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مهاجران افغان
در مخاطره عبور

از ایران

علت  این  به  بیشتر  اذیت،  و  آزار  سرگذشت 
مهمان نوازی  سابقه  ایران  که  است  عجیب 
مهاجر  میلیون   2 از  بیش  و  دارد  افغان ها  برای 
از اشغال  که  را در دهه 1980 و 1990 در حالی 
فرار  آن  از  پس  داخلی  جنگ  و  شوروی 
افغان ها  که  حال  است.  پذیرفته  می کردند، 
رسیدن  برای  ایران  مسیر  از  تا  می کنند  تالش 
تغییر  رفتار  گرمی   این  کنند،  استفاده  اروپا  به 
که طبق آمارهای  کرده و تعداد 80 هزار افغان را 
امید  با  را  افغانستان  امسال  دولتی،  غیررسمی  
کرده اند،  زندگی در اروپای شمالی و غربی ترک 
گزارش ها مبنی بر  متاثر ساخته است. بعد از نشر 
که به سمت اروپا می رفته اند  این که ده ها افغان 
شده اند،  کشته  ایران  در  اخیر  هفته های  در 
به جای  خواسته اند  مردم  از  افغانستان  رهبران 

کشور بمانند. آزمایش صبر مقام های ایران، در 
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زنگ اول


وعده  افغانستان  به  روسیه  و  چین  کشورهای  دیروز 
کمک کردند. معاون رییس جمهور چین به کابل آمد و 
امضا  افغانستان  حکومت  با  مهم  تفاهم  یادداشت  چند 
دولت  است  قرار  یادداشت ها  از  یکی  براساس  کرد. 
هم چنان  چین  بسازد.  کابل  در  مسکن  هزار  ده  چین، 
کشف  افزار  با  را  کابل  پولیس  که  است  کرده  وعده 
برای  آن، چین  بر  می کند. عالوه  انفجاری مجهز  مواد 
گسترش تجارت با افغانستان نیز تعهداتی سپرد. سفیر 
روسیه در کابل نیز دیروز در یک نشست خبری اعالم 

کرد مسکو آماده همکاری با افغانستان است. 
اعالم حمایت چین و روسیه، خبرهای خوشحال کننده 
ناتو  حمایت   مورد  این که  بر  عالوه  افغانستان  است. 
چین  همکاری های  به  است،  امریکا  متحده  ایاالت  و 
سازمان  امنیت  شورای  دایم  عضو  دو  که  روسیه  و 
نیاز دارد. چین و روسیه عالوه  نیز  ملل متحد هستند 
با  دارند،  جهانی  سیاست های  در  مهم  نقش  این که  بر 
نزدیک  همسایه  چین  هستند.  همسایه  نیز  افغانستان 
از  روسیه  دور.  همسایه  روسیه  و  است  افغانستان 
افغانستان شناخت کافی نیز دارد. افغانستان نیاز دارد 
که در کنار گسترش روابط با ایاالت متحده و ناتو منابع 
بسازد.  متعدد  را  امنیتی اش  نیروهای  تمویل  و  تجهیز 

چین و روسیه در این میان، بهترین گزینه اند.
دارد؛ مهمات  روسیه ذخایر کالن مهمات و جنگ افزار 
و جنگ افزاری که ارتش روسیه دیگر به آن نیاز ندارد. 
ارتش روسیه حاال خیلی مدرن شده است و می تواند 
نسل  کند. هم چنان  از کشتی های جنگی موشک شلیک 
انجام  مشغول  سوریه  در  روسیه  جنگنده های  نو 
تا بخشی  توانایی را دارد  این  ماموریت است. روسیه 
انبار است،  را که در ذخایرش  جنگ افزارها و مهماتی 
در اختیار افغانستان قرار دهد. چین هم وعده مهمی  به 
افغانستان داده است و آن تجهیز پولیس کابل با افزار 
کشف مواد انفجاری است. فناوری کشف مواد انفجاری 
چیزی است که پولیس افغانستان سخت به آن نیازمند 
و  چین  امنیتی  همکاری های  افزایش های  احتمال  است. 

افغانستان وجود دارد. 
روسیه و چین می دانند که اگر وضعیت در افغانستان 
به نفع تروریست ها رقم بخورد، این تنها ناتو و امریکا 
نیست که زیان می کنند، بلکه جنگ به داخل قلمروهای 
آن ها کشیده می شود. گروه های تروریستی که امروز 
در افغانستان می جنگند، با روسیه و چین نیز سر عناد 
دارند. تروریست های آسیای میانه می خواهند جنگ را 
اورال  دریای  میانه و حوزه  آسیای  به جمهوریت های 
تالش  هم  اویغور  جدایی طلب  سازمان های  ببرند. 
می کنند که یکی از ایالت های مهم چین را ناامن بسازند. 
این امر منافع مشترکی برای روسیه، ناتو، چین، ایاالت 

متحده و افغانستان خلق می کند. 
بنابراین همکاری روسیه و چین با افغانستان، به هیچ وجه 
در تناقض با همکاری های کابل با ناتو و امریکا نیست. 
در افغانستان تمام سازمان های بین المللی و قدرت های 
بزرگ منافع مشترک دارند. روسیه و چین می دانند که 
ظرفیت های ضد تروریستی در دولت افغانستان وجود 
دارد و حاال تالش می کنند تا این ظرفیت ها تقویت شود. 
ناتو و امریکا هم از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت 
و  روسیه  چین،  ناتو،  امنیتی  منافع  می کنند.  راهبردی 
امریکا در افغانستان با هم دیگر گره خورده است و به 
این همین دلیل احتمال شکل گیری همسویی بیشتر میان 
ناتو، روسیه، چین و امریکا در قبال افغانستان وجود 

دارد. 
افغانستان می تواند  نیز است.  دنیا  اقتصاد بزرگ  چین 
شرکت های  سرمایه گذاری های  برای  مناسبی  محل 
بازارهای  از  یکی  افغانستان  هم چنان  باشد.  چینی 
مصرف کاال های تولید شده در چین است. شرکت های 
چینی در معادن افغانستان نیز سرمایه گذاری کرده اند. 
این واقعیت ها نشان می دهد که نگاه چین به افغانستان 
منافع  کشور  این  و  نیست  امنیتی  نگاه  یک  صرف 
اقتصادی نیز در افغانستان دارد. دولت افغانستان باید 
تالش کند تا مفاد یادداشت تفاهم هایی که با چین امضا 

کرده، عملی شود. 

اعالم حمایت چین و روسیه
از افغانستان
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8صبح، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، از بازداشت یک شهروند افغان در 
استقبال  ارتکاب جرایم جنگی  اتهام  به  هالند 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  است.  کرده 
راستای  در  متهم  این  بازداشت  که  می گوید 
تامین عدالت و پایان دادن به فرهنگ معافیت 

جنایت کاران کمک می کند.
اخیرا پولیس هالند اعالم کرد که یک شهروند 
مرتکب  قبل  سال  پنج  و  سی  که  را  افغان 
جنایت جنگی شده بود، در شمال این کشور 

بازداشت کرده است.
این شهروند افغانستان صادق علمیار نام دارد، 
قطعه  فرماندهی  مسوولیت   1358 سال  در 
عهده  به  کنر  والیت  در  را   444 کماندوی 
داشته است. او در آن سال در قتل غیرنظامیان 
یک  در  عضویت  اتهام  به  است.  داشته  نقش 
کشتار  در  که  ارتش  کماندوهای  ویژه  واحد 
مجاهدین در آپریل سال 1۹۷۹ در والیت کنر 

نقش داشته، بازداشت شده است.
که  می گوید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
خانواده های  که  آن  از  پس  علمیار  صادق 
در  علیه اش  میالدی   2008 سال  در  قربانیان 
پیگرد  مورد  کردند،  هالند شکایت  سارنوالی 

قرار گرفت.
که  می گوید  اعالمیه ای  در  کمیسیون  این 
جهانی«  »صالحیت  حقوقی  اصل  براساس 
رسیدگی به جنایات بین المللی، تمام دولت ها 
خویش  جزایی  صالحیت  تا  دارند  مسوولیت 
جنایات  مرتکب  کسانی که  به  نسبت  را 
شده اند، اعمال کنند. این کمیسیون می افزاید: 
یکی  عنوان  به  جنگی،  جرایم  به  »رسیدگی 
مواد  براساس  بین المللی،  جنایات  انواع  از 
رژیم  همین  تابع  ژنو   1۹4۹ کنوانسیون های 
بوده و دولت ها متعهد به رسیدگی و پیگیری 

آن می باشند.«
در  همچنین  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
مستقل  »کمیسیون  می گوید:  خود  اعالمیه 
تا  نموده  تالش  همواره  افغانستان  بشر  حقوق 
فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه یافته و هیچ 
تمام  و  نمانده  رسیدگی  بدون  جرمی  قضیه 
جنایات  و  جرایم  خصوصا  جرایم،  مرتکبان 
جنگی و ضد بشری از مجازات و پاسخگویی 
تمام  از  بدینوسیله  نکنند.  حاصل  معافیت 
در  که  را  افرادی  که  می خواهد  کشورها 
افغانستان مرتکب جنایات جنگی و ضد بشری 
شده و فعال در آن کشورها اقامت دارند، مورد 

پیگرد قانونی قرار بدهند.«

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی طی یک 
نام نهاد  والی  کوچی  امین اهلل  خاص،  عملیات 
گروه تروریستی طالبان برای والیت لغمان را 

با دو تن از محافظانش بازداشت کرده اند.
خبر  این  اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
والیت  در  کوچی  امین اهلل  که  می گوید 

ننگرهار بازداشت شده است.
امین اهلل کوچی یک  اداره،  این  از  نقل  این  به 
ماه قبل از شهر پیشاور پاکستان به منظور انجام 
فعالیت های تروریستی و تخریبی وارد والیت 

ننگرهار شده بود.
که  می افزاید  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
امین اهلل کوچی از مدت ده سال به این طرف 
توسط گروه تروریستی طالبان در والیت های 
والی  عنوان  به  لغمان  و  مزارشریف  خوست، 
این گروه کار کرده است. این اداره می گوید 
متعدد  فعالیت های  در  شده  بازداشت  فرد  که 
داشته  دست  بی گناه  مردم  قتل  و  تروریستی 

است.

 استقبال کمیسیون حقوق 
بشر از بازداشت یک متهم به 

جنایت جنگی در هالند

پنتاگون 43 میلیون دالر برای ساخت پمپ گاز در افغانستان هزینه کرده است

استاد حکیمی درگذشت

والی  نام نهاد طالبان در لغمان 
بازداشت شد

هشدار استخبارات آلمان از شبکه قاچاقبران انسان در افغانستان 

عمومی  بازرسی  اداره  یا  سیگار 
افغانستان  بازسازی  برای  امریکا 
نهاد  این  بررسی  که  اعالم  کرده 
نشان می دهد که بخشی از نیروهای 
و  ثبات  عنوان  تحت  که  امریکایی 
فعالیت  افغانستان  در  کار  و  کسب 
فشرده  گاز  پمپ  یک  می کردند، 
شهر  در  وسایط  استفاده  برای  را 
قیمت  به  جوزجان  والیت  شبرغان 
ساخته  امریکایی  دالر  میلیون   43

بودند.
که  آمده  همچنین  گزارش  این  در 
از   2015 جون   1۷ در  مرکز  این 
فعالیت باز مانده و کسی نیز در این 

زمینه پاسخگو نیست.
اصلی  هدف  گزارش  این  براساس 
فشرده  گاز  پمپ  این  ساخت  از 
از گاز  استفاده  قابلیت  بوده که  این 
نمایش  به  وسایط  برای  را  فشرده 
افغانستان  آن  بر  عالوه  و  بگذارد 
خود  طبیعی  گاز  منابع  از  بتواند 
این  وابستگی  میزان  و  کند  استفاده 
کاهش  انرژی  واردات  به  کشور 

یابد.
به نقل از بی بی سی، سیگار افزوده 
گاز  پمپ  این  ساخت  هزینه  که 
امریکا  کمک های  محل  از  فشرده 
و  شده  پرداخت  افغانستان  برای 

عباسی  سید  استاد  کابل:  8صبح، 
از شخصیت های جهادی- حکیمی، 

دیروز  بیماری،  اثر  به  کشور  علمی 
سه شنبه 12 عقرب، در گذشت. 

بنیان گذاران  از  حکیمی  آقای 
وحدت  حزب  و  نصر  سازمان 
زمان  در  وی  بود.  افغانستان  اسالمی 
و  نظامی  پایگاه های  ایجاد  با  جهاد 
آموزشی در والیت غزنی مصروف 
بود.  سابق  شوری  اشغال  با  مبارزه 
نیز  طالبان  با  نبرد  در  حکیمی  آقای 
پس  داشت.  غزنی  در  جدی  نقش 
از توافق بن در باره افغانستان، آقای 
در  او  شد.  کشانده  انزوا  به  حکیمی 
تالیف  و  تحقیق  این مدت مصروف 
کتب در حوزه های اسالمی و فلسفی 
توجه  بار دیگر  او یک  بیماری  بود. 
هم حزبی ها و پیروانش را جلب کرد. 
او به ساده زیستن شهره بود و به مقام 

در  موج  خاطر  به  آلمان  حکومت 
افغانستان  از  آوارگان  افزایش  حال 
سازمان  است.  کرده  نگرانی  ابراز 
ان  »بی  آلمان  خارجی  استخبارات 
بین المللی  باند  یک  وجود  از  دی« 
تا  فعالیت اش  دامنه  که  قاچاقبران 
می رسد،  فرانسه  و  ایتالیا  یونان، 

هشدار داده است.
سازمان  دویچه وله،  گزارش  به 
توجه  با  آلمان  خارجی  استخبارات 
آوارگان  افزایش  به  رو  شمار  به 
یک  فعالیت  به  نسبت  افغانستان  از 

است  داده  نشان  نهاد  این  تحقیقات 
کشور  در  مشابه  پمپ  ساخت  که 
هزینه  دالر  هزار   500 فقط  پاکستان 

داشته است.
این نهاد افزوده که یافته هایش نشان 
می دهد که قبل از ساخت این پمپ 
درباره  الزم  مطالعه  فشرده  گاز 
می تواند  گاز  پمپ  نوع  این  این که 
داشته  آینده  در  را  الزم  کارآیی 

باشد یا نه انجام نشده  است.
نگران  جنبه  گزارش،  این  اساس  بر 
دفاع  وزارت  که  است  این  کننده 
درباره  توضیحی  گونه  هیج  امریکا 
هزینه  این  با  پمپ  این  چرا  این که 
سرسام آور ساخته شده نداده است 
و هیج جوابی هم در باره روند برنامه 
نشده  داده  آن  نتایج  و  اجرا  ریزی، 

 است.

و امتیازی نمی اندیشید. 
حکیمی،  آقای  درگذشت  از  پس 
حضور  با  دولتی  مقام های  بیشتر 
همدردی  او  خانواده  با  منزلش  در 
مجازی  فضای  در  او  مرگ  کردند. 
یافت.  مالحظه ای  قابل  انعکاس 
معاون  دانش،  سرور  میان  این  در 
را  او  مرگ  جمهور  رییس  دوم 
در  و  دانسته  بزرگ  ضایعه ی  یک 
»مرحوم  است:  گفته  اعالمیه ای 
سیاست  جبهه  در  هم  استاد حکیمی 
آزادی  و  عزت  حریم  از  دفاع  و 
علم  در حوزه  هم  و  افغانستان  مردم 
پیشتازاِن خدمت  از  یکی  فرهنگ  و 
به توسعه اندیشه و معارف اسالمی و 
گسترش حوزه های فرهنگی، علمی، 
در  و  می آمد  شمار  به  ادبی  و  دینی 
و  متعدد  آثار  و  مقاالت  راستا  این 
مانده  یادگار  به  ایشان  از  پرمحتوا 

است.«
در  امروز  صبح  حکیمی  آقای  پیکر 
مصالی شهید مزاری تشییع و از آنجا 
به زادگاهش والیت غزنی به خاک 

سپرده می شود. 

بین المللی  در سطح  قاچاقبری  شبکه 
شیندلر،  گرهارد  است.  داده  هشدار 
رییس این سازمان در یک کانگرس 
که  استخباراتی  سرویس  غیرعلنی 
برلین برگزار شد، گفت که »بی  در 
در  که  چه  آن  تحلیل  در  دی«  ان 
متوجه  دارد،  جریان  فرار  مسیرهای 
»یک سازمان قاچاقبر بسیار حرفه یی 
شده که دامنه فعالیت اش از ترکیه تا 

یونان، ایتالیا و فرانسه می رسد.«
خارجی  استخبارات  سازمان 
ارتباط  این  در  دی«  ان  »بی  آلمان 

دفاع  وزارت  که  گفته  سیگار 
امریکا فقط یادآور شده که فعالیت 
امریکایی که تحت عنوان  نیروهای 
ثبات و کسب و کار فعالیت می کرد 
و  یافته  پایان   2015 سال  مارچ  در 
وزارت دفاع جوابی برای آن ندارد.

هیج  که  آمده  سیگار  گزارش  در 
و  تطبیق  جزییات  درباره  اطالعاتی 
مکان یابی این طرح در دست نیست 
و  ساخته  این طرح  این که چطور  و 

چگونه عملی شد.
به  طرح  این  که  افزوده  نهاد  این 
تطبیق شده  منطقه  این  در  دلیل  این 
شناسی  زمین  تحقیقات  که  است 
نشان داده بود که درشمال افغانستان 
مترمکعب  میلیارد   15.۶8۷ حدود 
نفت  با  همراه  طبیعی  گاز  ذخایر 

وجود دارد.

مسیرهای  امتداد  در  زیرساخت ها 
فرار و سرازیری پول را تحلیل کرده 

است.
به گفته شیندلر، افغانستان »در آستانه 
سیاسی  »صحنه  گرفته،  قرار  نزول« 
در  اقتصادی  وضعیت  است،  راکد 
در  طالبان  و  است  فروپاشی  حال 
حال پیشروی هستند.« رییس سازمان 
گفت  ادامه  در  آلمان  استخبارات 
مانند  زده  بحران  مناطق  همه  در  که 
سومالیا  و  یمن  لیبیا،  عراق،  سوریه، 
گروه های  و  ملیشه ها  »طوایف، 
وضعیت  برداران  بهره  تروریستی 

کنونی هستند.«
مانند  می خواهد  آلمان  حکومت 
پیمانان  هم  و  امریکا  متحده  ایاالت 
بی ثبات  وضعیت  به  توجه  با  دیگر 
افزایش  به  رو  شمار  و  افغانستان  در 
فعالیت  کشور،  این  از  آوارگان 
افغانستان  در  را  خود  ارتش  نظامی 

ACKUتمدید نماید.
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مهاجران افغان در مخاطره
عبور از ایران

محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در کابل و سخنگوی وی تقاضای مصاحبه را رد 

کردند. مقام های ایران هم چنین به پرسش های مکتوب ما درباره این ادعاها 

پاسخی ندادند. 

مهاجرین افغان که در تالش برای رفتن به ترکیه به دام افتاده اند می گویند که 

ی  در ایران بازداشت شده و در زندان مورد بازجویی قرار گرفته اند. اگرچه بسیار

وریستی  وه های تر از آن ها مسلمان شیعه هستند و هیچ ارتباط ایدیولوژیک با گر

عمدتا سنی مثل دولت اسالمی  ندارند. 

اروپا  به  که  افغان  مهاجر  هزار  ده ها  برای  کابل- 
از سفر، احتماال عبور  می گریزند، مشکل ترین بخش 
از  پیش  آن ها  نباشد.  مدیترانه  دریای  از  ک  خطرنا
سفر  در  گام  این  شوند.  ایران  وارد  که  مجبورند  آن 
مقام های  بدرفتارانه  عمل  شدت  با  غرب  سمت  به 
امنیتی ایران همراه است و به گفته این افغان ها آن ها 
از  تیر  شلیک  و  شکنجه  لت وکوب،  دستگیری،  با 
کرده اند،  که راه ترکیه را مسدود  طرف مرزبانان ایرانی 

مواجه بوده اند. 
این علت عجیب  به  بیشتر  اذیت،  و  آزار  سرگذشت 
که ایران سابقه مهمان نوازی برای افغان ها دارد  است 
و بیش از 2 میلیون مهاجر را در دهه 1980 و 1990 در 
که از اشغال شوروی و جنگ داخلی پس از  حالی 
افغان ها  که  حال  است.  پذیرفته  می کردند،  فرار  آن 
اروپا  ایران برای رسیدن به  از مسیر  تا  تالش می کنند 
تعداد  و  کرده  تغییر  رفتار  گرمی   این  کنند،  استفاده 
که طبق آمارهای غیررسمی  دولتی،  80 هزار افغان را 
امسال افغانستان را با امید زندگی در اروپای شمالی 

کرده اند، متاثر ساخته است. و غربی ترک 
که  افغان  ده ها  این که  بر  مبنی  گزارش ها  نشر  از  بعد 
به سمت اروپا می رفته اند در هفته های اخیر در ایران 
کشته شده اند، رهبران افغانستان از مردم خواسته اند 
کشور  در  ایران،  مقام های  صبر  آزمایش  به جای 
که  افغان  نوجوان  یک  ابراهیمی،  مرتضی  بمانند. 
توسط مسوولین ایرانی در نزدیکی مرز ترکیه در اواخر 
ماه جوالی دستگیر شده می گوید: »آن ها یک پایپ 

آب را بریده و ما را با آن زدند، زدند و زدند.«
خود  خشن  رفتار  ایران  افغان،  مقام های  به گفته 
پیوستن  از  جلوگیری  اقدامی  برای  را  مهاجران  با 
گروه شبه نظامی  که با متحدان  خارجیان به داعش، 
کرده اند.  توجیه  و عراق می جنگد،  ایران در سوریه 
مهاجرین  وزارت  سخنگوی  جرأت،  اسالم الدین 
افغانستان می گوید: »حکومت ایران حقوق این افراد 
دولت  به  ایران  حکومت  ولی  است  کرده  نقض  را 
کنید تا جلو این مردم را  کاری  گفته است:  افغانستان 
که عبدالرضا رحمانی فضلی،  بگیرید.« وی می گوید 
کابل بود تا این پیام  وزیر داخله ایران ماه سپتامبر در 

گفتند خیلی جدی هستند.«  را برساند: »آن ها 
کابل و سخنگوی  محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در 
ایران  مقام های  کردند.  رد  را  تقاضای مصاحبه  وی 
هم چنین به پرسش های مکتوب ما درباره این ادعاها 

پاسخی ندادند. 
به  ترکیه  به  رفتن  برای  در تالش  که  افغان  مهاجرین 
شده  بازداشت  ایران  در  که  می گویند  افتاده اند  دام 
گرچه  ا گرفته اند.  قرار  بازجویی  مورد  زندان  در  و 
بسیاری از آن ها مسلمان شیعه هستند و هیچ ارتباط 
گروه های تروریستی عمدتا سنی مثل  ایدیولوژیک با 

دولت اسالمی  ندارند. 
زندگی  ایران  در  شده  ثبت  افغان  میلیون   1 حدود 
باال  مهارت های  فاقد  آن ها  از  بسیاری  که  می کنند 
در  اما  دارند.  پایین  درآمد  با  شغل هایی  و  بوده 
کشور  سال های اخیر مقام های ایرانی ماندن در این 

تدریج دشوار ساخته اند. صدها  به  افغان ها  برای  را 
که در ایران در دهه های  هزار افغان از جمله آن هایی 

گذشته به دنیا آمده اند هر سال اخراج می شوند. 
زندگی  برای  ایران  والیت   31 از  دهم  یک  از  بیش 
بسیاری  که  طوری  شده اند  ممنوع  افغان ها  کار  یا 
جمله  از  عمده  شهر های  نزدیکی  در  افغان ها  از 
در  افغان  کارگران  کرده اند.  تجمع  تهران  پایتخت، 
به  حواله  به شکل  را  دالر   500 حدود  ساله  هر  ایران 

افغانستان می فرستند.
برای  ایران  حکومت  از  مکررا  بشر  حقوق  مسووالن 
دشوار  شرایط  مهاجرین،  خودسرانه  اخراج  سیاست 
که  اعدام هایی  وفور  و  افغان  مهاجران  برای  کاری 
قرار  را هدف  به جنایات غیرخشن  متهم  افغان های 
که  کرده اند. مصاحبه با افغان هایی  می دهد، انتقاد 
اروپا  به  تا  می کردند  تالش  که  وقتی  کنونی  تابستان 
از  حدی  از  نشان  شده اند  زندانی  ایران  در  برسند 
که  کسانی  از  یکی  سمندری  علی رضا  دارد.  خطر 
گرفته تا افغانستان را  مصاحبه شده می گوید تصمیم 
در  را  که ممکن است طالبان قدرت  نگرانی  این  از 

کند. گیرند، ترک  کابل به دست 
تصویربردار  حیث  به  را  شغلش  ساله   22 سمندری 
ایران  ویزه  برای  دالر  یک هزار  و  کرد  ترک  تلویزیون 
پرواز  برای  نقشه ای  بعد  پرداخت.  تیکت  خرید  و 
از مرز ایران به ترکیه و بعد به دریای  به تهران، عبور 
کشور  آجیان از طریق قایق و عبور از حداقل هشت 

کشید.  کشور مقصدش  پیش ار رسیدن به ناروی، 

اوایل  در  تهران  به  رسیدن  از  بعد  می گوید  سمندری 
را در  تا وی  پرداخت  دالر   700 قاچاقبری  به  جوالی 
عقب یک الری میوه به مرز ترکیه برساند. سمندری 
یک  در  که  درحالی  بودند  افغان   70 که  دیگران  و 
بودند، حدود  کلکین جای داده شده  کانتینر بدون 
5 مایل مانده به مرز پایین آورده شدند. اما وقتی در 
برای  قاچاقبرشان  کمک  منتظر  و  شده  جمع  زمینی 
و  تفنگچه  با  مسلح  مرد  چندین  بودند،  مرز  از  عبور 
کرده و پول های  سالح های محاربوی به آن ها حمله 
کردند.  نقد، موبایل و بیگ های پشتی شان را غارت 
هراسان  افغان های  که  حالی  در  بعد  ساعت  یک 
در یک زمین جمع شده بودند، ماموران مرزی ایران 

کردند.  هجوم آورده و تمامی  آن ها را دستگیر 
از  زدند: »شما  ما چیغ  »آن ها سر  سمندری می گوید: 
این راه به ترکیه می روید تا به داعش ملحق شوید.« 
فرار  داعش  از  می خواهیم  ما  نه  گفتیم  آن ها  به  ما 
ولچک  دستانش  بعدا  می گوید  سمندری  کنیم.« 
از  کردند. بعدا  کوبش  ایرانی لت و  شده و مرزبانان 
که  زندانی به زندان دیگری برده شد از جمله زندانی 
که آن ها هم  کم 2500 افغان دیگر بودند  کم از  در آن 
در تالش برای عبور از مرز و رسیدن به ترکیه دستگیر 
و  وی  روز  طی  که  می گوید  سمندری  بودند.  شده 
دیگر زندانیان مجبور شدند تا در خانه هایی مسوولین 
کنند. سمندری می گوید: »آن ها ما  کار  پولیس ایران 
کارهای روزمره مثل شستن موترها،  کردند تا  را مجبور 
کردن حویلی را انجام دهیم و  کردن خانه، تمیز  ک  پا

کار را نمی کرد، می آمدند و آن شخص  کسی این  گر  ا
را بد قسمی  لت می زدند.«

که  می گوید  ساله   22 افغان  دیگر  یعقوبی،  علی شاه 
از  عبور  برای  تالش  در  که  آن  از  بعد  تابستان  همین 
مرز و رسیدن به ترکیه دستگیر شده، چندین هفته در 
پولیس  مرکز  به  آن ها  وقتی  بوده است.  زندانی  ایران 
اولتیماتوم  زندانیان  به  ایرانی  مقام های  رسیدند، 
افغانستان  به  یاحاال  »گفتند  دادند:  شدیدی 
نفع  به  جنگ  برای  سوریه  به  را  شما  یا  برمی گردید 

کشور می فرستیم.« حکومت آن 
خبری،  سازمان  چندین  این سو  به  گذشته  سال  از 
که نشان می دهد  کرده اند  گزارش های مفصلی را منتشر 
جنگ  در  ایران  در  مستقر  افغان  مهاجرین  چگونه 
جنگیده اند.  اسد  بشار  رییس جمهور  برای  سوریه 
زور  به  را  مهاجرین  که  کرده اند  رد  ایرانی  مقام های 
مقام های  کرده اند.  اعزام  سوریه  به  جنگ  برای 
که آن ها قادر به ثبوت  حکومت افغانستان می گویند 

گزارش ها نیستند.  این 
برگردد.  افغانستان  به  تا  کرد  موافقه  سریعا  یعقوبی 
از وی  ایران  پولیس  مسوولین  رهایی،  از  قبل  گرچه  ا

خواستند تا 50 دالر بپردازد تا وی را به مرز برسانند.
کمیسیون  اجرایی  مدیر  محمودی،  محمدموسی 
که وی و دیگر  مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید 
معین  تا  می کنند  تالش  هنوز  کمیسیون  این  مسووالن 
هستند.  زندانی  ایران  در  افغان  تعداد  چه  که  کنند 
اذیت  و  آزار  گزارش های  همه  می گوید  محمودی 
توجهی  قابل  بخش  نوجوانان  که  چرا  شوکه آورترند 
می دهد.  تشکیل  را  افغانستان  مهاجر  جمعیت  از 
محمودی می گوید: »جوانان افغان احساس می کنند 

که هیچ آینده ای در این جا ندارند.«
وی می گوید نوجوانان افغان به ویژه در مقابل چرب 
که قول یک سفر امن و بی دردسر به  زبانی قاچاقبران 
که  اروپا را می دهند، آسیب پذیرند. مقام ها می گویند 
که  می کنند  فکر  اشتباه  به  افغانستان  در  هم  والدین 
افراد  پناهندگی  درخواست های  اروپایی  کشورهای 

زیر سن را می پذیرند. 
ماه  در  ترکیه  مرز  نزدیک  که  نوجوانی  ابراهیمی، 
فقط 16 سال داشت  زمان  آن  جوالی دستگیر شد، 
همراه  بتواند  تا  شد  کشیده  بیرون  مکتب  یک  از  و 
جمع  از  بعد  می گوید  وی  برود.  سویدن  به  کایش  کا
تمامی  پس اندازشان-  والدینش-  از  دالر   600 کردن 
گروهی از مهاجران  گرفته تا وی را به همراه  قاچاقبری 
برساند.  ایران  شمال غرب  به  مهاجر   70 شاید  افغان 
ایرانی شناسایی  مرزبانان  توسط  گروه  که  وقتی  ولی 
کشته شد و وی و  شدند یکی از مهاجران تیر خورد و 
دیگران دستگیر، لت وکوب و متهم به رفتن به سوریه 
ابراهیمی   شدند.  اسالمی   دولت  به  پیوستن  برای 
در  خمچه هایی  آن ها  شدم.  تحقیر  »من  می گوید: 
گویی  که  می کردند  قسمی  تظاهر  و  داشتند  دست 

چوپان هستند و ما رمه حیوانات.«
شمار  سرگذشت هایی،  چنین  یک  وجود  با 
کنند،  اروپا سفر  به  تا  که تالش می کنند  افغان هایی 
کم شدن ندارد. صدها افغان هر روز در  هیچ نشانی از 
کابل صف می کشند تا ویزه  مقابل سفارت ایران در 
تقاضاهای  که  ویزه  دالل  یک  احمدشاه،  بگیرند. 
تا  کارش  و  کسب  می گوید  می اندازد  پیش  را  ویزه 
افراد متقاضی  از  باال رفته و هشتاد درصد  40 درصد 
وی  کنند.  سفر  اروپا  به  ایران  طریق  از  تا  امیدوارند 
از امنیت و بی کاری هم در افغانستان  می گوید ترس 
که بسیاری از مشتریانش  گسترده است قسمی   بسیار 
گرفتن  حتا بعد از آن که در ایران دستگیر شدند، برای 

ویزه باز می گردند. 
وی می گوید: »مردم این جا می آیند، پشت شان را با 
نشان  ایرانی  مرزبانان  لت وکوب  و  شکنجه  از  آثاری 
که می خواهند دوباره بروند.  می دهند ولی می گویند 
که اروپا  آن ها فقط می خواهند تا به یک مکان امن 

است، برسند.«

ACKU
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چین و روسیه در افغانستان 

منافع امنیتی دارند

دیروز چین و روسیه در سطح سفیر و معاون رییس جمهور از 
کردند. معاون رییس جمهور چین  افغانستان اعالم حمایت 
با رییس جمهور  تفاهم مهم  یادداشت  و چند  آمد  کابل  به 
یک  در  دیروز  هم  روسیه  سفیر  رساند.  امضا  به  افغانستان 
کرد  اعالم  مسکو  از  نیابت  به  و  شد  ظاهر  خبری  نشست 
وضعیت  این  در  است.  افغانستان  از  حمایت  آماده  که 
دشوار، اعالم حمایت چین و روسیه برای افغانستان خیلی 
دایمی  اعضای  این که  بر  عالوه  روسیه  و  چین  است.  مهم 
همسایگی  در  هستند،  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
افغانستان به سر می برند. چین همسایه نزدیک افغانستان 
است و روسیه عالوه بر همسایگی دور، شناخت عمیقی از 

افغانستان دارد. 
سروکار  افغانستان  با  نحوی  به   1950 سال  از  پس  روسیه 
افغانستان  از  تا  کرده  کمک  کشور  این  به  امر،  این  و  دارد 
مهمی  ظرفیت های  روسیه  باشد.  داشته  مناسب  شناخت 
ذخایر  در  روسیه  دارد.  نیز  افغانستان  از  حمایت  برای 
کرده است. بخش  راهبردی اش جنگ افزار و مهمات انبار 
نمی خورد.  روسیه  درد  به  دیگر  مهمات  ذخایر  این  زیاد 
ارتش  این  است.  شده  مدرن  خیلی  حاال  روسیه،  ارتش 
و  کند  شلیک  موشک  بزرگ  کشتی های  از  تا  است  قادر 
پرواز  به  سوریه  فراز  بر  را  جنگی  هواپیما های  جدید  نسل 

درآورد. 
افغانستان  اردوی  از  تا  دارد  را  آن  ظرفیت  روسیه  بنابراین 
کند و ذخایر مهماتش را در اختیار این اردو بگذارد.  حمایت 
از  قاطعانه  به همین ظرفیت،  توجه  با  مقام های روسی هم 
حمایت نیروهای امنیتی افغانستان سخن می گویند. بر این 

روسیه  آمادگی  اعالم  که  کرد  حکم  قاطعانه  می توان  مبنا 
سیاسی  بلوف  یک  افغانستان،  اردوی  از  حمایت  برای 
کند. حمایت  کمک  کابل را  کشور می تواند  نیست و این 
روسیه از نیروهای امنیتی افغانستان، با منافع امنیتی مسکو 
نیز سازگاری دارد. جنگ در شمال افغانستان، برای امنیت 

روسیه نیز تهدید است. 
خودش  قرمز  خط  را  میانه  آسیای  امنیت  دیرباز  از  روسیه 
امنیت  شدن  خراب  مبنا،  همین  بر  و  است  داده  قرار 
جمهوری های آسیای میانه را تهدید مستقیم امنیت خودش 
که روسیه از مخالفان طالبان در  می داند. بر همین مبنا بود 
افغانستان حمایت می کرد. علت عمده لشکرکشی شوروی 
روسیه  جنوبی  مرزهای  امن سازی  نیز  افغانستان  به  پیشین 
گرم و موضوعات دیگر همه  بود. بحث رسیدن به آب های 
افسانه است. روسیه در آخر سال 1979 به این نتیجه رسید 
کمیت حزب دموکراتیک خلق در اثر  گر اجازه دهد حا که ا
جنگ  گسترش  برای  زمینه  بپاشد،  فرو  مردمی  قیام های 
میانه  آسیای  زمان  آن  در  می شود.  فراهم  میانه  آسیای  به 
بازپس گیری  که  می دانست  مسکو  و  بود  روسیه  قلمرو  جزو 
جریان های  عمده  آرمان های  از  یکی  بخارا  و  سمرقند 

افراطی مسلمان بود. 
حاال هم روسیه نسبت به امنیت جمهوری های آسیای میانه 
گر جنگ از مرزهای  خیلی حساس است. به همین دلیل ا
آسیای میانه دور برود و شورش طالبان در افغانستان تاحدی 
افغانستان  می شود.  تامین  مسکو  امنیتی  منافع  گردد،  مهار 
به  افغانستان  ارتش  دارد.  نیاز  روسیه  کمک های  به  هم 
و  دارد  نیاز  استخباراتی  معلومات  و  جنگ افزار  مهمات، 
به  روسیه  اما  کند.  تامین  را  نیازمندی  این  می تواند  روسیه 
کابل، بدیل ناتو شده نمی تواند. این چیزی  هیچ وجه برای 
که روسیه هم آن را می داند. مصارف نیروهای  امنیتی  است 
کشورهای عضو ناتو می پردازند. این مصارف  افغانستان را 
قادر  هیچ وجه  به  روسیه  می شود.  دالر  میلیارد  پنج  ساالنه 

نیست این مصارف را بپردازد. 
کمک های  بنابراین افغانستان در هماهنگی با ناتو می  تواند 
که منافع ناتو و روسیه در مهار  روسیه را بپذیرد. از آن جایی 
گره خورده است،  با هم  گروه های تروریستی در افغانستان 
به  کمک  برای  آنان  میان  همسویی  شکل گیری  امکان 
کالن  نیروهای امنیتی افغان، وجود دارد. روسیه اما اقتصاد 
تمویل  افغانستان  در  را  کالن  پروژه های  نمی تواند  و  ندارد 
که بر روسیه وضع شده است، اقتصاد  کند. تحریم های اخیر 
کشور را ناتوان تر ساخته است. از این نظر چین می تواند   این 

کند.  کمک  افغانستان را 
کشور توانایی  چین یکی از اقتصاد های بزرگ دنیا است. این 
هم  چین  کند.  سرمایه گذاری  افغانستان  در  تا  دارد  را  آن 
متوجه نیازهای اقتصادی افغانستان است، به همین دلیل 
کند،  تمویل  کابل  در  را  پروژه خانه سازی  می خواهد یک 

کابل را نیز تقویت  چین ظرفیت های ضدتروریستی پولیس 
انفجاری  مواد  کشف  افزار  که  کرده است  و وعده  می کند 
در اختیار وزارت داخله افغانستان قرار دهد. منافع امنیتی 
که در هماهنگی باناتو، افغانستان  چین هم ایجاب می کند 
برخی  که  دارد  وجود  گزارش های  کند.  امنیتی  کمک  را 
حضور  می جنگند.  افغانستان  در  اویغور  جنگجویان  از 
کستان، برای چین  یک  این جنگجویان در افغانستان و پا
ضد  ظرفیت های  تقویت  بنابراین  است.  امنیتی  تهدید 

تروریستی افغانستان، به سود چین تمام می شود.
تروریستی  ضد  و  امنیتی  نگاه  صرف  چین  این،  بر  عالوه 
در  نیز  مهمی  اقتصادی  منافع  چین  ندارد.  افغانستان  به 
افغانستان  افغانستان دارد. شرکت های چینی روی معادن 
کار برخی از این شرکت ها به دالیل  کرده اند.  سرمایه گذاری 
مجرد  به  که  است  روشن  اما  است،  نشده  شروع  امنیتی 
کارشان را شروع می کنند.  تامین امنیت، شرکت های چینی 
گسترش  کاالهای چینی نیز است.  افغانستان بازار مصرف 
کشور، سود بیشتری را متوجه چین  روابط بازرگانی بین دو 
با چین و  از فرصت بهبود روابط  باید  افغانستان  می سازد. 

کند. روسیه استفاده اعظمی 

رییس جمهور:

چین عامل تامین صلح 
در افغانستان است

 فردوس

دولت  از  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد 
استراتژیک  متحدان  مهم ترین  از  یکی  به  عنوان  چین 
مهم ترین  از  کشور  این  که  می گوید  برده  نام  افغانستان 

»عامل« تامین صلح در افغانستان به شمار می رود.
از  گرامیداشت  مراسم  در  سه شنبه،  روز  که  غنی  آقای 
شصتمین سال دوستی میان افغانستان و چین در ارگ 
ریاست جمهوری با حضور اعضای یک هیات بلند پایه 
که سیاست خارجی  دولت چین سخن می گفت، افزود 

چین سیاست ثبات منطقه ای است.
معاون  چاو،  لی یان  رهبری  به  بلندرتبه  هیات  یک 
مراسم  در  شرکت  به منظور  چین  رییس جمهور 
افغانستان  میان  دوستی  سال  شصتمین  از  گرامیداشت 
همکاری  تفاهم نامه  چند  امضای  هم چنین  و  چین  و 
هیات  این  اعضای  شد.  کابل  وارد  سه شنبه  روز  صبح 
وحدت  حکومت  رهبران  با  گفتگو  و  دیدار  از  پس 
دوستی  سال  شصتمین  از  گرامیداشت  مراسم  در  ملی، 
کردند. آغاز روابط دیپلوماتیک میان  کشور شرکت  دو 
افغانستان و چین به سال 1955 میالدی بر می گردد، اما 
کشور از دو هزار سال قبل  که این دو  اشرف غنی می گوید 

به این سو با هم روابط داشته اند.
که دولت چین  گفت  کشور در این مراسم  رییس جمهور 
با دیگر متحدین استراتژیک افغانستان در تامین صلح 
نقش یکسان دارد. آقای غنی می گوید: »سیاست چین 
سیاست ثبات و مساعی منطقه ای است.« وی هم چنین 
افزود: »چین یک شریک استراتژیک در بخش آوردن 
افغانستان  تامین صلح در  ثبات منطقوی و یک عامل 

می باشد.«
که دولت افغانستان چین  کرد  کید  رییس جمهور غنی تا
جمله  از  استراتژیک  عمده  متحدین  و  شرکا  دیگر  با  را 
کانادا  و  استرالیا  اروپا، جاپان،  امریکا،  متحده  ایاالت 
صلح  تامین  در  او،  به  گفته   که  می بیند  صف  یک  در 
کستان  گام اول میان افغانستان و پا پایدار و دوامدار در 
گام بعدی برای  براساس مساوات دو دولت مستقل و در 

تامین ثبات منطقوی تالش می کند. 
چین  رییس جمهور  معاون  چاو  لی یان  همین حال،  در 
افغانستان  دولت  تالش های  از  مراسم  این  در  نیز، 
کرده  حمایت  کشور  در  ثبات  و  صلح  تامین  به منظور 
ثبات  تامین  استراتژی  چین  و  افغانستان  که  گفت 
کید  منطقوی و صلح آمیز را در پیش دارند. آقای چاو تا
که دولت چین خواهان تامین هرچه  زودتر صلح در  کرد 

افغانستان است.
از  کابل،  به  خود  سفر  در  چین  رییس جمهور  معاون 
کشور به دولت افغانستان خبر  کمک های این  ادامه ی 
مختلفی  زمینه های  در  کمک ها  این  که  گفت  و  داد 
ادامه می یابد. لی یان چاو از سال جاری به عنوان سال 
و  برد  نام  افغانستان  دولت  با  چین  همکاری های  ویژه 

افزایش  نیز  را  کمک هایش  میزان  کشور  این  که  افزود 
داده است.

دولت  و  دارد  گسترده  روابط  کستان  پا دولت  با  چین 
از  استفاده  با  کشور  این  که  دارد  انتظار  افغانستان 
کستان فشار بیاورد تا اسالم آباد  نفوذش باالی دولت پا
افغانستان  تروریستی در  گروه های  از  از حمایت  دست 
کرات صلح با دولت  برداشته و طالبان را برای آغاز مذا

افغانستان به پای میز بکشاند. 
امضای سه  موافقت نامه

سه  کابل،  به  سفرشان  در  چین  دولت  هیات  اعضای 
موافقت نامه همکاری نیز با مقام های دولت افغانستان 

به امضا رساندند.
دروازه  چهار  نصب  به منظور  موافقت نامه ها  این 
اعمار  کابل،  شهر  ورودی  دروازه های  به  الکترونیکی 
به  کمک  و  شهر  این  در  رهایشی  منزل  باب  ده هزار 
و  بهبود  برای  معارف  و  عالی  تحصیالت   وزارت های 

کیفیت آموزش به امضا رسیدند. بلندبردن 
امضای  از  پس  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی 
شد،  امضا  که  سندی  »سه  گفت:  موافقت نامه ها  این 
این  ماست.  مردم  فزیکی  امنیت  به  راجع  آن  اول  سند 
را  کابل  شهروندان  الکترونیکی(  )دروازه های  سکنرها 
این  وارد  که  موترهایی  و  ماشین آالت  می سازد  مطمین 
شهر می شوند به صورت اساسی توسط پولیس و امنیت 
این  می توانند.  گرفته  قرار  بررسی  آن تحت  توسط  ملی 
او  ماست.«  مردم  فزیکی  امنیت  در  بزرگ  قدم  یک 
خواهند  نصب  زودی  به  که  دروازه ها  این  کرد  کید  تا
کابل  شد توسط آن از ورود مواد انفجاری در داخل شهر 

جلوگیری می شود.
دوم،  سند  براساس  که  گفت  هم چنین  اشرف غنی 
دولت چین ده هزار باب منزل مسکونی قابل استطاعت 
با هزینه  پنج صد میلیون »یوان«، معادل هفتاد و نه میلیون 
گام  آقای غنی، در  به گفته   کابل می سازد.  دالر در شهر 
قربانیان  خانواده های  رهایشی  منازل  این  از  نخست 
و  دولتی  کارمندان  بعدی  گام  در  و  امنیتی  نیروهای 

کرد.  نظامی استفاده خواهند 
بهبود  راستای  در  چین  دولت  که  گفت  رییس جمهور 
نهادهای  در  آموزش  کیفیت  بلندبردن  و  وضعیت 
آقای  می کند.  کمک  نیز  کشور  تعلیمی  و  تحصیلی 
که اهدای بورسیه های تحصیلی از جمله   غنی می گوید 
و  تحصیلی  نهادهای  به  چین  دولت  جدید   همکاری 

کشور خواهد بود. تعلیمی 
گذشته  که دولت چین سال  اشرف غنی هم چنین افزود 
واحد  یوان،  میلیون  هزار و پنج صد  پرداخت  وعده 
معاون  و  بود  داده  افغانستان  دولت  به  چین،  پول 
کابل، به پرداخت  کشور در سفرش به  رییس جمهور آن 

کرده است. این مبلغ تجدید تعهد 

  ظفرشاه رویی
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بحث فاضالب ها هم یکی از بحث های مهم و حتا حیاتی است و 
الزم است مسووالن در این مورد با گرفتن تصمیم ها و تدابیر 
کارساز و مفید به این چالش و بحران شهر نشینی کشور پایان 
دهند و یا اگر از بین بردن این چالش زمان و بودجه زیاد نیاز 
دارد، دست کم در این مسیر گام بردارند. این در حالی است 

که از نظر قانونی مشکل چندان دیده نمی شود. 

 مریم حسینی 

کند؟
این  این پرسش رضا قسمی  می گوید در  به  پاسخ  در 
کارهای  باید  ابتدا  در  دارد.  وجود  فاز  چندین  باره 
و  سازه ها  آن کار  از  بعد  آغاز شود.  مطالعاتی جدی 
تاسیسات ساختمانی و اعمار بند ها می باشد. اقدام بعدی 
تجهیزاتی است که باید این آب ها را برای استفاده های 
شهری تصفیه کنند و در اختیار مشتریان قرار دهند. در 
این باره هم به منابع بشری نیاز است و هم به امنیت و 
بودجه نیاز دارد. و این فازها هنوز وجود ندارند و اگر 
برخی از ایده ها و برنامه ها برای ایجاد چنین سازه هایی 

وجود دارند تا اکنون موثر واقع نشده اند.
 این کارشناس محیط زیست می افزاید در دیگر کالن 
آب های  آن ها،  آب های  ثلث  معموال  دنیا  شهرهای 
آب  دریاچه های  و  دریاها  از  یعنی  است.  سطحی 
می دهند.  اعظمی  صورت  استفاده های  خود  شیرین 
بنابراین  نمی کنند.  اتکا  زمینی  زیر  به سفره های  آن ها 
تاسیسات تصفیه آب ایجاد می کنند. مثال ایران که بند 
دوستی را روی هری رود افغانستان ایجاد کرده و از 

آب آن برای شرب شهر مشهد استفاده می کند.
به گفته این کارشناس محیط زیست در همه جای دنیا 
است.  قانون  و  قاعده  یک  روی  عمیق  چاه های  حفر 
صورت  کتابی  و  حساب  یک  روی  باید  چاه ها  حفر 
باشد.  مشخص  باید  هم دیگر  از  چاه ها  فاصله  گیرد. 
کسی که می خواهد چاه حفر کند باید آن را ثبت کند. 

ولی متاسفانه این بحث ها در این جا مطرح نیست.
حتا  و  مهم  بحث های  از  یکی  هم  فاضالب ها  بحث 
مورد  این  در  مسووالن  است  الزم  و  است  حیاتی 
این  به  مفید  و  کارساز  تدابیر  و  تصمیم ها  گرفتن  با 
چالش و بحران شهر نشینی کشور پایان دهند و یا اگر 
از بین بردن این چالش زمان و بودجه زیاد نیاز دارد، 
دست کم در این مسیر گام بردارند. این در حالی است 

که از نظر قانونی مشکل چندان دیده نمی شود. 
رضا قاسمی  می گوید در شهرهای بزرگ باید سیستم 
متمرکز و نیمه متمرکز جمع آوری و تصفیه فاضالب 
و  خانه ها  فاضالب  سیستم ها  این  در  کرد.  ایجاد  را 
فاضالب  می کنند.  تصفیه  و  می گیرند  را  مجتمع ها 
فاضالب ها  اگر  و  آلوده شده  که  است  آبی  واقع  در 
به شکل غیر معیاری وارد محیط زیست شوند به شکلی 
باعث  می شود  محیط زیست  وارد  حاضر  حال  در  که 
انسانی می گردد. در واقع وقتی  بهداشتی و  مشکالت 
و  گردند  زمین  جذب  چه  نشده  تصفیه  فاضالب ها ی 
آسیب  انسان ها  به  شوند  پذیرنده  آب های  وارد  چه 

می رسانند. 
هرچند برخی از آلودگی های آبی را خاک می گیرد 
اما وارد شدن فاضالب ها در آب های زیر زمینی باعث 
می شود.  آب ها  دراین  فسفات  و  نیترات  افزایش 
در  بیماری  ایجاد  عامل  تنهایی  به  خودش  نیترات 
نقاط  از  برخی  در  بر اساس گزارش ها  می شود.  انسان 
جهان که آب ها با نیترات آلوده شده بودند کودکان 
»کودکان  به  که  شکلی  به  شده اند  مواجه  مشکل  با 
آبی« شهرت دارند. یعنی وقتی نیترات جذب بدن شان 
اکسیژن رسانی  که  می گردد  باعث  مواد  این  می شوند 

در آن ها کم صورت بگیرد. 
برای  تجهیزاتی  از  بود که  متوجه  باید  در همین حال 
تخلیه و تصفیه فاضالب ها استفاده کرد که کم ترین اثر 
گرمایی را بر زمین بگذارند. در کشورهای دیگری که 
پدیده تغییر اقلیم در برنامه ها و پالیسی های آن ها دارای 

اهمیت می باشد، به این موضوع توجه جدی دارند.
افغانستان در کنار این که یک کشور محدود به خشکه 
نمی گردد  مدیریت  نیز درست  آن  آبی  منابع  و  است 
سیالب ها  دارد.  قرار  نیز  عظیم  سیالب های  مسیر  در 
در کشور همیشه به مردم و محیط زیست و گیاهان و 
حیوانات آسیب رسانده است. سیالب های خروشان و 
مخرب و ناگهانی حتا شهرهای بزرگ کشور را نیز با 
راه سیالب ها  مسیر  در  می سازد. سدها  مواجه  مشکل 
از  باالیی  تا حد  تمهیداتی است که می تواند  از  یکی 
خرابی ناشی از سیالب های خروشان در کشور بکاهد. 
اما دیده می شود، بند ها در کشور از اوضاع و احوال 
سیاسی متاثرند و در اذهان بسیاری از مردم سد ها بیشتر 
برای انباشت آب برای تولید انرژی و سایر موارد دیگر 

است.
دانشگاه  محیط زیست  دانشکده  استاد  سهاک  کاوون 
حتا  همه جانبه  برنامه ریزی های  با  می گوید  کابل 
نیز  آن ها  وقوع  هنگام  در  سیالب ها  آب  از  می توان 
روی  از  سیالب ها  امروزه  برد.  را  الزم  استفاده های 
به  و  هستند.  پیش بینی  قابل  هایدرولوژیکی  داده های  
می توان  ساختمانی  و  ساختاری  مختلف  شیوه های 

سیالب ها را تحت کنترول آورد.
و  بندها  ایجاد  »با  می گوید:  کابل  دانشگاه  استاد  این 
ایجاد دیوارهای استنادی در مسیر سیالب ها و انحراف 
سیالب ها به مسیر های دیگر می توان سیالب را کنترول 

کرد و یا تاثیرات زیان بار آن را کاهش داد.« 
آسیب های  انسانی  نظر  از  سیالب ها  این که  کنار  در 
آلوده  نیز  را  محیط زیست  می کنند  وارد  را  زیادی 
آسیب  از  وحش  وحیات  جنگل ها  آب ها،  می کنند. 
افغانستان  آن که  با  نمی مانند.  امان  در  سیالب ها 
برنامه های  اما  می رود  شمار  به  خیز  سیالب  کشوری 

مدونی برای مقابله با این حوادث ندارد.
نبود برنامه های مفید و موثر برای مهار سیالب ها و نبود 
فاضالب ها  کردن  رها  و  آب ها  از  درست  مدیریت 
از  محیط زیست  و  طبیعت  در  غیر معیاری  به شکل 
که  می گردند  محسوب  کشور  در  جدی  چالش های 
تمام  تا  است  نیاز  می طلبد.  را  همه جانبه  توجه  به  نیاز 
اقدامات محلی در کشور در مسیری انجام شوند که به 
کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم کمک کند حتا از مهار 
سیالب ها گرفته تا تخلیه و تصفیه فاضالب ها و تدوین 

برنامه های مدیریتی آب ها.
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کشاورزی و چه برای آشامیدن به سرعت داریم این 
سفره ها را خالی می کنیم.« 

از  بی رویه  استفاده  این  »با  می گوید:  قاسمی   رضا 
به وجود  زیادی  چالش های  زمینی،  زیر  آب های 
در  با سرعت  را  آبی خود  ذخیره  این که  اول  می آید 
نشست  خطر  این که  دوم  هستیم  کردن  تخلیه  حال 
مشکل  که  این  سوم  و  می بریم  باال  را  زمین  الیه های 
کاهش کیفیت آب های زیر زمینی مطرح می شود. ما 
هر چه به طبقه های زیرین زمین برای پیدا کردن آب ها 
دسترسی بیابیم شوری و سختی آب های زیر زمینی نیز 

افزایش می آید.« 
با استفاده بیش از حد از  رضا قاسمی  می گوید: »اگر 
نشست  زمین  زیرین  الیه های  زمینی،  زیر  سفره های 
کنند آسیب های زیاد را به محیط زیست وارد می کنند. 
که  جاده هایی  و  ساختمانی  سازه های  و  استرکچرها 
الیه های  نشست  اثر  در  است  ممکن  می شوند  ساخته 
زیرین زمین از بین بروند. ممکن است گسل ها ایجاد 
شوند و بنا ها و ساختمان ها دچار شکستگی شوند. در 
حال حاضر ما شاهد چنین مشکالتی نیستیم اما ممکن 
پیش  شیوه  همین  با  اگر  نزدیک  آینده  در  که  است 
برویم شاهد چالش های محیط زیستی بیشتری خواهیم 
اصولی  به شکل  باید  ما  نیست.  اصولی  این  البته  بود. 
ما  آن که کشور  با  کنیم.  استفاده  از آب های سطحی 
در منطقه گرم و خشک آب و هوایی قرار گرفته اما 
دریا های خوبی دارد. دریایی که از سالنگ می آید و 
که  دریایی  می گردد.  منحرف  پاکستان  به سمت  بعد 
همه  هلمند  و  رود  هری  و  می رود  کوکچه  سمت  به 
این ها، منابع آبی خوبی برای کشور هستند و می توان 

از آن ها برای آب شرب استفاده کرد.«
اما چه مشکلی وجود دارد که کشور ما نتوانسته است 
از این منابع خوب آب های سطحی استفاده های خوب 

این مورد  در کشور ما بحث آب ها و قوانینی که در 
دارد. هر  قرار  تاثیر شرایط سیاسی  دارد تحت  وجود 
در  باید  وسیع تر  حیطه  در  آب ها  درباره  بحث  نوع 
یک  آب ها  زیرا  باشد  دولت  با  هماهنگی  یا  اختیار 
ملحوظات  و  است  سیاسی  حساسیت بر انگیز  مقوله ی 

سیاست منطقه ای را باید در نظر گرفت.
حوضه  در  افغانستان  که  هر چند  کارشناسان  به گفته 
گرفته  قرار  زمین  کره  هوایی  و  آب  خشک  و  گرم 
با  اما  نیز می باشد  به خشکه  از طرفی محدود  و  است 

این وجود منابع آب های جاری بسیار خوبی را دارد. 
دریای آمو در شمال، هریرود در غرب و دریاهایی که 
همه  و  همه  دارند  مرکزی جریان  و  مناطق شرقی  در 
جزیی از منابع عظیمی  است که باید برای استفاده های 
توسعه ای  برنامه های  شامل  سازنده تر  و  مفید تر 
منابع  این  که  آن جایی  از  اما  بگیرند.  قرار  ملی گرانه 
جاری هستند و به کشورهای همسایه سرازیر می شوند 
قرار  منطقه ای  تاثیر سیاست های  مدیریت آن ها تحت 

دارد.
می گوید:  محیط زیست  انجنیری  ماستر  قاسمی،  رضا 
خیلی  مشکالت  ما  کشور  در  که  است  این  »واقعیت 
زیاد است. در کنار بحران هایی که داریم یک بخش 
آن بحران های محیط زیستی است. مشکل آب و دیگر 
چالش های محیط زیستی در واقع به شکل یک خرچه 
هستند. وقتی فاضالب ها به شکل درست دفع نگردند، 
آب ها را آلوده می کنند و در صورت آلودگی آب ها 
این یک چرخه  به وجود می آیند.  بیماری های زیادی 
محیطی است. در این زمینه بحث شهرها مطرح است. 
باید هم آب به شکل  وقتی این بحث مطرح می شود 
اصولی در اختیار مردم قرار گیرد و هم بحث فاضالب 

است که باید به صورت معیاری از شهرها دفع شود.« 
بحث  در  می گویند  محیط زیستی  آگاهان   
سیستم  بحث  افغانستان  در  شهری  ساخت و سازهای 
نمی گردد.  مطرح  جدی  به صورت  چندان  فاضالب 
این موضوع مهم در ساخت و سازهای شهری در درجه 
پایینی از اهمیت قرار دارند. دولت و نهاد های مسوول 
نیز گزینشی با شرکت ها و اشخاص برخورد می کنند.

در  که  است  باور  این  به  محیط زیست  این کارشناس 
نادرست  حال حاضر مشکل اساسی در کابل استفاده 
از آب های زیر زمینی است. زیرا سفره های زیر زمینی 
بل  نیامده اند،  به وجود  سال   10 تا   5 زمانی  ظرف  در 
هزاران سال طول کشیده است تا این منابع به صورت 

سفره های زیرزمینی شکل بگیرند.
چاه های  بی رویه  حفر  اثر  در  »ما  می کند:  تاکید  وی 
عمیق، بدون ضوابط و استندرد چاه های آب، چه برای 

آب و فاضالب و سیالب 

ACKU



علل پیروزی حزب عدالت و توسعه
 در انتخابات ترکیه
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آتش بس با »پ ک ک« و حمله هوایی به مراکز آن ها به 
نوعی شرایط امنیتی را وخیم جلوه داد و حزب حاکم 
از انفجارهایی چون آنکارا در جهت ترساندن مردم از 
آینده خالی سیاسی و همگرا تر کردن رای دهندگان با 

حزب بهره گرفت.
ترکیه  نوین  تاریخ  در  که  دانست  باید  این  از  جدا 
روند  در  مثبتی  تاثیرات  نتوانسته اند  ایتالفی  دولت های 
مخالفت حزب  بین  این  در  ایجاد کنند.  مردم  زندگی 
پیگیری  جمله  از  پیش شرط هایی  و  ملی  حرکت 
پرونده های فساد مالی در دوران نخست وزیری رجب 
طیب اردوغان و عدم مداخله اردوغان در امور اجرایی 
تشکیل  در  جمهوری خواه  حزب  شروط  و  دولت 
سیاسی  بحران های  مسالمت آمیز  حل  چون  دولت 
در  کلیدی  پست های  گرفتن  به دست  همسایگان،  با 
کابینه احتمالی و نخست  وزیری نوبتی نیز به نوع خود 
از  به حزب حاکم و دوری  مردم  افزایش گرایش  در 

دولت ایتالفی تاثیر داشت.
دالیل اقتصادی:

ترکیه یکی از مراکز گردشگری دنیا به شمار می رود 
و گردشگری به یکی از پردرآمدترین منابع این کشور 
مبدل شده است. اما وقوع انفجارهای گوناگون، سقوط 
ارزش لیره، به تاخیر افتادن رشد، کاهش سرمایه گذاری 
خارجی و رکود در حالی بود که شرایط بسیار دشواری 
برای تشکیل دولت ایتالفی سخت تر شده بود. همزمان 
نیز با از سر گیری درگیری ها در مناطق کردنشین شرق 
این  در  اوضاع  شدن  امنیتی  و  ترکیه  جنوب شرق  و 
مناطق رکود شدید اقتصادی به شدت افزایش یافت و 

به گرایش آرا به حزب حاکم کمک کرد. 
اقتصاد  کنون  تا   2002 سال  از  هر چند  میان  این  در 
پارتی  افزایش آرای آک  یا  با ریزش  رابطه مستقیمی 
داشته است اما اکنون اقتصاد یکی از مهم ترین عوامل 
خالی  احساس  و  شد  انتخاباتی  رفتار  در  تاثیرگذار 
سیاسی و نبود آک پارتی و خطر وضعیت بد اقتصادی 
در دولت های ایتالفی موجب گرایش به افزایش آرای 
مخالف  طرف های  از  برخی  حتا  شد.  پارتی  آک 
لیره و  ارزش  توسعه کاهش  و  معتقدند حزب عدالت 
انتخابات جون گذشته  از  بازارهای داخلی پس  رکود 
را برنامه ریزی کرده است تا ترکیه را در برابر دو گزینه 

حزب یا رکود قرار دهد. 
در همین بین آک پارتی در این دوره از انتخابات، در 
80 استان از 81 استان ترکیه، آرای خود را افزایش داد و 

افزایش آرای آک پارتی در 20 استان مهم ترکیه چون 
استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا، قونیه، بورسا، سیواس، 
بخش  نگاه  از  بین  این  در  خورد.  رقم  و...  دیاربکر 
مهمی از رای دهندگان دولت ایتالفی نمی توانست زیاد 
کنار  در  متغیر  همین  بخشد.  بهبود  را  اقتصادی  وضع 
امنیت در کاهش شدید آرای حزب کردی در  متغیر 

استان های کردنشین نمایانگر شد. 
دالیل سیاسی و رویکرد آک پارتی در آسیب شناسی و 

بهره گیری از فرصت ها:
ترکیه  توسعه  و  عدالت  حاکم  حزب  آن که  از  پس 
کوشش بسیاری برای تشکیل دولت ایتالفی با همکاری 
دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی انجام داد اما 
بدون توفیق در مدت ۴۵ روزه شد. در این بین حزب 
داعش  ضد  بر  جنگ  اعالم  با  تا  کرد  کوشش  حاکم 
و پ ک ک عمال از یک سو دامنه اتهام به همکاری با 
به  با حمله  نیز  از سویی  از خود دور کند و  داعش را 

پ ک ک حمایت های گسترده تری را به دست آورد. 
با 13 سال حکومت داری  بعد دیگری آک  پارتی  در 
و تسلط بر بخش گسترده ای از گلوگاه های رسانه ای، 
اطالعاتی و امنیتی، مردم ترکیه و مولفه های تاثیرگذار 
از  بهتر  و  بیشتر  را  آن ها  انتخاباتی  رفتارهای  تعیین  در 
همه شناخت و رای دهندگان را به حضور ۴ سال دیگر 
مدیریت  این  کرد.  راضی  قدرت  در  شریک  بدون 
حزبی و گاه بهره گیری از تسلط بر ابزارهای امنیتی و 
سیاسی به گونه ای بود که هر چند شورای عالی انتخابات 
برگزاری  و  اجرایی  نهاد  تنها  و  مرجع  ) عالی ترین 
انتخابات ( احتمال دست کاری و یا خطا در انتخابات در 
حوزه های رای گیری را به کم تر از دو درصد رسانده 
است، اما رهبران حزب اپوزیسیون »دموکراتیک خلق« 
به  نسبت  خود  ارزیابی های  نخستین  در  کردها  حامی 
اول  انتخابات  پارلمانی روز یک شنبه گفتند:  انتخابات 
قرار  نابرابر  و  غیر آزاد  ناعادالنه،  شرایطی  در  نوامبر 
مقامات  و  اعضا  از  تن   ۵00 حدود  عبارتی  به  داشت. 

حزب دموکراتیک خلق بازداشت شدند . 
از فرصت های  بهره گیری  با  در کنار آن حزب حاکم 
موجود در مناطق کردی ) از جمله ادامه تنش و جنگ 
میزان  مقایسه  چنانکه  رسید.  خود  هدف  به  ناامنی(  و 
درصد افزایش و کاهش آرای حزب عدالت و توسعه( 
و حزب دموکراتیک خلق ها( در دو انتخابات اخیر در 
به ویژه در استان هایی چون  12 استان مناطق کردنشین 
دیاربکر، اورفا، مادرین، بینگل، باتمان، سرت، بتلیس، 
آگری، موش و... نشان از افزایش همزمان آرای آک 
خلق ها  دموکراتیک  حزب  آرای  کاهش  و  پارتی 
به  نهایتا  ترکیه  در  امنیتی  فضای  ایجاد  واقع  در  دارد. 
نفع اردوغان وحزبش تمام شد و باعث کاهش امکان 
و  خلق  دموکراتیک  حزب  سوی  از  انتخاباتی  رقابت 

متهم به همکاری با پ ک ک شد.
از  یکی  احزاب  شکاف  از  استفاده  دیگری  بعد  در 
به عنوان  بود.  انتخابات  در  اردوغان  موفقیت  عوامل 
نمونه دو میلیون و هشت صد هزار رای، از آرای حزب 
حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق ها به سبد آرای 
حزب عدالت و توسعه انتقال پیدا کرد. در واقع با وجود 
اصرار دولت باغچلی مبنی بر دوری از حزب عدالت و 
توسعه و خودداری او از تشکیل دولت ایتالفی با داود 
اوغلو »ییلدیریم طغرل تورکش« پسر بنیان گذار حزب 
ترکیب  در  اوغلو  داوود  احمد  با دعوت  ملی  حرکت 
انتقال  دولت موقت حضور یافت و آک پارتی هم به 
از آرای ملی گرایان حامی تورکش کمک  درصدی 
به  حمله  چون  ملی گرایانه  رویکردهای  با  هم  و  کرد 
قندیل و جنگ دولت با پ ک ک، بخشی از سبد رای 

حرکت ملی را به خود اختصاص داد.

و  کارشناسان  نگاه  بیشتر  گذشته  هفته های  در 
انتخابات  نتایج  شبیه  نتایجی  نشان دهنده  نظرسنجی ها 
گذشته در ترکیه بود که در آن حزب عدالت و توسعه 
نتوانست ۴۴ درصد آرا الزم را برای تشکیل دولت بدون 
با دیگر احزاب، به دست آورد. چنانکه  ائتالف  به  نیاز 
نظرسنجی  به  می توان  نظرسنجی ها  این  مهم ترین  از 
 Andy-AR,« نظرسنجی  شرکت های  و  موسسات 
 ORC, Gezici, AKAM, Metropoll,
آمار  اما  کرد.  اشاره   »MAK, SONAR, IPSOS
به گونه ای دیگر رقم خورد و حزب عدالت و توسعه به 
انتخابات،  رهبری احمد داوود اوغلو، در این دوره از 
تعداد  مردم،  آرای  از  درصد   ۴9,۵ کسب  با  توانست 
را  ملی  مجلس  کرسی   ۵۵0 مجموع  از  کرسی   316
به دست آورده و به جایگاهی برسد که به تنهایی کابینه 
بعدی را تشکیل دهد. بعد از آن حزب جمهوری خلق 
با کسب 2۵,۵ درصد  اوغلو  قلیچدار  به رهبری کمال 
کسب  با  خلق ها  دموکراتیک  حزب  و  مردم  آرای  از 
10,7 درصد روبه رور شد. در این بین علل اساسی این 

پیروزی چیست؟
دالیل امنیتی و ایجاد هراس از دولت ایتالفی:

خالی  اثر  در  بیشتر  هرج و مرج  و  بی ثباتی  از  نگرانی 
حاکم  حزب  آرای  افزایش  در  مهمی  متغیر  سیاسی 
مطالبات  از  بسیاری  بر  گاهی  امنیت  واقع  در  داشت. 
اجتماعی و سیاسی مقدم تر است و هیچ کدام از احزاب 
برای  راه حلی  نتوانستند  گذشته  ماه های  در  مخالف 
برون رفت از وضع فعلی پیشنهاد کنند. در همین راستا 
گفته  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب 
است: نتایج انتخابات روز یک شنبه نشان داد که ملت 
انتخاب کرده  تا از محیطی باثبات و امن حفاظت کند. 
بین  در  نگرانی  و  هراس  ایجاد  رویکرد  میان  این  در 
مردم توسط حزب حاکم و رسانه های همسو در شرایط 
گرایش  افزایش  موجب  ایتالفی  دولت  یا  خال  وجود 
به سمت آک پارتی )حزب عدالت و توسعه( شد. در 
همین راستا سخنان داوود اوغلو در سخنرانی هایش در 
شهرهای کردنشین »اگر حزب عدالت و توسعه قدرت 
کشور  بر  جنایت  و  جرم  باندهای  بدهد،  دست  از  را 

مسلط می شوند« قابل تامل است. 
در واقع نا امنی و ترس از ادامه این شرایط در صورت 
بنیادین پیروزی حزب  انتخابات از دالیل  نتیجه  تکرار 
برای  تندروها  حمله  چنانچه  است.  توسعه  و  عدالت 
شکستن  و   »HDP« هواداران  تجمعات  به  حمله 

 فرزاد رمضانی بونش _ پژوهشگر و کارشناس منطقه

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
شیر  عدد  یک  قدیم  زمان های  در  نبود  بود 
بدون  خرم  و  خوش  جنگل  در  که  بود 
او  می کرد.  زندگی  کسی  به  رساندن  آسیب 
را آسیب  این که حیوانات دیگر جنگل  برای 
هر  او  شود.  »ویجیترین«  شد  مجبور  نرساند، 
زردک،  کاهو،  می نشست.  تنهایی  به  روز 
استایل  رومی  بادنجان  بادرنگ،  دلمه،  مرچ 
را مخلوط  ایران  مایونز ساخت  کابل و سس 
جان  نوش  یونانی  به حساب سالد  و  می کرد 
نیز  برای کمبود پروتین وجودش  او  می کرد. 
این شیر قصه  استفاده می کرد.  لوبیا  قورمه  از 
ما همه خوبی های یک شیر خوب را داشت. 
فقط یک عیب کوچک داشت و آن این که 
در مقابل دم خود بسیار اساس بود. او دوست 
نداشت کسی با دمش بازی کند. او به دم خود 
ارزش زیادی قایل بود و حتا وقتی آرایشگاه 
را  خود  یال های  این که  عوض  به  می رفت 

آرایش کند، به دمش می رسید. 
از قضا یک روز یک آدم بی خیال وارد جنگل 
شد و یک راست سراغ شیر را گرفت. او را 
به نزد شیر رهنمایی کردند. وقتی شیر را دید 
بی مالحظه گفت آمده ام که با دمت بازی کنم. 
شیر یک تکان هفت عشاریه هفت درجه در 
مقیاس ریشتر خورد و چندین بخش وجودش 
مانند خانه های شهرک های تازه ساخت ترک 
ببخشین شما چی کاره  برداشتند. پس گفت: 
هستین؟ آدم بادی به غبغب انداخت و گفت: 
من یک سیاستمدار می باشم. شیر پرسید مدار 
سیاست تان در کدام کشور است و پاسخ شنید 
لبخند  با  شیر  جناب  افغانستان.  کشور  در  که 
جانکم  گفت.  سیاستمدار  به  لب  بر  شیرینی 
برو به عوض بازی کردن با دم شیر جلو پیسه 
گرفتن وکالی تان از وزیران استیحضاح شده 

را بگیر. به دم من چی  کار داری. 
دم  با  من  که  صورتی  در  گفت:  سیاستمدار 
شما بازی کنم، می توانم در معادله های پشت 
اول  کنم.  بازی  نقش  نیز  پارلمان  در  پرده 
کار  این  و  شود  تقویت  گرده ام  و  دل  باید 
است.  میسر  شما  دم  با  کردن  بازی  با  فقط 
کمی  با  و  بست  رخت  لبانش  از  لبخند  شیر 
کار های  این  عوض  جان  الال  گفت:  جدیت 
خطرناک برو کشور خود را از صدر فهرست 
کشورهای فاسد جهان پایین بیاور. سیاستمدار 
کار های  بعد  شما  دم  با  بازی  اول  نه.  گفت: 
بعدی. باالخره حوصله شیر سر رفت و گفت: 
تشریف بیاورید و با دم بنده بازی کنید. بلی! 
بازی  شیر  دم  با  سیاستمدار  که  بود  این گونه 
تهیه  حال  در  را  شیر  کسی  آن  از  پس  کرد. 
سالد یونانی ندید. و حیوانات دوست نداشتند 

با شیر روبه رو شوند.

با دم شیر بازی نکنید

ACKU



موسسه بین المللی ورلدویژن در نظر دارد تا 64 قلم ادویه مختلف النوع را خریداری نماید :
دفتر ورلدویژن افغانستان یک موسسه خیریه بین المللی بوده و در والیات هرات، بادغیس، 
و غور در پروگرامهای زراعتی، انکشاف و توسعه مکاتب، تامین غذائی و صحت فعالیتهای 

ارزنده ای را ارائه میدارد.
خریداری  را  النوع  مختلف  ادویه  قلم  مقدار64  به  تا  دارد  تصمیم  افغانستان  ورلدویژن  دفتر 

نماید. 
بدین منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل میاید تا از تاریخ نشراعالن الی روز دوشنبه 
هرات  ویژن  ورلد  دفتر  به  را  خویش  نرخنامه  بعدازظهر   04:00 ساعت   1394 عقرب   25 مورخ 

تحویل نمایند. 
کیفیت ومشخصات اقالم فوق الذکر به آدرس این  جهت معلومات و اخذ فورمه درباره نوعیت، 

دفتر مراجعه و یا به ایمیل آدرس زیرمکاتبه فرمایند.
نمبر تماس: 0093-040-224568

 Dawood_habibi@wvi.org: ایمیل ادرس

با پیدا شدن جعبه سیاه متعلق به هواپیمای روسی سقوط 
سقوط  احتمالی  دلیل  یافتن  برای  ها  بررسی  مصر،  در  کرده 

این هواپیما آغاز شده است.
کردند  مقام های رسمی شرکت هوایی متروجت پیشتر اعالم 
که هیچ پیامی در خصوص نقص فنی هواپیما میان خدمه و 
برج مراقبت رد و بدل نشده است و تنها دلیل منطقی برای 

وقوع این سانحه هوایی می تواند »عامل خارجی« باشد . 
که با  کرده  کالپر، مدیر اطالعات ملی امریکا نیز اعالم  جیمز 
وجود این که عامل خارجی دلیل سقوط این هواپیما بوده اما 
شواهدی مبنی بر حمله تروریستی به دست نیامده هر چند 

کرد. کامل رد  نمی توان آن را به طور 
مصر  رییس جمهوری  السیسی،  عبدالفتاح  حال،  همین  در 
این  به  حمله  بر  مبنی  داعش  تروریستی  گروه  ادعای  نیز 

هواپیما را غیرواقعی و »تبلیغات« خواند.

 ۱۱ دوشنبه  روز  ترکیه،  رییس جمهور  اردوغان  طیب  رجب 
انتخابات  نتایج  به  بایست  می  دنیا  است،  گفته  عقرب 
ثبات  برقراری  نفع  به  کشور  این  شهروندان  آن  در  که  ترکیه 
رویترز،  گزارش  به  بگذارد.  احترام   ، دادند  رای  کشور  در 
کم »عدالت و توسعه«  نتایج به دست آمده برای حزب حا
درانتخابات پارلمانی ترکیه در روز یک شنبه، بسیار فراتر از 
کرسی های  کثریت  ا توانسته  انتظار ناظران بود و این حزب 

کشور را به دست بیاورد. پارلمان این 
که  گزارش، حزب عدالت و توسعه توانسته است  طبق این 
کرسی پارلمان ترکیه را به دست بیاورد.  کرسی از ۵۵۰   ۳۱۷
محقق  برای  اردوغان  طیب  رجب  که  است  حالی  در  این 
کردن خواست خود در انجام رفراندوم و تغییر نظام سیاسی 
کرسی   ۳۳۰ نیازمند  ریاست جمهوری،  به  پارلمانی  از  کشور 

کشور است. پارلمان این 
در  مسجدی  از  خروج  از  پس  که  اردوغان  طیب  رجب 
گفته است: »اراده  استانبول با خبرنگاران صحبت می کرد، 
متبلور  نوامبر  اول  انتخابات  در  ثبات  برقراری  برای  ملی 
است:»بگذار  کرده  اضافه  ترکیه  رییس جمهوری  شد.« 
به  باشیم.«  ترکیه  یک دیگر  با  و  هم  برادر  یکی،   مانند  همه 
پیروزی  و  یک شنبه  روز  انتخابات  رویترز،نتیجه  گزارش 
حزب اسالم گرای عدالت و توسعه باعث نگرانی سکوالر ها 

کردها شده است. و 

کتوبر از شرم الشیخ در  که روز ۳۱ ا هواپیمای ایرباس ای۳۲۱ 
مصر به سمت سن پترزبورگ در روسیه پرواز می کرد، دقایقی 
کرد و همه  پس از پرواز از صفحه رادار ناپدید شد و سقوط 

کشته شدند. ۲۲۴ سرنشین و خدمه آن 
قربانیان  روز سه شنبه دومین هواپیمای حامل اجساد  صبح 

این هواپیما وارد روسیه شد.

در همین حال، امریکا نسبت به فشار بر رسانه ها و روزنامه 
نگرانی  »ابراز  اخیر  پارلمانی  انتخابات  جریان  در  نگاران 
صدر  میرکل،  آنگال  حال،  همین  در  است.  کرده  عمیق« 
وزیر  نخست  اوغلو  داوود  احمد  به  پیامی  در  آلمان  اعظم 
خواستار  و  گفت  تبریک  را  وی  حزب  پیروزی  ترکیه، 
شده  پناهجویان  بحران  به  پایان  برای  دوکشور  همکاری 
همکاری  و  امنیت  سازمان  که  است  حالی  در  این  است. 
انتخابات  برگزاری  آستانه  در  شده  ایجاد  فضای  اروپا 
پارلمانی ترکیه را »غیرمنصفانه« و همراه با سرکوبی رسانه ها و 
»ترس و وحشت« ناشی از خشونت ها و نگرانی های امنیتی 

کرده است. توصیف 
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وسی وی جعبه سیاه هواپیمای ر آغاز تحقیقات ر

اردوغان: دنیا بايد به نتايج انتخابات ترکیه احترام بگذارد 

که دستگاه تثبیت وزنش را به شانه  پسر نه ساله در حالی 
ماسک  سبد  دیگرش  دست  در  و  بود  انداخته  کوچکش 
به  بعد  و  شد  پایین  شیر  جوی  کوه  دامنه  از  می شد  دیده 
دستگاه  سنگینی  از  شانه اش  گشت.  روان  شهر  طرف 
خم شده بود و بدون توقف راه می پیمود. هنوز به مقصد 
 29 یا   28 حدود  شاید  که  جوانی  مرد  که  بود  نرسیده 
سال عمر داشت، جلوش سبز شد. مرد از پسر خواست تا 
که وزنش چند  دستگاه وزنش را به زمین بگذارد تا بداند 
شده  ذوق زده  چشمانش  حالی که  در  پسرک  است.  کیلو 
که حداقل در اولین  بودند و امیدی در دلش پیدا شده بود 
کار  گام پنج افغانی نصیبش خواهد شد، با عجله دست به 
شد و دستگاهش را فعال ساخت. مرد نسبتا چاق باالی 
گرفت و بعد بدون اینکه پول بپردازد پا به فرار  دستگاه قرار 
کرد، اما بی فایده بود و  نهاد. روشان تاچند متری دنبالش 

آن مرد در میان ده ها مرد دیگر ناپدید شد.
روشان بار ها با چنین وضعیت روبه رو می شود و برخی از 
وزن  را  خود شان  وزن  دستگاه  وسیله  به  که  هستند  افراد 

می کنند و بعد بدون پرداخت پول فرار می کنند.
او  می باشد.  کابل  شیر  جوی  کوه  دامنه  باشنده  روشان 
فروش  به  این که  این سو ضمن  به  »از چهار سال  می گوید: 
کار  نیز  وزن  دستگاه  با  آن  کنار  در  می پردازم  ماسک 
کار  افغانی   60 الی   50 مبلغ  باشد  کار  گر  ا روزانه  می کنم. 
کرایه خانه  کرده و مختص برای  کرده و روزانه آن را جمع 

کرایه خانه ما 1800 افغانی می باشد.« نگهداری  می کنم. 
به گفته او، در خانواده هشت نفری زندگی می کند و پدرش 
شانه  سر  دستمال های  فروش  مصروف  بازار  و  شهر  در  نیز 

می باشد. 
بزرگی  گالیه  مردم  از  برخی  از  کوچکش  زبان  با  روشان 

دارد. 
 او می گوید: »مرا مردان و پسران جوان بیشتر آزار می دهند. 
روزانه تعدادی زیادی از این افراد نزدم مراجعه می کنند و 
که وزن شان  کنم، اما همین  از من می خواهند تا آنان را وزن 

تثبیت شد، بدون این که پول )5 افغانی( بدهند، پا به فرار 
کار خیلی برایم اذیت کننده می باشد.« که این  می نهند 

کار خیلی بد است چون من به خاطر  او می افزاید: »این 
5 افغانی این جا ساعت ها می نشینم تا فردی خود را وزن 
کند و برایم پول بدهد،  اما این افراد ظالم اندکی به حالم 
که می توانند  و سالی هستند  به سن  آنان  نمی کنند.  رحم 
با این  اما من  کنند،  بزنند و پول پیدا  کاری  دست به هر 
کار های شاقه را انجام دهم. بگذارند  تن ضعیف چگونه 

کار خود برسم.« به 
کوچک  دستگاه  یک  نخست  در  که  می گوید  روشان 
روز ها  حتا  که  زیاد  تالش  با  بعد  و  است  داشته  عادی  و 
دستگاه  خرید  به  قادر   ، نخورده  شهر  در  را  چاشت  نان 

دیجیتلی شده است. 
افغانی   2800 مبلغ  را  دیجیتلی  دستگاه  »این  می گوید:  او 
کار می کنم، اما ظالم ها  کنون باالی این  کردم و ا خریداری 
چهار  صنف  که  او  می کنند.  فرار  نزدم  از  و  نداده  پول 
مکتب نیز می باشد، بعد از وقت ها تا اذان شام مصروف 

کار در شهر و بازار است.
و  دارد  وزن  کیلو   28 اما  می باشد،  نه ساله  آنکه  با  روشان 
که در همین وزن باقی مانده ام،  می گوید: »سه سال است 

نه چاق می شوم و نه الغر.« 
نان  لقمه  یک  به خاطر  شب ها  و  »روز ها  می افزاید:  او 
کم خود شب ها و روز های را  سرگردان هستم. در این عمر 
کردن یک لقمه نان حیران و  که به پیدا  گذشتانده ام  نیز 
کار نکرده و دست  درمانده ایم. بسیاری اوقات من و پدرم 
هم  هنوز  که  حالی  در  او  می گردیم.«  بر  خانه  به  خالی 
ناراحتی در چهره اش دیده می شد،  پیامی  را برای مردمان 

مزاحم می رساند.
کار خیلی بد و زشت است، مردمان  کردن  »آزار و اذیت 
کار را می کنند، ولی من با این سن  کار از شوخی این  آزار 
خورد دنبال به دست آوردن پول و نان سرگردان می باشم. 

کودکان را آزار ندهید.« لطفا ما 

فرار از
5افغانی

       سهیال وداع خموش
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ويکرد عربستان را در قبال مسايل منطقه منفی خواند گرفتایران ر ارتش امريکا در خط مقدم نبرد با داعش در سوريه قرار نخواهد 

لمان هفت برابر جمعیتش مهاجر می پذیرد قريه ای در آ

روز  ایران،  جمهوری  رییس  روحانی  حسن 
تهران  در  این کشور  سه شنبه در جمع سفرای 
در  راهی  اصول،  از  نشینی  »عقب  که  گفت 
این  با  ندارد.«  ایران  دیپلماسی  دستگاه 
که  کرد  تصریح  ایران  رییس جمهوری  حال 
آن  از  وی  که  جهان«  با  سازنده  تعامل  »تنها 
می تواند  کرد  یاد  برد-برد«  »تعامل  عنوان  به 
جمله  از  منطقه  مسایل  و  مشکالت  حل  به 
کمک  بحرین  و  یمن  سوریه،  های  بحران 

کند.
عربستان  از  استدالل  این  ادامه  در  روحانی 
بینانه ای  واقع  نگاه  که  خواست  سعودی 
به  و  کند  اتخاد  منطقه  مسایل  به  نسبت 
یمن  در  جمله  از  خارجی اش  مداخالت 

خاتمه دهد. 
گانه حسین امیرعبداللهیان،  در اظهاراتی جدا
از  انتقاد  با  ایران،  خارجه  امور  وزیر  معاون 
نامید،  آنچه »نقش منفی عربستان سعودی« 

اعزام  از  هدف  می گوید  امریکا  رییس جمهور 
مستشاران نظامی به سوریه، بر خالف وعده او 
کشور  آن  زمینی در  به جنگ  وارد نشدن  برای 
وارد  مستقیما  نیست  قرار  نیروها  این  و  نیست، 
تروریستی  گروه  علیه  نبرد  مقدم  خط  نبردهای 
رییس جمهور  اوباما،  بارک  شوند.  داعش 
امریکا، ۱۱ عقرب، با شرکت در برنامه »خبرهای 
در  بار  نخستین  برای  ان بی سی،  شبکه  شبانه« 
سوریه  در  واشنگتن  تازه اعالم شده  برنامه  مورد 
کاخ سفید،  کرده است. سخنگوی  نظر  اظهار 
ارتش  مستشاران  اعزام  طرح  از  عقرب  هشتم 
کمک به ایتالف  امریکا به شمال سوریه برای 
گروه داعش خبر داده بود. اوباما می گوید  علیه 
که ما پیشتر هم عملیات ویژه انجام  »یادتان نرود 
که  داده ایم و این در واقع دنباله ی چیزی ست 

در حال انجام دادن آن هستیم«.
در  را  امریکا  »ارتش  است  افزوده  اوباما 
قرار  داعش  با  مستقیم  نبردهای  مقدم  خط 

در  جمعیت  نفر   102 با  کوچکی  قریه ی  سومته، 
کسن آلمان است. این قریه قرار است  ایالت نیدرزا
کنون  تا  باشد.  پناهجو  صدها  پذیرای  زودی  به 
پناهجویان  اسکان  برای  الزم  فضای  از  بخشی 
کار  آینده  هفته  چند  تا  است  قرار  و  شده  آماده 
با چهار  اردوگاه در فضایی  و تجهیز  ساخت وساز 

در  خود  شرکت  به  ایران  که  کرد  تهدید 
کرات بین المللی درباره سوریه خاتمه می  مذا
کرات را سازنده  که این مذا دهد، در صورتی 
امیرعبداللهیان  حسین  ندهد.  تشخیص 
دور  نخستین  در  که  است  شده  مدعی 
هفته  که  درباره سوریه  المللی  بین  کرات  مذا
کشورها  برخی  شد  برگزار  وین  در  گذشته 
غیرسازنده  و  منفی  نقشی  عربستان  ویژه  به 
ایران  خارجه  امور  وزیر  معاون  کردند.  بازی 
و  عربستان  منفی  »نقش  مورد  در  توضیحی 
کشورها« نداد. با این حال، در روزهای  دیگر 
گذشته وزیر امور خارجه عربستان نیز سیاست 
کل منطقه مداخله جویانه و  های ایران را در 
کرد و از حکومت تهران  استعماری توصیف 

خواست به این سیاست ها خاتمه دهد.
خامنه ای،  آیت اهلل  کتوبر  ا  31 یک شنبه  روز 
را  کشورش  نمایندگان  حضور  ایران،  رهبر 
»بی  سوریه  درباره  المللی  بین  کرات  مذا در 
برخی  اینکه   : گفت  و  کرد  توصیف  معنا« 
رهبر  و  سیاسی  رژیم  سرنوشت  درباره  کشورها 
کنند، بدعتی  گیری  کشور دیگر تصمیم  یک 

ک است.  خطرنا
با این حال حسن قشقاوی، معاون وزیر امور 
مجلس،  و  کنسولی  امور  در  ایران  خارجه 
بین المللی  کرات  مذا در  را  کشور  این  شرکت 
به  کشورها  دیگر  اعتراف  سوریه  دربارۀ  وین 
قدرت ایران در منطقه و »تصمیم بسیار مهم و 

ارزشمند نظام ایران" دانست. 
کشور از جمله امریکا، روسیه،  نمایندگان 17 
گذشته در وین درباره  ایران و عربستان جمعه 
سرنوشت سیاسی سوریه و آینده بشار اسد در 
کردند. قرار است  کره  کشور بحث و مذا این 
کم تر از دو هفته  کرات تا  دور جدید این مذا
در  بار  اولین  برای  ایران  شود.  برگزار  دیگر 

گفتگوهایی شرکت می کند.  چنین 

نمی دهیم«. ایتالفی به رهبری امریکا طی یک 
تی هوایی را در عراق، علیه  گذشته حمال سال 
سوریه  در  و  داعش،  خودخوانده  حکومت 
افراطی  گروه های  دیگر  برخی  و  گروه  آن  علیه 
برای  پیشتر،  امریکا،  ارتش  می دهد.  انجام 
کمک مستشاری به ارتش عراق در نبردها علیه 
کشور نیرو فرستاده بود. امریکا  افراطیون، به آن 
داعش  علیه  نبرد  حال  در  گروه های  برخی  به 

است.  کرده  نیز  تسلیحاتی  کمک 
کاخ  عقرب  ماه  هشتم  بیانیه  در 
از ۵۰  کم تر  گروهی  اعزام  از  سفید، 
کمک به ایتالف  نفر از ارتش برای 
با  هماهنگی  برای  و  داعش  ضد 
نبرد،  حال  در  محلی  نیروهای 
در  است.  آمده  میان  به  سخن 
تحلیل گران  و  رسانه ها  حال  هر 
از  شمار  این  حضور  امریکایی، 
را  سوریه  در  نظامی  مستشاران 

هزار مترمربع مساحت به پایان برسد.  ینس می یر، 
مدت  در  کار  اتمام  این که  بیان  با  مرکز  این  مدیر 
فکر  گر  »ا می گوید:  است،  چالش برانگیز  کوتاه 
این  کنیم  حل  را  مشکالت  نمی توانیم  می کردم 
مسوولیت را قبول نمی کردم. ما این جا همه با هم 
کار می کنیم و این  مشکل را هم از سر  خیلی خوب 

کشور در  بخشی از تغییرات جدید در راهبرد آن 
سوریه می بینند.

و  گفته  گذشته،  سال  یک  طی  اوباما،  ک  بارا
کرده است مایل نیست نیروهای نظامی  کید  تا
در  مستقیم  نبردهای  و  وارد جنگ ها  کشور  آن 
جنگ  شوند.  سوریه  یا  عراق  مانند  کشورهایی 
میلیون ها  و  کشته  هزار  ده ها  با  سوریه  داخلی 

آواره و پناهجو در پنجمین سال خود قرار دارد.

راه خواهیم برداشت.«
اردوگاه های  سایر  از  هم  پناهجویان  از  تعدادی 
در  تا  آمده اند  کوچک  شهر  این  به  پناهندگی 
کنند.   کمک  جدید  مرکز  آماده سازی  و  ساخت 
»من  می گوید:  سوری  پناهجوی  روحی،  محمد 
دوست  بسازم.  جدیدی  زندگی  تا  آمده  اینجا  به 
چون  کنم  کمک  می خواهم  باشم.  بی کار  ندارم 
کردن به ما هستند  کمک  دور و برم همه در حال 
کاری انجام دهم،  بنابراین فکر می کنم من هم باید 

که از دستم بر می آید.« کاری است  کم ترین  این 
دهکده  این  به  پناهجو  هزار  بود  قرار  پیش تر 
اعتراض  پی  در  اما  شوند  فرستاده  کوچک 
نفر  پنجاه  هفت صدو  به  تعداد  این  کنان،  سا

کاهش یافت.
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