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افغانستان، »جنگ با تروریسم«
الت متحده و ایا

گزینه ای جدید؟ ایران به دنبال 
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لود رد پاهای خون آ
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سخنگویرییسجمهور:

کابینهدربارهتذکرهالکترونیک
تصمیممیگیرد

نصیر اندیشه به عنوان معین 
وزارت خارجه معرفی شد

2

محفل  دیروز  خارجه  وزارت  کابل:  8صبح، 
به  اندیشه  نصیر  معرفی  مناسبت  به  را  بزرگی 
برگزار  وزارت  این  اداری  و  مالی  معین  عنوان 
وزارت  محوطه  در  که  نشست  این  در  کرد. 
کابل برگزار شده بود، شمار زیادی از  خارجه در 
مقامات افغان، وکیالن پارلمان، اعضای جامعه 

ک داشتند. مدنی و رسانه ها اشترا
صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه، تقرر نصیر 
اندیشه را به عنوان معین وزارت خارجه،  یک 
شایسته ساالری  اصل  بر  مبتنی  و  نیک  اقدام 
نصیر  تقرر  تصمیم  که  گفت  و  کرد  توصیف 
اندیشه به عنوان معین جدید این وزارت ریشه 
اندیشه  آقای  مسلکی  و  فردی  توانایی های  در 

دارد.
که  وزارت  این  پیشین  معین  عتیق اهلل عاطفمل 
مالیزیا  در  افغانستان  سفیر  عنوان  به  تازگی  به 
تی در وزارت خارجه  مقرر شده است، از مشکال
که آقای اندیشه  کرد  کرد و اظهار امیدواری  یاد 
خارجه  امور  وزارت  اصالحات  روند  در  بتواند 

موفق بدر آید.
نصیرا ندیشه نیز در سخنانش از توجه و اعتماد 
معینیت  کرسی  احراز  برای  او  به  حکومت 
کرد  سپاس  اظهار  خارجه  امور  وزارت  اداری 
در  اصالحات  آوردن  به  متعهد  را  خودش  و 

دستگاه دیپلوماسی افغانستان خواند.
در  افغانستان  اندیشه سفیر  نصیر  این،  از  پیش 
کشور  استرالیا بود و به تازگی ماموریت اش در آن 

پایان یافت.

وز از  با گذشت چند ر
انتظار مردم برای آغاز 

وند توزیع تذکره  ر
ونیک، سیدظفر  الکتر

هاشمی سخنگوی رییس  
جمهور در یک مصاحبه با 
وزنامه 8صبح گفت که  ر

در مورد زمان آغاز این 
وند در جلسه کابینه  ر
تصمیم گرفته خواهد 

شد. پیش از این نیز دفتر 
ی گفته  ریاست  جمهور

ی  بود که پس از برگزار
مراسم تجلیل از استرداد 

وند  استقالل کشور، ر
توزیع آزمایشی تذکره 

ودی در  ونیک به ز الکتر
یک محفل باشکوه آغاز 

خواهد شد.
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زنگ اول


و  ایران  مرزهای  در  افغان،  خانواده های  و  جوانان 
و  اندونزیا  سواحل  کناره های  در  هم چنان  و  ترکیه 
به  را  خود  می  خواهند  و  سرگردان اند  دیگر  جاهای 
از کشور در ماه های اخیر  اروپا برسانند. میزان فرار 
افزایش چشم گیری داشته است. حمالت تروریستی بر 
بسیاری  روستا ها  در  جنگ  تشدید  و  بزرگ  شهرهای 
از جوان ها و خانواده ها را واداشته است تا برای زنده 
ماندن، به آب و آتش بزنند و خودشان را به بالد امن 
اروپا برسانند. نبود شغل و درآمد هم علت دیگر فرار 
از کشور است. بسیاری از جوانان و حتا دانشجویان 
به جای  روزها  این  دولتی  و  خصوصی  دانشگاه های 
پروژه های  روی  کار  و  تحقیق  مطالعه،  این که سرگرم 
صنفی شان باشند، برای فرار از کشور طرح و برنامه 

می ریزند. 
دم مافیای قاچاق انسان هم چاق است و شاید روزانه 
ده ها نفر را در بدل دریافت پول از کشور خارج می کنند. 
پناهجویان  از وضعیت  گزارش های رسانه های جهانی 
می کند.  راست  مخاطب  براندام  را  مو  نیز  افغان 
پناهجویان  که  می دهد  نشان  رسانه ای  گزارش های 
افغان در یونان و »ارومیه« ایران در وضعیت اسفباری 
به سر می برند. به آنان آب و غذای کافی نمی رسد. حتا 
سازمان ملل متحد هم نمی تواند به آنان رسیدگی کند. 
شده  شدید تر  نیز  مقدونیه  مرز  بر  رفت وآمد  مقررات 
است. این کشور حاال ارتش را در مرز جابه جا کرده تا 

از ورود پناهجویان جلوگیری کند. 
از  شماری  زیاد،  احتمال  به  هم  مقدونیه  مرز  در 
شهروندان افغانستان حضور دارند. برای رسیدگی به 
دیپلوماسی  دستگاه  تا  است  الزم  مهاجران  این  وضع 
کشور فعال شود. سفارت خانه های افغانستان در ترکیه، 
در  افغانستان  نمایندگی  و  اروپایی  کشورهای  ایران، 
سازمان ملل متحد، باید به صورت هماهنگ تالش کنند 
تا سازمان های بین المللی به پناهجویان افغان رسیدگی 
کشورهای  در  افغانستان  سفارت خانه های  کنند. 
کشورها  آن  به  که  پناهجویانی  به  باید  هم  اروپایی 
یابند.  دست  امکانات  حداقل  به  تا  کنند  کمک  می روند، 
وزارت مهاجران کشور هم باید همان طوری که وعده 
کرده است دست به کار شود و به پناهجویان افغان کمک 
کند. این وظیفه هر دولت است که از منافع شهروندانش 
در سراسر جهان دفاع کند. سازمان های مختلف دولت 

افغانستان هم باید به این وظیفه  شان عمل کنند. 
فرار  روند  توقف  برای  باید  حکومت  این ها،  بر  عالوه 
کشور  از  عام  مردم  فرار  و  مغزها  فرار  سرمایه، 
ملی  وحدت  حکومت  گیرد.  دست  روی  برنامه هایی 
را  اراده الزم  و  توان  که دولت  بباوراند  به مردم  باید 
برای کار دارد. حکومت باید وضعیت اقتصاد کشور را 
سروسامان دهد. دولت باید هرچه زودتر در تفاهم با 
بخش خصوصی راه های تقویت اقتصاد کشور و ایجاد 
یک اقتصاد پویا و تولیدی را مورد بحث قرار دهد. همه 
موانع استخدام جوانان شایسته در ادارات دولتی باید 
برطرف شود. به مشکالت کارخانه داران و تاجران باید 

رسیدگی شود تا سطح استخدام و تولید بلند برود. 
سران حکومت باید صادقانه در مورد وضعیت کشور 
میان  سالم  گفتگوی  زمینه  و  دهند  معلومات  مردم  به 
شهروندان و دولت را فراهم کنند. هم چنان باید گام های 
دیگر  شهرهای  و  پایتخت  در  امنیت  تامین  برای  مهم 
تمام  باید  امنیتی  و  کشفی  سازمان  شود.  برداشته 
می آورند،  درون شهر  به  را  تروریست ها  که  را  آنانی 
بازداشت کند. هر کسی که با تروریسم به نحوی ربط 
دارد باید بازداشت شود. همه موانع فرا راه بازداشت 

حامیان تروریسم باید از سر برداشته شود. 
در  دولت  سلطه  بیشتر  تحکیم  برای  باید  حکومت 
مثبت  اثرات  تا  کند  اقدام  نیز  کابل  همجوار  والیت های 
خیلی  که  دیگری  چیز  بگذارد.  کابل  شهر  امنیت  روی 
مهم است این است که سران حکومت با مردم صمیمانه 
در مورد این مشکالت صحبت کنند تا افکار عمومی  در 

جریان همه مسایل باشد. 

فراربیدادمیکند
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و  داخله  امور  وزارت های  کابل:  8صبح، 
به هفتاد شورشی  از کشته شدن نزدیک  دفاع 
عملیات های  نتیجه  در  دولت  مخالف  مسلح 
مشترک نیروهای امنیتی کشور در جریان یک 

شبانه روز گذشته خبر داده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
منظور سرکوب  به  نتیجه عملیات هایی که  در 
والیت های  مربوطات  در  شورشیان  نابودی  و 
سرپل،  فاریاب،  کندز،  بغالن،  ننگرهار، 
کندهار، زابل، ارزگان، میدان وردک و غزنی 
شورشی  یک  و  چهل  بود،  شده  راه اندازی 
این  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  هشت  و  کشته 
وزارت می افزاید که در این عملیات ها نوزده 

شورشی دیگر بازداشت شده اند.
در  که  کرده  اعالم  نیز  دفاع  وزارت  همچنین 
نتیجه عملیات های نظامی نیروهای اردوی ملی 
در جریان یک شبانه روز گذشته در برخی از 
والیات جنوبی و شرقی کشور بیست و هشت 
زخمی  دیگر  تن  ده  و  کشته  طالب  شورشی 
این  در  که  می افزاید  وزارت  این  شده اند. 

عملیات ها پنج طالب دیگر بازداشت شده اند.
عملیات ها  این  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
نیروهای  بدست  نیز  مهمات  و  مقداری سالح 
ماین  حلقه  چند  و  افتاده  ملی  اردوی 

مختلف النوع نیز خنثا شده است.
وزارت دفاع از شهادت پنج سرباز اردوی ملی 
نیز خبر داده است. این وزارت در اعالمیه خود 
شلیک  نتیجه  در  سربازان  این  که  می افزاید 
انفجار  و  شورشیان  سوی  از  سنگین  سالح 

ماین های کنار جاده به شهادت رسیده اند.
به  سنگین  تلفات  شدن  وارد  با  همزمان 
نتیجه  در  طالبان  تروریستی  گروه  جنگجویان 
ملی  امنیت  نیروهای  نظامی،  عملیات های 
را  انفجاری  مواد  تن  هفت  حامل  موتر  یک 
کشف  پکتیکا  والیت  ارگون  ولسوالی  در 

کرده اند.
مواد  این  ملی می گوید  امنیت  دفتر مطبوعاتی 
نایتریت است، در  امونیم  نوع  از  انفجاری که 
طور  به  سوخت  چوب  زیر  موتر  یک  داخل 

ماهرانه جابجا شده بود.
از وزیرستان  این موتر  اداره می افزاید که  این 
دفتر  گفته ی  به  بود.  شده  بارگیری  جنوبی 
موتر  این  از  بود  قرار  ملی،  امنیت  مطبوعاتی 
مملو از مواد انفجاری در یک حمله انتحاری 

در والیت لوگر استفاده شود.
در پیوند به کشف این مواد انفجاری، یک تن 
از باشندگان اصلی ولسوالی ارگون پکتیکا نیز 

بازداشت شده است.
امنیت  نیروهای  دیگر،  خبر  یک  براساس 
ملی طی یک عملیات تصفیوی در مربوطات 
والیت  قیصار  و  دولت آباد  المار،  ولسوالی ها 
فاریاب، یازده تروریست را بازداشت کرده اند.

این  که  می گوید  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
تروریستان عضو گروه طالبان هستند. به گفته 
ترکیب  در  شده  بازداشت  افراد  اداره،  این 
گروه های تروریستی صالح الدین، مال حسین، 
مولوی حفیظ اهلل و مولوی انور مصروف انجام 
ماین گذاری  تخریبی،  تروریستی،  فعالیت های 
میسر  در  اکماالتی  قطارهای  باالی  حمله  و 
شاهراه ولسوالی های المار، قیصار و دولت آباد 

فاریاب بودند.

کشته شدن نزدیک به هفتاد 
شورشی در عملیات های نظامی

راه الجورد به توافق نهایی نزدیک می شود

سخنگوی رییس جمهور:

 کابینه در باره تذکره الکترونیک تصمیم می گیرد

تدویر نشستی به منظور اتخاذ آمادگی ها برای جلسه هیات عالی رتبه دولتی

نشست  دومین  در  کابل:  8صبح، 
افغانستان،  کشورهای  تخنیکی 
گرجستان  آذربایجان،  ترکمنستان، 
تبلیسی گرجستان،  و ترکیه در شهر 
جانبه  پنج  موافقت نامه  مسوده 
الجورد  راه  ترانسپورتی  و  ترانزیتی 

مورد بحث قرار گرفت.
میزبانی  به  که  نشست  این  در 
یافته  تدویر  گرجستان  حکومت 
ارشد،  مسووالن  آن  در  بود، 
امور  دیپلومات های  و  کارشناسان 
اقتصادی، حقوقی، راه و حمل و نقل 
ترانسپورت،  خارجه،  وزارت های 
پنج کشور  این  آهن  راه  و  ترانزیت 

حضور داشتند.
شرکت کنندگان این نشست نظریات 
خود را در مورد مسوده موافقت نامه 
دولت  جانب  از  که  الجورد  راه 
ارایه  بود،  شده  ترتیب  افغانستان 
کرده و با اکثریت موضوعات مطرح 
تایید  مورد  را  مسوده  این  در  شده 

قرار دادند.
انتشار  با  خارجه  امور  وزارت 
بحث  که  می گوید  اعالمیه ای 
الجورد  راه  جانبه  پنج  مسوده  روی 
یک  ایجاد  برای  نخستین  قدم های 
این  از  استفاده  حقوقی  چارچوب 

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
جمهوری اعالم کرده که قرار است 
در  الکترونیک  تذکره  توزیع  زمان 

نشستی  نخستین  کابل:  8صبح، 
برای  آمادگی ها  اتخاذ  منظور  به 
عالی  هیات  جلسه  دومین  برگزاری 
با  »اس او ام«  به  موسوم  دولتی  رتبه 
ادارات  از مسووالن  حضور شماری 

دولتی در وزارت مالیه برگزار شد.
مسووالن  که  نشست  این  در 
و  تجارت  مالیه،  وزارت های 

کیلومتر   ۲۸۰۰ حدوداً  که  مسیر 
توافق  برای  را  زمینه ها  می باشد، 
موافقت نامه  این  امضای  و  نهایی 

مساعد می سازد.
موضوعات  برخی  روی  است  قرار 
اخیر  در  که  جلسه ای  در  اختالفی 
سال جاری در ترکیه برگزار خواهد 

شد، توافق صورت گیرد.
راه الجورد از قدیمی ترین راه های 
اصلی  مسیرهای  از  یکی  و  ترانزیتی 
به  نزدیک  است.  بوده  ابریشم  راه 
دو هزار سال قبل، سنگ های قیمتی 
افغانستان به شمول الجورد بدخشان 
و  بالکان  اروپا،  به  مسیر  همین  از 
صادر  مدیترانه  سواحل  کشورهای 

می شد.

جلسه این هفته کابینه مشخص شود.
بود  کرده  فیصله  وزیران  شورای 
تذکره  آزمایشی  توزیع  روند  تا 
به تاریخ بیست و هشتم  الکترونیک 
اسد به مناسبت روز استرداد استقالل 
دفتر  اما  شود،  آغاز  رسما  کشور 
کرد  اعالم  بعدا  جمهوری  ریاست 
که این روند در یک فرصت دیگری 

آغاز خواهد شد.
مردم  انتظار  از  روز  چند  گذشت  با 
تذکره  توزیع  روند  آغاز  برای 
هاشمی  سیدظفر  الکترونیک، 
یک  در  جمهور  رییس  سخنگوی 
گفت  ۸صبح  روزنامه  با  مصاحبه 
که در مورد زمان آغاز این روند در 
خواهد  گرفته  تصمیم  کابینه  جلسه 

شد.
پیش از این نیز دفتر ریاست جمهوری 
گفته بود که پس از برگزاری مراسم 
کشور،  استقالل  استرداد  از  تجلیل 
تذکره  آزمایشی  توزیع  روند 
الکترونیک به زودی در یک محفل 

و  احیا  اقتصاد،  معادن،  صنایع، 
مالداری  انکشاف دهات، زراعت و 
حقوق  مستقل  کمیسیون های  و 
نظام  اصالح  ملی،  تدارکات  بشر، 
انتخاباتی، ارگان های محلی و مشاور 
حضور  جمهور  رییس  اقتصادی 
تعهدات  شاخص ها،  روی  داشتند، 
جلسه  برگزاری  برای  آمادگی ها  و 

راه  که  می افزاید  خارجه  وزارت 
الجورد کوتاه ترین راه تجارتی برای 
دوسوی  کشورهای  به  اموال  انتقال 
آسیای  کشورهای  شامل  مسیر،  این 
به شمار می رود.  اروپایی،  جنوبی و 
راه  طریق  از  وزارت،  این  گفته  به 
تا  سه  تجارتی  کاالهای  الجورد 
مسیرهای  سایر  از  زودتر  روز  چهار 
تا  یک  میان  و  یافته  انتقال  ترانزیتی 
دو هزار دالر در هر الری تخفیف به 

میان می آید. 
طرح احیای راه الجورد از ابتکارات 
وزارت  اقتصادی  امور  کارشناسان 

امور خارجه افغانستان بوده است.

باشکوه آغاز خواهد شد.
با  جمهور  رییس  که  جلسه ای  در 
داخله،  امور  وزارت های  مسووالن 
تذکره  توزیع  اداره  و  مخابرات 
پنجم  و  بیست  تاریخ  به  الکترونیک 
ماه اسد داشت، فیصله شد که مرحله 
باید  تذکره  این  توزیع  آزمایشی 

آغاز گردد.
توزیع  اداره  رییس  محتاط  همایون 
جلسه  این  در  الکترونیک،  تذکره 
گفت که تمامی مشکالت این اداره 
حل شده و ظرفیت الزم برای توزیع 

آن وجود دارد.
الکترونیک  تذکره  توزیع  روند 
که  می افتد  تاخیر  به  حالی  در 
از  که  اروپا  اتحادیه  می شود  گفته 
برنامه  این  اصلی  تمویل کنندگان 
توزیع  اداره  به  کمک هایش  است، 
تذکره الکترونیک را به حالت تعلیق 

درآورده است. 

بعدی هیات عالی رتبه دولتی بحث 
شده است.

توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
وزارت مالیه منتشر شده، قرار است 
رتبه  عالی  هیات  نشست  دومین 
بریاست  »اس اوام«  به  موسوم  دولتی 
و  افغانستان  مالیه  وزیر  مشترک 
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای 
جمله  از  مسایلی  باره  در  افغانستان، 
بهبود ثبات مالی، انکشاف زیربناها، 
سکتور  انکشاف  شهروندی،  میثاق 
و  کمک ها  موثریت  خصوصی، 
اشتراک  با  انکشافی  همکاری های 
همکاران  بین المللی،  شرکای 
بین  کلیدی  سازمان های  و  منطقوی 
آینده  ماه  در  مدنی  جامعه  و  المللی 

برگزار شود.
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بعد  به  زمان  آن  از  و  بردند  هند  به  غزنویان  را  پارسی  زبان 
استعمار  اما  بود.  کم  حا شبه قاره  در  قرن ها  برای  فارسی 
زبان  جایگاه  از  فارسی  تا  شد  باعث  بریتانیا  سوی  از  هند 
رسمی به حاشیه رانده شود اما با آن هم این زبان ریشه های 
شاعران  عارفان،  نقش  داشت.  هند  ک  خا در  را  محکمی 
از  بعد  را  اندیشمندان  و  هنرمندان  مهاجرت  به خصوص  و 
نمی توان  هندوستان  به  هرات  تیموریان  حکومت  سقوط 
تعقیب  از  هنرمندان  و  شاعران  از  بسیاری  گرفت.  نادیده 
تقویه  در  و  بردند  پناه  هند  به  صفوی  نفس  تازه  حکومت 
معماری،  و  هنر  حوزه های  در  و  پارسی  زبان  بیشتر  هرچه 

گام های درخشانی را برداشتند.
چند،  اشفق  محمد  کتر  دا با  گفتگویی  قبل  روز  چند 
و  داشتم  عثمانیه  دانشگاه  پارسی  زبان  دیپارتمنت  رییس 
پارسی در  زبان  مورد وضعیت  او پرسش هایی داشتم در  از 
هندوستان به خصوص در ایالت تلنگانا و دانشگاه عثمانیه.

گذرا پیرامون جایگاه  که به گونه  کردم  کوشش  در این متن 
زبان پارسی در هند نکاتی را بنگارم. زبان پارسی 400 سال 
پای  گر  ا شفق  کتر  دا به گفته  و  بود  هندوستان  رسمی  زبان 

در دانشگاه عثمانیه دیپارتمنت زبان پارسی در سال 1918 
دیپارتمنت های  کنار  در  زمان  آن  در  و  شد  پایه گذاری 
که  هندی و انگلیسی پارسی از جمله دیپارتمنت هایی بود 
بیشترین متقاضی را داشت و دولت هند هم در آن  زمان از 
کنون هم از شمار استادان  پارسی بیشتر حمایت می کرد اما ا
خبره ترین  متقاضیان.  شمار  از  هم  و  شده  کاسته  پارسی 
کتر نجمه صدیقی  استادان پارسی بازنشسته هستند مانند دا
او  ارزشمند  آثار  جمله  از  پارسی  ادبیات  و  زبان  کتاب  که 
کتاب به زبان انگلیسی نگاشته شده است. می باشد. این 

نمی توان  را  زبان  پارسی  کشورهای  بی مهری  میان  این  در 
گرفت، با آن که بسیاری از دانشمندان هندی پارسی  نادیده 
کشورهای  کشورشان می دانند اما  را بخش مهمی از هویت 
در  را  بیشتری  امکانات  حداقل  تا  نتوانستند  زبان  پارسی 
تدریس  آن ها  در  پارسی  که  بگذارند  دانشگاه های  اختیار 

می شود .
که میراث زبان پارسی را در هندوستان  کتر شفق می گوید  دا
در  هم  و  موزیم ها  در  هم  دید  آشکار  به گونه  می توان 
معماری  دیگر  سوی  از  و  هندوستان  کتاب خانه های 
در  معماری ها  رایج ترین  از   ) افغانستان  ) ایران-  خراسانی 
کثریت آبده های تاریخی هند  هندوستان بوده است و در ا

می توان آن را دید.
می گوید  عثمانیه  دانشگاه  پارسی  زبان  دیپارتمنت  رییس 
که پارسی خیلی به زبان های هندی، اردو، مهاراتی و تلگو 
به گونه شدیدی  پارسی  از  زبان ها  این  و  است  کرده  کمک 

متاثر هستند. 
خدماتی  از  پارسی  زبان  پژوهشگران  کنون  ا تا  متاسفانه 
غافل  داده اند  انجام  زبان  این  به  هندی  دانشمندان  که 
که در این جا به زبان انگلیسی  مانده اند و بسیاری از آثاری 
برگردان  پارسی  به  شده  نگاشته  پارسی  ادبیات  مورد  در 

نشده است.
علی خان  فضل الدین  میر  دکتر  از  هم  و  شفق  کتر  دا از 
گرم از بنده خواستند تا هرازگاهی  که با پذیرایی  سپاس گزارم 
استاد  که  است  یادآوری  قابل  بزنم.  سری  دفتر شان  به 
کتاب های شان را تحت نام ) حیات و آثار  علی خان یکی از 
میرزا شرف جهان قزوینی شاعر معروف عصر شاه طهماسپ 

صفوی ( برای بنده تحفه دادند .
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زابن
رد هندوستان اپرسی

رد پاهای 
لود خون آ

 سید محمد فقیری- دانشجوی مقطع ماستری در هندوستان

آدم  از خانه دست خود  بیرون شدن  کابل:  8صبح، 
اما برگشتن به خانه به دست تقدیر است. احتماال این 
کابل با همین تصور خانه های  روزها خیلی از شهروندان 
واقعیت  به  گاهی  که  تصوری  می کنند؛  ترک  را  خود 
به  هرگز  تا  می کند  را  خود  کار  هم  تقدیر  و  می پیوندد 

خانه های خود باز نگردیم.
جمله  از  هم  8صبح  روزنامه  همکاران  از  احمدی 
چنین  کردن  تجربه  قدمی  یک  در  که  است  کسانی 
برای  شنبه  روز  عصر  که  او  است.  گرفته  قرار  واقعیتی 

نمی شد  کشیده  هند  به  بریتانیا 
رسمی  زبان  پارسی  کنون  ا تا 
کثریت  ا در  می ماند.  باقی  هند 
هندوستان  معتبر  دانشگاه های 
هرچند  می شود،  تدریس  پارسی 
گذشته دوست داران این زبان  در 
حاال  اما  بود  زیاد  بسیار  هند  در 
به دلیل نبود فرصت های شغلی از 
کاسته  شمار دوست داران پارسی 
هندی  دانشجویان  است.  شده 
می خوانند  را  پارسی  زبان  که 
که  تنها می توانند در شرکت های 
جهان گردهای  برای  را  خدماتی 
می کنند  ارایه  زبان  پارسی 
اما  کنند  پیدا  شغل  برای شان 
این  شمار  کم بودن  به دلیل 
کمی  خیلی  تعداد  جهان گردان، 
به این شرکت ها جذب می شوند.

شفاخانه  به  کوچکش  دختر  درمان 
رفته  چهارم  مکروریان  در  شینوزاده 
در  خونینی  انفجار  صحنه  شاهد  و 
می گوید  بود،  شفاخانه  این  نزدیکی 
قبل از این که انفجار رخ دهد، خیلی 
نوع  موتر  عراده  یک  جمله  از  چیزها 
کروال برایش مشکوک به نظر می رسید. 
که تقریبا چهل دقیقه قبل  او می افزاید 

از انفجار به شفاخانه رسیده بود.
آقای احمدی دختر بیمار و خانمش 
و  می فرستد  شفاخانه  داخل  به  را 
سایه  زیر  موتر  داخل  در  خودش 
منتظر  شفاخانه  نزدیکی  در  درختی 
در  او  زمانی که  مدت  در  می نشیند. 
می نشیند،  انتظار  به  موترش  داخل 
نوع  موتر  عراده  یک  به  توجه اش 
پلیت  نمبر  و  سیاه  شیشه  دارای  کروال 
او می گوید:  شخصی جلب می شود. 
شفاخانه  نزدیک  سرک  »کناره های 
من  واسطه  برای  و  بود  وسایط  از  پر 
گزیر تقریبا سی متر  جای پیدا نشد. نا

کرده  کنار جاده سایه درختی را پیدا  دورتر از شفاخانه 
کروال به رنگ  کردم. بعد از 15 دقیقه موتر  موترم را پارک 
سفید و شیشه عقب سیاه پنج متر پیشتر از موترم پهلوی 
کرد.  کنار جاده پارک شده بود، توقف  که  موتر دیگری 
تقریبا 20 دقیقه همان جا ایستاد بود. من به نمبر پلیت 
کمی مشکوک شدم.« شخصی اما شیشه سیاه این موتر 

که در نزدیکی اش  احمدی هم چنین افزود از دوغ فروشی 
گرمای  نوشید.  گیالس دوغ خریده  قرار داشت، چند 
کمی  موترش  داخل  در  و  می کند  تاثیر  وی  باالی  هوا 
که موتر شیشه  بخواب می رود و دیگر متوجه نمی شود 
که با  کدام سمت حرکت می کند. او می گوید  سیاه به 
ک  خا و  دود  پرید،  خواب  از  انفجار  مهیب  صدای 
در  پاره  آهن  تکه  یک  و  شد  بلند  آسمان  بر  غلیظی 
کرد. پس از انفجار، این شاهد  نزدیکی موترش اصابت 
دخترش  و  خانم  از  تا  می دارد  بر  را  تلفنش  فورا  عینی 
احوال بگیرد. از موترش پایین می شود و با یک دست 
کودک  گوشی به طرف شفاخانه می دود. از مقابلش  به 
که از بازوی راستش خون جاری بود، با پای  خردسالی 
برهنه و باناله  و فریاد می دود. احمدی نمی تواند به این 
که  کند زیرا هنوز مطمین نیست  کمک  کودک زخمی 

دختر و همسرش سالم هستند یا خیر.

تلیفونش زنگ می خورد و از آن سوی خط، همسرش 
فورا  اما  می دهد  جواب  گریه آلود  صدای  و  ترس  با 
می کند  شماره گیری  بار  چندین  می شود.  قطع  تلیفون 
اما جوابی دریافت نمی کند. ترس و وحشت بدنش را 
به لرزه می آورد و برای یافتن دختر و همسرش در میان 
انفجار  این  قربانیان  و  تکه های زخمیان  و  آتش  دود، 
از  را  تلیفون  آن،  با  همزمان  می شود.  جستجو  مشغول 
می کند  شماره گیری  پی هم  و  نمی کند  دور  خود  گوش 
تا این که دو باره صدای خانمش را می شنود و مطمین 

می شود.
بین  و  بودم  شده  زده  وحشت  »بسیار  می افزاید:  وی 
مردم، پارچه  واسطه های تکه و پاره شده دنبال فاملیم 
خون  و  آهن  پارچه های  و  ک  خا طرف  هر  افتادم.  راه 
پسر  بود.  ک  وحشتنا بسیار  صحنه  می شد.  دیده 
زخمی  صورت  و  سر  با  که  دیدم  را  دوازده ساله  بچه 
فریاد  و  می دوید  طرف  آن  و  طرف  این  به  گاه  ناخود آ
دنبال  طرف  آن  و  طرف  این  وحشت زده  همه  می زد. 
با  هم  کسی  و  تلیفون  با  کسی  می گشتند،  اقارب شان 
اطفال  می زدند.  صدا  را  اقارب شان  گریه  و  سر و صدا 
از  همه  می کشیدند،  فریاد  و  داد  وحشت زده  همه 
صدای مهیب انفجار شوک زده شده بودند و هر طرف 

سرگردان بودند.«
روز  آن  در  که  محلی  شینوزاده،  شفاخانه  نزدیکی  در 
کشته و  شنبه انفجاری رخ داد و در آن بیش از ده نفر 
گالری موقعیت  شصت تن دیگر زخمی شدند، آصف 
شدت  به دلیل  گالری  این  ساختمان  شیشه های  دارد. 

انفجار فروریخته است.
گالری نقش های  که در حیاط آصف  احمدی می گوید 
که در نتیجه انفجار تخریب  پا با خون و تکه  موترهایی 

شده بود، به چشم می خورد. 
که هدف اصلی این انفجار  مقام های امنیتی می گویند 
می کرد،  عبور  محل  از  که  خارجی  نیروهای  کاروان 
هفته  سه  به  نزدیک  به دنبال  حمله  این  است.  بوده 
گرفته  صورت  کابل  در  پیشین  خونین  انفجارهای  از 
به سه هفته  نزدیک  که  انفجارهایی  نتیجه  است. در 
کشته و نزدیک  پیش به وقوع پیوست، ده ها غیرنظامی 

به چهارصد غیرنظامی زخمی شدند.
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افزایش میزان فرار

کشور از 
ایران به دنبال 
گزینه ای جدید؟

پایگاه های  در  که  جوانانی  دستمزد  بودند.  راننده  و 
را  اقتصاد خانواده  کار می کردند، چرخ  نظامی  بین المللی 
شده اند،  بیرون  بین المللی  نیروهای  که  حاال  می گرداند. 
از سال  پیش  تا  است.  رفته  بین  از  نیز  درآمد  و  منبع شغل 
کابل  بین المللی هم در  و موسسات  2014، »ان. جی.او« ها 
کشورهای  کشور فعال بودند و پروژه های  و دیگر شهرهای 
می کردند.  تطبیق  عمران  و  بازسازی  عرصه  در  را  غربی 
بسیاری از جوانان شهری و روستایی افغان، در این پروژه ها 
کار بودند و درآمدی داشتند. اما پس از سال  نیز مصروف 

2014، این پروژه ها هم به حداقل رسید. 
 ،2015 سال  شروع  در  بین المللی  امداد رسان  موسسات 
که  شد  سبب  امر  این  و  بودند  تروریستی  حمالت  هدف 
سفارت خانه های  شود.  متوقف  آنان  فعالیت های  بیشتر 
را  برنامه های شان  و  پروژه ها  بیشتر  هم  غربی  کشورهای 
کرده اند. همه این ها بر میزان بی کاری افزوده است.  تعطیل 
گرانی و  کاسته می شود و میزان  از ارزش افغانی هم هر روز 
کار  هیچ  گذشته،  سال  سیزده  طول  در  می رود.  باال  تورم 
دولت  نگرفت.  صورت  افغانستان  اقتصاد  برای  بنیادی 
ایجاد  در  افغانستان،  جهانی  حامیان  تمام  و  کرزی  آقای 

کام ماندند. یک اقتصاد پویا و تولیدی برای افغانستان نا
بین المللی  نظامی   پایگاه های  به  وابسته  کشور  اقتصاد  کل 
در  شده  تولید  کاال های  از  هم  کشور  بازارهای  شد. 
کشورهای همسایه از جمله چین مشبوع شد و هیچ تالشی 
کشور صورت نگرفت.  برای زیربناسازی و تولید در داخل 
برای  ضروری  و  مهم  اسناد  حتا  کرزی  آقای  حکومت 
یک  حکومت  آن  مثال  نداد.  ترتیب  نیز  را  کشور  اقتصاد 
خطوط  نساخت.  کشور  برای  اقتصادی  توسعه  راهبرد 
رابطه بخش  نشد،  اقتصاد واضح  مورد  در  وظایف دولت 
گام های مهم  خصوصی با دولت تعریف قانونی نیافت و 

برای تشویق سرمایه گذاری خارجی، برداشته نشد. 
به  که  بودند  کرده  وعده  ملی هم  سران حکومت وحدت 
در  حکومت  این  رهبران  اما  می کنند،  رسیدگی  موارد  این 
این ده ماه، هیچ دست آورد قابل لمس در عرصه ی اقتصاد 
و  اقتصاد  عرصه های  در  ملی  وحدت  حکومت  ندارند. 
کشور دریافت نکرده  از شهروندان  قبول  قابل  نمره  امنیت 
متقاضیان  صف  روز  هر  که  است  دلیل  همین  به  و  است 
ترجیح  برقرار  را  فرار  مردم  و  می شود  طوالنی تر  پاسپورت 
می دهند. هیچ یک از سران حکومت وحدت ملی تا حال 
در مورد فرار سرمایه، فرار مغز و فرار جوانان و خانواده ها از 
ملی،  حکومت  سران  گر  ا نگفته اند.  سخن  مردم  با  کشور 
گام های عملی، مردم را به آینده امیدوار  نتوانند با برداشتن 
خواهد  جهشی  سیر  هم چنان  کشور  از  فرار  میزان  بسازند، 

داشت. 

خبر  زمانی که  گرایید.  سردی  به  مزاری  آقای  رهبری  به 
مهاجران  به  ایران  نشر شد،  رسانه ها  از  مزاری  آقای  قتل 
افغان اجازه برگزاری مراسم نداده و حتا برخی از اعضای 
سنگ  سفید  اردوگاه  به  نیز  را  وحدت  حزب  مرکزی 
که آقای سرور دانش  را  بردند. هفته نامه حزب وحدت 
گردانندگی می کرد متوقف و سید محمد سجادی یکی از 

چهره های مطرح این حزب را به زندان برد.
کابل نیز رابطه حزب وحدت و ایران  پس از جنگ های 
کابل مقر حزب وحدت  با تنش هایی همراه شد. پس از 
در  خلیلی  کریم  وقت  آن  در  یافت.  انتقال  بامیان  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر  داشت.  موقعیت  بامیان 
به  افغانستان  امور  در  را  خود  نماینده  ابراهیمی  آقای 
دل  ایرانی ها  رفتار  از  که  خلیلی  کریم  فرستاد.  بامیان 
خوش نداشت، اجازه فرود به طیاره حامل نماینده ایران 

همراه شد. جمهوری  ایرانی ها  باخشم  کار  این  نداد.  را 
رابطه  تا  کرد  تالش  سال   14 در  هرچند  ایران  اسالمی 
کند، اما این رابطه  خود را با احزاب مطرح شیعی حفظ 
جدید  رویکرد  با  کنون  ا ایران  نبود.  یک سان  به صورت 
کند. برای ایران  تالش دارد تا از برخی رهبران هزاره عبور 
گزینه ای  نمی توانند  مدبر  صادق  و  خلیلی  کریم  آقایان 
قابل اعتماد باشند. این هر دو رهبر روابط خوب با دنیای 

غرب و حتا رقیب ایران یعنی عربستان دارند. 
به  پیام  نوعی  به  محقق  محمد  از  ایران  گرم  استقبال 
داعش  ظهور  آستانه  در  ایران  بود.  آن  داخلی  رقبای 
کند.  تالش دارد، تا چهره ضد شیعی داعش را برجسته 
شیعه هراسی  سیاست  با  می خواهد  ایران  وصف  این  با 
داعش، شیعه های افغانستان را بار دیگر به سمت خود 
ایران برای مدیریت این پروژه به دنبال  اما  کند.  جذب 
بسیج  قدرت  خوبی  به  بتواند  تا  می گردد  چهره هایی 
دیده  حاال  باشد.  داشته  را  ایستادگی  توانایی  و  مردمی 
کدام رهبر بوده تا از سر مایه های بادآورده  که بخت با  شود 

ایران بهره مند شود.

را  کشور، وطن خویش  از شهروندان  بیشتری  روز شمار  هر 
که ترک وطن می کنند، هر روز  کسانی  ترک می کنند. شمار 
که سخت گیری در مرزهای  بیشتر از روز دیگر می شود. با آن 
کشورهای اروپایی قوانین  اروپا بیشتر شده است و برخی از 
هم،  آن  با  اما  کرده اند،  پیچیده تر  را  خود  پناهنده پذیری 
کشور را به قصد  روزانه شمار زیادی از جوانان و خانواده ها، 
گزارش هایی  ترک می کنند.  اروپایی  کشورهای  به  رسیدن 
که بسیاری از شهروندان افغانستان همین حاال  وجود دارد 
وارد  می خواهند  و  سرگردانند  ترکیه  و  ایران  میان  مرز  در 
کنند.  ک ترکیه شوند تا راهی برای رسیدن به اروپا پیدا  خا
گرم است. قاچاقچیان  بازار قاچاقچیان انسان هم خیلی 
جویای  خانواده های  و  جوانان  از  پول  دریافت  با  انسان 
می برند.  اروپا  سمت  به  بی راه  و  راه  از  را  آنان  پناهندگی 
تلف  راه  طول  در  جوانان  و  خانواده ها  این  از  برخی 
که از حقوق انسانی  می شوند. هیچ مرجعی در دنیا نیست 
آنان  به  اروپایی  کشورهای  کند.  دفاع  پناهجویان  این 
از آنان  مهاجران غیرقانونی خطاب می کنند و رسانه ها هم 

به نام پناهندگان یا فراریان جنگ نام می برند. 
کابل با پرداخت پول های  که در همین  کسانی هم هستند 
کالن به قاچاقچیان انسان خودشان را به اروپا می رسانند 
حمالت  میزان  شدن  بیشتر  نمی بینند.  زحمتی  هیچ  و 
کشور و هم چنان تشدید  کابل و دیگر شهرهای  تروریستی بر 
کشور  از  خانواده ها  و  جوانان  فرار  عوامل  از  یکی  جنگ 
است. حمالت تروریستی بر شهرها چنان احساس ناامنی 
می دانند.  اتفاق  یک  را  ماندن  زنده  همه  که  کرده  خلق 
بیرون می شود، مطمین  از خانه  روز  کابل  در  که  کسی  هر 
دیروز  تروریستی  حمله  برگردد.  زنده  خانه  به  که  نیست 
در مکروریان چهارم، ده ها انسان را زخمی  کرد. هم چنان 

کشته های آن حادثه تروریستی نیز زیاد بود. شمار 
که  این وضعیت بسیاری ها را به این نتیجه رسانده است 
که  کنند. آنانی  کشور را ترک  برای زنده ماندن بهتر است 
اروپا  امن  بالد  به  را  خودشان  قبال  داشتند،  دارایی  و  پول 
با  از خانواده های فقیر،  امریکا رساندند و حاال بسیاری  و 
کشور خارج  از  مصرف تمام داروندارشان، تالش می کنند 
معلول  خانواده ها  و  جوانان  فرار  بمانند.  زنده  تا  شوند، 
نبود شغل و درآمد نیز است. با خروج نیروهای رزمی  ناتو، 
حاال  است.  بسته  رخت  افغانستان  از  نیز  درآمد  و  شغل 
لوژستیکی  کمپنی  نه  است،  امنیتی  شرکت های  نه  دیگر 
آن جا  در  جوانان  که  نظامی  بین المللی  پایگاه های  نه  و 

استخدام شوند و درآمدی داشته باشند. 
به  وابسته  گذشته،  سال  سیزده  در  افغانستان  اقتصاد 
در  بسیاری  جوانان  بود.  بین المللی  نظامی   پایگاه های 
محافظ  قراردادی،  مترجم،  خدمتگار،  پایگاه ها،  این 

مقام ها در جمهوری اسالمی ایران از آقای محمد محقق 
کردند. آقای محقق در سفر غیر رسمی  گرمی استقبال  به 
کرده  سفر  ایران  به  اهل بیت  جهانی  مجمع  نشست  در 
مقام ها  سایر  و  رییس جمهور  تا  گرفته  ایران  رهبر  از  بود. 
گرفته و بر خالف معمول از وی  آقای محقق را در آغوش 
در  امکانات  تمام  با  مدرن  هوتل  یک  کردند.  استقبال 
قلب تهران برای پذیرایی از محمد محقق ریزرف شده 
رسانه ها،  با  مصاحبه  سخنرانی،  برنامه  چندین  بود. 
شرکت در نماز جمعه تهران نیز از برنامه های آقای محقق 

در تهران بود. 
برخورد جمهوری اسالمی ایران با رهبران هزاره ها از اول 
در  است.  بوده  همراه  فرود هایی  و  فراز  با  حاال  تا  جهاد 
در  علیه شوروی  اوج جنگ ها  و  سال های دهه شصت 
ایران  افغانستان حد اقل هشت حزب سیاسی شیعی در 

نمایندگی سیاسی داشت. نگاه ایران به 
نهاد  منظر  از  آغاز  در  تشیع  اهل  احزاب 
جریانی  هر  بود.  نهضت ها  واحد  به نام 
که مورد تایید واحد نهضت بود از سوی 
ایران بیشتر حمایت می شد. البته قرار گاه 
انصار و ستاد پشتیبانی در وزارت خارجه 
به  کدام  هر  نیز  ایران  رهبری  نماینده  و 
داشتند.  تعیین کننده  نقش  خود  سهم 
به  رویکرد  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
تعدد احزاب در حوزه شیعیان افغانستان 
گیرد.  کرد تا احزاب متعدد شکل  تالش 

برای  خرد  و  متعدد  احزاب  مدیریت 
دیگر  سوی  از  بود.  آسان  ایران  دولت 
منابع  کسب  برای  نیز  سیاسی  احزاب 
دید گاه  با  را  خود  تا  داشتند،  تالش 
زمانی که  نمونه  برای  ایران هم سو سازند. 
شکل  تهران  در  هشت گانه  ایتالف 
تمام  در  ایران  رهبری  نماینده  گرفت 
فعال  و  محوری  نقش  تصمیم گیری ها 
ایران  رهبر  نماینده  مشوره  بدون  داشت. 

کاری صورت می گرفت.  کم تر 
در سال 1368 رهبر فقید حزب وحدت 
تا  شد  تالش  در  مزاری  عبدالعلی  آقای 
احزاب شیعه را در قالب حزب وحدت 
اساسنا مه  در  که  هر چند  آورد.  هم  گرد 
بر  مبتنی  حکومتی  از  وحدت  حزب 
مزاری  آقای  اما  شده،  یاد  فقیه  والیت 
مستقالنه  اقدام  یک  در  تا  کرد  تالش 
ایران  رهبری  نماینده  دخالت های  از 
ایران  اسالمی  جمهوری  کند.  جلو گیری 

دیگر  گروه های  برخی  باالی  را  فشار ها  مقطع  همین  در 
را  امریکا  سفارت  اسناد  ایران  نمونه  برای  داد.  افزایش 
ایاالت  کمک های  سند ها  این  از  یکی  در  و  کرده  افشا 
متحده امریکا را به حزب حرکت اسالمی به رهبری آقای 
محسنی  آقای  کرد.  افشا  نیز  جهاد  دوران  در  محسنی 
ایران  مقام های  و  رهبران  غضب  مورد  شصت  دهه  در 
و  محسنی  آقای  بار  یک  که  به گونه ای  گرفت.  قرار 
به  زاهدان  مرز  از  قاچاق  به طور  جاوید  محمد علی  سید 
کردند. ایران برخی از اعضای حزب آقای  کستان فرار  پا
از حزب  را  تا حمایت شان  کرد  وادار  به جبر  را  محسنی 
کابل  غرب  جنگ های  دوران  در  کنند.  اعالم  وحدت 
ربانی  آقای  دولت  با  وحدت  حزب  تا  کرد  تالش  ایران 
همسو شود. این تالش ها به نتیجه نرسید. ایران در یک 
برابر  در  را  تا چهره های جدیدی  کرد  اقدام دیگر تالش 
کند. همین امر سبب شد تا شکاف ها  آقای مزاری مطرح 
انشعاب  به  سرانجام  و  بیشتر  وحدت  حزب  درون  در 

منجر شود. 
کابل رابطه ایران و حزب وحدت  در جریان جنگ های 

 شهریار
 فردوس

ACKU



افغانستان
»جنگ با تروریسم«
و ایاالت متحده

نمی خواهم  نیستم،  توطیه  تیوری های  جانبداران  از 
بگویم که کشور های غربی عمدا در پی اجرای چنین 
سیاست هایی در »خاورمیانه بزرگ« می باشند. اما نیت 
که  ما  منظر  از  نتیجه  باشد،  هر چه  غربی  کشور های 

شهروندان کشور های قربانی می باشیم، یکی است.
در  بار  نخستین  برای  را  سازنده«  »هرج و مرج  تیوری 
وزیر  رایس  عراق خانم کوندلیسیا  تحوالت  به  رابطه 
کرد.  مطرح  امریکا  متحده  ایاالت  وقت  خارجه 
از  یکی  رایس  خانم  که  می دانم  یادآوری  شایان 
تیوریسن های »نومحافظه کاران« ایاالت متحده امریکا  
همسانی  او  آرای  و  افکار  با  من  این که  با  می باشد. 
ندارم اما وی در باور های خودش دارای یک انسجام 
چه  و  می خواهد  چه  که  می دانست  و  بود  فکری 
توان  از  که  او  با  بحث  و  گفتگو  این رو  از  می گوید. 
از کسانی  به مراتب آسان تر  بود،  تیوریک برخوردار 
آن  حتا  بود؛  همکارانش  و  ریچارد هالبروک  مانند  
عده از همکاران  هالبروک که در حلقه های دانشگاه 
روزمره،  داشتند،  اشتغال  اکادمیک  کار  به  نیویورک 

سطحی و توطیه گرانه می اندیشند و عمل می کنند.
ج، شکست استراتژی »جنگ با تروریسم«:

چهارده سال پس از شروع »جنگ با تروریسم«، امروز 

در حالی که جنگ افغانستان 
را عمدتا القاعده با تجاوز به 

حریم ایاالت متحده امریکا از 
ساحت افغانستان به ساحت 
بین المللی توسعه داد، جنگ 
عراق بر پایه نادیده گرفتن 

حقوق بین الدول و حق حاکمیت 
کشور ها صورت گرفت. ...«  
رهبران ایاالت متحده جنگ 

علیه عراق را با اشاعه دروغ 
آغاز کردند و امید آن ها برای 

شیوع موج دموکراسی در 
خاور میانه نه تنها به واقعیت 

نپیوست بلکه همان طور که در 
مقاله یادشده نوشته بودم، 

»شیرازه ی نظام سیاسی عراق 
از هم گسیخت و این کشور و 

خاورمیانه به کانون سربازگیری 
القاعده و شبکه های 

تروریستی بین المللی و مرکز 
تبلور و اجرای جنگ های تمدنی 

بیش از پیش ارتقا یافت.

نه تنها در جهان ما تروریسم کاهش نیافته است بلکه به 
پیمانه بزرگی افزایش یافته است. سیاست »هرج ومرج 
و  قانون مدار  سیاسی  نظام های  به ظهور  منتج  سازنده« 
و  بیشتر  آزادی  دارای  آن ها  مردمان  که  دولت هایی 
اتوکرات های  جای  است.  نشده  باشند،  بهتر  زندگی 
قبلی را در کشور های »خاور میانه بزرگ« گروه های 
لشکر کشی های  قبیله ای،  خصومت های  تروریستی، 
گرفتن  بردگی  به  و  آدم سوزان  سیاست های  فرقه ای، 
زنان و دختران پیروان سایر ادیان گرفته است. از غرب 
سوریه  به  میانه رو«  »اپوزسیون  نام  به  که  برگشته هایی 
آورده شدند، نه یارای جنگ را دارند و نه هم معرفت 
دموکراتیک را. برخی از سرزمین های افریقای شمالی 
و ساحات وسیعی از میان دورود )بین النهرین(، به زور 
به  غربی   کشور های  گسترده  مداخالت  و  بمباران ها 
قلمرو های  به  و  قانون و حقوق  از  سرزمین های خالی 
تبدیل  جنگ افروز  و  افراطی  دسته های  کنترول  زیر 
سیاست  به  سازنده«  »هرج و مرج  سیاست  شده اند. 

هرج و مرج ویرانگر تبدیل شده است. 
 University( مریلند  دانشگاه  پژوهش های  بنیاد  بر 
  Gray Mater(( ماتر  گری  که   )of Maryland
نیویارک تایمز به تاریخ دهم  در مقاله اش در روزنامه 
فبروری 2015 از آن ها نقل قول کرده است، در سراسر 
کشور های  چهارده ساله  سفربری  علی رغم  جهان 
غربی، نه تنها تروریسم کاهش نیافته است بلکه به گونه 
تروریسم  اگر  حتا  است.  یافته  افزایش  چشمگیری 
متحده  ایاالت  دیگر  که  را  طالبان  مانند  گروه هایی 
نگیریم،  نظر  در  نمی پندارد،  دشمن  رسما  را  آن ها 
شبکه های تروریستی و نتایج »جنگ با تروریسم« بسیار 
ویرانگر اند. بر اساس گزارش یاد شده دسته های وابسته 
سال های  بین  تروریستی  سایر گروه های  و  القاعده  به 
 200 به  دست  ساالنه  میانگین  به گونه   2010 و   2007
در  رقم  این  که  حالی  در  می زدند.  تروریستی  حمله 
سال 2013 تقریبا به 600 حمله تروریستی افزایش یافته 
پژوهشگران  این  نگاه  که  بگیریم  نظر  در  باید  است. 
یا  و  افراد  آن  در  که  است  بوده  عملیاتی  به  صرفا 
نظر  در  با  بوده اند.  هدف  غربی  کشور های  نهاد های 
»بوکو  و  »داعش«  فعالیت های  گستردگی  داشت 
باید رقم حمله های  تروریستی  حرام« و سایر گروه ها 
تروریستی در سال 2014 و سال جاری به مراتب باالتر 

از این باشد.
جنگجویان  تعداد  غربی،  منابع  تخمین های  بنیاد  بر 
سایر  و  داعش  به  اخیر  سال های  در  که  خارجی 
به  پیوسته اند  و سوریه  عراق  در  تروریستی  گروه های 
سال  بیست  در  که  است  تعدادی  آن  از  بیشتر  مراتب 
سومالیا  و  پاکستان  یمن،  عراق،  افغانستان،  در  اخیر 
بیشتر  سنجش ها،  این  بر اساس  بودند.   یافته  حضور 
جمله،  آن  از  که  خارجی  داوطلب  هزار  بیست  از 
اروپایی  کشور های  از  آن ها  نفر   3400 دست کم 
تروریست ها  سایر  و  »داعش«  نیرو های  به  می باشند، 
پیوسته اند. این رقم نه تنها کاهش نیافته بلکه همه روزه 

افزایش می یابد.
ادامه دارد...
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اجرای اصالحات فراگیر در قدمه های اردوی پاکستان 
است. راه حل، نابود کردن زیر ساخت های اجتماعی و 
سیاسی است که در قلمرو پاکستان تروریسم را پیوسته 
ایدیولوژی  پخش  موجب  و  می کنند  آفرینی  باز 

القاعده و شیوع طالبانیسم می شوند.« 
ایاالت  قبلی  دفاع  وزیر  هیگل،  جک  دیدار  در   .7
 ،2013 مارچ  نهم  تاریخ  به  افغانستان  از  متحده 
تلفات  بر  بسیار  ناراحتی  با  کرزی  رییس جمهور 
در  امریکایی  نیرو های  خود سرانه  اقدام های  و  ملکی 
شهروندان  دستگیری  و  افغان ها  خانه های  تفتیش  امر 
افغانستان توسط آن ها اعتراض کرد. در این بحث من 
به وزیر دفاع ایاالت متحده گفتم که »سیاست مبارزه با 
تروریسم بدین نحو که شما به جلو می برید به پیروزی 
نمی رسد. شما با برخاستگاه و پناهگاه تروریسم مبارزه 
نمی کنید. در برابر پاکستان یک سیاست مداراجویانه 
کنون  تا  می کنید.  دنبال  را   )APPEASMENT(
کشور  یک  بتوان  که  است  نشده  دیده  تاریخ  در 
سیاستی  چنین  آورد.  عقل  سر  بر  مدارا  با  را  متجاوز 
به  باید  که  نمی گویم  من  است.  شکست  به  محکوم 
پاکستان حمله نظامی  صورت بگیرد اما پاکستان باید 
گذاشته  سیاسی  و  اقتصادی  دیپلوماتیک،  فشار  زیر 
پاکستان  نیست؛  استراتژیک  متحد  پاکستان  شود. 
افغانستان  در  است. چه  تروریسم  و  طالبان  پرورشگاه 
حکومت داری خوب باشد چه بد، تا زمانی که پاکستان 
را  تروریسم  از  استفاده  و  تروریسم پروری  سیاست 
از  او  رسید.«  نخواهد  جایی  به  کار  نسازد  متوقف 
با هیچ کس  »ما  ناراحت شد و گفت که  سخنان من 
مدارا جویی نمی کنیم. ما میلیارد ها دالر را در افغانستان 
مصرف کرده ایم و زنان و مردان کشور ما در این جا 

جان داده اند.«
در   1389 جدی  ششم  تاریخ  به  که  مقاله ای  در   .8
استراتژی  نبود  باره  در  دادم  انتشار  »8صبح«  روزنامه 
روشن ایاالت متحده در افغانستان و اشکاالت »جنگ 
ده سال  »در  نوشتم:  چنین  ما  کشور  در  تروریسم«  با 
فاقد  افغانستان  برابر  در  امریکا  متحده  ایاالت  گذشته 
و آنچه در  بوده  متداول آن  مفهوم  به  استراتژی  یک 
عمل دستخوش دگر گونی شده است، نحوه عملیات 
است؛  بوده  افغانستان  حکومت  با  برخورد  نظامی  و 
برخورد  در   ... دیگری.  چیز  نه  و  سیاسی  روزمرگی 
با پاکستان، تاکید بر دوستی و همکاری استراتژیک، 
این  قربانی های  از  قدردانی  و  فداکاری ها  از  ستایش 
کمک های  وعده  و  تروریسم  با  مبارزه  در  کشور 
پایان  آرزوی  اما  است؛  نظامی  برجسته شده  و  ملکی 
دادن به همکاری این کشور در مبارزه با طالبان افغان 
به عنوان  گروه  این  از  استفاده  از  کشیدن  دست  یا  و 
بازتولید  منابع  و  پناه گاه ها  برچیدن  و  مداخله  ابزار 

ایدیولوژیک آن ها در میان نیست.« 
9. در جای دیگری در نقد از سیاست مبارزه با تروریسم 
خاور میانه  »سراسر  نوشتم:  بزرگ«  »خاورمیانه  در 
] در  دموکراسی  رویای  می سوزد.  نا آرامی   آتش  در 

به جنگ و اشغال و  با توسل  میانه بزرگ]... و  خاور 
این  خود کامگان  برابر  در  عربی]  [بهار  شورش های 
به  بین النهرین  و  شامات  تا  افریقا  شمال  از  کشور ها، 

واقعیت نپیوست.«  
10. واقعیت دردناک خاورمیانه و ظهور داعش به مثابه 
جریان تروریستی سفاک، نشان از ورشکستگی تیوری 
  )constructive Chaos( سازنده«  »هرج و مرج 
من  این که  به دلیل  دارند.  تروریسم  با  مبارزه  امر  در 

خارجه  وزیر  حیث  به   2006 سال  در  زمانی که   .2
روز های  همان  در  کردم،  آغاز  را  کار  افغانستان 
ارباب  با  در یک گفتگوی خبری  کار خود  نخستین 
رسانه های داخلی و خارجی گفتم که استراتژی مبارزه 
با تروریسم به نحوی که ایاالت متحده در افغانستان به 
جلو می برد، منجر به پیروزی نمی شود و باید با منابع و 
برخاستگاه های تروریسم مبارزه شود و ما در این مورد 
با کشور های ذیدخل در معضله افغانستان دیدگاه های 
خود را مطرح خواهیم کرد. در این رابطه چنین گفته 
جوهر  تروریسم  علیه  جنگ  جغرافیای  »تغییر  بودم: 
تشکیل  را  بین المللی«  جامعه ی  با  ما  گفتمان  سیاسی 

می دهد. )کنفرانس خبری سپنتا، 31 ثور، 1385(
بعد   ،1385 سرطان   24 خبری  کنفرانس  در  یا،  و   .3
پاسخ خبرنگاری  امریکا در  متحده  ایاالت  به  از سفر 
مباحث  کلیه  در  که  دیگری  »مساله ی  گفتم:  چنین 
ایاالت متحده] مطرح شد،  [نمایندگان  با  استثنا  بدون 
مساله ی گسترش مبارزه با منابع ایدیولوژیک، مبارزه 
پایگاه های  با  با منابع مالی و تمویل تروریسم، مبارزه 

تعلیم و تربیه تروریسم« بود.
با روزنامه نگاران داخلی  باز در گفتگوی خبری  4. و 
بودم: »من  تاریخ، 19 اسد 1385 گفته  به  و خارجی، 
اسالمی  پاکستان هم  باور هستم که جمهوری  این  به 
یکی از قربانیان تروریسم خواهد شد، به خاطر این که 
تروریسم منطق خود را دارد. تجربه ی یازدهم سپتامر 
می شود.  بیرون  کنترول  از  تروریسم  که  داد  نشان 
می کردند،  پشتیبانی  را  القاعده  قبال  که  کشور هایی 
طبیعی  منطق  یک  این  شدند.  القاعده  قربانی  خود 

جنبش های تروریستی بین المللی است.« 
5. در مقاله ای که به تاریخ 23 قوس 1388 زیر عنوان 
از  بودم،  نوشته  »8صبح«  روزنامه  در  نابخردی«  »دهه 
بود  دهه ای  »دهه گذشته،  بودم که:  داده  تذکر  جمله 
بر  افغانستان  و  در عراق  در آن دو جنگ خونین  که 
افروخته شدند؛ در حالی که جنگ افغانستان را عمدتا 
از  امریکا  متحده  ایاالت  حریم  به  تجاوز  با  القاعده 
داد،  توسعه  بین المللی  ساحت  به  افغانستان  ساحت 
جنگ عراق بر پایه نادیده گرفتن حقوق بین الدول و 
رهبران    »... گرفت.  صورت  کشور ها  حاکمیت  حق 
ایاالت متحده جنگ علیه عراق را با اشاعه دروغ آغاز 
در  دموکراسی  موج  شیوع  برای  آن ها  امید  و  کردند 
بلکه همان طور  نپیوست  به واقعیت  تنها  نه  میانه  خاور 
نظام  »شیرازه ی  بودم،  نوشته  یادشده  مقاله  در  که 
سیاسی عراق از هم گسیخت و این کشور و خاورمیانه 
القاعده و شبکه های تروریستی  به کانون سربازگیری 
تمدنی  جنگ های  اجرای  و  تبلور  مرکز  و  بین المللی 
از  فرار  پی  در  که  القاعده  یافت.  ارتقا  پیش  از  بیش 
به یک  افغانستان و آشکار شدن گستره ی جنایاتش، 
شبکه ی ناتوان و تجرید شده تقلیل یافته بود، توانست 
به برکت بی عدالتی ها در عراق و حوادث ننگین زندان 
و  دنیا  سراسر  در  سیا  خانه های  شکنجه  و  ابوغریب 
بی اعتنایی به حقوق بین الدول و حقوق بشر مجددا به 
بطن جوامع  از  نیرومندی که جوانان گسیخته  جنبش 
اسالمی  و فاقد امید به فردا، از طریق عضویت در آن 
غرور آسیب دیده ی اسالمی  خاور زمین را، شفا دادند، 

ارتقا یافت.« 
سیاست های  حاصل  افغانستان  در  »تروریسم  ادامه   .6
پاکستان  اردوی  و  استخبارات  سازمان  ویرانگرانه 
 ... است.  افغانستان  متحدان  از  برخی  مداراجویی  و 
پاکستان،  استخبارات  سازمان  شکستاندن  راه حل 

 دکتور رنگین دادفر سپنتا

 قسمت دوم
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دارد، متحول شده است. در زمان طالبان برای پنج سال 
هیچ رسانه مستقلی وجود نداشت. 

بر بنیاد پژوهشی از رسانه های افغانستان در سال جاری که 
به حمایت مالی امریکا انجام شد، امروزه این چشم انداز 
شامل تقریبا صد تلویزیون و حدود 250 ایستگاه رادیویی 
دارد.  مجله وجود  و  روزنامه  از 200  بیش  اینک  است. 
این  هستند.  خصوصی  بخش  آِن  از  مراکز  این  بیشتر 
رسانه ها در مجموع حدود 7200 ژورنالیست را استخدام 
کرده اند. هم چنین 34 آژانس خبری و 17 مرکز آموزش 
رسانه ای ثبت شده در وزارت اطالعات و فرهنگ وجود 
این مراکز آموزشی شامل موسسه نی هستند که  دارند. 
هزینه  و  می کند  فعالیت  مستقل  رسانه های  ارتقای  برای 
مالی خود را از سازمان توسعه بین المللی ایاالت متحده و 

از طریق شبکه غیرانتفاعی انترنیوز تامین می کند.
آژانس  در  گزارشی  داشته اند:  موفقیت هایی  رسانه ها 
خبری پژواک در ماه دسامبر در باره فساد مقامات والیت 
فراه که در کار واردات تیل بودند، به برطرفی والی آن 
لوی سارنوالی  در  اکنون  قضیه  این  و  شد  منجر  والیت 
از سوی مجله زرکمر  لغمان پژوهشی  است. در والیت 
اخراج  به  شاهراه  گمرک  ماموران  اختالس  درباره 

چندین مقام انجامید.
پرسشی که اکنون در بسیاری از اذهان وجود دارد این 
ایاالت متحده و خروج  از ختم ماموریت  بعد  است که 
نیروهای امریکایی در پایان سال 2016 بر سر رسانه های 
امکان  می گویند  تحلیلگران  آمد؟  افغانستان چه خواهد 
یابند.  نواحی شهری دوام  دارد مراکز خبری بزرگ در 
ایستگاه های  که  می ترسند  آن  از  ناظران  از  بسیاری  اما 
روستایی  نواحی  در  روزنامه ها  و  کوچک  رادیویی 
نتوانند  هستند  دونرها  کمک های  به  وابسته  عمدتا  که 
یا  سیاسی  ابزار جنگساالران، چهره های  یا  بیاورند  دوام 

شورشیان شوند. 
را  رسانه ها  بازار  که  امریکا  مالی  کمک های  تزریق 
شکل داد، حال این بازار را تهدید می کند: تعداد بسیار 
زیادی ژورنالیست وجود دارد. شرمینی بویل از انترنیوز 
می گوید: »داشتن این همه مراکز رسانه ای برای کشوری 
از  حاصله  درآمدهای  نیست.  امکان پذیر  حد،  این  در 

تبلیغات ناچیز اند.«
کاهش حمایت مالی

امریکا  بین المللی  توسعه  دالر سازمان  میلیون  حدود 2.8 
تلویزیونی  شبکه  طلوع نیوز،  راه اندازی  تجهیزات  برای 
نشر خبرهای  به  تلویزیون  این  فعلی کمک کرد.  پیشرِو 
معتبر و سریع مشهور است ولی گزارش هایی با پاسخ دهی 
افغانستان هم از سوی  کم نشر می کند. بیشتر رادیوهای 

بین المللی  انکشاف  وام سازمان  دالر  با  و عمدتا  انترنیوز 
رادیویی  ایستگاه های  پول،  این  یافته اند.  توسعه  امریکا 
را درسراسر کشور نصب کرده  ترانسمیترها  و  ایجاد  را 
است. از این رادیوها، بزرگ ترین رادیوی مستقل سالم 
رادیو  این  شد.  ایجاد   2003 سال  در  که  است  وطندار 
با  برنامه دارد  و  ایستگاه چهار ساعت روزانه خبر  با 67 
و  خوب  حکومتداری  جوانان،  زنان،  مثل  موضوعاتی 

زراعت. 
توسعه  سازمان  سوی  از  هم  دالر  میلیون   5.2 حدود 
بین المللی امریکا برای راه اندازی و ایجاد آژانس خبری 
پژواک، بزرگ ترین آژانس خبری مستقل کشور صرف 
در 34  و  دارد  نفر کارمند  آژانس 120  این  است.  شده 
والیت کشور پراکنده است. پژواک هنوز هم حدود ده 
هزار دالر ماهانه از حکومت امریکا پول دریافت می کند. 
از  برخی  از  خبری  مراکز  دیگر  برعکس  پژواک 
پول  می کند  ارایه  که  مختلفی  خبری  خدمات   16
پژواک  مدیرمسوول  کروخیل،  دانش  می کند.  دریافت 
تا خودکفا شویم.«  است  آن  امسال  ما  »هدف  می گوید 
که  هستند  آن هایی  رسانه ای  مراکز  پردرآمدترین  اما 
نشر  را  تفریحی  برنامه های  دیگر  و  ترکی  سریال های 

می کنند.
جوانان  زنان،  بر  تمرکز  با  جدی  عامه  برنامه های  بیشتر 
غربی  دونرهای  سوی  از  حاضر  حال  در  انتخابات  و 
مالی  تامین  آن ها  بنیادهای  و  حکومت ها  عمدتا  و 
دارد  امکان  مالی  کمک های  این  کاهش  با  می شوند. 
تعادل  این  ثروتمند و جنگ ساالران  که تجارت پیشگان 
را برهم بزنند چرا که نیاز ندارند نگران داشتن مخاطب 
یا دنبال دالرهای حاصله از تبلیغات باشند. درحال حاضر 
برای  روزنامه ها  و  تلویزیونی  ایستگاه های  از  برخی 
پیشبرد آجنداهای سیاسی و گروه های قومی شان فعالیت 

می کنند.
حرفه ای  معیارهای  نگران  کس  هیچ  می گوید  بویل 
رسانه ای  انکشاف  برنامه  که  می گویند  منتقدان  نیست. 
پساطالبانی امریکا از لحاظ برنامه ریزی ضعیف و دارای 
کمک کننده  نهادهای  بین  تداخل  با  هماهنگی  ضعف 
است. سوزان انکینین، مشاور رسانه ای »حمایت بین المللی 
رسانه ها، می گوید هیچ برنامه ریزی تجاری و تالش برای 
وجود  موفقی  موارد  است،  نداشته  وجود  رسانه ها  دوام 
دارند ولی ناکامی های زیادی هم هستند.« وی می افزاید 

شاید توجه به جای کمیت به کیفیت باشد. 

نهاد انکشاف رسانه ای که از سوی ایاالت متحده امریکا 
عقب  در  دو منزله  خانه  یک  در  می شود  مالی  حمایت 
دروازه ای  است؛  واقع  گلوله  فوالدین ضد  دروازه  یک 
که نگهبانان مسلح امنیتی تنها از طریق یک اسکنر به آن 
موسسه  آن که  از  بعد  ایمنی  تدابیر  این  دارند.  دسترسی 
به »مرکز تهاجم  نی در فصل بهار از سوی طالبان متهم 

فرهنگ امریکایی« شد، به اجرا آمده است. 
بر بنیاد تحلیلی که از قراردادهای دولت امریکا از زمان 
سقوط رژیم بنیادگرای طالبان در سال 2001 انجام شده، 
این کشور کم از کم 110.7 میلیون دالر را برای توسعه و 
پیشرفت رسانه های آزاد در افغانستان مصرف کرده است. 
در این مدت، کم از کم 43 ژورنالیست محلی و خارجی 
که  حالی  در  دیگر زخمی  شده اند.  زیاد  تعداد  و  کشته 
ایاالت متحده امریکا در حال خروج از افغانستان است، 
آینده مطبوعات در یکی از خطرناک ترین مکان ها برای 

کار ژورنالیستی در جهان، در تردید قرار دارد.
نی که  از همین روزها در موسسه  از ظهر یکی  بعد  در 
از گزارشگران  برخی  از دیوارهای آن تصاویر  بر یکی 
افغان کشته شده نصب شده اند، سمیرا همراه، 33 ساله در 
حال آموزش اساسات ژورنالیزم به 17 دانشجو است که 
همه زن و تنها یکی از آن ها مرد است. آن ها درباره نقش 
یکی  می کنند.  بحث  افغانستان  جامعه  در  ژورنالیستان 
تاسف  اظهار  گزارشگران  بر  حمالت  از  دانشجویان  از 
می کند و می گوید: »بیشتر مردم ما تحصیل کرده نیستند. 
آن ها به ژورنالیستانی نیاز دارند که برای آن ها خبر تهیه 
واال  وظیفه  یک  بودن  ژورنالیست  همین  برای  کنند. 
است.« همتا می خندد. این ژورنالیست پیشین تلویزیون و 
رادیو هم وارد این حرفه شده تا در زندگی افغان ها تغییر 
بیاورد. وی می گوید: »سالح یک سرباز تفنگ است و 

سالح یک ژورنالیست، قلم.«
این  در  مستقل  رسانه های  طالبان،  رژیم  سقوط  زمان  از 
مشاورت  و  مالی  حمایت  با  به ویژه  جنگ زده  کشور 
از  بیان  آزادی  و  رسانه ها  شده اند.  زیاد  بسیار  امریکا 
افغانستان بوده  ایاالت متحده در  اهداف اساسی حضور 
است. گزارشگران با حمالت فزیکی و ارعاب از سوی 
مورد  حکومت  و  جنایتکاران  جنگ ساالران،  طالبان، 
رسانه ها  دیده بان  گروه های  به گفته  که  امریکا  حمایت 
است،  افکنده  زندان  به  را  ژورنالیست   60 کم  از  کم 
برای  سال  گذشته خشونت بارترین  سال  بوده اند.  مواجه 
مالی  حمایت های  و  بود.   2001 سال  از  ژورنالیستان 
صدها  که  غربی  حکومت های  دیگر  و  متحده  ایاالت 
مرکز رسانه ای را رشد دادند، در حال کاهش بوده است.

جریان آزاد معلومات در کشوری که 31 میلیون جمعیت 

زیاد  تالش های  از  پس  باالخره  تازگی  به 
بدیل های تحریم مال پاکستانی پیدا شد. در 
فارمی کشور  از گاو های  تعدادی  اول  قدم 
پس  که  کردند  اعالم  گردهمایی  یک  در 
آنان  پیک (  ) ملک  شیر  عالوه  بر  این  از 
حاضراند به طور مستقیم قیماق ) ملک پیک ( 
نیز تولید کنند. آنان می گوید برای همراهی 
را  خود  بدن  میکانیزم  پاکستان  تحریم  با 
چنان تنظیم کرده اند که از یک پستان شیر و 
از پستان دیگر قیماق بیرون شود. بنا نیاز به 
شیر و قیماق پاکستان ی رفع است. هم چنان 
نیاز  که  گفته اند  کشور  دهقانان  از  تعدادی 
زیرا  است.  شده  رفع  نیز  پاکستانی  برنج  به 
آنان می توانند از خوشه گندم برنج حاصل 

بگیرند. 
چیکار  شما  که  گفته اند  رسانه ها  به  آنان 
تولید  برنج  برای تان  از گندم  دارین. مقصد 
می سازیم  بمب  کود  از  وقتی  ما  کنیم. 
هم چنان  بگیریم  برنج  گندم  از  نمی توانیم 
دیگر  گفته اند  نیز  کشور  انجینران  و  بنا ها 
نیاز به گچ و سمنت پاکستانی نیست و آنان 
می توانند گاه گل را تبدیل به سمنت و گچ 
را  کاه گل  رنگ  گفته اند  آنان  حتا  کنند. 
برای  تا  بسازیم  نیاز می توانیم سفید  به  بسته 
سوی  از  باشد.  مناسب  خانه ها  مالی  زنگ 
دیگر خبر می رسد که طالبان نیز وارد عرصه 
داده اند  وعده  و  شده اند  پاکستان  تحریم 
در  که  انتحاری  واسکت های  از  دیگر  که 
نخواهند  استفاده  می شود  ساخته  پاکستان 
کرد و خود شان از مواد منفجره وطنی برای 

انتحار و انفجار استفاده خواهند کرد. 
همه  افغانستان  در  مریض ها  حال  همین  در 
این  از  پس  که  کرده اند  اعالم  صدا  یک 
تصمیم گرفته اند بمیرند ولی دوای پاکستانی 
استفاده نکنند. آنان می گویند پس از این از 
هندی  جی های  حکیم  ساخت  دوا های 
استفاده خواهند کرد و نمی خواهند که دوای 
پاکستانی بخورند. هم چنان وزارت زراعت 
پاکستانی  کیله  و  ام  که  است  کرده  اعالم 
از فهرست میوه ها بیرون شده و به جای آن 
میوه ها داخل  زردک و کچالو در فهرست 
خوردش.  می توان  غذا  از  پس  و  شده اند 
فرهنگی  نهاد های  می شود  گفته  هم چنان 
گفتگو  در  این  از  پس  گفته اند  نیز  ادبی  و 
نه شود و  از واژه پاک هیچ گونه استفاده ای 
رفته  شسته  تمیز ،  منزه ،  واژه های  آن  بدیل 
و غیره بدیل ها می باشد. مثال به جای این که 
بگویند آبروی طرف پاک رفت. می توانند 

بگویند آبروی طرف تمیز رفت. 

بدیل های تحریم پاکستان
مطبوعات نوزای افغانستان در مخاطره پیدا شد

با خروج نیروهای امریکایی

تهمورس 
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وزارت فوايد عامه در نظر دارد پروژه اسفلت سرک تنگی تره خيل )فابريکه قير( 

الی تره خيل، قلعه ميرعلم مرکز ولسوالی ده سبز، قلعه باال، ده يحی، پاچا صاحب 

پای منار- سرک عمومی قصبه از نقطه 000+0 الی 447+13 کيلومتری را به اعالن 

داوطلبی سپرده و قرارداد نمايد.

شرکت های خصوصی و دولتی که دارای جواز آيسا بوده و خواهش داوطلبی 

و قرارداد را داشته باشند درخواست های خويش را بعد از نشر اعالن الی مدت 

21 روز کاری به آمريت داوطلبی و قراردادهای رياست تدارکات وزارت فوايد 

عامه واقع مکرويان اول بالک دوم منزل دوم سپرده شرط نامه و مشخصات را در 

مقابل )2000( افغانی نقد اخذ نموده و آفرهای خويش را طور سربسته به شکل 

دوپاکته بروز معينه طبق شرط نامه به آمريت مذکور تسليم نموده خود و يا نماينده 

باصالحيت شان در روز آفرگشايی حاضر باشند.

سوريه  بشر  حقوق  ديده بان  سازمان 
ارتش  که  کرد  اعالم  يک شنبه  روز 
اين کشور با بمباران و گلوله باران شهر 
دوما حداقل 34 غيرنظامی را کشته که 

12 تن از آنان کودک بوده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،  حمالت 
اين  به  سوريه  ارتش  زمينی  و  هوايی 
اسد  بشار  مخالفان  دست  در  که  شهر 

قرار دارد،  روز شنبه انجام گرفته بود.
در همين حال،  11 تن در حمله راکتی 

دميتری  سفر  جاپان  خارجه  وزارت 
مدودف، نخست وزير روسيه به جزيره 
را  »کوريل«  جزاير  در  »ايتوروپ« 
مخالف  را  آن  و  داد  قرار  انتقاد  مورد 
موضعگيری جاپان در مورد اين جزاير 

 23 شنبه  روز  هند  خارجه  وزارت 
در  که  داد  هشدار  پاکستان  به  اگست 
صورتی که مشاور امنيت ملی پاکستان 
ديدارش را با نمايندگان جدايی طلبان 
مذاکرات  در  هند  نکند،  لغو  کشمير 
شرکت  کشور  هردو  ميان  آينده 
مشاوران  است  قرار  کرد.  نخواهد 
روزهای  پاکستان  و  هند  ملی  امنيت 
با  يک شنبه و دوشنبه در دهلی جديد 

شبه نظاميان القاعده کنترول بخش های 
بندر عدن در جنوب  وسيعی از غرب 
به گفته  گرفتند.  دست  در  را  يمن 
در  القاعده  پرچم های  محلی  ساکنان 
منطقه  اين  اداری  ساختمان های  تمام 

برافراشته شده است.
رويترز به نقل از شاهدان عينی نوشت: 
»شبه نظاميان القاعده در آزادی کامل با 
سالح های خود در حال گشت زنی در 

غرب عدن هستند.«
القاعده  توسط  عدن  غرب  تصرف 
شبه جزيره عربستان، مهم ترين دستاورد 
اخير در  اين گروه طی جنگ داخلی 

يمن است.
توسط  گذشته  ماه  در  بندرعدن 
عربستان  رهبری  به  ايتالف  نيروهای 

رد کمک های مالی امریکا
دريافت  که  رسانه ای  مراکز  معدود  از  يکی 
روزنامه  می کند،  رد  را  امريکا  کمک های 
هماره  که  جدی  روزنامه  يک  است.  8صبح 
و  می رساند  نشر  به  را  اولی  دسته  خبرهای 
دولتی  فساد  با  ارتباط  در  مهمی   افشاگری های 
8صبح  سردبير  مرتضوی،  حسين  شاه  دارد. 
کنيم،  دريافت  مالی  کمک  ما  »اگر  می گويد: 

آن ها در عوض چيزی می خواهند.« 
کارمند  نفر   70 با  قبل  سال  روزنامه هشت  اين 
روزنامه  کرد.  کار  به  شروع  واليت  هفت  در 
هفته  در  روز  پنج  دری  و  پشتو  زبان  دو  به 
فقط  ديگر  روز  دو  که  حالی  در  می شود  نشر 
به شکل آنالين نشر می شود. مرتضوی می گويد 
با  کارگاه هايی  به  را  گزارشگرانی  8صبح 
که  چرا  است  فرستاده  امريکا  مالی  حمايت 
وی  است.«  پايين  بسيار  اين جا  آموزش  »سطح 
است.  ديده  آموزش  افغانستان،  در  عوض  در 
يک  مالی  کمک های  به  متکی  روزنامه  اين 
سازمان غيردولتی آلمانی، بنياد جامعه باز تحت 
و  متحده  اياالت  در  سورس  جورج  حمايت 
واشنگتن  در  مستقر  دموکراسی  ملی  سازمان 
 2016 سال  ختم  در  مالی  کمک های  است. 
اکنون  هم  از  روزنامه  اين  و  می رسند  پايان  به 
بخشی  می گويد  مرتضوی  است.  آينده  نگران 
از عوايد ناشی از نشر آگهی ها فقط نان چاشت 
می کند.  تکافو  را  انترنت  هزينه  و  کارمندان 

حومه  در  شرقی  غوطای  منطقه  به 
سوريه  ارتش  کنترول  در  که  دمشق 
در  جنگ  شدند.  کشته  دارد،  قرار 

خواند.
يک مقام وزارت خارجه جاپان گفت 
را  جاپان  مردم  احساسات  سفر  اين 

جريحه دارکرده است. 
چهار  از  بخشی  ايتروپ،  جزيره 

هم ديدار کنند.
سرتاج عزيز، مشاور امنيت ملی نخست 
عليرغم  گفت  امروز  پاکستان  وزير 
هشدار هند او حاضر است بدون هيچ 
کند.  سفر  جديد  دهلی  به  شرطی، 
گيالنی،  شاه  علی  سيد  ميرود  انتظار 
رهبر جدايی طلبان مسلمان کشمير نيز 
روز يک شنبه در جلسه يک کميسيون 
عالی پاکستان شرکت کند. ناظران اين 

از کنترول حوثی ها خارج شد. بسياری 
با  نيز  يمن  تبعيدی  دولت  اعضای  از 

هر  نيست.  خودکفا  ما  »روزنامه  می گويد:  وی 
گزارشی که می نويسيم نقد دولت است و بيشتر 
شرکت ها نمی خواهند که در روزنامه ما آگهی 

نشر کنند.«
يک افشاگری اخير در اين روزنامه درباره مُعين 
يکی از وزارت خانه ها بود که از هزينه های دولتی 
برای ساخت سونا در اتاق کارش استفاده کرده 
و چهار هزار دالر را برای دروازه امنيتی حساس 
گزارش دهی  از  نوع  اين  بود.  کرده  مصرف 
که  می گويد  مرتضوی  است.  داشته  پيامدهايی 
افراد مسلح ناشناس بعد از نشر گزارشی درباره 
غصب زمين از سوی مقامات بانفوذ دولتی، در 
دروازه های روزنامه ديده شدند. روزنامه تا چهل 
روز بعد، تحت نظارت پوليس و محافظان قرار 
نبود شفافيت  درباره  از گزارشی  بعد  و  داشت. 
وزير  معادن،  قراردادهای  اعطای  قسمت  در 
معادن به لوی ثارنوالی شکايت کرد و روزنامه را 
متهم به خراب کاری در بخش معدن کرد. دفتر 
ثارنوالی، اتهامی  را بر ضد روزنامه به ثبت رساند 

که هم چنان جريان دارد. 
با  گزارشگران  وقتی  می گويد  مرتضوی 
کاری  ساعات  می شوند،  مواجه  تهديدات 
برای  را  دفتر  به  شدشان  و  آمد  مسيرهای  و 
می کنند.  نوع کمينی، عوض  هر  از  جلوگيری 
بخواهد  شخصی  »اگر  می افزايد:  خنده  با  وی 
شما را در افغانستان بکشد، اين کار را معموال 

در ظرف سه روز می کند.«

 2011 سال  مارچ  ماه  از  که  سوريه 
هزار   240 حدود  شد  شروع  ميالدی 

کشته برجای گذاشته است. 

جنگ  پايان  در  که  است  جزيره ای 
اتحاد  نيروهای  به تصرف  دوم جهانی 
جماهير شوروی سابق درآمد و بعدتر 
به جزاير کوريل معروف شد اما جاپان 
اين جزاير را »قلمرو شمالی« نام گذاری 
کرده و بخشی از خاک خود می داند.

نيز  نخست وزير روسيه در سال 2012 
به جزيره ايتوروپ سفر کرده و جزاير 
کوريل را بخشی مهمی از سرزمين های 

روسيه توصيف کرده بود.
اين  سر  بر  جاپان  و  روسيه  اختالف 
جزاير باعث شده هردو کشور تا کنون 

معاهده صلح را امضا نکنند. 

پاکستان  از  طلبان  جدايی  رهبر  ديدار 
توصيف  تحريک آميز  اقدام  يک  را 

کرده اند. 

شهر  اين  به  سعودی  نيروهای  کمک 
بازگشتند.

حمله هوایی و زمینی ارتش سوریه به شهر دوما 
گذاشت کشته برجای  حداقل ۳۴ 

وسیه به جزایر مورد مناقشه  انتقاد جاپان از سفر نخست وزیر ر

کستان کرات با پا  تهدید هند مبنی بر لغو مذا

گرفت ول بخش هایی از عدن را در دست  کنتر القاعده 

وهای امریکایی وج نیر با خر
مطبوعات نوزای افغانستان در مخاطره

گـــــــــهی آ
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بحران زباله ها خشم ساکنان 
لبنان را بر انگیخت

تـــالش هـــــــــزاران پــناهجــــو 
وپا  ود به ار برای ور

به گزارش 8صبح هزاران شهروند لبنانی روز شنبه 31 اسد 
بيروت  شهر  در  زباله ها  حد  از  بيش  شدن  انباشته  به دليل 
خشمگين  مظاهره کنندگان  زدند.  تظاهرات  به  دست 
خواهان برکناری دولت اين کشور گرديدند. پوليس لبنان 
اعالم کرده است در جريان تظاهرات 35 تن از مظاهره چيان 

در برخورد با پوليس زخمی شده اند.
گفته می شود انباشته شدن زباله ها در شهر بيروت از چندين 
هفته به اين  سو  باعث آزار و اذيت باشندگان اين شهر شده 
است. اين در حالی است که سياستمداران لبنان نتوانسته اند 
جای مشخصی برای انتقال زباله ها پيدا کنند. در اواسط ماه 
جوالی مرکز جمع آوری و بازيافت زباله های شهر بيروت 
بسته شد و از آن زمان تاکنون مسوولين اين شهر نتوانسته اند 

جای برای اين زباله ها پيدا نمايند.

به گزارش 8صبح و به نقل از آژانس فرانس پرس، هزاران 
پناهجو، که بيشتر شان را پناهجويان سوری تشکيل می دهد، 
هجوم  اروپا  اتحاديه  شمالی  مرز  سمت  به  يک شنبه  روز 
پناهجويان 4 روز را در نقطه مرزی ميان يونان  اين  بردند. 
زمانی  پناهجويان  سنگين  هجوم  کردند.  سپری  مقدونيه  و 
مرز  اسد   31 شنبه  روز  مقدونيه  پوليس  که  گرفت  شدت 

جنوبی اين کشور را برای پناهجويان بازگشايی نمود.
نموده  اضطراری  حالت  اعالم  مقدونيه  پنج شنبه  روز 
نفری  هزاران  هجوم  کردن  متوقف  برای  اين کشور   بود. 
بعد  اما دو روز  پناهجويان، مرز های جنوبی خود را بست. 
اين محدوديت را برداشت. صبح روز يک شنبه اول سنبله 
بيش از 3500 پناهجو وارد صربستان شدند. همزمان با ورود 
اين پناهجويان قريه های مرزی اين کشور برای شان سرپناه 

موقت داده شد.
پوليس در مرز جنوبی مقدونيه گفته است که در 24 ساعت 
به  توزيع کرده اند.  برگه ورود  پناهجو  برای 4000  گذشته 
مهاجران  اين  از  تن  هزاران  پرس،  فرانس  آژانس  گزارش 
منتظر برگه عبور به داخل مقدونيه هستند. روز شنبه بيش از 
1500 پناهجو که برای سه روز در مرز بين يونان و مقدونيه 
مقدونيه  وارد  شد  داده  اجازه  برای شان  بودند  مانده  منتظر 
مقدونيه  وارد  مهاجرين  اين  زمانی که  می شود  گفته  شوند. 
کشور  سوی  به  را  راه شان  تا  می کنند  تالش  می شوند، 

هنگری در پيش گيرند.

پو ليس آلمان در شرق اين کشور، با فعاالن احزاب 
مرکزی  شدن  باز  به  اعتراض  در  که  تندرو  راست 
درگير  بودند  پرداخته  تظاهرات  به  پناهندگان  برای 
به  نزديک  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  شد. 
دموکراتيک  حزب  فراخوان  به  پاسخ  در  نفر  هزار 
آلمان،  درسدن  نزديک  هيديناو،  در  تندرو  راست 
اين  به  مهاجر  صدها  رسيدن  احتمال  به  اعتراض  در 
شهر، به تظاهرات پرداختند. پوليس در پی بستن جاده 
توسط 30 معترض، دخالت کرد در حالی که صدها 
پناهجويان  محل  است  قرار  که  مقری  برابر  در  نفر 

باشد، تجمع کردند.
در بيانيه پوليس آلمان آمده که شماری از معترضان، 

آب،  بطری  و  شيشه  سنگ،  پوليس  نيروهای  عليه 
پرتاب کردند. بيانيه گفته که 31 نفر از افراد پوليس 
زخمی شدند که حال يک نفر، وخيم گزارش شده 
شدگان  زخمی  شمار  درباره  خبری  هنوز  است. 
سخنگوی  است.  نشده  گزارش  آلمانی  معترضان 
به  آلمان گفت که صبح روز شنبه، آرامش  پوليس 
تجمع  پايان  از  و پس  است  بازگشته  محل درگيری 
ساختمان  وارد  اند  توانسته  پناهچو   250 اعتراضی، 
عليه  حمالت  شمار  افزايش  به  نسبت  آلمان  شوند. 
مراکزی که برای پناهجويان تعيين شده، ابراز نگرانی 
کرده است. پيش بينی می شود که کشور آلمان امسال 
800 هزار نفر از آوارگان را در اين کشور پناه دهد. 

کردند لمان علیه پناهندگان تظاهرات  و در آ احزاب راست تندر
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