
گذر از رویاها به حقیقت: 
پروژه بزرگ منطقه ای 

افتتاح می شود

اجتماعی-  تاثیرات  تاپی  پروژه  اجرای 
به خصوص  افغانستان  برای  را  اقتصادی 
کشور به ارمغان  مناطق غربی و جنوب غربی 
تورغندی  بندر  از  پایپ الین  این  می آورد. 
گرشک،  فراه،   هرات ،  شهرهای  گذشته،  
سرک  مسیر   در  را  بولدک  سپین  و  قندهار 
کستان  حلقه ای افغانستان پیموده به چمن پا
هند  فضلکه  سوی  به  آنجا  از  و  شده  وصل 
مردم  زندگی  وضعیت  تغییر  می یابد.  امتداد 
که پایپ الین از آنجاها  در روستاها و مناطقی 
پروژه  این  تطبیق  اصلی  نتایج  از  می گذرد 
تا  کار  زمینه های  ایجاد  از  می رود.  شمار  به 
مسیر  در  اقتصادی  جدید  فرصت های  ظهور 
را  متذکره  مناطق  اهالی  فکر  طرز  پایپ الین، 

تغییر خواهد داد.
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زنگ اول


رییس جمهور غنی به ترکمنستان رفت تا پروژه تاپی 
را کلید بزند. قرار است در سفر رییس جمهور اسناد 
به  با مقام های ترکمنستانی  همکاری های دوجانبه 
امضا برسد. در صورتی که پروژه  تاپی اجرا شود، 
گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا 
بوده  مطرح  دیرباز  از  پروژه  این  می یابد.  انتقال 
است. در سال های دهه نود یک شرکت آرژانتینی و 
یک شرکت امریکایی برای به دست آور دن قرارداد 
اعمار این پروژه، رقابت کردند. حداقل یکی از این 
شرکت ها در آن زمان از حاکمیت جبار و ستمکار 
لوله ی  که  مسیری  امنیت  تا  کرد  حمایت  طالبان 
بزرگ گاز از آن می گذرد، تامین شود. اما به دالیل 

زیاد این پروژه عملی نشد. 
ترکمنستان  گاز  انتقال  که  می کنند  فکر  بسیاری ها 
یک  به  آسیا  جنوب  کشورهای  به  افغانستان  از 
و  افغانستان  اخیر  تالش های  اما  می ماند.  رویا 
طرف  دو  که  است  آن  نشان دهنده ی  ترکمنستان 

تالش می کنند تا این رویا به واقعیت مبدل شود.
در حال حاضر جنوب آسیا محتاج انرژی آسیای 
کمبود  به  پاکستان  نمونه  به عنوان  است.  میانه 
پیش بینی های  است.  روبه رو  گاز  و  انرژی  جدی 
سال های  در  آنان  که  می دهد  نشان  پاکستانی ها 
می شوند،  دچار  انرژی  بیشتر  کمبود  به  آینده 
به دلیل این که ذخایر بزرگ انرژی در بلوچستان ته 
کشیده است و به زودی به پایان می رسد. هم چنان 
چرخ صنایع هند به انرژی نیاز دارد. انرژی آسیای 
بازارهایی  به  باید  میانه هم دست نخورده است و 
این  شود.  رسانده  دارد  وجود  تقاضا  آن  در  که 
واقعیت ها دولت ها را وادار کرده است تا به سراغ 
اجرای پروژه های بزرگ شبیه پروژه تاپی بروند. 

آسیا  قلب  کشورهای  نشست  در  تاپی  پروژه ی 
آسیا،  جنوب  برای  آن  اهمیت  و  شد  مطرح  نیز 
اگر  است.  انکار  غیرقابل  ترکمنستان  و  افغانستان 
این پروژه اجرا شود، عالوه بر این که کشورها را 
ارتباط می دهد، سود زیادی را متوجه  با هم دیگر 
هم چنان  پروژه  این  اجرای  می سازد.  افغانستان 
توجه  امنیت  به  تا  کرد  خواهد  وادار  را  کشورها 
مانع  تروریسم  حاضر  حال  در  کنند.  بیشتری 
تروریست های  می شود.  منطقه ای  همکاری های 
در  می آیند  گوناگون  کشورهای  از  که  بین المللی 
شده  اند  جابه جا  دولت ها  کنترول  از  خارج  مناطق 
و علیه حاکمیت های دولتی می جنگند. سازمان های 
استخباراتی کشورهای مختلف هم از این گروه های 

تروریستی استفاده  ابزاری می کنند. 
اگر روابط بازرگانی و اقتصادی میان کشورهای 
منطقه  ایده  اتصال  و  یابد  منطقه گسترش  مختلف 
 آسیای جنوبی به آسیای میانه از طریق افغانستان 
زیاد است که کشورهای  احتمال آن  محقق شود، 
کنار  را  امنیتی  و  استخباراتی  رویکرد های  منطقه 
بگذارند و روابط خود را بر مبنای منافع اقتصادی 
میان  روابط  اساس  وقتی  کنند.  تنظیم  هم دیگر  با 
کشورهای منطقه منافع اقتصادی باشد و این منافع 
مانور  فضای  بزند،  پیوند  هم دیگر  با  را  کشورها 
رشد  می شود.  تنگ  تروریستی  گروه های  برای 
اقتصادی منطقه سبب می شود که پیام بنیادگرایان 

مذهبی هم شنونده پیدا نکند. 
اجرای پروژه  تاپی منافع هند و پاکستان را هم در 
افغانستان به نحوی به هم دیگر گره می زند. پاکستان 
حمایت  تروریستی  گروه های  از  حاضر  حال  در 
در  هند  نفوذ  توهم  از  هم چنان  اسالم آباد  می کند. 
افغانستان شاکی است و حمایت از تروریسم را با 
همین توهم توجیه می کند. اگر منافع اقتصادی این 
زیاد  آن  احتمال  بخورد  گره  هم دیگر  به  کشورها 
یک دیگر  به  نسبت  آنان  رویکرد های  در  که  است 
بنیادگرایی  و  جدایی طلبی  از  حمایت  بیاید.  تغییر 
پایان  زمانی  است،  دولتی  پروژه های  واقع  در  که 
می یابد که کشورها به لحاظ اقتصادی به هم دیگر 
وابسته شوند. پروژه  تاپی گام مهمی  در این راستا 

است.

افتتاح تاپی و اتصال منطقه
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یازده کشته و زخمی در حمله به مهمان خانه  خارجی

شفاخانه اتاترک پس از بازسازی دوباره افتتاح شد

ولسوال بورکه ترور شد

استجواب سه مقام حکومتی غنی: دوستی ترکمنستان مثال خوبی برای کشورهای دیگر است
به دلیل نشست غیرقانونی یک 
هواپیمای خلیجی در هرات

یوناما: 
در سقوط کندز 848 نفر کشته 

و زخمی شدند

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
اعالم کرده که در نتیجه حمله چند 
خانه  مهمان  یک  به  مسلح  مهاجم 
مورد استفاده شهروندان خارجی در 
منطقه شیرپور کابل، یازده نفر کشته 

و زخمی شده اند.
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
ساعت شش شام روز جمعه گروهی 
از تروریستان با استفاده از یک موتر 
انفجاری،  مواد  از  مملو  رفتار  تیز 
شیرپور  منطقه  در  را  مهمان خانه یی 
کابل مورد حمله قرار دادند که در 
پولیس کشته  نتیجه آن چهار سرباز 
زخمی  دیگر  غیرنظامی  هفت  و 

شده اند.
که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
موتر  یک  ابتدا  مهاجم  تروریستان 
نزدیکی  در  انفجاری  مواد  از  مملو 
به  و  داده  انفجار  مهمان خانه  این 
تعقیب آن سه تروریست دیگر وارد 

مهمان خانه شدند.
که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
مهاجمان پس از ورود به مهمان خانه، 
شدند  درگیری  امنیتی  نیروهای  با 

صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
شفاخانه  که  کرده  اعالم  عامه 
از  پس  را  اطفال  برای  اتاترک 
وسایل  با  آن  تجهیز  و  بازسازی 
دوباره  غیرطبی،  و  طبی  مدرن 
وزارت  این  است.  کرده  افتتاح 
افزوده که بخش جراحی جدید در 

تایید  کشور  شمال  در  بغالن  والی 
این  در  محلی  مقام  یک  که  کرده 
شورشیان  شلیک  اثر  در  والیت 

کشته شده است.
به  بغالن  والی  بارز،  عبدالستار 
عبدالجبار  که  گفته  بی بی سی 
راه  در  »بورکه«  ولسوال  اسالمی، 
این ولسوالی به شهر پلخمری هدف 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
که  می گوید  افغانستان،  جمهور 
همسایه  کشورهای  از  برخی 
و  افزایش همکاری  بجای  افغانستان 
اما  می کنند  صادر  تروریزم  کمک، 
همکاری  دست  ترکمنستان  کشور 

دراز کرده است.
به  دیروز  صبح  که  غنی  آقای 
افتتاح  مراسم  در  شرکت  منظور 

نیم  تا ساعت پنج و  این درگیری  و 
بامداد شنبه ادامه یافت. این درگیری 
پایان  به  با کشته شدن چهار مهاجم 

رسید.
نیروهای ویژه پولیس در جریان این 
در  که  را  مهمان  دوازده  درگیری 
نجات  بودند  مانده  گیر  مهمان خانه 

داده اند.
امنیتی  مقام های  همین حال،  در 
دو  شدن  کشته  احتمال  از  کابل 
داده اند.  خبر  نیز  اسپانیایی  شهروند 
سخنگوی پولیس کابل می گوید که 
شهروندان  به  متعلق  مهمان خانه  این 

این شفاخانه تاسیس کرده است.
وزیر  فیروز  فیروزالدین  داکتر 
افتتاح  مراسم  در  عامه،  صحت 
است  گفته  اتاترک،  شفاخانه 
زیرساخت های  از  بسیاری  که 
کهنه  و  قدیمی  کابل  شفاخانه های 

است.

حمله مسلحانه قرار گرفت.
والی بغالن افزود که این مقام محلی 
بیمار بود و برای درمان در شفاخانه 
سفر  شهر  این  به  پلخمری،  شهر 

می کرد.
آقای بارز ترور ولسوال بورکه را به 
نسبت داد  افغانستان«  »دشمنان مردم 
همراهان  سرنوشت  از  که  گفت  و 

حمله  این  مسوولیت  بود.  اسپانیایی 
عهده  به  طالبان  را  تروریستی 

گرفته اند.
در  امریکا  متحده  ایاالت  سفارت 
تروریست  مهاجمان  حمله  کابل، 
خارجی  شهروندان  مهمان خانه  به 
از  و  محکوم  را  شیرپور  منطقه  در 
مهار  برای  امنیتی  نیروهای  شجاعت 
این حمله توصیف کرده است. این 
که  می افزاید  اعالمیه ای  در  سفارت 
نشان  افغانستان  در  اخیر  حمالت 
زندگی  به  تروریستان  که  می دهد 

مردم این کشور اهمیت نمی دهند.

که  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
 650 مالی  کمک  به  شفاخانه  این 
دفتر  طریق  از  ترکیه  دالر  هزار 
»تیکا« به  شکل اساسی بازسازی و 
با وسایل مدرن طبی تجهیز گردیده 

است. 

او، از جمله محافظانش، اطالعی در 
دست نیست.

تحقیقات  که  افزود  بغالن  والی 
درباره ترور این مقام محلی و یافتن 
او آغاز  سرنخ هایی درباره همراهان 
منتشر  بعدا  آن  جزییات  و  شده 

خواهد شد.
گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
طالبان در حساب توییترش نوشته که 
گروه  این  کار  بورکه  ولسوال  قتل 
پلخمری  شهر  حومه  در  او  و  بوده 
در یک »حمله چریکی« اعضای این 

گروه کشته شده است.
از  بخش هایی  در  طالبان  گروه 
از  هر  و  دارد  نفوذ  بغالن  والیت 
اهداف  علیه  را  حمالتی  گاهی 

دولتی انجام می دهد.

8صبح، کابل: وزرای امور خارجه، ترانسپورت و 
همچنین رییس اداره هوانوردی ملکی بدلیل نشست 
بدون مجوز یک هواپیمای خلیجی به میدان هوایی 

هرات، به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند.
به کشور قطر  متعلق  این هواپیما که گفته می شود 
هرات  هوایی  میدان  در  قوس  ماه  اوایل  در  بوده، 

نشست کرد.
محمداهلل بتاش وزیر ترانسپورت در جلسه استجوابیه 
متعلق  هواپیما  این  که  گفت  نمایندگان  مجلس 
آقای  است.  بوده  اماراتی  هوایی  شرکت  یک  به 
متحده  امارات  با  افغانستان  دولت  که  افزود  بتاش 
عربی توافق نامه »فضای باز« دارند که براساس آن 
شرکت های هوایی این دو کشور هرزمانی خواسته 

باشند اجازه نشست و برخواست داده می شود. 
وزیر ترانسپورت گفت این هواپیما ده عراده موتر و 
یک و نیم تن مواد غذایی بار داشته و پس از تخلیه 
آن در میدان هوایی هرات، به قصد سوخت گیری 
به میدان هوایی قندهار پرواز کرده است. او افزود 
به  اقدام   قندهار  هوایی  میدان  کارمندان  زمانی که 
پرواز  حمله  کرده اند،  هواپیما  این  سوخت گیری 
اقدام کارمندان میدان جلوگیری کرده گفته اند  از 
هوایی  میدان  در  هواپیما  این  نشست  از  که هدف 

قندهار مشکالت تخنیکی بوده است.
خبر  »من شب  عین حال گفت:  در  بتاش  محمداهلل 
شدم که از شورای امنیت از دفتر رییس صاحب به 
من زنگ زده  گفته که هواپیمایی که آمده اموالش 
را ضبط کنم. من با رییس اداره هوانوردی تماس 
گرفتم اما گفت که هواپیما در این ساعت آمده بود 
و در این ساعت هم رفته است. من وقتی خبر شدم 
که آن هواپیما وقت به شارجه رسیده است. دلیلش 
هم این است که هیچ گونه مجوز پالنی تقسیم بندی 
زمانی و غیر تقسیم  بندی به وزیر ترانسپورت هیچ 

وقت نمی آید.«
امور  وزیر  ربانی  صالح الدین  همین حال،  در 
خارجه نیز که به منظور ارایه توضیحاتی در مورد 
نشست بدون مجوز یک هواپیمای عربی در میدان 
هوایی هرات به مجلس نمایندگان فراخوانده شده 
به  هواپیما  این  با  قطر  از  مسافرانی که  گفت  بود، 
برایشان  افغانستان  سفارت  از  بودند،  آمده  هرات 
گفت  وی  بود.  نشده  افغانستان  ویزای  درخواست 
به  قطر  خارجه  وزیر  برای  تنها  اخیر  ماه  چند  طی 
منظور شرکت در کنفرانس ریکا در کابل، ویزای 

افغانستان داده شده است.
با این حال، ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان 
که دیروز ریاست این مجلس را نیز به عهده داشت، 
می گوید که حکومت مسوولیت دارد تا تحقیقات 
بیشتری در این باره انجام داده و شورای ملی را در 

مورد یافته های خود آگاه سازد.
  

8صبح، کابل: هیات معاونت سازمان ملل متحد 
مورد  در  گزارشی  انتشار  با  یوناما،  افغانستان،  در 
شهر  سقوط  نتیجه  در  غیرنظامیان  تلفات  میزان 
طالبان،  تروریستی  بدست جنگجویان گروه  کندز 
کشته  غیرنظامی   289 جنگ  این  در  که  می گوید 
و هم چنین 559 نفر دیگر زخمی شدند. یوناما در 
گزارش خود عامالن این قتل ها را مشخص نساخته 

است.
نتیجه یورش جنگجویان طالبان در  شهر کندز در 
برای چهار  این شهر  میزان سقوط کرد.  ماه  اوایل 
نیروهای  داشت.  قرار  طالبان  کنترول  تحت  روز 
باره  توانستند دو  از چند روز آمادگی  امنیتی پس 

کنترول این شهر را بدست گیرند.
گذشته  سال  چهارده  طی  کندز  شهر  سقوط 
به  طالبان  تروریستی  گروه  دست آورد  مهم ترین 

شمار می رود.
یوناما در گزارش خود افزوده که در حمله هوایی 
بدون  داکتران  شفاخانه  باالی  بین المللی  نیروهای 
مرز در شهر کندز نیز سی نفر کشته و سی و هفت 

تن دیگر زخمی شدند.
در  نهاد  این  که  افزوده  خود  گزارش  در  یوناما 
جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان 
خودسرانه،  هدفمند،  قتل های  از  مواردی  طالبان 
شکنجه، و آدم ربایی را نیز مستندسازی کرده است.

پروژه  به  موسوم  گاز  لوله  طرح 
در  رفت،  ترکمنستان  به  »تاپی« 
»پالیسی های  کنفرانس  در  سخنانی 
بین المللی  همکاری های  بی طرفانه، 
پیشرفت«  و  امنیت  در عرصه صلح، 
دوستی  که  گفت  عشق آباد  در 
ترکمنستان با افغانستان می تواند مثال 

خوبی برای کشورهای دیگر باشد.
از  شماری  که  کنفرانس  این  در 

حضور  نیز  منطقه  کشورهای  سران 
داشتند، آقای غنی در آن گفت که 
تحکیم  برای  ترکمنستان  سیاست 
رشد  به  منجر  همسایه ها  با  روابط 

اقتصادی می گردد.
»تاپی«  گاز  الین  پایپ  ساخت 
اقتصادی  پروژه های  مهم ترین  از 
با  است  قرار  که  است  منطقوی 
ساالنه  پروژه،  این  کار  یافتن  پایان 
مترمکعب  میلیارد  سی  به  نزدیک 
گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به 
پاکستان و هند صادر شود. افغانستان 
ساالنه  پروژه  این  اجرای  طریق  از 
خواهد  بدست  عاید  دالر  میلیون ها 
افغانستان  دولت  همچنین  آورد. 
دوازده  پروژه  این  که  دارد  انتظار 
هزار فرصت شغلی را نیز ایجاد کند.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

یم حسینی   مر

کنش نمایندگان وا
به کناره گیری نبیل

سیما سمر:

برای حفظ کرامت انسانی مبارزه می کنیم

به  کنش  وا در  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری 
کناره گیری رحمت اهلل نبیل از پست ریاست عمومی امنیت 
کناره گیری آقای نبیل  که با  کرده می گویند  ملی ابراز تاسف 

حرف های زیادی به میان خواهد آمد.
امنیت  ریاست عمومی  برای دو دوره  که  نبیل  رحمت اهلل 
مقام  از  گذشته  پنج شنبه  روز  داشت،  عهده  به  را  ملی 
که  خود  استعفا نامه  در  نبیل  آقای  کرد.  کناره گیری  خود 
کناره گیری خود  کرد، دلیل  در شبکه های اجتماعی منتشر 
و  »بی حد  فشارهای  و  کاری اش  زمینه  شدن  محدود  را 
نوشته  نبیل  آقای  است.  کرده  عنوان  اشرف غنی  حصر« 
گذشته برعالوه این که  است: »متاسفانه در جریان چند ماه 
باالیم  طوری  شرایط  نبودم،  هم نظر  پالیسی ها  بعضی  با 
گردیده و  کاری برایم محدود  که زمینه های  گردید  تحمیل 
گردید  کاری بدالیل مختلف آنقدر مکدر  فضای اعتماد 
که منجر به فشارهای بی حد و حصر شما و هم چنان مطالبه 
این  از  کناره گیری ام  زمینه  در  شفاهی  به طور  شما  متواتر 

گردید.« پست 
رحمت اهلل  استعفای  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی 
کرده و به جای او مسعود اندرابی را به عنوان  نبیل را قبول 
آقای  کرد.  معرفی  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 
اندرابی روز جمعه رسما به عنوان سرپرست امنیت ملی به 

کرد. کارش آغاز 

مراسم  در  کشور  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما 
از شصت وهفتمین سال روز تصویب اعالمیه  گرامیداشت 
گفت سال روز  کابل  جهانی حقوق بشر، شنبه 21 قوس در 
یاد آور  دیگر  یک بار  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  تصویب 
از  دفاع  قسمت  در  مسوول  انسان های  مسوولیت های 

ارزش های حقوق بشری و در دفاع از عدالت شد.
تمام حاالت بدون در  ارزش ها در  گفت: »این  سیما سمر 
محدوده  جغرافیایی  و  مذهب  زبان،  جنس،  داشت  نظر 
که حالت اضطرار است  قابل تطبیق است. و هیچ بهانه ای 
که ما نقض و  و جنگ است و غیره نمی تواند باعث شود 
تخطی های حقوق بشر را جدی نگیریم و ازآن چشم پوشی 
که احساس مسوولیت  باید به عنوان انسان هایی  کنیم. ما 
این  می کنیم  نفی  را  خشونت  که  وانسان هایی  می کنیم 
انسانی  کرامت  حفظ  برای  و  بکنیم  احترام  را  ارزش ها 

مبارزه بکنیم.«
حقوق  کمیسیون  ایجاد  با  گذشته  سال   15 در  گفت  وی 
به  رابطه  در  جدی  پیشرفت های  مدنی  نهادهای  و  بشر 

مجلس  اعضای  از  رحمانی  عبدالرحمان  مولوی 
که  گفت  مجلس  این  دیروزی  جلسه  در  نمایندگان، 
به خاطر  افغانستان  مردم  از  آن که  از  پس  نبیل  رحمت اهلل 
از  و  کرد  عذرخواهی  طالبان  به دست  کندز  شهر  سقوط 
مورد  داد،  خبر  آینده  ماه  شش  در  جدی  خطرات  وجود 
رحمانی  آقای  گرفت.  قرار  ریاست جمهوری  تهدیدهای 
در  کندز  سقوط  از  بعد  عید  هفتم  به  نبیل  »آقای  گفت: 
رابطه  در  آنان  که  کرد  معذرت خواهی  ملت  از  همین جا 
کندز مقصر هستند. او به همکاران سکتور امنیتی خود  به 
کندز داشته  که همواره نگرانی در مورد سقوط  کرد  خطاب 
گزارش های خود را وقتا فوقتا به نهادهای ذیربط حتا به  و 
از همان روز به بعد باالی  کرده بود.  ارایه  خارجی ها هم 
گراف  پارا به  توجه  با  و  تهدید  تهدید،  تهدید،  آدم  این 
شد.«  استعفا  به  مجبور  باالخره  استعفانامه اش  آخری 
نبیل  استعفای  »از  کرد:  کید  تا هم چنین  رحمانی  مولوی 

گپ ها می برآید.« بسیار 
کبرا مصطفوی دیگر عضو مجلس نمایندگان از  هم چنین 
بزرگ«  »ضایعه  یک  به عنوان  نبیل  رحمت اهلل  کناره گیری 
ملی  امنیت  عمومی  رییس  »استعفای  می گوید:  کرده  یاد 
با  رییس جمهور  که  بود  این  ما  خواست  و  بود  ک  اسفنا
ایشان صحبت می کرد تا رییس عمومی امنیت ملی استعفا 

نمی کرد.«

گرفته است اما تشویش های  کشور صورت  حقوق بشر در 
بسیارجدی دراین زمینه هنوزهم وجود دارد.

کشور  کاهش مرگ ومیر مادران در  وی هم چنان آمار مبنی بر 
در  سر درگمی   باعث  غلط  آمار  »دادن  گفت:  و  کرد  رد  را 
ساختن پالیسی و ارایه خدمات اجتماعی به مردم می شود. 
که اصل  است  باشیم، خوب  زده  این که الف  به جای  ما 
کرده و آن ها  که در جامعه جریان دارد احترام  واقعیت  را 
را یاد آوری بکنیم تا دولت بتواند پالیسی های خود را برای 

بهبود وضعیت حقوق بشر انجام دهد.«
را  ملکی  تلفات  هم چنان  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
گفت  کمیسیون خواند و  یکی از تشویش های جدی این 
دولت  مسلح  مخالفین  طرف  از  ملکی  تلفات  کثریت  ا
صورت می گیرد. به گفته وی تلفات ملکی از سوی نیروهای 
منازعه  طرفین  از  وی  می دهد.  رخ  هم  افغان  امنیتی 
و  کرده  توجه  بشر  حقوق  رعایت  قسمت  در  که  خواست 
قوانین بین المللی جنگ و بشردوستانه را به صورت جدی 
بین المللی جنگ  قوانین  زیرا عدم رعایت  کنند.  رعایت 

می گوید  نمایندگان  مجلس  عضو  دیگر  منگل  نواب  اما 
کناره گیری رحمت اهلل نبیل به جا بود و این مساله قابل  که 
که افراد زیادی  تشویش و نگرانی نیست. آقای منگل افزود 

کنند. که جای آقای نبیل را پر  هستند 
در  قندهار  والیت  نماینده  حمیدزی،  اللی  محمدنعیم 
که  گفت  مجلس، رحمت اهلل نبیل را مورد انتقاد قرار داد و 
کناره گیری وی در شرایط فعلی به اختالفات دامن می زند. 
که آقای نبیل فرصت داشت حداقل ده روز  کرد  کید  او تا

کناره گیری می کرد. کستان  پیش از سفر غنی به پا
کناره گیری  که  می گوید  بارکزی  عبیداهلل  همین حال،  در 
کشور  رحمت اهلل نبیل تحفه سفر اشرف غنی رییس جمهور 
هم چنین  نمایندگان  مجلس  عضو  این  بود.  اسالم آباد  به 
سقوط  و  قندهار  والیت  هوایی  میدان  به  حمله  که  افزود 
سفر  تحفه  دیگر  نیز  هلمند  والیت  خانشین  ولسوالی 

جز جرایم جنگی به شمار می رود.
از  یکی  هم  را  زنان  علیه  خشونت   افزایش  سمر  سیما 
گفت: »ما  کرد و  کمیسیون قلمداد  نگرانی های جدی این 
کرامت  که در مخالفت با  شاهد خشونت های بسیار جدی 
شاهد  کشور  در  ما  هستیم.  کشور  در  است،  زنان  انسانی 
بنا  هستیم.  عام  مالی  در  زنان  چوب زدن های  و  سنگسار 
کرامت انسانی انسان ها  خشونت علیه زنان خشونت علیه 
است و باید دولت فرهنگ معافیت خشونت علیه زنان در 

کشور را از بین ببرد.«
فساد  گفت  هم چنان  کشور  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
می شود.  بشر  حقوق  بزرگ  تخطی های  باعث  اداری 
براساس پول  که مجرم اصلی  فساد اداری باعث می شود 
کسانی که  و  شود  بیرون  زندان  از  سیاسی  وابستگی های  و 

پشتوانه سیاسی ندارند جزا ببینند. 
دولت  وظیفه  تنها  نه  اداری  فساد  با  »مبارزه  گفت:  وی 
است بلکه وظیفه هر فرد ما است. در مقابل فساد اداری 
نباید  از طرف دولت هم  باید توجه جدی بکنیم. مبارزه 
زور  که  شود  شروع  کسانی  از  مبارزه  باید  باشد.  انتخابی 

بیشتر دارند.«
دولت  زمانی که  گفت  کشور  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
که حکومتداری خوب را توسعه بدهد، خود  تالش بکند 
هیچ  می کنند.  پشتیبانی  دولت  از  مردم  کثریت  ا خود  به 
صد درصد  مردم  که  نیست  دنیا  جای  هیچ  در  حکومتی 
کمیت قانون  که مساله حا کنند ولی زمانی  از آن حمایت 
است، مخالفین هم مجبورند مخالفت خود را در چوکات 

قانون انجام دهند. 
که افراد سالم، افرادی  کنیم  کرد: »ما باید تالش  کید  وی تا
توانمند هستند در پست های  و  که دارای سابقه خوب  را 
کرد.  جلب  را  مردم  اعتماد  بتوان  تا  بگماریم  دولتی 
که  باعث می شود  قانون و حکومتداری خوب  کمیت  حا

کم تر شود.«  کشور  نقض حقوق بشر در 
هنوز  کمیسیون  این  تالش های  وجود  با  گفت  سمر  سیما 

کستان بود.  اشرف غنی به پا
در  قندهار  والیت  نماینده  ایوبی،  عبدالرحیم  هم چنین 
بنابر  نبیل  که احتماال رحمت اهلل  نیز معتقد است  مجلس 
مقام  از  افغانستان  ریاست جمهوری  باالی  کستان  پا فشار 
زمانی که  گفت  ایوبی  آقای  است.  کرده  کناره گیری  خود 
کرد، اشرف غنی  کابل سفر  کستان به  رییس استخبارات پا
استخبارات  رییس  از  استقبال  برای  را  نبیل  رحمت اهلل 
مالقاتش  زمان  در  اما  فرستاد  هوایی  میدان  به  کستان  پا
منتظر  ریاست جمهوری  »البی«  در  را  نبیل  آقای  وی،  با 

گذاشت. 
گفت  نیز  دایکندی  والیت  نماینده  نیلی،  صادقی زاده 
کستان  پا فشارهای  به دلیل  نبیل  رحمت اهلل  صورتی که  در 
کرده باشد، این مساله »اسفبار« است. این عضو  کناره گیری 
کشور  در  صلح  بحث  هرگاه  کرد  کید  تا هم چنین  مجلس 
مطرح می شود، میزان خشونت ها باال می رود. صادقی زاده 
صلح  کرات  مذا آغاز  بحث  شدن  گرم تر  به  اشاره  با  نیلی 
با  مقابله  برای  آمادگی ها  تا  خواست  امنیتی  نیروهای  از 

حمالت تروریستی بیشتر را بگیرند.
که در  با این حال، ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان 
جلسه دیروزی ریاست این جلسه را نیز به عهده داشت، 
را  تعاملی  هیچ  نمی تواند  افغانستان  حکومت  که  افزود 
اقتصادی،  همکاری های  مورد  در  همسایه  کشورهای  با 
انجام  ملی  شورای  تایید  و  مصوبه  بدون  صلح  و  امنیتی 
گفت: »از این که یگانه نهاد منتخب مردم  دهد. آقای قدیر 
که  افغانستان مجلس نمایندگان می باشد، لذا هر موضوع 
کشورها چه در باره صلح باشد  کشورهای همسایه و دیگر  با 
و یا هم در بخش همکاری های امنیتی و اقتصادی باشد، 
قبل از همه حکومت باید مصوب و فیصله شورای ملی را 
با خود داشته باشد و بدون فیصله شورا هیچ نوع تعامل و 
همکاری قوه اجراییه با همسایگان جنبه حقوقی نداشته و 

مورد تایید ملت افغانستان نخواهد بود.«
مقام های  با  آباد،  اسالم  به  اخیرش  سفر  در  اشرف غنی 
طی  را  صلح  کرات  مذا تا  کرده   توافق   کستان  پا دولت 

کنند. هفته های آینده آغاز 

اما  دارد.  وجود  کشور  در  کنده  پرا به صورت  شکنجه  هم 
کم بوده است. پاسخگویی به خاطر شکنجه بسیار 

گرفته  خوانش  به  نیز  کشور  اول  بانوی  پیام  میان  این  در 
گذشته  شد. در این پیام آمده است جنگ ها و ویرانی ها 
که در خشونت ها نقش دارند، در نقض حقوق بشر  از این 

نیز نقش عمده ای را بازی می کنند.
جنگ، فقر اقتصادی، عدم آموزش و پرورش و عدم امنیت 
از جمله عوامل نقض حقوق بشر شمرده می شود. از طرف 
کمیت قانون  کشورهای جنگ زده از حا دیگر زورمندان در 
حقوق  خود،  شخصی  منافع  حفظ  خاطر  به  و  زده  سرباز 

بشر را نقض می کنند.
در  ما  طرف  یک  »از  آمده:  پیام  این  دیگر  بخش  در 
پاریس به دلیل حفظ محیط زیست می خواهیم به تصامیم 
گین  بین المللی برسیم و از سوی دیگر با پرتاب بم های زهرآ
که در نتیجه آن نقض حقوق بشر  خشونت ها را دامن زده 

ادامه خواهد یافت.«
ساحوی  دفتر  رییس  احمدزی،  شمس  حال  همین  در 
و  می کنیم  نظارت  ما  » وقتی  گفت:  بشر  حقوق  کمیسیون 
از  آن ها  می سازیم،  شریک  دولتی  نهاد  یک  با  را  مشکل 
هدایت  این  که  می دهند  آدرس  دولت  بلند  مرجع  یک 
گر  ا بگیرد.  صورت  باید  عمل  این  و  است  مقام  فالن 
قوانین  با  تناقض  در  دولتی  ذی صالح  مراجع  عملکرد 
گسترده  اساسی و قوانین دیگر قرار بگیرد بدون شک زمینه 
 نقض حقوق بشری پیدا شده و این نقض ها تداوم خواهند 

یافت.«
به گفته وی 312 زندانی در زندان بگرام به سر می برند؛ این 
شناخته  بی گناه  محکمه  سه  حکم های  اساس  بر  یا  افراد 
شده اند یا میعاد حبس شان ختم شده و یا سارنوال در مورد 
کرده و یا بدون عذر موجه و قانونی هنوز  آن ها حکم صادر 
که این نقض صریح حقوق بشری  در زندان به سر می برند 

آن ها است. 

ACKU
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دهه  یک  به  نزدیک  و  انتظار  دهه  دو  از  پس 
ترکمنستان  در  امروز  کشور  چهار  رهبران  کره،   مذا
جدیدی  صفحه  که  فرصتی  در  تا  آمده اند   گردهم 
باز  را  ما  منطقه  جغرافیای  اقتصادی-  تعامالت  از 
ترکمنستان  رییس جمهور  باشند.  سهیم  می کند، 
قربانقلی بیردی محمدوف، رییس جمهور افغانستان 
شریف  نواز  کستان  پا صدراعظم  اشرف غنی،  محمد 
انصاری،  حامد  محمد  هند  رییس جمهور  معاون  و 
یوالتان  مربوطات  از  که  سوم  ِگلِکنش  در  امروز 
کیلومتر از  والیت ماری )مرو قدیم( می باشد و دوصد 
کیلومتری  سرحد افغانستان فاصله دارد،  پروژه 1735 
افتتاح  نوار  قطع  با  را  اینچ   ۵۶ قطر  با  گاز  پایپ الین 

کرده و سنگ تهداب آن را می گذارند. 
جهان  طبیعی  گاز  و  نفت  ذخیره  چهارمین  گلکنش 
کشورها  توجه  مورد  این سو  به  سال ها  از  و  است 
بزرگ  شرکت های  و  هند  و  کستان  پا به خصوص 
به  است.  داشته  قرار  نفت  استخراج  و  استحصال 
قرار  پروژه  این  کار  تکمیل  با  قبلی،  توافقات  اساس 
سال  سی  برای  گاز  مترمکعب  میلیارد   ۳۳ است 
از مسیر  کستان و هند  از ترکمنستان به صوب پا آینده 
با عبور ۷۳۶  افغانستان  انتقال داده شود.  افغانستان 
 ۴۰۰ معادل  ساالنه  خود،  قلمرو  از  پایپ الین  کیلومتر 
کرد.  ترانزیت آن حاصل خواهد  از  میلیون دالر عاید 
کشور توافق  کشورها، هر چهار  به منظور مدیریت سهام 
مشخص  سهم  با  را  لمیتد  تاپی  شرکت  تا  کرده اند 
کنند. بانک توسعه آسیایی در  کشورهای شان ایجاد 

این زمینه همکاری های تخنیکی می کند.
بزرگ  سرمایه گذاری های  با  ایران  و  چین  روسیه، 
شمار  به  ترکمنستان  گاز  و  نفت  اولیه  مشترکین  از 
پایپ  انتقال  پروژه  طرح  امروز،  تا   ۱۹۹۷ از  می روند. 
رویا های  از  آسیا  جنوب  به  ترکمنستان  از  گاز  الین 
به  جهان  نفت  بزرگ  شرکت های  و  وقت  زمامداران 
شرکت  و  بریداس  آرژانتینی  شرکت  می رفت.  شمار 
امریکایی یونوکال در آن زمان، و هم چنان شرکت های 
کسون و توتال،  در این اواخر هر یک  بزرگ شیفرون، ا
گاز  و  نفت  استحصال  برای  نتوانستند  خود  نوبه  به 
اما  بیایند.  طرف  منطقه  و  ترکمنستان  با  تاپی  پروژه 
سفر صدراعظم جاپان به ترکمنستان به نقطه عطف 
ماه  در  شد.  تبدیل  آباد  عشق  تصمیم گیری های  در 
دیدار  ترکمنستان  از  جاپان  صدراعظم  امسال  میزان 
بر عالوه وعده همکاری های درازمدت، جاپان  کرد. 

کرد.  کمک  ۱۰ میلیارد دالر برای ساختمان پروژه تاپی 
ک ترکمنستان در  کمک بی سابقه، سهم اشترا با این 
افغانستان،  رسید.  درصد   ۸۵ به   ۲۵ از  تاپی  پروژه 
کستان و هند هریک با ۵ فیصد سهامدار این پروژه  پا
ابتدایی پروژه تاپی در سال ۲۰۱۲،  می باشند. قیمت 

10 میلیارد دالر تخمین شده بود.
سرمایه گذاری  برای  ترکمنستان  اعالم  از  پس 
چهار  که  اسنادی  تاپی،  پروژه  درصدی  هشتاد و پنج 
کشور با همکاری بانک توسعه آسیایی تا حال انجام 
از  وزرا  سطح  مجالس  شد.  نظر  تجدید  بودند،  داده 
به  تخنیکی  مجالس  و  رسید  ماه  هر  به  ماه  شش  هر 
ترکمنستان  بزرگ  سهم  شد.  تمدید  متواتر  روزهای 
گاز رهبری تاپی لمیتد را  باعث شد تا شرکت ترکمن 

گیرد. نیز به عهده 
همکاری جاپان با ترکمنستان برای شرکت های بزرگ 
این  اما  بود  منتظره  غیر  کسون  ا و  شیفرون  امریکایی، 
که در منطقه ما جاری است  تصمیم با سیاست هایی 

تضاد منافع ندارد. 
از  شمالی  همسایه های  مهم ترین  از  یکی  ترکمنستان 
بوده  افغانستان  به  انرژی  و  ترانسپورت  تجارت،  ُبعد 
افغانستان  خارجی  سیاست  اقتصادی  بحث  در  و 
برای  تاپی  پروژه  است.  کرده  احراز  را  اول  جایگاه 
کنفرانس  اجالس  اولین  در   ۲۰۰۵ سال  در  بار  اولین 
افغانستان  برای  منطقه ای  اقتصادی  همکاری های 
ترکمنستان،  کشور  چهار  میان  رسمی  گونه  به  )رکا( 
زمان  آن  از  و  شد  بحث  هند  و  کستان  پا افغانستان، 
پی گیری  جانبه  چند  محافل  و  مجالس  در  کنون  ا تا 

می شود. 
را  اقتصادی  اجتماعی-  تاثیرات  تاپی  پروژه  اجرای 
جنوب  و  غربی  مناطق  به خصوص  افغانستان  برای 
کشور به ارمغان می آورد. این پایپ الین از بندر  غربی 

گرشک،  فراه،   هرات ،  شهرهای  گذشته،   تورغندی 
حلقه ای  سرک  مسیر   در  را  بولدک  سپین  و  قندهار 
و  شده  وصل  کستان  پا چمن  به  پیموده  افغانستان 
تغییر  می یابد.  امتداد  هند  فضلکه  سوی  به  آنجا  از 
که  مناطقی  و  روستاها  در  مردم  زندگی  وضعیت 
تطبیق  اصلی  نتایج  از  می گذرد  آنجاها  از  پایپ الین 
کار  زمینه های  ایجاد  از  می رود.  شمار  به  پروژه  این 
مسیر  در  اقتصادی  جدید  فرصت های  ظهور  تا 
تغییر  را  متذکره  مناطق  اهالی  فکر  طرز  پایپ الین، 

خواهد داد.
مسلکی  تربیه  حصه  در  افغانستان  و  ترکمنستان 
استند،  پروژه  این  در  کار  به  مایل  که  افغان هایی 
برنامه هایی را سر از آغاز سال ۲۰۱۶ رویدست دارند. 
کوتاه مدت مسلکی و  کورس های  این برنامه  ها شامل 
مخارج  و  می باشند  تحصیلی  میان مدت  برنامه های 
لمتد  تاپی  شرکت  سوی  از  دانش آموزان  تحصیلی 

تامین خواهد شد. 
روی  تاپی،  پروژه  پهلوی  در  ترکمنستان  و  افغانستان 
زراعت،   برق،  آهن،  خط  شمول  به  آینده  پروژه های 
نیز  پایپ الین  مسیر  در  کاالها  انتقال  و  نوری  فایبر 
به  می شوند،   تربیه  که  جوانانی  کرده اند.  صحبت 
آینده  در  و  شده  تبدیل  خود  محالت  فعال  کدرهای 
برای تامین روابط منطقه ای، امنیت،  ایجاد مارکیتها، 
نقش  می شوند،  ایجاد  که  جدیدی  فرصت های  و 
کار از  کارگیری قوای  بارز خواهند داشت. بنابراین به 
کشور دارد. در جریان  محل تاثیر مستقیم روی امنیت 
پروژه  امنیت  تامین  برای  افغانستان  حکومت  تطبیق 
کشور نیروهای ویژه حفاظت عامه را تاسیس  در قلمرو 

کرده است.
حایز  پروژه  تطبیق  در  خصوصی  سکتور  نقش 
کشور،  اهمیت بیشتر است. به اساس توافقات چهار 
اساس  به  نیز  هندی  و  کستان  پا افغانی،   شرکت های 
سهم  پروژه  تطبیق  حصه  در  می توانند  آزاد  رقابت 
گیرند. پروژه ساخت پایپالین متشکل از چندین پروژه 
که افغانستان در  کوچک و متوسط است. با وجودی 
تی مواجه خواهد شد اما با  کارگر ماهر با مشکال حصه 
کشور میسر  که در  کارگرهای افغان  آنهم حق اولیت به 
که در مارکیت  باشند، داده خواهد شد. متخصصی 

افغانستان نباشد، از خارج خواسته می شوند. 
بعد  روز  یک  تاپی  گاز  پایپ الین  افتتاح  مراسم 
ترکمنستان  بی طرفی  اعالم  روز  سال  بیستمین  از 
عالی رتبه  مقامات  کشور،  ده  سران  می شود.  اجرا 
گردهم  قبل  روز  جهان  کشورهای  نماینده های  و 
از  یکی  در  که  را  ترکمنستان  بی طرفی  تا  بودند  آمده 
تجلیل  دارد  موقعیت  جهان  مناطق  پرچالش ترین 
کنند. رییس جمهور ترکمنستان به نحوی پیشرفت های 
بی طرفی  سیاست های  مدیون  را  کشورش  اقتصادی 

ترکمنستان می داند. 
در  کشورش  اهمیت  که  است  برده  پی  ترکمنستان 
این  است.  افغانستان  در  امنیت  به  منوط  درازمدت 
خارجی  سیاست  اساسی  رکن های  از  یکی  موضوع 
بی طرفانه  سیاست  بحث  با  که  را،  ترکمنستان 
می دهد.  تشکیل  می کند،  سیر  محور  اقتصاد  اما 
افغانستان  در  امنیت  بدون  که  است  این  کلی  فهم 
انتقال  جنوبی  آسیای  به  ترکمنستان  مازاد  انرژی 
تنها  نه  حقیقت  این  افغانستان  برای  نمی شود.  داده 
معبر  کشور  منحیث  بلکه  دارد،  استراتژیک  اهمیت 
آورد.  بجا  باید  است  که  قیمتی  هر  با  را  اهمیت  این 
کتور اقتصاد  این موضوع به نوبه خود مثال خوبی از فا

صلح یا »Economics Peace« در منطقه می باشد.
برای  تاپی  پروژه  افتتاح  هضم  که  می رود  احتمال 
در  اما  باشد  ثقیل  منطقه  در  گاز  و  نفت  رقبای 
پروژه  از  که  اقتصادی  تاثیرات محیطی-  درازمدت، 
محسوس است، برای منطقه به زودی به بازی ُبرد- 

ُبرد مبدل خواهد شد.

سیاست
تروریستپروری

وآیندهافغانستان
ییس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه   وحیداهلل ویسی، ر

گذرازرویاهابهحقیقت:
پروژهبزرگمنطقهایافتتاحمیشود

از  جنگ  آینده  سال  بهار  در  که  دارد  وجود  گمانه زنی هایی 
می یابد.  گسترش  میانه  آسیای  سوی  به  افغانستان  جانب 
را  افغانستان  آینده ای  چه  رویدادی،  چنین  وقوع  صورت  در 
استقبال می کند؟ آیا حمایت از چنین سیاستی می تواند منفعتی 

برای افغانستان در پی داشته باشد؟
به باور نویسنده، در صورت وقوع چنین رویدادی، یکی از چهار 

احتمال زیر می تواند، به سراغ افغانستان آید:
احتمال نخست

امریکا و متحدانش در یك سو، روسیه و هم پیمانان منطقه ای اش 
در سوی دیگر، قرار می گیرند هر دو جانب از رویا رویی مستقیم 
افغانستان  در  هم فکر شان  گروه های  حمایت  به  ورزیده،  ابا 
میدان  به  افغانستان  مانند سال های دوران جهاد،  می پردازند. 
کشتار وسعت می یابد، بر ویرانی ها  خون و آتش تبدیل می گردد. 
به صورت  امریکا  دیروز  می آید.  عمل  به  افزایش  آوارگی ها  و 
اتحاد  برابر  در  را  جهادی  تنظیم های  و  می کرد  عمل  کنشی  وا
که شامل هند  شوروی تجهیز می کرد، این بار روسیه با متحدانش 
امریکا و همکارانش  نیز می گردد، علیه  ایران و تاحدی چین  و 
وزیرستان  به  افغانستان  این حالت  کار می شوند. در  به  دست 
می یابد،  گسترش  قانون شکنی  و  جنگ  می گردد،  تبدیل 
آسیب  افغانستان  در  جدی  به صورت  بشر  حقوق  و  دموکراسی 
رو به رو  بیشتری  محدودیت های  و  مشکالت  با  زنان  می بیند، 
این  در  که  تجاربی  به  توجه  با  کستانی  پا مشاوران  می گردند، 
زمینه دارند، پای شان به افغانستان درازتر می گردد و افغانستان 

کستان وابسته می شود. گون به پا گونا از پهلو های 
احتمال دوم

با  روسیه  ماور النهر،  در  تروریستی  حمالت  آغاز  صورت  در 
نظامی   جدی  و  مستقیم  اقدام  به  دست  متحدانش  حمایت 
می زند، مانند سوریه، زیر عنوان مبارزه با تروریسم و افراطی گری 
شمال  نتیجه،  در  می سازد.  مستقر  نیرو  افغانستان  شمال  در 
افغانستان زیر سیطره روس و جنوب هندوکش زیر سلطه امریکا 

قرار می گیرد.
تجزیه  به  شدیدی  تمایل  جهاد  پسین  سال های  در  روس ها 
داده  مسعود  احمدشاه  به  را  تجزیه  طرح  داشتند.  افغانستان 
تجزیه  طرح  دیگر  بار  گردید.  رد  مسعود  سوی  از  ولی  بودند، 
مارشال  به  روس ها  جانب  از  جنوب  و  شمال  به  افغانستان 
که باز هم با مخالفت جدی فهیم خان روبه رو  فهیم داده شد، 

گردید.
پرسی  همه  بر گزاری  از  پس  زیادی  موارد  در  کشور ها  تجزیه 
صورت نگرفته، بلکه سیاست های نادرست دولتمردان فضا را 

کرده است. کشور ها مساعد  برای پارچه شدن 
احتمال سوم

قدرت های بزرگ در افغانستان برای مدت طوالنی صف آرایی 
که در سطح جهانی تروریسم باعث  نمی کنند؛ زیرا تحوالتی را 
گرفته، مجال  که در قاره آسیا شکل  گردیده، و صف آرایی هایی 
کرده است، از این رو احتمال دیگر آن است  رقابت را محدود 
کشور حایل شناخته  گردد، بحیث  بر  قرن 19  به  افغانستان  که 
تعیین  اسالم آباد  سوی  از  آن،  خارجی  سیاست  امور  و  شود، 
که با این طرح رضایت نشان ندهد،  کشوری  گردد. شاید تنها 
کاری را  هند باشد، اما آیا هند به تنهایی می تواند،  در این میدان 
انجام دهد، و اجرای چنین طرحی را مختل سازد. روشن است 
خواهد  دلخواه  بسیار  کستان  پا برای  احتمالی  چنین  وقوع  که 
کشور را با حمایت قدرت های جهانی به هدفش  بود، زیرا آن 

می رساند.
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مىماند.
افغانستانشخصىو آيادرسراسرتاريخوجغرافياى
شخصيتىراسراغداريدكهتماممردمدرمورداوو
كاركردهايشبايكديگرهمنظربودهباشند؟مردماز
خداوپيامبرتاهنرمندواهلسياست،ازفعالحقوق
بشرتاجنگساالروازتروريستوقهرمانتاعالمدين
ودزد...درموردهمه،حرفىوافسانهاىدارند.بهحال
منچهفرقىخواهدكرداگرچندبىخبروبىاثر،در
رابطهباكاركردهاىمنهمحرفهاىبيهودهبگويند؛
براى من برآيد:-( بخارشان و باد تا بگويند بگذاريد
بشريتوارزشهايمزندگىمىكنم،نهبراىرضايت

خاطرچندكلهىخالى!
8صبح:درافغانستانذهنيتغالببراينبودهكهحتا
فعاليتهاىخيرخواهانههمخالىازمنفعتهاىمادى
نيست.تعدادىازانجوهانيزباكاركردنادرستشانبر
اينذهنيتهاصحهگذاشتند.براىدريااينفعاليتها
چىمزيتىدارد.آيااوهممنافعمادىدراينفعاليتها

رادرنظردارد؟
يكى دارد: نياز معاش دو به زندگى در انسان دریا:
خود تن معاِش من جان! معاِش ديگر و تَن معاِش
از جهان، در ديگر سرشناس هنرمند هر مانند را
اعالنات خود، هنرى فعاليتهاى و آثار سپانسرهاى
و كنسرتها مختلف، شركتهاى براى تجارتى
و كمپوز خودم، براى تصويرى و صوتى آلبومهاى
هزار از كه خالصه و ديگر هنرمندان براى موسيقى
به زحمت و جبين عرق با حالل و حق راه يك و
دستمىآورم.وامافعاليتهاىخيريهومدنى،آب
وناِنروحمناست؛معاِشجانمناستوباپولو
مادياتپرداختهواندازهنمىشود.دربدلمرحمىكه
بردلهاىدردمندونيازمندمىگذارم،جيبهاىقلب
منازرستگارىوخوشبختىماالمالمىشودوبهقول
بچههاىكندز،»باى«ترينانسانروىزمينمىشوم!

نيازمند كودكان با شده سالها آنكه با 8صبح:
پردههاى در را شما كسى هرگز اما مىكنيد، كار
تلويزيونويادرصفحاتشبكههاىاجتماعىنديده
يا و باشيد دردستكودكىگذاشته نانى قرص كه
كاسهىآرديابرنجدركيسهىطفلىبريزيد.آيانفس
كمكهاىشمامتفاوتازديگراناستياكهدوست
نداريدكمكخودبهيكانساننيازمندرابهنمايش

بگذاريد؟
نمايش از من داديد:-( را پاسخخود دریا:خودتان
سخت كودكان- خاصه نيازمند- انسان يك احتياج
نيازمندان، به كمك نام به كه را آنانى و متنفرم
نيازمند كودكى دست در آرد مشتى و نان توتهى
مىگذارند،درحالىكهچشمهاىدوربينوكمرهبه
او از نيز را دعايى توقع شده، دوخته نگونبخت آن
دارند،نمىتوانمببخشم!هرگاهبههربهانهاى،چيزى
خاموش من نخستين شرط مىدهم، نيازمندى براى
كردنتمامدوربينهااست!روزىآنكودكبزرگ
شدنىاستوبراىخودوجامعه،كسىشدنىاست.
ازاحتياجخود نمىخواهمآنكودكتصويرزشتى
رامثليكخوابتلخ،هميشهبهخاطرداشتهباشد.

از جوان، نسل بهخصوص و مردم اگر 8صبح: 
جزيياتكمكهاىخيريهىشخصيتهايىمانندشما
الگوى بهعنوانيك ازشما نيازمندانآگاهشوند، به
و مىگيرند الهام تاثيرگذار و بشردوست رضاكار،
هم آنها روزى نتيجه، در و مىشوند شما راه رهرو

دستديگرانراخواهندگرفت.ممكناستحداقل
بخشىازكمكهاىخودبراىنيازمندانافغانستانرا

فقطنامببريد؟
پاسخ بايد ناچار يا و چار اينكه مثل ُخب، دریا:
بزرگ و خرد كنسرتهاى راهاندازي با بدهم.
افغانستان و آستراليا، كانادا، آلمان، در خيريه
موسسات طريق از را توجهى قابل مادى كمكهاى
Austcare,وبرنامههاىمعتبرخيريهىجهانىچون
Canada Care,UNICEF,Bread For The
World, WorldVision, Ein Hertz Fur
)جشن يك تلويزيونى شبكهى و Kindergarten
موسسه گنجينه(، )برنامهى طلوع تلويزيون مهر(،
افغانو نيازمند KUFAوشمارىديگربهكودكان
غيرافغاندرجهانرسانيدهام.همچنانازفروششمارى
ازآلبومهاىصوتىوتصويرىآثارمبارباروبهتكرار،
كردهام. دستگيرى را وكودكانشان بيوههاىجنگ
دوستان، باهمكاريى و پولشخصىخودم از بازهم
تيمكاريمن،هنرمندانسرشناسازكشورهاىديگر
در بلندهمتم هواخواهان و دوستداران بههمت نيز و
كشورهاىمختلف،كمكهاىنقدىقابلتوجهىرا
جهان، و افغانستان در خيريه موسسهى چندين براى
در زمين لغزش بازماندگان افغانستان، موسيقى بنياد
بدخشانوآسيبديدگانسيالبهاىبغالنوديگران
جمعآورىوبهايشاناهداكردهامكهاسنادوشواهد

معتبرتصويرىهمهآنهادرنزدمموجوداست.
اقشار همه فعلى وضعيت در افغانستان در 8صبح:
بهطور هستند. روبهرو متعددى چالشهاى با جامعه
مثالوضعيتزنانخيلىبحرانىاست.چرادريابراى
حقوقاطفالفعاليتهاىخودرامتمركزساختهاست؟
دريا:كودكانوزنان،دوبهحاشيهراندهترينقشراين
جامعهاندومنمدتىاستبهعنوانيكشهروندفعال،

براىاعادهحقوقهردو،دادخواهىمىكنم.
كمپاينملىمندررابطهبهمبارزهباسرطانسينهدر
تاثيرگذاري بهخاطر ادعااست. اين افغانستان،شاهد
بيشتَر،دراينرابطهباوزارتصحتعامههمكارى
به درازمدتىراآغازكردهامكهكاملنرضاكارانهو

دورازامتيازاتمادىاست!
ملى نماد بهعنوان شما تازه همكارى 8صبح: 
دارد؟ ابعادى چى عامه وزارتصحت با رضاكارى
با مبارزه براى دادخواهى ميدان در برنامههايى چى

سرطانروىدستداريد؟
دریا:ماهگذشتهباجنابداكترفيروزى،وزيرصحت
عامهموافقتنامهاىراامضاكردمكهبراساسآنتعهد
تداوى ايجاديكمركزتشخيصو براى درازمدت،
سرطانسينهدرافغانستانكاروهمكارىخواهيمكرد.
دراينمثلث،سهجانبذيلبامكلفيتهاىزيرينبا

همكارخواهندكرد:
كمپاين تاثيرگذار، چهرهى يك موضع از من -١
دادخواهى-آگاهىهمراهبايكفندريزينگبزرگ
گروه با همراهى در رضاكارانه، كامال بهصورت را
»بياييدباسرطانمبارزهكنيم«وشخصيتهاىمحبوب
وتاثيرگذارديگردرسراسرجهانراهاندازىخواهم

كرد.
هماهنگى، تخنيكى، امور عامه صحت وزارت -٢
رابطهسازىورسانهاىآنرابهعهدهخواهدداشت.
ودرپايان،تمامدستآوردهاىمادىوملموساين

كارزاربهآنوزارتتعلقخواهدگرفت.
٣-يكىازموسساتمعتبرصحىغيرافغانىدرجهان،
امورمالىوپولىاينحركتملىرابهعهدهخواهد

داشتتاشفافيتمدنظرباشد.
مشاهده به اواخر اين در دريا از آنچه 8صبح:
كه نسلهايى بوده. مدنى فعاليتهاى بيشتر رسيده
دلشان اكنون بودند، كرده خو شما عاشقانههاى با
پشتسرودهاىقديمتانتنگشدهاست.آياتصميم
ليلىوفرشتهو بهنسلسرودهاىمهربانىو برگشت

بلندىهارانداريد؟
يك بزرگ، زندگى اين نداشتم آرزو هرگز دریا:
من منظور شود! حلقه چنين بشريت گردن بر روزى
شمول به جهاِن بلكه افغانستان، زندگى از تنها نه
جهان همه كه وطن، تنها نه امروز است. افغانستان
و است شده سياسى توهم يك دچار و خشونتزده
مابهعنوانشهرونداناينوطنكالنومشترك،روز
تاروزشاهدانناگزيرايناحوالناهمواريم!نمىتوانم
ازكناراينجهانخشونتزدهبىتفاوتبگذرمودر
نوجوانىهاى خوانىهاى عاشقانه به دسته دو عوض،
خودبَِچسبم:-(راستشرااگربگويم،چنانپشتآن
عاشقانههادلتنگوِدقشدهامكهحدوحصرىندارد.
اينروزهاكوششدارمهواىآنعاشقانههارادوباره
اما نكوچيده ازدرونم راكههرگز احياكنم؛هوايى
نمىدهد! كشيدنش نفس مجال سياستزده روزگاِر
عشق،گسترهىبىآغازوانجاماستكهبيرونازآن

جهانىنيست.واگرهست،ارزشىندارد!
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مىتواند كه كرد خواهم توجه كودكان آموزش و
جهانبهتروتوسعهپايدارراضمانتكند!قراراست
مقام با زيرين، طرح دو جزييات مورد در زودى به

رهبرىوزارتمعارفديدارىداشتهباشم:
بهمنظور تازه كامال مضمونى افزودن من، اول طرح
نصاب به زندگى« »درس نام به »خشونتزدايى«
اين دارم باور من است. افغانستان در مكاتب درسى
مضمونمىتوانددرمياننسلآيندهسازحسمحبت،
تفاوتها، برابر در تحمل و درك همدگرپذيرى،
رابطهحسى ايجاد ديگران، دينى باورهاى به احترام
ومهربانتَربامحيطزيستوباالخرهعشقبهزندگى
رادرنسلهايىكهدرسايهخشونتبزرگشدهاند،

پرورشدهد.
طرحدومى،باآموزشموثربراىكودكانرابطهدارد.
بلندتر كودك خالى رودههاى صداى زمانىكه تا
آموزش باشد، انداز طنين او درگوش معلم آواز از
كمتراثرمىگذارد!پيشنهادكردهامتادرمحالتىكه
فقربيدادمىكند،شاگردانفقيروبىبضاعتمكاتب
بسته درس، آغاز از پيش روزانه و شوند شناسايى
دادهشود بهآنها - ازغذا-چندمختصر كوچكى
از باخاطرآسوده معلم، به دادن تادرجريانگوش
تدريسووقتخوداستفادهكنند.شايدعملىترباشد
اگربهجاىتماممكاتبومدارسافغانستان،ابتداچند
مكتبويژهبهعنواننمونهتحتپوششاينپروگرام
قراربگيرد.درصورتموفقيت،درآيندهمىتواناين

طرحرادرمكاتببيشترىعملىكرد.

بدون افغانستان در فعاليتى و برنامه هيچ 8صبح:
فعاليتهاى نيز گذشته در نيست. حاشيهسازىها
بشردوستانهشماچنينحاشيههايىايجادكردهبود.آيا
اين گاهى آيا و نيستيد؟ حاشيهسازىها چنين نگران

حاشيههامايوستاننمىكند؟
كه آمد يادم به عزيز خيلى دوست قصهيك دریا: 
وقتىعصرهاپسازختمكاربهسوىخانهمىرفت،
دوشمشيره شاه زيارت كنار از مسيرش هميشه
مىگذشتواغلبيكتوقفكوتاهدربرابرمسجد
نيزمىداشت.بهكبوتراندرگاهدانهمىريخت،مدتى
تماشاىشانمىكردوبعدپسازبلندكردندستدعا
بهسوىآسمان،پىكارشمىرفت.روزىازروزها،
وقتىدركناركبوترانىكهبقبقوزنانمشغولخوردن
مىكرد، بلند دعا دست بودند، او ريختگى دانههاى
ناگهانديوانهاىبهاونزديكشدوبىهيچمقدمهاى
انداخت...آنروزچيزىدر بزرگى تُف او برروى
كوچه آن از ديگر او آن از پس شكست. او درون
او دانههاى از نيز كبوتران و نمىكند گذر حوالى و

بهرهاىندارند.
درنتيجهگسترشويروسبىاعتمادىدرمياننسلهاى
بزرگشدهدراقليمجنگ،امروزعامهاىمردمكمتر
شهروندىراصادقمىشمارند.اغلبگمانمىكنند
همهداعيههاودادخواهىهاتنهابراىدزدىوپركردن
كيسهاست.كافىاستتابرنامههاىيكىازشبكههاى
تلويزيونىافغانستانرافقطبراىيكروزدنبالكنيم
وبهرسانههاىاجتماعى-كهدرحقيقتبه»پوليگون«
بيفگنيم. نظرى شده- مبدل شخصيتها ترورگاه و
به نيكوكار انسانى هم بىاعتمادى، اينجغرافياى در
بندهى هم و مىشود پشيمان »ِكرده« از معروف قول
بىنصيب نيكوكاران دانهاى و نعمتآب از نيازمند،

ازسهدهه بيشتر هنر فرهاددريادرعرصه ازحضور
هنر به را عمرش از عمدهاى بخش او مىگذرد.
موسيقىاختصاصداد.اگردرعصردودچراغخوردن
قرارنداشت،حداقلرياضتىمعادلآنراكشيد.اونه
نيز را تعدادى كه شد آوازه بلند هنرمندى تنهاخود
تا باران گروه شكلگيرى دوره از بركشيد. خود با
در استعدادى راكه تعدادى تا اوتالشكرده امروز
موسيقىدارندحمايتكند.اينتالشهاحاالتنهادر
عرصهموسيقىشكلنگرفته.درچهاردهسالگذشته
ظاهر افغانستان براى جديد چهرهاى با دريا فرهاد
شدهاست.اوهمسفيرحسننيتسازمانمللمتحد
استوهمفعالمدنىوهممبارزبراىاحقاقحقوق
با مبارزه براى كارى مىكند تالش حتا او كودكان.
دريا آواز كه همچنانى كند. افغانستان در سرطان
همه را او موسيقى هنر كه همچنانى است، همهپسند
نيز او فعاليتهاىخيرخواهانهومدنى دوستدارند،
سروصداىزيادىايجادكردهاست.حداقليكسال
گذشتهحضورمدنىدريادرافغانستانبيشتربرحضور
كرده تالش مصاحبه اين است. چربيده هنرىاش
افغانستان در را دريا فرهاد فعاليتهاى ديگر ابعاد تا

واشكافىكند.
يك هنرمند، يك تنها ديگر دريا فرهاد 8صبح:
بر افزون او حاال نيست. موزيسين و آوازخوان
است. نيت حسن سفير است. مدنى فعال يك اين،
دست. اين از كارهايى و مىكند خيريه فعاليتهاى
آيايكى نمىكنند؟ بايكديگرتصادم اينهمهكار

برديگرىنخواهدچربيد؟
دریا:شهرتومحبوبيتمثليكدرختپرشاخو
برگاست.ايندرختوقتىارزشداردكهياميوه
بدهدوياخستهاىراسايبانىشود.شهرتوقتىبزرگ
شد،بالىجانآدممىشود.اماآدمهوشيارازشهرت
خودبراىگرسنهنان،براىخستهسايبانوبراىكور
عصامىسازد.موسيقىمنزلمننيست؛راهمناست.
ودراينراه،دركنارموسيقىبهكاركردهاىديگرى
نيزنيازدارمتاخودموزندگىامرامعنىگستردهترى
و نام و شهرت مديريت به قادر زمانىكه تا ببخشم.
ديگرى بر يكى دارم يقين باشم، خود محبوبيت

نخواهدچربيد!
ازكودكان بينالمللىحمايت بهعنوانسفير 8صبح:
جهانى موسسه با شما همكارى نوعيت افغانستان،
برابر در تعهداتى چه است؛ چگونه اطفال« »حمايه

همديگرداريد؟
گسترش و دادخواهى ما، ميان جانمايهعهد دریا:
شايد كه كارى است؛ كودكان حقوق براى آگاهى
تاثيرگذارى چهرههاى از ديگران، از بهتر و بيشتَر
سفير بهعنوان من همكاري باشد. ساخته ما چون
از خارج و روشن و صاف خيلى موسسه، اين
بگويمكه افتخارمىتوانم با دغدغههاىمادىاست.
دستمزد هيچگونه موسسه اين براى كارم مقابل در
ملل سازمان با من كار چنانكه نمىگيرم. معاشى و
عنوانى هيچ به هرگز و بود آگاهى و دادخواهى نيز
درهيچيكازايندوموسسهيادشدهامتيازاتىمادى
نداشتهام!خوشبختانهتعهدمنوموسسهحمايهاطفال
گرانسنگ ارزشهاى بنياد بر همديگر، برابر در

انسانى،رضاكارانهوخيرخواهانهاستواراست!
بپردازيد، كودكان به بيشتر كه صورتى در 8صبح: 
چىاولويتهارادرنظرگرفتهايد؛نخستينبرنامهشما
براىاطفالچىاستوباچىميكانيزمىفعاليتهاى

خودبراىكودكانراتنظيمخواهيدكرد؟
دريا:بهصورتعملىوملموس،بيشتربرتعليموتربيه

فرهاد دریا:

موسیقی

راه من است
منزل من نیست

 مصاحبه کننده: فریدون آژند

 گفتگوی ویژه با فرهاد دریا
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طالبان رسید. او برای دو سال این خبر را پنهان نگهداشت 
تا به این موقف برسد. منصور در همان آغاز با انتقادات 
شدیدی از سوی بعضی از اطرافیانش مواجه شد زیرا او 

توانست با فشار پاکستان به این موقف دست یابد.
مال منصور را بعضی از طالبان جاسوس پاکستان می دانند. 
از  یکی  رهبر  و  او  اصلی  رقیب  داداهلل،  منصور  مال 
می شود  گفته  شد.  کشته  اخیرا  طالبان  تندرو  شاخه های 
هواداران  سوی  از  منصور  مال  باالی  دسامبر  دوم  حمله 
است  حاکی  گزارش ها  بود.  شده  راه اندازی  داداهلل  مال 
رهبری  سرپرست  به عنوان  آخند زاده،  هبت اهلل  شیخ  که 
طالبان نامزد می گردد؛ در حالی که خبرهای ضدونقیضی 
در باره مرگ رهبری این گروه وجود دارد. حاال، نه تنها 
مال منصور و یا جانشینش با چالش های زیادی مواجه اند، 
بلکه رقبای سرسخت سیاسی مخالف شان نیز مخالف هر 
رهبری  سر  بر  اختالف  هستند.  صلح  گفتگوهای  گونه 
پشتون  قبال  بین  که  تجربه هایی  به  و  نظر  طالبان،  گروه 

موجود است، این جنگ می تواند سال ها دوام کند.

تاجیك حمایت کرد و به زودي پشیمان گردید. در هر 
جهانی  رقباي  سوي  از  افغانستان  دولتمردان  مرحله  سه 
روسیه یاري نشدند و در فرجام در برابر دو جبهه شمال و 

جنوب قرار گرفتند و از صحنه کنار زده شدند.
اگر دولت افغانستان به رهبري اشرف غني و عبداهلل چنین 
اندیشه را در سر داشته باشد، کافي است به تاریخ مراجعه 
کنند و به اصالح فکر خویش بپردازند. در صورت وقوع 
افغانستان زیان می بیند و  یاد شده،  از احتماالت  هر یکي 
پاکستان بهره مند مي گردد، از این رو چاره آن است که 
به خود  را  تروریست پروري  اندیشه  افغانستان هم  دولت 
راه ندهد و هم زمینه ساز چنین امري براي دیگران نباشد.

این هرج و مرج ها قربانی های زیادی را به دنبال دارد. اولین 
قربانی  کابل است، زیرا دولت افغانستان به تدریج ضعیف 
پیاده  نا امن  مناطق  در  را  برنامه هایش  نمی  تواند  و  شده 
سازد. این در حالی است پس از سقوط مناطق روستایی 
به دست طالبان، از اعتبار دولت افغانستان کاسته می شود. 
کابل آرزو داشت که حمایت ها برای گفتگو با طالبان را 
به دست  اسالم آباد  در  آسیا  قلب  منطقه ای  کنفرانس  در 
در  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی،  هم چنان،  آورد. 
سخنرانی خود از پاکستان انتقاد کرد و این کشور را متهم 
کرد که به صورت جدی در قسمت طالبان کار نمی کند. 
موضوع  طالبان،  درون  در  فاصله ها  روند  افزایش  اما، 
به  می سازد.  بعید  زودی ها  این  به  را  صلح  گفتگوهای 
هرات  والیت  در  اسوشیتیدپرس،  خبرگزاری  گزارش 
در حدود 100 شورشی در جنگ بین دو شاخه از گروه 
طالبان به رهبری مال اختر منصور و شاخه مال رسول کشته 

شدند. 
استخباراتی  سرویس  برای  وضعیت  دیگر  سوی  از 
باالی  حمله  زیرا  است،  شده  شرم آور  نیز  پاکستان 
مالمنصور در خاک پاکستان و در منطقه کویته صورت 
گرفته، جایی که تعداد زیادی از رهبران پاکستان در آنجا 
زندگی می کنند. امریکا و ناتو نسبت به کابل در انتقاد از 
پاکستان احتیاط بیشتر را اختیار کرده اند. اما آن ها به طور 
تروریستی  گروه های  فعالیت های  افزایش  از  فزاینده ای 
تصمیم  آن ها  حاال  می کنند.  نگرانی  ابراز  افغانستان  در 
برای  را  خود  نیروهای  از  کوچکی  شمار  تا  گرفته اند 

دوسال دیگر در افغانستان باقی بگذارند. 
متحمل  افغانستان  مردم  را  قربانی  بیشترین  میان  این  در 
بر  طالبان  گروه  بین  جنگ  که  حالی  در  می شوند. 
و  مخدر  مواد  تجارت  افزایش  سبب  قلمرو شان  سر 
ناهنجاری های زیادی در داخل کشور می گردد، افغانستان 
نیز با چالش هایی از قبیل طالبان و گروه تروریستی داعش 
امنیتی  نیروهای  پیشرفت   از  مواجه است که در مواردی 
ممکن  حال  این  با  می کند.  جلوگیری  افغانستان  دولت 
باقی بماند. چگونه  بازیگر اصلی  به عنوان  است پاکستان 
ارتش این کشور با طالبان شکست خورده و رهبری شان 
درباره  دیگر  بار  اسالم آباد  اگر  کرد؟  خواهد  برخورد 
انتقاد  سبب  کار  این   کند  مداخله  طالبان  جانشین  تعیین 

بیشتر از سوی هر دو؛ کابل و شورشیان خواهد شد.
تهدیدی  طالبان  ندهد،  انجام  کاری  اسالم آباد  اگر  اما 
باقی  طوالنی  مدت  یك  برای  کشور  این  خود  برای 
خود  امنیت  انداختن  مخاطره  به  سبب  و  ماند  خواهد 
پاکستان خواهد شد. ممکن است پاکستان ضرب االجلی 
در  تعیین کند که خانه های راحت خود  طالبان  برای  را 
کویته و پشاور را ترک کرده و به خانه خود برگردند که 
این اولتیماتوم فشار زیادی را بر طالبان وارد خواهد کرد. 
است  وضعیت  دقیق  بررسی  و  تحلیل  نیازمند  نیز  کابل 
باید  این کشور  دارد،  پیش  در  انتخاب های محدودی  و 
پاکستان را کمك کند تا تصمیم درست بگیرد و بیش از 
این وقت را هدر ندهد. با این همه، جواب پرسش هایی 
را که افغانستان با آن روبه رو می باشد به آسانی  نمی توان 

دریافت.

کندز  شهر  سقوط  چون  افغانستان  در  اخیر  حوادث 
به دست طالبان، ظهور گروهك تروریستی داعش، مختل 
طالبان،  و  افغانستان  دولت  بین  صلح  گفتگوهای  شدن 
بر  طالب  شورشیان  بین  جنگ  مالی،  بحران های  ادامه 
هرج و مرج  تشدید  سبب  می تواند  رهبری،  انتخاب  سر 
شود.  طالبان  گروه  ذات البینی  جنگ  و  افغانستان  در 
طالبان با انتشار فایل صوتی در پنجم دسامبر ادعا کردند 
حالی  در  است،  نشده  کشته  منصور  مال  رهبرشان  که 
در  طالبان  جدید  رهبری  کرد  ادعا  افغانستان  دولت  که 
درگیری میان این  گروه در کویته کشته است. اما تا هنوز 

روشن نیست که رهبر طالبان زخمی شده یا مرده است. 
امر  یك  طالبان  سوی  از  کافی  اطالعات  نکردن  ارایه 
معمول است زیرا این گروه با پنهان کاری های خود تالش 
می کند تا افزایش تقسیمات و جنگ های خونین داخلی 
با آن دست وپنجه نرم می کنند پنهان نگه  بین شان را که 
دارند. مال منصور در ماه جوالی سال جاری بعد از آن که 
خبر مرگ مال عمر رهبر طالبان منتشر گردید، به رهبری 

احتمال چهارم
دولت افغانستان براي کشاندن دامنه جنگ به آسیاي میانه 
با گروه های  افغانستان  به سخن دیگر دولت  ببندد.  کمر 
میانه  آسیای  به  جنگ  دامنه  کشاندن  برای  تروریستی 
حیات  طول  در  معاصر  افغانستان  شود.  همدست  پنهانی 
بر  میانه  آسیاي  به  درازي  دست  پي  در  بار  سه  خویش 
آمد؛ بار نخست توسط امیر امان اهلل خان که آن امیر در 
نیروي  بخارا  پادشاه  آخرین  خان،  عالم  سید  پشتیباني 
خان  حبیب اهلل  امیر  زمان  در  دوم،  بار  فرستاد.  عسکري 
دشمني  اعالم  انگلیس  و  روس  با  امیر  آن  که  کلکاني 
جنگجویان  از  که  بود،  رباني  استاد  این  سوم،  بار  کرد. 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

چنین روایت کنند از روزگاران ماضی 
بر  فعلی  سلطان  از  قبل  سلطانی  که 
اورنگ شاهی جابلقا تکیه فرموده بود 
که او را سلطان کرزی گفتندی و او 
مردی بغایت بخشنده و مهربان ببود. او 
چنان بخشنده بود که پول های اهدایی 
بالد دیگر را که برای آبادانی مملکت 
و  دوستان  به  را  همه  بودند  فرستاده 
بخشید.  درباریان  و  خاصان  و  رفیقان 
او را گفتند که چرا چنین کنی بگفت : 
چراغی که به خانه روا باشد به مسجد 
حرام است. تا خانه خویشتن را نسازیم 
شد.  خواهد  آباد  ملك  خانه  کجا 
بگفت  گویند.  اختالس  این  به  گفتند 
به  کرده اند.  ترجمه  اندر  عظیم  غلط 
که  خرسندم  من  و  گویند  ابتکار  این 
او  ابتکار اند.  »اکسپرت«  من  درباریان 
را عادت بودی که هرکه را هویت تازه 
بخشیدی. باری تروریستان را برادران 
خویش خواند. گفتند از بهر چی این 
قاتالن را برادر گویی. گفت مگر شما 
برادر بد ندارید. خوب این ها برادران 
تروریست اند.  کمی  ولی  هستند  من 
من نمی توانم به خاطر تروریست بودن 
آنان ایشان را از برادری خویش ساقط 
کنم. باری یکی از سفرای خارجی را 
که اخضر ابراهیمی یا لخضر ابراهیمی 
یا لخشك ابراهیمی یا چیزی شبیه این 
افتخاری  جابلقایی  هویت  گفتندی 
به  من  که  زد  فریاد  سفیر  آن  بداد. 
نشاید  مرا  قانعم  خویش  فعلی  هویت 
لبخندی  کرزی  سلطان  دیگر.  هویت 
بر  ایتالیایی  مونالیزای  همچون  ملیح 
گفت  و  فرمود  جاری  خویش  لبان 
تو هنوز گرمی و نمی دانی که هویت 
و  داری.  هم  دوست  بسیار  را  جدید 
دهانش  سخن  این  هیبت  از  سفیر  آن 
باری  نشدی.  راست  دیگر  و  کج شد 
هم چنان ملت آن طرف مرز را بگفت 
آنان  است.  جابلقایی  هویت تان  که 
جابلسایی  ما  نگو  دروغ  زدند.  فریاد 
فریاد  خوشیم.  هویت  بدین  و  هستیم 
فرتوت  پیرمرد  دل  نباشد  درست  زد 
افتاده ای را شکست. اگر  از قدرت  و 
و  کنید  لطف  می خواهید  مرا  خاطر 
ملت  بگویید.  جابلقایی  را  خویشتن 
فریاد زدند : حتی اگر کاله پوست بره 
از هویت  ما  نیز آتش زنی  خویش را 
دلش  سلطان  پس  نگذریم.  خویش 
دیگر جمع  پتره ها  تمام  با  و  بشکست 

نمی شود. 

روایت آن سلطان که هویت 
زورکی دادی 

جنگ طالبان 
بر سر رهبری 

 برگردان : ضیا صادق
 نویسنده: احمد رشید

 منبع: فایننشیل تایمز 

سياست تروریست پروري 
و آینده افغانستان

ادامه از صفحه 4
اگر دولت افغانستان 

به رهبري اشرف غني و 
عبداهلل چنين انديشه 

را در سر داشته باشد، 
كافي است به تاريخ 

مراجعه كنند و به اصالح 
فكر خويش بپردازند. 

در صورت وقوع هر يكي 
از احتماالت ياد شده، 

افغانستان زيان می بيند و 
پاكستان بهره مند مي گردد، 

از اين رو چاره آن است 
كه دولت افغانستان هم 

انديشه تروريست پروري 
را به خود راه ندهد و هم 

زمينه ساز چنين امري براي 
ديگران نباشد.
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موشک  جمعه  روز  کستان  پا فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
هسته ای  کالهک   حمل  به  قادر  که   را  خود  بالستیک 
گفت  کستان  کرد. از سوی دیگر، ارتش پا می باشد آزمایش 
داد.  خواهد  ادامه  هندوستان  با  را  بلند  سطح  در  گفتگوها 
که  دیگر  آزمایش  چندین  راستای  در  موشک  این  آزمایش 
صورت  این سو  به   1998 سال  از  کستان  پا و  هند  توسط 

می گیرد، انجام یافته است.
به  زمین  بالستیک  موشک  »آن ها  گفت:  کستان  پا ارتش 
کرده اند. این  زمین، موسوم به شاهین سوم را موفقانه آزمایش 
به  آن  برد  و  بوده  هسته ای  کالهک  حمل  به  قادر  موشک 

کیلومتر می رسد.  2750
موشک  این  »آزمایش  گفت:  بیانیه ای  در  کستان  پا ارتش 
گرفت.«  رییس  به صورت موفقانه در دریای عرب صورت 
کستان، جنرال مظهر جمیل  بخش برنامه های استراتژیک پا
کشورش  دانشمندان  و  انجنیران  تمام  به  را  دست آورد  این 
به  خواند.«  مهم  و  عطف  نقطه  را»  آن  و  گفت  تبریک 
کستان را بلند  گفته او این آزمایش، مکمل قدرت دفاعی پا

خواهد برد.
کستان به همگرایی مشترک و صلح آمیز  کرد »پا کید  جمیل تا
کشور سبب  این  برنامه هسته ای  و  باورمند است  در منطقه 

پس از رد درخواست عراق از سوی ترکیه، این  کشور با مراجعه 
به شورای امنیت سازمان ملل، خواستار خروج نیروهای ترکیه 
گردید. ترکیه در سیزدهم قوس اظهار داشت  از قلمرو این کشور 
برای  این کشور  نظامی  نیروهای  از  نفره   130 گروه  یک  که 

کرد و ارد شمال عراق شده اند. آموزش نیروهای پیش مرگه 
گروه نظامی در منطقه »بشیقه« در  به گفته مقامات ترک، این 

گردیده است. حوالی موصل عراق مستقر 
که  که شهر موصل اولین شهر عراق بود  الزم به یادآوری است 
که  کنترول نیروهای داعش درآمد  گذشته 201٤، به  در سال 

کنترول این نیروها قرار دارد. تا کنون در 
یک هفته پس از ورود نیروهای نظامی ترکیه به موصل، سفیر 

گروه مشترکی از اپوزیسیون مسلح و سیاسی سوریه قرار است 
ماه آینده میالدی با دولت بشار اسد رییس جمهوری سوریه 
با  که  نشستی  رییس  را  مطلب  این  کنند.  گفتگو  و  دیدار 
عربستان  میزبانی  به  سوریه  اپوزیسیون  های  گروه  شرکت 
کرد. این نشست با  سعودی برگزار شد، در روز جمعه اعالم 
هدف یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به حدود پنج 

سال جنگ داخلی سوریه برگزار خواهد شد.
گروه های  و  اپوزیسیون  احزاب  عضو  صد  یک  از  بیش 
که برای براندازی دولت بشار اسد جنگ می کنند،  شورشی 
آماده  اسد،  دولت  با  صلح  کرات  مذا برای  کردند  توافق 
هم چنین  و  النصره،  جبهه  داعش،  نشست  این  در  شوند. 
که بخش های وسیعی از شمال  کردی  گروه اصلی نیروهای 

کنترول دارند، حاضر نبودند. سوریه را در 
احرار  مسلح  قدرتمند  گروه  اعتراضات  رویترز،  گزارش  به 
الشام، در ساعت های پایانی نشست بر جلسه سایه افکند. 
گفت در اعتراض به اعطای نقش  احرار الشام در بیانیه ای 
مهمی به »هیات هماهنگی ملی برای تغییرات دموکراتیک« 
از  است،  دمشق  در  مستقر  اپوزیسیون  گروه  یک  عمدتا  که 
گفته احرار الشام، این  نشست ریاض خارج شده است. به 

گروه بیشتر به بشار اسد نزدیک است.

دو  و  من  بود.  مانده  شام  شش  ساعت  به  دقیقه  ده  از  کم تر 
رفتیم  اتاقی  داخل  محمد آصف  و  فیض  فرهاد  کتر  دا دوستم 
طریق  از  هرات  در  برادرم  با  بود.  خیابان  به  رو  پنجره اش  که 
گفتگوی نوشتاری داشتم، به ساعت موبایلم نگاهی  فیسبوک 
کند  که تلویزیون را روشن  انداخته و از محمد آصف خواستم 
که به یکباره اتاق  کنیم  تا خبرهای ساعت شش عصر را تماشا 
کی فضای  روشن تر از آن چه بود شد و صدای مهیب و وحشتنا
و  دور  از  بالفاصله صدای شکستن شیشه ها  و  کرد  پر  را  اتاق 

گوش مان رسید. نزدیک به 
از جایم  من  انداخت،  زمین  به  را  نفرمان  هر سه  انفجار  موج 
دیدم  کردم،  نگاه  دوستم  دو  هر  طرف  که  همین  شدم.  بلند 

خون از سر و پیشانی هر دو نفر در حال سرازیر شدن است.
از آنجایی  که درب اتاق دقیقا روی سر من فرود آمد، شیشه ها و 

چره های ناشی از این حادثه بر من چندان اثری نکرد.
همین  در  تنها  نه  حادثه  این  که  فهمیدیم  انفجار  شدت  از 
داده  رخ  نشسته ایم  ما  که  اتاقی  پنجره  پشت  بلکه  حوالی 

است. یعنی در فاصله  ی ده تا دوازده متری مان.
انفجار،  کردیم،  ترک  را  اتاق  نفر دوان دوان  بالفاصله هر سه 
بود.  کرده  گون  واژ را  بود  ساختمان  در  آنچه  هر  و  الماری ها 
روی  دوباره  محمد آصف  تا  شد  باعث  سراسیمگی مان 
زمین  به  اتاق  خروجی  درب  کنار  در  فروریخته  شیشه های 

گردد. بیفتد و شدت زخمش بیشتر 
به هر ترتیب از اتاق بیرون شدیم، به سمت طبقه باال رفتیم، 
که سه نفر دیگر از دوستان مان در آن جا بودند، دیدیم  جایی  
که آن ها نیز از پله ها دوان دوان به سمت پایین می آیند، وقتی 
سه  هر  صورت  و  سر  که  دیدم  کردم،  نگاه  صورت شان  به 

نفرشان خونین است.
کنار شیشه های  به سمت زیر زمینی ساختمان رفتیم، وقتی از 
هم  پی  شلیک  صدای  می گذشتیم،  پله ها  کنار  شکسته 
صدای  زمینی  زیر  در  کرد.  نگران  شدت  به  را  ما  گلوله ها 
که از شدت درد به خود  ناله های نگهبان نوجوانی را شنیدم 

می پیچید.
به سمت سرک  از ساختمان  که  گرفتیم  دسته جمعی تصمیم 
پله های  از  شدن  باال  محض  به  شویم،  خارج  شیرپور  اصلی 
»تهکوی« از آنجایی که سایه  مان حین عبور مشخص می  شد، 

و  هند  شد.«  خواهد  آسیا  جنوب  منطقه  در  ثبات  تحکیم 
کستان از زمان استقالل شان در سال 1997  تا هنوز سه بار  پا
گذشته  گست سال  با هم جنگیده اند. این تنش ها در ماه ا
کشمیر دیدن  کستانی از منطقه  که یک دیپلومات پا زمانی 
گرفت. وزیرخارجه هند روز چهار  می کرد، بار دیگر شدت 
کستانی اش سرتاج عزیز در  گذشته، با همتای پا شنبه هفته 

کرد. کنفرانس قلب آسیا دیدار  حاشیه 

عراق در سازمان ملل روز جمعه در نامه ای به »سامانتاپاور« 
سفیر امریکا در سازمان ملل، نگرانی دولت بغداد را از نقض 

قوانین بین المللی« توسط ترکیه ابراز داشت.
را  امنیت  شورای  ای  دوره  ریاست  حاضر  حال  در  امریکا 
خواسته  شورا  دوره ای  رییس  از  عراق  سفیر  دارد.  برعهده 
اعضای  اطالع  به  را  بغداد  دولت  اعتراضی  نامه  تا  است 
ارتش  نیروهای  ورود  عراق  دولت  برساند.  شورا  پانزده گانه 
دوره ای  رییس  می داند.  غیرقانونی  را  کشور  این  به  ترکیه 
عراق  به  خارجی  نیروهای  ورود  می گوید،  امنیت  شورای 
صورت  بغداد  در  مرکزی  دولت  موافقت  با  می بایست 

می گرفت.

که  شد  صادر  بیانیه ای  ریاض،  روزه  دو  نشست  پایان  در 
آغاز  زمان  در  را  قدرت  باید  اسد  بشار  است،  آمده  آن  در 
مدنی  حکومت  یک  هم چنین  و  کند  ترک  گذار،  دوره 
بر  بیانیه هم چنین  این  گیر تشکیل شود. در  فرا دموکراتیک 

کید شده است. حفظ ارکان حکومتی تا

این  که  نمی دانستیم  ما  افزایش می یافت.  صدای شلیک ها 
کسانی است. شاید مهاجمان، شاید  شلیک ها از سوی از چه 

پولیس و شاید هم نگهبانان دفاتر اطراف مان.
کردیم، بار سوم  دست کم سه بار قصد عبور از این ساحه را 
ساختمان  حیاط  صحن  داخل  به  را  خودمان  سرعت  به 
هم چنان  و  شرقی  سمت  دیوار  از  قسمتی  رساندیم. 
تن  دو  بود،  ریخته  فرو  ساختمان  سمت  همین  دروازه 
کنار  در  مسلح  فرد  یک  حضور  متوجه  دوستان مان  از 
ما  حضور  به  نسبت  مسلح  فرد  این  اما  شدند،  مخروبه ها 

کامال بی تفاوت بود.
سربازانی  سنگر  و  پناهگاه  آن جا  رفتیم،  جنوبی  دروازه  روبه 
دریچه  بودند،  رسیده  حادثه  محل  به  تازه  که  بود  شده 
که ما می خواهیم  گفتیم  کردیم و به سرباز  کوچک دروازه را باز 
بر آییم. دفعه نخست به دلیل شدت تیر اندازی اجازه نداد و 

گریختیم. ما دوباره به سمت زیر زمین 
که دفتر می تواند سنگر مناسبی هم برای پولیس  کردیم  حس 
که هر طور  گرفتیم  و هم برای مهاجمان باشد، این بار تصمیم 

شده از ساختمان بیرون برویم.
را  کنارمان  و  گوشه  از  افراد  گفتگوی  و  سروصدا  این بار 
باز هم حدس  کسانی اند.  که چه   می شنیدیم، نمی دانستیم 
که  می رسید  به نظر  بیشتر  می گرفت،  قوت  گمان های  مان  و 
مهاجمان در حال تقسیم وظایف بودند. حداقل یک چیز را 

گفت: »از خود هستم« که می  خودم شنیدم 
خون ریزی از سر و صورت دو - سه نفر از همراهان مان شدت 
صحن  به  دوباره  بودند،  شده  حال  کم  تقریبا  و  بود  گرفته 
گفتیم  کرده و به سربازان پولیس  حیاط  آمدیم و دریچه را باز 
از  خروج  اجازه  آن ها  بار  این  داریم.  زیادی  زخمی های  که 

دروازه را دادند.
دویدیم،  ساختمان  درب  روبه روی  در  کوچه ای  سمت  به 
کروال روبه رو شدیم، از او  بعد از دو – سه دقیقه با یک موتر 
برساند،  ایمرجنسی  شفاخانه  به  را  ما  زخمی  ها  تا  خواستیم 
برای  که  است  ژورنالیست هایی  از  موتر  که  گفت  راننده 
کاری  چنین  اجازه  و  آمده اند  این جا  به  حادثه  پوشش 
ندارد، با اندکی پیاده روی به موتر دیگری رسیدیم، او ما را 
تحت  زخمی های مان  و  داد  انتقال  ایمرجنسی  شفاخانه  به 

گرفتند. تداوی قرار 
صدای  که  رسید  خبر  ما  به  بعد  لحظاتی 
که  شلیک های پی  هم از داخل ساختمانی 
شدیم  خارج  آن جا  از  پیش  لحظه  چند  ما 

شنیده می شود.
واقعی  ابعاد  رفتیم،  حادثه  محل  به  صبح 
حادثه برای ما صبح مشخص شد، هیچ چیز 
بودند،  شکسته  دیوارها  بود،  نمانده  سالم 
همه  تقریبا  و  تلویزیون ها  کمپیوترها،  میزها، 

چیز...
با  رفتیم  ساختمان  سوم  طبقه  به  وقتی 
پوچک های زیادی از مرمی ها مواجه شدیم 
که  نمی دانیم  ما  بود،  ساختمان  داخل  که 
کدام شان  مهاجمان،  یا  دولتی  نیروهای 

داخل ساختمان آمده بودند. 
کنون  گذشته، اما تا  حاال دو شب از حادثه 
نتوانستیم  را  لحظات  آن  و  انفجار  صدای 
که  فهمیدیم  خوب  حاال  کنیم،  فراموش 
روحیه   که  است  آسیبی  زخم ها،  از  عمیق تر 
یا  که  انسان هایی  به ویژه  می بینند،  آدم ها 
و  بازرگان  هم  یا  و  کتر  دا یا  باشند،  خبرنگار 

تجارت پیشه.
کارشان نه با تفنگ است و نه  این  افراد سر و 

عالقه مند جنگ اند.

کرد پاکستان موشک بالستیک را آزمایش 

کرد عراق از ترکیه به شورای امنیت شکایت 

گفتگو با بشار اسد ژیم سوریه برای  آمادگی مخالفان ر

روایت شب حادثه
چشم دید خبرنگار 8صبح

  وحید پیمان
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(1) بهبود سیستم هاى آبیارى سنتى و ترویج سیستم هاى مناسب مدرن
(2) پیشبرد کار ایجاد سیستم راه آهن ملى براى افغانستان (بر اساس سفارشات پالن راه آهن ملى افغانستان)

(3) احداث زیرساخت هاى فرعى (سرکها و راه هاى مواصالتى) در اطراف دهلیزهاى منابع براى انتقال مواد معدنى
(4) ایجاد "مرکز واحد خدمات عامه" مجهز با سیستم هاى منسجم کمپیوترى براى خدمات ادارى تجارت و سرمایه گذارى
(5) کاهش هزینه و افزایش زمینه دسترسى به منابع مالى با گسترش تضمین هاى بانکى، افزایش قرضه هاى کوچک و تطبیق 

شرایط قرارداد هاى قرضه
(6) ایجاد یک استراتیژى براى پارکهاى صنعتى که بازتاب دهنده ضرورتها و پیشنهادهاى سکتور خصوصى باشد

(7) تصویب عاجل قانون انرژى برق، ایجاد اداره مستقل تنظیم انرژى و تطبیق پالیسى هاى حمایت از 
سرمایه گذارى سکتور خصوصى در بخش سکتور انرژى

(8) عصرى سازى زیرساخت ها و تجهیزات نهادهاى تعلیمات تخنیکى و مسلکى براى 
تعلیم دو صد هزار شاگرد با توجه به نیازهاى بازار

(9) حفاظت از سرمایه گذاران و تشویق سرمایه گذارى (بهبود تطبیق قرارداد ها، 
حل منازعات، حل و فصل ورشکستگى)  

(10) تدوین پالیسى ملى و چارچوب حقوقى و مقرراتى براى مشارکت 
(PPP) سکتور خصوصى و عامه

(11) ایجاد راه ترانزیتى بدیل از طریق آسیاى میانه (در کنار پروژه 
پیشنهادى احداث خط لوله گاز آسیاى میانه)

یک برنامه استراتیژیک اداره حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان

با آمدن حکومت نو در سال 2014، نمایندگان سکتور خصوصى در کابل گردهم آمده و اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات را 
شناسایى نمودند. این اولویت ها به حکومت وحدت ملى و همکاران بین المللى آن در کنفرانس لندن 2014 رسمًا پیشکش گردید.

اولویت ها براى اصالحات مشخص، واقع بینانه و قابل اندازه گیرى بوده که در مدت سه تا پنج سال آینده قابل تطبیق میباشند که فهرست 
فشرده آن از قرار ذیل است:

اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات

سکتور خصوصى گفتار و تعهدات حکومت وحدت ملى و 
آنچه را این حـکومت عمًال در تطبیق اصالحات پیشنهادى 

ما انجام مى دهد به دقت پى گیرى مى کند. بنابراین ما 
براى عملى شدن این اولویت ها براى اصالحات به 

کمک و همکارى پایدار  شما نیاز داریم.

براى معلومات بیشتر به ویبسایت و صفحات 
شبکه هاى اجتماعى ما مراجعه فرمایید.
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