. 

زنان پارلمان حتا در خشونت آمیزترین رویداد علیه زن، مانند 
قتل فرخنده، سنگ سار رخشانه و ده ها موارد دیگر همیشه از 
با صالحیت ها و جایگاه  آنان  نهادهای مدنی عقب بوده اند. 
عضو  هر  از  رساتر  را  صدای شان  می توانند  دارند  که  خاصی 
کار در مجلس  کنند. تجربه دو دور  مدنی و یا فعال حقوق بلند 
کارهای قانون  گذاری و  که موثریت زنان در  نشان داده است 

سیاست گذاری مجلس موفق نبوده است. 
هیچ  که  شده اند  مردانی  با  هم صدا  موارد  بسیاری  در  زنان 
نداشته اند.  بشری  حقوق  ارزش های  و  دموکراسی  به  باوری 
در  کامال  که  داده اند  رای  وکالیی  به  خانم ها  این  از  شماری 
با منافع زنان عمل می کنند. تبعیض مثبت برای زنان  تضاد 
که امکانات الزم را داشته اند در مجلس  سبب شده تا زنانی 
بازی های  و  سیاست  از  زنان  این  درک  و  فهم  اما  یابند.  راه 
صرفا  مجلس  عضو  زن   60 از  است.  اندک  کشور  در  پیچیده 
سایر  دارند.  مجلس  فضای  در  محوری  نقش  اندکی  شمار 

وکالی زن عمدتا دنباله رو سیاست های مردان می باشند. 
ل نسبی  وکالی زن در مجلس تا زمانی که خود باوری و استقال
خود  برای  نمی توانند  هرگز  نگیرند،  به دست  را  خود  سیاسی 
موثریت  که  است  دلیل  همین  به  باشند.  مفید  زنان  سایر  و 
است.  بوده  اندک  کاری  دور  دو  این  در  اقل  حد   زن  وکالی 
که زنان در مجلس  کاندیدای زن نشان می دهد  آرای اندک 

کرده اند. زن ستیزانه تر از مردان عمل 

زنانزنستیز

یک تحقیق تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک 
مردم  کثریت  ا که  می دهد  نشان  افغانستان 
به  موفق  ملی  وحدت  حکومت  که  معتقدند 
هم چنین  و  شد  نخواهد  کشور  در  صلح  تامین 
گروه  تقویت  به  منجر  آن  صلح جویانه  رفتار 

تروریستی طالبان شده است.
این تحقیق که در نتیجه مصاحبه با هزار و پنج صد 
و  »نگرش  باره  در  مردان  و  زنان  شامل  نفر 
صلح  گفتگوهای  از  افغانستان  مردم  برداشت 
کابل، بادغیس،  دولت با طالبان« در والیت های 
زابل،  جوزجان،  پکتیا،  بلخ،  بدخشان،  بامیان، 
کندز، ننگرهار، هرات و هلمند  غزنی، غور، قندهار، 
صورت  این سو  به  امسال  میزان  ماه  اوایل  از 
که تنها 28.61 درصد  گرفته است، نشان می دهد 
مصاحبه شوندگان حکومت وحدت ملی را موفق 

کشور می دانند. به تامین صلح در 
هفتاد  از  بیش  هم چنین  تحقیق،  این  براساس 
دولت  کنون  تا که  گفته اند  مصاحبه شونده 
طالبان  با  صلح  گفتگوهای  در  افغانستان 
باور  درصد  بیست و یک  تنها  و  بوده  کام  نا
اخیر  سال  چند  طی  صلح  تالش های  که  دارند 

»تاحدودی« موفق بوده است.
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
که از دید شهروندان ضعف دولت، فساد  می گوید 
گروه  کشور، حضور جنگجویان  گسترده اداری در 
فقر  قبیله گرایی،  و  قوم گرایی  طالبان،  تروریستی 
مافیای  و  محلی  زورمندان  وجود  بی سوادی،  و 
و  همسایه  کشورهای  مداخله  مخدر،  مواد 
کشور  در  بین المللی  نیروهای  حضور  هم چنین 
برای  تالش ها  کامی   نا عمده   عوامل  جمله  از 
تروریستی  گروه  و  دولت  میان  صلح  گفتگوهای 
از  درصد  سی و چهار  می روند.  شمار  به  طالبان 
گسترده  مصاحبه شوندگان ضعف دولت و فساد 
حضور  هم  درصد  شش  هم چنین  و  ادارات  در 
کشور را مانع تامین صلح  نیروهای بین المللی در 
از سی و سه  کرده اند. بیش  افغانستان عنوان  در 
و  منطقه  و  همسایه  کشورهای  دخالت  درصد 
سی و یک درصد هم ضعف دولت را عامل اصلی 
خوانده اند.  کشور  در  صلح  گفتگوهای  کامی  نا
دخالت  پاسخگویان  درصد  چهارده  به  نزدیک 
نه درصد هم سهیم  و  کشورهای غربی  و  امریکا 
کامی  گفتگوهای صلح را عامل نا نبودن مردم در 

کرده اند. این روند توصیف 
درصد  شصت و هشت  طور  همین 
جذب  برنامه  که  می گویند  مصاحبه شوندگان 
مخالفان مسلح دولت به روند صلح موفقیتی در 

قبال نداشته است.

مطالعات  انستیتوت  تحقیق  یافته های 
که  می دهد  نشان  افغانستان  استراتژیک 
و  دولت  میان  صلح  گفتگوهای  باره  در  مردم 
جدی  نگرانی های  مخالف،  مسلح  گروه های 
درصد  بیست و پنج  تحقیق،  این  براساس  دارند. 
گفتگوهای  در  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان 
خواهد  معامله  مردم  حقوق  و  حق  صلح 
این  درصد  چهارده  از  بیش  هم چنین  شد. 
گرفته شدن حقوق  مصاحبه شوندگان به نادیده 
زنان و سیزده درصد دیگر هم از احتمال نادیده 
نگرانی  ابراز  کشور  اساسی  قانون  شدن  گرفته 

کرده اند.
بدتر شدن وضعیت زنان

استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  یافته های 
انجام  صورت  در  که  است  کی  حا افغانستان 
گروه  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  کرات  مذا
کشور بدتر از  تروریستی طالبان، وضعیت زنان در 
درصد  شصت   از  بیش  شد.  خواهد  فعلی  شرایط 
معتقداند  آنان  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان 
و طالبان،  کرات صلح میان دولت  از مذا بعد  که 
درصد  یازده  به  نزدیک  اما  »بدتر«  زنان  وضعیت 
از احتمال بهتر شدن وضعیت زنان خبر داده اند. 
درصد  نوزده  به  نزدیک  تحقیق،  این  براساس 
که وضعیت زنان در صورت  پاسخگویان می گویند 

کرد. کرات صلح تغییری نخواهد  انجام مذا
در  زنان  سهم گیری  به  مصاحبه شوندگان 
درصد  شصت  و دو  و  کرده  کید  تا صلح  کرات  مذا
که باید به زنان در این روند نقش داده  می گویند 
روی  هم  درصد  هشتاد و  شش  هم چنین  شود. 
صلح  گفتگوهای  روند  در  مردم  تمام  مشارکت 

کرده اند. کید  تا
درصد  بیست و هشت  از  بیش  هم چنین 
تروریستی  گروه  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان 
به  نزدیک  کستان،  پا تامین منافع  برای  طالبان 
گروه  این  که  معقتدند  هم  درصد  بیست و شش 

برای رسیدن به قدرت جنگ می کند.
مطالعات  انستیتوت  تازه  تحقیق  یافته های 
از  بیش  که  است  کی  حا افغانستان  استراتژیک 
که  می گویند  مصاحبه شوندگان  درصد  هفتاد 
طالبان  با  صلح  باره  در  نیز  دولتی  مقام های 

وحدت نظر ندارند.
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  این حال،  با 
که یافته های تحقیق تازه اش  افغانستان می گوید 
در  صلح  تامین  مردم  آن که  با  می دهد  نشان 
اما  می دانند،  اساسی  نیازهای  از  یکی  را  کشور 
شود.  تامین  هرقیمتی  به  صلح  که  نمی  خواهند 
به گفته  پژوهشگران این تحقیق، مردم افغانستان 
و  فرایند  شفافیت،  باره  در  جدی  نگرانی های 
محتوای صلح دارند. این پژوهشگران می گویند که 

ارزش های قانون اساسی و حفظ دست آوردهای 
»خط  به عنوان  مردم  برای  اخیر  سال  چهارده 

کرات صلح به شمار می روند. خ« در مذا سر
کارکرد شورای عالی صلح نیز مورد  در این تحقیق 
گرفته و نزدیک به بیست درصد این  پرسش قرار 
کرده اند.  توصیف  سمبولیک  و  فاسد  را  شورا 
شورای  که  گفته اند  درصد  شانزده  هم چنین 
می گویند  درصد  چهارده  و  ل  استقال صلح  عالی 

که حمایت مردمی ندارد.
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  این حال،  با 
کشور  امنیتی  نیروهای  تقویت  به  افغانستان، 
و  افغانستان  دولت  که  می گوید  کرده  کید  تا
صلح  تامین  مورد  در  بین المللی اش  شرکای 
نهاد  این  دهند.  تغییر  را  رویکردشان  کشور  در 
می نویسد:  یافته هایش  نتیجه  در  تحقیقاتی 
که  است  این  است،  مشخص  کنون  تا »آنچه 
طالبان،  با  دولت  صلح جویانه  و  سیاست مدارا 
نتیجه ای جز قدرت یافتن بیشتر آن ها )طالبان( 
نیروهای  سیاست  این  ادامه ی  است.  نداشته 
را در موضع ضعیفی قرار  کشور  امنیتی و نظامی 
خواهد داد. بنابراین دولت افغانستان و شرکای 
تجدید  خود  رویکرد  این  در  باید  آن  بین المللی 
کنند. نباید از هیچ تالشی در  نظر اساسی ایجاد 
کشور  نظامی  و  امنیتی  نهادهای  تقویت  جهت 
کرد.  کرد و باید با طالبان قاطعانه برخورد  غفلت 
در غیر این صورت، ما دو باره شاهد تکرار حادثه 

کندز خواهیم بود.«
عالی  شورای  اعضای  از  برخی  همین حال،  در 
مسلح  گروه های  زمانی که  تا  می گویند  صلح 
و  داخلی  شدید  فشارهای  تحت  دولت  مخالف 
منطقه ای قرار نگیرند، تالش های صلح به نتیجه  

نخواهد رسید.
صلح،  عالی  شورای  معاونین  از  سلیم  مولوی 
گروه هایی  ساختن  وادار  به منظور  که  می گوید 
که از پیوستن به روند صلح خودداری می کنند، 
وارد  گروه ها  این  باالی  بیشتری  فشارهای  باید 
وارد  بدون  که  می افزاید  سلیم  مولوی  شود. 
تن  دولت  مخالف  مسلح  گروه های  فشار،  کردن 

کرات صلح نخواهند داد. به مذا
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  تحقیق  نتیجه 
به  کثریت مردم  ا ناباوری  از  افغانستان در حالی 
صلح  تامین  در  ملی  وحدت  حکومت  توانایی 
حکومتی  مقام های  که  دارد  حکایت  کشور  در 
دور  نخستین  نزدیک  آینده  در  تا  دارند  انتظار 
گروه هماهنگی  کرات رسمی صلح آغاز شود.  مذا
کابل اعالم  چهارجانبه در آخرین نشست خود در 
چ  گفتگوها در هفته اول ماه مار که این  کرده بود 
که این  کنون مشخص نیست  آغاز می شود، اما تا

گفتگوها چه زمانی آغاز خواهد شد.

کثریتمردمبهتامینصلح ناباوریا
ظفرشاه رویی

شهریار

ACKU
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کاهش سربازان  از  امنیه والیت غزنی  فرمانده  امرخیل،  جنرال 
پولیس در این والیت خبر داده است. والیت غزنی با داشتن 18 
کشور می باشد. طالبان بارها  ولسوالی یکی از والیت های ناامن 
کنند. در  کرده اند تا در عمق شهر نفوذ  در سال های اخیر تالش 
یک مورد دو سال قبل حمله انتحاری بخش هایی از شهر را با 
از آن ویرانی به چشم  آثار به جامانده  کرد. هنوز  ک یکسان  خا

می خورد. 
زندان  از  زندانی  از چهار صد  در سال جاری در یک مورد بیش 
رویداد،  ا ین  از  پس  طالبان  شدند.  داده  فرار  والیت  این 
سازمان دهی  والیت  این  تصرف  برای  تهاجمی  بزرگ  حمله ای 
کردند. حمله طالبان با مقاومت نیروهای دولتی مواجه شده، 
منجر به شکست شد. والیت غزنی به مناسبت »غزنی 2013« به 
والیت درجه یک ارتقا یافت، اما در تشکیل پولیس آن تغییری 
کوهستانی این والیت سبب  نیامده است. اراضی وسیع و قسما 
داشته  خلوت  حیاط  نقاط  برخی  در  مخالفان  تا  است،  شده 
که به مرکز  باشند. یکی از ولسوالی  های این والیت سال ها است 

طالبان بدل شده است. 
کنترول داشت.  کوتاهی ولسوالی ناوه را در  حکومت برای مدت 
صحی  مخابره،  مرکز  قوی  امکانات  از  طالبان  ولسوالی  این  در 
انتحار  و  انفجار  برای  واسکت  و  موتر  انواع  ساخت  و  تولید 
تا  شده  سبب  کستان  پا مرزهای  تا  عقبه  داشتن  برخورداراند. 
این ولسوالی در معرض توجه طالبان قرار داشته باشد. ولسوالی 
است.  همراه  نا امنی های  با  نیز  مقر  و  قره باغ  گیالن،  اندر، 
را  زیادی  قربانی ها ی  ولسوالی ها  این  در  مردمی  خیزش های 
گذاشته است. والیت غزنی با توجه به موقعیت آن یکی  به جای 
از والیت های مهم به شمار می رود. تسلط طالبان بر این والیت 
مشکل  با  کشور  قندهار  کابل-  شاهراه  تا  شد  خواهد  سبب 
شاهد  سال ها  از  پس  غزنی  والیت  کنون  ا شود.  رو به رو  جدی 
یک هماهنگی نسبی میان والی، فرمانده امنیه، ریاست امنیت 

ملی، لوای اردوی ملی وشورای والیتی می باشد. اما وکالی این 
کرده اند.  والیت همواره نسبت به این والیت با بی توجهی نگاه 
کنون ده نفر در پارلمان حضور دارد. یکی از  از این والیت هم ا
کسی  از مال عمر  به غیر  که  نمایند گان هما سلطانی است  این 
را در خواب نمی بیند. این بانو به صراحت از ارزش های امارت 

کرده و در حمایت از آن سخن می گوید.  طالبان دفاع 
برای  بستری  که  است  طبیعی  وکیلی،  چنین  داشتن  با  غزنی 
با این  رشد طالبان خواهد بود. سایر وکالی والیت غزنی عمال 
وکیلی  هیچ  رخصتی  روز   45 در  کرده اند.  خداحافظی  والیت 
با  همراهی  در  غزنی  وکالی  تا  می کرد  ایجاب  نرفت.  غزنی  به 
بررسی  به  والیت  این  در  را  امنیتی  وضعیت  محلی  مسووالن 
آن  وقت  حاال  می کردند.  جستجو  آن  برای  راه حلی  و  گرفته 
مشکل  امنیتی  نهاد های  سایر  و  ملی  امنیت  شورای  که  است 
که شاهد  باشد  تا  قرار داده،  اولویت  را در  غزنی  امنیتی والیت 
که نا امنی  کندز در این والیت نباشیم. فرا موش نکنیم  رویداد 
در والیت غزنی برای برخی از شبکه های مافیایی سود آور است. 
کنون مصروف تاراج معادن در این والیت اند.  این شبکه ها هم ا

نا امنی بیشتر فرصت بیشتری به این شبکه ها می بخشد.

صدای فرمانده امنیه غزنی 
را بشنوید

  حامد غزنوی

خود  ربط  و  است  سوخته  مهره  یک  حکمتیار 
است  این  واقعیت  داده.  دست  از  وضعیت  با  را 
از  یعنی   1375 سال  میزان  از  پس  حکمتیار  که 
نظامی  و  قبل، دیگر در صحنه سیاسی  دو دهه 
 1374 سال  در  طالبان  ندارد.  حضور  افغانستان 
تمام پایگاه های حکمتیار را در لوگر و میدان شهر 
کشور پناه برد. در  کردند و ایشان به شرق  تسخیر 
کرد و  سال 1375 هم با برهان الدین ربانی صلح 
کرسی نخست وزیری را پذیرفت. او در سال 1375 
که سه سال تمام در برابر  کسی را پذیرفت  زعامت 
برهان الدین  با  وقتی  حکمتیار  بود.  جنگیده  او 
نداشت. طالبان  رمقی  که دیگر  کرد  ربانی صلح 

کرده بودند.  او را از صحنه بیرون 
کابل توسط طالبان، حکمتیار به  پس از اشغال 
آن جا  در  طالبان  امارت  سقوط  تا  و  رفت  ایران 
شاید  حکمتیار  بن  نشست  از  پس  بود.  انزوا  در 
خاورمیانه  بنیادگرای  محافل  که  می کرد  تصور 
ضد  مقاومت  رهبر  به عنوان  را  او  کستان،  پا و 
علم  دموکراسی سازی  و  بازسازی  دولت سازی، 
حامی  دالرهای  پترو  نشد.  چنین  اما  کنند،  می 
استراتژیست های  و  خاورمیانه  در  بنیادگرایی 
کردند.  سرمایه گذاری  طالبان  روی  کستانی  پا
در  تا  ندادند  اجازه  حکمتیار  به  هم  طالبان 

کند.  روستا های زیر سلطه  آنان فعالیت نظامی 
هیچ  شاید  نمی بود،  حکمتیار  آقای  شهرت  گر  ا
را  او  اعالمیه های  و  از رسانه  ها اظهار نظرها  یک 

سال ها  این  در  که  چیزی  تنها  نمی کردند.  نشر 
به داد حکمتیار رسیده، ارزش خبری شهرت او 
فعالیت های  و  گفته ها  مورد  در  رسانه ها  است. 
همین  به  و  می   سازند  خبر  مشهور  چهره های 
که حکمتیار هنوز در رسانه ها حضور  دلیل است 
باقی  حکمتیار  آقای  به  چیزی  این  از  غیر  دارد. 

نمانده است. 
کار  چگونه  که  است  بلد  خوب  البته  حکمتیار 
دست رسانه ها بدهد. وقتی طالبان انتخابات را 
تحریم می کنند، حکمتیار از یکی از نامزدان اعالم 
را  حمایت می کند، وقتی طالبان خالفت داعش 
ستایش  آن  از  حکمتیار  آقای  می کنند،  نکوهش 
در  شرکت  طالبان  گروه  که  زمانی  و  می کند 
کره را رد می کنند، حکمتیار اعالمیه می دهد  مذا

کره می گوید.  و از آماد گی اش برای مذا
کره با حکمتیار اما سودی به حال حکومت  مذا
توافق  و  حکمتیار  با  کره  مذا ندارد.  ملی  وحدت 
نمی شود،  جنگ  پایان  به  منجر  او  با  آتش  بس 
به دلیل این که عامل جنگ در افغانستان طالبان 
به  راهبردی  خطر  آقا  این  حکمتیار.  نه  هستند، 
اعضای  از  بسیاری  نیست.  افغانستان  دولت 
که  است  سال ها  او  تنظیم  مرکزی  شورای  ارشد 
کرده اند  قبول  را  افغانستان  نوین  سیاسی  نظم 
اتفاقا  می رسند.  خود  زند گی  و  کار  به  کابل  در  و 
دارد،  را  آن  رهبری  ادعای  حکمتیار  که  حزبی 
ارغندیوال در  که زیر رهبری آقای  سال ها است 

کابل فعالیت دارد. 
کرده  ادعا  پیش  سال  ده  حدود  ارغندیوال 
را  حکمتیار  آنان،  تنظیم  اصلی  اعضای  که  بود 
چهره  آخرین  کرده اند.  برکنار  حزب  رهبری  از 
کابل آمد و نظم نوین  که به  نزدیک به حکمتیار 
ل  سیاسی افغانستان را پذیرفت قطب الدین هال
سیاسی  متحدان  از  یکی  حاال  ل  هال آقای  بود. 
هم  ارغندیوال  آقای  است.  غنی  رییس جمهور 
کنار آقای سیاف در شورای حراست از ثبات  در 
خان  محمد  مهندس  دیگر  هم حزبی  و  است 
سمت معاونت ریاست اجرایی را به دوش دارد. 
حکمتیار،  که  می دهد  نشان  واقعیت ها  این 
جبهات  و  سیاسی  سازمان  اجتماعی،  پایگاه 
روی  و  است  داده  دست  از  را  خود  نظامی 
نگارنده  دلیل  همین  به  ندارد.  تاثیر  وضعیت 
حکمتیار  کوچ کشی  حتا  و  کره  مذا که  دارد  باور 
حکومت  حال  به  سودی  کابل،  به  کستان  پا از 

وحدت ملی ندارد. 
جنگ  پایان  منجربه  نه  حکمتیار  با  صلح 
رییس جمهور  اجتماعی  پایگاه  نه  و  می شود 
است  دهه  دو  حکمتیار  می کند.  تقویت  را  غنی 
شرق  روستا های  در  را  خود  اجتماعی  پایگاه  که 
جنوب  در  حکمتیار  گر  ا است.  داده  از  جنوب  و 
عنصر  به  طالبان  می بود،  نفوذ  دارای  شرق  و 
مسلط در مناطق دوردست جنوب و شرق بدل 

نمی شدند. حکمتیار حتا نفوذ اجتماعی خود را 
از دست  نیز  کندز  در میان پشتون های بغالن و 
این  از  پیش  که  مناطقی  در  امروز  است.  داده 
طالبان  داشتند،  فعالیت  او  تنظیم  فرماندهان 
کشته   یا  او  تنظیم  چهره های  و  دارند  تسلط 
شده اند یا به طالبان پیوسته اند یا مثل خودش 

از صحنه رانده شده اند. 
تنها  بیاید،  کره  مذا میز  روی  حکمتیار  گر  ا
کستان تعهد  از آن سود خواهد برد. پا کستان  پا
بیاورد،  کره  مذا میز  روی  را  طالبان  که  بود  کرده 
کابل  با  کره  مذا نوع  هر  طالبان  سخنگوی  اما 
که  کوبید. در صورتی  بر طبل جنگ  و  کرد  رد  را 
مایه  دست  بیاید،  کره  مذا میز  روی  حکمتیار 
قرار می گیرد.  کستان  پا اختیار  تبلیغی موثری در 
گر  ا که  کرد  خواهد  ادعا  آن  از  پس  کستان  پا
حکمتیار  نیاورد،  کره  مذا میز  روی  را  طالبان 
اجرا  را  تعهدش  ترتیب  این  به  و  است  آورده  را 
برای  حکمتیار  با  کره ای  مذا نوع  هر  اما  کرده. 
به دلیل  بود.  خواهد  وقت  ضیاع  صرف  کابل، 
که در باال به آن اشاره شد، جنگ  واقعیت هایی 
و صلح با حکمتیار، روی سیر تحوالت اوضاع در 

افغانستان تاثیر ندارد. 
ارزیابی بسیاری از تحلیلگران جهانی و منطقه ای 
می دانند.  بی تاثیر  را  حکمتیار  با  کره  مذا هم 
کستانی  پا مشهور  روزنامه نگار  احمد رشید 
به  رسیدن  برای  که  بود  نوشته  پیش  سال ها 
کویته  شورای  با  است  بهتر  افغانستان  در  صلح 
کره شود، شبکه  حقانی با جنگ از بین برده  مذا

گذاشته شود. شود و حکمتیار به حال خودش 

حکمتیار البته خوب بلد است 
که چگونه کار دست رسانه ها 
بدهد. وقتی طالبان انتخابات 

را تحریم می کنند، حکمتیار از 
یکی از نامزدان اعالم حمایت 
می کند، وقتی طالبان خالفت 
داعش را نکوهش می کنند، 
آقای حکمتیار از آن ستایش 

وه  می کند و زمانی که گر
طالبان شرکت در مذاکره را 

رد می کنند، حکمتیار اعالمیه 
می دهد و از آماد گی اش برای 

مذاکره می گوید. 

ی که در این  تنها چیز
سال ها به داد حکمتیار 
ی شهرت  زش خبر رسیده، ار
او است. رسانه ها در مورد 
گفته ها و فعالیت های 
چهره های مشهور خبر 
می   سازند و به همین دلیل 
است که حکمتیار هنوز در 
رسانه ها حضور دارد. غیر از 
ی به آقای حکمتیار  این چیز
باقی نمانده است. 

کره با حکمتیار سودی ندارد مذا
فردوس

ACKU
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تبلیغ کتابی زیر عنوان »چگونه استالین فساد را شکست 
داد؟« می زند.

در کتاب های درسی مکاتب و برنامه های تلویزیون دولتی 
هرچند اشاره اندکی به نقض حقوق بشر از سوی استالین 
می شود، اما در کل در آنجا از او به عنوان یک رهبر بزرگ 
بنای  اعمار  برنامه   از  پوتین  آقای  البته،  می گردد.  تجلیل 
در  شوروی  دوران  سیاسی  سرکوب  قربانیان  برای  یادبود 
مسکو حمایت کرد اما این کار با انگیزه های کامال سیاسی 
و نه اعتقاد به آن انجام یافت. در واقع پوتین از یک دست 
می کوشد که خود را به مردمی نزدیک سازد که محبت شان 
اما در عین  افزایش می یابد  استالین  به  تا روز نسبت  روز 
مانند  روسیه،  از جامعه   است که بخش هایی  متوجه  حال 
نفرت  چهره  تاریخی  این  از  که  را  مسکو  روشنفکر  طبقه  
دارند، از خود نراند. هم چنان، رییس جمهور کنونی روسیه 

سوال برده و منجر به تکرار آن شود.
انتخابات  در  برازیل  کارگر  حزب  رییس  روسف،  دیلما 
ریاست  به  دوم  بار  برای   ۲۰۱۴ پاییز  جمهوری  ریاست 

جمهوری برازیل رسید.
حزب کارگر از ۱۲ سال پیش تاکنون قدرت را در برازیل 
از  را  قدرت  در سال ۲۰۱۱  روسف  دیلما  دارد.  در دست 
موفق  ابتدا  و  گرفت  تحویل  دسیلوا  لوال  ایناسیو  لوییس 
شد با اصالحات اجتماعی و رشد اقتصادی به عنوان یک 

سیاستمدار موفق جلوه کند.
روز جمعه   ۱۴ حوت لوال دا سیلوا در پیوند با تحقیقات 
در  پتروبراس  نفتی  شرکت  مالی  فساد  پرونده  درباره 

خانه اش بازداشت شد.
به گفته دادستانی بزریل رییس جمهور پیشین از فساد مالی 
استفاده  بوده  دالر  میلیون  هشت  معادل  که  شرکت  این 

کالنی برده است.

در  منطقه ای  مرکز  پنزا،  در   ۵۸ شماره  مکتب  در 
جنوب شرق مسکو، حمایت از جوزف استالین، رهبر سابق 
متعلم صنف  ویکتوروف،  ژنیا  است.  آشکار  اتحاد شوروی، 
بزرگ و منحصر  به فرد در  به من گفت که »او مرد  یازده، 
تاریخ بود.« هم صنفی او، آمنه کورایوف در حرف های خود 
بیشتر محتاط بود. »آن طوری که دیگران می گویند مرد 

بسیار بدی هم نبود.«
وقتی پرسیدم که نظر آن ها در مورد کشته شدن و تبعید 
میلیون ها روس به گوالگ در زمان اتحاد شوروی چیست، 
نمی شود.«  سرکوب  دلیل  بدون  کسی  »هیچ  گفت:  ژنیا 
سیاسی  مخالف  چقدر  استالین  که  پرسیدم  او  از  وقتی 
خود را کشت، در پاسخ گفت: »صدها هزار.« او در ادامه 
که  طوری  »آن  مخالفین  پاک سازی  که  کرد  استدالل 

رسانه ها می گویند، بسیار بزرگ و غیر انسانی هم نبود.«
به گفته  الکساندر یاکوف لف، که در زمان بوریس یلتسن، 
رییس جمهور اسبق روسیه، مسوولیت کمیسیون بازپروری 
زمان  در  داشت،  عهده  به  را  سیاسی  سرکوب  قربانیان 
حکومت های لنین و استالین دست کم ۱۵ میلیون انسان 
در زندان ها و اردوگاه های کار اجباری جان خود را از دست 
به  استالین  رژیم  قربانیان  متفاوت،  آمار  وجود  با  دادند. 

میلیون ها تن می رسد.
با این حال دیدگاه های ژنیا در مورد حاکمیت استالین در 
روسیه عام شده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که تصور 
عمومی از استالین که رهبری شوروی را از اواخر ۱۹۲۰ الی 
زمان مرگش در سال ۱۹۵۳ میالدی به عهده داشت، بهتر 
شده است. بر اساس بررسی مرکز تحقیقی لودا در مسکو که 
به تاریخ ۱ مارچ ۲۰۱۶ انتشار یافت، ۴۰ درصد روس ها باور 
دارند که در زمان حاکمیت استالین »کار های مثبت نسبت 
به کار های منفی بیشتر انجام شد.« این رقم در سال ۲۰۱۲ 
میالدی به ۲۷ درصد می رسید. بر اساس بررسی ساالنه  این 
مرکز که در جنوری ۲۰۱۵ میالدی انتشار یافت، اکثریت 
»قطعاً«  یا  و  »احتماال«  که  گفتند  درصد(   ۵۲( روس ها 

استالین نقش مثبتی در تاریخ این کشور بازی کرد.
والدیمیر  آمدن  کار  روی  از  پس  استالین  چهره   بهبود 
پوتین در سال ۱۹۹۹ میالدی آغاز گردید. حکومت پوتین 
همزمان با توجیه ضمنی کارنامه   استالین، ریشه های خود 
را در قدرت مستحکم تر ساخت. در زمان استالین، »نظم« 
و اعتبار کشور بر حقوق بشر و آزادی های مدنی می چربید.

در  لودا  مرکز  نظرسنجی  راه اندازی  لف گودکوف، مسوول 
مورد استالین، می گوید که »رژیم پوتین با بلند کردن نام 
ایده است که مصلحت جمعی  این  استالین، در پی طرح 
باالتر از زندگی فردی بوده، و به این سان رژیم مسوولیتی 
در برابر جامعه، به خصوص در سطوح کوچک تر، با توجه به 

رعایت مصلحت عمومی ندارد.«
در پنزا، حزب کمونیست روسیه مرکزی را به نام استالین 
در ماه دسامبر سال قبل گشود. این مرکز شامل چند اتاق 
محدود مملو از عکس ها و روزنامه های قدیمی و هم چنان 
سالون سخنرانی که در آن تصویر بزرگ استالین آویخته 
بیانگر یک  این مرکز  با وجود کوچکی آن،  اما  شده  است 
واقعیت بزرگ تر است. مجسمه  باالتنه  استالین که از طال 

ساخته شده است، در برابر این مرکز نصب گردیده است.
این روزها راه اندازی مراکز این چنینی در روسیه رواج عام 
پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۵ میالدی، حزب کمونیست 
روسیه که در پارلمان این کشور ۹۲ کرسی از مجموع ۴۵۰ 
کرسی را در اختیار دارد، در پس زمینه   جلسه    عمومی خود 
عکس  کرد.  آویزان  را  استالین  و  لنین  بزرگ  عکس های 
بر  بزرگ  پیروزی  روز  مناسبت  به  روز ۹ می  در  استالین 
مسکو  در  پولیس  پوسته  یک  نزدیک  سیمی  حصار  روی 
نصب بود. یکی از کتاب فروشی های معروف مسکو دست به 

در برازیل صدها هزار نفر در شهرهای مختلف به خیابان ها 
آمدند و علیه سیاست های دیلما روسف، رییس جمهور این 

کشور دست به تظاهرات زدند.

امریکای التین حدود سه  بزرگترین کشور  در ۲۰۰ شهر 
و  کردند  شرکت  اعتراضی  تظاهرات  این  در  نفر  میلیون 

خواهان برکناری روسف شدند.
زمینه اصلی این اعتراضات گسترده رسوایی فساد مالی در 
کنونی  اقتصادی  بحران  و  پتروبراس  نفت  دولتی  شرکت 

برازیل است.
دیلما روسف پیش از این گفته بود که قصد کناره گیری از 

قدرت را ندارد.
بررسی  حال  در  انتخابات  عالی  دادگاه  حاضر،  حال  در 
چگونگی تامین مالی مبارزات انتخاباتی روسف است. نتیجه 
این بررسی ها می تواند اعتبار انتخابات سال ۲۰۱۴ را زیر 

باری  او  استالین می پردازد.  از  تقدیر  به  احتیاط  با رعایت 
گفت:  آن  در  استالین  نقش  و  دوم  جهانی  باره  جنگ  در 
»البته ما از استالین و فرماندهانش انتقاد کرده می توانیم، 
اما کسی می تواند بگوید که راه دیگری برای پیروزی در این 

جنگ وجود داشت؟«
و  غیر مستقیم  قدردانی های  این  از  فراتر  استالین  ولی 
زیرکانه، مورد حمایت قرار می گیرد. در ۲۲ فبروری سال 
جاری، انجمن تاریخ نظامی روسیه که آقای پوتین آن را در 
سال ۲۰۱۲ میالدی پایه گذاری کرد، و ریاست آن را وزیر 
دست  دارد،  عهده  به  دولت  مالی  حمایت های  با  فرهنگ 
موزیم  آن در  و نصب  استالین  تمویل ساخت مجسمه   به 
جنگ شهر پسکوف در نزدیک مرز استونیا زد. در همین 
اواخر وزیر فرهنگ حمایت خود را از برگزاری نمایشگاهی 
از نقاشی های ریالیستی سوسیالیستی مربوط به الکساندر 

شرکت  مالی  رسوایی  شوک  در  برازیل   ۲۰۱۴ سال  از 
کارمندان  و  از مسووالن  نفر  دارد. چندین  قرار  پتروبراس 
این شرکت به جرم رشوه خواری و فساد مالی به زندان های 
افراد  محاکمه  و  بازداشت  و  شده اند  محکوم  طوالنی مدت 

دیگری نیز در جریان است.

گراسیموف، یکی از نقاشان نزدیک به استالین، و از جمله 
تابلو معروف به »جنرال سترگ«، ابراز داشت.

چرا استالین تا این حد محبوبیت به دست 
آورده است؟

مورد  در  کم تر  و  کم تر  مردم  که  است  این  آن  دلیل  یک 
اردوگاه های کار اجباری و تبعید مخالفان به آنجا که روسیه 
در سال ۱۹۸۰ میالدی به صورت کامل در مورد آن تحقیق 
و بحث رسمی کرد، چیزی را به یاد می آورند. وقتی وجه 
زننده  شخصیت استالین از نظرها دور می شود، از این پس، 
للیا بودریتسکیس- فعال و متفکر چپگرا- »در  به تعبییر 
آن  به  و  گنجاند  می توان  را  چیزی  هر  خالی  تصویر  این 

معنا داد.«
من این موضوع را به صورت عینی در پنزا دیدم. کمونیست ها 
در مرکز استالین به ستایش از رهبری اقتصادی استالین 
پرداخته و به باور آن ها تورم فوق العاده و سقوط روسیه در 
سال های نود میالدی به مراتب بدتر از کاستی های دوران 
به  تاکسی  راستی  دست  راننده   یک  بود؛  شوروی  اتحاد 
من گفت که شخصیت های دلخواه تاریخی اش استالین و 

هیتلر اند چون »قادر به حفظ نظم عمومی« بودند.
در روسیه  امروز مقامات فاسد از بودجه   عمومی می  دزدند، 
که  می  شود  تصور  و  می کنند  طلب  رشوه  پولیس  افسران 
نتیجه  در  فروخت.  و  خرید  می توان  را  دادگاه ها  قضات 
اما  فراگیر می شود.  نیز  احیای »نظم« گذشته  به  گرایش 
نک، مسوول شاخه  حزب  الوی  که سرگیی  همان طوری 
کسانی که  از  یک  هیچ  می گوید،  پنزا  در  یابلوکو  لیبرال 
دلتنگ نظم گذشته اند، خود را به جای مردم سرکوب شده 
در گذشته قرار نمی دهند: »زمانی که آن ها در مورد عصر 
تفنگ  پوش  که  است  آن  مثل  می زنند،  حرف  استالین 
احساس  خود  گردن  پشت  در  را  آن  لوله   اما  می بینند  را 

نمی کنند.«
ابرقدرت  به  نسبت  خود  مردم  نوستالوژی  با  نیز  کرملین 
و  افتخارات  روی  کرده،  بازی  گذشته  در  روسیه  بودن 
پیروزی های آن دوره- به خصوص در جریان جنگ جهانی 
دوم- در برابر مجازات ها و خشک سالی ها در آن زمان تاکید 
می دارد. زمانی که روسیه خود را در محاصره  دشمنان- از 
را  تلویزیون دولتی روسیه آن  اوکراین که  جمله حکومت 
»فاشیست« توصیف می کند- فرض می نماید، پس تصویر 
بر  نازی  فاشیسم  برابر  در  کشور  مدافع  به عنوان  استالین 
تصویر استالین به عنوان یک دیکتاتور متوهم غلبه می کند. 
آیا بازوهای پرتوان پوتین از مادروطن در برابر دشمنانش 

دفاع کرده می تواند؟
سرمایه گذاری حکومت پوتین باالی میراث استالین ناشی 
با  کامل  به  صورت  هرگز  روسیه  که  است  واقعیت  این  از 
گذشته  تاریک خود کنار نیامده است. سال قبل مسوولین 
از  اما  کردند  افتتاح  را  گوالگ  موزیم  مسکو  شهرداری 
قبرهای دسته جمعی  و  اجباری  کار  از کمپ های  بسیاری 
در سرتاسر کشور یادی نمی گردد. اداره   تنها موزیم گوالگ 
موسوم به پرم ۳۶ در این اواخر توسط دولت قبضه گردید، 
و در چارچوب این پروژه تالش شد که نگاه ها متوجه نقش 
کمپ های مذکور در پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم 
گردد. سازمان غیر حکومتی موسوم به مموریل که کارش 
ثبت آزار و اذیت های دوران اتحاد شوروی است، خواهان 
ممنوعیت بناهای یاد بود استالین گردید. با این که پیشنهاد 
وزارت عدلیه  روسیه چندین  اما  است،  توجه  قابل  مذکور 
شعبه  این سازمان غیر دولتی را به عنوان »عوامل کشور های 

خارجی« معرفی کرد. 
و  فاسد  حکومت  اصالح  به  دست  بخواهد  روسیه  اگر 
»غربی«چون  ارزش های  که  بزند- حکومتی  اقتدارگرایش 
الگوی  اما طرفدار  را رد می کند  حقوق بشر و دموکراسی 
گذشته   انکار  از  باید  است-  آن  کاپیتالیستی  اقتصاد 
یوف،  اروفی  ویکتور  کند.  نظر  صرف  خودکامه  اش 
داستان نویسی که پدرش مترجم استالین بود، می گوید که 
»وقتی استالین در روح آخرین روس مرد، آن گاه می  توانم 
بگویم که روسیه صاحب یک آینده است.« متاسفانه، پوتین 
با خوش رویی حاضر به زنده نگهداشتن روح استالین است.

شرکت  که  است  شده  روشن  رسوایی ها  این  میان  در 
پتروبراس از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ با قراردادهای کالنی که 
می بست به احزاب سیاسی مبالغی را می پرداخت، به ویژه 
به حزب کارگر حاکم متعلق به رییس جمهور دیلما روسف.

استالین قهرمان جدید روسیه

تظاهرات گسترده علیه رییس جمهوری برازیل

در کتاب های درسی مکاتب و 
برنامه های تلویزیون دولتی هرچند 
اشاره اندکی به نقض حقوق بشر 
از سوی استالین می شود، اما در 
کل در آنجا از او به عنوان یک رهبر 
بزرگ تجلیل می گردد. البته، آقای 
پوتین از برنامه  اعمار بنای یادبود 
برای قربانیان سرکوب سیاسی 
دوران شوروی در مسکو حمایت 
کرد اما این کار با انگیزه های کامال 
سیاسی و نه اعتقاد به آن انجام 
ACKUیافت.



آفتاب تازه غروب کرده بود و د کانداران منطقه سر چوک کابل، 
آهسته آهسته بساط خویش را جمع می کردند. در روی یکی 
از تخت های چوبی که پارچه های رنگارنگ جا داده شده بود، 
مرد میان سالی با دختری خرد سال نشسته و به جمع کردن 
پارچه هایی که تا آن دم به فروش نرسیده بود، می پرداختند. 
بصیره هفت ساله نیز کم کم با پدرش در جمع کردن پارچه ها 
کمک می کرد که دو زن از راه سر رسید و یکی از آنان دست 
دراز کرد تا پارچه سوسنی رنگی را که در کنار بصیره کوچک 
قرار داشت، بگیرد و از نظر بگذراند. هنوز به درستی دستش به 
پارچه نرسیده بود که ناگهان با ممانعت شدید بصیره روبه رو 
شد. بصیره با زبان کودکانه اش پی در پی می گفت که این پارچه 

از اوست و پدرش نمی تواند او را بفروشد. 
این عکس العمل شدید او با آن زن، توجه ام را جلب کرد و پای 

صحبت های کودکانه اش نشستم.
و  سیاه  چشمان  کند،  مصاحبه  من  با  خواستم  او  از  وقتی 
نافذش که معصومیت از آن هویدا بود، برق زد و اندکی متردد 
خال دار  چادر  و  کرد  جور  و  جمع  را  موهایش  باعجله  شد. 
نصواری رنگش را به روی آن کشید. بعد دامن سرخ و زردش 
را نیز تا سر زانو هایش کش کرد و پارچه سوسنی را نیز که تا 
آن دم با دستانش محکم گرفته بود، روی زانویش جا داد. از 
این که از او درخواست مصاحبه کرده بودم، خوشحال به نظر 

می رسید، گویا به یکی از آرزوهایش رسیده است. 
بصیره در نخستین پرسش خود را باشنده والیت کندز خواند 

که از جنگ  فرار کرده و به کابل مهاجر شده  است.
او می گوید: »در کندز جنگ شدید بود و راکت می آمد. ما در 
پس خانه نشسته بودیم و خیلی می ترسیدیم. در آن جا کم بود 
از گرسنگی بمیریم که پدرم ما را به کابل آورد. اما از کابل 
بوی  و  است  »چتل«  کوچه هایش  چون  نیامده،  خوشم  زیاد 
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به تپه های سبز می رفتیم و سبزه لگد می کردیم، هر سال در 
زیارت ها می رفتیم، اما حال نو روز را باید بدون سبزه لگد و 

خواهر خوانده هایم در کابل بگذرانم.«
بصیره که در والیت کندز صنف دوم مکتب را دنبال می کرد 
و اکنون با مهاجر شدن از کندز و آمدن به کابل از مکتب باز 
است،  است، می گوید که پشت صنفی هایش دق شده  مانده 
با آن هم پدرش  به مکتب رفته نمی تواند.  اما دیگر در کندز 
برایش قول داده است که سال نو او را به مدرسه شامل خواهد 
شماری  روز  نو  سال  برای  بصیره  خاطر  همین  به  ساخت. 
درس  زیاد  و  بخوانم  مکتب  زود  »زود  می گوید:  او  می کند. 
بخوانم که داکتر شوم. می خواهم داکتر شده و آدم های کالن 

را تداوی کنم. نمی خواهم داکتر اطفال باشم.«
او که سه خواهر و یک برادر دارد،آن روز به خاطر گرفتن پارچه 
مورد عالقه اش به د کان پدرش آمده بود، گفت که می خواهد 

امسال در نو روز از تکه سوسنی لباس دوخته و به تن کند. 
کابل  سرچوک  درمنطقه  که  بصیره  پدر  عبدالوهاب  اما 
پارچه فروشی می کند، می گوید: »هرچند وضع اقتصادم خیلی 
ضعیف است و توان خرید لباس نو را به فرزندانم ندارم، اما از 
این که بصیره این تکه را خوش کرده مجبور هستم، آرزویش 
به  را  تکه  که  نیست  آن قدر  عایدم  هرچند  سازم.  برآورده  را 
بصیره بدهم. از سر صبح تا حاال فقط مبلغ 180 کار کرده ام.«

به گفته پدر بصیره، زمانی که در کندز جنگ شروع شد، آنان 
از دامنه های کوه دهمزنگ  به کابل مهاجر شدند و در یکی 
خانه ای را به مبلغ سه هزار افغانی به کرایه گرفته است و شب 

و روز را به بسیار مشکل در آن سپری می کند.
او در حالی که آه عمیقی از گلو کشید، با تاثر و ناامیدی گفت: 
کودکانم  که  است  این  آن  بزرگ ترین  اما  زیادند،  »غم هایم 
می خواهند سال نو را در والیت خود ما یعنی کندز بگذرانیم، 
من  اما  کنند،  سپری  خوشی  به  را  لگد  سبزه  میله  آنان  تا 
از  چون  سازم.  برآورده  را  کوچک شان  آرزوی  این  نمی توانم 
یک سو آن منطقه نا امن است و از سوی دیگر توان رفتن به 

آن جا را ندارم.« 
با  هم چنان  او  می شدم،  دور  پدرش  و  بصیره  از  که  زمانی 
این که  از  و  می کرد  بدرقه  مرا  گرمش  و  کوچک  نگاه های 
رسانه ها مصاحبه  از  یکی  با  عمر کوچک  این  با  بود  توانسته 

کند، خوشحال به نظر می رسید.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

- سالم علیکم... . 
سالم.  علیکم  صاحب  وزیر  جناب  به  به   -
امر  آمدید.  خوش  خیلی  هستید؟  خوب 

کنید. 
- آمدم که سرمایه خود را ثبت و راجستر 

کنم.
- بسیار کار نیکی صورت می دهید. شفافیت 
در سرمایه تان باعث می شود که هیچ کس 
در مورد شما حرفی زده نتواند. البته فعال 
هم کسی جرات ندارد به شما چیزی بگوید. 
- بلی بنده برای ثبت سرمایه ام بسیار اصرار 
داشتم. چند روز بود که خواب از چشمانم 
ربوده شده بود که چرا تا هنوز این سرمایه 

کوچک را ثبت نکرده ام. 
خوب  هستیم.  هم عقیده  شما  با  ما  بلی   -
چی  شما  شخصی  سرمایه  بفرمایید 

چیز هایی است. 
- در قدم اول باید خدمت شما عرض کنم 
همین  و  ندارم  سرمایه ای  من  کل  در  که 
شفاف سازی  برای  هم  را  کوچک  چیز های 
عدد  یک  من  کرده ام.  آماده  ثبت  برای 
به  بیامرزم  خدا  پدر  از  که  دارم  بایسکل 
میراث مانده و هنوز هم قابل استفاده است. 
افسوس که اطرافیان نمی گذارند ورنه هنوز 
بروم.  دفتر  به  بایسکل  با  دارم  دوست  هم 
هم چنان سه جوره جوراب دارم که یکیش 
سوراخ دارد. دو جفت بوت دارم که تل یکی 
آن از بین رفته است. در ضمن چپنم نیز 
مربوط به پدر خدا بیامرزم است. در حساب 
بانکی ام نیز پنجاه دالر دارم به  خاطری که 
ندارم  چیزی  خالصه  نشود.  بسته  حسابم 

دیگه. 
- وال شما هیچ چیزی ندارید. اما این تعمیر 
است  شما  از  می گویند  که  طبقه  هفت 

چطور آیا این سرمایه نیست. 
- آن تعمیر مربوط به خانم بنده می باشد و 

به بنده ربطی ندارد. 
کابل  مسیر  در  که  باربری  موتر  هفت   -
حیرتان کار می کند چی، آن ها هم از شما 

نیست. 
- دقیقا هیچ کدام از موتر ها از من نیست. 
پسرم خودش با آبله دستش این موتر ها را 

خریده است. 
- پسر تان چند ساله است. 

- پسرم سیزده سال را تکمیل کرده و وارد 
سنش  به  البته  است.  شده  چهارده سالگی 
نگاه نکنید. بسیار هوشیار است. همین حاال 
پروژه  تا  دو  که  است  شرکت  یک  رییس 

دو صد میلیون دالری را به پیش می برد. 
- پس از خود تان هیچ چیزی ندارید. 

چیزی  هیچ  خودم  از  من  دقیقا،  بلی   -
ندارم. این خانه و موتر و سرمایه های داخل 
حساب های دبی و سویس مربوط به خانم و 

فرزندم است و ربطی به من ندارد. 

قدوس سرمایه اش را
 ثبت کرد

سبزه لگد 
آرزوی دست نیافتنی بصیره

 سهیال وداع خموش

بد می دهد.«
را  آورد، چهره کوچک و زیباش  زبان  به  را  بوی  وقتی کلمه 
چین دار ساخته و پیشانی اش را ترش کرد و با حرکت جالب 
دو پنجه کوچک را به بینی اش برده و آن را محکم گرفت و 
گفت: »از همه چیز کابل خوشم آمد، اما کاش بوی نمی داد و 
سبزه می داشت تا در نوروز سبزه لگد می رفتیم. ولی این جا نه 

هم صنفی هایم است و نه سبزه.«
او از این که در والیت خود زندگی نمی کرد و نمی توانست با 
متاثر  عمیقا  برود،  لگد  سبزه  نوروز  میله  در  هم صنفی هایش 

به نظر می رسید.
نو  لباس  می کردم،  خینه  نوروز  میله  در  سال  »هر  گفت:  او 
می پوشیدم و بعد با خواهران و برادر کوچکم و با مادرم و پدرم 

بصیره که در والیت کندز 
صنف دوم مکتب را دنبال 

می کرد و اکنون با مهاجر 
شدن از کندز و آمدن به 

کابل از مکتب باز مانده 
است، می گوید که پشت 

صنفی هایش دق شده 
است، اما دیگر در کندز 

به مکتب رفته نمی تواند. 
با آن هم پدرش برایش 
قول داده است که سال 

نو او را به مدرسه شامل 
خواهد ساخت. به همین 

خاطر بصیره برای سال 
نو روز شماری می کند. 
او می گوید: »زود زود 

مکتب بخوانم و زیاد درس 
بخوانم که داکتر شوم. 

می خواهم داکتر شده و 
آدم های کالن را تداوی 
کنم. نمی خواهم داکتر 

اطفال باشم.«
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ترکیه،  پایتخت  انقره،  در  مرگبار  تروریستی  انفجار  به دنبال 
در  »پ ک ک«  گروه  مواضع  ترکیه،  ارتش  بمب افکن های 
شمال عراق را هدف حمالت هوایی قرار دادند. در جریان 
حمله  شدند.  کشته  نفر   ۳۷ دست کم  بمباران ها  این 
کم تر از یک  انتحاری در انقره، دومین حمله تروریستی در 

ماه در این شهر است.
ستاد فرماندهی ارتش ترکیه ضمن اعالم 
گروه »پ ک ک« در  خبر حمله به مواضع 
پایگاه های  داد:  گزارش  عراق  شمال 
و  »گارا«  مناطق  در  »پ ک ک«  گروه 
»قندیل« در شمال عراق توسط ۹ فروند 
جنگنده-بمب افکن »اف ۱۶« و ۲ فروند 

جنگنده »اف ۴« بمباران شدند.
شواهد  می گویند  ترکیه  دولت  مقامات 
نشان  که  آوردند  به دست  مدارکی  و 
در  یک شنبه  روز  حمله  در  می دهد 
گروه »پ ک ک« دست داشته اند.  انقره، 
کردند  اعالم  هم  ترکیه  امنیتی  مقامات 

گروه پ ک ک  یکی از عامالن حمله انتحاری اخیر یک زن عضو 
کردستان( بوده است. کارگران  )حزب 

در ماه های اخیر ترکیه شاهد چندین انفجار مرگبار بوده است. 
گذشته، انفجار مهیبی در اطراف منطقه نظامی  در ماه فبروری 
که شماری از این  گذارد  کشته و ۶۱ زخمی بر جای  در انقره ، ۲۸ 

افراد، غیرنظامیان بودند.

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

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

هموطنان عزیز ما مهیا نموده است.

حاال مشتریان شرکت مخابراتی افغان بیسیم میتوانند در والیت تخار 
در  بیسیم  افغان    3.75Gباند خدمات  ترین  سریع  از  استفاده  با 
کمترین زمان ممکن، بزرگترین فایل ها را ارسال و دریافت نموده و به 
گذاری و دسترسی به خدمات  ک  همه خدمات از جمله دانلود، اشترا

ویدیویی و انترنتی شفاف داشته باشند.

شرکت   3.75G انترنتی  خدمات  افتتاح  مناسبت  به  که  محفل  در   
خ 18 حوت 1394 در والیت  مخابراتی افغان بیسیم روز سه شنبه مور
تخار تدویر یافته بود در آن والی تخار، روسای دوایر حکومتی، نماینده 

کرده بودند. ک  گان شرکت های مخابراتی و ژورنالیستان اشترا

طی  دولتی  ادارات  رؤسای  از  تن  چند  و  تخار  والی  محفل  این  در 
تکنالوژی  و  مخابرات  ارزش  و  اهمیت  مورد  در  هایشان  صحبت 
 3.75G انترنتی  خدمات  اندازی  راه  نموده،  صحبت  معلوماتی  
کشور  گام مثبت در رشد و ترقی  را یک  افغان بیسیم در والیت تخار 
تبریگ  گان این والیت  را به باشنده  افتتاح این سیستم  دانستند و 

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

مخابراتی دارد.

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