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منظور  به  را  کمک  های شان  بین المللی  نهادهای 
برگزاری انتخابات پارلمانی قطع کرده اند. 

خبرگزاری رویترز گزارشی را به منتشر کرده که در آن 
به کاهش چشمگیر کمک های خارجی برای برگزاری 

انتخابات پارلمانی افغانستان اشاره شده است.
یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است 
که این اقدام به خاطر عدم برگزاری به موقع انتخابات 
پارلمانی افغانستان از سوی حکومت وحدت ملی این 

کشور اجرایی شده است.
وی تصریح کرده است: بسیاری از کشورها و مؤسسات 
افغانستان، کمک های مالی  انتخابات  تأمین کننده مالی 
را  افغانستان  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  خود 

کاهش داده و یا متوقف می کنند.
و  متحد  ملل  سازمان  دیپلمات،  این  اظهارات  بر  بنا 
کشورهای غربی تصمیم گرفته اند کمک های خود به 

انتخابات پارلمانی افغانستان را متوقف کنند.
برای سه سال، 338  پروژه یی  در  متحد  ملل  سازمان 
میلیون دالر جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

و پارلمانی افغانستان اختصاص داده بود.

پیش از این نیز فرانس مایکل ملبین سفیر اتحادیه  اروپا 
در کابل در جمع اهالی رسانه  در کابل گفته بود: سه 
از فرمان اشرف غنی در مورد آغاز کار کمیسیون  ماه 
اصالح نظام انتخاباتی می گذرد اما تاکنون کار عملی 

آن آغاز نشده است.
بحث ادامه کار قانونی پارلمان افغانستان پس از پایان 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  چگونگی  و  جوزا  ماه 
کشور از بحث های داغ امروز افغانستان بوده و برخی 
از آن به عنوان دومین بحران سیاسی پس از انتخابات 

طوالنی مدت ریاست جمهوری کشور یاد می کنند.
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24 جوزا و پنـدهای بی شماِر آن

رییس مجلس نماینده گان ضمن تأکید بر مشخص شدن 
زمان برگزاری انتخابات پارلمانی می گوید که هم اکنون 
اجالس نهم دورۀ شانزدهم کاری مجلس جریان دارد و 

هنوز یک دوره مکمل کاری مجلس باقی مانده است.
در  نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
خصوص ادامه کار مجلس پس از اول سرطان گفت: » 
در کل یک دوره کاری مجلس...         ادامه صفحه 6

تجهیز  که  می گویند  کشور  ملی  دفاع  وزارت  ارشد  مقامات 
برنامه های  پیشرفته جزو  هواپیماهای جنگی  به  هوایی  نیروهای 

جامعه جهانی نبوده و نیست.
این مقامات تاکید می کنند که نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی به 
رغم پیشرفت های چشم گیر هنوز هم در بخش حمایت نزدیک 

با مشکالت روبرو اند.
گفتنی است که مقامات ارشد وزارت دفاع دیروز پیرامون وضیعت 
نیروهای هوایی، وضعیت امنیتی و سطح اکماالت ارتش ملی، طی 

یک نشست خبری در کابل، معلوماتی ارایه کردند.
جنرال محمددوران معاون رییس...                 ادامه صفحه 6

سرنوشت  »تعیین  دربارۀ  دیروز  اشرف غنی  رییس جمهور 
مجلس«، برگزاری انتخابات پارلمانی و آغاز کار کمیسیون 
اصالح نظام انتخاباتی با اقشار مختلِف اجتماعی ـ سیاسی 

بحث و گفت وگو کرد. 
رسانه ها،  مسووالن  با  جداگانه  دیدارهای  در  غنی  آقای 
نخبه گان  و  حقوق دانان  مدنی،  جامعۀ  نهادهای  اعضای 
سیاسی، در پیوند به ادامۀ کار مجلس گفته است که اجازه 
به  افغانستان  قانونی در نظام  نمی دهیم که هیچ گونه خالی 
وجود آید. در دیداری  که رییس جمهور با مسووالن رسانه ها 
داشت، روی چگونه گی ادامۀ کار مجلس نماینده گان بحث 
خواستار  رسانه ها  مسوالن  و  گرفت  صورت  نظر  تبادل  و 
زمان  مشخص شدن  و  نماینده گان  مجلس  کار  تمدید 

برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها شدند.
نظری پریانی مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، در این نشست، 
قانون  سیاسی    جدید  فصل  در  که  گفت  جمهور  رییس  به 

اساسی کشور دور زده شده است.
آقای پریانی گفت: از به مشکل مواجه شدن انتخابات گرفته، 
برگزارنشدن  تا  ملی،  وحدت  دولت  آمدن  وجود  به  تا 
قانون  مجلس،  کار  ادامۀ  و  نماینده گان  مجلس  انتخابات 

اساسی دور زده شده و عملی نشده است. 
مجلس  کار  باید  که  گفت  رییس جمهور  به  پریانی  آقای 
این  در  و  شود  تمدید  معین،  مدت  یک  برای  نماینده گان 

مدت، باید انتخابات پارلمانی...                 ادامه صفحه 6

مجلس به حکومت:

تاریخ برگزاری انتخابات 
پارلمانی را مشخص کنید

مقام های ارشد وزارت دفاع:
جهان برنامه یی برای تجهیز 

نیروی هوایی افغانستان ندارد

جامعۀ بین المللی کمک های انتخاباتی اش را قطع می کند
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در دیدار رییس جمهور با مسووالن رسانه ها مطرح شد: 

کمیسیون هـای انتـخاباتی از بنیـاد اصـالح شـوند

صفحه 6



مجلس  مشروعیِت  سِر  بر  نزاع  که  حالی  در 
یعنی  جاری  ساِل  سرطان  از  پس  نماینده گان 
پایان سال پنجِم کاری، همچنان بحث داِغ محافل 
سیاسی کشور است، برخی کشورها و سازمان های 
توقِف  و  بی عالقه گی  از  انتخابات  تمویل کنندۀ 

کمک های خود به این روند خبر داده اند. 
قول  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش،  تازه ترین  در 
یک دپیلمات غربی نوشته است که به دلیل آن چه 
نظام  در  اصالحات  نتوانست  افغانستان  دولت 
پارلمانی  انتخابات  و  آورد  به وجود  را  انتخاباتی 
کشورهای  کند،  برگزار  آن  زماِن  و  وقت  به  را 
خود  کمک های  که  گرفته اند  تصمیم  تمویل کننده 
یا کاماًل  افغانستان کاهش دهند و  انتخابات  به  را 

متوقف کنند. 
برای سه  متحد،  ملل  ادارۀ سازمان  زیر  پروژۀ  در 
انتخابات  برگزاری  جهت  دالر  میلیون   338 سال 
ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان اختصاص 
داده شده بود. حاال این کمک ها احتمال می رود که 

دیگر در اختیار دولت افغانستان قرار نگیرد. 
در همین حال، کمیسیون انتخابات نیز اعالم کرده 
است که برای برگزاری انتخابات پارلمانی، به 80 
دولت  این ها  از  پیش  اما  دارد.  نیاز  دالر  میلیون 
افغانستان بر اساس توافق نامۀ سیاسی مکلف بود 
و  ایجاد  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  که 
اصالحات الزم برای برگزاری انتخابات شفاف در 
کشور را عملی کند. اما 9 ماه پس از به وجود آمدن 
دلیل  به  نتوانسته  دولت  این  ملی،  وحدت  دولت 
اختالفات ذات البینی خود، کمیسیون اصالح نظام 
چنین  هرچند  آورد.  وجود  به  عماًل  را  انتخاباتی 
کمیسیونی بر اساس فرمان رییس جمهوری رسمًا 
تشکیل یافته، اما به گفتۀ مسووالن، این کمیسیون 
موفق نشده که ظرف بیشتر از سه ماه گذشته حتا 

یک نشست را برگزار کند. 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی رییس و برنامه یی 
ندارد.  کشور  انتخاباتی  نظام  روی  کار  برای 
فرمان  اساس  بر  این کمیسیون که حاال  مسووالن 
رییس جمهوری، افتخار عضویِت آن را به دست 
آورده اند، می گویند مدت زمانی که برای مأموریت 
پایان  به  بود،  شده  گرفته  نظر  در  کمیسیون  این 
می رسد در حالی که کمیسیون نه جایش مشخص 
این  گفتۀ  به  دارد.  کار  برای  اجندایی  نه  و  شده 
ماه  چهار  جمهوری  رییس  فرمان  در  مسووالن، 
در نظر گرفته شده بود که کمیسیون اصالح نظام 
تغییرات در  انتخاباتی مأموریت خود را در مورد 
نحوۀ برگزاری انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی 
به رییس جمهوری پیشکش کند؛ اما به پایاِن این 
ضرورت  و  نمانده  باقی  بیش  روزی  چند  تاریخ 
است که بازهم رییس جمهوری با فرمان تازه، زمان 
تمدید  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار 
کند؛ زیرا معیاد فرمان قبلی بدون آن که کمیسیون 
به کار آغاز کند، عماًل پایان یافته حساب می شود. 

این جاست که این سوال به ذهن خطور می کند که 
ایجاد  پی  در  کشور  جمهوری  ریاست  واقعًا  »آیا 
این که  یا  و  است  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
نظام  اصالح  کمیسیون  و  دارد  دیگری  برنامه های 
انتخاباتی را فقط به هدف آرام کردِن افکار عمومی 

ساخته است؟«
بر اساس قراین، چند مسأله سبب شده است که 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به کارِ خود آغاز 
نکند و برگزاری انتخابات پارلمانی به تأخیر بیفتد. 
نخست، موضوع اختالفاِت عمیقی است که میان 
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر سِر چیدمان 
جمهوری  رییس  دارد.  وجود  اصالحات  نوع  و 
اصالح  کمیسیون  رأس  در  که  می کند  تالش 
بیشتر  که  باشد  داشته  قرار  فردی  انتخاباتی،  نظام 
و  باشد  پاسخ گو  ریاست جمهوری  و  به خودش 
به شدت  که  کند؛ چیزی  نهاد حرف شنوی  این  از 
نهادهای  با دیدگاه ریاست اجرایی و  در تعارض 
ناظر بر انتخابات قرار دارد. به همین دلیل، ریاست 
شکریه بارکزی که از سوی رییس جمهوری تأیید 
و  اجرایی  ریاست  شدیِد  مخالفت  با  بود،  شده 
هم  روبه رو شد. حاال  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 

شده  زده  کنار  سمت  این  از  بارکزی  شکریه  که 
عنوان  به  همچنان  دیگر  فرد  سِر  بر  توافق  است، 
انتخاباتی  نظام  اصالِح  کمیسیون  معضِل  گره گاهِ 
میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به جای 

خود باقی است. 
این  در  که  اند  معتقد  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
از  هیچ یک  به  که  گماشته شود  باید کسی  سمت 
دو جناِح فعلی در دولت تعلق نداشته باشد و در 
ضمن، از تجربۀ الزم در عرصۀ انتخابات برخوردار 

باشد. 
و  جمهوری  ریاست  که  کرد  نباید  فراموش  البته 
ریاست اجرایی، دو نگاه متفاوت به اصالح نظام 
تا زمانی که به یک  این دو نگاه  انتخاباتی دارند. 
نگاه واحد تبدیل نشوند، بدون شک روند اصالح 
متعدد  چالش های  با  همچنان  انتخاباتی  نظام 

روبه رو خواهد بود.
پارلمانی  انتخاباِت  برگزاری   موضوع دوم، بحث 
داخلی  نزاع  یک  به  آهسته آهسته  که  است  کشور 
تبدیل می شود. در این مورد، هنوز موضع ریاست 
جمهوری و ریاست اجرایی مشخص نیست و با 

ادامۀ روند فعلی، احتمال این که افغانستان وارد فاز 
از  دور  شود،  سیاسی  مشروعیت  عدم  از  تازه یی 

انتظار نمی نماید. 
از فضای فعلی چنین استنباط می شود که ریاست 
برگزاری  به  چندانی  عالقۀ  کشور  جمهوری 
رییس  که  است  ممکن  ندارد.  پارلمانی  انتخابات 
از  ولی  باشد،  داشته  را  خود  دالیِل  جمهوری 
آن جایی که این دالیل را به صورت شفاف با مردم 
در میان نگذاشته، به گرمی بازارِ شایعه کمک کرده 
رییس جمهوری  که  دارند  باور  بسیاری ها  است. 
نمی خواهد انتخابات بعدی به زودی برگزار شود؛ 
می خواهد  آن  از  پیش  افراد،  این  باور  به  او  زیرا 
وضعیتی را به وجود آورد که بتواند در نتیجۀ آن، 
بیالنس فعلِی مجلس را برهم زند و افراد بیشتری 
وارد  مختلف  والیات  از  را  خود  هواداراِن  از 

پارلمان سازد. 
 این که این تحلیل چه قدر درست است، نمی توان 
در مورد آن قضاوِت قطعی کرد؛ ولی قراین بیانگِر 
به صورِت  که  دارند  وجود  دست هایی  که  آن اند 
تعمدی از برگزاری انتخابات جلوگیری می کنند. 

این میان، موضع گیری های کمیسیون های  البته در 

انتخاباتی نیز قابل توجه است. کمیسیون انتخابات 
از  انتخاباتی  مشکالت  ایجاد  دلیل  به  زمانی  که 
حاال  دارد،  نگه  بلند  را  سرش  نمی توانست  شرم 
روز  هر  و  گرفته  قرار  منتقد وضعیت  جایگاه  در 
ضرب االجل صادر می کند که دولت نباید در مورد 

برگزاری انتخاباِت آینده بی تفاوت باشد. 
دو  نیز  مجلس  اعضای  میان  در  دیگر،  جانب  از 
پایان  از  پس  نهاد  این  کارِ  ادامه  سِر  بر  دسته گی 
نماینده گان در  از  آغاز شده و عده یی  پنجم  سال 
این صف قرار گرفته اند که ادامۀ کار مجلس پس 
به  نباید  و  است  غیرقانونی  شده،  تعیین  معیاد  از 
دنبال توجیه های فرا قانونی برای آن بیرون شد. اما 
در صف دیگر، افرادی نشسته اند که به ادامۀ کارِ 
مجلس پس از پایان دورۀ قانونی تأکید دارند و حتا 

برای آن توجیه های قانونی فراهم کرده اند. 
به هر حال، افغانستان در وضعیت بسیار خطرناکی 
قرار گرفته، به ویژه این که جامعۀ جهانی در حال 
ملی  وحدت  دولت  کارکردهای  از  شدن  مأیوس 

است. 
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انتخابات  دومِ  دور  روزی،  چنین  در  پیش  سال  یک 
برگزاری  زمان  شد.  برگزار  افغانستان  ریاست جمهوری 
برای  اساسی  قانون  که  بود  زمانی  انتخابات، خالف  این 
دور دومِ انتخابات قید کرده است. این انتخابات چندان از 
تقلب پُر بود که در تاریخ انتخاباِت جهان بی سابقه خوانده 

شد و  لقب »انتخاباِت گوسفندی« را به خود گرفت.
در این انتخابات، آقای اشرف غنی احمدزی و داکتر عبداهلل 
که  در صورتی  می دانستند.  برنده  را  دو خود  هر  عبداهلل 
انتخابات  دور  دو  هر  در  عبداهلل  داکتر  نگذریم،  حق  از 
به خصوص انتخابات 24 جوزا بیشترین آرا را از آِن خود 
کرده بود، اما مثلِث کمیسیون های انتخاباتی و آقای کرزی 
و تیم تحول و تداوم به شدت سعی کردند که انتخابات را 
به نفِع خود سامان دهند. در نتیجه، بعد از کشمکش ها و 
زدوبندهای فراوانی که صورت گرفت، عبداهلل و غنی در 
کنار هم به تشکیل دولت وحدت ملی پرداختند. اما از آن 
قانوِن  در خالی  افغانستان  که  می بینیم  اکنون  تا  روزگار 

اساسی پیش می رود.
عبداهلل  داکتر  توسط  انتخابات  نتیجۀ  که  فردای روزی  از 
رد شد و کمیسیون انتخابات هم نتوانست نتیجۀ نهایی را 
بعد از تفتیش غیرصادقانۀ آرا اعالم کند، دیدیم که قانون 
اساسِی کشور شکست خورد و نتوانست به جدال ها پایان 

دهد. 
با تشکیل دولت وحدت ملی به عنوان یگانه گزینه بر بنیاد 
توافق نامۀ سیاسی، شاهد شکسته شدِن سنگ قانوِن اساسی 
بودیم. این دومین عدول کالن از قانون اساسی و مبنا قرار 
گرفتِن متن توافق نامۀ سیاسِی در عوِض قانون اساسی بود. 
کابینه  تعیین  در  ملی  دولت وحدت  رویداد،  این  از  بعد 
با مشکل روبه رو شد و سرانجام دیدیم که کابینۀ دولت 
که قدرت سیاسی  به گونه یی شکل گرفت  ملی  وحدت 
و اقتصادی و نظامی را در دسِت یک قوم قرار داد و این 

عبوری دیگر از قانون اساسی شمرده شد. 
نشدن  برگزار  و  انتخاباتی  کمیسیون های  نشدِن  اصالح 
اساسی  قانونی  دیگِر  کالِن  شکست  پارلمانی،  انتخابات 
عنوان  به  نیز  انتخاباتی  کمیسیون های  حاال  است.  بوده 
عدول کننده گان از قانون اساسی شناخته شده اند و کارِ این 
کمیسیون ها بعد از این، هیچ ارزشی برای مردم افغانستان 

ندارد. 
عالی  شورای  اعضای  چندین سالۀ  ماندِن  باقی  سرپرست 
بوده  اساسی  قانون  شکسِت  دیگر  کشور،  عالی  دادگاه 

است.
اکنون هم تمدید کار مجلس نماینده گان افغانستان نشان 
می دهد که یک عمل خالِف قانون اساسِی دیگر در کشور 
جوازِ  که  دارد  نظر  در  جمهوری  ریاست  می دهد.  رخ 
کشور  عالی  دادگاه  از  را  نماینده گان  مجلس  کار  تمدید 
بگیرد که خود خالِف قانون اساسی است و چنین اقدامی 
منت  زیر  را  نماینده گان  مجلس  می تواند  این که  کنار  در 
قرار دهد، فرصت را برای تمدید حکومِت آقای غنی نیز 

مساعد  سازد. 
که  اکنون  تا  گذشته  سال  24 جوزای  از  هر صورت،  به 
قانون  افغانستان  که  بر می گیرد، می بینیم  در  را  یک سال 
اساسی را در چندین مرحله دور زده و دیده می شود که 
قانون اساسی کاربردش را در این مرحلۀ سیاسی از دست 

داده است.
و  غنی  آقای  به  بازهم  اساسی  قانون  به  بازگشت  حاال 
آیا می خواهند رونِد دور زدن ِ  عبداهلل مربوط می شود که 
قانون اساسی را به روند بازگشت به قانون اساسی تبدیل 

کنند. 
می توان  مجلس  کارِ  تمدید  با  باشد،  مثبت  پاسخ  اگر 
آن  بنیادِی  شکل  به  را  انتخاباتی  نهادهای  اصالِح  زمینۀ 
نماینده گان و شوراهای  انتخابات مجلس  بعد،  و  مساعد 
ولسوالِی کشور را برگزار کرد و رفته رفته قانون  گریزی های 
صورت گرفته را جبران نمود. اما در غیر آن، حکومت آقای 
غنی و عبداهلل در سراشیِب قانون گریزی و قانون شکنی، به 

حرکِت خود ادامه خواهد داد! 

از 24 جوزا تا 24 جوزا
یک سال دور زدن های قانون اساسی

البته فراموش نباید كرد كه ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، دو نگاه متفاوت به اصالح 

نظام انتخاباتی دارند. این دو نگاه تا زمانی كه به یک نگاه واحد تبدیل نشوند، بدون شک 

روند اصالح نظام انتخاباتی همچنان با چالش های متعدد روبه رو خواهد بود
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مقامات محلی در والیت های هرات و بدخشان می گویند 
که ده ها دانش آموز دختر مسموم شدند، وضعیت صحی 

برخی این دانش آموزان نگران کننده خوانده شده است.
اصیل الدین جامی، معاون والی هرات به خبرگزاری بخدی 
گفت که بیش از 90 دانش آموز لیسه دخترانه »استقالل« 
در منطقه باغدشت شهر هرات بر اثر تنفس یک نوع گاز 

ناشناخته مسموم شده اند.
آقای جامی می گوید که این دانش آموزان بین ۱2 تا ۱3 

سال عمر دارند. 
رویداد  این  افزود  هرات  والی  معاون  بخدی،  گزارش  به 
صبح امروز)دیروز( رخ داده است و به گفته او احتمال می 
رود، پخش گاز مایع از دکانی که در نزدیکی این مکتب 

قرار دارد، سبب بروز این حادثه شده باشد.
می  اما  هرات  معارف  سرپرست  سروری،  عزیزالرحمن 
گوید که این رویداد یک موضوع عادی نیست و او احتمال 
داد که افراد خاصی به گونه هدفمندانه اقدام به »گاز پاشی« 

این مکتب کرده باشند.
آقای سروری در این مورد از فرد یا گروهی نام نبرد اما 

گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده است.
به گفته او، شماری از دانش آموزان مسموم شده در حال 

حاضر در بیمارستان دولتی هرات بستری هستنند.
سروری گفت که دانش آموزان در برخی از ولسوالی های 
هرات مشکل امنیتی دارند، و او از مقامات امنیتی خواست 
که برای حفظ جان دانش آموزان و تامین امنیت مکاتب 

هرات وارد عمل شوند  
مایع  گاز  فروشنده  که  است  کرده  اعالم  هرات  پولیس 
نزدیک این مکتب بازداشت شده اما هنوز معلوم نیست که 

آیا او در این حادثه دست داشته است یا نه.
تحقیقات  که  گویند  می  پولیس  ماموران 
پیرامون چگونگی وقوع این حادثه آغاز شده 

است.
این دومین  تا کنون،  تعلیمی  از شروع سال 
آموزان در والیت  دانش  رویداد مسمومیت 

هرات است.
والیت  در  محلی  مقامات  حال،  همین  در 
بدخشان در شمال شرق کشور می گویند که 
دست کم 3۷ دانش آموز دختر لیسه ژارف 

ولسوالی شکی مسموم شده اند.
معارف  رییس  شمس،  اهلل  شمس  سید 

دانش  از  شماری  صحی  وضع  که  گوید  می  بدخشان 
والیت  مرکز  از  انها  او،  گفته  به  و  نیست  آموزان خوب 
هلیکوپتر  توسط  آموزان  دانش  این  که  کرده  درخواست 

برای درمان به شهر فیض آباد منتقل شوند.
این  مسمومیت  اصلی  علت  هنوز  که  گفت  شمس  آقای 
دانش آموزان مشخص نشده است و به گفته او، تحقیقات 

در مورد آغاز شده است.
والیت  امنیه  قوماندانی  امینت  آمر  حیدری،  داد  سخی 
بدخشان اما می گوید، گزارش های ابتدایی نشان می دهد 
که این شمار از دانش آموزان پس از پخش غیرعمدی مواد 

کیمیاوی در البراتوار این لیسه مسموم شدند.
رییس صحت  نور محمد خاوری،  داکتر  در همین حال، 
عامه والیت بدخشان می گوید که 3۷ دانش آموز دختر 
به کلینیک ولسوالی شکی منتقل شده و تحت درمان قرار 

گرفتند.
نیز مشمول  معلم  پنج  که حدود  گوید  می  آقای خاوری 

مسموم شدگان هستند.
او وضعیت برخی از بیماران را نگران کننده خواند و گفت 
که عالیم استرس، سرخی چشم، هذیان گویی و خنده در 

نزد دانش اموزان مسموم شده مشاهده شده است.
مسمومیت  از  خبرهای  تعلیمی،  سال  آغاز  با  ساله  همه 
دانش آموزان در بخش های کشور منتشر می شود، گفته 
می شود که در برخی این رویداد ها، مخالفان مسلح دولت 

دست دارند.
پیشتر، در سه رویداد، دانش آموزان دختر در والیت بامیان 
مسموم شدند، هنوز علت این مسمومیت مشخص نشده 

است.

تحصن نماینده گان بامیان و دایکندی 
در اعتراض به معرفی والی های این والیات

در دیدار رییس جمهور ترکمنستان با بان کی مون مطرح شد:

بحراِن افغانستان راه حل دیپلوماتیک دارد

در  بامیان  و  دایکندی  والیت های  نماینده گان 
والیت ها  این  جدید  والی های  معرفی  به  اعتراض 

دست به تحصن زده اند.
اشرف  دستور  به  محلی  ارگان های  اداره  اخیرا 
به جای  را  مرادی  غنی، رییس جمهوری معصومه 
عبدالحق شفق به عنوان والی دایکندی و طاهر زهیر 
را به عوض غالم علی وحدت به عنوان والی بامیان 

معرفی کرد.
والیتی  و شورای  پارلمان  در  دایکندی  نماینده گان 
در  والیت  این  جدید  والی  معرفی  به  اعتراض  در 
خیمه ای در برابر ساختمان والیت دایکندی متحصن 

شده اند.
نور اکبری، نماینده دایکندی در مجلس نماینده گان 
برای  کافی  تجربه  مرادی  خانم  که  است  گفته 

پیش برد امور والیت دایکندی ندارد.
او هشدار داده است که اگر حکومت وحدت ملی 
در مورد انتصاب خانم مرادی به این سمت تجدید 
نظر نکند، این امر پیامدهای خوبی نخواهد داشت.

والی  که  می کنیم  تصور  »ما  افزوده:  اکبری  آقای 
کارهای  تجربه  جوان،  خانم  یک  عنوان  به  جدید 
در  موجود  مشکالت  نمی تواند  و  ندارد  را  اداری 
از  نظر  تجدید  ما  خواست  کند.  حل  را  دایکندی 
سوی حکومت است و اگر این کار نشود،  مردم با 

والی جدید همکار نخواهند بود.«
و  دارد  دکتری  مدیریت  رشته  در  مرادی  معصومه 
پیش از این در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 

کار کرده است.

است  افغانستان  تاریخ  در  زن  دومین  مرادی  خانم 
که به عنوان والی معرفی می شود. پیش از او حبیبه 

سرابی والی بامیان بود.
تحصن در بامیان

اعضای  و  پارلمان  در  بامیان  والیت  نماینده  چهار 
شورای والیتی این والیت هم از چند روز پیش در 
این والیت  اعتراض مشابهی در خیمه یی در مرکز 

متحصن شده اند.
مجلس  در  بامیان  نماینده  شهیدانی  عبدالرحمان 

نماینده گان که در این خیمه متحصن است، گفته که 
طاهر زهیر پیشینه خوبی در بامیان ندارد.

آقای زهیر در گذشته در بامیان از فرماندهان نظامی 
حزب وحدت اسالمی به رهبری محمدکریم خلیلی 

بود.
به  دیگری  فرد  معرفی  خواستار  بامیانی  معترضان 

عنوان والی بامیان شده اند.

رییس جمهوری  و  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
افغانستان  در  امنیتی  بحران  دربارۀ  ترکمنستان 

بحث  و گفت  وگو کرده  اند. 
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در حاشیۀ سفر 
دوره  یی خود به کشورهای آسیای مرکزی گفته 
است که حل منازعات آبی در کشورهای منطقه، 

برنامۀ اصلی سفر او را تشکیل می دهد. 
  بان کی مون همچنان دربارۀ وضعیت افغانستان 
متوجه  کشور  این  آدرس  از  تهدیدهایی که  و 
آسیای مرکزی است، با رهبران این کشورها به 

بحث و گفت وگو پرداخت. 
رییس جمهور ترکمنستان در دیدار با بان کی مون 
را  افغانستان  در  موجود  بحران  که  است  گفته 
می توان با ابزار سیاسی و دیپلماتیک حل وفصل 

کرد.
جمهور  رییس  بردی  محمداف  قربانقلی 
ترکمنستان همچنین تاکید کرد: وضع اصالحات 
در ساختار سازمان ملل و شورای امنیت سازمان 
ملل متحد با توجه به شرایط جهان امروز یک 

امر ضروری می باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد به دانشگاه بین المللی 
علوم انسانی ترکمنستان رفت و پس از سخنرانی 
به وی عنوان دکترای افتخاری این دانشگاه اعطا 

شد.
و  اساتید  مقابل  در  خود  سخنرانی  طی  وی 
برخی  به  ترکمنی،  دانشگاه  این  دانشجویان 
میزان  کاهش  ویژه  به  امروز  جهان  مهم  مسائل 
توسعه  انسانی،  چالش های  بشر،  حقوق  فقر، 
رفاه  ایجاد  و  ثبات  و  صلح  برقراری  پایدار، 
دانش،  و  علم  بیشتر  فراگیری  بر  اشاره  انسانی 
نهادهای  توسعه  اجتماعی،  عدالت  برقراری 

مردمی و انسانی و مردم ساالری تاکید کرد.
پیش از این عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت 
وحدت ملی افغانستان در شهر دوشنبه با آقای 
از حضور  عبداهلل  کرد.  دیدار و گفت  وگو  مون 
فعال ملل متحد در افغانستان سپاس گذاری کرد 
و خواستار ادامۀ کمک های این سازمان با مردم 

افغانستان شد. 

دست کم ۱۴۰ دانش آموز دختر در هرات 
و بدخشان مسموم شدند

2۰ سرباز پولیس
 در موسی قلعۀ هلمند کشته شدند

مقامات محلی والیت هلمند اعالم کردند که در نتیجه حمله گروهی 
طالبان به نیروهای پولیس در شهرستان موسی قلعه والیت هلمند 20 

نفر از نیروهای پولیس کشته شدند.
امنیتی  نیروهای  هماهنگی  مرکز  مسوول  هوتک  اسماعیل  محمد 
والیت هلمند ضمن تأیید این خبر گفت که شب گذشته افراد طالبان 

به موسی قلعه در والیت هلمند حمله کردند.
زخمی  دیگر  نفر   ۱0 و  کشته  پولیس   20 این حمله  در  افزود:  وی 

شده اند.
عمر زواک سخنگوی والی هلمند نیز به رسانه ها گفت که درگیری 
ادامه  ساعت  چندین  برای  قلعه  موسی  پولیس  نیروهای  و  طالبان 

داشت.
زواک اذعان داشت: به علت شدت حمالت طالبان نیروهای پولیس 
مجبور به عقب نشینی شدند و گروهی نیز در محاصره طالبان قرار 

گرفتند.
سخنگوی والی هلمند تصریح کرد: در این درگیری به طالبان مهاجم 
اما در حال  آمار دقیق آن مشخص نشده است  اما  تلفاتی وارد شد 
حاضر منطقه مذکور تحت کنترل نیروهای امنیتی افغانستان می باشد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات پولیس برای بررسی چگونگی وقوع 
این حمله گروهی به موسی قلعه والیت هلمند آغاز شده است.

مسوولیت این حمله را گروه طالبان برعهده گرفته است.
ولسوالی  در  پولیس  پایگاه های  به  حمله  با  طالبان  نیز  گذشته  ماه 

»نوزاد« والیت هلمند ۱9 نفر از نیروهای پولیس را به قتل رساندند.
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بازی خونین و پیچیده ای که نزدیک به نیم 
قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان 
این  است.  نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت، 
بدان معنا نیست که پایاِن این بازی به زودی 
و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ 
این  پایان  که  شده  روشن  نکته  این  ولی 
و  شدت  رفته رفته،  و  گردیده  آغاز  بازی 
سرعت می یابد و باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 
موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد 
کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 
به  پیوند  در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و 
و  منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی،  مناسبات 
به  نه  که  جهانی ست  خانوادۀ  در  حضور 
یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی،  یک  عنوان 
پیش بینی )با تأکید بر تفاوت پیش گویی و 

پیش بینی( مطرح می شود.
این  از  بخش هایی  در  که  است  ذکر  قابل 
نوشته، پرسش هایی در ذهن مخاطب ایجاد 
می شود که عمدتًا با اشاراتی به بخش های 
ارایه  پاسخ ها  شد  خواهد  تالش  دیگر 
در  تنها  جامع،  تصویر  یک  ولی  شوند؛ 
صورتی به دست می آید که از آغاز تا پایان، 
واحد  تحلیِل  یک  عنواِن  به  نوشته  این  به 

نگریسته شود. 

اگر بپذیریم که داعش یک گروه خودجوش 
است و دست هیچ قدرِت بزرگی در ایجاد 
آن دخیل نبوده، واضحًا این گروه ظرفیت 
و توانایی این را نخواهد داشت که هم زمان 
از خاورمیانه تا آسیای میانه و در آن سو تا 
شمال  غربی افریقا، خالفتش را ایجاد کند 
و حتا اگر بپذیریم که این ظرفیت و توانایی 
آهسته آهسته ایجاد می شود، برای رسیدن به 
چنین هدفی، شاید داعش به یک قرن زمان 

نیاز داشته باشد. 
شماری هم به این باور استند که پاکستان 

نیروهای داعش را در این منطقه مدیریت 
خواهد کرد تا به منافع منطقه یی اش دست 
از  بخشی  به  هم  داعش  هم زمان،  و  یابد 
این  از  حاکی  تصور  این  برسد.  اهدافش 
در  پاکستان  دخالت  به  توجه  با  که  است 
افغانستان،  اخیر  دهۀ  چند  بحران های 
به  افغانستانی ها  میان  در  پاکستان  هیبت 
می کنند  گمان  که  است  رفته  بلند  حدی 
مانند  مدیریِت گروهی  این کشور ظرفیت 
که  داشت  توجه  باید  دارد.  هم  را  داعش 
داعش مانند گروه طالبان از مشتی آدم های 
تشکیل  جاهل  احساساتِی  درس نخواندۀ 
به دست  برای  پاکستان  دست بین  که  نشده 
همچنین،  باشد.  اسلحه  و  پول  آوردن 
طالبان  ایجاد  در  که  را  نقشی  پاکستان 
نداشته  داعش  گروه  ساختِن  در  داشت، 
است تا بتواند از عهدۀ کنترول و مدیریِت 

آن به در آید.
مانند  محلی  گروه های  از  برخی  این که 
داعش  از  ازبکستان،  اسالمی  جنبش 
دامنۀ  دارند  تالش  حاال  و  کرده  تبعیت 
فعالیت های شان را به شمال افغانستان و از 
آن طریق به آسیای میانه برسانند، به این معنا 
نیست که حتمًا باید دست پاکستان در این 
که  دالیلی  به  پاکستان  باشد.  دخیل  ماجرا 
قباًل اشاره شد، نگران تهدید امنیت و منافع 
تروریستی  گروه های  سوی  از  خود  ملِی 
است و حاال اگر زمینه، طوری مساعد شود 
که برخی از این گروه ها - از جمله جنبش 
اسالمی ازبکستان - پاکستان را ترک کرده 
و در پی ایجاد پایگاه در افغانستان باشند، 
یقینًا پاکستان با فراغ خاطر این را می پذیرد 
و حتا چنین حرکتی را تشویق هم می کند؛ 
ولی این به هیچ صورت نمی تواند مدیریِت 
ما   منطقۀ  در  پاکستان  سوی  از  داعش 

حساب شود.
دسِت  آلۀ  داعش  که  بپذیریم  اگر  اما 
این  طبیعتًا  و   – است  بزرگ  قدرت های 
باشند  متحدینش  و  امریکا  باید  قدرت ها 
- بازهم خطر حضور داعش در منطقۀ ما 

منتفی است.
در  داعش  حضور  که  دلیل  این  به  اول 
منافع  تهدید  معنای  به  واضحًا  ما  منطقۀ 
به  توجه  با  هرچند  است.  چین  و  روسیه 
تیره گی روابط غرب و روسیه بر سر مسالۀ 
اوکراین، شاید امریکایی ها از تهدید منافع 
ولی  نورزند؛  دریغ  منطقه  این  در  روسیه 
درست  منطقه  این  در  داعش  مانور  ساحۀ 
در خط قرمز منافع چین)همسایه گی سینگ 

کیانگ( خواهد بود و این برای چین قابل 
تحمل نمی تواند باشد.

پشت  معامالت  در  بزرگ  قدرت های 
منافِع  رعایت  به  مجبور  همواره  پردۀ شان، 
یکدیگر استند و حتا اگر گاهی در ظاهر در 
قضایای کوچک و یا در یک میزان اندک، 
در  نمی کنند،  رعایت  را  خود  طرِف  منافع 
پرهیز  خود  مقابِل  طرف  تحریک  از  واقع 
کرده و ریسِک رو در رویی با یکدیگر را 

قبول نمی کنند.
و  بپذیرد  را  ریسک  این  امریکا  اگر  حتا 
بخواهد با وجود آگاهی کامِل چین از این که 
غربی ها تالش دارند با زمینه سازی حضور 
داعش در سرحدات چین، به بی ثباتی این 
دردسرهایی  اقل  یا حد  کنند  کشور کمک 
برایش بسازند؛ چین این قدرت و ظرفیت 
جلوگیری  پروژه ای  چنین  از  که  دارد  را 
از  کند. باالخره داعش در سرحداِت چین 
چین  و  شود  وارد  می تواند  پاکستان  مسیر 
از طریق  با فشار دادن و چه  می تواند چه 
را  پاکستان  اقتصادی،  مشوق های  پیشکِش 
این پروژه، قناعت  از اجرای  به جلوگیری 

دهد.
داعش  مسیرهای حضور  این که  باالخره  و 
در افغانستان از ایران و پاکستان می گذرد. 
با  ایران که همین حاال هم دشمنی داعش 
در  گروه  این  با  عماًل  می داند،  را  شیعیان 
و  است  جنگ  داخل  عراق  از  بخش هایی 
در سوریه هم از حکومت آن کشور که با 
پس  می کند،  حمایت  است  درگیر  داعش 
اجازه  ایران  که  دید  نمی توان  دلیلی  هیچ 
بدهد داعش با عبور از خاکش خود را به 

افغانستان برساند.
چنان که  است.  پاکستان  دیگر  مسیر 
نگران  جداً  پاکستان  شد،  اشاره  قباًل 
موجود  گروه های  از  که  تهدیدهایی ست 
کشور  آن  متوجه  ما  منطقۀ  در  تروریستی 
داشته  عالقه  این که  به  رسد  چه  شده، 
یا اجازه دهد که یک گروه بزرگ تر  باشد 
برای  کنترول  )غیرقابل  کنترول  غیرقابل  و 
جای  خاکش  در  داعش  مانند  پاکستان( 
وجود  تضمینی  هیچ  که  حالی  در  بگیرد؛ 
به  را  نفوذش  نخواهد داشت وقتی داعش 
عالقه  و  تمایل  دهد،  توسعه  میانه  آسیای 
به اعمال سیطره بر پاکستان که یک قدرت 

هسته یی است، نداشته باشد. 
داعش  که  گفت  می توان  خالصه  گونۀ  به 
به  که  عربی  کشورهای  برای  طرحی ست 
گماِن اغلب چند دهه دوام خواهد کرد و 
هیچ تهدیدی از این گروه متوجه منطقۀ ما 

و به ویژه افغانستان نخواهد شد.
این که در حال حاضر بخشی از گروه های 
یا  کرده  بلند  را  داعش  بیرق  تروریستی، 
داعش  از  نماینده گی  به  گمنامی  آدم های 
برخی  مسوولیِت  و  می گویند  سخن 
می گیرند،  عهده  به  را  تروریستی  حمالت 
تبلیغاتی  است؛  تبلیغاتی  جنگ  یک  تنها 
در  فعال  تروریستِی  گروه های  به  هم  که 
افغانستان و پاکستان، سودش می رسد و هم 

به نحوی به داعش.
ما  منطقۀ  در  فعال  تروریستِی  گروه های 
داعش،  نشان  و  نام  گرفتِن  عاریت  با 
شبکۀ  یک  از  بخشی  را  خود  می خواهند 
و  بیم  و  بدهند  جلوه  وحشی تر  و  قوی تر 
داعش  و  نمایند  پخش  را  بیشتری  هراِس 
هم به نحوی از این که بدون هیچ هزینه یی 
است،  گرفته  باال  منطقه   این  در  شهرتش 
استقبال خواهد کرد و ُخرسند خواهد بود.

بیماری های عروقی داخل شکم
خون  شکم  داخِل  کوچک  رگ های  به  که  شکم  داخل  عروقی  بیماری های 
می شود،  روده  سیاه شدِن  باعث  که  داخل شکمی  نمی رسد، سکتۀ رگ های 
آن  از  بیمار  که  است  همراه  کردن  ترش  یا  درد  با  که  معده  زخم  همچنین 
شکایت دارد و حتا سوراخ شدن روده که ممکن است به دلیل زخم ایجاد 
شده باشد نیز از دیگر درد های شکمی جدی هستند که به بررسی دقیِق پزشک 

نیازمند است.

دردهای قاعده گی
گاهی دردهای قاعده گی نیز با دردهای شکمی اشتباه گرفته می شوند، درحالی که 
دردهای قاعده گی درد های داخل لگن است که معموالً خانم ها از زمان شروع 
داخل  کیسه های  یا  تخمدان ها  خورده گی  پیچ  اما  هستند.  مطلع  آن  پایاِن  و 
تخمدان ممکن است با درد های شکمی همراه باشد و کیست های تخمدانی 
هم به آسانی پاره می شوند و با ریزش خون به داخل حفره لگن و شکم ایجاد 

درد شدید می کنند که این دردها نیز نیازمند تشخیص و معاینۀ دقیق است.

آپاندیسیت
برخی درد های شکمی به درد های آپاندیسیت معروف اند که با دردهای شدید 
شکمی یا تب همراه هستند و به دلیل التهاب و عفونت ایجاد شده و ممکن 
است به دلیل ورم کیسۀ صفرا ایجاد شوند. همچنین عفونت پرده های داخِل 
شکم نیز باعث درد و تب می شود. آپاندیس زایده یي به طول ۱0 سانتي متر 
این زایدۀ کرمي شکل به رودۀ بزرگ وصل است و یک سِر  است، یک سر 
آن داخل حفرۀ شکم قرار دارد. گاهي این زایده در کودکان ملتهب و عفوني 
مي شود و از آن جا که بچه ها نمي توانند دقیقًا عالیم خود را بیان کنند، ممکن 
است آپاندیسیت در آن ها دیرتر تشخیص داده شود. اگر درد شکم کودک بیش 
از چهار ساعت طول بکشد، حتمًا باید به پزشک مراجعه و از خود درمانی های 

رایج در منزل مثل دادِن داروی مسکن خودداری کرد.

 سکته های قلبی
یکی دیگر از دردها که ممکن است به دردهای شکمی ارتباطی نداشته باشد اما 
ممکن است با شکایت از درد های شکمی به پزشک مراجعه شود، سکته های 
قلبی است. در بیماری های قلبی که با درد شکم همراه هستند، پزشک با معاینه 
شکمی  درد های  جمله  از  درد،  این  که  می شود  متوجه  قلب  نوار  گرفتن  و 

نیست.

درد عصبی
برخی دردهای دیگر با درد های شکمی اشتباه گرفته می شود مثل دردهای زونا 
و شکسته گی استخوان که با دردهای شدید همراه است و باید پیراهن بیمار 
باعث  این ویروس  بیماران دچار زونا،  معاینه شود. در  فرد  باال زده شده و 
عفونت در اعصاِب حسی شده و منجر به درد عصبی  در ناحیۀ شکم می  شود. 

درد کمر، اولین عالمت زونا و بعد از آن بثورات پوستی است.

منبع: مجلۀ سیب سبز
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بخش دوم و پایانی

درد هـای شکـمی را 
جـدی بگیـرید!

بخش سی  ودوم

فهيم دشتی

بـــــــــــــــــازیپــــایـــان 



نخستین بار است که مالقاتش می کنم. هنوز آخرین ضربۀ 
ساعت دیواری طنین انداز است که وارد اتاق می گردد و 

خودش را معرفی می کند:
ـ من احمدظاهر هستم.

از وقت شناسی اش خوشم می آید و می گویم:
شما ارزش وقت را دریافته اید.

پاسخ می دهد:
ـ نه چندان، ]اما[ می کوشم وعده خالف نباشم!

تشکر  با  او  و  می کنم  تعارفش  را  چوکی ها  از  یکی 
می نشیند. قبل از این که گفت وگویم را با او شروع کنم، 
لحظه یی دقیق تر از نظر می گذرانمش؛ قامتش متوسط و 
صورتی کشیده و آرام دارد. چشمانش در زیر ابروهای 
عوض  حالت  خاصی  درخشِش  با  پیوسته اش  به هم 
لباس  آن که  با  گیراست.  و  ثابت  نگاهش  و  می کند 
ساده به تن دارد، شیک و باسلیقه به نظر می آید. حالِت 
شتاب زده گی دارد و هر لحظه به ساعتش نگاه می کند. 

می پرسم: مثل این که خیلی عجله دارید؟
می گوید: نیم ساعت بعد باید در استدیوی موسیقی برای 

ثبت چند آهنِگ تازه ام حاضر باشم.
من به خاطر این که زیاد وقتش را نگیرم، از او می پرسم که 

دربارۀ خودش، زنده گی اش و هنرش صحبت کند.
لحظه یی به فکر فرو می رود و نگاهش را به سقِف اتاق 
از  را  گذشته  خاطرات  می خواهد  این که  مثل  می دوزد. 
زدن  حرف  به  شروع  کشد،  بیرون  اندیشه اش  زوایای 

می کند:
و  حادثه  داشته ام،  بی سروصدایی  و  آرام  زنده گی  ـ 
ماجرایی را سراغ ندارم که به درد گفتن و نوشتن بخورد. 
عالقه  همین  و  داشتم  عالقه  موسیقی  به  ُخردسالی  از 
باعث شد که خانواده ام زمینۀ انکشاف و پرورش استعداد 

هنری ام را مساعد گرداند.
چه  شنیدید،  رادیو  از  را  صدای تان  اول  بار  برای  وقتی 

احساسی به شما دست داد؟
یک  با  همراه  غرور  کمی  با  خودم  از  رضایت  احساس 
آرزو، آرزوی این که بتوانم هنرمند شوم و استعدادم را در 

خدمِت هنر و در خدمت مردم قرار دهم.
تا اکنون چند پارچه موسیقی را به آوازتان در رادیو ثبت 

نموده اید و بهتریِن آن از نظر خود شما کدام است؟
در  من  آواز  به  جاز  موسیقی  پارچه  اکنون چهل وپنج  تا 
رادیو افغانستان ثبت گردیده و بیشتر از پانزده پارچه هم 
خاصی  نظِر  آن ها،  بهترین  مورد  در  اما  دارم.  ثبت  آمادۀ 
ندارم. به نظر من، همۀ آن ها خوب اند. هر هنرمند دیگر 
هم اعم از نویسنده، شاعر، نقاش و موزیسین همین طور 
و  زیبا  خودش  نظر  به  هنرمند  یک  اثرهنری  هر  است. 
بی عیب است. ولی واقعیت را باید از زبان دیگران شنید. 
تعیین  را  هنرمند  یک  کارِ  ارزش  می توانند  خوب  مردم 

کنند.
در موسیقی، شاگرد چه کسی بوده اید و کی بیشتر در 

راه بارور شدِن استعدادتان کمک نموده است؟
کمی  با  من  اندیشۀ  و  ذوق  کس.  هیچ  بگویم  می توانم 
استعدادی که به زعم دیگران در وجود من یافت می شود، 

رهنمایم بوده اند. البته کسانی هم در این راه مرا همراهی 
نموده اند که من مخصوصَا در این جا از ننگیالی جان نام 
می برم. ننگیالی در قسمت کمپوز آهنگ های من زحمت 

زیادی کشیده است. من واقعًا از او متشکرم.
آهنگ های  این است که  بر  را عقیده  اشخاص  بعضی 
اجرا  آماتور  گروه های  و  شما  آوازِ  به  که  جازی 
خوانده  که  است  غربی  آهنگ های  کاپی  می گردد، 
می شود و نقش کمپوزیتور در آن هیچ است. نظر شما 

در این مورد چیست؟
کلمۀ »کاپی« در این جا مفهوم واقعی را افاده نمی کند. ما 
و  درآمیزیم  هم  با  را  شرق  و  غرب  موسیقی  می کوشیم 
این  در  من  بگویم  باید  خودستایی  بدون  و  دهیم  آشتی 
کاری  ارزش  مورد  در  بوده ام.  دیگران  از  پیش قدم تر  راه 
موسیقی   نوع  دو  اختالط  که  می گردم  یادآور  کمپوزیتور 
آن ها  کدام  اصالت هیچ  آن که  بدون  با هم،  متضاد  کاماًل 

کاهش یابد، چیزی باالتر از هنر است.
حاال که صحبت کمپوزیتور در میان است، لطفًا بگویید 
شاعر،  تن:  سه  این  از  خوب  آهنِگ  یک  ترتیب  در 
حساس تری  نقش  کدام یک  خواننده  و  کمپوزیتور 

دارند؟
به نظر من کمپوزیتور.

کار کدام کمپوزیتور به نظر شما باارزش است؟
باید بگویم که در کشور ما هنوز امکانات مساعدی برای 
خیلی  یا  و  ندارد  وجود  موسیقی  انکشاِف  و  پیشرفت 
نبودن روش  کم وجود دارد. کمبود آالت موسیقی، عام 
نوتیشن در موسیقی و کمبود استاد و معلم موسیقی همراه 
با تعصِب برخی از مردم در مورد هنر و هنرمند، همیشه 
شده  زمینه  این  در  استعدادها  شدن  شگوفا  بزرِگ  مانع 
اکنون تعداد آهنگ سازان خوِب ما  است. چنان که همین 
از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند که من به کار 
همۀ آنان احترام می گذارم ولی استاد سرمست، ننگیالی و 

فرخ افندی را بر دیگران ترجیح می دهم. 
خود شما هم تا اکنون آهنگ ساخته اید؟

من در مسافرت هایی که به هند داشته ام، در رشتۀ نوتیشن 
به طور خصوصی تحصیل نموده ام و چند آهنگ را نیز به 
آهنگ  از  آن جمله می توان  از  که  همین روش ساخته ام 

»خواب از چشمانم ربودی« یاد نمود.
شعر این آهنگ از کیست؟

از خودم.
شما شعر هم می گویید؟

به  می کوشم  اوقات  بعضی  ولی  ندارم،  شاعری  ادعای 
این  و  بدهم  کلمات، شکل  با  را  احساس خودم  نحوی 
شکل را با آهنگی که برایش می سازم، کامل نمایم. البته در 
این قسمت آقای نبیل غمین همکار صمیمی من می باشد.

آقای غمین شاعر است؟
هنر  به  و  دارد  خوبی  شعرِی  درک  ولی  نیست  شاعر 

موسیقی نیز خوب وارد است.
هنرهای  از  آوازخوانی  ضمن  که  فهمیدم  حاال  تا 
شاعری و کمپوزیشن هم بهره یی دارید، ولی در مورد 
نواخته  را  آالتی  چه  نگفتید.  چیزی  نوازنده گی تان 

می توانید؟
آکوردیون، توله، فلوت، آرگن، پیانو، َمَدم و موتور آرگن 

را نواخته می توانم.
در  موسیقی  انکشاف  راه  سهل ترین  شما،  نظر  به 

افغانستان کدام است؟
فراهم آوری  پرورش،  قابل  استعدادهای  جمع آوری 
اکادمیک،  و  حرفوی  تحصیالت  برای  مساعد  زمینه های 
تشویق  زیاد،  پیمانۀ  به  موسیقی  آالت  نمودن  فراهم 
هنرمندان واقعی و تأمین زنده گی هنرمند. این ها می توانند 

زمینه های رشد و انکشاف موسیقی را فراهم آورند.
داشته  نقشی  اکنون چه  تا  زمینه  این  در  افغانستان  رادیو 

است؟ 
یک تعداد  جمع آوری  قسمت  در  مخصوصًا  رادیو  نقش 
آهنگ های فلکلوریک مثبت و خوب بوده است؛ ولی نه 
به اندازۀ کافی. این را باید بگویم که از رادیو انتظاراتی 
هست که قسمًا به علل نداشتن بودجۀ کافی و پرسونل 
ولی  نمی تواند.  برآورده شده  دیگر  و آالت و مشکالتی 
است  شدن  برآورده  قابل  چشم داشت ها  این  از  قسمتی 
و جلوگیری  آماتور  گروه های  و  موسیقی دانان  که جلب 
از راکد ماندِن استعدادها در همین زمینه را مثال می آورم.

غالبًا دیده می شود که اشعار و تصنیف هایی که توسط 
از نظر شعری  از خواننده گان خوانده می شود،  بعضی 
ندرتًا شعر خوبی هم  اگر  و  است  بی ارزش  و  ُسست 
کمپوز گردد، خواننده آن را غلط می خواند. به نظر شما 

برای رفع این نقیصه چه می توان کرد؟ 
در  موسیقی  صالحیِت  با  کمیتۀ  یک  آوردن  وجود  به 
تشکیل رادیو افغانستان و نظارت و کنترول دایمی اعضای 
این کمیته بر اشعار و آهنگ ها می تواند این نقیصه را رفع 

کند. 
از خود حرف بزنید، شما تصنیف های عاشقانه را خیلی 
در  عشق  که  بگویید  می خوانید،  پُراحساس  و  خوب 

زنده گی شما چه نقشی داشته است؟
داشته  دیگر  هنرمند  هر  زنده گی  در  که  را  نقشی  همان 
است. من هر وقت شعری سروده ام، هر وقت که سازی 
را نواخته ام و هر وقت که ترانه یی را از حنجره ام بیرون 
کی؟  عاشق  اما  بوده ام.  عاشق  احساسم  تمام  با  کرده ام، 
عاشق چی؟، شاید تعجب کنی؛ عاشق خود عشق، عاشق 
هیچ وقت  که  می کنم  اعتراف  طبیعت!  عاشق  و  زنده گی 
کسی به صورت مشخص در دِل من و احساِس من نبوده 

است.
حاال چه طور؟

من،  زنده گی  شریک  و  کرده ام  ازدواج  من  هست،  حاال 
صاحب قلب و احساِس من است.

از سرگرمی های تان بگویید، ساعات فراغِت خویش را 
چه طور می گذرانید؟

با مطالعه و تماشای فلم های خوب، البته اگر فلم خوبی 
در سینماها به نمایش گذاشته شود.

اکنون دیده اید، کدام است و کار  تا  را که  فلمی  بهترین 
کدام هنرپیشه و اکتور را خوب تر از دیگران می دانید؟

فلم ها روی  این  »داکتر ژیواگو« و »قصۀ عشق«.  فلم  دو 

احساس من اثر زیادی گذاشته اند و من مفهوم واقعی و 
عمیِق سینما را با همین دو فلم دریافته ام.

و  شناخت  برای  شما  نظر  به  است،  سینما  از  صحبت 
تعیین مقدار ارزش کارِ یک هنرپیشۀ سینما چه معیاری 

وجود دارد؟
و  باشد  تصنع  از  خالی  و  طبیعی  هنرپیشه،  بازی  این که 
بتواند حاالت روحی و انفعاالِت درونی را در چهرۀ خود 

منعکس سازد.
کسانی  چه  شما  نظر  به  سینما  هنرپیشه گان  بهترین 

هستند؟ 
کرک دوگالس، دین مارتین، زینت امان و پیتاسلر کمیدین 

موفق سینمای امریکا.
هنرپیشه گان مورد نظرتان را گفتید، خواننده گان و شعرای 

مطلوِب خود را هم معرفی کنید!
من از میان خواننده گان به صدای »اندی ویلیامز« خوانندۀ 
امریکایی و »کِشور کمار« خوانندۀ هندی بیشتر عالقه دارم 
و غالبًا به آوازشان گوش می دهم. از میان شعرای معاصر: 
لطیف  طهوری،  ناصر  ایران،  فقید  شاعر  معیری  رهی 
ناظمی و محمود فارانی را بیشتر از دیگران دوست دارم.

کار  چه  آینده  در  می خواهد  دل تان  بپرسم  می توانم 
کنید؟ 

بلی، گرچه من تحصیالتم را در رشتۀ تعلیم و تربیه در 
بیشتر  اما  پایان رسانیده ام  به  بمبئی  و  کابل  پوهنتون های 
من  هنر  این که  شرط  به  البته  باشم  هنرمند  دارم  دوست 

مورد قبول مردم قرار گیرد. 
مردم شما و آوازتان را دوست دارند، از این بابت اطمینان 

داشته باشید. 
مردم  تشویق  و  محبت  حساب  به  را  این  و  می دانم، 

می گذارم نه هنر خودم!
وظیفۀ  یعنی  می کنید،  کار  چه  حاال  که  نگفتید  خوب 

شما چیست؟
قرار  می گیرم.  آماده گی  عسکری،  مقدس  خدمت  برای 

است شامل کورس احتیاط شوم. 
خدمت  و  ملی  وظیفۀ  این  پیشبرد  در  را  شما  موفقیت 
نگفتید که در دورۀ  را  این  آرزو می کنم؛ ولی  مقدس 
ادامه می دهید  به فعالیت های هنری خود  عسکری هم 

یا خیر؟
نگردد،  اصلی  وظیفۀ  مانع  من  فعالیت  و  بتوانم  اگر 

می کوشم رابطه ام با رادیو قطع نگردد.
اگر خسته نشده اید، اجازه بدهید آخرین پرسشم را طرح 

نمایم.
ـ خواهش میکنم.

بهترین و بزرگترین آرزوی شما چیست؟
اندیشه یی  به  و  می کند  ]خوانندۀ حنجره طالیی سکوت 
ژرف و عمیق فرو می رود. حالت نگاهش عوض می شود 
می بندد.  نقش  چهره اش  در  به آرامی  اندوه  از  موجی  و 
اما  بگوید،  چیزهایی  می خواهد  دلش  می کنم  احساس 
با  این بار  و  می کنم  تکرار  را  سوالم  دوباره  نمی تواند. 
صدایی آرام تر از قبل و با لحن غم انگیز شروع به حرف 
زدن کرده می گوید:[ من عمر کم و تجارب و خاطراِت 
از  زیادی  است که سال های  آن  دارم. علتش هم  زیادی 
عمرم را در سفر گذشتانده ام. از کشورهای هند و پاکستان 
تا کشورهای اروپای شرقی و امریکا و ایتالیا و فرانسه و 
انگلستان و استرالیا همه جا را چند دفعه دیده ام. در این 
کجایی  هر  در  انسان  که  گشته ام  متوجه  سیاحت  و  سیر 
که باشد و در هر موقفی که قرار گیرد و در هر شرایطی 
نمی تواند  باشد،  بیگانه  غم  از  نمی تواند  ببرد،  به سر  که 
همیشه  کند.  درک  آن  واقعی  مفهوم  به  را  خوشبختی 
را  انسان  آسایش روحی  که  است  زنده گی  در  چیزهایی 
سلب می کند و من نهایِت آرزویم را در این می بینم که 

یک روز شاهد خوشبختی انسان ها باشم.
این خوشبختی چه گونه می تواند به وجود آید؟

به وسیلۀ صلح دایمی، دوستی و تعاون تمامی انسان ها.
کنم که  را طرح  بازهم پرسشی  زمینه  این  می خواهم در 
می اندازد.  طنین  اتاق  در  تلیفون  زنگ  صدای  ناگهان 
گوشی را برمی دارم و خودم را به مخاطِب ناشناس معرفی 

می کنم. می پرسد:
ـ احمدظاهر این جاست؟
می گویم بلی، فرمایش؟

ـ بی زحمت بگویید آرکستر رادیو افغانستان در استدیوی 
ثبت موسیقی در انتظارش می باشد!

به این ترتیب، احمدظاهر از جایش برمی خیزد و می گوید: 
گفتنی های دیگر بماند برای آینده!

دستش را به گرمی می فشارم و خدانگهدار می گویم. او تا 
چند لحظۀ دیگر باید در استدیو حاضر باشد.

مجلۀ پشتون ژغ، جوزای سال 1351
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مردم می توانند 
ارزش کاِر

یک هنرمند را 
تعیین کنند

گفت وگویی کوتاه با احمدظاهر
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تاریخ برگزاری انتخابات...
۱0 اجالس دارد؛ ما فعاًل در اجالس نهم سال پنجم قرار 
داریم و هنوز یک اجالس ما باقی مانده است؛ اما متاسفانه 
ما خود باالی خود قضاوت می کنیم که غیرقانونی هستیم«.

زمان  که  خواست  حکومت  از  دیگر  بار  ابراهیمی  آقای 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را مشخص کند.

برخی نماینده گان دیگر نیز بر ادامه کار مجلس تا برگزاری 
انتخابات تاکید ورزیدند.

شکریه بارکزی گفت: » انتقاد شدید دارم نسبت به کسانی 
می کنند؛  تعبیر  خود  زعم  به  را  اساسی  قانون   83 ماده  که 
سال  سرطان  اول  در  را  کارش  هم  مجلس  پانزدهم  دورۀ 
پنجم ختم نکرد، دوره شانزدهم )همین دوره( نیز در اول 
اول  در  را  کار  ما  حاال  که  نکرد  آغاز  کارش  به  سرطان 

سرطان خاتمه دهیم«.
دوره کنونی مجلس، بیش از چهار ماه تاخیر به کارش آغاز 

کرده است.
خانم بارکزی افزود: مجلس صالحیت برگزاری انتخابات را 

ندارد و مقصر هم نیست.
از سویی دیگر، برخی بگومگوهایی وجود دارد که پارلمان 

توسط فرمان تقنینی رییس جمهور به کارش ادامه دهد.
فرمانی  پارلمان  گفت:  خصوص  این  در  بارکزی  شکریه 
شود  تعطیل  پارلمان  که  صورتی  در  شود،  نباید  و  نیست 

صالحیت خود را به کی محول کنیم؟
مجلس،  کار  ادامه  خصوص  در  نماینده گان  دیدگاه های 
کار  سرطان  اول  در  که  می گویند  شماری  است.  متفاوت 
مجلس ختم می شود و شماری هم بر قانونی بودن ادامۀ کار 

مجلس تأکید می ورزند. 
به  کرد:  خاطرنشان  نیز  مجلس  عضو  دیگر  رامین  عبیداهلل 
ادامه  در خصوص  یا حکومت  و  عالی  دادگاه  اینکه  جای 
کار مجلس تصمیم بگیرد؛ باید خود مجلس با جمع آوری 
دیدگاه مخالف و موافق به نتیجه برسد که کارش را ادامه 

دهد.
آقای رامین همچنین یادآور شد که مجلس باید به حکومت 
هشدار دهد تا در ظرف یک هفته، تاریخ انتخابات پارلمانی 

را مشخص کند.
بر اساس قانون اساسی، دوره کاری مجلس در اول سرطان 
اعضای  معرفی  و  انتخابات  برگزاری  از  پس  پنجم،  سال 

جدید به پایان می رسد.
تا  باید  کنونی  که مجلس  نماینده گان می گویند  از  بسیاری 
زمان برگزاری انتخابات و معرفی اعضای جدید به کارشان 

ادامه دهد در غیر آن، خالی قدرت به وجود می آید.

علی پارسا
امروز 24 جوزا است. سال گذشته درست در چنین 
روزی، ما شاهد یکی از سرنوشت سازترین رویدادهای 
انتخابات  دوم  دور  بودیم؛  کشور  در  دموکراتیک 
ریاست جمهوری در 24 جوزای ۱393، همان اتفاق 
بزرگی ست که مسیر سیاست و جامعۀ ما پس از سال 
20۱4 میالدی را رقم زد. این رویداد تاریخی هرچند 
برخالف انتظار مورد دستبرد قرار گرفت و سرنوشت 
سیاسی جامعۀ ما را دست کم برای مدتی به ُکما برد، 
اما درس های زیادی هم برای ما و آینده گاِن ما به جا 
و  سیاست  مخدوش  چهرۀ  که  درس هایی  گذاشت؛ 
قدرت در کشور را بیش از پیش بر جامعه نمایان کرد 
و اگر حافظۀ ضعیِف جامعه یاری کند، این درس ها 
الاقل در سال های نزدیک اجازۀ تکرار چنین سناریوی 

تراژیکی را نخواهد داد.
سخن از انتخابات است. سخن از مکانیسِم دموکراتیِک 
مشخصی است که در سایر جوامع راه سعادت را پیش 
روی مردم می گشاید؛ اما درست وقتی پا به افغانستان 
می گذارد، رنگ و بوی خون و جنون به خود می گیرد. 
گذشته  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  دومِ  دور 
انتخابات و دموکراسِی  به خوبی و درستی این خوی 
به خوبی  انتخابات  این  نمایش گذاشت.  به  را  افغانی 
نشان داد که ماهیِت سیاست در افغانستان درست مانند 
دریای کابل است که علی رغم نام زیبایش، جویچه یی 
از فاضالب و کثافات بیش نیست. انتخاباتی که مردم 
ما با انگشت دادن ها و سر دادن ها از آن صیانت کردند، 
دیده شد که در آخر بازیچه یی بیش به دست برخی ها 

نبوده است.
انتخابات 24 جوزای سال گذشته، نمایش موج فساد 
و قدرت طلبی و زیاده خواهی در جامعه یی بود که تازه 
به دموکراسی به عنوان راه حِل عبور از جنگ و منازعه 
که  بود  نمانده  چیزی  اما  این  وجود  با  می کرد.  نگاه 
همین موج خانمان سوز، دامِن دموکراسی نوپا و جامعۀ 
که  نیست  دهد. شکی  آتش  کام  به  را هم  خسته مان 
بدون پادرمیانی جامعۀ جهانی در انتخابات پُر از تقلب 
سال گذشته، بعید بود که کشور از زیر بار سنگیِن آن 
کمر راست کند و دوباره راه نیمه رفته را از سر گیرد. با 
وجود حضور جامعۀ جهانی هم دیده شد که راه حلی 

جز تن دادن به یک اژدهای دو سر تحت نام حکومت 
وحدت ملی ممکن نبود. همین بود که مصلحت بار 
دیگر بر واقعیت ها پیروز شد و نه تنها بر شفافیت و 
عدالت، که بر قانون اساسی و همۀ ارزش های ملی پا 

نهاده شد و حکومت وحدت ملی ظهور کرد.
حکومت وحدت ملی به عنوان راه حل )نه راه حق!( 
هرچند الگوی کارامد مدرنی در جوامع متکثر از نظر 
قومی و مذهبی است، اما همین که به وادی سیاست در 
افغانستان پا گذاشت، چیزی جز تنش و تشنِج مضاعف 
بازهم  شاید  آن  علت  نگذاشت.  نمایش  به  خود  از 
سیری ناپذیِر  عطش  و  زیاده خواهی  همان  در  ریشه 
سراِن آن داشت که نه تنها به اصل وحدت ملی، بلکه 
این  برای شان  نداشتند و  پای بندی  به دموکراسی هم 
مفاهیم نه دغدغۀ خاطر، که لغلغۀ زبانی بیش نبود. این 
بود که توافق نامۀ حکومت وحدت ملی هم درست از 
فردای تشکیل این حکومت به خاطره ها سپرده شد و 

هیچ گاه جامۀ عمل نپوشید.
انتخاباتی«  نظام  »اصالح  امر  بی تردید  میان  این  در 
از  پارلمانی«  نظام  به  کنونی  ریاستی  نظام  »تغییر  و 
که  بود  جدید  حکومت  مأموریت های  مهم ترین 
آن ها  دربارۀ  عملی یی  اقدام  هیچ  کنون  تا  متأسفانه 
سبب  سهل انگاری ها  همین  است.  نگرفته  صورت 
چالش  با  امروز  کشور،  سیاسی  نظام  که  است  شده 
انتخابات  شود.  روبه رو  مقننه  قوۀ  مشروعیت  عدم 
به کلی  آن  پروندۀ  کنون  تا  می بایست  که  پارلمانی یی 
بسته می شد و در این روزها نماینده گان جدید مردم 
ندانم کاری های  به علت  به مجلس معرفی می شدند، 
حکومت وحدت ملی و فساد و ناکارایی کمیسیون های 
انتخاباتی بالتکلیف مانده است. از سوی دیگر برای 
تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به 
پارلمانی هم بر اساس موافقت نامۀ حکومت وحدت 
ملی، قرار بر این بود که رییس جمهور پس از مراسم 
تحلیف، به مشورۀ ریاست اجرایی، کمیسیونی را به 
اساسی تشکیل  قانون  تعدیل  پیش نویس  تهیۀ  منظور 
دهد و پس از پایان کار این کمیسیون، لویه جرگه یی 
به هدف اعمال این تعدیالت و تغییر نظام فراخوانده 
شود. به این ترتیب، در مدت دو سال پس از توافق بر 
سر این موافقت نامه و تشکیل حکومت وحدت ملی، 

نظام پارلمانی با حضور صدراعظم اجرایی جای نظام 
ریاستی کنونی را بگیرد. در همین راستا قرارِ دیگر بر 
این بود که پس از مراسم تحلیف رییس جمهور غنی 
با تأیید داکتر عبداهلل، فرمان تشکیل کمیسیون اصالح 
کردن خالهای  پر  با  تا  کند  را صادر  انتخاباتی  نظام 
طعم  افغانستان  دیگر  بار  انتخاباتی،  نظام  در  موجود 
که  نشود  مجبور  و  نچشد  را  انتخاباتی  بحران  تلخ 
برای عبور از بحران، بار دیگر با تن دادن به حکومتی 
تا  اما  این وجود  با  بکشد.  را سر  تحمیلی جام زهر 
کنون نه خبری از کمیسیون اصطالح نظام انتخاباتی 
به گوش می رسد و نه هم از کمیسیون تعدیل قانون 

اساسی.
همان طور که برخی از کارشناسان حقوقی می گویند، 
با ادامۀ کار مجلس نماینده گان پس از این، مشروعیت 
آن ها هم با پرسش جدی مواجه خواهد شد و به این 
درجه دوم  مشروعیت  نوع  از  را  آن  می توان  ترتیب 
خواند. حکومت وحدت ملی هم شکی نیست که با 
تأسیس بر مبنای یک توافق نامۀ سیاسی، از مشروعیت 
الزم در کشور برخوردار نیست و در نتیجه، مشروعیت 
آن را هم می توان درجه دو نامید. در آن  سوی دیگر، 
نظام  اساس  بر  کنون  تا  که  هم  کشور  قضاییۀ  قوۀ 
اولی  و  الزم  مشروعیت  از  می شده،  اداره  سرپرستی 
کنونی  دولت  در  آن چه  نتیجه،  در  نیست.  برخوردار 
به وضوح قابل رویت است، مشروعیت نیم بند قوای 
سه گانه در آن است که خود به خود زمینۀ ناکارامدی 

را فراهم می سازد.
در  افق روشنی  که هیچ  آن جا  از  دیگر  آن سوی  در 
ندارد،  وجود  نامطلوب  وضعیت  این  از  گذار  برابر 
چندان خوشبین  نظام  این  آیندۀ  به  کل  در  نمی توان 
با عزم راسخ و  اگر  بود. حکومت وحدت ملی حتا 
ارادۀ آهنین هم پا به میدان بگذارد، بازهم بسیار عقب 
مانده است. این ضعف ها همه و همه میوه های همان 
سال  جوزای   24 انتخابات  در  که  زهری ست  جام 
گذشته به ما خورانده شد. امید می رود که حکومت 
کنونی هرچند برآمده از دل چنین انتخاباتی است، اما 
با درس هایی که همۀ مردم و شهروندان کشور از آن 
به  انتخابات گرفته اند، هرگز به فکر تن دادِن دوباره 

چنین سناریویی نشوند!

معاون  محقق  محمد  سوی  از  عاصم،  محمد  انجنیر 
ریاست اجرایی به حیث والی پروان معرفی شد. 

مقر  در  مناسبت  همین  به  دیروز  مراسمی که  در 
بزرگان،  از  تن  ده ها  بود،  شده  برگزار  پروان  والیت 
شخصیت های سیاسی، فرماندهان سابق جهادی، زنان 

و جوانان حضور داشتند. 
محمد محقق معاون ریاست اجراییه حکومت وحدت 
ملی در این مراسم از زحمات شش ساله دگر جنرال 
وتشکر  تقدیر  پروان  والیت  در   سالنگی  عبدالبصیر 
کرد و برای انجنیر محمد عاصم والی جدید آرزوی 

موفقیت نمود.
نادر  عدلیه،  وزیر  انور  بصیر  داکتر  مراسم،  این  در 
ارگان های محلی،  پالیسی ریاست مستقل  یما معاون 
نمایندگان مردم در شورای والیتی پروان نیز حضور 

داشتند .

عبداهلل  داکتر  به  نزدیک  چهره  های  از  عاصم  انجنیر 
عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می  باشد. 

ملی)جریان  ائتالف  عضویت  بدین  سو،  سال ها  از  او 
تحت رهبری داکتر عبداهلل( را بر عهده داشته است.
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جهان برنامه یی برای تجهیز...
ستاد ارتش در امور نیروهای هوایی اظهار داشت که آنان 
در بخش حمایت نزدیک با مشکالتی روبرو می باشند که 

به زودی این مشکالت رفع خواهد شد.
جنرال دوران خاطرنشان کرد که تجهیز نیروهای هوایی به 
جنگنده های پیشرفته، از ابتدا در برنامه های جامعه جهانی 
نبوده و نیست و باید رهبران حکومت وحدت ملی برای 

حفظ حریم هوایی کشور در این باره تصمیم بگیرند.
چند  از  کشور  ملی  ارتش  هوایی  نیروهای  وی،  گفتۀ  به 
سال بدین سو در بخش های زیربنایی، آموزش و پرورش 

و تجهیزات پیشرفت هایی خوبی داشته اند.
در همین حال، جنرال افضل امان رییس اوپراسیون وزارت 
دفاع بیان داشت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مراحل 
دشوار مبارزه با تروریزم را در سه ماه گذشته پشت سر 

گذاشته و تلفات سنگینی به مخالفان وارد کرده است.
و  فعالیت ها  آن که  وجود  با  داشت:  اظهار  امان  جنرال 
آنان  و  یافته  افزایش  جاری  سال  در  دشمنان  تحرکات 
اهداف بزرگی را برای خودشان تعیین کرده بودند؛ اما به 
شدت از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور سرکوب 

شده اند.
مخالفان  اختیار  در  ولسوالی   4 اکنون  هم  وی،  گفتۀ  به 
مسلح قرار دارد که به زودی عملیاتی برای بازپس گیری 

این مناطق راه اندازی خواهد شد.
و  مادی  معاونیت  سرپرست  احمدزی  محمدنبی  جنرال 
که هیچ کمی  نمود  تاکید  نیز  ملی  دفاع  تخنیکی وزارت 
و کاستی در بخش اکماالت در جریان عملیات نیروهای 

ارتش ملی وجود نداشته و نخواهد داشت.
بخش  در  دقیق  حسابدهی  به  اشاره  با  احمدزی  جنرال 
اکماالت بیان داشت که آنان در بازبینی دوباره قراردادهای 
این وزارت، میلیون ها دالر از ضرر دولت جلوگیری کرده 

اند.
این،  از  پیش  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
در  گسترده  فساد  موجودیت  بر  مبنی  گزارش هایی 

قراردادهای وزارت دفاع ملی به نشر رسیده بود.

مـعرفی انجنـیر محـمد عاصـم 
 به حیث والی والیت پروان

کمیسیون های انتخاباتی...
و شوراهای ولسوالی ها برگزار شود.

غنی  رییس جمهور  از  ماندگار،  روزنامۀ  مسوول  مدیر 
در  بنیادی  اصالحات  جدی  به گونۀ  باید  که  خواست 
برگزاری  زمینۀ  تا  گیرد  صورت  انتخاباتی  کمیسیون های 

یک انتخابات شفاف در کشور فراهم گردد. 
رییس جمهور غنی در این نشست گفت که مبنای حقوقی 
ادامۀ کار مجلس نماینده گان، فیصله ستره محکمه )دادگاه 
را  رای خود  مورد  این   در  باید  نهاد  این  و  است  عالی( 

صادر کند. 

حقوق دانان  برخی  و  نماینده گان  مجلس  اعضای  اما 
زمانی که  تا  اساسی  قانون  طبق  مجلس  کار  که  می گویند 
انتخابات پارلمانی برگزار نشود، به شکل قانونی اش ادامه 

دارد و اصاًل تمدیدی در کار نیست.
یک  که  گفت  هم چنان  نشست  این  در  جمهور  رییس 
می کند.  معرفی  عالی  دادگاه  عضو  عنوان  به  را  خانم 
به  صدیق  خلیل  آقای  دوبارۀ  معرفی  بر  او  همچنان، 
ریاست د افغانستان تأکید ورزید. مجلس به دلیل داشتن 
تابعیت دوگانه به آقای صدیق نامزد د افغانستان بانک 
رای تأیید نداد.  اما آقای غنی گفت که تابعیت دوگانه 

تنها در خصوص نامزد وزرا مطرح است. 
که  گفت  همچنان  غنی  دکتر  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
نظام  در  قانونی  خالی  هیچ گونه  که  نمی دهیم  اجازه  ما 

افغانستان به وجود آید.
رییس جمهور تعهد سپرد که هرگونه تصامیم در این راستا 
در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در روشنایی اجماع 

و منافع ملی گرفته خواهد شد.
با  نشست های  تا  خواست  کننده گان  اشتراک  تمام  از  او 
همدیگر داشته باشند و نظریات شان را به شکل منسجم با 

ریاست جمهوری شریک سازند.

24 جوزا و پنـدهای بی شماِر آن
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ورزش
مارتینو:

مسی در بهترین شرایط قرار دارد

آبی پوشان شهر منچستر با پیشنهادی پرزرق و  برق تر از قبل می خواهند آخرین 
تالش خود را برای جذب مهاجم انگلیسی تیم فوتبال لیورپول انجام دهند.

قبلی  خود برای  پیشنهاد  باشگاه منچسترسیتی  انگلیس،  به گزارش نشریه میرر 
بهتر،  قرارداد  یک  با  دارد  قصد  و  است  داده  ارتقاء  را  استرلینگ  رحیم  جذب 

ظرف 48 ساعت آینده این بازیکن انگلیسی را که بخشی از پروژه ۱50 میلیون 
به  برای رفتن  امسال است،  تابستان  بازیکنان جدید در  برای خرید  پوندی اش 

ورزشگاه اتحاد وسوسه کند.
گفته می  شود که استرلینگ، کوین دبروین و جانلی ایمبوال همگی در فهرست 
خرید من سیتی هستند اما برای مانوئل پیگرینی، سرمربی تیم جذب استرلینگ در 
اولویت است به طوری که باشگاه پیش از رد پیشنهاد 30 میلیون پوندی اولیه اش، 
حاال ۱0 میلیون پوند دیگر روی پیشنهاد قبلی  اش گذاشته است و قصد دارد 40 
میلیون یورو به قرمزپوشان مرسی ساید بدهد اما این آخرین پیشنهاد نایب قهرمان 
فصل گذشته لیگ برتر است و در صورتی که رد شود، دیگر تالشی برای جذب 
مهاجم 20 ساله لیورپول انجام نخواهد داد. این در حالی است که گفته می شود 

لیورپول حاضر نیست استرلینگ را با رقمی کمتر از 50 میلیون پوند بفروشد.
تالش منچسترسیتی برای خرید ستاره های موردنظرش در حالی است که بودجه 
در نظر گرفته شده از سوی این باشگاه برای خرید در تابستان ممکن است مانند 
سال گذشته بار دیگر از سوی یوفا به عنوان تخطی از قانون بازی جوانمردانه 

مالی قلمداد و با محرومیت هایی برای این تیم همراه شود.
خرید  برای  که  یورویی  میلیون   40 بر  عالوه  منچسترسیتی  که  می شود  گفته 
استرلینگ کنار گذاشته است، می خواهد به یوونتوس پیشنهاد 58 میلیون پوندی 
برای خرید پل پوگبا بدهد و 30 میلیون هم برای خرید کوین دبروین، هافبک 
فرانسوی مارسی هم  ایمبوال، هافبک  نظر گرفته است.  بلژیکی ولفسبورگ در 
دیگر هدف من سیتی است که قصد دارد وی را با قراردادی به ارزش 22 میلیون 

پوند بخرد. ایمبوال هم اکنون مشتریان دیگری مانند تاتنهام و چلسی دارد.

منچسترسیتی برای خرید ستاره فرانسوی، رکوردشکنی می کند.
مانوئل پیگرینی، سرمربی شیلیایی منچسترسیتی به حدی سبک بازی پل پوگبا، 
ستاره یوونتوس را دوست دارد که سران تیمش را مجاب به رکوردشکنی در 

زمینه خرید یک بازیکن کرده است.
بازیکن پرمشتری یوونتوس این روزها تیم های زیادی را خواستار خود می بیند 
از  بیل  به  پرداختی  با رقمی در حد واندازه های پول  ایتالیایی  باشگاه  انگار  اما 

طرف رئال مادرید در سال 20۱3، قصد فروش الماس خود را دارد.
بزرگ  از خریدهای  را  منچسترسیتی  که دو فصل  اقتصادی  فیرپلی  قانون  البته 
اما شیخ منصور،  انتقال پوگبا به سایر تیم هاست  بازداشت، مانع بزرگی بر سر 
رئیس منچسترسیتی همان طور که اخیرا اشاره کرده مایل است این تابستان یک 
خرید بزرگ انجام دهد چون برخالف فصل قبل باشگاهش مجاز به انجام یک 

خرید گران خواهد بود؛ درست برعکس چلسی!
می کنند.  وسوسه  را  پوگبا  مدام  هم  بارسلونا  البته  و  پاری سن ژمن  بین  این  در 
هر تیمی که خواستار پوگبا باشد، باید حقوق هفته ای 346 هزار یورویی او را 
بپردازد. البته بارسلونا در صورت خرید او باید تا ژانویه 20۱6 برای استفاده  از 
این الماس صبر کند چون تا آن زمان از هرگونه خرید و فروش در فصل نقل و 

انتقاالت محروم است.
یوونتوس تا پایان یورو 20۱6 قصدی برای فروش پوگبا نداردو ترجیح می دهد 
آن زمان با باالتر رفتن قیمت ستاره تیمش پس از  درخشش احتمالی در تورنمنت 

خانگی، پول خوبی به جیب بزند.
سران یوونتوس از هم اکنون با خرید خدیرا از رئال مادرید، پروژه زندگی بدون 

پوگبا را کلید زده اند.

هافبک پیشین تیم فوتبال چلسی نشان سطح باالی سلطنتی بریتانیا را دریافت 
می کند.

نام فرانک لمپارد در فهرست افرادی قرار گرفته که در مراسم تولد ملکه الیزابت 
قرار است مدال افتخار و لقب شوالیه دریافت کنند. هافبک پیشین  چلسی و 
منچسترسیتی به خاطر خدماتی که در ورزش انگلیس داشته نشان OBE را که 

نشان سطح باالی سلطنتی بریتانیاست، دریافت می کند.
هافبک پیشین تیم ملی انگلیس که در سه دوره جام جهانی حضور پیدا کرده و 
۱06 بازی ملی هم در کارنامه بازیگری اش دارد در دوران حرفه ای درخشانش 
۱4 عنوان قهرمانی مختلف کسب کرده است. لمپارد  بیش از 400 بازی برای 
چلسی در ۱3 سالی که در این تیم بود، انجام داد و در این مدت سه قهرمانی در 
لیگ برتر، چهار قهرمانی در جام حذفی انگلیس، دو قهرمانی در جام اتحادیه و 
یک قهرمانی در لیگ اروپا و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد.

باید  منچسترسیتی  برای  کردن  بازی  قرضی  فصل  یک  از  پس  حاال  که  لمپارد 
بزرگ  نشان  این  به  اینکه  از  گفت:  خبرنگاران  به  بازگردد  نیویورک سیتی  به 
مفتخر می شوم، خوشحالم. خیلی خوش شانسم که چنین دوره حرفه ای پربار و 

طوالنی ای در فوتبال داشتم. واقعاً لحظه پرغروری برای من و خانواده ام است.

سرمربی آلبی سلسته عنوان کرد لیونل مسی با شرایط بی نظیر 
برای  را  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  مسیر  می تواند  کنونی اش 

قهرمانی در کوپا آمه ریکا هموار کند.
به  آرژانتین  ساله   2۷ مهاجم  از  تمجید  در  مارتینو  خراردو 
وضعیت  حاال  آرژانتین  ملی  تیم  نظرم  به  گفت:  خبرنگاران 
بازیکنان  چون  دارد،   20۱4 جهانی  جام  به  نسبت  بهتری 
فصل خیلی خوبی را سپری کرده اند. خود شما هم می توانید 
عملکرد فصل گذشته را آنالیز کنید. مسی در مورد اتفاقاتی که 
فصل گذشته در بارسلونا برایش افتاد زیاد صحبت کرده است. 
حقیقت این است که ما پایان خوبی در بارسا نداشتیم، چون 
عنوانی کسب نکردیم. در این  فصل اما اوضاع متفاوت بود و 

مسی با بارسلونا سه عنوان قهرمانی به دست آورد.
وی افزود: مسی حاال با سه قهرمانی کاماًل بانشاط در تمرینات 
اخیر  فصل  طول  در  او  است.  کرده  پیدا  حضور  آلبی سلسته 
ارائه  خود  از  باالیی  سطح  بازی های  و  شد  ظاهر  فوق العاده 
گذشته  سال  او  است.  بی نظیری  شکل  و  فرم  در  لیونل  داد. 
بدون کسب جام قهرمانی با تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 
حضور پیدا کرد ولی امسال با سه عنوان قهرمانی به مسابقات 
کوپا آمه ریکا پا گذشته و با ارائه بازی های سطح باال می تواند 

به آرژانتین کمک کند.
سرمربی پیشین بارسلونا همچنین در خصوص تغییراتی که در 
تیم ملی آرژانتین از زمان تحویل گرفتنش از آلخاندور سابیا 
به وجود آورده است، عنوان کرد: بازیکنان در ایجاد تغییرات 
در تیم نقشی مهم ایفا می کنند و توانایی های آنهاست که به ما 
کمک می کند تا ایده هایی را که در سر داریم، عملی کنیم. ما 

بهترین بازیکنان جهان را در اختیار داریم.
سرمربی آلبی سلسته که پیش از این به مدت پنج سال هدایت 
کوپا  فینال  به  را  تیم  این  و  داشته  عهده  بر  هم  را  پاراگوئه 
عنوان  به  که  گفته ام  همیشه  گفت:  است،  رسانده  آمه ریکا 
به  ولی  می دانم  اولدبویر  نیوولز  مدیون  را  خودم  فوتبالیست 

عنوان مربی همه چیزم را مدیون پاراگوئه هستم.
سرمربی 52 ساله آلبی سلسته در پایان خاطرنشان کرد: در کوپا 
آمه ریکا تیم را بر اساس نتایجش مورد ارزیابی قرار می دهم و 
می دانم که بدون کسب نتیجه شانسی برای بقا در این رقابت ها 
شرایط  آرژانتین  تیم  این  که  بگویم  شما  به  می توانم  نداریم. 
قهرمانی را دارد و بازیکنان هم این را می دانند. اگر بتوانیم آن 
بازی هایی که مدنظرمان است ارائه بدهیم می توانیم به قهرمانی 

برسیم.

پیشنهاد آخر منچسترسیتی به لیورپول برای خرید استرلینگ

منچستر سیتی به خاطر پوگبا رکورد می زند

نـشان سلطنتی بریتـانیا برای لمـپارد
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رییس ستاد ارتش امریکا در برنامه زنده تلویزیونی اعالم کرد، اقدامات گسترده امریکا 
در عراق باعث شکست داعش خواهد شد مگر اینکه سیاستمداران عراقی شرایط را 

تغییر دهند.
ستاد  رییس  اودیرنو،  ری  ژنرال  مانیتور،  سانیس  کریستین  خبری  پایگاه  گزارش  به 
ارتش امریکا که شش سال را در عراق گذرانده و بین سال های 2008 تا 20۱0 فرمانده 
تمام نیروهای خارجی در عراق بوده در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس تاکید 
داعش  تروریستی  گروه  با  مقابله  در  فعلی  شرایط  در  امریکا  نظامی  اقدامات  کرد، 

سرنوشت ساز نخواهد بود.
پیش از این باراک اوباما، رییس جمهور امریکا دستور اعزام 450 سرباز دیگر به عراق 
را صادر کرد که طبق ماموریت آموزشی پیشین نیروهای امریکایی در عراق به مسلح 

کردن و آموزش دادن به اعراب سنی خواهند پرداخت.
اما اودیرنو می گوید حتی اعزام ۱50 هزار نیروی امریکای به عراق بدون تغییر جهت 

رهبران شیعی عراق تنها وقت تلف کردن است.
یا  اتفاق می افتد زمانی که سه  این  باید متوجه شوید که چرا  باره گفت:  این  وی در 
چهار سال پیش ما عراق را به دولت تحویل دادیم، امن بود و اقتصادی رو به رشد 
داشت. شرایط فعلی به این دلیل ایجاد شده که دولت عراق این توانایی نداشته تا تمام 
گروه های مختلف را در این کشور گردهم بیاورد. تا زمانی که این مشکل حل نشود به 

نظر من مهم نیست که ما چند نفر را در عراق مستقر کنیم.
فرمانده ارتش امریکا در عراق ادامه داد: نگرانی من این است، درست است که با ۱50 
هزار سرباز می تواند داعش را شکست داد، اما پس از آن چه؟ ما دوباره به جای اولمان 
بازمی گردیم و سال بعدش جایی خواهیم بود که امسال در آن قرار داریم. بنابراین به 
اعتقاد من حتی پیش از فکر کردن به اعزام نیروها نیاز داریم تا این مشکل سیاسی را 

در عراق حل کنیم.
ثبات  بازیابی  برای شکست دادن داعش و  تاکید کرد که  اظهاراتش  ادامه  اودیرنو در 
در عراق به حمایت های منطقه یی نیاز است، وی اما به موانعی که در این راه وجود 
دارد، اشاره کرد: برای حل مشکل سیاسی عراق نیاز است تا جامعه اعراب وارد عمل 
شود. امریکا نمی تواند به تنهایی این مشکل را حل کند. ما نیاز داریم تا اعراب بیاستند 
و متوجه شوند که اینجا ما با افراطی گری درگیریم و آنها باید به ما و عراقی ها کمک 
کنند. در سراسر خاورمیانه این مساله شیعه و سنی وجود دارد و همین مساله است 
که کمک کردن برای شکست افراطی گری در این منطقه را برای ما و هر کس دیگری 

بسیار دشوار کرده است.
رییس ستاد ارتش امریکا ضمن تاکید بر این مساله که نزاع ها در خاورمیانه تنها مذهبی 

نیست، گفت: همان قدر که مذهب در نزاع ها مطرح است فرهنگ نیز دخیل است.
اودیرنو در ادامه اظهاراتش خواستار بازسازی کامل ارتش عراق شد که طی سال های 
حاضر  حال  در  ملی.  نهاد  یک  تا  شده  تبدیل  گروه ها  برخی  حامی  نهادی  به  اخیر 
بازسازی ارتش عراق فرآیندی است که اودیرنو در آن دخیل است و او رهبران فعلی 

عراق را در شرایط اسفناک کنونی ارتش این کشور مقصر می داند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: فکر کنم طی دو یا سه سال اخیر فرماندهی ارتش عراق 
ویران شده، فرماندهی که ما آموزش داده بودیم از بین رفته است. به نظر من عراقی ها 
به  باشیم که  فرماندهانی  باید شاهد حضور  ما  بهبود بخشند.  را  فرماندهان خود  باید 

مبارزه علیه دشمن وفادار باشند نه به افرادی خاص در حکومت.
پاسخ اودیرنو به مساله فعلی عراق بسیار روشن است: چیزی که ما نیاز داریم یک ارتش 
هماهنگ از سربازان سنی، شیعه و کرد است که برای عراق و حفظ آن مبارزه می کنند. 
زمانی که این اتفاق بیفتد ما می توانیم آنها را آموزش دهیم و به آنها کمک کنیم. اما تا 
زمانی که آنها این ارتش واحد را که نماینده همه باشد تشکیل دهند این درگیری ها 

ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره راه دستیابی به این ارتش به فرآیند سیاسی اشاره و عنوان 
نیاز داریم که دولت برای اصالح خودش همت کند. نخست وزیر عراق به  کرد: ما 
اعتقاد من تالش می کند تا به اقدامات درستی دست بزند اما هنوز مسائل زیادی در 
درون دولت وجود دارد که شرایط را برای او سخت می کند. مسائل پشت پرده زیادی 

وجود دارد که شرایط را برای انجام اصالحات الزم بسیار دشوار کرده است.
انجام  دیگری  کار  و  می گویند  چیز  یک  عراقی  رهبران  که  است  دهه  یک  تقریبًا  اما 
می دهند. شاید شرایط اکنون تغییر کرده باشد اما مسائل خارج از کنترل ژنرال اودیرنو 

و پنتاگون است.

»نجات  کمک رسان  بین المللی  گروه  دفاتر  پاکستان  دولت 
کودکان« در اسالم آباد را به علت نقض قوانین این کشور تعطیل 

کرد.
پاکستان  مقام های دولت  اسوشیتدپرس،  به گزارش خبرگزاری 
این دفاتر را تعطیل کرده و به کارمندان آن دستور دادند تا این 
این  پاکستانی  کارمندان  به  همچنین  آنها  کنند.  تخلیه  را  اماکن 
دفاتر گفتند که دولت اسالم آباد از تمامی کارکنان خارجی این 
ترک  را  پاکستان  روز   ۱5 ظرف  تا  خواسته  کمک رسان  گروه 

کنند.
گروه  این  که  گفت  پاکستان  داخلۀ  وزیر  خان،  نثار  چودری 
قوانین مربوط به انجام عملیات کمک رسانی در پاکستان را نقض 
پاکستان  منافع  علیه  چراکه  ندارد  فعالیت  اجازه  دیگر  و  کرده 

عمل کرده است.
خود  دفاتر  تعطیلی  بیانیه یی  در  نیز  کودکان«  »نجات  گروه 
به  ما  است:  آورده  و  کرد  تایید  را  دولت  توسط  اسالم آباد  در 
شدت مخالف این اقدام هستیم و نگرانی های عمیق خود را به 

شدیدترین شکل ممکن ابراز می کنیم.
این گروه در پاکستان بیش از 35 سال است که فعالیت می کند 
و در حال حاضر ۱200 کارمند در سراسر این کشور دارد که 

هیچ یک از آنها خارجی نیستند.
بابت  را  خود  عمیق  نگرانی  نیز  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
سرکوب این گروه ابراز کرد و سخنگوی این وزارتخانه گفت: 

نجات کودکان یکی از سازمان هایی است که با شفافیت کامل و 
همکاری نزدیک با دولت اسالم آباد فعالیت می کند.

گروه کمک رسان بین المللی نجات کودکان به این خاطر که مردم 
بر این باورند با کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر سابق القاعده به 
دست تفنگداران ویژه آمریکایی در 2 مه 20۱۱ در ارتباط است، 

وجهه خوبی در پاکستان ندارد.
این گروه اعالم کرد که سال گذشته میالدی به آموزش، بهداشت 
و امنیت غذایی بیش از چهار میلیون کودک و خانواده آنها کمک 

کرده است.

بازی های  حاشیه  در  شنبه  روز  اردوغان  و  پوتین 
درهای  پشت  دوجانبه ای  نشست  باکو  در  اروپایی 

بسته داشتند.
روسای جمهور  اسپوتنیک،  گزارش خبرگزاری  به 
روسیه و ترکیه که برای حضور در مراسم افتتاحیه 
نخستین بازی های اروپایی وارد جمهوری آذربایجان 
شده اند، درباره روابط دو طرف و مشکالت کلیدی 

منطقه گفت وگو کردند.
پوتین،  والدیمیر  معاون  پسکوف،  دیمیتری 
رییس جمهوری روسیه مساله صحبت درباره پروژه 
حساس خط گازی »استریم« را رد نکرد و گفت: 
کرد.  دو طرف صحبت خواهند  مساله  این  درباره 

همتای  اردوغان،  طیب  رجب  و  پوتین  همچنین 
حساس  و  مختلف  مسائل  درباره  خود  ترکیه ای 

منطقه ای و دو جانبه گفت وگو می کنند.
این دو در مراسم افتتاحیه این بازی ها که روز جمعه 
مشترک  پروژه های  تحقق  درباره  گرفت  صورت 

انرژی تلفنی گفت وگو کردند.
مهمی  و  خوب  شرکای  همچنان  ترکیه  و  روسیه 
به  سرمایه گذاری  و  اقتصاد  تجارت،  در  هم  برای 
ویژه در بخش انرژی هستند. همچنین این دو قرار 
است به تبادل ایده های مربوط به اوضاع منطقه ای 

بپردازند.

رییس ستاد ارتش امریکا با انتقاد از رهبران عراقی:

ده سال است یک چیز می گویید کار دیگری می کنید

تعطیلی دفاتر گروه
 »نجـات کـودکـان« در پـاکستـان

دیـدار پوتیـن و اردوغـان
 پشت درهای بسته

کوریای شمالی، امریکا را به انتشار 
ویروس سیاه زخم متهم کرد

کوریای شمالی، امریکا را به هدف قرار دادن این کشور با ویروس سیاه 
زخم متهم کرد و از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا برنامه جنگ 
پایگاه  به  این ویروس  زنده  نمونه  ارسال  از  را پس  بیولوژیکی   افزار 

امریکایی در کره جنوبی بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمونه های زنده ویروس سیاه زخم که 
قرار  استفاده  مورد  بیولوژیکی  تسلیحات  در  را  آنها  می توان  احتماالً 
به  و  بریتانیا  و  کره جنوبی  کانادا،  استرالیا،  به  عمدی  صورت  به  داد 
البراتوارهایی در ۱9 ایالت امریکا و واشنگتن دی .سی، پایتخت ارسال 

شده است.
جا سونگ نام، سفیر پیونگ یانگ در سازمان ملل در نامه ای به شورای 
امنیت سازمان ملل و بان کی مون، دبیرکل این سازمان نوشت: امریکا 
تالش   بلکه  دارد  اختیار  در  گسترده  جمعی  کشتار  تسلیحات  نه تنها 

می کند تا از آنها علیه کوریای شمالی هم استفاده بکند.
جف راتکه، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز گفت، واشنگتن 
پاسخ  بی پایه و اساس است و  اتهامات کاماًل  این  را دید و  نامه  این 

ندارد.
از  محموله  این  آیا  که  هستند  مساله  این  بررسی  حال  در  بازرسان 
ویروس زنده سیاه زخم در محفظه های امن و تحت برنامه کنترل به 

پایگاه نظامی امریکا در کره جنوبی ارسال شده یا خیر.
سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل در ادامه این نامه نوشته است، 
پیونگ یانگ به شدت از شورای امنیت می خواهد تا این مساله را مدنظر 

قرار دهد.
به جهان  بیانیه کمیسیون دفاع ملی کوریای شمالی را که در آن  وی 
نامه  این  به  دهند،  قرار  مدنظر  را  محموله  این  ارسال  تا  شده  تاکید 
پیوست کرده و گفته که این اقدام واشنگتن جنایت با هدف نسل کشی 

و برخالف صلح است.


