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کنفرانس  رکای ششم؛ بزرگ ترین 
همکاری های اقتصادی منطقه ای...

شورای احزاب جهادی
پادزهر شورای دیگر
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جمع اضداد
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توحیدی:

ما مامور اصالح نظام 
انتخاباتی هستیم

کابل تکسی را پشت 
نخود سیاه نفرستید

3

در ضمن آقای اتمر و دست اندرکاران 
رسانه ای مشاوریت شورای امنیت 

ملی از این نکته غافل اند که نام و 
حتا پست های افرادی که از سوی 
» کابل تکسی«  نشر شده اند،  در 

صفحات فیسبوک شخصی خود آن 
کارمندان به صورت علنی وجود دارد. 

حاال اگر به قول آقای اتمر نشر این 
معلومات جرم است، او می بایست 

به جای بازخواست از چند خبرنگار باید 
از کارمندان خود بازخواست می کرد 
که چرا معلومات محرم را در صفحات 

شخصی خویش منتشر کرده اند. 
در صفحه 5
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زنگ اول


که  کرده اند  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سران 
هیچ مقامی  صالحیت برکناری آنان را ندارد. کمیسیون 
اصالحی  تکمیل طرح  به  واکنش  در  انتخابات  مستقل 
پیش  هفته ی  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
اصالح  کمیسیون  بود.  کرده  برگزار  خبری  نشست 
نظام انتخاباتی قرار است به زودی طرح های خود را 

به سران حکومت وحدت ملی بسپارد. 
انتخاباتی  به اصالح نظام  سران حکومت وحدت ملی 
تعهد دارند. کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی بر مبنای 
توافق سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری، شکل 
و  شد  کشیده  رسوایی  به  انتخابات  آن  است.  گرفته 
انتخاباتی  نظام  توافق کردند که  آقایان غنی و عبداهلل 
سالم  نسبتا  آینده،  انتخابات های  تا  اصالح شود  باید 

برگزار شوند. 
اصالح نظام انتخاباتی اعم از اصالحات سخت افزاری 
و نرم افزاری است. کمیسیون های انتخاباتی و قوانین 
انتخاباتی هر دو باید اصالح شوند. رییس جمهور غنی 
و رییس اجرایی کشور هر دو توافق کرده بودند که باید 
انتخاباتی اصالح شوند. کمیسیون  قوانین و نهاد های 
اصالح نظام انتخاباتی هم احتماال برای اصالح قوانین 

و نهادها طرح درست کرده است. 
اصالحی  طرح های  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
به  که  هستند  مکلف  بزرگوار  دو  هر  کنند.  اجرا  را 
رییس  و  رییس جمهور  اگر  کنند.  عمل  تعهدات شان 
انتخاباتی  نظام  و  نکنند  عمل  تعهدات شان  به  اجرایی 
بیشتر  ملی  با حکومت وحدت  اصالح نشود، مخالفت 
باال  بسیار  شورا سازی  تب  هم  حاال  همین  می شود. 
سیاسی  حرکت  می خواهد  سیاستمداری  هر  و  است 
ندارند که  قبول  از سیاستمداران دیگر  بسازد. برخی 
حکومت وحدت ملی بی بدیل است. اگر سران حکومت 
مشروعیت  نپردازند،  جدی  به صورت  اصالحات  به 
کارکردی حکومت بیشتر از گذشته زیر سوال می رود 
وارد  حکومت  با  تقابل  در  بیشتری  سیاستمداران  و 
وحدت  حکومت  سران  بنابراین  می شوند.  میدان 
ارزش  آنان  برای  باید نشان دهند که اصالحات  ملی 
از اصالحات عدول  دارد و هیچ گاهی  سیاسی جدی 

نمی کنند. 
شناسنامه های  توزیع  مشکل  باید  حکومت  سران 
این  اگر  کنند.  حل  زودتر  هرچه  هم  را  الکترونیک 
انتخاباتی  نظام  اصالح  نشود،  توزیع  شناسنامه ها 
در  جامع  اطالعاتی  بانک  باید  ندارد.  موضوعیت 
مشخصات  دیگر  و  سن  زندگی،  محل  شمار،  مورد 
نظام  اصالح  تا  باشد،  داشته  وجود  رای دهندگان 
باید  حکومت  سران  کند.  پیدا  موضوعیت  انتخاباتی 
هرچه زودتر از بن بست توزیع شناسنامه ها عبور کنند. 
باید در مورد عملیاتی کردن  سران حکومت هم چنان 
انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  اصالحی  طرح های 
با رسانه ها صحبت کنند. صحبت با رسانه ها در این 
تمویل کنندگان  را روشن می سازد.  اذهان همه  مورد، 
هم می خواهند از سران حکومت در مورد اصالح نظام 

انتخاباتی تعهد روشن بگیرند. 
درک  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کنونی  سران 
کنند که در اجرای وظایف شان ناکام ماندند. اگر آنان 
به  انتخابات  انجام می دادند،  را درست  وظیفه ی خود 
گند کشیده نمی شد. بحرانی شدن دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری نشان داد که کمیسیون انتخابات در 
مدیریت این روند بزرگ ملی، ناکام ماند. اعتماد مردم 
به انتخابات و رای دادن، بسیار صدمه دیده است. هر 
کارمندی  یا  مدیری  وقتی  که  است  معمول  دنیا  جای 
در اجرای وظیفه اش ناکام بماند، برکنار می شود ولو 

قرارداد کارش، ده ساله یا شش ساله باشد. 
برکنار  بی کفایتی  به دلیل  را  حکومت ها  سران  حتا 
مستقل  کمیسیون  کنونی  سران  بنابراین  می کنند. 
انتخابات، غیرمسووالنه سخن بگویند. سران حکومت 
در  که  افغانستان می گویند  مردم  به  باید  ملی  وحدت 
را  آخر  حرف  کسی  چه  انتخاباتی،  نظام  اصالح  امر 
سران  یا  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  می زند، 
کمیسیون مستقل انتخابات. مردم منتظر موضع گیری 

صریح سران حکومت در این مورد اند.

کدام کمیسیون
حرف آخر را می زند؟
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نیز  ایتالف ها  کشور  به عنوان  افغانستان  از 
عمر  ایتالف ها  این  از  برخی  است.  یاد شده 
می رسد.  ساعت   24 از  کم تر  به  سیاسی شان 
ضیا  و  انوری  آقایان  زمانی که  نمونه  برای 
قبول  را  شیرزوی  گل آغا  معاونت  مسعود 
هم  به  ایتالف  این  نشده  صبح  تا  کردند، 
فصلی  موسمی  و  حرکت های  خورد. 
سیاستمداران، رهبران قومی  و جهادی سبب 
برخوردار  پایداری  از  ایتالف ها  تا  شده 
نباشند. در تداوم این ایتالف ها روز پنج شنبه 
موجودیت  اعالم  جهادی  احزاب  شورای 

کرد. 
تیم  اصلی  هسته های  از  شورا  این  اعضای 
تمام  می باشند.  غنی  رییس جمهور  انتخاباتی 
و  فرزندان  یا  و  خود  یا  شورا  این  رهبران 
در  مهم  پست های  شامل  حزب شان  اعضای 
در  تا  تالش اند  در  رهبران  این  حکومت اند. 
»نقش ذوحیاتین« هم از سفره حکومت و هم 
از سفره اپوزیسیون برخوردار باشند. اعضای 
شاید  با حکومت اند.  همسو  کلیت  در  شورا 
شکل گیری این شورا با هماهنگی ارگ و در 
شکل  غنی  آقای  کلی  سیاست های  راستای 
گرفته باشد. در این اواخر حلقات سیاسی در 
تالش اند تا در قالب گروه های سیاسی اعالم 
موجودیت کنند. گفته می شود آقایان احدی، 
برخی  و  جاللی  وردک،  فاروق  قانونی، 
شخصیت های دیگر در محور واحد گرد هم 
برخی  و  خان  اسماعیل  سیاف،  استاد  آیند. 
نیز در صدد شگل دهی  شخیصت های دیگر 
جریان جدید اند. برخی شخصیت های مطرح 
نشده  اعالم  ایتالف  یک  در  عمال  نیز  دیگر 
از موضع واحد سیاسی برخورداراند. آقایان 
جنرال دوستم، محمد محقق و عطامحمد نور 
در باره وضعیت شمال کشور موقف مشترک 
شورای  اعضای  ترکیب  میان  این  در  دارند. 
به  آنان  که  می دهد  نشان  جهادی  احزاب 
مشترکی  مخرج  کدام  رییس جمهور  از  جز 

ندارند. 
حرکت  حزب  که  است  ممکن  چطور 
انقالب و محاذ ملی که برای مال عمر اعالمیه 
به  وحدت  حزب  با  گرفته اند  فاتحه  و  داده 
رهبری کریم خلیلی و احمدضیا مسعود که 
دست  از  تروریستان  توسط  را  رهبران شان 
برخوردار  مشترک  موقف  یک  از  داده 
باشند؟ این وضعیت نشان می دهد که برخی 
به  امتیاز  اظهار وجود و کسب  برای  رهبران 
هر ابزار و گزینه ای متوسل می شوند. گذشته 
حکومت  عضو  رهبران  این  بیشتر  آن  از 

وحدت ملی با مسوولیت های اجرایی اند. 
احمدضیا مسعود مسوولیت حکومتداری بهتر 
است.  رییس جمهور  مشاور  انوری  دارد.  را 
حاجی دین محمد و هالل نیز مسوولیت هایی 
در باره پروسه صلح دارند. آقای مجددی نیز 
است  ممکن  چگونه  دارد.  دولتی  مسولیت 
ناظر خوب  و  منتقدان  اعضای حکومت  که 
بر عملکرد حکومت نیز باشند؟ کریم خلیلی 
از چهره های برجسته در تیم انتخاباتی آقای 
غنی بود. سرور دانش، معاون دوم آقای غنی 
است.  شده  معرفی  وحدت  حزب  سوی  از 
آقای دانش در حزب وحدت سمت معاونت 
کریم خلیلی را داشت. چگونه ممکن است 
که رهبر حزب در نقش اپوزیسیون و معاون 
اگر  باشد؟  رییس جمهور  معاون  نقش  در  او 
پوزیسیون عمل کند،  نقش  آقای خلیلی در 
در  دانش  سرور  موقف  کس  هر  از  بیش 
می شود.  تضعیف  ملی  وحدت  حکومت 
آقای دانش نیاز به حمایت جدی سیاسی از 
رهبری  که  زمانی  دارد.  وحت  حزب  سوی 
این حزب در مسیر دیگر حرکت کند طبیعی 
با  حکومت  در  دانش  جایگاه  که  است 
آسیب هایی همراه می شود. به نظر می رسد که 
اند که  شورای احزاب جهادی جمع اضداد 
با هدف های متفاوت گرد هم آمده و تاریخ 

مصرف سیاسی شان نیز روشن نمی باشد.

جمع اضداد

بازداشت ده عضو شبکه تروریستی حقانی در خوست  

تدابیر حکومت برای کاهش تلفات غیرنظامیان

کمپاین حمایت از توانمند سازی زنان

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
در والیت خوست ده تن از اعضای 
شبکه تروریستی حقانی را بازداشت 

کرده اند.
در  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
این  که  می گوید  اعالمیه ای 
به  عملیات  یک  طی  تروریستان 
این  براساس  شدند.  بازداشت  موقع 
شده  بازداشت  تروریستان  اعالمیه، 
مصروف انجام فعالیت های تخریبی، 
انتقال  گذاری،  ماین  تروریستی، 
به دیگر گروه های  سالح و مهمات 
وسایط  باالی  حمله  تروریستی، 
ملکی و نظامی در شاهراه خوست - 

گردیز بودند.
میل  چهار  تروریستان  این  از 
و  تفنگچه  میل  سه  کالشینکوف، 

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
اعالم کرده که حکومت  جمهوری 
غیرنظامیان  تلفات  کاهش  بخاطر 
را  تدابیری  سلسله«  »یک  کشور  در 

رویدست گرفته است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
در  شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
کاهش  منظور  »به  است:  آمده  آن 
افغانستان  حکومت  ملکی،  تلفات 
در  بازنگری  شامل  که  جامع  طرح 
اصول  و  عملیاتی  طرزالعمل های 
شدگان  متاثر  به  رسیدگی  و  جنگ 
دست  روی  می باشد،  ملکی  تلفات 

توانمند  از  حمایت  ابتکاری  نهاد 
اگست   25  )WISE( زنان  سازی 
را  زنان  حقوق  از  حمایت  کمپاین 
راه  کابل  مقیم  هلند  سفارت  در 
اندازی نمود. این نهاد تالش دارد تا 
از طریق بسیج متحدانه زنان و مردان 
تالش  زنان  سازی  توانمند  برای 
نماید و از جمله کمپاین های منحصر 
نهاد  این  توسط  که  می باشد  فرد  به 
کمپاین  این  است.  شده  اندازی  راه 
گذار،  تاثیر  مردان  و  زنان  شامل 
ظرفیت  که  شود  می  افغانستان  در 
را  زنان  زندگی  در  تغییر  آوردن 
تغییرات شامل کار ها در  این  دارند. 
داخل خانه و بیرون از خانه می شود.
اهداف مهم کمپاین متذکره توانمند 

بدست  نیز  موترسایل  عراده  یک 
آمده است. هم چنین نیروهای امنیت 
باالی  جداگانه  اقدام  یک  در  ملی 
مربوط  تروریستان  مخفی گاه های 
خوست  والیت  در  حقانی  شبکه  به 
حمله کرده و مقدار زیادی سالح و 

مهمات را بدست آورده اند.

به گونه  گرفته و زمینه تطبیق آن را 
موثر توسط نیروهای دفاعی و امنیتی 

کشور فراهم می سازد.« 
تمام  به  اشرف غنی  همچنین 
تا  داده  دستور  حکومتی  مسووالن 
تحرکات  تمام  در  را  قانون  احکام 
نظامی جدا رعایت کرده مصوونیت 
ویژه  به  غیرنظامیان  از  حفاظت  و 
رعایت  همچنین  و  کودکان  و  زنان 
در  را  بشری  حقوق  ارزش های  از 
نظر  در  عملیاتی شان  برنامه  های 

بگیرند.
نیز  امنیتی  نهادهای  به  غنی  آقای 

رهبری،  های  بخش  در  زنان  سازی 
اعضای  می باشد.  کار  و  آموزش 
زنان،  سازی  توانمند  ابتکاری  نهاد 
مناطق  از  درخواست   25 از  بیش 
مختلف کشور دریافت نموده اند که 
بخش  در  آموختن  خواهان  آنها  از 
روسای  برعالوه،  اند.  شده  متذکره 
دانشگاه های کابل و پلی تخنیک دز 
بخش  در  زنان  سازی  توانمند  زمینه 
نموده  همکاری  آموزش  و  تعلیم 
اند  نموده  تعهد  نیز  بازرگانان  اند. 
بازار های  در  زنان  مساوی  سهم 
را  شان  برای  دادن  نقش  و  تجارتی 
نهاد  اعضای  همچنان  سازد.  فراهم 
سازی  توانمند  از  حمایت  ابتکاری 
وزرا  از طرف  را  های  پیشنهاد  زنان 

جمله  از  حقانی  تروریستی  شبکه 
نزدیک  روابط  که  است  گروه هایی 
دارد.  القاعده  تروریستی  شبکه  به 
بیشتر حمالت پیچیده توسط اعضای 
این شبکه در افغانستان سازماندهی و 

اجرا می شوند.

دفتر  با  همکاری  در  تا  داده  دستور 
را  غیرنظامیان  تلفات  واقعات  یوناما 

مورد بررسی دقیق قرار دهند.
می شود  گرفته  حالی  در  تدابیر  این 
معاونت  هیات  گزارش  براساس  که 
افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان 
سال  نخست  ماه  شش  در  یوناما، 
پنج  به  نزدیک  میالدی  جاری 
نتیجه  در  افغانستان  در  نفر  هزار 
انفجارها  و  مسلحانه  درگیری های 

کشته و زخمی شده اند.
اسد  ماه  نیمه  در  که  گزارش  این 
منتشر شد، براساس آن مسوول هفتاد 
غیرنظامیان گروه های  تلفات  درصد 
گزارش  همچنین  هستند.  تروریستی 
تلفات  میزان  که  حاکیست  یوناما 
عملیات های  نتیجه  در  غیرنظامیان 
در شش  نیز  داخلی  امنیتی  نیروهای 
ماه اول سال جاری میالدی افزایش 
چشم گیری داشته است. براساس این 
غیرنظامیان  تلفات  میزان  گزارش، 
عملیات های  و  حمالت  نتیجه  در 
شصت  به  نزدیک  امنیتی  نیروهای 

درصد افزایش داشته است.

و مقامات دولتی  دریافت کردند که 
بست  در  زنان  گیری  سهم  خواهان 

های بلند دولتی و حکومتی هستند.
کمپاین  این  برگزاری  درجریان 
اعضای  وزیر،  معاون  وزیر،  چندین 
اعضای  و  سفرا  نمایندگان،  مجلس 
داشتند.  حضور  مدنی  جامعه 
سخنرانان این برنامه روال غنی بانوی 
جان  هانک  سفیر  افغانستان،  اول 
خانم  و  رسولی  انیسه  قاضی  باکر، 
رسولی  عالیه  بود.  گیالنی  فاطمه 
از  حمایت  نهاد  و  اجرایی  مدیر 
نمود  تاکید  زنان  سازی  توانمند 
توانمندی  دارای  افغانستان  زنان  که 
زیادی هستند که نه تنها می توان از 
آن در داخل کشور استفاده نمود بل 
می شود از آن در تمام سطوح جامعه 
استفاده کرد. بانوی اول افغانستان در 
نهاد   « که  داشت  بیان  نشست  این 
اهداف  باید   WISE همچون  های 
پدران  تشویق   برای  مدت  دراز 
تا آنها نقش سازنده ی  باشند،  داشته 
دختران شان برای آینده افغانستان را 

دست کم نگیرند«.

 شهریار 

ACKU
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ترکمنستان،  و  افغانستان  دولت  مقام های  کابل:  8صبح، 
پنج تفاهم نامه همکاری در زمینه های مبارزه با پول شویی، 
همکاری های  و  ترانسپورت  انرژی،  تجارت،  گسترش 

کادمیک به امضا رساندند. ا
بردی  قربانقلی  سفر  در  سنبله،   5 پنج شنبه،  تفاهم نامه  این 
شد.  امضا  کابل  به  ترکمنستان  رییس جمهور  محمدوف، 
و هم چنین  آب  و  انرژی  مالیه،  وزرای  میان  تفاهم نامه  این  
امضا  به  کشور  دو  علوم  کادمی  ا و  ورزش  اداره  مسووالن 

رسید.
پنج شنبه در راس یک  روز  ترکمنستان صبح  رییس جمهور 
هیات عالی رتبه به منظور دیدار با رهبران حکومت وحدت 
کابل شد. رییس جمهور ترکمنستان در سفرش به  ملی وارد 

گرفت. کابل با تشریفات ویژه مورد استقبال قرار 
با  دیدارش  از  پس  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
بدون  خبری  کنفرانس  در  محمدوف،  بردی  قربانقلی 
خوب،  »دوست  به عنوان  ترکمنستان  از  پاسخ  و  پرسش 
یاد  افغانستان  اقتصادی  عمده  شریک  و  نیک«  همسایه  
و  افغانستان  میان  سرحد  تا  دارد  انتظار  او  که  افزود  و  کرد 
ترکمنستان به عنوان نماد صلح، همکاری و همزیستی باشد.
کابل،  که سفر رییس جمهور ترکمنستان به  گفت  آقای غنی 
نتایج مهمی باالی تولیدکنندگان قالین در افغانستان خواهد 
به  بردی محمدوف  آقای  که  اشرف غنی می گوید  داشت. 
قالین  تولید  زمینه  در  داده  دستور  ترکمنستان  قالین  وزارت 
در افغانستان همکاری بیشتری داشته باشد. رییس جمهور 
شش صد  و  یک میلیون  حاضر  حال  در  که  می  گوید  غنی 

او، در این زمینه همکاری  منطقوی فراهم خواهد شد.
که در باره واردات  اشرف غنی در این نشست خبری افزود 
به  ترکمنستانی اش  همتای  با  نیز  ترکمنستان  از  گاز  و  تیل 
به  ترکمنستان  الین  پایپ  افزود  وی  است.  رسیده  موافقه 
کرد  زودترین فرصت به آقینه خواهد رسید. وی خاطر نشان 
که توافق سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان در 
به مرحله  برنامه ریزی  از مرحله  نیز  پایپ الین  زمینه تمدید 

اجرایی می رسد.
الین  پایپ  این  اساسی  مسیر  غنی،  رییس جمهور  به گفته 
می شود  عملی  ابتدایی  طرح  طبق  و  کرد  نخواهد  تغییر 
برای  صنعت  و  تجارت  زراعت،  برای  را  خوبی  نتایج  و 

کشور خواهد داشت. مردمان دو 

که خط آهن ترکمنستان به بندر آقینه تا  گفت  وی هم چنین 
ماه فبروری تکمیل و مرحله امتداد آن به اندخوی از طرف 

دولت ترکمنستان بررسی می شود.
که  گفت  نیز  محمدف  بردی  قربانقلی  همین حال،  در 
با  روابطش  تعمق  و  همکاری ها  گسترش  آماده  ترکمنستان 
و  افغانستان  که  افزود  محمدوف  آقای  است.  افغانستان 
بیشتری  همکاری  موادمخدر  با  مبارزه  زمینه  در  ترکمنستان 

خواهند داشت.
کتر عبداهلل  رییس جمهور ترکمنستان، شام روز پنج شنبه با دا
دیدار  نیز  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل، 

کرد.
ریاست  مطبوعاتی  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
کتر  دا و  ترکمنستان  رییس جمهور  شده،  منتشر  اجرایی 
گسترش  مورد  در  دوجانبه شان  دیدار  در  عبداهلل 
همکاری های ترانزیتی، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، 
مبارزه با مواد مخدر، امنیت و روند صلح در افغانستان باهم 

کرده اند.  بحث 
افغانستان  که  است  گفته  دیدار  این  در  عبداهلل  کتر  دا
همسایه  و  همکار  باهم  قبل  مدت ها  از  ترکمنستان  و 
روابط  گسترش  خواستار  عبداهلل  آقای  بوده اند.  خوب 
ترکمنستان  و  افغانستان  میان  بیشتری  همکاری های  و 
همکاری های  از  قدردانی  با  اجرایی  رییس  است.  شده 
تجارت  و  ترانسپورت  ترانزیت،  زمینه های  در  ترکمنستان 
که افغانستان نیز آماده است همکاری های مشابه با  افزوده 

ترکمنستان داشته باشد.
رییس جمهور  محمدوف،  بردی  قربانقلی  همین حال،  در 
کار  که  گفته است  ترکمنستان در دیدارش با رییس اجرایی 
به  افغانستان  طریق  از  ترکمنستان  گاز  انتقال  پروژه  عملی 
کستان، موسوم به »تاپی« در ماه دسامبر آغاز خواهد شد.  پا
که افغانستان و ترکمنستان فرصت های  او هم چنین می گوید 

گسترش همکاری ها دارند. مشترک زیادی برای 
وارد  ترکمنستان  از  افغانستان  سوختی  مواد  عمده  بخش 
سی  به  نزدیک  ساالنه  کشور  این  هم چنین  می شود. 
براساس  می کند.  صادر  افغانستان  به  نیز  برق  میگاوات 
افغانستان  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی  اظهارات 

هفتمین شریک تجاری عمده ترکمنستان به شمار می رود.

امضای پنج تفاهم نامه همکاری 
میان افغانستان و ترکمنستان

توحیدی:

ما مامور اصالح نظام انتخاباتی هستیم
رییس  نورستانی،  احمدیوسف  اخیر  اظهارات  به دنبال 
طرح  یک  ارایه  مبنی  بر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دفتر  به  کمیسیون  این  سوی  از  پیشنهادی  اصالحی 
کمیسیون  معاون  توحیدی،  صدیق اهلل  ریاست جمهوری، 
فرمان  براساس  که  می گوید  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه 
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی  ریاست جمهوری، 
مامور انجام اصالحات در نهادها و ساختارهای مربوط به 

انتخابات افغانستان است.
از  پس  سنبله،  چهارم  چهارشنبه،  روز  نورستانی  آقای 
که  کرد  اعالم  خبری  کنفرانس  یک  در  سکوت  ماه ها 
به  را  کوتاه مدت  اصالحی  طرح  یک  کمیسیون  این 
که براساس این طرح مصارف  کرده  ریاست جمهوری ارایه 
شفافیت  و  یافته  کاهش  نصف  به  انتخابات  برگزاری 
کمیسیون  رییس  شد.  خواهد  تامین  آینده  انتخابات  در 
مستقل انتخابات هم چنین در مورد برکناری اعضای این 
کسی  قانون  براساس  که  گفت  و  داد  هشدار  کمیسیون 
سال  شش  از  پیش  را  کمیسیون  این  اعضای  نمی تواند 

کند. برکنار 
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  همین حال،  در 
مورد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  صورتی که  در  می گوید 
تایید رهبران حکومت وحدت ملی قرار می داشت، فرمانی 
کشور  انتخاباتی  ویژه اصالح نظام  کمیسیون  ایجاد  برای 
کمیسیون  صادر نمی شد. صدیق اهلل توحیدی معاون این 
کمیسیون مستقل انتخابات  گر  گفت: »ا به روزنامه 8صبح 
ایجاد  به  نیازی  می بود،  افغانستان  دولت  اعتماد  مورد 
نبود.  افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
سپرده  افغانستان  دولت  به  را  پیشنهادی  بسته  گر  ا حاال 
فرمانی که  براساس  ما  ولی  است  خودشان  کار  به  مربوط 
این  پیشنهادی  بسته های  تا  هستیم  موظف  شده  صادر 
به  درازمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  در  را  کمیسیون 

که هشتاد درصد آنان را زنان تشکیل می دهند، در  هزار نفر 
کار هستند. آقای غنی  این صنعت در افغانستان مصروف 
کشور  آن  قالین  وزارت  به  ترکمنستان  »رییس جمهور  گفت: 
که همکاری همه جانبه داشته باشد و هم چنین  هدایت داده 
کشور هدایت داده تا نقش قالین را در  کادمی علوم آن  به ا

میراث فرهنگی مشترک ما مورد توجه قرار بدهد.«
که با بلند رفتن  رییس جمهور افغانستان هم چنین می گوید 
کشور  این  برق،  انرژی  تولید  در  ترکمنستان  دولت  توانایی 
کند. آقای  می تواند پنج  برابر برق اضافی به افغانستان صادر 
ترکمنستانی اش  همتای  با  مالقات  در  او  که  می گوید  غنی 
برای اولین بار طرح انتقال و ترانزیت انرژی برق ترکمنستان 
از طریق افغانستان را مورد بحث قرار داده است. به گفته ی 

کمیسیون  کنیم.« معاون  حکومت و مردم افغانستان ارایه 
مورد  »در  افزود:  هم چنین  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه 
به  مربوط  قوانین  در  هم  و  ساختار  در  هم  اصالحات 
کمیسیون ویژه  انتخابات،  برگزاری  انتخابات، چگونگی 
کدام  اصالح نظام انتخاباتی افغانستان صالحیت دارد نه 
حکومت  و  شده  صادر  فرمان  دلیل  همین  به  دیگر.  نهاد 
صادر  رییس جمهور  که  فرمانی  مطابق  طبیعی  به صورت 
که قبال به امضای دو  کرده و مطابق موافقت نامه سیاسی 
ستاد انتخاباتی به امضا رسیده، الزاما این طرح ها در مورد 

روند انتخابات عملی خواهد شد.«
که  می گوید  کشور  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
برکناری  یا  و  چهره ها  تغییر  مامور  کمیسیون  این  هرچند 
طرح  اما  نیست،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
کمیسیون های  خود را در مورد قانون صالحیت و وظایف 
انتخاباتی و هم چنین طرزالعمل ها و لوایح آن به حکومت 
اعضای  توحیدی،  صدیق اهلل  به گفته   کرد.  خواهد  ارایه 
و  انتخاب  قانون  براساس  انتخاباتی  کمیسیون های 
کید  تا توحیدی  آقای  شد.  خواهند  برکنار  قانون  براساس 
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  اصالحی  طرح  زمانی که  کرد 
انتخاباتی ارایه شود، شامل اصالح موارد متعددی خواهد 

بود.
ماه ها  از  پس  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
انتظار و جنجال میان رهبران حکومت وحدت ملی، در 
براساس  کمیسیون  این  کرد.  کار  به  آغاز  اخیر ماه سرطان 
که  فرمان ریاست جمهوری و مطابق به توافق نامه سیاسی 
این  تشکیل  از  پیش  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  میان 
این  است.  شده  تشکیل  بود،  رسیده  امضا  به  حکومت 
و  نهادها  در  الزم  اصالحات  دارد  مسوولیت  کمیسیون 

ساختارهای انتخاباتی بوجود آورد.
کمیسیون  رییس  نورستانی،  احمدیوسف  همین حال،  در 

برگزاری  زمان  بیشتر  تاخیر  به  نسبت  انتخابات،  مستقل 
حکومت  رهبران  از  و  داده  هشدار  پارلمانی  انتخابات 
بازی های  از  را  انتخابات  تا مساله  وحدت ملی خواست 

سیاسی دور نگهدارند.
کنفرانس  که چهارشنبه، 4 سنبله، در یک  آقای نورستانی 
هیچ  که  داد  هشدار  هم چنین  می کرد،  صحبت  خبری 
کمیسیون را پیش از شش  کسی حق ندارد تا اعضای این 

کند. کمیسیون مستقل انتخابات برکنار  کار در  سال 
کنفرانس خبری  کمیسیون مستقل انتخابات در این  رییس 
انتخابات  برگزاری  برای  کمیسیون  این  که  کرد  کید  تا
کامل داشت، اما  پارلمانی در ماه ثور سال جاری آمادگی 
را  انتخابات  این  برگزاری  بودجه  تا  نشد  موفق  حکومت 
کنون هیچ  که تا گفت  کند. احمدیوسف نورستانی  فراهم 
انتخابات  مورد  در  سیاسی  مشکالت  حل  برای  روزنه ای 
برگزاری  زمان  که  می رود  احتمال  و  نمی شود  دیده 
مواجه  تاخیر  با  سال  یک  از  بیشتر  پارلمانی  انتخابات 
سیاسی  مشکالت  به  »بنا  می گوید:  نورستانی  آقای  شود. 
معین  زمان  در  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
تاریخ  آن  از  ماه ها  که  کنون  ا و  نگردید  برگزار  قانونی خود 
مشکالت  حل  برای  امیدی  روزنه ی  تنها  نه  می گذرد، 
سیاسی در این زمینه دیده نمی شود بلکه ترس آن می رود 

گردد.« که تاخیر انتخابات حتا از یک سال نیز بیشتر 
کید  تا زمان  عین  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
کمیسیون مستقل انتخابات  که  کنم  کرد:  »می خواهم اعالم 
دولت  از  کشور  انتخابات های  برگزارکننده  نهاد  به عنوان 
دور  سیاسی  بازی های  از  را  انتخابات  تا  می خواهد 
پارلمانی  انتخابات  تاخیر  باعث  این  از  بیش  و  نگهدارد 
انتخابات  برگزاری  زمان  نگردد. طوری که می دانیم اعالم 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  قانونی  صالحیت  های  از 
کمیسیون را در  کمیسیون اعالم می کند،  است. بنا زمانی که 

کرده و از اظهارات غیرمسووالنه  کمک  برگزاری انتخابات 
کنند.« گروه ها و افراد جدا جلوگیری 

نسبت  خود  خبری  کنفرانس  در  نورستانی  احمدیوسف 
کمیسیون مستقل انتخابات نیز هشدار  به تغییر چهره ها در 
سال  شش  از  پیش  چهره ها  این  تغییر  که  گفت  و  داد 
اعضای  که  افزود  نورستانی  آقای  است.  قانون  خالف 
یک  برای  قانون  براساس  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دوره،  این  ختم  از  پیش  و  شده اند  مقرر  ساله   شش  دوره 
زیرپا  مفهوم  به  کمیسیون  این  اعضای  تغییر  برای  تالش 
)اعضای  این ها  »قانون  گفت:  قانون است. وی  گذاشتن 
کرده است، این ها  کمیسیون( را برای شش سال انتخاب 
پس  کسی  را  این ها  قانون  براساس  نیامده اند...  سربخود 
و  کند  زیرپا  را  قانون  این که  مگر  نمی تواند  کرده  )برکنار( 

نادیده بگیرد.«
که  گفت  هم چنین  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
به  را  کوتاه مدت  اصالحاتی  بسته  یک  کمیسیون  این 
که براساس آن هزینه برگزاری  کرده  ریاست جمهوری تسلیم 
کاهش یافته و شفافیت تامین خواهد  انتخابات به نصف 
به  جوزا  ماه  در  اصالحاتی  بسته  این  که  افزود  وی  شد. 
آقای نورستانی  ریاست جمهوری تسلیم داده شده است. 
دور  از  پس  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  کرد  کید  تا
گذشته،  سال  ریاست جمهوری  جنجالی  انتخابات  دوم 

کارهای زیادی انجام داده است.
کمیسیون  که  گفت  هم چنین  نورستانی  احمدیوسف 
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی  مستقل انتخابات با 
فعالیت های  از  آنان  و  داده  انجام  را  الزم  همکاری های 
حمایت  انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون  قانونی 

می کنند.
ثور  پارلمانی و شوراهای والیتی در ماه  انتخابات  بود  قرار 
گسترده در  امسال برگزار شود، اما به دلیل وجود مشکالت 
نهادها و ساختارهای انتخاباتی، ناامنی ها و ناتوانی دولت 
در تامین هزینه برگزاری انتخابات، این انتخابات به تاخیر 

افتاد.
با  ثور در حکمی  ماه  کشور، در  رییس جمهور  اشرف غنی 
ماه  یک  طی  که  کرد  اعالم  پارلمان،  کاری  دوره  تمدید 
تقویم انتخاباتی اعالم خواهد شد. از این وعده نزدیک به 
که چه زمانی تقویم  سه ماه می گذرد اما هنوز معلوم نیست 
خواهد  اعالم  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 

شد.

ACKU



شورای احزاب جهادی 
پادزهر شورای دیگر

هفته پیش شماری از چهره های طرفدار رییس جمهور محمد 
اعالم  جدید،  سیاسی  جبهه ی  یک  تشکیل  با  اشرف غنی، 
کردند. پیرگیالنی، صبغت  اهلل مجددی، احمدضیا  موجودیت 
نام  زیر  که  کردند  اعالم  خلیلی  کریم  و  قدیر  ظاهر  مسعود، 
گر  اتحاد شورای احزاب جهادی، مشترکا فعالیت می کنند و ا
کند، آن را به نقد می کشند. آنان حمایت شان  حکومت اشتباه 
را از حکومت وحدت ملی و شخص رییس جمهور غنی اعالم 
از  شد،  برده  نام  آنان  از  باال  در  که  شخصیت هایی  کردند. 
کتر محمد اشرف غنی  ستون های اصلی دسته ی انتخاباتی دا
با  مشوره  بدون  این سیاستمداران  که  نمی رسد  به نظر  بودند. 
به  او در ارگ، دست  رییس جمهور غنی و حلقه ی مشاوران 

تشکیل چنین اتحادی زده باشند. 
حامیان  از  دارند،  حضور  ایتالف  این  در  که  آنانی  تمام 
کتر غنی هستند و در حمایت از دسته انتخاباتی  پروپاقرص دا
او، هزینه های زیادی دادند. به عنوان نمونه احمد ضیا مسعود، 
از  انتخابات ریاست جمهوری،  از اشرف غنی در  با حمایت 
حمایت  در  هم  خلیلی  کریم  شد.  منزوی  نفوذش  حوزه ی 
او دیگر  از دست داد.  را  پایگاه اجتماعی اش  از اشرف غنی 
ندارد.  هزاره نشین  روستا های  در  را  گذشته اش  محبوبیت 
پیرگیالنی و مجددی هم با حمایت از آقای غنی، میانه شان 

با دیگر همتایان جهادی شان برهم خورد. 
غنی  آقای  ریاست جمهوری  نفع  به  حتا  مجددی  آقای 
کاربران  شوخی  و  طنز  موضوع  او  استخاره ی  کرد.  استخاره 
گرفت. بنابراین هیچ دلیلی ندارد  شبکه های اجتماعی قرار 
و  قدیر  ظاهر  مسعود،  احمدضیا  پیرگیالنی،  مجددی،  که 
ببرند. شاید این چهره ها  از رییس جمهور غنی  کریم خلیلی 
انتظارداشتند،  آنچه  از  کم تر  سهم  قدرت  تقسیم  بازی  در 
غنی  رییس جمهور  از  آنان  بریدن  اما  باشند،  کرده  دریافت 
که  می شود  تقویت  گمانه  این  بنابراین،  است.  بعید  بسیار 
غنی  رییس جمهور  با  مشوره  در  جهادی،  احزاب  اتحاد 

تاسیس شده است. 
که رییس جمهور غنی می خواهد فعالیت های  به نظر می رسد 
اتحاد  تشکیل  با  را  دیگر  جریان های  و  احزاب  احتمالی 
که  می شد  گفته  این  از  پیش  کند.  خنثا  جهادی  احزاب 
قرار است یک حرکت سیاسی در محوریت آقایان عبدرب 
گفته می شد  الرسول سیاف و محمد یونس قانونی ایجاد شود. 
و  آقای سیاف  با  نیز  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  که حامد 
کرده  قانونی در مورد راه افتادن این حرکت سیاسی مشورت 
خبری  نشست  یک  در  سیاف  آقای  پیش  هفته  چند  بود. 

احتمال تشکیل یک حرکت سیاسی را رد نکرد. 
که  سیاسی  حرکت  یک  تشکیل  از  ملی  وحدت  حکومت 
گر  در محور آن آقایان سیاف و قانونی باشد، نگران است. ا
کند، نگرانی  کرزی نیز در خفا با این حرکت همکاری  حامد 
وحدت  حکومت  می شود.  بیشتر  ملی  وحدت  حکومت 
ملی در تامین امنیت، مبارزه با فساد مالی و اداری، سیاست 
طالبان،  با  کره  مذا و  اقتصاد  به  دادن  سروسامان  خارجی، 
کستان  موفقیت چندانی نداشته است. سیاست تعامل با پا

این حکومت نیز نتیجه نداد. 

سیاستمداران منتقد حکومت وحدت ملی بسیار به سادگی 
ملی دست مایه ی  کامی های دولت وحدت  نا از  می توانند، 
سازمان دهی  گسترده  راهپیمایی های  بسازند،  تبلیغاتی 
به  وضعیتی  چنین  کنند.  موضع گیری  رسانه ها  در  و  کنند 
کارکردی  مشروعیت  نیست.  ملی  وحدت  حکومت  سود 
این حکومت، با به میان آمدن یک حرکت سیاسی فعال و 
منتقد، بیشتر آسیب می بیند. چندی پیش انورالحق احدی 
این  نباید  و  دارد  بدیل  ملی  وحدت  حکومت  که  بود  گفته 
که بدیلی برای آن وجود ندارد. حرکت سیاسی  طور القا شود 
این  روی  شود،  تشکیل  گر  ا ملی  وحدت  حکومت  منتقد 
که انورالحق احدی،  گفته می شود  موضوع مانور خواهد داد. 
رییس حزب افغان ملت و وزیر تجارت پیشین هم در حال 
آقای  است.  قانونی  محمد یونس  و  سیاف  آقایان  با  مشوره 
احزاب  شورا های  اتحاد  تشکیل  از  حمایت  با  شاید  غنی 
که در  جهادی، می خواهد فعالیت های احتمالی حرکتی را 

کند.  محور آقایان سیاف و قانونی تشکیل می شود، خنثا 
عمل  تعهدات شان  به  ملی،  وحدت  حکومت  سران  گر  ا
می کردند، اجماع نسبی نخبگان سیاسی در دراز مدت حفظ 
کرده بودند  می شد. سران حکومت وحدت ملی با هم توافق 
می کنند.  شروع  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کار  زودی  به  که 
موانع بر سر راه توزیع شناسنامه های الکترونیک را برمی دارند، 
کمیسیون تعدیل قانون اساسی را تشکیل می دهند و شخصی 
تشکیل  با  تا  می گیرند  نظر  در  دوم،  تیم  رییس  به عنوان  را 
یک جریان سیاسی در بیرون از دستگاه حکومت، پشتیبان 
سیاسی حکومت وحدت ملی باشند. اما بیشتر این تعهدات 

اجرا نشده اند. 
اصالح  کار  و  می شد  توزیع  الکترونیک  شناسنامه های  گر  ا
آن  در  می داشت  روشن  چشم انداز  یک  انتخاباتی  نظام 
نمی خورد  برهم  کشور  سیاسی  نخبگان  وحدت  صورت، 
حرکت  یک  خنثا سازی  برای  رییس جمهور  که  نبود  نیاز  و 
که  حاال  کند.  پشتیبانی  دیگر  حرکت  یک  از  سیاسی، 
تعدیل  کمیسیون  ایجاد  در  ملی  وحدت  حکومت  سران 
شناسنامه  توزیع  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  اساسی،  قانون 
تالش  سیاسی  نخبگان  همه  مانده اند،  کام  نا الکترونیک 
آماده ی  گون،  گونا ایتالف های  در  شرکت  با  تا  می کنند 

استقبال از هر نوع شرایط باشند. 
در  کشور  آینده،  سال  میزان  ماه  که  نمی داند  کسی  هیچ 
که  سیاسی  توافق نامه  برمبنای  بود.  خواهد  وضعیتی  چه 
است  قرار  است،  رسیده  عبداهلل  و  غنی  آقایان  امضای  به 
آینده تشکیل شود  جرگه ی قانون اساسی در ماه میزان سال 
سمت  گنجاندن  و  اساسی  قانون  تعدیل  مورد  در  آن  در  و 
آن  تا  گر  ا گرفته شود.  قانون تصمیم  این  نخست وزیری، در 
تاریخ  نباشیم،  اساسی  قانون  جرگه ی  تشکیل  شاهد  زمان 
مشروعیت  و  می رسد  پایان  به  سیاسی  توافق نامه  مصرف 
نیم بند حکومت وحدت ملی بیشتر از این صدمه می بیند. 
از  پیش گیری  برای  که  بگویند  باید  عبداهلل  و  غنی  آقایان 
برنامه  چه  آینده،  سال  میزان  ماه  در  سیاسی  بحران  تشدید 

دارند؟

کاهش چهل و سه  درصدی 
خشونت  علیه خبرنگاران

 ظفرشاه رویی

کاوش  فردوس 
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گزارشی در مورد  کمیته مصونیت خبرنگاران، با انتشار 
کاهش چهل و سه  میزان خشونت ها علیه خبرنگاران، از 
درصدی این خشونت ها در شش ماه اول سال جاری 

میالدی در افغانستان خبر داده است.
خود  گزارش  در  خبرنگاران  حقوق  حامی  نهاد  این 
مورد  سی و نه  کنون  تا  جاری  سال  اول  از  که  می گوید 
افغانستان  در  را  خبرنگاران  علیه  تهدید  و  خشونت 
سال  در  مشابه  دوره  به  نسبت  رقم  این  و  کرده  ثبت 
کمیته  است.  داشته  کاهش  درصد  چهل و سه   ،2014
اول  ماه  شش  در  که  می افزاید  خبرنگاران  مصونیت 
و  خشونت  مورد  شصت و سه  میالدی  گذشته ی  سال 

تهدید علیه خبرنگاران ثبت شده بود.
که  گزارش خود افزوده  کمیته مصونیت خبرنگاران در 
طی شش ماه اول سال جاری میالدی، یک خبرنگار 
قضایای  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  چهار  و  کشته 
خشونت علیه خبرنگاران در شش ماه اول سال جاری 
میالدی شامل یک مورد قتل، چهار مورد زخمی شدن 
بازداشت  مورد  دو  مورد لت و کوب،  نوزده  خبرنگاران، 
موارد  بیشترین  می شوند.  تهدید  دیگر  مورد  سیزده  و 
کشور ثبت  خشونت ها علیه خبرنگاران در زون غرب 

شده است.
می افزاید  خود  گزارش  در  خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
صنفی  نهادهای  با  خبرنگاران  کاری  روابط  بهبود  که 
نهادهای  میان  بیشتر  هماهنگی  رسانه ها،  حامی  و 
به خاطر  رسانه ها  و  و حامی حقوق خبرنگاران  صنفی 
هم چنین  و  خبرنگاران  مصونیت  برای  دادخواهی 
خبرنگاران  از  ملی  وحدت  حکومت  سران  حمایت 
موارد  کاهش  عمده  دالیل  از  کشور  در  بیان  آزادی  و 

خشونت علیه خبرنگاران به شمار می روند.
رهبران  هرچند  می گوید  خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
حکومت وحدت ملی از خبرنگاران و آزادی بیان در 
هفتاد و دو  مسوول  آنهم  با  اما  می  کنند،  حمایت  کشور 

درصد خشونت ها علیه خبرنگاران منسوبان حکومتی 
مسوول  که  می افزاید  نهاد  این  می روند.  شمار  به 
طالبان،  خبرنگاران  علیه  خشونت  درصد  دوازده 
هم  درصد  سه  و  ناشناس  افراد  دیگر  درصد  دوازده 
خبرنگاران  مصونیت  کمیته  هستند.  محلی  زورمندان 
موارد خشونت ها  نهاد  این  از سه سالی که  که  می گوید 
منسوبان  امسال  می کند،  ثبت  را  خبرنگاران  علیه 
خشونت ها  اعمال  در  را  ریکارد  بلندترین  حکومتی 
حقوق  حامی  نهاد  این  داشته اند.  خبرنگاران  علیه 
گزارش خود می گوید: »میزان  خبرنگاران و رسانه ها در 
حکومتی  موظفین  و  منسوبین  توسط  خشونت  بلند 
مایه نگرانی جدی می باشد. حکومت اصوال و قانونا 
کاری مصون برای خبرنگاران  مکلف به ایجاد فضای 
می باشد. در صورتی که خود حکومت مسوول بیشترین 
انتظار  نباید  باشد،  خبرنگاران  علیه  خشونت  موارد 
که مصونیت خبرنگاران بهبود می یابد. از طرف  داشت 
و  حکومت  میان  فاصله  گسترش  باعث  امر  این  دیگر 
خبرنگاران شده و مانع ایجاد فضای همکاری به خاطر 
روند  تقویت  فساد،  کاهش  حکومتداری،  امور  بهبود 

دموکراتیک و سمت و سودهی افکار عامه می گردد.«
بیشتر  که  است  معتقد  خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
شدن فاصله میان حکومت و خبرنگاران فضا را برای 

مخرب  گروه های  دیگر  و  طالبان  تبلیغات  راه یافتن 
است.  کرده  فراهم  افغانستان  توسعه  روند  و  نظام 
به گفته این نهاد، فاصله میان حکومت و خبرنگاران به 

ضرر هر دویش است.
منسوبان  که  کرده  کید  تا خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
خود  »همکار«  به حیث  خبرنگاران  به  باید  حکومتی 
کنند.  رفتار  آنان  با  قوه  یک  به عنوان  و  کرده  نگاه 
نیروهای  رفتار  تاهنوز  که  می افزاید  نهاد  این  هم چنین 
کمیته  است.  بوده  خشونت آمیز  خبرنگاران  با  امنیتی 
رفتار  نحوه  که  می کند  کید  تا خبرنگاران  مصونیت 
نیروهای امنیتی با خبرنگاران باید درج نصاب تعلیمی 
کاری  صالحیت  و  حقوق  از  تا  گردیده  نیروها  این 

گاه شوند. خبرنگاران آ
می افزاید  خود  گزارش  در  خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
کمیسیون رسیدگی به  که هرچند حکومت وحدت ملی 
تخطی های رسانه ای را ملغا و قانون حق دسترسی به 
کرد، در پهلوی آن در بخش های  را توشیح  اطالعات 
کند.  توجه  نیز  خبرنگاران  شغلی  و  جانی  مصونیت 
فضای  بهبود  خبرنگاران،  مصونیت  کمیته  به گفته ی 
کاری و مصونیت شغلی خبرنگاران از جمله تعهدات 
نهاد  این  است.  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  مهم 
این  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  می افزاید 
نیز  را  تفاهم نامه ای  قدرت  به  رسیدن  از  پیش  زمینه 

کرده اند. امضا 
رفتار نامناسب با خبرنگاران زن 

رفتار  از  خود  گزارش  در  خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
می کنند  کار  رسانه ها  در  که  خانم هایی  با  نامناسب 
است:   آمده  نهاد  این  گزارش  در  است.  داده  خبر  نیز 
در  که  بانوانی  از  مالحظه ای  قابل  تعداد  یک  «با 
بعضی  در  و  نامناسب  رفتار  دارند،  اشتغال  رسانه ها 
رفتار  این گونه  می  گیرد.  صورت  غیرمشروع  حاالت 
بانوان را در فضای دشوار قرار داده و در بعضی حاالت 

رفتارهای نادرست به هدف فراهم ساختن زمینه برای 
سوءاستفاده جنسی صورت می  گیرد. این امر بیشتر در 
از دالیل  گونه رفتارها یکی  والیات مشهود است. این 
کاهش حضور خانم ها در رسانه  ها خصوصا در والیات 

کشور می باشد.«
تا  خواسته  حکومت  از  خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
نهاد  این  باشد.  داشته  جدی  برخورد  موارد  این  با 
در  خواسته  رسانه  ها  در  شاغل  خانم های  از  هم چنین 
صورت مواجه شدن با رفتارهای نامناسب به نهادهای 

کنند. صنفی و حامی حقوق خبرنگاران مراجعه 
که  می گوید  هم چنین  خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
افغانستان،  به  جهانی  جامعه  کمک های  کاهش  با
با مشکالت مالی مواجه شده اند.  از رسانه ها  شماری 
افغانستان  نهاد، در صورتی که حکومت  این  به گفته ی 
نکند،  توجه  مالیات  و  برق  مصارف  کاهش  زمینه  در 
کمیته  کرد.  خواهند  سقوط  رسانه ها  از  زیادی  تعداد 
مالی،  حمایت  که  می افزاید  خبرنگاران  مصونیت 
سوی  از  بیان  آزادی  ارزش های  هم چنین  و  اخالقی 
کاهش  افغانستان  رسانه های  از  نیز  جهانی  جامعه 
یافته و سکوت جامعه جهانی نسبت به آزادی بیان در 
افغانستان باعث می شود تا مخالفان با جرات بیشتری 

کنند. آزادی بیان را سرکوب 
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کابل تکسی را
 پشت نخود سیاه

 نفرستید

می توان به عنوان ضعف و ناتوانی دستگاه اطالع رسانی 
حکومت به ویژه ارگ تعبیر کرد. ظاهرا استدالل آقای 
»کابل تکسی«  فیسبوکی  صحفه  که  است  این  اتمر 
اسناد محرم را افشا کرده است. اما ایشان غافل از این 
نکته اند که در هیچ قانونی در افغانستان افشای اسامی 
کارمندان یک اداره جرم تعریف نشده است. حتا اگر 
استخباراتی  اسامی کارمندان  نام و  روزی یک رسانه 
قانون  فقدان  به دلیل  دولت  کند،  افشا  نیز  را  کشور 
دسترسی به اطالعات که حدود و ثغور نشر اطالعات 
کسی  از  نمی تواند  می کند،   معین  را  حکومتی  محرم 

بازجویی و بازخواست کند. 
رسانه ای  دست اندرکاران  و  اتمر  آقای  ضمن  در 
مشاوریت شورای امنیت ملی از این نکته غافل اند که 
نام و حتا پست های افرادی که از سوی » کابل تکسی«  
نشر شده اند،  در صفحات فیسبوک شخصی خود آن 
کارمندان به صورت علنی وجود دارد. حاال اگر به قول 
آقای اتمر نشر این معلومات جرم است، او می بایست 
به جای بازخواست از چند خبرنگار باید از کارمندان 
خود بازخواست می کرد که چرا معلومات محرم را در 

صفحات شخصی خویش منتشر کرده اند. 
در واقع آنچه مایه نگرانی است این می باشد که نبود 
یک میکانیزم روشن و مشخص مطبوعاتی در ارگ،  
به  توجه  با  خالست.  و  نابه سامانی  این  عمده  عامل 
استثنای  )به  دارم  افغانستان  رسانه های  از  که  شناختی 
دارند(  ارتباط  منطقه ای  مخرب  منابع  با  که  چندتای 
همه در صدد ایجاد اصالح و تغییر در کشور اند و از 
افشا و  نابه سامانی ها را  طریق اطالع رسانی می خواهند 
توجه حکومت را برای حل آن ها جلب کنند. این در 
واقع مهم ترین وظیفه ای است که رسانه در یک جامعه 

آزاد انجام می دهد. 
اگر رسانه ها نتوانند و یا اجازه نداشته باشند تا خالها و 
نواقص را افشا کنند، حکومت ها به سادگی می توانند 
به دستگاه های مستبد،  ظالم و غیر پاسخگو مبدل شوند. 
البته با توجه به گسترش استفاده از رسانه های اجتماعی 
میزان گستردگی  افغانستان، حاال  فیسبوک در  به ویژه 
حکومت  کارکردی  نواقص  و  خالها  از  افشاگری 
اگر  ملحوظ  این  به  است.  شده  هم  بیشتر  مراتب  به 
حکومت ما دارای یک سیاست موثر و مفید رسانه ای 
برای  می تواند  ترسیدن  جای  به  ظرفیت  این  از  باشد،  
ناکارآمدی  و  فساد  علیه  مبارزه  و  بهبود و اصالحات 

استفاده کند. 
با  حکومت ها  پیشرفته  کشورهای  در  نمونه  به عنوان 
استفاده از بررسی رفتاری کابران رسانه های اجتماعی 
و یا حتا نمونه گیری از عالیق آن ها تالش می کنند تا 
عملکرد خود را اصالح و یا در بهبود خدمات مورد 
اقدامات  اجتماعی  رسانه های  کاربران  عالقه  و  نیاز 
اساسی انجام دهند. زیرا کاربران رسانه های اجتماعی 
جامعه  عالیق  و  افکار  دیدگاه ها،  کثرت  از  خوبی  به 

می توانند نمایندگی کنند. 
مردم حق دارند که این سوال را از مشاور امنیت ملی و 
دیگر مقام ها و ادارات حکومت بپرسند که چرا آن ها 
منفجره  مواد  از  پر  الری های  ورود  از  جلوگیری  در 
انرژی  عوض  در  ولی  ناکام اند،  کابل  شهر  داخل  به 

عملکرد رسانه ای حکومت قابل نقد و بازپرس است

در  » کابل تکسی«  کردن  پیدا  صرف  را  خود  وقت  و 
می کند  تالش  که  رسانه ای  می کنند؛  مجازی  دنیای 
را  حکومت  کشور  دیگر  رسانه های  از  بسیاری  مثل 
برای اصالح و بهبود از طریق افشاگری، طنز سیاسی و 

اطالع رسانی کمک کند. 
متاسفانه دست اندرکاران رسانه ای ارگ نه تنها درک 
جامعه  بالتبع  و  رسانه  دینامیزم  از  درستی  و  روشن 
ارتباط  ایجاد  در  آن ها  بلکه ضعف  ندارند،  افغانستان 
به  از رسانه های کشور  موثر  استفاده  و  با جامعه  موثر 
شمول رسانه های اجتماعی نشانگر این است که آن ها 
قدرت رسانه را در امر اصالحات و تغییرات اجتماعی 
در جامعه افغانستان دست کم گرفته اند. یا شاید تصور 
بیان  آزادی  بایست  که  باشد  این  آن ها  از  شماری 
محدود شود، زیرا شنیده شده و دیده شده است که 
برخی از همین مقام ها در نشست های خصوصی خود 
جامعه  » ضرر«  به  را  بیان  آزادی  گستردگی  پیوسته 
خوانده اند. زیرا به قول آن ها توده ها باید مطیع باشند و 
تنها اطالعات خود را از منابع »مطلع« به دست آورند. 
منابع  از  غیر  معلوماتی  هرگونه  آن ها  قول  به  چون 
»مطلع«  می تواند به ضرر افکار و باورهای آن ها باشد. 

که  دولتی  رسانه های  که  است  هم  خاطر  همین  به 
و  بی کالم  ویدیوهای  همیشه  است  آنان  اختیار  در 
مقام ها  آن  براساس  که  می کنند  نشر  را  خبرهایی 
ما  و  می زنند«  حرف  ذیعالقه  »مسایل  مورد  در  تنها 
»مسایل ذیعالقه« چی  این  نمی دانیم که  بی چاره  توده 
است  هم  خاطر  همین  به  هستند.  و  بوده اند  چیزهایی 
قرار  اطالعاتی  را در خالی  مردم  که وقتی حکومت 
می دهد، بازار شایعه داغ می شود. خبر دروغ مخاطب 
می شود.  شایعات  شکار  عامه  افکار  و  می کند  پیدا 
موثر  و  شفاف  حکومت  اطالع رسانی  اگر  برعکس 
باشد،  نه تنها شایعه شکل نمی گیرد، بلکه کسی حتا در 
مورد این که کی ها و در چه مقامی حضور دارند و چه 
می کنند را شاید مطرح نکنند. زیرا از طریق اطالعات 
قرار  آن  اقدامات  در جریان  موثر حکومت  و  شفاف 

دارند و بالتبع به حکومت خود اعتماد می کنند. 
در این شکی نیست که هر حکومتی اطالعات محرم 
شود.  طبقه بندی  آن ها  به  دسترسی  بایست  و  دارد 
است  داده  نشان  دموکراتیک  کشورهای  تجربه  اما 
شالوده  و  رکن  مهم ترین  به عنوان  شهروندان  که 
در حکومت  اطالعاتی  گونه  هر  به  دارند  جامعه حق 
دسترسی داشته باشند. زیرا حکومت بخشی از مالکیت 
آن هاست و نه برعکس. به همین خاطر من اینجا این 
عزیز  دوست  آن  اتمر،  آقایان  تا  نوشتم  را  یادداشت 
یاد کردم و دیگر دست اندرکاران  که در آغاز ازش 
را  خود  نگاه  نوع  همه  از  نخست  بایست  حکومتی 
دوم  گام  در  و  کنند  اصالح  بیان  آزادی  و  رسانه  به 
بایست میکانیزم روشن و موثری را برای ایجاد ارتباط 
با جامعه از طریق رسانه ها ایجاد کنند. تکیه محض به 
بهبود  در  نمی تواند  امروز  عصر  در  دولتی  اطالعات 
عملکرد دولت و ایجاد اعتماد میان شهروندان مفید و 
موثر باشد و در عین حال می تواند به کاهش اعتماد، 
آسیب رسیدن به شخصیت افراد و نهادها کمک کند.
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از  شماری  این،  کنار  در  است.  انشایی  و  امالیی 
که  قرار،  مجید  مانند  هم  ارگ  مطبوعاتی  کارمندان 
است،  اجتماعی  رسانه های  اداره  مسوولیتش  ظاهرا 
طی روزهای اخیر به دلیل موضع گیری های تندشان در 
افغانستان، شخصیت  سیاسی  رهبران  از  شماری  مورد 
ارگ  اطالع رسانی  دستگاه  در کل  و  و جایگاه خود 
ادعا می کند  قرار  آقای  برده اند. هرچند  زیر سوال  را 
که دیدگاه هایی که او از طریق صفحه فیسبوکش نشر 
می کند، دیدگاه های شخصی او است، اما با توجه به 
موقعیت آقای قرار در ارگ و مسوولیتی که دارد، این 

ادعا به هیچ صورت قابل قبول نیست. 
بسیار  نقش  امروز،  دنیای  در  اجتماعی  رسانه های 
بازی می کنند.  ما  مناسبات روزمره  اساسی در  و  مهم 
یک  داشتن  با  شخص  هر  که  نیست  شکی  این  در 
صفحه فیسبوک یا توییتر به نوعی صاحب یک رسانه 
شخصی است. اما با توجه به تجربه کشورهای غربی،  
کار  رسانه ای  و  مطبوعاتی  پست های  در  که  کسانی 
شخصی  حساب  از  نباید  صورت  هیچ  به  می کنند، 
وظیفه ای شان  پرنسیپ های  و  مقررات  خالف  خود 
عمل کنند. به این معنی که ما آقای قرار و یا هرکس 
به عنوان  از بخش های مطبوعاتی حکومت  را  دیگری 
و  می شناسیم  حکومت  رسانه ای  دست اندرکاران 
که  بگویند  آن ها  ولو  آن ها-  دیدگاه های  و  حرف ها 
دیدگاه  مثابه  به  ما  برای  است-   شخصی شان  دیدگاه 
و  نباشد  چنین  اگر  این که  یا  می شود.  تلقی  حکومت 
اجتماعی  رسانه های  در  حکومتی  افراد  دیدگاه های 
باشد،   و…  اتهام سازی  نفرت پراگنی،   توهین،  حاوی 
و  مقام  از  آن ها  که  کند  ایجاد  را  تلقی  این  می تواند 

موقعیت دولتی خویش سوءاستفاده می کنند. 
افغانستان  شهروندان  به عنوان  ما  حال،  عین  در 
داریم  حق  و  می دانیم  خویش  مالکیت  را  حکومت 
افرادی که  نباید  که  کنیم  مطرح  را  این خواست  که 
هیچ  تنها  نه  در حکومت  می پردازند  نفرت پراگنی  به 
این گونه  به خاطر  باید  بلکه  باشند،  نداشته  جایگاهی 
اقدامات شان تا آوانی که در پست های دولتی حضور 

دارند، باید مورد مواخذه و محاکمه قرار گیرند. 
از همین دست اقدام اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان 
چند  از  بازجویی  و  بازخواست  برای  را  اتمر  آقای 
خبرنگار به دلیل گردانندگی یک صفحه فیسبوک نیز 

از  یکی  با  دوستانه  و  خودمانی  جلسات  از  یکی  در 
کنار  در  ملی،  وحدت  حکومت  عالی رتبه  مقام های 
یک  عنوان  به  حکومت  عملکرد  از  انتقادها  دیگر 
خبرنگار، عملکرد حکومت را در عرصه اطالع رسانی، 
روابط  خودشان  قول  به  یا  و  عامه  افکار  ارتباطات، 
انتقاد  دادم.  قرار  نقد  مورد  شدت  به   )PR( یا  عامه 
سایر  کنار  در  فعلی  حکومت  که  بود  این  من  اصلی 
ناتوانی ها و ناکارآمدی هایش، درک روشن و درستی 
از افکار عامه در افغانستان ندارد و به همین خاطر نیز 
عملکردش در این راستا ضعیف، ناتوان و پر از تناقض 
وحدت  حکومت  ایجاد  بدو  از  نمونه  به عنوان  است. 
عوض  را  خود  سخنگوی  دوبار  رییس جمهور  ملی، 
ماه می گذرد،  از شش  بیشتر  اکنون که  کرد و همین 
قبلی  سخنگوی  دو  هر  البته  است.  خالی  پست  این 
مطبوعاتی  چهره های  که  وجودی  با  رییس جمهور 
دوران  به دلیل کوتاهی  بودند،  روز  مسایل  از  آگاه  و 
کارشان نیز نتوانستند کارنامه درست و حسابی از خود 
به جا بگذارند. یا اگر برنامه ای برای ایجاد اصالحات 
به ویژه ارگ  میکانیزم اطالع رسانی حکومت  بهبود  و 
با مردم و رسانه ها هم داشتند، فرصت نیافتند تا آن ها 
را تطبیق کنند. در عوض ریاست سخنگوی و روابط 
عامه ریاست جمهوری که در زمان حامد کرزی یکی 
تنها به یک نهاد  نه  از فعال ترین اداره های ارگ بود، 
تغییراتی  به  توجه  با  بلکه  است،  شده  تبدیل  بی کاره 
نبود یک مدیریت  نیز  و  ایجاد شده است  که در آن 

مرکزی و موثر، کامال از کاربرد افتاده است. 
این در حالی است که بخش عمده ای از تمرکز ارگ 
برای اطالع رسانی محدود به نشر چند ویدیو و خبر از 
رسانه های حکومتی  و  ارگ  تویتر  و  فیسبوک  طریق 
شده است. واضح است که در بازار پررقابت رسانه ای 
موثریتی  و  کارآیی  هیچ  دولتی  رسانه های  افغانستان، 
ندارند. زیرا نه از لحاظ محتوا و برنامه و نه هم از لحاظ 
گم نام  رسانه های  حتا  جایگاه  در  سرعت  و  کیفیت 

خصوصی نیستند. 
و  فیسبوک  طریق  از  کوتاه  توییت  چند  و  خبر  نشر 
فرونشاندن  برای  و درخوری  مناسب  پاسخ  نیز  توییتر 
ارگ  داخل  در  که  وقایعی  از  مخاطبان  عطش 
از  زیادی  بخش  که  است  جالب  نیست.  می گذرد 
اشتباهات  و  اغالط  از  پر  ارگ  فیسبوکی  پست های 

 ف. آهنگر

مردم حق دارند که این سوال را از مشاور امنیت ملی و دیگر 
مقام ها و ادارات حکومت بپرسند که چرا آن ها در جلوگیری از 

ورود الری های پر از مواد منفجره به داخل شهر کابل ناکام اند، ولی 
در عوض انرژی و وقت خود را صرف پیدا کردن » کابل تکسی« 

در دنیای مجازی می کنند؛ رسانه ای که تالش می کند مثل بسیاری 
از رسانه های دیگر کشور حکومت را برای اصالح و بهبود از طریق 

افشاگری، طنز سیاسی و اطالع رسانی کمک کند. 

ACKU



در کنفرانس ششم ریکا 
در کنار تبادل نظر در مورد 
پروژه ها و برنامه های رکای 

پنج، شش طرح ذیل نیز مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت: 1. 

طرح سه جانبه تجارتی، ترانزیتی 
میان پاکستان، افغانستان و 
تاجبکستان ۲. طرح قندهار 

به حیث مرکز ترانزیتی هوایی 
منطقه از جانب اداره مستقل 
هوانوردی افغانستان ۳. طرح 

سه جانبه استفاده از بندر 
چابهار ۴. ایجاد راه ترانزیتی 

شیرشاه سوری )میان کابل 
و امرت سر( ۵. دسترسی به 

بندر گوادر )طرح سه جانبه 
ترکمنستان، افغانستان و 

پاکستان( و ۶. ایجاد بنادر 
خشکه.

رکای ششم؛ بزرگ ترین کنفرانس همکاری های 
اقتصادی منطقه ای برای افغانستان 

 دای چوبانی

6سال نهم    شماره مسلسل 2204 شنبه 7 سنبله 1394     

پروسه  اعتماد سازی  تدابیر  بر  تاکید  با  کنفرانس  این 
استانبول و براساس الزامات کنفرانس توکیو و لندن در 
مورد افغانستان و با تایید بر برنامه های سارک، کریک، 
ایکو، سازمان همکاری های شانگهای و دیگر برنامه های 
مرتبط تالش دارد بر چگونگی عملیاتی شدن برنامه های 
افغانستان محور، تمرکز کند. به عبارت دیگر  اقتصادی 
به  وابسته  دیرباز  از  که  را  اقتصاد  متغیر  کنفرانس  این 
متغیر های امنیت و سیاست بوده است به مثابه یک متغیر 

مستقل مورد بررسی قرار می دهد. 
برای  اقتصادی  همکاری های  کنفرانس  برگزاری 
افغانستان، در شرایطی برگزار می شود که اولویت های 
برجسته  دیگر  زمان  هر  از  بیش  سلبی  ماهیت  با  امنیتی 
مثابه  به  می تواند  کنفرانس  این  برگزاری  است.  شده 
روزنه ای ایجابی برای تقویت برنامه های اقتصادی تلقی 
گردد. روزنه ای که کارکردگرایانی همچون میترانی و 
هاس از آن به مثابه اصلی انکارناپذیر در بهبود روابط 
میترانی  تعبیر  به  یاد می کنند.  امنیتی کشورها  سیاسی و 
بر اساس  نهاد سازی  و  اقتصادی  فراملی گرایی  هاس،  و 
سلبی  سیاست های  به  تمسک  تعارض،  گسترش  آن، 
از  می دهد.  کاهش  را  صفر  جمع  حاصل  با  بازی  یا  و 
این رو امید می رود که بر اساس سه برنامه مهم کنفرانس 
رکا، آگاهی و اعتماد در مورد گسترش همکاری های 
رکا،  کنفرانس  یابد.  افزایش  افغانستان محور  اقتصادی 
اقتصادی  همکاری های  مورد  در  کنفرانس  ششمین 
در  رکا  کنفرانس  جلسه  اولین  است.  افغانستان  برای 
ابتکار  یک  آغاز  و  شد  برگزار  کابل  در   2005 سال 
بعدی  جلسات  سپس  بود.  افغانستان  سوی  از  منطقه ای 
آن در دهلی نو، اسالم آباد، استانبول و دوشنبه و حاال 
با  این کنفرانس  برگزار می گردد.  افغانستان  در  دوباره 
افغانستان تالش  اقتصادی  بستر های  بالفعل سازی  هدف 
تجارت  و  تالقی  نقطه  به عنوان  افغانستان  طرح  تا  دارد 
راه  همان  یا  خاورمیانه  و  آسیا  اروپا،  میان  ترانزیت  و 
ابریشم را از طریق گفتگو و تحقق پروژه های اقتصادی 
طرح  اقتصادی  برنامه های  این  کند.  تقویت  منطقه ای 
گسترش ترانزیت و ارتباطات منطقه ای از طریق تدابیر 
اعتماد سازی را از جمله مهم ترین مولفه هایی می داند که 
افراط گرایی،  تروریسم،  برابر  در  می توان  آن  بر اساس 

مواد مخدر، فقر و ناامیدی ایستادگی کرد. 
در کنفرانس پنجم رکا در دوشنبه، ایده ای تحت عنوان 
»منطقه ای با ثبات و مرفه از طریق افغانستان مرفه و باثبات« 
به میان آمد. این ایده بیانگر این امر است که کشورهای 

منطقه برای توسعه و افزایش همکاری های اقتصادی و 
ثبات  با  افغانستانی  به  تروریسم،  افراط گرایی و  کاهش 
در  پنجم،  رکای  مباحث  امتداد  در  دارند.  ضرورت 
»راه  مفهوم  دادن  قرار  محور  با  ششم  رکای  کنفرانس 
در  »همکاری  موضوع  سه  افغانستان«  مسیر  از  ابریشم 
»ارتباطات  منطقه ای«،  منابع طبیعی  انرژی و  عرصه های 
منطقه ای،  تجارت  »گسترش  نهایت  در  و  منطقه ای« 
اقتصادی در  توسعه سکتور خصوصی و همکاری های 
آسیا از طریق افغانستان« مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
جداگانه  به صورت  همزمان  کدام  هر  شده  ذکر  موارد 
اقتصاددانان  از سوی  اکادمیک  پنل در اجالس  در سه 

برجسته بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
کنفرانس  در  شده  ذکر  مولفه های  بر اساس  هم چنین   
مورد  منطقه ای  پروژه   15 طرح  دوشنبه؛  در  رکا  پنجم 
هدف  با  منطقه  پروژه   15 این  گرفت.  قرار  بررسی 
تعامالت  برای  محوری  به عنوان  افغانستان  تقویت 
منطقه ای به میان آمده است، این طرح ها از این قراراند:

طرح  برنامه  این  امتداد  در  ملی:  آهن  راه  خط  اول: 
افغانستان  شهرهای  اغلب  به  افغانستان  آهن  راه  خط 
حلقوی  جاده  دوم:  یابد.  تحقق  همسایه  کشورهای  و 
جالل آباد-  کابل-  شاهراه  توسعه  و  غرب  به  شرق  از 
سالنگ  تونل  بازسازی  سوم:  سرک.  چهار  به  پیشاور 
پروژه  پل متک، شیبر، دوشی؛ چهارم:  تا  امتداد آن  و 
تاپی برای انتقال گاز از ترکمنستان، افغانستان، پاکستان 
و در نهایت به هند. پنجم: تکمیل بازار انتقال انرژی از 
قالب پروژه کاسا 1000.  به جنوبی در  آسیای مرکزی 
ششم: تکمیل شبکه انتقال برق میان افغانستان و منطقه. 
هفتم: ساختن سیستم آبیاری در کوکچه و پروژه قدرت 
آبی. هشتم: ایجاد شبکه فایبر نوری در آسیای مرکزی 
و جنوبی. نهم: ایجاد مرکز آموزشی حرفه ای تخصصی 
در مورد گسترش تجارت منطقه ای. دهم: توسعه بازار 
کارگران  تبادل  برای  سهولت  ایجاد  و  منطقه ای  کار 
اقتصادی  بازار کار. یازدهم: توسعه زون  متخصص در 
افغانستان  میان  برای سرمایه گذاری دوجانبه  میان مرزی 
هماهنگی  گسترش  دوازدهم:  همسایه.  کشورهای  و 
دیگر  و  همسایه  کشورهای  و  افغانستان  میان  تجاری 
تجارت  اتاق های  ایجاد  سیزدهم:  منطقه.  در  کشورها 
منطقه.  و  همسایه  کشورهای  با  مشترک  منطقه ای 
تجاری  و  ترانزیتی  توافقنامه های  بررسی  چهاردهم: 
ایجاد و  پانزدهم:  افغانستان و کشورهای همسایه.  میان 
عملیاتی کردن نهاد مرکزی برای مدیریت بحران آسیا. 
مورد  در  نظر  تبادل  کنار  در  ریکا  ششم  کنفرانس  در 
نیز  ذیل  طرح  شش  پنج،  رکای  برنامه های  و  پروژه ها 
سه جانبه  طرح   .1 گرفت:  خواهد  قرار  بررسی  مورد 
تجارتی، ترانزیتی میان پاکستان، افغانستان و تاجبکستان 
2. طرح قندهار به حیث مرکز ترانزیتی هوایی منطقه از 
جانب اداره مستقل هوانوردی افغانستان ۳. طرح سه جانبه 
شیرشاه  ترانزیتی  راه  ایجاد   .۴ چابهار  بندر  از  استفاده 
بندر  به  دسترسی   .5 سر(  امرت  و  کابل  )میان  سوری 
گوادر )طرح سه جانبه ترکمنستان، افغانستان و پاکستان( 
و ۶. ایجاد بنادر خشکه. بی گمان تحقق برنامه های فوق 
با توجه به اولویت های امنیتی و سیاسی در کوتاه مدت 
و  منطقه  ضرورت  بر اساس  اما  نمی رسد،  به نظر  آسان 
بر اساس  را  همکاری  بستر  می تواند  داخلی،  نیازمندی 
تدابیر اعتماد سازی فراهم سازد. در پایان می توان گفت 
که این کنفرانس پدیده اقتصاد را که متغیری وابسته به 
سیاست و امنیت تعریف شده است؛ به مثابه یک متغیر 
می تواند  اقتصاد  متغییر  تقویت  می کند.  تقویت  مستقل 
اذهان امنیت زده و سیاست زده جامعه ما و منطقه را با 

مسایل ایجابی و مثبت همراه سازد.

زمزمه  روزها،  این  دلخراش،  تمامی حوادث  میان  در 
با حضور  سنبله  بزرگ در 12-1۳  برگزاری کنفراسی 
از 80 کشور و  بیش  از  اشتراک کننده  به 250  نزدیک 
سازمان بین المللی جهان به گوش می رسد. این کنفرانس 
در  که  است  اقتصادی  کنفرانس  بزرگ ترین  و  اولین 
کابل و در دوره حکومت وحدت ملی برگزار می شود. 
اجالس  از:  عبارتند  کنفرانس  این  عمده  بخش  سه 
کشورها  نمایندگان  و  عالی رتبه  مقامات  که  اصلی 
اقتصاد دانان  که  اکادمیک  اجالس  می کنند،  شرکت 
برجسته جهانی از کشورهای مختلف شرکت می کنند 
بخش های  تاجران  که  تجارتی  اجالس  نهایت  در  و 
به منظور  جهان  و  منطقه  خصوصی  سرمایه گذاری 

گسترش همکاری در آن شرکت می کنند. 

دو  انتخابات  روز  در  که  است  یادتان 
دو  هر  مادر  بود؟  آمده  دنیا  به  کودک 
دیدند  بدهند،  رای  تا  بودند  آمده  کودک 
قبل از رای دهی والدت الزم است، بچه ها 
دادند.  رای  رفتند  بعد  آوردند،  دنیا  به  را 
یک مادر طرف دار داکتر عبداهلل بود، اسم 
پسرش را عبداهلل گذاشت و دیگری طرف 

دار اشرف غنی و اسم پسرش را اشرف. 
به  بچه ها  این  هردوی  خانواده  قبل  چندی 
می فرستند  را  بچه های شان  و  آمدند  کابل 
بچه ها چون  نی«.  نی  »ارگ  کودکستان  به 
قشنگ  برخوردارند،  فوق العاده  استعداد  از 
سیاسی  بحث های  و  می زنند  حرف  باهم 
می کنند. مکالمه دیروزش این طوری بود؛ 

اشرف: دعع!
عبداهلل: اغمم! 

روزها  این  را  ات  شفتلی  لباس  اشرف: 
نمی پوشی؟

پاره  بچه ها  را  شفتلی ام  لباس  عبداهلل: 
کردند. دیگر قابل پوشیدن نیست. 

اشرف: کدام بچه ها؟
به  ساخته اند  گروپ  یک  بچه ها  عبداهلل: 
بچه های شهیدپرور  »شورای سراسری  اسم 
خداوند  که  می گوید  شورا  این  ملی«.  و 
و  ساخته  آن ها  برای  فقط  را  شفتلی  لباس 
این رنگ پارچه  از  کسی دیگر حق ندارد 

برای خود لباس بسازد. 
اشرف: دلم برایت می سوزد. قبال این رنگ 

مخصوص تو بود. 
تصمیم  فقط  شورا  این  می دانم.  عبداهلل: 
دارد که امتیاز رنگ شفتلی را از من بگیرد. 
نمی دانم چه کسی آن ها را تحریک کرده. 

اشرف: مممم! بببه! تتتت!
عبداهلل: چرا زبانت بند آمد؟ نکند کار تو 

باشد؟ وارخطا شده ای. 
دوست های  تو  و  من  عزیز!  نخیر  اشرف: 
خوبی هستیم. من هیچ وقت کاری نمی کنم 
که به ضرر تو باشد. فقط غذایم کمی مرچ 

داشت، زبانم بند شد. 
و  من  گفتی  خودت  عزیز!  ببین  عبداهلل: 
نیست  نیاز  هستیم.  خوبی  دوست های  تو 
بخاطر تضعیف و گرفتن امتیازات من شورا 
آشفته  خیلی  کودکستان  وضعیت  بسازی. 
است. الزم نیست در این وضعیت ما پمپرز 
زرد  ما  هردوی  حدکافی  به  کنیم.  جنگی 

هستیم. 
اشرف: من گفتم من کاری نکرده ام. خوب 
مرا  دیگر  یکبار  اگر  بزنی.  تهمت  نیست 
استفاده شده می زنم  پمپرز  با  بدانی،  مقصر 

به سرت. 
عبداهلل: کار کار خودت است. 

اشرف: بگیر! پمپرز آمد. هه!
این  بازی می کنی،  عبداهلل: حاال که غول 

را بگیر. هه!
معلم: وای خدا! شما دو نفر چکار کردید؟ 
کاش  کردید.  مردار  را  کودکستان  تمام 
همان روز انتخابات اصال به دنیا نمی آمدید. 

کودکستان اشرف و عبداهلل 
دای چوپانی

 مهدی منادی 
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طلوع  تلويزيون  يعنی  افغانستان  عمده  خبری  منبع  دو 
خواننده  ميليون  يک  مرز  از  اخيرا  8صبح  روزنامه  و 
برای  است  ممکن  رقم  اين  گذشتند.  فيسبوک  در 
در  ولی  شود  معلوم  کمی  رقم  ديگر  کشورهای 
نفر  ميليون  از 1.5  کشوری که کل کاربران فيسبوک 
تجاوز نمی کند، حاکی از تاثير فوق العاده ای است که 
اين دو منبع خبری از طريق رسانه های اجتماعی اعمال 

می کنند. 
شرکت  از  بخشی  کشور  پربيننده  شبکه  طلوع، 
رسانه ای  گروه  اين  است.  گروپ  موبی  خصوصی 
بزرگ ترين منبع خبری و سرگرمی در افغانستان است. 
معتبرترين  و  پيشرو  روزنامه  روزنامه خصوصی 8صبح 
روزنامه اين کشور است. 8صبح در سال 2013 از سوی 
آزادی  جايزه  برنده  لوموند،  و  مرز  بدون  گزارشگران 
مطبوعات شد. هر دو منبع خبری در حال حاضر مسابقه 
اين  نشر  وقت  در  برده اند.  هم  را  اجتماعی  رسانه های 
به  8صبح  و  طلوع  فيسبوک  طرفداران  رقم  گزارش، 
ترتيب يک ميليون و 233 هزار و يک ميليون و 22 هزار 
هزار   149 توييتر  در  طلوع  تعقيب کنندگان  شمار  بود. 
خبری  منابع  ميان  در  تعقيب کننده  بزرگ ترين  و  نفر 

مستقر در افغانستان است. 
ميان  در  فيسبوک  اجتماعی،  رسانه های  ميان  از 
نخبه های سياسی و جوانان که سه چهارم از جمعيت 
افغانستان را تشکيل می دهند، طرفدار دارد. آن ها در 
بازکردن  با  را  افغانی  سنتی  سايت های  حاضر  حال 
يک و نيم  از  کرده اند.  ترک  فيسبوک  صفحات 
آنان  تن  هزار   748 از  بيش  فيسبوک،  کاربر  ميليون 
موبايل  برای   3G پرسرعت  انترنت  خدمات  از 
از  موبايل  پنج شرکت  از سوی  می کنند که  استفاده 
می شوند.  ارايه   2012 سال  در  آن  راه اندازی  زمان 
افغانستان انترنت لينی بسيار محدودی دارد و لی رشد 
موبايل طی 14 سال گذشته بسيار تحسين برانگيز بوده 
است. به گفته مقام ها حدود 23 ميليون اشتراک کننده 
کند  و  محدود  دسترسی  ولی  دارد  وجود  جی اس ام 
اجتماعی  پيشرفت رسانه های  باال،  انترنت و هزينه  به 
است.  زده  آن ها ضربه  اجتماعی  منفعت  با وجود  را 
به  افغانستان  در  نفر  ميليون  يک  تنها  می شود  گفته 
افغانستان  مخابرات  وزارت  دارند.  دسترسی  انترنت 
از  ميليارد دالر در بخش مخابرات  می گويد که 2.5 
اين  وجود  با  است.  شده  سرمايه گذاری   2002 سال 
سرمايه گذاری عظيم و عوايد چشمگيری که وزارت 
محدود  انترنتی  خدمات  پيشرفت  می آورد،  به دست 

بوده است. 
چه کسانی در افغانستان باالترين طرفداران فيسبوکی 
در  انترنت  که  وقتی  فيسبوک  از  استفاده  دارند؟  را 
پرداخت  توانايی  که  کسانی  برای  و  باشد  دسترس 
اولويت  يک  که  می آيد  به نظر  دارند،  را  آن  هزينه 
باشد. تاکنون فيسبوک 1.5 ميليون کاربر در افغانستان 

داشته است. 
بخشی  که  )طلوع نيوز(  طلوع  شبکه  خبری:  مراکز 
هزار(،   233 و  ) يک ميليون  است  گروپ  موبی  از 
روزنامه 8صبح )يک ميليون و 22 هزار(، راديو آرمان 

همواره  خویش  خدمتگاران  از  افغانستان  مسلمان  و  نجیب  ملت 
نموده پاس خدمات صادقانه آن ها را نصب العین خود  قدردانی 
تا  امنیتی  نیروهای  که  می شود،  دیده  اواخر  این  در  می دانند. 
رنجدیده  مردم  آرامش  دشمنان  تخریبات  راه  سد  توان  حد 
به خاک یکسان  میهن عزیزمان گردیده پالن های شوم آن ها را 
نموده اند. بدینوسیله از شجاعت و خودگذری آن ها تقدیر نموده 
توفیق مزیدشان را در امور محوله شان از بارگاه احدیت خواهانم.

و من اهلل التوفیق
پروفیسور حضرت صبغت اهلل »المجددی«

رییس کمیسیون مستقل حل منازعات و ارتباط مردم با دولت

وزارت فوايد عامه در نظر دارد پروژه ساختمان پل آهن کانکريتی به طول 16 
داوطلبی  اعالن  به  را  پاناگرام(  دوم  )پل  الی خروار  از چرخ  باالی سرک  متر 

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 
مشخصات  و  شرط نامه  سپرده  دوم  منزل  دوم  بالک  اول  مکرويان  واقع  عامه 
نقد اخذ نموده و آفرهای خويش را طور سربسته  افغانی  را در مقابل )2000( 
به شکل دوپاکته بروز معينه طبق شرط نامه به آمريت مذکور تسليم نموده خود و 

يا نماينده باصالحيت شان در روز آفرگشايی حاضر باشند.

وزارت فوايد عامه در نظر دارد پروژه ساختمان پل آهن کانکريتی به طول 16 
داوطلبی  اعالن  به  را  پاناگرام(  اول  )پل  الی خروار  از چرخ  باالی سرک  متر 

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 
مشخصات  و  شرط نامه  سپرده  دوم  منزل  دوم  بالک  اول  مکرويان  واقع  عامه 
نقد اخذ نموده و آفرهای خويش را طور سربسته  افغانی  را در مقابل )2000( 
به شکل دوپاکته بروز معينه طبق شرط نامه به آمريت مذکور تسليم نموده خود و 

يا نماينده باصالحيت شان در روز آفرگشايی حاضر باشند.

که بخشی از موبی گروپ است )860 هزار(، راديو 
و  هزار(   485( گروپ  موبی  از  بخشی  اراکوزيا، 

تلويزيون يک )99 هزار(. 
اجرايی  رييس  عبداهلل،  عبداهلل  عمده:  سياستمداران 
هزار(،   883( رييس جمهور  هزار(،   93 و  )يک ميليون 
جنرال  هزار(،   213( امنيت  پيشين  رييس  صالح،  امراهلل 
عطا محمد  هزار(،   211 رييس جمهور)  معاون  دوستم، 
سياستمدار  مسعود،  احمدضيا  هزار(،   173( والی  نور، 
و  مجلس  زن  نماينده  بارکزی،  شکريه  هزار(،   139(
ديپلومات  مسعود،  احمدولی  هزار(،   139( سياستمدار 
سياف،  رسول  و  هزار(   158 ( سياستمدار  و  پيشين 

سياستمدار)160 هزار(.
ميليون و 78  فعاالن: فرهاد غفور، خواننده )يک  ديگر 
دريا  فرهاد  هزار(،   740( خواننده  مريد،  شفيق  هزار(، 
 516( زن  خواننده  سعيد،  آريانا  هزار(،   520( خواننده 
هزار(، مژده جمالزاده، خواننده زن )244 هزار(، ويس 
بارکزی )742 هزار(، فهيم توخی )400 هزار(. صفحات 
 Afghanistan My( من  عشق  افغانستان،  عمده: 
پرس  کابل  هزار(،   279 و  ميليون  ) يک   )Passion
)439 هزار(، افغانستان انالين )332 هزار( و ياران )327 

هزار(. 
استفاده از توييتر زياد طرفدار ندارد ولی شمار زيادی 
به  سياستمداران  و  رسانه ای  فعاالن  ژورناليستان،  از 
کاربران  پيوسته اند.   mircoblogging وبسايت 
فرزند  ربانی،  شجاع  تاثير:  حسب  بر  افغان  عمده 
 304(  ShujaRabbani@ پيشين،  رييس جمهور 
هزار(،   149(  TOLOnews@ طلوع نيوز  هزار(، 
 133(  AshrafGhani@ اشرف غنی  رييس جمهور 
معاون   ،MASalangi@ سالنگی  جنرال  هزار(، 
 ،ARG_AFG@ وزارت داخله )106 هزار(، ارگ 
صديقی،  صديق  هزار(،   90( رياست جمهوری  قصر 
 88( moispokesman@ سخنگوی وزارت داخله
هزار(، خبرگزاری پژواک @pajhwok )79 هزار(، 
 AmrullahSaleh2@ امنيت  رييس  صالح،  امراهلل 
پيشين                            ديپلومات  منور،  وحيد  هزار(،   60(
سروری،  بالل  هزار(،   56(  AfghanPolicy@
گزارشگر پيشين بی بی سی @bsarwary )42 هزار( 
موبی  رييس   ،saadmohseni@ محسنی،  سعد  و 

گروپ ) 29 هزار(. 

طلوع و 8صبح 
پیشتاز صفحات اجتماعی افغانستان

  منبع: بی بی سی مونیتورینگ
  برگردان: یحیا سرپلی
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هجوم  مشکل  و  بررسی  برای  اروپايی  کشور های 
جلسه  تشکيل  وين  در  سنبله   5 پنج شنبه  روز  پناهجويان 
بالکان  کنفرانس  جريان  در  اروپايی  کميسيون  دادند. 
غربی کمک مالی هشت ميليون يورويی را به کشور های 
واقع در منطقه بالکان و ترکيه، برای حل معضل بحرانی 
پناهجويان وعده داده است. به گزارش 8 صبح و به نقل 
از روزنامه آلمانی »دی ولت« کشور های ياد شده کمک 
مالی را در ماه سپتامبر دريافت خواهند کرد و از آن در 
استفاده  آن ها  اسکان  و  واقعی  پناهجويان  شناسايی  راه 

نزديکی  در  پنج شنبه  روز  مهاجران  حامل  قايق  يک 
سواحل ليبيا غرق شد. احتمال داده می شود حدود 200 
حادثه  اين  در  بوده اند  افريقايی  آن ها  اغلب  که  مهاجر 
عازم  زواره  بندری  شهر  از  قايق  اين  باشند.  باخته  جان 
کشور ايتاليا بوده است. يک مقام امنيتی در زواره گفت 

که اين قايق حامل 400 مهاجر بوده است.
حدود  پنج شنبه  روز  عصر  پايان  تا  ليبی  ساحلی  گارد 
همين  در  است.  داده  نجات  را  مهاجران  از  نفر  دوصد 
دريای  در  سويدن  ساحلی  گارد  کشتی  يک  حال، 
مديترانه روز چهارشنبه يک قايق ديگر حامل مهاجران 
 52 جسد  که  داد  نجات  شدن  غرق  از  حالی  در  را 

پايانی  ساعات  در  پاکستان  و  هند  مرزی  ماموران 
روز پنج شنبه در منطقه کشمير به سوی يک ديگر 
تيراندازی کردند که در پی آن دو غيرنظامی کشته 
و 16 تن نيز مجروح شدند. مقام های هند، ماموران 
آغاز  را  تيراندازی  که  می کنند  متهم  را  پاکستانی 
کرده اند و ماموران هندی مجبور به پاسخ شده اند.

نظر  ابراز  باره  اين  در  پاکستان  مقام های  هنوز 
نکرده اند. اگرچه از سال 2003 )12 سال پيش(  تا 
اما  است  برقرار  منطقه کشمير  در  کنون آتش بس 
درگيری ها و تيراندازی های پراکنده  در اين منطقه 
گفتگوهای  لغو  زمان  از  می شود.  ارزيابی  معمول 
ديپلوماتيک بين هند و پاکستان که در هفته گذشته 

رخ داد، تنش بين دو کشور افزايش يافته است.

دفتر رياست جمهوری امريکا اعالم کرد که ملک 
سلمان، پادشاه عربستان سعودی، چهارم سپتامبر با 
بارک اوباما، رييس  جمهوری امريکا، در واشنگتن 
و  امريکا  رهبران  مالقات  کرد.  خواهد  ديدار 
کشور  دو  روابط  تحکيم  برای  تالشی  عربستان 
پس از تنش های ناشی از عقد توافق نامه اتومی با 
ايران اعالم شده است. به دليل همين تنش ها پادشاه 
نشست  از شرکت در  ماه می گذشته  عربستان در 
رييس جمهوری امريکا و رهبران کشورهای عرب 
خليج فارس خودداری کرد. سفر پادشاه عربستان 
اتومی  از بررسی توافق  به واشنگتن دو هفته پيش 
می گيرد.  صورت  امريکا  کنگره  توسط  ايران 
سخنگوی کاخ سفيد سفر ملک سلمان به واشنگتن 
را تاکيدی بر ايتالف راهبردی دو کشور توصيف 

کرده است.

عضويت  اتهام  به  را  نفر   12 مصر  در  دادگاهی 
پوليس  عليه  حمله  تدارک  و  داعش  گروه  در 
و ارتش اين کشور به اعدام محکوم کرد. منابع 
اعالم  اگست   27 پنج شنبه  روز  مصر  قضايی 
در  شدگان  محکوم  از  نفر   6 تنها  که  کردند 
دادگاه حضور داشتند و 6 تن ديگر به طور غيابی 

محکوم شده اند.
اين منابع گفته اند افراد محکوم شده يک شبکه 
تدارک  در  و  داده  تشکيل  مصر  در  تروريستی 
حمله به پوليس و ارتش بوده اند. بر اساس قوانين 
مصر،  بعد از اظهار نظر مفتی اعظم مصر، حکم 
اعدام اين افراد بار ديگر در ماه سپتامبر در دادگاه 
در  افراد  اين  اعدام  حکم  شد.  خواهد  بررسی 
دادگاهی در شهر »شرقيه« در شمال مصر اعالم 
شد، جايکه يک دادگاه جداگانه دو نفر ديگر را 
به اتهام استفاده تبليغاتی از فيسبوک به نفع گروه 

داعش به سه سال زندان محکوم کرد.

حزب  کرد  اعالم  تاجکستان  عدليه  وزارت 
»احيای اسالمی« تا ده روز ديگر فرصت دارد تا 

فعاليت های خود در اين کشور را متوقف کند.
بنا بر تصميم وزارت عدليه تاجکستان، اين حزب 
يک  صورت  به  تا  ندارد  عضو  کافی  اندازه  به 

حزب رسمی فعاليت کند.
انجام شد  آن  روز پس  موضوع يک  اين  اعالم 
خبرنگاران  به  اسالمی  احيای  حزب  رهبران  که 
عليرغم  حزب  اين  که  گفتند  دوشنبه  شهر  در 
خود  کار  به  می کند،  ايجاد  دولت  که  موانعی 

ادامه خواهد داد.
قانونی  حزب  تنها  که  اسالمی،  احيای  حزب 
اسالمی در آسيای ميانه است،  در 15 سال اخير 
داشته  نماينده  تاجکستان  پارلمان  در  همواره 
شد  انجام  امسال  بهار  که  اخير  انتخابات  در  اما 
شکست خورد و مقام های انتخاباتی را به تقلب 
بين  داخلی  جنگ  در  حزب  اين  کرد.  محکوم 
سال های 1992 تا 1997 که ده ها هزار کشته برجا 

گذاشت نقشی مهم ايفا کرد. 

خواهند کرد.
جديدی  روش  مالی  کمک  اين  از  اروپا  اتحاديه  هدف 
در  است  قرار  که  می باشد  مهاجرين  پذيريش  برای 
راه اندازی گردد و درضمن زمينه  بالکان و ترکيه  حوزه 
سازد.  مساعد  گاهشان  زاد  به  را  مهاجران  بازگشت 
هم چنان از کمک ياد شده برای تبادل اطالعات بين اين 
کشور ها استفاده خواهد شد. هجوم روز افزون مهاجران 
باعث شده است تا کشور مجارستان حصار های مرزی را 

به ارتفاع 4 متر بسازد.

يافتگان،  به گفته نجات  قايق کشف شد.  اين  مهاجر در 
قايق  سوخت  دود  استنشاق  اثر  بر  شده  کشته  مهاجران 

جان باخته اند. 
برای  متحد  ملل  سازمان  عالی  کميساريای  به گفته 
مهاجران، تعداد مهاجرانی که در سال جاری ميالدی از 
دريای مديترانه برای رسيدن به قاره اروپا عبور کرده اند 
سال  برای کل  رقم  اين  است.  رسيده  نفر  هزار   300 به 
در سال جاری  است.  بوده  نفر  هزار  2014 حدود 219 
ميالدی، بيش از 2500 نفر بدون احتساب کشته شدگان 
به  مهاجرت  در جريان  در سال جاری  اخير  24 ساعت 

اروپا جان خود را از دست داده اند.

کشور های منطقه  وپا برای مقابله با معضل پناهجویان به  اتحادیه ار
کمک مالی می کند بالکان و ترکیه 

دوصد مهاجر افریقایی در آب های ساحل لیبیا جان باختند

ز هند  تبادل آتش در مر
و پاکستان به مرگ دو 

غیرنظامی منجر شد

پادشاه عربستان با 
بارک اوباما دیدار می کند

مصر ١٢ نفر را به اتهام 
عضویت در داعش به اعدام 

کرد  محکوم 

وزارت عدلیه تاجیکستان 
فعالیت حزب احیای اسالمی 

کرد را ممنوع 
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Daily

عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
info@turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 
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