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دیوار اعتماد غنی به پاکستان فرو می ریزد 
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کشور ییس اجرایی به شمال  سفر ر

هستند. در این سفر، رییس اجرایی 
در  و  رفت  نیز  چهاردره  ولسوالی  به 
نیروهای  نبرد  جبهه  آخرین  از  آنجا 
کرد.  دیدن  تروریستان  علیه  امنیتی 
نیروهای  ایستادگی  از  عبداهلل  آقای 
و  تروریستان داخلی  برابر  در  امنیتی 
کرد. خارجی در این والیت ستایش 

که  گفت  همچنین  اجرایی  رییس 
والیت  در  امنیتی  نیروی  هزار  شش 

صورتی که  در  و  هستند  مستقر  کندز 
و  شوند  رهبری  درست  نیروها  این 
امنیت  نشود،  دزدی  اعاشه شان  از 
باشندگان  شد.  خواهد  تامین  کندز 
در  امنیتی  بد  وضعیت  از  محل 

کردند. کندز شکایت  والیت 
عبداهلل عبداهلل پس از بررسی اوضاع 
بلخ  والیت  به  کندز،  در  امنیتی 

رفت.

عبداهلل  عبداهلل  کابل:  8صبح، 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
وضعیت  بررسی  منظور  به  ملی 
سفر  بلخ  و  کندز  والیات  به  امنیتی 

کرد.
در  کندز  والیت  در  عبداهلل  آقای 
رهبران  که  گفت  گردهمایی  یک 
مردم  بر  ملی  وحدت  حکومت 
تحمیل نشده و آنان در خدمت مردم 

کنش به حادثه جلریز تظاهرات مردم بامیان و دایکندی در وا
با  کردند،  راهپیمایی  تا چوک »شهدا«  از مسجد جامع »رهبر شهید«  که  آنان 
شعار »مرگ بر طالب نکتایی پوش« و »قوماندان محمد سیا راهت ادامه دارد!« 
سجاد  شدند.  میدان وردک  امنیه  قوماندان  و  داخله  وزیر  کمه  محا خواهان 
است،  فرمان روایان  زینت  »سرباز  گفت:  بامیان  مرکز  علمای  از  یکی  محسنی 
اما سوال من از سرپرست وزارت دفاع ملی، وزیر داخله، والی و فرمانده پولیس 
که این سربازان در ۱۵  کرد  که چطور غیرت شما یاری  میدان وردک این است 
کیلومتری شما با تبر و ساطور قطعه قطعه شدند و شما آن ها را نجات ندادید.«

ی و تالش برای تبدیل کردن حکومت به یک ماشین  ی و تمرکز بیش از حد داکتر غنی بر جلسات بی نتیجه ادار درگیر
ی موثر، ممکن است در دراز مدت به سود کشور باشد. اما در شرایطی که فساد در ادارت دولتی حاکم است.  ادار
وابط و تقسیم قومی صورت می گیرد و نهادهای دولتی عمال از صالحیت های قانونی و وظیفه ای  گزینش ها بر اساس ر
خویش تهی شده اند، نه تنها ره به جایی نمی برد که سبب افزایش سردرگمی خواهد شد. 
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ورت اصالحات جلریز و ضر
در قوای امنیتی افغان

وزارت داخله با عدم برخورد شفاف با این قضیه بیشتر نشان می دهد 
که در پی پوشاندن چیزی است؛ پوشاندن بی کفایتی مقامات دخیل. 
که  هستیم  گاه  آ همه  می دانیم.  عراق  پولیس  و  ارتش  مورد  در  همه 
چطور ارتش و پولیس به ظاهر آراسته و مجهز در برابر نیروهای مصمم و 
کالن ترین شهرهای عراق  معدود داعش تاب نیاورد و در زمانی محدود 
رهبری  بی کفایتی  و  فساد  که  دارند  باور  کارشناسان  همه  کرد.  سقوط 

گردیده است.  اردو و پولیس عراق منجر به وضعیت فوق  4
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زنگ اول


در سفر رییس اجرایی والیت کندز به مردم محل اجازه 
والیت شان  مشکالت  مورد  در  به صراحت  تا  شد  داد 
صحبت کنند. مردم محل از بی کفایتی مسووالن محلی و 
بی توجهی مرکز به آن والیت نالیدند و به رییس اجرایی 
صحبت  بکند.  کاری  کندز  برای  کابل  باید  که  گفتند 
حضوری مردم با رییس اجرایی در والیت کندز، امری 
مبارک و میمون است. باید مردم این فرصت را داشته 
معلومات  دولت،  بلندپایگان  به  مستقیما  خود  تا  باشند 
بدهند و از مشکالت بگویند. اما وظیفه حکومت مرکزی 
با سفر به والیت کندز و روحیه دادن به نیروهای امنیتی 
باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  نمی شود.  ختم 
اقداماتی برای حل مشکالت والیت کندز و عادی سازی 

اوضاع آن والیت انجام دهند. 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید آن عده از مقام های 
محلی کندز را که مردم از آنان دل خوش ندارند، برکنار 
آن والیت  در  باید  است.  کندز آشوب زده  کنند. والیت 
کسانی مسوولیت بگیرند که بتوانند قدرت بسیج مردم 
آنان  کارکرد های  از  مردم  حداقل  یا  باشند  داشته  را 
خوش  دل  آنان  از  مردم  که  مقام هایی  باشند.  راضی 

ندارند، به هیچ وجه به حال کندز مفید نیست. 
اذعان  اجرایی  رییس  شخص  که  است  این  دیگر  نکته 
کندز، دزدی  در  اعاشه سربازان مستقر  از  که  می کند 
می شود. وقتی رییس اجرایی از دزدی غذای سربازان 
هم  را  دزدها  حتما  دارد،  اطالع  کندز  در  مستقر 
رییس  مگر  شوند.  برکنار  باید  دزدها  این  می شناسد. 
نظامیان  اعاشه  دزدان  چرا  است؟  چی  منتظر  اجرایی 
کشور را که با خون خود از این نظام دفاع می کنند، تا 
یک  مثل  اجرایی  رییس  چرا  است؟  نکرده  برکنار  حال 
روزنامه نگار منتقد حرف می زند؟ وظیفه رییس اجرایی 
بیایند و  نیست که  این  یا نخست وزیر و رییس جمهور 
وظیفه  دارد.  وجود  نابه سامانی هایی  چنین  که  بگویند 
آنان این است که دزدها را برکنار کنند و بعد به مردم 
بگویند که برکنارشدگان دزد بودند و حاال سبک دوش 

شده اند. 
رییس اجرایی و رییس جمهور باید از قدرت اجرایی شان 
برای به سامان کردن اوضاع استفاه کنند و اجازه ندهند 
انتظار  مردم  بدزد.  وطن  سرباز  اعاشه  از  کسی  که 
داشتند و دارند که رییس اجرایی و رییس جمهور امروز 
یا فردا، در مورد دزدان نان سربازان پولیس و اردو، 
تصمیم جدی بگیرند. دست همه دزدان باید کوتاه شود. 
تا  دادگاهی شوند  زودتر،  هرچه  باید  دزدان  مقام های 

دیگر کسی جرات نکند از غذای سرباز چیزی کم کند. 
پول، غذا، لباس و اسلحه ی نیروهای امنیتی کشور، از 
ناحیه کمک های جهانی تامین می شود. جامعه جهانی در 
نشست های لیسبون و شیکاگو وعده کرد که مصارف 
نیروهای امنیتی افغانستان را تامین می کند. این پول ها 
این  از  عظیمی  استفاده  باید  شود.  حیف ومیل  نباید 
نام مصلحت های  به  دزدان  اگر  بگیرد.  پول ها صورت 
سیاسی تحمل شوند، خیانت بزرگی در حق سربازان 
باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  می گیرد.  صورت 
هرچه زودتر در مورد جلوگیری از دزدی غذای سرباز، 
اصالح سازوکار مقرری فرماندهان کندک های تامینات 
و جلوگیری از ریخت وپاش پول در خریداری ها، اقدام 

کنند. 
سیاسی،  روابط  مبنای  بر  دزدی  هر  که  است  روشن 
اما  است،  کرده  ایجاده  امن  حاشیه  خودش  برای 
رییس جمهور و رییس اجرایی، نباید اجازه بدهند که این 
روابط سیاسی، موجب تضعیف نیروهای امنیتی مان در 
والیات ناامن شود. مردم انتظار دارند که رییس اجرایی 
در برگشت از کندز در هماهنگی با رییس جمهور، برای 
صورت  چیزی  چنین  اگر  کند.  اقدام  اصالحات  ایجاد 
این  از  بیشتر  حکومت  کارکردی  مشروعیت  نگیرد، 

صدمه می بیند.

چرااقدامنمیکنید؟
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بامیان  نمایندگان  از  بامیان: شماری  8صبح، 
در  پیش  روز  سی  حدود  از  که  مجلس  در 
این والیت تحصن کرده بودند، روز سه شنبه، 

شانزدهم سرطان به تحصن خود پایان دادند.
صفورا  و  بهشتی  فکوری  اکبری،  محمد 
ایلخانی نمایندگان بامیان در مجلس، از حدود 
سی روز پیش در اعترض به تقرری طاهر زهیر 
به  دست  بامیان  والیت  جدید  والی  عنوان  به 
با  این تصحن روز گذشته  بودند.  تحصن زده 

برداشتن خیمه های شان به پایان رسید.
موسفیدان  بارها  این  از  پیش  باوجودی که 
از  دولتی  مقام های  و  اجتماعی  نهادهای  ملی، 
نمایندگان معترض خواسته بودند تا به تحصن 
گفته  نمایندگان  این  اما  دهند،  خاتمه  شان 
زهیر  برکناری طاهر  با  بودند که تحصن شان 

از پست والیت امکان پذیر است.
خواندن  و  تظاهرات  از  پس  سه شنبه  روز  اما، 
این  اکبری،  محمد  توسط  وحدت  دعای 

تحصن بدون کدام نتیجه به پایان رسید.
معترض،  نمایندگان  از  یکی  اکبری  محمد 
تغییر در شکل  را  برچیدن خیمه تحصن  دلیل 
خوانده  والیت  این  جدید  والی  با  مبارزه شان 
از  را  زهیر  آقای  علیه  خود  مبارزه  گفت:»ما 

کابل و جاهای دیگر شروع می کنیم.«
با مردم  اکبری عالوه کرد: »ما پس از مشوره 
تقرری  علیه  ما  تحصن  از  مدت  این  در  که 
آقای زهیر به عنوان والی این والیت حمایت 
تحصن خود  به  آنها  بنابه  خواست  و  کرده اند 

پایان داده ایم.«
دلیل  معترض  نماینده  دیگر  ایلخانی  صفورا 
باکسانی  برچیدن خیمه تحصن شان را مبارزه 
خواند که به گفته ی او در حادثه جلریز دست 

داشته اند.
تحصن  به  معترض  نمایندگان  این  درحالی که 
شماری  آن  از  پیش  اما  دادند  پایان  شان 
تظاهراتی  راه اندازی  با  بامیان  باشندگان  از 
را  والیت  این  والی  زهیر  طاهر  عکس های 
آتش زده و شیشه های تعمیر والیت را باپرتاب 

سنگ شکستاندند.
تحصن  هم  تاهنوز  دایکندی  والیت  در  اما 
اعتراض  در  والیت  آن  نمایندگان  از  شماری 
به معرفی معصومه مرادی به عنوان والی جدید 

این والیت ادامه دارد.

8صبح، کابل: در نتیجه عملیات های مشترک 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای  پاکسازی 
شورشیان  از  تن   ۳۲ گذشته،  روز  شبانه  یک 

طالب به قتل رسیده اند.
وزارت امور داخله در اعالمیه ای می گوید این 
نابودی  و  »سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها 
والیت های  مربوطات  در  مردم«  دشمنان 
ننگرهار،  وردک،  میدان  ارزگان،  کندهار، 
بود، در آن ۲۰  راه اندازی شده  پکتیا  بغالن و 
توسط  دیگرشان  تن  دو  و  زخمی  شورشی 

نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گفته وزارت امور داخله، در این عملیات ها 
مقداری جنگ افزار نیز بدست نیروهای امنیتی 
کشور افتاده است. این وزارت می افزاید که در 
حال حاضر نیز در برخی از والیت های کشور 
عملیات پاکسازی به هدف سرکوب و نابودی 

شوریان جریان دارد.
در همین حال، دفتر مطبوعاتی امنیت ملی اعالم 
اقدام  یک  در  ملی  امنیت  نیروهای  که  کرده 
ولسوالی  سجاوند  قریه  مربوطات  در  موقع  به 
ماین  حلقه  شش  لوگر  والیت  برک  بره کی 
کنار جاده را که توسط گروه تروریستی طالبان 
در داخل کارتن های گیالس جابجا شده بود، 

کشف کرده اند.
گروه  که  گوید  می  اعالمیه ای  در  اداره  این 
تروریستی طالبان می خواست که از این ماین ها 
استفاده  بره کی برک  بازار  در  غیرنظامیان  علیه 

نماید.

تحصن نمایندگان بامیان 
پس از سی روز پایان یافت چاپ شانزده میلیون جلد کتاب درسی توسط سه کمپنی خارجی

کتاب قرآن، کالشینكوف و لپ تاپ از چاپ برآمد

حمله به کاروان نیروهای ناتو و دفتر امنیت ملی در کابل

8صبح، کابل: اسداهلل حنیف بلخی 
چاپ  قرارداد  کشور،  معارف  وزیر 
درسی  کتاب  جلد  میلیون  شانزده 
نمایندگان سه کمپنی خارجی  با  را 

امضا کرد.
میان  سه شنبه،  روز  قرارداد  این 
مطبعه  نمایندگان  و  معارف  وزیر 
خصوصی »هینویی« کشور ویتنام و 
شرکت های چاپ »ریپرو و پیتمبرا« 

هند به امضا رسید.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
در  شده،  منتشر  معارف  وزارت 
شانزده  چاپ  قرارداد  عقد  مراسم 
توسط  درسی  کتاب  جلد  میلیون 
اول  ویتنامی،  و  هندی  کمپنی  سه 
نیز حضور  والفیکل سفیر دانمارک 

داشت.
گفت  مراسم  این  در  معارف  وزیر 
به  مطابقت  در  کمپنی ها  این  که 

فارسی  ترجمه  کابل:  8صبح، 
لپ  و  کالشینکف  قرآن،  کتاب 
تاپ اثر انتونیو جیوستوزي نویسنده 
از  انگلیسي،  معروف  پژوهشگر  و 

چاپ برآمد.
ارباب  عبدالقدیر  توسط  کتاب  این 
رحیمي یک تن از جوانان افغان مقیم 
امریکا به زبان فارسی برگردان شده 

کاروان  یک  کابل:  8صبح، 
نیروهای بین المللی مستقر در کشور 
و یکی از دفاتر امنیت ملی در شهر 
تروریستی  حمله  دو  مورد  کابل، 

جداگانه قرار گرفتند.
موتر  انتحاری  کننده  حمله  یک 
در  را  انفجاری اش  مواد  از  مملو 
نزدیکی کاروان نیروهای بین المللی 
کابل  شهر  شهید  شاه  منطقه  در 

منفجر کرد.
این حمله ساعت یازده و نیم پیش از 
ظهر صورت گرفت. به گفته  صدیق 
امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی 
غیرنظامیان  از  حمله  این  در  داخله، 
است.  نشده  زخمی  و  کشته  کسی 
توییتر  صفحه  در  صدیقی  آقای 
حمله  این  که  نوشته  فیسبوکش  و 
نیروهای  آن  هدف  و  انتحاری 

بین المللی بوده اند.
بین المللی مستقر  نیروهای  تلفات  از 
حمله  این  نتیجه  در  کشور  در 
از  یکی  اما  نشده  منتشر  گزارشی 

قانون تدارکات برنده شده اند.
»کتب  است:  افزوده  بلخی  آقای   
ابتداییه،  دوره های  شامل  یادشده 
به  و  بوده  مکاتب  ثانوی  و  متوسطه 
ارزش 5 میلیون و 5۳7 هزار و 947 
است  برداشته  هزینه  امریکایی  دالر 
موسسه  سوی  از  متذکره  مبلغ  که 
دانیدا مربوط دولت شاهی دانمارک 

تمویل گردیده است.«

فارغ التحصیل  رحیمي  آقای  است. 
کار  مقطع  تا  سیاسی  وعلوم  حقوق 
شناسي از دانشگاه خصوصي کاتب 
دانشجوی  اکنون  هم  وي  است. 
مقطع کارشناسي ارشد، رشته روابط 
مسن  جورج  دانشگاه  در  بین الملل 

امریکا مي باشد. 
و  کالشینکوف  قرآن،  کتاب 
تحلیل  و  تجزیه  از  ترکیبی  لپ تاب 
براساس  شورش ها  گسترش 
آقای  برداشت های  و  اطالعات 
بیشتر  آن  در  که  است  جیوستوزی 
ضعف های  عوامل  ریشه یابی  روي 

دولت افغانستان تمرکز شده است.
محتویات کتاب قرآن، کالشینکوف 
چون  مسایلی  روی  لپ تاپ  و 
طالبان،  ایدیولوژی  شورش،  منابع 
و  افغانستان  دولت  بازسازی 
خدمت  به  چرایی  و  چگونگی 
نقش  همچنین  و  طالبان  گرفتن 
تالش های  در  بین المللی  بازیگران 
تمرکز  افغانستان  در  شورش  ضد 
صفحه   4۲۰ در  کتاب  این  دارد. 
تازگي  به  امیری  انتشارات  توسط  
کتاب  وارد  و  یافته  چاپ  زیور 

فروشي هاي شهر کابل شده است.

گفتگو  در  نیروها  این  سخنگویان 
که  است  گفته  رسانه ها  از  برخی  با 

نیروهای ناتو تلفاتی نداشته اند.
حمله دوم چند ساعت پس از حمله 
نیروهای  دفتر  پیش روی  در  اول 
امنیت ملی در حوزه هشتم صورت 
صدیقی  عبدالحسیب  گرفت. 
امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی 
روزنامه 8صبح،  با  گفتگو  در  ملی، 
گفت که ابتدا یک مهاجم انتحاری 
انفجاری  مواد  از  مملو  چرخه  سه 

هفته گذشته نیز این وزارت قرارداد 
چاپ ۲.1 میلیون جلد کتاب درسی 
چاپ  کمپنی های  از  شماری  با  را 

داخلی به امضا رساند.
هم اکنون نیز سه میلیون جلد کتاب 
هند  کشور  چاپخانه های  در  درسی 
چاپ  هزینه  می باشد.  چاپ  تحت 
جهانی  بانک  توسط  کتاب ها  این 

تمویل شده است.

پیشگفتار  در  جیوستوزي  آقاي 
و  کالشینکوف  قرآن،  کتاب 
لپ تاپ چنین مي نویسد: »این کتاب 
گسترده تري  پروژه  یک  از  بخشی 
آن  در   ۲۰۰۳ سال  در  من  که  بود 
مشغول تحقیق روي منابع بحران در 
آغاز  هنگام  بودم.  افغانستان  دولت 
پروژه در۲۰۰۳، شورش طالبان  این 
جدید در همان زمان ظهور خود را 
هنگام  آن  در  من  و  مي کرد  آغاز 
قصد پژوهش مشخصي را که به آن 
در  اما  نداشتم.  دست  روي  بپردازم 
بنیادین  به طور  سال ۲۰۰6 وضعیت 
کلیه  شورش  و  بود  کرده  تغییر  آن 
بخش هاي  در  را  خود  خشم  ابعاد 
ساخت.  آشکار  کشور  از  وسیعي 
سپس براي من روشن شد که مطالعه 
در مورد عوامل بحران در افغانستان 
مورد  در  تحقیق  از  مانع  نمي تواند 

ظهور تازه بحران گردد.«
اخیر کتاب خود چنین  در  نویسنده 
حذف  که  می کند  گیری  نتیجه 
اشتباهی  بن  مذاکرات  از  طالبان 
در  قالب شورش ها  در  بعدا  بود که 

افغانستان تجسم یافت. 

دفتر  ورودی  دروازه  پیش  در  را 
منفجر  هشتم  حوزه  در  ملی  امنیت 
مسلح  مهاجم  دو  آن  بدنبال  و  کرد 
شوند.  اداره  این  وارد  می خواستند 
دو  هر  صدیقی،  آقای  گفته   به 
مهاجم مسلح توسط نیروهای امنیتی 
قرار  هدف  مورد  و  شده  شناسایی 
گرفتند. سخنگوی امنیت ملی افزود 
که در این حمله تروریستی یک تن 
از نیروهای امنیت ملی کشته و یک 

تن دیگر زخمی شده اند.

بیش از پنجاه طالب
 در عملیات های نظامی کشته 

و  زخمی شدند ACKU



کردهاند.« سربازانپولیسمحلیراتوهینوتحقیرنیز
شورای مردم، مختلف اقشار آن در که تظاهرات این
و بازاریان مدنی، نهادهای والیتی، شورای علما،
گستردهترین دهاقینشرکتداشتند،درچهارسالاخیر
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نابینایانفراموششده

حادثه به کنش وا در بامیان والیت مرکز در تن هزاران
پولیس سربازان از تن سی از بیش آن در که جلریز

کردند. کشتهشدندتظاهرات محلی
چوک تا شهید« »رهبر جامع مسجد از که آنان
طالب بر »مرگ شعار با کردند، راهپیمایی »شهدا«
ادامه راهت سیا محمد »قوماندان و نکتاییپوش«
امنیه قوماندان و داخله وزیر کمه محا خواهان دارد!«

میدانوردکشدند.
گفت:»سرباز سجادمحسنییکیازعلمایمرکزبامیان
سرپرست از من سوال اما است، فرمانروایان زینت
پولیس فرمانده و والی وزیرداخله، وزارتدفاعملی،
یاری شما غیرت چطور که است این میدانوردک
کیلومتریشماباتبروساطور کهاینسربازاندر۱۵ کرد

قطعهقطعهشدندوشماآنهارانجاتندادید.«
گفت: بامیان مدنی فعاالن از یکی اعطایی صغر

آلودگیمحیطزیستوعدمدسترسیمردم جنگ،فقر،
در نابینایی آمار تا است شده سبب درمانی کز مرا به

افغانستانبلندبرود.
جهان صحی سازمان سوی از شده داده آمار اساس به
دارد. وجود افغانستان در نابینا هزار 400 کنون ا همین
اوسط کهحد میدهد نشان سازمان این احصاییهگیری
از را خود چشم یک دید کشور در ساالنه نفر هزار 25
قابل نابینایی درصد 80 که درحالی میدهند، دست

وقایهمیباشد.
عامه صحت وزارت چشم پروژه قیومیمعاون رفیقاهلل
به که است عمدهای مشکل »نابینایی میگوید: کشور
درصد دو تقریبا جهان صحی سازمان احصاییه اساس
مردمافغانستاننابیناهستندودرمجموع400هزارنابینادر
که1.7میلیون افغانستانوجوددارد.ایندرحالیاست

افرادنیزتناقضرویتدارند.«
کثرنابینایاندرمناطقروستاییبهسرمیبرند بهگفتهاو،ا
چوندراینمناطقعرضهخدماتپیشرفتهوجودندارد.
از و والیات در پیشرفته کز مرا موجودیت عدم یکسو از
وجود روستاها در نیز چشم متخصصین دیگر جانب

ندارد.
ازجملهعمدهتریناسبابنابیناییمیتوانازپردهچشم
که60درصدنابیناییراتشکیلمیدهد کترکنامبرد یا
ودرضمنمکدرشدنقرنیهچشمنیزمشکلسازمیباشد.
طرف از سیار تیمهای از برخی هرچند قیومی، بهگفته
و میگردند اعزام دوردست مناطق به صحت وزارت
اینخدمات اما انجاممیدهند عملیاتهایچشمیرا

بسندهنمیباشد.
ناحیه از دیگر مشکل دهها ضمن افغانستان نابینایان

آموزشوتعلیموتربیهنیزمحرومپنداشتهمیشوند.
کودکانتشکیل کنوناز400هزارنابینا38هزارآنرا همینا
اما میباشند، درس گیری فرا شرایط واجد که میدهند
20درصد درحالحاضر ارایهشده، معلومات اساس به

نابینایانبهتعلیموتربیهدسترسیدارند.

کهوزارتداخله باوجودی که »شواهدیوجوددارد
عامه نظم وپولیس میدانوردک پولیس فرماندهی و
کمک سربازان این به میتوانست جلریز در مستقر
عامه نظم پولیس که نکردهاند کمک تنها نه کنند،

تطاهراتبود.
سربازان کردن مثله و کشتار صحنه مظاهره این در
گذاشتهشد. گروهتیاتربهنمایش پولیسمحلیتوسط

پنجمادهای قطعنامه یک تظاهرات این ختم در
خواندهشد.درقطعنامهازطالبانبهعنوانجنایتکاران
کسانی شده خواسته دولت از و گردیده یاد جنگی
وظیفه از کردهاند غفلت جلریز حاثه مورد در که را

سبکدوشوموردبازپرسقراردهد.
کهبااین درقطعنامهازسازمانمللمتحدخواستهشده
کنند،همچنیناز نوعجنایتجنگیبرخوردقاطعانه
مورد در که بشرخواستهشده مستقلحقوق کمیسیون

کند. حادثهجلریزفعالیتدادخواهانه
تظاهراتکنندگانتصاویرنورالحقعلومی،وزیرداخله
به را میدانوردک پولیس فرمانده اندرابی، خلیل و
در بامیان والیت مرکز در جاده یک و کشیدند آتش
نامگذاری جلریز شهدای نام به را زرگران سهراهی
مرکز نیلی شهر در تن هزارن حال همین در کردند.
والیتدایکندینیزدرپیوندبهحادثهجلریزدستبه

تظاهراتصلحآمیززدند.
آنانباحملشعارهاییچون»فریادماعدالت،سکوت
بس تدریجی مرگ ما، عزت ما وحدت خیانت، ما
نیست، جرم بودن هزاره است، بس تبعیض است،
کهنه بازار از نیست« شهدا خون از رنگینتر ما خون
نیز دایکندی مردم کردند. راهپیمایی والیت پیش تا
امنیتی منصوبین کمه محا خواستار حکومت سران از
برکناری خواستار همچنان و حادثه این در ذیدخل

والیوفرماندهپولیسوالیتمیدانوردکشدند.

نابینایان مسلکی لیسه دوازدهم صنف متعلم شاهپیری
ماشینهای قبیل از دیگر مشکالت ضمن »ما میگوید:
بریلر،مواددرسیوغیرهدرقسمتترانسپورتنیزمشکل
گفتهمیشودبسیاریازموترهایمایابهترمیم که داریم
میگوید او میباشند.« تیل فاقد هم یا و دارند ضرورت
در کت را اصابت اثر در زمانحکومتمجاهدین در که
زمانشش آن در و است شده نابینا کابل در خانهشان

ماههبودهاست.
کیبودهمیگوید: کمبودموترانتقالیشانشا اوازنبودویا
کممارادرنیمهراهپایینمیکند »موترهایمابهدلیلتیل
وبعدسهالیچهلدقیقهرابهپایپیادهباصدهامشکل

میپیمایمتابهخانهبرسم.«
او نمیشود. خالصه جا همین در شاهپیری مشکالت
»وقتی میگوید: و داشته شکایت نیز اطرافیان برخورد از
خرد بچههای میشوم، روان مکتب طرف به خانه از
تحقیرم و توهین و میخوانند کور و قاری مرا بزرگ و
کهبرایمدتزیادیازرفتنبهمکتب میکنند.بهحدی
کور!جورها که»او دلسردشدم.آنانبارباربرایممیگفتند
بهمکتبرفتهنمیتوانندتوبهچهامیدمکتبمیروی،

کورهستی.« توخو
عبدالرحمانمتعلمصنفدهمدرلیسهمسلکینابینایان
میگوید:»درسیزدهسالگیدردورهطالبهابهاثرانفجار
ماینیکپاوچشمانمراازدستدادم.همانروزچندنفر
کابلمصروف بچههایکجاشدهودرمنطقهمیدانهوایی
بهزمینخوردم،دوبار و انفجاررخداد که فوتبالبودیم
کهیک کردم امااحساس برخیزم ازجا که کردم تالش
که کنون گرفتهبود.ولیا پاندارموچشمانمراسیاهیفرا
کتاب،بریلو کمبود اینجادرسفرامیگیریمبامشکالت

کمپیوترمواجههستیم.« بریلرو
استادان از یکی طوفان، غالمرسول حال، همین در
لیسه این در تاسف »با میگوید: نابینایان مسلکی لیسه
میباشد. غیرمعیاری مکتب ویک کم امکاناتخیلی
گردان کنونبهدلیلنبودترانسپورت،بسیاریازشا همینا
مابهامتحانحاضرشدهنمیتوانند.درضمنازسامانو
گرداننابینایانخبرینیست وسایلمدرنبرایآموزششا
وماهنوزهممثل40سالقبلبهسرمیبریم.نبودآموزگاران
مسلکینیزمشکلسازمیباشد.بسیاریازآموزگارانمابه
خطبریلوبریلرآشناییاندکدارندوازتدریسبسیاری

که ازمضامیناختصاصیعاجزمیباشند.متخصصینی
درسطحلیسانسوماستریباشد،نیزوجودندارد.«

هزار 38 نابینا هزار 400 از کنون ا همین که میافزاید او
دولت و اند درس شرایط واجد که میباشد کودکان آن
از معارف وزارت اما کند، ایجاد مکاتب برایشان باید
هزار 400 از است. مانده عاجز آنان تعلیمات فراهمآوری
کابلودرنهایت300نابینایدیگر نابیناتنها200نابینادر

درپنجوالیتدیگر،تحتپوششآموزشیقراردارند.
گردانصنف12بریلرندارند. کنونشا بهگفتهاو،همینا

درهمینحال،خواجهعبدالکبیرصدیقی،مدیرعمومی
لیسهمسلکینابینایانافغانستانمیگوید:»لیسهمسکلی
وزارت وتخنیکی تعلیماتمسلکی معینیت درچوکات
گرد کنونبهتعداد207شا معارففعالیتمیکندوهمینا
که134تنپسرو73تندیگر ازبخشدختروپسردارد

دخترمیباشند.«
مزار، پکتیا، غزنی، قندهار، هرات، در کابل ضمن
نیز ناشنوا و نابینا تعلیماتخاص مکاتب نیز جاللآباد

وجودداردوتعدادیمصروفپرورشوآموزشاند.
گردان شا حمل برای موتر مشکل به رابطه در صدیقی
مالی سال شروع از ترانسپورت بخش »در میگوید:
کهباید کردهبودیم پیشنهادخودرابهوزارتمعارفارایه
موترهاترمیمشوند،امابهدلیلعدمامکاناتمالیوپروسه
کنونبهخاطرحلمشکل دورانیاینمشکلزمانگیرشد.ا
کاربهشدتباالیترمیمموترهاجریانداردوانشااهللبه

زودیفعالخواهندشد.«
موتردولتی نقلیه،چهارعراده ازهشتوسیله او، بهگفته
آنازفعالیتبازمانده،اماموترهایقراردادیهنوزهمدر
کمبود مورد گردانفعالمیباشند.صدیقیدر انتقالشا
کشورموادممددرسی موادممددرسیمیگوید:»درسطح
نابیناییازقبیلبریلر،سلیت،اسایلس،اشکالهندسی،
برای اسکلیتها و برجسته نقشههای فزیک، مدلهای
کشورهاوسایل نابینایانوجودندارد،حالآنکهدردیگر
امکانات با ما دارد. وجود نابینایان اختیار در پیشرفته
بریلر پایه ناچیزخودمیسازیم.دراینمکتبحدود90

وجودداردوتهیهوسایلزمانگیرمیباشد.«
مانند دیپارتمنت سه دارای نابینایان مسلکی لیسه
تعلیماتاسالمی،تعلیماتاستثناییوتعلیماتحرفهای
لیسه این در گردان شا برای که امکاناتی از و میباشد
فراهمآوری و ترانسپورت،غذایچاشت فراهممیگردد،
که است حالی در این است. داشته دست درسی مواد
ازچهل بریلربیش و بریل پایهماشین 90 از گفتهمیشود

کارافتادهونیازبهترمیمدارند. پایهآناز

 سهیال وداع خموش

 نوروز رجا- بامیان

تظاهراتمردمبامیانودایکندی
کنشبهحادثهجلریز دروا

ACKU



جلریز و ضرورت اصالحات 
در قوای امنیتی افغان رییس جمهور جلسه ها غنی
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وزارت داخله در تماس شده پس باید مقامات این 
که در جریان موضوع بوده اند.  کنند  وزارت اذعان 
آقای صدیقی حتا حاضر به تایید این موضوع نیز 
نوع  هر  گویا  که  می دهد  نشان  خود  این  نیست. 
پایان  نقطه  شاید  توضیح  ادای  و  مسوولیت گیری 
از  وزارت داخله،  مقامات  از  بسیاری  ماموریت  بر 

جمله شخص علومی  وزیر باشد.
وزارت داخله با عدم برخورد شفاف با این قضیه 
چیزی  پوشاندن  پی  در  که  می دهد  نشان  بیشتر 
همه  مقامات دخیل.  بی کفایتی  پوشاندن  است؛ 
گاه  در مورد ارتش و پولیس عراق می دانیم. همه آ
آراسته  به ظاهر  پولیس  و  ارتش  که چطور  هستیم 
نیروهای مصمم و معدود داعش  برابر  و مجهز در 
کالن ترین شهرهای  تاب نیاورد و در زمانی محدود 
که  کارشناسان باور دارند  کرد. همه  عراق سقوط 
عراق  پولیس  و  اردو  رهبری  بی کفایتی  و  فساد 
گزارش های  گردیده است.  منجر به وضعیت فوق 
آن است  از  کی  و خارجی حا رسانه های داخلی 
عمدی  به صورت  داخله  وزارت  مقامات  که 
چشمان خود را بر روی این رخداد بسته و دست 
وضعیت  چنین  گر  ا است.  نزده  عملی  هیچ  به 
امنیتی  نیروهای  به خصوص  باشد،  داشته  ادامه 
فرسایشی  جنگ  این  بیشتر  فشارهای  زیر  افغان 
حتا  و  جلریز  رویداد  مکرر  وقوع  آیا  بگیرند،  قرار 
فروپاشی بخشی هایی از اردو و پولیس در مناطق 

جنگی امکان پذیر بوده نمی تواند؟
برداشت های قومی

رسانه ای  بی کفایتی  به  روزنامه  این  در  بار ها 
است.  شده  اشاره  دولتی  نهاد های  ارتباطی  و 
نمی تواند  که  است  این  دولت  مشکل  کالن ترین 
قرار  بر  ارتباط  عامه  افکار  با  درست  به صورت 
کرده و در مورد حوادث توضیح بدهد. در نتیجه 
نهاد های  ارتباطی  ناتوانی  این  مشکالت  از  یکی 
تفسیرهای  و  متناقض  اطالعات  پخش  دولتی 
متفاوت در یک رویداد است. در حادثه جلریز 
به دلیل عدم شفافیت وزارت داخله و ناتوانی در 
برای  زمینه  عامه  افکار  به  الزم  توضیحات  ارایه 
شده  مساعد  مذکور  رویداد  قومی  از  تفسیر های 

است.
کشته شدگان این رویداد از  که تمام  از آن جایی 
قوم هزاره هستند، در شبکه های اجتماعی و حتا 
که  رسانه های چاپی به این تیوری دامن زده شده 
پوسته های محلی غیر هزاره به طالبان تسلیم شده 
کشتار هزاره ها بوده است. بدون شک هر  و هدف 
موثق  نبود اطالعات  در  که  گاهی می داند  آ ناظر 
چه  تا  رویداد هایی  چنین  از  قومی   برداشت های 

ک است. اندازه برای جامعه  ما خطرنا
عامل  چیزی  هر  از  قبل  جلریز  رویداد  در  اتفاقا 
مشابه  حادثه  است.  برجسته  خیلی  بی کفایتی 
بدخشان  و  نورستان  والیت های  در  قبال  جلریز 
جلریز  حادثه  خاطر  این  از  بود.  افتاده  اتفاق 
که  است  الزم  همین  برای  نیست.  جدیدی  چیز 
در  مدیریتی  و  ساختاری  اصالحات  موضوع 
زیادی  بسیار  اولویت  از  ملی  اردوی  و  پولیس 
این  روی  باید  ما  رسانه های  و  باشد  برخودار 

موضوع بیشتر حساسیت به خرچ دهند.

کنشی ندارد.  وا
کتر غنی روند دید و بازدید با نمایندگان  در میان این همه مسایل دا
یک  به  باز  دیر  از  که  را  محلی  بزرگان  و  محاسن سفیدان  اقوام، 
که  کرده است. شاهدان می گویند  سنت بدل شده بود، متوقف 
وجود  با  افغانستان  والیت های  محاسن سفیدان  از  گروه  ده ها 
کتر غنی، قادر نشده اند تا این  تقاضای مکرر برای مالقات با دا
فرصت را بیابند. سنت دید و بازدید با بزرگان و محاسن سفیدان 
وضعیت  از  گاهی  آ روش های  بهترین  از  یکی  شاید  محلی 
دور  محالت  سطوح  در  مردم  مشکالت  به  رسیدگی  و  محالت 
بلی گوی اند  همه  وزیر  تا  مامور  از  که  حکومتی  در  باشد.  دست 
با  مستقیم  ارتباط  می دهد،  شکل  را  کار شان  بن مایه  دروغ  و 
برای  اوضاع  بر  اشراف  و  گاهی  آ وسیله  مهم ترین  می تواند  مردم 
کتر غنی با پایان دادن به این سنت نه  رییس جمهوری باشد. دا
تنها رابطه مستقیم خود را با مردم از دست داده است، بلکه خود 
و اجتماعی  واقعیت های سیاسی  از  را عمال در خالی معلوماتی 
دیدن  برای  محالت  از  که  مردمی  است.  داده  قرار  نیز  کشورش 
رییس جمهوری می آیند ممکن است توقعات زیاد داشته باشند 
با  گر  ا اما  نیست.  ممکن  آن ها  کردن  عملی  زیادی  موارد  در  که 
جانب  از  اصطالح  به  و  گیرد  صورت  خوش  رفتار  مردم  همین 
گرفته شوند، آن ها در برگشت به محالت  رییس جمهوری تحویل 
از  کنند.  منتقل  مردم  به  را  امید بخشی  پیام های  می توانند  خود 
گیرد، رییس جمهوری  گر این دید و بازدیدها صورت  سوی دیگر ا
پیشرفت  رفتار سیاستمداران محلی،  مناطق،  اوضاع  از  می تواند 

گاه شود.  پروژه های دولتی و اوضاع جنگ به خوبی آ
بی نتیجه  جلسات  بر  غنی  کتر  دا حد  از  بیش  تمرکز  و  درگیری 
ماشین  یک  به  حکومت  کردن  تبدیل  برای  تالش  و  اداری 
اما  باشد.  کشور  به سود  دراز مدت  در  است  ممکن  موثر،  اداری 
گزینش ها  است.  کم  حا دولتی  ادارت  در  فساد  که  شرایطی  در 
بر اساس روابط و تقسیم قومی صورت می گیرد و نهادهای دولتی 
عمال از صالحیت های قانونی و وظیفه ای خویش تهی شده اند، 
افزایش سردرگمی خواهد  که سبب  نمی برد  به جایی  ره  تنها  نه 
بعید  می کند،  شرکت  اداری  جلسه  در  که  ماموری  و  وزیر  شد. 
بگذارد  انگشت  خود  ناتوانی ها  و  کامی ها  نا بر  بتواند  که  است 
به  جلسات  این  عوض  در  شود.  کمک  و  حمایت  خواستار  و 
که  می شود  مبدل  ریا  و  دروغ  از  پر  گفتگوهای  از  مجموعه ای 
کار عملی و موثر نیست و نیز نمی تواند به عنوان یک  حاصل آن 
کشور  واقعی  اوضاع  از  گاهی  آ به منظور  اطالعاتی  درست  کانال 

کند.  برای رییس جمهوری عمل 
فوری  اقدامات  به  نیاز  افغانستان  امروز  برهم  و  درهم  اوضاع 
جلسات  چنبره  از  را  خود  باید  رییس جمهوری  دارد.  سریع  و 
کند و خواستار اقدامات عملی  خسته کن و بی نتیجه اداری بیرون 
او  گردد.  مشخص  زمانی  چارچوپ  یک  در  مشخص  نتایج  با 
جنگ  جبهات  به  باید  مسلح  قوای  اعلی  سرقوماندان  به عنوان 
وعده  چند  به  کند.  نظارت  نزدیک  از  را  جنگ  اوضاع  و  برود 
گر نمی تواند  کند. ا انتخاباتی اش باید در چند اقدام سریع عمل 
به زودی به دسترخوان مردم نان را برگرداند و یا دسترخوان مردم 
انتخاباتی  کمیسیون اصالحات  کند، می تواند یک  نان  از  پر  را 
پنج سال  در  گر غنی  ا کند. حتا  ایجاد  را  و تخصصی  بی طرف 
همین  ایجاد  شاید  بماند،  به جا  درست  میراث  یک  حکومت 
ایجاد  را  انتخاباتی  اصالحات  که  کمیسیونی  باشد.  کمیسیون 
انتخاباتی مساعد شود  برای  با حمایت حکومت شرایط  و  کرده 
بی بدیل  مودل  یک  به  قبلی  انتخابات  چند  میان  در  الاقل  که 
فوری  به صورت  باید  از سوی دیگر رییس جمهوری  مبدل شود. 
با  را  رابطه اش  تا  کند  تالش  مردم  با  جلسات  برگزاری  طریق  از 
نمی تواند  او  کند.  احیا  مستقیم  به صورت  دوردست  محالت 
دوردست  مناطق  واقعی  اوضاع  از  اطالعات  و  گاهی  آ بدون 
کتر غنی باید  کند. دا سیاست های مناسب و موثر را اتخاذ و عملی 

که ریاست جمهوری، ریاست چند جلسه اداری نیست. بداند 

رویداد  مورد  در  غنی  رییس جمهور  دوم  معاون 
شاید  بود.  کوچکی  حادثه  این  که  گفت  جلریز 
و  مصالحه جویانه  طبع  به  بنا  دانش  سرور  آقای 
قضیه  این  اهمیت  از  که  خواست  خود  سربه زیر 
این  که  کرد  فراموش  حال  عین  در  ولی  بکاهد 
دارای  بلکه  نیست  کوچک  تنها  نه  رخداد 
افغانستان  حکومت  برای  بسیاری  پیامد های 

است. 
که چطور  همه در رسانه های اجتماعی می پرسند 
کوچک بوده می تواند. خوب آقای  رویداد جلریز 
که روحیه عمومی  را آرام سازد؛  دانش می خواست 
چطور  آخر  آن.  دادن  جلوه  بی اهمیت  با  آنهم 
ساعت   ۷۲ محلی  پولیس  چند  که  است  ممکن 
و  بجنگند  طالبان  برابر  در  پشتیبانی  هیچ  بدون 
با  رویداد  محل  ۵۰کیلومتری  در  داخله  وزارت 

کند.  بی کفایتی تمام قضیه را نظاره 
امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  آقای  مصاحبه 
وزارت  که  می داد  نشان  نیوز  طلوع  با  داخله 
داخله هیچ نوع توضیحی در ارتباط به این قضیه 
تحقیقات  باید  که  می گفتند  فقط  ایشان  ندارد. 
که پوسته های  کامل شود. اما این اولین بار نیست 
دست  به  مرکز  پشتیبانی  بدون  افغان  سربازان 
طالبان سقوط می کنند و سربازان به طور وحشیانه 
آیا  می شوند.  شهید  دشمن  نیروهای  به دست 
قومندانان  برکناری  به  منجر  سابق  تحقیقات 
دفاع  وزارت  در  بی کفایت  صاحب منصبان  و 
و  دفاع  وزارت های  کنون  ا آیا  گردید؟  داخله  و 

داخله ترتیبات و تمهیدات الزم جهت جلوگیری 
از رویداد های مشابه را دارند؟ 

اصالحات اساسی
کم اهمیت  جلریز و رخداد های مشابه آن از این رو 
افغان  امنیتی  قوای  اساسی  مشکالت  که  نیست 
این  که  اداری  فساد  می گذارد.  نمایش  به  را 
به  محدود  تنها  دارند،  شکایت  آن  از  مردم  همه 
قوای  دامن  همه  از  قبل  بلکه  نمی گردد.  کم  محا
گرفته است. فساد تنها به معنای  امنیتی افغان را 
و  بی کفایتی  بلکه  نیست  مالی  منابع  حیف  و میل 

بی توجهی به اصالحات را نیز در بر می گیرد.
عالی  مقامات  جمله  از  عینی،  شاهدان  گواه  به 
رخداد  از  معین  وقت  در  داخله  وزارت  دولتی، 
گاه  کابل آ جلریز و نیاز پولیس محلی به حمایت 
همکاری  و  عمل  سرعت  وعده ی  حتا  و  شده 
شده  داده  نیز  جلریز  پوسته های  نجات  جهت 
گاهی  آ وجود  با  داخله  وزارت  مقامات  اما  بود. 

کاری از پیش برده نتوانستند. 
ندارد.  فعال  توضیحی  هیچ  داخله  وزارت 
ثابت  پای  معموال  که  داخله  وزارت  سخنگوی 
بحث های رسانه ها در مورد پولیس ملی است، این 
گفتن نداشت. اظهارات آقای  بار هیچ حرفی برای 
که وزارت داخله نمی خواهد  صدیقی نشان می داد 
این  قبال  در  مسوولیتی  نوع  هیچ  حاضر  حال  در 
رخداد به دوش بگیرد. طبعا باید این وزارت دست 
به تحقیقات بزند اما هدف تحقیقات نهایی بیان 
در  وزارت  این  ولی  است.  رویداد  جزییات  تمام 
ارایه  را  مقدماتی  توضیحات  باید  حاضر  حال 
با  که  اجرایی می گوید  رییس  معاون  وقتی  بدارد. 

کتر غنی تعدد جلسات اداری  8صبح: از آوان به قدرت رسیدن دا
در ارگ سیری به سرعت صعودی را می پیماید. این جلسات در 
کمیته  جلسات  برگزاری  از  می گردد.  برگزار  مختلف  عرصه های 
قرارداد  از  جلوگیری  و  صرفه جویی  و  کاهش  به منظور  تدارکات 
تا جلسات مکرر توزیع تذکره های الکترونیک و امثال آن. نتایج 
با  نیست.  روشن  و  ملموس  چندان  مردم  برای  اما  جلسات  این 
گزاف های ارگ در مورد صرفه جویی در قراردادها  وجود الف و 
و جلوگیری از فساد نتیجه ملموس آن نه تنها در زندگی مردم به 
کسری  یک  با  کنون  ا همین  حکومت  بلکه  نمی خورد،  چشم 
کاهش  بودیجه تقریبا چند صد میلیون دالری مواجه است. فساد 
گذر تا حل منازعات  گرفتن امضای وکیل  نیافته است و هنوز از 
حقوقی و دریافت اسناد دولتی باید در هر قدم رشوه پرداخت. 
آخرین  و  است  شده  موکول  نامعلوم  آینده  به  نیز  تذکره  توزیع 
الکترونیک  تذکره  آزمایشی  دوره  شروع  مورد  در  ارگ  اعالمیه 

گونه پیام امید بخش نبود.  حاوی هیچ 
کمپاین انتخاباتی، در بیانیه مراسم تحلیف  کتر غنی در جریان  دا
کید  تا و  گفته  از تمرکز زدایی سخن  و در چند مورد دیگر پیوسته 
که باید نهادهای دولتی با اعمال صالحیت های قانونی  کرده بود 
خویش به نهادهای مسوول و قدرتمند بدل شوند. اما در عمل نه 
متمرکز تر  ارگ  روز در  تا  روز  بلکه قدرت  تنها چنین نشده است 
صالحیت  و  قانونی  اقتدار  از  دیگر  بعد  یکی  نهادها  و  می شود 
جدید  اداره  یک  مورد  تازه ترین  در  می شوند.  تهی  وظیفوی 
از  حمایت  اداره  از  عبارت  که  شده  افزوده  ارگ  تشکیالت  به 
که اداره حمایت از  سرمایه گذاری می باشد. این در حالی است 
سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا از مدت ها قبل وجود داشت و در 
کنار تسهیل روند اخذ جواز تجارتی وظیفه اش تسهیل و حمایت 
از سرمایه گذاری در افغانستان بود. حاال ایجاد یک نهاد موازی 
آیسا  وجودی  اصالت  تنها  نه  رییس جمهوری  مستقیم  نظر  زیر 
آیا  که  کرده  ایجاد  را  سوال  این  بلکه  است،  برده  سوال  زیر  را 
رییس جمهوری با این اقدامات در پی متمرکز سازی بیش از حد 
قدرت و به دست گیری شاهرگ های اصلی اقتصادی نیست. زیرا 
یک  از  ریاست جمهوری  چوکات  در  تدارکات  ملی  اداره  ایجاد 
طرف بخش عمده ای از صالحیت های مصرفی وزارت خانه ها 
کرده است و از طرف دیگر زمینه برای تدارکات اساسی  را محدود 
این  هنوز  البته  است.  کرده  مواجه  کندی  با  را  دولتی  نهادهای 
جلوگیری  در  تدارکات  اداره  که  است  باقی  خود  جای  بر  سوال 
کرد.  از فساد تا چه حدی شفاف و خالی از غرض عمل خواهد 

که در دو  چنان که در یک مورد قرارداد انتقال حجاج در حالی 
بار  در  می شوند،  اعالم  مزایده  برنده  خارجی  شرکت های  دور 
»اونیکس  نام  به  جدیدالتاسیس  و  گمنام  شرکت  یک  به  سوم 
کار در این عرصه را دارد  که نه تجربه  افغانستان« سپرده می شود 
رنجش  سبب  تنها  نه  اقدام  این  دارد.  بازار  در  کار  سابقه  نه  و 
خاطر سرمایه داران با سابقه و شرکت های قدیمی و مجرب شده 
که شماری در ارگ در  کرده  است، بلکه این تشویش را نیز ایجاد 
تالش اند زیر نام شفاف سازی، بر شاهرگ های اقتصادی و پولی 

کنند.  انحصار پیدا 
واحد  اداره  ایجاد  با  که  بود  گفته  غنی  کتر  دا دیگر  جانب  از 
هماهنگی نیروهای امنیتی به عنوان سرقوماندان اعلی قوای مسلح 
خواهد  نظارت  و  کنترول  نزدیک  از  کشور  در  را  جنگ  اوضاع 
که  می دهد  نشان  اخیر  هفته های  و  ماه ها  تلخ  حوادث  اما  کرد. 
موثر  و  مفید  انتظار می رفت،  آنچه  برخالف  نیز  اداره  این  ایجاد 
دروازه های  تا  بار  چند  برای  توانستند  طالبان  زیرا  است.  نبوده 
کندز بیایند و چند ولسوالی در چندین والیت افغانستان در  شهر 
همین مدت دست به دست شد. از سوی دیگر حادثه غم انگیز و 
کمک به موقع به سربازان نه تنها به  خونین جلریز به دلیل نرسیدن 
که اداره واحد  گشت، بلکه نشان داد  یک فاجعه غم انگیز بدل 
کتر غنی در پیش گیری  هماهنگی نیروهای امنیتی تحت فرمان دا
قدرت  و  هماهنگی  آمادگی،  هیچ گونه  جلریز  چون  فجایعی  از 

 سلیم آزاد
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مصونیت غذایی با غرس نهال
 و مهار آب های سطحی

سوال اصلی در این جاست که ما در کشور خود باید چه راه کارهایی را 
جستجو کنیم تا بتوانیم درمواقع خشک سالی ها کم تر آسیب ببینیم. آقای 
صالحی بر مهار آب های سطحی و غرس نهال در ابعاد وسیع تاکید می کند 

و می گوید راه های مقابله و جلوگیری از اثرات منفی تغییرات اقلیمی، مهار 
آب های سطحی در مواقع خشک سالی ها می باشد و هم چنان غرس نهال 

می تواند در اقلیم محلی سیکل آب را افزایش دهد. او می گوید: »ما در 
مواقع خشک سالی ها می توانیم درختان مقاوم را شناسایی کرده و آن ها را 

درابعاد وسیع غرس کنیم.« 

اثرات  از  خاک ریزه ها در دو طرف مسیر سیالب ها، 
مخرب آن ها کاست. 

ارایه  کارهای  راه  با  می کند  تاکید  صالحی  آقای 
شده می توان به مصونیت غذایی در دراز مدت دست 
یافت: »ما در طبیعت نمی توانیم هیچ کاری را به شکل 
صد در صد انجام دهیم. البته عمل و عملکرد انسان ها 
راستای  در  خوب تر  کار  راه  یک  به شکل  می تواند 
و  دانش  امروزه  شود.  ارزیابی  طبیعت  با  دوستی 
که  بگوییم  نمی توانیم  ما  است.  تغییر  در  تکنالوژی 
تطبیق  قابل  طبیعت  در  صد در صد  شکل  به  ما  دانش 

است. دانش و تکنالوژی قابل تغییر هستند.« 
اتخاذ  با  می توانند  اندازه  چه  تا  انسان ها  این که  اما 
سیاست ها و برنامه ها، روش و شیوه های درست را در 
تمام شود، موضوعی  نفع طبیعت  به  بگیرند که  پیش 
و  می کند  تاکید  آن  بر  دانشگاه  استاد  این  که  است 
می گوید: »غرس نهال و مهار آب ها و محدود کردن 
اما  باشد  می تواند  کارها  راه  بهترین  سیالب ها  مسیر 
کنیم.  از آب ها صرفه جویی  استفاده  در  می توانیم  ما 
که  باشیم،  داشته  توجه  باید  زیرزمینی  آب های  به 
از آن ها  بتوان در مواقع خشک سالی  تا  نشوند  آلوده 
استفاده کرد. باید یاد آور شوم که آب های زیر زمینی 
به عنوان »منابع استراتژیک« در دنیا شناخته می شوند و 
برای زراعت از آن ها استفاده نمی شوند از آن ها برای 
مقاصد آشامیدن درمواقع خشک سالی ها و یا مواقعی 
که سطح آب های رو زمینی تقلیل پیدا می کند، و یا 
ندارند،  را  زمینی  رو  آب های  تصفیه  توانایی  این که 

که  می شود  دیده  حتا  و  می گیرد.  صورت  استفاده 
استفاده  استراتژیک  منابع  این  از  هم  آشامیدن  برای 
به  از آب های زیر زمینی  ما  نمی کنند. ولی در کشور 
قسمت  این  در  که  می کنند  استفاده  زراعتی  مقاصد 
اقدام جدی دولت نیاز است و باید با متخلفان جدی 

برخورد شود.«
سیستم  به  کابل  دانشگاه  استاد  صالحی ،  عبید اهلل 
آبیاری قطره ای اشاره کرده و می گوید کشاورزان ما 
زمین های زراعتی خود را به شکل غرق آبی آبیاری 
اثرات زیان بار خود را در  این می تواند  می  کنند ، که 
دراز مدت روی زمین های کشاورزی داشته باشد. این 
سیستم آبیاری باعث افزایش نمک در زمین می شود و 
افزایش نمک در زمین آن را به شوره تبدیل می کند. 
این گونه آبیاری نه تنها برای دوره بعدی کشت و کار 
زراعتی مفید نیست بلکه اثرات سو دارد و زمین ها را 
از حاصل دهی باز می دارد. آبیاری به صورت قطره ای 
»کلوا  می گوید:  خداوند  حتا  گیرد.  صورت  باید 
اسراف  و  بخورید  و  ) بیاشامید  تسرفوا.«  وال  والشربوا 
نکنید ( اسراف در هر چیز غلط است. به خصوص در 
جامعه  به  باید  دارد،  طالیی  ارزش  که  آب  مصرف 
در  آبی  منابع  و  آب  چطوراز  که  شود  داده  آگاهی 

قسمت کمیت و کیفیت آن حفاطت بکنند.
بخش  رییس  همایون،  کاظم  محمد  حال  همین  در 
از  یکی  می گوید  کشور  محیط زیست  اداره  پالن 
تغییر  به  توجه  با  جهان  سطح  در  عمده  چالش های 
نبود کشاورزی  است .  شیرین  اقلیم، کمبود آب های 
معیاری در سطح منطقه یک چالش است و این تنها 
در  زیرزمینی  آب های  از  نیست.  کشورما  چالش 
افغانستان هر فرد 2775 متر مکعب در هر سال می تواند 
استفاده کند. تولید یک تن گندم به یک میلیون تن 
آب نیاز دارد و این مقدار آب را نمی توان در بسیاری 
به  کشاورزان  اکثر  و  آورد  به دست  والیت ها  از 
آب های زیر زمین رجوع می برند . این یک تعامل در 
عربستان  امریکا ،  است. چین ،  منطقه  اکثر کشورهای 
و هند هر روز در حال از دست دادن منابع آب های 

زیرزمینی خود به خاطر مدیریت بد آبیاری هستند. 
وی می افزاید: »سه چهار اداره در رابطه به آب ها در 
وزارت  کاناالزیسیون ،  ریاست  می کنند.  کار  کشور 
زراعت ، وزارت معادن و وزارت انرژی و آب در این 
اداره  رابطه کار می کنند. ما پیشنهاد کردیم که یک 
کنند.  کار  آب ها  باره  در  که  بیاید  به وجود  مستقل 
از  بیشتر  جلوگیری  محیط زیست ،  ملی  اداره  رسالت 
که  است  دست  زیر  آب  مقرره  است.  هوا  آلودگی 
از یک سال به این سو در وزارت عدلیه به سر می برد. 
سه نو ع آلودگی وجود دارد. آلودگی اکولوژیکی، 
بیولوژیکی و شیمیایی که هر سه نوع این آلودگی ها 
در کشور ما وجود دارند. با توجه به اولویت ها ، باید 
روی ساختن استندردها کار می شود. هم چنان مقرره 
کیفیت منابع آب را که مربوط به اداره محیط زیست 
کار  باید  که  هر چند  داده ایم.  انجام  قسما  می شد 
به دلیل کمبود ظرفیت و  اما  بیشتر صورت می گرفت 

چالش های دیگر ما آنچنانی کار نکرده ایم.«
مصرف  الگوی  روی  اداره  این  گفت  هم چنان  وی 
مردم  می توان  چگونه  و  چطور  این که  می کند،  کار 
را آگاهی داد. وی هم چنان تاکید می کند که از سه 
سال به این سو از وزارت مالیه درخواست بودجه برای 
کمپاین های خانه به خانه شده است اما تا هنوز جوابی 

از این وزارت دریافت نگردیده است. 
تغییرات  پیامد های  همایون  کاظم  محمد  به گفته ای 
و  انرژی  آب ،  عنصر  سه  در  ما  کشور  در  اقلیم 
سه  هر  حالی که  در  می کند.  تهدید  بیشتر  کشاورزی 
این عناصر ارتباط مستقیم با خرچه تولید مواد غذایی 
وارد  خللی  خرچه ها  این  از  یکی  در  اگر  و  دارند 
شود، عواقب ناگوار آن بر حلقه های دیگر نیز اعمال 
می شود. از این منظر، اداره محیط زیست می گوید از 
سال 2002 روی اکوسیستم کوهی که منبع آب های 
شیرین هستند و آب های شیرین تمرکز بیشتر صورت 

گرفته است.
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نهال  و هم چنان غرس  می باشد  مواقع خشک سالی ها 
افزایش دهد.  اقلیم محلی سیکل آب را  می تواند در 
می توانیم  خشک سالی ها  مواقع  در  »ما  می گوید:  او 
درابعاد  را  آن ها  و  کرده  شناسایی  را  مقاوم  درختان 
که  شکلی  به  سطحی  آب های  کنیم.«  غرس  وسیع 
امروزه به کشورهای همسایه سرازیر می شود ، همواره 
مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران مسایل افغانستان 
از آب های سطحی کشور  بوده است. بخش بزرگی 
بدون  تاجیکستان  و  پاکستان  ایران،  کشور های  به  ما 
از  بهینه  استفاده  برای  برنامه ای  یا  و  مالیه  هیچ گونه 
آن ها می ریزند و برخی از کشور های همسایه از ایجاد 
داخل  در  جاری  آب های  روی  بر  بند ها  احداث  و 
زیادی  کار شکنی های  و  نبوده  خشنود  نیز  ما  کشور 
کشور  داخل  در  اما  کرده اند.  ایجاد  راستا  دراین  را 
آب های  مهار  برای  دقیقی  و  منسجم  برنامه های  نیز 

زیر زمینی نیز وجود ندارد.
و  سطحی  آب های  مهار  با  صالحی  عبید اهلل  باور  به 
از آب های  بند ها می توان استفاده اعظمی را  احداث 
جاری در کشور برد و هم چنان می توان با اثرات تغییر 
اقلیم که بحثی دراز مدت می باشد تا حدی مقابله کرد. 
اما در کنار مهار آب های سطحی، باید به غرس نهال ها 
به خصوص نهال های مقاوم توجه کرد، زیرا کشور ما 
هوایی  و  نظرآب  از  نیمه خشک  و  منطقه خشک  در 
قرار گرفته است. اگراحداث و ایجاد بند ها یک کار 
بزرگ است و باید از طرف دولت دراین رابطه برنامه 
وجود داشته باشد، غرس نهال یک برنامه مردمی بوده 
و سهم مردم در این باره با آگاهی رسانی و اطالع دهی 
فرایند داشتن محیطی سالم ،  به موقع و کار آمد، در 
ریختن  با  می توان  هم چنان  می شود.  ارزیابی  برازنده 

یکی از عمده ترین مسایلی که تغییر اقلیم در قبال دارد 
چه  آبی  منابع  روی  خشک سالی  است.  خشک سالی  
منابع سطحی و چه منابع زیرزمینی تاثیرات منفی خود 
را اگر در کوتاه مدت به جای نگذارد در دراز مدت ، 
مصون  اقلیم  تغییرات  بالقوه  تهدید های  از  منابع  این 
نخواهند ماند. زمانی که خشک سالی به وجود می آید، 
دست خوش  انسان ها  حیوانی  و  طبیعی  غذایی  منابع 
تاثیرات زنجیره ای که  این  تغییرات اساسی می شوند. 
اقلیم ناشی می شوند ممکن است ما را در  از تغییرات 

دراز مدت با چالش های جدی مواجه بسازد.
عبیداهلل صالحی، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه 
مستقیم  تاثیرات  خشک سالی ها  که  می گوید  کابل 

روی منابع غذایی کشور دارد. 
می طلبد.  جهانی  اقدام  یک  اقلیم  تغییر  پدیده  البته 
ناشی می شود: یکی عوامل  از دو چیز  اقلیم  تغییرات 
انسان ها  عملکرد  از  که  تغییراتی  دیگری  و  طبیعی 
اقلیم  تغییرات  نمی توان عوامل طبیعی  ناشی می شود. 
را خنثا کرد چون دو روال قوانین طبیعی را نمی توان 
تغییر داد ولی تغییری که ناشی از کارکرد و فعالیت 
انسان باشد را می توان در نطفه خنثا ساخت. این نیاز به 
یک تصمیم گیری جهانی دارد، یک کشور و یا یک 
منطقه برای از بین بردن اثرات تغییر اقلیم نمی تواند به 

تنهایی اقدام کند.
سوال اصلی در این جاست که ما در کشور خود باید 
درمواقع  بتوانیم  تا  کنیم  جستجو  را  راه کارهایی  چه 
صالحی  آقای  ببینیم.  آسیب  کم تر  سالی ها  خشک 
بر مهار آب های سطحی و غرس نهال در ابعاد وسیع 
تاکید می کند و می گوید راه های مقابله و جلوگیری از 
اثرات منفی تغییرات اقلیمی، مهار آب های سطحی در 

 مریم حسینی 
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به کابل بیاید. 
خصوصیت های  برخی  بدشانسی،  کنار  در  شک  بدون 
و  اساسی  نقش  ماجراها  این  در  نیز  حکمتیار  فردی 
عمده دارد. حکمتیار به لحاظ شخصیتی انسان بی نهایت 
جاه طلب و خودخواه است. او همه چیز را برای خودش 
می خواهد. این گفته تا جایی صادق است که حتا سبب 
شده است نزدیک ترین یاران همسنگر حکمتیار راه خود 
را اکنون از او جدا کرده و هر کدام برای خود مسیرهای 
حکمتیار  نیز  قدرت  به  رابطه  در  برگزیده اند.  جدیدی 
خواست  کوچک ترین  است.  تمامیت خواه  انسان  یک 
که  می کند  فکر  او  است.  افغانستان  کل  حکمروایی  او 
در میان رهبران سیاسی افغانستان مستحق ترین فرد برای 
احراز کرسی فرد اول مملکت است. او تصور می کند که 
در تمام طول دوره مبارزات سیاسی اش هیچ گاه نتوانسته 
طریق  هر  از  اکنون  برسد،  خود  خواسته  این  به  است 

ممکن برای رسیدن به هدف استفاده می کند. 
و  است  جنگ  قدرت  به  رسیدن  برای  حکمتیار  منطق 
خشونت. حزب اسالمی در آوان جهاد از ترور و کشتار 
پیوسته به عنوان یک حربه برنده برای سرکوب و قلع و 
قمع مخالفانش استفاده می کرد. این کار تا سرحدی پیش 
رفت که حتا شماری از دگر اندیشانی که از ترس شکنجه 
و زندان و کشتار کمونیست ها به پشاور و کویته پناه برده 
سوی  از  دگراندیشی  خاطر  به  صرف  و  صرف  بودند، 
سالخان حزب اسالمی ترور شدند. هنگامی که حکمتیار 
با دولت برهان الدین ربانی اختالف پیدا کرد، حکمتیار 
روایتی  بنابر  را صادر کرد که  دستور راکت باران کابل 
ده ها هزار کابلی به اثر آن کشته، مجروح و معلول شدند. 
پل های  مخالفانش  با  برخورد  در  همیشه  حکمتیار 
بی چاره  و  درمانده  وقتی  اما  می شکند.  را  عقبی اش 

این مواد دو تن بازداشت شده اند.
همچنین این نیروها در ولسوالی ارگوی والیت بدخشان 
یک  از  را  تریاک  کیلوگرام  هشت  و  چهل  مقدار  نیز 
مواد  این  به  پیوند  در  کردند.  کشف  مسکونی  منزل 
نیز دو نفر بازداشت شده اند. افراد بازداشت شده قصد 

داشتند این مواد را به کابل منتقل کنند.
نیز  پکتیا  والیت  در  چرس  کیلوگرام  شش  و  پنجاه 
توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شده 
می شد،  نگهداری  مغازه  یک  در  که  مواد  این  است. 
در پیوند به آن کسی بازداشت نشده است. همین طور 
کشف  ننگرهار  والیت  در  هیرویین  کیلوگرام  هفت 
شده است. در پیوند به کشف این مواد، دو نفر بازداشت 

شده اند.

همان هایی  دروازه  به  دوباره  شکسته  گردن  با  می شود 
بر می گردد.  بود،  تفنگ کشیده  به روی شان  که روزی 
و  کردند  تسخیر  را  چهار آسیاب  طالبان  وقتی  چنان که 
حکمتیار مجبور به فرار شد، او از میان خرابه های کابل 
که خودش در ایجاد آن نقش سهمگین داشت، گذشت 
و دولت برهان الدین ربانی بی هیچ انتقام جویی راه فرارش 

را به شمال و از آنجا به ایران مساعد کرد. 
حکمتیار سال ها در سایه حکومت آخندها در ایران جیره 
ایران رفت، درفش  از  اما وقتی ورق برگشت و  خورد، 
با  را  برداشت و آنان  را  با ولی نعمت های خود  مخالفت 
به  کار  این  در  حکمتیار  سابقه  دانست.  مشابه  اسراییل 
گذشته های دور بر می گردد. او شاید از نخستین کسانی 
در  امریکا  استخباراتی  سازمان  کمک های  از  که  باشد 
پای قدرت های  بعدها وقتی  اما  زمان جهاد مستفید شد. 
دیگری چون چین، عربستان و کشورهای خلیج به جهاد 
امریکا  با  مخالفت  طبل  بر  حکمتیار  شد،  باز  افغانستان 
کوبید. بعد از توافقات بن وقتی حکمتیار نخواست و یا 
نتوانست خود را با روند جدید وفق دهد، تن به همکاری 
با طالبان داد و امریکا و دیگران را اشغالگر خواند. حاال 
که درفش داعش بلند شده است، حکمتیار یکبار دیگر 
داعشی می شود، تا مگر در سایه پرچم سیاه داعش بتواند 

برای خود هویتی کسب کند و به جایی برسد. 
حکمتیار دچار یک پارانویا است. او تصور می کند که 
خاطر  همین  به  است.  محبوب  افغانستان  مردم  میان  در 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  طبل  بر  هرچه 
نکرد.  ایجاد  جذبه ای  کشور  در  حرف هایش  نواخت، 
او می خواست با این کار برای خود هویت وطن پرستانه 
تازه  کابل  راکت باران  از  هنوز  مردم  حافظه   اما  بسازد. 
است.  تازه  پشاور  ترور های  از  مردم  هنوز حافظه  است. 
هنوز حافظه مردم از سگ زرداد زنده است. هنوز حافظه 
مردم از اسید پاشی بر روی دختران دانش آموز در قندهار 
و لوگر زنده است و بعید است که وجدانی در افغانستان 

این همه جنایت حکمتیار را فراموش کند.
شاید حکمتیار می داند که منفور است. شاید می داند که 
انسانی دیگر ناممکن است.  برای او برگشتن به زندگی 
شاید می داند که مسیری که او انتخاب کرده است، جاده 
یک طرفه است و ادامه اش نیز به ناکجاآباد می رود. کسی 
باشد.  منفور  دارد  دوست  حکمتیار  شاید  می داند  چه 
دوست دارد پیوسته در ذهن ها و قلب های دیگران مانند 
یک هیوال مجسم شود و همه از خوف افکار و رفتارش 
پیوسته او را سزاوار بدترین نام در تاریخ، سرگردان ترین 
پیشگاه خدای  منفورترین چهره در  وضع در سیاست و 
جز  چیزی  نیز  داعش  به  پیوستن حکمتیار  بدانند.  عادل 
این نیست. شاید حکمتیار می خواهد با پیوستن به داعش 
به میزان منفوریت خود در قلب ها و ذهن ها بیشتر بیافزاید 
و مثل کرم هایی که از غرق شدن در مرداب های کثیف 

لذت می برند، لذت ببرد.

محدود  از  یکی  بشود  شاید  را  حکمتیار  گلبدین 
بد شانس ترین سیاستمداران چهار دهه اخیر در افغانستان 
خواند. او با وجود گردانندگی یکی از سازمان یافته ترین 
مخوف ترین  و  جهاد  دوران  جهادی  نظامی-  احزاب 
کشور،  از  خارج  و  داخل  در  کشتار  و  ترور  دستگاه 
بزند.  تکیه  کابل  در  قدرت  اریکه  بر  نتوانست  هیچ گاه 
با حفیظ اهلل  نزدیک  تبانی  بار نخست وقتی حکمتیار در 
امین در صدد برچیدن نظام کمونیستی برآمد، روس ها با 
مداخله نظامی نه تنها دمار از روزگار امین و حواریونش 
کشیدند، بلکه آن توطیه سبب شد تا پای ارتش روس به 
افغانستان کشیده شود. بار دیگر شهنواز تنی، وزیر دفاع 
دولت داکتر نجیب اهلل وقتی می خواست از طریق کودتا 
نجیب را سرنگون کند و حکمتیار را به کابل بیاورد، نه 
با تنی چند  بلکه شهنواز تنی  ناکام ماند،  تنها آن کودتا 
همین  شدند.  فراری  پاکستان  به  هواپیما  یک  طریق  از 
گونه در هنگامه سقوط حکومت داکتر نجیب اهلل و قبل 
از ورود مجاهدین به کابل، شماری از فرماندهان نظامی 
به تسلیم دهی بخش هایی  تباری تصمیم  به دالیل  عمدتا 
اما  گرفتند،  حکمتیار  نیروهای  به  کابل  مهم  مراکز  از 
و  قلع  زودی  به  را  آن  جنبش  و  نظار  شورای  نیروهای 

قمع کردند. 
بعد از ورود مجاهدین به کابل، حکمتیار قرار شد در پی 
یک توافق سیاسی به عنوان صدراعظم وارد کابل شود، 
اما دیری نپایید که حکمتیار پست صدارت را نه پسندید 
و دوباره فراری شد. تالش ها برای پیوستن او به حکومت 
در زمان حامد کرزی نیز پی گرفته شد. حواریون سابق 
کم  کرزی  حامد  اطراف  در  شمارشان  که  حکمتیار 
نبودند، پیوسته در تالش صاف کردن راه برای حکمتیار 
بودند. اما بازهم شانس یاری نکرد و حکمتیار نتوانست 

وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  کابل:  8صبح، 
امور داخله اعالم کرده که ده ها کیلوگرام مواد مخدر 
در نقاط مختلف کشور کشف و همچنین چند قاچاقبر 

بازداشت شده  اند.
منسوبین  که  می گوید  اعالمیه ای  انتشار  با  اداره  این 
در  داخله  امور  وزارت  موادمخدر  با  مبارزه  معینیت 
جریان چهار عملیات در والیات زابل، بدخشان، پکتیا 
و ننگرهار، صدها کیلوگرام موادمخدر را کشف و چند 

قاچاقبر را بازداشت کرده اند.
این اداره می افزاید که در ساحه پوسته تالشی خرواریان 
توسط  خام  چرس  کیلوگرام   305 مقدار  زابل  والیت 
پولیس مبارزه با موادمخدر کشف و ضبط شده است. 
این مواد در داخل یک عراده واسطه نقلیه جاسازی شده 
بود و قرار بود به مرکز کشور انتقال یابد. در ارتباط به 

حتی  حکمتیار  گلبدین  می گویند 
حاضر نبود قدم به این جهان بگذارد. 
گذاشته  شرط  خانواده  اعضای  برای 
حکومت  یک  برایش  اگر  که  بود 
جهان  به  می دهند،  ترتیب  موقت 
آ   « ویتامین  به  دوباره  اال  و  می آید 
اعضای  نمی دانیم  می شود.  تبدیل   «
فقط  گفت.  چه  ایشان  به  خانواده 
می دانیم که ایشان متاسفانه به ویتامین 
ایشان  که  کلمه ای  اولین  نشد.  تبدیل 
مابوم  بوم«  »ابوم بوم،  هم  گرفت  یاد 
»حکومت  همان  ترجمه اش  که  بود 
داوود  حکومت  با  می شود.  موقت« 
موقت  حکومت  تا  بود  درستیز  خان 
حکومت  زمان  در  بدهد.  تشکیل 
تغیر  گلبدین  فرمایش  کمونیست ها، 
آنوقت  دولت  که  می گفت  و  نکرد 
از بین برود و بجایش حکومت موقت 
تشکیل شود. بعد که مجاهدین پیروز 
حکومت  صدراعظم  خودش  و  شد 
انتخاب شد، هروقت از شلیک راکت 
اول  می گفت  می کرد،  پیدا  فرصت 
حکومت موقت تشکیل شود، بعدش 
انتخابات شفاف برگزار شود. در زمان 
حکومت طالبان، در حکومت موقت 
تمام  و  انتقالی  حکومت  در  جدید، 
گلبدین  امروز  به  تا  بعدش  سال های 
خود  موقت  حکومت  خواسته  از 

نگذشته. 
مطمین باشید اگر روزی در افغانستان 
حکومتی تشکیل شود که در آن خود 
فاروق  باشد،  رییس جمهور  گلبدین 
وردک وزیر معارف باشد، ارغندیوال 
الدین هالل  باشد، قطب  اقتصاد  وزیر 
خان  محمد  انجنیر  باشد،  صدراعظم 
باشد،  اجرایی  ریاست  اول  معاون 
کریم خرم رییس دفتر رییس جمهور 
و  باشد  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  و 
والی  والیت  شانزده  در  حزب  این 
آن  کارمندان  نیمی از  و  باشد  داشته 
بازهم  اسالمی باشد،  حزب  از  دولت 
و  می کند  قیام  دولت  علیه  گلبدین 
خواهد  موقت  حکومت  تقاضای 
صرفنظر  حکمتیار!  آقای  نکن  کرد. 
از حکومت موقت که ما هنوز از شما 
قرضداریم، شما دیگر چه خواسته اید 
که در افغانستان به آن نرسیده اید؟ شما 
اگر گوشه پیراهن سازمان های بیرونی 
ما حاضریم سر فرصت  را رها کنید، 
برای شما یک حکومت موقت ترتیب 

کنیم. فقط شما موقتا آدم شوید. 

یک حکومت موقت
 قرضدار

دای چوپانی

حکمتیار و خیال باطل اقتدار

بازداشت چند قاچاقبر مواد مخدر در کشور

 فریبرز آهنگر
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 منبع: دیپلومات
 برگردان: یحیا سرپلی

امکان تمدید مذاکرات 
ایران و ۱+۵ مطرح است

رهبری  به  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  با 
سپتامبر  ماه  در  اشرف غنی  رییس جمهور 
بی پیشینه ای  بهبود  پاکستان  با  روابط   ،2014
را شاهد بود و امید گفتگوهای صلح با طالبان 

افغان هم افزایش یافت.
ماه ها بعد در اواسط ماه جون 2015 نامه غنی 
به مقام های پاکستانی، نشان آشکاری بود که 
رییس جمهور  است.  آمده  سر  به  وی  صبر 
خواست  پاکستان  از  نامه اش  در  افغانستان 
یا  بیاورد  مذاکرات  میز  به  را  افغان  طالبان  یا 
پناهگاه های طالبان را در پاکستان از بین ببرد. 
داد  سه هفته ای  ضرب االجل  پاکستان  به  غنی 
حکومت  با  واحد  موضع  به  را  خود  تعهد  تا 
گرچند  کند.  اثبات  طالبان  علیه  افغانستان 
عمل  کدام  که  نمی رسد  به نظر  زمان  آن  از 

معناداری از پاکستان دیده شده باشد. 
که  داد  نشان  فوق العاده ای  اعتماد  ابتدا  غنی 
افغانستان،  با  پاکستان  اعالم نشده«  »جنگ 
درگیر  افغانستان  ضد  بر  جنگ  به  را  طالبان 
منافع  برای  حکومت  دو  اگر  و  است  کرده 
آخراالمر  منازعه  این  کنند،  کار  مشترک 
حل خواهد شد. حال آن که این شیوه تفکر، 
به وجود  را  افغان  سیاسی  نخبه های  انتقاد 
اما  و  خواندند  سادگی  را  فکر  این  که  آورد 
پاکستان از آن استقبال کرد و وعده سپرد که 

به تالش های صلح کمک کند.
مشاور  عزیز،  سرتاج  جون   22 تاریخ  به 
در  عمده  پیشرفت  پاکستان،  نخست وزیر 
را  ماه  چند  ظرف  در  افغانسان  صلح  روند 
دیدار  که  کرد  ادعا  عزیز  خواند.  امکان پذیر 
سه عضو شناخته شده طالبان- مال عبدالجلیل، 
مالعبدالرزاق-  و  رحمانی  حسن  محمد  مال 
صلح  عالی  شورای  با  چین  ارومچی  در  را 
و  داده اند  ترتیب   2015 می  ماه  در  افغانستان 
در  طرف  دو  بین  مشابهی  نشست  که  گفت 

آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. 
با این همه وقتی ادعای عزیز درباره پیشرفت 
در روند صلح افغانی با پاسخ راست و صریح 
توانایی  تعهد/  شد،  مواجه  افغان  طالبان 

که  غربی  مقام  یک  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
نخواست نامش ذکر شود، اعالم کرد ایران خواستار رفع 
تحریم های شورای امنیت علیه برنامه موشکی خود است. 
تمایلی  چنین  غربی  طرف  »اما  گفت:  غربی  مقام  این 
قبول درخواست  نیز  مقامات غربی  از  ندارد.« یکی دیگر 

ایران را »غیرممکن« ارزیابی کرد.
خبر  این  صحت  ایران  مقامات  گزارش  همین  اساس  بر 
نامش  نخواست  که  ایرانی  مقام  یک  کرده اند.  تایید  را 
»ایران  با خبرنگاران در وین گفت:  ذکر شود در گفتگو 
برنامه  بر حقوق خود اصرار دارد و می گوید رفع تحریم 
همزمان  باید  بالستیک(  )موشک های  ایران  موشکی 
به  شود.«  انجام  ملل  سازمان  تحریم های  دیگر  رفع  با 
گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک منبع نزدیک به تیم 
و  »اختالفاتی جدی«  از  نشست  این  از  پس  مذاکره کننده 
منبع  این  داد.  خبر  طرف  دو  جدی«  »عزم  حال  عین  در 
جدی  اختالف ها  که  داد  نشان  امروز  »مذاکره  گفت: 
است ولی عزم طرفین هم برای حل اختالف جدی است.« 
ایسنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیات مذاکره کننده ی 
از  مذاکرات وزرای خارجه صبح سه شنبه  داد  ایران خبر 
پایان  سر گرفته خواهد شد. براساس این گزارش پس از 
هتل  چین  و  روسیه  خارجه  وزرای  گذشته،  شب  نشست 
ضرب االجل  حالی  در  کردند.  ترک  را  مذاکرات  محل 
نظر  در  سرطان   16 سه شنبه  نیمه شب  مذاکرات  نهایی 
کاخ  سخنگوی  ارنست،  جاش  که  است  شده  گرفته 
اتمام  برای  شده  گرفته  نظر  در  موعد  کرد  اعالم  سفید، 
مذاکرات اتومی در وین می تواند تغییر کند. او در پاسخ 
به این سوال که آیا دولت امریکا انتظار دارد مذاکرات از 
نمی گویم  مرحله  این  »در  گفت:  رود،  فراتر  مقرر  مهلت 
امکان پذیر  قطعا  می گویم  دارد...  وجود  انتظاری  چنین 

است.«
ملزم  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  باراک  این همه  با 
آن  به  دستیابی  صورت  در  را  ایران  با  نهایی  توافق  است 
در  دهد.  قرار  کنگره  اختیار  در  سرطان   18 پنج شنبه  تا 
بررسی آن خواهد  برای  ۳0 روز زمان  این حالت کنگره 
در  آن  اکثریت  که  کنگره  صورت  این  غیر  در  داشت. 
بررسی  برای  دارد،  قرار  امریکا  جمهوری خواهان  اختیار 
می تواند  که  گرفت  خواهد  وقت  روز   60 نهایی  توافق 
در  تحریم ها  از  یک  هیچ  که  چرا  باشد  مشکل آفرین 
لغو  است  متن  مرور  مشغول  کنگره  که  زمانی  مدت 

شد. نخواهند 
آیت اهلل  ویژه  به  ایران  مقامات  که  است  حالی  در  این 
تحریم ها  فوری  لغو  بر  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای، 
مذاکرات  نیست  مشخص  هنوز  حالی  در  می کنند.  تاکید 
به  جون  ماه   ۳0 این  از  پیش  که  یابد  خاتمه  سه شنبه  روز 
شده  گرفته  نظر  در  مذاکرات  نهایی  ضرب االجل  عنوان 
سه شنبه  روز  به  هفته ای  یک  تمدید  با  تاریخ  این  بود. 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  اسماعیلی،  محمد  شد.  منتقل 
تمدید  ایسنا،  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  ایران،  مجلس 
به  را  توافق  در  قطعی  نتیجه  به  نرسیدن  و  مذاکره  زمان 

"زیاده خواهی طرف غربی" دانست. دلیل 
هیات آژانس بین المللی انرژی اتومی که بامداد یک شنبه 
ایران  کارشناسان  با  مشترک  جلسات  در  شرکت  برای 
وارد تهران شده بود، بامداد سه شنبه ایران را ترک کرد. 
سازمان  سخنگوی  کمالوندی،  بهروز  ایرنا  گزارش  به 
انرژی اتمی ایران، سفر این هیات به تهران در فاصله چند 
روز پس از سفر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی 
ارتقا  برای  طرفین  جدی  عزم  »نشان دهنده  اتومی،  انرژی 
امیدواری  اظهار  با  وی  دانست.  همکاری ها«  بخش  اثر 
ایران  آمادگی  از  پیشرو«  سازنده  مسیر  »تداوم  به  نسبت 
چارچوب  در  آژانس  با  مشترک  همکاری  تداوم  برای 

نهاد سخن گفت. این  مقررات عمومی 

و  طالبان  بین  گفتگوها  تسهیل  برای  پاکستان 
کابل دچار تردید و شک گردید.

را  ارومچی  دیدار  قطر  در  طالبان  هیات 
گفتگوهای  خواستار  و  کرد  تکذیب 
و  قطر  اسلو،  در  افغان  مقامات  با  غیررسمی 
آن ها  که  گفت  و  شد  عربی  متحده  امارات 
خود مستقیما اقدام به این دیدارها کرده اند و 

نه از طریق طرف سومی.
قطر  هیات  سوی  از  ارومچی  گفتگوهای  رد 
گروه های  دارد  احتمال  که  معناست  این  به 
دیگری از طرف طالبان در نشست های اخیر با 
مقام های افغان دخیل بوده اند: یک دیدار که 
دیگری  دیدار  و  شد  تایید  پاکستان  سوی  از 
هم چنین  گفته  این  شد.  انجام  مستقالنه  که 
اشاره به این دارد که پاکستان در تالش است 
تا نشست های این گروه را در چین و تسهیل 
به  را  افغانستان  حکومت  با  صلح  گفتگوهای 
این  اگر  قطر مخدوش کند.  هیات  سرپرستی 
باشد، تالش جدیدی از سوی  حرف درست 
درون  معین  عناصر  آوردن  برای  پاکستان 
حاشیه  به  و  گروه  این  باالی  سطح  به  طالبان 
تعهدی  این  بود.  خواهد  دیگران  کشاندن 
پاکستان  از  آن  در جستجوی  غنی  که  نیست 

است.
سیاسی  سیستم  در  شده  جدا  طالبان  اشتراک 
ممکن  خشونت  کردن  محکوم  و  افغانستان 
نافع  حدی  تا  افغانستان  حکومت  برای  است 
میدانی  توانایی های  که  است  ممکن  و  باشد 
که  نیست  ممکن  اما  کند.  متاثر  را  این گروه 
چنان که  کند  تامین  کشور  این  در  را  ثبات 
مخالف  طالبان  گروه  درون  در  غالب  نیروی 
ایاالت  حضور  با  صلح  گفتگوهای  نوع  هر 
افغانستان  در  ناتو  نیروهای  و  امریکا  متحده 
دیدار  در  را  موضوع  این  قطر  هیات  است. 
افغان، واضح  با مقام های  غیررسمی اخیرشان 

ساختند.
که  است  ضرور  افغانستان  حکومت  برای 
بیاورد  به میز مذاکره  پاکستان تمام طالبان را 
یا تدابیر شدیدی برای از بین بردن پناهگاهای 

آن ها در خاک خود اتخاذ کند. اما حکومت 
پاکستان ادعا دارد که نفوذ محدودی بر طالبان 
دارد. دستیار ویژه صدراعظم پاکستان، طارق 
فاطمی به تاریخ 16 جون آشکارا پذیرفت که 
انتخاب و  را  افراد طالبان  »نمی تواند  پاکستان 
آن ها را پشت میز بنشاند و آن ها را مجبور به 

امضای قرارداد مشخصی کند.«
غنی چین را به روند صلح آورد تا پاکستان را 
تهدیدی  به حیث  را  طالبان  تمام  تشویق کند 
واضح  چه  آن  کند.  محسوب  منطقه  برای 
طالبان  بازگشت  مخالف  چین  که  این  است 
صلحی  معامله  طرفدار  چین  است.  قدرت  به 
و  خشونت  محکومیت  با  طالبان  که  است 
سیستم  در  افغانستان  اساسی  قانون  پذیرش 
سیاسی این کشور اشتراک کنند. برای چین، 
بالقوه  تهدیدهای  با  مقابله  صلح،  مذکرات 
رضایت  اما  افغانستان اند  از  ایغور  شبه نظامیان 
بین  میانجی گری  برای  چین  ادعای  مورد 
حکومت  و  پاکستان  سوی  از  طالبان  گروه 
هیات  گرفتن  نادیده  و  شد،  مطرح  افغانستان 
قطر به نظر می رسد که بیشتر توسعه روابط بین 

دو کشور باشد.
پاکستان ادعای غنی برای یک »جنگ اعالم 
بین همسایگان را رد کرده و استدالل  نشده« 
و  افغان هاست  با  طالبان  جنگ  که  کرده 
افغان ها  خود  با  آن  حل  مسوولیت  بنابراین 
برخی  در  که  است  ممکن  طالبان  می باشد. 
با  بیایند.  برابر حکومت غنی کوتاه  موارد در 
این همه، آن ها هنوز خواستار به صفر رسیدن 
اصالح  تقاضای  و  هستند  خارجی  سربازان 
این  درنظرداشت  با  دارند.  را  اساسی  قانون 
سرمایه گذاری  که  دریافته  اکنون  غنی  مساله 
صادقانه روی پاکستان، ممکن است که راهی 

به جلو برای ثبات افغانستان نباشد. 
سفر  افغانستان  داخله  وزیر  گذشته  هفته 
حمله  علت  به  را  پاکستان  به  تنظیم شده اش 
آن  در  که  افغانستان  پارلمان  بر  انتحاری 
سازمان  افغانستان،  استخبارات  سازمان 

آی اس آی را دخیل دانست، لغو کرد.

دیوار اعتماد غنی به پاکستان فرو می ریزد
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برای  غنی  ادعای  پاکستان 
بین  نشده«  اعالم  »جنگ  یک 

و  کرده  رد  را  همسایگان 
با  طالبان  جنگ  که  کرده  استدالل 

مسوولیت  بنابراین  و  افغان هاست 
می باشد.  افغان ها  خود  با  آن  حل 
برخی  در  که  است  ممکن  طالبان 

غنی  حکومت  برابر  در  موارد 
آن ها  همه،  این  با  بیایند.  کوتاه 
رسیدن  صفر  به  خواستار  هنوز 

تقاضای  و  هستند  خارجی  سربازان 
دارند.  را  اساسی  قانون  اصالح 
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کتورهستهایدرپاکستانمیسازد اوباما:امریکاجنگبرضدداعشراشدتمیبخشدچیندورا

کرد وزیرخارجهروسیه:ازسالحاتومیاستفادهخواهیم

پـروگرام غـذایی جهان
دفـتر مـرکزی کـابل

آگـهي داوطلبی برای فروش اجناس مستعمل دفتري و وسایل الکترونیکی
دفتر پروگرام غذائی جهان ملل متحد )WFP( در ¬کابل یک تعداد وسایل 
مستعمل دفتری و الکترونیکی  از قبیل میـز و چـوکی، کمپیوترهای لپ تاپ، 
برق(،  )ذخیره کننده  یوپي اس  یخچال ها،  مخابره،  وسایل  موبایل،  سیت های 
دفتری  داغمه  لوازم  غـیره  و  الری  نوع  نقلیه  واسطه  متوسط،  جـنراتورها 

خویش را از طریق داوطلبی در معرض فـروش می گذارد.
از  می توانند  باشند  داشته  را  داوطلبی  در  اشتراک  خواهش  که  عالقمندان 
تاریخ ۲۱ الی ۲۳ سرطان سال جاری که مصادف با ۱۲ الی ۱۴ جوالی  سال 
۲۰۱۵   )از روز یکشنبه الی سه شنبه( دربین ساعات ۹ قبل از ظهر الی ۲ بعد از 
ظهر از گدام های پروگرام غذایی جهان واقع قصبه جوار ریاست خانه سازی، 

عـقب میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدن نمایند.
شرط نامه از محل اجناس بدست آورده می توانند تـضمـین اخـذ نمی گردد.

شماره تماس فـقط در صورت ضرورت: جمیل خاموش ۰7۰6۰۰۴۹۱۹

مانیتور،  ساینس  گزارش  به  کابل:  8صبح، 
پاکستان به ساختن دو راکتور هسته ای توسط چین 
این  در شهر ساحلی، کراچی توافق کرده است. 
سرمایه گذاری  برای  موقعیت خوب  به دلیل  شهر 
و این که از شهرهای بزرگ پاکستان است، چراغ 
سبزی برای چین می باشد. چین قرار است تا دو 
مرکز هسته ای را در 15 مایلی این شهر در کنار 
ساحل بسازد. آگاهان مسایل هسته ای پاکستان و 
قبال  راکتوری  چنین  این که  به دلیل  مدنی  فعاالن 
در پاکستان ساخته نشده است و موقعیت آن در 
کنار ساحل می باشد نگران اند.روی عملی شدن 
این پروژه ها در اواخر ماه جون موافقت صورت 
صورت  آن  از  بعد  موافقت  این  است.  گرفته 
از  ایالت  این  زیست  محیط  اداره  که  گرفت 

بی خطر بودن آن اطمینان داد.
باره  در  هسته ای  مسایل  آگاهان  دیگر  سوی  از 
به گفته آن ها  اعتراض دارند.  این مراکز  ساخت 
این مراکز که در جریان پنج سال توسط شرکت 
خصوصی  شرکت های  و  چین  هسته ای  ملی 
پاکستان اعمار خواهد شد، با کمبود استندردهای 
بین المللی همراه بوده و خطر را متوجه باشندگان 
های  استندرد  اساس  به  کرد.  خواهد  منطقه 
کمیسیون تنظیم هسته ای امریکا، جای که مراکز 
هسته ساخته می شود، نفوس منطقه باید کم باشند. 
نفر زندگی  از 500  بیش  مایل مربع  یعنی در هر 
نکنند. در حالی که این رقم جمعیت در کراچی 
به مراتب زیاد است یعنی در هر مایل مربع 6450 
نفر زندگی می کنند. این امکان نیز وجود دارد که 
بعد از ساختن مراکز هسته ای جمعیت آن افزایش 

پیدا نماید.
مشکالت  با  که  شریف  نواز  حکومت  اخیرا، 

آژانس  گزارش  به  کابل:  8صبح، 
اوباما  رییس جمهور  پرس،  فرانس 
گفته است، ایتالف به رهبری امریکا، 
جنگ برضد گروه داعش را  شدت 
هشدار  اوباما  باراک  اما  بخشد.  می 
زمان  داعش  برضد  جنگ  که  داد 
طوالنی را در برخواهد گرفت. اوباما 
خطاب به رسانه ها گفت در هماهنگی 
نظامی  ارشد  افسران  و  پنتاگون  با 
گروه های  بردن  بین  از  قسمت  در 
و  سوریه  از  بخش های  که  افراط گرا 
عراق را دست دارند تالش نمایند. در 
هفته اخیر گروه داعش در رقه مورد 
به  هوایی  ایتالف  سنگین  مان  بمبارد 
رهبری امریکا قرار گرفت. اوباما در 
جمع خبر نگاران گفت: »ما به مبارزه 
خود بر ضد گروه تروریستی داعش 
در سوریه شدت بخشیده ایم. عملیات 
ادامه  این گروه  بر ضد  نیز  ما  هوایی 
تا  می کنیم  تالش  ما  یافت.  خواهد 
تمویل  آن  از  داعش  که  را  منابع 

می شود مورد هدف قرار  دهیم.«
این  »ما رهبران  افزود:  اوباما  هم چنان 
گروه و زیرساخت های شان را از بین 
مردم  سوریه  از  داعش  برد.  خواهیم 
جهان را مورد تهدید قرار داده است.« 
به گفته اوباما این کار زمانی طوالنی 
در  داعش  گرفت.  خواهد  بر  در  را 

روسیه  خارجه  وزیر  کابل:  8صبح، 
خود  از  دفاع  در  روسیه  است،  گفته 
استفاده  اتومی  سالح  از  متحدانش  و 
خواهد کرد. به قول او سیاست نظامی 
روسیه تهدیدی را متوجه کشور های 
مقام  این  به گفته  کرد.  نخواهد  دیگر 
از  حالت  دو  در  کشورش  روسی 
گرفت.  خواهد  کار  هسته ای  قدرت 
که  حالی  در  است  کرده  تاکید  او 
اتومی  سالح  از  استفاده  حق  روسیه 
اما  می دارد  محفوظ  خویش  بری  را 
در پاسخ به کسانی که بر ضد روسیه 
سالح اتومی استفاده کنند و یا به این 
کشور تجاوز نموده و ملت روسیه را 
مورد تهدید قرار دهد از این سالح ها 

کار خواهند گرفت.
میخایل  واک،  ولیو  گزارش  به 

به نظر  است،  مواجه  انرژی  بخش  در  زیادی 
انرژی  بودجه  مساله  روی  این  از  بیشتر  می رسد، 
که  است  شهری  کراچی  نماید.  تمرکز  پاکستان 
20 میلیون جمعیت دارد. این شهر با کمبود انرژی 
مواجه است. ماه گذشته بیش از 1000 تن به دلیل 
گرمی بیش از حد، جان دادند. مردم این شهر به 

شدت به برق نیاز دارند. 
چین تنها کشوری است که برای ساختن راکتور 
نمونه  است.  شده  حاضر  پاکستان  برای  هسته ای 
راکتوری که در کراچی ساخته خواهد شد نمونه 
چین  در  آن  نقشه  قبال  که  است   1000-ACC
ریخته  شده است. رییس جمهور چین شی جینگ 
تعهد  پاکستان  از  دیدارش  نخستین  در  پینگ 
زیرساخت ها،  بخش  در  دالر  میلیارد   45 تا  سپرد 
در  نماید.  سرمایه گذاری  انرژی  و  ترانسپورت 
پاکستان  تا  سپرد  تعهد  چین  میالدی   1990 دهه 
را در بخش توسعه برنامه اتمی بعد از آن که هند 

آزمایش هسته ای انجام داد کمک کند.

مناطق زیادی از عراق و شام مرتکب 
بخش  در  بویژه  زیاد  خشونت های 
ملکی گردیده است. اوباما گفت: »به 
گزارش آژانس فرانس پرس، از زمان 
ایتالف  هوایی  های  عملیات  آغاز 
هوای  حمله   5000 از  بیش  تاکنون 
برضد گروه داعش انجام شده است. 
تروریست  هزاران  حمالت  این  در 
داعش و به شمول فرمانده ارشد این 
هم چنان  است.«  رفته  بین  از  گروه 
نیاز  عراقی  نیروهای  که  گفت  اوباما 
هوایی  حمالت  دارند.  آموزش  به 
که  شد  آغاز  زمانی  رقه  در  ایتالف 
داعش 25 سرباز سوری را در منطقه 
گروهی  توسط  پالمیرا  تیاتر  تاریخی 

از نوجوانان اعدام کرد.

هسته ای  کنرول  رییس  یولنایوف 
روسیه گفته است این کشور هیچ گاه 
بیرون  دنیای  متوجه  را  تهدیدی 
نخواهد کرد. به گفته یولیانوف، روسیه 
در پایان سال 2014 میالدی دکتورین 
برگزیده است.  را  نظامی خود  جدید 
بر اساس سیاست جدید نظامی روسیه، 
برای  تهدید  بزرگ ترین  ناتو  توسعه 
روسیه  اما  می آید.  حساب  به  روسیه 
در این باره گفته است که این کشور 
که  دارد  رسی  دست  سالح های  به 
آن  یابی  رد  از  ناتو  ماهواره های 
نیز  اوکراین  اخیر  حوادث  عاجز اند. 
نشان داده است که ناتو و کیف برای 
مقابله با روسیه اماده گی می گیرند و 
در جانب مقابل روسیه نیز عین کار را 

انجام می دهد.

گذشته،  سال  یک  »در  گفت:  اوباما 
ما  موثر  همکاری  که  شد  ثابت 
ساخته  روبرو  شکست  به  را  داعش 
که  زمانی  قبل   سال  یک  است.« 
به  را  عراق  از  زیادی  مناطق  داعش 
و  امریکا  آورد،  در  خود  تصرف 
افراط گرایی  برضد  مبارزه  متحدانش 
را با ایتالف عملیات های نظامی آغاز 
کردند. مصرف اوسط ایتالف روزانه 
9.2 میلیون دالر بوده است و ایتالف 
دالر  میلیارد   2.91 کنون  تا  متذکره 
است.  داشته  هزینه  جون  ماه   18 تا 
 450 که  گفت،  پنتاگون  گذشته  ماه 
برای  را  امریکایی  اضافی  سرباز 
عراقی  سربازان  به  کمک  و  مشوره 

فرستاده است.

اگرچه، روسیه نیز خود را تنها درگیر 
اوکراین نکرده و در مواردی جهان را 
تهدید  خویش  هسته ای  سالح های  با 
هواپیماهای  کشور  این  است.  کرده 
کشتی های  اطراف  در  را  جنگی اش 
سیاه  دریای  در  امریکا  و  ناتو  جنگی 
به  نیز  ناتو  است.  آورده  در  پرواز  به 
کشور های  در  نیروهایش  استحکام 
کشتی های  و  شرقی  اروپای  بالتیک، 
پرداخته  سیاه  دریای  در  جنگی اش 
این  در  نیرو   40000 افزایش  است. 
محسوب  ناتو  تحرکات  از  نیز  حوزه 
ناتو  کشورهای  به  امریکا  می شود. 
را  آن ها  که  است  سپرده  وعده 
هوایی  لوژیستیک  بخش های  در 
همکاری  اطالعات  جمع آوری  و 

خواهد کرد.

8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af
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