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کو" و بنیاد "آفتاب  کمپنی "تک 
که  شرق" به تعدای مارکتر 

کاری در زمینه بازاریابی  سابقه 
و به زبان های دری و پشتو 

تکلم وتوانایی استفاده 
کمپوتر را داشته باشند؛  از 

ضرورت دارد.  
عالقه مندان خلص سوانح 
خویش را به ایمیل آدرس:

eastaftabfoundation@gmail.com

فرستاده و یا با شماره 

0777113650 به تماس شوند.

به داوطلبی دعوت 
کتب درسی مکاتب تهیه وچاپ 

کننده های معتبر دعوت بعمل می آید تا تحت شرایط  کمیته سویدن برای افغانستان برای مکاتب خویش از صنف اول الی ۹ نوهم به هر دو زبان پشتو و دری از شرکت ها تهیه و چاپ 
کابل بدست آورند. کمیته سویدن برای افغانستان در  ذیاًل ذکر شده لست مکمل با مشخصات و اسناد طرزالعغمل داوطلبی را از بخش تهیه و تدارکات 

شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:
که مطابق است با ۳۰ اپریل  سال ۲۰۱۵ میالدی  کمیته سویدن برای افغانستان الی ختم یوم ۱۰ثور  سال جاری   کت های تهیه شده توسط  1. داوطلبی های سربسته و مهر شده داخل پا

گردد. کمیته سویدن تسلیم و راجستر  کماالت  قبل از ساعت ۰۳:۰۰ بعد از ظهر در دفتر اداری، بخش تدارکات و ا
گیری و حین تسلیم شدن اسناد داوطلبی و مسؤل ثبت اسناد شان داخل جدول ثبت تسلیم  2. عالقمندان و یا نمایندگان شرکت ها مطابع مسؤل ثبت اسناد شان داخل جدول ثبت تسلیم 

کماالت میباشند. کمیته سویدن برای افغانستان در بخش تدارکات و ا دهی حین تسلیم نمودن داوطلبی سربسته و مهر شده به 
کننده ایکه مؤفق به دریافت قرارداد تهیه مواد فوق الذکر میگردد ۱۰% پول از مجموع قرارداد رابطور تضمین اجراء حین عقد قرارداد مسؤلیت دارد تا به بخش مالی  3. شرکت و یا تهیه 

کمیته سویدن برای افغانستان بطور نقد تسلیم نموده اسناد دریافت نمائید.
کماالت تسلیم نماید در غیر آن واجد  کاری و جواز راجستر شده  مجدد وزارت تجارت و یا آیسا را ضمیمه داوطلبی سربسته به بخش تدارکات و ا 4. شرکت عالقمند مسؤل تهیه پروفایل 

شرایط داوطلبی شناخته نمیشود.
کمیته سویدن برای افغانستان  5. مطابق ماده ۷۲ قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان ۲% تکس از مجموع قرارداد به اساس جواز وزارت محترم تجارت و آیسا توسط 

وضع و به وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت مالیه دهنده تأ دیه میگردد. 
کمیته  6. شرکت های بدون جواز مراجع فوق الذکر واجد شرایط این داوطلبی نمیباشند، در صورت انقضأ مدت اعتبار جواز از مراجع فوق الذکر ۷% تکس از مجموع قرارداد توسط 

سویدن برای افغانستان از قراردادی وضع میگردد.
کت های شخصی شرکت ها، سرباز  کل داوطلبی، داخل پا 7. آفر های نا مکمل با اقالم، غیر انطباق با مشخصات، بدون ذکر معیاد تهیه اقالم داوطلبی، بدون مجموعات اقالم و مجموع 

کت های شفاف، بعد از وقت تعیین شده تسلیم دهی قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف میگردند. و یا پا
کرد. کمیته سویدن برای افغانستان میتوان دریافت  کماالت  گیری اسناد داوطلبی از بخش تدارکات و ا 8. تمام سوآالت و موارد در ارتباط به داوطلبی را میتوان حین تسلیم 

که قابل استرداد نمی باشد توضیع میگردد 9. لست و مشخصات در مقابل یک هزار افغانی 
گرفته میشود درصورت برنده نشدن طی یک هفته دباره پرداخت میشود کت سربسته در مقابل تضمین ان ۱۰۰۰۰۰ یکصد هزار افغانی تسلیم دفتر مالی با اخذ سند  کوتیشن در پا  .10

کمیته سویدن برای افغانستان یکشنبه الی پنجشنبه فعالیت میکند و همچنان عالقمندان میتوانند جهت اخذ اسناد به آدرس و یا شماره های ذیل به تماس شوند: نوت: 
آدرس:

کمیته سویدن برای افغانستان
کماالت بخش تدارکات و ا

کابل افغانستان گذشته از مطبعه تعلیمی نبراسکا،  کوت،  کابل – جالل آباد، پکتیا  سرک 
شماره ها: 0788966010 و 0799391448

انفجار  نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
نفر  که هفت  یک ماین، دوازده تن 
روز  بوده  خانواده  یک  عضو  آن ها 
والیت  خوگیانی  ولسوالی  در  گذشته 
کشته  این  همه  شدند.  کشته  غزنی 
میان  در  و  بوده  ملکی  افراد  شده ها 

کودکان و زنان نیز شامل اند.  آن ها 
اصلی  کنان  سا شدگان  کشته 
ولسوالی قره باغ والیت غزنی هستند. 
خوگیانی از ولسوالی های ناامن غزنی 
فعال  والیت  این  در  طالبان  و  است 

هستند.
که  است  رویدادی  چندمین  این 
و  غیرنظامیان  از  غزنی  والیت  در 
چندی  می گیرد.  قربانی  مسافران 
گیالن  مسیر  در  موتر  یک  پیش 
جاغوری یک موتر نوع تونس با ماین 
که در نتیجه  کرد  کنار جاده برخورد 
دست  از  را  جان شان  تن  هفت  آن 

دادند. 
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سونا خشک فنلندی
درمان مفصل ها با سونا

info@turkishmall.af  
www.turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

هواپیماهای »کشنده«
به پرواز درآمدند

توسعه روابط با روسیه و
سازمان شانگهای به نفع است
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چین؛ امید تازه افغانستان
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خانواده های 31 مسافر:

پاسخ حکومت
قانع کننده نیست

دوازده تن در نتیجه 
انفجار ماین جان دادند
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زنگ اول


ملت  آبروى خانه  داد.  از دست  را  اعتبارش  پارلمان 
سنگينى  اتهام هاى  هم ديگر  بر  نمايندگان  بردند.  را 
حاجى  صافى،  اقبال  و  الماس  حاجى  كردند.  وارد 
ظاهر قدير و گروهش را متهم به باج گيرى هاى كالن 
نامزدوزير  هر  آنان،  به گفته  كردند.  نامزدوزيران  از 
بايد پنج صد هزار دالر رشوه بدهد، تا از سد پارلمان 
عبور كند. ظاهر قدير هم حاجى الماس و اقبال صافى 
رويداد  از  استفاده  با  مى خواهند  كه  كرد  متهم  را 
را زير فشار دهند و  داخله  قتل فجيع فرخنده، وزير 
نزديكان شان را در برخى از حوزه هاى پوليس مقرر 
از  باج گيرى  است.  سنگين  بسيار  اتهام ها  اين  كنند. 
نامزدوزيران و وزير برحال، اتهام ساده اى نيست. اين 
مصداق سوءاستفاده از كرسى نمايندگى، رشوه گيرى 
شخصى  منافع  سود  به  عمومى  منافع  برباددادن  و 
است. در تمام جهان رقابت بر سر منابع كمياب قدرت 
و ثروت وجود دارد، اما اين رقابت در چوكات قانون 

صورت مى گيرد. 
منافع عمومى خط قرمزى است كه هيچ سياستمدارى 
توليد  نامزدوزير،  از  باج گيرى  نمى كند.  عبور  آن  از 
باج  دالر  هزار  پنج صد  كه  وزيرى  است.  مالى  فساد 
مى دهد، ناگزير است كه سه چند پول بسازد و براى 
باشد،  كند. وقتى روند چنين  حاميان مالى اش توزيع 
خوان  و  مى رود  بين  از  وزارت خانه ها  كارايى  ديگر 
يغما گسترده مى شود. باج گيرى از وزيران برحال نيز 
مصداق ترجيح منافع شخصى بر منافع عمومى است. 

اين اتهام ها بايد بررسى شوند. 
هيات ادارى پارلمان بايد اتهام را بررسى كند. بايد هر 
دو جانب اسناد دست داشته خود را به هيات ادارى 
بداند  بايد  پارلمان  ادارى  هيات  بسپارند.  پارلمان 
يك ديگر  بر  صافى  اقبال  و  قدير  ظاهر  اتهام هاى  كه 
آبروى كل پارلمان را برده است. اين دو نماينده براى 
با  بلكه  نكرده اند،  توزيع  نبات  و  نقل  همكاران شان 
اتهام هاى شان همه نمايندگان را در مظان اتهام قرار 
داده اند. كل پارلمان، اعتبار خود را در افكار عمومى 
از دست داده است. به يقين كه نمايندگانى هم هستند 
اين  اعتبار  دارند؛  تعهد  مردم  و  وطن  منافع  به  كه 
نمايندگان نيز صدمه ديده است. اگر اين اتهام ها مورد 
پى گرد قضايى قرار نگيرد، هيچ يك از نمايندگان دوره 

كنونى، مورد اعتماد مردم در آينده قرار نمى گيرند. 
سران حكومت وحدت ملى هم بايد اين اتهام زنى هاى 
متقابل را جدى بگيرند. رييس جمهور و رييس اجرايى 
بايد سهم خود را ادا كنند. آنان بايد تمام توان خود 
اتهام ها بررسى شود. ريشه  اين  تا  به خرج دهند  را 
فساد در همين جا است. اگر نامزدوزير براى رسيدن 
به كرسى وزارت، مقدار هنگفت وجه نقد باج دهد، فردا 
وزارت را به كانون فساد مالى بدل مى كند. شبكه هاى 
ميان  پرده  پشت  احتمالى  معامله هاى  در  مالى  فساد 
مى گيرد.  شكل  پارلمان  نمايندگان  و  نامزدوزيران 
پنج صد  نامزدوزيران  از  بسيارى  كه  است  روشن 
نامزدوزيران  اين  ندارند.  آن  از  كم تر  يا  دالر  هزار 
مجبوراند براى رشوه دهى به نمايندگان رشوه خوار، 

براى خودشان «منابع تمويل» پيدا كنند. 
منابع تمويل هم همين شبكه هاى فساد است. آنان در 
خواستار  حتما  مى دهند،  نامزدوزيران  كه  پولى  بدل 
وزارت خانه ها  روند،  همين  غيرقانونى اند.  امتيازهاى 
به  باشند-  خدمات رسانى  نهاد هاى  بايد  را-  كه 
قانون گذار  وقتى  مى كند.  بدل  مالى  فساد  كانون هاى 
خود عضو شبكه فساد مالى باشد، ديگر به ريشه كنى 
اتهام زنى هاى  نمى ماند.  باقى  اميدى  پديده  اين 
قرار  بررسى جدى  بايد مورد  يك ديگر  بر  نمايندگان 
بگيرد. صرف با بررسى اين اتهام ها، مى توان با فساد 
مالى مبارزه كرد. اين نكته هم نبايد فراموش شود كه 
حزبى  نظم  نبودن  حاكم  معلول  پارلمان،  مالى  فساد 
حاكم  پارلمان  بر  حزبى  نظم  تا  است.  نهاد  اين  بر 
نمى رسد.  حداقل  به  نهاد  اين  در  مالى  فساد  نشود، 
حاال كه اصالح نظام انتخاباتى در دستور كار است، 
بايد ترتيباتى گرفته شود كه انتخابات آينده پارلمانى، 
حزبى  نظم  براساس  آينده،  پارلمان  تا  باشد  حزبى 

اداره شود.

اتهام هاى تكان دهنده
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از  بيكار  جوان  صدها  اخير  روزهاى  طى 
پاكستان  و  افغانستان  واليت هاى  ديگر 
آزادانه براى نشترزدن كوكنار به واليت هاى 

هلمند و قندهار رفته اند.
حكومت افغانستان از سال ها به اين سو براى 
محو كشتزارهاى كوكنار تالش مى كند، اما 
تاكنون با نشترزدن كوكنار مخالفت نكرده 
نيز  مقصد  اين  براى  كارگران  ورود  از  و 

جلوگيرى شده است.
ولسوالى  به  غزنى  از  كه  جوانى  عبدالغنى 
مصاحبه  در  رفته،  هلمند  واليت  گرشك 
فرصت هاى  نبود  كه  گفته  آشنا  راديو  با 

كارآنان را به هلمند كشانده است.
محل  و  نام  نخواست  كه  ديگرى  جوان 
صداى  به  بگويد  را  خود  اصلى  سكونت 
زدن  نشتر  با  مى خواهد  كه  گفته  امريكا 

كوكنار يك مشت پول به دست آورد.
كه  مى گويد  ميوند  ولسوال  عبيداهللا  حاجى 
حكومت به آنان دستور راه اندازى كمپاين 
محو كشتزارهاى كوكنار را داده است، اما  
امر گرفتارى كارگرانى را كه نشتر مى زنند، 

نداده است.
كمپاين،  بهترين  مى گويد  ميوند  ولسوال 
جلوگيرى از ورود كارگران به كشتزارها و 
ممانعت از نشتر زدن كوكنار است. او افزود 
اگر در اين فصل سال مداخله صورت گيرد 

هيچ نيازى به ساير اقدامات نخواهد بود.
كشتزارهاى  محصول  اگر  مى گويد  او 
نشود،  برداشته  هفته  دو  مدت  در  كوكنار 
به  شد.  خواهد  خراب  آن  حاوى  ترياك 
به  كارگران  ورود  از  ممانعت  با  وى  گفته 
كمپاين يك  مى تواند  كشتزارها، حكومت 
ساله محو كوكنار را در دو هفته انجام دهد.
اين  در  طالبان  مى گويد  عبيداهللا  حاجى 
فصل سال اكثر مدارس شان را در پاكستان 
واليت هاى  به  زدن  نشتر  براى  و  مى بندند 

جنوبى افغانستان مى آيند.
در  كوكنار  كشتزارهاى  بيشترين 
ميوند  و  ژيرى  پنجوايى،  ولسوالى هاى 
روزانه  و  است  شده  كاشته  قندهار  واليت 
اين  به  زدن  نشتر  براى  كارگر  ده ها 

ولسوالى ها مى روند.
متهم  را  ملى  وحدت  حكومت  منتقدين، 
در  خود  سياسى  جنجال  به  كه  مى كنند 
اجنداى  اكثر  و  بوده  درون ارگ مصروف 
ملى به ويژه مبارزه با مواد مخدر را از نظر 

انداخته اند.

كارتر: 
نيروهاى افغان به حمايت نياز دارند

امريكا،  دفاع  وزير  كارتر،  اشتون 
به يك سرباز  اخير  است حمله  گفته 
نيروهاى  كه  مى دهد  نشان  امريكايى 
«خطرناك»  كشورى  در  افغان 

هنوز هم به حمايت نياز دارند.
اردوى  سرباز  يك  چهارشنبه  روز 
سربازان  بر  ننگرهار  واليت  در  ملى 
سرباز  و يك  آتش گشود  امريكايى 

امريكايى را كشت.
به گزارش بى بى سى، آقاى كارتر با 
امريكايى  به كشته شدن سرباز  اشاره 
براى  بايد  «هنوز هم  است:  گفته 
افغان كار  امنيتى  نيروهاى  از  حمايت 
سال هاى  پيشرفت هاى  بتوانند  تا  كرد 

اخير را پايدار نگهدارند.»

چند روز پيش جان كرى، وزير امور 
امريكا  كه  بود  گفته  امريكا،  خارجه 
يك  توسعه  براى  است  شده  متعهد 
ارتش و نيروى امنيتى 352 هزار نفرى 
فراهم  را  الزم  بودجه  افغانستان،  در 

كند.
است  گفته  هم  امريكا  دفاع  وزير 
خواهد  كنگره  از  امريكا  دولت  كه 
رساندن  براى  الزم  بودجه  خواست 
به  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  سطح 
تامين  را   2017 تا  سرباز  هزار   352

كند.
پايان  تا  است  داده  اوباما وعده  آقاى 
همه  جمهورى اش  رياست  دوران 
نيروهاى نظامى امريكا را از افغانستان 

بيرون بياورد.
جمهور  رييس  غنى،  اشرف  اما 
تا در  اوباما خواست  از آقاى  كشور، 
افغانستان  از  خود  نيروهاى  خروج 
عجله نكند؛ نكته اى كه دولت امريكا 

پذيرفته است.
قرار بود تا پايان سال 2015 از 9800 
افغانستان  در  امريكايى  نظامى  نيروى 
دولت  اما  بمانند  باقى  نفر   5500 تنها 
مى گويد بسيارى از آنها تا پايان سال 

2016 در افغانستان باقى مى مانند.
پايان  از  پس  است  گفته  اوباما  آقاى 
حدود  فقط  جمهورى اش  رياست 
در  امريكا  نظامى  امنيتى  نيروى  هزار 
سفارت اين كشور در افغانستان باقى 

خواهند ماند.
پايان سال  امنيتى داخلى در  نيروهاى 
2014 ميالدى، مسوليت امنيت سراسر 
به  بين المللى  نيروهاى  از  را  كشور 

عهده گرفتند.
نام  به  را  جديدى  ماموريت  ناتو 
آغاز  افغانستان  در  قاطع»  «حمايت 
و  كمك  آن  اصلى  هدف  كه  كرد 

آموزش نيروهاى داخلى است.

كارگران براى نشتر زدن حمله به سارنوالى بلخ نزديك به هشتاد  كشته و زخمى برجاى گذاشت
كوكنار دست به كار شدند

مزار صاحب يك ماهنامه كودك شد

روز  حمله  مزارشريف:  8صبح، 
بر  دولت  مسلح  مخالفان  پنجشنبه 
در  بلخ،  واليت  استيناف  سارنوالى 
حمله  دومين  گذشته  سال   13 جريان 
بود  مزارشريف  شهر  در  نوع  اين  از 
زخمى  و  كشته  هشتاد  به  نزديك  كه 

برجاى گذاشت.
چهار  كه  مى گويند  محلى  مقام هاى 
پيش  بجه   11 ساعت  مسلح  مهاجم 
با كشتن نگهبان  از ظهر روز پنجشنبه 
دروازه سارنوالى استيناف واليت بلخ، 
به  و شروع  رياست گرديده  آن  وارد 

كشتن سارنواالن كردند.
عينى،  شاهدان  گفته هاى  بربنياد 
مهاجمان وارد شده به سارنوالى واليت 
و  داشتند  تن  به  پوليس  لباس  بلخ 
با كالشينكوف و واسكت هاى  مسلح 

انتحارى بودند.
اين مهاجمان با گروگان گيرى نزديك 
به 35 تن از مراجعين سارنوالى واليت 
بلخ، توانستند تا نزديك ساعت هفت 
در برابر نيروهاى امنيتى مقاومت كنند.
و  امنيت  آمر  قادرى  رزاق  جنرال 
در  بلخ  پوليس  فرماندهى  سرپرست 
رابطه به اين رويداد به رسانه ها گفت 
وارد  بجه   11 ساعت  مهاجمان  كه 
مداخله  نتيجه  در  و  شده  سارنوالى 

براى  مزار  مزارشريف:  8صبح، 
ماهنامه  يك  نشر  شاهد  اولين بار 

براى كودكان است. 
خوب  صحافت  و  قطع  با  «ديبورا»   
ماهنامه اى  نام  آموزنده  مطالب  با  و 
است كه در هشت صفحه و پنج هزار 

نسخه چاپ مى شود.
اين  مسوول  مدير  مقتدر،  حامد 
ماهنامه به 8صبح گفت: «ما خواستيم 
كارى كنيم كه در آن ناحيه شديدا 
وجود  نبود  حتا  و  كمبود  احساس 
در  هيچ كارى  ما  داشت. در كشور 
است  نشده  كودك  ادبيات  عرصه 
بكنيم كه  را  اين كار  ما خواستيم  و 

اميد داريم ادامه داشته باشد.»

ساعت  نزديك  بلخ  واليت  پوليس 
هفت شام از پا در آمدند.

«مهاجمان چهار  قادرى گفت:  جنرال 
نفر بودند كه وارد سارنوالى شدند در 
پنج  به شمول  نفر  ده  اين حمله  نتيجه 
عضو نيروى پوليس كشته شدند و در 
مى باشند  زخمى  ديگر  نفر   66 حدود 
تا هنوز هويت مهاجمان معلوم نيست.»
در  قادرى  آقاى  گفته هاى  اساس  بر 
كشته  نيز  سارنوال  چهار  رويداد  اين 
با اين حساب شمار كشته  شده اند كه 
شده هاى اين حادثه به 14 نفر مى رسد.
آمر حوزه ششم امنيتى نيز شامل كشته 

شده هاى اين رويداد مى باشد.
شهر  باشندگان  حال  همين  در 
شدت  به  حادثه  اين  از  مزارشريف 
كه  مى گويند  آنها  شده اند.  شوكه 

اين  كه  شد  يادآور  هم چنين   وى 
چون  مسايلى  تا  مى كوشد  ماهنامه 
و  آموختن  به  كودكان  تشويق 
مطالب  و  تعليم  و  درس  فراگيرى 
فهم  مطابق  را  ديگر  آموزنده 
زمينه ساز  و  كند  منتشر  كودكان 
دادن  سوق  براى  باشد  خوبى 
مثل  سرگرمى هايى  به  كودكان 

داستان خواندن و مجله خواندن.
تمنا،  ريحان  خانم  حال  همين  در 
مى گويد:  ماهنامه  اين  سردبير 
ماهنامه  اين  نشر  با  خواستيم  «ما 
جنگ  هواى  و  حال  از  را  كودكان 
و سرگرمى هاى منشاگرفته از جنگ 
كودكانه  سرگرمى هاى  سوى  به 

بگيرد  صورت  الزم  تحقيقات  بايد 
اين  در  كسانى  چه  كه  شود  معلوم  تا 
به  كسانى  چه  و  داشتند  دست  حمله 

مهاجمان كمك كرده اند.
براى  كه  بود  روزى  پنجشنبه  روز 
كفايت  سال   13 از  پس  اولين بار 
وستدهاى  داد  تمام  مركز  يا  ماركيت 
ساعات  در  كشور  شمال  حوزه  پولى 
آن  دنبال  به  و  شد  بسته  روز  ميانى 
بانك هاى  تمام  نمايندگى هاى 

خصوصى نيز مسدود گرديد.
گروه طالبان مسووليت اين حمله را به 

عهده گرفته است.
به گفته آگاهان مى گويند حمله روز 
پنجشنبه، خونين ترين رويداد در بيش 
مزارشريف  در  گذشته  دهه  يك  از 

بوده است. 

از  را  مطالعه  فرهنگ  و  بازگردانيم 
كودكى در آنان نهادينه بسازيم.»

اين  قيمت  كه  گفت  تمنا  خانم 
و  است  افغانى  ده  فقط  ماهنامه 
آن  بخواهند  كه  كودكانى  براى 
فروخته  افغانى  پنج  بفروشند،  را 
داشته  سود  آنان  براى  تا  مى شود 

باشد.
در صفحات اين ماهنامه موضوعاتى 
شعرهاى  كودكانه،  قصه هاى  چون 
كودكانه و موضوعاتى كه كودكان 
فوايد  زيست،  محيط  حفظ  به  را 
پرخطر  وسايل  از  دورى  سرسبزى، 
شخصى  نظافت  كردن  مراعات  و 

تشويق مى كند، چاپ شده است.

ACKU
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که اخیرا توسط  کوچک جنگی  شش فروند هواپیمای 
کمک  ایاالت متحده امریکا به قوای هوایی افغانستان 
نوع   از  که  هواپیماها  این  درآمدند.  پرواز  به  شده ، 
و  دفاع  وزارت  مقام های  به گفته   است،   »530 »ام دی 
مقام ها  این  برخوردارند.  باالیی  آتش  قدرت  از  ناتو 
هواپیماهای  به عنوان   »530 » ام دی  هواپیماهای  از 

»کشنده« نام می برند.
به صورت  درآمدن،  پرواز  به  از  پس  هواپیماها  این 
قرار  حمله  مورد  لوگر  والیت  در  نیز  را  اهدافی  آزمایشی 
که  افغان  پیلوت های  را  پروازها  این  هدایت  دادند. 

اخیرا آموزش دیده اند، به عهده داشتند.
بین المللی  نیروهای  کل  فرمانده  کمبل،  جان  جنرال 
در افغانستان، روز پنج شنبه، بیستم حمل، پیش از به 
حمالت  انجام  به منظور  هواپیماها  این  درآمدن  پرواز 
در  خبرنگاران  به  لوگر،  والیت  در  اهدافی  به  هوایی 
که ایاالت متحده امریکا در  گفت  کابل  میدان هوایی 
نظر دارد تعداد هلی کوپترهای جنگی بیشتری به قوای 
نیروها در  این  توانایی  تا  کند  کمک  افغانستان  هوایی 
فرمانده  برود.  باال  افغانستان  در  شورشیان  علیه  مبارزه 
کل نیروهای بین المللی در افغانستان، از هلی کوپترهای 
نامبرده  »کشنده«  هواپیماهای  به عنوان   »530 »ام دی 

کشنده هستند.«  افزود: »این هلی کوپترها بسیار قوی و 
امنیتی  نیروهای  توانایی  رفتن  بلند  از  کمبل  جان 
کرده و خطاب به شورشیان  افغانستان ابراز خوش بینی 
تجهیزاتی  و  سالح  که  گفت  دولت  مخالف  مسلح 

به  هیچ وقت  سال  بیست و سه  طول  در  هرات  والیت 
گذشته با مشکالت مختلف از جمله  اندازه هفت سال 
ناامنی، چالش اقتصادی و اجتماعی و رکود بازار روبه رو 
نبوده است. حتا در طول دوران طالبان وضعیت با تمام 
 1386 سال های  از  ولی  بود.  یکنواخت  بدی هایش 
شدن،  ناامن  سوی  به   هرات  وضعیت  بعد  به   1387 و 
که در طول  پرچالش شدن و بد شدن رفته است؛ هراتی 
پس  اول  سال  پنج  و  مجاهدین  حکومت  سال  چهار 
یاد  افغانستان  شهر  امن ترین  به عنوان  طالبان  سقوط  از 
گردید تا امید مردم هرات  می شد. این چالش ها باعث 
به  کم کم  مختلفش  ابعاد  در  وضعیت  شدن  بهتر  برای 
یاس مبدل شود و رونق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

گردد.  هرات تبدیل به نوعی خمود و وارفتگی مفرط 
نیز  ملی  نابه سامان حکومت وحدت  وضعیت سیاسی 
ساخته  بیشتر  را  گذشته  به  نسبت  بدبینی  و  یاس  این 
دو  میان  زیادی  اختالف های  که  آن جایی  از  و  است 
نیز  هنوز  تا  ملی  وحدت  حکومت  شکل دهنده  تیم 
آینده  برای  روزنه ای  تا  می آید  به نظر  بعید  دارد،  وجود 
کرد. در چنین  افغانستان و شهرهایی چون هرات تصور 
این فکر  به  از جوانان هرات  تعدادی  که  بود  وضعیتی 
با  را  هرات  مردم  زندگی  از  لحظاتی  حداقل  تا  شدند 
سال  دلو  ماه  اوایل  بسازند.  هم رنگ  خوشی  و  شادی 
گذشته در یک همایش، حدود پنج صد تن از باشندگان 
هرات پس از بحث های متواتر، 25 حمل را به عنوان روز 
کردند و قرار شدن طی جشنی از این روز  هرات مطرح 

تجلیل به عمل آید. 

دارند،  اختیار  در  امروز  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که 
افغانستان  دشمنان  به  »من  افزود:  وی  است.  کشنده 
دارد،  افغانستان  امروز  که  تجهیزاتی  و  سالح  می گویم 

مدهش است.«
لوی درستیز  کریمی،  شیرمحمد  جنرال  هم چنین 
به عنوان   »530 »ام دی  هلی کوپترهای  از  دفاع،  وزارت 
قوای  توانایی  که  گفت  نامبرده  »کشنده«  هواپیماهای 
کریمی  افزایش است. آقای  هوایی افغانستان در حال 
ملی  اردوی  نیروهای  از  حمایت  در  هوایی  قوای  افزود 

ایده اول این جشن تجلیل از تولد شهر هرات بود. ولی 
با تحقیق های پی هم در متون تاریخی زمان مشخصی 
به طور  نیامد.  به دست  هرات  شهر  شکل گیری  برای 
بین  که هرات  قراین چنین مشخص است  از  تخمینی 
امروز ایجاد شده است.  از  تا 3000 هزار سال قبل   2700
که نظری در اسطوره های  روایت های مختلف تاریخی 
جمشید  به  را  هرات  تاسیس  و  دارد  کهن  آریانای 
اسکندر  تن،  رویین  اسفندیار  فرزند  بهمن  پیشدادی، 
ک  که در شهنامه دختر ضحا مقدونی و هم چنین هرات 
این  تمام  با  گفته شده، نسبت داده می شود.  ماردوش 
تنوع بحث پیرامون شکل گیری هرات، باشندگان هرات 
گرفتند تا 25 حمل را به شکل نمادین به عنوان  تصمیم 

کنند.  روز تولد هرات انتخاب 
سوال  نخستین  حمل،   25 روز  شدن  مشخص  از  پس 

و پولیس ملی نقش مهم دارند و توانایی این نیروها در 
آوردن  به دست  از  »ما  گفت:  وی  است.  افزایش  حال 
آن  از  بعد  و  کردیم  شروع  ترانسپورتی  هلی کوپترهای 
کشف  منظور  به  که  »پی 30«  هواپیمای  فروند  هجده 
حمایت  برای  حاال  کردیم.  دریافت  است  هوایی 
بسیار  که   530 ام دی  هلی کوپتر  فروند  شش  محاربوی 
و  مهجزند  خوب  بسیار  سالح  با  و  کشنده  و  مجهز 
را دارند، در  کوه ها  و  پرواز در دشت ها، دره ها  توانایی 

اختیار داریم.«

بتواند  که  برنامه هایی  چی  روز  این  در  که  بود  این 
ممکن  کوتاه زمان  در  حتا  مردم  به  را  خوشی  و  شادی 
نیز  راستا  این  در  بگیرند.  روی دست  بیاورد  به وجود 
دومی   نشست  در  هرات  باشندگان  از  تعدادی  دوباره 
برگزاری  سال  نخستین  در  می توان  که  را  برنامه هایی 
کردند. به این ترتیب  جشن هرات انجام داد مشخص 
شهر هرات از چند روز به این سو شاهد جنب و جوش 
جالب  است.  هرات  روز  جشن  برگزاری  برای  خاصی 
که این روز فقط توسط مردم برگزار می شود  است با این 
افغانستان  دولت  رسمی  نزد  مبنای  هیچ گونه  حال  تا  و 
هم  و  محلی  حکومت  هم  حال  این  با  ولی  ندارد، 
این  با  را  خود  همکاری  و  حمایت  مستقل  نهادهای 
گردان  شا از  تعدادی  حتا  رسانده اند.  ثبوت  به  جشن 
احتماال  مکتب ها  روز  این  در  که  گفته اند  مکتب 

که  افزود  دفاع  وزارت  لوی  درستیز  کریمی  شیرمحمد 
دادن  قرار  هدف  توانایی   »530 »ام دی  هلی کوپترهای 
کریمی  »هرنوع« موضع و پناهگاه دشمن را دارند. آقای 
کرد،  نگاه  هواپیماهای  این  جسامت  به  »نباید  گفت: 

کرد.« بلکه به قدرت، جسارت و فعالیت آن نگاه 
این  که  گفت  هم چنین  دفاع  وزارت  لوی درستیز 
را  ملی  اردوی  فعالیت های  تمام  می توانند  هلی کوپترها 
که اردوی  گفت  کریمی  مورد حمایت قرار دهند. آقای 
ملی افغانستان فعال شش فروند هلی کوپتر جنگی دارد و 
قرار است طی سه  ماه آینده شش فروند دیگر نیز به جمع 
دفاع  وزارت  لوی درستیز  شود.  اضافه  هلی کوپترها  این 
که پنج فروند هلی کوپتر »ام دی 530« پیش از این  گفت 
از این  اما  نیز در اختیار اردوی ملی قرار داده شده بود 
می شد.  گرفته  کار  آموزش  به منظور  بیشتر  هلی کوپترها 
فروند هلی کوپتر دیگر طی سه  کمک شش  با  گفت  او 
ماه  آینده، این هلی کوپترها نیز حمالت هوایی را انجام 
که از  خواهند داد. به این ترتیب تعداد هلی کوپترهایی 
یازده  به  شد،  خواهند  استفاده  هوایی  حمالت  در  آن 

فروند خواهد رسید.
وزارت  سخنگویان  از  وزیری  دولت   همین حال،  در 
تعداد  میالدی،  پایان سال جاری  تا  که  دفاع می گوید 
به  افغانستان  هوایی  نیروهای  جنگی  هلی کوپترهای 

بیست وپنج فروند خواهد رسید. 
اصلی  خواست های  از  افغانستان،  هوایی  قوای  تجهیز 
ایاالت  به ویژه  جهانی  جامعه   از  افغانستان  دولت 
گفته  متحده امریکا و ناتو است. ایاالت متحده امریکا 
سرپایش   2017 سال  تا  را  افغانستان  هوایی  قوای  که 

کرد. ایستاد خواهد 
با  که  می گویند  دفاع  وزارت  مقام های  این حال،  با 
کمک هلی کوپترهای جدید به قوای هوایی، مشکالت 
کاهش است. این مقام ها می افزایند  این نیروها در حال 
امنیتی  نیروهای  توانایی  کشور،  هوایی  قوای  تجهیز  که 
در مبارزه با شورشیان مسلح مخالف دولت را چند برابر 

می سازد.

کسی دوست دارد در این  کم تر  تعطیل خواهند شد. زیرا 
و همه می خواهند در جشن هرات  برود  به مکتب  روز 
جشن  که  است  این  سوال  مهم ترین  اما  کنند.  شرکت 
قرار  استقبال مردم هرات  اندازه مورد  این  تا  هرات چرا 
که مردم هر روزه با حجمی  از  گرفت. واقعیت این است 

گوار روبه رو می شوند.  خبرهای نا
کی  دردنا تروریستی  حمالت  گذشته  هفته  همین  در 
به  حمله  حادثه  داد.  رخ  افغانستان  گوشه  چند  در 
انتحاری دیروز  ساختمان سارنوالی والیت بلخ، حمله 
دوازده  که  غزنی  در  دیروز  ماین  انفجار  و  ننگرهار  در 
زندگی  تلخ  لحظه های  فرستاد،  مرگ  کام  به  را  نفر 
نا  و  را دچار سرخوردگی  آنان  که به شدت  مردم است 
دیدن  برای  تالش  وضعیتی  چنین  در  می کند.  امیدی 
خویش  کردن  فارغ  زندگی،  شیرین  و  روشن  جنبه های 
را  افغانستان  مردم  گلوی  که هر لحظه  از دغدغه هایی 
که به نحوی  می فشارد و تلقین امید و ثبات برای آینده 
در جشن روز هرات نمود و نماد یافته باعث شده است 
تا حضور و حمایت مردم از این جشن بی سابقه باشد. 

با چنین رویکردی مسلما این جشن نه تنها در این سال 
برگزار خواهد شد بلکه امید برای برگزاری هر ساله آن در 
از  تالش هایی  شد.  خواهد  بیشتر  هرات  شهروندان  نزد 
تا این روز  گرفته شده است  سوی هراتیان روی دست 
گنجانده شود و مردم هرات  نیز  کشور  تقویم رسمی   در 
و البته همه افغانستان بتوانند روزهایی از سال شادی و 

خرسندی را در اطراف خود به نظاره بنشینند.

هواپیماهای »کشنده« به پرواز درآمدند

جشن هرات؛ فرصتی برای شادزیستن 

کبر رستمی  ا

ACKU فریدون آژند 
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یمن و گسترش تعارض پارادایم 

حکومت- حاکمیت محور و  پارادایم 
هویت- انسان محور 

توسعه روابط با روسیه و 
سازمان شانگهای به نفع است

از  بخشی  و  مستقل  هویت  یک  به عنوان  بلکه  نیستند، 
جامعه انسانی حقوقی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برابر 
در  هستند.  حق  خواهان  خویش  کالن تر  هویتی  برادران  با 
این  مصادیق  از  یکی  افغانستان  جریان،  این  چارچوب 
سقوط  با  بود.  کمونیستی  دولت  سقوط  از  پس  تعارض 
خرده هویتی  گروه های  به  تازه ای  فرصت  و  شرایط  طالبان 
در  حکومت  شد.  داده  حقوق شان  احقاق  برای  انسانی  و 
از اجماع  با وجود اشکاالت و اختالفات، متاثر  این دوره، 
گروه های هویتی متکثر بوده است. در سوی  مشترک میان 
انسان محور  جریان های  و  خرده هویتی  گروه های  دیگر، 
خلق  را  عربی  بهار  خویش،  حقوق  برای  خاورمیانه  در 
مصر،  تونس،  در  دیگری  از  پس  یکی  گروه ها  این  کردند. 
لیبیا، عراق، سوریه، بحرین و حاال در یمن داعیه پارادایم 
هویت- انسان محور را در برابر حکومت های سنتی تقویت 
فرهنگی  بسترهای  برای  تازه ای  شرایط  جریان  این  کردند. 
بسیاری  که  به گونه ای  آورد،  به وجود  آسیا  در  اجتماعی  و 
سوی  در  گردید.  متاثر  آن  از  همجوار  کشورهای  جوامع  از 
گروه ها در این منطقه،  دیگر تقویت این جریان و اصرار این 
که  تروریسم  یا  را به نام رادیکالیسم و  تازه ای دیگر  جریان 

کرد. استفاده از  بیشتر ماهیت دولتی داشته است، تقویت 
تروریسم به عنوان ابزاری در برابر مردم و اقلیت های هویتی؛ 
ساختارهای  علیه  بر  افراط گرایی  جریان  تقویت  موجب 
حکومت محور منطقه در یک سو و اقلیت هویتی- انسانی 
گسترش نگرانی  گردید. این موضوع موجب  در سوی دیگر 
گسترش  در میان جوامع اسالمی  و حتا غیراسالمی  در مورد 
دیگر  زمان  هر  از  بیش  جهانی  تهدید  به عنوان  تروریسم 

گردیده است.
حکومت-  پارادایم  میان  تعارض  گسترش  این رو  از 
عامل  به عنوان  انسان محور  هویت-  و  کمیت محور  حا
زمان  هر  از  بیش  افغانستان؛  منطقه ای  محیط  در  ناامنی 
و  آنارشیم  عامل  به عنوان  تروریسم  تقویت  فرصت  دیگر 
کشورهای فرامنطقه را فراهم ساخته است. تحوالت  مداخله 
جهان،  در  آمده  به وجود  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
وستفالیایی  کمیت  حا و  حکومت  برای  را  تازه ای  شرایط 
به وجود آورده است. دیگر ارزش های محض وستفالیایی در 
حکومتداری نمی تواند بدون ارزش های حقوق بشری ثبات 
که برای  گزینه ای  بیافریند. حکومت وستفالیایی در میان دو 
که بدون مردم عمر طوالنی  بقا پیش رو دارد، به نظر نمی رسد 
گونه اصرار برای بقا و جاودانگی حکومت  داشته باشد. هر 
وستفالیایی آغاز یک نقطه بحران دیگر است و جوامع ما را 
دولت های  دیگر  سوی  در  می برد.  پیش  انحطاط  سوی  به 
حفظ  بر  اصرار  گونه  هر  که  باشند  گاه  آ باید  نیز  مردم محور 
تقویت  را  تروریسم  مخرب  غیرمردمی  بسترهای  دولت 
روابط  در  قدرت  به  ریالیستیک  نگرش  شاید  می کند. 
کمیت آن را برحق می داند،  بین الملل هم چنان دولت و حا
اما این نگرش با ظهور جریان های متکثر غیردولتی و تقویت 

گرفته است. ترویسم بیش از هر زمان دیگر مورد تردید قرار 

کشاندن پای جمهوری تاجیکستان  وحدت ملی در 
اپتا  است.  ستایش  درخور  نیز  »اپتا«  قرارداد  به 
در  کستان  پا و  افغانستان  میان  که  است  قراردادی 
قرارداد  این  شد.  امضا  کرزی  حامد  کمیت  حا زمان 
اجازه  افغانستان  تاجران  به  تجارتی  و  ترانزیتی 
بنادرهای  از  را  اموال تجاری  مانع  بدون  که  می دهد 
همین  مبنای  بر  کنند.  وارد  افغانستان  به  کستان  پا
قرارداد، تولیدات افغانستان نیز می تواند از این طریق 
کستان  پا شود.  صادر  هند  به  کستان،  پا گه  وا بندر 
که باهند دارد، نخواست هند هم  به دلیل خصومتی 
کستان  بخشی از این قرارداد باشد و بتواند از طریق پا
دیرباز  از  اسالم آباد  اما  کند.  تجارت  افغانستان  با 
در  میانه  آسیای  کشورهای  شریک سازی  خواهان 

قرارداد است. 
طریق  از  می تواند  کستان  پا اپتا  قرارداد  مبنای  بر 
میانه  آسیای  به  را  خود  تجارتی  کاال های  افغانستان 
میانه  آسیای  تجارتی  کاروان های  اما  دهد،  انتقال 
طریق  از  نمی توانند  سه جانبه  قرارداد  نبود  به دلیل 
کنند. حامد  کستان مستقیما تجارت  پا با  افغانستان 
کشورهای  نمی خواست  کمیتش  حا زمان  در  کرزی 
آقای  باشند.  اپتا  قرارداد  از  بخشی  هم  میانه  آسیای 
کستان اجازه دهد  که اول باید پا کرزی به این باور بود 
کستان با افغانستان تجارت  ک پا که هند از طریق خا
کاروان های  کند و در مقابل آن، راه افغانستان به روی 
شود.  باز  کستان  پا مقصد  به  میانه  آسیای  تجارتی 
نرمش  هم  زمینه  این  در  ملی،  وحدت  حکومت  اما 
کستان به  نشان داد، رییس جمهور غنی در سفر به پا
است  حاضر  افغانستان  گفت،  کشور  آن  مقام های 
کستان و تاجیکستان در مورد تجارت سه جانبه  پا با 
وصل  نقطه  را  افغانستان  غنی  آقای  کند.  کره  مذا
گفته می شود  کرد.  جنوب آسیا و آسیای میانه اعالم 
که در سفر احتمالی رییس جمهور به ایران هم، روی 

توسعه بندر چابهار با تهران بحث شود. 
هند می خواهد با سرمایه گذاری روی بندر چاربهار از 
طریق والیات غربی افغانستان با آسیای میانه تجارت 
کند. این برنامه ها ایده نقطه وصل بودن افغانستان را 
تحقق خواهد بخشید. افغانستان عضو پیمان سارک 
کشور ما هم چنین عضو ناظر سازمان منطقه ای  است. 
شانگهای است و قرار است هفته آینده، در یکی از 
نشست های امنیتی این سازمان، هیاتی از افغانستان 
کشورهای آسیای میانه، چین  کند. بیشتر  نیز شرکت 
افغانستان  گر  ا نیز، عضو شانگهای هستند.  روسیه  و 
آورد،  به دست  را  شانگهای  سازمان  دایم  عضویت 
گسترش  و  روابط  بهبود  برای  بیشتری  فرصت های 
به  شد.  خواهد  خلق  عضو  کشورهای  با  تجارت 
از  شانگهای  عضو  مهم  کشورهای  قوی،  احتمال 
عضویت افغانستان در این سازمان حمایت خواهند 
کرد. افغانستان با عضویت در سازمان های شانگهای 
کشورهای عضو این  و سارک می تواند به نقطه وصل 

دو سازمان بدل شود.

نقاط و حوزه های بحران یکی پس از دیگری در جغرافیای 
سوریه،  لیبیا،  به  عراق  از  می کند.  ظهور  اسالمی   کشورهای 
و  منازعات  این  است.  رسیده  یمن  به  حاال  و  بحرین 
سرد  جنگ  عنوان  با  تازه ای  تعبیر  منطقه ای،  بحران های 
ما  منطقه ای  کشورهای محیط  میان  روابط  در  را  منطقه ای 
بسط داده است. این بحران ها همه دارای آغاز روشنی اند، 
گسترش  و  ظهور  مزمن،  ناآرامی های  با  آن ها  پایان  اما 
دولت  یا  و  داعش  القاعده،  همچون  رادیکال  جریان های 
اسالمی  ... همراه است. این بحران ها یکی پس از دیگری 
زوال  به  را  وستفالیایی  دولت محور  ساختاری  جریان های 
ارزش های  براساس  را  خرده جمعیتی  جریان های  و  برده 
کرده است. به عبارت دیگر فرایند  هویتی- انسانی تقویت 
مدنی،  تظاهرات های  اهرم  با  را  پایین  از  قدرت  ظهور 
میان  در  رادیکالیسم  و  جنگ ها  شورش ها،  اعتراض ها، 

کرده است.  کشورهای اسالمی  و منطقه ای تقویت 
این  تقویت  سیاسی؛  جامعه شناسانه  رهیافت  یک  در 
پارادایم  تعارض  گسترش  نام  به  تازه ای  حوزه  پدیده ها، 
منطقه  در  را  انسان محور  هویت-  پارادایم  با  دولت محور 
دولت ها  جنسیت  و  تبار  است.  داده  افزایش  اسالم  جهان 

حکومت ها  کمیت  حا از  دهه  چند  از  پس  ما  منطقه  در 
تحول  براساس  را  بازبینی  به  ضرورت  که  می رسد  به نظر 
ارزش های  بر  مبتنی  انسانیت  مفهوم  و  خرده هویت ها  در 
دهه  چند  طول  در  است.  آورده  میان  به  بشری،  حقوق 
براساس  یا  قومی   کثریت  ا براساس  یا  حکومت ها  گذشته 
حوزه  مردم  بر  توانسته اند  بیرونی  قدرت های  سلطه  و  نفوذ 
جدید  مولفه های  اما  کنند،  حکومت  خویش  جغرافیایی 
است.  برده  سوال  زیر  را  حکومت  این  بقای  حکومتداری 
که  کرد  استنباط  می توان  جریان  این  مولفه های  براساس 
حکومت محور  جریان  روی  پیش  گزینه  دو  می رسد  به نظر 

وجود داشته باشد: 
اول؛ جریان حکومت محور به صورت مسالمت آمیز، فرصت 
حکومتداری  برای  هویت-انسان محور  جریان های  به  را 
بدهند و یا این که مشروعیت بقای خویش را براساس جریان 
تازه تحکیم ببخشند. با اتخاذ این تصمیم خود را به عنوان 
کنند و نظاره گر تحوالت  بنیانگذار و یا پدر یک ملت تثبیت 
تعارض  در  باشد. دوم،  و حکومت  پیشرفت های جامعه  و 
به  تعارض  این  براساس  و  بگیرد  قرار  جریان  این  با  دایمی  
مدت زمان حکومتداری خویش بیافزایند، اما دیر یا زود با 
از صحنه  و  درآیند  زانو  به  پارادایم مخالف  قدرت  گسترش 
به عنوان  آن ها  از  تاریخ  در  و  می گردند  محو  حکومتداری 

کردند، یاد می گردد.  که برخالف انسانیت عمل  خاینینی 
در سوی دیگر بسترهای بین المللی، تعامالت مردم را بیش 
لرنر در  افزایش داده است. به تعبیر دانیل  از هر زمان دیگر 
سمت  به  سنی  ارزش های  سنتی،  جامعه  از  گذر  کتاب 
گذر می کنند و مردم دیگر حاضر نیستند  ارزش های جهانی 
کنند. در این جریان  در قالب سازه های سنتی، معنا تولید 
بزرگ تر  برادران هویتی  قبول  به  خرده هویت ها دیگر حاضر 

حکومت وحدت ملی، تحریک بیشتری در سیاست 
خارجی به وجود آورد. رییس جمهور و رییس اجرایی 
ملی،  وحدت  حکومت  کار  شروع  اول  روز های  در 
موافقت نامه همکاری های دفاعی و امنیتی با ایاالت 
کرزی از امضای  کردند. آقای  متحده و ناتو را امضا 
کرزی به این باور  کرده بود. آقای  این دو سند امتناع 
برای  را  افغانستان  جنگ  کستان  پا و  امریکا  که  بود 
کرده اند و تا  رسیدن به اهداف منطقه ای شان طراحی 
کشور نخواهند، جنگ به پایان نمی رسد. سفر  این دو 
رییس جمهور و رییس اجرایی به امریکا و سخنرانی 
که  کانگرس ایاالت متحده، نشان داد  آقای غنی در 
دیگر  و  است  شده  ترمیم  واشنگتن،  کابل–  روابط 
ندارد.  وجود  کشور  دو  حکومت های  میان  مشکلی 
و  کابل  میان  دفاعی  و  امنیتی  موافقت نامه  امضای 

واشنگتن، مورد حمایت روسیه و چین نیز بود. 
این  تایید  به منظور  که  جرگه ای  در  کرزی  حامد 
سران  که  کرد  اعالم  بود،  کرده  برگزار  موافقت ها 
که امضای این  گفته اند  کشورهای روسیه و چین به او 
روابط  بنابراین  است.  منطقه  امنیت  سود  به  اسناد، 
حمایت  مورد  امریکا،  با  افغانستان  امنیتی  و  دفاعی 
وجود  مشکلی  هیچ  بابت  این  از  و  است  هم  روسیه 
در  امریکا  و  روسیه  افغانستان،  امنیتی  منافع  ندارد. 
متحده  ایاالت  است.  خورده  گره  هم  با  خطه  این 
تروریسم  با  افغانستان می خواهد  از طریق حضور در 
کند. این مبارزه مورد حمایت روسیه و احتماال  مبارزه 
گر ایاالت متحده در  که ا چین است. روسیه می داند 
برای  منبعی  باشد،  نداشته  فعال  حضور  افغانستان 

تمویل ارتش افغانستان وجود نخواهد داشت. 
طالبان  امریکا،  نبود  در  گر  ا که  می کند  درک  روسیه 
اشغال  را  افغانستان  قلمرو  از  وسیعی  بخش های 
حوزه  کل  و  میانه  آسیای  به  جنگ  دامنه  کنند، 
کشانده  کشور  این  مرزهای  تا  حتا  و  روسیه  نفوذ 
طالبان  که  است  نکرده  فراموش  روسیه  می شود. 
مخالف  گروه های  تمام  به  کمیت شان  حا زمان  در 
پناه داده  میانه  آسیای  کمیت های جمهوری های  حا
بودند. روسیه به رسمیت شناختن شورشیان چیچن را 
از سوی طالبان نیز فراموش نکرده است. روسیه پیش 
از حضور ناتو و امریکا در افغانستان، از جبهه مقاومت 
که  کشور می داند  ضد طالبان، حمایت می کرد. این 
به  را  تروریسم  با  مبارزه  بزرگ  بار  امریکا  و  ناتو  حاال 
آنان  محدود  حضور  با  مخالفت  و  می کشند  دوش 
نشان  ارزیابی  این  نیست.  سودش  به  افغانستان  در 
کابل با جمهوری فدراتیف  که بهبود روابط  می دهد 
امنیتی  و  دفاعی  همکاری های  با  تضاد  در  روسیه، 

افغانستان با ناتو و امریکا نیست. 
بحران  در  مسکو  با  امریکا  و  ناتو  که  است  درست 
اوکراین و یا سوریه اختالف نظر دارند، اما افغانستان 
می خورد.  گره  هم  با  آنان  منافع  که  است  جایی 
حکومت وحدت ملی با استفاده از این امر می تواند 
حکومت  ابتکار  دهد.  توسعه  نیز  را  مسکو  با  روابط 

سیدمهدیمنادی-استاددانشگاهوپژوهشگرروابطبینالملل
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معاون سارنوالی در امور نظارت هنوز هم 
به کارش ادامه می دهد

روند ادغام شعبات و کارمندانش در بخش های دیگر 
سارنوالی، تا پایان سال 1393، به کارش ادامه دهد و به 
این ترتیب آقای رحمت اهلل نظری در سمتش ابقا شد و 
تا حدودی تشکیالت این معاونیت را در شعبات دیگر 
ادغام کرد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، 
رییس جمهور غنی فرمانی صادر کرد که برمبنای آن، 
معاونت نظارت باید فورا لغو می شد، اما منابع موثق در 
دادستانی به 8صبح گفته اند که این فرمان تا حال عملی 
این که  بر  نظری عالوه  آقای رحمت اهلل  و  است  نشده 
عالی  شورای  جلسات  در  می دهد،  ادامه  کارش  به 

سارنوالی نیز شرکت می کند. 
معاونیت نظارت سارنوالی، متهم به فربه سازی فساد بود. 
این اداره که بر مبنای قانون پیشین سارنوالی باید از هر 
مرجعی نظارت می کرد؛ برخی از کارمندان و مقام های 
آن، متهم به باج گیری از مقام های دولتی شدند. گفته 
برای  معاونیت  این  مقام های  از  برخی  که  می شود 
کتمان فساد مالی و اداری، از شماری مقام های دولتی 
به  سارنوالی  در  موثق  منابع  می گرفتند.  باج  ادارت،  و 
شرط افشا نشدن نام شان، به 8صبح گفته اند که مناسبات 
و روابط فسادآلودی که معاونت نظارت سارنوالی در 
شماری  و  است  برقرار  هم  حاال  کرده،  ایجاد  گذشته 
از اشخاص و افراد نمی خواهند از این درآمد نامشروع 

بگذرند. 
کنونی  سرپرست  که  گفته اند  8صبح  به  موثق  منابع 
نظری  رحمت اهلل  آقای  برکناری  به  حال  تا  سارنوالی 
جلسات  در  است،  داده  اجازه  او  به  و  نکرده  اقدام 

و  آدرس  »از  نمی گیرد:  احوال  حتا  کسی  شده اند 
رای ما این ها به حکومت رسیدند، حاال کسی پاسخ 

نمی دهد.«
میان  در  پسرش  که  بامیان  والیت  باشنده  حبیب اهلل، 
31 مسافر ربوده شده است می گوید حکومت باید در 
قبال سرنوشت و امنیت مردم مسوول باشد. او گفت: 
»من در همین خیمه هستم، نان آورم بچه هایم هستند. 
اگر حکومت پسرم را آزاد نکند، خود را در همین جا 

آتش می زنم.«
در همین حال فعاالن مدنی می گویند خیمه اعتراض 
شب و روز برپا است و خانواده های مسافران و فعاالن 
دارند.  حضور  خیمه ها  این  در  روز  و  شب  مدنی 
اعتراض  خیمه  در  مدنی  فعال  جامی،  محمدرحیم 
وجود  مسافران  مورد  در  معلوماتی  هیچ  هنوز  گفت 

ندارد و کسی نمی داند که مسافران زنده اند یا خیر. 
آقای جامی افزود اگر حکومت سکوتش را در قبال 
این تعداد از شهروندان ادامه دهد، اعتراض ها در داخل 
و بیرون از افغانستان گسترش خواهد یافت: »تا زمانی 
برافراشته  خیمه  این  نشود،  برآورده  ما  خواست  که 
بر  والیات  و  کابل  در  بیشتری  خیمه های  و  است 
افراشته خواهد شد. برنامه هایی هست که در روزهای 
به  جهان  مختلف  کشورهای  در  اعتراض هایی  آینده 
راه خواهد افتید. در نهایت در صورتی که حکومت 
پاسخ ندهد ما دست به نافرمانی  مدنی نیز خواهیم زد.«

ادامه  اعتراضات  این  گفت  مدنی  فعال  اختر  یونس  

منابع  این  باشد.  داشته  حضور  سارنوالی  عالی  شورای 
موثق می گویند، باری موضوع به اطالع رییس جمهور 
آقای  منابع،  این  به گفته  شد.  رسانیده  نیز  اشرف غنی 
است  داده  به سرپرست کنونی سارنوالی هدایت  غنی 
که آقای رحمت اهلل نظری را در جلسات شورای عالی 
فرمان  این  نامعلوم،  به دالیل  اما  ندهد،  راه  سارنوالی 

رییس جمهوری عملی نشده است. 
رییس جمهور اشرف غنی در جریان پیکارهای انتخاباتی 
وعده کرده بود که اداره سارنوالی را تا جایی که ممکن 
بر  مبنی  رییس جمهوری  فرمان  می سازد.  کارا  است، 
این  نظارت لوی سارنوالی، گام مهمی  در  لغو معاونت 
راستا ارزیابی شده است. عالوه بر این، مشاور حقوقی 
آن  از  هدف  که  طرحی  مبنای  بر  ریاست جمهوری 
کاراسازی بیشتر سارنوالی خوانده شده است، از شمار 
گرفت.  تخصصی  آزمون  سارنواالن،  از  توجهی  قابل 
این  از  هدف  گفت،  ریاست جمهوری  حقوقی  مشاور 
حقوقی  تحصیالت  کسانی که  که  است  این  آزمون 
بدنه  از  نیستند،  آشنا  قضایی  روندهای  با  و  ندارند 

سارنوالی حذف شوند. 
تطبیق این طرح سروصداهای زیادی به پا کرد. شماری 
از  برخی  شدند.  حاضر  امتحان  جلسه  به  سارنواالن  از 
آنان دست به راهپیمایی زدند. اما منابع موثق از درون 
8صبح  به  نام های شان  نشدن  افشا  شرط  به  سارنوالی 
گفته اند که مشکالت فراوانی در لوی سارنوالی وجود 
منابع  این  به گفته  شود.  رسیدگی  آن  به  باید  که  دارد 
جلسات  در  نظری  رحمت اهلل  آقای  غیرقانونی  حضور 
که  است  مشکالتی  از  یکی  سارنوالی،  عالی  شورای 
هنوز  منابع،  این  به گفته  می برد.  رنج  آن  از  اداره  این 
تمام شبکه های فسادی که در نتیجه زدوبندهای برخی 
از اعضای معاونت پیشین نظارت سارنوالی با برخی از 

مراجع دولتی شکل گرفته بود، از بین نرفته است. 
آقای  حضور  که  گفته اند  8صبح  به  موثق  منابع 
سارنوالی  عالی  شورای  جلسات  در  نظری  رحمت اهلل 
تعطیلی  به دلیل  است.  زده  آسیب  اداره،  این  اعتبار  به 
روز جمعه، سخنگوی لوی سارنوالی تا لحظه تنظیم این 

گزارش در دسترس نبود.

تا  هستیم  اینجا  روز  و  شب  گفت:  او  یافت  خواهد 
حکومت را وادار به پاسخ دهی و عمل جدی نماییم.«

حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  هم چنین 
تحصن  خیمه  در  با حضور  روز جمعه  ملی،  وحدت 
در  پیش  روز  پنجاه  حدود  که  مسافری   31 خانواده 
در  دولت  ربوده شدند، گفت  کابل  قندهار-  شاهراه 
و  نیست  »بی تفاوت«  گروگان ها  این  سرنوشت  مورد 

تالش ها برای رهایی آن ها ادامه دارد.
آقای عبداهلل با بیان این که کارکردها در این خصوص 
با شرایط خاصی محدود شده گفت: »گروگان گیری 
به ذات خود یک مساله بزرگ و در سطح ملی مورد 
توجه قرار گرفته و دولت هم آن را در باالترین سطح 

مورد بررسی و پی گیری قرار داده است.«
زیادی  سوال های  این که  به  اشاره  با  اجرایی  رییس 
برای  دولت  تالش های  و  گروگان گیری  درباره 
آزادی آن ها در میان خانواده های گروگان ها، مردم و 
شبکه های اجتماعی مطرح است، گفت که او در این 

جلسه نمی تواند به همه این سوال ها پاسخ دهد.
اعضای  که  خصوصی  جلسه  در  که  افزود  او 
مدنی  جامعه  نمایندگان  و  گروگان ها  خانواده های 
حضور داشته باشند، می تواند همه چیز را در این مورد 

توضیح دهد و پیشنهادهای آنان را بشنود.
جان  سالمت  اولویت،  که  کرد  تاکید  عبداهلل  آقای 
می گیرد  صورت  که  اقدامی  هر  و  است  گروگان ها 
نباید رسمی به جا بگذارد که امنیت دیگر شهروندان 

کشور را به خطر اندازد.
به  زابل  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری  پیشتر 
خانواده های گروگان ها گفته بودند که گروگان گیران 
خواستار آزادی 1۲ شورشی زندانی از سوی دولت در 

بدل آزادی این 31 گروگان شده اند.
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طبقه چهارم دادستانی دفتر دارد و در پشت دروازه اتاق 
کارش، عنوان سمتش با خط درشت نصب است. اداره 
دارای  سارنوالی،  قبلی  قانون  مبنای  بر  کل،  دادستانی 
و  اداری  معاونیت  قضایی،  معاونیت  بود.  معاونیت  سه 
معاونیت نظارت. بعد در سال های اخیر حکومت آقای 
کرزی، قانون سارنوالی در شورای ملی تعدیل شد. بر 
اتاق شورای  مبنای قانون تازه سارنوالی که در هر دو 
ملی تصویب شد و به توشیح رییس جمهور وقت رسید، 

معاونیت نظارت از چوکات این اداره حذف شد.  
در   ،1393 سال  شروع  در  سارنوالی  تازه  قانون 
در  موثق  منابع  به گفته  رسید.  جریده رسمی  به چاپ  
لوی سارنوال وقت، در آن  الکو،  آقای  لوی سارنوالی، 
زمان تصمیم گرفت که معاونت نظارت، برای تکمیل 

این مورد جدی عمل کنند. او گفت: »اگر ما پسر خان 
حاال  می داشتیم،  وابستگی  مقامات  با  یا  و  می بودیم 
همه مسافران آزاد شده بودند، اما صدای ما را کسی 
نمی شنود. در هر خانه ما شب و روز غم است، خون 

می بارد.«
نعمت اهلل یکی دیگر از خانواده های مسافران ربوده شده 
همه  می خواهند،  رای  مقام ها  زمانی که  در  می گوید 
قانون را حاکم سازند  تا  به آن ها رای می دهند  مردم 
با مشکل مواجه  بیاورند ولی حاال که مردم  امنیت  و 

و  می کنند  حمله  دادستانی  دفترهای  به  طالبان  اگر 
از  کسانی که  هستند  می گیرند،  را  آن  کارمندان  جان 
موثق  منابع  می کنند.  خردوخمیر  را  نهاد  این  داخل، 
معاون  نظری،  رحمت اهلل  آقای  که  گفته اند  8صبح  به 
فرمان  رغم  به  نظارت  امور  در  کل،  دادستانی  پیشین 
رییس جمهور مبنی بر لغو معاونیت نظارت این نهاد، به 
وظیفه اش ادامه می دهد. این منابع می گویند که آقای 
نظری، در جلسات شورای عالی دادستانی نیز شرکت 

می کند و در این جلسات حق اظهار نظر دارد. 
در  هم،  پیش  چندی  تا  آقا  این  که  می گویند  منابع 
مصوبات شورای عالی دادستانی کل امضا می کرد، اما 
از مدتی به این سو، در این مصوبات امضا نمی کند، به 
گفته منابع موثق با آن که تا هنوز به نام معاون نظارت، در 

می گویند  ربوده شده  مسافران  از  تن   31 خانواده های 
حکومت با گذشت 50 روز از این قضیه، آن را جدی 
است.  نداده   آنان  به  قانع کننده ای  پاسخ  و  نگرفته 
هماهنگی  با  مسافران  این  خانواده های  از  شماری 
پارک  در  خیمه هایی  پیش  روز  پنج  مدنی  نهادهای 
زرنگار در چندقدمی ارگ برپا کردند تا حکومت را 

وادار به اقدام جدی برای رهایی این مسافران کنند. 
می گوید  مسافران  از  یکی  خانواده  عضو  عبدالقادر، 
»گالیه های زیادی« از حکومت دارد و مقام ها باید در 

* بیژن

خانواده های 31 مسافر:

پاسخ حکومت قانع کننده نیست
حکیمی
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 دای چوبانی

اسم: ]بنا بر مالحظات جندریت، اسم 
سانسور گردید[.

از  بکلوریت  خالص:  تحصیالت 
مکتب، لیسانسیت از دانشگاه.

آوان  از  من  که  هدفی  تنها  اهداف: 
یک  به  پیوستنیت  داشتم،  تولد 
بتوانم  من  آن  در  که  بود  وزارت 
آبروی باقی مانده دولت وحدت ملی 
بهبودیت  آن  در  و  کنم  قهوه ای  را 
استخالقیت،  فهمیت،  دانش، 
نمایم.  خود  استعمالیت  و  اشپالقیت 
کسانی که  که  معتقدم  بدرقم  من 
بردن  )بلند  ارزش  پنج  این  دارای 
بردن  پایین  دانش،  و  علم  سطحیت 
نیروی  از  استفادیت  رشوتیت، 
باقی مانده، احکامیت حکم اسالمی، 
پاسخگو،  سیستم  یک  اعماریت 
و  بی سواد  و  بی کار  افراد  منفکیت 
تنظمیت امور( در شخصیت و افکار 
در  می تواند  باشد،  داشته  خود  ناب 
معرفی  وزیر  پرادعا  حکومت  یک 
قبال  من  که  معذرت  عرض  با  شود. 
نظر داشتم، ولی  ارزشیت را در  پنج 
ارزش  هفت  که  شدم  متوجه  بعدا 

بسیار مهم اند. پنج را خط بکشید.
آشنایی  کامپیوتر:  مهارت  و  کورس 
نزدیک با پروسیسر و هارد دیسک؛ 
روابط خانوادگی با برنامه های آفیس 
از جمله خود آفیس؛ آشنایی کامل با 
کلیدهای دست راست و دست چپ 
ماوس؛ مهارت کامل در پچق کردن 
از  کامل  استفاده  کیبورد؛  کلیدهای 
تایپ  مبایل؛  در  فیسبوکی  حساب 
کردن کلمات دری، پشتو و انگلیسی 
با سرعت برق برشنای یک هفته قبل.

را  شکننده  دولت های  کتاب ها: 
نوشته  )هنوز  دهیم؟  برباد  چگونه 
نشده است؛ ولی اگر نوشته می شد در 
سال 2009 توسط دانشگاه آکسفورد 

به چاپ می رسید(
ناکامی های  در  امنیت  شورای  نقش 
دانشگاه  چاپ  اخیر،  ماه  شش 

کمبرج، 2014.
پولیو  قطره  انداختن  کاری:  تجربه 
کودک،  هزار  ده  از  بیش  دهان  در 
اکثر  در  اشتراک  خردسال؛  و  طفل 
احترام  شده،  دعوت  ورکشاپ های 
خوش خلقی  بزرگان؛  و  والدین  به 
تشویق  جوانان؛  و  اطفال  با 
روزگار؛  در  قناعت  هم سن وساالن؛ 
مبارزه خستگی ناپذیر با رژیم غذایی 
و تحصیالت و برگشت از مهاجرت 
حاکمیت  رسیدن  پایان  به  از  بعد 

طالبان.

خلص سوانح
 یک وزیر شایسته!
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پیش بینی ناشده ای را به بار خواهد آورد. فرضیه پایان 
بودن چین  بی تفاوت  و  افغانستان  در  نیافتن شورش ها 
برای  را  سنگینی  قیمت  می تواند  مسایل،  این  قبال  در 
بازار  تروریسم،  با  درگیر  همسایه  کند.  تحمیل  چین 
نیابتی،  افراط گرایی و جنگ های  مواد مخدر،  قاچاق 
چین  رشد  و  ملی  امنیت  علیه  تهدید  بزرگ ترین 
که  زمانی  است  بهتر  چین  دیگر،  طرف  از  می باشد. 
موضوع مرزی افغانستان- چین، مطرح می شود اتکا به 
پاکستان را کنار بگذارد. به ویژه زمانی که این موضوع 
می شود.  مربوط  شرقی  اسالمی  ترکستان  حرکت  به 
سیاست  که  است  چین  برای  خوبی  فرصت  حاال 
باید  افغانستان کنار بگذارد. چین  قبال  منفعلش را در 
به صورت مستقیم با دولت افغانستان وارد عمل شده و 
این کشور را برای رسیدن به یک دولت ملی و با ثبات 
به عنوان یک همسایه  بتواند  افغانستان  تا  کمک کند، 

قابل اعتماد در کنار چین قرار بگیرد.
افغانستان دارای منابع طبیعی و بشری زیادی می باشد، 
چین  برای  خوبی  انتخاب  جغرافیایی،  موقعیت  چنین 
داشتن  به دلیل  را  افغانستان  جهانی،  بانک  است. 
ظرفیت های بزرگ، نقطه آغاز چهار راه وصل آسیای 
از  یکی  چین  است.  دانسته  مرکزی  آسیای  و  جنوبی 
و  خام  مواد  مصرف کننده  کشور های  بزرگ ترین 
دارای  کشور  این  می باشد.  برق  انرژی  واردکننده 
شرکت های  و  آهن  خط  زیرساخت ها،  بزرگ ترین 
ساخت وساز های  در  این شرکت ها  است.  جاده سازی 
جهانی از چین به افریقا و آسیای جنوبی کار کرده اند. 
که  است  کشورهایی  زمره  در  افغانستان  همه،  این  با 
چین  می باشد.  دست نخورده  آن  ساخت های  زیر 
افغانستان  زیرساخت های  توسعه  بخش  در  می تواند 
سرمایه گذاری کند و از این طریق به منابع طبیعی این 
آسیای  با  چین  ارتباط  و  نموده  پیدا  دسترسی  کشور 

مرکزی و آسیای میانه را به وجود آورد.
فارس  خلیج  خلوت  حیاط  افغانستان  این،  بر  عالوه 
این مسیر  از  از خلیج،  نفت چین  بوده و بخش عمده 
کشوری  چین،  برای  افغانستان  بنا،  می کند.  عبور 
تاثیرات  گسترش  و  اقتصادی  توسعه  عالقه مند  که 
سیاسی اش بر افغانستان است ارزش حیاتی دارد. یک 
بخش بزرگ انرژی چین از قلمرو افغانستان می گذرد. 
به  مستقیم  به شکل  وارداتی چین،  انرژی  امنیت  تامین 

چین   ، برعالوه  می باشد.  وابسته  افغانستان  در  ثبات 
موسسات  و  حرفوی  آموزشی  انستیتوت های  دارای 
انجام  بررسی های  به  نظر  است.  منطقه  در  تحصیالت 
قطار 100  انستیتوت های چین، در  و  دانشگاه ها  شده، 
در  دارد.  قرار  جهان  برتر  انستیتوت های  و  دانشگاه 
ضمن، کشور چین دارای تجربه برگزاری نشست های 
ارزشمند و تولیدات صنعتی برای مارکیت های جهانی 
است. چین می تواند افغانستان را در ایجاد شرکت های 
تولیدی کمک کند. افغانستان کشوری که یک بخش 
زیاد جمعیتش بی سواد است می تواند به صورت خوبی 

از سیستم تحصیالت و فناوری چین استفاده کند.
با  همکاری  به  زیادی  عالقه  افغانستان  تجارتی  جامعه 
بین المللی  سهامی   شرکت  دارد.  چینایی  شرکت های 
پترولیم چین و شرکت ذوب آهن چین در آمو دریا 
و معدن مس عینک در افغانستان سرمایه گذاری کرده 
زیاد  شرکت  دو  این  با  سرمایه گذاری  تجربه  است. 
حال  تا  این که  علی رغم  است.  نبوده  امیدوارکننده 
سرمایه گذاری هایی از سوی چین در افغانستان صورت 
گرفته است، با وجود این هم، افغانستان نیاز دارد که 
برای  افغانستان  بیاموزد.  اقتصادی چین  از مودل  بیشتر 
تجارت  به  آوردن  روی  و  تالش  نیازمند  خودکفایی 
و تولید با کشور های بیرونی می باشد. سیستم اقتصادی 
از  مثال های زیادی دارد. چین موفقانه  چین مدل ها و 
مخصوص  زون های  و  کاپتالیزم  سرمایه گذاری  نظام 
با  کشور  این  صادرات  می کند.  استفاده  اقتصادی 
جهان، چین را به یکی از بزرگ ترین اقتصاد دنیا بدل 

کرده است.
موثریت  چین،  با  دوستانه  روابط  درازمدت،  در 
ارزش  افغانستان،  ثبات  و  بازسازی  در  کشور  این 
جایگاه  از  استفاده  با  چین  دارد.  را  سرمایه گذاری 
دیپلوماتیکش می تواند برای آوردن گروه های شورشی 
تعیین کننده ای  نقش  صلح  گفتگوهای  میز  سر  بر 
با  داشته باشد. قدرت اقتصادی چین و منافع مشترک 
افغانستان باعث اعمار زیرساخت ها و برنامه های توسعه 
وی خواهد شد. افغانستان با ثبات نیز می تواند، همکار 
باشد و باعث آوردن ثبات  خوب تجارتی برای چین 
امنیت  به خاطر  چین  نتیجه،  در  گردد.  نیز  منطقه  در 
اقتصادی و منافع خود، باید در مسایل افغانستان دخیل 

گردد.

با افزایش دیپلوماسی مستقیم و دیدار مقامات بلندپایه 
مقامات  نزد  امیدواری  این  افغانستان،  و  چین  کشور 
افغانستان به وجود آمده است که چین به عنوان همکار 
صادق و همسایه خوب برای افغانستان بوده می تواند. 
در  امنیت  و  اقتصادی  توسعه  افزایش  به  چین  عالقه 
کرزی  رییس جمهور  مسوولیت  زمان  در  افغانستان، 
نیز  کنونی  دوره  در  عالقه مندی  این  داشت.  وجود 
پکن،  به  غنی  رییس جمهور  سفر  می شود.  دیده 
این  روابط  در  توازن  دوباره  شدن  برقرار  نشان دهنده 
است.  انجام شده  کابل  توسط  که  می باشد  دو کشور 
از  بعد  اعتماد چین  به دست آوردن  برای  این تالش ها 
اما، آرزوی جدید  رابطه سرد صورت می گیرد.  ده ها 
دیپلوماتیک،  حساسیت های  مبنای  بر  باید  همکاری، 
تنظیم گردیده و براساس عالقه مشترک هر دو جانب 

اساس گذاری شود.
افغانستان به همکاری مالی، اقتصادی، تخنیکی و نفوذ 
سیاسی چین ضرورت دارد. از سوی دیگر، افغانستان 
در سطح بین المللی، حلقه گم شده در دیپلوماسی های 
منطقه ای و ژیوپولتیک چین می باشد. با افزایش قدرت 
در  را  بی ثبات  افغانستان  نمی تواند  کشور  این  چین، 
بی ثبات  و  قبول کند. یک همسایه خطرناک  کنارش 
داده  جای  را  منطقه ای  تروریست های  خود  در  که 
برای  و خطر  برای رشد چین  مانع  بزرگ ترین  است، 
ثبات این کشور می باشد. تاریخ مملو از چنین مثال ها 
امپراطوری  و  عثمانی  امپراطوری  بیزانس،  مثال  است. 
فروپاشی  باعث  همسایگی شان  در  بی ثباتی  که  خامر، 
هر  افغانستان  و  چین  گردید.  نیز  آن ها  بی ثباتی  و 
مختلف  بازی های  و  بزرگ  توسعه طلبی های  از  دو 
ژیوپولتیک در منطقه رنج می برند. این بازی ها همواره 
البته،  می شود.  تمویل  خارجی  قدرت های  توسط 
چالش های  بر  و  شده  قدرتمند  چین  حاضر  حال  در 
هم  هنوز  افغان ها،  اما  است،  کرده  غلبه  درونی اش 
برای اتحاد، شکوفایی و یک افغانستان با ثبات مبارزه 

می کنند.
دارد.  گسترده ای  بین المللی  دیپلوماتیک  روابط  چین 
نفوذ چین در منطقه و اقتصاد قوی این کشور می تواند 
بنا  باشد.  مفید  منطقه  در کشور های  ثبات  تامین  برای 
این  و  دیگر  چانه زنی های  در  چین  شدن  مصروف 
عواقب  درازمدت  در  دارد،  امنیت  تصور که خودش 

 امید تازه افغانستان

افغانستان نیازمند کمک های پولی، تولیدات صنعتی و نفوذ سیاسی چین می باشد. برعکس، چین برای ثبات منطقه ای به افغانستان ضرورت 
دارد. استفاده از این دو خواست و منافع مشترک، باعث به وجود آمدن همکاری های قوی بین این دو کشور همسایه خواهد شد.
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تیم ملی قطعات خاص وزارت امور داخله برای حضور 
اردن  روانه  جهان  ارتش های  رزمی  رقابت های  در 

می شود.
نمایندگان  جهان،  ارتش های  قهرمانی  رقابت های  در 
شمول  به  جهان  کشور  صد  یک  امنیتی  نیروهای 

افغانستان به رقابت می پردازند.
گذشته  دوره  در  افغانستان  خاص  قطعات  ملی  تیم 
کسب چندین مدال  که با  این رقابت ها موفق شده بود 
رنگارنگ به شمول هفت مدال طال، به مقام قهرمانی 

کند. ارتش های جهان دست پیدا 
در ترکیب تیم ملی قطعات خاص افغانستان، اعزامی 

هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 
از 9 تا 17 اسد به میزبانی ایران در تهران برگزار می شود. 
کرد و قرعه کشی  در این رقابت ها 17 تیم شرکت خواهند 
دبیرکل  حضور  با  ثور  ماه  دوم  روز  رقابت ها  این 

کنفدراسیون والیبال آسیا برگزار خواهد شد.
تیم   19 حضور  با  رقابت ها  این  بود  قرار  این  از  پیش 
از  افغانستان  و  فیلیپین  لبنان،  تیم های  که  شود  برگزار 
و درخواست  انصراف دادند  این مسابقات  حضور در 
نهایت  در  تا  شد  پذیرفته  شرکت  برای  نیز  بحرین  تیم 
قهرمانی مردان آسیا در سال 2015 با 17 تیم انجام شود.

گروه پنج تیمی و سه  گروه )یک  این رقابت ها در چهار 

ژوزه مورینیو، سرمربی چلسی با تایید اظهرنظر آرسن ونگر 
غیرمفید  فوتبال  برای  را  جایزه  این  طال،  توپ  مورد  در 

دانست.
که این عنوان به مسی یا رونالدو می رسد.  7 سال است 
4 توپ طال به مسی و سه توپ طالی اخیر نیز به رونالدو 

رسیده است.
دیلی  به  مورد  این  در  سوالی  به  پاسخ  در  مورینیو  ژوزه 
مورد  این  در  ونگر  که  می کنم  فکر  گفت:  تلگراف 
او فکر می کنم  کرده باشد. من هم مثل  اظهارنظر جالبی 
فاصله  جمعی اش  ارزش های  از  کمی  فوتبال  که  چرا 
بازیکنان  فردی  توانایی های  و  روی خالقیت ها  و  گرفته 

متمرکز شده است.
ما همواره به دنبال ارزش گذاری فردی در فوتبال هستیم. 
بیشتر  بازی  در  یا  زده  گل  بیشتر  بازیکن  کدام  این که 

ریه  سرطان  برای  درمانی  راهی  فزیکی  فعالیت  و  ورزش 
را  بیماری  این  نشانه های  ورزش  زیرا  شده،  شناخته 
افزایش  را  بیماران سرطانی  این  کیفیت زندگی  و  کاهش 

می دهد.
شمار  به  بار  مرگ  سرطان هایی  از  یکی  ریه  سرطان 
می رود. هر ساله در دنیا حدود 1.4 میلیون نفر بر اثر این 
بیماری می میرند. در دو دهه اخیر پروسه درمانی سرطان 

پیشرفت هایی داشته است.
تجربه می کنند  را  ریه مشکالت خاصی  بیماران سرطان 
عصبانیت،  خستگی،  سرفه،  نفس،  تنگی  جمله  از 
بیماری  این  با  که  افرادی  و درد.  افسردگی، بی خوابی 
تری  پایین  زندگی  کیفیت  می کنند  نرم  پنجه  و  دست 

نسبت به افراد سالم دارند.
در  مرگ  احتمال  کاهش  باعث  فزیکی  فعالیت  انجام 

جدید  پروژه  سه  از  بهره برداری  به  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
هم چنان  و  ورزشی  جمنازیم  ساحلی،  فوتبال  میدان  شامل 

ساختمان جدید این فدراسیون پرداخت.
فوتبالی های  و  ورزش  برای  خوش  هفته ای  گذشته،  هفته 
امور  در  رییس جمهور  ویژه  نماینده  حضور  در  و  بود  افغانستان 
با  فیفا،  نماینده  هم چنان  و  خوب  حکومتداری  و  اصالحات 
افتتاح سه پروژه جدید، یک روز شلوغ برای فوتبال افغانستان 
این  بودجه  مورد  کشور، در  فوتبال  نمایندگان  البته  و  رقم خورد 

گرفتند. عرصه نیز مورد سوال قرار 
مورد  در  فوتبال  فدراسیون  جنرال  سکرتر  آقازاده،  علی  سید 
فوتبال  فدراسیون جهانی  از سوی  که  فوتبال  فدراسیون  بودجه 
که ساالنه 500 هزار دالر از  گفت  فیفا به این نهاد تعلق می گیرد، 

کشورهای عضو تعلق می گیرد. سوی فیفا به 
می شود  مستفید  فیفا  کمک های  از  نیز  افغانستان  وی،  به گفته 
به  بانوان  کمک ها، در عرصه فوتبال  از این  البته 15 درصد  که 

مصرف می رسد.
توجهی  قابل  رشد  اخیر،  سال های  طول  در  افغانستان  فوتبال 
داشته است و افتتاح و بهره برداری از چنین پروژه هایی می تواند 
زمینه ساز شکوفایی بیشتر فوتبال افغانستان در آینده ای نزدیک 

باشد.
کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال با اشاره به پیشرفت  یوسف 
موفقیت هایی  البته  و  اخیر  سال های  طول  در  در  کشور  فوتبال 
به  را  فیفا  اعتماد  آسیا،  جنوب  رقابت های  در  قهرمانی  نظیر 

کرد. کشور، جلب  فوتبال 

ورزشکار   11 اردن،  در  جهان  ارتش های  مسابقات  به 
حضور دارند.

قطعات  ورزش  عمومی  رییس  سروری،  خوشحال 
که اعضای تیم ملی  خاص وزارت امور داخله می گوید 
نیروهای امنیتی، از مدت شش ماه به این سو، تمرینات 

گذاشتند. منظمی را پشت سر 
ملی پوشان  رقابت ها  این  قبلی  دوره  در  وی،  به گفته 
کسب هفت مدال طال به مقام قهرمانی  کشور، با  امنیتی 

کردند. دست پیدا 
اپریل در  از 23  رقابت های قهرمانی ارتش های جهان 

اردن شروع می شود و برای 5 روز ادامه خواهد یافت.

گروه چهار تیمی( والیبال برگزار خواهد شد.
کستان،  پا قزاقستان،  ایران،  هند،  قطر،  عمان،  کویت، 
کوریای  جاپان،  تایوان،  چین،  ترکمنستان،  سریالنکا، 
 جنوبی، تایلند، ویتنام، بحرین و استرالیا 17 تیم شرکت 
قهرمانی  والیبال  مسابقات  دوره  هجدهمین  در  کننده 

مردان آسیا در سال 2015 هستند.
رده  هر  در  آسیا  والیبال  کنفدراسیون  قوانین  اساس  بر 
شرکت  می توانند  تیم   16 تنها  قاره  این  قهرمانی  سنی 
که  کشور میزبان تعداد بیشتر را بپذیرد  کنند، مگر این که 
فدراسیون والیبال ایران با این تعداد تیم )17( موافقت 

کرده است.

کیلومتر   9 که  بازیکنی  مواقع،  برخی  است.  دویده 
 11 با  بازیکنی  نسبت  به  بیشتری  تاثیرگذاری  دویده، 
جمعی  تالش  به  فوتبال  ارزش  دارد.  دوندگی  کیلومتر 
است نه خالقیت های فردی. توپ طال از نظر من جایزه 

بیهوده ای است و نظر ونگر را تایید می کنم.

انواع مختلف سرطان می شود.
ریه باعث  بیماران سرطان  از عمل در  انجام ورزش بعد 
آن  از  بعد  مشکالت  و  جراحی  عمل  خطرات  کاهش 
عادی  افراد  از  کمتر  سرطان  به  مبتال  بیماران  می شود. 
کم  شدت  با  ورزش هایی  انجام  کنند.  ورزش  می توانند 
فعالیت  افزایش  برای  خطر  بی  روش  روی  پیاده  مانند 
فیزیکی در این افراد است. برنامه ورزش شخصی و برنامه 
ورزشی تحت نظارت هر دو برای بیماران سرطانی مفید 
کدامیک  که  نشده  مشخص  هنوز  حال  این  با  است. 

می توانند موثرتر باشند.
کنار  مدیر این تحقیقات افزود: بیماران باید بی تحرکی را 
کردن  که ورزش  این مطالعات نشان می دهد  بگذارند. 
ک نیست. عدم فعالیت در  برای بیماران سرطانی خطرنا

این بیماران با نتایج وخیم تری همراه است.

که  که فیفا به این مساله پی برده است  باور است  وی به این 
کمک هایش به فوتبال افغانستان هدر نمی رود و حس اعتمادی 
کشور  کمک های جهانی به فوتبال  که به وجود آمده باعث دوام 

می گردد.
یکی از نکات قابل توجه در مراسم افتتاح این پروژه ها، حضور 
که ضمن ابراز  کابل بود  نماینده فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در 
برای  فیفا  برنامه های  از  کشور،  در  فوتبال  پیشرفت  از  رضایت 
آینده  البته  و  افغانستان خبر داده  فوتبال  از  حمایت همه جانبه 

کرد. فوتبال در افغانستان را روشن قلمداد 
کشور  فوتبال  رشد  از  فیفا،  انکشافی  مدیر  کاران،  پاربا شاجی 
از مدت  که  گفت  و  کرد  ابراز رضایت  اخیر  در طول سال های 
چهار سال به این سو، به صورت مستقیم فوتبال افغانستان را مورد 

ارزیابی قرار داده است.
در  توجه  قابل  رشد  کنار  در  افغانستان  فوتبال  که  می گوید  وی 
بخش تیم های ملی، در بخش بانوان و فوتبال پایه نیز رشد قابل 

قبولی داشته است.
از  افغانستان  البته خواستار حمایت دولت  فیفا  انکشافی  مدیر 
که بدون حمایت دولت، نمی توان فوتبال را  گفت  فوتبال شد و 
گوشه افغانستان رساند و فیفا خواستار حمایت دولت  گوشه  به 

از فوتبال افغانستان می باشد.
گرفته  قرار  رشد  به  رو  مسیر  یک  در  کنون  ا افغانستان  فوتبال 
دقیق  مدیریت  کنار  در  استندرد  امکانات  فراهم آوری  و  است 
منابع مالی و انسانی می تواند، تضمین کننده آینده ای روش برای 

کشور باشد. فردای فوتبال 
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قهرمانان افغانستان در رقابت های ارتش های جهان

انصراف افغانستان از حضور در والیبال قهرمانی آسیا 

جایزه ای بیهوده به نام توپ طال

زش برای بیماران سرطانی فواید ور

فوتبال  در مسیر توسعه!

دعوت به داو طلبی 
کار اجوره امورات ساختمانی  که  کمیته سویدن برای افغانستان مقیم مزارشریف در نظر دارد 
یک باب مکتب شش صنفی در قریه های بلوچ از مربوطات دره صوف پایین والیت سمنگان 
ضمیموی  نقشه های  و  نرخ دهی  اوراق  در  آن  مشخصات  تمامی  که  بسپارد  داوطلبی  به  را 

مشخص می باشد.
کمیته سویدن برای افغانستان به مواد ساختمانی در پروژه فوق الذکر اعم از سیخ  و همچنان 

گول، ریگ، جغل و سنگ ساختمانی ضرورت دارد.
ک در داوطلبی آن را داشته باشد دعوت به  که خواهش اشترا از تمام شرکت ها و افراد انفرادی 
که آدرس آن در پایین  کمیته سویدن  که اسناد داوطلبی را از شعبه تهیه و تدارکات  عمل می آید 
این ورقه تذکر یافته در مدت 6 روز بعد از نشر اعالن الی ) 27 حمل سال جاری ( از ساعت 8 

بجه صبح الی 3 بعد از ظهر به دست آورند.
کشور از شرکت های راجستر شده دو فیصد )2%( مالیه و از  نوت: به اساس قانون وزارت مالیه 
اشخاص فردی و مراجع راجستر نشده هفت فیصد )7%( مالیه از قیمت مجموع قرار داد در 

کمیته سویدن اخذ و به حساب وزارت مالیه تحویل می گردد. وقت تادیه پول توسط 
آدرس :-

شعبه تهیه و تدارکات 
دفتر پروژوی مزارشریف 

کارته مامورین خانه نمبر 722 سرک دوم 
مزارشریف– افغانستان 

گـــــــــهی آ
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خبرگزاری ها از قول منابعی در سنای ایاالت متحده می گویند، وزارت خارجه 
فهرست  از  کوبا  نام  است  کرده  پیشنهاد  خود،  مشورتی  نظر  ارایه  در  کشور  آن 

کشورهای حامی تروریزم حذف شود.
که  این پیشنهاد، تازه ترین تحول در روابط سیاسی میان واشنگتن و هاواناست 

کوبا آغاز شده است. با احیای روابط دیپلوماتیک میان امریکا و 
که  امریکا  سنای  دستیار  یک  قول  از  رویترز  خبرگزاری  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
نامش را فاش نکرده، می گوید »وزارت خارجه پیشنهاد داده است آن ها )کوبا( 

از فهرست خارج شوند.«
کوبا از فهرست حامیان تروریسم، مانعی بزرگ  گزارش این خبرگزاری، خروج  به 

کشور، پس از ۵۴ سال، برمی دارد. را از سر راه بازگشایی سفارت خانه های دو 
که وزارت خارجه  گفته بود  بارک اوباما، رییس جمهوری امریکا، روز پنج شنبه 
کشورهای حامی تروریزم  کوبا از فهرست  کردن  کشور بررسی اش درباره خارج  آن 

کرده، اما او هنوز توصیه مشاورانش را دریافت نکرده است. کامل  را 
وزارت خارجه امریکا برای ارایه نظر مشورتی خود در این مورد، بررسی هایش را 

کرده بود. گذشته آغاز  طی روزهای 
کشور در حاشیه  که وزیران خارجه دو  کی از آن است  گزارش ها در عین حال حا

کرده اند. که در پاناما در جریان است، دیدار  نشست قاره امریکا 
که  کشور را، در حالی  توییتر وزارت خارجه امریکا تصویری از وزیران خارجه دو 

کرده است. با یک دیگر دست داده اند، منتشر 
پشت  بود  قرار  رودریگویز،  برونو  و  کری  جان  میان  گفتگو  رویترز  گزارش  به 

دروازه های بسته در هوتلی در پاناماسیتی، پایتخت پاناما، انجام شود.
کشورهای قاره امریکا هر سه سال یک بار برگزار می شود و این هفتمین  اجالس 
کوبا، با دعوت پاناما، برای نخستین بار در آن شرکت می کند. نشت سران است. 

کشور در ایتالف  کستان با مشارکت نظامی این  پارلمان پا
کرده است. به رهبری عربستان در جنگ یمن مخالفت 

کستان در پی  پا پارلمان  نمایندگان  روز جمعه، ۲۱ حمل، 
آن  که در  کردند  را تصویب  کره قطعنامه ای  روز مذا چند 
به بحران یمن  برای خاتمه دادن  از تالش  ضمن حمایت 
اعزام  از  است  شده  خواسته  دولت  از  کره،  مذا طریق  از 

واحدهای نظامی به جنگ یمن خودداری ورزد.
گزارش بی بی سی، این قطعنامه در عین حال از موضع  به 
فصل  و  حل  خواستار  و  کرده  حمایت  سعودی  عربستان 
کشور  گروه های سیاسی آن  کره بین  بحران یمن از طریق مذا

شده است.
می دهد  اجازه  دولت  به  کستان  پا اساسی  قانون  گرچه  ا
کند،  تصمیم گیری  راسا  امنیتی  و  نظامی  مسایل  مورد  در 
عربستان  دولت  درخواست  کستان  پا دفاع  وزارت  اما 

کرده  ارجاع  پارلمان  به  را  یمن  جنگ  به  نیرو  اعزام  برای 
و  بود  شده  زمینه  این  در  نمایندگان  نظر  اعالم  خواستار  و 
گذشته ادامه  کرات پارلمان در این زمینه از روز دوشنبه  مذا

داشته است.
با  اقتصادی  و  سیاسی  نزدیک  روابط  دارای  کستان  پا
از  کنونی پس  نواز شریف، نخست وزیر  و  عربستان است 
کودتای نظامی سال ۱۹۹۹ و هنگام  برکناری از قدرت در 
بود.  برخوردار  عربستان  دولت  کمک  از  خارج  در  تبعید 
نظامی  همکاری  از  خود  تاریخ  در  کستان  پا همچنین، 
ایتالف  جنگ  جریان  در  و  نداشته  ابایی  عربستان  با 
جنگ  به  )موسوم   ۱۹۹۱ سال  در  عراق  علیه  بین المللی 
اول خلیج فارس(، واحدهای ارتش خود را جهت تقویت 
آن  در  کرد.  اعزام  کشور  آن  به  سعودی  عربستان  مرزهای 
کستان بود. عالوه بر این،  زمان نواز شریف نخست وزیر پا

کستانی در عربستان و سایر  صدها هزار تن از شهروندان پا
کار می کنند و درآمد آنان  کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 

کستان را تشکیل می دهد. بخش مهمی از عواید ارزی پا
به دلیل روابط نزدیک آقای شریف با عربستان، برخی از 
که ممکن است  بودند  کرده  ابراز نگرانی  مخالفان دولت 
به  نیرو  اعزام  برای  عربستان  درخواست  با  پیشاپیش  وی 
کرده باشد و تصمیم وزارت دفاع به  جنگ یمن موافقت 
ارجاع این موضوع به پارلمان را اقدامی مناسب جهت رفع 

این نگرانی دانسته بودند.
روابط  بر  کید  تا ضمن  نیرو  اعزام  مخالفان  از  بسیاری 
نظامی  حمایت  که  گفتند  عربستان،  با  کستان  پا نزدیک 
تمامیت  که  بوده  خطراتی  دلیل  به  گذشته  در  کستان  پا
جنگ  در  حالی که  در  می کرد  تهدید  را  عربستان  ارضی 

یمن، چنین خطری وجود ندارد.

کوبا را از فهرست حامیان  امریکا 
وریسم حذف می کند تر

مخالفت پارلمان پاکستان با مشارکت نظامی در جنگ یمن 
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