
جمهوری قزاقستان کشوری رو به توسعه است و در فهرست جمهوری های سابق اتحاد 
جماهیر شوروی، پس از روسیه مقام دوم را گرفته است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان  آخرین کشوری بود که اعالم استقالل 
کرد. نسل میانه ی قزاقستانی ها به یاد دارند که پس از استقالل، میزان خرابی ها...

برابر  در  متحد  ملل  سازمان  اقدام های  از  هند  درخواست  به  رابطه  در  چین  سکوت 
گروه های بنیادگرای مستقر در پاکستان بالفاصله پس با انتقاد رییس جمهور غنی در 

باره ی ناکامی پاکستان در تالش بیشتر برای مهار طالبان واقع شد.
این امر هم چنان پس از چندین بار ناکامی آخرین تالش ها واقع شد...

مشاهده  کنيد،  اگر خوب دقت  است!  اين طور  که  البته  داريد؟  استرس  احساس  آيا 
البته همه ی آن ها  از کارها- که  انبوهی  با تعداد زيادی ضرب االجل کاری،  می کنيد 
در اولويت هستند!- و دغدغه ی اين که کارهای خود را با کيفيت مناسب انجام دهيد، 

مواجه هستيد. اين طبيعت زندگی مدرن است. اين غيرممکن است که شغلی...

یافته های اخیر سازمان ملل نشان می دهند که در چهار ماه نخست  اطالعات روز: 

سال جاری میالدی، 987 غیرنظامی در سراسر کشور کشته و 989 نفر دیگر زخمی 

شده اند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، تلفات غیرنظامیان در چهار ماه 

نخست امسال در کشور نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یافته است.

افزایش درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان، انفجار...                  صفحه 2

اطالعات روز: مسئوالن شرکت هوایی آریانا اتهام های وارده بر این شرکت را که گویا 

قرارداد پروازهای خارجی را به شرکت هوایی ماهان ایران داده و »افراد نقاب پوش« را 

با استفاده از هواپیماهایش از تهران و مشهد به سوریه و عراق انتقال داده را رد کرد. 

در  )18 جوزا (  دوشنبه  روز  آریانا  هوایی  اداری شرکت  مسئول  مستور،  محمدعمر 

نشستی خبری در کابل گفت که ادعاهای صورت گرفته ناشی...                 صفحه2

گروه یازده نفری چینی یک شب و روز را بدون وقفه کار کرده بودند. 

آفتاب در پشت تپه  ای که روزگاری بودا بر روی آن تکیه زده بود،  پنهان 

شده بود و هوا هر لحظه تاریک تر می شد. جای خالی مجسمه ی عظیم 

بینندگان  بر  را  اسرارآمیزی  ترس  ایستاده ای،   شبح  همچون  سلسال 

مستولی می ساخت. اما هرچه هوا تاریک تر می شد، شوق تازه ای جای 

جای  پیش  میدانی  در  زیادی  شمار  می کرد.  پر  را  اسرارآمیز  اندوه   آن 

خالی سلسال منتظر ایستاده بودند. دوربین های عکاسی و موبایل های 

هوش مند آماده شده بودند تا از نخستین لحظه های ...
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نزدیک به یک هزار غیرنظامی
 در چهار ماه اخیر در افغانستان کشته شده اند

شرکت هوایی آریانا اتهام های وارده
 بر این شرکت را رد کرد

بامیان: شکوه شکسته، 
معنویت زنده و مردم فراموش شده

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 6

آیا پاکستان
 بی ثباتی بیشتری را تحویل افغانستان خواهد داد؟

کاهش سن زندگی سالم
مردم دنیا بیمارتر می شوند

برنامه ی ملی »صدگام«؛
 ریفورم بزرگ دولت نظربایف

صفحه 2 

اشرف غنی: خبر امضای تفاهم نامه ی استخباراتی 
با پاکستان شایعه است



یک  در  روز گذشته  غنی  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
سفر رسمی به قندهار رفت و در این سفر در جمعی از مردم 
قندهار گفت که خبر امضای تفاهم نامه با سازمان استخبارات 
پاکستان ) آی اس آی(، شایعه است و این تفاهم نامه تا به حال 

امضا نشده است.
رییس جمهور در باره ی نحوه ی تهیه ی پیش نویس تفاهم نامه ها 
گفت که اگر حکومت بخواهد چنین تفاهم نامه ای را امضا 
شورای  به  تأیید  برای  و  تهیه  او  توسط خود  آن  متن  کند، 

امنیت ملی افغانستان فرستاده خواهد شد.
استخباراتی  تفاهم نامه  ی  امضای  خبر  که  حالی ست  در  این 
استخبارات  سازمان  و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  میان 
رسانه های  در  داغ  بحثی  به  گذشته  هفته های  در  پاکستان 
کشور تبدیل شده بود. مجلس نمایندگان، مجلس سنا، حامد 
کرزی  رییس جمهور پیشین و رییس های پیشین امنیت ملی 

در این زمینه  واکنش های تندی نشان دادند.
حامد کرزی خواهان باطل شدن هرچه زودتر این تفاهم نامه 
شد  و از حکومت خواست  که در آینده نیز از امضای اسنادی 
که خالف منافع ملی کشور است، جلوگیری کند. هرچند 
سخنگوی ریاست امنیت ملی از امضای این تفاهم نامه خبر 
امنیت ملی  انتقاد ها، شورای  اما پس از باالگرفتن  داده بود؛ 
این  پیش نویس  تنها  است،  شده  امضا  آنچه  که  کرد  اعالم 

تفاهم نامه است.
از سویی هم، رییس جمهور غنی در بخشی از صحبت های 
کشور  در  صلح  روند  در  پاکستان  نقش  به  اشاره  با  خود 
گفت: »به جای طالبان، گفت وگوهای صلح باید با پاکستان 
انجام شود تا این کشور، طالبان را برای پایان جنگ و آغاز 
او  کند«.  راضی  افغانستان  دولت  با  رو در رو  گفت وگوی 
افزود: » صلح با برادر نمی شود، بلکه با کسی صلح می شود 

غنی  جمهور  رییس  هم،  سویی  از  می جنگد«.  شما  با  که 
از  قندهار و شماری  اعضای شورای والیتی  با  این سفر  در 
بزرگان، متنفذان، جوانان، فرهنگیان، تاجران و صنعت کاران 
دیدار کرد. در این دیدار آنان با ابراز نارضایتی از وضعیت 
فعلی قندهار، خواستار اصالحات جدی در تمام ریاست های 
سکتوری، به شمول نهاد های عدلی و قضایی و شهرداری این 
به آنان تعهد سپرد که در  والیت گردیدند. رییس جمهور 

زمینه ی حل مشکالت شان اقدام می کند.
آقای غنی هم چنان در سفر دیروز خود به قندهار، در پاسخ 
با  مرزی  اختالف های  باره ی  در  مطرح شده  نگرانی های  به 
گفت وگوهای  از  بخشی  موضوع  این  که  گفت  پاکستان، 
صلح نیست. رییس جمهوری افزود که مذاکره در این باره 
باالتر از صالحیت او ست و این مردم هستند که باید در مورد 

خط دیورند تصمیم بگیرند.

ملل  سازمان  اخیر  یافته های  روز:  اطالعات 
سال  نخست  چهار ماه  در  که  می دهند  نشان 
سراسر  در  غیرنظامی   987 میالدی،  جاری 
کشور کشته و 989 نفر دیگر زخمی شده اند. 
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، 

تلفات غیرنظامیان در چهار ماه نخست امسال در 
کشور نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد 

افزایش یافته است.
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  افزایش 
جاده ای  کنار  ماین های  انفجار  طالبان،  گروه 

و حمله های انتحاری از عوامل افزایش تلفات 
غیرنظامیان در کشور خوانده شده اند. گفته شده 
کشور  در  غیرنظامیان  تلفات  اکثر  مسئول  که 
گروه طالبان می باشد. هم چنان بر بنیاد گفته های 
مسئوالن سازمان ملل در افغانستان، از اثر افزایش 

ناامنی ها، هزاران تن از شهروندان کشور آواره 
شده اند. مسئوالن این نهاد از افزایش ناامنی ها 
در کشور ابراز نگرانی کرده اند. آن ها می گویند 
که در چند ماه اخیر حمله بر کارمندان سازمان 

ملل نیز در افغانستان افزایش یافته است.

اتهام های  آریانا  هوایی  شرکت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
وارده بر این شرکت را که گویا قرارداد پروازهای خارجی 
نقاب پوش«  »افراد  ایران داده و  ماهان  به شرکت هوایی  را 
را با استفاده از هواپیماهایش از تهران و مشهد به سوریه و 

عراق انتقال داده را رد کرد. 
محمدعمر مستور، مسئول اداری شرکت هوایی آریانا روز 
که  گفت  کابل  در  خبری  نشستی  در  جوزا (   18( دوشنبه 
ادعاهای صورت گرفته ناشی از رقابت های ناسالم با شرکت 
هوایی آریانا بوده و هیچ سندی در این زمینه وجود ندارد 
که افراد نقاب پوش با استفاده از هواپیماهای این شرکت به 
با  سوریه و عراق منتقل شده باشند. آقای مستور در رابطه 
سیستم عملیاتی پروازهای شرکت هوایی آریانا در داخل و 
خارج از کشور گفت: »هیچ پروازی بدون فهرست مسافر، 
ثبت هویت و بررسی پاسپورت مسافران صورت نمی گیرد. 
حیثیت  به  می خواهند  کسانی  چه  بگویم  نمی توانم  من 

شرکت هوایی آریانا لطمه وارد کنند«.
آزاد  بازار  اقتصاد  سیستم  به  اشاره  با  این شرکت  مسئوالن 
و  ندارند  زمینه  این  در  مسئولیتی  هیچ  آنان  که  می گویند 
شرکتی که قرارداد را گرفته است، یعنی »ماهان«، باید در 

رابطه با نوعیت استفاده از پروازهایش پاسخ گو باشد.

کمیسیون  رییس  حسن،  قیس  که  حالی ست  در  این 
یک شنبه،  روز  نمایندگان  مجلس  مخابرات  و  مواصالت 
را  اسنادی  گفت،  کابل  در  خبرنگاران  جمع  در  جوزا   17
به دست آورده که نشان می دهند، کشور ایران برای انتقال 
یک  بودند،  نقاب پوش  بیشتر شان  که  مشکوک«  »افراد 
به  را  افغانستان  دولت  به  مربوط  آریانا  شرکت  هواپیمای 

خدمت گرفته است.
آقای حسن گفت که این هواپیما از سوی شرکت ایرانی به 
نام »ماهان سپهر« به کرایه گرفته شده و در جریان یک ماه 
بوده که تحت  افرادی  پرواز کرده و حامل  به عراق  بارها 
تدابیر شدید امنیتی قرار داشتند. او افزود که شرکت هوایی 
آریانا قرارداد پروازهای خارجی را به شرکت هوایی ماهان 
ایران داده و این شرکت »افراد نقاب پوش« را با استفاده از 
عراق  و  سوریه  به  مشهد  و  تهران  از  افغانستان  هواپیماهای 

انتقال داده است.
معاون کمیسیون مواصالت  هم چنان محمد فرهاد صدیقی، 
این کمیسیون  بود که  نمایندگان گفته  و مخابرات مجلس 
خلبان های  و  هواپیماها  که  دارد  دست  در  موثقی  اسناد 
»بر  گفت:  او  می گیرند.  قرار  سوء استفاده  مورد  افغانستان 
گرفته  صورت  ما  کمیسیون  طرف  از  که  نظارتی  اساس 

قرارداد  این  است،  رسیده  ما  به  که  اسنادی  هم چنان  و 
وزیر  و  آریانا  معاون  را  این  و  گرفته  صورت  غیرقانونی 
ترانسپورت هم تأیید می کنند که قرارداد غیرقانونی است«.

هوایی  شرکت های  که  می گوید  مستور  محمدعمر  اما 
دیگر  هم در افغانستان قراردادهایی با شرکت های خارجی 
هر  مسلم  حق  این  و  دارند  همسایه  کشورهای  هم چنان  و 
شرکت است که چنین قرادادهایی را عقد کند. او هم چنان 
تأکید کرد که آریانا حاضر است به هر نهاد امنیتی، عدلی و 

قضایی اجازه ی بررسی این شرکت را بدهد.
این ادعاها در حالی در رابطه با سوءاستفاده از هواپیماهای 
شرکت هوایی آریانا مطرح می شوند که شرکت های هوایی 
افغانستان برای بزرگ ترین عملیات ساالنه  )انتقال زایرا ن به 
مکه( آمادگی می گیرند و رقابت تنگاتنگی میان شان جریان 

دارد.
نامدارترین  از  یکی  گذشته  در  آریانا  هوایی  شرکت 
مدرن ترین  آریانا  بود.  منطقه  در سطح  هوایی  شرکت های 
جریان  در  اما  داشت؛  اختیار  در  را  وقت  هواپیماهای 
جنگ های داخلی به شدت صدمه دید و حاال به خاطر عدم 
چند  و  اروپا  اتحادیه ی  سیاه  فهرست  در  کافی،  مصئونیت 

کشور دیگر قرار دارد.

مقام های محلی در والیت  اطالعات روز: 
غزنی می گویند که چهار باشنده ی جاغوری، 
کودک  یک  و  مرد  یک  زن،  دو  به شمول 
رسنه  ی  منطقه ی  در  دو شنبه  روز  عصر 
افراد  سوی  از  والیت  این  گیالن  ولسوالی 

مسلح ناشناس ربوده شده اند.
با  غزنی  والیت  معاون  احمدی،  محمد علی 
تأیید این رویداد گفته که تا کنون مشخص 
نیست این افراد توسط چه کسانی ربوده شده، 
ولی حادثه ی عصر روز دوشنبه در منطقه ی 
رسنه  ی ولسوالی گیالن در نزدیکی ولسوالی 

جاغوری اتفاق افتاده است. منطقه ی رسنه در 
قرار  با ولسوالی جاغوری والیت غزنی  مرز 

دارد که در کنترول گروه طالبان می باشد.
قومی  بزرگان  از  یکی  میرزا خان،  هم چنان 
خانواده  این  که  گفته  جاغوری  ولسوالی 
از ولسوالی جاغوری  بعد از ظهر روز دوشنبه 
عازم منطقه ی دهمرده بودند که در مسیر راه 
با  نیز  را  آنان  موتر  و  ربوده  را  آنان  افرادی 
افزود :  معاون والیت غزنی  برده است.  خود 
و  رسنه  مردم  با  جاغوری  ولسوالی  »بزرگان 
افراد گروه طالبان مستقر در این منطقه تماس 

گرفته، ولی نیروهای طالبان به بزرگان محلی 
گفته که نیروهای آنان این افراد را گروگان 

نگرفته اند«.
جاغوری  قومی  بزرگان  از  یکی  هم چنان 
گفت که آنان برای رهایی چهار ربوده شده 
با بزرگان قومی رسنه در تماس اند و بزرگان 
قومی رسنه این موضوع را با طالبان در میان 
ربوده شده ها  رهایی  برای  آنان  و  گذاشته 
وعده داده اند. پیش از این در 4 حوت سال 
تن   31 مسلح  نقاب پوش  مردان  نیز   گذشته 
کابل- شاهراه  مسیر  از  را  هزاره  مسافران  از 

تن   19 که  ربودند  زابل  والیت  در  قندهار 
اسارت،  ماه  دوونیم  از  بعد  مسافران  این  از 
ولسوالی  در  امسال  ثور(   21( دو شنبه  روز 
شد ند؛  آزاد  ربایندگان  چنگ  از  جاغوری 
هنوز  تا  آنان  دیگر  تن   12 سرنوشت  از  اما 

معلوماتی در دست نیست.
بزرگان  سایر  همکاری  با  که  میرزا خان 
ربوده شده  ولسوالی جاغوری در آزادی 19 
 12 سرنوشت  باره ی  در  داشته،  نقش 
ربوده شده ی در بند گفت که این افراد در بند 

نیروهای ازبکستانی هستند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت بامیان روز گذشته از 
مسمومیت حدود 28 دانش آموز در این والیت خبر دادند. 
در هفته ی جاری این دومین بار است که دانش آموزان دختر 
در ولسوالی پنجاب والیت بامیان مسموم و به شفاخانه انتقال 

داده شده اند.
رستم علی پناهی، ولسوال پنجاب گفته که این دانش آموزان 

صبح روز گذشته در منطقه ی »پای بوم« این ولسوالی درچار 
مسمویت شدند. هم چنان د کتر ابوذر متقی، رییس شفاخانه ی 
این دختران در شفاخانه بستری شده اند و  پنجاب گفته که 

وضعیت سالمت آن ها را خوب توصیف کرده است.
آنان  مسمومیت  علت  کنون  تا  که  گفته  پنجاب  ولسوالی 
او خواستار  افزود که  پنجاب  است. ولسوال  نشده  مشخص 

تحقیقات بیشتری شده تا تیمی که توانایی فنی و تخصصی 
بیشتری داشته باشد، از بامیان یا کابل برای تحقیق در این باره 
به منطقه اعزام شود. این درحالی ست که چهار روز پیش در 
دانش آموز دختر مسموم  بامیان حدود 60  پنجاب  ولسوالی 
شده بودند. گفته می شود که در هر دو مورد دانش آموزان 

دچار سردردی، ضعف و اسهال شده اند.

2
اشرف غنی:

 خبر امضای تفاهم نامه ی استخباراتی با پاکستان شایعه است

نزدیک به یک هزار غیرنظامی
 در چهار ماه اخیر در افغانستان کشته شده اند

شرکت هوایی آریانا اتهام های وارده بر این شرکت را رد کرد

چهار باشنده ی جاغوری ربوده شدند

دومین مورد مسمومیت دانش آموزان در بامیان

تناقض و آشفتگی
 ارگ ریاست جمهوری

شهریار فرهمند
تفاهم نامه ی  که  است  گفته  قندهار  در  غنی  جمهور  رییس 

و  افغانستان  ملی  امنیت  میان  استخباراتی  همکاری های 

آی اس آی امضا نشده و خرب امضای این تفاهم نامه را شایعه 

خوانده است. آقای غنی گفته که اگر دولت افغانستان بخواهد 

چنین تفاهم نامه ای امضا کند، باید منت آن را رییس جمهور 

تهیه و به شورای امنیت ملی ارائه کند. هم چنان آقای غنی 

در این سفر بار دیگر بر نقش پاکستان در روند گفت وگوهای 

بخواهیم گفت وگویی  چنان چه  که  گفته  و  کرده  تأکید  صلح 

با طالبان انجام دهیم، باید ابتدا با پاکستان گفت وگو شود. 

بلکه  منی شود،  برادر  با  صلح  که  است  گفته  جمهور  رییس 

صلح باید با کسانی انجام شود که با ما در حالت جنگ قرار 

دارند. او به شکل غیر مستقیم پاکستان را طرف اصلی جنگ 

افغانستان قلم داد کرده و گفته است که این کشور از گذشته 

جنگی اعالم ناشده علیه افغانستان را آغاز کرده است.

و  شقاق  غنی  جمهور  رییس  که  است  بار  چندمین  این 

با بحث  ارتباط  در  ریاست جمهوری  ارگ  درون  در  آشفتگی 

ارگ  می سازد.  آشکار  را  پاکستان  با  تفاهم نامه  امضای 

امنیت  و  ملی  امنیت  شورای  خصوصاً  و  جمهوری  ریاست 

ملی افغانستان در ارتباط با این بحث بارها موضع گیری های 

متناقض کرده و به گونه  ای آشفته   گاه آن را تأیید و گاه نیز 

رد می کنند. 

که  بود  گفته  افغانستان  ملی  امنیت  این سخنگوی  از  پیش 

کشور  دو  استخباراتی  سازمان های  میان  تفاهم نامه  این 

امضا شده است. به دنبال آن، شورای امنیت ملی اعالم کرد 

فقط پیش نویس این تفاهم نامه امضا شده و اصل سند باید 

از سوی رییس امنیت ملی کشور امضا شود و سپس اعالم 

کرد که این نهاد هیچ نقشی در روند تهیه ی پیش نویس این 

تفاهم نامه و نیز امضای آن ندارد. شورای امنیت ملی که در 

افکار عمومی متهم به طراحی اصلی این سناریو می باشد، در 

بیانیه ای گفت که این نهاد رصفاً نقش مشورتی را داشته و 

تأکید کرد که هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن منی پذیرد. 

در حالی که امنیت ملی، شورای امنیت ملی و دولت پاکستان 

امضای این تفاهم نامه را به شکل های مختلف تأیید می کنند، 

رییس جمهور اما به گونه ی مطلق این خرب را شایعه خوانده 

و می گوید که حتا پیش نویس چنین سندی نیز امضا و تهیه 

نشده است.

پیشین  جمهور   رییس  کرزی،  حامد  که  حالی ست  در  این 

را  آن  و  خوانده  را  تفاهم نامه  این  مواد  که  کرده  ادعا  کشور 

خالف منافع ملی افغانستان می داند. این امر نشان می دهد 

اصلی  اشخاص  و  نهادها  خصوصاً  و  افغانستان  دولت  که 

دخیل در این بحث، در ارتباط با امضای تفاهم نامه ی امنیتی 

در  آن ها  از  هیچ یک  می باشند.  پراکندگی  و  آشفتگی  دچار 

با هم  تنها که  نه  ارتباط هامهنگ و یک دست نیستند؛  این 

اختالف نظر دارند، بلکه شدیداً یک دیگر را متهم به خیانت 

و تفرقه می کنند. 

در  افغانستان  دولت  که  است  این  است،  مشخص  آن چه 

ارتباط با بحث امضای تفاهم نامه ی استخباراتی با پاکستان 

شدیداً دچار آشفتگی و اختالف می باشد. در طول یک ماه حتا 

آن ها نتوانستند حداقل در رسانه ها زبان مشرتک پیدا کنند تا 

از بروز اختالف ها و تنش های درونی  شان در افکار عمومی و 

رسانه ها جلوگیری شود. 

رییس جمهور غنی در هر دو صورت ناکام عمل کرده است. 

اگر این سند واقعاً امضا نشده و این همه بگو مگوها در رسانه ها 

و محافل سیاسی به خاطر یک شایعه بوده؛ چرا رییس جمهور 

در این همه مدت سکوت کرده است؟ چرا اجازه داده که قرش 

سیاسی، مسئوالن ارشد حکومتی، مردم و خصوصاً نهادهای 

در  و  گرفته  قرار  هم  رو در روی  شایعه  یک  خاطر  به  امنیتی 

جدال بیهوده وقت و توان خود را هدر بدهند؟ و اگر این سند 

امضا شده و اکنون رییس جمهور می خواهد آن را انکار کند؛ 

چرا از قبل جلو امضای چنین سندی را نگرفت تا امروز مجبور 

منی شد آن را انکار کند؟ به هر حال، در هردو صورت رییس 

جمهور غنی باید پاسخ بگوید.

چهار شنبه
20 جوزا
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کار  وقفه  بدون  را  روز  و  شب  یک  چینی  نفری  یازده  گروه 
بر  بودا  روزگاری  که  تپه  ای  پشت  در  آفتاب  بودند.  کرده 
لحظه  هر  هوا  و  بود  شده  پنهان  بود،   زده  تکیه  آن  روی 
سلسال  عظیم  مجسمه ی  خالی  جای  می شد.  تاریک تر 
بینندگان  بر  را  اسرارآمیزی  ترس  ایستاده ای،   شبح  همچون 
شوق  می شد،  تاریک تر  هوا  هرچه  اما  می ساخت.  مستولی 
پر می کرد. شمار زیادی  را  اسرارآمیز  اندوه   تازه ای جای آن 
بودند.  ایستاده  منتظر  سلسال  خالی  جای  پیش  میدانی  در 
شده  آماده  هوش مند  موبایل های  و  عکاسی  دوربین های 
بودند تا از نخستین لحظه های به قول آنان »زنده شدن بودا« 

عکس بگیرند. 
سال های  تصویر  و  شد  روشن   )Projector( نورافگن 
در  طالبان  دست  به  شدن  تکه وپاره  از  پیش  سلسال،  آخر 
ماه مارچ سال 2001،  جای خالی او را پر کرد. فریاد شادی 
سکوت شب را شکست و همه خیره شدند به تماشای تصویر 

بازسازی شده بودا از نور. 
همه ی تماشاگران کف می زدند. دهل و دمبوره ی یک هنرمند 
صدای  و  دمبوره  آشنای  نوای  زودی  به  و  بود  آماده  محلی 

طرب ناک دهل همه را به رقص آورد. 
وقتی  بودند.  شده  هیجان زده  سلسال  تصویر  دیدن  از  همه 
یکی از هماهنگ کنندگان گروه چینی از من پرسید که اکنون 
پس از دیدن تصویر بودا چه احساس داری، نتوانستم درست 
همیشه  برای  بودا  می کنم  گفتم:»احساس  فقط  کنم؛  صحبت 
بوده،  سلسال  شدن  منفجر  شاهد  که  مردی  است.«  نمرده 
گفت:»خوش حالم. اما این بودای بیست سال قبل ما نیست.« 

***
شوقی  کردیم.  حرکت  بامیان  طرف  به  کابل  از  وقت  صبح 
کسی  می شد.  خوانده  همه  چهره ی  از  نگرانی  با  آمیخته 
خیر  از  مسافران  و  نمی داد  جواب  را  موبایلش  زنگ های 
برتن  کهنه  لباس های  بودند.  گذشته  معرفی  و  احوال پرسی 
تا  می کردند.  صحبت  کم تر  خود  بین  راه  در  و  بودند  کرده 
زمانی که به شیخ علی والیت پروان نرسیدیم،  کسی نه خنده 
بر لب داشت و نه خود را معرفی کرد. در کوتل شیبر بود که 
شان  ودوستان  خانه    به  و  کشیدند  را  شان  تلفن های  مسافران 

زنگ زدند که از منطقه ی خطر به سالمتی گذشته اند. 
بامیان  در  سارک  جشن واره ی  برگزاری  برای  امنیتی  تدابیر 
جدی بود. نخستین بار بود که می دیدم در مسیر راه مسافران و 

موتر حامل آنان تا این حد دقیق تالشی می شوند.  
در همان لحظه ای که به شهر بامیان نزدیک می شوی، حس 
دره،  ابتدای  همان  در  می کند.  رخنه  آدم  وجود  در  گنگی 
خاک سوخته رنگ و دیوارهای ریخته ی شهر ضحاک توجه 
رهگذران را به خود جلب می کنند. از یک سو شوقی در دل 
آدم زنده می شود که آن خاک را لمس کند و از سوی دیگر، 
از  و  است  شده  یک سان  خاک  با  شکوهی  چه  که  می بینی 
همان آغاز دره احساس می کنی که چه آرامش پررازی بر دره 
حاکم است. جوانی که در چوکی پیش  روی من نشسته بود، 
به دوستش گفت:»شهر خدایان چقدر خاموش  با بی پروایی 

است.« 
شمار  افزایش  جز  به  اما  می شدیم.  نزدیک تر  شهر  مرکز  به 
نیامده  شهر  در  تغییری  هیچ  تالشی،  و  بازرسی  ایستگاه های 
راه ها  بعضی  افغانستان که در مسیر  پرچم  سه رنگ  بود. جز 
نصب شده بود،  چهره ی بامیان هیچ تغییری با سال قبل نکرده 

بود. 
نام گذاری  رسمی  محفل  روز  جمعه(،  )روز  روز  آن  فردای 
عضو  کشورهای  فرهنگی  پایتخت  نخستین  عنوان  به  بامیان 
سارک )سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا( بود. از 
همان آغاز هویدا بود که وزارت اطالعات و فرهنگ و دیگر 
نهادهای محلی مسئول برگزاری جشن واره تالشی صادقانه ای 
انجام  جشن واره،  رسمی  برنامه های  کردن  برگزار  بهتر  برای 
استقبال  به  بامیان  هوایی  میدان  در  که  کسانی  اند.  نداده 

بودند،  می گفتند  رفته  بلندپایه ی دولتی  به اصطالح  مقام های 
که تندیس نخستین پایتخت فرهنگی سارک در میدان هوایی 
بامیان دوبار رونمایی شد، یک بار توسط محمد محقق و بار 

دوم توسط سرور دانش. 
هیچ یک از سخن رانی های برنامه ی رسمی جذابیت نداشت. 
سرور دانش سخنرانی طوالنی داشت و به موضوعات مرتبط 
با گذشته ی افتخارآمیز بامیان و دیگر مسایل مرتبط با مناطق 
مرکزی و بامیان صحبت کرد. او گفت که دولت وحدت ملی 
ادامه  مرکزی  مناطق  تاریخی  محرومیت  که  دهد  اجازه  نباید 
برای  تضمینی  و  جدی   نکته ی  هیچ  حامل  او  پیام  اما  یابد. 
را  سخنرانی اش  محقق  محمد  نبود.  گفته ها  این  شدن  عملی 
بودن  ضروری  به  اشاره  با  و  کرد  آغاز  افراطیت  نکوهش  با 
اصالح نظام انتخابات افغانستان پایان بخشید. سخنرانی وزیر 
و  نداشت  فرهنگی  تازه ای  نکته ی  هیچ  فرهنگ  و  اطالعات 
احساس می کردی که از دانشنامه های آنالین جمع آوری و به 

عبارت خودش »به دری ترجمه« شده است. 
سخن رانی های  و  نمی کرد  کار  درستی  به  صدا  سیستم 
قابل  راحتی  به  سارک  فرهنگی  رییس  و  دبیرکل  فرستاده ی 
فهم نبود. در سخن رانی سرپرست والیت بامیان یک پیشنهاد 
زیرکانه وجود داشت و آن این بود که بامیان برای سکرتریت 

دایمی سارک در نظر گرفته شود.
معرفی  از  گرامی داشت  برای  فرهنگی  برنامه های  دیگر  اما 
حدودی  تا  سارک  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  بامیان  شدن 
محلی،  بازی های  ملی،   و  محلی  ترانه های  بودند.  دیدنی 
نمایش های تیاتر و نمایش صنایع دستی والیت های مختلف 
تا حدودی می توانست نگاه بینندگان را جلب کنند. غرفه های 
صنایع دستی و تولیدات محلی مربوط به خود والیت بامیان 

غنامندی و گوناگونی قابل  وصفی داشت. 
جالب ترین برنامه ی این جشن واره، شام غلغله بود که توسط 
مریم  جوان،  بانوی  دو  ابتکار  به  و  بامیان  توریزم  اتحادیه ی 
شریفی و زهرا حسینی، مدیریت و برگزار شده بود. راهرو های 
چراغ  کم رنگ  و  زرد  نور  با  غلغله  شده ی  شهربازسازی 
بودند. موسیقی، دوبیتی محلی و سرود  تزیین شده  هریکین 
صلح کودکان آشیانه ی سمر این شهر رنج دیده ی تاریخی را 
اعجاز  جهان  یک  آهنگ  بود.  ساخته  خاطره انگیز  و  پرشور 
دارد بامیان/ سینه ی پر راز دارد بامیان/ بامیان گهواره ی زیبای 
شرق/نقطه ی وصل تمدن های شرق سکوت شهر را شکسته 
پرشکوه  گذشته ی  تصور  و  پرواز  به  را  خیال  پرنده ی  و  بود 

بامیان وامی داشت. 
تلخ  واقعیت  اما  بامیان،  زیبایی  و  شکوه  همه ی  کنار  در 
ناکارآمد،  نهادهای محلی  و  این والیت  مردم  زندگی دشوار 
بدون مدیریت و به اصطالح یکی از فعاالن اجتماعی بامیان 
»سهم خور و معامله گر« است. مردم شکایت داشتند که به جز 
نهادهای امنیتی، باقی بخش های دولتی تقریبا به دردسر جدی 
برای مردم تبدیل شده اند و هیچ نظارت و مدیریت کالن تری 
وجود ندارد. این در حالی بود که نمایندگان بامیان در مجلس 
انتخاب  جشن   برگزاری  به  نزدیک  روزهای  در  نمایندگان 
همکاری های  سازمان  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  بامیان 
بهتر  برگزاری  و  برنامه ریزی  جای  به  آسیا،  جنوب  منطقه ای 
این جشن، مصروف جلسه بازی های شبانه برای سازمان دهی 
روز  در  جنجال ها  این  بودند.  بامیان  جدید  والی  با  مخالفت 
از  یکی  که  پیشرفت  آنجا  تا  محفل رسمی  برگزاری  از  پیش 
جمع  یک  در  و  رسانه ها  حضور  در  را  آنان  بامیان  استادان 

بزرگ مردم »دالل و معامله گر« خواند. 
چه  مردم  برابر  در  بی مسئولیتی ها  و  نابسامانی ها  این  همه ی 
مرکزی  حکومت  سوی  از  چه  و  محلی  حکومت  سوی  از 
بامیان  مردم  امیدهای  که  است  شده  تکان دهنده  آنجایی  تا 
دره ی  آخر  در  می شوند.  ناامیدی  به  تبدیل  آهسته  آهسته 
فوالدی و چند متر پایین تر از برف های دامنه ی کوه بابا با پسر 
نوجوانی برخوردیم که بر خرش سوار بود و برای جمع آوری 

چه  آینده  در  که  پرسیدم  او  از  وقتی  می رفت.  کوه  به  هیزم 
هیچ  مردم  غریب  »ما  گفت:  ما  جواب  در  شود،  می خواهد 
چیز نمی شویم.« این پاسخ او تکان دهنده بود. دشواری های 
زندگی او را به نتیجه رسانده بود که جان بدر کردن از آن را 

ناممکن می دانست.  
و  توسعه  از  اثری  هیچ  بامیان-یکاولنگ،  جاده ی  جز  به 
پروژه های زیربنایی در این والیت پیدا نیست. باقی جاده های 
مرکز والیت پیش از آنکه پخته شوند، تخریب شده اند. آدم 
طور  آن  است  شده  حاضر  وجدانی  چه  که  می کند  تعجب 
به  را  آنها  که  است  شده  حاضر  وجدانی  چه  و  بسازد  جاده 
قراردادکننده  شرکت های  از  شده  تکمیل  پروژه های  عنوان 
تحویل بگیرد. جاده ای که از روبروی شهر ضحاک می گذرد 
نمونه ی  می کند،   وصل  بامیان  شهر  با  را  پل  شش  تنگی  و 
چنین کاری ست. بیشتر از یک سال از تکمیل شدن این جاده 

نمی گذرد. اما اکنون بدتر از جاده های خاکی است. 
یکی از جوانان بامیان در هنگام دیدن از شهر غلغله با اشاره 
حکومت  رهبران  توسط  والیت  این  شدن  گرفته  نادیده  به 
که  ضحاک  جواد  شهید  گفته ی  به  اشاره  با  و  ملی  وحدت 
»یک چشم حکومت افغانستان کور است و بامیان در طرف 
چهار  حکومت  این  گفت:»اکنون  دارد«  قرار  آن  کور  چشم 
چشمه شده و چهار چشم آن نسبت به بامیان کور است. غنی 
در کابل آشغال جمع می کند، اما برای دیدن از این شهر )شهر 

غلغله( حاضر نیست.« 
به فکر  بامیان زوج چینی را  زیبایی طبیعی و شکوه تاریخی 
جای  تا  آنان  و  بود  انداخته  بامیان  در  بودا  معنویت  احیای 
ننشستند.  آرام  نکردند،  پر  آن  نوری  تصویر  با  را  بودا  خالی 
این فکر  به  باعث شد آنان  از آن زوج پرسیدم که چه  وقتی 
بیفتند، یکی از آنها در جواب گفت که ما زمانی عضو یک 
گروه نجات زلزله زدگان بودیم. در آنجا پی بردیم که زندگی 
دشواری هاست.  از  پر  و  زودگذر  پیش بینی،  غیرقابل  چقدر 
پس از آن تصمیم گرفتیم که »به خود آییم،  خود مان باشیم و 
کاری کنیم برای بشریت.« و اکنون نتیجه ی کارها آنها جاری 
ساختن لبخند بر لبان هزارها شهروند بامیانی و احیای معنویت 

بودا در دره ی بامیان بود. 
چینی  مهندس  آن  گفته های  به  من  کنون  تا  لحظه  آن  از 
می اندیشم و ازخود می پرسم که چرا رنج بامیانی ها مقام های 
محلی و دولت مرکزی را به خود نمی آورد،  به کار وانمی دارد 

و وجدان شان را بیدار نمی کند. 
سارک  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  والیت  این  نام گذاری 
و  ظرفیت  هیچ  اما  بامیان.  توسعه ی  برای  بود  بزرگی  فرصتی 
ندارد.  وجود  کنون  تا  فرصت  این  از  استفاده  برای  اراده ای 
بود  افغانستان وعده داده  از 40 پروژه ی توسعه ای که دولت 
پیش از برگزاری مراسم رسمی معرفی بامیان به عنوان پایتخت 
بلکه آغاز  تکمیل که هیچ،   تکمیل شوند، هیچ یک  سارک 
 400 فقط  جشن،  برای  والیت  این  آماده سازی  برای  و  نشد 
جشن  موعد  از  پیش  روز  چند  هم  آن  امریکایی  دالر  هزار 
داده شد. همه ی اینها نشان می دهد که هیچ عالقه و تعهدی 
عملی ساختن  و  کمک  جذب  برای  افغانستان  حکومت  در 

تعهداتش در قبال این والیت وجود ندارد. 
بزرگ  معدن  از  باالست.  خیلی  بامیان  توسعه ی  ظرفیت های 
از  تا معادن کوچک دیگر و مهم تر  آهن حاجی گک گرفته 
همه، جاذبه های گردش گری آن،  می تواند بامیان را به زودی 

در مسیر توسعه قرار دهد. 
مهم تر از همه، ظرفیت فرهنگی، روحیه ی مدنی و توسعه پذیر 
با  آنان  توسعه است.  برای  بامیان است که شرط اصلی  مردم 
وجود درک تبعیض و بی توجهی حکومت مرکزی، از دولت 
با  با تمام توان حمایت می کنند و  و تمام نهادهای حکومتی 
در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  بی مسئولیتی  درک  وجود 
قبال این والیت، بی صبرانه انتظار می کشند که غنی و عبدالله 

از والیت شان دیدن کنند. 

33 بامیان؛ شکوه شکسته، 
معنویت زنده و مردم فراموش شده
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سارک  عضو  کشورهای  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  بامیان  روز  چند 
معرفی شد. دولت افغانستان و کشورهای عضو سارک بدین مناسبت 
جشنی را تدارک دیده بودند. بامیان شب و روزهای جشن را شاهد 
مهمان های خوانده و ناخوانده ی زیادی بودند. یکی از این مهمانان من 
بودم، خدا ریا نکند اگر یک ثانیه در جشن بوده باشم، همه اش رفتم 
در دل طبیعت بامیان که هوا تازه کنم. با اجازه ی شما تا که توانستم، 
کردم. تنها نبودم، جمعی از رفقا رفته بودیم و همه ی ما هوا تازه کردیم 
اشتهای  و  ولع  با  باشد،  نخورده  ماه چیزی  مثل خرسی که سیزده  و 
را  نفس کشیدیم و صفای طبیعت  را  بابا  دامنه های  اکسیجن  خاص، 

لذت بردیم. 
موضوعات  به  راجع  که  است  این  من  زشت  عادت های  از  یکی 
دارد، سوال می کنم.  به قضیه  ربطی  بفهمم  که  از هر کسی  جنجالی، 
اجازه  بود.  والی نشدن طاهر زهیر مسئله  یا  والی شدن  بامیان،  برای 
دهید از همین اول آبروی هر دو طرف را ببرم. والی شدن طاهر زهیر 
برای آقای خلیلی جنبه ی حیثیتی را گرفته، چون قباًل مشخص شده که 
والی این والیت را آقای خلیلی باید معرفی و اشرف غنی آن را تایید 
بکند؛ حال آقای خلیلی اصرار دارد که طاهر زهیر به هر قیمتی که شده 

باید والی بامیان شود، حتی اگر برای یک هفته! 
سوی دیگر این قضیه چهار تا وکیل بامیانی پارلمان است. آن ها مخالف 
برایش  موجهی  دلیل  اند؟  مخالف  چرا  این که  اند.  زهیر  شدن  والی 
ندارند. این چهار تا وکیل، هر آدمی غیر از زهیر را والی قبول دارند، 
اما زهیر را نه. برای آن ها هم یک مسئله ی حیثیتی شده. انگار اگر زهیر 
والی شود، آقای اکبری مجبور است در بامیان نان قاق و آیینای کونه 
جمع کند؛ آقای بهشتی که قباًل خودش را از ساکنین بالمنازع بهشت 
معرفی کرده، یک راست به جهنم می رود؛ خانم ایلخانی را نمی دانم 
بابت چه نگران است، شاید سهمش را در پروژه های ناچیز و اندک 
برای من  و  دیگر که شهیدانی است  یکی  آن  بدهد؛  از دست  بامیان 
معلوم نیست که او چرا مخالف است. تعداد آدم های که مخالف والی 

شدن زهیر اند، خیلی کم اند. 
همان گونه که گفتم یکی از عادت های زشت من سوال کردن است، در 
این خصوص از تعداد زیادی از مردم بامیان سوال کردم، تقریبًا همه 
علیه وکال و آقای خلیلی بودند. مردم می گفتند که نه استاد خلیلی واقعًا 
به فکر مردم بامیان اند و نه این چهار وکیل پفیوز! هر دو طرف نگرانی 
آبروی از دست رفته ی خود را دارند. خلیلی را مالمت می کردند که 
زهیر  از  بهتر  مراتب  به  آدم های  است،  مهم  برایش  بامیان  واقعًا  اگر 
وجود دارند، چرا آن ها را معرفی نمی کنند؟ خلیلی را متهم می کردند 
که دنبال منافع شخصی خود هستند و استدالل می کردند که چه کسی 
و  گفته  لبیک  را  خلیلی  برنامه های  و  نقشه ها  می تواند  زهیر  از  بهتر 
سال  در هشت  سرابی  حبیبه  که  کاری  کند؟  ثبت  به نامش  شهرک ها 
انجام نداد و وحدت نیز دست بسته آن را نپذیرفت. وکال را مالمت 
می کردند از این که فکر می کنند در بامیان فقط همان چهار تا آدم اند 
و سر شان به گپ و سرنوشت خالص می شود و بس! ادعا داشتند 
که خود همین وکال بخشی از مشکالت بامیان برای بهتر شدن است. 
استدالل می کردند که این وکال باید اجازه بدهند تا زهیر به عنوان والی 
بیاید. اگر فرد شایسته ی بود و برای بامیان کار کرد که دلیلی ندارد با 
او مشکل داشته باشند. اگر زهیر دزد و ناباب باشد، یکی دو هفته ی 
اول خودش را ثابت می کند، آن وقت این وکالی محترم با هم کاری 
شورای والیتی بامیان و بقیه ی مردم از یخن این زهیر بگیرند و پس 
یک جا  غنی  اشرف  و  خلیلی  دست  وقت  آن  کابل!  به  کنند  شوتش 

خالص! 
بامیان  به حال  دلم  ناخوانده  مهمان  عنوان  به  که  نیستم  من  تنها  این 
اگر  اگر زهیر والی نشود، دل خلیلی هم خواهد سوخت.  می سوزد. 
با سوزش مضاعف مواجه خواهند  پارلمان  والی شود، وکالی  زهیر 
پیدا کند،  ادامه  استاد خلیلی  این کشمکش احمقانه وکال و  اگر  شد. 
خود بامیان خواهد سوخت. بامیان نیاز به کار دارد، کارهای که برنامه 
اش باید ریخته شود و بودجه اش تخصیص یابد. نگاه حیثیتی به مقام 
والیت بامیان، فقط رسوایی بار می آورد. تا حاال هم که استاد خلیلی 
و وکالی بامیان شهره ی شهر شده اند. وکالی بامیان تمام مردم بامیان 
را به چهار وکیل و چند محافظ تقلیل داده و وسط جاده ای خیمه ی 
تحصن برپا کرده، فکر می کنند بقیه خر اند و نمی فهمند. داستان سوار 
شدن خلیلی بر خر لجاجت، تقریبًا به گوش همه ی بامیانی ها رسیده و 

اینک کابل را هم کر خواهد کرد. 
ظاهراً نه خلیلی حاضر است از عقلش استفاده کند و نه وکالی بامیان! 
بامیان را درک کند. هرچند که  این وسط  توصیه  می کنم طاهر زهیر 

بعید می دانم. 

خبرنگار ناراضی

آقای زهیر!
 شما بامیان را درک کنید

هادی دریابی

جواد زاولستانی 

مهم تر از همه، ظرفیت فرهنگی، روحیه ی 
مدنی و توسعه پذیر مردم بامیان است 
که شرط اصلی برای توسعه است. 
آنان با وجود درک تبعیض و بی توجهی 
حکومت مرکزی، از دولت و تمام 
نهادهای حکومتی با تمام توان حمایت 
می کنند و با وجود درک بی مسئولیتی 
رهبران حکومت وحدت ملی در قبال این 
والیت، بی صبرانه انتظار می کشند که 
غنی و عبداهلل از والیت شان دیدن کنند. 



جمهوری قزاقستان کشوری رو به توسعه است و در فهرست 

روسیه  از  پس  شوروی،  جماهیر  اتحاد  سابق  جمهوری های 

مقام دوم را گرفته است.

آخرین  قزاقستان   شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس 

کشوری بود که اعالم استقالل کرد. نسل میانه ی قزاقستانی ها 

به یاد دارند که پس از استقالل، میزان خرابی ها و مشکالت 

کم  خیلی  در مدت  میانه  آسیای  این جمهوری  اما  نبود؛  کم 

توانست از بار مشکالت کاسته و با طرح استراتژی های بزرگ 

توسعه ای، قزاقستان امروزی را پایه ریزی کند.

ریاست  زودهنگام  انتخابات  جاری،  سال  آپریل   6 تاریخ  به 

جمهور  رییس  آن   در  که  گردید  برگزار  قزاقستان  جمهوری 

آرا ،  کل  از  درصد   97 دست آوردن  به  با  نظربایف  نور سلطان 

باز هم رییس جمهور قزاقستان اعالم گردید. درصدی باالی 

رای نظربایف اگر خارج از جغرافیای این کشور، کمی عجیب 

و غیرمنتظره است؛ اما برای شهروندان این کشور، یک امر 

کامالً عادی است. زیرا شهروندان قزاقستان بیشتر از هرکس، 

نمی توانند دست آوردهای  و  را می شناسند  رییس جمهور خود 

بزرگ او را برای کشورشان نادیده بگیرند. قزاقستان کنونی، 

قزاقستان یک پارچه و واحد است که از امنیت کامل برخوردار 

و  سیاست گذاری ها  و  است  رشد  حال  در  اقتصادش  است، 

استراتژی های بلندپروازانه ی رییس جمهور )نمایشگاه اکسپو 

2017، استراتژی 2030 و استراتژی 2050( تا اکنون موفقانه 

به  قزاقستان  دیگر،  چند سال  تا  است  قرار  و  پی گیری شده 

یکی از کشورهای مطرح در سطح جهان تبدیل شود.

جمهور  رییس  کار  رسمی  شروع  از  ماه  دو  از  کمتر  اکنون 

رییس  اما  بار  این  می گذرد؛  انتخابات(  از  )پس  نظربایف 

ریفورم  صدگام«،  ملی-  »برنامه ی  طرح  با  قزاقستان  جمهور 

جدی را مطرح کرده و هم اکنون این برنامه )پالن( آماده ی 

اجراست. برنامه ی ملی »صدگام« متشکل از 5 بخش و 100 

ماده است. بخش اول، ایجاد تشکیالت نوین حکومت داری؛ 

دوم، حاکمیت قانون؛ سوم، صنعتی سازی و رشد اقتصادی؛ 

چهارم، ملت واحد )وحدت ملی(؛ پنجم، حکومت پاسخ گو.

ایجادتشکیالتنوینحکومتداری

مهم ترین موارد اصالح تشکیالت حکومت داری نوین عبارت 

است از  »نوسازی تشریفات ورود به خدمات دولتی، انتخاب 

نامزد برای پست های عالی رتبه ی دولتی با رویکرد مصحلتی، 

فرمول 3+3- کنترول مرحله ای کارایی پس از سه و شش ماه، 

افزایش حقوق کارمندان دولت، تثبیت قانونی سیستم آموزش 

سازمان یافته ی کارمندان دولت، تدوین قوانین اخالقی جدید 

خدمات دولتی، تصویب قانون جدید در مورد خدمات دولتی« 

و »ارزیابی جامع از کاکنان دولت پس از تصویب قانون جدید 

در باره ی خدمت دولتی«. 

حاکمیت قانون

بخش دوم ریفورم، مربوط به حاکمیت قانون است. مهم ترین 

»بهبود  از   اند  عبارت  بخش،  این  در  مطرح شده  اصالحات 

شیوه های سیستم قضایی برای تسهیل دسترسی شهروندان 

به عدالت، گذار از سیستم پنج مرحله ای دادخواهی )بدوی، 

نظرخواهی  تجدید  نظرخواهی،  تجدید  فرجامی،  استیناف، 

مجدد( به سیستم سه مرحله ای )بدوی، استیناف، فرجامی(، 

مدیریت  آکادمی  ساختار  از  قضایی  دانشکده ی  مجزاسازی 

عملی  کار  و  آموزش  متقابل  ارتباط  افزایش  هدف  با  دولتی 

قضایی، اجرای الزامی ضبط کردن صوتی و تصویری تمامی 

مراحل قضایی، ایجاد مرکز داوری بین المللی در مرکز مالی 

بین المللی آستانه )AIFC (، ایجاد شورای بین المللی در دادگاه 

عالی جمهوری قزاقستان برای اجرای بهترین استانداردهای 

بین المللی با مشارکت قاضیان و حقوق دانان معتبر خارجی« و 

»ایجاد پورتال انترنتی »نقشه ی تخلفات کیفری« بر اساس 

سیستم اطالعاتی ملی نقشه ی تخلفات کیفری.«

صنعتیسازیورشداقتصادی

بخش »صنعتی سازی و رشد اقتصادی« برنامه ی ملی صد گام، 

جمله:  از  می شود،  زیادی  نوآوری های  و  اصالحات  شامل 

»وارد کردن زمین های کشاورزی به چرخه ی خرید و فروش، 

یک پارچه سازی سیستم گمرکی و مالیاتی، برچیدن مرحله ای 

برآورد  اسناد  انجام کارشناسی  زمینه ی  در  انحصارهای دولتی 

مقدماتی و اصلی طرح ها، اجرای سیستم » یوروکد « به جای 

قواعد و مقررات ساختمان سازی قدیمی که از زمان شوروی 

جاری بوده اند، تغییر در خط مشی اداره ی مبارزه با انحصار طلبی 

و تطبیق آن با استانداردهای سازمان همکاری های اقتصادی 

از  دفاع  برای  تجاری  بازرسی  مؤسسه ی  تقویت  توسعه،  و 

)محوری(  راهبردی  سرمایه گذاران  جذب  تاجران،  منافع 

گردش گری  کلسترهای  ایجاد  در  موفقیت آمیز  تجارب  که 

داشته اند، تدوین قانون »تجاری سازی دست آوردهای علمی 

با  قزاقستان  یک پارچه شدن  علمی-فنی«،  فعالیت های  یا 

بسترهای حمل و نقل و ارتباطات بین المللی، ایجاد مرکز مالی 

اکسپو  آستانه  نمایشگاه  قالب  در   )AIFC( آستانه  بین المللی 

گرفتن  نظر  در  تخصصی،  مرکز  یک  به  آن  تبدیل  و   2017

زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی مرکز مالی، آماده سازی 

کارکنان متخصص در 10 کالج برتر و 10 مؤسسه ی آموزش 

عالی برای 6 رشته ی کلیدی اقتصادی« و »آزادسازی روابط 

کاری و تدوین قوانین کاری جدید«.

ملت واحد- میهن جاودان

بخش چهارم این برنامه ی اصالحی، »ملت واحد« یا وحدت 

ملی است. ناگفته نماند که یکی از دست آوردهای بزرگ و یکی 

از افتخارات رییس جمهور نظربایف این است که توانسته با 

تشکیل یک ملت واحد، همه ی شهروندان قزاقستان )بیشتر 

از صد ملیت( را زیر یک چتر واحد جمع کند. دولت نظربایف 

حقوق  همسان  زمینه ی  فراهم سازی  با  تا  است  شده  موفق 

شکل  به  را  قزاقستان  ساکن  اقوام  ملی  وحدت  شهروندی، 

قابل تحسین فراهم کند. این بار در برنامه ی ملی »صدگام« 

بر انسجام بیشتر و محکم سازی پایه های وحدت ملی، تأکید 

که  است  شده  اشاره  اصالحاتی  به  و  گرفته  صورت  بیشتر 

می توانند فوق العاده مهم باشند، از جمله: » تدوین پیش نویس 

قانون میهن پرستی »میهن جاودان«، تدوین و اجرای طرح 

بزرگ،  »کشور  عنوان  با  قزاقستان  ملت  مجمع  عمده ی 

خانواده ی بزرگ«، جامعه ی کار فراگیر، تدوین و اجرای طرح 

ملی- آینده ی زیبا« و همین طور، همراهی و پیشبرد اطالعاتی 

پنج مور د اصالحات سازمانی و نظریه ی هویت  برای اجرای 

ارتباطی  رسانه های  انترنت،  رسانه های جمعی،  در  قزاقستان 

نسل جدید و نیز شبکه های اجتماعی، از مهم ترین ماده های 

اصالحات در زمینه ی وحدت ملی اند.

دولتپاسخگو

نظربایف طرحی را پیش نهاد کرده که به اصالحات بزرگ در 

نظام دولتی اشاره می کند. در ماده ی نخست این طرح آمده 

بر اساس  باید منحصراً  انضباطی  است که »سیستم کنترول 

اساس  بر  باشد.«  نظر  مورد  شاخص های  حصول  کنترول 

و  تشریفات  به  ارتباط  در  دولت  وظایف  تمامی  طرح،  این 

در  دولتی  »ارگان های  و  می گردد  منسوخ  فرعی  نظارت های 

هم چنان  شد.«  خواهند  مستقل  نظر شان،  مورد  فعالیت های 

»ایجاد یک سیستم فشرده ی برنامه ریزی دولتی، پیاده سازی 

سیستم جدید حساب رسی و ارزیابی کار دولت، دولت شفاف« 

از  کرد،  خواهد  تدوین  را  اطالعات  به  دسترسی  قانون  که 

طرح  این  دیگر  ماده های  اند.  ریفورم  این  دیگر  بخش های 

سخنرانی  عملی  برنامه ی  »اجرای  است:  ذیل  موارد  شامل 

باره ی  در  مردم  مقابل  در  دولتی  نهاد های  مسئوالن  عمومی 

برنامه های  و  طرح ها  کلیدی  شاخص های  به  دستیابی 

راهبردی توسعه ی مناطق و قراردادن گزارش های مربوط  در 

سایت های رسمی، افزایش امکان شرکت شهروندان در روند 

خودکفایی  و  خودکفایی  توسعه ی  طریق  از  تصمیم گیری ها 

نهاد های دولتی  تقویت نقش شوراهای اجتماعی در  محلی، 

و  راهبردی  طرح های  اجرای  به  مربوط  مباحثات  زمینه ی  در 

برنامه های توسعه ی مناطق« و آخرین ماده ی این طرح ملی 

»ایجاد شرکت دولتی »دولت برای شهروندان« که تنها متولی 

 Canada Service خدمات دولتی خواهد بود، مطابق الگوی 

در کانادا و Centrelink در آمریکا « است.

ضمانتاجرایی

دستگاه اجرایی دولت، برای عملی سازی این برنامه ی ملی، 

ضمانت اجرایی تشکیل داده است. این یک مکانیسم دقیق 

جمهوری  جمهور  رییس  دستور  به  است.  طرح  اجرای  برای 

نوسازی  برای  ملی  کمیسیون  یک  تا به حال  قزاقستان، 

ایجاد شده که در آن پنج گروه کاری متشکل از کارشناسان 

وظیفه ی  اند.  فعالیت  مشغول  خارجی  و  داخلی  با تجربه ی 

کمیسیون ملی، پیش بردن و مدیریت هماهنگ اجرای مرحله 

ریفورم رییس جمهور است. کمیسیون ملی  پنج  به مرحله ی 

زمینه ی همکاری و هم گرایی مؤثری را میان نهاد های دولتی 

و بخش های تجارت و کار و همین طور جامعه ی مدنی  فراهم 

می کند.

و  تصمیم گیری  واقع  در  ملی،  کمیسیون  اساسی  مسأله ی 

پیش نهادهای  می باشد.  الزم االجرا  برنامه های  کل  تعریف 

تأیید  کشور  جمهور  رییس  سوی  از  کمیسیون  این  اعضای 

پارلمان  پیش نهادها،  و  تصمیم ها  اجرای  برای  شد.  خواهند 

و  محلی  اداره های  کرد.  خواهند  عمل  به سرعت  دولت  و 

بود که روند کار  از اجرا کنندگان خواهد  وزارت خانه ها بخشی 

آن ها توسط وزیران و والی ها نظارت می شود. در بخش های 

در  مهم  نوآوری  بار  »این  که  است  آمده  ملی  طرح  پایانی 

این  که  است  این  از  عبارت  ملی  کمیسیون  تشکیالت 

کارشناسان  و  بین المللی  مشورتی  هیأت  توسط  کمیسیون 

منظور  به  هیأت  این  می شود.  نظارت  بین المللی  برجسته ی 

توسعه ی طرح ها و مشوره های علمی و ایجاد سیستم نظارتی 

این  بنابراین،  می شود.«  گماشته  ریفورم،  اجرای  در  دایمی 

اداره کمکی خواهد بود به شفافیت بیشتر اصالحات جمهوری 

پیش  کشور  اعتبار  افزایش  باعث  همین طور   و  قزاقستان 

سازمان های بانفوذ بین المللی خواهد شد.

توانایی  نظربایف  دولت  آیا  است،  این  مهم  اما سوال  نکته: 

برای  نظربایف  دولت  دارد؟  را  بزرگ  ریفورم  این  عملی سازی 

اجرا و عملی سازی برنامه ی ملی، ضمانت اجرایی گذاشته و 

کمیسیون ویژه ای را تشکیل داده است که بخش عمده ی کار 

اجرایی  کمیته های  بر  نظارت  و  مشوره دهی  کمیسیون،  این 

این برنامه است. البته این را هم باید گفت که برنامه ی ملی 

»صدگام« نخستین طرح اصالحات از سوی نظربایف نیست. 

قبل از این، دستگاه رهبری جمهوری قزاقستان دست کم سه 

عمالً  آن ها  کار همه ی  که  کرده  مطرح  را  استراتژی  و  طرح 

استراتژی 2030  اکسپو-2017،  آغاز شده است: »نمایشگاه 

با  قزاقستان  دولت  دیگر،  سوی  از   .»2050 استراتژی  و 

فراهم سازی و تقویت هم گرایی اقوام قزاقستان و اصل وحدت 

ملی و همین طور مبارزه ی قاطع علیه افراط  گرایی دینی، زمینه 

این کشور  توسعه ی همگانی  و  برای رشد  را  مناسبی  بستر  و 

و  توسعه  برای  قزاقستان  اصلی  ثروت  است.  آورده  فراهم 

پیشرفت، منابع زیرزمینی آن است. عالوه بر این، قزاقستان از 

یک موقعیت مهم جیوپلیتیک نیز برخوردار است و همان طور 

که می تواند مرکز تحوالت منطقه ی آسیای میانه باشد، برای 

خودش نیز بستر مناسب توسعه است. در عین حال، نزدیکی 

و میزان باالی داد و گرفت تجاری میان قزاقستان و روسیه 

و کل کشورهای حوزه ی آسیای میانه، به جمهوری قزاقستان 

اقتصادی  و  ثبات سیاسی  را می دهد که نخست  امکان  این 

خود را حفظ و تقویت کرده و سپس گام های بزرگ  توسعه ای 

جمهور  رییس  بلندپروازانه ی  برنامه های  کند.  آغاز  را  خود 

قزاقستان  ملت  دل خوشی  برای  تبلیغات  یک  تنها  نظربایف 

نیست؛ دستگاه رهبری دولت جمهوری قزاقستان با دو چشم 

فقط آینده را نگاه می کند و ضرورت حضور خود در عصر قرن 

بیست و یکمی را به خوبی درک می کند.

فمینیسم در اوایل قرن بیستم- 3
از آن خود«،  »اتاقی  کتاب  در  ویرجینیا وولف 
شخصی اش  تجربه ی  خودش،  معمول  زبان  به 
از رفتارها و شیوه هایی که در دانشگاه کمبریج 
استفاده می شد و نشان دهنده ی این دیدگاه بود 
که زنان شهروندانی درجه دوم هستند را چنین 
به  از وارد شدن  منع شدن، خودش  بیان می کرد: 
کتابخانه ای مشهور و این که او و یکی از دوستان 
زنان، غذایی خیلی ساده تر  همکارش در کالج 
از مردان داشتند. در 1935، نویسنده ای دیگر، 
و  پرزرق  »شب  رمانش  در  ال.سایرز،  دوروتی 
برق Gaudy Night«، بر بنیاد تجربه ی خودش 
آکسفورد،  سامرویل،  کالج  در  تحصیل  از 
از  و  داد  ارائه  را  کامل تر  و  گیراتر  داستانی 

صداقت، زیرکی و وظیفه شناسی زنان نوشت.
تحصیلی  و  مدنی  قانونی،  برابری  برای  مبارزه 
هنوز  حدی  تا  )و  بود  فمینیسم  مرکزی  عنصر 
هم هست(. اما این جنبش هم چنان تفاوت های 
خواستار  و  می کند  برجسته  را  جنس  دو  میان 
نیازهای  از  جدیدتر  و  دقیق تر  فراگیرتر،  درکی 
خاص زنان به عنوان همسران و مادران می شود. 
و  مهم ترین  نهایت،  در  و  جالب ترین  از  یکی 
پیش  قرن 20  قابل توجه ترین رویدادی که در 
که  بود  موضوعاتی  از  یکی  با  مرتبط  آمد، 
به ندرت در گفت وگوهای عمومی وارد شده بود 
و حتا هنوز هم می تواند مخالفت های شدیدی 
را برانگیزد: پیش گیری از بارداری. اوایل 1877، 
فدراسیون  بارداری،  کنترول  طرف دار  سازمان  
راه های  مورد  در  تبلیغاتی  متن های   مالتوزیان، 
از  نفر  دو  کرد.  منتشر  بارداری  از  پیش گیری 
چارلز  و  بیسانت  آنی  آن،  اعضای  مصمم ترین 
در  آمریکایی  مقاله ای  انتشار  برای  برادالف، 
رابطه با این موضوع، با عنوان »قانون جمعیت«، 
چند  بیسانت  )آنی  گرفتند.  قرار  محاکمه  مورد 
حامیان  از  یکی   ،1880 دهه ی  در  بعد  سال 
مورد  در  زن  کارگران  اعتصاب  پرآوازه ی 

وضعیت کارخانه های بریانت و مای شد.(
»قانون جمعیت« توسط مارگارت سانگر نوشته 
محله های  زنان  با  پرستار  عنوان  به  که  بود  شده 
فقیرنشین نیویورک کار کرده بود. عالوه بر آن، 
او ماه نامه ای به نام »شورش زنان« را تأسیس کرده 
بود که نه تنها زنان را تشویق به انقالب می کرد، 
نشریه،  این  در  او  اصلی  ریسک  ظاهراً  بلکه  
ارائه ی اطالعاتی در باره ی کنترول بارداری بود. 
او در رساله ای با عنوان »محدود کردن خانواده« 
باعث  بارداری  از  پیش گیری  که  می گوید 
سالمتی و زیبایی بیشتر می شود. سانگر  ایاالت 
دادگاهی  برگزاری  از  پیش  روز  را یک  متحده 
که با اتهام فرستادن نامه های »ناپسند«، قرار بود 
برای او برگزار شود، ترک کرد. او در 1914 به 
گالسکو رسید و در جوالی 1915 به لندن رفت؛ 

جایی که او ماری استاپز را مالقات کرد.
عالقه مندی های  علی رغم  نفر،  دو  این  رابطه ی 
استاپز  نبود.  و هموار  مشترک شان، هرگز آسان 
زنی سخت گیر و پیچیده بود. بلند همت و دارای 
هوش باالیی بود. با تشویق های پدرش تحصیل 

را ادامه داد و به دانشگاه رفت و لیسانس علوم 
مسایل  از  بسیاری  به  راجع  اما  گرفت.  تجربی 
بود.  ناآگاه  کامالً  جنس،  دو  هر  به  مرتبط 
احتماالً این در مورد بسیاری از دختران »خوب 
این  با  زمان صدق می کرد.  تربیت شده« در آن 
وجود، وسعت ناآگاهی او تا حدی غیرمعمول به 
نظر می آمد. بعد از رابطه ای دوستانه و طوالنی 
با مردی جاپانی به نام فوجی، او با مردی به نام 
به  هرگز  ازدواج  این  کرد.  ازدواج  گیتز  رجینالد 
او  تا  اما سه سال طول کشید  نرسید؛  حد کمال 
است.  کم  چیزی  مشترکش  زندگی  در  بفهمد 
اندازه ای  به  نیز  با هامفری روی  ازدواج دومش 
با  نبود.  هیجان انگیز  می کرد،  گمان  او  که 
تصمیم  بعدها  استاپز  که  زمانی  روی  این حال، 
کند،  باز  بارداری  کنترول  کلینیک  یک  گرفت 
حمایت سخاوت مندانه ای نسبت به کار او نشان 
اما استاپز در نهایت راه هایی  کارآمد برای  داد. 
راه ها  این  از  و  یافت  ناآگاهی اش  این  از  عبور 
برای کمک به زنان دیگری که تقریبا مانند خود 
کرد.  استفاده  بودند،  ناآگاه  جوانی اش   در  او 
 1916 در  را  عاشقانه«  »ازدواج  کتاب  بعدها  او 
نسخه  هزار  دو  اول  هفته ی  دو  در  که  نوشت 
بار  پایان سال شش  تا  و  رفت  فروش  به  آن  از 
تجدید چاپ شد. پس از آن او کتاب های »پدر 
و مادر بودن خردمندانه« را در 1918 و »مادری 
سبک  کرد.  منتشر   1920 در  را  درخشان« 
یکی  در  او  بود.  پیچیده  حدی  تا  او  نگارشی 
از کتاب هایش از دشواری حمایت از کودکان 
با  متعدد  بارداری های  نتیجه ی  در  که  بسیاری 
دنیا  به  ذهنی  و  جسمی  ناتوانی  حتا  یا  ضعف 

می آیند، سخن گفت.
برای  که  کرد  ثابت  استاپز  ماری  این حال،  با 
زمانی  است.  وفادار  دوستی  سانگر  مارگارت 
مورد  مجدداً  و  بازگشت  آمریکا  به  سانگر  که 
تعقیب قضایی قرار گرفت، استاپز برای حمایت 
از او قدم پیش گذاشت و نه تنها دادخواستی از 
عنوان شخصیتی  به  بلکه  داد،  ترتیب  او  جانب 

مستقل به رییس جمهور آمریکا نوشت:
»آقای رییس جمهور، شما هرگز تصور کرده اید 
که چه معنا دارد، زنی باشی که تاروپودش، تمام 
ذره  و  خونی اش  مویرگ های  بدنش،  اعضای 
ذره ی وجودش، با وحشتی روز افزون و رازآلود، 
دیگری،  کابوس  هر  از  نافذتر  و  طوالنی تر 
بطنش  در  ناخواسته  جنینی  رشد  وحشت  از 

زهرآلود شده باشد؟«
نظر  از  حداقل  که  استاپز-  ماری  کتاب های 
اساسی  نیاز  پاسخ گوی  مشخصا  کاربردی، 
بودند- فروش خیلی خوبی داشتند. تأکید او بر 
این مسئله که »نیازهای یک مرد عادی، قوی تر 
و باارزش تر از نیازهای یک زن عادی نیستند«، 
مسلماً بر نقطه ای دست گذاشت که برای دیگر 
و  او  بعدها  داشت.  زیادی  اهمیت  نیز  زنان 
بارداری را  رجینالد گیتز، یک کلینیک کنترول 
در هالووی  در شمال لندن  گشودند. جایی که به 
زنان فقیر به طور رایگان  توصیه های پیش گیری 

از بارداری ارائه می شد.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش سی و سوم

برنامه ی ملی »صدگام«؛ 
مهدی زرتشتریفورم بزرگ دولت نظربایف

قزاقستان از یک موقعیت مهم 
جیوپلیتیک نیز برخوردار است و 
همان طور که می تواند مرکز تحوالت 
منطقه ی آسیای میانه باشد، برای 
خودش نیز بستر مناسب توسعه 
است. در عین حال، نزدیکی و میزان 
باالی داد و گرفت تجاری میان 
قزاقستان و روسیه و کل کشورهای 
حوزه ی آسیای میانه، به جمهوری 
قزاقستان این امکان را می دهد که 
نخست ثبات سیاسی و اقتصادی 
خود را حفظ و تقویت کرده و سپس 
گام های بزرگ  توسعه ای خود را 
آغاز کند. برنامه های بلندپروازانه ی 
رییس جمهور نظربایف تنها یک 
تبلیغات برای دل خوشی ملت 
قزاقستان نیست؛ دستگاه رهبری 
دولت جمهوری قزاقستان با دو 
چشم فقط آینده را نگاه می کند و 
ضرورت حضور خود در عصر 
قرن بیست و یکمی را به خوبی درک 
می کند.
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پرستار شفاخانه تخت سیمی کج شده و شکسته ای را به 

من نشان می دهد و می گوید: » بر پدر پاکستان لعنت«. 

ساخته  پاکستان  در  تخت  این  می گوید.  چه  می فهمم 

شده، با آن سیم های نحیف و چارچوب ضعیف. با خود 

می گویم: » آری، بر پدر پاکستان لعنت«. اما لعنتی که من 

نیست.  پرستار  اشاره ی  به خاطر تخت مورد  می فرستم، 

که  پیش  یک ماه  بودم.  عصبانی  خود  واسکت  از  من 

به قول خود  خریدمش، خوش نما بود. ظریف، نازک و 

پاکستانی ها، خوب صورت. اما یک بار که شستمش، چیز 

دیگری شد. حاال با این واسکت هرجا می روم، مردم تا مرا 

می بینند، بی اختیار می گویند: »پول میده ندارم، دعا کن 

بیادر«. بر پدر پاکستان لعنت. البته معلوم نیست پاکستان 

پدر هم دارد یا نه. چون تا آن جا که عقل من، در هنگام 

سالمت، قد می دهد، کشورها معموالً پدر ندارند. شاید 

کنیم  فکر  که  کند. خوب هم هست  فرق  پاکستان  مورد 

مثال پاکستان یک انسان کثیف و البته دال خور است که 

پدرش او را تربیت صحیح نداده. بعد، این آدم بی تربیت 

انسان  شب و روز در کار خراب کردن زند گی میلیون ها 

دست  به  اگر  که  ندارد  هم  خبر  ماست.  کشور  شریف 

کثیف  انسان  به خاک می مالیم. یک  را  پوزش  بیفتد،  ما 

خود را با سی میلیون افغان غیرت مند می مالد. پاکستان 

پدرلعنت. بی حیا. دال خور.

آن پرستار فوق الذکر که تخت سیمی پاکستانی شفاخانه 

را به من نشان داد، می گفت که مریضی که سر آن تخت 

خاطر،  همین  به  داشت.  وزن  کیلو   289 بود،  خوابیده 

تخت کجیده بود و در هم رفته بود. این پاکستان پدر لعنت 

بی کیفیت و ضعیف  که تخت های سیمی  وقتی  حد اقل 

برای ما می فرستد، آدم های ما را این قدر فربه نکند. ممکن 

است عده ای فکر کنند که چاقی افغان ها دیگر هیچ ربطی 

به پاکستان ندارد. چه طور ندارد؟ این همه چیپس و روغن 

و شیرینی ما از کجا می آیند؟ این قیماق های غلیظ، همان 

چاق  را  ما  می آیند؟  کجا  از  لذت بخش،  فرهنگ های 

بعد  بعد تخت شفاخانه ی ضعیف می فرستند،  می کنند، 

ما را به زور قیماق و مالیی دچار حمله ی قلبی می کنند، 

آن گاه ما و آن تخت ها به هم می رسیم و فاجعه به وقوع 

گناهی  که  ما  طالب ساختن شان.  همین  مثل  می پیوندد. 

نداریم. این پاکستان است که تفنگ به دست ما می دهد 

و می گوید، بروید هم دیگر را بکشید. خوب، شما باشید 

هست،  برادر  دارد،  مرمی  هست،  تفنگ  نمی کشید؟ 

برادرکشی  پس  نکشیم،  را  هم دیگر  اگر  کنیم؟  کار  چه 

ندهد،  ما  دست  به  اسلحه  پاکستان  باید  یا  چه؟  یعنی 

باید هیچ معنایی  نام برادرکشی  به  یا چیزی  که می دهد؛ 

نداشته باشد، که دارد. در نتیجه، بر پدر پاکستان لعنت که 

ما را در وضعیت فلسفی بسیار دشواری قرار داده است. 

هر کار هم که می کنیم تا همه ی مصیبت های مان زیر سر 

پاکستان نباشد، نمی شود. در نهایت، بازگشت همه ی ما 

به سوی اوست.

بازگشت 
همه به سوی اوست

سکوت چین در رابطه به درخواست هند از اقدام های سازمان ملل 
بالفاصله  پاکستان  در  مستقر  بنیادگرای  گروه های  برابر  در  متحد 
در  پاکستان  ناکامی  باره ی  در  غنی  جمهور  رییس  انتقاد  با  پس 

تالش بیشتر برای مهار طالبان واقع شد.
این امر هم چنان پس از چندین بار ناکامی آخرین تالش ها واقع 
آوردن  برای  چین  حمایت  با  بدین سو  گذشته  خزان  از  که  شد 
بزرگ ترین  چین  بودند.  شده  راه اندازی  مذاکره  میز  به  طالبان 
سرمایه گذار خارجی در افغانستان است و امیدواری هایی وجود 
داشت که ضرورت چین به امنیت اقتصادی این کشور را ترغیب 
و  بنیادگرایان  آموزش  سازد  متقاعد  را  پاکستان  تا  کرد  خواهد 
ساختن  بی ثبات  برای  دیورند  خط  امتداد  در  آن ها  فرستادن 

افغانستان را متوقف سازد.
رییس جمهور غنی از زمانی که در ماه سپتامبر سال گذشته رییس 
جمهور شده است، به امید تأمین صلح در کشورش تالش کرده 
نابینا  خوش بیِن  هرگز  او  اما  بیاورد.  دست  به  را  پاکستان  دوستی 
نبود. این گفته ی او که »امیدواریم پاکستان به وعده هایش عمل 
جدید  دهلی  در  گذشته  سال  آپریل  درماه  او  که  هنگامی  کند« 
بود، بیانیه ی محتاطانه ی او بود. به نظر می رسد که این امیدواری 

نقش برآب شده باشد.
غنی که مشتاق تأمین ثبات در کشورش و قراردادن آن در مسیر 
ماه  در  را  جمهور  رییس  عنوان  به  اش  تصدی  است،  پیشرفت 
سپتامبر سال گذشته با دعوت از طالبان به پیوستن به حکومتش 
با  را  انتخابات  سه  هر   2004 سال  از  آن ها  هرچند   – کرد  آغاز 
برگزار  انتخابات  که  این  بودند.  کرده  مختل  تهدید  و  خشونت 
در  قدرت  اساسی  قانون  به  مطابق  و  مسالمت آمیز  انتقال  و  شد 
افغانستان صورت گرفت، نشان داد که طالبان در برابر تالش های 
ناتو به رهبری امریکا که در این کشور به دستاوردهایی نایل آمده 

بودند، برنده نبود. 
جامعه  شود.  تحکیم  و  تأمین  افغانستان  در  باید  صلح  هنوز  اما 
جهانی می داند که طالبان توسط پاکستان ابقا شده و کلید صلح 
در پاکستان است. آنجاست که غنی تالش کرده است آن را بیابد.
پاکستان  به  او  پیش نهادهای  داشت.  اندک  گزینه های  غنی 
در  نمی کند.  او  یا خامی  اسالم آباد  به  او  اعتماد  بر  هرگز داللت 
حقانی  شبکه  و  طالبان  برای  پاکستان  گذشته،  دهه  یک  جریان 
است  خواسته  که  زمانی  و  است  کرده  فراهم  امن  پناهگاه های 

تالش ها در زمینه ی گفت وگوهای صلح را خنثا کرده است. 
با این وجود، احتماال غنی فکر کرد که ارزشش را روابط با پاکستان 
را بهبود ببخشد؛ چون مقصر دانستن های دوامدار پاکستان توسط 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در افغانستان صلح نیاورد. اما 
همزمان با افزایش خشونت طالبان، غنی در یک نشست گروه بین 
المللی تماس در افغانستان، در 21 ماه می، گفت که اطمینان دهی 
نواز شریف مبنی بر این که اسالم آباد اجازه نخواهد داد از خاک 
پاکستان علیه افغانستان استفاده شود، در عمل پیاده شود. آخرین 
بیانیه های غنی واضح می سازد که پاکستان آنچه که شریف گفت 

انجام خواهد داد، انجام نمی دهد. 
مالحظات پاکستان

توسط  افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست  بدینسو  دیروقت  از 
است  ممکن  که  است  داده شده  هدایت  برجسته  دو مالحظات 
واشنگتن و دیگر کشورهای عضو ناتو آن را درک کرده باشند. 
اما رهبران غربی از اقدام براساس آنچه که احتماال درک کرده اند، 

خودداری کرده اند.
نخست، فرض سیاست پاکستان غلط است. پاکستان افغانستان را 
در جنوب  بیشتر  نفوذ  داشتن  برای  هند  با  رقابت  برای  منطقه ای 
آسیا می داند. حاکمان پاکستان، ملکی ها و نظامی ها، فکر می کنند 
که باید بیشترین تالش شان را به خرچ داده و از نفوذ هند در کابل 
متحدانش در  و  متحده  ایاالت  این  کنند. در حقیقت  جلوگیری 
ناتو است، نه هند، که از سال 2001 راه برگشت طالبان به کابل را 
مسدود کرده اند. اگر ناتو برنده باشد، یک رهبر طرفدار طالبان و 
قطعا طالبان به قدرت نخواهند رسید. در حقیقت افزایش خشونت 
طالبان شهادت می دهد که ناتو نباخته است و هم چنان از طرف 
که  نیست  آماده  غرب  اما  می گیرند؛  قرار  فشار  تحت  بنیادگراها 

برای برنده شدن در افغانستان هزینه انسانی و پولی بپردازد. 
دوم این که پاکستان به دنبال حمالت یازدهم سپامبر درک کرد که 
نمی تواند مبارزه با طالبان را رد کند و موجب خشم امریکا شود. 
رییس  پاکستان،  پیشین  جمهور  رییس  مشرف،  گفته ی  به  نظر 
جمهور جورج بوش تهدید کرده بود که اگر پاکستان به نیروهای 
کرد  بمباردمان خواهد  چنان  را  این کشور  نپیوندد،  القاعده  ضد 
به شکار  پاکستان شیوه ی وعده  برگردد«. پس  قرن حجر  »به  که 
متحده  ایاالت  نظامی  کمک های  دریافت  هدف  به  را  طالبان 
در پیش گرفت. این استراتیژی- اگر واقعا بتوان آن را استراتیژی 
نامید- در زمان ریاست جمهوری اوباما که ظاهرا مشتاق است قبل 
از ترک قدرت در ماه جنوری 2017 به استثنای 1000 سرباز تمام 
کرده  اختیار  بیشتری  تحرک  سازد،  خارج  افغانستان  از  را  نیروها 
است. این امر صرف می تواند طالبان و مربیان پاکستانی آن ها را 
متقاعد سازد که برای تقویت موضع شان زمان در اختیار دارند. 
با  پاکستان  این که  امید  به  متحده  ایاالت  احتماال  در عین زمان، 
این  به  را  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  کرد،  خواهد  مبارزه  تروریزم 

کشور کمک خواهد کرد. 
از  واضح  صورت  به  گذشته  دهه  یک  در  اسالم آباد  که  آنچه 
به دست آورده  امریکا علیه تروریزم  قراردادنش در نقش متحد 
مسایل  مورد  در  را  متحده  ایاالت  و  هند  که  است  این  است 
که  امریکایی ها  از  برخی  است.  نگهداشته  از هم جدا  افغانستان 
از دو پهلو بودن آن آگاهند، این کشور را یک »دشمن در لباس 
دوست« می دانند؛ اما تعداد کسانی که در واشنگتن حاضرند جدا 
پاکستان را برای خوشنود کردن هند از دست بدهند یا تا هنگام 
نگهدارند،  افغانستان  در  را  امریکایی  نیروهای  طالبان  شکست 
امریکا  هنگفت  کمک های  است  توانسته  پاکستان  نیستند.  زیاد 
را به دست بیاورد؛ چون واشنگتن می خواهد باور کند که ارتش 

پاکستان برای تنبه کردن و شکست دادن طالبان کمک می کند. 
آموزش  با  آسیا  جنوب  در  را  اهمیتش  پاکستان  که  این  خالصه 
تروریستان حفظ می کند؛ اما وعده می دهد و به نظر می رسد که 

با آنها مبارزه می کند.
رسیدگی  پاکستان  نگرانی های  به  است  کرده  تالش  سخت  غنی 
کند. او پاکستان را ستود و تصمیم گرفت تعداد اندکی از مقام های 
امنیتی را برای آموزش به پاکستان بفرستد. به این دلیل او از سوی 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و برخی از وزیران پیشین به 
نظر می رسد که غنی  به  قرار گرفت. هم چنان  انتقاد  شدت مورد 
پاکستان  به  هند،  با  اسلحه  معامله  درآوردن  تعلیق  حالت  به  با 

پیش نهاد صلح داده باشد. 
مهم تر از همه او از پاکستان نخواسته است علیه طالبان افغانستان 
جنگ راه اندازی کند؛ بلکه صرف آن ها را به گفت وگوهای صلح 
هدایت کند. در جریان چندین سال، مقام های پاکستانی و طالبان 
در چندین گفت وگوی صلح شرکت نکرده اند؛ اما این با ترغیب 
که  آنچه  نیست.  یکسان  اسالم آباد  توسط  بس  آتش  به  طالبان 
واضح است این است که پاکستان تاکنون نه تمایل و نه توانایی 
به متقاعدساختن طالبان برای کار در راستای یافتن یک راه حل 
بین  بیشتر  دوجانبه[  ]سفرهای  نتیجه  اند.  داده  نشان  دیپلماتیک 
با طالبان در دوحه بوده  کابل و اسالم آباد و گفت وگوهای اخیر 
است. دور دیگری از گفت وگوهای محرمانه به کمک چین در 
گفت وگوها  این  ماند.  می ناکام  ماه  اواخر  در  کشور  این  غرب 
مانده اند که  باقی  دنده  نداشتند چون طالبان یک  برآیندی  هیچ 
خروج ناتو باید پیش شرط گفت وگوها باشد. در عین زمان تهاجم 

تابستانی آن ها ادامه داد.
که  پاکستان  ارتش  از  او  ثابت شد.  با کرزی  شاید حق  متأسفانه 
طالبان را آموزش می دهد، انتظار ندارد که آن ها را به گفت وگوهای 
صلح بکشاند. درعین زمان رهبری طالبان در کویته، شهر شمال 
غربی پاکستان پناه برده اند و ناتوانی یا بی میلی آشکار چین برای 
متقاعد ساختن پاکستان به تالش بیشتر حتا برای دستیابی به آتش 
بس، چه برسد به توافق سیاسی، شگون دوام بی ثباتی در افغانستان 
به  کمک  برای  پاکستان  به  نه  و  چین  به  می تواند  نه  غنی  است. 
آوردن صلح در کشورش تکیه کند. اکنون سیاست واشنگتن چه 

خواهد بود؟ که جنگ علیه طالبان ادامه یابد؟

آیا پاکستان بی ثباتی بیشتری را
 تحویل افغانستان خواهد داد؟

Eurasia rEviEw :منبع

نویسنده: انیتا اندرسینگ

برگردان: حمید مهدوی

آنچه که اسالم آباد در یک دهه 
گذشته به صورت واضح از 
قراردادنش در نقش متحد 
امریکا علیه تروریزم به دست 
آورده است این است که هند و 
ایاالت متحده را در مورد مسایل 
افغانستان از هم جدا نگهداشته 
است. برخی از امریکایی ها که 
از دو پهلو بودن آن آگاهند، 
این کشور را یک »دشمن در 
لباس دوست« می دانند؛ اما 
تعداد کسانی که در واشنگتن 
حاضرند جدا پاکستان را برای 
خوشنود کردن هند از دست 
بدهند یا تا هنگام شکست 
طالبان نیروهای امریکایی را 
در افغانستان نگهدارند، زیاد 
نیستند. پاکستان توانسته است 
کمک های هنگفت امریکا را به 
دست بیاورد؛ چون واشنگتن 
می خواهد باور کند که ارتش 
پاکستان برای تنبه کردن و 
شکست دادن طالبان کمک 
می کند. خالصه این که پاکستان 
اهمیتش را در جنوب آسیا 
با آموزش تروریستان حفظ 
می کند؛ اما وعده می دهد و به 
نظر می رسد که با آنها مبارزه 
می کند.



در  تنها  جدید،  تحلیل  یک  طبق 
در  جهان  مردم  از  درصد   ۴ حدود 
سال ۲۰۱۳ هیچ مشکلی در زمینه ی 
که  حالی  در  نداشتند؛  سالمت 
یک سوم جمعیت جهان، در حدود 
۲.۳ میلیارد نفر، بیش از پنج مشکل 

سالمت داشته اند.
عنوان  تحت  مطالعه ای  طبق 
تنها  بیامری«،  جهانی  بار  »هزینه ی 
یک نفر از هر ۲۰ نفر در سال ۲۰۱۳ 
سالمت  زمینه ی  در  مشکلی  هیچ 
در  تنها  نه  اوضاع  است.  نداشته 
به  رو  بلکه  نیست،  بهرت شدن  حال 
وخامت هم هست. در سطح جهان 
میزان نسبت سال های عمری که فرد 
را  زندگی ساملش  بیامری  به خاطر 
در  درصد   ۲۱ از  می دهد،  دست  از 
سال ۱۹۹۰ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۳ 

افزایش یافته است.

افزایش  داده اند،  هشدار  محققان 
تعداد افراد مسن هم بدین معناست 
با  آینده  در  که  افرادی  تعداد  که 
خواهند  زندگی  سالمت  در  مشکل 
دهه های  طول  در  به رسعت  کرد، 

این  یافت.  خواهد  افزایش  آینده 
روند  تحلیل  بزرگ ترین  که  مطالعه 
 ۱۹۹۰ سال  از  جهان  مردم  سالمت 
اطالعات  شامل  می باشد،   ۲۰۱۳ تا 
مربوط به ۱۸۸ کشور و بررسی بیش 

از ۳۰۰ بیامری و آسیب است.
عمده ترین علل بیامری در سال های 
از  بودند  عبارت   ۲۰۱۳ و   ۱۹۹۰
کم خونی  افرسدگی،  پشت درد، 
و  گردن درد  آهن،  فقر  از  ناشی 
افزایش  از  ناشی  شنوایی  کاهش 
وضعیت،  دو   ،۲۰۱۳ سال  در  سن. 
یعنی مشکالت مربوط به مفاصل و 
و  روحی  اختالل های  و  استخوان ها 
روانی سالمت بیش از نیمی از افراد 

را تحت تأثیر قرار داده بودند.
افزایش  مطالعه،  این  طبق 
سال  بین  بیامری  تکان دهنده ی 
گسرتش  به  مربوط   ۲۰۱۳ و   ۱۹۹۰
شیوع دیابت، آلزایمر و آرتروز بوده 

است.
بین املللی  سایت  را  مطالعه  این 
است.  کرده  منترش  دیلی«  »ساینس 

)جام جم آنالین(

غذای سوخته نخورید

سقوط هواپیمای اینترنت دار گوگل؛ 
نقشه ها نقش برآب می شوند؟

نشان  سویدنی  محققان  مطالعات 

می دهند که مرصف غذای سوخته 

ا آکریل آمید موجود در آن، سبب  ب

»آکریل  می شود.   رسطان  بروز 

کیمیایی  ترکیب  یک  آمید« 

تولید  زمانی  و  رسطان زا ست 

در  نشایسته ای  مواد  که  می شود 

دمای بسیار باال پخته می شوند.

می دهد  نشان  مطالعات  این 

به  صدمه  سبب  آمید  آکریل  که 

 »DNA« می شود و احتامل رسطان 

که  زمانی  می دهد.  افزایش  را 

می شود،  بدن  وارد  آمید  آکریل 

جذب  گوارشی  سیستم  توسط 

شده و در متام ارگان های بدن وارد 

چرخه ی سوخت و ساز می شود.

نتیجه ی سوخت و ساز آکریل آمید، 

است  نام گالیسیدامید  به  ماده ای 

و  ژن ها  جهش  اصلی  عامل  که 

چیپس  است.  بدن  در  تومور  رشد 

نان  بیسکویت،  قهوه،  کچالو، 

گوشت  و  کبابی  کچالوی  برشته، 

غذایی  مواد  شایع ترین  کبابی، 

و  قند  هستند.  آمید  آکریل  حاوی 

غذایی  مواد  در  موجود  اسید  امینو 

آمید  آکریل  تولید  می توانند  نیز 

کنند.

به گزارش انجمن رسطان آمریکا، 

آکریل آمید در صنعت کاغذ، رنگ، 

پالستیک  و  چسب  بسته بندی، 

می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نیز 

آکریل آمید در دود سیگار نیز وجود 

آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  دارد. 

پیش نویس  میالدی  در سال 2013 

ا  ب رابطه  در  را  دستوالعمل هایی 

با  کیمیایی  ترکیب  این  ارتباط 

رسطان صادر کرد.

این  که  می دهند  نشان  تحقیقات 

رسطان  افزایش  در  سمی  ترکیب 

و  دارد  نقش  گرده  و  مثانه  روده، 

عالوه بر آسیب به سیستم عصبی، 

قرار  تأثیر  تحت  را  مردان  باروری 

غذاهای  در  آمید  آکریل  می دهد. 

آب پز و بخار پز وجود ندارد.

نرشیه ی  در  تحقیقات  این  نتایج 

 PANel oN CoNtAmiNANts iN the«

است.  شده  منترش   »FooD ChAiN

)جام جم آنالین(

امنیت  مرکز  تحقیقات  از  بیزینس«  »بلومربگ 

هواپیامی  سقوط  باره ی  در  امریکا  هوانوردی 

است.  داده  خرب  گوگل  انرتنت دار  و  خورشیدی 

که  گوگل  خورشیدی  هواپیامی   »50 »سوالرا 

جزئی از نقشه ی بزرگ توزیع انرتنت رایگان در 

جهان توسط گوگل است، ظاهراً اول ماه می در 

آلبوکرک سقوط کرده است.

اما  نرسیده،  آسیبی  کسی  به  حادثه  این  در 

پروژه ی  ادامه ی  برای  هواپیام  این  سقوط 

هواپیامی  با  جهان  مردم  ا نرتنت دار کردن 

خورشیدی زیر سوال رفته است.

ایرو  »تایتان  رشکت  خرید  با  گوگل  اخیراً 

اسپیس« هواپیامی خورشیدی بدون رسنشینی 

به عرض 50 مرت ساخت تا بتواند آغاز کار خود 

برای توزیع انرتنت را مورد آزمایش قرار دهد.

)منهای  گوگل  رویایی  پروژه ی  از  بخشی  در 

هواپیامی  ده ها  شبکه ای کردن  النی(،  ب انرتنت 

انرتنت  توزیع  و  رسنشین  بدون  خورشیدی 

هم زمان تعریف شده است و این سقوط می تواند 

برای ادامه ی این پروژه پیامد بدی داشته باشد. 

)خرب آنالین(
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بگو مگو از

حق  مشورت،  حق  و  اعتراض  حق  و  تعیین  حق 
لجاجت، حق زورگویی، حق... همه محفوظ؛ اما جای 
تأسف است که بامیان حوزه ی رقابت و میدان تمرین 

لجاجت شود. متأسفم!
مرکز فرهنگی سارک  که روزگاری  تمدن های بزرگ 
بشری را پروراند، چگونه است که امروز آخرین مرز لجاجت و سماجت حزبی و شخصی 
می شود؟ مردمان آن اهل معامله نِیند و بزرگان شان در معادله نیستند. کسی به فکر 
آبروی این پایتخت فرهنگی نیست و اما آبروی همه به آن گره خورده است و برای 

بعضی ها هم »حیثیتی« می شود.
اصل موضوع جنجال، موضوع بزرگی نیست؛ اما مشکل در صفر شدن ظرفیت های 
گفت وگو و تفاهم معقول و کوتاه آمدن است. باید به مردم فکر کرد و گاهی هم خارج از 
تیوری توطئه اندیشید. این تند نویسی ها جز خود ما، هیچ کس دیگری را خرد نمی کند. 
میدان آزمون بزرگ برای رهبران سیاسی همین لحظات است که باید رهبرانه عمل 

کنند و امیدوارم که چنین کنند.
در این شرایط، پرده دری به نفع هیچ کس نیست. ما باید تمام توان خود را برای یافتن 
راه حل سازنده و معقول برای مشکالت مان که این یکی کوچک ترین آن است، به خرج 
دهیم. مسئولیت های دشوار تر و بزرگ تر در برابر مردم هنوز باقی است. سارک را فقط 
افتتاح کردند و 9 برنامه تا پایان سر جای خود است. باید کار کرد تا فرصت های بزرگ 

قربانی امور کوچک نشوند.

 1977 نوامبر  در  مصر،  جمهور  رییس  ناصر،  جمال 
و  بودند  جنگ  در  اسراییل  و  مصر  که  حالی  در 
شبه جزیره ی سینا در اشغال اسراییل بود، غیرمنتظرانه 
به اسراییل سفر کرد و گفت که کشورش می خواهد با 
آن کشور در صلح زندگی کند. این سفر هرچند دنیا 
انتقاد مواجه شد، یک سال بعد به  با  را شوکه کرد و در مصر و کشورهای عربی 
امضای پیمان کمپ دیوید که به جنگ سی ساله میان مصر و اسراییل پایان داد و 
شبه جزیره ی سینا را به مصر برگرداند، انجامید. درس سفر ناصر به اسراییل برای 
مذاکره کنندگان این بوده است که گاهی برای حل مشکالت نیاز است تا بیرون از 

چارچوب های معمول، با اقدام های غیرمنتظرانه و پرریسک، دنبال راه حل رفت.

ضعف همین است، سال هاست که روی گنج طبیعی 
دل  فقط  هستیم.  در به در  خودمان  اما  خوابیده ایم؛ 
خوش می کنیم که صاحب ذخایر طبیعی هستیم که 
بدون  ثروت طبیعی،  این  دارد.  ارزش  دالر  میلیاردها 
است؛  بوده  دردسر  ما  برای  همواره  انسانی  ظرفیت 
پیش از آن که مشکل اقتصادی جامعه را رفع کرده باشد. اکنون بیم داعش فراگیر 
می شود که منابع طبیعی ما را ممکن در تصرف شان بگیرند. واقعًا این قدر ضعیف و 
بیچاره هستیم که با عبور از هزاران سال تاریخ، تا هنوز نتوانسته ایم که شرکت های 
ملی را بسازیم تا از ذخایر طبیعی به نفع اقتصاد و رفاه مردم کشور بهره بگیرند که 
از راه رسیده اند، این فکر را در سر دارند. فکر  اکنون جنگ جویان داعش که تازه 
می کنم به جای این منابع طبیعی که برای ما غم شده است، چند نفر آدم درست و 
حسابی می داشتیم که کشور را در مسیر درست هدایت می دادند، به جای غرقه زدن 
این  تا  نگرش هستیم؛  و  فکر  بحران  دچار  از همه  پیش  ما  بحران.  و  در جنجال 

مسأله ی انسانی حل نشود، این منابع طبیعی مبیعی به درد ما نمی خورند.

با انتخابات چه بايد كرد؟
برگزاري  تاریخ  اساسي  قانون  مطابق  که  حاال 
دولت مردان  نشد،  ولي  مي شد،  تعیین  انتخابات 
گزینه   ٢ هم  حال  همین  در  ملي  وحدت  حکومت 

در اختیار دارند:
تا در ظرف  بیندازند  انتخاباتي را هرچه زودتر به کار  1- کمیسیون اصالح نظام 

یک ماه اصالحات الزم را ترتیب و به دولت تسلیم کند.
حکومت بعد از آن تاریخ برگزاري را تعیین و در عین حال به اصالح و تغییر در 
کمیسیون ها و رهبري دبیر خانه ی کمیسیون هاي انتخاباتي بپردازد و تا ماه عقرب 

سال روان انتخابات را برگزار کند.
٢- در صورتي که حکومت وحدت ملي موفق به اصالح نظام انتخاباتي نشود یا 
سوي  به  موجود،  انتخاباتي  روش  همین  با  مي تواند  حکومت  بیایند،  کنار  نتوانند 
توازن  باید  تقلبات سازمان یافته و گسترده،  از  براي جلوگیري  اما  برود؛  انتخابات 

قومي و سیاسي را در گزینش افراد به صورت مساویانه، در نظر گیرد.
را  در صورتي که گزینه ی  این حالت دوم  انتخابات، من  منحیث یک متخصص 
نخست عملي نشود، با ایجاد توازن قومي و سیاسي در رأس و قاعده ی کمیسیون، 

تا اندازه ی زیادي مي توانم تضمین کنم!
اما این را باید دانست که انتخابات براي مشروعیت این نظام نیم بند، حتمي است 

و باید به هر طریقي برگزار شود!

Mohammad Qasim Wafayezada

Jawad raha

آصف مهاجر

sami Darayi
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حضور اوزیل در جشن قهرمانی 
بازی کنان بارسا

فلیپه لوئیز پیشنهاد ریال مادرید 
را رد کرد

برنامه بازی های پیش فصل 
ریال اعالم شد

برلین حضور  در  شنبه  روز  مادرید،  ریال  سابق  آملانی  ستاره 

داشت و پس از قهرمانی بارسا در لیگ قهرمانان، به محل 

برگزازی جشن قهرمانی این تیم رفت. 

در  را  مادرید  ریال  در  موفق  حضور  فصل  سه  سابقه  اوزیل 

ا قیمت 50 میلیون  کارنامه دارد. او تابستان دو سال پیش ب

یورو به آرسنال پیوست. 

اوزیل که این روزها در اردوی تیم ملی آملان در برلین حضور 

در  بارسا  قهرمانی  از  پس  شنبه  روز  بیلد،  ادعای  به  دارد، 

به  شالکه(  دراکسلر)ستاره  یولیان  ا  ب همراه  چمپیونزلیگ، 

قهرمانی  بارسا مشغول گرفنت جشن  بازی کنان  که  محلی 

ا کاتاالن ها سپری کرده است. این  بودند رفته و ساعتی را ب

جلوه  عجیب  بسیار  اوزیل،  ریالی  سبقه  به  توجه  ا  ب مساله 

یا نیز بازتاب داشته است.  می کند و در رسانه های کاتالون

مدافع چپ برزیلی باشگاه چلسی در واکنش به پیشنهاد 

یا تنها برای  باشگاه ریال مادرید اعالم کرد که در اسپان

اتلتیکو بازی خواهد کرد. 

لوئیز که سه فصل پیش از دپورتیوو به اتلتیکو مادرید 

را  زیادی  افتخارات  توانست  تیم  این  ا  ب بود،  پیوسته 

در فصل گذشته،  قهرمانی اللیگا  از  و پس  کند  کسب 

چلسی  راهی  کاستا  دیگو  و  کورتوا  همراه  داد  ترجیح 

با وجود  لندن  آبی های  او در جمع  اما اوضاع برای  شود 

قهرمان شدن در لیگ برتر، خوب پیش نرفت. 

ثابتی  جایگاه  نتوانست  آزپلیکوئتا،  ا  ب رقابت  در  لوئیز 

در چلسی پیدا کند و در بیشرت بازی های فصل از سوی 

زمین می شد.  وارد  تعویضی  بازی کن  عنوان  به  مورینیو 

یا و انگلیس شایعات در مورد قرار گرفنت او در  در اسپان

از  لیست مازاد چلسی شنیده می شود و حتی مارکا خرب 

عالقه ریال مادرید برای به خدمت گرفنت این بازی کن 

داده بود. 

مدیران  به  لوئیز  مارکا،  در  شده  منترش  گزارش  طبق 

یا تنها برای اتلتیکو  ریال اعالم کرده است که در اسپان

بازی خواهد کرد و عالقه ی برای پوشیدن پیراهن ریال 

مادرید ندارد. 

بازی های  انجام  برای  امسال  تابستان  مادرید  ریال 

آمریکا راهی اسرتالیا و چین خواهد  به جای  تدارکاتی، 

شد. 

فصل  پیش  اردوی  مادرید  ریال  که  بود  سالی  چند 

امسال  سنت  این  اما  می کرد  برگزار  آمریکا  در  را  خود 

خواهد  اقیانوسیه  آسیا  تور  راهی  ریال  و  شد  شکسته 

شد. ریالی ها برای انجام 4 بازی در تورمننت بین املللی 

خواهند  سفر  اسرتالیا  ملبورن  به  ابتدا  "چمپیونزکاپ"، 

و   11 ساعت  در  جوالی،   24 و   18 تاریخ های  در  و  کرد 

As رم و منچسرتسیتی قرار  12 به وقت اسپانیا، مقابل 

ورزشگاه  بازی،  دو  هر  برگزاری  محل  گرفت.  خوهند 

تاریخی  بازی  برگزاری  ملبورن)محل  گراند  کریکت 

ایران-اسرتالیا( است. 

سپس کاروان ریال به چین خواهد رفت و در تاریخ های 

AC میالن بازی خواهد  27 و 30 جوالی، مقابل اینرت و 

برای  ریالی ها  تور،  این  رسیدن  پایان  به  از  پس  کرد. 

به  آگوست  اوایل  در  کاپ،  آئودی  تورمننت  در  رشکت 

ا مقابل تاتنهام قرار  مونیخ خواهند رفت و در آلیانس آرن

خواهند گرفت. بازی بعدی ریال در این تورمننت، مقابل 

بایرن یا AC میالن خواهد بود. 

با وجود فاصله 20 روزه  اینجاست که  نکته جالب توجه 

آخرین بازی دوستانه ریال تا رشوع اللیگا، جام سانتیاگو 

ابئو که از سال 1979 به غیر از دو سال همیشه برگزار  برن

شده، پیش بینی نشده است. 

استعفای بارتومئو
 از ریاست باشگاه بارسلونا

دنی آلوس در بارسلونا ماندنی شد

توهین های شدید هواداران ریال مادرید به پیکه

نماینده ی کلوپ: 
لیگ برتر برای یورگن جذاب است

قرارداد لوئیس انریکه تمدید شد

کرایف:
 بوفون شایسته تر از مسی برای توپ طالست

سیمئونه:
 از ریال مادرید فصل بعد می ترسم

توضیح یوردی آلبا در مورد سخنان 
کنایه آمیز پیکه

ناپذیر  توقف  نظر  به  ا  بارسلون باشگاه 

جذب  و  گانه  سه  کسب  از  پس  می آید. 

و  تغییر  به  نوبت  حاال  ویدال،  الکس 

رسیده  باشگاه  این  در  مدیریتی  تحوالت 

است. 

اختالفات  اوج  در  و  گذشته  زمستان 

در  ا  بارسلون که  مسی  و  انریکه  بین 

شده  گرفتار  کم نظیری  جنجال  و  حاشیه 

انتخابات  که  کرد  اعالم  بارتومئو  بود، 

زودرس برای تعیین رئیس آینده باشگاه، 

تابستان برگزار خواهد شد. 

بوده طی جلسه ای  قرار  مارکا،  ادعای  به 

ا  بارسلون باشگاه  محل  در  که  اضطراری 

مدیریتی  تیم  و  بارتومئو  برگزار می شده، 

او از سمت خود استعفا داده و خود را برای 

کنند.  آماده  انتخابات  بعد  دور  نامزدی 

برگزار  جوالی   19 است  قرار  انتخابات 

شود. 

تا  روز  ده  و  ماه  یک  مدت  این  در 

انتخابات، رامون آدل به عنوان رسپرست 

خوان  بود.  خواهد  کار  راس  در  باشگاه 

ا و بارتومئو،  الپورتا، رئیس اسبق بارسلون

از جدی ترین کاندیداهای ریاست باشگاه 

بارسلونا هستند. 

ا تایید کرد که دنی آلوس  باشگاه بارسلون

قرارداد،  متدید  پیشنهاد  پذیرفنت  ا  ب

ا  بارسلون در  دیگر  فصل  دو  برای  حداقل 

باقی خواهد ماند. 

رسانجام  بسیار،  کشمکش های  از  پس 

متدید  پیشنهاد  تا  شد  راضی  آلوس  دنی 

ا را پذیرفته و تا سال 2017  قرارداد بارسلون

در این تیم به کار خود ادامه دهد. قرارداد 

آلوس 20 روز دیگر به امتام می رسید. 

گذشته  ماه  ا،  بارسلون باشگاه  مسئوالن 

قرارداد  برای متدید  خود  پیشنهاد  آخرین 

تند  ا واکنش  ب دادند که  ارائه  آلوس  به  را 

روبرو  برنامه هایش  مدیر  و  بازی کن  این 

شد. در حالی که همه تصور می کردند او 

صبح  شود،  میالن  یا  جی  اس  پی  راهی 

از مالقات طرفین، قرارداد دو  دیروز پس 

قابل  نیز  دیگر  فصل  یک  که  ساله ای 

متدید است بین طرفین امضا شد. 

 10 تا   9 بین  نیز  آلوس  دریافتی  حقوق 

هفت  آلوس  بود.  خواهد  یورو  میلیون 

و  دارد  حضور  بارسلونا  در  که  است  سال 

ا این تیم کسب  همه افتخارات ممکن را ب

پست  در  گذشته  روز  بارسا  است.  کرده 

آلوس، الکس ویدال را جذب کرده بود. 

پوشان  ملی  دیگر  ا  ب همراه  پیکه  جرارد 

تیم  مترینات  به  دوشنبه  روز  از  ا  بارسلون

ملی اسپانیا در مادرید اضافه شد. 

بارسایی ها به دلیل در پیش داشنت فینال 

لیگ قهرمانان دیرتر از سایر ملی پوشان 

اضافه  ملی  تیم  مترینات  به  یا  اسپان

مقابل  دوستانه  دیدار  اسپانیا  شدند. 

از  بالروس  مقابل  دیدار  نیز  و  کاستاریکا 

در طی 10  را   2016 یورو  مقدماتی  مرحله 

اید برگزار کند.  روز آینده ب

کم  از  یکی  دوشنبه  روز  مترین  در  پیکه 

این که  از  پس  و  بود  بازی کنان  کارترین 

زد،  مصدمیت  به  را  خودش  بار  چند 

تا  داد  دستور  او  به  بوسکه  دل  ویسنته 

زمین را ترک کند. پیکه در حال خروج از 

از هواداران ریال  با گروهی  بود که  زمین 

که روی سکوها نشسته بودند مواجه شد. 

از  شدت  به  که  هواداران  از  دسته  این 

قهرمانی  جشن  در  پیکه  کنایه های 

ا به ریال عصبانی بودند، به شدت  بارسلون

به او واکنش نشان داده و ضمن رسدادن 

و  دشنام  با  اسپانیا،  باد  زنده  فریادهای 

توهین او را بدرقه کردند. پیکه که قصد 

امضا دادن به یکی از هواداران را داشت، 

به  داد  ترجیح  وضعیت  این  مشاهده  با 

رسعت راهی رختکن شود. 

رسمربی  کلوپ،  یورگن  مدیربرنامه  های 

سابق دورمتوند عنوان کرد که لیگ برتر 

برای رسمربی آملانی بسیار جذاب است. 

در  کلوپ  ساله   7 دوره  پایان  از  پس 

یکی  به  اروپا  در  حاال  او  دورمتوند، 

مربی گری  گزینه ها  جذاب ترین  از 

انگلیس  از  و  شده  تبدیل  تیم ها  برای 

پیشنهاداتی در اختیار دارد. ایجنت او نیز 

تایید کرد که کلوپ، لیگ برتر را بیش از 

باقی لیگ ها جذاب می داند. 

و  است  برتر خیلی جذاب  لیگ  او گفت: 

ما تنها به 4 تیم برتر فکر منی کنیم زیرا 

قدرمتند  نیز  پایین تر  رده های  تیم های 

ا  ب که  نیستم  مطمنئ  ولی  هستند 

آملان،  در  باشند.  داشته  هم خوانی  کلوپ 

و  مربی  بین  مشخصی  وظایف  تقسیم 

می کنم  فکر  و  دارد  وجود  ورزشی  مدیر 

یورگن  است.  قدرت مندی حاکم  مدیریت 

مدیربرنامه های  ا  ب مستقیام  ندارد  دوست 

بازی کنان صحبت کند تا آن ها را متقاعد 

ابراین باید در این  ن به حضور در تیم کند ب

به  همیشه  او  بگیرد.  انجام  توافق  مورد 

دورمتوند  به  وقتی  است  چالش  دنبال 

داشتند  وجود  نیز  دیگری  تیم های  رفت، 

بیشرتی  ار  اعتب و  بهرت  مالی  که وضعیت 

ا این حال او به دورمتوند رفت.  داشتند. ب

او در پیرشفت همه چیز استاد است. اگر 

و  کند  حس  را  انرژی  برود،  استادیوم  به 

احساس کند می تواند تغییرات مفیدی در 

باشگاه  آن  در  به حضور  کند،  ایجاد  تیم 

سه  کسب  فکر  به  حتی  و  می کند  فکر 

گانه نیز می افتد. 

ا  بارسلون در  خود  کار  به  انریکه  لوئیس 

حداقل تا سال 2017 ادامه خواهد داد. 

انریکه تابستان گذشته قراردادی دو ساله 

هامن  در  و  کرد  امضا  ا  بارسلون باشگاه  ا  ب

سال اول حضورش روی نیمکت این تیم، 

با  بارسا  کند.  کسب  را  گانه  سه  توانست 

لیگ  اللیگا،  قهرمان  انریکه،  هدایت 

ا این وجود  قهرمانان و کوپا دل ری شد. ب

ا باشگاه  تردیدها در مورد ادامه همکاری او ب

بارسلونا هم چنان باقی بود و خود او نیز در 

در  نشست های خربی خود، جواب روشنی 

این زمینه منی داد. 

دیروز صبح انریکه و جوزپ بارتومئو، رئیس 

مالقات  یک دیگر  با  ا،  بارسلون باشگاه 

مذاکره  به  قرارداد  مورد متدید  در  و  کردند 

بارتومئو دیروز اعالم  نهایت  پرداختند. در 

به  قرارداد  بر رس متدید  انریکه  ا  ب که  کرد 

توافق رسیده و این مربی تا سال 2017 در 

ا باقی خواهد ماند.  بارسلون

پیش  را  خرب  این  ا  بارسلون باشگاه  رئیس 

کرد.  اعالم  خود  خربی  نشست  رشوع  از 

بارتومئو در این نشست قرار بود استعفای 

اعالم  را  ا  بارسلون باشگاه  ریاست  از  خود 

در  حضور  آماده  را  خود  امروز  از  او  کند. 

جوالی   19 که  باشگاه  ریاست  انتخابات 

برگزار می شود خواهد کرد. 

ا  بارسلون هلندی  اسطوره  کرایف،  یوهان 

به  اید  ب  2015 طالی  توپ  که  است  معتقد 

بوفون برسد. 

جان لوئیجی بوفون، در وزاه بان یوونتوس، 

فصل گذشته نقش بسیار مهمی در کسب 

دو قهرمانی این تیم در رسی A و کوپا ایتالیا 

قهرمانان  لیگ  فینال  در  بوفون  کرد.  ایفا 

نیز بارها، منجی دروازه تیمش مقابل بارسا 

شد اما نتوانست در نهایت مانع از شکست 

یووه شود. 

ا توتو اسپورت مصاحبه  ب یوهان کرایف که 

او  شایستگی  و  بوفون  مورد  در  می کرد، 

دو  مسی  گفت:  طال  توپ  تصاحب  برای 

ا عالی بازی کرد  سه ماه اخیر برای بارسلون

و  بود  افت  بدون  فصل  متام  در  بوفون  اما 

به عقیده من ثبات بیشرتی نسبت به مسی 

عمل کرد  مالک،  هم  طال  توپ  در  داشت. 

یک بازی کن در طول یک سال است و قطعا 

بوفون شایستگی تصاحب توپ طال را دارد. 

یوونتوس  از  متجید  به  سپس  کرایف 

بته فقط بوفون  پرداخت و گفت: یوونتوس ال

ا و ویدال نیز  نبود. پیرلو، موراتا، ته وز، پوگب

فصل  در طول  تیم  این  بازی کنان شاخص 

سازمان دهی  تاثیر  تحت  واقعا  من  بودند. 

باالی یوونتوس قرار گرفتم و آن را تحسین 

می کنم.  

احتاملی  جدایی  مورد  در  بارسا  اسطوره 

برای  جانشین  کردن  پیدا  گفت:  پیرلو 

پیرلو بسیار سخت است؛ چون او بازی کنی 

بی همتاست. کروس از بسیاری جهات مثل 

مادرید  ریال  به  او  ولی  می کند  بازی  پیرلو 

پیرلو  برای  نتواند  یووه  اگر  دارد.  تعلق 

سیستم  باید  کند،  پیدا  مناسبی  جانشین 

بازی خود را تغییر دهد. 

دیگو سیمئونه در گفتگویی اذعان داشت 

دشوارترین  از  یکی  آینده،  فصل  که 

فصول اللیگا برای کسب عنوان قهرمانی 

خواهد بود. 

در  حضورش  سال  چهارمین  سیمئونه 

تجربه  آینده  فصل  در  را  مادرید  اتلتیکو 

توانسته  مدت  همین  در  او  کرد.  خواهد 

اللیگا  اروپا،  لیگ  قهرمان  را  تیم  این 

گذشته  فصل  کند.  ری  دل  کوپا  نیز  و 

با کسب عنوان سومی،  توانست  اتلتیکو 

سهمیه لیگ قهرمانان را به دست بیاورد 

رقیبی  نتوانست  مقطعی  هیچ  در  اما 

بارسا و ریال در کسب عنوان  جدی برای 

قهرمانی اللیگا باشد. 

بعد  فصل  اتلتیکوی  مورد  در  سیمئونه 

گفت: به این نتیجه رسیده ام که تیم من 

نیاز به یک تحول درونی برای فصل بعد 

دارد. ما نیاز به بازی کنان و شیوه جدیدی 

تغییرات روی  ایجاد  برای  داریم.  بازی  از 

کوکه حساب ویژه ای باز کرده ام. فصلی 

اما  نبود  بدی  فصل  ما  برای  گذشت  که 

می توانستیم  قهرمانان  لیگ  در  حداقل 

به فینال برسیم. در بازی برگشت مقابل 

را  هجومی  تیمی  چهارم،  یک  در  ریال 

کم  دقیقه  سه  تنها  و  فرستادم  زمین  به 

آوردیم.  

لیگ  فینال  بازی  مورد  در  سیمئونه 

بارسلونا  دیدار  متاشای  گفت:  قهرمانان 

یوونتوس  بود.  برایم دردناک  یوونتوس  و 

سال  ما  که  خورد  شکست  هامن طوری 

برنده  ریال مغلوب شدیم.  گذشته مقابل 

مشخص  اندکی  جزئیات  تنها  را  بازی 

کردند.  

قهرمانی  برای  رقابت  مورد  در  چولو  ال 

می کنم  فکر  گفت:  بعد  فصل  در  اللیگا 

ریال به سختی در حال آماده کردن خود 

بعد است. طبیعی نیست که  برای فصل 

مباند  جام  بدون  متوالی  فصل  دو  ریال 

کسب  برای  را  تالش شان  همه  آن ها  و 

بکار  آینده  فصل  در  قهرمانی  عناوین 

خطرناک  بسیار  ریال  این  اند.  بسته 

فصل  می ترسانند.  مرا  آن ها  بود.  خواهد 

بعد رقابت برای قهرمانی بسیار پیچیده و 

دشوار خواهد بود. 

ا در  جرارد پیکه در جشن قهرمانی بارسلون

مورد  در  جنجالی  اظهارنظری  ا  ب نوکمپ، 

الدو، به این بازی کن و ریال  جشن تولد رون

مادرید کنایه زد. 

روزهای  در  پیکه  که  نبود  ار  ب اولین  این 

طعنه  مادرید  ریال  به  ا  بارسلون موفقیت 

ا واکنش های بسیار  ب می زد. اظهارنظر او 

تندی از سوی هواداران ریال روبرو شده اما 

بازی کنان این تیم ترجیح داده اند نسبت 

به پیکه جبهه گیری نکنند. 

ا که در نشستی خربی در کمپ  ب یوردی آل

بازی  به  مانده  روز  دو  اسپانیا،  ملی  تیم 

دوستانه برابر کاستاریکا رشکت کرده بود 

گفت: فکر منی کنم در جشن قهرمانی ما، 

توهینی  بازی کنی  هیچ  و  مادرید  ریال  به 

مسائل  جشن ها  این گونه  در  باشد.  شده 

زیادی اتفاق می افتد. ما سه گانه را جشن 

می گرفتیم و همه خوشحال بودند. 

و  مادرید  ریال  به  زدن  طعنه  قصد  پیکه 

را  موضوع  این  اید  ب ن نداشت.  را  الدو  رون

بیش از حد بزرگ کرد و بدان اهمیت داد. 

حضور  ملی  تیم  مترین  در  که  دیروز  از 

داریم، هیچ کدام از بازی کنان ریال مادرید 

در این مورد واکنش نشان نداده اند؛ چون 

آن ها خیلی خوب می دانند که پیکه قصد 

بی احرتامی به هیچ کس را نداشت. 
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ریاست  روز:  اطالعات

با  کشور  ملی  امنیت  عمومی 

یک  کشف  از  خربنامه ای  نرش 

مربوط  انفجاری  مواد  مخفی گاه 

به شبکه ی تروریستی حقانی در 

بلخ در شامل کشور خرب  والیت 

داده است.

آمده  ملی  امنیت  خربنامه  ی  در 

عمومی  ریاست  مأموران  که 

در عملیات خاصی،  ملی  امنیت 

انفجاری  مواد  مخفی گاه  یک 

را  حقانی  تروریستی  شبکه ی 

بلخ  ولسوالی  مرگین  قریه ی  در 

به  کرده اند.  کشف  بلخ  والیت 

این  از  ملی،  امنیت  گفته ی 

کیلوگرام   9 مقدار  مخفی گاه 

مواد انفجاری  نوع  »C4« که از 

جمله ی خطرناک ترین نوع مواد 

انفجاری می باشد، به دست آمده 

است.

گفته شده که اعضای این شبکه  

از  استفاده  با  که  داشتند  قصد 

حمله های  انفجاری،  مواد  این 

انتحاری و انفجاری را در والیت 

کشف  با  کنند.  راه اندازی  بلخ 

انفجاری،  مواد  مخفی گاه  این 

از چندین حمله ی تروریستی در 

والیت بلخ جلوگیری شده است.

این  بدین سو  یک ماه  حدود  از 

پنجمین بار است که امنیت ملی 

شبکه ی  انتحاری  حمله های  از 

مختلف  والیت های  در  حقانی 

و   25 در  است.  کرده  جلوگیری 

امنیت  مأموران  امسال  ثور   26

و  سالح  ذخیره گاه  دو  ملی 

مهامت مربوط به این شبکه را در 

والیت های لوگر و پکتیکا کشف 

کرد. هم چنان در دو مورد دیگر 

در 5 و 10 جوزا نزدیک به 15 تن 

از سازماندهان حمالت انتحاری 

این گروه را در والیت های کابل 

و پکتیا بازداشت کردند.

اطالعات روز: رييس مجلس سنا و برخی 
عدم  از  انتقاد  با  مجلس  اين  اعضای  از 
می گويند  كشور  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
نمايندگان  از 12 روز ديگر، مجلس  كه پس 
فضل هادی  ندارد.  رسميت  آن ها  برای 
در  گذشته  روز  سنا  مجلس  رييس  مسلم يار، 
تا  داد،  هشدار  مجلس  اين  عمومی  نشست 
مشخص  پارلمانی  انتخابات  تاريخ  زمانی  كه 
مورد  نمايندگان  مجلس  كار  ادامه ی  نشود، 

قبول سنا نخواهد بود.
مجلس  كاری  »دوره ی  گفت:  مسلم يار 
قانون  اساس  بر  بعد  روز   12 نمايندگان 
متأسفانه  اما  می رسد؛   پايان  به  اساسی 
كار  باالی  تأثير مستقيم  آن،  غيرقانونی شدن 
»در  داد:  هشدار  او  می گذارد«.  سنا  مجلس 
نشود،  مشخص  انتخابات  تاريخ  كه  صورتی  
ما كاركردهای مجلس نمايندگان را بر اساس 
اساسی  شرط  مسلم يار  نمی پذيريم«.  قانون  
ماه  از  پس  نمايندگان  مجلس  كار  ادامه ی 
سرطان را برگزاری انتخابات پارلمانی خواند.
هم چنان زلمی زابلی، عضو ديگر مجلس سنا 
گفت كه ادامه ی كار مجلس نمايندگان بدون 
انتخابات، جفا در حق و آرای ملت  برگزاری 
امريکا  آن كه سفير  با ذكر  زابلی  آقای  است. 
به  امريکا  با  امنيتی  پيمان  تأييد  بدل  در 
نمايندگان وعده  ی تمديد يک ساله ی دوره ی 

از  افزود: »پس  است،  داده  را  مجلس  كاری 
سنا  مجلس  به  كه  قانونی  هر  سرطان  اول 
را  نمايندگان  ندارد و ما مجلس  اعتبار  بيايد، 

به رسميت نمی شناسيم«.
امنيتی  پيمان  آن كه  از  پيش  می شود   گفته 
تأييد شود،  از سوی مجلس  ناتو  و  امريکا  با 
ترتيب  مهمانی ای  كابل  در  امريکا  سفارت 
دعوت  نمايندگان  از  مهمانی  آن  در  و  داده 
كرده تا به پيمان امنيتی رای تأييد دهند. در 
هيمن حال، رييس و برخی از اعضای مجلس 
نمايندگان ضمن تأكيد در برگزاری انتخابات 
قانونی  را  مجلس  اين  كار  ادامه ی  پارلمانی، 

می دانند.
مجلس  رييس  ابراهيمی،  عبدالرووف 
عمومی  نشست  در  دوشنبه  روز  نمايندگان 
مشروعيت  هيچ صورت،  به  كه  گفت  مجلس 
نمی كند.  واگذار  ديگری  نهاد  به  را  مجلس 
مجلس  كه  كرد  تأكيد  ابراهيمی  آقای 
افغانستان  مردم  آرای  از  را  خود  مشروعيت 
گرفته است و تا زمانی  كه انتخابات پارلمانی 
برگزار نشود، حاضر نيست اين مشروعيت را 

به نهاد ديگری بسپارد.
با  سنا  مجلس  اعضای  نيز  اين  از  پيش 
انتخابات  برگزاری  در  تأخير  از  نگرانی  ابراز 
پارلمانی گفتند كه مجلس نمايندگان پس از 

دوم ماه سرطان مشروعيت قانونی ندارد.

واليت  مقام های  روز:  اطالعات 
جاری شدن  كه  می گويند  جوزجان 
سيل در ولسوالی درزاب اين واليت 
را گرفت و  تن  جان دست كم شش 
صدها  خانه، باغ، دكان و سربندهای 
نموده و صدها رأس  را تخريب  آب 

مواشی را نيز از بين برده است. 
والی  معاون  محمودی،  عبدالرحمان 
به  سه شنبه  شب  كه  گفته  جوزجان 
جاری شدن  و  شديد  بارندگی  اثر 
هفت  به  ولسوالی،  اين  در  سيل 
روستا آسيب رسيده است. به گفته ی 
جاری شدن  نتيجه ی  در  محمودی، 
كشته  تن  شش  دست كم  سيل 
پيدا  آنان  نفر  سه  جسد  كه  شده اند 
ناپديد  ديگر  تن  سه  جسد  و  شده 
افراد  اين  كه  گفت  محمودی  است. 
سوار يک موتر بودند كه سيل موتر 

حامل آن ها را واژگون كرد .
از سويی هم، سيل در چهار ولسوالی 
ده ها  و  كشته  را  تن  يک  سمنگان، 
منزل مسکونی را تخريب كرده است. 
بارندگی شديد در عصر روز دو شنبه 
در ولسوالی های دره ی صوف پايين، 
دره ی صوف باال، ُخرم سارباغ و روی 
دوآب باعث جاری شدن سيالب شد 

كه در نتيجه ی آن زمين های زراعتی 
زيادی از بين رفت.

دره ی  ولسوال  مبارز،  فخرالدين 
صوف پايين  گفت كه سيل از قريه ی 
چوپان  يک  ولسوالی،  اين  لعل خيل 
ولسوالی  در  او  جسد  و  برده  نيز  را 
كشنده ی واليت بلخ پيدا شده است.

هم چنان فضل الدين جسور، ولسوال 
اثر  در  كه  گفت  باال  صوف  دره ی 
در  دو شنبه  روز  سيل،  جاری شدن 
ولسوالی،  اين  بينی منگ  قريه ی 
در  است.  گرديده  تخريب  منزل   9
روی  و  ُخرم سارباغ  ولسوالی های 
سيالب  جاری شدن  نيز  دوآب 
تخريب  را  مسکونی  خانه ی  چندين 
برده  بين  از  را  زراعتی  زمين های  و 

است.
پيش از اين حدود يک ماه قبل سيل 
ولسوالی  و  واليت  اين  مركز  در 
و  تخريب  را  منزل   44 ُخرم سارباغ، 
از  نيز  را  زراعتی  زمين های  برخی 
بين برده بود. بارندگی های شديد در 
فصل بهار در شماری از واليت های 
كشور معمواًل سبب جاری شدن سيل 
می شود كه تلفات و آسيب هايی را به 

دنبال دارد.
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