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کارزارسرمایهگذاری
درافغانستانراهاندازیشد

از صفحة فیسبوک احمدولی مسعود
پدرم، مردی با معرفت اجتماعی، مهمان دوست، دیندار، 
با  باز.  پیشانی  و  مثبت  روحیه  از  سرشار  و  پرتهذیب 
به  داشت،  محبت  سخت  مسعود  شاه  احمد  پسرش 
سال  سال های  می نمود.  مباهات  و  می کرد  افتخار  وی 
چه درافغانستان و چه در عالم آواره گی ها، از هرطریق 
ممکن همواره تالش داشت تا خبری، حرفی و حدیثی 
از البالی امواج رادیوها در مورد پسرش بشنود. همینکه 
می شنید مسرت و خوشی عجیب وغریبی برایش دست 
ایشان  زیارت  بر  مهمانان  و  دوستان  موقعیکه  می داد، 
می رسیدند، فوراً باب سخن باز می نمود و درتکاپو بود 
تا اول سخنانی را که از رادیوها شنیده از زبان مهمانان 
بشنود و بعد با چه اشتیاقی صحبت ها را در مورد پسرش 
گم  کاماًل  داغ  داستان های  این  درون  در  و  می کرد  باز 
به طور عجیبی  پدر و پسری،  رابطه  از  می شد. گذشته 
یک رابطه معنوی میان این پدر و پسر که از یک چشمه 

واحدی تقوا و دیانت آب میخورد وجود داشت.
یادشان بخیر و روحشان شادباد.

شرح عکس: شهید دگروال دوست محمد خان با پسرش 
شهید احمد شاه مسعود سال 1357 قریه تاواخ / پنجشیر

عبداهلل خان حبیبی و معصوم استانکزی به ترتیب با کسب 
167 و 161 رأی تأیید از نماینده گان مجلس، کرسی های 

وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی را به دست آوردند.
در نشست دیروزی مجلس 224 نماینده حاضر بود و بر 

این اساس 113 رأی برای کامیابی هر نامزد تعیین شد.
سفید   8 و  باطل   15 رد،  رأی   41 همچنان  نماینده گان 
به معصوم استانکزی و 34 رد، 13 باطل و 6 سفید به 

عبداهلل خان حبیبی دادند.
در این نشست محمدزمان سنگری نیز با دریافت 132 
رأی تأیید و 52 رأی رد...                 ادامه صفحه 6
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ــت  ــه ریاس ــور ب ــۀ کش ــأت وزارت خارج هی
ــن  ــن سیاســی ای ــل کــرزی، معی حکمــت خلی
مــورد  در  گفت وگــو  هــدِف  بــه  وزارت، 
ــِت  ــالم آباد پایتخ ــرزی، وارد اس ــای م تنش ه
ــای  ــۀ مقام ه ــه گفت ــت. ب ــده اس ــتان ش پاکس
پاکســتانی، هــدِف ایــن ســفر، حــِل تنش هــای 
ــی  ــت؛ تنش های ــور اس ــان دو کش ــرزی می م
کــه بــه قتــِل چندیــن نظامــی و غیرنظامــی بــه 
ــوی  ــی از س ــات نظام ــاخت تأسیس ــل س دلی
پاکســتان در نقطــۀ صفــر مــرزی انجامیــد. 
ــان دو  ــبات می ــا، مناس ــن تنش ه ــال ای ــه دنب ب
کشــور بیــش از هــر زمــاِن دیگــر بــه تیره گــی 
ــه  ــد روز، مــرز تورخــم ب ــرای چن ــد و ب گرایی

روی رفت وآمدکننــده گان بســته شــد. 
پاکســتان گفتــه اســت که از ســاخت تأسیســات 
در منطقــۀ مــرزی صرف نظــر نخواهــد کــرد و 
ایــن تأسیســات بــه هــدِف نظــارت و کنتــروِل 
ــورت  ــور ص ــای دو کش ــتِر مرزه ــه بیش هرچ
می گیــرد تــا افــراد شورشــی از آن هــا اســتفاده 
ــا  ــن ادع ــتان ای ــای افغانس ــا مقام ه ــد. ام نکنن
کــه  می گوینــد  و  می کننــد  تکذیــب  را 
ــت  ــه حاکمی ــد ک ــته ان ــتانی ها تالش داش پاکس

ــد.  ــِی افغانســتان را نقــض کنن مل
و  افغانســتان  میــان  مــرزی  تنش هــای 
ــی در  ــّو سیاس ــر ج ــارِ دیگ ــک ب ــتان، ی پاکس
بســیاری ها  و  کــرد  داغ  را  کشــور  داخــِل 
پاکســتان  دولــِت  اقدام هــای  بــه  نســبت 
پایــاِن  انتقــادی گرفتنــد. هرچنــد  موضــِع 
تنش هــای نظامــی چیــزی نبــود کــه پیش بینــی 
ــور  ــط دو کش ــل در رواب ــی حداق ــود، ول نش
اســت.  کــرده  وارد  را  بیشــتری  واقع بینــِی 
ــدرت  ــای دو کشــور به ن ــن، مقام ه ــش از ای پی
ســخن  بی پــرده  موجــود  اختالف هــای  از 
ــه  ــی ک ــتر حرف وحدیث های ــد و بیش می گفتن
ــه می شــد، از ســوی  ــه نشــانی پاکســتان گفت ب
ــارج  ــی در خ ــای سیاس ــخصیت ها و نهاده ش
از دولــت بودنــد. امــا حــاال دولــت افغانســتان 
نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت که میــان دو 
کشــور اختالف هــای شــدید وجــود دارد و تــا 
ــن اختالف هــا و ریشــه های  ــه ای ــه ب ــی ک زمان
ــوان از  ــدارد کــه بت آن توجــه نشــود، امــکان ن

ــت.  ــخن گف ــتانه س ــط دوس رواب
پاکســتان، حــاال بــه هــر دلیلــی کــه باشــد، در 
طــول پانــزده ســال گذشــته کشــوری دوســت 
ــوده  ــتان نب ــرای افغانس ــک ب ــایه یی نی و همس

ــراِن  ــیاری از تحلیل گ ــه بس ــد ک ــت؛ هرچن اس
سیاســی بــاور دارنــد کــه ایــن کشــور از 
زمــان پیدایــِش خــود تــا امــروز، هرگــز 
و  نبــوده  چشم داشــت  بــدون  همســایه یی 
ــود  ــواره وج ــور هم ــان دو کش ــاِت می اختالف
ــران،  ــن تحلیل گ ــۀ ای ــه گفت ــت. ب ــته اس داش
در برهه هایــی از تاریــخ، ایــن اختالفــات، 
و  شــده  رویارویی هایــی  باعــث  و  داغ 
شــده اند  موفــق  پاکســتانی ها  نیــز  گاهــی 
افغانســتان  در  موجــود  نقطه ضعف هــای  از 
بــه ســودِ سیاســت های بلندپروازانــۀ خــود 
ــاِن  ــت، زم ــورد نخس ــرای م ــد. ب ــتفاده کنن اس
و  خــان  داوود  محمــد  ســردار  صــدارت 
ــور  ــت ث ــای هف ــس از کودت ــای پ حاکمیت ه
دوم،  مــورد  بــرای  و  می آورنــد  مثــال  را 
حاکمیــت طالبــان را. تاریــخ روابــط دو کشــور 
امــا نشــان می دهــد کــه اختــالف نظرهــا 
دو  میــان  دیپلوماتیــک  رویارویی هــای  و 
کشــور، بیشــتر از زمان هایــی بــوده اســت کــه 
ــان در  ــه هدف های ش ــود را ب ــتانی ها خ پاکس
افغانســتان نزدیــک می دیــده انــد. پاکســتانی ها 
رژیــم  زمــان  در  آن هــم  یک بــار  فقــط 
ــی از  ــه بخش های ــد ک ــاس کردن ــان احس طالب
افغانســتان را آن گونــه کــه می خواهنــد، در 
ــه در  ــم ک ــی ه ــد و رژیم ــود دارن ــروِل خ کنت
ــاًل از  ــه، کام ــه دســت گرفت ــدرت را ب ــل ق کاب
ــر  ــی در دیگ ــد. ول ــنوی می کن ــا حرف ش آن ه
ــز  ــور هرگ ــط دو کش ــخ، رواب ــای تاری برهه ه
و  مســالمت  از  قانع کننده یــی  ســطح  بــه 

نرســید.  تنش زدایــی 
پاکســتان بــه دلیــل همان سیاســِت هژمونیســتِی 
ــرده  ــالش ک ــه ت ــتان، همیش ــه افغانس ــود ب خ
ــور را  ــن کش ــه ای ــار علی ــای فش ــه اهرم ه ک
در اختیــارِ خــود داشــته باشــد. ایــن کشــور از 
محــاط بــودِن افغانســتان بــه خشــکه بــه عنوان 
یــک ابــزارِ فشــار اســتفاده کــرده و حــاال 
ــه، از  ــن حرب ــوظ نگــه داشــتِن ای ضمــن محف
ــتانی  ــدۀ افغانس ــای پناهن ــت میلیون ه موجودی
ــا  ــگ ب ــال های جن ــه از س ــور ک ــن کش در ای
شــوروی در پاکســتان باقــی مانــده انــد نیــز بــه 
عنــوان حربــۀ فشــارِ سیاســی اســتفاده می بــرد. 
در روزهــای اخیــر بــه دنبــال اوج گرفتــِن 
صدهــا  پاکســتانی ها  مــرزی،  تنش هــای 
پناهنــدۀ افغانســتان در آن کشــور را بازداشــت 
ــه  ــه زودی ب ــه ب ــد ک ــدار داده ان ــرده و هش ک

افغانســتان  شــهروندان  پناهنده گــی  مســالۀ 
پایــان خواهنــد داد. پاکســتانی ها البتــه در ایــن 
مــورد صــادق نیســتند و نمی خواهنــد کــه 
بحــران پناهنــده گاِن افغانســتان را بــه صــورِت 
ــرایط  ــا در ش ــد. آن ه ــان دهن ــه پای آبرومندان
فعلــی، از ایــن مشــکل بــه عنــوان ابــزارِ فشــار 
ــت افغانســتان اســتفاده می کننــد.  ــه دول علی
ــه شــهروندان  مســلمًا پاکســتان نمی خواهــد ک
ــرا  ــد؛ زی ــرک کنن ــور را ت ــتان آن کش افغانس
یکــی از مهم تریــن حربه هــای فشــار را از 
دســت خواهــد داد. هرچنــد کــه بیــرون رانــدن 
فعلــی  شــرایط  در  می توانــد  پناهنــده گان 
بــرای دولــت افغانســتان باعــث نگرانــی شــود، 
ولــی ایــن هشــدارها بیشــتر بــه هــدف ایجــاد 
فضــای تــرس در میــان پناهنــده گاِن افغانســتان 
ــی و  ــیوه های عمل ــا ش ــه اســت ت ــرد یافت کارب

ــن مشــکل. ــرای حــل ای متناســب ب
 پاکســتانی ها بــه دنبــال تنش هــای مــرزی 
رییــس  شــمول  بــه  کشــور  مقام هــای  از 
ــه  ــد کــه ب جمهــوری افغانســتان دعــوت کردن
پاکســتان ســفر کننــد. ایــن درخواســت از 
ســوی مقام هــای کشــور پذیرفتــه نشــد، ولــی 
قــرار شــد کــه هیأتــی در ســطح معــاون وزارت 
ــه  ــرای بررســی مشــکالت مــرزی ب خارجــه ب

ــد.  ــن کشــور ســفر کن ای
ــا  ــه ب ــتند ک ــار داش ــتانی ها انتظ ــاید پاکس ش
ــه نوعــی  ــد ب دعــوت مقام هــای کشــور، بتوانن
بــا آن هــا بــه تعامــل برســند و زمینــۀ برگشــت 
را  انعطاف پذیــِر گذشــته  سیاســت های  بــه 
ــراس از  ــوع ه ــک ن ــی از ی ــًا ناش ــه عمدت ک
ــا  ــاره مهی ــود، دوب ــن کشــور ب سیاســت های ای
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــاال ب ــا ح ــازند. ام س
دولت مــرداِن  میــان  در  بیشــتری  واقع بینــِی 
ــه  ــه سیاســت های پاکســتان ب کشــور نســبت ب

ــده اســت.  وجــود آم
در  بتوانــد  بایــد  خارجــه  وزارت  هیــأت 
را  خــود  قــدرِت  سیاســی،  چانه زنی هــای 
ــر  ــتان در براب ــع افغانس ــد و از مناف ــان ده نش
ــان  ــد. حــاال زم ــاع کن مداخــالِت پاکســتان دف
اتخــاذ سیاســت های قاطعانــه در برابر پاکســتان 
ــکالِت دو  ــِل مش ــه ح ــد ب ــه می توان ــت ک اس
ــه  ــس دادن ب ــه چان ــود و ن ــی ش ــور منته کش
ــته  ــا در گذش ــی آن ه ــه ناکام ــت هایی ک سیاس

ــت.     ــده اس ــت ش ثاب
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امنیتـی در والیـت  انـد کـه وضعیـِت  گزارش هایـی مشـعر 
هلمنـد، در ایـن شـب و روزهـا آرام اسـت و ایـن آرامـی 
نیـز فقـط بـه دلیـِل جمـع آورِی محصـوِل تریـاک اسـت. امـا 

نیسـتند. به درسـتی مطلـع  ایـن وضـع  از  رسـانه ها هنـوز 
 اطالعـات می رسـانند کـه در ایـن شـب و روزهـا، نه تنهـا 
طالبـان بـه سـوی نیروهـای امنیتـی در هیـچ ولسـوالِی هلمند 
حملـه نمی کننـد، کـه نیروهـای دولتـی هـم حتـا اگـر ببیننـد 
را  حملـه  دارنـد، دسـتورِ  پیـش روی شـان حضـور  طالبـان 

رند.  ندا
برخـی کسـانی که در هلمنـد انجامِ وظیفه کرده انـد، می گویند 
کـه در جمـع کـردن حاصـالِت خشـخاش در هلمنـد، یـک 
تبانـی میـاِن برخـی از فرماندهـاِن نیروهـای دولتـی و طالبـان 
وجـود دارد و برخـی از فرماندهـاِن دولتـی با طالبان شـریِک 
سـودِ مـواد مخـدر انـد. بنابرایـن، پیش بینی می شـود کـه این 
خاموشـی جنـگ، تـا چنـد روز دیگـر نیز ادامـه می یابـد و با 
پایـاِن جمـع آوری مـواد مخـدر، دوبـاره صـدای جنـگ بلنـد 

می شـود. 
هلمنـد، بزرگ تریـن منبـع مـواد مخـدر اسـت و همه سـاله 
در ایـامِ کشـت و جمـع آوری حاصـالِت مـواد مخـدر، میـان 
نیروهـای دولتـی و طالبـان یـک آرامـش و آتش بـِس مقطعی 
صـورت می گیـرد و حـاال ایـن قـرار بـه یـک عـرِف نظامـی 
برابـر  در  کـه  بـدون شـک سـربازانی  اسـت.  تبدیـل شـده 
طالبـان می جنگنـد، زیـاد نمی فهمنـد که چـرا در برابـِر طالبان 
و  فرماندهـان  امـا  ندارنـد،  شـلیک  اجـازۀ  روزهـا  ایـن  در 
تصمیم گیرنـده گاِن نظامـی در هلمنـد به خوبـی می داننـد کـه 
در ایـن شـب و روزهـا که وقـِت درو کردن پول اسـت، نباید 

جنگـی صـورت بگیـرد. 
شـکی نیسـت که برخی از فرماندهان و جنراالِن ارشـد ارتش 
و پولیـس، از کشـِت مـواد مخدر در کشـور سـود می برند؛ از 
ایـن رو طالبـان و قاچاق بـراِن مـواد مخـدر را در انتقـاِل مـواد 
همـکاری می کننـد. اما جیـِب برخـی از فرماندهـاِن نیروهای 
خارجـی نیـز از پـوِل مـواد مخـدر در هملنـد پُـر می شـود و 
ایـن برداشتی سـت کـه طـی این همـه سـال بـازی در هلمنـد 

شـکل گرفته اسـت. 
مسـلمًا اگـر نیروهـای نظامـِی دولتـی و نیروهـای خارجـی 
نخواهنـد کـه طالبان تریاک کشـت کننـد، برداشـِت تریاک از 
هلمنـد طی دو ـ سـه سـال بـه صفر می رسـد؛ زیـرا نیروهای 
خارجـی می تواننـد بـا پاشـیدِن دارو بـه کشـتزارهای مـواد 
مخـدر، آن را از بیـن ببرنـد و حتـا مـزارع را عقیـم سـازند. 
امـا علی رغـم ایـن توانایـی و چنیـن درخواسـتی از نیروهای 
خارجـی در هلمنـد، هرگـز آنان بـه چنین کاری دسـت نزدند 

و آن را خـارج از صالحیت هـای خویـش دانسـتند. 
برخـی  طالـب،   مثلـِث  کـه  اسـت  شـده  واضـح  اکنـون 
فرماندهـاِن نیروهـای دولتـی و نیروهـای خارجـی در هلمند، 
در هشـتاد درصـِد یـک سـال باهـم می جنگند ولی در بیسـت 
درصـِد دیگـِر سـال که شـامل روزهـای کشـت و جمع آوری 
حاصـالِت تریـاک در دو فصل سـال اسـت، در صلح و سـلم 

و آشـتی باهـم روزگار می گذراننـد.  
البتـه ایـن وضـع تنهـا مختـِص هلمنـد نیسـت و در دیگـر 
مناطـِق جنـوب نیـز همیـن معادلـه برقـرار اسـت؛ امـا چـون 
هلمنـد مرکـز مـواد مخدرِ جهـان به شـمار می آیـد، این وضع 
در آن جـا برجسـته تر بـروز می کنــد. حـاال شـاید نهادهـا و 
افـرادی بیاینـد این تحلیل و گـزارش را رد کننـد؛ اما واقعیت 

همیـن اسـت کـه گفته شـد. 
جنـِگ هلمنـد جـدا از این کـه جنـگ دولـت و طالبان اسـت، 
نقـش مـواد مخـدر را هـم نمی شـود در آن نادیـده انگاشـت. 
واگـذاری بخش هایـی از هلمنـد بـه طالبـان جـز ایـن معنـا 
نـدارد کـه در آن جاهـا بایـد مـواد مخدر به شـکِل درسـت تر 
کشـت شـود تـا حاصلـی پُربارتـر دهـد. مسـلمًا شـماری از 
نماینـده گاِن مجلـس و مقام هـای حکومتی نیز در ایـن معامله 
دخیل انـد و سـود سرشـاری به دسـت می آورنـد. و همان هـا 

هـم مهـارِ جنـگ در هلمنـد را بـه دسـت دارند.
 بنابرایـن، حکومـت وحـدِت ملـی بایـد بـه پهلوهـای دیگـِر 
جنـگ در افغانسـتان توجـه کنـد و بـرای آن چـاره بســنجد. 

هلمنـددرآرامـش؛
اماچـرا؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1806  سه    شنبه      1سرطان /      تیر       y    1395   16  رمضان ا لمبارک  y 1437   21 جو ن    2016

افغانستانوپاکستان؛
دودوسـتیادودشـمن؟
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بازارکمرونقسرمایهگذاری

کارزارسرمایهگذاریدرافغانستانراهاندازیشد

در  »سـرمایه گذاری  بین المللـی  کارزار 
از  حمایـت  ادارۀ  سـوی  از  افغانسـتان« 
دیـروز  )آیسـا(  افغانسـتان  سـرمایه گذاری 
»دوشـنبه/31جوزا/ثور« در هوتل انترکانتیننتال 

گردیـد. راه انـدازی  رسـمًا 
در مراسـمی کـه بـه همیـن مناسـبت برگـزار 
گردیـده بـود، عبداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی، 
مدیـره  هیـأت  معـاون  الکـوزی  جـان  خـان 
افغانسـتان، محمـد  اتـاق تجـارت و صنایـع 
قربـان حقجـو، رییس عمومی آیسـا، برخی از 
مقام هـای ارشـد حکومتـی و فعـاالن سـکتور 

خصوصـی اشـتراک کـرده بودنـد.
از  هـدف  برنامـه،  ایـن  کننـده گان  برگـزار 
راه انـدازی ایـن کارزار را معرفـی افغانسـتان 
بـرای  مناسـب  و  امـن  مـکان  مثابـۀ  بـه 
و جهـان خوانـده  منطقـه  در  سـرمایه گذاری 
گفتند، این امر سـبب توسـعۀ سـرمایه گذاری، 
جلب سـرمایه گذاران و رونق بیشـتر کسـب و 

می شـود. کشـور  در  کار 
آنـان آغـاز برنامـۀ سـرمایه گذاری افغانسـتان 
را حرکـت تاریخـی عنـوان کـرده گفتنـد، این 
برنامـه ملـی و یـک کارزار بین المللـی اسـت.
محمـد قربـان حقجـو، رییـس ادارۀ حمایـت 
برنامـه  ایـن  در  )آیسـا(  سـرمایه گذاری  از 
گفـت: رشـد اقتصادی طی چند سـال گذشـته 
بسـیار ُکنـد بـود، بنـًا مـا رویکـرد و عملکـرد 
جلـب  و  اقتصـادی  رشـد  متوجـه  را  خـود 
و  داخلـی  خصوصـی  سـرمایه گذای های 

می کنیـم. بیرونـی 
داشـت:  اظهـار  آیسـا  ادارۀ  رییـس 
داخـل  در  خصوصـی  سـرمایه گذاری های 
زمینه سـاز سـرمایه گذاری خصوصـی  کشـور 
خارجـی اسـت، بنـٌا ایجـاب می کنـد تـا تمام 
اداری،  عملکـرد  طرزالعمل هـا،  قوانیـن، 
و  سـرمایه گذاری  وضعیـت  بـه  رسـیده گی 
امکانـات فزیکـی و مادی را بـه معیاری تنظیم 
کنیم کـه سـرمایه گذار های داخلـی و خارجی 
در کشـور حاضـر بـه سـرمایه گذاری شـوند.
آقـای حقجـو بـر این باور اسـت که تـا زمانی 
مثبـت  و  خـوب  واقعیت هـای  بـاالی  کـه 
نگیـرد  صـورت  سـرمایه گذاری  افغانسـتان 
جهانیـان از آن اطالعـی نخواهنـد پیـدا کـرد.
او گفـت: ایـن برنامـه یـک چارچـوب قبـول 

شـده و بین المللـی اسـت کـه می تـوان از این 
طریـق چهـرۀ جدیـد افغانسـتان را به معرفـی 

. د بگیر
سـمت دهی اسـتراتیژیک نهادهای سـکتوری، 
مسـتقیم  سـرمایه گذاری  جـذب  و  جلـب 
خارجی، توسـعه و تشـویق تولیـدات داخلی، 
طـرح پالیسـی های قابـل تطبیق برای سـرمایه 
و بهبـود فضـای سـرمایه گذاری و پرداختن به 
و  روش  تغییـِر  سـرمایه گذاری،  چالش هـای 
عملکـرد، تشـویق سـرمایه گذاری از رویکـرد 
تشـویقی بـه تقسـیم سـرمایه گذاری و به طـور 
ُکلـی معرفـی افغانسـتان منیحث مقصـد بلقوه 
بـرای سـرمایه گذاری در منطقـه و جهـان، از 
اهدافـی اسـت کـه به گفتـۀ آقـای حقجو طی 

ایـن کارزار آن را دنبـال خواهنـد کرد.
او بیـان داشـت: این برنامه سـکتورهای تولید، 
خدمـات، انرژی، معادن و سـاختمان را تحت 

پوشـش قرار خواهد داد.
بـه گفتـۀ رییـس ادارۀ آیسـا: بـرای کارزار این 
برنامـه جغرافیایـی را کـه تحـت پوشـش قرار 
خواهنـد داد، پنـج حلقـۀ سیاسـت خارجـی 
حکومـت وحـدت ملـی اسـت کـه بـه گفتـۀ 
او، آن را بـه سـه بخـش کشـورهای همسـایه، 
دوسـت  کشـورهای  و  اسـالمی  کشـورهای 

غربـی تقسـیم کرده انـد.
آقـای حقجـو در ادامۀ سـخنانش گفت: »برای 
در  اساسـی  گام  چهـار  برنامـه  ایـن  تطبیـق 
نظـر گرفته شـده اسـت کـه شـامل راه اندازی 
برنامـۀ ملـی، تحقیـق جامـع، اسـتفاده از نتایج 
و یافته هـای ایـن تحقیـق و در اخیـر تفویض 
بین المللـی داخلـی اسـت کـه بـه آن خواهیـم 

پرداخت.«
او اذعـان داشـت: یک بانـک معلوماتی و قابل 
دسـت رس بـرای تمـام شـهروندان، نهادهـای 
خصوصـی و دولتـی کشـور خواهیم سـاخت 
تـا معلومـات مـورد نیـاز خـود را از طریـق 
شـبکه ها و تارنماهـای انترنتی و یـا به صورت 

مسـتقیم از آن بـه دسـت آورند.
از سـویی دیگـر، خان جـان الکـوزی معـاون 
هیـأت مدیـرۀ اتـاق تجـارت و صنایع کشـور 
رییـس  و  رییس جمهـور  از  برنامـه  ایـن  در 
اجرایـی خواسـت تـا ایـن پـروژه را تنهـا در 
حـد شـعار رها نکننـد، بلکـه گام هـای عملی 

در ایـن راسـتا بردارنـد.
صنایـع  بـه  اگـر  افـزود:  الکـوزی  آقـای 
خصوصـی خـود توجـه نکنیم و به مشـکالت 
نشـود،  رسـیده گی  کمبودی های شـان  و 
نمی توانیـم سـرمایه گذاران خارجـی را بـرای 

کـرد. تشـویق  کشـور  در  سـرمایه گذاری 
سـال های  »سـرمایه گذاری های  او:  گفتـۀ  بـه 
گذشـته هر روز به طرف کم شـدن روان اسـت 
و نیـاز اسـت تـا حکومـت بـرای جلوگیـری 
از فـرار ایـن سـرمایه ها از سـرمایه گذاران و 

سـکتورهای اقتصـادی حمایـت کنـد.«
رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  ایـن،  بـا  همزمـان 
ایـن  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی 
برنامـه ضمـن سـپاس و قدردانی ایـن کارزار 
کـرد،  تأکیـد  و  خوانـد  خـوب  ابتـکار  آن را 
سـرمایه گذاران  از  ملـی  وحـدت  حکومـت 
داخلـی و خارجـی حمایـت می کنـد و زمینـۀ 
سـرمایه گذاران خارجـی در افغانسـتان فراهـم 

اسـت.
رییـس اجرایـی تصریح کـرد: »قبـول می کنیم 
کـه کمک هـا نسـبت بـه گذشـته کمتر شـده، 
امـا هنـوز هـم کمک هـا بـه افغانسـتان ادامـه 
دارد. امـروز مـردم افغانسـتان پذیرفته انـد  و 
همـه می داننـد کـه اگـر از یـک طـرف دولت 
طـرف  از  اسـت،  سـرمایه گذاری  در  سـهیم 
و  اهمیـت  سـکتور خصوصـی  نقـش  دیگـر 

جایـگاه بـارز خـود را دارد.«
امـروز  تـا  گفـت:  هم چنـان  عبـداهلل  آقـای 
به نام هـای  فقـط  جهانیـان  بـه  افغانسـتان 
تریـاک، خشـونت و دهشـت شـناخته شـده 
اسـت، امـا مـردم افغانسـتان فقـط بـا عـزم و 
ارادۀ قـوی می تواننـد ماهیـت اصلـی خـود را 

بـه جهانیـان نشـان دهنـد.
و  کشـور  پُـرآوازۀ  آوازخـوان  دریـا،  فرهـاد 
در  سـرمایه گذاری  کارزار  افتخـاری  سـفیر 
مسـألۀ  گفـت:  نشسـت  ایـن  در  افغانسـتان 
تنهـا  کشـور  در  سـرمایه گذاری  جلـب 
وظیفـۀ حکومـت و جامعـۀ بـازرگان نیسـت، 
شـهروندان نیـز در ایـن زمینـه رسـالت دارند.
آقـای دریـا اضافـه کـرد: اگـر بـه ظرفیت های 
موجـود در کشـور توجـه جـدی و عقالنـی 
شـود، می توانـد سـبب تقویت سـرمایه گذاری 

و سـربلندی کشـور گردد.
بـه باور سـفیر افتخاری کارزار سـرمایه گذاری 
در افغانسـتان: اقتصـاد در عیـن حالـی کـه از 
بزرگ تریـن سـاختار اجتماعـی اسـت، یکـی 
عامـل  کننده تریـن  تعییـن  و  بزرگ تریـن  از 
مهـار و تقویـت جنگ نیز اسـت کـه حکومت 
می توانـد بـا تدبیـر از این عامل به نفع کشـور 

و مـردم سـود ببرد.
از یکـی دوسـال به این سـو به دلیل مشـکالت 
در  اجتماعـی  ناهنجاری هـای  و  امنیتـی 
افغانسـتان، بازرگانـان داخلـی و خارجـی دِل 
در  گوناگـون  بخش هـای  در  سـرمایه گذاری 
کشـور را نمی کننـد، گـذر زمان نشـان خواهد 
داد کـه ایـن کارزار چقدر برای جلـب دوبارۀ 

سـرمایه گذاری کمـک خواهـد کـرد.

هارون مجیدی

مسـووالن دیدبـان حمایت از رسـانه های آزاد 
افغانسـتان ، مـاه گذشـته را خونین تریـن مـاه 
بـرای خبرنـگاران خوانـده گفتنـد کـه در2٠ 
برابـر  روز گذشـته، 1٠ مـورد خشـونت در 
خبرنـگاران بهشـمول دو مـورد قتـل، به ثبت 

است. رسـیده 
پیـش از ایـن نهادهـای حمایـت از حقوق از 
خبرنـگاران در روزهـای ویـژه و سـال یکـی 
دو بـار نشسـت های خبری برگـزار می کردند 
و از بلندرفتـن آمـار خشـونت طـی یک سـال 
می گفتنـد کـه بیشـتر ایـن سـال ها »خونیـن« 
گفتـه بیـرون می شـدند. در این حال، همیشـه 
انتظـار بـر این بود تـا آمار خشـونت و تهدید 
در برابـر خبرنـگاران پاییـن بیایـد، نتیجۀ این 

انتظارهـا بر عکـس بود.
صدیـق اهلل توحیدی مسـوول دیدبـان حمایت 
از رسـانه های آزاد افغانسـتان یـا نـی دیـروز 
در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه ثبـت 1٠ 
مـورد خشـونت در 2٠ روز، نشـان مي دهـد 
کـه احتمـاالً تـا آخـر سـال جـاری میـالدی، 
افزایـش  خبرنـگاران  برابـر  در  خشـونت 

باشـد. داشـته  چشـم گیری 
عـالوه  نگرانـی   ابـراز  بـا  توحیـدی  آقـای 
کـرد کـه ایـن 1٠ مـورد خشـونت در برابـر 
چهـار  قتـل،  مـورد  دو  شـامل  خبرنـگاران، 
مـورد لـت و کوب و چهـار مـورد تهدید می 
باشـد کـه از سـوی دفتـر دیدبـان حمایت از 
رسـانه های آزاد افغانسـتان، در ایـن مـدت به 

ثبـت رسـیده اسـت.
براسـاس گفته هـای مسـووالن در دفتر نی، در 
سـال های اخیر خشـونت در برابر خبرنگاران 
افزایـش یافتـه امـا ایـن رقـم در سـال جاری 

اسـت. کننده  نگران 
)16 جـوزای  در  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن 
سـال روان( در نتیجـه حملـۀ مخالفان مسـلح 
در والیـت هلمنـد، ذبیـح اهلل تمنـا و دیویـد 
 ،)NPR( گیلکـی خبرنـگار رادیو ملی امریـکا

شـدند. کشته 
مسـوول دیدبـان حمایـت از رسـانه های آزاد 
افغانسـتان از عدم همکاری مقامات محلی در 
والیـات با خبرنـگاران نیز ابـراز نگرانی کرده 
گفـت کـه در اکثریت مـوارد، فرماندهان امنیه 
والیـات حاضـر به همـکاری بـا خبرنـگاران 
نمي شـوند کـه ایـن کار خـالف قانـون حـق 

دست رسـی بـه اطالعات می باشـد.
افـزود  ادامـۀ سـخنانش  آقـای توحیـدی در 
گفـت: زمانـي کـه خبرنـگاران بـا فرماندهان 
امنیـه والیـات در تمـاس می شـوند، آنـان از 
داری  بـه خبرنـگاران خـود  اطالعـات  دادن 
اجـازه مصاحبـه  آنـان  کـه  کـرده مي گوینـد 
بـا رسـانه ها را ندارنـد و رسـانه ها بایـد بـا 
بـه تمـاس  امـور داخلـه  سـخنگوی وزارت 

شـوند.
مشورۀ غیر قانونی پولیس به خبرنگاران

ژورنالیسـتان  ملـی  اتحادیـۀ  هـم،  از سـویی 
افغانسـتان اعـالم کـرده کـه برخـورد پولیس 
کابـل بـا خبرنـگاران در پایختت غیـر قانونی 
اسـت و وزارت داخلـه بایـد راهـکار تازه یی 

بـه وجود بیـاورد.
گفتـه می شـود کـه در روزهـای اخیـر پولیس 
کابـل، بـه خبرنـگاران خارجـی مشـوره داده 
اسـت کـه بـدون محافـظ در شـهر گشـت و 

نکنند. گـذار 
نوشـته  خبرنامه یـی  نشـر  بـا  اتحادیـه  ایـن 
اسـت که مشـورۀ پولیـس کابل بـا خبرنگاران 

خارجـی غیـر قانونـی اسـت.
اتحادیـۀ ملـی ژورنالیسـتان افغانسـتان در این 
خبرنامه نوشـته اسـت کـه این مشـوره ظاهراً 
بخشـی از برنامـۀ پولیـس برای تأمیـن امنیت 
شـهروندان خارجـی اسـت، پولیـس کابل در 
واقع بـه همۀ شـهروندان خارجـی مقیم کابل 
کـه خبرنـگاران  اسـت  داده  را  ایـن دسـتور 

خارجـی هـم از ایـن امر مسـتنثا نیسـتند.
اتحادیـۀ ملـی ژورنالیسـتان افغانسـتان، ایـن 
نافـذ  قوانیـن  بـر خـالف  را  پولیـس  اقـدام 
کشـور و در تضـاد بـا حـق دست رسـی بـه 
اطالعـات و فعالیـت آزاد رسـانه یی می دانـد.

شـورای اجرایـی اتحادیـه ملـی ژورنالیسـتان 
کشـور گفته اسـت که مـا به این باور هسـتیم 
امنیتـی در  نگرانـی  کـه در صـورت وجـود 
مـورد حضـور خبرنـگاران خارجـی در کابل، 
نهادهـای امنیتـی از جملـه پولیس کابـل باید 

طرح هـای دیگـری را اجـرا کننـد.
در خبرنامـه هم چنـان آمـده کـه واضح اسـت 
کنـار  در  همـواره  نمی تواننـد  خبرنـگاران 
امنیتـی در شـهر گشـت و گـذار  محافظـان 

کـرده و بـه پوشـش حـوادث بپردازنـد.
از  افغانسـتان  ژورنالیسـتان  ملـی  اتحادیـۀ 
نهادهـای امنیتـی کشـور تقاضا کرده اسـت تا 
بـه خبرنـگاران به هیـچ دلیلی ممانعـت ایجاد 
نکـرده و به جـای این گونـه اقدامـات، تدابیر 
امنیتـی درخـور را در دسـتور کار خـود قـرار 

. هند د
هم چنـان،  مسـووالن در دیدبـان رسـانه های 
عملکـرد  ایـن  از  انتقـاد  بـا  افغانسـتان  آزاد 
تصمیـم  ایـن  کـه  می گوینـد  حکومـت 
حکومت، مشـکل بزرگی را بـرای خبرنگاران 
خارجـی در کشـور بـه وجـود آورده اسـت.
دیدبـان  مسـوول  توحیـدی  اهلل  صدیـق 
نـی  دفتـر  در  افغانسـتان  آزاد  رسـانه های 
یـک  کـه  نیسـت  ممکـن  »ایـن  می گویـد: 
خبرنـگار خارجـی بهخاطـر تهیـه گـزارش و 
جمـع آوری اطالعات، محافظ داشـته باشـد.«
آقـای توحیـدی نیـز از حکومت خواسـت تا 
در تأمیـن امنیـت خبرنـگاران بیشـتر تـالش 
کنـد تا  آنهـا در زمینـۀ جمـع آوری اطالعات 

بـا کـدام موانـع روبهرو نشـوند.
بـر  مالیـات  برداشـتن  بـرای  تـاش 

چاپـی رسـانه های 
بـر بنیـاد یک خبـر دیگـر، مقام هـا در وزارت 
اطالعـات و فرهنـگ گفتـه انـد کـه تـالش 
دارنـد تا رسـانه های چاپـی را از دادن مالیات 

کنند. معـاف 
وزارت  نشـراتی  معـاون  مصطفـوی  مـژگان 
گفت وگـوی  یـک  در  فرهنـگ  و  اطالعـات 
کـه  کـرد  تأکیـد  افـق  بـا خبرگـزاری  ویـژه 
رسـانه ها،  تأسـیس  طـرز  مقـرره  براسـاس 
مبلغـی بـه عنوان حـق امتیاز و نیـز تضمین از 
رسـانه ها گرفتـه می شـود که پرداخـت همین 
مبلـغ هـم، بـرای رسـانه های چاپـی، دشـوار 

. ست ا
معـاون نشـرات وزارت اطالعـات و فرهنـگ 
گفتـه اسـت: »رسـانه های ما بـه وزارت مالیه، 
ادارۀ آیسـا و وزارت مخابـرات پول پرداخت 
رسـانه ها  بـرای  هزینـه  ایـن  و  می کننـد 
سـنگین تمـام می شـود کـه بـه همیـن خاطر، 
بـه ریاسـت جمهـوری پیشـنهادی فرسـتادیم 
کـه شـش مـاه وقـت بـرای رسـانه ها بویـژه 

رسـانه های چاپـی داده شـود.« 
بـه گفتۀ او، ریاسـت جمهوری بـرای بار دوم 
نیز شـش مـاه به رسـانه ها فرصت داده اسـت 
تـا مسـایل مالی شـان را حـل کننـد و در این 
تـالش  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  میـان، 
می کنـد تـا در هماهنگـی بـا سـایر نهادهـای 
رسـانه یی، تعدیالتـی را در قانـون رسـانه ها 

بـه وجود بیـاورد.
تأکیـد کـرد کـه در میـان  خانـم مصطفـوی 
رسـانه های کشـور، تنهـا رسـانه های چاپی از 
وضعیـت مالی خوبی برخوردار نیسـتند و این 
مسـأله را مقام هـا در وزارت بـه خوبـی درک 
اطالع رسـانی  کار  تسـهیل  بـرای  و  می کننـد 

شـان تـالش می کننـد.
براسـاس مـاده 53 قانون رسـانه های همگانی 
و نیـز مـاده 34 مقرره طرز تأسـیس و فعالیت 
رسـانه ها، نشـریات چاپی و نهادهای نشـراتی 
غیـر انتفاعـی از دادن مالیات بـه دولت معاف 
برخـی  گفته هـای  براسـاس  امـا  هسـتند؛ 
ایـن  از  مالیـه  وزارت  رسـانه ها،  مسـووالن 

نهادهـا مالیـات می گیـرد.
وزارت  کـه  می گویـد  مصطفـوی  خانـم 
و  عوایـد  معینیـت  از  فرهنـگ  و  اطالعـات 
گمـرکات وزارت مالیـه خواسـته تـا دیگر از 

نگیرنـد. مالیـه  چاپـی  رسـانه های 
می گوینـد  امـا  رسـانه ها  مسـووالن  برخـی 
کـه وزارت مالیـه هنـوز هـم برخـالف قانون 
رسـانه ها و مقـررۀ طرز تأسـیس رسـانه ها، از 

نشـریات چاپـی مالیـات دریافـت می کننـد.
معـاون نشـرات وزارت اطالعـات و فرهنـگ 
می گویـد کـه در دیگر کشـورها دولـت برای 
بویـژه رسـانه های  از کار رسـانه ها  حمایـت 
چاپی تسـهیالتی را برای شـان فراهم می کنند 
کـه متۀسـفانه دولـت افغانسـتان بـا توجـه به 
مشـکالتی کـه دارد ایـن کار را نمی تواند، اما 
وزارت تـالش دارد تا بـار مالیه دهی از دوش 

رسـانه های چاپی را بـردارد.

روح اهلل بهزاد

توافقکابل-اسالمآبادبرایحلوفصلسریعامورمرزی
هیئــت دولــت افغانســتان بــا ســفر بــه 
مقامــات  بــا  دیــدار  در  بــا  اســالم آباد 
ــریع  ــل س ــل و فص ــورد ح ــتانی در م پاکس
امــور مــرزی و مســائل موجــود بیــن دو 

کشــور بــه توافــق رســیدند.
بــه گــزارش اکســپرس نیــوز، براســاس بیانیــه 
مشــترک مقامــات کابــل - اســالم آباد، هیئــت 
افغانســتانی بــه رهبــری حکمــت خلیــل 
ــات اســالم آباد در  ــا مقام ــدار ب ــرزی در دی ک
مــورد مشــکالت موجــود و امــور مــرزی دو 

ــت. ــرده اس ــو ک ــور گفت وگ کش
هیــأت افغانســتانی بــه دعــوت ســرتاج عزیــز 
نخســت وزیر  بین الملــل  امــور  مشــاور 
پاکســتان بــه ایــن کشــور ســفر کــرده اســت.
ــدار  ــن دی ــالم آباد در ای ــل - اس ــات کاب مقام
توافــق کردنــد تــا امــور مــرزی بیــن دو 

ــود. ــل ش ــر ح ــه زودت ــور هرچ کش
ــل - اســالم آباد  ــات کاب ــه مشــترک مقام بیانی
مــی افزایــد: مذاکــرات مقامــات کابــل - 

ــد  ــزار ش اســالم آباد در فضــای مناســب برگ
و دو طــرف بــرای حــل و فصــل ســریع 

تنش هــا اعــالم آمادگــی کردنــد.
در ایــن بیانیــه آمــده کــه مقامــات دو کشــور 
ــرای  ــرزی ب ــت م ــه مدیری ــد ک ــد کردن تاکی
تقویــت روابــط، مبــارزه بــا تروریســم و 

ــت. ــر اس ــح ناگزی ــراری صل برق
ــرده  ــد ک ــن تاکی ــه همچنی ــت دوجانب نشس
ــاوره  ــرای مش ــب ب ــه مناس ــه برنام ــت ک اس
ــرزی تشــکیل  ــت م ــور و مدیری ــورد ام در م

ــود. ش
همچنیــن  اســالم آباد   - کابــل  مقامــات 
ــل  ــور بین المل ــه مشــاور ام ــد ک ــق کردن تواف
امــور  وزیــر  بــا  پاکســتان  نخســت وزیر 
خارجــه افغانســتان در حاشــیه کنفرانــس 

شــانگهای در ازبکســتان دیــدار کننــد.
ــورد  ــرزی م ــت م ــز مدیری ــدار نی ــن دی در ای

ــرار خواهــد گرفــت. بحــث ق
مقامــات  نیــوز،  اکســپرس  نوشــته  بــه 

مــورد  در  نشســت  ایــن  در  اســالم آباد 
ــا  ــتان ب ــی افغانس ــای امنیت ــدازی نیروه تیران
ــد. ــت کردن ــز صحب ــتانی نی ــان پاکس نظامی
بین الملــل  امــور  ســرتاج عزیــز مشــاور 
نخســت وزیر پاکســتان چنــدی پیــش بــا 
در نظــر گرفتــن افزایــش تنــش مــرزی بیــن 
کابــل - اســالم آباد در تمــاس تلفنــی بــا 
حنیــف اتمــر مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان 
ــن  ــه ای ــور خارج ــر ام ــاس از او و وزی تم
ــوت  ــالم آباد دع ــدار از اس ــرای دی ــور ب کش

ــل آورد. ــه عم ب
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت کابــل اعزام 
مشــاور امنیــت ملــی و وزیــر امــور خارجــه 
افغانســتان بــه اســالم آباد را رد کــرده اســت و 
هیأتــی در ســطح پاییــن بــه رهبــری حکمــت 
ــور خارجــه  ــر ام ــاون وزی ــل کــرزی مع خلی

ایــن کشــور را بــه پاکســتان اعــزام کــرد.

ماهخونینخبرنگاران
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بخش دوم و پایانی

قلعۀ بخش ششـم و پایانی است؛  دوران  تمام  خاطرات  فوق العاده ترین  از  یکی  نویسندۀ  پالز  جنت 
شیشه یی. نگارش داستاِن او دربارۀ رابطۀ متالطم او با مادرش حدوداً 3٠ سال به 
طول انجامید و در نهایت بر آن شد تا این داستان را به چاپ برساند. او اعتراف 
نمود که همواره از قضاوت مردم دربارۀ رفتارهای نادرستی که با والدینش داشته، 

در هراس بوده است.   
والز به من گفت: ما این تصورات را همه جا با خود حمل می کنیم و تصور می کنیم 
اگر اتفاقاِت بدی برای ما رخ دهد، ما به آدم بدی بدل خواهیم شد. اما مطمینم تک 
تِک آن چه برای من رخ داده، برای هزاران نفِر دیگر نیز رخ داده است. این ها همه 
به طرز عجیبی چشمان من را باز نمود و تجربیاتی بود که روح من را پاالیش کرد. 

 اما تکالیفی که باید انجام داد:
1ـ  یکی از محرمانه ترین داستان های زنده گی خود را برگزینید. قطعًا این یکی از 
خصوصی ترین موضوعات زنده گی شماست که تا به حال برای هیچ کس بازگو 
نکرده اید و همواره در تالشید تا آن را از ذهِن خود پاک کنید؛ زیرا برای تان بسیار 

شرم آور یا دردناک است.
2ـ به خود آزادی بیان عطا کنید و دربارۀ آن بنویسید. برای آن که کاماًل صادقانه 
عمل کنید، به خود بگویید که باالفاصله پس از اتمام نوشتن آن را نابود خواهید 

کرد و رازهای شما محفوظ خواهند ماند. 
3ـ شروع کنید. از آن جایی که این داستان مدت ها در درون شما مخفی بوده، واژه ها 
فوران خواهند کرد. حتا اگر نویسندۀ خوبی نباشید، واژه ها جاری خواهند شد. اما 
تالش کنید صبورانه و کامل بنویسید، تمام جزییات و احساسات را مو به مو ذکر 

کنید. تمام داستان را در یک مرحله بنویسید.
4ـ داستان را بدین ترتیب خاتمه دهید. خط آخر را با این مضمون شروع کنید: 
درسی که از همۀ این ها آموختم... . جای خالی را با تحوالتی که چنین تجربه یی 

در شما پدید آورده پُر کنید.  
نوشتن های صادقانه  تأثیر  که:  دریافتم  در صنفم،  ساده  تمرین  این  انجام  از  پس 
دربارۀ آسیب ها و آسیب پذیری ها، روح و روان را کاماًل پاالیش می دهد، بصیرت 
و بینِش درون چنان معرکه است که افراد به ندرت برگه های خود را پاره یا نابود 

می کردند؛ زیرا ریشۀ واژۀ حرام و محرمانه از ُحرم و حرمت گرفته شده است. 
مادامی که جنبه های آسیب پذیر وجود شما به صورت نوشتار درمی آید، بندها رها 
می شود. همچنان که »میچ آلبوم« در کتابش با نام »در بهشت پنج نفر منتظر شما 
هستند«، ذکر کرده: بزرگ ترین موهبتی که خداوند به شما اعطا کرده این است که 
درک کنید چه بر شما گذشته است. شرح ماجرا... پذیرش دیروز... و این همان 

صلح و آرامش است که در جست وجویش بودید.
با دوسِت مورد  بنویسید، سپس روند کار و احساِس خود را  بازهم  ادامه دهید، 

اطمینان تان در میان بگذارید.  
منبع: بیتوته

اصـول همـکاری میان کشـورهای   .1
ایکـو  عضـو 

همکاری هـای  سـازمان  مشـترِک  اعالمیـۀ  در 
منطقه یی، سـران کشـور موافقـِت اصولِی خود 

را در مـوارد زیـر اعـالم داشـته اند:
-1 ایجـاد مبادلـۀ آزاد کاالهـا از طـرق مختلف 

از جملـه انعقـاد قراردادهـای بازرگانی؛
-2 برقـراری مناسـباِت بیشـتر بیـن اتاق هـای 
اتاق هـای  تأسـیس  نیـز  و  موجـود  بازرگانـی 

مشـترک؛ بازرگانـی 
-3 بهبـود خطـوط حمل ونقـِل هوایـی داخـل 
منطقـه و احیانـًا “تأسـیس یـک خـط هوایـی 

مجهـز”؛ 
همـکاری  توسـعۀ  امکان سـنجی  مطالعـۀ   4-
همـکاری بیشـتر در خصـوص کشـتیرانی، از 
جملـه تأسـیس یـک خـط مشـترک دریایـی و 
یا تشـکیل یک کنفرانـس کشـتیرانی منطقه یی؛
-5 انجـام مطالعـات و بررسـی های الزم بـرای 
احـداث و بهبـود خـط ارتباطـی راه و راه آهـن 

بین سـه کشـور؛
بیـن سـه  عبـور  روادیـد  تشـریفات  لغـو   6-
کشـور منطقـه به منظور تسـهیل امر مسـافرت؛
-7 همکاری هـای فنـی بیـن سـه کشـور از راه 
اعـزام کارشـناس، تربیـت کادر فنـی و اعطای 

بورس؛
-8 مطالعـه و بررسـی کلیـۀ امکانـات موجـود 
همکاری هـای  تحکیـم  و  توسـعه  منظـور  بـه 
فرهنگـی بیـن سـه کشـور و همچنین تأسـیس 
انجـام  جهـت  هنـری  و  فرهنگـی  مراکـز 
و  تاریخـی  فرهنگـی،  تحقیقـات  و  مطالعـات 

تمـدن سـه کشـور. 
در اپریـل 1976، سـران سـه کشـور بـه مـدِت 
سـه روز در ازمیـر ترکیـه گـرد آمدنـد و ضمن 
بررسـی اوضـاع جهانـی و منطقه یی، گسـترش 
مـورد  گوناگـون  زمینه هـای  در  را  مناسـبات 
اعالمیـۀ  صـدور  بـا  و  دادنـد  قـرار  بررسـی 
در  عطفـی  نقطـۀ  واقـع  در  ازمیـر،  تاریخـی 

آمـد. به وجـود  منطقه یـی  عمـران  همـکاری 

تأسیس سازمان اکو 
رونـد   RCD فعالیـت  سـال 1357  ابتـدای  از 
آهسـته تری به خـود گرفت و اگرچـه عهدنامۀ 
ازمیـر بـه تصویب مجلـس وقت ایران رسـیده 
پیـروزی  از  پـس  امـا  بـود،  شـده  مبادلـه  و 
انقـالب اسـالمی بـه دلیـِل عـدم اعـالم نظـر 
قطعـِی دولت جهموری اسـالمی ایران نسـبت 
بـه انحـالل سـازمان مذکـور و یـا خـروج از 
ایـن همـکاری، فعالیت هـای RCD  بـه حالت 
تعلیـق درآمـد تـا جایـی کـه در سـال 1359 

تصمیـم بـه انحـالل آن گرفتـه شـد.
بـا مشـارکت  بـا بررسـی ها و تحقیقاتـی کـه 

کلیـۀ بخش هـا و ارگان هـای ذیربـط صـورت 
پذیرفـت و بـا توجـه بـه جمیع جهـات، اصل 
لـزوم حفظ ایـن همـکاری شـناخته گردید. از 
دالیـل مهـِم حفـظ ایـن همـکاری سـه جانبه، 
وقـوع جنـگ تحمیلـی و محاصـرۀ اقتصـادی 
ایـران توسـط دولت هـای غربـی بـود، لـذا بـا 
دورنگری مسـوولین ذیربط و بـا در نظرگرفتن 
حصـول سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی 
کشـورهای  بـا  روابـط  گسـترش  بـر  مبنـی 
همسـایۀ مسـلمان و جهـان سـوم، همـکاری 
سـه جانبۀ ایـران، ترکیـه و پاکسـتان تحـت نام 
ایکـو  اقتصـادی  همـکاری  سـازمان  جدیـِد 
بهمـن مـاه 1363 آغـاز گردیـد. سـطح  از 9 
معاونیـن وزارت  بـه سـطح  سـازمان مذکـور 
امورخارجـه ارتقـا یافـت و تعـداد کمیته هـای 
فنـی آن محـدود بـه 4 کمیتـه شـد کـه کلیـۀ 
فعالیت هـای اقتصـادی، بازرگانی، کشـاورزی، 
علمـی و صنعتـی را در بـر می گرفـت. بدیـن 
ترتیـب، اکـو فعالیـت خـود را در چهارچـوب 
جدیـدی آغـاز نمـود و ایـن در شـرایطی بـود 
کـه تحـوالت منطقه  و جهـان ضـرورِت ایجاد 
وحـدِت بیشـتر در جهـان اسـالم و همـکاری 
گسـترده میـان کشـورهای منطقه یـی را تقویت 
می نمـود. کـه این مسـأله مـورد تأیید سـران و 
مقامـات عالی 3 کشـور قرار گرفـت. بر همین 
اسـاس و بـه منظـور رفـع ابهامـات حقوقـی و 
تقویـت همکاری هـای سـه جانبه، در اجـالس 
اسـالم آباد کـه در خـرداد مـاه 1369 تشـکیل 
گردیـد، پروتوکـول اصالحی عهدنامـۀ ازمیر را 
امضـا کردنـد. بر اسـاس پروتوکـول اصالحی، 
سـطح اکـو از شـورای معاونیـن بـه شـورای 
وزیـران ارتقـا و تعـداد کمیته هـای فنـی اکو به 

7 کمیتـه افزایـش یافـت. 

اهداف و اصول اکو
به طـور کلـی، توسـعۀ اقتصـادی و اجتماعـی، 
هـدف اصلـِی اکـو می باشـد. به همیـن منظور، 
عـالوه بـر “عهدنامـۀ ازمیـر” که اسـاس اصول 
و اهـداف همـکاری در اکـو را تعیین می نماید، 
کشـورهای عضـو در چنـد سـاِل گذشـته سـه 
طـرح اجرایـِی عمـده را بـه تصویب رسـاندند 
کـه عبارت انـد از: طـرح عمـل کوتیـه، بیانیـۀ 
منظـور  بـه  الماتـی.  کلـی  و طـرح  اسـتانبول 
منطقـه  در  ارتباطـات  و  حمل ونقـل  توسـعۀ 
طرح هـای اول و دوم کـه بـه نوعی چهارچوب 
کلـِی توسـعۀ سـاختار اجتماعی اقتصـادی اکو 
به شـمار می رونـد، اولویت های همـکاری این 
سـازمان را نیـز در زمینه هـای تجـارت، انرژی، 
صنعـت، کشـاورزی، حمل ونقـل و ارتباطـات 
اصلـِی  اهـداف  دیگـر  از  می کننـد.  مشـخص 
کشـورهای  پایتخت هـای  کلیـۀ  اتصـال  اکـو، 

عضـو اکـو بـه همدیگـر از طریـق جاده هـای 
مواصالتـی، راه آهـن و هوایـی می باشـد.

عهدنامـۀ ازمیـر در سـال 1977 کـه در حقیقت 
در  می شـود،  محسـوب  سـازمان  اسـاس نامۀ 
ایـران،  کشـورهای  اهـداف  مختلـف،  مـوارد 
ترکیـه و پاکسـتان را در مورد تشـکیل سـازمان 
مذکـور بیـان نمـوده اسـت. به موجب مـادۀ 2، 
دولت هـای عضو، سـازمان همـکاری اقتصادی 
اکـو  را بـه منظـور تأمیـن همـکاری اقتصادی، 
فنـی و فرهنگـی میـاِن خـود تأسـیس کـرده و 
بـرای نیـل به ایـن مقصـود دربارۀ اصـول ذیل 

توافـق نموده انـد: 
الـف- گسـترش بازرگانـی بیـن دول عضو- از 
طریـق تأمیـن دسترسـی آزادانه تر بـه بازارهای 

یکدیگر؛
در  مسـاعد  شـرایط  ایجـاد  بـه  ترغیـب  ب- 
مـداومِ  رشـد  بـرای  عضـو  دوِل  از  هریـک 
سـطح  مسـتمِر  ارتقـاء  منظـور  بـه  اقتصـادی 

مـردم؛ زنده گـی 
ج- تحکیـم همبسـتگی های فرهنگـی و عالیق 
معنـوی و برادرانه یـی کـه مـردمِ دول عضـو را 
از مجـاری اجتماعـی و فرهنگـی بـه یکدیگـر 

پیونـد می دهنـد؛
د- کمـک بـه رشـد تجـارت جهانـی از طریق 
اتخـاذ روشـی مشـترک در مجامـع بین المللـی 
سیاسـت های  محـو  منظـور  بـه  کوشـش  و 
بـرای کشـورهای  بازرگانـی کـه  غیرمنصفانـۀ 
رو بـه رشـد شـرایط تجـارِی نامسـاعد بـه بار 

اسـت.  آورده 
عهدنامـۀ  اصالحـی  پروتوکـول  موجـب  بـه 
آزاد  منطقـۀ  ایجـاد   ،199٠ سـال  در  ازمیـر 
تجـاری کـه در عهدنامـۀ ازمیـر پیش بینی شـده 
بـود، حـذف و بـه جـای آن مقـرر گردیـد کـه 
کشـورهای عضـو بـر اسـاِس تعهـدات مندرج 
حداکثـر  تأمیـن  امـکان  قراردادهای شـان،  در 
کاهـش ممکـن موانـع تجـاری در منطقـۀ اکـو 
را در زمـاِن مناسـب و بـا عنایـت بـه تجـارِب 
تعرفـۀ  سیسـتم  چهارچـوب  در  کسب شـده 
بـه دیگـر  اکـو بـدون صدمـه زدن  ترجیحـی 
تعهـدات بین المللـی کشـورهای عضـو، مـورد 
بررسـی قرار می دهنـد. به موجب مـادۀ چهارم 
عهدنامـه، دولت هـای عضـو از طـرِق ذیـل بـا 

یکدیگـر تشـریک مسـاعی خواهنـد نمـود:
الـف. تشـویق بـه ایجـاد طرح هـای مشـترِک 
اقتصـادی  کـه  صنایعـی  به ویـژه  صنعتـی 
بودن شـان بر اسـاس اوضـاع منطقه  قابـل دوام 

باشـد؛  
بـرای تجـارت و صنعـت  اقـدامِ جمعـی  ب. 
مبادلـۀ  و  تولیـد  کـه  آیـد  به عمـل  به نحـوی 
باشـند.  یکدیگـر  مکمـِل  صنعتـی  کاالهـای 

آیندۀافغانستان
وسازمانهای

                      داکتر محیی الدین مهـدی منطــقهیی

هیچدرمانی 
نوشتن از  مـوثرتر 
نیست!  

ACKU
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   »منسـوها« با ترجمۀ قاسـم صنعوی، دیگر داسـتان کوتاهِ 
این نویسـنده اسـت. منسـو بـه معنـي کارگِر کشـاورزي یا 
بـه زبـان خودماني، کارگِر خوش نشـین؛ کسـي کـه زمیني 
از خـود نـدارد و در ازاي پـول یـا جنـس بـراي صاحـب 
زمیـن یـا بـاغ یـا جنـگل کار مي کنـد. کاییـه و اسـتبان دو 
منسـو هسـتند با ظاهري شـبیه بیشـتر منسـوهاي امریکاي 
التیـن: الغـر، آشـفته مو، بـا شـلوارک، پیراهـن ریش ریش، 
یقـۀ دریـده، پابرهنه و کثیف. نمونۀ مجسـم فقـر و فالکِت 
مالـي و فرهنگـي، تجلـي عریاِن جریان الینفـِک کار و رنج 
و در عیـن حـال ناآگاهـي ـ تـا آن حـد کـه همـان چنـد 
پزویـي را کـه درمي آورنـد، چونان گنجشـک مي خورند و 

بـه فکر فرداي شـان نیسـتند. 
   داسـتان از جایي شـروع مي شود  که این منسوها سوار بر 
کشـتي بـه شـهر برمي گردنـد تا بازهـم پـول پیش پرداخِت 
قـراردادي تـازه را بـا یـک کارفرمـا بگیرنـد. هنـوز پول را 
نگرفتـه، در اندیشـۀ خـرج کـردِن آن انـد. دخترهایي که در 
سـاحل ایسـتاده اند و فریادهـاي دیوانه وار سرخوشـي سـر 
مي دهنـد، در ایـن قصـد بي تأثیر نیسـتند. کمي بعد مسـت 
بودنـد و قـرارداد تـازه را کـه جلوي شـان گذشـته بودنـد، 
امضـا کـرده بودنـد. خودشـان هـم نمی دانسـتند بـراي چه 
کاري و در چـه محلـي، و خواننـده از همین نکته مي درک 
مي کنـد کـه فقـر فرهنگـِي ایـن دو منسـوـ  کـه نمـاد همۀ 
منسـوها و کارگرهاي کشـاورزي جهان انـدـ  ویران گرتر از 
محرومیـت مادي اسـت. هـر یک بخشـي از مبلغ قـرارداد 
را، کـه حـدود چهـل پـزو مي شـد، در جیب داشـت. بعد، 
در حالـي کـه ناشـي و مطیـع توسـط دخترهـاي مـکار و 
سـودجو بـه ایـن طـرف و آن طـرف کشـیده مي شـوند، 
نوشـابه یي مي خورنـد کـه سـهم آب در آن کمتـر از الکول 
نیسـت، جنس هـا بـي ارزش و بـه ظاهـر تجملـي امـا در 
حقیقـت باسـمه یي را بـه چندبرابـِر قیمت مي خرنـد. کاییه 
بـراي خوش بـو کـردِن خـود و لباسـش تا حد تهـوع عطر 
بـا  و لوسـیون و روغـن  مي خـرد. هـم او و هم اسـتبان 
چکمه هـاي نـو، پانچـو و تپانچـۀ چهارصدوچهل وچهار و 
جیب هـاي پُـر از سـگرت ظاهر مي شـوند و هـر دو مرد با 

دو دختـر سـوار ماشـیني ]= موتری[ رو باز مي شـوند. بعد 
شـب اسـت و رقص و بازهم نویشـیدن مشروب و آب جو 
و پـس نگرفتـن بقیـۀ پول شـان از ایـن و آن فروشـنده ها. 
بي خبـري آن هـا کـه تـا سـر حـد حماقـت محـض پیـش 
مـي رود، خواننـده را عصبـي مي کنـد، به گونه یي کـه عمداً 

مي خواهـد بـر آن ها دل نسـوزاند. 
   چنیـن بـود زنده گـي یک هفته یِي پُرتجمـل و ارباب گونۀ 
ایـن دو موجـود تیره بخـت و نـاآگاه. آن  هـا بـا ایـن نـوع 
ول خرجـي و ریخت وپـاش نشـان دادند که حتا خودشـان 
هـم بـراي کار خـود ارزش و اعتباري قایل نیسـتند. که اگر 
بودنـد، حاصل زحمات شـان را پیشـاپیش آتـش نمي زدند.

   دوبـاره سـوار کشـیتي شـدند تـا بـراي کار در جنـگل 
برونـد. کاییـه زنـي را هـم آورده بـود و کشـتي پُـر بود از 
منسـو. قـرار بـود کشـتي در کدامین سـاحل لنگـر بیاندازد 
نبایـد  و آن هـا چـه کار کننـد؟ هیچ کـس نمي دانسـت و 
مي دانسـت. آن هـا مـدت زمـان خاصـي از عمـِر خـود را 
فروختـه بودنـد و حـاال موظـف بودنـد کـه طـي آن مدت 
بـرده و مطیـع اربـاب باشـند. هـر دو نفـر بـراي اولین بـار 
بـه حسـاب وکتاب پرداختنـد. کاییه صدوبیسـت پـز و نقد 
گرفتـه بـود و بابـت خریدهایـش سـي و نـج پـزو بدهکار 
شـده بـود و اسـتبان صـد و سـي پـزو و هفتاد و پنـج پزو. 
»هـر دو بـه هم نـگاه کردند. بـه خاطر نمي آوردنـد که حتا 

یـک پنجـِم ایـن مبلـغ را خـرج کرده باشـند.« 
بي شـک  هـم  کار  زمـان  مي کردنـد؟  چـه  بایـد  حـاال 
خرج ومخارجـي داشـتند، امـا از کجـا باید تأمین مي شـد؟ 
آیـا بایـد بازهم از عوامـل مختلف ارباب و کارفرماي شـان 
قـرض مي کردنـد؟ تـا چـه حد و میـزان؟ براي عقل سـلیم 
حتـا فکـر کـردن بـه ایـن موضـوع وحشـت ناک بـود. امـا 
منسـو جماعـت بـه هـراس و وحشـت عـادت دارد. کاییه 
یـادش آمـد که طـي آن یـک هفتـه به خاطـر پیش پرداخت 
اسـتبان که بیشـتر بـود، بـه او حسـادت ورزیده بـود. البته 
کاییـه در مقابـل، زنـي بـا خـود آورده بـود؛ زنـي جـوان 
بـا لبـاس سـاتن، دامـن سـبز و ُکـت زرد، زنـي دل ربـا که 
سـه طوقـه بـه گـردن کثیفـش آویختـه بـود و کفـش ُمدل 

بي خیـال سـگرت  و  بـود  کـرده  پـا  بـه  پانزدهـم  لویـي 
تپانچـۀ  بـه  نـگاه مي کنـد و  بـه زنـش  کاییـه  مي کشـید. 
چهارصدوچهل وچهـارش »به راسـتي این هـا تنهـا چیزهاي 
باارزشـي بودنـد کـه بـه او تعلـق داشـتند.« بعـد چـه؟ هر 
دو خـود را مغبـون احسـاس مي کننـد. احسـاس باخـت، 
موجـب مي شـود کـه کاییه خنده بـر لب به جایـي نزدیک 
شـود که دیگر منسـوها سـرگرمِ قمار بودنـد. خوب توجه 
شـود: در ایـن داسـتان کوتـاه، مـا بـا شـمار زیـادي دختِر 
فریبنـده در سـاحل روبـه رو هسـتیم و مغازه دارهایـي کـه 
از پیـش بـا آن هـا قـرار و مـدار گذاشـته بودنـد و حـاال با 
بسـاط قمـار. مي تـوان گفت این ها چـه ربطي بـه زنده گي 
فالکت بـار منسـوها یا کارگرهاي سـاختمانِي دیگر کشـور 
هـا دارد، پدیده هایي انـد اجتماعـي کـه ربطـي بـه اربـاب 
آن هـا و دیگـر ارباب هـا نـدارد. این ها درسـت، امـا چنین 
پدیده هایـي دقیقـًا در خدمـت وضـع موجـود یعني سـود 
بیشـتر ارباب هـا و صاحبـان وسـعت هاي وسـیع جنـگل، 
زمیـن و بـاغ اسـت و در تضـاد بـا منافـع مالـي و معنـوي 
استثمارشـده ها. مـا نـه گفته هـاي اندیشـمندان رادیکالـي 
بـه  نـه  و  مي کنیـم،  اسـتناد  انگلـس  و  مارکـس  چـون 
احـکام ناشـي از احساسـات، بلکـه بـه گفته هاي فالسـفۀ 
غیررادیکالـي چـون ماکـس وبـر و گئورگ زیمـل و گروه 
کـه  مي کنیـم  اسـتناد  فرانکفـورت  مکتـب  غیرافراطـي 
جمله گـي »بـر همراهـي موقعیت موجـود با خواسـته هاي 
و  سـاخته  قمـار  مي داننـد.  همسـو  امتیـازات«  صاحبـان 
پرداختـۀ ایـن یا آن فیودال و سـرمایه دار نیسـت، محصول 
کل جریـان تاریـخ یـا بـه زبـان دیگر جریـان کلـي تاریخ 
اسـت، امـا نتایـج نهایـي اش در خدمـت ایـن طبقـات و 

اقشـار ثروت منـد اسـت.
   بـاري، کاییـه مثـل هـر قماري بـه امیِد بُرد مـي رود جلو 
تـا »مسـاعده یي را کـه گرفتـه بـود، پـس بدهد و بـا همان 
کشـتي برگـردد و مسـاعدۀ تازه یـي بگیـرد و خـرج کند.« 
امـا باخـت؛ چندیـن و چنـد سـگرت باخـت و گردن بنـد 
رن و چکمه هـا و تپانچـه. روز بعـد چکمـه را پس گرفت 
و زن کـه ناراحت شـده بـود، بـا حالتي تحقیرآمیـز پي در 

پي سـگرت مي کشـید.
   سـرانجام پس از چهار روز به مقصد رسـیدند. سـاعت ها 
الزم بـود تـا بـوي تهـوع آور کثافـت، عطـر و قاطرهـاي 
بـه هیزم شـکني  اسـتبان  بیمـار و مسـافرها زدوده شـود. 
از  شـد.  گرفتـه  نظـر  در  هفت پزویـي  روزانـه  مـزد  بـا 
برگ هـاي نخـل بـراي خـود خانه یـي سـاخت. هنـوز هوا 
تاریـک بـود کـه منسـوها از خـواب برمي خاسـتند. باالتنه 
برهنـه، شـویده از عـرق و خرمگـس و پشـه و حشـرات، 
بیسـکویت صبحانـه، لوبیـا و ذرت ]جـواری[ بـراي ناهار 
تـا خـود شـب. تـا ظهـر شـنبه زنده گـي بـه همین شـکل 
بـود. بعـد از ظهـِر شـنبه بـراي شسـتن لباس هـاي زیـر و 
تمیـزکاري بـود، روز یک شـبنه بـراي خریـد. منسـوها در 
چنیـن روزي هـر بار بـا تقدیرگرایـي موروثي شـان، ازدیاد 
قیمت هـا را »بـا تـف بـه ایـن وضـع« جبـران مي کردنـد. 
امـا در دورن اسـتبان، آتـش میلـي قدیمي زبانه مي کشـید؛ 
فـرار از آن جـاـ  چیـزي کـه نویسـنده در صفحـۀ چهـارم، 
بعـد از حسـاب وکتاب دریافـت و هزینه هـا  به آن رسـیده 
بـود. چنیـن میلـي در درون دیگر منسـوها نبـود، اما »نیش 
امـکان  را احسـاس مي کردنـد و در صـورت  بي عدالتـي 
حاضـر بودند بـر دل و جگِر اربـاب دندان بفشـارند.« البته 
اربـاب هـم از خواسـت درونِي آن هـا بي اطالع نبـود؛ پس 
عده یـي را مسـلح بـه تفنـگ کـرده بـود و زیـر  نظـر یـک 
مباشـر )سـرکارگر( مسـلح به وینچسـتر گمارده بود تا  هر 

اقـدام اعتراضـي را در نطفـه خفـه کنند.
    کاییـه هـم همزمـان با اسـتبان، بعد از حسـاب وکتاب به 
فـرار فکـر کـرده بود. حـاال زني کـه او با خـود آورده بود، 
آن زیـورآالت بـدل و باسـمه یي را کنـار گذاشـته بـود و با 
شسـتن لبـاِس دیگـر منسـوها، پولـي نصیـب شـوهِر خود 
مي کـرد. بـا ایـن حـال، زن بـه سـراغ یـک منسـوي دیگر 
رفـت. کاییـه بعد از 2 شـب، سـراغش رفـت و کتکش زد. 
کاییـه و رقیبـش بـا هـم هم حـرف شـدند. قـرار شـد این 
مـرد بـه خانـۀ کاییـه و زنـش بـرود و بـا آن هـا زنده گـي 
کنـد. کاییـه پیشـنهاد کـرد کـه زن را بـه او بدهـد و یـک 
از  بگیـرد. قـرار شـد گلوله هـا را خـودش  او  از  تپانچـه 
فروشـگاه بخـرد. معاملـه سـرگرفت. با فـرا رسـیدن پاییز، 
و ریـزش رگبـار بـاران، اسـتبان مریض شـد. قـادر به هیچ 
کاري نبـود و مـدام مي لرزیـد. بـه زحمـت بیـزرون رفـت 
و کنیـن خریـد و ایـن ُقـرص تلـخ را روي زبان گذاشـت. 
بـا ایـن حال خـوب نشـد و و به رغم اسـتراحِت سـه روزه 
هم چنـان مي لرزیـد. سـرکارگر با دیـدِن او فهیمـد که نباید 
روي بقیـۀ زنده گـي او چنـدان قیمتـي بگـذارد. حسـابش 
را پرسـید. اسـتبان گفـت: »هنـوز بیشـت پـزو بدهـکارم.« 
سـرکارگر بـه او گفـت کـه نـا زمانـي بدهـي اش را نـداده 
اسـت، بایـد آن جـا بمانـد. شـاید مي مـرد، امـا  از نظـر او  
آدمِ ُمـرده بـر بدهکاري که دور از دسـت رس بود، رجحان 
داشـت. مي دانسـت کـه اسـتبان هرگـز بدقولي نکـرده بود 
و »ایـن یگانـه غـروري بـود که یک منسـو به خـود اجازه 
مـی داد در برابر ارباب بایسـتد.« مباشـر بـا بي رحمي گفت: 
»خیلـي مهـم نیسـت که بـه تعهدهایـت عمل کرده باشـي! 
همیـن  مي کنیـم.«  بعـد صحبـت  بـده،  را  بدهـي ات  اول 
حـرف عـاري از عدالـت و انصـاف، اسـتبان را تحریـک 
کـرد کـه در اولیـن فرصـت انتقام بگیـرد. پس، به سـرعت 
بـه خانـۀ کاییـه رفـت تـا دربـارۀ فـرار بـا هـم صحبـت 
کننـد. آن هـا بـا تظاهر به شسـتن لبـاس در این مـکان و با 
تظاهـر بـه نواختـن گیتار در کلبۀ فالن شـخص، توانسـتند 
مراقبت هایـي را کـه روي شـان متمرکـز شـده بـود، بي اثـر 
کننـد. چنـد روز پیش، سـه نفر فـرار کرده بودند و مباشـر 

حـدس مـي زد که حـاال کاییـه و اسـتبان در اندیشـه اند.
    روزي کـه ایـن دو دوسـت، خـود را بـا ترفندهـاي 
جـاده  در  یافتنـد،  قـرارگاه  کیلومتـري  یـک  در  مختلـف 
پیـش رفتنـد، امـا با شـنیدن صـداي اخطار از جـاده خارج 
تعقیـب شـروع شـد.  شـدند. جنـگ و گریـز و فـرار و 
کاییـه هـم خـوب شـلیک مي کـرد و همیـن امـر موجـب 
خشـم تعقیب کننـده گان شـد. اسـتبان که هم چنـان در تب 
مي سـوخت، پیـش مي رفـت. در میـان گیاهـان دویدنـد و 
موقع رسـیدن بـه آب، به سـرعت زورقي درسـت کردند و 
بـه آب زدنـد و شـبي سـر را از سـر گذراندنـد و روز بعد 
دو کلوچه یـي را کـه براي شـان مانـده بـود، خوردنـد و باز 
بـه آب زدنـد و این بـار زورق در آب فرورفـت و وقتـي 
به خشـکي رسـیدند، تـا سـینه در آب بودند. َدَمــر افتادند 
و بـه خـواب رفتنـد. مـدت بیسـت سـاعت باراني  شـدید 
بـر آن هـا باریـد و رود را بـه سـیالبي خشـمگین تبدیـل 
کـرد. در چینـن موقعیتـي، اسـتبان اسـلحه اش را بـه طرِف 
دوسـتش کاییـه گرفـت و گفت: لعنتـي، راه بیافـت!« کاییه 
بـا چوب دسـتي بـه دسـت او زد، امـا اسـتبان اصـرار کرد: 
»بـه آب بـزن! تـو بـودي کـه مـرا آوردي! از گـدار عبـور 
کـن!« و انگشـت را روي ماشـه گذاشـت. کاییـه اطاعـت 
کـرد. و در از عبـور از آب، در آن سـوي دشـت از نظـر 

ناپدیـد شـد. اسـتبان به پهلـو دراز کشـید.

فتح اهلل بی نیاز
ش دوم

بخــ
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 1391.11.1 تاریـخ  بـه  ورزش«  »جهـان  تلویزیـون 
جـواز نشـراتی خـود را از تلویزیـون ملـی و معینیـت 
نشـراتی وزارت اطالعـات و فرهنـگ به دسـت آورد؛ 
ولـی چـون ورزش آن قـدر در پـروان پُربیننـده نبـود و 
همچنیـن بـر اسـاِس تقاضـای مـردم شـمال کابـل، در 
تاریـخ 1392.6.12 درخواسـتی را ترتیـب کردیم مبنی 
بـر این که می خواهیم نشـرات تلویزیـون جهان ورزش 
را کـه مختص ورزشـی بوده، به نشـراِت عمومی مبدل 
کنیـم. مسـلماً در ایـن صـورت اگر از لوگو کـه »جهان 
سـپورت« بـوده، سـپورت یـا ورزش را حـذف کنیـم، 
فقـط نام »جهـان« باقی می مانـد. امر تعدیِل نشـرات از 
اختصاصـی بـه عمومـی از سـوی مقام محتـرم وزارت 
اطالعـات و فرهنـگ بـه امـِر آقـای رهین را در دسـت 
داشـته و داریـم و در شـعبات مربوطـه هـم از طرِف ما 
پی گیـری گردیـده کـه آن را بـه شـعبۀ جوازنامه هـای 
تلویزیـوِن ملـی تسـلیم نموده ایـم. و همچنـان در کنار 
ورق درخواسـتی اسـاس نامۀ جدید، تشـکیالِت جدید 
بـرای گرفتـِن جـواز نشـراتی بـه نـام جهـان به شـعبۀ 
جوازنامه هـای تلویزیـون ملی تسـلیم کرده ایـم. بعد از 
تسـلیمی اوراق مـورد نظـر، صالحیـت صـدور جـواز 
و  گرفتـه شـد  ملـی  تلویزیـون  از  رسـانه ها  نشـراتی 
کشـمکش ها از آن زمـان میان تلویزیون ملـی و معینیت 
نشـراتی وزارت اطالعـات و فرهنـگ ایجـاد شـده بود 
بـه  غنـی  رییس جمهـور  این کـه  تـا  داشـت  ادامـه  و 
پیشـنهاد وزارت اطالعـات و فرهنـگ، کمیسـیونی را 
برای بررسـی اسـناد رسـانه ها ایجـاد نمود و تـا این که 
صالحیـت صـدور جواز نشـراتی رسـانه ها بـه معینیت 
نشـراتی ایـن وزارت داده شـد و بـه همیـن دلیـل کارِ 
صـدور جـواز بـه نـام جهـان کـه قبـاًل 9٠ درصـد کارِ 
آن را طـی مراحـل نمـوده بودیـم، به دلیل مشـکل بین 
ایـن دو نهـادِ دولتـی باقی مانـد و جوازی بـه نام جهان 

نشـد.  صادر 
تبانـی معینیت نشـراتی وزارت اطاعـات و فرهنگ 

بـا هارون اسـدی و غفلت دادسـتانی کل: 
شـخصی بـه نـام حاجـی هـارون اسـدی بـه تاریـخ 
1393.8.21 بـاالی تلویزیـون جهـاِن والیـت پـروان و 
شـخص بنـده عـارض شـده مبنـی بـر این کـه هـارون 
اسـدی مالک رادیـو تلویزیـون جهاِن کابل می باشـم و 
در سـه قسـمت از عریضۀ خویش ذکر کرده که اسـناد 
رادیـو تلویزیـون جهـاِن کابـل را طـی مراحل کـرده و 

اسـناد قانونـی نشـراتی به دسـت دارد. 
غفلت دادستان کمیتۀ شش دادستانی کل:

بنـده مدارکی به دسـت دارم کـه ثابت می سـازد هارون 
اسـدی به تاریخ 1393.1٠.14 سـهم 55 درصدی آقای 
عبدالمجیـد فرزنـد آقـا گل رییـس شـبکۀ تلویزیونـی 
آقـای شـبیراحمد فرزنـد  وطـن و 45 درصـد سـهم 
خیـراهلل معـاون شـبکۀ تلویزیونـی وطـن را خریداری 
نمـوده و در همیـن تاریخ در ادارۀ آیسـا رسـماً هارون 
اسـدی صاحـب امتیاز تلویزیون وطن شـده اسـت. اما 
هـارون اسـدی حـدود دو ماه قبـل از ایـن تاریخ، خود 
را بـه دادسـتانی کل بـه عنـوان رییس تلویزیـون جهان 
کابـل معرفی نمـوده و باالی تلویزیـون قانونی و دارای 
جـواز نشـراتی و دارای امر تعدیِل نـام از جهان ورزش 

بـه جهان، عارض شـده اسـت.   
و همچنـان در تاریـخ 1393.12.1 رادیوتلویزیون وطن 
از تغییـر  در ریاسـت مالیه دهنـده گان متوسـط رسـماً 
نشـرات تلویزیـون وطـن به نشـرات تلویزیـون جهان 
ایـن ریاسـت بـه ادارۀ آیسـا اطـالع داده اسـت کـه 4 
مـاه قبـل از این کـه هـارون اسـدی مالـک و صاحـب 
امتیـاز تلویزیـون جهان کابل باشـد، بـاالی مان عارض 
شـده و در دادسـتانی کل هم افترا بسـته اسـت که گویا 
مالـک و صاحـب امتیاز تلویزیون جهان اسـت و دارای 
سـند نشـراتی و جـواز می باشـد، درحالی کـه هنـوز آن 

را خریـداری هـم نکرده اسـت. 
بـه دسـت داریـم کـه وزارت  اسـنادی  همچنـان مـا 
 1388.11.24 تاریـخ  بـه  کشـور  صنایـع  و  تجـارت 
تصدیـق نمـوده کـه رادیـو تلویزیـون جهـان نهـادی 
اسـناد  درحالی کـه  دارد.  فعالیـت  و  بـوده  تجارتـی 
تسـلیمی سـهم تلویزیـون وطـن بـه شـخص هـارون 
از طـرف ریاسـت عمومـی  اسـدی کـه مکتـوب آن 
ثبـت مرکـزی و ملکیت هـای فکـری مدیریـت اجراییۀ 
 1393.12.11 تاریـخ  بـه  و صنایـع،  تجـارت  وزارت 
بـه ادارۀ آیسـا گیسـل گردیـده اسـت. این خود نشـان  
و  تجـارت  وزارت  تصدیق نامـۀ  تاریـخ  کـه  می دهـد 
صنایـع، صحـت نـدارد و یـا هـم جعـل شـده اسـت.

و  اطاعـات  وزارت  نشـراتی  معیـن  سوءاسـتفادۀ 
فرهنـگ از صاحیت هـای کارِی خویـش و غفلـت 

شـخص وزیـر اطاعـات و فرهنـگ:
اول: بعـد از این کـه بنـده درخواسـتی مبنـی بـر حـل 
مشـکل »جهـان کابـل« و »جهـان پـروان« را بـه دفتـر 
نماینـدۀ فوق العـادۀ ریس جمهـور در امـور اصالحـات 
تاریـخ  بـه  کـردم،  پیـش  خـوب  حکومـت داری  و 

1393.11.29 از دفتـر ایشـانـ  آقای احمدضیا مسـعود 
ـ مکتوبـی بـه وزارت اطالعـات و فرهنـگ مخصوصًا 
معینیت نشـراتی ارسـال شـد کـه در این مکتـوب گفته 
شـده بـود کـه بـه مشـکِل ایـن دو رسـانه رسـیده گی 
صـورت گیـرد و بـه ایـن دفتـر دوبـاره اطمینـان داده 
شـود. امـا هیچ گونـه کاری در ایـن زمینـه صـوررت 

 . فت نگر
دوم: عریضـۀ بنده بـه وزارت اطالعات و فرهنگ مبنی 
بـر این کـه بـه فعالیت و طـی مراحـِل اسـناد تلویزیون 
جهـان کابل بـه صاحب امتیـازی هارون اسـدی خاتمه 
داده شـود، در تاریـخ 1393.12.11 ارایـه شـده و از 
بـه  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  سرپرسـت  طـرف 
حکـم 7٠7 به تاریـخ 1393.12.11 به معینیت نشـراتی 
بـرای پی گیـری و حل این مشـکل ارجـاع و حکم داده  
شـده اسـت . ولی معینیـت نشـراتی هیچ گونـه اقدامی 

انجـام نداده اسـت. 
سـوم: در عیـن حـال، اتحادیـۀ رادیـو تلویزیون هـای 
افغانسـتان، موسسـۀ نـی یـا حمایت کننـدۀ رسـانه های 
را  متعـددی  مکتوب هـای  ملـی   تلویزیـون  و  آزاد 
نوشـتند مبنـی بر این کـه در قـدم اول، دادِن نامِ مشـابه 
بـه یـک رسـانۀ دیگـر در صورتـی که بـه چنیـن نامی 

یـک رسـانه عمـاًل فعالیـت دارد و عضـو اتحادیـه هم 
اسـت، خـالِف قانـون بـوده و در قـدم دوم این که باید 
هرچـه زودتـر وزارت اطالعـات و فرهنـگ و معینیت 
نشـراتی ایـن وزارت، بـه این مشـکل رسـیده گی کنند.

امـا سـیده مـژگان مصطفـوی معیـن نشـراتی وزارت 
اطالعـات و فرهنـگ، تمامـی مکتوب هـای رسـمی یی 
کـه در فـوق ذکر گردیـد را در نظر نگرفتـه و در تاریخ 
کابـل  جهـان  تلویزیـون  نشـراتی  جـواز   1394.6.3٠
را امضـا نمـوده و همچنـان بـا فشـار بـاالی ریاسـت 
نشـرات و ارتباطـات عامـۀ ایـن وزارت نیـز، جـواز 
مربوطـه را بـه امضـا رسـانده اسـت. و در عیـن حـال 
جـواز هفته نامـۀ جهـان را بـه تاریـخ 1394.3.4 صادر 
و امضـا کـرده و جواز پرودکشـنی به نام جهـان تصویر 
را هـم بـه تاریـخ 1394.9.4 صـادر کـرده اسـت، کـه 
ایـن خـود نشـان دهندۀ سوءاسـتفاده از صالحیت هـا و 
تبانـی مطلق بـا هارون اسـدی صاحب امتیـاز تلویزیون 

غیرقانونـی جهـان کابل  اسـت.
تأکیـد می کنـم کـه تمـامِ آ ن چـه ذکـر کـردم، مبتنـی بر 

است.  اسـناد 

بنـده هـم وقتـی دیدم کـه خانـم مصطفوی جـوازی را 
بـه نـام مشـابِه مـا بـه رسـانۀ دیگـر صـادر نمـوده کـه 
فعـاًل هـم نشـرات دارد، از روی ناچاری خواسـتم کار 
غیرقانونی یـی انجـام دهـم تـا بتوانـم معیـن نشـراتی 
خـالِف  کار  متوجـه  را  مصطفـوی  خانـم  وزارت، 
قانون شـان بسـازم. درخواسـتی بنده طوری بود که اگر 
از دیـدگاه معینیـت نشـراتی وزارت اطالعـات فرهنگ 
دو رسـانه بـا یـک نامِ مشـابه نشـرات کـرده می توانند، 
مـا هم خواسـتیم بـه نام »طلـوع یک« تلویزیـون جهان 
پـروان را تعدیـِل نـام کنیـم و خانـم مصطفـوی بـه در 

خواسـت مان بـا قلـم خـود چنیـن پاسـخ گفتند:
ریاسـت نشـرات از ایشـان معـذرت خواسـته و یا هم 
مطابـق سلیقۀشـان نامِ دیگـری را انتخـاب نمایند مانند 

نـام »جهـان یـک« و به نشـرات خویـش بپردازند. 
ایـن حکم را ایشـان بـه تاریـخ 1394.11.1٠ بـه امضا 

رساند. 
و بـا آن هم معینه صاحب نشـراتی ایـن وزارت، متوجه 
کارِ غیرقانونـی خویـش نشـد و در راسـتای حـل ایـن 
مشـکل کـدام اقدامـی انجـام نـداد و بـه حمایت هـای 
داد  ادامـه  کابـل  جهـان  تلویزیونـی  شـبکۀ  از  خـود 
و همچنـان در مصاحبـۀ خـود بـا روزنامـۀ 8 صبـح 

چنیـن ابـراز داشـت کـه تلویزیـون جهـان کابـل جواز 
نشـراتی خویـش را در سـال 1393 اخـذ کـرده اسـت 
کـه در آن زمـان در آرشـیف تلویزیونـی بـه نـام جهان 
یعنـی تلویزیـون جهان پـروان ثبـت و راجسـتر نبوده. 
درحالی کـه مـا در تاریـخ 1391.11.1 جـواز نشـراتی 
جهـان ورزش و در تاریـخ 1392.6.12 امـر تعدیل نام 
را از ایـن وزارت اخـذ نمـوده بودیـم. ایـن در حالـی 
اسـت کـه خانم مصطفوی در تاریـخ 1394.6.3٠ جواز 
نشـراتی رادیـو تلویزیـون جهـان کابـل را صـادر کرده 
کـه تفـاوت بیـن امضـا و گفتـۀ خانـم مصطفـوی در 
روزنامـۀ هشـت صبـح کامـاًل واضـح و روشـن اسـت 
و گفتۀشـان و صـدور جـواز توسـط ایشـان کامـاًل در 
مغایـرت بـا هم قـرار دارد و کتمان حقیقـت را صراحتًا 

انجـام داده اسـت. 
از دیگـر بی توجهی هـای خانـم مصطفـوی بـه مسـایل 
در  دعـوا  جریـان  در  او  این کـه:  رسـانه  دو  حقوقـی 
کمیسـیون های مختلـف وزارت اطالعـات و فرهنگ و 
فرسـتادن پرونـده به دادگاه، جـواز تلویزیـون جهان را 
خـالف اصل و قانون بـه تلویزیون دیگری به ریاسـت 

هارون اسـدی داد.
از همکارانـم  بـا جمعـی  دادخواهـی،  به خاطـر  بنـده 
از  حمایت کننـده  موسسـۀ  یـا  نـی  دفتـر  جـوار  در 
رسـانه های آزاد، خیمـۀ تحصـن برپـا کـردم تـا از این 
طریـق اعتـراض مدنی مـان را نشـان دهیـم. مقامـات 
مدنـی  از رسـانه ها، جامعـۀ  کثیـری  دولتـی و جمـع 
افغانسـتان  تلویزیون هـای  رادیـو  اتحادیـۀ  و ریاسـت 
آزاد  از رسـانه های  یـا موسسـۀ حمایت کننـده  نـی  و 
کشـور بـا مـا همـراه و هم صـدا بودند.بعـد از پنج روز 
برگـزاری خیمـۀ تحصن، نظر به صحبـت تلفونی خانم 
مصطفـوی با وکالی شـمال کابل در شـورای ملی،  در 
منـزل الحـاج المـاس زاهـد جرگه یی با حضورداشـِت 
حاجـی هـارون اسـدی و دو وکیل باصالحیـِت وی و 
بنـده بـا دو وکیـل بـا صالحیـِت خویـش و همچنـان 
بـا حضورداشـت خانـم سـیده مـژگان مصطفـوی و 
الحـاج میررحمـان رحمانـی و اسـتاد صدیـق احمـد 
عثمانـی و کمیـل میرشـاد بیـگ رییـس اتحادیـۀ رادیو 
دو  هـر  و  شـد  برگـزار  افغانسـتان  تلویزیون هـای 
طـرِف قضیـه متعهد شـدند بـه قبـول فیصلـۀ جرگه و 
مرعی االجـرا بودِن آن. بعد از ارایۀ اسـناد موثق توسـط 

بنـده بـه تاریـخ 1395.1.7 چنیـن فیصلـه شـد: 
»تلویزیـون جهـان کابـل مکلـف اسـت تا نـام خویش 
را تعدیـل کنـد و یـا هـم در صـورت عدم تعدیـل نام، 
مبلـغ یک صدهـزار دالـر امریکایی به عنـوان جریمه به 
تلویزیـون جهـان پـروان بپـردازد کـه در ایـن صورت، 
تلویزیـون جهـان پـروان مکف بـه تعدیل نام شـود.« 

در آخـر هـم این کـه: بـه رییس جمهـور غنـی و رییس 
اجرایـی عبـداهلل عبداهلل کـه در روزِ مطبوعات ندانسـته 
می رونـد کیـِک تلویزیـوِن غیرقانونـی و نام نهـاد جهان 
را  ـ  پـروان  جهـان  تلویزیـون  روی  از  تقلب شـده  ـ 
قطـع می کننـد، می گویـم: شـما کـه همیشـه از پشـت 
تربیون هـا شـعار مبارزه با فسـاد را سـر می دهیـد، نباید 

از ایـن فسـاد و معضلـه چشم پوشـی کنید! 
اسـناد موثـِق مـا در دفتـر ریاسـت اجرایـی و اخیـراً 
در نـزد معـاون سـخنگوی رییس جمهـور آقـای ظفـر 
هاشـمی نیـز وجـود دارد و به کـرات هـم بـرای حـِل 
این مشـکل بـه آن هـا مراجعـه کرده ایم، ولی متأسـفانه 
هیچ گونـه همـکاری از جانـِب این دو نهـاد عالی  با ما 

صـورت نگرفته اسـت. 

با احترام
حاجـی میرعبدالمقصـود میـرزاده، رییـس عمومـی 

شـبکۀ تلویزیونـی جهـان والیـت پروان

www.mandegardaily.com

نامۀسرگشـادۀ
رییسعمومیشبکۀتلویزیونی»جهانِ«والیتپروانبهروزنامۀماندگار

سرانجاماستانکزیوحبیبی...
 توانست عضویت در دادگاه عالی را به دست بیاورد.

آقای استانکزی پیش از شروع روند رأی گیری از آغاز 
اصالحات در ریاست امنیت ملی خبر داد و گفت که 
در صورت ورود به این ریاست، از هیچ تالشی برای 
بهبود وضعیت امنیتی دریغ نمی کند. او افزود که جرایم 
با گذشت زمان پیشرفته تر می شوند و به همین دلیل او 
نقش تکنالوژی را در تأمین امنیت گسترش خواهد داد.

اصالحات  از  هم  دفاع  وزیر  نامزد  حبیبی،  عبداهلل 
دفعات  که  گفت  و  داد  خبر  جنگی  بخش های  در 
طالبان  مواضع  بر  امنیتی  نیروهای  شبانۀ  عملیات های 
که  افزود  همچنان  حبیبی  آقای  می دهد.  افزایش  را 
آموزش و تغییرات در آمار تشکیالت نیروهای امنیتی 

در اولویت کاری اش قرار خواهند داشت.
همزمان با رقم خوردن سرنوشت وزارت دفاع و ریاست 
مختلف  والیت های  مجلس،  در  امروز  ملی  امنیت 

کشور شاهد انفجارهای مهیب بود. حوالی صبح امروز 
حمله کننده یی انتحاری موتر حامل شهروندان نیپال را 
در کابل هدف قرار داد و ساعاتی بعد انفجاری ناشی 
به وقوع  چهل ستون  منطقۀ  در  چسپنده  بمب  یک  از 
ولسوالی  هم  انفجار  دو  این  بین  فاصلۀ  در  پیوست. 
بود که در  انتحاری  کشم بدخشان شاهد یک رویداد 
دیگر  تن   3٠ از  بیشتر  و  شده  کشته  تن   9 آن  نتیجۀ 

زخم برداشتند.

قابل ذکر است که معصوم استانکزی از جمله چهره های 
جنجالی حکومت بوده و در پست های ارشد حکومتی 
رسیدن  به پایان  از  پیش  اما  است،  شده  دست به دست 
او  می گردید.  دیگری  کرسِی  روانۀ  سرپرستی،  موعد 
یک بار در ماه سرطان/تیر پارسال برای احراز کرسی 
وزارت دفاع نیز به مجلس نماینده گان معرفی شد؛ اما 

با اکثریت آرا رد شده بود.

ACKU
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ورزش

نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی در درگیری ها 
اعالم کرد، گروه شبه نظامی داعش از خشونت  جنسی به عنوان تاکتیک 

تروریسم در عراق استفاده می کند.
زینب هوا بنگورا، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در امور خشونت جنسی 
و نیز »یان کوبیش«، نمایندۀ ویژۀ دبیرُکل سازمان ملل در امور عراق 
با  مرتبط  قربانیان خشونت جنسی  با  را  بیانیه یی همبسته گی خود  در 
به مناسبت روز جهانی حذف  این اظهارات  درگیری ها اعالم کردند. 

خشونت جنسی در درگیری ها عنوان شد. 
اولین روز جهانی  بیانیه اش تأکید کرد: در حالی که  بنگورا در   زینب 
با واقعیت  حذف خشونت جنسی در درگیری ها را گرامی می داریم، 
جدیدی روبه رو هستیم که خشونت جنسی است که نه تنها از آن به 
تاکتیک  به عنوان  آن  از  بلکه  می شود،  استفاده  جنگی  تاکتیک  عنوان 
تروریسم نیز استفاده می گردد. سازمان ملل ثابت قدم و متعهد ایستاده 
با  به وظیفه خود برای جلوگیری از خشونت جنسی مرتبط  تا  است 

درگیری ها عمل کرده و به یاری بازمانده گان این خشونت ها بشتابیم.
شبه نظامیان تروریست داعش که از سال 2٠14 کنترل اراضی بسیاری 
را در عراق و سوریه به دست گرفته و هزاران تن از مردم را مجبور 
به ترک منازل شان کرده است، وحشی ترین تاکتیک های آزار و اذیت و 
قتل عام را در پیش گرفته که از نمونه های آن می توان به سر بریدن در 

مالءعام اشاره کرد.

باقی کشورهای اتحادیۀ اروپا نه تنها با ناباوری، هراس و اضطراب به 
احتمال خروج انگلیس از این بلوک نگاه می کنند، بلکه برای اقدامات 

تالفی جویانه نیز آماده می شوند.
مقامات و تحلیل گران اروپایی گفتند: اگر مردم انگلیس در رفراندوم 
روز پنجشنبه به خروج از اتحادیۀ اروپا رأی دهند، باید منتظر واکنش 
تند، بی رحم و کیفرتوزانه کشورهای سراسر اروپا باشند چرا که باید 
به  کنند.  دنبال  را  انگلیس  راه  می خواهند  که  شوند  کشورهایی  مانع 

عبارت دیگر انگلیس بهای تصمیمش را پرداخت خواهد کرد.
بحران  یونان،  بدهی  از جمله  فوری  و  مهم  مسایل  دیگر  به  توجه  با 
مهاجرت و تروریسم، اکثر کشورهای قدرت مند اروپا خواستار شفافیت 
خواهند بود و احتماالً یک دورۀ طوالنی از سردرگمی و آشفته گی پس 

از همه پرسی را تحمل نخواهند کرد.
اشپیگل  مجله  با  مصاحبه  در  آلمان  دارایی  وزیر  شویبله،  وولفگانگ 
گفت: ماندن یعنی ماندن، خروج یعنی خروج، امیدوارم مردم انگلیس 
در نهایت علیه خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا رأی دهند. خروج 

انگلیس لطمه و خسارت سنگینی برای اروپا خواهد بود.
از  نیز گفته است:  اروپا  در همین حال، دونالد تاسک رییس شورای 
اتحادیۀ  از  انگلیس  پیامدهای خروج  نمی تواند  هیچ کس  که  آن جایی 
اروپا در طوالنی مدت را پیش بینی کند، این اقدام بسیار خطرناک است. 
به عنوان یک مورخ می ترسم که خروج انگلیس نه تنها آغاز ترغیب 

اتحادیۀ اروپا، بلکه تمدن سیاسی غربی نیز باشد.
 فرانسه و آلمان یک عمل مشترک در خصوص امنیت اروپا همچون 
اتحادیۀ  که  دهند  نشان  تا  کرده اند  اعالم  را  عملیات  فرماندهی  مرکز 
اروپا بدون انگلیس نیز متحد و مستحکم باقی می ماند و به پیشرفت 

خود ادامه خواهد داد.
در حال حاضر که اظهارات پوپولیستی و ضد بروکسل در سراسر قاره 
اروپا منتشر می شوند، هیچ کشوری خواستار تغییر معاهده یی نیست که 

منجر به برگزاری همه پُرسی ها بیشتر می شود.
گفته  فرانسه  در  استراتژیک  تحقیقات  فدراسیون  مدیر  گران،  کامی 
است: از بعد از برگزاری همه پُرسی هیچ اشتیاقی برای خوب بودن با 
انگلیس وجود ندارد. اگر می خواهیم از خروج های بیشتر از اتحادیۀ 
اروپا جلوگیری کنیم انگلیس باید بهای هر قیمتی را که اتخاذ می کند، 
بپردازد. اگر از اتحادیه اروپا خارج شوید، دیگر خارج شده اید و ما به 

شما مزایای یک بازار منحصر به فرد را نمی دهیم.
اما جنبه سیاسی خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا است که بیش از هر 

چیز اروپایی ها را نگران می کند.
گفت،  بروکسل  در  بروگل  تحقیقاتی  موسسه  مدیر  وولف،  گونترام 
پوپولیست های سراسر اروپا خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا را به عنوان 
»مشت دموکراسی« جشن خواهند گرفت چرا که معتقداند در نهایت 
غیرنظامیان حرف خود را به سران کشور دیکته کردند. پوپولیست های 
سراسر اروپا قدرت خواهند گرفت و بازارها می گویند« نخستین آجر 

از این دیوار فروریخت، بیایید بر سر آجر بعدی شرط ببندیم.«
به گفته مقامات، خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا به بی ثباتی این قاره 
فرانسه،  دارند همچون  باالیی  بدهی  برای کشورهایی که  می افزاید و 

ایتالیا و یونان یک شوک اقتصادی فوری خواهد داشت.

گروهی  بازی های  مرحلۀ  سومین  شب  اولین  در  سویس  و  فرانسه 
مسابقات جام ملت های اروپا با نتیجه ی ٠-٠، صعود در مرحلۀ بعدی 
مسابقات را برای خود قطعی کرد؛ اما رومانیا در این شب با شکست 

در برابر آلبانیا، از ادامۀ مسابقات بازماند.
شب گذشته، فرانسه و سویس در میدان ورزشی شهر لیل به مصاف هم 

رفتند، ولی هیچ کدام موفق به گول زنی نشدند.
در دقایق اولیه بازی، فرانسه فرصت یافت تا توپ کرنر را که به دست 
آورده بود، وارد دروازۀ سویسی ها کند و بازی را با برد به پیش برد اما 

ژورو بازیکن سویسی نگذاشت که دروازۀ تیم اش باز شود.
نیمه  اول بازی بدون گول زنی به پایان رسیدند و بازی کنان دو تیم بدون 

نتیجه، به استراحت رفتند.
نیمۀ دوم بازی با موقعیت خوب برای سویسی ها شروع شد و تهاجم 
به دروازۀ فرانسوی ها را شروع کردند، اما فرانسوی ها مقاومت شدید 

از خود نشان دادند.
در  تیم  دو  مربیان  این که  تا  یافت  ادامه  نتیجه  بدون  هم چنان  بازی  
لحظات آخر بازی دست به تعویض بازی کنان شان زدند، ولی کارگر 
واقع نشد و بازی هم چنان بدون گول زنی و با نتیجه ی ٠-٠ به پایان 

رسید و هر دو تیم خود را وارد مرحلۀ بعدی بازی کردند.
در ادامۀ بازی های جام ملت های اروپا، شب گذشته آلبانیا و رومانیا در 

میدان ورزشی سنت انی به مصاف هم رفتند.
آلبانی ها که در دو مرحلۀ دیگر بازی، مغلوب فرانسه و سویس شده 
بود، در این شب شانس با بازی کنان این تیم یار شد و توانستند که بر 

1-٠ رومانیا را مغلوب سازند.
آلبانیا توانست که در این مرحلۀ بازی تنها با یک گول توانست که رتبۀ 
سوم گروه قرار بگیرد و هم چنان برای صعود در مرحلۀ بعدی مسابقات 
امیدوار بماند؛ اما رومانی ها بازی های شان را در شب اول مرحلۀ سوم 

بازی های گروهی متوقف ساختند و از روند بازی ها، خارج شدند.

ستاَرۀ تیم ملی فوتبال ولز می گوید که از هم تیمی پرتغالی اش در رئال مادرید 
توصیه یی برای زدن ضربات ایستگاهی نگرفته است.

گرت بیل که در دو بازی اول ولز در مرحلۀ گروهی یورو 2٠16، دو گول از 
روی ضربات ایستگاهی به تیم های تیم اسلواکی و انگلیس زد، در خصوص 
تکنیک ضربات ایستگاهی که مورد استفاده قرار می دهد، گفت: من روزی زدن 
ضربات ایستگاهی خیلی کار می کنم. حتا پس از تمرینات تیمی به مدت 1٠ 
تا 15 دقیقه به صورت انفرادی ضرباتی را به توپ می زنم و این کاری است 
این کار  نیز  تاتنهام  انجام می دهم و در  به طور معمول در رئال مادرید هم  که 

را می کردم.
وقتی از ستارۀ ولز پرسیده شد که »آیا در زدن ضربات ایستگاهی از رونالدو 
توصیه یی گرفته یی؟« او پاسخ داد: نه، اصاًل. من با سبک خاص خودم ضربات 
ایستگاهی را می زنم. البته من و کریس در رئال مادرید با هم تمرین می کنم، اما 
در دو جهت مختلف زمین. من ضربات ایستگاهی را بر اساس جایگاهی که 
در توپ در آن جا قرار دارم، متفاوت می زنم و سعی می کنم قوس الزم را به 
آن بدهم. دوست داریم که این ضربات تبدیل به گول شوند، ولی همیشه این 
اتفاق نمی افتد. از این رو این خیلی خوب است که سخت کوشی ام نتیجه داد و 

تا کنون در یورو دو بار از روی این ضربات به گول رسیدم.
ولز در بازی پایانی خود در دور آخر از مرحلۀ گروهی یورو 2٠16، به مصاف 

روسیه می رود. دو تیم برای صعود به دور بعد نیاز مبرم به برد دارند.

گزارشسازمانمللازتاکتیک

تروریستیداعش؛خشونتجنسی

هشدارمقاماتاروپابهانگلیسیها:
اگرخارجشدید،بهایشراهمبپردازید!

مرحلۀسومبازیهایگروهی
یورو2۰۱6باتساویفرانسه

سویسوشکسترومانیاآغازشد

بیل:
ازرونالدوتوصیهایبرایزدنضربات

ایستگاهینگرفتهام

صبور سیاه سنگ

خیر از خانه دربسته تمنا داری؟
در تازه ترین گزارش ها آمده است:

دیروز )هژدهم جون 2٠16( دلبر نظری وزیر امور زنان 
عیله  نیز رسانیده می شود خشونت  طالبان  اطالع  »به  افغانستان گفت: 
زنان را به حیث یک عمل غیراسالمی سرکوب و مرتکبین آن را دستگیر 
و مطابق احکام شریعت مجازات نمایند و از محاکمه و سنگ سار زنان 
که قربانی خشونت اند به حکم رسم و رواج های محلی دست بردارند.«

از دو خواهش شما را  دلبر نظری! شاید یکی  پاسخ طالبان: »محترمه 
می پذیرفتیم اگر ضدونقیض نمی گفتید. در نیمۀ اول -گویی شما وزیر 
»مرتکبین  می خواهید،  ما  از  باشید-  طالبان  اسالمی  امارت  زنان  امور 
شریعت«  احکام  مطابق  و  دستگیر  سرکوب،  را  زنان  علیه  خشونت 
مجازات کنیم. در نیمۀ دوم بار دیگر از ما می خواهید، »از محاکمه و 
سنگ سار زنان که قربانی خشونت اند به حکم رسم و رواج های محلی« 
دست برداریم؟ آیا توقع دارید، بگوییم: چشم؟ راستی، پس از شنیدن 

"مین گزارش، اول خودتان را خند" نگرفت؟«
بی بی سی،  در  طالبان  پیشگاه  به  نظری  دلبر  دیدن عریضۀ  با  می گویند 

بانویی بر دروازه وزارت امور زنان افغانستان با زغال نوشت:
ز بیدردان عالج درد خود جستن بدان ماند
که خار از پا برون آرد کسی با نیش گژدم ها

احمد ذکی خاورنیا

به نام آزادی، آزادی را به بند می کشند!
در این روزها کتاب روزنامه نگار مشهور پاکستانی احمد 
بدون  خواندم.  را  ومرج(  هرج  در  )سقوط  به نام  رشید 
شک این کتاب در نوع خود بی نظیر است به ویژه تحلیل هایی که از 
وضعیت پاکستان، افغانستان و منطقه ارایه می کند. با خواندن این کتاب 
می توان از زوایای مختلف مداخلۀ پاکستان در افغانستان آگاهی یافته و 
هم چنان به ُکنه سیاست امریکا در منطقه پی برد که چگونه دولت مردان 
امریکایی برای رسیدن به اهداف استعماری شان با دشمنان دمکراسی، 
آزادی و حقوق بشر معامله کرده و از آن ها در تمام محافل بین المللی 

دفاع می کنند!.
این کتاب برای کسانی که چشم و گوش شان را پول های امریکایی کور 
و کر کرده است و نسبت به قضایای منطقه ساده لوحانه فکر می کنند، 

خیلی مهم است.
اما آن چه برای من در این کتاب تکان دهنده بود، این بود که نویسنده 
نشان  افراطی ها سرسازگاری  با  و  دانسته  افراطی گری  دشمن  را  خود 
نمی دهد و به قول خودش، بارها به همین خاطر از طرف آن ها مورد 
میان  به  جنگی  جنایات  از  سخن  هرگاه  اما  است.  گرفته  قرار  تهدید 
می آورد، به موضوع کشتار اسیران جنگی توسط جنرال دوستم به تفصیل 
سخن می راند و اسناد و شواهد ارایه می کند، اما زمانی که به جنایات 
طالبان می پرازد، به آن عده از مسایل کم اهمیت تر پرداخته و جنایات 
هولناک و کشتار دسته جمعی آن ها را در بامیان و شمالی نادیده می گیرد. 
هرازگاهی تالش می کند تا در ضمن محکوم کردن مداخلۀ پاکستان و 
تندروی گروه طالبان، طرف مقابل آن ها، به خصوص آمرصاحب شهید 
را به نام تاجر مواد مخدر معرفی کند. که به نظر من، این کار از طرف 
نویسنده آگاهانه صورت می گیرد؛ تا به نحوی آمر صاحب شهید را در 
اذهان بکوبد و َدین پاکستان یگری خود را در برابر ملت و حکومتش 

ادا کند.
تا  این کتاب را حتمًا بخوانند،  این است که  برادران  برای  توصیه من 
بدانند آن غربی را که جامعۀ مدنی به ما معرفی می کند و یا طالبی که 
ماسک شریعت و اسالم را به روی خود می کشد، این ها واقعًا کی هااند؟ 
و چه جنایت هایی را در برابر بشریت به نام آزادی و یا شریعت انجام 

داده اند.

عزیز آریانفر

رایگان ترین مردم جهان
در ایــن کشــور، همیشــه مــردم مصــرف شــده اســت، 

ــان قــدرت. ــه سیاســت مداران و صاحب ن
برخی هــا بــا آه و حســرت از مصــرف مفــت فــالن و بهمــان 
ــن  ــتان ای ــورد افغانس ــا در م ــد؛ ام ــخن می گوین ــت مدار س سیاس
یــک اشــتباه محــض اســت؛ زیــرا هیــچ سیاســت مداری در تاریــخ 
ــه  ــردم ماســت ک ــن م ــه مصــرف نرســیده اســت؛ ای ــا ب معاصــر م
به نــام ایــن و آن و به گونــۀ مفــت و رایــگان توســط سیاســت مداران 
و حامیــان بیرونــی آن هــا در راســتای اهــداف غیرملــی بــه مصــرف 

می رســند.
ــی،  ــی، حق ُکش ــوم برتری جوی ــه مفه ــتر ب ــا بیش ــت در این ج سیاس
ثروت انــدوزی و ظلــم بــه دیگــران در ســایه"حمایت خارجی ســت.

گذشــته از آن، مــا بــه معنــای واقعــی کلمــه سیاســت مدار و 
نداشــته ایم. دولت مــرد 

سیاســت مدار و دولت مــرد واقعــی معاصــر آن ســت کــه بــا 
به کارگیــری علــم و هنــر سیاســت، مجموعه هــای پراکنــده ملــی را 
در راســتای یــک اســتراتژی بــزرگ و توســعه محــور ملــی بســیج و 
ــرفته ترین  ــار پش ــدرن، کشــور را درکن ــت م ــری مدیری ــا به کارگی ب

ــد. ــرار ده ــان ق ــورهای جه ــن کش و متمدن تری

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



ــت  ــا عالم ــتان ب ــای افغانس ــن کاال ه ــس از ای پ
ــی  ــای جهان ــا« وارد بازار ه ــی »انس ــتاندارد مل اس
می شــود. ایــن عالمــت در نتیجــۀ تــالش چندیــن 
ســالۀ ادارۀ ملــی نــورم و اســتاندارد ایجــاد شــده 

اســت.
بــدون  افغانســتان  کاال هــای  ایــن  از  پیــش 
ــادر  ــی ص ــای جهان ــه بازار ه ــی ب ــتاندارد مل اس
از  برخــی  در  افغانســتان  بازرگانــان  می شــد. 
کشــور های  کــه  داشــتند  شــکایت  موردهــا 
ــتفاده از  ــا اس ــتان را ب ــای افغانس ــایه کاال ه همس
ــن  ــای بی ــان وارد بازار ه ــی خود ش ــتاندارد  مل اس

می کننــد. المللــی 
نقیــب اهلل فایــق، رییــس عمومــی ادارۀ ملــی نــورم 
و اســتاندارد روز دوشــنبه در مراســم معرفــی 
عالمــت اســتاندارد کشــور گفــت کــه اســتفاده از 
ایــن عالمــت زمینــۀ رقابــت کاال هــای افغانســتان 

ــم می کنــد. ــی را فراه در بازار هــای جهان
ــته  ــال گذش ــد س ــق در چن ــای فای ــۀ آق ــه گفت ب
ــت  ــل نداشــتن عالم ــه دلی ــای افغانســتان ب کاال ه
اســتاندارد ملــی، نتوانســته اســت کــه بــا کاال هــای 

ــد. ــت کن ــی رقاب بیرون
ــه  ــد ک ــتاندارد می گوین ــی اس ــؤوالن ادارۀ مل مس

ــه اســتفاده  شــهروندان افغانســتان دیگــر نیــازی ب
از  می تواننــد  و  ندارنــد  بیرونــی  کاال هــای  از 
ــی  ــتاندارد مل ــا اس ــتان ب ــد افغانس ــای تولی کاال ه

خود شــان اســتفاده کننــد.
در همیــن حــال رییــس ادارۀ ملــی نــورم و 
ــی  ــواد نفت ــوم م ــه دوس ــد ک ــتاندارد می گوی اس
کشــور به صــورت غیرقانونــی وارد  می  شــود. 
بــه گفتــۀ آقــای فایــق، گروه هــای مافیایــی مــواد 
ــد  ــور می کنن ــازار کش ــت را وارد ب ــی بی کیفی نفت
ــده  ــاز ش ــان درد سر س ــرای آن ــوع ب ــن موض و ای

اســت.
گفتنی ســت کــه بــا وجــود تالش هــای ایــن 
اداره تنهــا یــک میلیــون تــن مــواد نفتــی در ســال 

به صــورت قانونــی وارد کشــور می شــود.
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ابوبکر صدیق
کننـده گان  عـودت  و  مهاجریـن  وزارت  در  مسـووالن 
می گوینـد کـه میـزان مهاجـرت در سـال روان کاهـش 

اسـت. یافته 
سـید حسـین عالمـی بلخـی وزیـر امـور مهاجریـن و 
)31جوزا/خـرداد(  دوشـنبه  دیـروز  کننـده گان  عـودت 
کـه مصادف بـا 2٠ جـون روزجهانی مهاجـرت بود، در 
یـک نشسـت خبـری به رسـانه ها گفـت: پـس از ایجاد 
اداره موقـت در سـال 2٠٠1، شـش میلیـون مهاجـر از 
کشـورهای بیرونـی بـه افغانسـتان عـودت کرده انـد و 
7 میلیـون مهاجـر در حـال حاضـر در بیـرون از کشـور 

می برنـد. به سـر 
آقـای بلخـی افزود: در حـال حاضر افغانسـتان 3 میلیون 
مهاجـر در پاکسـتان، دو میلیـون و 4٠هـزار در ایـران و 
شـش صـدو پنجـاه و هشـت هـزار و 5٠1 مهاجـر در 

سـایر کشـورهای جهان دارد.
او گفـت: در کشـورهای اروپایـی تـا هنـوز 59هـزار و 
3٠1 تـن اسـناد رسـمی پناهنده گـی دریافـت کرده انـد 
و بـه اسـاس پیشـبینی کـه صـورت گرفتـه 4٠درصـد 
قبـول  پناهنده گی شـان  خواسـت  در  پناهنـده گان  از 

نمی شـود.
آقـای بلخـی بـا بیان این کـه پدیـده  مهاجـرت در جهان 
بـه یـک بحران کالن تبدیل شـده اسـت، گفـت: وزارت 
مهاجریـن در تفاهـم با کشـورهای اروپایی از 4٠ درصد 
مهاجریـن کـه قـرار بـود بـه شـکل اجبـاری از کشـور 
آلمـان اخراج شـوند، جلوگیـری کرد. ایـن مهاجرین بر 
اسـاس وعده یـی کـه کشـور آلمـان سـپرده  عـودت  غیر 
داوطلبانـه بـه اسـاس یـک مکانیـزم و بـا سـهولت هایی 
کـه بـرای آنهـا در نظـر گرفتـه اسـت صـورت خواهـد 

گرفت.
او گفـت: شـورای عالـی مهاجریـن بـه ریاسـت رییـس 
جمهـور و عضویت رییس اجرایی تشـکیل شـده اسـت 
و مشـکالت عـودت و مهاجـران را بررسـی می کننـد و 
کمیته هـای متعـدد نیـز تشـکیل شـده و بـه مشـکالت 

مهاجریـن رسـیده گی و تـالش می کننـد.
مـورد  در  کـه  را  مذاکراتـی  گفـت:  مهاجریـن  وزیـر   
مهاجریـن ایـران و پاکسـتان بـا مقامـات آن کشـورها 
پاکسـتان  کـه  اسـت  گرفتـه  تفاهـم صـورت  داشـتیم، 
اسـناد 1.6 میلیـون و ایـران چهل و هشـت هـزار مهاجر 
افغانسـتانی را تـا سـال 2٠17 تمدیـد کننـد؛ امـا ایـن 
مرحله نسـبت موضوعات سیاسـی افغانسـتان- پاکستان 
بـه حالـت معلق باقـی مانده اسـت. این در حالی اسـت 
کـه مـدت اعتبـار کارت هـای مهاجریـن افغانسـتانی در 

پاکسـتان تـا اخیـر مـاه جـون بـه پایـان می رسـد.
او گفـت: تنهـا در سـال 2٠15، دوصـد 5٠ هـزار تـن از 
افغانسـتان مهاجـرت کرده انـد؛ امـا در سـال 2٠16 ایـن 
وضیعـت تغیـر کـرده اسـت، و آمارها کاهش چشـم گیر 

مهاجـرت را نشـان می دهـد.
آقـای بلخـی تصریـح کـرد: از 12 جـون بـه ایـن طرف 
3صـد و 93 هـزار و 492 تـن در کشـورهای اروپایـی 

پیشـنهاد پناهنده گـی کرده انـد کـه افغانسـتان مقام سـوم 
را دارا اسـت.

او افـزود: در سـال گذشـته 3٠ هـزار تـن بـه کشـور 
عـودت کرده انـد؛ امـا در سـال روان تنهـا 7٠٠ هزار تن 
بـه کشـور عـودت کرده انـد که کاهـش چشـم گیری را 

نشـان می دهـد. 
آقـای بلخـی بیـان داشـت کـه در سـال گذشـته 3657 
تـن از کشـورهای اروپایـی بـه کشـور عـودت کرده اند 
کـه 61 تن شـان بـه شـکل اجباری اخـراج شـده بودند.
بیجـا شـده های  از وضیعـت  بـا نگرانـی  او هم چنـان، 
داخلـی در کشـور گفـت: یـک صـد و 5٠6 هـزار و 18 
تـن بیجاشـده گان داخلـی انـد و تنها در دو ماه نخسـت 
سـال روان 1٠ هـزار خانـواده از اثـر مشـکالت امنیتی و 

... بیجـا شـده اند.
هم چنـان، فلیپـو گراندی کمیشـنر عالی سـازمان ملل در 
امـور پناهنـده گان کـه در روزجهانی مهاجـرت در کابل 
صحبـت می کـرد؛ گفـت: پدیـده مهاجـرت بـه یکـی از 
چالـش برانگیـز تریـن پدیده هـا در جهـان تبدیل شـده 

است.
آقـای گرنـدی افـزود: افـرادی کـه دسـت بـه مهاجرت 
می زننـد، بـا مشـکالت بدامنـی، خشـونت، جنـگ و ... 
روبـرو انـد و تـالش می کننـد به کشـور دومـی پناهنده  
شـوند، امـا در آن کشـورهای نیـز مشـکالت دیگـری 

می شـود. دامن گیر شـان 
او گفـت: افغانسـتان  کشـوری کـه بـا داشـتن مهاجرین 
بیشـتر در جهـان مقـام بلنـدی را دراسـت و تنهـا در 
پاکسـتان کشـور همسـایه اش 1.5 میلیـون مهاجـر ثبـت 
شـده دارد و نسـبت مشـکالت داخلـی افغانسـتان دفتر 
unhcr در تـالش تمدیـد اسـناد این افراد تا سـال 2٠17 

ست. ا
او تصریـح کـرد: پـس از به وجـود آمـدن دولـت موقت 
از  مهاجریـن  گروهـی  عـودت  شـاهد  مـا  افغانسـتان 
کشـورهای بیرونـی بـه افغانسـتان بودیـم؛ امـا در ایـن 
اواخـر ایـن ارقـام کاهـش یافته اسـت کـه نبـود ثبات و 

امنیـت یکـی از علت هـای آن اسـت.
ایـن کمیشـنر عالـی سـازمان ملل در امـور پناهنـده گان 
بیـان داشـت کـه در جهـان بیـش از 6 میلیـون مهاجـر 
وجـود دارد و 5٠درصد آن را کودکان تشـکیل می دهند.

در همیـن حـال محمـد اشـرف غنـی رییـس جمهـور؛ 
نیـز در پیامـی بـه مناسـبت روز جهانـی مهاجـرت گفته 
اسـت کـه حکومـت افغانسـتان تـالش می کند تـا زمینۀ 

بازگشـت مهاجـران را بـه کشـور فراهـم سـازد.
و داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی نیـز در پیامـی 
بـه مناسـبت ایـن روز گفتـه اسـت کـه افغانسـتان یکی 
از کشـورهای اسـت کـه رقـم درشـت مهاجـران را در 
جهـان دارد و نیازمنـد همکاری  های بیشـتر بیـن المللی 

باشـد. می 
داکتـر عبـداهلل بیان داشـته کـه مشـکل مهاجران کشـور 
ملـی  کاری حکومـت وحـدت  اولویت هـای  از  یکـی 
اسـت کـه از آغـاز شـکل گیری ایـن حکومت تـا کنون 
در بـاره حل مشـکالت آنهـا تالش های جـدی صورت 

اسـت. گرفته 
او تاکیـد کـرده اسـت کـه حکومـت افغانسـتان تصمیم 
دارد تـا مشـکالت مهاجـران و بیجـا شـده گان را در 
نشسـت جهانی وارسـا و بروکسـل نیز مطرح کند تا در 
ایـن مـورد برای تامین حقوق و رسـیدگی به مشـکالت 

مهاجـران افغانسـتان یـک تصمیـم ٌکلی گرفته شـود.

وزیرمهاجرینوعودتکنندهگان:

مهاجرتکاهشچشمگیریافتهاست
صدیقي: 

د پولیسو رنجر کې د طالبانو د پوځي 

مسؤل د انتقال موضوع څېړو

افغانستانصاحبعالمتاستانداردملیشد

د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت وايـي پـه بغـان کـې د پولیسـو په 

رنجـر موټـر کـې د طالبانو د پوځـي مسـوول د انتقالولو په تـړاو څېړنې 

دي. روانې 

پـه داسـې حـال کـې چـې د بغـان سـیمه ییـزو چارواکـو دا منلې چې 

دغـه رنجـر موټـر د وردګـو والیـت د امنیـه قومانـدان خلیـل انـداريب 

پـورې اړوند و خـو د کورنیو چـارو وزارت ویاند صدیـق صدیقي وايي 

چـې د طالبانـو رسه د ښـاغيل انـدرايب د همـکارۍ یـا نه همـکارۍ په 

تـړاو قضـاوت لـه وخته مخکـې دی.

د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت ویانـد صدیق صدیقي د دوشـنبې 

پـه ورځ یـوې خـري غونـډې تـه وویـل چـې پـه بغـان والیـت کې د 

پولیسـو پـه رنجـر پـه موټر کـې د طالبانـو د پوځي مـر لیږدولـو په اړه 

څېړنـې روانې دي.

امنیتـي ځواکونـو د یکشـنبې پـه ورځ د بغـان والیـت لپـاره د طالبانـو 

پوځـي قومانـدان قـاري ظاهـر لـه دوو پولیسـو رسه چـې ویـل کېـږي 

د میـدان وردګـو امنیـه قوماندانـۍ اړونـد دي یـو ځـای لـه رنجـر موټر 

څخـه کښـته او ونیـول.

ښـاغلی صدیقـي وايـي چـې پـه دې برخـه کـې جـدي څېړنـې روانـې 

دي، او ال بـه لـه وختـه مخکـې وي چې پـه قضیه کې د امنیـه قوماندان 

انـدرايب د ښـکېاتیا پـه اړه څـه وویل يش.

هغـه زیاتـه کـړه: »د کورنیـو چـارو وزارت بـه دا مسـله د مـيل امنیـت 

ریاسـت رسه یـو ځـای په جـدي ډول وڅېـړي تر څو روښـانه يش چې 

د پولیسـو وسـایط د پولیسـو او د طالبانـو لـه یـوه غـړي رسه څنګـه یـو 

ځـای پیـدا کېږي.«

د کورنیـو چـارو وزارت ویانـد د ازادي راډيـو یـوې پوښـتنې پـه ځواب 

کـې وویـل، طالبـان هڅـه کـوي چـې پـه امنیتـي ځواکونـو کـې ځانته 

ځـای پیـدا کـړي خـو افغـان ځواکونـه د دښـمن لـه هـرې توطیې خر 

دي او د مخنیـوي هڅـه یـې کـوي.

خپـل منځـي حملـې او د جنـي اسـتفادو لپـاره د پولیسـو لیکـو تـه د 

وسـله والـو لخـوا د ماشـومانو لېږل هغه مـوارد دي چې د ځينـو په وینا 

پـه امنیتـي لیکـو کـې د طالبانو نفوذ ښـيي.

د ارزګان پخـواين امنیـه قومانـدان غـام سـخي روغ لیـوين ویـيل چې 

طالبـان د پولیسـو پوسـتو تـه د نفـوذ لپاره ښایسـته ماشـومان لېږي کوم 

چـې وروسـته هغوی پولیسـو ته مخدره مـواد ورکـوي او د طالبانو لپاره 

د حملـې یوه اسـانه زمینـه برابریږي.

د هغـه پـه وینـا د جنـوري میاشـتې څخـه تـر اپریـل میاشـتې پـورې له 

دې الرې شـپږ حملـې شـوي کومـو چـې سـلګونو پولیـس وژيل او یا 

ټپي کـړي دي.
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