
خاطر  رويترز  با  مصاحبه  در  مركزى  بانك  رئيس 
اگر  كه  اند  گفته  غربى  كشورهاى  كرد:  نشان 
قانون پولشويى در هفته هاى آينده تصويب نشود؛ 
المللى  بين  سياه  ليست  در  افغانستان  هاى  بانك 

قرار خواهند گرفت.
رويترز؛  از  نقل  به  جمهور  خبرگزارى  گزارش  به 
نهاد  يك   ،(FATF) پولشويى  با  مبارزه  اتحاديه 
را  پولشويى  با  مبارزه  استندردهاى  كه  المللى  بين 
جون   22 جلسه  در  كند؛  مى  تعيين  كشورها  در 
افغانستان  هاى  بانك  كه  گرفت  خواهد  تصميم 

وارد ليست سياه بين المللى شوند يا خير.
سياه  ليست  در  افغانستان  هاى  بانك  گرفتن  قرار 
اين  ضعيف  اقتصاد  بر  مخربى  تاثير  المللى،  بين 

كشور خواهد داشت.
پولى  معامالت  چين،  هاى  بانك  گذشته  هفته 
هشدار قبلى  بدون  افغانستان  بانك هاى  را با  خود 
را  زيادى  مشكالت  مساله  اين  كه  كرد  متوقف 

براى تجار به باور آورده است.
نوراهللا دالورى، رييس بانك مركزى افغانستان به 
رويترز گفت: « ما منتظر مى مانيم تا پارلمان با اين 

مساله چه مى كند».
از  غربى  كشورهاى  كه  اميدواريم   » افزود:  وى 
هاى  بانك  گرفتن  قرار  مورد  در  تاخير  پيشنهاد 
در  زيرا  كنند؛  حمايت  سياه  ليست  در  افغانستان 

رياست  انتخابات  درگير  افغانستان  حاضر  حال 
اين  گفت:  دولتى  مقام  اين  است».  جمهورى 
نشست  يك  در  غربى  كشورهاى  سفراى  با  مساله 
اضطرارى در روز يك شنبه با حضور مشاور ارشد 

امنيتى ملى، مطرح شده است.
زمان  افغانستان  كه  گويند  مى  خارجى  مقامات 
نمى  و  داشته  مساله  اين  روى  بحث  براى  زيادى 
تعويق  به  قانونى  داليل  به  را  تصميم  اين  توان 

انداخت.
رويترز  به  اروپا  اتحاديه  سفير  ملبين،  مايكل  فرانز 
تشويق  را  افغانستان  دولت  شدت  به  من   » گفت: 

و  ملى  منافع  براى  پارلمان  با  نزديك  همكارى  به 
جلوگيرى از بحران مالى كرده بودم». FATF قبال 
استندردهاى  قانون  بايد  كه  بود  گفته  افغانستان  به 
مالى  تامين  و  پولشويى  با  مبارزه  براى  المللى  بين 
تروريزم تصويب شود؛ يا در جلسه ماه جون بانك 

هاى افغانستان وارد ليست سياه خواهند شد.
بانك هاى افغانستان در اوايل سال جارى از طرف 
خاكسترى  ليست  در   FATF المللى  بين  سازمان 
تيره قرار گرفته است. اين بانك ها مى گويند كه 
فعاليت  بر  تيره،  خاكسترى  ليست  در  گرفتن  قرار 

آنان تاثير گذاشته است.

سياسى
فرهنگى

اجتماعى
اقتصادى
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 وزير مبارزه با مواد مخدر افغانستان مى گويد 
دليل  به  كوكنار  كشتزارهاى  تخريب  روند  كه 
تصميم شوراى امنيت ملى كشور، متوقف است.

مواد  با  مبارزه  وزير  راشدى  مبارز  محمد  دين 
اجتماعى،  امور  و  كار  وزير  افضلى  آمنه  مخدر، 
معينيت  نماينده  عامه،  صحت  وزير  دليل  ثريا 
مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و معاون 
كشت،  به  پيوند  در  افغانى  احمر  هالل  اداره 
فرا  سنا  مجلس  به  مخدر  مواد  قاچاق  و  توليد 

خوانده شده بودند.
جارى،  سال  در  كوكنار  مزارع  تخريب  عدم 
در  معتادين  شمار  افزايش  ها،  پروژه  توقف 
عدم  معتادان،  تداوى  به  رسيدگى  عدم  كشور، 
كشت  معرفى  عدم  و  بزرگ  قاچبران  با  مبارزه 
بديل به دهاقين از مواردى بودند كه سناتوران 

آنرا مطرح كردند.
مواد  با  مبارزه  وزير  راشدى  مبارز  محمد  دين 
مخدر افغانستان كه در مجلس سنا صحبت مى 
كرد، گفت: « ما تصميم قاطع داشتيم كه 22 
اما؛  كنيم.  نابود  را  كوكنار  مزارع  هكتار  هزار 
بر  مبنى  ملى  امنيت  شوراى  تصميم  دليل  به 
كاهش نا آرامى ها در آستانه برگزارى انتخابات 
رياست جمهورى، اين روند متوقف شده است».

به  نيز  خارجى  دونرهاى  افزود:  راشدى  آقاى 
سبب برگزارى انتخابات كمك هاى شان را در 
مواد  قاچاق  و  توليد  كشت،  با  مبارزه  راستاى 

مخدر به تعليق درآورده اند.
براى  موادمخدر  ورزيد:  تأكيد  راشدى،  مبارز 
افغانستان و بشريت نابود كننده است و مبارزه 

با آن به كمك هاى جهانى نياز دارد.
به گفته او؛ جامعه جهانى نمى خواهد عمًال در 
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سهم بگيرند 
كنند. مى  بسنده  سياسى  تعهدات  بر  فقط  و 

پروژه  كرد:  تصريح  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزير 
هايى كه پيش از اين به منظور مبارزه با مواد 
پس  و  نداشت  موثريت  شد،  مى  تطبيق  مخدر 
مستفيد  ها  پروژه  از  مستقيماً  دهاقين  اين  از 

خواهد شد.
راشدى خاطرنشان كرد: عوايدى را كه دهاقين 
از زرع كوكنار بدست مى آورند مى توانند آنرا 

از طريق كشت بديل نيز بدست آورند.
او در مورد بازداشت قاچاقبران بزرگ در كشور 
گفت: « هم اكنون قاچاقبران بزرگ مواد مخدر 
اما  هستند  توقيف  تحت  كشور  هاى  زندان  در 
به  آنان  پولشويى،  قانون  و  جزايى  قانون  نبود 
و  شوند  نمى  محكوم  سال   20 از  بيش  حبس 
از امكانات پولى شان بر عليه حكومت استفاده 

روند تخريب كشتزارهاى 
كوكنار متوقف است

افغان ها يا قانون پولشويى را تصويب كنند؛ يا وارد ليست سياه شوند!
رويترز:

راشدى:

مى كنند».
مواد  با  مبارزه  رستاى  در  افغانستان  او؛  گفته  به 
ماه، 10  يك  در  تنها  و  كرده  عمل  خوب  مخدر 

تن مواد مخدر ضبط شده است.
معتادين  تداوى  مراكز  ايجاد  به  رابطه  در  او 
با  همكارى  در  وزارت  اين  كه  كرد  نشان  خاطر 

وزارت هاى سكتورى در نظر دارد در 18 واليت 
ايجاد  معتادين  اعتياد  ترك  براى  اى  مجموعه 

كنند.
بر اساس معلومات UNDC حدود يك ميليون 
مخدر  مواد  به  افغانستان  در  نفر  هزار   600 و 

هستند. معتاد 

كمسيون انتخابات: 



Volume No.63 / Wednesday  ,May 28, 2014شماره شصت و سوم / چهار شنبه 7 جوزا 1393 2
رد پاى لشكر طيبه در حمله 

هرات
حامد كرزى؛ رييس جمهور، گروه پاكستانى لشكر طيبه 
را متهم كرده كه در حمله جمعه گذشته بر كنسولگرى 

هند در هرات دست داشت.
دست  به  متهم  حالى  در  را  طيبه  لشكر  كرزى  آقاى 
داشتن در حمله هرات كرده كه قرار است نواز شريف؛ 
صدراعظم پاكستان ديروز با همتاى هندى اش نارندرا 

مودى گفتگو كند.
تودى»  تلويزيونى «هيدالينز  شبكه  به  جمهور  رييس 
هند گفته كه بر اساس معلوماتى كه بخشى از آن از 
لشكر  شده،  ارائه  غربى  استخبارات  اداره  يك  سوى 
طيبه اين حمله را انجام داده است. آقاى كرزى گفته 
كه افغان ها اين حمله را با الفاظى محكوم كرده اند كه 

مردم هند آن را محكوم كرده اند.
كرزى كه براى شركت در مراسم تحليف نخست وزير 
مودى به هند رفته گفته كه حمله بر كنسولگرى هند 
در هرات، يك حمله آشكار تروريستى بود. لشكر طيبه 
شهربمبى  در   2008 سال  تروريستى  حمالت  مسئول 

هند هم دانسته شده كه در آن 166 نفر كشته شدند.
نارندرا مودى در دوران كمپاين انتخاباتى اش از الفاظ 
شديد ضد پاكستانى استفاده مى كرد؛ ولى با پيروزى 
انتظار  كرد.  اختيار  ترى  نرم  موقف  انتخابات،  در  اش 
نمى رود اين اظهارات آقاى كرزى تاثير منفى مستقيم 
روى روابط دو كشور هند و پاكستان بگذارد؛ اما بخشى 
از مسئوليتى كه به عهده دولت افغانستان در خصوص 
پيگيرى و شناسايى گروهى كه در عقب حمله هرات 

قرار داشت را ادا مى كند.
حمايت  با  كه  اسالمگراست  گروهى  طيبه  لشكر 
پاكستان براى آزادى كشمير تحت كنترل هند مبارزه 
مى كند؛ اما اينكه چگونه اين گروه امكان يافته است 
به افغانستان نيز نفوذ كرده و منافع هند را در يكى از 
هدف  هرات،  يعنى  افغانستان  هاى  واليت  ترين  امن 
بروز  موجب  كه  است  سؤالى  همان  اين  دهد،  قرار 
افغانستان  شدن  جايگزين  زمينه  در  تازه  هاى  نگرانى 
به جاى كشمير در نبردها و رقابت هاى ديرينه هند و 

پاكستان مى شود.
رييس جمهور كرزى با اين اظهارات كه البته آن را با 
يافته هاى يك منبع اطالعاتى غربى نيز مستند كرده 
حتى  و  خود  دولت  مسئوليت  تا  نموده؛  تالش  است، 
طالبانى را كه قرار است با آنها صلح كند در اين رويداد، 
كاهش دهد و با يك فرافكنى زيركانه، آن را به عواملى 
در بيرون از قلمرو افغانستان نسبت دهد؛ هرچند اين 
مساله مى تواند به يك معنا، نوعى طرح اتهام تلويحى 

و غير مستقيم عليه پاكستان هم باشد.
با اين حال، از ياد نمى توان برد كه اين حمله در خاك 
شده  انجام  اى  شيوه  همان  از  استفاده  با  و  افغانستان 
است كه پيشتر در ديگر شهرهاى مهم كشور از جمله 
كابل از سوى تروريست هاى طالبان، به اجرا درآمده 

است.
موارد،  اينگونه  در  است  ممكن  كرزى  جمهور  رييس 
همه جنبه هايى را كه براى يك كارآگاه امنيتى يا ناظر 
مسايل نظامى مهم است، مورد نظر و توجه قرار ندهد؛ 
اگر  حتى  كه  دهد  مى  نشان  ظرايف  اين  در  دقت  اما 
براساس اظهار نظر آقاى كرزى، اين حمله كار لشكر 
هاى  تروريست  همدستى  از  توان  نمى  باشد،   طيبه 
طالبان با عوامل لشكر طيبه چشم پوشيد؛ زيرا لشكر 
طيبه حتى اگر در افغانستان فعال هم باشد، اين فعاليت 
نمى تواند بدون همكارى طالبان ميسر شود؛ كما اينكه 
همكارى آن گروه، به ديگر گروه هاى تروريستى مانند 
القاعده نيز امكان حضور و فعاليت در افغانستان را مى 
دهد. نكته مهم ديگر اين است كه همه اين گروه هاى 
و  طيبه  لشكر  شمول  به  تروريستى  كوچك  و  بزرگ 
كانون  به  پيوسته،  بهم  شبكه  يك  صورت  به  طالبان، 
توليد و توسعه تروريزم در سازمان اطالعاتى آى اس 

آى وصل اند.
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استقبال شهروندان كابل از گسترش مراسم دينى

مقاماتى كه در تقلب دست داشتند، بركنار شوند

جمهور  رئيس  از  انتخابات  مستقل  كمسيون   
مقامات  فرمانى،   صدور  با  تا  خواهد  مي  كرزي 
ارشد حكومتي را كه در انتخابات دور اول رياست 
داشته  دست  تقلب  در  و  كرده  مداخله  جمهوري 

اند، بركنار كند.
مستقل  كمسيون  رئيس  نورستاني،  يوسف 
برخى  خبرى  بى  از  نشستي،  در  ديروز  انتخابات 
فهرست  به  رابطه  در  كميسيون  اين  كميشنران 
اول  دور  انتخابات  در  كه  دولتى  ارشد  مقامات 

مداخله كرده اند، ابراز تاسف كرد.
كمسيون مستقل انتخابات چند روز پيش فهرست 
تمامي مقامات ارشد حكومتي را كه در انتخابات 
دور اول رياست جمهور دست داشتند، به رئيس 

جمهور غرض بركناري آنان فرستاده است.

 همزمان با فرارسيدن مبعث پيامبر گرامى اسالم 
از  كابل  شهروندان  مصطفى(ص)  محمد  حضرت 
براى  تكايا  و  مساجد  در  شنبه  سه  ديروز  صبح 
خجسته  روز  اين  از  گرامى داشت  و  برگزارى 

آمادگى مى گيرفتن.
و  مراسم  برگزارى  شاهد  روزها  اين  كابل  شهر 
كنار  و  هرگوشه  در  باشد.  مى  بزرگى  برنامه هاى 
پيام  و  اسالم  بزرگوار  پيامبر  اسامى  تابلوى  شهر 
ديده  فرخنده  روز  اين  مناسبت  به  تبريك  هاى 
دانشگاه  استاد  ناطقى؛  باقر  محمد  مى شود. 
اهلبيت(ع) در اين باره گفت كه با گذشت هر سال 
استقبال و گراميداشت شهروندان كشور از مراسم 
خوشحالى  بسيار  جاى  و  شود  مى  بيشتر  دينى 
است كه اكثر اشتراك كنندگان و تنظيم كنندگان 
اين محافل جوانان هستند. وى افزود كه پس از 
بعثت پيامبر گرامى اسالم(ص) افكار پير و فرسوده 
مردم، جوان شد و همين امر باعث شده كه امروز 

نيز بيشتر جوانان با استفاده از سيرت پيامبر راه 
علم و دانش را در پيش گرفته اند. چنانچه همه 
روزه تاسيس دانشگاه ها و مكاتب در كشور ما در 
تصريح  دانشگاه  استاد  اين  است.   افزايش  حال 
تابنده  طلوع  و  رستگارى  راه  آغاز  مبعث  كه  كرد 
در  يكتا  زيرا خداوند  است؛  عدالت  و  هدايت  مهر 
شب بيست و هفتم رجب بر بشريت منت گذاشت 
مبعوث  بشر  تربيت  براى  را  پيامبرش  آخرين  و 
نيكبختى  و  سعادت  راه  بشر  طريق  از  تا  فرمود؛ 
ادريس؛  محمد  حال،  همين  در  كند.  انتخاب  را 
يكى از جوانان شهر كابل مى گويد:«ما همه ساله 
و  مى كنيم  شركت  دينى  مختلف  هاى  جشن  در 
امروز نيز تعدادى از جوانان با همكارى موسفيدان 
جشن  برگزارى  براى  تا  شديم؛  جمع  مسجد  در 
مبعث آمادگى بگيريم.» وى اضافه كرد كه مراسم 
با مداحى و سرودخوانى آغاز مى گردد، بعد از آن 
مالامام مسجد سخنرانى و دعا مى كند، در پايان 

محفل، با شيرينى و چاى از اشتراك كنندگان اين 
كه  است  حالى  در  اين  مى شود.  پذيرايى  جشن 
به باور برخى آگاهان امور دينى، اشتراك جوانان 
رشد  باعث  و  بوده  ارزنده  بسيار  دينى  محافل  در 
همين  در  شود.  مى  كشور  در  اسالمى  فرهنگ 
 حال، محمد اسحاق؛ از شهروندان جوان كابل در 
مراسمى  چنين  برگزارى  كه  مى گويد  رابطه  اين 
ديگر  يكبار  را  خود  آدم  كه  است  فرصتى  اوال 
ارزيابى معنوى نمايد و از سوى ديگر فرصتى براى 
كسانى است كه از فلسفه مبعث و مسايل دينى 
تعدادى  كه  است  ذكر  قابل  دارند.  اطالع  كمتر 
و  شيرينى  پخش  با  نيز  كابل  شهر  دوكانداران  از 
كردند. گفتنى  تجليل  را  فرخنده  روز  اين  شربت 
است كه همه ساله از جشن مبعث در كشورهاى 
شهروندان  آيد.  مى  به عمل  گراميداشت  اسالمى 
افغانستان نيز مانند ساير كشورهاى اسالمى از اين 
روز به گستردگى و باشكوه بيشتر تجليل مى كنند. 

آقاى نورستاني ديروز يك بار ديگر ابراز اميدواري 
كرد كه رئيس جمهور در اين مورد فرماني صادر 
نمايد. از سويى هم نورستاني مي گويد: مراكز راي 
نشده،  اضافه  انتخابات  دوم  دور  در  جديد  دهي 
بلكه حدود 3 هزار محل راي دهي به مراكز قبلى 

اضافه شده است.
وي همچنين از نيروهاي امنيتي خواست تا امنيت 
تامين  انتخابات  روز  در  را  محالت  و  مراكز  اين 

كنند.
سخنگوي  گذشته  روز  كه  است  حالي  در  اين 
وزارت داخله گفته بود كه در هفته آينده نتيجه 
جهت  كه  هياتى  امنيتى  هاى  بررسى  نهايى 
ارزيابى امنيت به واليات كشور سفر كرده اند را با 
كميسيون مستقل انتخابات شريك خواهند كرد.

شمارى از نامزدان 
شوراى واليتى در لوگر 

راه پيمايى كردند

كمسيون انتخابات: 

واليتى  شوراى  نامزدان  از  تن  ده  از  بيش   
شامل  شان  نام هاى  ابتدايى  فهرست  در  كه 
شان  هواداران   از  شمارى  با  نيست  برندگان 
ديروز در مقابل مقر واليت راه پيمايى كردند.

مستقل  كميسيون  معترض  نامزدان  اين 
اند،  گفته    كرده  فساد  به  متهم  را  انتخابات 
رشوه  گرفتن  با  كميسيون  اين  مسووالن 
برنده  اند  داشته   كمتر  راى  كه  را  نامزدانى 
را  راى  بيشترين  كه  آنان  و  كرده  اعالم 
نكرده  پيدا  راه  واليتى  شوراى  به  داشته اند 
مستقل  كميسيون  از  راه پيمايان  اين  اند. 
آراى  شمارش  در  تا  خواستند  انتخابات 
و  كند  نظر  تجديد  واليتى  شوراى  نامزدان 

آراى آنان بازشمارى گردد.
در راه پيمايى اعتراضى سه ساعت دوام كرد 
شوراى  ناكام  نامزد   دوزاده  شمول  به  كه 

واليتى، 250 تن اشتراك كرده بودند.
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مى  انتخاباتى  مستقل شكايات  كميسيون  هاى  مقام 
گويند كه درج شكايت هاى زياد از سوى نامزدان 
شوراهاى واليتى نشان دهنده نارضايتى اين نامزدان 

از عملكرد كميسيون انتخابات است.
نشست  در  كميسيون  اين  سخنگوى  محسنى،  نادر 
كه  كرد  اعالم  كابل  در  شنبه)  (سه  ديروز  خبرى 
حدود سه هزار شكايت از سوى نامزدان شوراهاى 
نتايج  اعالم  و  دهى  راى  روز  به  پيوند  در  واليتى 

ابتدايى به اين كميسيون ثبت شده است.
واليتى  شوراهاى  نامزدان  «اگر  گفت:  محسنى   
مى  راضى  انتخابات  مستقل  كميسيون  عملكرد  از 
به  رسيد»  نمى  هزار  سه  به  شكايات  رقم  بودند، 
گفته سخنگوى كميسيون شكايات انتخاباتى 1200 
شكايت تاثير گذار پس از روز برگزارى انتخابات 
ها  شكايت  احتماال  و  شده  درج  كميسيون  اين  در 
در پيوند به نتيجه ابتدايى كه ثبت شده جدى و تاثير 

گذار است. 
اين در حالى است كه به دنبال اعالم نتيجه ابتدايى 
انتخابات شوراى واليتى بسيارى از نامزدان به اين 

نتايج اعتراض كردند.
كابل  واليتى  شوراى  معترض  نامزدان  از  شمارى 
ديروز (سه شنبه) خيمه تحصن را در پارك زرنگار 

بر پا كردند.
گفته  انتخابات  مستقل  كميسيون  رئيس  نيز  پيشتر 
هزار كارمند اين نهاد به دليل  از پنج  بيش  بود كه 

دست داشتن در تقلب از كار بركنار و برخى آنها به 
نهادهاى عدلى و قضايى، معرفى خواهند شد.

با اين حال سخنگوى كميسيون شكايات انتخاباتى 
اند  مصمم  كميسيون  اين  مسئوالن  كه  گويد  مى 
شوراهاى  انتخابات  ابتدايى  نتيجه  به  ها  شكايت  تا 

واليتى را به گونه علنى بررسى كنند.
موثق  اسناد  ارايه  صورت  در  گفت،  محسنى  نادر 
از سوى نامزدان معترض، در نتيجه نهايى انتخابات 

شوراهاى واليتى تغييرات خواهد آمد.
معترض و نامزدانى كه عليه  نامزدان  از  او همچنان 
جلسات  آغاز  با  خواست،  شده  درج  شكايت  شان 
علنى رسيدگى به شكايات اسناد و دفاعيه هاى شان 

را در اختيار داشته باشند.
«رسيدگى به شكايات در 10 جوزا آغاز مى شود»

كميسيون شكايات انتخاباتى تقويم برنامه رسيدگى 
اعالم  را  واليتى  شوراى  نامزدان  هاى  شكايت  به 

كرده است.
شكايات  به  رسيدگى  جلسات  تقويم،  براساس 
سر  است  قرار  واليتى  شوراهاى  انتخابات  نامزدان 

از روز شنبه (10 جوزا) آغاز شود.
اين  گفت  ديروز  خبرى  نشست  در  محسنى،  نادر 
كميسيون در 10 جوزا روند رسيدگى به شكايات 
نهادهاى  سياسى،  احزاب  نمايندگان  حضور  با  را 
شوراهاى  كانديدان  و  ها  رسانه  مدنى،  جامعه 
شكايت  شان  عليه  يا  و  كرده  شكايت  كه  واليتى 

شده را آغاز خواهد كرد.
به گفته او، روند رسيدگى به شكايات از ده جوزا 

آغاز و تا يك هفته ادامه خواهد داشت.
بر اساس تقويم، به شكايات واليت هاى سمنگان، 
 10) شنبه  روز  در  تخار  و  سرپل  جوزجان،  بلخ، 

جوزا) رسيدگى خواهد شد.
بدخشان،  بغالن،  هاى  واليت  شكايات  به  همچنان 
قندهار،  جوزا)،  شنبه (11  يك  روز  قندوز  و  تخار 
12جوزا)،   ) دوشنبه  روز  به  غور  و  ارزگان  زابل، 
هرات، فراه، بادغيس، نيمروز و هلمند روز سه شنبه 
پكتيكا،  پكتيا،  كنر،  لغمان،  ننگرهار،  جوزا)،   13)
و  (15جوزا)  شنبه  چهار  روز  به  نورستان  خوست، 
باميان،  دايكندى،  پروان،  كاپيسا،  كابل،  شكايات 
روز  در  وردك  ميدان  و  لوگر  پنجشير،  غزنى، 
رسيدگى  علنى  جلسات  در  جوزا)   16) پنج شنبه 

خواهد شد.
مورد  در  نهايى  فيصله  بررسى  از  پس  است  قرار 
 22 تاريخ  به  واليتى  شوراهاى  نامزدان  شكايات 
ماه جوزاى سال روان به كميسيون مستقل انتخابات 

فرستاده شود.
نهايى  نتيجه  بود  قرار  انتخابات،  تقويم  به  نظر 
انتخابات شوراهاى واليتى به تاريخ 17 جوزا اعالم 
مى شد، اما نادر محسنى مى گويد بنا بر حجم زياد 
افتاده  تاخير  به  نهايى  نتيجه  اعالم  زمان  شكايات 

است.

عملكرد كميسيون انتخابات براى نامزدان شوراهاى واليتى قابل قبول نبوده است
عليه  جنگى  هاى  خشونت  و  دركشور  كودكان  قتل 
سازمان  گزارش  اساس  به   . است  يافته  افزايش  آنان 
ملل متحد دررابطه به كودكان و منازعات مسلحانه كه 
درهفته جارى به نشر رسيد درتعداد تلفات كودكان در 
بعمل  افزايش  افغانستان  در  جارى  سال  اول  چهارماه 
از  ناشى  كودكان  تلفات  از  زيادى  بخش  است.  آمده 
حوادث انتحارى و ماين هاى كنار جاده است كه گروه 
دريك  چنانچه  ميكنند.  استفاده  آن  از  مخالف  هاى 
مكتب  يك  درنزديك  قبل  چندى  كه  انتحارى  حمله 
وهفت  باخت  جان  كودك  ده  داد  رخ  پكتيا  درواليت 
يك  ديگر  حادثه  ودريك  شدند  زخمى  ديگر  كودك 
پدر و سه طفل وى درواليت فراه بعداز آن جان شان 
را ازدست دادندكه موتر حامل شان با ماين كنار جاده 
برخورد نمود و دررويداد ديگر درحمله هوايى نيروهاى 
بين المللى درواليت كنر سه طفل كشته و هفت طفل 
كه  انتحارى  درحمله  چنانچه  برداشتند.  زخم  ديگر 
چندى قبل درهوتل كابل سرينا صورت گرفت دوطفل 
و  گرديد  زخمى  وى  طفل  يك  و  شهيد  احمد  سردار 
خودش و خانمش نيز دراين رويداد شهيد شدند. در اين 
گزارش همچنان آمده است كه تشديد فقر اقتصادى 
ازاطفال  افغاستان  در  درگير  اطراف  كه  گرديده  باعث 
باعث  اقتصادى  مشكالت  زيرا  نمايند  استفاده  سوء 
ميشود تا اطفال و خانواده هاى شان بيشتر در تنگنا قرار 
گيرند. يونسف نهاد وابسته به ملل متحد نيز از افزايش 
كرده  نگرانى  اظهار  كودكان  و  اطفال  عليه  خشونت 
كودكان  عليه  بار  خشونت  وقايع  كه  شده  گفته  است. 
درافغانستان از سال 2013 بيست وهفت فيصد بيشتر 
ازسال 2012 بوده است. اين گزارش درحالى نشرمى 
شود كه افغانستان غرض رعايت حقوق اطفال دركشور 
متعهد بوده و درپاى چندين موافقتنامه بين المللى كه 

دراين راستا به ميان آمده امضاء كرده است .
مسلح  قواى  به  استخدام  سن  ديگر  طرف  از 
نهادهاى  و  شده  تعيين  سالگى   18 سن  درافغانستان 
فرد  عنوان  به  اطفال  استخدام  به  هيچگاهى  افغانى 
درحاليكه   . است  نورزيده  مبادرت  عسكر  يا  و  جنگى 
و  افغان  امنيتى  نيروهاى  عليه  شان  درجنگ  طالبان 
مى  استفاده  سوء  اطفال  از  هميشه  خارجى  نيروهاى 
كند چنانچه چند ماه قبل يك قوماندان گروه طالبان 
درهلمند خواهرش را وا دار ساخته بود تا دست به حمله 
از  دختر  اين  كه  بزند  سرحدى  پوليس  عليه  انتحارى 

سوى پوليس نجات يافت.

 مقام ها در واليت فراه اعالم كرده اند كه زخمى 
قندهار   – هرات  شاهراه  در  ترافيكى  حادثه  هاى 

افزايش يافته است.
به گفته آنان، در اين رويداد سى و پنج نفر زخمى 

شده اند.
به  فراه  شاهراه  امنيه  قوماندان  خدايداد،  جنرال 
خبرگزارى بخدى گفت كه حادثه ترافيكى ديروز 
ساعت شش صبح زمانى رخ داد كه موتر نوع 303 

با موتر باربرى برخورد كرد.
او تاكيد كرد كه در ميان زخمى هاى اين رويداد 

زنان و كودكان نيز شامل هستند.
زخمى هاى اين رويداد به شفاخانه انتقال داده شده 
خوانده  مناسب  نا  آنان  برخى  صحى  ضعيت  و  اند 

شده است.
شمارى از داكتران در بيمارستان حوزوى هرات مى 
گويند، تا به حال هفت زخمى اين حادثه به شفاخانه 
انتقال داده شده اند كه وضعيت صحى سه تن آنان 

وخيم است.
تا كنون علت اصلى بروز اين حادثه مشخص نشده 
اما در بيشتر موارد بى احتياطى رانندگان باعث بروز 

تصادف در افغانستان مى شود.

رد پاى لشكر طيبه در حمله هرات

رياست  انتخابات  نامزدان  هاى  يارگيرى  ادامه  در 
جريان  رهبر  صالح،  اهللا  امر  دوم،  دور  جمهورى 
امنيت  اداره  پيشين  رئيس  و   » سبز  «روند  سياسى 

ملى كشور از داكتر عبداهللا عبداهللا حمايت كرد.
 در مراسمى كه به همين مناسبت ديروز (سه شنبه) 
رسما  صالح،  امراهللا  بود  شده  برگزار  كابل  در 
اعالم كرد كه ازداكتر عبداهللا عبداهللا در دور دوم 

انتخابات رياست جمهورى حمايت مى كند.
به  آينده  دولت  در  اين كه  بر  تاكيد  با  صالح  آقاى 
وجود  تبعيض  و  فساد  عبداهللا  داكترعبداهللا  رهبرى 
نخواهد داشت گفت: «من بدون هيچ شرطى با تيم 
از  ما  خواست  شدم،  يكجا  همگرايى  و  اصالحات 

دولت آينده مبازره با فساد و تبعيض است.»
بود  كشور  ملى  امنيت  پيشين  رئيس  صالح،  امراهللا 
كه پس از بركنارى او از اين سمت جريان سياسى 

زير نام «روند سبز» را راه اندازى كرد.
او همچنان در سخنان ديروز اش از مردم افغانستان 
خواست تا در انتخابات 24 جوزا به گونه گسترده 
عبداهللا،  عبداهللا  داكتر  حال  همين  كنند.در  شركت 
سياسى  جريان  پيوستن  از  نامزد دور دوم انتخابات 
به  كه  گفت  و  كرده  استقبال  تيمش  با  سبز  روند 

اعتماد جوانان ارج مى گذارد.
آقاى عبداهللا در پيوند به خواست رهبرى روند سبز 
پيروزى  از  پس  كه  سپرد  وعده  افغانستان  مردم  به 

بدون تبعيض خدمتگار مردم خواهد بود.
با  بزرگ  هاى  تيم  پيوستن  كه  گويد  مى  عبداهللا 
رقيب  تشويش  سبب  همگرايى،  و  اصالحات  تيم 
روز  كه  است  حالى  در  اين  شود.  مى  او  انتخاباتى 

جمهورى  رئيس  برادر  كرزى،  محمود  گذشته 
سازى  سياسى»توانمند  جريان  رهبر  و  افغانستان 
مردم» از و 61 تن از اعضاى شوراى ملى از عبداهللا 

عبداهللا اعالم حمايت كردند.
جمهورى  رياست  انتخابات  دوم  دور  است  قرار 
ميان عبداهللا عبداهللا و اشرف غنى احمدزى در 24 

جوزاى ماه جارى برگزار شود.

اعالم حمايت رئيس پيشين اداره امنيت ملى كشور از داكترعبداهللا عبداهللاعالم حمايت رئيس پيشين اداره امنيت ملى كشور از داكترعبداهللا عبداهللا

آقاى  صلح  كه  ميزان  همان  به  حساب،   اين  با 
كرزى با تروريست هاى طالبان براى هند موجب 
افغانستان  به  طيبه  لشكر  نفوذ  است،  نگرانى 
هاى  تروريست  با  گروه  اين  همكارى  احتمال  و 
طالبان و القاعده در اين كشور نيز مى تواند مايه 
كرزى  جمهور  رئيس  و  باشد  هند  عميق  نگرانى 
دامنه  گسترش  از  آنكه  جاى  به  اظهارات،  اين  با 
ترديد و تزلزل و نگرانى هند براى حضورى فعال 
تر در افغانستان، كاسته باشد بر آن افزوده است 
كرده  تقويت  نيز  را  گمانه  اين  ديگر،  جانب  از  و 
است كه از اين پس، اين افغانستان است كه نقش 
كشمير در ادامه كشمكش هاى استراتژيك هند و 

پاكستان را بازى خواهد كرد.

بيش از سى تن زخمى در حادثه 
ترافيكى فراه

خشونت عليه اطفال در كشور 
افزايش يافته است

محسنى:
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بازيكن تيم ملى افغانستان بر روى اشرف، بازيكن 
صاحب  ها  فلسطينى  كه  شد  باعث  فلسطين 
را  پنالتى  ضربه  اشرف  شود.  پنالتى  ضربه  يك 
از  گل  يك  افغانستان  و  كرد  فقيريار  دروازه  وارد 

فلسطين عقب افتاد.
فلسطين  صفر  بر  يك  پيروزى  با  بازى  اول  نيمه 
براى  كمترى  شانس  افغانستان  تا  يافت  پايان 

پيروزى داشته باشد.
تيم ملى فوتبال فلسطين در نيمه دوم در دقيقه 

تيم ملى فوتبال افغانستان در مرحله نيمه نهايى 
رقابت هاى چلنج كپ آسيا به مصاف تيم فلسطين 
رفت و بازى را دو بر صفر به اين تيم واگذار كرد.

 
تيم  مقابل  در  شكست  با  كشور  پوشان  ملى   
فلسطين نتوانستند به فاينل چلنج كپ آسيا راه 

پيدا كنند.
مصاف  به  حالى  در  افغانستان  فوتبال  ملى  تيم 
روز  دو  بازيكنان  حامل  موتر  كه  رفت  فلسطين 

  نارندرا مودى، نخست وزير جديد هند در 
شريف،  نواز  با  رسيدنش  قدرت  به  روز  اولين 
تحليف  مراسم  براى  كه  پاكستان  نخست وزير 
است.   كرده  ديدار  بود،  كرده  سفر  هند  به 
بى  بى  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
برابر  در  پاكستان  و  هند  نخست وزيران  سى، 
يكديگر  با  تلويزيونى  شبكه هاى  دوربين هاى 
خبرنگاران  با  اما  زدند  لبخند  و  دادند  دست 
ديدار  مى گويند  تحليلگران  نكردند.  گفت و گو 

74 گل دوم را به افغانستان زد، بازى با نتيجه دو 
بر صفر به پايان رسيد و فلسطين فاينليست چلنج 

كاپ آسيا شد. 
تيم  با  هفته  همين  شنبه  پنج  افغان  پوشان  ملى 
تا  كند  مى  بازى  فليپين  و  مالديو  رقابت  بازنده 
تيم سوم اين رقابت ها نيز مشخص شود. قهرمان 
رقابت هاى چلنج كپ آسيا به بازى هاى جام ملت 
هاى آسيا كه قرار است در سال 2015 ميالدى 

به ميزبانى استراليا برگزار شود راه پيدا مى كند.

پيش در مالديف تصادف كرد و دو بازيكن اصلى 
تيم به دليل جراحتى كه داشتند از بازى در اين 

ديدار باز ماندند. 
بازى افغانستان و فلسطين ديروز ساعت سه بعد 
از ظهر به وقت كابل در شهر ماله مالديف برگزار 
شد و دو تيم در حالى كه هوا بسيار گرم بود بازى 

را آغاز كردند.
بازى در دقايق اول با حمالت دو تيم دنبال مى 
شد كه در دقايق پايانى نيمه اول خطاى فيصل، 

نواز شريف و نارندرا مودى مى تواند به معناى 
هسته اى  كشور  دو  روابط  در  تنش ها  كاهش 
باشد كه معموال رويكردى خصمانه به يكديگر 

دارند.
روابط ميان هند و پاكستان از زمان حمله 
پيكارجويان پاكستانى به مومباى هند در سال 

2008 با تنش همراه بوده است.
را  نفر   166 مسلح  افراد  حمله،  اين  در 
كشتند. گفته شده كه رهبران هند و پاكستان 
گفت و گو  تجارى  و  امنيتى  مسايل  باره  در 
كرده اند  آقاى مودى ديروز همچنين با حامد 
ديدار  نيز  كشورمان  رئيس جمهورى  كرزى، 
اولين  كرزى  آقاى  است.  داشته  مدتى  كوتاه 
رهبر خارجى است كه با آقاى مودى پس از به 

قدرت رسيدنش ديدار كرد. 

افغانستان با شكست در مقابل فلسطين از حضور 
در فاينل چلنج كپ آسيا بازماند


