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اندر باب سازنده مکاتب خیالی

ی و آب:  وزیر انرژ

برق یک صنعت مریض است
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سازمان ملل انفجار روز شنبه هلمند را 
»جنایت« خواند

غنی:  فقر مشروعیت و محبوبیت
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کوکچه را ماورای 
خطر سقوط تهدید می کند
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کرزی: حامد 

 تنها در صورت لغو تفاهم نامه استخباراتی با غنی آشتی می کنم

کرده است. یک منبع موثق به روزنامه 
که  افرادی  ترکیب  در  گفت  ۸صبح 
برای میانجی گیری آمده بودند افرادی 
حامد  قبلی  مشاور  وفا،  اسداهلل  چون 
والی  لودین،  عطااهلل  مولوی  کرزی، 
کریم اهلل نقیبی فرزند  پیشین ننگرهار و 
مال نقیب اهلل قندهاری شامل بوده اند. 
به  تا  خواسته اند  کرزی  حامد  از  آنان 
پایان  غنی  اشرف  با  خود  اختالفات 

گفتگو شود.  داده و با وی وارد 

گفته  کرزی در برابر این خواست  حامد 
کامل  که وی تنها در صورت لغو  است 
استخباراتی  همکاری های  تفاهم نامه 
با محمد  گفتگو  به  کستان حاضر  پا با 
گفته منبع،  اشرف غنی است و بس. به 
شدید  نارضایتی  ابراز  با  کرزی  حامد 
گفته  خویش از امضای این تفاهم نامه 
تفاهم نامه ای  امضای چنین  که  است 

خیانت به افغانستان است. 
استخباراتی  همکاری های  تفاهم نامه 
ملی  امنیت  ریاست  و  آی اس آی  میان 
شده  امضا  قبل  چندی  که  افغانستان 
دنبال  به  را  متعددی  کنش های  وا بود 
افغانستان  دولت  هرچند  داشت. 
می کند،  رد  را  تفاهم نامه  این  امضای 
یک  ویسا  روزنامه  قبل  چندی  اما 
نشر  به  را  سند  این  امضاشده  نسخه 

سپرد. 

رییس  کرزی  کابل:  حامد  ۸صبح، 
که تنها  گفته  جمهور پیشین افغانستان 
همکاری های  قرارداد  لغو  صورت  در 
کستان حاضر است تا  استخباراتی با پا
با  محمد اشرف غنی، رییس جمهور 

کند.  افغانستان آشتی 
شنبه  روز  کرزی  حامد  را  مطلب  این 
که  افرادی  از  شماری  با  دیداری  در 
و  کرزی  حامد  میان  داشتند  قصد 
بیان  کنند،  میانجی گیری  اشرف غنی 

نود و چهار درصد مواد مخدر از 
چهل و یک ولسوالی به دست می آید
کوکنار در افغانستان  کشتزارهای  وزیر مبارزه با مواد مخدر، از بین  بردن 
تا  از جامعه جهانی خواست  کرده  توصیف  بین المللی  را یک مسوولیت 
کند. سالمت عظیمی  را بیشتر همکاری  در این زمینه دولت افغانستان 
ضرورت  همگانی  مبارزه  به  جهان  در  مخدر  مواد  بردن  بین  »از  گفت: 

دارد.«
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مبنای عمل گم شده است
از  یکی  افغانستان  اساسی  قانون  حقوق،  گاهان  آ از  بسیاری  به نظر 
مدرن ترین قوانین در سال های اخیر می باشد. در این قانون ارزش های 
ج و از حقوق شهروندی حمایت شده است. اما با تمام  دموکراتیک در
مقام  قانون  کمیت  حا تطبیق  عرصه  در  افغانستان  خوبی ها،  این 
به  قانون گریزی  تا  شد  سبب  کشور  در  جنگ  دهه  چهار  ندارد.  خوبی 
یک فرهنگ و رویه بدل شود. با این همه در تمام نزاع های سیاسی و 
کشور بوده و برای رسیدن به راه حل  قانونی مبنای عمل قانون اساسی 

به نهاد های مسوول ارجاع داده می شود.  5
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زنگ اول


شناس نامه های  توزیع  اداره  کارمندان  برکناری 
الکترونیک بیانگر ابهام در سرنوشت این اداره است. 
قرار بود حکومت وحدت ملی، روند توزیع تذکره های 
آقای  و  غنی  رییس جمهور  کند.  را شروع  الکترونیک 
نظام  که  بودند  کرده  توافق  اجرایی  رییس  عبداهلل، 
از  یکی   تذکره  توزیع  کنند.  اصالح  را  انتخاباتی 
جلوگیری  و  انتخابات  برگزاری  در  که  بود  مواردی 
از تقلب، می توانست خیلی مفید باشد. هم چنان توزیع 
کشور  جمعیت  شمار  که  می شد  سبب  تذکره ها  این 
مشخص شود و بانک اطالعاتی قابل اعتمادی به وجود 

آید.
ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس  هفته  یک 
رییس جمهور غنی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح 
که  بود  این  قانون، تصور عموم  این  توشیح  با  کرد. 
هیچ  و  می شود  توزیع  زودی  به  برقی  تذکره های 
مانعی آن را تهدید نمی کند. اما سروصدای های عده ای 
را  الکترونیک  تذکره  توزیع  روند  افراطی،  و  قوم گرا 
تذکره  این  توزیع  متوقف کرد. متاسفانه حکومت هم 
قوم گرای  مشت  یک  نگهداشتن  راضی  به خاطر  را 

سلطه طلب متوقف کرد. 
قانون ثبت احوال نفوس که مصوبه هر دو اتاق شورای 
باید  رسیده،  رییس جمهور  توشیح  به  و  است  ملی 
تطبیق می شد. حکومت وظیفه داشت که این قانون را 
عملیاتی کند و به توزیع تذکره های برقی همت گمارد. 
برای  سیاسی  اراده ی  نبود  نشد.  چنین  متاسفانه  اما 
بین المللی  کمک کنندگان  الکترونیک،  تذکره های  توزیع 

را هم دلسرد کرد. 
کمک کنندگان بین المللی دیگر به اداره توزیع تذکره های 
برقی پول نمی پردازند و به همین دلیل بیشتر کارمندان 
آموزش های  که  کارمندانی  برکنار شده اند.  اداره  این 
بودند،  مناسب  تذکره  توزیع  برای  و  دیده  حرفه ای 

دیگر اخراج شده اند. 
فرصت  ملی،  وحدت  حکومت  سران  بی کفایتی 
اگر  گرفت.  مردم  از  را  الکترونیک  تذکره های  توزیع 
رییس جمهور غنی دستور توزیع تذکره های برقی را 
نمی شد.  متوجه شان  سیاسی  زیان  نوع  هیچ  می داد، 
حکومت  کارکردی  مشروعیت  تذکره ها  این  توزیع 
به  را  ملی  وحدت  تعهد حکومت  و  می کرد  تقویت  را 

اصالح نظام انتخاباتی تثبیت می ساخت. 
مشروعیت  به  هم  برقی،  تذکره  نشدن  توزیع  اما 
کارکردی حکومت ضربه زد و هم نشان داد که سران 
حکومت وحدت ملی، در اصالح نظام انتخاباتی جدی 
همواره  اجرایی  رییس  و  غنی  رییس جمهور  نیستند. 
اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  تالش  اصالحات،  از 
اقدام  عمل،  در  اما  می گویند،  سخن  اداره  اصالح  و 

روشنی در این راستا نمی کنند. 
قابل  معلوماتی  بانک  یک  برقی،  تذکره های  توزیع 
می کرد.  فراهم  کشور  شهروندان  مورد  در  اعتماد 
روشن  حدودی  تا  را  کشور  جمعیت  شمار  هم چنان 
مورد  معلومات  که  می شد  سبب  امر  این  می ساخت. 
شود.  فراهم  اقتصادی  تصمیم گیری های  برای  نیاز 
فساد  با  مبارزه  در  هم چنان  برقی  تذکره های  توزیع 
اما  می شد.  واقع  ممد  امنیت  بهبود  و  اداری  مالی، 
بی کفایتی های سران حکومت وحدت ملی این فرصت 

را از مردم افغانستان گرفت. 
حکومت  سران  که  داشتند  انتظار  افغانستان  مردم 
هیچ  اصالحات  اما  بیاورند.  اصالحات  ملی  وحدت 
ندارد.  حکومت  این  سران  برای  سیاسی  ارزش 
توزیع  می داشت،  سیاسی  ارزش  کوچک ترین  اگر 
همه  کار،  این  با  و  می شد  شروع  باید  شناس نامه ها 
سران  کار  دستور  در  اصالحات  که  می کردند  باور 
حکومت وحدت ملی است. مسوولیت فلج شدن اداره 
توزیع تذکره های الکترونیک و اخراج کارمندان آن و 
خساراتی که از این ناحیه متوجه کشور شده است، به 

سران حکومت وحدت ملی برمی گردد. 
آنان باید در این مورد پاسخ بگویند.

بن بست تذکره های الکترونیک
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8صبح، کابل: ریاست احیا و انکشاف دهات 
هرات اعالم کرده که 285 پروژه انکشافی در 
این والیت به ارزش بیش از 234 میلیون افغانی 

به بهره برداری رسیده است.
این اداره در اعالمیه ای می گوید این پروژه ها 
انکشاف  ملی،  همبستگی  برنامه های  طریق  از 
منطقوی و راه سازی روستایی در ولسوالی های 
مختلف هرات توسط ریاست احیا و انکشاف 
رسیده  بهره برداری  به   و  تکمیل  هرات  دهات 
است. این اداره می افزاید که این پروژه ها که 
پلچک ،  پل،  اجتماعی،  مراکز  ساخت  شامل 
جغل اندازی  و  اسفالت  آبرسانی،  شبکه های 
استنادی،  دیوار  مکاتب،  اعمار  جاده ها، 
پاک کاری کاریزها و کانال های آب، ساخت 
مبرزهای صحی، حفر چاه های آب آشامیدنی 
آن  از  می شود،  زراعتی  و ذخیره گاه های آب 

نزدیک به پنجاه هزار خانواده بهره  می گیرند.

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
مالداری کار اعمار پنجاه کشمش خانه عصری 
را در والیت های سرپل، جوزجان، بلخ، کاپیسا 
و پروان به پایان رسانده و هم چنین در نظر دارد 
در سال جاری بیش از 300 کشمش خانه دیگر 

را در نه والیت دیگر بسازد.
مالداری،  و  زراعت  وزارت  گفته   به 
کشمش خانه های جدید  در والیت های سرپل، 
هرات،  کابل،  کاپیسا،  پروان،  بلخ،  جوزجان، 

سمنگان و کندز ساخته می شوند.
این وزارت با انتشار اعالمیه ای گفته است که 
پنج  هزار کیلو  تولید هر کشمش خانه  ظرفیت 
انگور در سال خواهد بود و  به صورت پیشرفته 

و  صحی انگور را به کشمش تبدیل می کند.
که  می افزاید  مالداری  و  زراعت  وزارت 
دالر  هزار  هشت  کشمش خانه   هر  ساخت 
هزینه می برد و بیست و پنج درصد آن توسط 

باغداران پرداخت می شود.
اداره تالش  این  وزارت زراعت می گوید که 
به  عصری  کشمش خانه های  ساخت  با  دارد 
باغداران کمک کند تا کشمش  با کیفیت در 

بازارهای بیرون از کشور عرضه نمایند.

تا  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
یک سال برگزار نخواهد شد.

مستقل  کمیسیون  معاون  هوتکی  عبدالرحمن 
تا حاال  این مطلب گفته که  ابراز  با  انتخابات، 
تعیین  آینده  انتخابات  برگزاری  برای  تاریخی 

نشده است.
است  گفته  آزادی  رادیو  به  هوتکی  آقای 
انتخابات  برای  سرتاسری  امنیت  و  بودجه  که 

اساسی ترین مساله است.
که  بگویم  باید  »متاسفانه  است:  افزوده  وی 
و  دادیم  دست  از  را  فرصت ها  این  امسال  ما 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی امسال 
ماه  چند  ما  این که  برای  نمی گیرد.  صورت 
محدود داریم و بعدا هم زمستان می آید. انشاهلل 
این تصمیم گرفته  نزدیک، روی  در روزهای 
خواهد شد که در سال آینده در کدام تاریخ 
انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی برگزار 

شود.«
دو روز پیش، دفتر ریاست جمهوری با تمدید 
دوره کاری مجلس نمایندگان، اعالم کرد که 
اعالم  را  انتخاباتی  تقویم  آینده  ماه  یک  طی 

می کند.

285 پروژه انکشافی در هرات 
به بهره برداری رسید

ساخت بیش از 300 کشمش خانه
 در 9 والیت

برگزاری انتخابات
 در سال جاری ممکن نیست

ولسوالی یمگان از کنترول طالبان خارج شد

کشته شدن 57 طالب در عملیات های نظامی

سازمان ملل انفجار روز شنبه هلمند را »جنایت« خواند

یمگان  ولسوالی  کابل:  8صبح، 
بدخشان، پس از نزدیک به دو هفته 
از کنترول گروه طالبان خارج شده 
و تحت تصرف نیروهای امنیتی قرار 

گرفته است.
ناامن ترین  از  ولسوالی که  این 
شمار  به  بدخشان  ولسوالی های 
می رود، نزدیک به دو هفته پیش از 

کنترول دولت خارج شد.
وزارت امور داخله می گوید که این 
نتیجه عملیات مشترک  ولسوالی در 
وجود  از  کشور  امنیتی  نیروهای 
پاک سازی  طالب  مسلح  شورشیان 

شده است.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
ولسوالی  پاک سازی  جریان  در  که 
یمگان، 120 شورشی مسلح داخلی 
فرمانده مشهور  به شمول  و خارجی 
گروه طالبان کشته و زخمی شده اند.

مال  داخله،  امور  وزارت  گفته  به 
شکراهلل،  مال  صابر،  مولوی  حافظ، 
کوالبی  هاشم  مال  و  رستم  قومندان 
از عمده ترین سردسته های شورشیان 
در  که  بودند  یمگان  ولسوالی  در 
قتل  به  پاک سازی  عملیات   نتیجه 

رسیده اند.

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
تصفیه ای  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   5۷ گذشته،  روز  شبانه  یک 

جنگجویان طالب کشته شده اند.
این  اعالم  با  داخله  امور  وزارت 
این  می گوید  اعالمیه ای  در  خبر 

متحد  ملل  سازمان  کابل:  8صبح، 
شنبه  روز  انفجار  کردن  محکوم  با 
در والیت هلمند که در آن چهارده 
زن و کودک کشته شدند، از آن به 

عنوان جنایت یاد کرده است.
در نتیجه انفجار یک ماین در والیت 
و  زن  چهارده  شنبه  روز  هلمند، 
نفر  و هم چنین هفت  کودک کشته 
قربانیان  این  شدند.  زخمی  دیگر 
اعضای سه خانواده بودند که به دلیل 
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 
مارجه  ولسوالی  در  خود  خانه های 

والیت هلمند را ترک کرده بودند.

وزارت امور داخله می افزاید که در 
پاک سازی ولسوالی یمگان نیروهای 
کماندو های  پولیس،  خاص  قطعات 
اردوی ملی، نیروهای پولیس محلی 
نیروهای ریاست  و ملی و هم چنین 
عمومی امنیت ملی شرکت  داشته اند.

این وزارت تاکید کرده که نیروهای 
امنیتی کشور در سایر مناطق والیت 
تروریستان  حضور  که  بدخشان 
عملیات های  به  است،  متصور 
به  و  می دهد  ادامه  پاک سازی 
گروه های  و  تروریستی  عناصر 
تا  داد  نخواهند  اجازه  دهشت افگنی 
امنیت و آرامش مردم را برهم زنند.

اعالم  دفاع  وزارت  همین حال،  در 

عملیات ها که به منظور »سرکوب و 
نابودی دشمنان مردم« در مربوطات 
بدخشان،  کندز،  تخار،  والیت های 
و  پکتیکا  ارزگان،  لوگر،  سرپل، 
آن  در  بود،  شده  راه اندازی  هلمند 

23 طالب دیگر زخمی شده اند.
وزارت امور داخله می افزاید که در 

هیات معاونت سازمان ملل متحد در 
افغانستان، یوناما، با انتشار اعالمیه ای 
این حمله را محکوم کرده می گوید 
چنین حمالتی که در آن غیرنظامیان 
محسوب  جنایت  شوند،  قربانی 

می شود.
فرستاده  معاون  یاماموتو  تادامیچی 
متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  خاص 
گفته  مورد  این  در  افغانستان،  در 
که  است  جنایت  یک  »این  است: 
مناطقی  در  انفجاری  مواد  هنوزهم 
آن  در  که  می شوند  جاسازی 
غیرنظامیان  میر  و  مرگ  احتمال 
کرده  تاکید  وی  است.«  باال  بسیار 

مخالف  مسلح  شورشیان  که  کرده 
ولسوالی  به  یکشنبه  شب  دولت 
و  حمله  کندز  والیت  چهاردره 
تحت  را  ولسوالی  این  ساختمان 
در  وزارت  این  گرفته اند.  کنترول 
عملیات  که  است  گفته  اعالمیه ای 
بیرون  برای  کشور  امنیتی  نیروهای 
مخالف  مسلح  شورشیان  راندن 
والیت  چهاردره  ولسوالی  از  دولت 
این  گفته ی  به  دارد.  ادامه  کندز 
وزارت، جنرال مرادعلی مراد معاون 
ساحه  به  دفاع  وزارت  درستیز  لوی 
رفته و عملیات نظامی علیه شورشیان 

مسلح را رهبری می کند. 

جنگ افزار  مقداری  عملیات ها  این 
کشور  امنیتی  نیروهای  به دست  نیز 
این  به گفته ی  افتاده است. هم چنین 
وزارت، در حال حاضر نیز در برخی 
تصفیه ای  عملیات های  والیات  از 
علیه شورشیان مسلح مخالف دولت 

جریان دارد.
از جانب دیگر نیروهای پولیس ملی 
گذشته،  روز  شبانه  یک  جریان  در 
در  ماین  حلقه  یازده  انفجار  از 
مربوطات والیت های تخار، ارزگان 
و لوگر جلوگیری کرده اند. به گفته  
به  ماین ها  این  داخله،  امور  وزارت 
به  مردم«  »دشمنان  سوی  از  تازگی 
جاسازی  تروریستی  اهداف  خاطر 

شده بود.

نشان  )شنبه(  دیروز  »حادثه  است: 
می دهد کسانی که از خشونت ها فرار 
کودکان  و  زنان  ویژه  به  می کنند، 
هستند.  آسیب پذیر  اندازه  چه  تا 
از  باید  منازعه  طرف های درگیر در 
وجود راه امن برای فرار غیرنظامیان 
از جنگ اطمینان حاصل کنند و فورا 
تبعیض  بدون  را  سالح  از  استفاده 

متوقف کنند.«
یوناما در اعالمیه خود می افزاید که 
می دهد  نشان  سازمان  این  گزارش 
در  شده  تعبیه  ماین های  انفجار  که 
تلفات  عامل  دومین   2014 سال 

غیرنظامیان در افغانستان بوده است.

ACKU



کنون این قراردادی های پروژه ها  این وزارت می گوید ا
در این زمینه پاسخگو نیستند.

در  می کنیم  »کوشش  می گوید:  عثمانی  علی احمد 
کاری واحد مدیریت پروژه ها را  جریان صد روز اول 
کنیم.«  به وجود بیاوریم و افراد متخصص را استخدام 

که وزارت  را بسازیم« در افغانستان تجلیل شد، افزود 
نهادهای  دیگر  همکاری  با  مخدر  مواد  با  مبارزه 
بین  از  به منظور  را  زارعان  بر  فشارها  دولتی،  مسوول 
ولسوالی  ده  در  کوکنار  کشتزارهای  کاهش  یا  بردن 

افزایش می دهد. 
دولت  که  گفت  هم چنین  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر 
افغانستان با تقویت برنامه های معیشت بدیل و تقدیر 
ک  از اجراات خوب، در نظر دارد توجه زارعان تریا
پیش  او،  به گفته ی  کند.  جلب  حالل  کشت  به  را 
کوکنار  کشتزارهای  از  عاری  که  والیت هایی  این  از 
میلیون  کمک یک  از  اعالم می شدند، می توانستند 
دالری برنامه اجراات خوب مستفید شوند اما پس از 
مخدر  مواد  با  مبارزه  عرصه  در  که  والیت هایی  این 
کمک  دست آوردهای بهتری داشته باشند نیز از این 

مستفید می شوند.
کشتزارهای  بین  بردن  از  مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزیر 
بین المللی  مسوولیت  یک  را  افغانستان  در  کوکنار 
این  در  تا  خواست  جهانی  جامعه  از  کرده  توصیف 
کند.  همکاری  بیشتر  را  افغانستان  دولت  زمینه 
گفت: »از بین بردن مواد مخدر در  سالمت عظیمی 

جهان به مبارزه همگانی ضرورت دارد.«
کتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت  در همین حال، دا
کوکنار  کشتزارهای  افزایش  که  می گوید  عامه، 
باعث  مخدر،  مواد  به  آسان  دسترسی  و  کشور  در 
شده  مخدر  مواد  استفاده کنندگان  روزافزون  ازدیاد 
میالدی   2005 سال  در  که  گفت  فیروز  آقای  است. 
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که برق در افغانستان یک  وزارت انرژی و آب می گوید 
کنونی  گر این صنعت با شیوه  صنعت مریض است و ا
این  می یابد.  افزایش  مشکل  بی برقی  شود،  مدیریت 
پوشش  خدمات  سطح  هرچند  که  می افزاید  وزارت 

کیفیت آن پایین آمده است. برق افزایش یافته اما 
که روز یک شنبه  علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب 
کاری این وزارت را ارایه  31 جوزا، برنامه صد روز اول 
در  برق  خدمات  کیفیت  روزها  »این  گفت:  می کرد، 
شهرهای هرات، ننگرهار و قندهار بسیار پایین است و 
باعث اعتراض و نارضایتی مردم شده است.« به گفته 
مریض  سیستم  به  وضع،  »این  آب:  و  انرژی  وزیر 
صنعت برق هم در وزارت انرژی و آب و هم در شرکت 

برشنا مربوط می شود.«
ارتباط  سنتی  سیستم  به  اشاره  با  آب  و  انرژی  وزیر 
در  زمان  و  سرعت  »معنی  گفت:  وزارت،  این  در 
تاخیرهای  با  و  رفته  بین  از  وزارت  این  پروژه های 
و  انرژی  وزیر  به گفته  است.«  شده  تمدید  غیرموجه 
اما  بوده،  سال  سه  بند  یک  ساخت  مدت  گر  ا آب، 

همزمان با نزدیک شدن بیست و ششم ماه جون، روز 
جهانی مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه با مواد 
تولید  ک  تریا درصد  نود و چهار  که  می گوید  مخدر 
عمدتا  ولسوالی  چهل و یک  از  افغانستان  در  شده 

ناامن به دست می آید.
مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  عظیمی،  سالمت 
افغانستان، روز یک شنبه 31 جوزا، در مراسم تجلیل 
که از میان  گفت  از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
چهل و یک ولسوالی، ده ولسوالی زیر خط سرخ این 
پنجاه درصد مواد مخدر  از  و بیش  قرار دارد  وزارت 
تولید شده در افغانستان، از این ده ولسوالی به دست 
در  حاضر  حال  در  که  گفت  عظیمی  خانم  می آید. 
کشت می شود و این ولسوالی ها  ک  132 ولسوالی تریا
گسترده مواجه اند. وزیر مبارزه با  کثرا با ناامنی های  ا
مواد  قاچاق  و  ناامنی  »تروریسم،  افزود:  مخدر  مواد 
هم  دست  به  دست  که  است  پدیده هایی   مخدر 
افغانستان  در  مخدر  مواد  کشت  ازدیاد  باعث  داده 
گردیده است. طی چند سال اخیر، ما شاهد افزایش 
روز افزون مواد مخدر در افغانستان بوده ایم. موازی با 
که  نقاطی  در  نیز  ناامنی ها  و  جنگ ها  شاهد  ما  آن، 
که به  کاشته می شود، می باشیم. ساحاتی  مواد مخدر 
در  می گیرد،   مواد مخدر صورت  کشت  وسیع  پیمانه 
افزایش  به روز  نیز روز  ناامنی  و جنگ   این ساحات 
گفت: »براساس  می یابد.« سالمت عظیمی هم چنین 
کشت مواد مخدر  که  سروی ما، از جمله 132 ولسوالی  

به  را  بندی  هیچ  مدت  این  در  نتوانسته  وزارت  این 
بهره برداری بسپارد.

نظارتی  سیستم  در  که  می گوید  آب  و  انرژی  وزارت 
پروژه ها مشکالت وجود داشته و در برخی از پروژه ها 
است.  شده  پراداخت  پول  شده  انجام  کار  از  بیشتر 

در  اساسی  و  عمده  چالش  می گیرد،  صورت  آن  در 
ولسوالی ها  این  در  که  می باشد  ولسوالی  چهل و یک 
کشت مجموعی مواد مخدر  حدود نود و چهار درصد 
صورت می گیرد. از این چهل و یک ولسوالی، چالش 
حدود  که  می باشد  ولسوالی  ده  در  اساسی  و  عمده 
کشت مواد مخدر تنها و تنها در  پنجاه و چهار درصد 

همین ده ولسوالی انجام می یابد.«
گرامیداشت از روز جهانی  سالمت عظیمی در مراسم 
به  »بیایید  شعار  با  امسال  که  مخدر  مواد  با  مبارزه 
شخصیت  مان  و  جامعه  زندگی،  مخدر،  مواد  از  دور 

آن   برای  پروژه ها  وضعیت  به  توجه  »با  افزود:  وی 
کار  از  بتوانیم  تا  ترتیب می دهیم  برنامه جبرانی  یک 

گزارش بگیریم.« پروژه ها، روزانه و هفته وار 
گر شرکت هایی  کرد ا کید  وزیر انرژی و آب هم چنین تا
به  حاضر  می کنند  کار  بزرگ  پروژه های  در  که 
صورت  قانونی  برخورد  آن ها  با  نباشند  پاسخگویی 

گرفت. خواهد 
مکلف  قراردادی ها  روز  صد  جریان  در  گفت  وی 
هستند حضور فزیکی و قوی در ساحات داشته باشند 
و افراد مورد نیاز آن ها باید مسلکی و تخنیکی باشند. 
که مشکل امنیتی پروژه ها را در صد روز  کرد  کید  وی تا

کرد. آینده برطرف خواهد 
روند  تسریع  آب،  و  انرژی  وزیر  عثمانی،  علی احمد 
در  وزارت  این  دیگر  برنامه های  از  را  پروژه ها  اجرای 
گفت این پروژه ها  صد روز اول این وزارت دانست و 
گفت وزارت  در دو بخش آب و انرژی می باشند. وی 
کانال  و  سربند  بازسازی  و  اصالح  پروژه   179 کنون  ا
 18 ساختمانی  کار  افزود  عثمانی  علی احمد  دارد . 
 6 از  و  بوده  جریان  حال  در  سواحل  تحکیم  پروژه 

کار قرار دارد. پروژه بندسازی، 4 تای آن  عمال تحت 
انرژی،  بخش  در  می گوید  آب  و  انرژی  وزارت 
کاسا یک هزار امضا شده و روند تدارکاتی  توافق نا مه 
پی گیری  حال  در  منطقه ای  و  ملی  بزرگ  پروژه  این 

است.  
این  دیگر  برنامه های  از  می گوید  آب  و  انرژی  وزارت 
چند  بندهای  پروژه  چهار  چالش های  حل  وزارت 
منظوره و پروژه آبرسانی آموـ اندخوی، حل چالش های 
انرژی، تسریع روند در اجرای پروژه ها، ایجاد فضای 
اعتماد بین مراجع تمویل کننده و وزارت، ایجاد برنامه 

ملی انرژی و منابع آب می باشد. 

 920 به  افغانستان  در  مخدر  مواد  به  معتادان  شمار 
سه  از  بیشتر  به  رقم  این  حاال  اما  می رسید  نفر  هزار 
مراسم  در  عامه  صحت  وزیر  است.  رسیده  میلیون 
گرامیداشت از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: 
مواد  به  آسان  دسترسی  و  کوکنار  کشت  افزایش  »با 
مخدر و هم چنین ازدیاد معتادین، ضرورت به سروی 
که این سروی در سال 2012 توسط اداره  گردید  جدید 
خارجه  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  قانون  تنفیذ 
افغانستان  قصبات  و  قرا  در  امریکا  متحده  ایاالت 
مواد مخدر  استفاده کنندگان  تعداد  که  گردید  انجام 
را در حدود یک میلیون و شش صد هزار نشان داد. به 
شهرها  کز  مرا در  دیگری  سروی  سروی ها،  این  ادامه 
که رقم تکان دهنده معتادین مواد مخدر  انجام یافت 

که بالغ بر سه میلیون می باشد ارایه نمود.« را 
که فقر و بی کاری  گفت  وزیر صحت عامه هم چنین 
که تداوی می شوند دو باره  باعث شده تا معتادانی 
فیروز،  فیروزالدین  گفته   به  بیاورند.  رو  اعتیاد  به 
معتادین  تداوی  مرکز  صد  از  بیش  حاضر  حال  در 
کز  مرا این  در  و  دارد  فعالیت  کشور  سراسر  در 
قرار  تداوی  تحت  نفر  سی و دو هزار و پنج صد  ساالنه 

می گیرند.
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا این حال،  با 
سیاسی  اراده  که  می گوید  ملی  وحدت  حکومت 
افغانستان  در  مخدر  مواد  با  جدی  مبارزه  به منظور 
مناسبت  به  پیامی  در  عبداهلل  آقای  دارد.  وجود 
گفت  گرامیداشت از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
که دولت افغانستان در نظر دارد تا قانون مبارزه با مواد 
کند. به گفته  او، تعدیل این قانون  مخدر را نیز تعدیل 

کمک می کند. به مبارزه جدی تر با مواد مخدر 
هم چنین  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
تا  دارد  نظر  در  افغانستان  دولت  که  کرد  کید  تا
نهادهای مسوول مبارزه با مواد مخدر را بیشتر تقویت 
ایجاد  خواستار  خود  پیام  در  عبداهلل  عبداهلل  کند. 
و  شد  مخدر  مواد  با  مبارزه  به منظور  ویژه  دانشکده 
کابینه به این  کمیته ای نیز در سطح وزرا در  که  گفت 

منظور تشکیل شود.

یم حسینی   مر

 ظفرشاه رویی

ژی و آب:  وزیر انر

برق یک صنعت مریض است

نود و چهار درصد مواد مخدر
ACKUاز چهل و یک ولسوالی به دست می آید
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گذاشته است.  استخباراتی 
که  حکومت  بودجه  کسر  و  اقتصادی  نا به سامان  وضعیت 
کی  وحشتنا ارقام  به  آینده  سال  سه  دو  طی  می رسد  به نظر 
مواجه  آن  با  غنی  کتر  دا که  است  دیگری  مورد  نیز  برسد، 
کمپاین های انتخاباتی خود خبر از آوردن  که در  می باشد. او 
نان بر سر سفره مردم می داد، امروز با وضعیتی مواجه است 
کمک های  کم شدن  نیروهای خارجی،  به دالیل خروج  که 
اقتصادی و عدم اعتماد بازار، نان به صورت سرسام آوری از 
گرسنگی و فقر نسبت به  دسترخوان های مردم فرار می کند و 
گسترده ای در حال افزایش  گذشته به صورت  چهارده سال 
کنون  تا گزاف هایش  و  الف  تمام  با  غنی  حکومت  است. 
شدید  کاهش  به  پاسخگویی  منظمی  برای  برنامه ی  هیچ 
نمایشی  اقداماتی  نکرده است.  ارایه  مردم  و درآمد  اشتغال 
برکناری چند مقام دولتی در  کابل بانک،  چون محکمه ی 
را در دل مردم  امید  این  نتوانسته است،  نیز  و آن جا  این جا 
کاهش فقر و زدودن  که وی قادر به ایجاد اشتغال،  کند  زنده 

فساد خواهد بود. 
کتر غنی ممکن است در ایده آل های خود به دنبال ایجاد  دا
در طی  او  اما عملکرد  باشد،  آزاد  و  آرام  مرفه،  یک جامعه 
چند ماه حکومتش ره به آن ایده آل ها نمی برد. او به خوبی 
می شناسد  را  افغانستان  و سیاسی  اجتماعی  دینامیک های 
که  گر نمی شناسد باید خود را با آن ها آشنا سازد و بداند  و ا
با احساسات و الف ممکن نیست.  افغانستان  سیاست در 
کتر غنی میراث دار یک  که حکومت دا در این شکی نیست 
نابه سامانی ها  به  افزودن  اما  است.  فاسد  و  کارآمد  نا اداره 
زیرا  می کند،  بدتر  این  از  را  اداره  وضعیت  ناهنجاری ها  و 
که حلقه ی جدیدی از مفسدین  کی از آن است  نشانه ها حا
نمونه  او در حال ظهور است.  اطراف  مافیا در  و  اقتصادی 
انتقال  داوطلبی  بدون  تحویل دهی  می تواند  برجسته اش 
از  یکی  گمارش  یا  باشد،  گم نام  شرکت  یک  به  حجاج 

کشورهای عربی و موارد دیگر. نزدیکانش در امور 
و  هستند  زد و بندها  این  همه ی  شاهد  ارگ،  بیرون  در  مردم 
که ما  حقایق از نظرها پنهان نمی ماند. این در حالی است 
می بریم  به سر  اقتصادی  و  پیچیده ای جنگی  در وضعیت 
این  عاجل  اصالح  و  رسیدگی  برای  دقت  و  توجه  عدم  و 
فروپاشی  باعث  حتا  و  فلج  را  حکومت  می تواند  مسایل، 
که با وجود  کتر غنی باید در عمل نشان دهد  گردد. دا نظام 
کمبود مشروعیت و حمایت، می تواند در دل مردم برای خود 
طریق  از  کار  این  بزند.  رقم  را  محبوب  رهبر  یک  جایگاه 
گمارش دقیق افراد از حلقه نزدیکان خودش در ارگ شروع 
باید در  او  ادامه می یابد.  کالن تر دیگر  به مسایل  و  می شود 
جنگ علیه طالبان، داعش و القاعده با جدیت وارد عمل 
شود. حکومت وی در ذهنیت برخی ها زمینه ساز نا امنی در 
چنین  که  بدهد  نشان  باید  او  است.  کشور  از  بخش هایی 
مردم  امنیت  اصلی اش  وظایف  از  یکی  به عنوان  و  نیست 
کمبود مشروعیت و  گر با  افغانستان را اهمیت می دهد. غنی ا
محبوبیت خود با اقدامات عملی موثر و اعتماد ساز دست به 
اقدام نزند، فقر وی از مشروعیت و محبوبیت اجتناب ناپذیر 
است و صد البته این وضعیت می تواند به استحکام مواضع 
که این روزها بیشتر و بیشتر شده می روند، منجر  مخالفانش 

خواهد شد.

کشورهای آسیای میانه، الزم است تا در مرزهای  قلمرو 
کمیت دولت و قانون  کشورها، مناطق خارج از حا این 

به وجود بیاید. 
که جنگ در شمال شرق افغانستان  به همین دلیل است 
تشدید شده است. حکومت وحدت ملی تا حال هیچ 
بحران در شمال شرق  کنترول  برای  برنامه دفاعی  نوع 
بعد جنگ  نیرو می فرستند،  کندز  به  بار  ندارد. یک 
می کشند.  بدخشان  از  سر  طالبان  و  می شود  متوقف 
ستیزه جویان  می رود،  نیرو  بدخشان  به  وقتی  بعد 
این  واقعیت  می دهند.  سقوط  را  چهاردره  مسلح، 
کوکچه در شمال شرق، به حوزه  کل ماورای  که  است 
گروه های تروریستی بدل شده است. به دلیل  فعالیت 
نبود  و  مرکزی  ادارات  و  محلی  مقام های  بی کفایتی 
یک راهبرد جامع دفاعی، وضعیت بدتر شده است. 
گر سران حکومت وحدت ملی، بحران در شمال شرق  ا
را جدی نگیرند، بخش های بزرگی از والیات تخار و 
حرکت  از  تروریستی  گروه های  می کند.  سقوط  کندز 
و  انصاراهلل  جند اهلل،  تا  گرفته  ازبکستان  اسالمی  
از  بخش هایی  تا  کرده اند  جزم  را  عزم شان  داعش، 

شمال شرق را سقوط دهند. 
مرزهای  در  ناامنی  گسترش  خواستار  که  کشورهایی 
آسیای میانه هستند، نیز به تمام قوت تالش می کنند تا 
به اهداف شان برسند. وضعیت در والیت ننگرهار هم 
ملی  وحدت  حکومت  سران  کنون  تا اما  است.  مبهم 
هیچ حرفی در مورد دگرگونی اوضاع در شمال شرق به 
مردم افغانستان نگفته اند. رییس جمهور غنی چند بار 
که جنگ بر افغانستان تحمیل شده است.  گفته است 
این حرف روشن است و بیشتر مردم افغانستان آن را 

می دانند، الزم است تا رییس جمهور و رییس اجرایی 
دولت  بگویند.  سخن  دولت  دفاعی  راهبرد  مورد  در 
کوکچه  باید در مورد این که چگونه نظم را در ماورای 

ایجاد می کند، به مردم افغانستان توضیح بدهد. 
خطر  شود،  سهل انگارانه  برخورد  شمال شرق  با  گر  ا
بسیار  هنوزهم  می شود.  جدی  کوکچه  ماورای  سقوط 
کنترول  برای  زیادی  ظرفیت های  است؛  نشده  دیر 
باید  حکومت  دارد.  وجود  شمال شرق  ناامنی های 
را  میانه  آسیای  کشورهای  با  امنیتی  هماهنگی های 
افزایش دهد. سیاستمداران صاحب نفوذ در آن مناطق 
وحدت  حکومت  سران  و  بسازند  بسیج  را  مردم  باید 
شمال شرق  برای  دفاعی  جامع  راهبرد  یک  باید  ملی 

کنند.  طرح و تطبیق 
بازی های  شود،  رها  خودش  حال  به  شمال شرق  گر  ا
گروه های  گر  ا می گیرد.  شکل  آن جا  در  کی  خطرنا
کامل بیابند، روشن  کوکچه تسلط  تروریستی بر ماورای 
کشورهای اطراف هم آرام نمی نشینند  و به  که  است 
می زنند  دست  تروریست ها  محلی  مخالفان  حمایت 
نیابتی  جنگ  یک  شکل گیری  سبب  امر  این  و 
بر  باید  حکومت  سران  می شود.  کنترول  غیر قابل 

کنند.   بی کفایتی های شان غلبه 

که محمداشرف  غنی در پی انتخابات بدنام سال  هنگامی  
ملی  وحدت  حکومت  توافق نامه  امضای  از  پس  و   ۲۰۱۴
به  او  حکومت  که  می دانستند  بسیاری ها  رسید،  قدرت  به 
کس  هیچ  بود.  آسیب پذیر خواهد  مشروعیت  فقر  از  شدت 
نیز  حاال  همین  تا  حکومت  در  غنی  کتر  دا شرکای  به شمول 
او را به عنوان رییس جمهوری منتخب نمی شناسند؛ حتا در 
هنوزهم  عبداهلل  کتر  دا حامیان  از  بسیاری  گفتاری  ادبیات 
اتهام،  حاوی  که  کمپاینی  برخوردهای  از  روشنی  رگه های 
وجود  فراوان  غنی  کتر  دا به  نسبت  است،  بدبینی  و  نفرت 
با  که  نیستند  بی میل  البته  عبداهلل  کتر  دا حامیان  دارد. 
کتر غنی  کافی جایگاه دا از ادبیات نفرت به حد  استفاده 
حکومت  در  را  او  موقعیت  پیش  از  بیش  و  بزنند  آسیب  را 
کتر  گر تیم دا که ا وابسته تر به خود سازند. زیرا طبیعی است 
عبداهلل روزی تصمیم به قطع همکاری با حکومت بگیرد، 
کافی  گر حکومت فعلی فلج نشود، به حد  در این صورت ا

ناتوان و ضعیف خواهد شد.
که هیچ نشانه ای مبنی بر  گفتن این نکته ضروری است  البته 
کتر عبداهلل از حکومت  کامل تیم دا قطع همکاری و یا خروج 
که در داخل  تی  وجود ندارد. زیرا تیم عبداهلل با تمام مشکال
حکومت دارد، از مزایای حضور در موقعیت های حکومتی 
که این تیم می داند  به اندازه الزم استفاده می برد و صد البته 
هزینه های  چه  افغانستان  در  دولتی  قدرت  از  بودن  دور 
کافی  اندازه  به  کتر عبداهلل  از سوی دیگر دا سنگینی دارد. 
طعم تلخ اپوزیسیون بودن را چشیده است و رفتن مجدد به 
برای حامیانش  نه هم  و  برای خودش  نه  اپوزیسیون  موضع 

به صرفه است. 
بر  این که  وجود  با  تیمش  و  غنی  کتر  دا دیگر  جانب  در 
ملی  وحدت  حکومت  آسیب پذیری  از  خود  ضعف های 
تقویت  برای  موثری  و  جدی  گام های  هنوز  تا  گاه اند،  آ
کتر  دا وزرای  معرفی  از  گر  ا برنداشته اند.  خویش  موقعیت 
به دست  در  او  که  می بینیم  خوبی  به  کنیم،  شروع  غنی 
کافی عقب  آوردن اعتماد و حمایت غیر پشتون ها به اندازه 
کتر غنی در ارگ  مانده است. در حلقه نزدیک مشاوران دا
او در معرفی چهار  ندارد. حتا  حتا هیچ غیر پشتونی حضور 
ک،  خپلوا کرم  همدرد،  ا جمعه خان  شمول  به  ارشد  مشاور 
نتوانست ترکیب ملی  نیز  قطب الدین هالل و خالد فاروقی 
که رییس جمهور  کند و این پیام را به مردم برساند  را رعایت 

همه ی افغانستان است و نه از یک حلقه و قوم خاص. 
دیگر  نسنجیده ی  سیاست های  کنار  در  رفتارها  این گونه 
جایگاه  کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه  امضای  چون 
شدت  به  افغانستان  رییس جمهور  مثابه  به  را  غنی  کتر  دا

ضعیف و آسیب پذیر ساخته است. 
که زمینه ساز  کرزی، رییس جمهور متقاعد افغانستان  حامد 
قدرت گیری اشرف غنی بود، نیز این روزها با وی در تخاصم 
پالیسی  و  انسجام  معاون  کرزی،  یما  حذف  می برد.  سر  به 
کرزی  حامد  نزدیک  مهره های  از  که  ملی  امنیت  ریاست 
بود،  استخباراتی  تفاهم نامه  امضای  شدید  مخالفان  از  و 
قابل  متحد  اشرف غنی  که  ساخت  ثابت  کرزی  حامد  به 
کرزی  اعتماد نیست. به همین علت در تازه ترین مورد حامد 
اشرف غنی  و  او  میان  میانجی گیری  خواستار  که  کسانی  به 
تفاهم نامه  لغو  را  وی  با  کردن  آشتی  شرط  بوده اند، 

گرفته است.  کشور را در بر  بحران و ناامنی شمال شرق 
که  گزارش اخیر وزارت دفاع امریکا هم نشان می دهد 
نورستان،  بدخشان،  در  هسته گذاری  حال  در  داعش 
شرق،  در  دشوارگذری  دره های  است.  کنر  و  ننگرهار 
کل شمال شرق  کنر و نورستان را به بدخشان و  والیات 
جمله  از  تروریستی  گروه های  ظاهرا  می کند.  وصل 
قصد  داعش،  تروریستی  گروه  به  وفا دار  ستیزه جویان 
کوکچه برای خودشان  دارند در دره ها و مناطق ماروای 

کنند.  پایگاه سازی 
دامنه  دارد  قصد  جنگی اش  راهبرد  مبنای  بر  داعش 
گسترش  میانه  آسیای  کشورهای  قلمرو  تا  را  نبرد 
گسترش  که  می کند  فکر  تروریستی  گروه  این  دهد. 
و  میانه  آسیای  خاورمیانه،  تا  افریقا  از  جنگ  میدان 
غربی  کشورهای  امکانات  و  منابع  آسیا،  جنوب شرق 
گروه را بیشتر  کمیت این  را به هدر می برد و ساحه حا
در  داعش  که  است  راهبرد  همین  مبنای  بر  می سازد. 
افغانستان پایگاه سازی می کند و قصد دارد در ماورای 

کوکچه جابه جا شود. 
کندز و بدخشان  در حال حاضر بخش هایی از تخار، 
است.  شده  بدل  تروریستی  گروه های  پایگاه های  به 
کندز  امام صاحب، دشت ارچی و چهاردره در والیت 
هم  بدخشان  از  بخش هایی  است.  جنگ  میدان 
در  نیز  تخار  والیت  مناطق  از  شماری  و  است  ناامن 
مواد  تروریستی در  گروه های  قرار دارد.  تهدید  معرض 
تبلیغاتی شان از اهداف و راهبرد های جنگی شان پرده 
هیچ  افغانستان،  دولتمردان  متاسفانه  اما  برمی دارند، 

برنامه و استراتژی دفاعی برای آن نمی ریزند. 
و  زد وبند ها  مصروف  هم  کابل  سیاسی  قشر 

کشور  اختالف های خود است. سیاستمداران مشهور 
دیگر  و  داعش  ظهور  و  می شوند  ظاهر  رسانه ها  در 
گروه های تروریستی را برنامه خارجی ها عنوان می کنند. 
کشف بزرگی  تی  گفتن چنین جمال که  تصور می کنند 
سر  پشت  که  می داند  هم  آدم  ساده ترین  حتا  است. 
هم پیمانان  و  داعش  گروه  مثل  تروریستی  گروه های 
قرار دارند. مصارف جنگی  بیرونی  منابع  محلی اش، 

آنان از بیرون می آید.
گروه های  کشورهای حوزه خلیج فارس، از  شیوخ پولدار 
گر در آسیای میانه یا در  تروریستی حمایت می کنند. ا
نظیر  کشورهایی  شود،  برافروخته  آتشی  آن،  مرزهای 
عربستان سعودی از آن سود می برند. عربستان سعودی 
آسیای  کشورهای  و  روسیه  برای  گر  ا نمی آید  بدش 
هم  کستان  پا در  کند.  خلق  فرسایشی  جنگی  میانه، 
گسترش  طرفدار  که  دارند  وجود  حلقاتی  و  محافل 

جنگ به آسیای میانه می باشند. 
آن  از  بخشی  حاال  که  اسالمی  ازبکستان  حرکت 
از  که  است  سال  بیست  می گیرد،  دستور  داعش  از 
آنان  از  که  حلقاتی  می شود.  میزبانی  کستان  پا سوی 
جنگ  تا  می خواهند  می کنند،  میزبانی  کستان  پا در 
به  جنگ  کشاندن  برای  برود.  میانه  آسیای  قلمرو  به 
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سقوط تهدید می کند
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مبنای عمل گم شده است

برای نمونه زمانی که جدال بر سر نتایج انتخابات پارلمانی دور شانزدهم 
صورت گرفت، هر دو طرف دعوا بر مبنای همین قانون استدالل 

می کردند. هم حکومت آقای کرزی بر مبنای قانون شمارش آرا را به 
محکمه محول کرد و هم نمایندگان منتخب اعتراض ها و تحصن های 

سیاسی را در پرتو قانون مدیریت کردند.

اندر باب سازنده مکاتب خیالی

دور  پارلمان  اساسی  قانون  مبنای  بر  تا  شد  ناگزیر 
شانزدهم را افتتاح کند. 

جدال بر سر 11 وکیل والیت غزنی در دور شانزدهم 
نیز بر مبنای قانون اساسی خاتمه یافت. در جدال بر 
سر استیضاح وزیر خارجه وقت و برخی وزرای دیگر 
نیز سر انجام قانون اساسی و نهاد های مرجع و مسوول 
فیصله کردند. در زمان حکومت آقای کرزی هر سه 
نهاد از مشروعیت برخوردار بوده و مبنای حل وفصل 
منازعه سیاسی بین نهاد قانون اساسی با داوری مراجع 
مشروعیت  از  پارلمان  دوره  آن  در  بود.  مسوول 
برخوردار بوده و رییس ستره محکمه با رای مجلس 
انجام وظیفه می کرد. متاسفانه اکنون در کشور مبنای 
عمل گم شده و معلوم نیست که حکومت بر کدام 
براساس  ملی  وحدت  حکومت  می کند.  عمل  مبنا 
متن  از  آن  مشروعیت  و  سیاسی شکل گرفته  توافق 

یک تفاهم نامه می باشد. 
قوه قضاییه مدت ها است که در سرپرستی به سر برده 
و دو عضو جدید آن هنوز از مجلس رای نگرفته اند. 
خاتمه  قانونی اش  میعاد  امروز  از  سر  پارلمان کشور 
می یابد. هر چند که ارگ در یک تبانی سیاسی روی 
ادامه کار مجلس توافق کرده، اما استدالل حکومت 
حکومت  ندارد.  قانونی  مبنای  هیچ  کار  ادامه  برای 

تخیل مرا استاد باشد که او همان شیخ فاروق وردک 
دامته برکاته هو فی مکاتب الخیالی همی باشد. روایت 
کنند که در عصر وزارت خویش هزار مکتب خیالی 

در تخیل خویش بساخت. 
هر  برای  و  کرد  اندر  معلم  هزار  پنج  مکتب  هر  اندر 
معلم صد شاگرد ظاهر ساخت. گفتند مکتب از خیال 
خویش بساختی، باکی نیست. معلم تولید فرمودی باز 
مشکلی  هم  باز  بساختی  شاگردان  نیست.  باکی  هم 
نبود. از بهر چی پول خالیق گرفتی مر مکاتب تخیلی 
را. بگفت اگر مکاتب و معلم و متعلم خیالی بود، باری 
پر  با چی  را  بود؛ آن  مریدان که حقیقی  جیب من و 
فرموده  که  ساپکو  جان  شیخ  از  است  نقل  می کردم. 
بود در احواالت شیخ وردک که ما از بهر هزار مکتب 
خیالی سیزده هزار سوال از شیخ وردک همی کردیم 
همی  جواب  سوال  هزار  سیزده  به  جمله  بایک  او  و 
دروغ  همه  این ها  بود:  چنین  وزین  جمله  آن  دادی. 

است. 
شیخ ساپکو همی گوید چون این سخن وزین شنیدم، 
بنده  سلمان  زمان  آن  از  و  شد.  همی  سیخ  تنم  بر  مو 
کند،  اصالح  را  من  سر  موی  که  خواهد  همی  چون 
هرلحظه نام شیخ وردک را همی گیرد تا مو های من 
سیخ شود و او بهتر آن را اصالح کند. از کرامات شیخ 
ما یکی این بود که مکتب بساخت اندر آن جایگه که 
مکتب  بود  آدمی  که  آنجا  در  و  نبود.  آدمی  آن  در 
ببست. مریدان گفتند در این مساله چی حکمت نهفته 
رفت  زفانم  بر  معروف  شعر  این  باری  فرمود  است، 

به  ستره محکمه،  نظر  و  قبل  رویه های  به  تمسک  با 
ارگ  اعالمیه  در  است.  داده  نظر  مجلس  کار  ادامه 
آمده: »نظر به احکام قانون اساسی، با توجه به رویه 
شورای  ستره محکمه،  نظریات  و  قبلی  موارد  در 
یکی  و  قانون  گذاری  نهاد  حیث  به  افغانستان  ملی 
زمان  تا  ملی،  حاکمیت  تمثیل کننده  ارگان  های  از 
اعالن نتایج انتخابات ولسی جرگه، به کار خود ادامه 
خواهد داد.« حکومت با استعالم از ستره محکمه که 
خود در سرپرستی به سر برده و با منطق »رویه قبل« 
تالش دارد تا برای یک نهاد دیگر مبنای مشروعیت 
ادامه  برای  نمی تواند  هرگز  منطق  این  کند.  درست 
کار مجلس مبنای درست و قانونی به شمار آید. به 
گم  را  عمل  مبنای  غنی  آقای  ترتیب حکومت  این 

کرده است. 
اند که حکومت عامدانه وضعیت  برخی بر این نظر 
را به این سمت سوق داده است. اکنون هیچ نهادی، 
نهاد دیگر را غیرمشروع گفته نمی تواند. حتا اگر تا 
باز  نشود،  توافق نامه سیاسی عملی  میزان سال آینده 
بودن  بر غیرمشروع  مبنی  را  نهاد ها صدای خود  هم 
قانون  ترتیب عمال  این  به  نمی کنند.  بلند  نهاد دیگر 
افغانستان فاقد مبنای  اساسی به حاشیه رفته و دولت 

عمل خواهد شد.

هرکه مکتب رفت آدم می شود. پس دانستم هر جایی 
که آدم باشد مکتب را نیاز نباشد و هر جایی که آدمی 

نباشد باید مکتب ساخت. 
از ابو مصنف تنگ چنین روایت شده است که باری 
در  دود.  همی  سویی  به  نور  سرعت  با  شیخ  دیدم 
دامانش آویخته و گفتم یا شیخ بگو از بهر چی چنان 
به سرعت همی روی. بگفت می روم تا به هالیوود رسم 
نزد شیخ استیون اسپلبرگ تا تخیل مرا تقویت فرماید. 
گفتم از بهر چی تو که با تخیلت هزار مکتب خیالی 
چند  برای  هنوز  بگفت  خواهی.  چی  دیگر  بساختی 
باید  نیز  را  آنان  است  پول موجود  هزار مکتب دیگر 

خیالی ساخت.
باری از وی پرسیدند که در میان کتاب ها کدام کتاب 
در  خیال  صور  بگفت  داری،  همی  دوست  بیشتر  را 
شعر. گفتند از بهر چی جواب داد چون شعر خیال را 

تقویت کند و مکاتب بیشتر را سازد.
گفتند از بهر چی به هر مکتب خیالی ات سه صد معلم 
متعلمین.  دانش  تقویت  بهر  از  گفت  فرمودی،  ابتیاع 
پرسیدند وقتی مکتب خیالی باشد، متعلم از کجا شود. 
کرده  پولدار  چنان  را  ما  خیالی اش  همین  داد  جواب 

است، حقیقی اش چگونه خواهد کرد.
پیچید،  رعیت  میان  در  خیالی  مکاتب  غوغای  چون 
مریدان با ترس نزد شیخ آمدند که یا شیخ چاره کار 
شهرسازی  وزارت  معینان  چون  کارمان  که  بیندیش 
بیرون  ملک  از  که  من  نیست  باکی  فرمود:  می شود. 
خواهد  شما  آستین  در  است  هم  چوبی  اگر  رفته ام. 
این  از  پس  مرید  هفت صد  که  است  روایت  رفت. 
سخنان، سخت خویشتن را خراب کردند و سه صد تن 
دیگر خشتک دریدند و سر به بیابان زدند. زهی شیخ 
دانا و معارف پرور که تا توانست در خیاالت خویش 

مکتب ساخت و در بانکات خویش پول پرداخت.
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قانون  پرتو  در  را  سیاسی  تحصن های  و  اعتراض ها 
مدیریت کردند. این نوع نزاع که بر محور و مبنای 
و  کرده  کمک  دموکراسی  تقویت  به  باشد،  قانون 
فرهنگ مبارزه سیاسی را در کشور نهادینه می کند. 
وقت  رییس جمهور  سرانجام  رغم جدال طوالنی  به 

که مریدان بسیار همی داشت که او را در هر موقفی 
وی  از  مریدی  باری  کردندی.  همرایی  و  همراهی 
پرسید یا شیخ وردک سبب چی باشد که ترا اسکورنج 
دولت همی گویند. بفرمود این دولت را پیچ و مهره 
و  پیچ  این  تا  باشد  باید  یکی  مداوم شل همی گردد. 

مهره را شخ سازد. 
سایز های  در  را  مهره  و  پیچ  هر  من  که  آنجایی  از 
مختلف شخ همی کنم، مرا اسکورنج گویند. گویند 
همی  زیاد  مریدان خشتک های  این سخن،  مهابت  از 
قدرتمند  بسی  تخیل  قوه  که  کنند  روایت  دریدند. 
فلم های  سازنده  کامرون  جیمز  شیخ  چنانچه  داشتی. 
در  یکی  فقط  دنیا  در  همی گوید  آواتار  و  ترمیناتور 

اسالمی  جمهوری  دولت  عمل  مبنای  اساسی  قانون 
قوای  کاری  چارچوب  قانون  این  است.  افغانستان 
سه گانه و صالحیت های آن را به خوبی روشن کرده 
است. به نظر بسیاری از آگاهان حقوق، قانون اساسی 
افغانستان یکی از مدرن ترین قوانین در سال های اخیر 
می باشد. در این قانون ارزش های دموکراتیک درج 
و از حقوق شهروندی حمایت شده است. اما با تمام 
حاکمیت  تطبیق  عرصه  در  افغانستان  خوبی ها،  این 
قانون مقام خوبی ندارد. چهار دهه جنگ در کشور 
سبب شد تا قانون گریزی به یک فرهنگ و رویه بدل 
قانونی  این همه در تمام نزاع های سیاسی و  با  شود. 
مبنای عمل قانون اساسی کشور بوده و برای رسیدن 

به راه حل به نهاد های مسوول ارجاع داده می شود. 
انتخابات  نتایج  سر  بر  جدال  زمانی که  نمونه  برای 
پارلمانی دور شانزدهم صورت گرفت، هر دو طرف 
هم  می کردند.  استدالل  قانون  همین  مبنای  بر  دعوا 
آرا  شمارش  قانون  مبنای  بر  کرزی  آقای  حکومت 
منتخب  نمایندگان  هم  و  کرد  محول  محکمه  به  را 

آن وزیر حکومت متوالی، آن سازنده مکاتب خیالی 
راه  بوجی، آن جوینده ی  بوجی  پول های  آن گیرنده 
آن  چندروزه،  اعتصاب های  محرک  آن  خروجی، 
پیرو مکتب مارکوزه، آن کاله گذار بر سر ملت، آن 
اسکورنج دولت، آن خورنده معاش معلم، آن سازنده 
چندین هزار متعلم، الوزیر توانا با چگالی باال، دارنده 
اکابر  از  فاروق وردک  ال موالنا شیخنا  اندک  پیروان 
دوران بود. گویند سخت عاشق بافور بود، روزگاری 
نیز رییس اداره امور بود. هم چنان که شاه را واصف 
است  روایت  بود.  معارف  وزیر  دراز  روزگار  بود، 

 شهریار

 طنز آژند



ACKU



 دای چوبانی

دو شنبه 1 سرطان 1394      6سال نهم    شماره مسلسل 2159

سکتور  انکشاف  استراتژی  که  است  این  بر  ما  باور 
مبنای  بر  و  رقابت  اساس  بر  باید  افغانستان  در  منرالی 
چهارچوب های واضح و موثر حقوقی، مالی و مدیریتی 
حکومتداری  نیازهای  که  نحوی  به  گردد،  استوار 
فعالیت های سکتور را برآورده ساخته بتواند، و در عین 
صیانت  سرمایه گذاران  و  دولت  مشروع  منافع  از  حال 
داشتن  طریق  از  می تواند  فقط  استراتژی  این  کند. 

صالحیت های قانونی در معرض اجرا قرار گیرد. 
اقل مشمول  باید حد  از نظر ما، چهارچوب های موفق 

پنج الزمه اساسی زیرین باشند:
در رژیم حقوقی: الف. مصونیت ملکیت؛ ب. حسابدهی 

و شفافیت؛ ج. وضاحت در دسترسی به منابع منرالی.
در رژیم سرمایه گذاری: الف. دسترسی به تبادله اسعار 
خارجی به نرخ بازار آزاد؛ ب. رژیم با ثبات و متساوی 

مالیاتی.
تا  میان مدت  در  که  باورم  این  به  من  مبنا،  این  بر 
بر  باید  ما  استخراجی  صنایع  کلی  پالیسی  درازمدت، 
تهداب های مستحکم نظریه ی تحول ساختاری اقتصاد 
افغانستان - به مثابه پایه اساسی دیدگاه بزرگ انکشاف 
اقل  حد  زمانی  چشم انداز  با  افغانستان -  اقتصادی 

سی وپنج تا پنجاه سال آینده استوار گردد. 
8. گام های ابتدایی

به  ما  دیدگاه،  این  موفقانه  تطبیق  پیش شرط  مثابه  به 
طرح و ساختن پروگرام خوب سنجیده شده و واقع بینانه 
در  با  افغانستان،  استخراجی  صنایع  نهادهای  انکشاف 
نظرداشت توانمندی های موجوده مدیریتی و نهادی در 
این سکتور نیاز داریم. مزید بر نیاز انکشاف و یا تقویه 
تمویل کننده  پایدار  منابع  تحکیم  یا  و  ملکی  خدمات 
و  مرتبط  نهادهای  با  پترولیم  و  معادن  وزارت  برای 
آراسته  چنان  باید  پروگرام  این  طرح  آن،  شریک 
با  را  افغانستان  موجوده  واقعیت های  بتواند  که  گردد 
نظرداشت  در  با  دهد.  بازتاب  آن  پیچیدگی های  همه 
استراتژی انکشاف ملی افغانستان در سال های گذشته، 
کاهش فقر در پروگرام های انکشاف صنایع استخراجی 
پالیسی های مربوطه  به حیث هسته اساسی تمام  باید  ما 
روابط  تامین  و  ایجاد  با  استخراجی  صنایع  سکتور 
منطقه ای  محلی،  اقتصاد  مختلف  سطوح  در  دینامیک 

و ملی در نظر گرفته شود. 
فعالیت های  در  اجتماعی موجود  قرارداد  تنظیم مجدد 
انکشاف  به  تا  گردد  عیار  طوری  باید  استخراجی 
شود  منتج  اقتصادی  متنوع  زنجیره های  و  به هم پیوسته 
و  تجارت،  و  کار  مصونیت  اجتماعی،  رفاه  ازدیاد  و 

کاهش آسیب پذیری جوامع فقیر روستایی افغانستان را 
در پی داشته باشد. همزمان باید به خاطر داشته باشیم که 
طبیعت دارایی های منرالی بسیار محلی است، و از این 
را  منافع محلی  پیوسته  به طور  تا  ایجاب می کند  منظر 
با منفعت بزرگ تر ملی برای کاهش فقر متوازن سازی 

کنیم.
تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد که زنجیره های 
اقتصادی با صنایع استخراجی به طور خودبه خودی و بر 
مبنای این پیش فرض که ما ذخایر بزرگ منرالی قابل 
تقویت  و  ایجاد  نمی آیند.  به وجود  داریم،  استخراج 
زنجیره های اقتصادی، پالیسی ها و استراتژی های مناسبی 
استخراج  روند  از  استفاده  زمینه  تا  می کند  ایجاب  را 
اهداف  به  رسیدن  برای  را  آن ها  پروسس  و  منرال ها 
بزرگ تر انکشافی بر مبنای پالیسی های اقتصاد بزرگ و 

دیدگاه استراتژیک انکشافی کشور فراهم آورد.
صنایع  انکشاف  که  است  درک  قابل  مساله ای  این 
طریق  از  آینده ها  در  افغانستان  نیرومند  استخراجی 
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی توسط شرکت های 
خواهد  سکتورممکن  این  در  باتجربه  و  جهانی  معتبر 
نادیده  را  حقیقت  این  نباید  ما  زمان،  عین  در  گردید. 
انگاریم که معموال این غول های معدنکار به بهره برداری 
از اجسام معدنی کوچک تر و یا ذخایر پیچیده معدنی 
تقریبا  است که  در حالی  این  ندارند.  عالقه ای چندان 
پیشتازان  و  محلی  معدنکارهای  کشورها،  کلیه  در 
بوده اند.  موفق  همواره  معموال  بین المللی  )جونیرهای( 
داشتن  بدون  که  این  بحث  به  دارد  جا  جهت،  این  از 
منرالی  منابع  محلی،  معدن کاری  و  استخراجی  صنایع 
الزم  کارآیی  با  و  کامل  صورت  به  نمی تواند  کشور 
مورد بهره برداری قرار گیرد اهمیت قایل شویم، چون 
به صورت واضح موجودیت صنایع استخراجی محلی 
نیرومند فقط می تواند بر بستری از فرهنگ معدن کاری 
را  مساعدی  شرایط  خود  نوبه  به  تا  گردد  ایجاد  ملی 
برای تشویق سرمایه گذاری های شرکت های بین المللی 
محلی  ظرفیت های  ایجاد  و  شراکت ها  از  استفاده  با 

فراهم آورد. 
که  می دهد  نشان  استخراجی  صنایع  به  نگاهی 
هم  که  بین المللی  کوچک  معدن کاری  شرکت های 
شدن  داخل  اراده  هم  و  تخنیکی  قابلیت های  دارای 
بخش  دارند،  را  نو  فرصت های  و  جدید  ساحات  در 
این  می سازد.  را  جهانی  استخراجی  صنایع  از  مهمی  
به  دسترسی  در  باالیی  دست  هم چنان  شرکت ها، 
بهره برداری  و  اکتشاف  برای  خطرپذیر  سرمایه های 
یکی  این  دارند.  افغانستان  مانند  پرخطری  ساحات  در 
انکشاف  از عوامل مهمی  است که در حین ساختن و 
به  مدنظر گرفته شود.  باید  افغانستان  در  منرالی  صنایع 
طور عموم، شرکت های کوچک بین المللی یا جونیر ها 
پیشگامان بخش های اکتشافی در این صنایع هستند که 
توجه،  قابل  معدن کاری  پروژه های  یافتن  صورت  در 
قادر هستند تا شرکت های بزرگ و عمده بین المللی را 

به حیث شرکای خود بکشانند. 
ادامه دارد

افغانستان باید از تمایالت و عواطف سیاسی در جذب 
بپرهیزد،  سکتور  این  در  خارجی  مستقیم  سرمایه های 
به  مشابه  کشورهای  از  شده  آموخته  درس های  چون 
وضاحت نشان می دهد که این استراتژی ممکن است به 
پیامدهای فاجعه بار اجتماعی – اقتصادی و سیاسی در 
نود  افریقا در سال های دهه  تجربه  بینجامد.  درازمدت 
است  استراتژی  این  برجسته  مثال های  از  میالدی یکی 
ازدست رفته  فرصت های  و  هنگفت  بسیار  بهای  با  که 
که  می نمایاند  مشابه  تجارب  است.  شده  منجر  زیادی 
معطوف  خطی  پالیسی های  اقتباس  از  باید  افغانستان 
کند،  جلوگیری  باشد  که  قیمتی  هر  به  سکتور  این  به 
منابع  جزایر  تشکیل  به  منجر  پالیسی ها  چنین  زیرا 
منفی  اثرات عدیده  با  یا آنکلیف(  منابع  )درونبوم های 
می گردد و موفقیت استراتژی گسترده بنیاد و همه شمول 

انکشافی را در کشور خدشه دار می سازد. 
برای  معدن کاری  سکتور  فعالیت های  است  ممکن 
در  سیاسی  و  اقتصادی  اهداف  آوردن  به دست 
قرار  اگر  اما  باشد،  توجیه پذیر  تا حدودی  کوتاه مدت 
از آجندای  منرالی خود را در حمایت  ما صنایع  باشد 
باید  دهیم،  شکل  درازمدت  و  گسترده بنیاد  انکشافی 
به عوض معدن کاری به هدف صادرات، که کم ترین 
را  اساسی مان  فعالیت های  دارد،  کشور  به  را  فایده 
راستای  در  درازمدت،  و  میان مدت  اهداف  مبنای  بر 
ایجاد زنجیره های محلی ارزش افزوده بر منابع منرالی 
متمرکز کنیم. این حرکت باید با در نظرداشت وضعیت 
پاسخ های  ما  این صنایع عیار گردد و  موجوده جهانِی 
کرده  پیدا  را  معاصر  منرالی  صنایع  نیازهای  به  واضح 

باشیم. 
نگاهی به تجارب غنی کشورهای پیشرفته مانند کانادا، 
تا  و  امریکا  متحده  ایاالت  سویدن،  ناروی،  فنلند، 
حدودی آسترالیا، که اقتصاد آن ها از بستر بهره برداری 
صنایع  داشتن  مشخصه های  با  امروزه  و  برخاسته  منابع 
و  دانش  بر  مبتنی  فوق العاده  مهارت های  با  مجهز 
از  یکی  که  می دهد  نشان  می شوند،  تعریف  صادرات 
راهبردهای تسهیل رشد مورد نظر در اقتصادهای راکد، 
به  معادن  از  اقتصادی  ایجاد زنجیره های  پیگیری  همانا 
طرف صنایع غیرمعدنی دیگر است. این راهبرد مشمول 
دسته بندی های  و  انکشافی  دهلیزهای  تقویت  و  ایجاد 
افغانستان  پالیسی سازان  جدی  غور  که  است  صنعتی 
بازتابگر  سویی  از  خوشبختانه  و  می کند،  ایجاب  را 

دیدگاه های اقتصادی حکومت نیز می باشد.
افغانستان،  کنونی  و  تاریخی  نظرداشت وضعیت  در  با 

در  باشید،  کرده  توجه  اگر 
افغانستان یک نوع مرض است که 
به آن »جن گرفتگی« گفته می شود. 
مریض  جن گرفتگی،  مرض  در 
می کند  تصور  و  می شود  خیالی 
قیر  سرک  می سازد،  مکتب  که 
یا  می کند  آباد  شهرک  می کند، 
باور  می کند.  کمک  مهاجرین  به 
مرض  این  که  است  این  بر  عموم 
درمان  نمی تواند  پزشکی  هیچ  را 
نزد  فقط  مرض  این  عالج  کند. 
نیز  تعویذ نویس  مالهای  مالست. 
درون  در  جن  که  می کنند  خیال 
بیرون  برای  و  مریض جای گرفته 
حد  در  را  مریض  جن،  کردن 
می کنند.  کاری  چوب  مرگ 
شانزدهم،  چوب  ضربه  با  معموال 
و  می شود  بیرون  خیال  از  مریض 

مثل انسان دادوبیداد می کند. 
من فکر می کنم که اعضای کابینه 
آقای کرزی و اکثر کسانی که در 
دولت آقای کرزی وظیفه داشتند، 
می بردند  رنج  »جن گرفتگی«  از 
معین  می برند.  رنج  هم  هنوز  و 
در  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
و  می شد  خیالی  خود  کار  دفتر 
بخار  حمام  در  که  می کرد  تصور 
در الس وگاس نشسته. وزیر دفاع 
تصور می کرد که کود حیوانی به 
یک  و  است  ارزشمند  طال  اندازه 
بوجی آن را به قیمت دوکیلو طال 
معارف  وزیر  می کرد.  خریداری 
هزار  یک  سرش  دادن  تکان  با 
مکتب می ساخت. وزیر شهرسازی 
بعدا  در کابل شهرک می ساخت، 
متوجه می شد که شهرک مذکور 
در تهران ساخته شده. شاروال کابل 
فاضالب این شهر را به سیستم شهر 
پی  بعدا  می کرد،  وصل  پاریس 
فاضالب  خروجی  نل  که  می برد 
را در داخل تعمیر شاروالی آورده. 
مریض های  این  این که  برای 
جن گرفتگی را عالج کرده باشیم، 
اشرف غنی  از  خوب تر  مالی  من 
نمی شناسم. رییس جمهور باید همه 
این ها را با چوب تر و دعای جوشن 
کبیر از خیال بیرون کند. البته قبل 
باید  رییس جمهور  این ها،  همه  از 
کند  را عالج  اقتصادی اش  مشاور 

که در جن گرفتگی نام دارد. 

مرض »جن گرفتگی« 
در کابینه کرزی

دای چوپانی

 داوودشاه صبا
 قسمت ششم

دیدگاهی برای ساختن 
صنایع استخراجی در 

افغانستان

به مثابه پیش شرط تطبیق موفقانه این دیدگاه، ما به طرح و ساختن 
پروگرام خوب سنجیده شده و واقع بینانه انکشاف نهادهای صنایع 

استخراجی افغانستان، با در نظرداشت توانمندی های موجوده مدیریتی و 
نهادی در این سکتور نیاز داریم. مزید بر نیاز انکشاف و یا تقویه خدمات 
ملکی و یا تحکیم منابع پایدار تمویل کننده برای وزارت معادن و پترولیم 
با نهادهای مرتبط و شریک آن، طرح این پروگرام باید چنان آراسته گردد 

که بتواند واقعیت های موجوده افغانستان را با همه پیچیدگی های آن 
بازتاب دهد.
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اندونيزيا  در  افغانی  مهاجر  از  تعدادی  سوی  از  نامه   اين 
نوشته شده که تنها به بيان برخي از مشکالت و آالم اين 
مهاجران و بي مسووليتي مسووالن و وجود هزاران مهاجر 

افغان می پردازد.
تاريخ  در  هميشه  مهاجرت  هرچند  رييس جمهور!  آقاي 
و  شاخص  ويژگي هاي  از  يکي  و  داشته  وجود  بشريت 
مشکالت  و  است  بوده  بين المللي  حيات  اجتناب ناپذير 
طبيعي و گاه فوق طبيعي را به همراه داشته است، اما آنچه 
ذلت بار  حقارت  مي گذرد،  افغانستان  مهاجران  بر  امروزه 
ادامه جنگ،  علت  به  که  پناهجويانی  است.  غيرانساني  و 
کشور،  در  لجام گسيخته  خشونت های  و  تبعيض  ناامنی، 
تنگ  به  خشونت  و  خون  از  شده اند،  غربت  ديار  راهی 
آمده اند و مجبور شده اند راه های پر خوف و خطری را در 
پيش گيرند. بسياری از اين مهاجران، کودکان و نوجوانان 
به قتل گاه آنان  اقيانوس  بر اين که آب هاي  افزون  هستند. 
تبديل شده و هزاران قرباني از مردم ما گرفته و خانواده هاي 
زيادي را در افغانستان عزادار ساخته، با سخت  گيري دولت 
استراليا، اين مهاجران در اندونيزيا گيرمانده و بي سرنوشتي 
شما  توجه  است.  آورده  بار  به  ناگواری  پيامدهاي  آنان، 
به  اندونيزيا  مي کنم.  پيامدها جلب  اين  از  گوشه ای  به  را 
افغانستان  بي پناه  پناهجوي  هزاران  براي  جهنمي  و  برزخ 
تبديل شده است. در اندونيزيا بازداشتگاه موقتي پناه جويان 
اکثر  است.  مهاجرين  اين  از  مملو  حاال  که  دارد  وجود 
پناهندگان  عالي  از طريق کميسارياي  ناچارند  پناهجويان 
درخواست پناهندگي نموده و براي اقامت و اسکان مجدد 
به کشور سوم سال ها را بايد انتظار بکشند. خيلي ها تاکنون 
بيش از چهار سال است که در بازداشتگاه ها به سر مي برند. 
پناهندگان  مورد  در  را  بين المللي  کنوانسيون  اندونيزيا 
اسناد  براي کساني که بدون  اين رو  از  امضا نکرده است. 

در مراسمی که از با حضور چهره های ورزشی 
کابل  در  هندوستان  سفارت  سوی  از  کشور 
به  تجليل  يوگا  جهانی  روز  از  شد،  برگزار 

عمل آمد.
جهانی  روز  با  است  برابر  جون،  بيست ويکم 
معنای  به  آن  از  که  علمی؛  ورزشی  يوگا. 
و  روحی  قوای  يگانگی  و  يک پارچه سازی 

جسمی ياد می کنند.
به  برنامه  يک  تدارک  با  هندوستان  سفارت 

تجليل از روز جهانی يوگا پرداخت.
امر سينها، سفير هندوستان در کابل  می گويد: 
کنيد که  فقط کوشش  است که  اين  من  پيام 
ورزش يوگا را اجرا کنيد، چون نه تنها برای 
بلکه  می گذارد  مثبت  تاثيرات  شما  ذهن 
سالمتی  باعث  ورزش  اين  مختلف  حرکات 
می شود  باعث  گرديده،  شما  بدن  اعضای 
اعضای  باالی  وارده  فشارهای  نوع  هر  از  که 

بدن تان بکاهد.
يوگا به عنوان علمی شناخته می شود که باعث 
مسوولين  می گردد.  نفس  به  اعتماد  افزايش 
اين  بيشتر  ترويج  بر  نيز  يوگا  جهانی  سازمان 

رشته در افغانستان تاکيد ورزيدند.
می گويد:  يوگا  جهانی  سازمان  عضو  گوپتا 
در قدم نخست می خواهم اين را واضح سازم 
اين که اکثر مردم به اين فکر که ورزش يوگا 
و  جنگالت  مانند  مکان های  در  نمی توان  را 
غارهای کوه ها تمرين کرد، ثانيا ورزش يوگا 
به سزايی  تاثيرات  بدن  باالی سالمتی اعضای 

را دارا می باشد.

به  غذا  و  سالم  آشاميدني  آب  دادن  از  زندان  مسوولين 
امر  اين  به  نسبت  آنان  وقتي  و  می کنند.  خودداري  آنان 
قرار مي گيرند.  به شدت مورد لت و کوب  بکنند،  اعتراض 
وضعيت بازداشتگاه ها و کمپ ها بدتر از زندان هاي جنايي 
دارو  نوع  مهاجرين که روزي چند  اين  از  بسياري  است. 
هم مصرف مي کنند، هفته يک بار بيشتر اجازه هواخوري 
را ندارند، بدون اين که مرتکب کدام جرمي شده باشند. 
پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کميساری  وظيفه  
ياري  و  پناهندگان  و  پناهجويان  از  حمايت  و  محافظت 
 رساندن به آنان براي بازگشت به سرزمين هاي اصلي شان 
اندونيزيا وظيفه  اما در کشور  و اسکان مجدد آنان است. 
اين سازمان مغاير تمام لوايح، هنجار ها و قوانين بين المللي 
است. پناهجويان از حق کارکردن، آموزش و بهداشت و 
حق تحصيل و حتا کوچک ترين حقوق انساني محروم اند. 
مي کنند  زندگي  کمپ ها  از  بيرون  در  که  پناهجويانی 
متحد  ملل  سازمان  سوي  از  کمکي  هيچ  و  سرگردان اند 
دريافت  بشري  حقوق  سازمان هاي  يا  پناهندگان  امور  در 
به عنوان  سازمان  اين  توسط  که  پناهجوياني  نمي کنند. 
حالت  در  حاضر  شرايط  در  نيز  شناخته شده اند  پناهنده 
سازمان  اين  توسط  راه حلي  هيچ  و  دارند  قرار  بالتکليفي 
از  بدتر  افغاني  مهاجرين  وضع  اما  است.  نشده  ارايه 

داخل خاک اندونيزيا مي گردند، پناهندگي نمي دهد. اين 
ديگري  کشور  که  هستند  منتظر  اندونيزيا  در  پناهندگان 
اين  به پرونده  پناه خواهد داد يا خير. رسيدگي  براي شان 
در  زندگي  و  طوالني  ملل  سازمان  طريق  از  پناهجويان 
اين بازداشتگاه ها سخت است. ده ها و صدها نفر باهم در 
سالونی مشترک روي زمين و با حداقل امکانات زندگي 
سرنوشت  به  افغاني  مهاجرين  اکثر  اين رو،  از  مي کنند، 
 نامعلومي مواجه اند که در نهايت، نه به ساحل امن و نه به 
به نمايش غم باري  آرامش رسيده اند، بلکه سرنوشت شان 
تکليف شان  شدن  روشن  تا  پناهجويان  است.  شده  مبدل 
و  پناهندگي شان  مساله  شدن  روشن  و  ملل  سازمان  در 
اسکان مجدد آنان به کشور سومي، بايد سال ها عمر خود 
را در اين بازداشتگاه ها يا در بيرون از زندان به سر ببرند. 
پناهجويان افغانی ساکن در اندونيزيا از هيچ حق و حقوق 
موازين  حسب  به  نيستند.  برخوردار  بين المللی  و  انسانی 
غير قانونی  به صورت  آن که  ولو  پناهجو  يک  بين المللی 
روشن  تکليفش  آن که  از  بعد  بشود  کشوری  وارد  هم 
از کليه حق و حقوقی که شهروندان آن کشور  می شود، 
متاسفانه  اما  می شود.  بهره مند  هستند  برخوردار  آن ها  از 
کردن،  کار  حق  از  کشور  اين  در  مهاجران  اندونيزيا  در 
کوچک ترين  حتا  و  تحصيل  حق  و  بهداشت  و  آموزش 
اندونيزيا،  دولت  قوانين  طبق  محروم اند.  انساني  حقوق 
ندارند؛  را  کشور  اين  در  کار  اجازه  و  حق  پناهجويان 
پناهجوياني که مجبورند سال ها بار گران مخارج زندگي 
بکشند. وضعيت  بردوش  به تنهايي  را  و خانواده شان  خود 
است.  نگران کننده  به شدت  نيز  زندان ها  اين  در  بهداشت 
کودکان شان  با  همراه  زنان  از  زيادي  تعداد  زندان ها  در 
اگر  افغان زنداني هستند.  پناهجوي  نوجوانان و جوانان  و 
مي زنند  اعتصاب  به  دست  کمپ ها  بعضي  در  مهاجرين 

و  هنر  يک  خود  يوگا  ورزش  وی،  به گفته 
و  ذهن  باالی  مستقيم  تاثيرات  که  است  علم 
احساسات يک انسان دارد، اين ورزش باالی 
يوگا  ورزش  و  است  استوار  تمرينات  اجرای 
مانند يک رفيق برای کسانی به شمار می رود 
که هميشه تمرينات را انجام می دهند و شخص 

را از درد و ناراحتی دور نگه می دارد.
برای  راهی  به عنوان  هم چنان  ورزش  اين  از 
کسب آرامش روحی ياد می شود. يوگا از سال 
2012 به اين سو، در افغانستان نيز طرفداران و 

حاميان خاص خود را پيدا کرده است.
چند  که  می گويد  کار  يوگا  کاظمی  فرشته 
و  می کند  فعاليت  رشته  اين  در  می شود  سال 
که  است  شده  باعث  ورزش،  اين  در  حضور 
کارهای  و  زندگی  به  خاصی  آرامش  با  وی 

روزمره اش برسد.
در تعريف يوگا گفته اند که به معنای »کنترول 
را  آن  می توان  ترتيب  اين  به  کردن«  است، 
علم کنترول فکر و علم مهار قوای ذهن برای 
دانست.  جسمی  قوای  بر  تسلط  به  دستيابی 
اين علم  تاريخ تدوين  از پژوهشگران،  برخی 
کهن را به دو قرن قبل از ميالد نسبت داده اند.

قبيل  از  ديگري  مشکالت  يا  و  مرگ  با  حتا  و  بوده  همه 
و  بوده  روبه رو  رواني  ديگر  بيماري هاي  و  افسردگي 
دست وپنجه نرم مي کنند. اکثر پناهندگان اولين چيزي را 
که در اين بازداشتگاه ها از دست مي دهند، سالمتي روحي  

رواني و جسمي شان است. 
افسردگي مهاجرين به جدی ترين بحران تبديل شده است. 
بودن روند کار مهاجرين عواملي  بي سرنوشتي و طوالني 
است که مهاجرين را از پا درآورده است. متاسفانه سفارت 
مشکالت  به  رسيدگي  براي  نيز  اندونيزيا  در  افغانستان 
و  همکاري  و  نقش  هيچ گونه  حاال  تا  افغاني  مهاجران 
اقدامي جهت حل مشکل مهاجران نداشته و حتا از وضعيت 
شهروندانش اطالعي ندارد. حتا فساد اداری به طور آشکار 
بخواهد  مهاجری  اگر  مثال  دارد.  وجود  سفارت  اين  در 
پولي  بايد  بازگردد،  به کشور  و  ديپورت کند  را  خودش 
و رشوتي به سفارت افغانستان پرداخت کند تا کارهايش 
تقريبا در ظرف يک ماه انجام شود، اما اگر پول پرداخت 
نکند، ماه ها بايد منتظر بماند تا به افغانستان ديپورت شود. 

انجام  اقدامي  تنها  نه  نيز  افغانستان  مهاجرين  وزارت 
افغاني  پناهندگان  و  پناهجويان  قبال  در  بلکه  نمي دهد؛ 
است که  دليل  همين  به  ندارد.  اطالعي  هيچ  اندونيزيا  در 
کاستن  براي  وزارت خانه  دو  اين  اقدامات  و  حضور  از 
آقاي  نيست.  خبري  اندونيزيا  در  افغان  مهاجران  رنج  از 
افغاني  شهروندان  از  داريد  وظيفه  شما  رييس جمهور! 
حمايت و دفاع کنيد. اگر کار ديگري از دست شما ساخته 
نيست، حداقل مي توانيد از دو وزارت خارجه و مهاجرين 
بخواهيد جهت کاستن از رنج هموطنان و شهروندان افغاني 
اقدام کنند؛ در حالي که هيچ يک از مسووالن دولتي و يا 
در  مسووليتي  احساس  هيچ  افغانستان،  پارلمان  نمايندگان 

برابر شهروندان کشورشان نداشته و ندارند. 
افغاني،  شهروندان  از  جمع  اين  سرنوشت  به  بي توجهي 
شيوع  بر  افزون  آورد.  بار  به  بسياري  مشکالت  مي تواند 
شيرازه  خانواده ها،  شالوده  پاشيدن  هم  از  رواني،  بيماري 
جناب عالي  از  ترتيب،  بدين  مي ريزد.  فرو  نيز  را  جامعه 
تقاضامندم خود به سرنوشت اين رنج ديده ها حساس بوده 

و بر اقدامات نهادهاي مربوط نظارت کند.

غنی به رییس جمهور  نامه مهاجران افغان در اندونیزیا

اطالعیه  
فرا  خوان مقاالت علمی برای چهارمین کنفرانس امنیتی هرات 

انستيتوت مطالعات استراتژيک افغانستان از تمام نويسندگان و پژوهشگران کشور دعوت بعمل مياورد، تا 
مقاالت علمی خويش را به چهارمين کنفرانس امنيتی هرات ارسال بدارند. موضوع کنفرانس امسال )تمدن 

اسالمی: رکود و رستاخيز دوباره( می باشد.
بعد سیاسی:

رقابت های جيواستراتژيک، آينده اسالم سياسی، افراط گرايی، دموکراسی، سياست هويت، اسالم هراسی، 
اصالحات در سازمان کنفرانس اسالمی، حکومت: از مفهوم تا ساختار

بعد اخالقی:
آزادی، بردباری، ارتداد، تصوف، اجتهاد، جهاد، سکوالريزم

بعد اقتصادی:
فقر، فساد، منطقه گرايی، مدل توسعه  

بعد اجتماعی: 
آموزش و پرورش، مسائل مربوط به زنان، جوانان، شهرنشينی، تاريخ نگاری، رسانه های اجتماعی، روحانيت
نويسندگان با مقاالت برتر به چهارمين کنفرانس امنيتی هرات که قرار است به تاريخ 10 – 11 ميزان سال 

جاری در شهر تاريخی هرات برگزار گردد دعوت خواهند شد.
آخرين مهلت برای دريافت مقاالت 10 اسد 1394 می باشد.

برای معلومات بيشتر و ارسال متن مقاله به اين ايميل ozamani@aiss.af در تماس شويد.

کابل  وز جهانی یوگا در  تجلیل از ر
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آلمانی  مقامات  از  الجزيره  خبرگزاری  شبکه 
را  شبکه  اين  بازداشتی  خبرنگار  تا  است  خواسته 

بالفاصله آزاد کنند.
خبرنگاران  از  يکی  که  کرد  اعالم  پيشتر  الجزيره 
ارشد اين شبکه تلويزيونی به درخواست مصر در 

آلمان بازداشت شده است.
عربی  شبکه  در  ارشد  خبرنگار  منصور،  احمد 
به  از ظهر شنبه و هنگام سوار شدن  بعد  الجزيره، 
هواپيمايی که عازم قطر بود در ميدان هوايی برلين 

بازداشت شد.
است  گفته  آلمان  پوليس  بی بی سی،  گزارش  به 
حکم  منصور،  آقای  برای  مصری  مقام های  که 

بازداشت بين المللی صادر کرده اند.

را  منصور  آقای  مصر  در  دادگاهی  گذشته،  سال 
به اتهام  شکنجه يک وکيل در ميدان تحرير قاهره 
سال حبس   15 به  غيابی  به شکل  سال 2011،  در 

محکوم کرد.
شبکه الجزيره، اتهام های مطرح شده در اين دادگاه 

مصری را مسخره و نادرست می داند.
دوگانه  تابعيت  و  است  ساله   52 منصور،  آقای 

مصری و بريتانيايی دارد.
روز  تا  است  قرار  الجزيره  شبکه  خبرنگار  اين 
پرونده اش در آلمان مالقات  با قاضی  دوشنبه که 

دارد در بازداشت باقی بماند.
به گفته سخنگوی پوليس آلمان، بر اساس دستور 
آقای  مقام های مصر صادر کرده اند  بازداشتی که 

منصور مرتکب »جرايم متعددی« شده است.
درباره  بيشتر  جزييات  به  آلمان،  پوليس  مقام  اين 

اين جرايم اشاره نکرد.
بازداشت  دستور  صدور  می گويد  الجزيره  شبکه 
بی اعتنايی  با  پيشتر  مصر،  سوی  از  منصور  آقای 
پوليس بين الملل )اينترپل( مواجه شده زيرا قواعد 

الزم را رعايت نکرده است.
آقای منصور در نخستين دقايق بازداشت خود در 
يک پيام ويديويی که از شبکه الجزيره پخش شد 
موقعيت پيش آمده را »سو تفاهم« دانست و ابراز 

اميدواری کرد که موضوع به زودی حل شود.
»کامال  پيام خود گفت:  در  الجزيره  اين خبرنگار 
از  آلمان،  مثل  کشوری  که  است  مضحک 
درخواست يک حکومت ديکتاتوری مانند آنچه 
اجرا  به  را  و آن  داريم حمايت کرده  در مصر  ما 

می گذارد.«
نامعلوم، مصاحبه  از مکانی  قبل  آقای منصور، ماه 
نصرت  جبهه  رهبر  الجوالنی  ابومحمد  با  مفصلی 

انجام داد که از شبکه الجزيره پخش شد.

خود  شهروندان  از  سعودی  عربستان 
وبسايت  که  را  اسنادی  خواست، 
به  اقدام  جمعه  روز  از  ويکی ليکس 
اشتراک  به  است،  کرده  آن ها  انتشار 

نگذارند.
از  بيش  که  کرده  اعالم  ويکی ليکس 
عربستان  ديپلوماتيک  سند  هزار   500
سعودی را منتشر خواهد کرد و در گام 
بر  را  سند  هزار   ۶1 حدود  نيز  نخست 

روی اينترنت قرار داده است.
به نقل از راديو فردا، خبرگزاری رويترز 
عربستان  خارجه  وزارت  واکنش 
را  ويکی ليکس  اقدام  اين  به  سعودی 

بازتاب داده است که به شهروندان اين کشور نسبت به 
انتشار اين اسناد هشدار می دهد و عنوان می کند که اين 

اسناد »می تواند جعلی باشد.«
وزارت  اطالعيه  می گويد  رويترز  چنان چه  حال،  اين  با 
شده  منتشر  توييتر  در  که  هم  سعودی  عربستان  خارجه 

است، به طور مستقيم اعتبار اين اسناد را رد نمی کند.
کرده  منتشر  که  اسنادی  می کند  ادعا  ويکی ليکس 
در  سعودی  عربستان  سفارت خانه های  مکاتبات 

موگاديشو،  در  سنگين  درگيری های  از  گزارش ها 
پايتخت سوماليا حکايت دارد.

حمله  يک  که  شد  آغاز  آن  از  پس  درگيری ها  اين 
انتحاری در نزديکی مرکز سازمان امنيت ملی اين کشور 

اتفاق افتاد.
حمله  که  گفته اند  سوماليا  مقامات  بی بی سی،  از  نقل  به 

پيکارجويان را دفع کرده اند.
به گفته آن ها در جريان اين حمله 4 پيکارجوی الشباب 

کشته شده است.
است:  گفته  سوماليا  داخله  وزارت  سخنگويان  از  يکی 
ساختمان  وارد  تا  کردند  تالش  )پيکارجويان(  »آن ها 
برسند حمله  اهداف شان  به  که  آن  از  قبل  ما  اما  شوند، 
به  تلفاتی  درگيری ها  اين  در  کرديم.  دفع  را  آن ها 

نيروهای ما وارد نشده است.«
اجساد پيکارجويان الشباب که در جريان اين حمله کشته 

»بانک  شعبه  تا  دارند  درنظر  ايتاليا  در  قضايی  مقام های 
چين« در ميالن و حدود 300 نفر را به اتهام يک برنامه 

پولشويی تحت پيگرد قانونی قرار دهند.
به گفته مقامات قضايی در فلورانس حدود 5 ميليارد و 
يک صد ميليون دالر از اين طريق از ايتاليا به چين منتقل 

شده است.
بدست  عايدی  طريق  از  پول  اين  مقامات  اين  به گفته 
آمده از بهره برداری های جنسی، جعل، فرار از ماليات و 
هم چنين بهره برداری از نيروی کار صورت گرفته است.

سعودی  دولت  با  مختلف  کشورهای 
اين  مواضع  آن ها  از  برخی  و  بوده 
را  منطقه ای  مسايل  قبال  در  کشور 

آشکار می کند.
حکومت  می نويسد،  ادامه  در  رويترز 
شدت  به  سعودی  عربستان  سلطنتی 
درباره انتقادات عمومی حساس است و 
شماری از فعاالن را به خاطر مواضع شان 
زندانی  عربستان  سلطنتی  خاندان  عليه 
کرده است و از اين رو نظارت شديدی 

بر رسانه های داخلی دارد.
عربستان  خارجه  وزارت  اطالعيه 
حکومت  رسمی  واکنش  تنها  سعودی 
عربستان سعودی به اقدام ويکی ليکس بوده که رسانه های 

دولتی و غيردولتی اين کشور آن را ناديده گرفته اند.
منسوب  سند  هزاران  اين  از  پيش  ويکی ليکس  وبسايت 
به دولت امريکا را منتشر کرده بود که برخی از آن ها به 
عربستان سعودی نيز ارتباط پيدا می کند. از جمله يکی از 
اين اسناد بيان می کرد که پادشاه سابق عربستان از اياالت 
متحده خواسته است که جهت نابودی تاسيسات اتومی 

به ايران حمله کند.

شدند در رسانه های سوماليا به نمايش گذاشته شده است.
اين گروه پيش از اين هم اين محل را هدف حمله قرار 

داده بود.
الشباب گفته است در طول ماه رمضان حمالت بيشتری 

عليه دولت سوماليا انجام خواهد داد.
الشباب، نام گروهی از شبهه نظاميان اسالم گرای سوماليا 
است که سازمان يافته ترين و بزرگ ترين متحد القاعده 

در شرق قاره افريقا محسوب می شود.
اين گروه در سال  های اخير مناطق وسيعی از سوماليا را 
نيروهای  بود. در دو سال گذشته،  تحت کنترول گرفته 
الشباب  دست  از  را  بزرگ  شهرهای  افريقا،  اتحاديه 
خارج کرده  اند. با اين حال اين گروه هنوز تهديدی برای 
دولت مرکزی سوماليا است. جامعه جهانی نيز اين متحد 
القاعده را به عنوان تهديدی تروريستی برای امنيت منطقه 

می  شناسد.

نفر از مقامات ارشد  به گزارش رسانه ها ممکن است 4 
اين بانک تحت پيگرد قضايی قرار گيرند.

بانک  اين  که  می گويند  مقامات  بی بی سی،  از  نقل  به 
صدها هزار يورو برای اين فعاليت  کميشن دريافت کرده 

است.
اکنون دادگاه بايد درخصوص پيگرد قضايی اين بانک 

و 297 نفر در رابطه با اتهام وارد شده، رای صادر کند.
خصوص  اين  در  چين  دولت  و  بانک  مقامات  تاکنون 

اظهار نظری نکرده اند.

الجزیره خواستار آزادی فوری 
لمان شد خبرنگارش از آ

وندانش درباره انتشار اسناد ویکی لیکس هشدار داد عربستان به شهر

گرفت سازمان امنیت ملی سومالیا مورد حمله الشباب قرار 

یک بانک چینی در ایتالیا متهم به پول شویی شد

نفت  وزارت  قراردادهای  اصالح  کارگروه  رييس 
دولت  نظر  از  که  کرد  اعالم  يک شنبه  روز  ايران، 
سرمايه گذاری  برای  محدوديتی  گونه  هيچ  ايران 
وجود  کشور  اين  در  امريکايی  نفتی  شرکت های 

ندارد.
به نقل از راديو فردا و به گزارش خبرگزاری مهر،  
مهدی حسينی با اشاره به اين موضوع که در صورت 
دولت  توسط  شده  اعمال  محدوديت های  لغو 
امريکا،  شرکت های امريکايی به دنبال مشارکت در 
گفت:  هستند،  ايران  گاز  و  نفت  صنايع  پروژه های 
ايران  مستقيم  صورت  به  تاکنون  وجود،  اين  »با 
انجام  امريکا  نفتی  با شرکت های بزرگ  مذاکره ای 

نداده است.«
چند  گذشته،  ماه های  در  که  گفت  هم چنين  وی 
تهران  به  آسيايی  و  اروپايی  شرکت های  از  هيات 
ايران  با  را  قراردادی  فنی و  سفر کرده و مذاکرات 

آغاز کرده اند.

سفر کرده اند  يف«  » کی  به  که  امريکايی  سناتور  دو 
ارتش  به  امريکا  تسليحاتی  کمک های  خواستار 

اوکراين شدند.
يف«  » کی  در  جمهوريخواه،  سناتور  مک کين،  جان 
خواست  امريکا  دولت  از  بارديگر  اوکراين،  پايتخت 
سالح های الزم را در اختيار ارتش اوکراين قرار دهد.

جان مک کين عدم حمايت تسليحاتی غرب از دولت 
اوکراين در مقابل روسيه را » ننگين و شرم آور« خواند.

که  گفت  نيز  جمهوری خواه  سناتور  ديگر  کاتن  تام 
راه  تمام  روسيه،  رييس جمهوری  پوتين،  والديمير 
حل  برای  غربی  کشورهای  توسط  که  را  حل هايی 
است و  ناديده گرفته  ارايه شده  او  به  اوکراين  بحران 
اکنون وقت آن است که به اوکراين کمک های نظامی 

بشود.
دولت  درخواست های  به  تاکنون  غربی  کشورهای 
اوکراين برای دريافت کمک های نظامی پاسخ مثبت 

نداده اند.

سرمایه گذاری شرکت های 
نفتی امریکا در ایران 

محدود نیست

دو سناتور امریکایی خواستار 
کمک نظامی به اوکراین شدند
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