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ناروی ارسال پول به وطن را مشکل تر می سازد
کوپنی را به منظور  کاهش میابد و همچنان دولت در نظر دارد تا سیستم  ناروی ارسال پول توسط پناهجویان به وطن شان را بسیار مشکل تر می سازد. امتیازات دریافتی پناهجویان 

کاال و دیگر ضروریات جایگزین پول نقد نماید. خرید غذا، 

که  که پناهجویان را به محض رسیدن تحت فشار قرار می دهند. همچنان اطفال و جوانان  گرفتن پول به دست قاچاقبران انسان است  این تدابیر همچنین به منظور جلوگیری از قرار 
کنند با تکمیل سن 18 سالگی با خطر برگشت دادن به افغانستان مواجه خواهند بود. به تنهایی به ناروی سفر می 

گی ارائه  که معموال اطالعات غیرواقعی از پناهنده  گرفتن و استثمار توسط قاچاقبران انسان  ک است. همچنان خطر مورد سوءاستفاده قرار  سفر به ناروی طوالنی، پرهزینه، و بسیار خطرنا
که هرکسی از افغانستان به ناروی می آید پناهنده می شود، درست نیست. راه پناهنده شدن همیشه باز نبوده و بدست آوردن جواز اقامت مشکل است. کنند، نیز وجود دارد. این تصور  می 

کنند.  کم فامیل هایشان اطالع پیدا می  که بسیاری از آن ها به سوءاستفاده و بهره برداری های مختلفی مواجه می شوند و از موارد بسیار  اطفال در سفر صدمه پذیرند. ما می دانیم 
کنند. این مهاجرین جوان آینده افغانستان هستند. اطفال باید دوباره با  که به تنهایی به اروپا و ناروی مهاجرت می  ناروی سخت نگران شمار روزافزون اطفال و جوانان افغان است 

فامیل هایشان بپیوندند.

برای معلومات بیشتر:
www.government.no/asylumregulations

گهی آ

کشور رفتن جوانان از 
زیانی جبران ناپذیر

کارکنان صحی  تجلیل از روز ملی 

با تضمین جامعه جهانی
صلح دور از دسترس نیست

بیست افغانی در برابر دو هزار افغانی
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اما به تازگی تولید قالین های صنعتی نیز آرام آرام جایش را در افغانستان باز می کند. افغانستان 
کشورهای دیگر بوده است و بازارهای افغانستان پر  همیشه بازار خوبی برای قالین های تولیدی 
کشور  کشورهای دیگر وارد می شود. هرات در غرب  که از ترکیه، ایران و یا  از قالین هایی است 

حاال به تنهایی روزانه 150 تخته قالین ماشینی تولید می کند، یعنی ماهی 4500 تخته و سالی 54000 
تخته. این رقم می تواند بخش بزرگی از تقاضای قالین ماشینی در افغانستان را پاسخ دهد.
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فیفا:

حکومت به اختالفات
در کمیته گزینش دامن می زد

4 روسیه:

درخواست اسلحه را 
ارزیابی می کنیم

گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از خبرگزاری  به 
امور  در  کرملین  ویژه  فرستاده  روسیه،  داخلی 
روسیه  که  است  گفته  دوشنبه  روز  افغانستان، 
به  را  کشور  این  از  افغانستان  اسلحه  درخواست 
کرد. اما قبل از همه،  صورت دقیق بررسی خواهد 

کار نخست به امریکا ربط می گیرد.   این 
اخیرا  که  گفته  خبرگزاری  این  به  ضمیرکابلوف 
درخواست هایی ازجانب افغانی مبنی بر تقاضای 
کرده اند.  اسلحه و جنگ افزار از روسیه  دریافت 
کرده ایم، اما روی  کار  گفت: »روی این موضوع  او 
همه این موارد به شکل متناسب، منطقی و دقیق 
کابلوف  گفته  به  شد.«  خواهد  گرفته  تصمیم 
»نخست از همه باید به امریکایی ها این فرصت 
شده،  درخواست  امکانات  تهیه  درباره  تا  داد  را 
تصمیم بگیرند چون آنها با ناتو در حال حاضر در 

ساحه حضور دارند.«

ACKUافغانستان وارد بازار تولیدکنندگان قالین ماشینی شد



زنگ اول


گفت  خبری اش  نشست  در  دیروز  غنی  رییس جمهور 
نیروهای امنیتی توانسته اند از پس دفاع از نظام برایند 
و حکومتش تالش می کند همکاری کشورهای اروپایی 
کاریا بی  خانه سازی،  کشور،  اقتصادی  رشد  برای  را 
که  است  روشن  کند.  جلب  معیشتی  اوضاع  بهبود  و 
از  کالن،  هزینه  انسانی  پرداخت  با  امنیتی  نیروهای 
که  است  حقیقت  هم  این  کردند.  دفاع  نظام  موجودیت 
ناگوار  اقتصادی  تبعات  رزمی  ناتو  نیروهای  خروج 
حرف های  از  اما  است،  داشته  افغانستان  مردم  برای 

رییس جمهور رایحه  امید استشمام نمی شد. 
هزینه  پرداخت  با  امنیتی  نیروهای  که  است  درست 
خورشیدی  جاری  سال  در  نظام  موجودیت  از   کالن 
دفاع می کنند، اما همه می دانند که بهار آینده، طالبان با 
بی رحمی  تمام حمالت تهاجمی شان را از سر می گیرند. 
چه تضمینی وجود دارد که در بهار و تابستان آینده، 

حادثه  شبیه سقوط والیت کندز تکرار نشود؟ 
رییس جمهور گفت که به درخواست کشورهای مختلف 
دنیا به پاکستان می رود. سوال این است که آیا همین 
کشورهای درخواست کننده و میانجی، تضمین می کنند 
تعریف  باز   را  امنیتی اش  منافع  پاکستان  دولت  که 

خواهد کرد و مانع ثبات نخواهد شد؟ 
حرف های  تمام  هم  معیشتی  مشکالت  حل  برای 
هنوز  تا  می ماند.  خرمن  وعده  سر  به  رییس جمهور 
بودجه ای  مصرف  به  قادر  کشور  وزارت خانه های 
باور کرد  اختیار دارند، چگونه می توان   نیستند که در 
که این وزارت خانه بتوانند در آینده، به کمک کشورهای 
عمرانی  و  کاریابی  خانه سازی،  برنامه های  اروپایی، 
رییس جمهور  از  که  دارند  انتظار  مردم  کنند.  اجرا  را 
نظام  حتمی  است  بقای  که  به صورت مستدل بشنوند 
و وضعیت معیشتی بهبود می یابد. اگر چنین اطمینانی 
نشود،  داده  مردم  به  قانع کننده  و  مستدل  به صورت 

روند مهاجرت های غیرقانونی ادامه خواهد یافت. 
هم چنان مردم می خواهند وضعیت معیشتی شان خوب 
شود. حکومت چه برنامه  کوتاه مدت برای بهبود معیشت 
اساسی حکومت  اولویت  که  است  دارد؟ درست  مردم 
در حال حاضر مدیریت جنگ است، اما بهبود وضعیت 
معیشتی مردم، جلوگیری از افزایش بهای مواد غذایی 
اگر در  اهم حکومت است و  از وظایف  و کاریابی هم 
در  نارضایتی  نگیرد،  صورت  جدی  تالش  مورد  این 
از  برخی  و  یافت  خواهد  افزایش  هم  بزرگ  شهرهای 

سیاستمداران از آن بهره برداری خواهند کرد. 
تالش های  روی  دیروزش  نشست  در  رییس جمهور 
جبهه های  ایجاد  برای  سیاستمداران  از  برخی  اخیر 
که  است  روشن  اما  نکرد.  اشاره ای  اپوزیسیونی 
رییس جمهور و رییس اجرایی هم در اجرای اصالحات  
دموکراتیک و هم در مدیریت تبعات خروج ناتو، چندان 
موفق نبوده اند و این امر بسیاری از سیاستمداران  را 
و  بیایند  صحنه  به  دیگر  بار  تا  است  کرده  وسوسه 

عده ای را دور خود جمع کنند. 
با  باید  این موضوع باشد و  باید متوجه  رییس جمهور 
مردم به صورت روشن و واضح روی امنیت، معیشت، 
اصالحات دموکراتیک و مسایل دیگر صحبت کند. مردم 
نگران بهار سال آینده هستند و نمی دانند که دامنه نبرد 
سال  در  هم چنان  می یابد.  گسترش  کجا ها  تا  بار  این 
حکومت  توافق نامه  سیاسی  معیاد  آینده  خورشیدی، 
این که  بدون  رسید،  خواهد  پایان  به  هم  ملی  وحدت 
انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها برگزار شده 
باشد. وضعیت معیشتی مردم هم خیلی بد است و اگر 
تدابیری اندیشیده نشود، سال آینده نرخ بی کاری از این 
رییس جمهور  از  می خواهند  مردم  می شود.  بیشتر  هم 
در این سه مورد مشخص چیزهای روشن و مشخص 
بشنوند، اما در نشست خبری دیروز رییس جمهور در 
باره این سه موضوع به صورت مشخص، چیزی نگفت 
ولی خیلی ضروری است که رییس جمهور در این موارد 
به مردم توضیحات مشخص بدهد؛ از این می گذریم که 
سخنرانی های رییس جمهور هر بار سوژه  طنز می شود. 

رییس جمهور باید در مورد 
چالش های سال آینده صحبت کند
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شانزده شورشی در عملیات های نظامی کشته شدند

عساکر آلمان درافغانستان باقی خواهند ماند

تجلیل از روز ملی کارکنان صحی 

یک مسوول مهم طالبان در تخار بازداشت شد
بانک توسعه آسیایی 1.2 میلیارد 
دالر به افغانستان کمک می کند

گزارش از موانع موجود بر سر 
راه بانوان منتشر گردید

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
گذشته،  روز  شبانه  یک  جریان  در 
مسلح  شورشیان  از  تن  شانزده 

مخالف دولت به قتل رسیده اند.
این  می گوید  داخله  امور  وزارت 
سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها 
مربوطات  در  شورشیان  نابودی  و 
سمنگان،  ننگرهار،  والیت های 
تخار، کندز، فاریاب، بلخ، کندهار، 
زابل، غزنی، پکتیکا، پکتیا و هلمند 
پنج  آن  در  بود،  شده  راه اندازی 

شورشی دیگر زخمی شدند.
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
و  سالح  مقدار  عملیات ها  این  در 
نیز  شورشیان  به  مربوط  مهمات 

آلمان  دفاع  وزیر  کابل:  8صبح، 
یک شنبه  روز  لین،  وندیر  اورسوال 
در  آلمانی  عساکر  از  قوس،   15
دیدن  مزار شریف  افغانستان،  شمال 
اخیر  تصمیم  از  بعد  سفر  این  کرد. 
حضور  برگسترش  مبنی  آلمان 
امن  نا  مناطق  در  آلمانی  سربازان 

افغانستان صورت می گیرد.
به  سفرش  از  قبل  آلمان  دفاع  وزیر 
خبرنگاران  جمع  در  شریف  مزار 
خواهد  این  ما  اساسی  پیام   « گفت: 
خواهیم  باقی  افغانستان  در  که  بود 
تعداد  به  حاضر،  حال  در  ماند.« 

صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
صحی  کارکنان  ملی  روز  از  عامه 
از  »حمایت  شعار  تحت   جامع 
و  تقویت  جامعه،  صحی  کارکنان 
در  صحی  خدمات  عرضه  گسترش 

کشور« تجلیل کرد.
این مراسم که روز گذشته با حضور 
کابل  در  صحی  کارکنان  گسترده 
فعالیت های  و  کار  از  شد،  برگزار 
با  صحی  کارمندان  رضاکارانه 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
مهم  مسوول  یک  تخار،  والیت  در 
این  در  را  طالبان  تروریستی  گروه 

والیت بازداشت کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
بازداشت  این خبر می گوید شخص 

گرفته  قرار  امنیتی  نیروهای  بدست 
است.

که  کرده  اعالم  نیز  دفاع  وزارت 
ملی  اردوی  عملیات های  نتیجه  در 
کشور،  مختلف  ولسوالی های  در 
و  کشته  شورشیان  از  شماری 
افزوده  وزارت  این  شده اند.  زخمی 

در  ناتو  کشور   21 از  سرباز   1500
اکثریت  که  اند  مستقر  شریف  مزار 
تشکیل  آلمانی  سربازان  را  آنها 

می دهد.
شمار  خواهد  می  آلمان  برعالوه 
نفر  پرسونل نظامی خود را، از 850 
به 980 تن در افغانستان افزایش داده 
سال  تا  را  خود  آموزشی  برنامه  و 

2016 ادامه دهد.
که  کرد،  اعالم  ناتو  گذشته  هفته 
افغانستان  در  شان  نیروهای  شمار 
بدون کدام تغییر تا سال آینده باقی 
خواهند ماند. هم چنان واشنگتن در 

تفویض تحسین نامه تقدیر شد. 
طی  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
هزار   29 از  بیش  اخیر  سال های 
و  کرده  تربیه  را  صحی  کارمند 
به  را  صحی  خدمات  آنان  توسط 
محالت مسکونی، به ویژه به مناطق 
دور دست و کم خدمت شده کشور 

توسعه داده است.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت 
عامه در پیامی در این مراسم گفت: 

شورشی  پنج  عملیات ها  این  در  که 
بازداشت شده اند.

از  تن  سه  شهادت  از  دفاع  وزارت 
داده  خبر  نیز  ملی  اردوی  سربازان 
می گوید که این سربازان در جریان 
و  داخلی  شورشیان  علیه  عملیات 

خارجی به شهادت رسیده اند.

ایاالت  که  کرد  اذعان  اکتوبر  ماه 
خود  نظامی  حضور  امریکا  متحده 
در افغانستان را پس از سال 2016 نیز 

ادامه خواهد داد. 
بعد از آن که ناتو به عملیات نظامی 
خود در ماه دسامبر سال 2014 پایان 
افغانستان  در  امنیتی  وضعیت  داد، 
جریان  در  است.  شده  تر  وخیم 
تعداد  به  آلمان  سیزده سال گذشته، 
5350 سرباز در قالب کشورهای ناتو 

در افغانستان داشت.

»کارکنان صحی جامعه رضاکارانی 
اند که منحیث یک عنصر مهم برنامه 
جامعه،  اشتراک  بر  مبتنی  صحی 
طریق  از  را  ابتدایی  صحی  خدمات 
قدمه  اولین  که  صحی  پوسته های 
به  صحی  اساسی  خدمات  مجموعه 
شمار می رود، در قرا و قصبات دور 
این  می دارند.  عرضه  کشور  دست 
و  مرگ  میزان  کاهش  در  خدمات 
را  ارزنده  نقش  مادران  و  اطفال  میر 

ایفا نموده است.«
می  افزاید  عامه  صحت  وزارت 
بگونه  جامعه،  صحی  کارکنان  که 
مشخص وظایفی را در راستای ارایه 
اولیه،  کمک های  صحی،  تعلیمات 
تقویت  معمول،  امراض  تداوی 
سیستم رجعت دهی، تعقیب سیستم 
خدمات  عرضه  توبرکلوز،  تداوی 
تطبیق کمپاین های  و  تنظیم خانواده 

ملی واکسیناسیون انجام می دهند.

بانک توسعه آسیایی اعالم کرده که برای حمایت 
از طرح تامین انرژی در افغانستان، 1.2 میلیارد دالر 

به این کشور کمک می کند.
این بانک با انتشار اعالمیه ای گفته که 2۷5 میلیون 
 2015 سال  در  پرداخت  برای  پول  این  از  دالر 
 2025 سال  تا  آن  بقیه  و  شده  داده  اختصاص 

پرداخته خواهد شد.
آسیایی  توسعه  بانک  ارشد  کارشناس  علیم  اسد 
تعادل  عدم  و  انرژی  محدود  »منابع  است:  گفته 
در  محدودیت  ایجاد  باعث  تقاضا  و  عرضه  میان 
روند  این  است.  شده  درآمد  فرصت های  و  رشد 
اقتصادی شده که خود  نابرابری های  ایجاد  باعث 
به منشای تنش های قومی، منطقه ای و نا امنی مبدل 

شده است.«
او افزوده است: »این پول می تواند برنامه ملی 10 
افغانستان را کمک کند  انرژی  تامین  دالر  میلیون 
که  است  اقتصادی  رشد  به  آن کمک  که هدف 

باعث کاهش فقر شود.«
میزان  که  زده  تخمین  آسیایی  توسعه  بانک 
 2005 سال  از  افغانستان  در  انرژی  به  نیازمندی 
این  درصد   80 حدود  و  شده  برابر  دو   2012 تا 

نیازمندی از کشورهای همسایه تامین می شود.
با  اعالم کرده،  توسعه آسیایی  بانک  آن گونه که 
انتقال  بخشی از این کمک تازه اعالم شده، خط 
خواهد  توسعه  افغانستان  به  ترکمنستان  از  برق 
برق  انتقال  خطوط  توسعه  شامل  طرح  این  یافت. 

در شمال افغانستان هم می شود.
از بزرگ ترین حامیان  بانک توسعه آسیایی یکی 
این  است.  افغانستان  در  انرژی  تامین  برنامه  مالی 
به  زمینه  این  در  دالر  میلیارد   2.2 حدود  بانک 

افغانستان کمک کرده است.
نیازمندی های  از  بخشی  افغانستان  حال حاضر  در 
خود به نیروی برق را با 340 میگاوات برق تولید 
کشورهای  از  که  برق  میگاوات   560 و  داخلی 
کل  می سازد.  آورده  بر  می کند  وارد  همسایه 
هزار  حدود  برق  نیروی  به  افغانستان  نیازمندی 

میگاوات برق برآورد شده است.

توسعه  برای  مرکزبین المللی  کابل:  8صبح، 
بر  موانع موجود  از  افغان، گزارش  زنان  اقتصادی 
برنامه  این  در  کرد.  منتشر  را  افغان  بانوان  راه  سر 
قدرت مند  مانع  که  زنان  راه  برسر  موجود  موانع 
که  این  و  می شود  اقتصادی  نظر  از  آنها  شدن 
قانونی،  زمینه های  در  می توان  را  اصالحاتی  چه 
است.  بررسی شده  ایجاد کرد  پالیسی  و  مقررات 
سروی  و  تحلیلی  تحقیقات  از  ترکیبی  برنامه  این 

تجربی از بخش های مختلف است.
گردد:  می  تقسیم  بخش  دو  به  تحقیق  این 
حاضر  حال  در  وراثت.  و  تجارتی  فعالیت های 
های  ازفعالیت  زیادی  تعداد  در  توانند  نمی  زنان 
باید  ایفا نمایند که به این صورت  اقتصادی نقش 
از سوی  مشکالت شناسایی گردیده و حل شود. 
بانوان  زندگی  در  مهم  بخش  یک  وراثت  دیگر 
به آن می توان  یافتن  است که در صورت دست 
زندگی  در  دیگرگونی هایی  و  تغییرات  شاهد 
در  آن  از  توانند  می  زنان  بود.  زنان  خصوصی 
استفاده  مختلف  اقتصادی  های  فعالیت  قسمت 
موضوع  هردو  روی  متذکره  برنامه  در  بنا  نمایند. 

بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. 
افغان،  زنان  اقتصادی  توسعه  برای  مرکزبین المللی 
خالقانه،  آموزشی  های  برنامه  جستجوی  در 
تحصیل و تجربیات، در صنایع تازه تاسیس است 
تمام  در  را  زنان  اقتصادی  نقش  بتواند  چگونه  تا 
فرد  به  برنامه های منحصر  تقویت کند.  افغانستان 
کاری  های  زمینه  در  جنسیتی  تغییرات  آوردن  و 
سبب ایجاد توسعه پایدار خواهد شد. با راه اندازی 
چنین برنامه های برای زنان می توان سبب تقویت 
و حضور زنان در سکتور های خصوصی گردید. 
افغان،  زنان  اقتصادی  توسعه  برای  مرکزبین المللی 
به این باور است که، امکانات، تجربه و محیط می 
کند.  ایجاد  افغانستان  در  را  مناسبی  شرایط  تواند 
افغان ها صورت گیرد و  به رهبری  تالش های که 

سبب بهبود وضعیت جندر در افغانستان شود.

دارد،  نام  معراج الدین  که  شده 
و  سالح  تمویل  و  تهیه  مسوول 
در  طالبان  تروریستی  گروه   مهمات 

تخار بود.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
و  و هزار  افغانی  هزار  مبلغ 229  که 

هفت صد دالر توسط ولسوال نام نهاد 
به  ینگی قلعه  ولسوالی  در  طالبان 
سالح  تهیه  منظور  به  معراج الدین 
او  و  بود  شده  حواله  مهمات  و 
می خواست تا سالح و مهمات مورد 

نیاز را به ینگی قلعه بفرستد.
ملی  امنیت  نیروهای  همچنین 
مسوول  محمدحبیب  بنام  شخصی 
گروه  زکات  و  عشر  جمع آوری 
خواجه غار  ولسوالی  در  طالبان 
بازداشت  نیز  را  تخار  والیت 
امنیت  مطبوعاتی  دفتر  کرده اند. 
ملی می گوید که محمدحبیب 240 
را  کنجد  سیر  چهارده  و  ماش  سیر 
محل  باشندگان  از  عشر  عنوان  به 

جمع آوری کرده بود.

ACKU



3 سه شنبه 17 قوس 1394سال نهم    شماره مسلسل 2271

رییس جمهور غنی:

کشور برای دوام ماموریت  چهل 
کرده اند حمایت قاطع تعهد 

 ظفرشاه رویی

یم حسینی   مر

وکالی میدان وردک:

حمله سید آباد قصدی بوده است

حمله  که  هستند  مدعی  میدان وردک  وکالی  از  شماری 
روز جمعه در نزدیکی مسجدی در سید آباد میدان وردک 

گرفته است. قصدی صورت 
شیرجان وردک، نماینده مردم در پارلمان در یک نشست 

کنون  تا می گوید  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
کشور برای دوام ماموریت حمایت قاطع  نزدیک به چهل 

کرده اند. در افغانستان تعهد 
نتایج  مورد  در  قوس،   16 دوشنبه،  روز  که  غنی  آقای 
کابل  در  کنفرانس خبری  اروپا در یک  به  اخیرش  سفر 
اعضای  که  گفت  می داد،  معلومات  خبرنگاران  به 
افغانستان  روابط  تحکیم  برای  ملی  وحدت  حکومت 
در  و  کرده  زیادی  تالش  گذشته  سال  یک  طی  دنیا  با 
کرده اند  کشور تعهد  نتیجه این تالش ها نزدیک به چهل 

تا ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را ادامه بدهند.
که شامل تجهیز، تمویل و آموزش  ماموریت حمایت قاطع 
پایان ماموریت  از  امنیتی داخلی می شود، پس  نیروهای 
گذشته ی  در سال  کشور  در  بین المللی  نیروهای  نظامی 

میالدی آغاز شد.
گفت:  خود  دیروزی  خبری  کنفرانس  در  اشرف غنی 
وحدت  حکومت  کین  ارا تمام  گذشته  سال  طول  »در 
تحکیم  ما  مناسبات  تا  کردیم  همه جانبه  کوشش  ملی 
کند. نمونه اول تحکیم این مناسبات را به فیصله  پیدا 
دیدید  اوباما  آقای  امریکا،  رییس جمهور  جناب  عالی 
امریکا به  که قوای  به این  را راجع  که فیصله قبلی خود 
چون  داد.  تغییر  کنند،  تمرکز  سفارت  در  و  برسند  تقلیل 
ثبات  اصل  یک  را  افغانستان  دولت  و  ملت  با  کت  شرا
در منطقه خواند و همکاری های خود را دوام می دهد.« 
اشرف غنی هم چنین افزود: »جای نهایت خوشی است 
که هفته پیش دایر شد  ناتو  کنفرانس وزرای خارجه  که 
اعالم  قاطع  حمایت  ماموریت  دوام  برای  را  خود  تعهد 
که  کرده اند  کشور تعهد  کردند. تا حال نزدیک به چهل 

روز  حمله  گفت  خبرنگاران  به  کابل  در  قوس   16 خبری 
میدان  سید آباد  ولسوالی  در  مسجدی  نزدیکی  در  جمعه 

گرفته است. وردک قصدی صورت 
این نماینده مردم در پارلمان ابراز می کند: »در این ناحیه 

ماموریت حمایت قاطع را دوام می دهند.«
که قبال طرح شده  اشرف غنی می گوید براساس برنامه ای 
نظر  در  سال  یک  برای  قاطع  حمایت  ماموریت  بود، 
کشورهای  خارجه  وزرای  که  گفت  او  بود.  شده  گرفته 
عضو ناتو در نشست اخیر خود در بروکسل این ماموریت 
که قرار است در  کنفرانسی  کرده و هم چنین در  را تمدید 
سال آینده میالدی در ورسا برگزار شود، روی چگونگی 
توافق  به  نیز  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  تمویل 

برسند. 
خود  پایان  به  که  را  میالدی  جاری  سال  اشرف غنی 
توصیف  دشوار  اقتصادی  نگاه  از  است،  شده  نزدیک 
که در جریان سفر اخیرش به اروپا و دیدار با  گفت  کرد اما 

کوه نیست، جنگ نبود و شب نبود. این  جنگل نیست، 
گرفتن آفتاب  کرده بودند و برای  افراد حفظ قرآن را خالص 
در آن جا نشسته بودند. این حمله صد درصد قصدی و 

احمقانه بوده است.«
که  هستند  کسانی  ما  اردوی  در  »متاسفانه  افزود:  وی 
ما  مردم  و  کنند  کم  دولت  از  را  مردم  اعتماد  می خواهند 
را دوباره به همان بدبختی های سابقه ببرند. دراین زمینه 
که این حمله  که بپرسیم  هیچ گونه جای سوال باقی نیست 
قصدی  درصد  صد  حمله  این  نه.  یا  است  بوده  قصدی 

بوده است.« 
که  کردند  مقام های محلی میدان وردک روز جمعه اعالم 
مسجدی  نزدیکی  در  کت  را فیر  یک  اصابت  نتیجه  در 
از غیر نظامیان به  در ولسوالی سید آباد این والیت شماری 

کشته شدند. کودک  شمول چند 
مردم میدان وردک بعد از این رویداد از دولت خواسته اند 
کمه  محا علنی  به صورت  را  رویداد  این  مسوول  افراد  که 
این  مردم  از خواسته های  دیگر  یکی  همین حال  در  کند. 
گفته می شود  که  کندک دوم میدان وردک  که تمام  است 
گرفته، تصفیه شده و برای یاد  کت از آن جا صورت  فیر را
کشته شده مدرسه دینی برای حفظ قرآن در جای  بود افراد 
همین  در  گردد.  ایجاد  شده،  خراب  که  مسجدی  همان 

کشورهای عضو این اتحادیه، تعهدات  برخی از مقامات 
کمک مالی به افغانستان نیز ارایه شده است.  الزم برای 
کشور  که خروج نیروهای بین المللی از  آقای غنی می گوید 
گذاشت.  تاثیر  افغانستان  در  اقتصادی  مشکالت  روی 
گذشته نزدیک به 650 هزار نفر با توان  به گفته  او، تا سال 
افغانستان  در  مختلف  کشورهای  از  باال  خرید  قدرت 
حضور داشتند، اما خروج آنان باالی اقتصاد افغانستان 
که در  گذاشت. رییس جمهور می گوید  تاثیر منفی به جا 
بیست درصد  از  بیش  بین المللی  نیروهای  زمان حضور 

عایدات از طریق ترانسپورت به دست می آمد. 
فعالیت های  هرچند  می گوید  غنی  رییس جمهور 
نیروهای  خروج  به دلیل  افغانستان  در  اقتصادی 

قربانیان  خانواده های  با  دیدار  در  رییس جمهور  حال، 
که از هزینه شخصی خود مسجدی برای آنان اعمار  گفته 

می کند.
کرده  گفت با مردم محل دیدن  شیر جان وردک هم چنان 
که  و بعد از صحبت های زیاد به آن ها وعده سپرده است 
صورت  توجه  کشته شده ها  بازماندگان  خواست های  به 

گرفت. خواهد 
که دولت هیاتی را برای بررسی دقیق  این در حالی است 
کرده و برخی  رویداد ولسوالی سید آباد میدان وردک تعیین 
این  به  رابطه  در  را  میدان وردک  دوم  کندک  منسوبین  از 

کرده است. رویداد بازداشت 
نشر  با  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  حال  همین  در 
که رویداد  اعالمیه ای از هیات حقیقت یاب خواسته است 
سید آباد میدان وردک را بی طرفانه مورد بررسی قرار داده و 

عامالن آن را به دادگاه بکشاند.
نیز اعالم  نهاد های جامعه مدنی  از  رابطه شماری  این  در 
سید آباد  ولسوالی  در  غیرنظامیان  از  شماری  که  کرده اند 

کشته شدند. میدان وردک بر اساس اطالعات نادرست 
کشور  قضایی  و  عدلی  نهاد های  از  مدنی  فعاالن  این 
که در مورد رسیدگی به این پرونده شفاف عمل  خواسته اند 

کنند.
ریاست جمهوری  سخنگوی  هاشمی،  معاون  ظفر  سید 
گفت  کابل  در  قوس   15 خبری  نشست  دریک  نیز 
رییس جمهور یک هیات را برای روشن شدن اصل قضیه 
کرده و عامالن اصلی بعد از تحقیق هیات مشخص  تعیین 
که شورشیان مسلح مخالف دولت  گفت  می گردند. اما وی 

از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.
وکیالن  از  برخی  همراه  به  میدان وردک  مردم  از  شماری 
کابل  در  قوس   16 وردک  میدان  والیتی  شورای  و  پارلمان 
گرد آمده و می گویند تا 15 روز به دولت وقت داده اند تا به 
صورت  این  غیر  در  شود  رسیدگی  باید  آن ها  خواسته های 
کابل میدان وردک  دست به اعتراضات مدنی زده و شاهراه 

کرد.  را مسدود خواهند 

توانسته  دولت  اما  یافت،  کاهش  کشور  از  بین المللی 
نزدیک  آوردن عواید ملی  به دست  برای  به هدف خود 
هدف  از  افغانی  میلیارد   112 حال  »تا  گفت:  او  شود. 
همراه  ملی  عاید  حیث  به  ما  که  افغانی  میلیارد   114.2
کرده بودیم، جمع شده  صندوق وجهی بین المللی قبول 
است. پانزده روز از سال مالی مانده بنا انشااهلل و تعالی 
که هدف عایدات خود را به صورت  بار اول خواهد بود 
کامل بدست خواهیم آورد و این زمینه را فراهم می کند تا 
کاریابی به صورت اساسی و همه جانبه توجه  ما به طرف 

کنیم.«
اروپایی  کشورهای  از  که برخی  ابراز داشت  اشرف غنی 
کمک  افغانستان  به  آینده  تا ده سال  کرده اند  تعهد  نیز 
شده  مشخص  کمک ها  این  چوکات  گفت  او  کنند. 
آلمان  دولت  که  گفت  هم چنین  غنی  آقای  است. 
کرده تا سال 2020 مبلغ 330 میلیون یورو به دولت  تعهد 
که بخش اعظم این  کمک می کند. وی افزود  افغانستان 
کمک ها در تعلیم قوای بشری به مصرف خواهد رسید. 

تا  کرده  تعهد  نیز  ایتالیا  که  می گوید  غنی  رییس جمهور 
هرات  هوایی  میدان  در  را  خود  سرباز  پنج صد  حضور 
کشور در بخش تمدید خط  گفته او، این  کند. به  حفظ 

کار می کند. آهن هرات- ایران نیز 
که  کرده  که مقام های سویدن نیز اعالم  گفت  اشرف غنی 
طی ده سال آینده نزدیک به یک میلیارد یورو به دولت 
که تفاهم  نامه این  کرد  کید  کمک می کند. او تا افغانستان 

کمک به امضا رسیده است.
تحقیر نکردم

باره  در  خود  دیروزی  خبری  کنفرانس  در  اشرف غنی 
کشورهای  اظهارات اخیرش در مورد مهاجرین افغان در 
را  مهاجرین  این  او  که  گفت  و  داد  توضیح  نیز  اروپایی 

تحقیر نکرده است.
اشرف غنی در سفر خود به آلمان، جایی که طی ماه های 
اخیر بیشترین مهاجرین افغان در آنجا سرازیر شده اند، در 
که به غرب  گفته بود افغان هایی  مصاحبه با دویچه وله 
آقای  اظهارات  این  می شوند.  ظرف شوی  کنند،  سفر 
گسترده ای یافت و  غنی در شبکه های اجتماعی بازتاب 
گفته های رییس جمهور  کاربران این شبکه ها  شماری از 

کرده اند. را تحقیر مهاجرین افغان توصیف 
این  در  خود  دیروزی  خبری  کنفرانس  در  اشرف غنی 
از  طوالنی  مصاحبه  یک  در  من  »وقتی که  گفت:  باره 
کید  تا غنی  آقای  نبود.«  تحقیر  کردم  یاد  ظرف شویی 
کشورهای غربی به  که نسل اول مهاجرین افغان در  کرد 

کارگران غیرحرفوی تبدیل می شوند.

ACKU
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دیروز رییس جمهور غنی در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران 
اسالم آباد  در  آسیا  قلب  به  موسوم  همایشی  در  که  گفت 
کشورهای زیادی  گفت  شرکت می کند. رییس جمهور غنی 
کرده اند تا در نشست اسالم آباد  یکی پی دیگر از او تقاضا 
نکرد،  اشاره  خاصی  کشور  به  رییس جمهور  کند.  شرکت 
بریتانیا  که رییس جمهور، از سوی امریکا،  اما روشن است 
اسالم آباد  به  تا  است  شده  تشویق  عرب زبان  کشورهای  و 
سفر  از  پس  کند.  گفتگو  کستانی  پا مقام های  با  و  برود 
نوازشریف و راحیل شریف به امریکا، واشنگتن تالش هایی 
که هدف از آن نزدیک سازی مجدد روابط  به راه انداخت 

کره با طالبان بود.  کابل- اسالم آباد و شروع دوباره  مذا
با  نیز  پاریس  حاشیه  نشست  در  غنی  رییس جمهور 
پس  هم  نوازشریف  با  مالقات  کرد.  مالقات  نوازشریف 
صورت  کابل،  به  کستانی  پا پشتون  سیاستمداران  سفر  از 
و  کابل  میان  تا  کردند  تالش  سیاستمداران  این  گرفت. 
عالوه  که  می شود  دیده  کنند.  میانجی گری  اسالم آباد 
هم  کستان  پا در  سیاستمداران  از  برخی  ناتو،  اعضای  بر 
کابل نزدیک شود. اما  که اسالم آباد بار دیگر به  می خواهند 
کستان وساطت می کنند،  که میان افغانستان و پا کشورهایی 
کستان در مسیر  که ارتش پا تا هنوز تضمین قطعی نداده اند 

درست حرکت می کند. 
آینده  روز  سفر  که  ندارد  باور  کابل  در  کسی  هیچ 
گشایشی به وجود بیاورد   رییس جمهور به اسالم آباد، بتواند 

کستان را به تغییر رفتار در قبال افغانستان وا دارد.  و ارتش پا
میز  روی  را  طالب ها  است  حاضر  که  می گوید  کستان  پا
کار چندانی به  که در عمل  کره بیاورد، اما دیده می شود  مذا
کستان هیچ فشاری بر رهبران  این منظور صورت نمی گیرد. پا
طالبان وارد نمی کند و آتش جنگ هم چنان در افغانستان 
کستان  پا و  افغانستان  میان  که  کشورهایی  است.  شعله  ور 
بار  این  کستان  پا که  کنند  تضمین  باید  می کنند  وساطت 
میز  روی  رضا  به  یا  زور  به  را  طالبان  سران  و  است  جدی 

کره می آورد.  مذا
تصور  کشور  این  می کند.  بازی  ماهرانه  خیلی  کستان  پا
است  شده  تثبیت  افغانستان  در  حوزه  نفوذش  که  می کند 
اسالم آباد هم  رسمیت شناخته  اند.  به  را  آن  نیز  و جهانیان 
بگذارد،  باز  را  طالبان  دست  گر  ا که  می کند  فکر  چنان 
بگیرد.  بیشتری  امتیاز  کره  مذا میز  در  می تواند  گروه  این 
را  طالبان  است  حاضر  این که  اعالم  با  هم چنان  کستان  پا
کره بیاورد، می خواهد وجهه خود را در افکار  روی میز مذا
همکاری  بر  مبنی  اسالم آباد  شعار  کند.  ترمیم  عمومی  دنیا 
کردن راه حل سیاسی برای  با تالش های جهانی برای پیدا 
کستان در افکار  جنگ افغانستان، هدفی جز ترمیم وجهه  پا

عمومی دنیا ندارد. 

قوی  تضمین های  وساطت کننده  کشورهای  زمانی که  تا 
ندهند، هرچه رییس جمهور و رییس اجرایی به اسالم آباد 
باید  اول  قدم  در  نمی شود.  حاصل  نتیجه ای  کنند،  سفر 
روسیه تضمین  و  کشورهای عربی، چین  کشورهای غربی، 
کره  کستان جدی است و طالبان را روی میز مذا که پا کنند 
می آورد و بعد افغانستان پا پیش بگذارد، در غیر آن سودی 

متوجه افغانستان نمی شود. 
کستان هم اطمینان  کشورهای وساطت کننده، می توانند به پا
ک  کره، از خا که در صورت آمدن طالبان روی میز مذا دهند 
کشورهای  شد.  نخواهد  استفاده  کستان  پا علیه  افغانستان 
کستان هم هستند و این  امریکا و بریتانیا، دوستان نزدیک پا
افغانستان  که  بباورانند  کستان  پا به  می توانند  کشورهایی 
برنامه  دارای  باید  جهان  نیست.  تهدید  کشور  آن  برای 
باشد. بدون برنامه و با اعمال فشار هرچه سران افغانستان 
مبادله  تعارفات  و  بنشانند  کستان  پا مقام های  کنار  در  را 
که  است  این  پایدار  راه حل  نمی شود.  حل  مشکل  شود، 
کنند  کستان را تضمین  کشورهای وساطت کننده، جدیت پا
کستان همزمان با این که سران طالبان را  و پس از آن ارتش پا
کره می آورد، باید بر آنان محدودیت هم وضع  روی میز مذا
کنند.  افغانستان شعله ور  در  را  آتش جنگ  نتوانند  تا  کند 
کار هم باید تشکیالت نظامی  طالبان منحل شود،  در پایان 
جنگ افزارهای شان، زیر نظر سازمان ملل متحد، دیپو شود 
کابل و جهانیان،  و بعد به حزب سیاسی بدل شوند. برای 

صلح با طالبان معنای غیر از این ندارد. طالبان باید بدل 
به حزب سیاسی شوند، از حوزه  نفوذی شان رای بیاورند، 
کابینه  عضو شورا های والیتی، محلی و پارلمان شوند و در 
احزاب  دیگر  که  طوری  همان  باشند.  داشته  نماینده  نیز 
قانونی  بازی  وارد  و  سپردند  را  خود  اسلحه  افغانستان 

سیاست شدند. 
باید  اما دنیا  این روند، حیاتی است  با  کستان  پا همکاری 
و  نمی کند  سرکشی  تعهداتش  از  کستان  پا که  کند  تضمین 
جلو تحقق چنین سناریویی را نمی گیرد. جهانیان می توانند 
ک افغانستان، علیه  که از خا کستان نیز تضمین بدهند  به پا
کشور استفاده نمی شود. جهانیان باید ابتدا یک نقشه  آن 
کشور بخواهند تا آن را تطبیق  کنند و بعد از هر دو   راه تهیه 
برای  راه  نقشه  یک  روی  جهانیان  که  طوری  همان  کنند. 
و  افغانستان  برای  باید  رسیده اند،  توافق  به  آینده  سوریه 
کنند، تا هم بین دو دولت  کستان هم یک نقشه راه تهیه  پا

گروه سیاسی بدل شوند.  صلح شود و هم طالبان به یک 
نکنند،  تضمین  را  کستان  پا تعهدات  جهانیان  گر  ا
کستانی  پا مقام های  با  افغان  مقام های  دیدوادید های 
باقی  سردرگم  هم چنان  وضعیت  و  داشت  نخواهد  سودی 

خواهد ماند.

فیفا:

حکومت به اختالفات در 
کمیته گزینش دامن می زد

  فردوس

با تضمین جامعه جهانی 
صلح دور از دسترس نیست

عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  مسووالن 
جامعه  نهادهای  که  می گویند  فیفا،  افغانستان، 
مدنی در مورد معرفی نماینده خود برای عضویت 
گزینش اختالف ندارند اما حکومت به  کمیته  در 

کالن می سازد. این موضوع دامن زده و آن را 
دوشنبه،  روز  فیفا،  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
به  نهاد  این  سوی  از  که  نشستی  در  قوس،   16
انتخابات  برگزاری  چگونگی  باالی  بحث  منظور 
گفت:  بود،  یافته  تدویر  ولسوالی  شوراهای 
شکل  بیشتر  مدنی  جامعه  بحث  در  »اختالفات 
کالن تر  حکومت  طرف  از  این  و  می شود  داده 
گذشته را در قسمت  می شود. ما تقریبا بحث دوره 
مدنی  جامعه  می کنیم.  تکرار  باز  گزینش  کمیته 
طرف   آن  از  بیشتر  این  و  ندارد  اختالفی  کدام 

کالن تر می شود.« )حکومت( شکل داده و 
گزینش از سوی نهادهای مختلف  کمیته  اعضای 
معرفی  ریاست جمهوری  به  غیردولتی  و  دولتی 
اعضای  تا  دارد  مسوولیت  کمیته  این  می شوند. 

کند. کمیسیون های انتخاباتی را معرفی 
گذشته سخنگوی دفتر ریاست جمهوری  اواخر ماه 
گزینش به دلیل اختالفات میان  کمیته  که  گفته بود 
نماینده شان  معرفی  سر  بر  مدنی  جامعه  نهادهای 

تاهنوز تشکیل نشده است.
حکومت  زدن  دامن  با  که  می گوید  رشید  یوسف 
سر  بر  مدنی  جامعه  نهادهای  میان  اختالفات  به 
احتمال  گزینش،  کمیته  در  نماینده شان  معرفی 
جامعه  نماینده  حضور  بدون  کمیته  این  این که 
گفت:  کند نیز وجود دارد. او  مدنی آغاز به فعالیت 
را  بحث  این  که  است  این  حکومت  از  ما  »توقع 
آن  و در قسمت حل  این اختالفی نسازد  از  بیشتر 
کار بکند و از طرف جامعه مدنی مساله حل است. 
تا  کنند  ایجاد  را  کمیته  این  که  است  خوب  بنا 

کارش را آغاز بکند.«
امور  اداره  مسووالن  از  وثیق  گل  میا اما، 
موسسه  رییس  گفته های  ریاست جمهوری، 
انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان، فیفا، در مورد 
دامن زدن به اختالفات میان نهادهای مدنی برای 
کرده  رد  را  گزینش  کمیته  در  نماینده شان  معرفی 
می گوید، هرگاه حکومت نمی خواست اصالحاتی 
کمیسیون ویژه اصالح نظام  به وجود آورد طرح های 
گفت: »گفته  انتخاباتی را نمی پذیرفت. آقای وثیق 
یک  که  مدنی  جامعه  آدرس  از  نفر  سه  که  شده 
مدنی  نهادهای جامعه  آدرس  از  منتخب  نماینده 
منتخب  نماینده  هم  یکی  انتخابات،  به  مرتبط 
مدافعان  نماینده  دیگری  و  رسانه  ها  به  مرتبط 
گذشته  حقوق زن باید معرفی می شدند. در دوره 
داشت.  حضور  مدنی  جامعه  آدرس  از  نفر  یک 

را  مدنی  جامعه  نمایندگان  چرا  نمی بود  گر  ا اراده 
بیشتر ساخته اند.«

که دولت  هم چنین مسووالن موسسه فیفا می گویند 
شوراهای  انتخابات  برگزاری  برای  افغانستان 
به گفته ی  دارد.  زیادی  مشکالت  ولسوالی های 
انتخابات،  روند  بر  ناظر  نهاد  این  مسووالن 
و  ولسوالی ها  مرزهای  و  حدود  نبودن  مشخص 
ولسوالی های  تعداد  نبودن  مشخص  هم چنین 

رسمی از جمله این مشکالت است.
انتخابات  بخش  مسوول  صالحی،  رحمت اهلل 
که براساس ارقام ارایه  گفت  فیفا، در این نشست 
شده توسط وزارت امور داخله، اداره جیودیزی و 
تمام  در  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  هم چنین 
آقای  افغانستان 364 ولسوالی رسمی  وجود دارد. 
که دوازده ولسوالی دیگر به صورت  صالحی افزود 
که مورد تایید پارلمان قرار نگرفته   غیررسمی است 

است.
واحدهای  عمومی  رییس  وردک،  عبدالغیاث  اما 
می گوید  محلی،  ارگان های  مستقل  اداره  اداری 
نام  به  چیزی  و  است  رسمی  ولسوالی ها  تمام  که 
وردک  آقای  ندارد.  وجود  غیررسمی  ولسوالی 
ولسوالی  پانزده  اخیر  سال های  طی  که  افزود 
مانند  نیز  ولسوالی ها  این  اما  شده  تشکیل  جدیدا 
خدماتی  و  اداری  تشکیالت  از  ولسوالی ها  دیگر 
که مرزهای  مستقل برخوردارند. او هم چنین افزود 
ولسوالی ها مشخص است و در این زمینه مشکلی 

وجود ندارد. 
انتخابات شوراهای ولسوالی ها همزمان  قرار است 
مسووالن  شود.  برگزار  آینده  پارلمانی  انتخابات  با 
قانع کننده  بجز  اقدامات  کنون  تا که  فیفا می گویند 
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  تشکیل  از 
آینده  انتخابات  شدن  برگزار  شفاف  منظور  به 
فیفا  رییس  رشید،  یوسف  است.  نگرفته  صورت 
همین  به  که  روزی  هر  »ما  می گوید:  مورد  این  در 
از  می رویم،  پیش  به  انتخابات  باره  در  قسم 
فاصله  انتخابات  روند  و  افغانستان  اساسی  قانون 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برای  می گیریم. 
بسیار  بگیرد  باید صورت  که  اقداماتی  ولسوالی ها 
کندی به پیش می رود. ما تاحال هیچ زمینه یا  به 
که  باشد  این  نمایانگر  حداقل  که  را  موردی  هیچ 
انتخابات  این  به خاطر  را  تالش هایی  حکومت 

دارد، نمی بینیم.«
قرار بود انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها 
در بهار امسال برگزار شود اما این انتخابات به منظور 
به  انتخابات  روند  و  نهادها  در  اصالحات  انجام 
که چه زمانی برگزار  تاخیر افتاد و هنوز معلوم نیست 

خواهد شد.

 احسان اهلل بکتاش
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رفتن جوانان از کشور
زیانی جبران ناپذیر

منبع: رویترز- کابل

برگردان:  ضیا صادق

این  روزانه  تولیدات  سطح  آینده  در  که  دارند  تاکید 
فابریکه را از ۱۵۰ تخته قالین به مرز ۵۰۰ تخته افزایش 

می دهند.
تولیدات قالین ماشینی در افغانستان در حالی رو به رشد 
است که افغانستان یکی از بزرگ ترین تولید کننده  های 
آن  افغانی  برند  مرغوبیت  و  بوده  دست بافت  قالین 
همیشه زبانزد بوده است، اما عدم پروسس سالم و نبود 

نفر  از ۱6۰۰۰۰ هزار  بیش  ملل متحد، در سال جاری 
کشور را ترک کرده و به اروپا رفته  اند و اکثریت آن ها 

در همین ماه های اخیر از کشور خارج شدند.
بین المللی  سازمان  کارمندان  از  دانزیگر،  ریچارد 
مهاجرت می گوید: »ممکن است کسانی که افغانستان 
را ترک کرده اند همه سند ماستری نداشته باشند، اما در 
میان این مهاجران شمار بزرگ  جوانانی وجود دارد که 
بخش فعال، طبقه موثر جامعه اند که تا هنوز هم به گونه 
سیل آسایی کشور را ترک می کنند«. خروج افغان ها 
اما  است،  گذاشته  تاثیر  نیز  افغانی  پول  گردش  روی 
او  به گفته  نیست،  مهم  این  قریشی می گوید که  آقای 
»مهم ترین موضوع از دست رفتن قوه کار و فرار مغزها 

از کشور می باشد«.
نمی خواهد  و  دارد  تن  به  دریشی  که  دیگر  شخص 
او برده شود می گوید: »من می دانم که رفتنم  از  نامی 
می خواهم  من  اما  نیست،  خوب  وطن  برای  کشور  از 
او  نجات دهم« ظاهرا  را  این کار زندگی شخصی ام  با 
در  اما  دارد،  قانونی  مرکز  یک  در  هم  خوبی  شغلی 
گذشته با ناتو کار کرده و از این بابت هراس دارد. او 
آرزو دارد که از طریق خشکه مدت چند روز به اروپا 
برود. او می گوید: »من مشکالت را درک می کنم، اما 
این تصمیم آخر من است.« دولت افغانستان جوانان را 
این  پیام  اما  بمانند،  باقی  کشور  در  تا  می کند  تشویق 
برای بسیاری از افغان ها بی مفهوم و مزخرف است، زیرا 
پسران اکثر مقام های دولتی افغانستان و افراد سرمایه دار 
در بیرون از کشور زندگی می کنند. رییس جمهور غنی 
خارج  در  که  پولداری  فرزندان  گفت  گذشته  هفته 

تحصیل می کنند نباید خانه خود را فراموش کنند.
صورتی که  »در  گفت:  آلمان  صدای  با  گفتگو  در  او 
افغان ها در بیرون زندگی کنند ظرفشوی خواهند شد. 
شناخته  متوسط  طبقه  به عنوان  نمی توانند  حتا  آن ها 
قاچاق  راه  افغان ها  از  تعدادی  حالی که  در  شوند.« 
دیگر شان  تعداد  گرفته اند،  پیش  در  را  اروپا  سوی  به 
بیرون  به  دولتی  سفرهای  یا  و  کنفرانس ها  در  که 
نمی گردند.  بر  کشور  به  دو باره  می روند،  کشور  از 
عصمت گلستانی، که رییس شرکت سنگ مرمر است 
می گوید، شرکتش به دلیل نبود افراد متخصص، بسیار 
خسارت کرده است. او می گوید: »کارمندان متخصص 
که در نظام جدید در کشور بودند امید آینده محسوب 

بازار داخلی مناسب روز به روز روند تولید دست بافت 
این کاال در افغانستان را کاهش می دهد.

قالین،  متر مربع  میلیون  دو  از  بیش  تولید  با  افغانستان 
جهان  در  سنتی  قالین  تولیدکننده  کشورهای  از  یکی 
از  یکی  افغانستان  آن هم  با  اما  می آید،  حساب  به 
دهه های  در  ماشینی  قالین  وارد کنندگان  بزرگ ترین 
می توانند  داخلی  شرکت های  آیا  است،  بوده  اخیر 
در  قالین  وارد کننده  کشورهای  با  کنونی  فضای  در 

بازارهای افغانستان رقابت کنند؟
افغان معتقد است که تولید  از بازرگانان  عبداهلل فیض 
بازار  افغانستان  و  نیست  تازه ای  و  نو  پدیده  قالین  این 
قالین ماشینی بوده  خوبی برای کشورهای تولید کننده 
است و دهه ها است که مردم به دلیل ارزان بودن، از آن 

استفاده می کنند.
او معتقد است که قیمت انرژی در افغانستان باال است 
و شرکت های تولیدی نوپا تا به دست آوردن سود، راه 
طوالنی دارند و انتقال پر هزینه مواد خام به افغانستان نیز 
ممکن است که باعث افزایش قیمت کاالهای تولیدی 
شرکت های  رقابت  ترتیب  این  به  و  گردد  داخلی 
چنین  وارد کننده  کشورهای  با  داخلی  تولید کننده 
کاالهایی سخت و پر هزینه است. اما با آن هم او معتقد 
درخشانی  آینده  می توان  دولت  حمایت  با  که  است 

برای چنین شرکت هایی پیش بینی کرد.
و اما آیا ایجاد شرکت های تولید قالین ماشینی می تواند 
روند تولید قالین های دست بافت را تحت الشعاع قرار 

دهد؟
ماشینی چه  قالین  معتقد اند که  افغانستان  بازرگانان در 
در  ایران،  یا  و  ترکیه  در  چه  شود  تولید  افغانستان  در 
مشتری  و  است  موجود  همیشه  افغانستان  بازارهای 
اصلی قالین های دست بافت در افغانستان در بیرون از 

کشور اند.
و  قدیمی  صنعت های  از  یکی  آن که  کنار  در  قالین 
از  یکی  است  افغانستان  تاریخی  و  فرهنگی  ارزش  با 
مهم ترین صنعت هایی است که می تواند برای افغانستان 

عواید هنگفتی را به ارمغان بیاورد.
قالین  تولید  طریق  از  خانواده  صدها  حاضر  حال  در 

امرار معاش می کنند.

برای  بل  شرکت ها  برای  تنها  نه  افراد  این  می شدند. 
کشور سرمایه بودند. آن ها کمپیوتر، زبان و سیستم را 

می دانستند و روش تجارت کردن را بلد بودند.«
وی ادامه می دهد: »متاسفانه همه آن ها کشور را ترک 
واقعا  این  و  هستند  کردن  ترک  حال  در  یا  و  کرده 
وحشتناک است. پیدا کردن جایگزین برای این افراد 
نا ممکن و یک پروسه ای است که سال های متمادی را 
لینکس  نیت-  بر می گیرد.« غیاثی مسوول شرکت  در 
می گوید، چهار کارمندش از کشور رفته اند. هم چنان 
2۰ تن از ۱6۰ کارمند دیگرش که همه متخصص و فنی 
هستند، تصمیم دارند از کشور خارج شوند. او می گوید 
من تنها کاری که برایشان انجام داده می توانم، آرزوی 
موفقیت است. به گفته غیاثی، فرصت های شغلی روز به 
روز محدود می شود، پروژه ها ختم شده اند و او نگران 
است که چگونه گزینه های جایگزین برای کار را پیدا 

کند.
هیچ گونه  مسوول  نهاد  به عنوان  افغانستان  دولت 
کارشناسان  اما  ندارد.  بی کاران  شمار  از  رسمی  آمار 
اقتصادی تخمین می زنند، میزان بی کاری به 4۰ درصد 
آگاهان  دیگر،  طرف  از  است.  کرده  پیدا  افزایش 
مهاجر  که  نظر اند  این  به  برعکس  اقتصادی  مسایل 
کسانی که  دارد.  نیز  مثبت  جنبه های  افغان ها  شدن 
برای  آینده  در  مطمنا  رفته اند  خارج  کشورهای  در 
فامیل های خود پول می فرستند، و این در قسمت ثبات 
احمد شاه  کرد.  خواهد  کمک  را  کشور  اقتصادی، 
صالحی، معین وزارت کار و امور اجتماعی می گوید، 
بعضی  و  معلوماتی  برنامه های  تا  کرده  تالش  دولت 
برنامه های کاری دیگر را راه اندازی کند. او می گوید 
که مردم باید به دولت اعتماد کنند و صبر داشته باشند.

وعده های  به  کابل،  دانشگاه  دانشجوی  احمد،  نصار 
دولت اعتماد ندارد. او در یک فروشگاه مواد غذایی 
کار می کند و ماه ۱7۰ دالر در آمد دارد. او می گوید 
به خارج از کشور  از رفتن  همین باعث شده که فعال 
اطمینان  آینده  باره  »در  او می گوید:  نظر کند.  صرف 
روی  اتفاقی  چه  فردا  که  نمی داند  هیچ کس  ندارد. 
خواهد داد، اما او می گوید اگر من نتوانم کار بهتری 
پیدا کنم آن گاه ممکن است در تصمیم خود تجدید 

نظر کنم.«
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دارد تا با ایجاد سهولت های بیشتر برای سرمایه گذاران، 
زمینه سرمایه گذاری در کشور را رونق تازه ای دهد.

هم  هرات  والی  همین حال محمد آصف رحیمی،  در 
افزایش  سوی  به  گامی  را  افغانستان  در  قالین  تولید 
و  داخلی  تولیدات  رشد  بیشتر،  سرمایه گذاری های 

ارزان تر شدن کاالها عنوان می کند.
هم  ماشینی  قالین  تولید کننده  شرکت  تنها  مسووالن 

به  کشور  ساختن  برای  آن ها  انرژی  و  می شد  گرفته 
مصرف می رسید، در حالی که افغانستان همواره تالش 
حمایت  سال   ۱۵ یابد.  خالصی  جنگ  از  است  کرده 
ساختن  و  وضعیت  بهبود  برای  همه  جهانی  جامعه 

افغانستان صورت گرفته است.
سیراحمد قریشی، کارشناس مسایل اقتصادی و رییس 
از  جوانان  »رفتن  می گوید،  بانک  غضنفر   اجرایی 
افغانستان خسارات جبران ناپذیر به کشور ما می باشد«. 
به گفته او »تعداد زیاد کسانی که کشور را ترک می کنند 
کم تر از 3۰ سال سن دارند. این واقعا وحشتناک است. 
متخصص  و  تحصیل کرده  انسان های  افغانستان  در  ما 
خیلی کم داریم«. بر اساس معلومات سازمان مهاجرت 

8صبح، هرات: افغانستان پیش از این به عنوان یکی از 
بزرگ ترین صادر کنندگان قالین دست بافت در جهان 
مطرح بوده است، قالین هایی که با زحمت فراوان بافته 
فروخته  اندکی  فایده  با  افغانستان  بازار  در  می شوند، 
شده و سپس در بازارهای بین المللی سود آن به جیب 

بازرگانان دیگر کشورها می رود.
دست بافت  قالین  که  دارد  وجود  گزارش هایی  حتا 
در  همسایه  کشورهای  نام  به  درصد   9۰ تا  افغانستان 

بازارهای جهان فروخته می شود.
آرام  آرام  نیز  صنعتی  قالین های  تولید  تازگی  به  اما 
همیشه  افغانستان  می کند.  باز  افغانستان  در  را  جایش 
دیگر  کشورهای  تولیدی  قالین های  برای  بازار خوبی 
بوده است و بازارهای افغانستان پر از قالین هایی است 
که از ترکیه، ایران و یا کشورهای دیگر وارد می شود.

هرات در غرب کشور حاال به تنهایی روزانه ۱۵۰ تخته 
قالین ماشینی تولید می کند، یعنی ماهی 4۵۰۰ تخته و 
سالی ۵4۰۰۰ تخته. این رقم می تواند بخش بزرگی از 

تقاضای قالین ماشینی در افغانستان را پاسخ دهد.
با  تازگی  به  افغانستان  در  قالین  تولیدی  شرکت  تنها 
هزینه نزدیک به 6 میلیون دالر امریکایی توسط یکی از 
سرمایه گذاران کشور در شهرک صنعتی والیت هرات 

به گونه رسمی گشایش یافت.
از  حمایت  اداره  رییس  حقجو،  قربان  محمد 
می گوید:  8صبح  روزنامه  به  آیسا  یا  سرمایه گذاری 
فعالیت این گونه شرکت ها کمک می کند تا نیازمندی 
یابد. وی  از خارج کاهش  قالین  به واردات  افغانستان 
اضافه می کند که اداره حمایت از سرمایه گذاری تالش 

لینکس،  نت-  شرکت  رییس  اجرایی  غیاثی،  فرشید 
را  خود  شرکت  در  شاغل  کارمندان  می کند  تالش 
کارکنانش  از  دیگر  تعداد  این که  به دلیل  کند،  حفظ 
را  مهاجرت، که کشور  بزرگ  موج  به  دارند  تصمیم 
از  مهاجرت  بپیوندد.  می کنند  ترک  اروپا  مقصد  به 
نا مناسب  به دلیل شرایط  پذیرفتن خطر  معنی  به  کشور 
نداشتن کار و شغل های  اقتصادی در کشور می باشد. 
معضل  و  امنیتی  وضعیت  شدن  وخیم تر  درآمد،  کم 
مهاجرت  دالیل  از  و  اساسی  چالش های  از  طالبان 
شهروندان است. برعالوه، بیشترین کسانی که کشور را 

ترک می کنند باشندگان شهرها هستند.
جلو شان  باید  می کنند  ترک  را  کشور  که  آن هایی 

افغانستان وارد بازار تولیدکنندگان
 قالین ماشینی شد

ACKU



این در حالی است که گفته می شود 100 سال قبل از امروز 
عدد 39  از والیت هرات منشا گرفت. این عدد از آن جایی که با 

محاسبه حروف »ابجد« معنی »دله« را می دهد از سوی شهروندان 
هرات عدد زشت خوانده شد و تا امروز هم چنان ادامه دارد.
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به  تا  پاک کرده ام  را  موترم  پلیت  نمبر  از رنگ  قسمتی 
چشم نخورد.«  

به گفته او از این که برای خرید موتر پول کافی نداشته تا 
موتر خوب با نمبر پلیت بهتر بخرد، این موتر را که عدد 
39 دارد، غنیمت شمرده و به قیمت خیلی ارزان )نصف 

قیمت( خریداری کرده است. 
ده  منطقه  باشندگان  از  یکی  حال، عصمت اهلل  همین  در 
یا  موتر ها  اکثر  این روز ها  »در  مرادخان کابل می گوید: 
بدون نمبر پلیت در شهر گشت و گذار می کنند یا هم نمبر 
پلیت شان به دالیل مختلف قابل خواندن نیست. از جمله 
نمبر پلیت های  از  به خاطر محافظت  از رانندگان  بسیاری 
موتر شان برخی از چوکات ها، جالی های سیمی  و یا دیگر 
وسایل را نصب می کنند و در ضمن برخی دیگر به خاطر 
نمبر 39  رنگ نمبر پلیت موتر  شان را خراش می دهند که 

این کار خالف مقررات ترافیکی می باشد.«
به خاطر  زودتر  هرچه  باید  ترافیک  ریاست  او  باور  به 
متخلفان  با  و  کرده  اقدام  تخطی ها  چنین  از  ممانعت 

اصول« در جریان  »اعالمیه  معرفی شد.  تونس  طرف در 
نمایندگان دو دولت  پنهانی در تونس میان  یک نشست 
موجود در لیبیا و بدون شرکت نماینده ای از سازمان ملل 
تهیه شده است. سازمان ملل از ماه ها پیش برای یافتن راه 
درگیری های  و  تنش ها  به  بخشیدن  پایان  به منظور  حلی 
شدید در لیبیا که نگرانی جامعه جهانی را نیز برانگیخته 

است، تالش کرده اما به نتیجه ای نرسیده است.

برخورد جدی و قانونی کند.
موترفروشی  مالک  ایوبی  سلیم  که  است  حالی  در  این 
معراج فردوس در کوتل خیرخانه کابل می گوید: »یک 
به  دالر  هزار   17 مبلغ  به  را   2010 مدل  کروالی  موتر 
فروش می رسانیم، اما اگر نمبر پلیتش 39 باشد، پنج هزار 
دالر به فروش می رسد و حتا بسیاری از افراد اصال حاضر 

نیستند که آن را بخرند.« 
الی 450 عدد  ترافیک 400  او می افزاید که در ریاست 
نمبر پلیت که عددش 39 است، توزیع شده و 600 عدد 
دیگرش باقی مانده و کسی حاضر نیست که آن را بگیرد 

و یا حتا از خارج موتر وارد کند. 
او می افزاید: »این یک جهالت است که هم چنان در تمام 
دولتی  و  شخصی  نهاد های  حتا  و  داشته  جریان  عرصه 
از عدد 39 شرم می کنند. حتا  نیز  نفوذ کشور  با  افراد  و 
در لویه جرگه نیز کمیته 39 حذف و کمیته 40 نام نهاده 
شد. این واقعا یک افتضاح است که تا این حد مردم آن 
به عدد 39  نیز  با سواد  را بزرگ می سازند، حتا مردمان 

حساسیت نشان می دهند.«
موتر  فروش  و  خرید  در  قیمت ها  یک سو  از  او  به گفته 
پایین آمده و از سوی دیگر برخی از موانع و باور ها چون 
با  بازار موتر ها را به مشکل مواجه کرده است.  عدد 39 
آن هم او روزانه پنج الی هفت موتر را به فروش می رساند. 
عمومی  ریاست  مدیر  اسداهلل،  جنرال  حال  همین  در 
ترافیک کابل می گوید: »یک تعداد از پلیت هایی را که 
زیاد  استعمال  اثر  به  رنگش  یا  و  بودند  ساخته  مغشوش 
رفته بود و یا این که به دلیل دیگری قصدا پاک شده بود 
مالکین آن را مکلف ساختیم که  ذریعه استعالم آنان را 
به مطبعه صکوک معرفی کردیم که بعد از رنگ آمیزی 

و بازسازی مجدد داخل جریان ترافیک شوند.«
و سبب  دید  مانع ساحه  باعث  که  هر چیزی   او  به گفته 
چوکات های  جمله  از  است.  ممنوع  شود  حادثه  بروز 
پلیت  روی  رانندگان  از  برخی  سوی  از  که  محافظتی 
جمله  از  همه  غیره  و  سیمی   جالی های  می شود،  نصب 

وسایل ممنوعه شمرده می شود. 
39 عددی است که گفته می شود به پولیس ترافیک یک 

میلیارد افغانی ضربه وارد کرده است. 
افغانستان هیچ کس 39 نمی خواهد و این  با این حال در 
نمایندگان  تبدیل شد که  به موضوع جهانی  زمانی  عدد 
مجلس لویه جرگه در مقابل عدد 39 واکنش شدید نشان 
دادند. کمیته کاری شماره 39 از جمع 40 کمیته حذف 
که  به حدی  شد.  تشکیل  کمیته چهل و یک  آن  و جای 
این مساله همان وقت از سوی رسانه های خارجی نشر و 

برجسته شد.
از  قبل  سال   100 می شود  گفته  که  است  حالی  در  این 
این عدد  منشا گرفت.  از والیت هرات  امروز عدد 39  
را  »دله«  »ابجد« معنی  با محاسبه حروف  از آن جایی که 
می دهد از سوی شهروندان هرات عدد زشت خوانده شد 

و تا امروز هم چنان ادامه دارد.

این نخستین بار است که نمایندگان دو طرف درگیر در 
لیبیا بدون حضور نیروی سومی پای میز مذاکره می نشینند. 
در  رییس جمهوری  معاون  عبدالصادق،  محمد  عواد 
شناخته  به رسمیت  جهانی  جامعه  سوی  از  که  طرابلس 
نشده است هنگام معرفی این طرح در تونس گفت: »این 
و  عرب  مردم  لیبیا،  مردم  که  است  تاریخی  لحظه  یک 

جهانیان منتظر آن بودند.«
خبرگزاری  به دست  که  اصول«  »اعالمیه  از  نسخه ای  در 
فرانسه رسیده، آمده است که پارلمان های دو طرف در 
مشترکی  کمیته   تا  کردند  موافقت  ُطبروق  و  طرابلس 
متشکل از 10 عضو تشکیل شود. اعضای این کمیته باید 
یک نخست وزیر و دو معاون نخست وزیر را در مدت دو 
هفته انتخاب کنند. هدف از این اقدام تشکیل یک دولت 

وحدت ملی است.
کمیته دومی که اعضای آن هم 10 نفر خواهند بود وظیفه 
خواهد  برعهده  را   1963 سال  اساسی«  قانون  »اصالح 
پیش نویس  باید  رقیب  پارلمان  دو  حال  این  با  داشت. 
از  لیبیا  در  کنند.  پشتیبانی  آن  از  و  تایید  را  توافقنامه 
مرج  و  هرج   ،2011 پاییز  در  قذافی  معمر  سقوط  زمان 
بی سابقه ای حاکم است. ده ها گروه مسلح و شبه نظامی، 
کشور  این  بر  دولت  دو  و  یکدیگرند  با  نزاع  سرگرم 

حکومت می کنند.

دیری است در افغانستان عدد 39 به یک معضله بزرگ 
تلیفون  شماره های  در  خواه  است.  شده  مبدل  اجتماعی 
ابعاد  در  هم  یا  و  موتر ها  پلیت  نمبر  در  خواه  باشد، 
مختلف زندگی، اما چیزی که بیشتر مردم را نگران کرده 
این  می باشد.  موتر ها  در   39 عدد  با  پلیت  نمبر  است، 
روز ها شما شاهد گشت و گذار ده ها و حتا صد ها عراده 
موتری هستید که نمبر پلیت آنان قابل خوانش نیستند و 
رانندگان به خاطر فرار ازعدد 39  خواسته اند رنگ نمبر 
از  رنگ  این خراشیدگی  کنند.  پاک  را  موتر شان  پلیت 
نمبر پلیت سبب شده است تا مردم در هنگام بروز حادثه 
نتوانند موتر را تشخیص کنند و مرتکبین حادثه را به پنجه 

قانون بسپارند.
قسمتی  نوع کروال که  موتر  دارندگان  از  وحیداهلل یکی 
از اعداد نمبر پلیت موترش از وجود رنگ پاک شده و 
قابل خواندن نیست، می گوید: »در افغانستان داشتن نمبر 
پلیت 39 به معنی بی ناموسی پنداشته می شود و هیچ کس 
حاضر نیست او را بی ناموس بخوانند به همین خاطر من 

برقراری آرامش و  برای  پیشین  در حالی که تالش های 
نمایندگان  انجامیده،  به شکست  لیبیا  حکومت واحد در 
دو دولت حاکم در لیبیا طرح یک توافق سیاسی را برای 
مذاکره  میز  روی  سیاسی  بحران  از  کشور  این  خروج 

گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح با عنوان »اعالمیه 
دو  نمایندگان  سوی  از  قوس   15 یکشنبه  روز  اصول«، 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

در سابق ما فقط یک پدر داشتیم که طی 
فرایند بسیار پیچیده بیولوژیکی افتخار پدر 
شدن ما را دریافت می کرد. ولی تازگی ها 
انحصار پدریت از دست پدر های ما رفته 
ما  پدریت  صاحب  نیز  دیگر  تعدادی  و 
بگذریم  که  ملت  بابای  خیر  از  شده اند. 
حاال با یک پدر معنوی روبه رو هستیم که 
ما را گرفته  از جایگاه پدر واقعی  بخشی 
است. با توجه به این که ایشان خود را پدر 
باید  ما  اصلی  پدر  بنا  می داند،  ما  معنوی 
پدر مادی باشد. حاال تفاوت میان این دو 
اجمالی بحث خواهم  به طور  پدر چیست 

کرد. 
ما  پدر  زمانی که  تا  ما  بی چاره  مادی  پدر 
شد جانش بر آمد. هزینه های سرسام آور 
جان  مادر  نق  نق  شد.  متقبل  را  عروسی 
شام  تا  صبح  کرد.  گوش  روز  هر  را  ما 
زحمت کشید تا ما زنده باشیم. ولی پدر 
معنوی نیاز به این زحمت ها ندارد. از راه 
زحمت.  بدون  می شود.  ما  پدر  و  رسیده 

البته افتخار هم به ما می بخشد. 
پدر مادی همیشه ما را در کنار خود دارد. 
از کنارش  ما ده سانتی متر  تالش می کند 
دور نشویم. ولی پدر معنوی ما را از خود 
و کشور فراری می دهد. به گیر نهنگ های 
دریای مدیترانه می اندازد. غرق می سازد. 
حتا وقتی هم که رسیدیم دوباره حاکم ها 

را تحریک می کند تا ما را برگردانند. 
پدر مادی آدمی بسیار مهربان است. از هر 
گوشه و کنار جمع می کند که به خورد ما 
بدهد. حتا از گلوی خود می زند تا ما سیر 
باشیم. ولی پدر معنوی همان شیری که در 
کودکی خورده ایم را نیز نزدیک از معده 
ما بیرون کند. دایم چیغ می زند. اعصابش 
دایما خراب است. به همین خاطر به طور 
مداوم اشتباه می کند. امام حسین را نواسه 
بسته  سرچپه  را  نیکتایی  می داند.  خدا 
می کند. بسیار خنده هایش ترساننده است. 

و بدتر از همه دختر شخصی هم دارد. 
تجاوزی  هر  مقابل  در  مادی  پدر 
می کند.  سپر  سینه  فرزندانش  به 
نمی گذاردکسی به جان ما کوچک ترین 
آسیبی برساند، حاضر نیست حتا با کسانی 
بدهد.  دست  دشمن   اند  فرزندانش  با  که 
ولی پدر مادی هی تالش می کند دشمنان 
مخالف  را  آنان  کند.  تبرئه  را  فرزندانش 
سیاسی می داند. طرف شان خنده می کند. 
به رهبر شان برادر مجاهد محترم مال عمر 
می گوید. خالصه نزدیک است همه ما را 

قربان دشمنان ما کند. 
این بود مقداری کمی از تفاوت های پدر 
بهتر است  مادی و معنوی. حاال کدامش 

مه به خوبی تفکیک کرده نتوانستم. 

کدام پدر بهتر است؟

هنوز هست39
 سهیال وداع خموش

توافق امیدوارکننده برای حل بحران سیاسی در لیبیا
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طی  در  خود  وضعیت  بدترین  در  کابل  شهر  ترافیک 
رانندگان  بی توجهی  و  راه بندان  دارد.  قرار  اخیر  سال های 
به قواعد ترافیکی این مشکل را بزرگ تر ساخته است. نبود 
جاده های معیاری و یا هم بی توجهی مردم در عبور و مرور از 

جاده ها به این مشکل افزوده است.
قابل  شمار  با  کابل  شهر  ترافیک  ریاست  اما  میان  این  در 
کاری  چه  مصروف  شهر،  در  ترافیک  پولیس  از  توجهی 
است؟ شما زمانی که از یک چهارراه عبور می کنید، متوجه 
اسناد  بازرسی  مصروف  ترافیک  پولیس  که  می شوید 
برای  الزم  جواز  از  راننده  شود  مطمین  تا  است  رانندگان 
رانندگی برخوردار است. این یکی از مهم ترین بازرسی ها در 
قواعد بین المللی ترافیکی است. پولیس ترافیک ملزم است 
که در پشت فرمان موتر نشسته است  کسی  تا مطمین شود 

مجوز الزم را برای رانندگی در اختیار دارد.
کار، ما شاهد اقدام امیدوار کننده ای استیم و از  تا این جای 
همین  اما  می کنیم.  سپاسگزاری  ما  دل  در  ترافیک  پولیس 
می رسیم،  چهارراه  در  و  می کنیم  عبور  بازرسی  محل  از  که 
ما به دشنام  که سپاسگزاری های لحظات پیش  آنجاست 
بدل می شوند. نا امید می شویم. اطمینان خاطر ما از پولیس 

ترافیک به یکبارگی جایش را به بی اعتمادی می دهد.
گیر مانده اند و  که موترها یکی پی دیگر  در چهارراه می بینیم 
که لحظاتی پیش سند  راه بندان ایجاد شده است. آن یکی 
رانندگی اش را با اطمینان خاطر به پولیس ترافیک داده بود،  
دنبال  و  ایستاده است  مرکزی ترین قسمت چارراه  در  حاال 
و  کنارش می ایستد  در  بعدی هم می آید  موتر  مسافر است. 
بند شده  که چهارراه  متوجه می شوید  لحظه  در یک  شما 

است و راهی برای عبور ندارید.
برداری  سواری  محل  بیشتر  شهر  اصلی  چهارراه های 
کسی ها و موترهای شهری است. شما می توانید به راحتی  تا
چارراهی  چارسمت  از  موتر  چارصد  از  بیش  بندش  شاهد 
این  لطف  از  که  کوچکی  معبر  از  می خواهند  که  باشید 
کنند و این  کسی ها باقی مانده است یکی پی دیگر عبور  تا
عمل در نفس خودش به صورت اوسط هفت دقیقه از وقت 
هر موتر را برای عبور از چهارراه می گیرد و یا بر وقت مسافرت 

می افزاید.
در  بی جهت  که  دقیقه  پنج  هر  در  گر  ا موتر،  چهارصد  این 
کنند،  گیر می کنند، معادل سه افغانی تیل مصرف  چهارراه 
گر  مجموع پول تیل در حدود دوازده صد افغانی می شود. ا
ک موتر را نیز بر آن بیفزاییم،  این رقم ممکن تا دوهزار  استعال
گر هزینه های غیرمالی مانند ضیاع وقت  کند. ا افزایش پیدا 
به پول بدل  را هم  این هزینه ها  و بعد  نیز در نظر بگیریم  را 
گر سهم این همه موتر را  کنیم، این رقم بلندتر خواهد رفت. ا
کنند در آلودگی هوا  گزیر اند توقف  که برای بیست افغانی نا

در تازه ترین دور از حمالت لفظی بین تهران و انقره، سخنگوی 
گفته عملکرد و اظهارات برخی مقام های  وزارت خارجه ترکیه 
کشور،  ایرانی، در پی تماس تلفنی بین روسای جمهوری دو 

کاری »غیراخالقی« و فریب دادن مردم ایران است.
۱۵قوس   ترکیه،  خارجه  وزارت  سخنگوی  بیلگیچ،  تانجو 
در  ایرانی  مقام های  برخی  سخنان  و  اقدامات  است،  گفته 
گفتگوی تلیفونی حسن روحانی و رجب طیب اردوغان،  پی 
در  و  »غیراخالقی«  کاری  دو  این  بین  مکالمه  »تحریف«  و 

جهت »فریب افکار عمومی« است.
در  خود  همتای  سوی  از  منتشرشده  بیانیه  از  بیلگیچ  آقای 
گفته های برخی مقام ها در تهران نیز انتقاد  دولت ایران و نیز 

کرده است.
که  کرده است  کید  سخنگوی وزارت خارجه ترکیه بار دیگر تا
کمک به تروریست ها را رد  انقره اتهام های وارد شده در مورد 
کمک  که به حکومت سوریه  کشورهایی  کرده است و افزوده 

می کنند، بحران را افزایش می دهند.
رییس  اسد،  بشار  حامیان  مهم ترین  از  روسیه  کنار  در  ایران 

دولت مرکزی سوریه، هستند.
از سرنگونی جنگنده روسی به  گذشته و پس  طی هفته های 

قوس،   15 یک شنبه  روز  امریکا  رییس جمهور  اوما،  بارک 
که در مورد  کرد نگرانی های عامه را  در سخنان خود تالش 
کند. حمله یک زوج در شهر  تروریسم ایجاد شده برطرف 
تن   14 شدن  کشته  سبب  که  کالیفورنیا  برناردینوی  سان 
گردید، یک بار دیگر مردم امریکا را شدیدا تحت تاثیر قرار 

داده است.
گفت: »خطر تروریسم حقیقی است ولی ما آن  بارک اوباما 
را  دیگری  تشکل  هر  و  داعش  ما  داد.  خواهیم  شکست  را 
که  کرد«. اوباما  که بخواهد به ما آزار برساند نابود خواهیم 
»این  افزود:  داعش  باره  در  می گفت  سخن  سفید  کاخ  در 

کنیم، این هزینه خیلی سنگین می شود. محاسبه 
همان  از  افغانی  بیست  گرفتن  با  ترافیک  پولیس  اما یک 
کرده است، این همه  که در مرکز چهارراه توقف  راننده ای 
شما  کنید  تصور  حاال  می کند.  تحمیل  سایرین  بر  را  هزینه 
پنج  از  شهر  دیگر  گوشه  به  شهر  گوشه  یک  از  رفتن  برای 
در  و  می رسند  کجا  به  هزینه ها  این  می کنید.  عبور  چارراه 
آنچه  با  ترافیک  پولیس  آن  رشوه ستانی  تناسب  روز  پایان 

کرده اند چند درصد است؟  مردم هزینه 
یک  از  ترافیک  پولیس  یک  که  افغانی  بیست  هر  در 
راننده می ستاند، مردم بیش از دوهزار افغانی می پردازند. 
کنار  ترافیک به جای تجمع در  حاال مگر وقت آن نیست 
و  می شوند،  ازدحام  سبب  که  لینی  و  کسی  تا موترهای 
گزیر بسازد چهارراه را ترک  را نا آنان  آنان،  از  ستاندن پول 
باشند؟  به دنبال مسافر  از چهارراه  متر دورتر  و دوصد  کنند 
برای  ترافیک  پولیس  جایی که  دقیقا  نمی بینیم  ما  مگر  و 
ایجاد  ترافیک  بیشترین  است،   ایستاده  ترافیک  تنظیم 
افغانی،  بیست  پی  در  که  هم  ترافیک  پولیس  می شود؟ 
کار  کسی که برای یک  نه به مریض توجه دارد و نه به آن 

عاجل از خانه بیرون شده است.
کتاب زورمندان جداست.  البته در این محاسبه، حساب و 
مقامات  وسایط  غیرقانونی  عبور  شاهد  ما  که  شده  بارها 
بوده ایم  و موترهای دولتی  کارمندان دولت  یا هم  و  دولتی 
برداشته  حادثه  آن  از  را  خودش  چشم  ترافیک  پولیس  و 
کسی پاسدار  است و به جای دیگری خیره شده است. چه 
این  جواب  کسی  چه  است؟  شهر  این  در  ترافیک  قانون 

همه هزینه های بی جای مردم را می دهد؟
 

که بی جا دور می زند و یا بی جا عبور می کند،   آن موتری را 
پولیس ترافیک بازرسی نمی کند. تنها به دنبال همان موتری 
برایش  خوشرویی  با  است  حاضر  راننده اش  که  می رود 
بیست افغانی بپردازد و پولیس ترافیک هم بی خیال این 
همه ازدحام به آینده ی فرزندانش از این پول »حالل« فکر 

کند.
چند تا چهارراه را نام می گیرم تا بروید و این وضعیت را بهتر 
کنید: چارراهی شهید، چارراهی حاجی یعقوب،  مشاهده 
سنتر،  گلبهار  مقابل  زیرزمینی،  باالی  صدارت،  چارراهی 
حصه  چارراهی  نجارها،  قلعه  پروان،  کارته  سنگی،  کوته 
پل  چارراهی  هوایی،  میدان  چارراه  شمالی،  سرای  اول،  
ده ها  و  انصاری...  چارراهی  عالوالدین،  چارراهی  سرخ، 

کابل. چارراهی دیگر در شهر 
ترافیک  ریاست  بدنه ی  در  اصالحات  که  این  خالصه 
باید  کی  از  را  سوال  این  می شود؟  عملی  وقت  چی  کابل 

بپرسیم؟

خود  به  تازه ای  ابعاد  منطقه  در  تنش ها  ترکیه،  ارتش  دست 
گرفت.

کرد.  داعش  از  نفت  خرید  به  متهم  را  ترکیه  رسما  روسیه 
میان  این  در  است.  کرده  رد  را  اتهامات  این  شدیدا  انقره 
گزارش ها در  کشیده شد و انتشار برخی  پای ایران نیز وسط 
کنش  وا با  و »سران داعش«  اردوغان  فرزند  مورد »همکاری« 

رییس جمهوری ترکیه روبه رو شد.
گفتگویی  گذشته اظهار داشت با روحانی  اردوغان پنج شنبه 
سخنگوی  سخنان  در  شکلی  به  آنچه  است؛  داشته  تلفنی 
آنکارا  از  که  است  کرده  پیدا  بازتاب  ایران  خارجه  وزارت 

کند«. خواست »از ماجراجویی پرهیز 
مورد  در  بود  گفته  قوس   ۱۳ خود  ترکیه  رییس جمهوری 
تجارت  مورد  در  خانواده اش  به  ایران  رسانه های  اتهام زنی 

نفت با »داعش«، »هشدار داده است«.
در این میان رسانه های ترکیه می گویند برخی رسانه های ایران 

کرده اند. گفتگوها را از اساس نفی  این 
وزارت  سخنگوی  اظهارات  بعدا  خبرگزاری  همین  البته 
کرده و به نظر می رسد خبر تکذیبیه  خارجه ترکیه را نیز منتشر 

هشدار اردوغان را نیز از روی خروجی خود برداشته است.

و  جنایتکار  آن  اعضای  و  نیست  اسالم  نماینده  سازمان 
گفته اوباما »باید مسلمانان را متحد خود  آدم کش اند«. به 
از  کینه  و  شک  با  را  آن ها  این که  نه  و  بیاوریم  حساب  به 

خود دور نماییم«.
که در عین حال مسلمانان هم باید مسوولیت های  او افزود 

کنند. خود را بپذیرند و علیه » تفکر افراطی« مبارزه 
که امریکا به یک جنگ طوالنی و پرهزینه  کرد  کید  اوباما تا
ساعت  چند  شد.  نخواهد  وارد  عراق  یا  سوریه  در  زمینی 
ک اوباما، یک معلم زن در شهر مولتان  پس از سخنرانی بارا
که همراه با شوهرش  که تشفین مالک،  کرد  کستان تایید  پا
قبال  کشتند،  سان برناردینو  در  را  نفر  چهارده  فاروق،  سید 
کستان بوده  گرد یکی از معروف ترین مدارس مذهبی پا شا
گزارش خبرگزاری فرانسه، تشفین مالک، هنگام  است.  به 
مرگ ۲۹ سال داشت، در مدرسه »الهدی« در شهر مولتان 
که بیشتر به  درس خوانده است. این مدرسه زنانه اسالمی 
طبقه متوسط تعلق دارد، بسیار مشهور است و در امریکا،، 
و  نمایندگی دارد  بریتانیا دفتر  و  امارات متحد عرب، هند 
در  دانشجویی  خوابگاه  یک  ساخت  مشغول  کنون  هم ا
کودکی خود  که تشفین مالک  کانادا است. به نظر می رسد 
به  تحصیل  برای  سپس  گذرانده،  سعودی  درعربستان  را 
از ارتباط با داعش به امریکا  کستان رفته و باالخره بعد  پا

کرده و در آنجا با سید فاروق ازدواج نموده است. سفر 

  سیروس

در برابر دو هزار افغانی
بیست افغانی

کرد کردن واقعیت ها  ترکیه ایران را متهم به پنهان 

زه می کنیم وریسم حقیقی است و ما با آن مبار اوباما: خطر تر

پرینترها،  از  عبارت  که  را  خود  شخصی  استفاده شده  وسایل  المبشر  لوژستیکی  شرکت 
کاالشویی، خیمه و غیره اجناس دیگر را به  کامپیوترهای دسکتاب، الماری، ماشین های 
که خواهان خرید این اجناس را دارند  طور داوطلبی به لیالم می رساند. از تمام عالقمندانی 
که به روز چهارشنبه هفته جاری مورخ 1394/9/18 به آدرس ذیل تشریف  خواهشمندیم 

آورده و یا به شماره های ذیل به تماس شوند.
آدرس: سرک شش قلعه فتح اهلل، سمت غرب، خانه نمبر 7

شماره تماس: 0791382729 /  0797828384
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