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کشته و زخمی شدن 29 نفر
در یک مراسم عروسی در بغالن

رمه های شهرنشین 

الت متحده درافغانستان: میراث ایا

طالبان در جستجوی برگشت به 
جریان اصلی سیاست
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رسی  اعزام هیاتی به منظور بر
حادثه بدخشان
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زشگاه هرات  رقص سلما در ور

ییس دادگاه عالی معرفی شد سید یوسف حلیم به عنوان ر

کرد. کار  رسما آغاز به 
در  کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی 
دادگاه  جدید  رییس  معرفی  مراسم 
قانون  تطبیق  و  مراقبت  عالی، 
رییس  مسوولیت  نخستین  را  اساسی 
می گوید  کرده  توصیف  عالی  دادگاه 
عالی  دادگاه  بدون  جمهوری  ریاست 
قانون  باهیبت  و  بادرایت  باصالبت، 

کرده نمی تواند. اساسی را تطبیق 
رییس جمهور غنی به مسووالن دادگاه 
که وی و حکومت  عالی اطمینان داده 
که دادگاه عالی  از تالش های اصالحی 
پشتبانی  و  حمایت  دارد  رویدست 

کرد. کامل خواهند 
رییس جمهور غنی می گوید: »امیدوارم 
وجدان  و  درایت  با  کشور  قضات  که 
ک تصامیم خویش را اتخاذ نمایند.« پا

حلیم  سیدیوسف  همین حال،  در 
رییس جدید دادگاه عالی نیز از رییس 
تحقق  زمینه  در  تا  خواسته  جمهور 
کمیت قانون و دسترسی به عدالت  حا
که  کرده  کید  تا او  کند.  کمک  را  وی 
»هیچ گونه«  از  عدالت  تطبیق  زمینه  در 
کرد. آقای حلیم  تالشی دریغ نخواهد 
که در برابر فساد در نهادهای  وعده داد 
صادقانه  مبارزه  عدلی  و  قضایی 

خواهد داشت.
سیدیوسف حلیم پیش از این به عنوان 
کار می کرد. او  سرپرست وزارت عدلیه 
اخیرا در جمع چند نفر دیگر به عنوان 
عضو شورای عالی دادگاه عالی جهت 
اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان 
معرفی شد. آقای حلیم توانست از این 

مجلس رای تایید بدست بیاورد.

که  حلیم  سیدیوسف  کابل:  8صبح 
اخیرا به عنوان یکی از اعضای شورای 
دادگاه عالی توسط مجلس نمایندگان 
عنوان  به  بود،  گرفته  قرار  تایید  مورد 
کار  به  آغاز  رسما  دادگاه  این  رییس 

کرد.
ریاست  فرمان  یک  طی  حلیم  آقای 
جمهوری به عنوان رییس دادگاه عالی 
با  حلیم  یوسف  است.  شده  معرفی 
دادگاه   رییس  عنوان  به  معرفی اش 
عالی، پس از ادای مراسم تحلیف در 
حضور رییس جمهور و رییس اجراییه 
گذشته  در ارگ ریاست جمهوری، روز 

تهدیدات نوظهور امنیتی
کاوی قرار گیرد و هم زمان  در صورتی که عوامل افزایش ناامنی ها به گونه دقیق مورد وا
که امسال آغاز  که هراس افگنان در جنگ شدیدی  گرفته شود  این واقعیت در نظر 
که نیروهای امنیتی کشور  کرده اند، به اهداف خود نرسیده اند، آنگاه می توان پی برد 
در انجام ماموریت های بایسته خود ضعف نشان نداده اند. آیا هراس افگنان طالب 
قرار  جنگ  این  فصل  یافتن  پایان  حال  در  کنون  ا که  امسال شان  بهاری  جنگ  در 

کرده بودند، رسیدند؟ پاسخ با قاطعیت نخیر است. که تعیین  داریم، به اهدافی 
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زی زدایی از دولت  کر
در  حامیانش  و  او  به  وفادار  مختلف  شبکه های  که  می کرد  فکر  او  شاید 
درون دولت در درازمدت به او وفادار می مانند و سران حکومت وحدت 
ملی از آن جایی که خودشان را مدیون او می دانند، این شبکه ها را متالشی 
کرزی زدایی  که دیده می شود ورق برگشت و سیاست  نمی کنند. اما طوری 
در  اجرایی،  رییس  و  رییس جمهور  که  می رسد  نظر  به  چنین  شد.  آغاز 
ندارند. شاید  با هم  اختالفی  از دولت، هیچ  کرزی زدایی  اجرای سیاست 
کرزی نگران درانی ها هم باشد. در حال حاضر هیچ چهره مشهور  حامد 

درانی و مربوط حوزه قندهار در حکومت وحدت ملی حضور ندارد. 4

5 ACKU



زنگ اول


در  ارزش ها  و  اخالق  که  داد  نشان  بغالن  حادثه 
بچه بازی  دیگر  است.  رسیده  زوال  به  این سرزمین 
این جامعه عیب نیست. شرم  و رزایل مانند آن، در 
مفهوم غریبی است و جامعه هیچ نوع حصار محافظتی 
و  شهرها  خانه ها،  صرف  بحران  و  جنگ  ندارد. 
زمین های کشاورزی را ویران نکرده است. جنگ خان 
است.  زوال  به  جامعه  این  در  را  اخالق  مانسوز،  و 
سرکشیدن  علنی،  دزدی های  اداری،  گسترده  فساد 
قصرها و انباشت پول های نامشروع، همه نشانه های 
شهروندی  هیچ  امروز  است.  درجامعه  اخالق  زوال 
مهمانی ها و ختم های قرآن مقام های فاسد را تحریم 
و  پسران  تجملی  عروسی های  هیچ کسی  نمی کند. 

دختران آنان را تحریم نمی کند. 
هر محفلی که آنان برگزار می کنند بیشتر دعوت شدگان 
این  دعوت های  کسی  کم تر  می کنند.  شرکت  آن  در 
مقام ها و فرماندهان فاسد را رد کرده است. آنچه که 
است  نتوانسته  نیز  می شود  خوانده  مدنی  جامعه 
بچه بازی  و  دزدی  فساد،  ضد  بر  مردمی  موج های 
هیچ  در  و  تکریم می شوند  بچه بازها  کند.  راه اندازی 
را  »بچه باز«  مردم  که  است  نشده  دیده  روستایی 
برانند. غیر از زوال اخالق هیچ نام دیگری نمی توان 

بر این وضعیت نهاد. 
آنانی که خودشان را متولی دین درجامعه می دانند و 
مدعی اند که فکر و عمل مردم را جهت می دهند نیز به 
این موارد نمی پردازند. برای بیشتر مالهای مساجد 
پنجابی پوشیدن دختران زشت تراز بچه بازی عده ای 
از فرماندهان است. برای آنان گشت و گذار خارجی ها 
قبیح تر ازدزدی از بیت المال و قاچاق هیروین است. 
مسجد و مال تا حال موفق نشده اند، فساد اخالقی را 
از روستا ها برچینند. آیا بزرگ ترین تهدید برای بقای 
اخالقی یک جامعه قتل انسان ها و بچه بازی است یا 

پخش موسیقی خارجی در رسانه های تصویری؟ 
متاسفانه که پدیده بچه بازی در برخی از والیات سابقه 
تاریخی دارد. این پدیده معلول مستور بودن زنان و 
فقر فرهنگی است. در برخی از روستا پسران را به 
دخترانه  لباس  آنان  به  می کنند،  بدل  جنسی  بردگان 
فرماندهان  می رقصانند.  محافل  در  و  می پوشانند 
و جنگ  بحران  در جریان  که  دیکاتورهای  و چوچه 
می کنند  بچه بازی  آورده اند،  دست  به  قدرت  و  پول 
ودر کشمکش برای تصاحب یک برده جنسی مردم 
خیلی  روستا ها  از  برخی  در  بچه بازی  می کشند.  را 
علنی و آشکار انجام می شود. بسیاری از فرماندهان 
و پول داران بچه باز، مورد حمایت مقام های محلی هم 

هستند. 
به  جرم  به  را  هیچ کسی  حال  تا  افغانستان،  محاکم 
نکرده  محکوم  مجازات  به  پسر،  یک  گرفتن  بردگی 
موضوع  این  به  اصال  هم  حکومت  سران  است. 
نپرداخته اند. هیچ یک از سران حکومت هم به صورت 
علنی در مورد این مشکل، برای مردم سخن نگفته اند. 
حادثه بغالن نشان داد که اگربه این مشکل پرداخته 
بزرگ تر  تراژیدی های  خلق  امکان  آینده  در  نشود، 
پسران  کسانی که  با  حکومت  باید  است.  متصور 
برخورد  می کشانند،  جنسی  بردگی  به  خوردسال 
قانونی کند. این اشخاص و افراد باید محاکمه شوند. 
عامالن رویداد بغالن هم باید علنا محاکمه شوند. هیچ 
مصلحت سیاسی نباید مانع محاکمه شدن آنان گردد. 
آن عده از مقام های والیت بغالن که از قانون شکنان 
شوند.  برکنار  باید  می کنند،  حمایت  آدم کشان  و 
تبلیغات  مایه  بغالن، دست  رویداد  رویداد های شبیه 
به طالبان می دهد، تنها راه خنثاسازی این تبلیغات به 

دادگاه کشاندن عامالن رویداد بغالن است. 
عالمان دینی کشور هم باید به این مهم بپردازند. این 
چرا  که  کنند  سوال  خودشان  از  باید  دینی  عالمان 
جامعه دچار زوال اخالقی شده است، آیا آلوده شدن 
تبلیغات دینی با سیاست، به این موضوع کمک نکرده؟

زوال ارزش ها و اخالق
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8صبح، کابل: مقام های محلی والیت سرپل در 
شمال کشور اعالم کرده که هشت سرباز پولیس 
به  والیت  این  کوهستانات  ولسوالی  در  محلی 

طالبان پیوسته اند.
والیت  پولیس  فرمانده  جبارخیل  محمدآصف 
یکی  روزنامه 8صبح گفت که حسن  به  سرپل، 
افراد  از  تن  با هفت  محلی  پولیس  فرماندهان  از 
به  قلعه شهر  امرش روز یکشنبه در منطقه  تحت 
طالبان پیوسته اند. آقای جبارخیل افزود که بدنبال 
پیوستن این سربازان، جنگ میان نیروهای امنیتی 
وی  است.  شده  آغاز  نیز  طالبان  جنگجویان  و 
گفت که نیروهای کمکی از طریق هوا و زمین 
به محل درگیری اعزام شده اند. او افزود که در 
نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان 
به  جنگجویان  این  از  تن  سه  تاکنون  طالبان، 
شمول یک فرمانده مهم طالبان به قتل رسیده اند.

فرمانده پولیس والیت سرپل افزود که ولسوالی  
مرکز  از  کیلومتر  هشتاد  به  نزدیک  کوهستانات 
جنگجویان  احتماال  و  دارد  فاصله  والیت  این 
کرده  نفوذ  محلی  پولیس  نیروهای  میان  طالبان 
»از  می گوید:  جبارخیل  محمدآصف  باشند. 
بسیاری وقت به این سو راه کوهستانات مسدود 
است و به همین خاطر طالبان در آنجا تالش کرده 
تا در میان سربازان پولیس به ویژه پولیس محلی 
که  است  این  دیگر  موضوع  کنند.  پیدا  ارتباط 
در  شیرمحمد  بنام  دیگر  قوماندان  یک  با  حسن 
منطقه قلعه شهر اختالفات داشت و احتماال به اثر 

این اختالفات با دشمن یکجا شده است.«
این درحالیست که شب یکشنبه  نیز بیش از صد 
سرباز پولیس در ولسوالی وردوج بدخشان بدون 
درگیری به طالبان تسلیم شده و صبح روز بعد دو 

باره آزاد شدند.

8صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرده 
پاکسازی  مشترک  عملیات های  نتیجه  در  که 
شبانه  یک  جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
شورشیان  از  تن  هشت  و  سی  گذشته،  روز 

مسلح مخالف دولت به قتل رسیده اند. 
این  می افزاید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
نابودی  و  »سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها 
فاریاب،  والیت های  مربوطات  در  دشمنان« 
هلمند  و  هرات  پکتیا،  غزنی،  لوگر،  ارزگان، 
راه اندازی شده بود، در آن چهل و دو شورشی 

دیگر زخمی شده اند.
نیز  افزار  جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 

بدست نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
نیروهای پولیس ملی در جریان یک  همچنین 
شبانه روز گذشته از انفجار پنج حلقه ماین در 
نیز جلوگیری  والیت های جوزجان و کندهار 

کرده اند.
ماین ها  این  که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
اعمال  منظور  به  شورشیان  سوی  از  تازگی  به 

تخریبی و تروریستی جاسازی شده بودند.

هشت سرباز پولیس محلی
 در سرپل به طالبان پیوستند

سی و هشت شورشی 
در عملیات های نظامی کشته شدند

تعمیر جدید ولسوالی راغستان به بهره برداری رسید

کشته و زخمی شدن 29 نفر در یک مراسم عروسی در بغالن

راه اندازی برنامه جدید آموزشی برای انکشاف مهارت رهبری زنان

جدید  تعمیر  کابل:  8صبح، 
والیت  در  راغستان  ولسوالی 
مراسم  طی  گذشته  روز  بدخشان، 
قرار  برداری  بهره   مورد  خاصی 

گرفت.
این تعمیر به صورت پخته و اساسی 
دو  در  اداری  دفتر  پانزده  دارای 
از  افغانی  میلیون   33 هزینه  با  طبقه 
آلمان  دولت  کمک های  طریق 

ساخته شده است.
انتشار  با  آلمان  همکاری   اداره 
می گوید  مورد  این  در  اعالمیه ای 
برعالوه  جدید  تعمیر  این  در  که 
دفاتر  راغستان،  ولسوال  دفتر 
محکمه،  زراعت،  مالیه،  معارف، 
این  شهرداری  و  دهات  انکشاف 

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
می گوید که در نتیجه یک درگیری 
مراسم  یک  در  مسلح  افراد  میان 
بیست  بغالن،  والیت  در  عروسی 
تن دیگر  نفر کشته و هشت  و یک 

زخمی شده اند.
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
روزنامه  با  گفتگو  در  داخله،  امور 
این درگیری شب  8صبح گفت که 
دوشنبه در قریه ای بنام »چهارکارک« 
صورت  ده صالح  ولسوالی  مربوط 
گرفته است. آقای صدیقی افزود که 
غیرمسوول  مسلح  افراد  از  شماری 
این  نتیجه  در  که  شده  درگیر  باهم 
درگیری بیست و نه غیرنظامی کشته 
و زخمی شده اند. او گفت علت این 

درگیری هنوز روشن نیست.
داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
افزود که پولیس به محل رفته و در 
درگیری  باهم  کسانی که  جستجوی 

مسلحانه داشته اند، می باشند.
اما، برخی از مقام های محلی والیت 
با رسانه ها گفته اند  بغالن در گفتگو 
سر  بر  غیرمسوول  مسلح  افراد  که 

انکشاف  اداره  کابل:  8صبح، 
امریکا،  متحده  ایاالت  بین المللی 
یک برنامه آموزشی جدیدی را به 
منظور انکشاف مهارت های رهبری 

زنان راه اندازی کرده است. 
عنوان  به  آموزشی  برنامه  این 
برنامه  مجموعه های  زیر  از  بخشی 
از  تن  صد  اشتراک  با  »پروموت« 
در  کرده  تحصیل  دختران  و  زنان 
دانشگاه کابل راه اندازی شده است.

ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره 
اعالمیه ای  در  امریکا،  متحده 
این  اشتراک کنندگان  می گوید 
عنوان  تحت  که  آموزشی  برنامه 
است،  شده  راه اندازی  »جوانه« 

ولسوالی نیز قرار خواهند داشت.
می افزاید  آلمان  همکاری  اداره 
تعمیر  این  ساخت  از  هدف  که 
بهتر  دولتی  خدمات  فراهم آوری 
راغستان  ولسوالی  باشندگان  برای 
تعمیر  اداره،  این  گفته  به  می باشد. 
مکان  راغستان  ولسوالی  جدید 

شده اند.  درگیر  باهم  بچه بازی 
والیات  از  برخی  در  بچه بازی 
بیشتر  در  دارد.  رواج  کشور  شمالی 
مراسم های عروسی در این والیات، 
به  زنانه  لباس  سال  خورد  بچه های 
شرکت کنندگان  میان  در  کرده  تن 

مراسم عروسی رقص می کنند.
مستقل  کمیسیون  همین حال،  در 
درگیری  این  افغانستان،  بشر  حقوق 
را بشدت تقبیح کرده و از حکومت 
افراد  سالح  خلع  برای  تا  خواسته 
تامین  منظور  به  غیرمسوول  مسلح 
والیت  در  غیرنظامیان  مصوونیت 

دارند.  عمر  سال  تا سی  هجده  بین 
دختران  و  زنان  اداره،  این  گفته  به 
برنامه  این  در  کننده  شرکت 
بدست  برای  را  الزم  مهارت های 
حکومت،  در  رهبری  گرفتن 
سکتور خصوصی و نهادهای جامعه 

مدنی کسب خواهند کرد.
در  زنان،  امور  وزیر  نظری  دلبر 
گفته  آموزشی  برنامه  این  آغاز 
را  جوان  زنان  برنامه  »این  است: 
مهارت های  آنها  می سازد.  توانمند 
اعتماد خود  برده و  بلند  را  خویش 
اتخاذ  جهت  خویش  توانایی  بر 
آوردن  باعث  که  سنجیده  تصامیم 
خانواده ها،  در  پایدار  تغییرات 

به  بهتر  خدمات  ارایه  برای  تازه ای 
باشندگان این ولسوالی خواهد بود.

برنامه ارتقای ظرفیت  دولت آلمان 
وزارت  طرف  از  که  را  منطقه ای 
توسعه یی  اقتصادی  همکاری های 
آن کشور تمویل می شود، در شش 
والیت شمال کشور به پیش می برد.

بغالن اقدام جدی نماید. 
اعالمیه ای  در  کمیسیون  این 
دیگر  »کمیسیون  یک با ر  می نویسد: 
مجدانه  دولت  امنیتي  نهادهای  از 
امنیت  تامین  در  که  مي خواهد 
شهروندان کشور کوشش مسووالنه 
زندگی،  داده،  از  صورت  بیشتری 
کشور  شهروندان  مال  و  جان 
هم چنین  آورند.  عمل  به  حراست 
از نهادهای امنیتی، کشفی و قضایی 
عامال ن  که  است  خواستار  دولت 
و  کرده  شنا سایی  را  قضایا  چنین 

مورد مجازات قراردهند.«

جامعه  و کشور می گردد را افزایش 
می دهند.«

معاون  هدایت  لیدا  همچنین 
در  زنان  رهبری  انکشاف  بخش 
انکشاف  اداره  »پروموت«  برنامه 
امریکا  متحده  ایاالت  بین المللی 
می گوید: »اداره انکشاف بین المللی 
حکومت  با  امریکا  متحده  ایاالت 
و  خصوصی  بخش  افغانستان، 
تا  می نماید  همکاری  مدنی  جامعه 
تکنالوژی،  اکنون  که  چیزهایی  به 
ساخته  ممکن  پیشرفت  و  مهارت 

است دست یابند.«
اداره  برنامه  بزرگ ترین  پروموت 
متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف 
مهارت های  انکشاف  برای  امریکا 
است  قرار  می باشد.  در جهان  زنان 
پنج  و  هفتاد  برنامه  این  اجرای  با 
تحصیل کرده  دختر  و  زن  هزار 
بدست  برای  که  را  مهارت هایی 
گرفتن رهبری در سطح حکومت، 
سکتور خصوصی و نهادهای جامعه 
بگیرند.  فرا  است،  الزم  مدنی 
اجرای  برای  امریکا  متحده  ایاالت 
دوصد  افغانستان  در  برنامه  این 

ACKUمیلیون دالر اختصاص داده است.
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پوليس  حيث  به  اعتماد  غيرقابل  افراد  تعداد  يك  پوليس 
بر  ننگين  لكه  مانند  بارها  كه  شده اند  استخدام  محلي 

دامن سربازان شجاع قواي مسلح برچسب خورده اند.«
این  واليتی  شورای  رییس  از  بدخشان  پوليس  فرمانده 
عنوان  به  او  كه  می گويد  كرده  انتقاد  شديدا  نيز  واليت 
در  بابه جان  جنرال  است.  شده  ظاهر  طالبان  سخنگوی 
كه رییس شورای واليتی  صفحه فيسبوک خود می نويسد 
ملی  امنيت  نيروهای  توسط  قبل  سال  يک ونيم  بدخشان 

به اتهام همكاری با طالبان بازداشت و زندانی شده بود.
صدیق صديقی سخنگوی وزارت امور داخله نيز از برخی 
می گويد  كرده  انتقاد  بدخشان  واليت  محلی  مقام های 
تسليم شدن يک صدوهفت سرباز  از  كه يک هفته پیش 
از  »غلوآميز«  صورت  به  مقام ها  این  طالبان،  به  پوليس 
می گفتند.  سخن  رسانه ها  در  فاجعه  يک  وقوع  احتمال 
اطمينان  داخله  امور  وزارت  كه  می افزايد  صديقی  آقای 
كه شورشيان نمی توانند از طریق جنگ و درگيری  داشت 
امنيتی خارج  نيروهای  كنترول  از  را  تيرگران  امنيتی  پوسته 
كه  می كند  كيد  تا داخله  امور  وزارت  سخنگوی  سازند. 
باعث  می تواند  حوادث  از  برخی  دادن  جلوه  بزرگ 
روحيه  تقويت  و  امنيتی  نيروهای  روحيه  شدن  ضعيف 

شورشيان شود.
كه پس از  در همين حال، برخی از سربازان پوليس محلی 
آزاد شده اند، می گويند  تسليم شدن دوباره توسط طالبان 

كه هياتی را به منظور بررسی  كرده  وزارت امور داخله اعالم 
ولسوالی  تيرگران  منطقه  امنيتی  پوسته  سقوط  چگونگی 
وردوج واليت بدخشان و هم چنين علت تسليم شدن 107 
به  پوسته  این  در  مستقر  محلی  و  سرحدی  پوليس  سرباز 

كرده است. بدخشان اعزام 
از  تن  كه شب يک شنبه، 107  امنيتی می گويند  مقام های 
سربازان پوليس سرحدی و محلی مستقر در پوسته امنيتی 
»معامله«  يک  نتيجه  در  وردوج  ولسوالی  تيرگران  منطقه 
این  شدند.  تسليم  طالبان  جنگجويان  به  مقاومت  بدون 
و  تجهيزات  دادن  تحویل  بدل  در  روز يک شنبه  سربازان 

امكانات نظامی شان دوباره آزاد شدند.
می گويد  داخل،  امور  وزارت  سخنگوی  صديقی،  صدیق 
كه به بدخشان اعزام شده مسووليت دارد تا علت  هياتی 
بررسی  مورد  را  طالبان  گروه  به  نيروها  این  شدن  تسليم 
فرماندهان  كه  گفت  صديقی  آقای  دهد.  قرار  همه جانبه 
این نيروها يک روز پیش از تسليم شدن شان به طالبان، به 
كه قادرند از پوسته  وزارت امور داخله اطمينان داده بودند 
داخله  امور  وزارت  سخنگوی  كنند.  دفاع  به خوبی  خود 
مسوول  كه  می دهد  نشان  ابتدایی  گزارش های  كه  افزود 
معامله  طالبان  با  محلی  پوليس  نفری  چند  گروه  يک 
پوسته  فرماندهان  صديقی،  صدیق  گفته  به  است.  كرده 
امنيتی منطقه تيرگران قبل از تسليم شدن 107 مامور پوليس 
كه آنان قادرند  گفته بودند  سرحدی و محلی به طالبان، 

كمک اضافی از پوسته خود دفاع  تا چند روز بدون اعزام 
طالبان  با  كه  مسوولی  فرد  كه  گفت  صديقی  آقای  كنند. 
كنون در جمع طالبان  معامله را انجام داده برنگشته و هم ا

است.
واليت  پوليس  فرمانده  بابه جان،  جنرال  همين حال،  در 
با  كه  سرحدی  و  محلی  پوليس  فرماندهان  از  بدخشان، 
طالبان در پوسته امنيتی تيرگران ولسوالی وردوج این واليت 
كرده  ياد  به نام های نذیراهلل  شاه و جالل  كرده  اند  معامله 
خود  فيسبوک  رسمی  صفحه  در  بابه جان  جنرال  است. 
كه از نگاه تجهيزات  می نويسد این دو فرمانده باوجودی 
بودند، طی يک »معامله شرم آور«  كمال  ا اعاشه  و  نظامی 
به شورشيان پیوستند. فرمانده پوليس بدخشان می نويسد: 
»این نيروها با تمام امكانات در ارتفاعات مستقر بودند و 

بعد از معامله ننگين تسليم دشمن شدند.«
واليت  محلی  پوليس  تشكيالت  از  بابه جان  جنرال 
كه بارها مالحظات خود را  كرده می افزايد  بدخشان انتقاد 
كرده  است.  به مقام های مسوول در مورد این نيروها اظهار 
فرمانده پوليس بدخشان می نويسد: »نه تنها من بلكه تمام 
تجهيز  و  كمال  ا اداره،  مسوول  امنيتي  مقامات  و  مسوولين 
خريداري  هم  غيرت  و  شهامت  كه  نمي شود  اما  هستيم 
هيچ  بزدل  افراد  این  دهيم.  قرار  اختيارشان  در  و  گرديده 
گاهی نمايندگي از قواي مسلح شجاع شما نمي كنند اما با 
تاسف با پادرمياني يك تعداد افراد استفاده جو در صفوف 

معامله  نتيجه  در  اما  نمی خوردند  شكست  آنان  كه 
فرماندهان شان تسليم شدند.

فرمانده  بابه جان  جنرال  توسط  كه  ويدیوهایی  براساس 
این  از  يكی  شده،  منتشر  فيسبوک  در  بدخشان  پوليس 
كه سنگرشان در منطقه تيرگران ولسوالی  سربازان می گويد 
جالل  توسط  سنگر  این  اما  نبود،  شكست  قابل  وردوج 
»این سنگر  پوليس می گويد:  این سرباز  بود.  فروخته شده 
كسی آسيب نمی رسيد.  كه هاوان می خورد به  طوری بود 

این سنگر قابل سقوط نبود، اما خريداری شده بود.«
این ويدیوها  هم چنين يک سرباز ديگر پوليس محلی در 

می گويد: »ما شكست نخورديم بلكه فروخته شديم.«
از  ويدیوها  این  از  يكی  در  محلی  پوليس  سرباز  يک 
سرحدی  زون  هفتم  كندک  اركان  رییس  شاه  نذیراهلل 
نيروهای  به  فرمانده  این  كه  می گويد  و  می برد  نام  شمال 
كنند.  جنگ  طالبان  عليه  تا  نداد  دستور  خود  امر  تحت 
كسانی قرار نداشتند  كه در راس این نيروهای  وی می افزايد 

كه تجربه جنگ را داشته باشند.
كه حادثه  گاهان نظامی می گويند  با این حال، برخی از آ
كه افراد غيرمسوول  اخير در واليت بدخشان نشان می دهد 

گرفته اند. و غيرمتعهد در صفوف نيروهای امنيتی جا 
عملكرد  كشور  نظامی  گاهان  آ از  امرخيل  عتيق اهلل 
قرار داده  انتقاد  را مورد  مقام های محلی واليت بدخشان 
درست  خود  مسووليت های   به  افراد  این  كه  می  گويد 
در خود  زمانی كه  »تا  افزود:  امرخيل  آقای  نمی كنند.  عمل 
نهادهای همان محل تشريک مساعی وجود نداشته باشد 
و بی اتفاقی باشد، جنجال بر سر هيرویین، معادن و فساد 
اداری وجود داشته باشد، چنين واقعاتی می تواند چندین 

بار تكرار شود.«
به  وابسته  افراد  جذب  كه  كرد  كيد  تا امرخيل  آقای 
نيروهای  صفوف  به  محلی  فرماندهان  و  جنگ ساالران 
امنيتی  پوسته  سربازان  تا  شده  باعث  نيز  محلی  پوليس 

منطقه تيرگران ولسوالی وردوج به طالبان تسليم شوند.
از  پس  كه  می گويد  داخله  امور  وزارت  این حال،  با 
كسانی كه  با  قضيه،  شدن  روشن  و  هيات  بررسی های 

كرده برخورد جدی خواهد شد. بی مسووليتی 

اعزام هیاتی به منظور
رسی حادثه بدخشان بر

رمه های شهرنشین 
 سهیال وداع خموش

ک بادكنان  خا رمه هایی  آفتابی  و  گرم  روز  يک  نيمه  در 
كثافات می رسانند و شروع می كنند  خود را به محل تجمع 
چند  غذا.  پسمانده های  و  فاسد  ميوه های  بلعيدن  به 
كثافت دانی  به  نيز  قدونيم قد  چوپان بچه  سه  بعد  لحظه 
كثافات ميوه های  نزديک می شوند و از ميان سطل بزرگ 
آنان  می دهند.  خود  رمه های  به  كشيده  بیرون  را  فاسد 
كثافت دانی را به هم بریزند و شكم  تالش می كنند تا مواد 

كنند. گوسفندان و بز های شان را سير 
كه بوی بدی به هوا پخش می شود  هنوز لحظاتی نمی گذرد 
كسی  و به دوردست ها می رسد. رهگذران يكی با دست و 
بد  بوی  تا  می بندند  را  دماغ شان  چهارخانه  چادر های  با 
بزوبزغاله  سه  دو  طرف تر  آن  نكند.  رخنه  دماغ شان  به 
خودشان را به نهال جوانی رسانيده  و برگ های نيم رس آن 

را می بلعند.
كباد  كه از آن محل می گذشتم، لحظه ای ايستادم تا خا من 
كه در ذهن  گذر رمه ها فرو نشيند، اما سوال هایی  ناشی از 
كه چرا شهر ها مورد تهاجم و  هر رهگذری می آيد این است 
گشت و گذار رمه ها قرارمی گيرند؟ آيا شهر  جای مناسبی برای 
كه تازه می خواهد سرسبزی و  مال و مالداران است؟ شهری 
كند، چرا مورد حمله رمه ها  گلدان ها را تجربه  گل و  تزیین 
قرار می گيرد؟ و ده ها سوال ديگر ذهنم را مشغول ساخت و 

گرفتم.  بعد دنبال قضيه را 
و  بز  چراندن  مصروف  كه  ده ساله  عمراِن  ميان،  این  در 
گوسفندانش در يكی از محالت پر رفت و آمد فاميلی های 
تعداد شصت  به  »ما  بود، می گويد:  كابل  قمبر  چهارراهی 
نقاط  در  را  آن  روزانه  كه  داريم  گاو  چهار  و  بز  و  گوسفند 
از  می بريم.  شكم شان  كردن  سير  جهت  شهر  مختلف 

ساعت پنج صبح آن ها را به قرغه برده و سپس همان طور 
به نقاط مختلف چهارراهی قمبر، افشار و ديگر مناطق و 

كوه ها می بريم و می چرانيم.« در ضمن 
كابل آمده  می گويد: »چون  كه چرا در  او در پاسخ به سوالی 
و غيره  پنير، چكه  مانند شير، ماست،  لبنی  مواد  كابل  در 
كابل  خوب بازار دارد، به همان خاطر از واليت لغمان به 

آمده ايم و این جا مسكن گزین شده ايم.«
كثافت دانی ها  گر سبزه پیدا نشود، رمه ها را در  گفته او، ا به 

گردند. رها می كنند  تا سير 
روبه رو  پوليس  مخالفت  با  وقت  »يگان  می گويد:  عمران 
آن  گرفتم  قرار  پوليس  مورد لت وكوب  روز  می شويم، يک 
گوسفندان در ساحه نظامی رفته بودند،  كه  هم به خاطری 

گوسفندان وجود ندارد.« دگر ممانعتی برای چراندن 
كابل  واليت  باشنده  شيرشاه  كه  است  حالی  در  این 
كابل زندگی می كنند، بايد فرهنگ  می گويد: »كسانی كه در 

گذار رمه ها در شهر  و  گشت  كنند؛  را مراعات  شهرنشينی 
جای ندارد. موجوديت رمه ها از يک سو امراض را انتقال 
كرده  گل بته ها حمله  می دهد و از جانب ديگر به نهال ها و 

و آن را متضرر می سازد.«
گوسفندان،  او می افزايد: »چوپان ها به خاطر سيركردن شكم 
و  می ریزند  زمين  روی  در  و  ريخته  هم  به  را  كثافت دانی 

كه این درست نيست.« همه جا را آلوده می سازند 
به  كه  می خواهد  مسوول  ارگان های  و  دولت  از  شيرشاه 
رمه ها در شهر ها  ورود  از  و  كرده  توجه جدی  این موضوع 

كنند. جلوگيری 
سرسبزی  رییس  صبری،  نسرین  انجنير  همين حال،  در 
 30 ساالنه  تاسف  »با  می گويد:  كابل  واليت  شهرداری 
رمه ها  حمله  دليل  به  كابل  شهر  نهال های  درصد   40 الی 
كه بار آن را رياست  و حادثات ترافيكی متضرر می گردند 
كه  زمانی  از  نهال  يک  به دوش می كشد. چون  سرسبزی 

كه بزرگ می گردد، مصارف زيادی  غرس می گردد تا زمانی 
گوسفند آن  كه به خاطر چند رمه  را می خواهد ولی افسوس 

را آسان از دست می دهيم.«
در  را  رمه هايش  می خواهد  قصابی  گر  ا او،  گفته  به 
موتر ها  در  و  داشته  جواز  بايد  دهد،  انتقال  كشتارگاه ها 

گيرد. انتقاالت صورت 
از  كتبی  حتا  و  شفایی  شكل  به  بارها  »ما  می گويد:  او 
با  چوپان ها  ورود  از  تا  خواسته ايم  ذیربط  ارگان های 
كنون  تا اما  كنند،  جلوگيری  كابل  شهر  در  رمه های شان 

هيچ گونه همكاری در این زمينه صورت نگرفته است.« 
گروه رمه سرسبزی  كه  او می فزايد: » این تنها موردی نيست 
زيان بار  نيز  را  زيست  محيط  بلكه  می كند،  متضرر  را  شهر 
كثافت دانی های شاروالی  ساخته به طور مثال رمه چران ها 
رمه ها  اختيار  در  سيرشدن شان  برای  و  می ریزند  بیرون  را 
قرار می دهند. این موضوع از يک سو انتقال دهنده امراض 
از  و  كثافت دانی ها می باشد  كثيف  از مواد  مهلک ناشی 
گذار رمه ها نمای شهر  گشت و  جانب ديگر موجوديت و 

را برهم می زنند.«
سخنگوی  معاون  دانش،  نجيب اهلل  است  حالی  در  این 
موضوعی  این طور  حال  »تا  می گويد:  داخله  امور  وزارت 
جلوگيری  شهر  در  رمه ها  ورود  از  كه  است  نشده  مطرح 
چنين  كابل  سرسبزی  رياست  هرگاه  گيرد.  صورت 
زمينه  در  ترديد  هيچ  بدون  ما  بكنند  ما  از  درخواستی 

كرد.« حفاظت از سرسبزی شهر عمل خواهيم 
شاروالی  سوی  از  مكتوبی  هيچ  حال  تا  كه  می افزايد  او 
نشده  ارسال  شان  برای  كابل  سرسبزی  رياست  يا  و  كابل 

كنند.  كه آنان مطابق به آن عمل  است 
آقای دانش می گويد: »در زمينه ورود رمه ها بايد ارگان های 
كه مسووليت دارند، بايد اقدام  كابل  زیربط مثل شهرداری 
كمک پوليس نياز پیدا بكنند،  كه به  نمايند، در صورتی 
صورت  الزم  همكاری  تا  دهند  قرار  جريان  در  را  ما  بايد 

گيرد.«
جاده  شمالی،  سرای  به  تا  غزنوی  محمود  سلطان  جاده 
ميدان هوایی، منطقه ارزان قيمت و پل چرخی، چهاراهی 
و  حمله  مورد  كثرا  ا كه  مناطقی اند  جمله  از  غيره  و  قمبر 
بر  را  زيان  بزرگ ترین  و  می گيرند  قرار  گوسفندان  تهاجم 

كابل وارد می سازند.  ساحات سبز 
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بخش  از  را  عمر  وحید  او  کرد.  تقویت  دولت 
خودش  به  وفادار  شخص  و  راند  ارگ  رسانه های 
گماشت. بعد آهسته آهسته، این  را در این سمت 
کرد و سمت های حساس آن  نهاد را از درون فتح 
زمان  در  کرزی  حامد  بخشید.  نزدیکانش  به  را 
سیاسی  مصلحت های  به  صرف  کمیتش  حا
کمیت قانون و مقررات  می اندیشد و اصال به فکر حا
نبود. او اجازه داده بود تا شبکه های مختلف فساد 
حتا  مهم،  ریاست های  و  وزارت خانه ها  درون  در 
مشکلی  فساد  با  او  بگیرد.  شکل  ارگ  درون  در 
زمان  آن  در  کرزی  حامد  هدف  تنها  نداشت، 

تقویت جایگاه سیاسی اش بود. 
که شبکه های مختلف وفادار  شاید او فکر می کرد 
به او و حامیانش در درون دولت در درازمدت به 
ملی  و سران حکومت وحدت  می مانند  وفادار  او 
می دانند،  او  مدیون  را  خودشان  که  آن جایی  از 
که  طوری  اما  نمی کنند.  متالشی  را  شبکه ها  این 
کرزی زدایی  دیده می شود ورق برگشت و سیاست 
که رییس جمهور و  آغاز شد. چنین به نظر می رسد 
کرزی زدایی از  رییس اجرایی، در اجرای سیاست 

دولت، هیچ اختالفی با هم ندارند. 
در  باشد.  هم  درانی ها  نگران  کرزی  حامد  شاید 
مربوط  و  درانی  مشهور  چهره  هیچ  حاضر  حال 
حضور  ملی  وحدت  حکومت  در  قندهار  حوزه 
هم  خارجه  وزارت  معین  کرزی  حکمت  ندارد. 
کرزی اختالف های خانوادگی دارد  با حامد  گویا 
کنونی جا  و به همین سبب، در دستگاه حکومت 
معتبر  های  رسانه  گزارش  به  است.  کرده  خوش 
یکی  که  بود  متهم  کرزی  حکمت  برادر  جهانی، 
کشته است. این اختالف  کرزی را  عموهای حامد 
کرزی برای  خانوادگی تاهنوز پا برجا است و حامد 
اقدام  یک  در  نتوانست.  کرده  پیدا  حلی  راه  آن 
خانواده  اعضای  از  دیگر  یکی  کرزی،  یما  دیگر، 
عمومی  ریاست  در  را  جایگاهش  کرزی،  حامد 
کرزی زدایی  سیاست  داد.  دست  از  ملی  امنیت 
که  سران حکومت وحدت ملی، سبب شده است 
کنند و  کرزی بعضا مانورهایی اجرا  اطرافیان حامد 

برای غنی و عبداهلل نگرانی بیافرینند. 
کرزی تمام نمی شود.  اما این مانورها، به سود حامد 
جامعه جهانی از حکومت وحدت ملی پشتیبانی 
ناتو،  نظامی  محدود  حضور  می کند.  تام  و  عام 
کودتای نظامی احتمالی را  خطر راه اندازی هر نوع 
کرزی  خنثا می سازد. عالوه بر آن، نزدیکان حامد 
توان راه اندازی موج های مردمی با مطالبات روشن 
کرزی  حامد  نزدیکان  بیشتر  ندارند.  را  اجتماعی 
گروه  هیچ  و  هستند  اداری  و  مالی  فساد  به  متهم 
کرد.  اجتماعی از مطالبات آنان پشتیبانی نخواهد 
کرزی چهره خوش نام بین المللی هم نیست. مدارا 
با فساد به شهرت بین المللی او سخت لطمه زده 

است. 
که غنی و عبداهلل از  این واقعیت ها نشان می دهد 
نمی کنند.  ضرر  کرزی زدایی،  سیاست  پی گیری 
ادامه  هم چنان  قوی  احتمال  به  سیاست  این 
هم  کرزی  حامد  نزدیک  یاران  و  یافت  خواهد 
به  متهم  را  امریکا  و  بنویسند  مقاله  این که  از  غیر 
از  دیگری  کار  کنند،  افغانستان  بی ثبات سازی 

دست شان بر نمی آید. 

که رییس جمهور اشرف غنی به نتیجه مشابهی  به نظر می رسد 
جنگ  یک  از  بعد  تا  است  سخت  گرچه  »ا باشد:  رسیده 
به  ما  شود،  تامین  کشور  این  در  صلح  اعتماد،  نبود  و  طوالنی 
کشورمان اجماع داریم و  عنوان یک ملت، در آوردن صلح به 

اجازه نخواهیم داد تاریخ تکرار شود.«
که تا همین  کرات  ایاالت متحده همراه با چین رسما بر این مذا
آمار  طبق  دارد.  نظارت  بود،  تصور  غیرقابل  پیش  سال  چند 
ملل متحد، شبه نظامیان طالبان علی رغم اظهار عالقمندی به 
کشور ادامه داده اند و  کره، به حمالت مرگبارشان در سراسر  مذا
کشته و 843  در ربع اول سال 2015 نزدیک به 478 غیرنظامی را 

کرده اند. نفر را زخمی 
و اینک مکتوب مالعمر، رهبر فراری طالبان قویًا داللتی بر آن 
گفتگوها حمایت  که عالی ترین مقام این جنبش، از این  است 
که تمامی  کرده بودند تا زمانی  کرده است. طالبان سال ها اعالم 
کره  مذا حکومت  با  نکنند،  ترک  را  کشور  خارجی  نیروهای 
قرار  امریکایی  باقیمانده  سرباز  هزار  ده  تقریبا  کرد.  نخواهند 

کنند. کشور را ترک  است تا اواخر سال 2016، 
که به تاریخ 14 جوالی منتشر شد، آمده است  در این مکتوب 
کنیم.«  »حق مشروع ماست تا از تمام راههای قانونی، استفاده 
این مکتوب، دفتر سیاسی این جنبش در قطر را مسوول »پیشبرد 

کرده است. تمام فعالیت های سیاسی« 
کادوال را ویران  که نه تنها  گروه  از لحاظ عملی همه چیز با  این 
کشور سرکوب  کردند، بل اقلیت های مذهبی و قومی را در سراسر 
را از حق شان محروم  کرده و به قتل رساندند و زنان و دختران 
هم  را  پارلمان  نماینده  کوفی،  فوزیه  عمیقا  که  امری  کردند- 

ناراحت ساخته است- قابل بحث است.
نیت  حسن  با  کره  مذا برای  گروه  این  به  وی  می گوید  کوفی 
در  آن ها  با  غیررسمی  گفتگوهای  در  ک  اشترا و  ندارد  اعتماد 
کرده است. وی با اشاره به  اسلو، ناروی در اوایل امسال را رد 
که از سوی اعضای ارشد طالبان مبنی بر احترام به  بیانه هایی 
حقوق زنان و دختران نشر شده، می گوید: »من دعوت شدم و آن 
کردم. فکر نمی کنم آن ها  ک خودداری  جا هم رفتم، اما از اشترا

در آن چه می گویند، صادق باشند.«
که این  در پیام اخیر مالعمر به طرفدارانش هم چنین آمده است 
کند؛ نشانی  جنبش می خواهد تا از بخش خصوصی حفاظت 
یا مدرن شده  کرده  تغییر  این که رهبری طالبان ممکن است  از 
اهمیت  و  ارزش  اسالمی  »امارت  می افزاید:  بیانیه  این  باشد.« 

دانش مدرن را درک می کند.«
بسیار  دیدگاه های  طالبان  از  معینی  بخش های  گر  ا حتا  اما 
رقابت های  با  این جنبش  باشند،  گذاشته  کنار  را  افراطی شان 
که جادویی  داخلی تقسیم شده و قرارداد صلح، ممکن نیست 
ان بی سی  به  طالبان  فرماندهان  باشد.  شورشگری  پایان  برای 
با  گفتگو  مخالف  گروه  این  اعضای  از  بسیاری  که  گفته اند 
از اعضای آن ها به  کم چند صد تن  از  کم  حکومت هستند و 

گروه داعش پیوسته اند.
به  شود  ذکر  نامش  نخواسته  که  طالبان  ارشد  فرمانده  یک 
داخلی  مسایل  در حال حاضر  »ما  است:  گفته  نیوز  ان بی سی 
و  ما  نفرات  بین  کستان  پا نشست  که  می ترسم  داریم.  زیادی 

کند.« کابل، اختالف ها بین فرماندهان مختلف را بدتر 
گفتگوها را با حکومت  که  گفته منابع طالبان، هیات هایی  به 
کرده اند، تنها از یک بخش این جنبش نمایندگی  کابل برگزار 
می کنند. هم چنین سوال های زیادی در ارتباط با این که مالعمر، 

رهبر طالبان زنده است یا خیر، وجود دارد.
کسانی  که چه  که وجود دارند مبنی بر  این  با وجود تردیدهایی 
کرات شرکت  کسانی که در این مذا گفتگوها را پیش می برند، آیا 
کثریت جنگجویان در میادین نبرد نمایندگی می کنند  دارند، از ا

که انتظار نشست های بیشتری در این ماه می رود؟ و این 
»هر  می گوید:  و  می کند  استقبال  نومیدی  با  خبر  این  از  رستم 
برهوتی بدل شده،  به  که  کستانم می بینم  تا و  به خانه ام  وقت 
کار را  که این  کسانی  احساس خشم می کنم. هرگز نمی خواهم 

کردند، ببخشم.« با ما 

می خواهد  پیشین،  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
بپذیرند.  را  او  وحرف  باشند  او  مدیون  همه 
یک  او  اطرافیان  مصاحبه های  و  نوشته ها  در 
به  عبداهلل  و  »غنی  می شود:  تکرار  همیشه  جمله 
هر  در  که  بودند  کرده  وعده  اسبق  رییس جمهور 
و  کرزی  عملکرد  از  کنند«.  مشوره  او  با  موردی 
که او می خواست  اطرافیانش چنین به نظر می آید 
که حکومت پس  وضعیت به گونه ای شکل بگیرد 
می خواست  او  شود.  کنترول  او  توسط  خودش  از 
که به نیابت از او  کار بیایند  کسانی پس از او روی 
کوچک و بزرگ  کنند ودر هر امر  افغانستان را اداره 
نیافتاد.  اتفاقی  چنین  اما  بگیرند.  هدایت  او  از 
که در انتخابات ریاست جمهوری  آقای غنی با آن 
کرزی برخوردار  ظاهرا از حمایت همه جانبه حامد 
اما در فردای به قدرت رسیدنش، نخواست  بود، 

کند.  کرزی حرف شنوی  زیاد از حامد 
مخالفان سیاسی اشرف غنی در جریان پیکارهای 
که  می کردند  متهم  را  کرزی  حامد  انتخاباتی، 
حتا  می کند.  تقلب  غنی  جمهور  رییس  نفع  به 
به  اشاره  با  حکومت  پیشین  مقام های  از  برخی 
با  کرزی  که حامد  کنونی می گویند  رییس جمهور 
درست  را  خود  فرانکشتاین  انتخابات  مهندسی 
غنی  میان  سیاسی  توافق نامه  امضای  از  پس  کرد. 
کرزی  و عبداهلل و پایان جنجال انتخابات، حامد 
ملی  وحدت  حکومت  به  را  قدرت  شد  حاضر 
انتظارش  اما  برود.  کنار  صحنه  از  خود  و  بسپارد 
که سران حکومت وحدت ملی، از او در  این بود 

تمام زمینه ها حرف شنوی داشته باشند. 
کرزی زدایی  اما غنی و عبداهلل، آرام آرام سیاست  
گرفتند. این دو آهسته آهسته،  از دولت را در پیش 
کردند.  کرزی را از حکومت بیرون  مهره های حامد 
کار آمدنش  رییس جمهور یک هفته پس از روی 
کمیت  حا زمان  والی های  و  وزیران  که  کرد  اعالم 
کرزی را مجددا به این سمت ها نمی گمارد.  حامد 
بود.  دولت  از  کرزی زدایی  سیاست  شروع  این 
بخش  در  بزرگ  خانه تکانی  یک  غنی،  اشرف 
بر  داد.  انجام  نیز  ریاست جمهوری  رسانه های 
که 8صبح دارد، برخی از نزدیکان  مبنای معلوماتی 
رییس جمهور  دفتر  رییس  خرم،  عبدالکریم  آقای 
ریاست جمهوری  رسانه های  بخش  از  پیشین، 

برکنار شدند.  
در  خرم  آقای  به  وفادار  کارمندان  حضور 
وقتی  ریاست جمهوری،  رسانه های  بخش 
که  شد  تحمل  غیرقابل  غنی  رییس جمهور  برای 
رسانه های مربوط به آقای خرم، خبر مالقات های 
غنی با نامزدوزیران احتمالی را یکی پی دیگر نشر 
که غنی با شخصی مالقات  می کردند. به مجردی 
را  آقای خرم خبر این مالقات  می کرد، رسانه های 
پخش می کردند و آن شخص را نامزدوزیر احتمالی 
کارمندان  توسط  معلومات  این  می کردند.  معرفی 
خرم  آقای  رسانه های  به  ارگ  رسانه های  بخش 
کارمندان بخش  داده می شد. از آن جایی که بیشتر 
شده  مقرر  خرم  آقای  توسط  ارگ،  رسانه های 
کرده بودند و  بودند، وفاداری خود را به او حفظ 
کارمندان  تا  می دانستند  خرم  کارمند  را  خودشان 

کشوری به نام افغانستان.  دستگاه دولِت 
آقای خرم از سال 2009 شبکه خودش را در درون 

که طالبان توسط نیروهای مورد حمایت  چهارده سال بعد از آن 
که حمالت پیش  گروه  امریکا ساقط شدند، اعضای ارشد این 
کره برای  کردند، در حال مذا و بعد از 11 سپتمبر را سازماندهی 
پایان دادن به این شورش هستند. تالش طالبان برای بازگشت 
مثل  هایی  افغان  که  می شود  سبب  سیاسی،  اصلی  جریان  به 
است  فرزند  پنج  پدر  که  وی  شوند.  لبریز  نومیدی  از  رستم 
رنج  و  خانمانی  بی  ویرانی،  و  جنگ  در  »زندگی ام  می گوید: 
البته  افغان ها  ما  هستم.  هایم  نواسه  و  فرزندان  نگران  گذشت. 
کنیم و در محل  که پیشرفت  که صلح می خواهیم و می خواهیم 
آن  کسانی که  بر  صلح  قبوالندن  ولی  کنیم،  زندگی  خوب تری 
آسان  هستند،  رفاه  ضد  و  معارف  مخالف  و  نمی خواهند  را 

نیست.«
که به جای  رستم همانند بسیاری دیگر از افغان ها، نگران است 
آوردن صلح، به طالبان جایگاهی در چوکی سیاست داده شود 

که سبب خون ریزی بیشتر شود. 
کادوال-  یعنی  وی  روستای  است.  تجربه  بر  مبتنی  رستم  ترس 
موتر  از طریق  با صد خانه و حدود 45 دقیقه مسافه  منطقه ای 
که قبل از آن  کادوال  کابل- دو بار توسط طالبان منهدم شد.  از 
و همانند بسیاری دیگر از نقاط دشت شمالی، زمانی به حیث 
بود، طی دوران اشغال شوروی در  افغانستان مشهور  میوه  سبد 

دهه 1980 به شکل فجیعی بمباران شد.
کشور خارج  از  کادوال وقتی شوروی ها در سال 1989  مصیبت 
کشور  کرد و  کابل به تدریج سقوط  شدند، بدتر شد. حکومت 
آن ها  با  که  جنگجویانی  ضدیت  و  روس ها  خروج  از  بعد 
داخلی  شدید  جنگ  کام  در  هم،  علیه  بر  بودند،  جنگیده 
یا  سیاه  لنگی  »طالبان«  از  گروهی   1990 دهه  در  غلطید.  فرو 
کشور  محصالن، با وعده آوردن نظم و نوعی اسالم ناب، سراسر 

را درنوردیدند. 
را  اسالم  از  افراطی شان  نسخه  وقتی  صلح،  جای  به  طالبان 
کردند، خشونت و مرِگ بیشتری  همراه با مقررات قبایلی اعمال 
کستان های  گروه، تا آوردند. در دشت شمالی، جنگجویان این 
که برای دهه ها  کردند و مزارعی را  مشهور و باستانی را تخریب 
کشور را تامین  انگور، زردآلو، شفتالو و انواع توت های زمینی این 
بزها  و  گوسفندان  شدند،  ویران  خانه ها  سوزاندند.  می کردند، 
بیرون  خانه های شان  از  خانواده ها  و  شدند  کشته  یا  دزدیده 

کشیده شدند.
به   2001 سال  در  قدرت  از  طالبان  شدن  ساقط  از  بعد  کادوال 
بازسازی  و  ویرانی  بین  مقایسه  گرچه  برگشت  عادی  حالت 
بسیار زیاد است. یک محوطه خانوادگی تازه ساخته شده در 
کنار یک خانه بمباران شده، ساخته شده است و یک مزرعه 

کنار یک جالیز خشک و بایر پدیدار شده است. نورسته در 
کادوال مثل رستم نسبت به بازگشت طالبان سخت  هیچ کسی در 
که صلح  گیر نیست. محمد امان، همسایه وی بر این باور است 
که ضروری است. این روستایی  گروه، نه تنها ممکن بل  با این 
که فکر می کند 72 ساله است می گوید: »خانه من هم سوخت، 
یک  تا  است  نیاز  می کنم  فکر  رستم،  به  احترام  تمام  با  ولی 

کنیم- تا چه وقت این چرخه انتقام ادامه یابد؟« جایی بس 
کشتند و خانه  را  برادرزاده ام  که  را  کسانی  وی می افزاید: »من 
کنند، می بخشم.  گر واقعا احساس پشیمانی  مان را آتش زدند، ا
که در 15  من دوست دارم تا از آن ها در خانه ام و با انگورهایی 
گرچه آن ها تمامی آن چه  کنم، ا کاشته ام، پذیرایی  گذشته  سال 

که داشتیم، سوزاندند.« را 
انستیتوت خدمات متحد  وینترباتم، محقق در  امیلی  گفته  به 
کی  که یک اندیشکده دفاعی است، امان، پژوا  )RUSI( لندن
که حکومت باید با طالبان برای آوردن  از یک باور همه گیر است 
سال ها  که  وینتربام  کند.  آشتی  کشور  به  ثبات  و  صلح  نوعی 
»مردم  می گوید:  کرده  کار  افغانستان  در  تحلیلگر  حیث  به 
افغانستان خواهان جنگی بی پایان نیستند. ما باید در این باره 
که طالبان به اشکالی در برخی نواحی معینی بر  واقع بین باشیم 
که این مسئله از نظر تشریک قدرت از  می گردند و ما باید ببینیم 

سوی حکومت و معامالت سیاسی، چه معنا می دهد.«
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رقص سلما 
در ورزشگاه هرات 

است.  شده  ساخته  مرمر  سنگ  استخراج  برای  منطقه 
پس از آغاز به کار ساخت بند سلما ناامنی نیز در این 
استخراج  کار  حتا  که  حدی  تا  یافت.  توسعه  منطقه 
سنگ مرمر نیز با اختالل روبه رو شد. با این که دولت 
به  را  به صورت رسمی کشوری  افغانستان هیچ گاهی 
متهم  شریف  چشت  منطقه  نا امنی  در  داشتن  دست 
به  ایران  کشور  افغانستان  رسانه های  در  ولی  نکرد، 
عنوان محرک اصلی ناامنی در این منطقه معرفی شده 
به  را  بندی   1384 سال  در  ترکمنستان  و  ایران  است. 
نام دوستی باالی دریای هریرود ایجاد کردند که در 
صورت ساخت بند سلما حدود هفتاد درصد از اندازه 
ترکمنستان  و  ایران  دوستی  بند  به  سرازیرشونده  آب 
همیشه  سیاسی  محافل  دلیل  همین  به  می یابد.  کاهش 
از تالش این کشور برای ساخته نشدن بند سلما سخن 
گفته اند. ایران این موضوع را همیشه رد کرده و گفته 
ابزار  از  خود  آبه  حق  آوردن  به دست  برای  است 
به  را  سلما  بند  هرچند  می کند.  استفاده  دیپلوماتیک 
عنوان یک بند آبی به حساب می آورند. ولی این بند 
در کنار مدیریت آب هریرود نزدیک به 42 میگاوات 
عبدالبصیر  می آورد.  ارمغان  به  هرات  برای  نیز  برق 
کشور  آب  و  انرژی  وزارت  سخنگوی  عظیمی، 
نصب  سلما  بند  در  برق  تولید  توربین  »سه  می گوید: 
گردیده است که حدود 42 میگاوات برق برای هرات 
تولید می کند.« آقای عظیمی می گوید اولویت توزیع 
ولسوالی های  بند،  اطراف  مناطق  به  نخست  برق  این 
هم جوار و بعد به شهر هرات اختصاص دارد. هرات در 
حال حاضر از دو کشور ایران و ترکمنستان برق وارد 
می کند که از میزان مورد نیاز هرات بسیار کم تر است 
دلیل  به  زمستان  و  تابستان  فصل  در  دلیل  همین  به  و 
هرات  برق  وارداتی،  برق  و کمبود  برق  به  بیشتر  نیاز 
گفته های  براساس  می شود.  استفاده  قابل  غیر  عمال 
مسوولین، بند سلما نزدیک به هشتاد هزار هکتار زمین 
را در هرات آبیاری می کند. اصیل الدین جامی، معاون 
زمین  مقدار  این  آبیاری  »با  می گوید:  هرات  والیت 
باال  کافی  اندازه  به  هرات  در  زرع  و  کشت  ظرفیت 
به گدام غله می شود.«  می رود و هرات دوباره تبدیل 
تولید  به  تنها  بند سلما  به گفته آقای جامی مزیت های 
ثبات را  بند حتا  این  برق و آبیاری خالصه نمی شود. 
افرادی  بیشتر  می گوید  او  می کند.  تضمین  هرات  در 
می کنند،  روزمزد  کار  هرات  بازار های  در  حاال  که 
را  زراعت  کار  آب  نبود  دلیل  به  که  دهقان هایی اند 
کشت  برای  زمینه  سلما  بند  ایجاد  با  کرده اند.  رها 
دهقانان  و  می شود  میسر  آب  بدون  زمین های  دوباره 
به عوض کار های خیابانی دوباره به کشت و زراعت 
انرژی و آب  می پردازند. هم چنان سخنگوی وزارت 
می گوید از میان هشتاد هزار هکتار زمین که با ساخت 
بند سلما به آب می رسند، 60 درصد این زمین ها قبل 

دیگر  درصد  چهل  و  نشده اند  کشت  هیچ گاه  این  از 
و  سالی  دلیل خشک  به  که  زیر کشت اند  زمین هایی 

کمبود آب گاهی کشت می شوند و گاهی نی.
از حوالی ظهر روز یک شنبه عمال آب گیری بند سلما 
آب  و  انرژی  وزارت  سخنگوی  است.  شده  آغاز 
که  بند  کاسه  ماه   12 تا   9 فاصله  در  می گوید  کشور 
25 کیلومتر طول و بیشتر از سه کیلومتر عرض دارد، 
آب گیری خواهد کرد و پس از زمان انتقال آب به بند 
کانال  گفت  عظیمی  بصیر  انجنیر  شد.  خواهد  شروع 
بند  کاسه  آب گیری  و  شده  مسدود  عمال  انحرافی 

شروع شده است. 
با این که سخنگوی وزارت انرژی و آب زمان رسمی 
بهره برداری از بند سلما را اواسط سال آینده میالدی 
عنوان کرده است، ولی کارشناسان نسبت به این زمان 
هنوزهم تردید دارند. تمیم عاصی، استاد دانشگاه در 
کابل که آگاه مسایل آب است می گوید: »کانال سازی 
فرعی این بند هنوز تکمیل نگردیده و به جز تعدادی 
از کانال ها که در دور اول ساخت بند سلما یعنی میان 
بود کدام کانال  سال های 1355 و 1357 ساخته شده 
تازه ای هنوز ساخته نشده.« او گفت کانال های سابقه 
پاک کاری  و  ترمیم  به  نیاز  و  شده  تخریب  قسما  هم 
دارد. هم چنان به گفته آقای عاصی تعدادی از کانال ها 
دیزاین  دوباره  باید  بود  شده  دیزاین  گذشته  در  که 
کرده  تغییر  گذشته  به  نسبت  ظرفیت ها  زیرا  گردد 
است. وی هم چنان در مورد تولید برق گفت: »تولید 
برق در توربین ها تنها یک مرحله است و این برق نیاز 
به سیستمی از شبکه های توزیع برق و استیشن ها دارد 
شکل  استیشن سازی  و  شبکه سازی  این  هنوز  تا  که 
بند سلما  پروژه  نگرفته است.« آقای عاصی می گوید 
به گفته  است.  استراتژیک  پروژه  یک  افغانستان  برای 
تسلسل  یک  افغانستان  به  هندوستان  کمک های  او 
زنجیره ای دارد که از معدن حاجیگک آغاز و به بندر 
چابهار ختم می شود و بند سلما نیز یکی از حلقه های 

این زنجیر است. 
فراوان  شیرین  آب های  که  است  کشوری  افغانستان 
در  دران  تحقیقی  موسسه  که  تحقیقی  براساس  دارد. 
ظرفیت  افغانستان  است،  سپرده  نشر  به   2014 سال 
ساالنه 75 میلیون متر مکعب آب را دارا می باشد که 
استفاده  افغانستان  در  تنها سی درصد آن  میان  این  از 
یکی  می ریزد.  همسایه  کشور های  به  بقیه  و  می شود 
از دالیل کاهش استفاده از ظرفیت آب در افغانستان 
نبود تفکیک صالحیت مدیریت آب توسط نهاد های 
شورای  غنی  رییس جمهور  این که  با  است.  مسوول 
ولی  است  داده  تشکیل  مدیریت خودش  زیر  را  آب 
صورت  چندانی  کار  هنوز  آب  مدیریت  عرصه  در 
گسترده  طور  به  ساالنه  افغانستان  آب های  و  نگرفته 

هدر می رود. 
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پیش قدم شد. با این تفاوت که هزینه ساخت مجدد بند 
می شود.  پرداخته  هندوستان  از سوی کشور  نیز  سلما 
انجنیر بصیر عزیزی، سخنگوی وزارت انرژی و آب 
به 8صبح گفت: »هزینه اولیه ساخت بند سلما از سوی 
امریکایی  دالر  میلیون  هفتاد  حدود  هندوستان  کشور 
بند  ساخت  زمان  طول  در  ولی  بود.  شده  پیش بینی 
تثبیت  قیمت  از  بیشتر  آن  هزینه  که  شد  مشخص 
شده اولیه است.« به گفته سخنگوی وزارت انرژی و 
کشور  آب  انتقال  هزینه  بدون  نهایت  در  کشور  آب 
برای  را  امریکایی  دالر  میلیون   300 هندوستان حدود 
ساخت این سد هزینه کرد. اصیل الدین جامی، معاون 
والی هرات نیز می گوید یکی از دالیل تاخیر تکمیل 
بند سلما همین تغییر هزینه ساخت آن بود. آقای جامی 
می گوید: »نزدیک به دوسال قبل به دلیل تغییر یک باره 
نرخ مواد مورد ضرورت برای ساخت بند سلما، کار 
تغییر نرخ ها باعث گردید  بند معطل شد.  این  ساخت 
تغییراتی رخ دهد و  نیز  بند سلما  تا در هزینه ساخت 
را  دالر دیگر  میلیون  نهایت دولت هندوستان صد  در 
نیز برای تکمیل بند سلما اختصاص داد.« آقای جامی 
می گوید وارد کردن بعضی از قطعات برای بند سلما 
باعث  که  است  بوده  موجود  مشکالت  جمله  از  نیز 
تاخیر در ساخت بند سلما گردیده بود. او بدون ذکر 
همسایه  کشور های  از  تعدادی  می گوید  کشوری  نام 
و  ندادند  را  سلما  بند  به  مربوط  قطعات  ورود  اجازه 
دولت هندوستان مجبور شد با قبول هزینه های بیشتر از 
مسیر های دیگر برای ورود این قطعات به والیت هرات 
استفاده کند. هرچند آقای جامی نامی از کشور خاصی 
رسانه های  در  این  از  قبل  که  گزارشاتی  در  اما  نبرد، 
برای  کارشکنی  به  پاکستان  و  ایران  شد،  نشر  داخلی 
ورود قطعات مربوط بند سلما متهم شدند و در نتیجه 
کشور هندوستان مجبور شد تا این قطعات را از مسیر 
افغانستان وارد کند. ده  به  کشور های آسیای مرکزی 
است.  زیاد  سلما  مانند  بندی  ساخت  برای  کار  سال 
مانند سلما  بند  از دو  بیشتر  در مدت ده سال می توان 
با این  بند  را آماده بهره برداری ساخت. پس چرا این 
همه تاخیر ساخته شد؛ در کنار دالیلی که مطرح شد 
بود.  سلما  بند  ساخت  تاخیر  دلیل  عمده ترین  ناامنی 
این ناامنی نه به دلیل موقعیت جغرافیایی بند سلما در 
ولسوالی چشت بلکه با هدف اصلی اخالل در ساخت 
بند در منطقه ایجاد شد. قبل از آغاز به کار بند سلما 
سنگ  بزرگ  معادن  بود.  امن  نسبتا  چشت  ولسوالی 
ولسوالی  در  هم  دارد  هرات که شهرت جهانی  مرمر 
این  در  بزرگی  کارخانه های  و  دارد  موقعیت  چشت 

ساختش  از  که  سال هایی  طول  در  هرات  ورزشگاه 
می گذرد شاهد حوادث و لحظات مختلف و متنوعی 
جشن های  تا  گرفته  ورزشی  مسابقات  از  است.  بوده 
مردمی، رسم گذشت های نظامی و ملکی، کنسرت های 
موسیقی، قصاص های ددمنشانه طالبان و رقص و سرور 
به مناسبت های مختلف. دیروز نیز این ورزشگاه شاهد 
آب گیری  مناسبت  به  هرات  مردم  پایکوبی  و  رقص 
بند سلما، مهم ترین پروژه ملی افغانستان در چند دهه 
گذشته بود. مردم هرات که نزدیک به چهل سال انتظار 
ساخت بند سلما را داشتند روز یک شنبه عمال یکی از 
مهم ترین فازهای این پروژه، آب گیری کاسه بند سلما 
در  برنامه  این  شکرانه  به  را  دیروز  و  بودند  شاهد  را 
هریرود  که  سلما  بند  گرفتند.  هرات جشن  ورزشگاه 
را مدیریت می کند و هم برق به هرات می رساند برای 

هراتی ها یک آرزوی بزرگ بود.
را  راه  کیلومتر  دوصد  و  هزار  به  نزدیک  هریرود 
کشور  در  قراقوم  دشت  ریگزار های  در  تا  می پماید 
از  شیرین  آب  دریای  این  می شود.  محو  ترکمنستان 
سرچشمه  افغانستان  مرکزی  مناطق  در  بابا  کوه های 
از گردش  پس  و  می گذرد  غور  والیت  از  می گیرد. 
مشترک  مرز  به  هرات  انگور  باغستان های  میان  در 
و  می رسد.  ترکمنستان  و  ایران  افغانستان،  کشور  سه 
آنگاه در آخر سفرش در دشت های خشک و سوزان 
نزدیکی های  در  هریرود  می شود.  محو  ترکمنستان 
ولسوالی چشت شریف در والیت هرات زمینه خوبی 
دلیل حدود  همین  به  و  است  دارا  سد  ایجاد  برای  را 
چهل سال قبل دولت افغانستان بر آن شد تا در منطقه 
ایجاد کند. در سال  را  سلمای ولسوالی چشت سدی 
1355 کار آغاز بند سلما بیشتر به عنوان بند آب توسط 
کشور هندوستان و به هزینه خود افغانستان آغاز شد. 
که  نبود  زیادی  زمان   1357 ثور  تا   1355 اواسط  از 
این بند تکمیل شود. فقط 25 درصد از کار بند سلما 
پیش رفته بود که کودتای ثور و به زعم پیروان حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان »انقالب شکوهمند ثور« بر 
هر ساخت و سازی مهر توقف زد. پس از آن جنگ 
داخلی دیگر مجالی برای ساخت بند سلما نگذاشت. 
بقایای 25 درصد کار صورت  طالبان  اواخر سلطه  تا 
سردار  حکم روایی  زمان  در  سلما  بند  روی  گرفته 
محمد داوود خان نیز به تاراج رفت و نیاز شد که اگر 
سدی هم ساخته می شود دوباره از صفر آغاز شود. در 
سال 1384 بار دیگر مساله ساخت بند سلما مطرح شد. 
سلما  سد  ساخت  اول  دوره  در  که  هندوستان  کشور 
نیز  بار  این  داشت  عهده  بر  را  آن  ساخت  مسوولیت 

 فریدون آژند 
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تهدیدات نو ظهور
 امنیتی

 دای چوبانی
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نظامیان پاکستان در وزیرستان ها فرصت دیگری را برای 
هراس افگنان منطقه ای فراهم کرد تا وارد افغانستان شوند 
و  دهند  را گسترش  قلمرو دهشت و وحشت خویش  و 
هم زمان هراس افگنان طالب شاید به امید پیروزی نهایی، 
ویژه  به   2015 سال  در  را  خود  تروریستی  فعالیت های 
از مناطق  بیشتر  افزایش داده و آن را در  بهار امسال،  از 

کشور گسترش دادند.
شبکه های  جنگجویان  از  زیادی  شمار  شدن  سرازیر  با 
طالبان  گروه  حقانی،  شبکه  نظیر  منطقه ای،  تروریستی 
اسالمی  تحریک  تاجیکستان،  جنداهلل  پاکستانی، 
گروه  ده ها  و  شرقی  ترکستان  اسالمی  گروه  ازبکستان، 
دیگر باعث گردید تا نیرو های امنیتی کشور با تهدیدات 

جدید اما با همان امکانات وارد نبرد شوند. 
تهدید امنیتی نوظهور

گروه تروریستی داعش، به عنوان یک تهدید تازه امنیتی 
هرچند  کرد.  اندام  عرض  افغانستان  در   2015 سال  در 
والیت،  چند  یا  دو  استثنای  به  گروه،  این  فعالیت های 
تالش  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  نبوده  مشهود  چندان 
هر  در  را  افغانستان  در  داعش  فعالیت های  تا  کرده اند 
نقطه ای به شدت سرکوب کنند اما نفس حضور و ظهور 
این گروه در افغانستان، نگرانی های تازه ای را در حوزه 
امنیتی  چالش های  سایر  کنار  در  که  کرد  ایجاد  امنیتی 
برای نیروهای امنیتی افغانستان دشواری آفرین بوده است.

جنجال های سیاسی
در همین حال باید از جنجال های سیاسی انتخاباتی و پسا 
به حیث یک  برگرفت  انتخاباتی که زمان زیادی را در 
وضعیت  باالی  زاویه  چند  از  که  گفت  سخن  مشکل 
امنیتی تاثیر منفی گذاشت: از بعد روانی، اعتماد مردم را 
نسبت به ثبات سیاسی کشور کاهش داد که این امر بدون 
شک به معنای کاهش اعتماد مردم نسبت به توان مدیریتی 
نیروهای امنیتی در مهار ناامنی ها نیز تلقی شده می تواند. 
نیروهای  زمان،  آن  در  سیاسی  وضعیت  نبودن  روشن 
بی برنامگی  و  سردرگمی  دچار  نیز  را  کشور  امنیتی 
بلند  دهشت افگن  نیروهای  روحیه  عکس،  بر  ساخت. 
زنده  باره  دو  آن ها  وجود  در  را  پیروزی  امید  و  رفت 
ساخت. تبعات منفی اقتصادی بحران سیاسی، نیز مزید بر 
علت شد و با طوالنی شدن صف بی کاران و افراد مسلح 
غیرمسوول، روحیه بی امنی و بی ثباتی در میان مردم باال 

گرفت.
کمبود تجهیزاتی نیروهای امنیتی

متناسب با این عوامل و دالیل هر یک نقش خود را در 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  ایفا کرد.  نا امنی ها  بیشتر شدن 
با  عمده جنگ  بخش  که  ملی  پولیس  نیروهای  ویژه  به 
دهشت افگنی را به عهده دارند، تجهیز نشدند و با همان 
جنگ  با  مقابله  به  قبل  سال های  تجهیزات  و  امکانات 

پولیس ملی در  نیرو های  تشدیدیافته رفتند. روند تجهیز 
نیرو های  نگرفت.  صورت  نوظهور  تهدیدات  با  تناسب 
ما  به تجهیزات مدرن دارند و متحدین  نیاز  پولیس ملی 
با  است  ثبات جهانی  برای  مبارزه  این  این که  برای  باید 
کم ترین سرمایه گذاری می توانند بزرگ ترین تهدیدات 
ذهنیت های  که  است  رسیده  آن  زمان  ببرند.  بین  از  را 
برخورد های سیاسی  نیروها  این  با  و  تغییر کرده  گذشته 

صورت نگیرد.
حمایت نیم بند سیاسی

اما بخشی عمده ای از از چالش ها، آسیب رسانی به روان 
مردم، تقویه دستگاه تبلیغاتی دشمن با اظهاراتی است که 
همواره با استفاده از فضای رسانه ای صورت می گیرد. در 
هر مورد و در هر محل از آدرس های مختلف تالش های 
حکومت به سوال گرفته می شود، انتقاد می شود و روند 

عادی سازی را به شدت کند می سازد.
با وجودی که نیروهای امنیتی افغانستان در مواقع مختلفی 
این  اما  گرفته اند  قرار  سیاسیون  تشویق  و  مورد حمایت 
حمایت ها فراگیر، سامانمند، مستمر و متناسب با وضعیت 

امنیتی نبوده است.
چالش های موجود فرا راه تامین امنیت و عوامل و دالیل 
دیگر ناامنی ها که منبعث از فعل و انفعال نیروهای امنیتی 
سوی  از  امنیتی  داوری های  و  محاسبات  در  نبوده،  هم 
سیاسیون لحاظ نشده است. همواره تالش سیاسیون این 
بوده تا نیروهای امنیتی را مقصر تشدید ناامنی ها دانسته و 
در این راستا حتا در موارد زیادی از مبالغه نیز کار گرفته 
شناخته  ناامنی ها  اصلی  مقصر  امنیتی  مسووالن  تا  شده 
با  امنیتی  داوری های  نبودن  متناسب  یعنی  این  شوند. 
واقعیات عینی که در جای خود می تواند یکی از عوامل 

تشدید  ناامنی روانی در جامعه پنداشته شود.
ولسوالی  تیرگران  رویداد  می تواند  نمونه  تازه ترین 
وردوج بدخشان باشد. یک هفته پیش از به وقوع پیوستن 
رویداد تسلیمی شماری از نیروهای پولیس به مخالفین، 
در  بدخشان  نمایندگان  و  والیتی  شورای  نمایندگان 
یک  وقوع  از  عبارات  غلوآمیزترین  کاربرد  با  پارلمان، 
فاجعه سخن می گفتند. این در حالی بود که وزارت امور 
داخله از اکمال و تجهیز بیز مذکور واقف بود و اطمینان 
رویارویی  و  جنگ  طریق  از  هراس افگنان  که  داشت 
بیرون  پولیس  نیروهای  کنترول  از  را  آن  نمی توانستند 

کنند. 
این گونه سخن گفتن در مورد مسایل امنیتی، از یک سو 
مردم و به ویژه بستگان نیروهای امنیتی را که فرزندان شان 
نگران  شدت  به  می برند،  به سر  جنگی  ساحات  در 
می سازد؛ از سوی دیگر روحیه نیروهای امنیتی را پایین 
می آورد. در عین حال، به هراس افگنان قوت قلب بیشتر 

می دهد تا جسورانه تر وارد اقدام شوند.
به هرحال، چنان که اشاره شد، درست است که امسال 
نسبت به سال های قبل ناامنی ها افزایش یافته اما از افزایش 
که  کرد  بیرون  را  نتیجه  این  الزاما  نمی توان  ناامنی ها 
نیروهای امنیتی کشور ضعیف شده اند بلکه باید به عوامل 
و دالیل دیگر تشدید ناامنی ها نیز توجه شود و در عین 
حال نیروهای امنیتی به شدت مورد حمایت قرار گیرند 

تا بر مشکالت موجود فایق آیند.
در صورتی که عوامل افزایش ناامنی ها به گونه دقیق مورد 
واکاوی قرار گیرد و هم زمان این واقعیت در نظر گرفته 
شود که هراس افگنان در جنگ شدیدی که امسال آغاز 
پی  می توان  آنگاه  نرسیده اند،  اهداف خود  به  کرده اند، 
ماموریت های  انجام  در  کشور  امنیتی  نیروهای  که  برد 
بایسته خود ضعف نشان نداده اند. آیا هراس افگنان طالب 
پایان  حال  در  اکنون  که  امسال شان  بهاری  جنگ  در 
تعیین  اهدافی که  به  قرار داریم،  این جنگ  یافتن فصل 
با  است.  نخیر  قاطعیت  با  پاسخ  رسیدند؟  بودند،  کرده 
تحلیل  به  می توان  که  است  پاسخ  این  دادن  قرار  محور 
امنیتی کشور  از وضعیت  واقع بینانه  و  منصفانه  و داوری 
نتیجه  یافت.  دست  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توانایی  و 
این که نیروهای امنیتی افغانستان با وجود تمام چالش ها 
و مشکالت، به ماموریت های خود رسیدگی کرده اند و 
قربانی های زیادی را نیز متحمل شده اند و این که پیروزی 
دهشت افگنی،  نیروهای  با  جنگ  در  نیروها  این  نهایی 
و حمایت  نظام  سیاسیون  قوی  سیاسی  در گرو حمایت 

تجهیزاتی حامیان بین المللی این نیروهاست!

بد  »وضعیت  قبل  سال های  به  مقایسه  در  امروزه  آنچه 
اما  است.  واقعیتی کتمان ناپذیر  امنیتی« خوانده می شود، 
این  اگر  که  دارد  عواملی  و  دالیل  وضعیت،  این  تغییر 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  شود،  گرفته  نظر  در  دالیل 
و  بوده  میدان  پیروز  هم چنان  فعلی،  با وضعیت  متناسب 
از  افغانستان  شاید  داشته اند.  چشم گیری  موفقیت های 
امنیتی اش  نیرو های  صف  که  باشد  کشور هایی  محدود 
نوع  بدترین  با  رویارویی  بالقوه،  تهدیدات  وجود  با 
مردم  و  نبوده  خالی  وقت  هیچ  داعش  نوع  از  تروریسم 
فرزندان شان را به این صف ها روانه می کنند تا از خاک و 
از وطن دفاع کنند. از این رو به هر اندازه از این نیرو های 

توصیف شود کم خواهد. 
تحلیل  و  فهمید  درست  باید  هم  را  ناامنی  عوامل  اما 
پیش  به  چگونه  تروریسم  با  جنگ  این که  از  همه جانبه 
قرار  بررسی  مورد  همه جانبه  گونه ای  به  می شود،  برده 

گیرد.
خروج نیروهای بین المللی

نظامی  از صدهزار  بیش  در سال 2014  مثال،  به گونه ای 
را  افغانستان  بین المللی  تعلیم یافته  و  مسلح  دندان  تا 
با  ناتمام  جنگ  مسولیت  بارگی  یک  به  و  کرده  ترک 
تروریسم را بدوش نیرو های امنیتی کشور واگذار کردند 
که خود در حال رشد و آموزش بودند. خروج نظامیان 
می باید  که  الزمی  آمادگی  با  افغانستان  از  بین المللی 
نظامیان افغانستان به خاطر پذیرفتن مسوولیت های امنیتی 
نبود.  همراه  می بود،  حداقلی  بدیل  هم  یا  و  می داشتند، 
بر عدم  مبنی  قبلی  از حکومت  افغانستان چون  متحدین 
امریکا راضی  و  افغانستان  میان  امنیتی  تفاهم نامه  امضای 
به  کمک رسانی شان  در  را  محدودیت هایی  نبودند، 
نتیجه خالی  افغانستان وضع کردند. در  امنیتی  نیروهای 
امنیتی ای که خروج نظامیان بین المللی از افغانستان ایجاد 
کرد، بزرگ و طبیعتا پر کردن آن یک ماموریت دشوار 
افغانستان  ملی  پولیس  کم ترتجهیزشده ی  نیروهای  بود. 
گرفتند.  دوش  به  را  دشوار  ماموریت  این  عمده  بخش 
این ماموریت فوق العاده سنگین بود و بهای بزرگی هم 
برای  بل  افغانستان  امنیت  برای  تنها  نه  ما  قربانی  داشت: 

امنیت منطقه و جهان است.
تشدید فعالیت های تروریستی طالبان

از  بین المللی  نظامیان  خروج  می شد  تصور  که  آن   با 
هراس افگنان  فعالیت های  کاهش  با  هم زمان  افغانستان، 
باشد و یا ماموریت مبارزه با ترورزیم پایان یافته باشد، اما 
بر خالف انتظار، گروه های هراس افگنی در سال 2015 
میالدی فعالیت های تروریستی خود را تشدید بخشیدند 
آموزشی  و  استخباراتی  سیاسی،  نظامی،  حمایت  از  و 
ماندند.  برخوردار  منطقه هم چنان  وفادار شان در  حامیان 
راه اندازی عملیات های به اصطالح علیه تروریسم توسط 

مبارزات  جریان  در  رییس جمهور 
که  بود  داده  تشخیص  انتخاباتی 
است  زراعتی  افغانستان یک کشور 
و در همان اوان وعده سپرده بود که 
همکاری  انتخابات  کمیسیون  اگر 
شد،  رییس جمهور  ایشان  و  کرد 
کرد.  خواهد  تقویه  را  زراعت 
زراعت،  رشد  برای  که  بود  گفته 
در  دهاقین  تا  می سازد  کوپراتیف 
در  کنند.  پیشرفت  علم  چارچوب 
وعده،  همان  شدن  عملی  راستای 
صاحب  امروز  افغانستان  اینک 
اسم  به  زراعتی  کوپراتیف  اولین 
است.  شده  بچه بازی«  »کوپراتیف 
داخل  دوباره  را  چشم های تان  لطفا 
حتما  شما  می دهم.  توضیح  ببرید، 
به  ربطی  چه  بچه بازی  می گویید 
نوشته  نکنید،  سوال  دارد.  زراعت 
به هم دیگر  بعد  بخوانید،  تا آخر  را 

دشنام دهید. 
یک  بچه بازی  حاضر،  حال  در 
با  که  کسانی  است.  امنیتی  پدیده 
پنجه!  مخصوصا  و  دست  عمل  این 
هستند  مسلحی  افراد  می کنند،  نرم 
بسیار  رابطه  دولتی  اراکین  با  که 
می افتد  اتفاق  ندرت  به  دارند.  قید 
بچه  یک  عاشق  مسلح  فرد  دو  که 
و  کنند  درگیری  هم  با  و  باشند 
معموال  بکشند.  را  نفر  سی  بیست- 
بزرگ  بچه  خودش  برای  هرکس 
پیشرفت  سرعت  این  با  می کند. 
ابد  برای  پدیده  این  کشور،  در 
مصونیتی  با  نمی ماند.  باقی  »امنیتی« 
دیگر  ماه  چند  تا  دارد،  وجود  که 
فرصت های  در  نیز  کشور  زارعین 
تفریح  به  بچه بازی  با  خود  کاری 
فقیر مثل  خواهند پرداخت. زارعین 
نفر یک  فی  که  نیستند  مسلح  افراد 
بچه نگه دارند. مجبورند چند نفر با 
عالیق و اهداف مشترک دست در 
دست هم بدهند و مشکل تفریح شان 
را با یک مورد حل کنند. اینجاست 
که قضیه بچه بازی به مسایل زراعتی 
ربط پیدا می کند. دولت معتقد است 
بچه بازی  کردن  »کوپراتیفی«  با  که 
می تواند  لبلبو،  و  پنبه  تولید  مانند 
با  و  کند  جلوگیری  منابع  ضیاع  از 
فراهم نمودن وسیله تفریح مشترک 
سایر  و  کسبه کاران  دهاقین،  برای 
زحمت کشان کشور، به آنان انرژی 
در  بدهد.  بیشتر  تولید  برای  مثبت 
گرفته  تصمیم  کابینه  بعدی  جلسه 
خواهد شد که از میان رییس جمهور 
و رییس اجرایی، کدام یک نظارت 
وزارت  در  را  کوپراتیف  این  از 

زراعت به عهده داشته باشد. 

کوپراتیف بچه بازی
دای چوپانی صدیق صدیقی- سخنگوی وزارت داخله
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سه شنبه 6 اسد 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2183 

Co-soft # 83206874 

 

 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the Assessment of the 
General Directorate for Monitoring, Evaluation and Audit of the Administrative Office of the President 
(AOP) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The Company bidding for this project must have a rich experience in organizational 
assessment especially in monitoring, evaluation and audit. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the 
reference number (Co-soft # 83206874) to matiullah.sekandery@giz.de  latest by 29.07.2015 

 

 

 اطالعیه داوطلبی

که تطبیق کننده همکاری های تخنیکی  به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد ، از شرکت ها و موسسات که   GIZدفتر 
در عرصه اسسمنت /نیازسنجی  های سازمانی تجربه کافی داشته باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه داوطلبی 

"ریاست عمومی نظارت ، ارزیابی و تفتیش " ریاست عمومی اداره امور ج. ا. ا با توجه مبنی بر اسسمنت /نیازسنجی  سازمانی ی   
 با شرایط داوطلبی درخواست های  "آفر" خود را به دفتر مرکزی جی ای زید بفرستند.

 

بتاریخ ظهر بعد از  4شرکت ها و موسسات که عالقه مند اشتراک در پروسه میباشند لطفادر خواست سهمگیری خویش را تا  ساعت 
 بفرستند.       matiullah.sekandery@giz.deبه آدرس الکترونیکی 07.201529.

 

Co-soft # 83206873 

 

 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for M&E Training to the 
General Directorate for Monitoring, Evaluation and Audit of the Administrative Office of the President 
(AOP) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The Company bidding for this project must have a rich experience in organizational 
assessment especially in monitoring, evaluation and audit. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the 
reference number of (Co-soft # 83206873)  to matiullah.sekandery@giz.de  latest by 29.07.2015 

 

 

 اطالعیه داوطلبی

که تطبیق کننده همکاری های تخنیکی  به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد ، از شرکت ها و موسسات که   GIZدفتر 
در عرصه اسسمنت /نیازسنجی  های سازمانی و کار آموزی تجربه کافی داشته باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در 

"ریاست عمومی نظارت ، ارزیابی و تفتیش " ریاست عمومی اداره امور ج.  در ابیپروسه داوطلبی مبنی بر آموزش نظارت و ارزی
 ا. ا با توجه با شرایط داوطلبی درخواست های  "آفر" خود را به دفتر مرکزی جی ای زید بفرستند.

  

بتاریخ بعد از ظهر  4شرکت ها و موسسات که عالقه مند اشتراک در پروسه میباشند لطفا در خواست سهمگیری خویش را تا  ساعت 
 بفرستند.       matiullah.sekandery@giz.deبه آدرس الکترونیکی 29.07.2015

 

sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهيل صاحب امتياز: 
 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرويز کاوه مدير مسوول:     

شاه حسين مرتضوي  0799037083 ســــردبير:         
اکبر رستمي، وحيد پيمان، ذبيح غازی، منان ارغند، سهيال وداع، مريم حسينی،   خبرنگاران:         

نوروز رجا   
سيد مجتبي هاشمي، فردوس کاوش و فريدون آژند ويراستاران:        

ظفر شاه رويي  0799319534 هماهنگي خبر:   
رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرايي:    

احمدضيا محمدي وبسايت:         
0708144047 پذيرش اعالن:    

صندوق پستی 1911، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    
ايستگاه برج برق، سرک کلوله پشته، ناحيه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 

Afghanistan_8am@yahoo.com ايميل روزنامه:  
8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 

به جز  سرمقاله، آرای مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آن برمی گردد.
مقاالت وارده مسترد نمی شوند.
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www.facebook.com/8am.af
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 july/28/2015تاريخ سه شنبهدعوت براي داوطلبياعالن 

  شماره  نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات

 1 تمويل كننده  وزارت ماليه /كشورهاي عضو سارك 

 2 عنوان پروژه  اعمار شبکه آبرسانی 

 3  موقعيت پروژه  قريه قاضيان مرکز واليت باميان
  3  روش داوطلبي باز داخلي

MRRD-96/WATSIP-36/MOF.SAARC-7/CC/BMY/94 نمبر ارتباطي پروژه 4  

به اساس قانون  عادياز بودجه  راوزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر 
شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، .تداركات قرارداد نمايد

طريق ويب  را  پروژهو ساير اسناد داوطلبي ، نقشه، بل احجام كاري   سافت شرطنامهميتوانند
بطور كاپي اسناد داوطلبي را  سافتويا  انگليسيه زبانبwww.mrrd.gov.afسايت هاي

اين  دفتر ارتباط عامه، بخش تداركات از 15:00الي 09:00در روز هاي رسمي از ساعت رايگان 
  .دريافت نمايندوزارت 

  .باشند، جواز شركت را با خود داشته واسناد داوطلبي  داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

 5  توزيع شرطنامه

 6 تضمين افر  بانكي به شكل تضمين افغاني) 56000(مبلغ 

.از ظهر ميباشد بعدبجه  02:00ساعت  Augest/29/2015مورخ شنبه  ضرب االجل براي 
تسليمي افرها

7 

طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل  يخويش راآفرهاداوطلبان 
روز فرها آبازگشايي .ارايه نمايندروز كاري ) 22(مدت  بهاز تاريخ اعالن بعد تداركات عامه 

تعمير سه  سومدر منزل از ظهر بعدبجه 02:00ساعت  Augest/29/2015مورخ شنبه دو
وزارت صورت  نكشاف دهات، در تاالر آفرگشائيوزارت احيا و ارياست تهيه و تداركات، منزله، 
 .آفر هاي ديررسيده وانترنتي پذيرفته نمي شوند.ميگيرد

 procurement@mrrd.gov.af:  ايمل آدرس             0752022302: شماره تماس 

ادرس براي 
 تسليمي آفرها
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 july/28/2015تاريخ سه شنبهدعوت براي داوطلبياعالن 

  شماره  نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات

 1 تمويل كننده  وزارت ماليه /كشورهاي عضو سارك 

 2 عنوان پروژه  اعمار شبکه آبرسانی 

 3  موقعيت پروژه  قريه سری سوماره مرکز واليت باميان
  3  روش داوطلبي باز داخلي

MRRD-97/WATSIP-37/MOF.SAARC-8/CC/BMY/94 نمبر ارتباطي پروژه 4  

به اساس قانون  عادياز بودجه  راوزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر 
شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، .تداركات قرارداد نمايد

طريق ويب  را  پروژهو ساير اسناد داوطلبي ، نقشه، بل احجام كاري   سافت شرطنامهميتوانند
بطور كاپي اسناد داوطلبي را  سافتويا  انگليسيه زبانبwww.mrrd.gov.afايسايت ه
اين  دفتر ارتباط عامه، بخش تداركات از 15:00الي 09:00در روز هاي رسمي از ساعت رايگان 
  .دريافت نمايندوزارت 

  .باشند، جواز شركت را با خود داشته واسناد داوطلبي  داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

 5  توزيع شرطنامه

 6 تضمين افر  بانكي افغاني به شكل تضمين) 100,000(مبلغ 

.از ظهر ميباشد قبلبجه  11:00ساعت  Augest/29/2015مورخ شنبه  ضرب االجل براي 
تسليمي افرها

7 

طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل  يخويش راآفرهاداوطلبان 
روز فرها آبازگشايي .روز كاري ارايه نمايند) 22(مدت  بهاز تاريخ اعالن بعد تداركات عامه 

تعمير سه  سومدر منزل از ظهر قبلبجه  11:00ساعت Augest/29/2015مورخ شنبه دو
وزارت صورت  كشاف دهات، در تاالر آفرگشائينوزارت احيا و ا رياست تهيه و تداركات، منزله،
 .آفر هاي ديررسيده وانترنتي پذيرفته نمي شوند.ميگيرد

 procurement@mrrd.gov.af:  ايمل آدرس             0752022302: شماره تماس 

ادرس براي 
 تسليمي آفرها

8 
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Hasht e Subh

9th Year    No: 2183   Tuesday  28 July, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

به گفته  ی نخست وزير ترکيه اين کشور قصد 
اعزام نيروی زمينی به خاک سوريه را ندارد. 
انقره بر آن است که از مخالفان ميانه رو رژيم 
داعش  عليه  هوايی  عمليات  طريق  از  سوريه 

پشتيبانی کند. 
در  ترکيه  نخست وزير  داووداغلو،  احمد 
کرد  تصريح  »حريت«  روزنامه  با  گفت وگو 
نيروی  اعزام  برای  برنامه ای  کشور  اين  که 
زمينی به خاک سوريه برای مقابله با نيروهای 

داعش ندارد.
حال  عين  در  واشنگتن  و  انقره  او  گفته ی  به 
در اين مورد به توافق رسيده اند که ترکيه از 
ميانه روی  معترضان  از  هوايی  عمليات  طريق 
داعش  نيروهای  مقابل  جنگ  در  سوری 

پشتيبانی کند.
از نخست وزير ترکيه  نقل  به  روزنامه حريت 
اتحاد دموکراتيک«  نوشت، »حزب  همچنين 
است  سوريه  در کردستان  سياسی  که حزبی 
و با حزب کارگران کردستان )ترکيه( ارتباط 
»سوريه جديد«  در  جايگاهی  می تواند  دارد، 
داشته باشد، مشروط بر آنکه »عليه ترکيه وارد 
عمل نشود، روابط خود با حکومت بشار اسد 
را قطع و با نيروهای معارض همکاری کند«. 

پيمان  داعش  با  نبرد  به  ترکيه  شدن  وارد 
آتالنتيک شمالی )ناتو( را نيز به خود مشغول 

کرده است. 
دبيرخانه ناتو روز يک شنبه 4 اسد در بروکسل 
اعالم کرد که وزارت خارجه ترکيه خواستار 
آن  در  تا  شده  اضطراری  نشستی  برگزاری 
عليه  کشور  اين  عمليات  به  مربوط  تحوالت 
کارگران  حزب  نيروهای  همچنين  و  داعش 
کردستان )ترکيه(، پ ک ک مورد بررسی 

قرار گيرد.
 28( سه شنبه  روز  است  قرار  نشست  اين 
جوالی( با حضور نمايندگان 28 کشور عضو 

پيمان آتالنتيک شمالی برگزار شود.
ترکيه به عنوان عضوی از ناتو اين درخواست 
را بر مبنای ماده 4 اساسنامه ی پيمان ناتو ارائه 
کرده است. طبق اين ماده اگر يکی از اعضا 
در  را  اراضی خود  امنيت  و  سياسی  استقالل 
برگزاری  درخواست  می تواند  ببينيد،  خطر 

نشستی اضطراری کند.
حمله به مواضع پ ک ک

داعش  خطر  با  هم  حاضر  حال  در  ترکيه 
دست به گريبان است و هم با موضوع حزب 

کارگران کردستان )پ ک ک(.
خبرگزاری آلمان روز دوشنبه )27 جوالی( 
ترکيه   1۶ اف  جنگنده های  که  داد  گزارش 
عراق حمله  در شمال  مواضع پ ک ک  به 
 2۶( يکشنبه  شامگاه  عمليات  اين  کرده اند. 

جوالی( انجام گرفته است. 
طی  در  ترکيه  ارتش  هم چنين  و  پوليس 
روزهای گذشته عمليات گسترده ای در نقاط 
مخلتف اين کشور برای شناسايی و بازداشت 
و  ترکيه  کردستان  کارگران  حزب  اعضای 
در  آن ها  عضويت  اتهام  به  داعش  هم چنين 

»سازمان های تروريستی« ترتيب داد.

دوشنبه  روز  انگليس  نخست وزير  کامرون،  ديويد 
با تشديد لحن خود عليه گروه داعش  در سخنانی 
اعالم کرد که به منظور جلوگيری از انجام حمالت 
تا  است  آماده  انگليس،  خيابان های  در  تروريستی 
دستور انجام حمالت هوايی عليه اهداف شبه نظاميان 

تکفيری را در ليبی و سوريه صادر کند.
به گزارش خبر گزاری دانشجو، وی که در اندونزيا 
تا  است  اميدوار  خبرنگاران گفت  به  می برد  سر  به 
با تهديدی  مبارزه  برای  ايتالف سياسی  بتواند يک 
ايجاد کند.  توصيف کرد،  »فرقه مرگ«  را  آن  که 
عليه  يا  انگليس  عليه  تهديدی  اگر  گفت:  کامرون 
قادر  ما   ... باشد  داشته  خيابان ها وجود  در  ما  مردم 
هستيم تا با اتخاذ اقداماتی فوری عليه آن تهديد، آن 

را متوقف کنيم«.
هميشه  من  نخست وزير،  عنوان  »به  افزود:  وی 
چه  بودم،  الزم(  اقدام  انجام  برای  تالش  خواهان 
هرجايی  يا  و  سوريه  يا  ليبی  از  تهديد  اين  اينکه 
ديگری ساطع شده باشد«. انگليس با اعالم »احتمال 
بسيار زياد حمالت تروريستی«، در اگست گذشته 
به  را  خود  ضدتروريستی  امنيتی  هشدار  سطح 

باالترين حد ممکن رساند. 
ايتالف  هوايی  حمالت  در  هم اکنون  انگليس 
تحت رهبری آمريکا عليه مواضع داعش در عراق 
حمايت  کسب  دنبال  به  کامرون  و  دارد  مشارکت 
فراز  بر  هوايی  حمالت  گسترش  برای  پارلمان 
امروز  از سخنان  پيش  اما وی  است.  خاک سوريه 
در کشور  اهدافی  دادن  قرار  هدف  موضوع  خود، 

آشوب زده ليبی را مطرح نکرده بود.

داووداغلو:
 ترکیه نیروی زمینی

 به سوریه اعزام نمی کند

کامرون:
 آماده حمالت هوایی 

در سوریه هستیم 

رضایت 90 درصدی شهروندان چینی از وضعیت کنونی و آینده اقتصاد کشور

دانلد ترامپ کاندیدای اول رای دهندگان جمهوری خواه

ظریف کشورهای عربی را به همکاری در مبارزه با تروریسم فراخواند

 90 رضايت  از  امريکايی،  موسسه  يک  نظرسنجی  نتايج 
آينده  و  کنونی  وضعيت  از  چينی  شهروندان  درصدی 

اقتصاد کشورشان حکايت دارد.
»پيو«  انجام شده توسط مرکز تحقيقاتی  نتايج نظرسنجی   

اولين نظرسنجی تلفنی در سطح امريکا نشان می دهد که 
اظهارات دانلد ترامپ درباره خدمات نظامی سناتور جان 
حزب  حاميان  ميان  در  را  بيشتری  محبوبيت  کين،  مک 
رقابت  را در صدر  او  و  او آورده  برای  جمهوری خواه 
نظر سنجی که  اين  قرار داده است.  نامزدی حزب  برای 

خليج  منطقه  عرب  کشورهای  ايران  خارجه  امور  وزير 
مشترک  تهديدهای  عليه  مساعی  تشريک  به  را  فارس 
در  او  فراخواند.  فرقه گرايی«  و  افراطی گری  »تروريزم، 
جمهوری  منطقه ای  سياست  که  کرد  تاکيد  حال  عين 

اسالمی ايران تغييری نخواهد کرد. 
روز  ايران،  خارجه  امور  وزير  ظريف،  جواد  محمد 
زمان  از  نخستين سفر خارجی خود  در  اسد   4 يک شنبه 
با  جهانی،  قدرت های  و  ايران  ميان  اتمی  توافق  انجام 

مقامات دولت کويت ديدار و گفت وگو کرد.
امير  با  به گزارش خبرگزاری فرانسه، او پس از مالقات 
و وزير امور خارجه کويت به خبرنگاران گفت: »پيام ما 
به کشورهای منطقه اين است که بايد با هم برای مقابله با 

تهديد مشترک همکاری کنيم«.
برابر  در  منطقه  مردم  از  همواره  »ايران  گفت:  ظريف 
تهديد  را  همه  که  فرقه گرايی  و  افراطی گری  تروريزم، 
ايران  خارجه  امور  وزير  است«.  کرده  حمايت  می کند، 
در عين حال تاکيد کرد که الزمه چنين همکاری ای در 
منطقه نه تغيير سياست ايران بلکه ايجاد تحول در سياست 

کشورهای ديگر است.
هميشه  »ما  گفت:  ظريف  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
بر گفتگو، همکاری و گسترش  قبل  از 30 سال  و حتی 

نشان می دهد حدود 90 درصد شهروندان چينی از عملکرد 
اقتصادی اين کشور رضايت داشته و وضعيت آن را خوب 
نشان  همچنين  نظرسنجی  اين  نتايج  کنند.  می  توصيف 
پر رونق  آينده  مردم چين،  از  می دهد حدود 88 درصد 
و شکوفايی را برای کشور خود پيش بينی می کنند. اين 
در حالی است که رشد اقتصادی چين در سه ماهه نخست 
سال جاری ميالدی، به رغم پيش بينی ها به 7 درصد رسيد 
که کمترين رقم توسعه اقتصادی از سال 2009 به اين سو 

است.
شهروندان  اغلب  داد،  گزارش  هم چنين  »پيو«  موسسه 
از  خاورميانه  و  التين  آمريکای  اروپايی،  کشورهای 
اين  ندارند.  رضايت  خود  کشورهای  اقتصادی  وضعيت 
موسسه، ميزان اين افراد را 70 درصد در اروپا، ۶7 درصد 
در خاورميانه و ۶3 درصد در امريکای التين عنوان کرد. 
مردم  جمعيت  از  نيمی  از  بيش  که  است  حالی  در  اين 
نمره  خود  کشورهای  اقتصاد  به  آسيا،  شرق  کشورهای 

از سوی شبکه خبری سی ان ان و شرکت تحقيقاتی او آر 
انجام شده نشان می دهد که ترامپ از حمايت 18  سی 
درصدی جمهوری خواهان برخوردار است و جپ بوش، 
فرماندار سابق فلوريدا با حمايت 15 درصدی جمهوری 
او  پشت  ويسکانسين  فرماندار  واکر،  اسکات  و  خواهان 

هستند.
رتبه  نظرسنجی  اين  در  کانديدا   14 ديگر  از  يک  هيچ 
با آن که  دورقمی کسب نکرده اند. سی ان ان می گويد 
ترامپ فعال در صدر جدول نظرسنجی محبوبيت است، 
اما موقعيتش تثبيت شده نيست. ترامپ در ميان آن دسته 
را  هايشان  گزينه  گويند  می  که  خواهانی  جمهوری  از 
بين يک دو کانديدا محدود کرده اند محبوبيت بيشتری 
 1۶ هستند،  ترامپ  اين گروه حامی  از  24 درصد  دارد. 
واکر  از  درصد   12 و  هستند  بوش  حامی  درصدشان 
حمايت می کنند. در حزب دمکراتيک، هيالدی کلينتون 
دوم  مقام  در  سندرز  برنی  و  است،  نظرسنجی  صدر  در 
محبوبيت بين رای دهندگان حامی حزب دموکرات قرار 

دارد.

را  آن  و  داشته  تأکيد  همسايگان  بين  دوستانه  روابط 
اولويت اصلی در سياست خارجی کشورمان دانسته ايم؛ 
ولی الزم است گام هايی عملی از سوی برخی کشورهای 

منطقه نيز برداشته شود«.
ظريف با اشاره  مستقيم به رقيب اصلی جمهوری اسالمی 
اين  از  بردن  نام  بدون  البته  و  عربستان،  منطقه،  در  ايران 
سياست  تغيير  است  ضروری  که  »چيزی  گفت:  کشور، 
برخی کشورهاست که  تغيير سياست  بلکه  نيست،  ايران 

خواهان جنگ و کشمکش در منطقه هستند«.

مثبت می دهند.
 موسسه »پيو« همچنين درباره ميزان رضايت از اقتصاد اول 
دنيا يعنی امريکا گزارش داد، حدود 5۶ درصد از مردم اين 
کشور معتقدند وضعيت کنونی نابسامان بوده و دولتمردان 
 ۶0 حدود  گزارش،  اين  بر  بنا  اند.  نکرده  عمل  خوبی  به 
اقتصادی  آينده  باورند  اين  بر  امريکا  مردم  از  درصد 

کشورشان شرايط مطلوبی نخواهد داشت.
در همين راستا، صندوق بين المللی پول در گزارشی رشد 
اقتصادی امريکا را پايين تر از حد انتظار توصيف و دو سال 
2015 و 201۶ را سال های کند شدن رشد اقتصاد امريکا 
دانست. اين موسسه مالی جهانی، علت کاهش رشد اقتصاد 
حجم  کاهش  همچنين  و  دالر  بهای  افزايش  را  امريکا 
سرمايه گذاری ها در بخش نفت و نيز شرايط نامساعد آب 
اين  و هوايی اعالم کرد. خبرگزاری شينهوا گزارش داد، 
از 40 کشور  نفر  هزار  از 40  بيش  با مشارکت  نظرسنجی 

دنيا انجام شده است.
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