
طالب و بمب اتوم
کارت های بازی پاکستان

که غربی ها از جنگ افزارهای  کستان می داند  پا
ماه  هر  تقریبا  دارند.  هراس  کشور  آن  هسته ای 
غربی،  زبان  انگلیسی  مشهور  رسانه های  در 
جنگ افزارهای  ناحیه  از  غربی ها  نگرانی های 
کستان به چاپ می رسد. غربی ها از این  اتومی  پا
که روزی یکی از بمب های هسته ای  نگران اند 
گروه های هراس افگن فروخته شود.  کستان به  پا
که مبادا یکی از  هم چنان غربی ها نگران آن اند 
کستان، مجذوب  فرماندهان نیروی هسته ای پا
هراس افگن  گروه های  ایدیولوژیک  تبلیغات 
این  کند.  تهدید  اتوم  بمب  با  را  جهان  و  شود 
در  نیست.  بی مورد  هیچ وجه  به  نگرانی ها 
پدر  عبدالقدیرخان،  که  شد  افشا   2004 سال 
را  موادی  کستان،  پا هسته ای  جنگ افزار های 
و  لیبیا  به  است  الزم  اتوم  بمب  تولید  برای  که 
که  ندارد  وجود  تضمینی  است.  فروخته  ایران 

فردا چنین چیزی تکرار نشود.
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کتر عبداهلل: دا

طالبان خشن تر از گذشته 
شده اند

4

آیا افغانستان جبهه دوم روسیه
در نبرد با هراس افگنی می شود؟

گروه های فشار سهم 
در تعیینات جدید

5
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ساخت صد ترمینال در یک سال
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زنگ اول


دیروز داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور، در یک 
باور و  افغانستان  اذعان کرد که مردم  نشست خبری 
اعتماد خود را به حکومت وحدت ملی از دست داده اند. 
داکتر عبداهلل بار دیگر فرافکنی کرد و بحران های امنیتی 
به  اذعان  خواند.  کرزی  آقای  میراث  را  اقتصادی  و 
بی باوری مردم، اعتراف داکتر عبداهلل به حقیقت است، 
اما در بحران امنیتی و اقتصادی کنونی، حکومت وحدت 
ملی نیز مقصر است. اگر طالبان را سیاست های اشتباه 
حکومت  سال  یک  این  در  چرا  داد،  قوت  کرزی  آقای 
وحدت ملی اقدام های جدی علیه شبکه های حمایتی آنان 

در کالن شهرهای کشور برداشته نشد؟
آقای عبدرب الرسول سیاف، که رییس اجرایی ایشان 
که  است  گفته  بارها  می خواند،  نظام  خوب  مشاور  را 
طالبان در شهر کابل شبکه های تخریبی ایجاد کرده اند. 
آقای سیاف گفته که حاضر است اطالعات الزم را در این 
مورد به مقام های امنیتی کشور بسپارد. چرا حکومت 
وقتی  نمی دهد؟  اثر  ترتیب  این سخنان  به  ملی  وحدت 
کندز سقوط کرد، سران حکومت وحدت ملی گفتند که 
خط نشکسته است بلکه شبکه های درون شهری طالبان، 
از درون آشوب برپا کردند. چه تضمینی وجود دارد که 

فردا در کابل همین سناریو تکرار نشود؟
اگر آقای کرزی شماری از اعضای طالبان را زیر نام 
حسن نیت و اعتمادسازی در کابل مصونیت داد، چرا 
حکومت وحدت ملی آنان را بازداشت نکرد؟ مثال چرا 
فاتحه خوانان مال محمدعمر بازداشت نشدند؟ چرا اسم 
کندز  در  را  طالبان  درون شهری  شبکه های  که  آنانی 
رهبری می کردند، افشا نمی شود؟ مگر این مشکالت هم 

میراث آقای کرزی است؟
حاکمیت  آخر  سال  دو  در  اقتصاد  که  نیست  تردیدی 
آقای کرزی صدمه دید. کرزی موافقت نامه همکاری های 
این  و  نکرد  امضا  ایاالت متحده  با  را  امنیتی  و  دفاعی 
امر، اثرات ناگواری بر اقتصاد به جا گذاشت. هم چنان 
آنان  به  بیشتر خانواده ها  نیروهای خارجی که درآمد 
پیوند داشت، از کشور خارج شدند، اما سران حکومت 
کنند.  مدیریت  را  بحران  این  می توانستند،  ملی  وحدت 
به دلیل  وزارت خانه ها  از  بسیاری  مقرری های  مثال 
اجرایی،  رییس  و  رییس جمهور  سیاسی  اختالف های 
به حالت تعلیق است. این امر مانع اشتغال بسیاری از 
از بست های  برخی  کابینه  است. وزیران  جوانان شده 
برای  آن  از  می خواهند  و  نمی کنند  پر  عمدا  را  خالی 
حکومتی  مقام های  دیگر  و  پارلمان  نمایندگان  تطمیع 

استفاده کنند. 
در صفوف اردوی ملی و پولیس ملی، به جوانان فداکار 
یک  از  سال خورده  جنرال های  نمی شود.  داده  میدان 
ریاست به ریاست دیگر یا از یک قطعه به قطعه دیگر 
تبدیل می شوند. حتا برخی از جنرال های سال خورده را 
همین سران حکومت وحدت ملی از خارج می آورند و 
در پست های حساس نصب می کنند. در حالی که ده ها 
جوان فداکار در صفوف نیروهای مسلح حضور دارند 
باال  سمت های  در  و  کنند  ترفیع  که  است  آنان  حق  و 

منصوب شوند. 
کشورهای قطر، عربستان و کوریای جنوبی، از حکومت 
افغانستان کارگر خواسته اند. وزارت خانه های حکومت، 
بی کار  اسناد جوانان  نمی توانند  که  ناکارآمد اند  آن قدر 
تا به آن کشورها فرستاده شوند.  را طی مراحل کنند 
ادامه  هم  کارخانه داران کشور  و  بازرگانان  از  اخاذی 
دارد. این مشکالت را حکومت وحدت ملی می توانست 
حل کند، اما هیچ اقدامی  برای حل آن نکرده است. اعتماد 
به  را  مشکالت  همه  کرزی  آقای  این که  گفتن  با  مردم 
ناتوانی  به  کسی  نمی شود.  اعاده  است،  گذاشته  ارث 
او شکی  از سیاست های  اشتباه بودن برخی  کرزی و 
ندارد، اما رهبران حکومت وحدت ملی نباید خسته را به 
نام کرزی بشکنند و خود را بی گناه جلوه دهند. کرزی 
وظیفه  حاال  اما  می گیرد،  قرار  تاریخ  قضاوت  مورد 
به  تا  است  عبداهلل  اجرایی  رییس  و  غنی  رییس جمهور 

مشکالت رسیدگی کنند.

چرا خسته را به پای کرزی 
می شکنید؟
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رحمت اهلل ترکستانی، عضو شورای والیتی 
است  کرده  تایید  کشور  شمال  در  فاریاب 
دست  به  والیت  این  غورماچ  ولسوالی  که 

نیروهای طالبان افتاده است.
آقای ترکستانی در همین رابطه به بی بی سی 
گفته که این ولسوالی به مدت یک هفته در 
محاصره نیروهای وابسته به گروه طالبان بود 
۲۵میزان،  شب  شنبه    ۱۱ ساعت  حوالی  که 

کنترل آن به دست گروه طالبان افتاد.
همزمان یک مقام امنیتی والیت فاریاب که 
سقوط  نیز  نشود،  برده  او  از  نامی  خواست 
افراد گروه  به دست  را  ولسوالی  این  مرکز 
طالبان تایید کرد و گفت درگیری اکنون در 

محل ادامه دارد.
این ولسوالی در حد فاصل والیت فاریاب و 
والیت بادغیس در شمال غرب کشور و در 

مسیر جاده حلقوی قرار دارد.
یکشنبه  شب  که  گفت  ترکستانی  آقای 
پوسته های غرب ولسوالی توسط افراد گروه 
طالبان تصرف شدند که این پیشروی، زمینه 
آن  بازار  و  ولسوالی  مرکز  سقوط  برای  را 

فراهم کرد.
نیروهای  اکنون  ترکستانی  آقای  گفته  به 
آتش  را  ولسوالی  دفاتر  تمام  طالبان  گروه 
زده و نیروهای پولیس که در این ولسوالی 
اردوی ملی  پایگاه  به یک  نیز  بودند  مستقر 

مستقر در محل پناه گرفته اند.
او گفت که این پایگاه اردوی ملی نیز اکنون 
در محاصره است و اگر نیروهای کمکی به 

محل نرسند امکان سقوط آن نیز می رود.
این  سقوط  علت  درباره  ترکستانی  آقای 
 ۵۰۰ واحد  یک  قبال  که  گفت  ولسوالی 
نفری نیروهای پولیس در محل مستقر بودند 
نفر  به ۲۰۰  که وزارت داخله شمار آنها را 

کاهش داد.
شمار  کاهش  کنار  در  که  شد  مدعی  او 
نیروها، مقامات وزارت داخله توجه الزم را 
نداشتند  ولسوالی  این  در  مستقر  سربازان  به 
و این سربازان برای مدت چهار ماه حقوق 
نشده  داده  مرخصی  آنان  به  بودند،  نگرفته 
در  نیروها  این  مهمات  آن  کنار  در  بود، 
اتمام  به  بودند  محاصره  در  که  روزهایی 

رسیده بود.
تاکنون  دولت  که  گفت  ترکستانی  آقای 
این  گیری  بازپس  برای  را  اقدامی  هیج 
ولسوالی نکرده و به نیروهای امنیتی تاکنون 
موتر  فقط حدود هشت  نشده ،  وارد  تلفاتی 
دست  به  دیگر  امکانات  مقداری  و  پولیس 

افراد گروه طالبان افتاده است.
زیادی  آرامی های  نا  شاهد  فاریاب  والیت 
گروه  نیروهای  قبل  روز  چند  و  است  بوده 
طالبان قصد تصرف شهر میمنه مرکز والیت 
و حمله  نشدند  موفق  داشتند که  را  فاریاب 

آنان توسط نیروهای امنیتی افغان دفع شد.

ولسوالی غورماچ بدست 
طالبان سقوط کرد

غنی:مقرری افراد با استفاده از فشار غیرقابل قبول است

 یازده قرارداد به ارزش 915 میلیون افغانی منظور شد

شهروند ربوده شده آلمانی در کابل آزاد شد

دو تن از فرماندهان ارشد طالبان و داعش بازداشت شدند

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
با  که  گفتگویی  در  کشور،  جمهور 
مسووالن محلی والیت های کندهار، 
داشته  دایکندی  و  ارزگان  زابل، 
افراد  شدن  مقرر  می گوید  است، 
طریق  از  دولتی  ادارات  در  جدیدی 
قابل  افغانستان  مردم  و  او  برای  فشار 

قبول نیست.
یکشنبه  رییس جمهور غنی که روز 
مسووالن  با  توحید  مرکز  طریق  از 
از طریق ویدیو  این والیت ها  محلی 
خطاب  می کرد،  صحبت  کنفرانس 
در  گفته کسانی که  مسووالن  این  به 
غفلت  خود  مسوولیت های  انجام 
فورا  نکنند،  کار  صادقانه  یا  کنند 
به  و  سبکدوش  شان  وظایف  از 
جای شان اشخاص صادق را استخدام 

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
کمیته  که  کرده  اعالم  جمهوری 
ملی تدارکات در نشست اخیر خود 
یازده قرارداد را به ارزش 9۱۵ میلیون 

افغانی منظور کرده است.
دفتر ریاست جمهوری در اعالمیه ای 
می گوید که در جلسه اخیر کمیسیون 
قرارداد  پنج  و  بیست  تدارکات  ملی 
دفاع،  وزارت خانه های  به  مربوط 
داخله، فواید عامه، امور شهرسازی، 

یک کارمند امدادی آلمانی که دو 
ماه قبل در کابل اختطاف شده بود، 
آزاد شده است. اما معلوم نیست که 
به چه شکلی  و  شرایطی  تحت چه 
این کارمند امدادی آزاد شده است.

والتر  فرانک  دویچه وله،  از  نقل  به 
اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان در 
پایتخت  تهران  به  جریان سفر خود 
ایران تایید کرد که کارمند امدادی 
آزاد  کابل  در  آلمانی  شده  ربوده 

شده است.
کارمند  این  که  افزود  اشتاین مایر 
از  شرایط  به  توجه  »با  امدادی 
است.«  برخوردار  خوبی  وضعیت 
مورد  در  بیشتری  جزییات  هنوز 

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
تن  دو  ننگرهار  والیت  در  ملی 
گروه های  ارشد  فرماندهان  از 
تروریستی طالبان و داعش را در این 

والیت بازداشت کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
بازداشت  فرماندهان  از  خبر،  این 
یاد  بالل  و  ذاکر اهلل  نام های  به  شده 
طی  افراد  این  که  می گوید  کرده 
بازداشت  جداگانه  عملیات های 

شدند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 

کند. آقای غنی گفته که در صد روز 
ملی  وحدت  حکومت  تمرکز  دوم، 
بیشتر روی والیات است. آقای غنی 
در  محلی  مسووالن  که  می گوید 
برنامه های  تا  والیات مکلفیت دارند 
ریاست  به  و  کرده  ترتیب  را  شان 

جمهوری تحویل دهند.

انکشاف  و  احیا  صنایع،  و  معادن 
بحث  مورد  امور  اداره  و  دهات 
جمله  از  که  گرفته  قرار  بررسی  و 
این  در  شد.  منظور  قرارداد  یازده 
اعالمیه آمده است که با بررسی این 
افغانی  میلیون  دو  و  نود  قراردادها 

پس انداز شده است.
کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
این جلسه گفته است که سیستم  در 
تدارکات باید اصالح شده و اصالح 

داده  بیرون  او  آزادی  چگونگی 
نشده است.

این کارمند امدادی که هنوز نامش 
آگست  ماه  اواسط  در  نشده،  فاش 
در منطقه قلعه فتح اهلل کابل اختطاف 
زیادی  خارجیان  که  جایی  شد، 
زندگی می کنند. دو مرد مسلح موتر 
این کارمند امدادی را متوقف کرده 
و او را به زور از موتر پیاده کرده با 

خود برده بودند.
به گزارش خبرگزاری آلمانی »دی 
سازمان  برای  خانم  این  ای«،  پی 
همکاری های بین المللی آلمان )جی 
آی زید( کار می کرد. این سازمان 
شمول  به  کشور   ۱3۰ در  آلمانی 

از  دیگر  نفر  دوازده  با  ذاکراهلل  که 
و  بریده  طالبان  تروریستی  گروه 
پیوسته  داعش  تروریستی  گروه  به 
این  اداره،  این  از  نقل  به  بودند. 
با دو تن از همراهان  فرمانده داعش 
فعالیت های  مصروف  که  خود 
و  اچین  ولسوالی های  در  تروریستی 
بازداشت  بودند،  والیت  دره  مهمند 

شده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می  افزاید 
فرماندهی  مسوولیت  نیز  بالل  که 
به  را  طالبان  نفری  ده  گروه  یک 

اشرف غنی هم چنین می گوید که در 
ولسوالی ها  باالی  آینده  سال  بودجه 
از  او  می گیرد.  صورت  بیشتر  توجه 
والیان خواسته تا در مورد پروژه هایی 
شده  متوقف  ولسوالی ها  در  که 
به  کرده  جمع آوری  معلومات 

ریاست جمهوری گزارش دهند.

این سیستم باعث ایجاد فضای رقابت 
شود.  خصوصی  سکتور  در  سالم 
دستور  عدلیه  وزارت  به  غنی  آقای 
عالی  دادگاه  با  همکاری  در  تا  داده 
در  که  بسازند  میکانیزمی  طوری 
روند داوطلبی پروژه ها از اعمال نفوذ 
جلوگیری  غیرقانونی  مداخالت  و 

شود.
تشکیالت  از  ملی  تدارکات  کمیته 
بررسی  منظور  به  که  است  جدید 
دولتی  ادارات  قراردادهای  دوباره 
تحت  کمیته  این  می کند.  فعالیت 
و  است  جمهور  رییس  شخص  نظر 
هرهفته قرارداد تدارکاتی چند اداره 
دولتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار 
می دهد. تاکنون ده ها قرارداد توسط 
قرار  مجدد  بررسی  مورد  کمیته  این 
با  آن،  مسووالن  گفته ی  به  و  گرفته 
صدها  قراردادها  دوباره  بررسی های 

میلیون افغانی پس انداز شده است.

افغانستان فعالیت های انکشافی دارد.
تانیا گونر، سخنگوی »جی آی زید« 
گفته  ای«  پی  »دی  خبرگزاری  به 
است: »ما خیلی خوشحال هستیم که 

کارمند ما آزاد شده است.«
دیگر  کارمند  یک  امسال  بهار  در 
افغانستان  شمال  در  سازمان  این 
توسط طالبان اختطاف شده بود، اما 
بعد از شش ماه موفق به فرار شد. در 
سال ۲۰۱4 نیز یک کارمند سازمان 
خیریه آلمانی »کمک به گرسنگان 
جهان« در افغانستان اختطاف و بعد 

از دو و نیم ماه آزاد شد.

اداره،  این  گفته  به  داشت.  عهده 
بالل با یک تن از دیگر از آن طرف 
خط دیورند به منظور انجام حمالت 
والیت  به  تخریبی  و  تروریستی 

ننگرهار آمده بودند.
 ۱3 طالبان،  فرمانده  بالل  نزد  از 
تفنگچه  میل  کالشینکوف،4۱  میل 
بم  قبضه   ۸ پاکستانی،  مختلف النوع 
و  پرسونل  ماین ضد  دستی، 3 حلقه 
بدست  نظامی  مختلف النوع  ادوات 

آمده است.

ACKU
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استندرد سازی راه دستیابی
به بازارهای جهان

ساخت صد ترمینال در یک سال

مشترک  زبان  »استندرد  شعار  با  استندرد  جهانی  روز  از 
کشور دیروز، یک شنبه  جهان« از سوی اداره ملی استندرد 
بلندپایه  مقام های  از  برخی  حضور  با  کابل  در  میزان   26

گرامیداشت به عمل آمد. دولتی 
کشور در این  پوپلزی پوپل، سرپرست اداره ملی استندرد 
گفت آنچه در این میان بسیار مهم به نظر می رسد،  مراسم 
که نشان دهنده رکود  کشور است  بیالنس منفی تجارت در 

اقتصادی در مقایسه به میزان واردات می باشد.
داشت  نظر  با  که  هستیم  عقیده  این  به  »ما  افزود:  وی 
کشور  صادرات  توسعه  جهانی  تجارت  نیازمندی های 
و  برای خدمات  بین المللی  استندرد های  تطبیق  در عدم 
محصوالت و سیستم های مدیریتی مشکل و در بسا موارد 

نا ممکن خواهد بود.«
فقط  جهانی  بازارهای  به  دستیابی  گفت  هم چنان  وی 
نیازمندی های  با  افغانی  محصوالت  تطابق  صورت  در 

استندرد های مروج بین المللی مقدور می باشد.
توسعه  به  توجه  با  گفت  استندرد  ملی  اداره  سرپرست 
در  خدمات  و  امتعه  روزافزون  تبادل  و  فرامرزی  تجارت 
کامال  مشترک  زبان  یک  داشتن  به  نیاز  جهان،  سطع 

محسوس است.
استندردها  گفت  هم چنان  استندرد  ملی  اداره  سرپرست 
می توانند در تفهیم نیازمندی های تجارتی، صنعتی و حتا 
اجتماعی میان شرکای تجاری و تسهیل تبادله محصوالت 

کنند. و خدمات نقش ارزنده ایفا 
پوپل افزود: »در نبود استندردهای مشخص و هماهنگ، 

هوانوردی،  و  ترانسپورت  وزیر  بتاش،  محمداهلل  کتر  دا
برنامه  آینده  سال  تا  دارد  نظر  در  وزارت  این  که  می گوید 
آغاز  کشور  را در  ترانسپورتی  ترمینال  ساخت حداقل صد 

کند. 
که با ساخت این ترمینال ها حداقل نیم  گفت  آقای بتاش 
عایداتی  و چشمه های  ایجاد شده  میلیون فرصت شغلی 

دولت نیز بیشتر می شود.
که روز یک شنبه، در مراسمی  وزیر ترانسپورت و هوانوردی 
در  ترانزیت  و  ترانسپورت  ملی  روز  میزان،  مناسبت 26  به 
افغانستان سخن می گفت، افزود: »ما برنامه هایی را روی 
و  بکند  کمک  را  ما  در شفافیت  که هم  گرفته ایم  دست 
ترانسپورت  ارایه خدمات  بر  ترانسپورت عالوه  وزارت  هم 
را برای  تا زمینه اشتغال  کشور، ماموریت دارد  معیاری در 
مردم افغانستان فراهم سازد و در تقویت بنیه مالی دولت 
ترمینال  ده ها  ساخت  ما  دلیل  همین   به  بکند.  کمک 
آینده  و سال  کرده ایم  کشور طرح  را در سراسر  ترانسپورتی 
کشور  تمام  در  ترانسپورتی  ترمینال های  ساخت  سال 

خواهد بود.«
 120 »ما  گفت:  هم چنین  هوانوردی  و  ترانسپورت  وزیر 
گر بتوانیم در حدود صد ترمینال  ترمینال ضرورت داریم اما ا
که می تواند از لحاظ تنظیم  کشور احداث بکنیم  در سراسر 
کمک می کند و از جانب دیگر فکر می کنم  امور هم ما را 
افغانستان  مردم  برای  شغلی  فرصت  میلیون  نیم  از  بیشتر 
کنیم. به همین  ترتیب چشمه های جدید  می توانیم فراهم 
که برای خودکفا شدن حکومت  عایداتی به وجود می آیند 

کمک می کند.« ما در آینده 
افغانستان  دولت  که  گفت  هم چنین  بتاش  محمداهلل 
برنامه های  اما  دارد  مشکل  شهری  ترانسپورت  در  کنون  تا

مواد  کیفیت  کنترول  هدف  به  والیتی  نمایندگی های 
کشور در بنادر حیرتان، آقینه، تورغندی،  نفتی وارداتی به 
رد  و  تثبیت  به  قادر  بندر،  شیرخان  نیمروز،  اسالم قلعه، 
حدود بیست میلیون لیتر تیل مغایر با استندرد ها ملی شده 

است. 
در همین حال پوپلزی پوپل افزود ترویج فرهنگ استندرد 
مصرف کننده ها  از  حمایت  در  اساسی  نقش  می تواند 
از  اطمینان  می تواند  استندردها  تطبیق  زیرا  باشد.  داشته 

کند. کیفیت و مصونیت محصول را تضمین 
امور  در  رییس جمهور  خاص  نماینده  مسعود،  احمد ضیا 
گفت  مراسم  این  در  خوب  حکومتداری  و  اصالحات 
بر  اثر گذار  اصل  یک  به  امروز  کیفیت  و  استندرد  بحث 

ما  که  است  این  کابل  شهر  در  ترافیکی  ازدحام  اساسی 
تردد  داریم.  بس  کمبود  ما  بلکه  نداریم،  وسایط  کمبود 
کوچک و بدون راجستر، موجب ازدحام ترافیکی  وسایط 
با  را  وسایط  این  بتوانیم  ما  گر  ا است.  کابل شده  در شهر 
ازدحام  حالت  آن  در  بکنیم  تعویض  کالن  بس های 

کم می شود.« کابل  ترافیکی از شهر 
مشکالت  از  یکی  گفت  هوانوردی  و  ترانسپورت  وزیر 
که  ترمیم ملی بس هاست. وی می گوید  دولت در بخش 
گفتگو  در  هند  دولت  با  سال  پنج  ملی بس ها  ترمیم  برای 
گفت  بوده اما به نتیجه ای نرسیده است. محمداهلل بتاش 
که هیچ بودجه ای برای ترمیم ملی بس ها اختصاص داده 

از  مستهلک  اطمینان  حصول  و  سالم  رقابت  جو  ایجاد 
کیفیت، مصونیت و پاسخگویی محصوالت و خدمات به 

نیازمندی ها و توقعات ناممکن به نظر می رسد.«
به  کنون  تا اداره  این  ایجاد  از  اداره ملی استندرد می گوید 
و  غذایی  مواد  بخش های  در  ملی  استندرد   471 تعداد 
آرایشی،  مواد  داروها،  نفتی،  مواد  زراعتی،  محصوالت 
و  نساجی  برقی،  آالت  سامان  و  برق  ساختمانی،  مواد 
پالستیک،  و  کیمیاوی  کی،  ماین پا محیط زیست،  چرم، 
اوزان  و  غذایی  مواد  غنی سازی  مدیریتی،  سیستم های 
منظور  استندرد  عالی  شورای  جانب  از  تدوین  مقیاس  و 

گردیده است.
ایجاد  با  می گوید  هم چنان  استندرد  ملی  اداره 

کرده است. آقای  جدیدی را برای حل این مشکل طرح 
نبود  ترانسپورت شهری،  که مشکل اصلی در  افزود  بتاش 
وزیر  است.  بوده  مسوول  نهادهای  میان  الزم  هماهنگی 
کمیته مشترک  که حکومت وحدت ملی  گفت  ترانسپورت 
استراتژی  هم چنین  و  کرده  ایجاد  شهری  ترانسپورتی 
آینده  هفته  دو  جریان  در  و  شده  ترتیب  نیز  ترانسپورتی 
ترانسپورت  وزیر  گرفت.  خواهد  قرار  کابینه  تایید  مورد 
که یکی از مشکالت دیگر در ترانسپورت شهری،  می گوید 
نبود ملی بس است. به گفته ی او، در صورتی که از موترهای 
ازدحام  شود،  گرفته  کار  شهری  ترانسپورت  در  ملی بس 
»دلیل  افزود:  بتاش  کم تر خواهد شد. محمداهلل  ترافیکی 

تمامی  ابعاد زندگی بشر تبدیل شده است.
و  اصالحات  امور  در  رییس جمهور  خاص  نماینده 
حکومتداری خوب افزود: »ما چگونه می توانیم خدمات 
تا مردم از یک زندگی  کنیم  با استندرد را به مردم عرضه 
با  اجتماعی  زندگی  یک  نیازمند  ما  شوند؛  برخوردار  بهتر 
مبتنی  اقشار مردم،  با همی همه  زندگی  تا  استندرد هستیم 
به یک فرهنگ همگرایی شکل بگیرد و به وجود بیاید.« 

امور  در  رییس جمهور  ویژه  نماینده  مسعود،  احمدضیا 
اموال  گفت  هم چنان  خوب  حکومتداری  و  اصالحات 
ضررهای  مردم  به  باید  می شود  کشور  وارد  که  امتعه ای  و 
از  چنان  باید  نیز  صادراتی  اموال  و  باشد  نداشته  جانبی 
کیفیت خوبی برخوردار باشد تا هم در بازارهای منطقه ای 

کند. و هم در بازارهای جهانی بتواند جای پای پیدا 
راستای  در  استندرد  ملی  اداره  آنکه  با  گفت  وی 
استندردهای مواد نفتی فعالیت زیاد انجام داده است اما 
با این وجود مواد سوختی بی کیفیت از راه قاچاق داخل 

کشور می گردد. 
این اداره می گوید طی سال های اخیر به  دست آوردهایی 
مانند انفاذ قانون استندرد ملی با توجه به نیازمندی های 
تجارتی، ایجاد شورای عالی استندرد به عنوان مرجع عالی 
تصمیم گیری، طرح برنامه 5 ساله برای انکشاف زیربنای 
تدوین  موثر  سیستم  تطبیق  آن،  تطبیق  و  کیفیت  ملی 
استندردهای ملی در مطابقت با اصول بین المللی، تدوین 
کود های ملی ساختمانی، ایجاد آزمایشگاه مرکزی مجهز با 
دست  نفتی  مواد  بخش  در  متنوع  آزمایش های  ظرفیت 

یافته است.

نشده است. به گفته ی او، فعال 650 عراده ملی بس در شهر 
کابل متوقف شده است. 

که افغانستان  گفت  وزیر ترانسپورت و هوانوردی هم چنین 
و  زمینی  ترانسپورت  نگاه  از  گذشته  سال  چند  طی 
توجه  زیربناها  بخش  در  اما  داشته،  کمی  رشد  هوایی 
می گوید  بتاش  محمداهلل  است.  نگرفته  صورت  چندانی 
گیرد،  صورت  جدی  توجه  زیربناها  روی  صورتی که  در 
خوبی  عاید  ترانسپورت  طریق  از  می تواند  افغانستان 

به دست آورد.
فوق العاده  نماینده  مسعود،  احمدضیا  همین حال،  در 
نیز،  حکومتداری  و  اصالحات  امور  در  رییس جمهور 
مهم  منابع  از  یکی  به  می تواند  ترانسپورت  که  می گوید 
گفت افغانستان با موقعیت  عایداتی دولت تبدیل شود. او 
کشورهای منطقه به ویژه اقتصاد  جغرافیایی خود می تواند 

کند. بزرگ چین و اروپا را باهم وصل 
وحدت  حکومت  که  کرد  کید  تا مسعود  احمدضیا 
زیربناهای  ساخت  برای  مشخصی  برنامه های  ملی 
دارد.  درازمدت  و  کوتاه مدت  در  آن  توسعه  و  ترانسپورتی 
که ساخت مترو نیز شامل برنامه های ترانسپورتی  گفت  او 
در  رییس جمهور  فوق العاده  نماینده  است.  حکومت 
گفت: »ما برای اولین بار  امور اصالحات و حکومتداری 
که عنقریب به  کرده ایم  استراتژی ملی ترانسپورت را ترتیب 
کابینه می رود و تصویب می شود. در این استراتژی هم در 
بخش ترانسپورت شهری و هم در بخش ترانسپورت هوایی 
کشورهای  کشور ما را با  به ویژه این که ترانسپورت ما بتواند 
منطقه وصل بسازد، برنامه های بسیار خوبی وجود دارد.«

که  می گوید  عامه،  فواید  وزیر  بلیغ،  محمود  این حال،  با 
وضعیت  بهبود  منظور  به  جاده ها  ساخت   برای  دولت 
کنون  که تا گفت  کشور توجه ویژه دارد. او  ترانسپورت در 
و شاهراه ها ساخته  از سرک های حلقوی  کیلومتر  هزار  ده 
سرک  کیلومتر  هزار  پنج   2020 سال  تا  است  قرار  و  شده 
دیگر نیز ساخته شود. وزیر فواید عامه در عین  حال افزود 
باری  وسایط  مرور  و  عبور  و  کشور  در  جنگ  ادامه ی  که 
شود.  تخریب  سرک ها  از  بخشی  تا  شده  باعث  سنگین 
که دولت افغانستان در جلوگیری از عبور  گفت  آقای بلیغ 

کام بوده است. و مرور وسایط باری سنگین نا

یم حسینی  مر

 احسان اهلل بکتاش

تصحیح 
میزان   26 تاریخ   2235 مسلسل  شماره  در 
وارداتی  داروهای  به  مربوط  عکسی  روزنامه 
شرکت حیات مبارک در مطلب »چهل درصد 
می شود«  کشور  وارد  قاچاق  صورت  به  دارو 
روزنامه  است.  رسیده  چاپ  به  اشتباهی 
خوانندگان  از  پوزشخواهی  ضمن  8صبح 
که شرکت حیات مبارک  خاطرنشان می سازد 
ثبت وزارت صحت است و به صورت قانونی 

کشور دارو وراد می کند.  به 

ACKU
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کتر عبداهلل: دا

طالبان خشن تر از 
گذشته شده اند

وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا
گذشته هیچ تغییری در  که طی چهارده سال  ملی، می گوید 
گروه  گروه  تروریستی طالبان به وجود نیامده بلکه این  رفتار 

گذشته خشن تر شده است. نسبت به 
یک  در  میزان،   26 یک شنبه،  روز  که  عبداهلل  آقای 
کندز  کنفرانس خبری صحبت می کرد، با اشاره به حادثه 
گروه بزرگ ترین جنایت را به نام اسالم علیه  که این  گفت 
مردم انجام داده  است. رییس اجرایی حکومت وحدت 
گروه )طالبان( جنایتکار هیچ نوع  گفت: »نه تنها این  ملی 
خشن تر  بلکه  نیامده  سیاستش  و  رفتار  روش،  در  تغییری 

شده و ظالم تر عمل می کند.«
کنفرانس خبری از عملکرد  کتر عبداهلل هم چنین در این  دا
گروه های  گذشته در مبارزه علیه طالبان و دیگر  حکومت 
که حکومت پیشین  گفت  کرد و  کشور انتقاد  تروریستی در 
از  برای  ویژه  نیروهای  نظامی  عملیات های  انجام  مانع 
رییس  بود.  شده  کشور  در  تروریستی  النه های  بردن  بین 
تشکیل  از  پیش  که  افزود  ملی  اجرایی حکومت وحدت 
وزیرستان  در  نظامی  عملیات  از  پس  و  حکومت  این 
از  اما  آمدند  افغانستان  به  تروریستان  از  بخشی  شمالی، 
گروه  که  گفت  عبداهلل  آقای  نشد.  جلوگیری  آنان  ورود 
ایجاد  پایگاه  کشور  مناطق  از  برخی  در  توانست  طالبان 
کند، اما حکومت پیشین مانع انجام عملیات های نظامی 
علیه این پایگاه ها نشد. رییس اجرایی می گوید: »از طرف 
که  رهبری وقت فشار وارد شده بود تا عملیات های خاص 
بود،  تروریستی  گروه های  این  باالی  عملیات ها  موثرترین 
که  بود  شده  ایجاد  آزاد  فضای  نوع  یک  شود.  متوقف 
پانزده  طی  فشار  بیشترین  و  شده  سر  به  سر  این ها  همه ی 

گذشته باالی نیروهای امنیتی آمد.« سال 
نظامی  عملیات  یک  انجام  به  اشاره  با  عبداهلل  کتر  دا
ولسوالی  در  تروریستان  پایگاه  یک  باالی  ویژه  نیروهای 
دوصد  به  نزدیک  عملیات  این  در  که  گفت  شورابک، 
اجرایی  رییس  رسیدند.  قتل  به  طالب  تروریستان  از  تن 
نیروهای  توسط  خاص  عملیات های  »امروز  می گوید: 
)دوران  زمان  آن  در  می گیرد.  صورت  افغانستان  امنیتی 
هم  افغانستان  نیروهای  باالی  حتا  کرزی(  حکومت 
کندز  در  عملیاتی که  در  بود.  شده  ایجاد  محدودیت 
که در پایگاه شورابک در سه  گرفته و یا عملیاتی  صورت 
آن  در  گرفت،  صورت  قبل  روز  ده  دیورند  خط  کیلومتری 
کمپیوترها،  خاص،  تخنیکی  وسایل  ذخایر  بزرگ ترین 
تجهیزات  و  ماین گذاری  وسایل  استخباراتی،  وسایل 
به دست آمد و حدود دوصد نفر از تروریستان از بین رفتند. 

کمپ را القاعده  که رهبری این  هیچ شکی وجود نداشت 
پانزده  که  گرفت  صورت  زمانی  در  این  داشت.  عهده  به 
و در  گرفت  برمل صورت  روز قبل یک عملیات دیگر در 
و  معلومات  و  رفتند  بین  از  القاعده  بلندرتبه  افراد  آنجا 
کرد:  کید  تا آمد.« وی هم چنین  به دست  کمپیوترهای شان 
را  آن  نتیجه  شما  نمی گرفت  صورت  عملیات ها  این  گر  »ا
دیگر  جاهای  در  و  کابل  شهر  در  بمب گذاری  صدها  در 
افغانستان می دیدید. پس موثریتش در آن زمان هم بوده و 

در این زمان هم هست.«
که او و اشرف غنی،  گفت  کتر عبداهلل عبداهلل هم چنین  دا
گذشته در مورد تالش های  کشور، اشتباهات  رییس جمهور 
صلح  باره  در  که  نمی خواهند  و  کرده  مرور  را  صلح 
حاال  تا  گذشته  از  که  کرد  کید  تا وی  شود.  خیال پردازی 
کشور خیال پردازی شده و رهبران  در مورد تامین صلح در 
خیال پردازی ها  به  می خواهند  ملی  وحدت  حکومت 
رییس جمهور  و  »من  گفت:  وی  دهند.  خاتمه 
را  گذشته  درس های  که  هستیم  متعهد  محمداشرف غنی 
کردیم و  که در راستای تالش ها برای تامین صلح بوده مرور 
گذشته وجود داشته جای تکرار ندارد.« که در  اشتباهاتی 

بود  شده  گفته  مردم  به  قبال  که  می افزاید  اجرایی  رییس 
که مال عمر رهبر پیشین طالبان آمده و مشکالت افغانستان 
کتر عبداهلل، مال  حل خواهد شد؛ در حالی که به گفته ی دا
کید  تا او  را در سر می پروراند.  مردم  قتل  و  ترور  برنامه  عمر 
کشور با واقعیت ها برخورد  که در مورد تامین صلح در  کرد 
استفاده  فرصت ها  از  هم چنین  و  نگرفته  صورت  مناسب 
روابط  زدن  برهم  که  گفت  عبداهلل  آقای  است.  نشده 
تامین  به  را  دولت  کمک کننده،  کشورهای  با  افغانستان 
کشور نزدیک نمی  کرد، اما حکومت پیشین فکر  صلح در 
نزدیک  صلح  تامین  به  می تواند  طریق  این  از  که  می کرد 

شود. 
در  جهانی  جامعه  هرچند  که  کرد  کید  تا عبداهلل  کتر  دا
اما  دارد،  حضور  خود  منافع  تامین  منظور  به  افغانستان 
کشور،  در  حضورشان  مورد  در  پرسش هایی  کردن  مطرح 

گروه های تروریستی بود.  »خوش خبری« برای 
که حکومت وحدت ملی از  گفت  رییس اجرایی هم چنین 
گرفت.  گذشته میراث های »دشواری« را به ارث  حکومت 
که حکومت وحدت ملی مسوولیت را در حالی   گفت  او 
بودجه  کسر  دالر  میلیارد  نیم  با  که دولت  گرفت  به عهده 
وحدت  حکومت  هرچند  که  کرد  کید  تا او  بود.  مواجه 
کنون نتوانسته به خواست های مردم پاسخ مثبت  ملی نیز تا

بدهد، اما برخی از فعالیت های آن قابل نفی نیست.

طالب و بمب اتوم
کارت های بازی پاکستان

 ظفرشاه رویی
کالنی به نام افغانستان دریافت  کستان امتیازهای  پا
که  داده اند  گزارش  امریکایی  رسانه های  می کند. 
کستان  واشنگتن در نظر دارد یک سری امتیازها به پا
بیاورد  کره  میز مذا روی  را  کشور طالبان  آن  تا  بدهد، 
کند.  را اندکی تعدیل  اتومی  نظامی  خودش  برنامه  و 
جنگ افزارهای  نگران  بیشتر  امریکا  متحده  ایاالت 
هسته ای  زراد خانه های  است.  کستان  پا هسته ای 

کز پژوهشی  گزارش های مرا کستان تولید انبوه دارند.  پا
کستان ساالنه ده  که پا کی است  کشورهای غربی حا
کستان  پا می کند.  تولید  هسته ای  کالهک  دوازده  تا 
کند،  تولید  اتوم  بمب  بیشتر  هرچه  که  می کند  تصور 
از قدرت های غربی  و  بترساند  را بیشتر  می تواند هند 

باج بگیرد.
جنگ افزارهای  از  غربی ها  که  می داند  کستان  پا
در  ماه  هر  تقریبا  دارند.  هراس  کشور  آن  هسته ای 
نگرانی های  زبان غربی،  انگلیسی  رسانه های مشهور 
به  کستان  پا اتومی   جنگ افزارهای  ناحیه  از  غربی ها 
روزی  که  نگران اند  این  از  غربی ها  می رسد.  چاپ 
گروه های  به  کستان  پا هسته ای  بمب های  از  یکی 
نگران  غربی ها  هم چنان  شود.  فروخته  هراس افگن 
هسته ای  نیروی  فرماندهان  از  یکی  مبادا  که  آن اند 
گروه های  ایدیولوژیک  تبلیغات  مجذوب  کستان،  پا
کند.  هراس افگن شود و جهان را با بمب اتوم تهدید 

در  نیست.  بی مورد  هیچ وجه  به  نگرانی ها  این 
پدر  عبدالقدیرخان،  که  شد  افشا   2004 سال 
که برای  کستان، موادی را  جنگ افزار های هسته ای پا
فروخته  ایران  و  لیبیا  به  است  الزم  اتوم  بمب  تولید 
چیزی  چنین  فردا  که  ندارد  وجود  تضمینی  است. 
افراطی  از  زیادی  گزارش های  هم  چنان  نشود.  تکرار 
منتشر  کستان  پا ارتش  فرماندهان  و  شدن درجه داران 
در  کستانی  پا جنرال های  بیشتر  آن که  با  است.  شده 
شده  دیده  بسیار  اما  لیبرال اند،  شخصی شان  زندگی 
کشور، خدمت  این  ارتش  افسران  از  که برخی  است 
تروریستی  گروه های  صفوف  به  و  کرده اند  ترک  را 
گروه های تروریستی  که  پیوسته اند. هیچ بعید نیست 

کستان داشته باشند. عوامل نفوذی در ارتش پا
نگرانی غربی ها هم مبتنی بر همین واقعیت ها است. 
زندگی  کستان  پا در  طالبان  رهبران  که  می داند  دنیا 
در  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  بارک  می کنند. 
کرد. اوباما  سخنرانی اخیرش به تلویح به این امر اشاره 
کشاندن  روی  امریکا،  به  نوازشریف  سفر  در  گفت، 

کره  مذا کستانی  پا جانب  با  کره  مذا میز  به  طالبان 
کستان بلند است.  کرد. اما متاسفانه بخت پا خواهد 
کش  خا در  طالبان  رهبران  حضور  از  هم  کشور  این 
اتوم  هم  اتومی اش.  بمب های  از  هم  و  می گیرد  امتیاز 
کارت بازی است و هم رهبران طالبان.  کستان  برای پا
آن  با  تا  است  خواسته  امریکا  از  کستان  پا تازگی  به 
کستان  پا براساس آن،  که  کند  کشور، قراردادی امضا 

به  را  هسته ای  صلح آمیز  فناوری  از  استفاده  توانایی 
قراردادی  چنین  امریکا  آورد.  به دست  امریکا  کمک 
کرده است، در حال حاضر امریکا با هند  با هند امضا 
همکاری  هسته ای  انرژی  از  صلح آمیز  استفاده  برای 
با  تا  کند  وادار  را  امریکا  می خواهد  کستان  پا دارد. 
کند.  همکاری  هسته ای  انرژی  حوزه  در  اسالم آباد 

کستان است.  طالبان و بمب اتوم ابزار پا
که  داده اند  گزارش  واشنگتن پست  و  پالیسی  فارین 
کستان  امریکا در نظر دارد تا بخشی از خواست های پا
بخواهد  کستان  پا از  آن  بدل  در  اما  کند،  قبول  را 
برد  دهد،  کاهش  را  اتومی اش  بمب های  شمار  که 
روی  را  طالبان  رهبران  و  کند  کم  را  موشک هایش 
این  یقین  به  قریب  احتمال  به  بیاورد.  کره  مذا میز 
کار مالقات نوازشریف با بارک  موضوعات در دستور 
اوباما است. برخی از دولت ها حتا به ظن نگهداری 
مجازات  سختی  به  جمعی  کشتار  جنگ افزارهای 
امریکا دولت صدام حسین، دیکتاتور سابق  شدند. 
کشتار جمعی و  عراق را به ظن داشتن جنگ افزارهای 
گروه های  احتمال افتادن این جنگ افزارها به دست 
اتومی  جنگ افزارهای  اما  کرد،  ساقط  تروریستی، 
شده  شیری  گاو  یک  به  بدل  کستان  پا ارتش   برای 

است. 
پناه دادن به تروریست ها هم برای برخی از دولت ها 
از حضور  کستان  پا اما  است.  تمام شده  گران  خیلی 
می کند.  دریافت  امتیاز  کش  خا در  طالبان  رهبران 
را به  که رهبران طالبان  کستان می خواهد  پا از  جهان 
که  کره بیاورد و امتیاز بگیرد. روشن است  پای میز مذا
کارت های بازی خود استفاده  کستان هم از  ارتش پا
از  را  کارت ها  سادگی  این  به  و  می کند  کثری  ا حد 
دوگانه  سیاست  با  آغاز  از  جهان  نمی دهد.  دست 
کستان برخورد مداراجویانه داشت و حاال هم این  پا
کستان  که پا سیاست ادامه دارد، به همین دلیل است 
از  میزبانی  به دلیل  شود،  مجازات  این که  به جای 

گروه های تروریستی، امیتاز دریافت می کند.  رهبران 

کاوش   فردوس 
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شهریار

خود سازد.
به  جدید  فرد  هزاران  که  است  آن  سناریو  بدترین 
استخدام جهاد بین المللی و حتا خیزش های اسالمی  در 
بیایند و یا یک موج جدید از حمالت تروریستی در 
نه چندان محافظت  از طریق مرزهایی  تنها  روسیه که 

شده از آسیای میانه جداست، راه بیفتد.
آن  طالبان  گفتند  نیوز  ان بی سی  به  امنیتی  کارشناسان 
نیرو را ندارند تا بر جمهوری های شوروی پیشین حمله 
مسکو  در  کارنگی  مرکز  از  ماالشنکو  الکسی  کنند. 
طریق  از  طالبان  پیاده نظام  نمی کنم  »فکر  می گوید: 
گذرگاه های کوهستانی به سمت شمال یورش ببرند.«

با آن هم عمر نثار که ریاست مرکز مطالعات معاصر 

نوع  یک  از  حکایت  نشان ها،  و  جایگاه ها  به  توجه 
بی دقتی و سراسیمگی مقام ها دارد. با این همه رهبران 
سرعت  با  اخیر  هفته های  در  ملی  وحدت  حکومت 

بیشتر گزینش ها را انجام می دهند. 
به  را  تمام  سال  یک  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
زورآزمایی سپری کردند. معیار هایی که رییس جمهور 
و رییس اجرایی برای گزینش افراد وضع کرده بودند، 
به  اختالف ها  به دلیل  هم  یا  و  نمی کرد  پیدا  مصداق 
افراد  معرفی  رغم  به  موارد  برخی  در  می افتاد.  تاخیر 
سوی  از  وظیفه  اشغال  مدت ها  والیت  سمت های  به 
آنان وقت می گرفت. برای نمونه والیان بامیان، غزنی و 
دایکندی تقریبا بعد از یک ماه موفق به اشغال وظیفه 
شدند. دلیل آن هم کارشکنی ها از سوی حلقه هایی در 

حکومت وحدت ملی گفته شده بود. 
را  همه  نیرومند  شوک  یک  مثابه  به  کندز  رویداد 
تمام  حکومت  تا  شد  سبب  رویداد  این  داد.  تکان 
دهد.  قرار  جدی  بازنگری  مورد  را  خود  کار های 
و  آرمان  با  تازه  مقرری های  با  حکومت  ظاهرا  اما 
چند  هر  است.  کرده  خداحافظی  قبلی  شعار های 
و  جریان ها  به  وابسته  افراد  گزینش ها  ترکیب  در  که 

بر عهده دارد می گوید ممکن  افغانستان در مسکو را 
را  هوا  گرمی   انتظار  فقط  اقدام  از  پیش  طالبان  است 
آمادگی  شمال  در  چیزی  برای  قطعا  »آن ها  بکشند: 
پنج شنبه  روز  مسکو  در  دفاعی  مقام های  می گیرند.« 
کنترول  برای  است  ممکن  روسیه  ارتش  که  گفتند 
عمل  وارد  افغانستان  و  تاجیکستان  بین  مرزها  تمامی  
احتمال  را  مسکو  دیگر  نگرانی  کارشناسان  شود. 
با وجود هدف  بین داعش و طالبان می دانند.  ایتالف 
مشترک جهاد، این دو جریان در افغانستان با هم درگیر 
بوده اند. اما سارادژیان و نثار موافق اند که احتمال یک 
به گفته  می رود.  دو  این  بین  نه چندان محکم  ایتالف 
ارتش روسیه در حال حاضر بین 2 تا 3 هزار جنگجوی 
داعش در افغانستان وجود دارد و شمار آن ها در حال 

افزایش است. 
مشکل آفرینی  انتظار  برای  اساسی تر  دلیل  یک  اما 
رهبران  سیاست های  افغانستان،  شمال  در  شبه نظامیان 
پساشوروی،  میانه  است. جمهوری های آسیای  محلی 
توسط دیکتاتورهای سکوالری کنترول می شوند که 
اپوزیسیون  شمول  به  را  مستقلی  ذی نفوذ  گروه  هیچ 
مذهبی بر نمی تابند. به ویژه تاجیکستان، جریان اسالمی 
 این کشور را سرکوب و ماه گذشته تنها حزب اسالمی 
 میانه رو آن را منحل کرد. کارشناسان انتظار دارند که 
سرکوب مذهبی، مسلمانان بیشتری را به سمت اسالم 
افراطی سوق دهد. ماالشنکو می گوید: »رحمان )امام 
نخبگان  حتا  می کند.«  را  خود  گور  رحمان(  علی 
در  هستند.  شدن  تندرو  حال  در  فشار  اثر  بر  تاجیک 
ماه می، گلمراد خالیموف، فرمانده نیروی ویژه پولیس 
سرکوب  اسالم گراها  این که  اعالم  با  تاجیکستان 

می شوند، به داعش پیوست. 
در ماه سپتامبر عبدالحیم نظرزاده، معاون وزارت دفاع 
و  شد  متواری  کوهستان  به  و  گریخت  دستگیری  از 
ده ها تن از نیروهای پولیس و ارتش به خاطر وی کشته 
در  اسالم گرا  برجسته  جنگ ساالر  یک  وی  شدند. 
جنگ داخلی تاجیکستان در دهه 1990 بود؛ جنگی که 
بین 50 تا صد هزار کشته برجای گذاشت. اسالم گراها 
داده  جای  از جنگ  بعد  دولت  ساختارهای  درون  به 
شدند، ولی اکنون رحمان آن ها را به عنوان تهدیدهای 
از  سارادژیان  می کند.  تصفیه  قدرتش،  به  احتمالی 
هالل  از  بخشی  »این  می گوید:  در هارواد  بلفر  مرکز 
بی ثباتی است و یک جبهه دوم اسالم گرا در  جهانی 
منطقه کامال امکان پذیر است.« با آن هم وی پیش بینی 
می کند که روسیه از جنگی دیگر تا جایی که بتواند 
روسیه  شکست  به  اشاره  با  وی  کرد.  خواهد  احتراز 
»ارتش  می گوید:   1980 دهه  در  افغانستان  جنگ  در 
دخیل  سوریه  و  اوکرایین  در  حاضر  حال  در  روسیه 
دارد.  افغانستان وجود  بیماری  بعد هم عالیم  و  است 
و هر نوع دخالت فعال یا حمالت پیشگیرانه در آسیای 

میانه تنها جنگ را تحریک خواهد کرد.«

که  می رسد  به نظر  اما  سیاسی اند.  مختلف  طیف های 
در برخی موارد حکومت ناگزیر شده تا به مانور های 
افرادی که عکس یادگاری و دسته جمعی گرفته و یا 
نشست های مشترک دایر کردند به نحوی پاسخ دهند. 
برای نخستین بار آقای غنی و عبداهلل در گزینش های 
خود یک نوع انعطاف نشان دادند. با این همه استفاده 
از تمام ظرفیت ها یک کار مهم و نیک است، اما در 
به  نیز  امتیازدهی به جریان فشار  تعیینات جدید نوعی 

خوبی دیده می شود. 
از  پس  روز های  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
یک  از  داشتند.  قرار  سنگین  فشار  زیر  کندز  سقوط 
تهدید  و  سقوط  معرض  در  والیت  چندین  طرف 
به  طرف  هر  از  مالمتی  سنگ  دیگر  طرف  از  و  بود 
جانب ارگ و قصر سپیدار پرتاب می گردید. در این 
وضعیت برخی افراد زورمند تالش داشتند که به جای 
اداره  با آن سوق و  یا موازی  اردوی ملی و  نیروهای 
در  غنی  آقای  که  هرچند  گیرند.  به دست  را  جنگ 
سفر به کندز به صراحت گفت جنگ را به جنرال ها 
و وکالت را به وکال واگذار کنیم، رسما جواب داد، 
اما از امتیازخواهی های گروه فشار نکاست. با این همه 
در فهرست گزینش های جدید در تمام بخش ها سهم 
گروه های فشار به خوبی دیده می شود. این گزینش ها 
و  آرمان ها  از  برخی  با  حکومت  که  می دهد  نشان 
پاره ای موارد تسلیم  شعار های خود وداع کرده و در 

گروه های فشار و زیادخواهی آنان شده است.
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برای خنثا کردن رخنه  و  دارد  تاجیکستان  در سراسر 
احتمالی طالبان به آسیای میانه ایجادشده است. 

به اتحاد جماهیر شوروی سابق نگرانی  یورش طالبان 
کنار  در  طالبان  اخیر  موفقیت  و  بوده  مسکو  عمده 
است.  کرده  برجسته  را  تهدید  این  داعش،  گسترش 
به  ازبکستانی  و  تاجیکستانی  که صدها  شده  گزارش 
نفع داعش می جنگند و تعداد بیشتری در اردوگاه های 
روابط  طالبان  دارند.  حضور  سوریه  در  آموزشی 
دیرپایی با افراطیون مسلمان در جمهوری های شوروی 
و  تاتارستان  مسلمان نشین  عمدتا  ناحیه  جمله  از  سابق 
می خواهد  کرده  اعالم  داعش  دارند.  باشکورتوستان 
خودخوانده  خالفت  ضمیمه  را  روسی  والیات  این 

در  می شد،  معرفی  تاالرها  از  یکی  یا  و  والیت  مقر 
تاالر محکمه والیت کابل معرفی شده است. هرچند 
سخنگوی ارگان های محل در تماس به 8صبح گفت 
عدم  اما  است،  کابل  والیت  به  مربوط  تاالر  این  که 

مسکو- تمامی  چشم ها به عملیات گسترده روسیه در 
سوریه دوخته شده، ولی این کشور تنها جایی نیست که 
رییس جمهور پوتین انتظار مشکل آفرینی هراس  افگنان 
را دارد. روسیه هفته گذشته هلیکوپترهای جنگی خود 
را به بزرگ ترین پایگاه نظامی اش در خارج از کشور- 
در تاجیکستان و در نزدیکی مرز با افغانستان- فرستاد. 
پیشروی های  کنار  در  جنگی  تجهیزات  تقویت  این 
میانه  آسیای  در  را  هراس   افغانستان  در  طالبان  اخیر 
به وجود  فقیر و عمدتا مسلمان است-  که یک منطقه 
آورده که ممکن است این منطقه بدل به جبهه دومی 

 در نبرد با گروه های تندرو شود.
در  جمعه  روز  پوتین  کرملین،  وبسایت  نوشته  به 
نشستی با رهبران کشورهای آسیای میانه که به مسکو 
نزدیک اند، گفت: »وضعیت در آن جا )افغانستان( رو 
در  گوناگونی  هراس افگنان  دارد.  شدن  خطرناک  به 
حال کسب نفوذ هستند و برنامه های شان برای گسترش 

بیشتر را پنهان نمی کنند.« 
دهه  یک  دارد.  افغانستان  در  دردناکی  پیشینه  روسیه 
روس  سرباز  هزار   15 مرگ  سبب   1980 در  جنگ 
شوروی  جماهیر  اتحاد  اقتصادی  فروپاشی  تسریع  و 
دوام  وقت  کمونیستی  حکومت  که  آن  بدون  شد- 
راندن  بیرون  برای  نبرد  در  خود  که  طالبان-  بیاورد. 
ارتش شوروی در دوران جهاد زاده شدند، در اواخر 
سال  از  حمله شان  موفقانه  ترین  از  بعد  سپتامبر  ماه 
مرکز  به  کندز  مهم  تسخیر کوتاه مدت شهر  با   2001
ارتش  بعدتر توسط  این شهر  بازگشتند.  توجه جهانی 
بازپس  امریکا  هوایی  حمالت  کمک  به  و  افغانستان 
گرفته شد، ولی روسیه بعد از آن هلیکوپترهای جنگی 
تقویت  برای  و  تاجیکستان  با  مرز  امتداد  به  را  خود 
فرستاد.  دارد،  سرباز  هزار   6 از  بیش  که  پایگاهش 
جهانی  امنیت  کارشناس  سارادژیان،  سیمون  به گفته 
نظامی  بیست و یکم  پایگاه  بلفر در  هاروارد،  در مرکز 
 گچینسکایا در سال 2004 بنیان گذاری شد و سه مرکز 

به  بیشتر  شتاب  ملی  وحدت  حکومت  در  تعیینات 
خود گرفته است. این سرعت به گونه ای است که حتا 
صورت  الزم  دقت  جدید  چهره های  معرفی  محل  به 
در  باید  که  کابل  والی والیت  نمونه  برای  نمی گیرد. 

آیا افغانستان جبهه دوم روسیه
 در نبرد با هراس افگنی می شود؟

ACKU



 سهیال وداع خموش
 دای چوبانی
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درج  روز  تاریخ  لیبل های  غذایی  مواد  بسته های  باالی 
بود، اما وقتی بخواهید از مواد آن استفاده کنید، متوجه 
می شوید که تاریخ آن گذشته و فاسد شده است، به طور 
مثال من دو بسته پنیر و مقداری کنسرو کوفته خریداری 
کردم، اما همین که بسته پنیر را باز کردم، کامال رنگش 

تغییر کرده بود و بوی بد می داد.«
بی کیفیت  غذایی  مواد  که  نیست  بوش  بازار  تنها  این 
بسیاری  در  بلکه  می رسد،  فروش  به  آن  در  نا سالم  و 
زیان  صحت  به  که  غذایی  مواد  نیز  دیگر  بازار های  از 
مارکیت های  در  اکنون  همین  می شود.  پیدا  می رساند، 
جامد،  روغن های  انواع  پرچون  دکان های  و  بزرگ 
بسته های مواد غذایی تاریخ گذشته و غیره پیدا می شود و 
بسیاری از مردم در عالم بی خبری و بدون توجه به تاریخ 
تولید و انقضا، آن را به قیمت ارزان خریداری می کنند. 

این در حالی است که از چند سال به این سو بسیاری از 
مردم به خصوص کودکان وجوانان با انواع بیماری های 

کشنده دست به گریبانند. 
نزد  در  مغزی  سکته های  افزایش  بیماری،  این  از  یکی 

جوانان و غیره افراد جامعه می باشد. 
نوریه زن 38 ساله باشنده تره خیل والیت کابل از چهار 
ماه به این سو در خانه با بدن فلج در بستر بیماری به سر 

می برد. 
بدنش  نیم  مغزی  در یک حمله سکته  قبل  ماه  او چهار 

به  برای مدت کوتاهی  صحبت کرده است. شهر کندز 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  بعدا  و  درآمد  طالبان  کنترول 
به  موفق  امریکایی  نیروهای  هوایی  حمالت  کمک  با 

بازپس گیری آن شدند.
خانم فون دیر الین گفت که »عقبگرد تلخ« در کندز که 
که  داد  نشان  بود،  آلمان  نیروهای  استقرار  محل  زمانی 
داشتیم.  را  انتظارش  ما  نیستند که  »افغان ها در مرحله ای 
افغان ها به آموزش و مشورت بیشتر نیروهای امنیتی شان 

نیاز دارند.«
را ترک  افغانستان  آلمانی  نیروهای  اعظم  هرچند بخش 
بزرگ ترین  افغانستان  ماموریت  هم  هنوز  اما  کرده اند، 
ماموریت نظامی خارجی آلمان است. حدود 800 سرباز 
آلمانی در چوکات ماموریت آموزشی و مشورتی موسوم 
افغانستان و همچنین در ازبکستان  به »حمایت قاطع« در 
در  افغانستان  در  آلمانی  سربازان  شمار  هستند.  مستقر 

اوج اش به پنج هزار تن می رسید.
ام  »بیلد  روزنامه  با  خود  مصاحبه  در  آلمان  دفاع  وزیر 
این  نیروهای  ماموریت  پایان  که  است  گفته  زونتگ« 
کشور در افغانستان هنوز معلوم نیست. وی می گوید: »ما 
نباید در مورد هفته ها و ماه ها ]برای پایان ماموریت[ فکر 

کنیم.«
فون دیر الین همچنین تاکید کرد که متحدان  ماموریت 
افغانستان باید از تعیین موعد زمانی مشخص برای خروج 
نیروها صرف نظر کرده و آن را به تحوالت و وضعیت 
هیچ  امروز  او،  باور  به  سازند.  مشروط  افغانستان  امنیتی 
چه  ماموریت  این  که  نمی تواند  کرده  پیش بینی  کسی 

زمانی پایان خواهد یافت.

فلج شد و از حرف زدن، راه رفتن و غذا خوردن ماند. او 
با  آن که تا حد زیادی افکار منسجم برای درک ماحول 
خویش ندارد، اما با دیدن اقارب نزدیک اشک از گوشه 

چشمانش جاری می گردد.
بخش  متخصص های  از  یکی  الفتی  عزیزالدین  داکتر 
»در  می گوید:  کابل  علی آباد  شفاخانه  عصبی  و  عقلی 
سال های  به  نسبت  مغزی  سکته  واقعات  اواخر  این 
تنها در یک شب  نمونه  به طور  گذشته زیاد شده است. 
بیمار 12 آن واقعات سکته مغزی را تشکیل داد.  از 16 
چربی خون،  قلبی،  امراض  عوامل چون  دیگر  کنار  در 
چاقی بیش از حد، فشار بلند خون، تشویش و افسردگی، 
و  زنان  نزد  در  حاملگی  ضد  دوا های  استفاده  بلند،  سن 
عامل  نا سالم  و  بی کیفیت  غذا های  از  استفاده  اما  غیره، 
عمده پیدایش امراض مختلف که منجر به سکته مغزی 

می گردد، می باشد.«
او می افزاید: »مواد غذایی بی کیفیت و نا سالم به خصوص 
استفاده بیش از حد روغن در به وجود آمدن بیماری های 
قلبی، بلند رفتن شکر، چربی خون، بند شدن وال های قلب 
و غیره نقش عمده دارد، بنابراین باید برای جلوگیری از 
چنین بیماری ها به خورد و خوراک توجه جدی صورت 

گیرد.«
داکتر الفتی می گوید: »هرچند آمار جدید از رقم بیماران 
سکته مغزی وجود ندارد، اما آمار های قبلی نشان می دهد 
که حد اوسط در یک سال حدود دو هزار بیمار سکته 
مغزی در شفاخانه علی آباد مراجعه می کنند و در سطح 
افغانستان تنها یک شفاخانه تخصصی مربوط به عقلی و 

عصبی که چنین بیماران را می پذیرد وجود دارد.«
بامیان،  والیات  از  بیماران  بیشترین  او،  به گفته 
در  پکتیا  و  پروان  بلخ،  دایکندی،  لوگر،  میدان وردک، 

این شفاخانه مراجعه می کنند.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه کشور می گوید که 
به خاطر جلوگیری از فروش غذاهای بی کیفیت و ناسالم 
دست به کار شده اند و تالش می ورزند تا کار های بهتری 

را انجام دهند.
کشور  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی  مایار،  وحیداهلل 
وزارت  محیطی  صحت  ریاست  نظارتی  »تیم  می گوید: 
صحت عامه در همکاری با شهرداری کابل نظارت کامل 
از بازار  دارند؛ زمانی که متوجه می شوند که دکانداری 
آن  این که  ضمن  می رساند،  فروش  به  را  مواد  این گونه 
نیز  دکاندار ها  به  می کنند،  نابود  و  کرده  جمع آوری  را 

اخطار می دهند.«
باالی  تا  دارد  وجود  زیادی  تالش های  او،  به گفته 
نظارت  راهکار هایی کار صورت گیرد که  و  استراتژی 
کامل بر بازار ها وجود داشته باشد و در ضمن در راستای 
مواد  کیفیت  و  تاریخ  به  که  مردمی   برای  آگاهی دهی 

غذایی توجه ندارند، کار جریان دارد.

در  مردم  به گفته  که  کابل  در  مشهور  بازار های  از  یکی 
بوش«  »بازار  می شود،  پیدا  آدم  جان  تا  مرغ  شیر  از  آن 
است. این بازار بزرگ که قبال در جوار ریاست جمهوری 
قوای  به  سازوبرگ  تمام  با  اکنون  داشت،  قرار  کشور 

مرکز کابل انتقال یافته است.
بازار بوش در اوایل به نام هفت ستاره رنگه معروف بود، 
اما بعدا جوان ها به خاطر این که تمام اجناس آن از پایگاه 
این محل جهت فروش  به  هوایی بگرام در شمال کابل 

انتقال پیدا می کند، آن را به نام بازار بوش مسما کردند.
در این محل چندین کوچه پر خم و پیچ وجود دارد که 
دکان های زیادی به چشم می خورد و در آن از لباس های 
نظامی  امریکایی،  تجهیزات  و  لباس ها  تا  لیالمی  گرفته 
به فروش  اقسام مواد غذایی  انواع و  برقی و حتا  وسایل 

می رسد. 
در این بازار روزانه ده ها زن و مرد مصروف خریداری 

مواد مورد نیاز شان اند. 
یکی از بخش های مهم این بازار که بیشترین مشتریان را 

دارا می باشد، بخش مواد غذایی است.
در دکان های مواد غذایی این محل از قوطی های قورمه 
گوشت،  کنسرو های  اقسام  و  انواع  تا  گرفته  بادنجان 
به چشم  لوبیا، نخود  بادنجان رومی،  پنیر، رب  بسته های 

می خورد.
»با  آن که  باشندگان شهر کابل می گوید:  از  نذیره یکی 

با توجه به بی ثباتی اوضاع در شمال افغانستان، حکومت 
در  افغانستان«  »کنفرانس  برگزاری  با  می خواهد  آلمان 
برلین، با شرکای خود راجع به وضعیت افغانستان بحث 
کند. کنترول سه روزه طالبان بر شهر کندز نگرانی ها را 

بیشتر کرده است.
وزیر  الین،  دیر  فون  اوزوال  دویچه وله،  گزارش  به 
ام زونتگ« گفته است که  »بیلد  به روزنامه  آلمان  دفاع 
کنفرانسی را در مورد افغانستان در برلین برگزار می کند، 
او در عین  نکرده است.  را مشخص  تاریخ دقیق آن  اما 
غیرقابل  را  افغانستان  در  ماموریت  ختم  تاریخ  زمان 

پیش بینی خوانده است.
که  است  این  من  »هدف  است:  گفته  آلمان  دفاع  وزیر 
برقرار  را  شریف  مزار  پایگاه  خود  متحدان  با  همراه  ما 
کمک  بسیار  افغانستان  شمال  امنیت  در  که  داریم  نگه 

می کند.«
»من  است:  گفته  روزنامه  این  به  الین  دیر  فون  خانم 
می خواهم کشورهای شریک مان را به برلین دعوت کنم 
تا مشوره کنیم که در سال 2016 چگونه امور را به پیش 

ببریم.«
وزیر دفاع آلمان در مورد حادثه اخیر در کندز با نگرانی 

- جناب آقای گگولی، نظر شما در رابطه به 
حضور نیروهای امریکایی در افغانستان پس 

از سال 2015 چیست؟
- اجازه است اول یک شعر بخوانم؟

- بله بفرمایید.
- بنام خدا

کودک افغانی ام، صلح شعار من است
کشورم افغانستان، خاک و دیار من است

است همین آرزو، رفتن مکتب مرا 
کاغذ و رنگ و قلم، مونس و یار من است

عه عو آآ ببخشید استاد. دیگش یادم نیست. 

- آقای گگولی، افغانستان با آمریکا قرارداد 
امنیتی امضا کرده است. به نظر شما حضور 
نیروها در افغانستان چه تغییراتی در قرارداد 

می آورد؟
- بنام خداوند بخشنده و مهربان

آفتاب قشنگ است، ماهتاب قشنگ است
قرارداد با آمریکا، بی حساب قشنگ است

ستاره ها در آسمان، کنار هم می خوابند
مادر پدر در خانه، خیلی روشن می تابند

نه، ببخشید. اشتباه شد. 
ستاره ها در آسمان، خیلی روشن می تابند

مادر...

چه  شما  فهمیدم  آقا،  است  درست   -
می گویید. یادآوری کنم که برنامه ما زنده 
است و بینندگان عزیز همین حاال شما را در 
پرده های تلویزیون خود می بینند. لطفاً فقط 

اشعار خانوادگی بخوانید. 
- باشد، چشم. 

- خوب، حاال نگفتید نظر شما در رابطه به 
نیروها در کجا  این  نیروها چیست؟  حضور 

حضور خواهند داشت و به چه تعداد؟
- ال الیی ال الیی، زنبورک طالیی 

روزانه در باغ ما، شب ها بگو کجایی؟
اوووو... دیگش چه بود؟

- باغک..
- ها!

باغک ما ندارد، سیب و انار و انگور
اما دارد هزاران، نیروی آمریکایی

بروم؟  بیرون  دفعه  یک  است  اجازه  استاد! 
جیش میکنم، پس میایم.

افراد  شما  زیرلب(  برنامه،  )مجری   -
فراشوتی به حد کافی بر سرنوشت این ملت 

جیش کرده اید. 
- چه گفتید استاد؟

برنامه  مجری  نیستم.  استاد  من  گفتم   -
تلویزیونی هستم. از استدیو که بیرون رفتی، 
شدن  بیرون  وقت  اول.  دروازه  چپ  دست 

آب بریز و دستت را با صابون بشوی. 
- فهمیدم استاد!

گگولی مگولی
 در برنامه شعر

دای چوپانی

در بازار بوش
از شیر مرغ تا جان آدم

برگزاری کنفرانسی توسط آلمان در باره افغانستان

ACKU



  نوروز رجا- بامیان

تخنیکی  سروی  می گویند،  بامیان  والیت  مسوول  مقامات 
کیلومتر سرک بند امیر  کیلومتر سرک دوشی- بامیان و 16   152

آغاز شده است.
فنی  »هیات  گفت:  بامیان  والیت  والی  زهیر،  طاهر  محمد 
ریاست های  و  عامه  فواید  وزارت  از  مرکب  که  تخنیکی  و 
تخنیکی  سروی  می باشند  زراعت  وزارت  کدستر  اراضی 
کیلومتر سرک های دوشی بامیان و سرک بند امیر را آغاز   168

کرده اند.
که قرار است با هزینه بیش  زهیر افزود: »شاهراه دوشی بامیان 
کمک های بانک انکشاف آسیایی  از دوصد میلیون دالر از 
ساخته شود از مسیر دره شکاری والیت های شرقی را از مسیر 

کشور وصل می سازد.« بامیان به غرب 
والی بامیان این شاهراه را دارای اهمیت اقتصادی خوانده 
از  راه  کوتاه ترین  بامیان  دوشی-  »شاهراه  کرد:  عالوه 
والیت های شرق به غرب می باشد، در فصل زمستان بدیل 
که شمال را به جنوب وصل  کوتل سالنگ است  خوبی برای 

می سازد.
به گفته آقای زهیر، ساختن این سرک می تواند مشوق خوبی 
که پایه هایش  کاسا 1000 باشد  جهت پروژه های برق توتاپ و 

از بامیان بگذرد.
کدام  که سران حکومت وحدت ملی هر  این در حالی است 
مرکزی  مناطق  مردم  و  بامیان  باشندگان  به  خود  نوبت  به 
که هزاره جات را از زندان طبیعی نجات  وعده داده بودند 
دوشی-  سرک  ساختن  می گوید،  بامیان  والی  اما  می دهند، 
بامیان دروازه های بیشتری را به روی مردم بامیان باز خواهد 

کرد.
حفظ  جهت  ماشینری  وسایل  سیت  دو  دیگر  طرف  از 

کل  دبیر  مون  کی  بان  الیوم،  رای  خبرگزاری   گزارش  به 
رییس جمهوری  هادی«  منصور  ربه  »عبد  از  ملل  سازمان 
که در راستای اجرای قطعنامه  مستعفی یمن خواسته است 
کنون هیچ توافقی بین  کره شود. تا 2216 با حوثی ها وارد مذا
گفته سخن گوی  هادی و شورشیان صورت نگرفته است، به 
منصور هادی، دولت مستعفی در آینده نزدیک به صورت 

گفت. رسمی به این درخواست پاسخ خواهد 
بان  معاون  الیاسون«  »یان  اخیرا  که  است  حالی  در  این 
کرات بین  کی مون درخصوص آغاز مرحله جدیدی از مذا
کرده بود. شبه نظامیان  طرفین درگیر در یمن ابراز امیدواری 
حوثی یمن اخیرا با ارسال نامه ای به سازمان ملل از موافقت 
در  این  و  دادند  خبر  ملل  سازمان   2216 قطع نامه  با  خود 

دعوت به داوطلبی
ریاست ح م سالنگ ها وزارت فواید عامه به مقدار )400( تن نمک تخنیکی سرک ضرورت دارد.

MOPW/25/NCB شماره دعوت نامه
باز  پروسه داوطلبی  تا در  به عمل می آورد  تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت  از  فواید عامه  وزارت 
که  ک نموده آفرهای سربسته خویش را مطابق شرط نامه به لسان دری  داخلی یک قلم جنس اشترا
در مقابل پرداخت مبلغ )1000( افغانی پول غیرقابل برگشت به دست می آورند طبق قانون و طرزالعمل 
و  شرطنامه  وصول  نمایند  ارایه  کاری  یوم   )21( مدت  الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  بعد  عامه  تدارکات 
آفرها می باشد  که آخرین معیاد ضرب االجل تسلیمی  از ظهر  آفرها الی ساعت ده بجه قبل  تسلیمی 
گرنتی  صورت می گیرد. آفرهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود. تضمین آفر مبلغ )200000( افغانی 

بانکی اخذ می گردد.
کاری و سرمایه می باشد. شرایط اهلیت داشتن جواز، تجربه 

قراردادها.  آمریت  پرزه جات.  و  اجناس  داوطلبی  عمومی  مدیریت  اجناس.  داوطلبی  مدیریت  آدرس 
ک دوم منزل دوم.  ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بال

با احترام
کتر انجنیر احمدشاه »وحید« دا

معین ساختمان و ح م زیربناهای ترانسپورتی

دعوت به داوطلبی
کار و عملیات وزارت فواید عامه به مقدار )40000( لیتر تیل دیزل و مقدار )1000( لیتر تیل پطرول  ریاست 

ضرورت دارد.
MOPW/10/NCB شماره دعوت نامه

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی 
که در مقابل پرداخت  ک نموده آفرهای سربسته خویش را مطابق شرط نامه به لسان دری  دو قلم تیل اشترا
مبلغ )1000( افغانی پول غیرقابل برگشت به دست می آورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه بعد از 
کاری ارایه نمایند وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ده  تاریخ نشر اعالن الی مدت )21( یوم 
که آخرین معیاد ضرب االجل تسلیمی آفرها می باشد صورت می گیرد. آفرهای دیررسیده و  بجه قبل از ظهر 

گرنتی بانکی اخذ می گردد. انترنتی پذیرفته نمی شود. تضمین آفر مبلغ )102500( افغانی 
کاری و سرمایه می باشد. شرایط اهلیت داشتن جواز، تجربه 

قراردادها.  آمریت  پرزه جات.  و  اجناس  داوطلبی  عمومی  مدیریت  اجناس.  داوطلبی  مدیریت  آدرس 
ک دوم منزل دوم.  ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بال

با احترام
کتر انجنیر احمدشاه »وحید« دا

معین ساختمان و ح م زیربناهای ترانسپورتی

جغل اندازی  بامیان،  شده  ساخته  سرک های  مراقبت  و 
فصل  در  والیت  این  سرک های  نگهداشتن  باز  و  سرک ها 

زمستان به ریاست فواید عامه والیت بامیان داده شد.
گفت:  انجنیر محمد انوری، رییس فواید عامه والیت بامیان 
چهارصد  و  یک میلیون  از  بیش  ارزش  به  ماشین ها  »این 
که  کشور جاپان می باشد  کمک های  هزار دالر امریکایی از 
عراده  دو  اسکواتور،  عراده  دو  لودر،  عراده  دو  از  عبارت اند 

گریدر و دو عراده دم ترک.«
حفظ  جهت  در  وسایل  این  »از  کرد:  عالوه  انوری  انجنیر 
موسومی  مراقبت  و  حفظ  سرک ها،  زمستانی  مراقبت  و 
سرک ها، حفظ و مراقبت جاری و دوامدار سرک ها، حفظ و 
مراقبت دورانی و ترمیم سرک ها استفاده خواهد شد، اما این 
که تا هنوز به دلیل نبود امکانات و تجهیزات  در حالی است 

از این سرک ها به صورت الزم مراقبت نشده است.
کشور است  آقای انوری افزود، والیت بامیان سومین والیت 
که در آن تیم عملیاتی ایجاد شده است و ما با رسیدن این 
ایجاد  قانان  کوتل  در  نفره   23 عملیاتی  تیم  یک  وسایل 

که آماده عرضه خدمات 24 ساعته می باشد. کرده ایم 
به گفته رییس فواید عامه بامیان: »پیش از این در سراسر این 
کی به مبلغ حدود  کیلومتر سرک جهت برف پا والیت 374 
20 میلیون افغانی به شرکت های قراردادی داده می شد، اما با 
تجهیز شدن ریاست فواید عامه در فصل زمستان برف بیشتر 
که از این  ک خواهد شد  این سرک ها توسط این ریاست پا

بایت یک مقدار هزینه به خزانه دولت پس انداز می شود.
در  که  است  کشور  کوهستانی  والیت های  از  یکی  بامیان 
کوتل های  فصل زمستان به اثر برف و بارش بیشتر سرک ها و 

آن به روی وسایط نقلیه و مسافری مسدود می ماند.

که عربستان با پذیرش این قطع نامه مخالفت  حالی است 
کرده است.

کار مقدماتی شاهراه دوشی- بامیان آغاز شد

بان کی مون خواستار پایان تنش ها در یمن شد
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لمان برای حل مساله پناهجویان وارد ترکیه شد صدر اعظم آ

صدها فعال صلح اسراییلی 
و فلسطینی در بیت المقدس 

کردند راهپیمایی 

کشورشان را ترک می کنند جوانان فرانسه 

وسیه نمی خواهد اسد را در قدرت نگه دارد  ر

عملیات سنگین ارتش سوریه 
برای بازپس گیری حلب 

انتخابات پارلمانی در 
سویس برگزار شد

میزان   26 یک شنبه  روز  صبح  آلمان،  اعظم  صدر  مرکل،  آنگال 
کشور بر سر حل مساله پناهجویان  وارد ترکیه شد تا با سران این 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مرکل در این  کند. به  گفت و گو 
کمک به دولت ترکیه  سفر طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای 

کشور را مطرح می کند. در ارایه خدمات به پناهجویان این 
به  را  مالی  کمک های  بسته  اروپا  اتحادیه  طرح  این  اساس  بر 
تا  داد  خواهد  ترکیه  دولت  به  یورو  میلیارد   ۳ کم  دست  ارزش 
کشور  این  پناهجو در  میلیون  از دو  بهبود وضعیت بیش  صرف 
بسته،  این  دریافت  قبال  در  شد  خواهد  موظف  نیز  ترکیه  کند. 
نیز  و  درمانی  بیمه های  و  اشتغال  حق  قانونی،  اقامت  امکان 
متعهد  نیز  اروپا  اتحادیه  آورد.  فراهم  را  پناهجویان  شهروندی 

فلسطینیان  و  اسراییلی ها  بین  گیری خشونت ها  اوج  با  همزمان 
کرانه باختری، صدها فعال صلح اسراییلی و فلسطینی روز  در 
شنبه 25 میزان در یک راهپیمایی در خیابان های بیت المقدس 
می  شعار  راهپیمایی  این  در  کنندگان  شرکت  کردند.  شرکت 
دادند: »یهودیان و اعراب تن به دشمنی با یکدیگر نمی دهند.« 
شمال  در  حیفا  شهر  از  معلم  و  اجتماعی  فعال  ولتمن،  یوری 
کنندگان در این راهپیمایی بود. او می  اسراییل یکی از شرکت 
اعراب،  و  یهودیان  که  تا نشان دهیم  آمدیم  اینجا  به  »ما  گوید: 
کنار یکدیگر بایستند و  اسراییلی ها و فلسطینیان می توانند در 
صلح  برای  سیاستی  کنند:  حرکت  متفاوت  سیاستی  جهت  در 
به  بخشیدن  شدت  سیاست  جای  به  ملت  دو  هر  استقالل  و 
که دولت نتانیاهو در حال انجام  گسترش شهرک ها  اشغالگری و 

آن است.«
از  برخی  اما  کنندگان  شرکت  آمیز  صلح  شعارهای  رغم  به 
با این راهپیمایی و شعارهای آن مخالفت  شهروندان اسراییلی 
دادن  قرار  خطاب  مورد  با  اسراییلی  شهروند  یک  کردند.  می 
کننده در این راهپیمایی، آنها را به ساده  اسراییلی های شرکت 

کرد. لوحی متهم  می 

گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام های احصاییه فرانسه ادعا  به 
تعداد  به  ساالنه،   2013 الی   2006 سال های  بین  که  کرده اند 
کرده اند.  کشور شان  را ترک  140 الی 200  هزار جوان فرانسوی  
سال   29 الی   18 سنین  بین  جوانان  این  درصد   80 حدود 
کانادا و امریکا  کشور های استرالیا،  می باشند. این جوانان به 

می روند.
جهانی  پدیده  یک  به  حاضر  حال  در  مهاجرت  گرچند 
از مدت ها به  و این موضوع در میان جوانان  بدل شده است 
متفاوت  موضوع  این  فرانسه  در  اما  می شود،  دیده  این طرف 
و  زبانی  مهارت های  بهتر،  زندگی  به  خوب  دسترسی  است. 
که باعث رفتن فرانسوی ها  بورسیه های تحصیلی از عواملی اند 
بین المللی  رییس  کریستوف  جان  است.  شده  کشورشان  از 
در  اقتصادی  بد  وضعیت  می گوید،  فرانسه  مهاجرت  اداره 
فرانسه، تکس بلند و افزایش بی کاری از فکتور های مهاجرت 

جوانان فرانسه می باشد.
استرالیا  در  کنون  ا او  است،  فرانسه  شهروند  یک  جسیکا 
ایرلند  در  بیاید  استرالیا  به  این که  از  قبل  می کند، وی  زندگی 

گوید هدف ارتش روسیه در سوریه  نخست وزیر روسیه می 
کند و داعش را شکست دهد،  که از منافع ملی دقاع  این است 
که بشار اسد را در قدرت نگاه دارد. دیمیتری مدودف  نه این 
کانال تلویزیونی روسیا  روز شنبه 25 میزان در مصاحبه ای با
نیست  مهم  روسیه  برای  نباشد،  داعش  که  زمانی  تا  گفت 
کند، فقط »باید دولتی  کسی در آینده سوریه را هدایت  چه 

متمدن و مشروع باشد.«
کشورهای  گفت امریکا و  گزارش صدای امریکا، مدودف  به 
جمعه،  روز  کنند.  بحث  سیاسی  مسایل  باره  در  باید  دیگر 
او در مصاحبه دیگری با تلویزیون دولتی روسیه از امریکا به 
کرد،  گو با روسیه و سوریه انتقاد  گفت و  دلیل خودداری از 
گفت موثریت حمالت  موضع واشنگتن را »ابلهانه« نامید و 

هوایی ایتالف به رهبری امریکا تقریبا صفر بوده است.
نیروی  گفت  بیانیه ای  در  روسیه  دفاع  وزارت  شنبه،  روز 

هوایی  باحمایت های  سوریه  ارتش  نیروهای 
بازپس  منظور  به  را  ای  تازه  عملیات  روسیه، 

کردند. گیری شهر حلب آغاز 
شبه  مواضع  روسیه  جنگنده های  هم چنین 
جمهوری  رییس  اسد،  بشار  مخالف  نظامیان 
 3۵ فاصله  در  حلب،  شهر  نزدیکی  در  سوریه 
دادند.  قرار  هدف  مورد  را  ترکیه  مرز  کیلومتری 
از  و  سوریه  شهرهای  بزرگ ترین  از  یکی  حلب 
از  که  است  کشور  این  اقتصادی  قطب های 
آغاز درگیری های داخلی در سوریه دچار  زمان 
کنان  از سا و بسیاری  گسترده شده  خرابی های 

آن آواره شده اند.
با  تازگی  به  اسد،  بشار  ارتش  نیروهای 
گسترده ای  حمایت های هوایی روسیه حمالت 
گروه های  دیگر  و  داعش  گروه  مواضع  علیه  را 
آغاز  سوریه  مختلف  مناطق  در  مخالف 

کرده اند.
رژیم بشار اسد،  حمالت هوایی روسیه، متحد 
بدنبال  را  غربی  کشورهای  شدید  انتقادات 
هدف  به  را  روسیه  کشورها،  این  داشت. 
میانه رو  نیروهای شبه نظامی مخالف  قراردادن 
سوریه  ارتش  پیشروی  به  کمک  و  اسد  بشار 

کنند. متهم می 
روز  که  کنش  وا ترین  تازه  در  سوریه  ارتش 
کرد بیش از ۴۵0 مورد  جمعه منتشر شد، اعالم 
از  را  سوریه  ک  خا در  "تروریست ها"  مواضع  از 
زمان آغاز عملیات هوایی در سوریه در پایان ماه 

سپتامبر مورد حمله قرار داده است.

با  میزان   26 یک شنبه  روز  سویسی  شهروندان 
 4 مدت  برای  نظر  مورد  حزب  انتخاب  هدف 
کردند.  شرکت  پارلمانی  انتخابات  در  سال، 
های  حوزه  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
بوده  باز  شب  یک شنبه  نیمه های  تا  گیری  رای 
است. آرا از طریق انترنت و یا پست الکترونیکی 

دریافت می شد.
شرکت  حزب   11 مجموع  در  انتخابات  این  در 
انتخابات حزب  این  در  رقبا  می کنند. مهم ترین 
سوسیال دموکرات ها   ، سوییس  مردم  راستگرای 
و  لیبرال  حزب  همراه  به  آزاد  دموکراتیک  و 
پیشبنی های  بر  بنا  است.  دموکرات مسیحی 
حزب  که  می رود  انتظار  گرفته،  صورت 
راستگرای مردم سوییس حدود 29 درصد از آرا 
را به دست آورد و سوسیال دموکرات ها هم 18.4 
درصد آرا را به خود اختصاص دهد.  از 8 میلیون 
شرایط  واجد  نفر  میلیون   5.2 سوییسی، حدود 

شرکت در انتخابات هستند.

کند و به  گذرنامه برای شهروندان ترکیه را تسهیل  می شود صدور 
کرات ورود ترکیه به اتحادیه اروپا سرعت بخشد. مذا

عضو  کشورهای  از  برخی  سوی  از  مالی  کمک های  بسته  طرح 
بیشتر  پناهجویان  ورود  از  جلوگیری  هدف  با  اروپا  اتحادیه 
مخالف  طرح  این  با  فرانسه  است.  شده  ارایه  اروپا  به  ترکیه  از 
می گوید  فرانسه  جمهوری  رییس  اوالند،  فرانسوا  است.  کرده 
برای  ترکیه  بودن  »ناامن  طرح  این  با  کشور  این  مخالفت  دلیل 
پناهجویان« است. سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای 
که پناهجویان  این بسته پیشنهادی را »نادیده انگاشتن مسایلی 

کرد. در ترکیه با آن روبه رو هستند« توصیف 
عراق  سوریه،  افغانستان،  ایران،  از  پناهجو  میلیون  دو  از  بیش 

کرد به فرانسه  و آلمان زندگی می کرد. او در سال 2008 تالش 
دریافت  به  موفق  مالی  بحران  و  بی کاری  دلیل  به  اما  برگردد 
وظیفه در فرانسه نشد. درحال حاضر او تصمیم ندارد استرالیا 
کند. که دارد ترک  را به دلیل امکانات زندگی و مکان مناسب 

بیرون  در  فرانسوی  میلیون   2 حدود  که  حالیست  در  این 
نفوس  درصد   2.6 جعیت  این  می کنند.  زندگی  فرانسه  از 
 4.6 آلمان  در  آمار  این  البته  می دهد.  تشکیل  را  این کشور 
گزارش خبرگزاری  درصد و در بریتانیا 6.7 درصد می باشد. به 
گفته اند، تا سال 2015 این رقم را به  فرانسه، مقامات فرانسوی 

کاهش خواهند داد. 1.1 درصد 

 ۴۹ سوریه  در  حمله   ۳۶ در  گذشته،  ساعت   ۲۴ در  هوایی 
هدف داعش در مناطق حما، ادلب، الذقیه، دمشق و حلب 
کرد  اعالم  گون  پنتا میان،  این  در  است.  کوبیده  درهم  را 
گروه  به دو حمله هوایی علیه هدف های  ایتالف  نیروهای 
داعش در سوریه، و ۱۹ حمله در عراق ، با هماهنگی دولت 

عراق، دست زدند.

که منتظر  ترکیه زندگی می کنند  آفریقا به طور موقت در  و شمال 
پناهندگان  کمیساریای عالی  از طریق  امن  کشورهای  به  انتقال 
کمک  هرگونه  دریافت  از  پناهجویان  این  هستند.  ملل  سازمان 

مالی و قضایی و حقوق شهروندی در ترکیه محروم اند.
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