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وزنامه نگاران به سارنوالی از  صدور فرمان های غیرقانونی برای ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلف های رسانه ای و ارسال دوسیه های ر
ود. در زمان آقای رهین حداقل دو بار صندوق حمایت از خبرنگاران ایجاد و مبالغی نیز از تاجران  کارنامه های این وزیران به شمار می ر

کشور برای این صندوق دریافت شد، اما کسی نمی داند که آقای رهین کلید این صندوق را به دست چه کسی سپرده است.
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او که با پاهایش نستعلیق می نوشت 
آواره شد
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آیا می دانید بر مراجعین روزانه وزارت تان 

چه می گذرد؟
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زنگ اول


دشت  کشور  امنیتی  نیروهای  که  شد  اعالم  دیروز 
از  یکی  ارچی  دشت  کرده اند.  تصرف  را  ارچی 
بود. تصرف  پایگاه های مهم طالبان در والیت کندز 
امنیتی،  نیروهای  که  می دهد  نشان  ارچی  دشت 
حاال  دارند.  کندز  والیت  در  خوبی  دست آورهای 
نیاز است که عملیات بر ضد طالبان در والیت کندز، 
هم  گذشته  در  یاید.  ادامه  شدت  و  سرعت  همین  با 
راه  به  بغالن  و  کندز  در  طالبان  علیه  عملیات هایی 
انداخته شد، اما بر مبنای مالحظات بی بنیاد سیاسی، 
عملیاتی  شد.  متوقف  راه  نیمه  در  را  عملیات ها  این 
که اکنون در کندز جریان دارد، باید ادامه یابد. هیچ 
نشود.  کندز  در  عملیات  دوام  مانع  باید  مالحظه ای 
و  بروند  چهاردره  قلب  تا  باید  ما  امنیتی  نیروهای 

آخرین پایگاه های طالبان را در آن جا تصفیه کنند. 
نمی تواند  دولت  که  می کنند  تصور  غلط  به  عده ای 
دست وپا  خودش  برای  محلی  متحد  چهاردره  در 
کند. دولت توانایی و ظرفیت آن را دارد تا در دشت 
خودش  برای  مرکزی  بغالن  و  چهاردره  ارچی، 
افغانستان  دولت  وقتی  کند.  محلی دست وپا  متحدان 
می تواند در سنگ حصار والیت قندهار متحد محلی 
طوری  این  نتواند؟  چهاردره  در  چرا  باشد،  داشته 
بیشتر مردم چهاردره طرفدار طالبان  که  نیست  هم 
کردن  زندانی  مکتب سوزی،  با  طالبان  هویت  باشند. 
دینی  افراط گرایی  و  بی سوادی  فقر،  خانه،  در  زنان 

گره خورده است.
نمی خواهند  افغانستان  مردم  از  بخشی  هیچ 
فقر،  زن ستیزی،  مکتب سوزی،  با  هویت شان 
بی سوادی و افراط گرایی دینی گره بخورد. بر همین 
مبنا گفته می توانیم که حکومت می تواند در چهاردره 
متحد داشته باشد. واقعیت دیگر این است که کندز با 
پاکستان اتصال جغرافیایی ندارد. این امر عرصه را بر 
طالبان تنگ می سازد. وقتی طالبان اتصال جغرافیایی 
با پایگاه های اصلی شان نداشته باشند، نمی توانند در 
روستا های کندز، دوام بیاورند. این که طالبان تاکنون 
مقام های  بی کفایتی  علتش  آورده اند،  دوام  کندز  در 

محلی بوده است. 
عملیات نیروهای امنیتی باید در کندز متوقف نماند. 
اردو و پولیس ملی کشور، باید در بدخشان و تخار 
از  بدخشان  وردوج  دره های  باید  کنند.  عملیات  هم 
تخار  در  آن  بر  بیرون شود. عالوه  طالبان  کنترول 
در  شود.  وارد  طالبان  به  کوبنده  ضربات  باید  هم 
در  هم  مردمی  نیروهای  ملی،  پولیس  و  اردو  کنار 
آن والیت به  نفع دولت عمل می کنند. دولت باید از 
طالبان  سرکوب  برای  مردمی  نیروهای  ظرفیت های 

در شمال استفاده کند. 
اگر استفاده معقول از ظرفیت ها صورت بگیرد، طالبان 
اتصال جغرافیایی  آنان  نمی شوند.  تقویت  در شمال 
آسیای  کشورهای  ندارند.  اصلی شان  پایگاه های  به 
میانه از آنان استقبال نمی کنند و مردم محل هم آنان 
را نمی خواهند. عامل عمده حضور طالبان در شمال، 
در  نحوی  به  دولت  ضعف  اگر  است.  دولت  ضعف 
شمال جبران شود، طالبان نمی توانند در آن جا دوام 
که  می شود  جبران  وقتی  هم  دولت  بیاورند. ضعف 
سران حکومت و فرماندهان نیروهای امنیتی بتوانند 
از منابع، استفاده بهینه کنند و ظرفیت های محلی را 

به نفع خود به کار بیندازند. 
فرماندهان  که ظرفیت های  دهد  اجازه  نباید  حکومت 
به مصرف  دولت  نهاد  زیان  به  پیشین،  متحد  جبهه 
به  این ظرفیت ها  از  که  کند  باید کاری  برسد. دولت 
نفع تحکیم ثبات، سرکوب طالبان و تقویت نهاد های 

امنیتی استفاده شود. 

عملیات در کندز باید دوام کند
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کشور،  رسانه  دو  علیه  طالبان  تهدید 
اخبار  سرخط  در  را  افغانستان  رسانه های 
قرار داد. نهاد های خبرنگاری گردهم آمدند 
اعالم حمایت  دو رسانه  این  از  و یک صدا 
کردند. رییس جمهور، رییس اجرایی، رییس 
نیز  نهاد های مدنی  و  امنیت  مجلس، شورای 
یک صدا از آزادی بیان و رسانه های جمعی 
رسانه ها  به  حکومت  توجه  کردند.  حمایت 
اهمیت  از  جمعی  رسانه های  که  داد  نشان 
خاص برخوردار اند. در این میان اما صدای 
وزیر اطالعات و فرهنگ به عنوان متولی امور 

رسانه های کشور هنوز هم خاموش است. 
و  اطالعات  وزارت  که  می رفت  انتظار 
فرهنگ در این مساله پیشگام شده و شخصا 
با حضور در دفاتر دو رسانه حمایت خود را 
اعالم  رسانه ها  فعالیت های  و  بیان  آزادی  از 
از  پس  فرهنگ  اطالعات  وزیر  می کرد. 
کسب رای اعتماد، راه وزیران قبلی اطالعات 
قبلی  وزیران  است.  داده  ادامه  را  فرهنگ  و 
گرفته  خرم  کریم  از  فرهنگ  و  اطالعات 
بلند  دیوار  همگی  رهین  مخدوم  سید  تا 
وزارت  این  و  رسانه ها  میان  را  بی اعتمادی 
کاری شان  مدت  در  وزیران  این  کردند.  بنا 
نه تنها به رفع مشکل رسانه ها نپرداختند، بلکه 
برابر  در  مشکل  از  بخشی  به عنوان  خودشان 

فعالیت های رسانه ای اظهار وجود کردند. 
ایجاد  برای  غیرقانونی  فرمان های  صدور 
کمیسیون رسیدگی به تخلف های رسانه ای و 
ارسال دوسیه های روزنامه نگاران به سارنوالی 
به شمار می رود.  این وزیران  از کارنامه های 
در زمان آقای رهین حداقل دو بار صندوق 
از  نیز  ایجاد و مبالغی  از خبرنگاران  حمایت 
دریافت  صندوق  این  برای  کشور  تاجران 
شد، اما کسی نمی داند که آقای رهین کلید 
سپرده  کسی  چه  دست  به  را  صندوق  این 
است. ایجاد شهرک قلم برای خبرنگاران نیز 
در طول 13 سال از سوی رهین مطرح شد، 
اما تا هنوز کسی نمی داند که این شهرک در 

کدام بخش شهر موقعیت دارد. 
وزیران فرهنگ در طول 14 سال نه وضعیت 
نه در  بهبود بخشیدند و  را  رسانه های دولتی 
و  رسانه های خصوصی  با  هماهنگی  راستای 
تطبیق قانون رسانه های همگانی کاری انجام 
با  دادند. اکنون رسانه های کشور از یک سو 
با  دیگر  سوی  از  و  مواجه اند  طالبان  تهدید 
وزارت  گریبان اند.  به  دست  مالی  مشکالت 
نشست های  سلسله  باید  فرهنگ  و  اطالعات 
مشورتی را برای بهبود کار رسانه ای، تطبیق 
و  امنیتی  تهدیدات  بررسی  رسانه ها،  قانون 
مشکالت مالی با مدیران رسانه ها داشته باشد. 
این  سوی  از  هیچ گاهی  حال  تا  متاسفانه  اما 
کاری  مشکل  همه  این  حل  برای  وزارت 
رفتن  با  که  می رفت  امید  است.  نشده  انجام 
چهره  یک  به حیث  مصطفوی  مژگان  خانم 
با مشکالت رسانه ها  مطرح رسانه ای و آشنا 
وزارت  ظاهرا  اما  شود،  برداشته  گام هایی 
برای کار  اراده ای  هیچ  فرهنگ  و  اطالعات 
در این بخش ها ندارد. نگاه ضعیف حکومت 
سبب  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  به  افغانستان  در 
وزارت  برای  چهره ها  ضعیف ترین  تا  شده 
ثمره  که  شود  کاندیدا  فرهنگ  و  اطالعات 

تلخ آن را همین حاال مشاهده می کنیم.

جهانی خاموش است

نگرانی  های امنیتی ده ها باب مکتب را در فراه به تعطیلی کشاند

اکماالت پولیس محلی سرقت می شود 

حادثه کندز تفاوت میان نیروهای امنیتی و شورشیان را برای رییس جمهور 
روشن ساخت

والیت  معارف  ریاست  مسووالن 
می گویند  کشور  غرب  در  فراه 
همه ی  شدن  مسدود  کنار  در  که 
مکاتب در ولسوالی های شیب کوه، 
این  مرکز  قلعه  کاه، در  و  پشت رود 
دلیل  به  مکتب  باب   20 نیز  والیت 
نگرانی های امنیتی به روی شاگردان 

بسته شده اند.
کشور  ناامن  مناطق  در  مکاتب 
مواجه  امنیتی  مشکالت  با  همواره 
فراه  والیت  در  بار  این  و  بوده اند 
پنج  در  همچنین  و  ولسوالی  سه  در 
مکاتب  والیت،  مرکز  کیلومتری 
دخترانه و پسرانه به دلیل نگرانی های 

امنیتی مسدود شده اند.
صابر  محمد  دویچه وله،  گزارش  به 
فراه  والیت  معارف  رییس  فاروقی 
مکتب  باب   20 »دیروز  است:  گفته 
در مرکز والیت فراه و همچنان همه 
کوه،  شیب  ولسوالی  سه  مکاتب 
شدند.  بسته  رود  پشت  و  قلعه کاه 

حمایت های  محلی  پولیس  نیروهای 
لوجستیکی و اکماالت خود را یا به 
موقع دریافت نمی کنند و یا این منابع 
نیروهای  سایر  به  موارد  بسیاری  در 

پولیس توزیع می شود.
متحده  ایاالت  ویژه  مفتش  اداره سر 
این  بیان  با  سیگار  یا  افغانستان  برای 
مطلب می گوید که در برخی موارد 
برای  اکماالت  و  لوژیستکی  منابع 
قرار  سرقت  مورد  محلی  پولیس 
بسیار  آن  کیفیت  هم  یا  و  می گیرد 

پایین است.
به نقل از صدای امریکا، در گزارش 
موجودیت  به  هم چنین  سیگار  اخیر 
نیروهای  حاضری  در  بی نظمی ها 
است.  شده  اشاره  محلی  پولیس 
کنترول  عدم  که  می گوید  سیگار 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
حادثه  که  می گوید  کشور،  جمهور 
تفاوت  که  داد  نشان  کندز  والیت 
امنیتی و شورشیان در  نیروهای  میان 

چیست.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 
پنجشنبه،  روز  را  مطلب  این  غنی 
به  که  مراسمی  در  عقرب،  هشتم 
شماری  از  ستایش  و  تقدیر  منظور 
در  کندز  والیت  پولیس  افسران  از 
ارگ ریاست جمهوری برگزار شده 

بود بیان کرده است.
از  قدردانی  ابراز  با  اشرف غنی 
امنیتی  نیروهای  زحمات  و  فعالیت 
والیت  حادثه  از  »بعد  است:  گفته 

در عین زمان، نگرانی های زیادی از 
جوین  و  الش  ولسوالی  در  مکاتب 

وجود دارد.«
رییس معارف والیت فراه افزود که 
در نظر دارند تا چهار باب مکتب را 

در مرکز دوباره باز کنند.
این والیت می گوید  معارف  رییس 
نامبرده، معلمان  که در سه ولسوالی 
و  مختلف  به طرق  آموزان  دانش  و 
نامه ها  شب  پخش  توسط  هم چنین 

اداری  نیروها زمینه ساز فساد  این  بر 
می شود.

رییس  احمدزی،  علی شاه  جنرال 
برخی  این که  ضمن  محلی  پولیس 
تحت  نیروهای  در  مشکالت  این  از 
که  می گوید  اما  می پذیرد  را  امرش 
از مدت شش ماه به این سو تغییرات 
پولیس  تشکیالت  در  گسترده ای 
آن  نتیجه  در  که  شده  ایجاد  محلی 
این  مشکالت  از  صد  در   ۸۵ حدود 

نیروها حل گردیده است.
»از  است:  گفته  احمدزی  آقای 
محلی  پولیس  لوژستیکی  اکماالت 
صورت  سرقت  مورد  هیچ گاهی 
در  مشکالتی  اما  است،  نگرفته 
دارد.  اکماالت وجود  انتقال  قسمت 
کوهستانی بودن برخی مناطق و عدم 

تا  شده  سبب  کافی  هوایی  امکانات 
در برخی موارد اکماالت لوژستیکی 

بطی تر به پولیس محلی برسد.«
امنیتی  نیروی  یک  محلی  پولیس 
امنیت  تامین  بخاطر  که  است  موقتی 
روستاها و ولسوالی هایی که با میزان 
می باشد،  روبرو  طالبان  تهدید  بلند 
در  نیروها  این  است.  شده  ایجاد 
چوکات وزارت داخله فعالیت کرده 
محل  مردم  میان  از  آن  اعضای  و 

استخدام می شود.
مناطق  بسیاری  در  محلی  پولیس 
طالبان  نفوذ  گسترش  از  تا  توانسته 
از  عملکرد خوبی  و  کند  جلوگیری 
خود نشان بدهد. اما در برخی مناطق 
دیگر، عملکرد این نیروها جنجال بر 

انگیز بوده است.

تفاوت  که  دادید  نشان  شما  کندز 
میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 
با باغیان در چیست.« رییس جمهور 
تخریب  «باغیان  می افزاید:   هم چنین 
پاسداری  و  حراست  شما  کردند، 
ساختند  آواره  را  مردم  آنها  کردید، 
اما شما زمینه برگشت شان را فراهم 
ساختید و باالخره آنان فضای تهدید 
و رعب را ایجاد کردند و شما فضای 
اطمینان و ثبات را به وجود آوردید.«
به  خطاب  همچنین  اشرف غنی 
امنیتی گفته که آنان تحت  نیروهای 
قرار  وی  جدی  پشتیبانی  و  حمایت 

دارند.
مراسم  این  در  غنی  جمهور  رییس 
کارهای  کسانی که  به  نسبت 

این  به  که  شده  مرگ  به  تهدید 
از درس خواندن  ده ها شاگرد  دلیل 

محروم شده اند.
طالبان مسوولیت مسدود  البته گروه 
فراه  والیت  در  را  مکاتب  ساختن 
نظر  به  اما  است.  نگرفته  بردوش 
جانب  از  تهدیدها  که  رسد  می 
گروه  یا  و  گروه  این  جنگجویان 
آموزش  مخالف  که  باشد  داعش 

دختران هستند.

داده  هشدار  نیز  می کنند  غیرقانونی 
قانون  خالف  که  کسانی   می گوید 
قرار  مجازات  مورد  کنند  عمل 
خواهند گرفت. آقای غنی می گوید: 
باید  نیست  قانون  فوق  کس  »هیچ 
به  که  بگویم  واضح  طور  به  را  این 
داده  سزا  غیرقانونی  اعمال  مرتکبین 
همچنین  جمهور  رییس  می شود.« 
می  افزاید: »مردم ما و نیروهای امنیتی 
وظایف  اجرای  در  که  بدانند  باید 
قانونی هر فرد مملکت به شمول من، 

تحت امر قانون قرار داریم.«
اشرف غنی در این مراسم به شماری 
دفتر  گفته  به  که  پولیس  افسران  از 
ریاست جمهوری از خود در راستای 
در  صلح  تامین  و  تروریزم  با  مبارزه 
والیت کندز شجاعت نشان داده اند، 

مدال داده است.
میزان  ششم  تاریخ  به  کندز  شهر 
سقوط  طالبان  گروه  بدست  گذشته 
روز  سه  برای  که  شهر  این  کرد. 
طالبان  جنگجویان  کنترول  تحت 
ریاست  دفتر  به گفته ی  قرار داشت، 
ملی  نهادهای  دیگر  و  جمهوری 
جنایت های  شهر  این  در  کشور 
تروریستی  گروه  این  توسط  زیادی 

صورت گرفت.

شهریار

ACKU
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وسیه به افغانستان پای ر
باز می شود؟

آواره شد
او که با پاهایش نستعلیق می نوشت 

ناامنی ها  افزایش  با  همزمان  کابل:  8صبح، 
دولت  خواست  در  و  کشور  شمالی  والیات  در 
سنگین  تجهیزات  کردن  فراهم  برای  روسیه  از 
از  برخی  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  به  نظامی 
که با توجه به حضور  گاهان سیاسی می گویند  آ
نبرد  وارد  روسیه  افغانستان،  در  امریکا  و  ناتو 
درخواست  به  اما  نشده  افغانستان  در  نظامی 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  برای  افغانستان  دولت 

جواب مثبت خواهد داد.
گسترش ناامنی ها در افغانستان به ویژه در والیات 
روسیه  و  افغانستان  دولت های  کشور،  شمالی 
روسیه  از  دولتی  مقام های  و  ساخته  نگران  را 
به  تهدیدها  این  با  مقابله  برای  تا  خواسته اند 
سنگین  تجهیزات  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

کند. کمک  نظامی 
روسیه  از  نظامی  کمک  درخواست  هرچند 
دولت  اما  بود،  گرفته  صورت  قبل  مدت ها 

همین  به  و  کرده  کید  تا خود  درخواست  به  افغانستان 
این  از  فرستاد. پیش  به مسکو  نیز  را  هیاتی  اخیرا  منظور 
به  نیز  رییس جمهور  معاون  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
نظامی  کمک  درخواست  کشور  آن  از  و  رفته  روسیه 

دورش  بودند  خواسته  داشت.  پرفرازونشیبی  زندگی 
رقم  چگونه  او  آینده  نمی دانست  هیچ کسی  بیندازند. 
و  می ریخت  اشک  او  حال  به  مادرش  است.  خورده 
درس  ِدلت!  می گفت:  کرده  ُچق  ُچق  نیز  آموزگارش 
که فارغ شوی من تو را در صنف  می خوانی یا نه، از این جا 

اول هم معلم نمی گیرم.
داشت  دوست  کرد  شرکت  کانکور  آزمون  در  زمانی که 
نمره   298 گرفتن  با  اما  بخواند،  درس  حقوق  رشته  در 
کوشش  شد.  کامیاب  مرکز  دانشگاه  جامعه شناسی  در 
بود،  بی فایده  تالشش  ولی  شود  تبدیل  حقوق  به  کرد 
رییسان  نه  و  عالی  تحصیالت  وزیر  نه  هیچ کسی،  چون 
سخنانش  به  نخواست  هم  دقیقه  دو  برای  دانشکده ها 

گوش دهند.
دانشگاه  دانشکده حقوق  از  آرزو  و  امید  با صدها  او  اما، 
گوهرشاد فارغ التحصیل شد، درس را در زادگاهش از لیسه 
کرد تا صنف هفتم در همان لیسه درس  گلزار آغاز  دهمرد 

مجلس  پیش  هفته  دو  به  نزدیک  هم چنین  بود.  کرده 
کمک های  که هیاتی را به منظور  گفته بود  نمایندگان هم 

کشور می فرستد. نظامی روسیه به آن 
در  روسیه  سفیر  مانتیتسکی،  الکساندر  همین حال،  در 

خواند، بعد به سنگ ماشه رفت و دوره ثانوی 
کرد.  را در لیسه عبدالغفور سلطانی سپری 

کنگفوتوا، خطاطی و  همیشه ورزش می کرد. به 
کامپوتر  کارش را با  رسامی زیاد عالقه داشت. 
بود  مسلط  انگلیسی  زبان  به  می داد،  انجام 
زمانی که  می نوشت،  نستعلیق  پاهایش  با  و 
و  فلسفه  رشته  هشتم  سمستر  دانشجوی 
دارالوکاله  بود،  کابل  دانشگاه  جامعه شناسی 

گذاشت. شخصی اش را نیز اساس 
و  زراعت پیشه  مرد  محمدجمعه،  پدرش 
کمک  را  او  نمی توانست  که  بود  تهی دستی 
آشیانه  در  را  سال  شش  حبیب اهلل  اما،  کند، 
موسسه  تربیت  و  تعلیم  تحت  جاغوری  سمر 
گذراند. عبدالرووف نوید، رییس آن موسسه برایش  شهدا 
را  انسان  مجبورت  و  نیازمندی  هدف،  داشتن  می گفت: 
ق می سازد، افسوس خوردن مشکلی را حل نمی کند،  خالاّ

گر بخواهی! توانا می شوی، ا
کنون تحت  گذاشته بود و تا حبیب اهلل نیز تخلصش را نوید 
گرفت  تصمیم  اما  داشت،  قرار  شهدا  موسسه  حمایت 
وقت  بروم،  باید  می گفت:  او  شود.  مستقل  باید  دیگر  که 
بازدهی اندوخته هایم رسیده است. به همین منظور با وزیر 
عدلیه  وزارت  معینان  کرد،  صحبت  اجتماعی  امور  و  کار 
در  و  کرد  پر  فورم  دولتی  ادارات  ریاست های  در  رادید، 

موسسات غیردولتی مصاحبه داد.
معیوبش  دستان  که  بود  معلولین  و  شهدا  وزارت  نه  اما 
جدول  از  را  او  نام  که  بود  عدلیه  وزارت  نه  بگیرد،  را 
حقوقی  مساعدت های  و  مدافع  وکالی  کامیاب شدگان 
که واسطه اش  کدام وزارت بود  کایش در  کا خط نزند، نه 
کار  که برایش  کدام رهبر بود  شود، نه او، برادر زن چهارم 

جنرال  و  پارلمان  وکیل  کدام  خواهرزاده  نه  و  می کرد  پیدا 
وزارت دفاع.

او مایوسانه می پرسید: »چرا استخدام نمی شوم؟ معلولیت 
قاطعیت  و  اراده  که  است  کسی  ناتوان  نیست؛  ناتوانی 
کار نداشته باشد، من آنچه را می خواهم  برای انجام یک 
هنوز  تا  طوری که  می آورم،  به دست  تالش  و  پشت کار  با 

به دست آورده ام.« 
را  او  را درک نکرد و صدای  او  کسی احساس  وقتی هیچ 
وضعیت  این  به  ناُامیدی،  با  کشید  آه  دل  تِه  از  نشنید، 
تحصیل کرده  و  جوان  هزاران  مثل  و  فرستاد  نفرین  منفور، 
بی واسطه و بی پناه این وطن، ره آوارگی و غربت را پیش 

کند. گرفت؛ تا درد آوارگی و غربت را نیز تجربه 
دشواری هایی  چه  با  مسیر  این  در  که  نیست  معلوم  اما 
گر پولیس های مرزِی ایران- ترکیه، او  مواجه خواهد شد. ا
کرد؛ چون  را با سیلی بزند، چطور از خودش دفاع خواهد 
کنون  تا طفولیت  دوره  همان  از  و  ندارد  دفاع  برای  دستی 
گر او  کند، ا هیچ گاهی نتوانسته بود از دست هایش استفاده 
پا  کشتی های مسافربری، زیر  در میان موترهای قاچاقی و 

شود چگونه خود را از ِله شدن نجات خواهد داد؟
بر  که  آنچه  از  ببندد  بار سفر  آن که  از  قبل  نوید  حبیب اهلل 
گفت: »در یک موسسه غیر دولتی به حیث  گذشته بود  او 
متوجه  امتحان  شدن  سپری  از  بعد  دادم،  امتحان  ترینر 
کرده، اما  که باالی ما تطبیق  که این یک پروسه بوده  شدم 

کارمندش قبال استخدام شده بود.«
امتحان  عدلیه  وزارت  حقوقی  مساعدت های  بخش  »در 
کامیاب شدم، اما زمانی که فهرست در پیش معینان  دادم و 
و مشاوران وزیر رفت، باالی نام من خط زده شد، با قلم 

کسی دیگر به جای این استخدام شود.« سرخ نوشته بود 

کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین،  او می گوید: »در وزارت 
کردن فورم، دروازه آن وزارت  با وجود وعده های وزیر و پر 
به رویم بسته شد، سوال هایم بی پاسخ ماند، وقتی اصرار 

کردم، تهدید شدم.«
آسمان  به  و چشم  ماند  کت  نوید، لحظاتی سا حبیب اهلل 
گونه هایش  دوخت، چند قطره اشک از چشمانش به روی 
»وقتی  نوشت:  ک  خا روی  پا  انگشتان  با  سپس  غلطید، 
کنم، دلم برایش تنگ می شود، من بدامن  این جا را ترک 
تحصیل  و  خواندم  درس  تو  سرمایه  با  شده ام،  بزرگ  تو 

کردم، حاال بدرود!«
این  در  »بیا  می گفت:  شهدا  موسسه  مسووالن  حالی که  در 
افزود:  او  اما  می کنیم،  حمایتت  ما  هم  باز  کن،  کار  دفتر 
نمی پذیرد،  شهروند  یک  به عنوان  مرا  حکومت  »وقتی 
راه حلی  چه  شما  زندگی ام  دوام  برای  کنم،  چه  نروم  گر  ا
نوید«  »ماما  که  نیستم  من  تنها  این  می کنید؟  پیشنهاد  را 

کند و در موسسه شهدا پناه ببرم.« حمایتم 
گفت: »برخورد نامناسب و تصمیم ناعادالنه سردمداران  او 
که به رسم اعتراض بر وضعیت  کرده است  حکومت وادارم 
انسان  به عنوان  انسان  که  جایی  در  بردن  پناه  و  موجود 

کنم.« ک را ترک  احترام می شود این خا
کار، شهدا و معلولین  اما علی افتخاری، سخنگوی وزارت 
گفت: »به توانمندی های حبیب اهلل نوید شکی نیست، او 
آدم تحصیل کرده و باسوادی بود، قرار بود این جا استخدام 

شود، اما این که چطور پذیرفته نشده نمی دانم.«
خواهان  عدلیه  وزارت  اداری  معین  محمدهاشمی،  سید 
سخت  »بسیار  گفت:  گردیده  نوید  حبیب اهلل  مالقات 
که یک نفر معلول در بخش مشاورت حقوقی این  است 
گپ  همراهش  بیاید  حاال  گر  ا آنهم  با  کند،  کار  وزارت 
افغانستان  در  دیگر  او  که  است  حالی  در  این  می زنم، 

نیست.«
رشته  در  گر  »ا می گفت:  خداحافظی  وقت  در  حبیب 
حقوق و جامعه شناسی درس نمی خواندم دوست داشتم 
با  نمی شود  که  را  چیزهایی  چون  شوم؛  خوب  رسام  یک 

کرد با پاهایم رسم می کردم.« زبان بیان 
گرمی   می کشد،  فواره  سینه ام  در  که  احساساتی  »بلی! 
گونه هایم  که وقت شیر دادن به  قطره های اشک مادرم را 
نوید،  عبدالرووف  انسان دوستی  و  حمایت  می ریخت، 
نقاشی  تابلوهای  روی  حکومت،  مقامات  سردرگمی   و 

خوب تر نشان داده می شد.« 
گرفته رسامی   که برس را در میان انگشتان پاهایش  اما، او 
می کرد و با پا نستعلیق می نوشت رفت و آواره شد، این بار 
کرد و  که سرنوشت با او چگونه بازی خواهد  معلوم نیست 

کجا خواهد رسید. او سرانجام به 

که روسیه به درخواست های دولت افغانستان  گفته  کابل، 
که  بود  مفهوم نخواهد  این  به  اما  مثبت می دهد  جواب 

سربازان روسی در افغانستان حضور یابند.
گاهان سیاسی و روابط بین المللی  با این حال، برخی از آ
سوریه  مثل  افغانستان  در  روسیه  دولت  که  می گویند 
گروه های تروریستی نخواهد شد بلکه به  وارد جنگ با 
درخواست   های دولت افغانستان برای مقابله با تهدیدها 
پاسخ مثبت خواهد داد. سالح سنگین و هلی کوپترهای 
دولت  درخواست  فهرست  شامل  »ام آی-35«  توپدار 

افغانستان از روسیه است.
که  می گوید  کشور،  سیاسی  گاهان  آ از  ناطقی  محمد 
بین المللی  متحدین  با  هماهنگی  در  افغانستان  دولت 
کرده  خود از دولت روسیه درخواست تجهیزات نظامی 
که  گفته او، هرچند دولت روسیه فکر می کند  است. به 
حوزه های  افغانستان  شمال  در  ناامنی ها  گسترش  با 
این  اما  شده اند،  مواجه  بیشتری  تهدید  با  امنیتی اش 
نیروهای  به  کمک  طریق  از  تا  است  عالقه مند  کشور 
ببرد.  بین  از  را  موجود  تهدیدهای  افغانستان  امنیتی 
روس ها  که  نمی کنم  فکر  »من  می گوید:  ناطقی  محمد 
حوزه های  تهدید  به دلیل  افغانستان  شمال  در  بخواهند 
هم  مساله  این  احتمال  و  شوند  عمل  وارد  امنیتی شان 

از طریق  تا  البته روس ها عالقه مند هستند  ندارد.  وجود 
کمک به ارتش و حکومت افغانستان تهدیدها را از بین 

ببرند.«
در همین حال، فردین هاشمی استاد روابط بین الملل در 
که  یکی از دانشگاه های خصوصی، می گوید در صورتی 
باشد،  محدود  افغانستان  دولت  به  روسیه  کمک های 
قبال  در  را  امریکا  متحده  ایاالت  و  ناتو  حساسیت های 
روس ها  صورتی که  در  او،  گفته ی  به  داشت.  نخواهد 
افغانستان  کمک های نظامی شان به دولت  با  بخواهند 
کنند، برخورد منافع میان دو قدرت،  حضور بیشتری پیدا 
فردین  بیشتر خواهد شد.  افغانستان  در  روسیه  و  امریکا 
هاشمی می گوید: »یکی بحث تامین امنیت در افغانستان 
و  روسیه  طبیعتا  کشورهاست.  نفوذ  بحث  دیگری  و 
تالش  در  نباید  حاضر  شرایط  در  امریکا  متحده  ایاالت 
گر صرف بحث های همکاری  نفوذ در افغانستان باشند. ا
امنیتی باشد فکر می کنم امریکا هم موافق نقش روسیه در 
افغانستان خواهد بود. ولی همیشه همکاری های امنیتی 

خودش زمینه ساز نفوذ خواهد شد.«
کید می کند هرگاه ایاالت متحده امریکا  فردین هاشمی تا
زمینه  باشد،  نداشته  درازمدتی  اهداف  افغانستان  در 
کشور بیشتر خواهد بود.  همکاری میان امریکا و روسیه در 
گر امریکا اهداف درازمدتی در  اما، به گفته  آقای هاشمی ا
افغانستان داشته باشد، در آن صورت زمینه همکاری ها 

کم تر خواهد بود. میان روسیه و امریکا در افغانستان 
نسبت  روسیه  دولت  ارشد  مقام  یک  همین حال،  در 
داعش  و  طالبان  ترویستی  گروه های  تهدید  افزایش  به 
این  تمرکز  که  است  گفته  داده  هشدار  مرکزی  آسیای  به 
کمک  تهدیدها  افزایش  به  افغانستان  شمال  در  گروه ها 

کرده است.
و  ازبکستان  تاجیکستان،  کشورهای  با  افغانستان 
که از جمله حوزه های امنیتی روسیه به شمار  ترکمنستان 

می روند، مرز طوالنی مشترک دارد.

ACKU نوروز رجا- بامیان
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و همگرایی منطقه
راه ابریشم

راه ابریشم در صدر اولویت های جمهوری مردم چین قرار 
کشور مبدل می شود. گرفته و به هویت تازه این 

کمربند اقتصادی راه ابریشم طی سخنرانی سال 2013  ایده 
گردید. در سال 2015،  شی چین پنگ در قزاقستان مطرح 
که  سپرد  نشر  به  را  قرن  طرح  این  نقشه  اولین  چین  دولت 
آسیای  طریق  »از  ابریشم  راه  اقتصادی  بند  کمر  شامل 
که از جنوب آسیا  میانه« و راه ابریشم بحری قرن 21 »است 
با  می کند.  وصل  افریقا  و  اروپا  به  را  کشور  این  و  می گذرد 
طریق  از  تا  آنست  پی  در  چین  بزرگ،  پروژه  دو  این  ارایه 
تبادل  و  سیاسی  همکاری های  تجارتی،  راه های  تمدید 
که هم  را به وجود آورد  فرهنگی، همگرایی وسیع منطقوی 
کشور های  هم  و  است  ضروری  چین  فزاینده  توسعه  برای 
نفع  کشور های شان  انکشاف  برای  چین  توسعه  از  منطقه 
نگرانی  چین،  مردم  جمهوری  برای  بزرگ  چالش  ببرند. 
تهدید  از  که  است  سنکیانگ  غربی  ایالت  در  اوضاع  از 
چین  می برد.  رنج  جدایی طلبی  و  افراط گرایی  تروریسم، 
امتیازات جغرافیایی  از  بهینه  استفاده  که  باور است  برین 
ترانسپورتی،  مرکز  »به عنوان«  آن  تبدیل  و  سنکیانگ 
تجارتی، لوژستیکی، فرهنگی،علمی  و آموزشی »می تواند بر 
این چالش غالب آید. از همین رو، پروژه راه ابریشم نه تنها 
بلکه هم چنان  و همگرایی منطقوی  کشور  توسعه  باهدف 
برخوردار  ویژه  اهمیت  از  امنیتی  و  سیاسی  ابزار  به عنوان 

است.«
کمر بند و یک راه یک 

که به طور  کمر بند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی 
کمر بند و یک راه« یاد می شود، شامل چار  خالصه »یک 
که اداره ریفرم و توسعه چین آن را  عرصه مرتبط بهم است 

کرده است: چنین فورمول بندی 
هماهنگی  افزایش  منطقوی،  زیر ساخت های  بهبود 
ترغیب  تجارتی،  موانع  رفع  اقتصادی،  پالیسی های 
بزرگ تر.  پروژه های  اعمار  برای  فرهنگی  همکاری های 
کرد.  تحقق این پروژه چین را به مرکز جهان تبدیل خواهد 

به زبان چینایی، جونگوا به معنی مرکز جهان است.
کمر بند اقتصادی راه ابریشم شامل  بر طبق نقشه نخستین، 
السیر  آغاز می گردد شامل دو خط  از چین  که  مسیر شمال 
و هم  ایران  ترکمنستان- شمال  قزاقستان-  از طریق  است: 
می گردد.  وصل  اروپا  به  روسیه  طریق  از  دوم  مسیر  چنان 
چین-  اقتصادی  کمر بند  دهلیز  کمربند،  سومی   مسیر 
گوادر  بندر  به  را  کاشغر در غرب چین  که  کستان است  پا
کستان وصل می کند. مسیر چارمی،  در ایالت بلوچستان پا

چین را به بنگله دیش هند و میانمار وصل می کند.
 مسیر دریایی، چین را به جهان عرب و افریقا وصل می کند. 
کاال را به چین و از چین از  چین می خواهد تا مسیر مطمین 

گزند بدور نگهدارد.
قرن،  بزرگ  پروژه  این  تمویل  برای  چین  مردم  جمهوری 
که  است  داده  اختصاص  امریکایی  دالر  میلیارد  چهل 

شامل ساختن پول یوان در صف پول های قابل تبادل در 
سرمایه گذاری هاست. وسیله دیگر حمایتی برای راه ابریشم 
با  شانگهای  سازمان  وجهی  صندوق  استراتژی  هماهنگی 
که از حمایت یک سازمان معتبر  استراتژی راه ابریشم است 

بین المللی برخوردار می گردد.
چین و جهان:

قدرت  متوجه  را  جهان  بجینگ  در   2008 سال  اولمپیای 
جدید جهان ساخت. نمایشات اولمپیک برای بسیاری از 
دولتمردان غیر مترقبه بود. سال 2009، چین شصتمین سال 
کمونیستی سال 1949 را با مراسم با شکوه  پیروزی انقالب 
کسپو  2000، شانکهایا گرفت. سال  تیانمن جشن  در میدان 
این  از  گذاشت  نمایش  به  را  چین  فرهنگ  و  صنعت 
نفر  میلیون   70 یافت  ادامه  ماه  شش  مدت  که  نمایشگاه 

کرد. کشور در آن شرکت  کردند. بیش از صد  دیدن 
سال 2015، جمهوری مردم چین از هفتادمین سال شکست 
به  تجلیل  جاپان،  اردوی  بر  پیروزی  و  هیتلری  فاشیسم 
نمایندگان  آمدند.  بیجنگ  به  زیادی  رهبران  آورد.  عمل 
سازمان  دیالوگ  شریک  ناظر،  عضو،  کشور های  اردو های 
شانگهای در برابر رهبران چین رژه رفتند. از جمله وسایل 
کرد 80 در صد ساخت خود  که در این رژه شرکت  نظامی  
چین بود و از هوا پیما های جنگی ساخت اتحاد شوروی- 
که  کرد  روسیه اثری دیده نمی شد. رییس جمهوری اعالم 
کاهش می دهد.  کشورش را  سه صد هزار از نیرو های نظامی  
به  اعتماد  و  بیانگر قدرت نمایی نظامی  چین  این تصمیم 

نفس آن بود.
یک  جهان  به  دوم  اقتصادی  قدرت  به عنوان  چین  ظهور 
وجود  بین المللی  مساله  هیچ  اینک  بخشید.  پایان  قطبی 
جمهوری  غیر مستقیم  یا  و  مستقیم  حضور  بدون  که  ندارد 
بیست  قرن  چین،  رهبری  باشد.  حل  قابل  چین  مردم 
آن  از  هدف  که  می نامد   » چین  »رویا های  قرن  را  یک 
چین  استراتژی،  این  مبنی  بر  است.  کشور  »جوان سازی« 
حزب  تاسیس  سال  صدمین  در   ،2021 سال  تا  می خواهد 
کند  مبدل  مرفه  نسبتا  کشور  یک  به  را  چین  کمونیست، 
مردم  جمهوری  تاسیس  سال  صدمین  در   2049 سال  در  و 
کشور به رفاه اساسی با اقتصاد نیرومند مبدل خواهد  چین، 
شد. اما آنچه چین را با سایر قدرت ها متمایز می سازد این 
که بر طبق رهبری چین »توسعه سریع اقتصادی چین  است 

کشور های منطقه.« فرصتی است برای توسعه 
گسترش و توسعه ساحه  کشور ها را برای  چین همکاری با 
نفوذ خویش نه از طریق مسیونرها و نظامی ها بلکه از طریق 
راه  پروژه  به پیش می برد.  متقابال مفید  سرمایه گذاری های 
با میلیارد ها دالر سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها  ابریشم، 
انرژی  تامین  برا ی  آسیا، فرصت  میانه، جنوب  آسیای  در 
تولیدی  کاالی  برای  بازار  و  چین  فزاینده  صنایع  برای 
به  چین  همکاری  این  طریق  از  می کند.  فراهم  را  چین 
نیز  کشورش  غرب  ساحات  در  ممکن  امنیتی  چالش های 
رسیدگی می کند. پالن پنج ساله رشد اقتصادی– اجتماعی 
معضله  حل  متوجه  بیشتر  کاشغر  به ویژه  و  سنگیانگ 
که در  افراط گرایی و جدایی طلبی در این بخش چین است 
سالیان اخیر تعدادی از افراد ملکی را نه تنها در ارومچی– 

گرفت. کاشغر بلکه در سایر نقاط چین به شمول بجینگ 
به  را  کاشغر  میانه،  آسیای  با  همکاری  توسعه  برای  چین 
گسترش همکاری  دروازه این منطقه تبدیل می کند و برای 
کونمنگ در جنوب را به عنوان دروازه  با آسیای میانه، شهر 
نقش  هم  هنوز  اما  است.  برگزیده  آسیا  جنوب  به  ورودی 
مطرح  آسیا  در  اقتصادی  بزرگ  مرکز  به عنوان  شانگهای 

است و به نیویارک چین مبدل می گردد.
افغانستان و راه ابریشم:

ابریشم  راه  طرح  از  که  است  کشوری  اولین  افغانستان 
سطح  در  چین  و  افغانستان  روابط  کرد.  حمایت  چین 
مشکالت  شاهد  هیچ گاه  کشور  دو  و  است  استراتژیک 
حمایت  افغانستان  از  همیشه  چین  نبوده اند.  ذات البینی 

اقتصادی  کمر بند  روی  کار  آغاز  آن  عملی  پروژه  نخسین 
سفر  هنگام   2015 اپریل  در  که  است  کستان  پا  – چین 
کستان به امضا رسید. طی این  رییس جمهوری چین به پا
کستان  که چین مبلغ 46 میلیارد دالر را در پا سفر اعالم شد 
در عرصه های انرژی وزیر ساخت ها سرمایه گذاری می کند. 
گوادر سرک،  تا  کاشغر  از  کیلو متر   3000 در مسیر  قرار است 
بر طبق  گردد.  اعمار  انرژی  انتقال  پایپ الین  و  آهن  خط 
که از صندوق راه  اعالم بانک مردم چین، نخستین پروژه 
دریای  باالی  آبی  برق  بند  اعمار  می گردد  تمویل  ابریشم 
کستان  پا شمال  در  دالر  میلیارد   1،65 سرمایه  با  جیلوم 

می باشد. 
ابریشم  راه  وجهی  صندوق  از  اولیه  تخمین های  طبق  بر 
میانه  آسیای  زیرساخت  پروژه های  دالر  میلیارد   16 مبلغ 

اختصاص خواهد یافت.
منابع اضافی

 .AIIB بانک زیر ساخت های آسیایی یا
این بانک در سال 2013 توسط شی چین پنگ اعالم و در 
کشور به عنوان موسسین در پای  29 جون 2015 پنجاه و هفت 
کردند و بانک زیر ساخت های  سند ایجاد این بانک امضا 

گردید. آسیایی عمال ایجاد 
در میان موسسین چین، هند، اندونیزیا، سنگاپور، میانمار، 
کمبودیا،  کوریا،  کستان، بنگله دیش، جمهوری  منگولیا، پا
و هم چنان برازیل، انگلستان، استرالیا، فرانسه ، جرمنی و 
تصمیم  جاپان  و  امریکا  متحده  ایاالت  شامل اند.  اسپانیا 

گرفته اند تا به بانک نپیوندند.
این بانک به سرمایه ابتدایی یک صد میلیارد دالر تاسیس 
که پنجاه میلیارد دالر آن توسط چین پرداخته  گردیده است 
با  موسس.  کشورهای  توسط  دالر  میلیارد  پنجاه  و  می شود 
کرده  آنکه چین 50% در حد سرمایه آن را می پردازد اما اعالم 
که هیچ عضو به شمول چین حق ویتو را در تصامیم  است 
بانک  این  از  که  است  کرده  اعالم  چین  ندارند.  بانک 
را  آسیایی  ساخت های  زیر  برای  بودجوی  خالی  می توان 
که مبلغ 8 میلیارد دالر می گردد، پرساخت و به این ترتیب 
که  زیر ساخت ها  برای  مالی  منابع  تامین  در  صندوق  این 

گرفته می شود. کار  هدف پروژه راه ابریشم است به 
بانک جدید توسعه 

کمک به تحقق راه ابریشم بانک جدید توسعه  منبع دیگر 
گردیده است.  که از جانب اعضای بریکس ایجاد  است 
که قدرت های  کشور هایی است  بریکس سازمان اقتصادی 
برازیل، روسیه،  جدید اقتصادی جهان را می سازند یعنی 
هند، چین، افریقای جنوبی. این بانک با سرمایه ابتدایی 
جدید  بانک  است.  گردیده  تشکیل  دالر  میلیارد  پنجاه 
که قرار است نخستین  گردید  توسعه در جوالی 2015 ایجاد 
جالب  دهند.  انجام  سال  همین  پایان  تا  را  سرمایه گذاری 
چین  ملی  پول  به  بانک  این  از  پول  اجرای  که  است  آن 
یعنی یوان صورت می گیرد این نخسین حرکت چین برای 

کرده و افغانستان از موقف چین در مسایل اساسی اش چون 
کرده است . موضوع تایوان، تبت و سنگاپور حمایت 

دارد.  را  افغانستان  در  سرمایه گذاری  بزرگ ترین  چین 
قرارداد مس عینک با سرمایه حدود چهار میلیارد دالر در 
که بایستی طی سی سال استخراج  سال 2007 به امضا رسید 
گردد. قرارداد آمو دریا، به عنوان نخستین شرکت تولید نفت 
طی  آن  بر  مزید  رسید.  امضا  به   2012 سال  در  کشور  در 
کمک  دالر  میلیون   650 از  بیش  چین  اخیر  سال  چهارده 
پروژه های  که  است  داده  انجام  افغانستان  در  بالعوض 
تکنالوژی  و  ساینس  مرکز  جمهوریت،  شفاخانه  مانند 
خانه  مهمان  و  چینایی  زبان  دیپارتمنت  معارف،  وزارت 
کمک های  نمونه  پروان،  آبرسانی  پروژه  و  کابل  دانشگاه 
کشور به افغانستان است. مهم تر از همه ارایه 500 بورسیه  این 
تحصیلی در پنج سال آینده برای محصلین افغان و آموزش 

کارمند دولت افغانستان می باشد. کوتاه مدت به سه هزار 
آنچه به پروژه بزرگ راه ابریشم، مربوط می گردد، در ادبیات 
سیاسی چین تا هنوز برای جایگاه افغانستان اصطالحات 
این بدان معنی  کار می رود.  به  چون »شریک« و »وصل« 
اقتصادی  دهلیز  و  شمال  مسیر  دو  به  افغانستان  که  است 
لحاظ  از  افغانستان  می گردد.  وصل  کستان  پا چین- 
کهن قرار دارد، بلکه دو  تاریخی نه تنها در مسیر راه ابریشم 
شهر هرات و بلخ ایستگاه های اساسی این مسیر و چهارراه 
ابریشم  راه  کاروانسرا های  هنوز  تا  است.  بوده  آن  ارتباطی 
در افغانستان باقی مانده و تولید عنعنوی ابریشم به ویژه در 

هرات رونق دارد.
رهبری چین تا هنوز نقشه اساسی راه ابریشم را آماده نساخته 
کشور هایی  که نظریات  گفته شده است  و در اسناد منتشره 
بزرگ  پروژه  این  تکمیل  برای  دارند،  قرار  مسیر  این  در  که 
کرده است  گرفته می شود. چین به صراحت اعالم  در نظر 
که می خواهد نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه هم چنان در 

کند.  عرصه های امنیتی و سیاسی با افغانستان همکاری 
در  است.  امنیت  افغانستان  در  چین  اساسی  نگرانی 
حالی که پایپ الین های انرژی از اسیای میانه و بزودی از 
عظیم  صنایع  به  را  انرژی  زندگی  شریان های  چون  روسیه 
راه های  و  ترانسپورتی  خطوط  و  می دهد  انتقال  چین 
آسیا  گرسنه  بازار های  به  را  چین  صنعتی  تولیدات  آهن، 
دهلیز  و  می دهد،  انتقال  جهان  سراسر  مارکیت های  و 
کستان چین را به جهان عرب و افریقا  اقتصادی چین- پا
که  کم ترین زیرساخت ها را دارد  وصل می کند، افغانستان 
برجسته  نقشی  قرن  پروژه  این  در  کنونی  شرایط  در  بتواند 
که چین تمام تالش هایش را  کند. از همین رو است  بازی 
اسالمی  جنبش  با  مبارزه  در  افغانستان  حمایت  جلب  به 
 ترکستان شرقی، سازمان تروریستی و جدایی طلب در ایالت 

کرده است. سنکیانگ متمرکز 
چین  برای  افغانستان  در  صلح  تامین  مامول  این  برای 
کسب می کند. در حالی که چین به این روند  اهمیت زیاد 
عالقه مندی دارد افغانستان باید بتواند از این فرصت نفع 
آن  بر  سرمایه گذاری  و  کستان  پا نیت  حسن  به  اتکاه  ببرد. 
کشور  در فضای فو ق العاده بی باوری و حمایت وسیع آن 
بدور  تا  بخواهد  چین  از  می تواند  افغانستان  طالبان،  از 
چین  کند.  میانجی گری  طالبان  و  دولت  بین  کستان  پا از 

گذشته داشته است.  چنین تجربه های موفق را در 
در دسامبر 2014 چین، قرغزستان، تاجیکستان، افغانستان 
را  ایران  الی  چین  از  آهن  خط  تمدید  توافق نامه  ایران  و 
کندز،  افغانستان،  والیت  شش  از  که  رساندند  امضا  به 
که  می گذرد  هرات  و  بادغیس  فاریاب،  جوزجان،  بلخ، 
که نه  بزرگ ترین مسیر خط آهن در افغانستان خواهد بود 
تنها ایران و چین را وصل می کند بلکه هم چنان افغانستان 
کشور های همسایه شمالی وصل می کند و می توان جز  را با 

از پروژه بزرگ راه ابریشم به حساب آید.
به  افغانستان  برای  استثنایی  فرصت  یک  ابریشم  راه 
ابریشم،  راه  وجهی  صندوق  از  استفاده  می آید.  حساب 
و  توسعه  جدید  بانک  آسیایی،  زیر ساخت های  بانک 
می تواند  شانکهای  همکاری  سازمان  وجهی  صندوق 
کشور را برای تبدیلی افغانستان به ایستگاه  زیرساخت های 
به  نیاز  افغانستان  کند.  تقویت  منطقه  انرژی  ترانسپورتی- 
طریق  از  نمی تواند  افغانستان  اقتصاد  دارد.  سرمایه  جلب 
توسعه ای  نیازمندی های  جوابگوی  بالعوض  کمک های 

کشور باشد.
مردمان  خواست  و  کشور  دو  رهبری  سیاسی  اراده  باید 
کرد.  پیاده  عمل  در  و  داد  گسترش  همکاری ها،  برای  را 
توسعه  و  است  برخوردار  عظیمی   توانایی های  از  چین 
کشور به امنیت، ثبات و مواد خام نیاز دارد.  روز افزون آن 
را برجسته  افغانستان  با  نیاز همکاری چین  این سه عنصر 
کنون به دولتمردان افغان است تا از این فرصت  می سازد. ا
کستان به عنوان  برای تامین صلح در افغانستان، فشار بر پا
برند.  استفاده  کشور  توسعه  و  چین«  فصول  همه  »دوست 

این اراده در بیجینگ وجود دارد و باید از آن نفع برد.

 سلطان احمد بهین
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آریانا(،  پیشین  )رییس  حکیمی  احمد  نصیر  شخصی 
آریانا(  اداری  )رییس  مستور  عمر  و  حنیف  محمد 
خصوصی  شرکت  به  را   A310 هواپیما  دو  قرارداد 

ایرانی تابان امضا کرده اند.«
افراد  »انتقال  است:  شده  تاکید  مکتوب  ادامه  در 
آریانا  هواپیماهای  توسط  نقاب پوشان  و  مشکوک 
مورد انتقاد پارلمان و سایر نهادهای معتبر دولتی قرار 
گرفته و تاکنون شرکت تابان بیش از 2.4میلیون دالر 
به خاطر  بنا  است.  نپرداخته  آریانا  به  کرایه  امریکایی 
جلوگیری از سرمایه ملی در مورد سرنوشت اشخاص 

مذکور از مقام محترم طالب هدایت می باشیم.«
دستور تحقیق توسط محمد اشرف غنی

شماره  حکم  در  رییس جمهوری  اشرف غنی،  محمد 
806 تاریخ 1394/5/3 دستور داده است که سهم داران 
اقتصاد،  مالیه،  )وزارت های  آریانا  هوایی  شرکت 
در  و  تحقیق  را  موضوع  ملی(  بانک  و  بانک  پشتنی 

صورت لزوم نتایج تحقیق را به سارنوالی ارایه کنند.
آریانا  هوایی  شرکت  رییس  شریفی،  داوود  آن که  با 
فرستادن مکتوب یادشده را از آدرس شرکت آریانا به 
شورای امنیت ملی رد می کند؛ اما داوود سطان زوی، 
ترانسپورت،  بخش  در  رییس جمهوی  ارشد  مشاور 
هوانوردی و زیربناها می گوید حکومت مصمم است 
مشکوک«،  افراد  و  نقاب پوشان  »انتقال  موضوع  که 

توسط هواپیماهای آریانا مورد بررسی قرار بگیرد. 
آقای سلطان زوی به 8صبح گفت: »اشخاصی که [در 
مورد  سارنوالی  توسط  باید  شده  گرفته  نام  مکتوب] 
دقیق  به صورت  قضیه  تا  بگیرند  قرار  قانونی  پی گرد 

روشن شود.«
او هم چنین می گوید که یکی از نمایندگان که عضو 
در  نیز  می باشد  مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون 

قراردادهای شرکت هوایی آریانا دست دارد.
سلطان زوی گفت: »یکی از نمایندگان از قراردادهای 
آریانا  عامل  هیات  باید  و  استفاده سوء می کند  آریانا 
این موضوع را بررسی کند تا مشکل آریانا در بخش 

تخنیکی و مالی حل شود.«
عدم توجه حکومت

و  مواصالت  کمیسیون  اعضای  دیگر،  سوی  از 
مخابرات مجلس نمایندگان می گویند که آنان دوماه 
توسط  نقاب پوش  و  مشکوک  افراد  انتقال  از  پیش 
هواپیماهای آریانا انتقاد کرده اند؛ اما حکومت در این 

مورد توجهی نکرده است.
مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  رییس  حسن،  قیس 
می گوید که آریانا با شرکت تابان به شکل غیرقانونی 
باید  و خالف منافع ملی قرارداد کرده و این قرارداد 

لغو شود. 
که  است  مکلف  »تابان  به 8صبح گفت:  آقای حسن 
قرضداری خود را بپردازد و پس از آن آریانا باید این 
قرارداد را که غیرقانونی و خالف منافع ملی است لغو 

کند.«
به گفته او، اعضای کمیسیون مواصالت و مخابرات روز 
یک شنبه، هفته آینده مسووالن شرکت هوایی آریانا را 
به این کمیسیون احضار خواهند کرد و در مورد انتقال 
نقاب پوشان به کشورهای عربی، پروسه حج، فساد در 
شرکت هوایی آریانا و دیگر قراردادهای این شرکت 

به صورت جدی صحبت خواهند کرد.
هواپیمای  دو  پروازهای  تقسیم اوقات  هم چنین، 
کیوبک و ویکتور شرکت هوایی آریانا نیز به 8صبح 
این دو هواپیما  به وسیله  تابان  رسیده که براساس آن 
به شهرهای  مشهد  و  تهران  از  را  مسافران خود  بیشتر 

نجف و بغداد منتقل کرده  است.
یک سال و سه قرارداد یک سان

با این همه، شرکت هوایی آریانا طی یک سال گذشته، 
امضا  قرارداد  نیز  توریستی  و  سیاحتی  شرکت  سه  با 

کرده است. 
خود  مسافران  انتقال  برای  سپهر،  توریستی  شرکت 

از  یکی  گرفتن  به خدمت  خواهان  مشهد  به  کابل  از 
هواپیماهای آریانا از نوع »بوینگ 737« شده است.

 1393/7/29 تاریخ   ،3628/5380 شماره  مکتوب  در 
عنوانی  آریانا  هوایی  شرکت  دفتر  عمومی  آمریت 
است: »طی دو ورق  نوشته  این شرکت  مالی  ریاست 
شرکت  و  آریانا  میان  کامل«  »چارتر  قرارداد  اصل 
کابل-  مسیر  در  مسافران  انتقال  برای  سپهر  توریستی 

مشهد صورت گرفته به شما فرستاده شد.«
پرواز در هر  قرارداد، شرکت سپهر هفته دو  براساس 
ساعت 11هزار دالر به شرکت هوایی آریانا می پردازد. 
اما یک منبع موثق در شرکت هوایی آریانا می گوید 
گزارش هایی وجود دارد که در هنگام پرواز بوینگ 
در  ایران  امنیت  بخش  مشهد،  کابل-  از  آریانا   737

هواپیما دیده شده اند.
کمیسیون  اعضای  آن که  از  پس  می افزاید  منبع  این 
مواصالت و مخابرات از انتقال افراد نقاب پوش توسط 
هواپیماهای آریانا انتقاد کردند، شرکت سپهر قرارداد 
خود را با آریانا لغو کرده است. اما پس از آن، شرکت 
سیاحتی و توریستی ماهان به منظور انتقال مسافران خود 
از کابل به مشهد، هواپیمای بوینگ 737 آریانا را در 

هر ساعت 11هزار دالر کرایه گرفته است.
این قرارداد نیز پس از سه ماه لغو شده است. سر انجام 
شرکت سیاحتی و توریستی به نام رومان که از وزارت 
عریضه  آریانا  به  گرفته،  جواز  فرهنگ  و  اطالعات 
به  را  آریانا   737 بوینگ  هواپیمای  آن  پس  و  کرده 
منظور انتقال مسافران از کابل به مشهد در هر ساعت 

11500دالر کرایه گرفته است.
از  شماری  و  پابرجاست  قرارداد  این  حاضر  حال  در 
مسووالن شرکت هوایی آریانا می گویند که آریانا از 
بخش  در  اما  کرده؛  خوبی  مفاد  قرارداد  این  امضای 
انتقال افراد آن شک و گمان هایی نزد آنان و برخی از 

نمایندگان مردم در مجلس ایجاد شده است.
پرداخت پول به شکل اقساط

و  مواصالت  کمیسیون  آن که  از  پس  حال،  عین  در 
افراد مشکوک  انتقال  از  نمایندگان  مخابرات مجلس 
افغان به کشورهای عراق و سوریه توسط هواپیماهای 
شرکت  مالی  مدیر  شهبان  قاسم  کرد،  انتقاد  آریانا 
تابان، به تاریخ یک جوالی سال 2015 طی ایمیلی به 
مسووالن آریانا گفته  است که بدهکاری های خود را 

به شکل اقساط می پردازند.
سندها نشان می دهد که قاسم شهبان، مدعی شده که 
طی دو ماه )از ماه جوالی- اگوست( در هشت قسط 
با  اما  می پردازند؛  آریانا  به  را  دالر  2.2میلیون  حدود 
بدهکاری های  تابان  هنوزهم شرکت  ماه  سه  گذشت 

خود را نپرداخته است.
است که 2.2میلیون  تابان گفته  در حالی که شرکت 
دالر بدهکار است، اما مسووالن شرکت هوایی آریانا 

تاکید می کنند که تابان 2.4میلیون بدهکار است.
آریانا  هوایی  شرکت  مالی  رییس  زرمتی،  مصطفی 
تابان  شرکت  تاکنون  قرارداد  آغاز  از  که  می گوید 
به 8صبح  2.4میلیون دالر بدهکار است. آقای زرمتی 
گفت: »شرکت تابان از آغاز تاکنون حدود 2.4میلیون 
به  مکلف  و  است  قرضدار  پروازها  بابت  از  دالر 

پرداخت همین مقدار است.«
با این حال، شرکت هوایی آریانا به منظور رسیدگی به 
مشکالت میان آریانا و شرکت تابان، محمد انور حبیب 

را به عنوان نماینده خود در تهران معرفی کرده است.
نماینده  حبیب،  محمد انور  که  می گویند  موثق  منابع 
سفارش های  براساس  تهران  در  آریانا  هوایی  شرکت 

مسووالن شرکت تابان عمل می کند.
آقای حبیب، مسوولیت های مالی، تخنیکی و هماهنگی 
شرکت تابان را با شرکت هوایی آریانا به عهده دارد. 
می گویند  آریانا  هوایی  شرکت  مسووالن  از  شماری 
که آقای حبیب طی چند ماه گذشته، بیشتر در خدمت 
مسووالن تابان بوده و براساس سفارش های آنان اقدام 

کرده است. 
8صبح  به  آریانا  هوایی  شرکت  از  موثق  منبع  یک 
گفت: »انور  حبیب توسط آریانا به تابان معرفی شده؛ 
اما معاش  آقای حبیب توسط تابان پرداخته می شود و 
نیز به آقای  این شرکت ایرانی خانه و امکانات بیشتر 
حبیب فراهم کرده است. به همین سبب آقای حبیب 
پرواز  از  متفاوت  گزارش های  گذشته،  ماه  چند  طی 

هواپیماهای آریانا به کابل فرستاده است.«
خبرنگار روزنامه 8صبح تالش کرد تا با آقای حبیب 
این کار  به  موفق  زیاد  با تالش های  اما  صحبت کند؛ 

نشد.

5سال نهم    شماره مسلسل 2243 شنبه 9 عقرب 1394     

در  رییس جمهوری  ارشد  مشاور  سلطان زوی،  داوود 
بخش ترانسپورت، هوانوردی و زیربناها اما می گوید 
که نصیر احمد حکیمی، رییس پیشین آریانا با شرکت 

تابان قرارداد امضا کرده است. 
در  »متاسفانه  گفت:  8صبح  به  سلطان زوی  آقای 
صورت  سهل انگاری  تابان  ایرانی  شرکت  با  قرارداد 
گرفته است. در حال حاضر مشکالت مالی میان آریانا 
هوایی  شرکت  کنونی  رهبری  و  دارد  وجود  تابان  و 
آریانا در صدد این هستند تا مشکالت خود را با تابان 

حل کنند.«
انتقال نقاب پوشان

در همین حال، منابع موثق در شرکت آریانا می گویند 
افراد  گذشته،  ماه  چند  طی  تابان  ایرانی  شرکت  که 
خمینی  هوایی  میدان  از  را  نقاب پوشان  و  مشکوک 
به  امارات  و  ترکیه  کشورهای  کنار  در  تهران، 

کشورهای عراق و سوریه نیز فرستاده اند.
پیش  ماه  این گفته ها در حالی  مطرح می شود که دو 
حضور  از  خارجی  و  داخلی  رسانه های  از  برخی 
شماری از افغان ها در جنگ سوریه و عراق خبر دادند.

هوایی  شرکت  مکتوب های  از  برخی  در  هم چنین 
آریانا از انتقال افراد مشکوک توسط هواپیماهای این 

شرکت خبرداده شده است.
شرکت   1394/4/20 تاریخ   ،514 شماره  مکتوب  در 
که  آمده  ملی  امنیت  شورای  عنوانی  آریانا  هوایی 
را  نقاب پوش  و  مشکوک  افراد  تابان  ایرانی  شرکت 
از طریق دو هواپیمای آریانا به خارج از کشور انتقال 

می دهد.
بهتر  شما  »طوری که  است:  شده  گفته  مکتوب  در 
از  آریانا  هوایی  شرکت  هواپیماهای  که  می دانید 
دارایی های عامه به شمار می رود و باید از آن در جهت 
حفظ منافع ملی و شرکت هوایی آریانا استفاده گردد؛ 
به خاطر برآورده ساختن اهداف و منافع  اما متاسفانه 

بابت  از  تابان  ایرانی  8صبح دریافته است که شرکت 
کرایه دو هواپیمای شرکت هوایی آریانا، 2.4میلیون 
دالر بدهکار است و این شرکت از پرداخت بدهکاری 

خود انکار می کند.
اسنادی که در اختیار 8صبح قرار گرفته نشان می دهد 
که شرکت هوایی آریانا به تاریخ 10 می سال 2014 
دو هواپیمای ایربس 310، به نام ویکتور و کیوبک را 
ساعت وار 2750 دالر امریکایی به شرکت ایرانی تابان 

کرایه داده است.
ماهانه  می تواند  تابان  شرکت  قرارداد،  براساس 
دو  دهد.  پرواز  را  آریانا  هواپیماهای  200ساعت 

هواپیمای آریانا ماهانه 1.1میلیون دالر عاید دارند.
در قرارداد تاکید شده که شرکت تابان مکلف است 
در آغاز هر ماه پول 50 درصد 550 هزار دالر از بابت 
یافته های  اما  بپردازد؛  پیشکی  را  هواپیما  دو  استفاده 
گذشته،  ماه  شانزده  طی  که  می دهد  نشان  8صبح 
مسووالن شرکت تابان نه تنها که در آغاز هر ماه پول 
بابت  از  دالر  2.4میلیون  حدود  بل  نپرداخته؛  پیشکی 

کرایه دو هواپیما از آریانا بدهکار است.
رییس  حکیمی،  احمد  نصیر  امضاهای  قرارداد  در 
پیشین آریانا و رضا عبداهلل پور، رییس شرکت ایرانی 

تابان دیده می شود.
یک منبع موثق در شرکت هوایی آریانا که نمی خواهد 
مسووالن  که  می گوید  شود  ذکر  گزارش  در  او  نام 
تابان طی چند ماه گذشته، در کنار استفاده سوء از دو 
هواپیمای شرکت هوایی آریانا، از پرداخت 2.4میلیون 

دالر بدهکاری های خود خودداری می کنند.
این منبع به 8صبح گفت: »متاسفانه مسووالن شرکت 
مسووالن  کارشکنی های  و  کم کاری ها  از  تابان 
شرکت هوایی آریانا استفاده خوب کرده اند و اکنون 
رسیده  دالر  2.4میلیون  به  تابان  شرکت  بدهکاری 

است.«

سرمایهآریانادرگرونقابپوشان

تابانازپرداخت2.4میلیوندالر
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یک منبع موثق در شرکت هوایی آریانا که نمی خواهد نام او در 
گزارش ذکر شود می گوید که مسووالن تابان طی چند ماه گذشته، در 
کنار استفاده سوء از دو هواپیمای شرکت هوایی آریانا، از پرداخت 

2.4میلیون دالر بدهکاری های خود خودداری می کنند.
این منبع به 8صبح گفت: »متاسفانه مسووالن شرکت تابان از 

کم کاری ها و کارشکنی های مسووالن شرکت هوایی آریانا استفاده خوب 
کرده اند و اکنون بدهکاری شرکت تابان به 2.4میلیون دالر رسیده 

است.«
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طی  آریانا  هوایی  شرکت 
به  انجن  دو  مدت،  همین 
از  دالر  2.2میلیون  ارزش 
تخنیک  ترکش  کمپنی 
خریداری کرده و این انجن ها 

را به ایران فرستاده  است. 
امریکا  تحریم های  سایه 

علیه ایران بر آریانا
شرکت  در  موثق  منبع  یک 
که  می گوید  آریانا  هوایی 
انجن  امریکا،  فدرال  پولیس 
آریانا را متوقف ساخته است: 
توسط  ایران  گذشته  »سال 
تحریم شده  غربی  قدرت های 
کمپنی  از  ما  زمانی که  بود، 
کردیم  خریداری  انجن  آپلو 
و سپس پول آن را فرستادیم، 
این انجن توسط پولیس فدرال 
امریکا قید شد. امریکایی ها به 
ایران  به  انجن  این  که  دلیلی 
ضبط  را  آن  می شود  فرستاده 
شد  مجبور  آریانا  کردند. 
از  را  مانده  باقی  انجن  دو  که 
به  تخنیک  ترکش  کمپنی 

ارزش 2.2میلیون دالر بخرد.«
تالش ها  که  می افزاید  منبع 
به زودی انجن  تا  جریان دارد 
به  دوباره  امریکا  از  شده  قید 

کابل بازگردانده شود.
 این منبع ادامه داد: »آریانا طی 
از  دالر  13میلیون  ماه  شانزده 
عاید  خود  هواپیمای  دو  بابت 
طی  نپرداخته اند.  ایرانی ها  را  آن  2.4میلیون  که  کرده 
سه  خرید  صرف  را  آن  6.3میلیون  حدود  مدت  همین 
انجن، سفریه پیلوت ها و ترمیم یکی از هواپیماها کرده 
498هزار  حدود  آریانا،  هوایی  شرکت  هم چنین  است. 
دالر دیگر را به سفریه پیلوت های خود به ایران اختصاص 
همین  طی  آریانا  خالص  عاید  کل  صورت  به  که  داده 

مدت 6.7میلیون دالر بوده است.«
داوود سلطان زوی، نیز با تایید این موضوع می گوید که 
است:  شده  ضبط  امریکایی ها  توسط  آریانا  انجن  یک 
گرفته  صورت  دست بازی هایی  مورد  این  در  »متاسفانه 
کسانی که  و  شده  شروع  آریانا  توسط  تحقیقات  است. 

مقصر هستند مجازات خواهند شد.«
رسیده  8صبح  روزنامه  به  که  سندهایی  دیگر،  سوی  از 
که  دلیلی  به  آریانا  هوایی  شرکت  که  می دهد  نشان 
شرکت  این  خارجی  و  داخلی  پروازهای  در  سکتگی 
صورت نگیرد، دو هواپیما از نوع ایربس 320 را در هر 

ساعت 2400 دالر از کمپنیP7 نیز چارتر کرده است.
ضرر 8.1میلیون دالری

سندهایی که به 8صبح رسیده نشان می دهد که شرکت 
امضای  با  هم زمان   2014 10می  تاریخ  از  آریانا  هوایی 
بابت  از  دالر  32میلیون  حدود  تاکنون  تابان  با  قرارداد 
و  کرده  عاید   P7 هواپیمای  دو  برای  تکت  فروش 
حدود  نتیجه  در  و  کرده  مصرف  دالر  40.1میلیون 

8.1میلیون ضرر کرده است.
براساس یافته های 8صبح »آریانا از ده می 2014 تاکنون 
32میلیون دالر از بابت فروشات تکت برای دو هواپیمای 
P7 عاید کرده است. هم چنین آریانا طی این مدت حدود 
15 میلیون دالر برای کرایه دو هواپیما پرداخته، 18میلیون 
به خاطر  دالر  به منظور سوخت مصرف کرده، 798هزار 
تهیه  دالر  1.2میلیون  کشورها،  از  برخی  از  حق العبور 
پارکینگ  و  نشست  دالر  4.3میلیون  مسافران،  برای  غذا 
هواپیماها، 479هزار دالر بیمه و 365 هزار دالر دیگر را 
به منظور در نظر گرفتن هوتل برای حمله پرواز مصرف 
از 40.1میلیون دالر  بیش  کرده است. در مجموع آریانا 

ضرر  دالر  8.1میلیون  حساب  این  با  که  کرده  مصرف 
کرده است.«

شماری از مسووالن آریانا تایید می کنند که آریانا پس 
از به خدمت گرفتن دو هواپیمای P7، حدود 8.1میلیون 

دالر ضرر کرده است.
با این همه، سندهایی که به 8صبح رسیده نشان می دهد 
که شرکت تابان بر خالف قرارداد به نام مشکل تخنیکی 
به ارزش 728هزار دالر یکی از هواپیماهای آریانا را در 

تهران ترمیم کرده است.
ترمیم هواپیمای آریانا بدون اجازه مسووالن آن

در قرارداد تاکید شده که شرکت تابان حق ندارد بدون 
مشکل  بروز  صورت  در  آریانا،  هوایی  شرکت  اجازه 

تخنیکی، هواپیماهای آریانا را ترمیم کند.
در  بدون  جاری  سال  در  تابان  شرکت  مسووالن  اما 
نظرداشت قرارداد و هدایت های مسووالن شرکت هوایی 
به  و  ترمیم  را  انجن  یک  دالر  300هزار  هزینه  به  آریانا 
ارزش 428هزار دالر دیگر چوکی و »LCD« برای یکی 

از هواپیمای آریانا خریداری کرده اند.
کاپی  ده ها ایمیل  در اختیار 8صبح قرار گرفته که براساس 
آن شماری از مسووالن شرکت هوایی آریانا از مسووالن 

تابان خواسته اند که از ترمیم هواپیما خود داری کنند.
شرکت  اجرایی  پیشین  رییس  امریکایی،  شهروند  باب 
میالدی  جاری  سال  15جوالی  تاریخ  به  آریانا  هوایی 
و  تابان  مسووالن شرکت  از  سعیدی،  رضا  علی  عنوانی 
شماری از مسووالن دیگر آریانا گفته است: »تابان حق 
هوایی  شرکت  سوی  از  هواپیما  بررسی  بدون  ندارد، 

آریانا آن  را ترمیم کند.«
نیز  آریانا  هوایی  شرکت  مالی  رییس  زرمتی،  مصطفی 
گفته  تابان  شرکت  مسووالن  به  ایمیل  فرستادن  با  بارها 
است که بدون بررسی قبلی، تابان حق ندارد که هواپیما 

را ترمیم کند.
اما مسووالن تابان بدون در نظرداشت قرارداد و گفته های 
آقای باب و دیگر مسووالن آریانا به ارزش 728هزار دالر 

یکی از هواپیماهای آریانا را ترمیم کرده است.
شماری از مسووالن شرکت هوایی آریانا می گویند که 
آنان مجبور شدند تا 728هزار مصارف تابان را بپردازند.

عدم نظارت آریانا از هواپیماها
می گویند  آریانا  هوایی  شرکت  مسووالن  از  شماری 
شده؛  ذکر  ساعت   200 ماه  هر  در  قرارداد  در  آن که  با 
از  بیش  تابان  ماه ها  از  برخی  در  گزارش ها  براساس  اما 
در  کرده؛  استفاده  آریانا  هواپیماهای  از  200ساعت 

حالی که کرایه 200ساعت را پرداخته اند. 
از هواپیماهای  ماه گذشته  آنان، آریانا طی چند  به گفته 
خود نظارت نداشته  و قرار است که در ماه های آینده این 

قرارداد تجدید شود.
کنار  در  که  می گوید  سلطان زوی  داوود  حال،  این  با 
آریانا  هواپیماهای  تخنیکی  مشکالت  مالی،  مشکالت 
مشکل  این  به  باید  که  است  جدی  چالش های  از  یکی 

نقطه پایان گذاشته شود.
او گفت: »زمانی که یکی از هواپیماهای آریانا با مشکل 
که  گفتند  ترمیم  از  پس  ایرانی ها  شد،  روبه رو  تخنیکی 
نظر  در  آریانا  اکنون  دادند.  دست  از  را  خود  عایدات 
دارد که در قرارداد تجدید نظر کند و در چوکات قوانین 

بین المللی هواپیماهای خود را کرایه دهد.«
می گویند  اما  نمایندگان،  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
در  عامه  دارایی های  حیف ومیل  اداری،  مالی،  فساد  که 

شرکت هوایی آریانا بیداد می کند.
فرهاد صدیقی، عضو کمیسیون مواصالت و مخابرات از 
حکومت می خواهد که یک هیات با صالحیت را تعیین 
کند تا »خیانت های صورت گرفته« را در شرکت آریانا 
بررسی و دوسیه های آن را به ارگان های عدلی بفرستند.

شرکت  حاضر  حال  در  »متاسفانه  گفت:  صدیقی  آقای 
سران  اگر  است.  مواجه  جدی  مشکل  با  آریانا  هوایی 
اصالحات  برای  جدی  اراده  ملی  وحدت  حکومت 
رهبری  در  اساسی  تغییرات  باید  دارند،  آریانا  رشد  و 

شرکت هوایی آریانا ایجاد کنند.«

توقف هواپیماها
از سوی دیگر، یافته های 8صبح نشان می دهد که شماری 
ایمیل  تابان  به  بارها  آریانا  هوایی  شرکت  مسووالن  از 

فرستاده و خواهان دریافت پول شده اند.
در جریان  آریانا  هوایی  مالی شرکت  ریاست  مسووالن 
پنج ماه گذشته، طی چند ایمیل از مسووالن ذی ربط خود 

خواسته که هواپیماها را در تهران توقف دهند.
مصطفی زرمتی رییس مالی آریانا، به تاریخ 2015/14/9 
است:  گفته  آریانا  عملیاتی  رییس  سکندری  آقای  به 
»پیلوت ها باید هواپیماها را متوقف کنند، در غیر آن شما 

)رییس عملیاتی( مقصر هستید.«
اما در ایمیل های شماری از مسووالن آریانا آمده است 
که عمر مستور، رییس اداری شرکت هوایی آریانا طی 
تماس تلیفونی به کاپیتان ها دستور داده که هواپیماها را 

توقف ندهند.
طی  آریانا  هوایی  شرکت  عملیاتی  مدیر  عبدالمتین، 
مسووالن  از  شماری  به   ،2015/11/7 تاریخ  به  ایمیلی 
آریانا گفته است که کاپیتان ها براساس هدایت تلیفونی 
عمر مستور، رییس اداری این شرکت به کار خود ادامه 

می دهند.
آریانا  هوایی  شرکت  مالی  رییس  زرمتی،  مصطفی 
)داوود  شرکت  این  رییس  به  بارها  او  که  می گوید 
شریفی( و دیگر مسووالن مکتوب فرستاده و تاکید کرده 

تا هیاتی به منظور تصفیه حساب به تهران فرستاده شود.
و  مکاتیب  طریق  از  مالی  »ریاست  گفت:  زرمتی  آقای 
هیات  یک  که  است  گفته   آریانا  مسووالن  به  ایمیل ها 
تابان تصفیه کند.  با  تا حساب های مالی را  تشکیل شود 
تا  این هستیم که هواپیماها توقف داده شود  ما خواهان 

ایرانی ها حساب آریانا را تصفیه کنند.«
به گفته او، تاکنون به مکاتیب و ایمیل های ریاست مالی 

کسی توجه نکرده است.
عاید  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  همه،  این  با 
شرکت هوایی آریانا باالی شرکت ایرانی تابان از ده می 

2014 تاکنون 13میلیون دالر می شود. 

پروسه  توانستیم طی یک  ما  باالخره 
نظارت  بدون  و  شفاف  کامال 
که  حالی  در  داخلی،  و  بین المللی 
دای چوپان به سختی سعی در تداوم 
چی  دگه  صفحه  بر  حکمروایی اش 
گپاست داشت، این موجود افریقا زده 
را از اریکه ستون کنار زده و خویشتن 
خویش را بر این ستون تحمیل کنیم. 
طول  در  چوپان  دای  که  آنجایی  از 
دهان  ستون  این  بر  حکمروایی اش 
خیلی ها را سرویس کرده و خشتک 
زیادی را پاره فرموده و در این عرصه 
آن  بر  است.  کرده  فساد ها  خیلی 
شدیم تا اسم این ستون را که سوزن 
زیادی بر جای خیلی ها وارد می کند. 
عوض کنیم. تا مبادا ما قربانی کینه ها 
شکل گرفته علیه وی شویم ما در این 
هیچ گونه  به  نیاز  خوشبختانه  عرصه 
کدام  میانجی گری  و  توافق  سازش 
وزیر خارجه و داخله و میانه نداشتیم 
و بنا با مشروعیت کامل این صفحه را 
تقاضای  کرد.  خواهیم  تصدی گری 
است  این  چوپان  دای  جناب  از  ما 
عالیه  حکومت  علیه  این  از  پس  که 
ما هیچ گونه سبوتاژ، شانتاژ، راپورتاژ 
و پروپاکندا نکرده در پی اپوزیسیون 
به  توجه  با  ورنه  نباشد.  هم  سازی 
یک  فرستادن  حرام،  بوکو  حضور 
افریقا  جنگل های  در  درنده  شیر 
شیخ  گفته  به  چوپان  دای  خدمت 
پس  است.  نصوار  ما  نزد  عشقری 
همان بهتر که دای چوپان هم چنان با 
مگس های تسه تسه روز خود را تیر 

کند. اما چند جمله جدی! 
از فردا این صفحه با اسم و رسم تازه 
آغاز به کار می کند. مسلما ارزش کار 
دای چوپان بر همگان مشخص است. 
سپاسمندیم از همکاری دوام دار دای 
چوپان و حضور پر تاثیر و گرمش در 
خانواده 8صبح. با رعایت حق تالیف 
جناب دای چوپان بر ستون دگه چی 
گپاست. ما اسم دیگری بر این ستون 
خواهیم گذاشت و کوشش می کنیم 
از زوایه دیگری وارد قضایا با چاشنی 
نیز  چوپان  دای  برای  شویم.  طنز 
پیروزی بر شیران افریقایی خواهانیم. 

آخریندگهچیگپاست
آژند
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       صفا هاشمی

امانت داری  و  صداقت  کمال  با  را  حال  شرح  این  صاحب!  وزیر 
گرفته و وضعیت مردم رنجدیده خود  می نویسم تا مشت نمونه خروار 

را در وزارت مربوطه مطلع شوید. 
صف  از  عبور  و  نفوس«  احوال  »ثبت  اداره  از  مراحل  طی  از  پس 
طوالنی در »قضایای دولت«، فکر می کردم آسان ترین مرحله تایید 
باور  به  وزارت خارجه  باشد.  باید  وزارت  خارجه  در  تذکره  ترجمه 

من اداره منظم و با مدیریت درست بود.
شدم،  خارجه  وزارت  راهی  راحت  خیال  با  صبح  دلیل  همین  به 
وزارت  دروازه  مقابل  زمانی که  صبح،  هشت و نیم  ساعت  حوالی 
گیج  کرد. دقایقی  رسیدم، صف طوالنی مراجعه کنندگان بهت زده ام 
ایستاده  چند صد نفری  طوالنی  صف  در  که  بودم  مانده  مبهوت  و 
پیاده رو،  و  جاده  دروازه،  مقابل  در  دیگر  تن  ده ها  مثل  یا  شوم، 

سرگردان قدم زده و منتظر فرصت برای عبور از دروازه بمانم.
کارمند  کردم  که ابتدا فکر  که یک تن  20 دقیقه به 9 صبح مانده بود 
گاردهای  از  که یکی  فهمیدم  روز  آن  فردای  و  باشد  وزارت  اداری 
و  با لحن خشن  میان جمعیت صدایش  محافظ دروازه است، در 
کنار  که دیروز اسناد شان امضا شده اند در  امرانه بلند شد: »کسانی 
زیر  کرده اند،  ثبت نام  گذشته  روز  که  کسانی  شوند  ایستاده  دیوار 
کسانی که  و  شوند  ایستاده  اسناد شان  امضای  برای  لین  در  درخت 
بیایند.«  فردا  و  کرده  ثبت نام  غرفه،  نزدیک  در  آمده اند،  امروز 
وزارت  سرک  عرض  در  که  درخت هایی  سوی  به  بزرگی  جمعیت 
به  شروع  است،  واقع  اصغر  ملک  راهی  چهار  سمت  به  خارجه 
120 تن  باالی  تبادل شماره ها،  قرار  افراد  این  تعداد  کردند،  دویدن 
کردم، شماره  که نزدیک غرفه برای ثبت نام مراجعه  می رسید. زمانی 
که هنوز جمعیت بزرگ دیگر منتظر ثبت نام بودند. پس  من 107 بود 
با  را  خود  تا  ایستادم  امضا  منتظرین  صف  نزدیکی  در  ثبت نام  از 
و  امنیتی می آمد  کنم. در فاصله چند دقیقه همان  آشنا  فردا  برنامه 

که بدون امضا، اسناد شان تایید نمی شود.  هشدار می داد 
و  دشنام  و  فحش  با  آمد  است،  امنیتی  بود  معلوم  که  جوانی  سرانجام 
کرد.  کنار جویچه سرک لین  رفتارهای توهین آمیز مردم را در قطار طوالنی 
خودش در مقابل جمعیت ایستاده و افراد را به اساس شماره به لین 
کنار جاده برای امضای اسناد می خواند: شماره 1... صایب،  دوم در 
کار  که فهرستی در  شماره 2... صایب و... به همین ترتیب دیده شد 
نیست و به اساس یک فریب شماره خوانده و مردم را به لین دوم 
که  کرد  کسی از میان جمعیت اعتراض  برای امضا دعوت می کند. 
فهرست  که  داد  جواب  جوان  نمی خواند«،  چرا  فهرست  روی  »از 
که براساس نام داخل می شوید. من نیز از  در دروازه تهکوی است 
گفتم؛ اما از شانس بد من  کرده و شماره 32 را حاضر  فرصت استفاده 
کرده و زیر  ک تر از من بود، نزدیک مرا افشا  که شماره 32 نفرش چاال
که پایین ترین دشنامش »خر استی - انسان نیستی«  دشنام جوانی 
بود؛ قرار دهد. آخر انتخاب شماره 48 مرا از سرگردانی فردا نجات 
ک و  داد. خود را در قطار دوم برای امضا جا زدم. همین جوان هتا
که من  کاپی اسناد. زمانی  کردن پشت  کرد به امضا  پوچ زبان شروع 
که امضا جوان یکسان نیست، هرکدام را  کردم  نزدیک شدم دقت 
خط خطی می کند آنهم متفاوت. اسناد مرا هم چندین خط حلقه 
کشید و به دستم داد. به هر حال جواز عبور برایم داده شد. مسوول 
که مثال امروز به رنگ سیاه خط  دروازه تنها رنگ قلم را نشانی دارد 
خطی باید شود. از مجموعه این رفتارها تا این مرحله چنین پیدا شد 
که در  گاردهای دروازه وزارت خارجه اند  که این تنها برنامه از سوی 
حوزه جغرافیایی مسوولیت شان، با مراجعین انجام می دهند مردم را 

برای دو روز با آن برنامه های توهین آمیز پشت دروازه نگه می دارند.
کجا مهر سنگی  با عبور از دروازه، می پرسم تذکره های ترجمه شده 
رهنمایی  کنسولی  زمین بخش  زیر  به  مرا  مهربان  پیرمرد  می خورند، 
می کند. با نزدیک شدن به دروازه تهکویی، نگران فهرستی هستم 
که افراد به اساس نام داخل می شوند، اما از چنین  گفته بود  که جوان 
که این سخن نیز برای فریب مردم  فهرستی خبری نبود؛ معلوم شد 

گفته می شود.
کنسولی: و اما تهکو 

کرد؛  در داخل تهکو، شش قطار مار پیچ و طوالنی چشمم را خیره 
به  دوستانم  از  یکی  گهان  نا گیرم.  قرار  قطار  کدام  در  بودم  مانده 
کار  کردم شاید این جا  شانه ام زد؛ مدت زیادی ندیده بودیم، فکر 

گفت »نه در وظیفه سابقم هستم این جا شش  می کند. فورا پرسیدم؛ 
روز است برای تایید می آیم موفق نمی شوم.« جدا نگران شدم. چون 
گفت: پس از شش روز سرگردانی و  مشکل هردوی ما یکی بود. او 
ایستادن بدون نتیجه در صف طوالنی، امروز مجبور شده خانمش 
را آورده و موفق شده است تا تعرفه بانکی را بگیرد. به من هم توصیه 
کنم.  کدام تاخیر برگردم، فردا همراه با خانمم مراجعه  که بدون  کرد 

شش قطار طوالنی به ترتیب ذیل است:
-  برای تایید ترجمه تذکره های یک نفره

-  برای تایید ترجمه تذکره های خانوادگی
-  برای تایید نکاح نامه

-  دو صف برای تحویل پول بانک
دو سه غرفه دیگر هم برای تایید اسناد تحصیلی داخلی و خارجی 

کم هستند و صف تشکیل نمی شود. که مراجعین آن  وجود دارد 
با راهنمایی دوستم، در صف مار پیچ تذکره های خانوادگی ایستادم. 
مقابل  هر لحظ  واسطه  دار،  افراد  می رود.  پیش  به  کندی  به  صف 
کار  غرفه آمده و اسناد خویش را دست مسوول غرفه می دهند. این 
کنش مردم روبه رو شده و فریادهای اعتراض ده ها تن در سالون  با وا
کام  نا و  کرده  مراجعه  روز  سه  که  مردی  ندارد.  اثر  اما  می پیچد. 
کت شلوار آبی و مرتب را نشانم می دهد  برگشته بود، جوانی شیک با 
گرم و شیرین صحبت دارد.  که در مقابل غرفه ایستاده و با مراجعین 
گذشته به من پیشنهاد پرداخت  او می گوید: »این دالل است. روز 
کندی پیش می رود همین است  که این لین به  کرد. دلیلی  پول را 
پیش  به  از طریق داللی  را  کارشان  مجبور شوند  مردم سرانجام  که 
گفت ابتدا دو هزار افغانی  ببرند.« می پرسم از شما چند خواست؟ 
می خواست آخرش به یک هزار راضی شد اما من قبول نکردم. این 
گاهی به قطار  کتابچه پوش چرمی  در دست داشت و هرچند  جوان 
نزدیک شده و با افراد حرف می زد. چشمش به مرد افتاد، با لبخند 
که سرگردان می شی«! گفتم  گفت: »هنوز ایستاد استی؟  کنارش  آمد 
کار  از  دست  دقیقه  سی  و   11 ساعت  راس  غرفه،  مسوول  سرانجام 
از مراجعین هم چنان در قطار  که ده ها تن  کشید و رفت؛ در حالی 
مقابل دروازه  را  فردا ساعت شش صبح خود  برای  بودند.  ایستاده 
وزارت خارجه رسانیدم اما هم چنان افراد در صف ایستاده بودند. 
آمده  گفت ساعت سه صبح  بود  پکتیا  از والیت  که  یک شخص 
کرده مرا قبل تر از خود در صف جا داد. زمانی که با  است؛ او لطف 
از دروازه ورودی، به داخل وزارت پرت شدم، فکر  فشار جمعیت 
که  گذشته باشم، اما جالب بود  کردم شاید اولین نفر در صف روز 
15 نفر قبل از من در صف غرفه تذکره های خانوادگی ایستاده بودند. 
می کند؛  آغاز  کارش  به  صبح   9 ساعت  بخش  این  کارمند  معموال 
مصروف  را  اوقات  این  بیشتر  آن هم  می کند  کار  ساعت  دونیم  تنها 
مردم  شده.  بلند  چوب  تخته  از  که  است  دیوار  طرف  آن  کارهای 
که مربوط داللی  کارهایی را انجام می دهد  که آن طرف،  می گفتند 
کار اخذ تعرفه بانکی از این غرفه از سه دقیقه تا 5 دقیقه و  است. 
تطبیق  دلیل معطلی  فکر می کردم  زمان می برد. من  آن  از  بیشتر  گاه 
اما  است  زمان گیر  واقعا  که  باشد  باید  شده  ترجمه  متن  با  تذکره ها 
کوچک ترین بررسی و تطبیق  که  که نوبت خودم رسید، دیدم  زمانی 
کار نیست. اسناد دست داشته مرا حتا ورق هم نزد. از من  اسناد در 
کیست؟ )از خود و فامیلم( چند  کرد: تذکره ها مربوط  تنها دو سوال 
که در دستم داد نیز ده  نفر هستید؟ )شش نفر( نوشتن تعرفه بانکی 
کوتاه نوشت: اسم،  ثانیه بیشتر طول نکشید. روی این برگه چند چیز 
کار تنها چند ثانیه را در  که این  )یک نفر( تاریخ، تعداد نفر؛ )6( 
برگرفت. اما من چندین دقیقه منتظر ماندم. زیرا دوبار چوکی اش را 
کرده و پشت دیوار رفت، پس از چندی برگشت. به دو سه نفر  رها 
که از  کرد، با همکاران خویش  افراد دیگر از پشت شیشه صحبت 

کرد.  آنطرف می آمدند، صحبت 
اسناد  تسلیم دهی  و  پول  پرداخت  برای  به دو صف دیگر  زمانی که 
غرفه  مسوول  که  شدم  مطمین  کردم،  مقایسه  را  آن ها  کار  و  رفته 
کار نمی کند. مثال من در قطار  کرده و  تذکره های فامیلی وقت کشی 
کم تر از 15 دقیقه  نزدیک دروازه برای پرداخت پول ایستادم. شاید 
کار می کرد،  نوبت من رسید. مسوول این غرفه با چه دقت و سرعت 
گرفته  مشخصات برگه تعرفه را دقیق در برگه دیگر نوشت، پول مرا 
کرد و باقی مانده پولم را شمرده واپس داد. از نظر  به دقت حساب 
کار غرفه اولی زمان گیر و  کار این شخص دو برابر  زمانی به اطمینان 
کم تر از نیم دقیقه  کار هر نفر را  مسوولیت آور است. اما این جوان، 

تسلیم  برای  دیگر  در صف طوالنی  غرفه  این  از  می کند. پس  تمام 
این  مسوول  بودم؛  صف  این  در  ساعت  نیم  شاید  ایستادم؛  اسناد 
کاپی را از اصلی جدا می کند.  بخش تمامی  اسناد را دیده و اسناد 
و  می زند  سنجاق  یک جا  تذکره  اصل  با  همراه  را  ترجمه  تذکره 
در بخش  کرده  را یک جا  بعد همه  و  گانه  را جدا اسناد  کاپی های 
کار این جوان نیز زمان گیر است.  کردم  مربوطش قرار می دهد. فکر 
گذاشته و تمام وقت ایستاده  کنار  مسوول این بخش چوکی خود را 
کار می کند. به همین دلیل بیشتر از سه برابر مراجعین غرفه اولی را در 
جهت  مراجعین  تمام  برای  بخش  این  مسوول  می گوید.  پاسخ  روز 

تسلیم گیری اسناد خویش یک هفته وقت می دهد.
که  با بررسی تمام این وضعیت به این نتیجه می توان دست یافت 

کارهای روزانه این وزارت اشراف ندارد،  وزیر صاحب خارجه یا بر 
توان  که  سپرده  کسانی  عهده  به  را  بخش  این  مسوولیت  این که  یا 
وزارت  از  قبل  مراجعین  همین  زیرا  ندارند.  برنامه ریزی  و  مدیریت 
نیز  را در اداره قضایای دولت  تا اسناد خویش  خارجه، مکلف اند 
کنند. اما آنجا با وجود صف طوالنی، بیشتر از دو ساعت طول  تایید 
که در قضایای دولت برای تایید همین اسناد  نمی کشد. من زمانی 
این  کارمندان  ک.  زلزله خطرنا وقوع  با  بود  همزمان  کردم،  مراجعه 
می کنند،  کار  دل سوزی  و  تمام  سرعت  با  و  مصروف  بس  از  اداره 
که هیچ، حتا جریان  در زمان وقوع زلزله از اداره شان خارج نشدند 
کار با تفاوت خیلی اندک، در  کارشان را نیز قطع نکردند. اما همین 

وزارت خارجه روزها را در برمی گیرد.
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 دعوت به داوطلبی
تهیه چوب سوخت مورد ضرورت

کمیته سویدن برای افغانستان چوب سوخت مورد ضرورت دفتر ساحوی میدان وردک مقیم میدان شهر را با شرایط ذیل قرارداد مینماید:
که ورق نرخ دهی و طرزالعمل داو طلبی را در مقابل یک هزار )1000( افغانی  شرکت ها و اشخاص عالقمندکه واجد شرایط باشند میتوانند 

کمیته سویدن برای افغانستان در والیت میدان وردک بدست آورند. که دوباره قابل پرداخت نمیباشد از بخش تهیه و تدارکات 
شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:

کامال خشک باشد. •  چوب باید بلوط پوستدار و 
•  اوراق داوطلبی ها سربسته و مهر شده را باید از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ )19(عقرب سال جاری از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر در بخش تهیه و تدارکات دفتر ساحوی 

کمیته سویدن برای افغانستان واقع ناصر اباد میدانشهر تسلیم و راجستر نمایند.
که  کمیته سویدن برای افغانستان تسلیم نمایند  •  هر شرکت ویا شخص نرخ دهنده با تسلیم نمودن اسناد داوطلبی مبلغ)150000( افغانی طور تضمین داوطلبی نقدا به بخش مالی 

که موفق شناخته نمیشوند دوباره پرداخت میگردد گشایش داوطلبی بوده و مکمال به  آن عده داوطلبانی  اعتبار این تضمین برای دو هفته تا ختم 
که موفق به دریافت اعطای قرار داد میشود باید به ارزش 10 فیصد پول مجموعی اعطای قرار داد را بخاطر تضمین اجرا )تحویل چوب قرار داد  •  شرکت و یا شخص تهیه کننده 

کمیته سویدن نقدا تحویل دهد. شده به وقت تعین شده ان (به بخش مالی 
کمیته سویدن برای  •  مطابق ماده ۷۲ قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان 2% تکس از مجموع قرارداد به اساس جواز وزارت محترم تجارت و آیسا توسط 

افغانستان وضع و به وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت مالیه دهنده تأ دیه میگردد. 
•  شرکت و مراجع بدون جواز مکلف به پرداخت 7% مالیه میباشند.

کت های شفاف ونازک و بعد از وقت تعیین شده تسلیم دهی قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف  کت های سرباز و یا پا •  آفر های نا مکمل ، غیر انطباق با مشخصات، پا
میگردند.

کمیته سویدن برای افغانستان یکشنبه الی پنجشنبه فعالیت میکند و همچنان عالقمندان میتوانند جهت اخذ اسناد به آدرس و یا شماره های ذیل به تماس شوند: نوت: 
کماالت، ناصر اباد – میدانشهر.   شماره ها: 0747151531 و 0799341760 کمیته سویدن برای افغانستان-والیت میدان وردک، بخش تدارکات و ا آدرس: 

وی دریایی  مقامات نیر
گفتگو می کنند  امریکا و چین 
کشور  چین می گوید مقامات نیروی دریایی این 
است  قرار  امریکا  دریایی  نیروی  فرماندهان  و 

گفتگو بنشینند. برای حل اختالفات خود به 
هدایت  موشک های  به  مجهز  ناوشکن  یک 
 ۲۲ حدود  از  سه شنبه  روز  امریکا  ارتش  شونده 
آب های  در  مصنوعی  جزایر  از  یکی  کیلومتری 
که پکن ادعای  کرد  دریای جنوبی چین عبور 
ناو  این  عبور  دارد.  را  منطقه  آن  بر  مالکیت 

اعتراض چین را در پی داشت.
رییس  گفت  چین  دفاع  وزارت  سخنگوی 
کنفرانس  یک  در  کشور  این  دریایی  عملیات 
غیرمجاز  ضمن  امریکایی،  همتای  با  تلفنی 
»آب های  به  امریکایی  کشتی  ورود  دانستن  

کرد.  کشورش را اعالم خواهد  چین« موضع 
»یو اس اس  ناوشکن  عبور  می گوید  امریکا 
چین  ادعای  مورد  جزیره  نزدیکی  از  السن« 
امریکا  با قوانین بین المللی بوده است.  منطبق 
در  پکن  ارضی  ادعاهای  چین  همسایگان  و 

دریای جنوبی چین را قبول ندارند.
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