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مینه
نوازنده ی سه رشته ای 

کمبل: جان 

نیاز داریم سال ها در افغانستان بمانیم

امضای قرارداد دو پروژه جاده سازی 
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احمدضیا مسعود:

با پروسه صلح خود را بازی می دهیم
3

3

رگ راه شمال  وم توجه به امنیت بز لز
کابل  گذشته مرکز ثقل جنگ در جنوب بود و مردم  در چهارده سال 
بغالن،  به  جنگ  که  حاال  نمی کردند.  احساس  چندان  را  نبرد  اثرات 
کابل  مردم  روزمره  زندگی  در  آن  اثرات  رسیده،  بدخشان  و  کندز 
کابل-  شاهراه  در  طالبان  استقرار  از  این که  برای  است.  محسوس 
مزارشریف جلوگیری شود، باید حکومت به هر اقدام ممکن و مشروع 
دند  و  شهاب الدین  دند  بازپس گیری  برای  که  عملیاتی  بزند.  دست 
که به تعویق افتاده است.  غوری برنامه ریزی شده بود به نظر می رسد 
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که  که عملیات  نظامی در دند غوری و دند شهاب الدین، آغاز شده است و پیشرفتی  نزدیک به دو هفته است 
کابل و  کنار این که باعث سرکوب طالبان نشده، بل برق  انتظار می رفت، صورت نگرفته است. این عملیات ها، در 
کابل را استفاده از جنراتورها، بیشتر از پیش آلوده و چشم سوز ساخته  کرده و هوای  کابل- بغالن را قطع  مسیر راه 

کرده اند، هنوز نتیجه نداده است. که نهادهای امنیتی در بغالن هزینه  است. نیرو، بودجه و تلفاتی 

4

کشورهای اروپایی  یر خارجه با سفرای  دیدار وز
ربانی،  صالح الدین  کابل:  8صبح، 
کشورهای  با سفرای  امور خارجه  وزیر 
آلمان،  فرانسه،  بریتانیا،  ایتالیا، 
چک،  بلجیم،  دانمارک،  سویدن، 
اتحادیه  نماینده  معاون  هالند،  فنلند، 
کشورهای  شارژدافیرهای  و  اروپا 
نماینده  همچنین  و  ناروی  و  رومانیا 
افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  پولیس 

کرد. گفتگو  دیدار و 
با  خارجه  امور  وزیر  دیدار  این  در 
منظور  به  جدید  تالش های  به  اشاره 
کشور،  در  صلح  گفتگوهای  آغاز 

که انتظار می رود تا زمان آغاز  می گوید 
آینده  هفته  نشست  در  گفتگوها  این 
کابل،  در  چهارجانبه  هماهنگی  گروه 

مشخص شود.

مورد  در  همچنان  ربانی  صالح الدین 
کشورهای  در  افغانستان  پناهندگان 
»افغانستان  است:  گفته  اروپایی 
نشست های  از  پیش  می خواهد 
کشورهای اروپایی  بروکسل و وارسا، به 

به یک تفاهم جامع دست یابد.«
افغانستان  که  افزود  خارجه  امور  وزیر 
اروپایی  کشورهای  حمایت  خواهان 
در  افغانستان  دولت  برنامه های  از 
و  مهاجرت ها  از  جلوگیری  راستای 
که داوطالبانه  سامان دهی امور افرادی 

کشور بر می گردند، می باشد. به 

ACKUشمال شرق این روزها چه می کشد؟



زنگ اول


هفته  پیش  لوی درستیز  معاون  مراد،  مراد علی  جنرال 
نیروهای ارتش دند غوری،  تا دو روز دیگر  گفت که 
دند شهاب الدین و روستاهای بغالن مرکزی را از وجود 
پایه های  ترمیم  برای  زمینه  و  می کنند  تصفیه  طالبان 
ده  حاال  می شود.  فراهم  برق،  انتقال  واژگون شده ی 
به  قدم  یک  کشور  امنیتی  نیروهای  اما  می گذرد  روز 
داخل دند غوری پیشروی نکرده اند. به نظر می رسد که 
عملیات های خرد و کوچک نیروهای امنیتی نتیجه قاطع 

نداشته است. 
یک  دفاع  وزارت  که  بود  پیدا  مراد  جنرال  سخنان  از 
پاک سازی  برای  را  گسترده  و  بزرگ  نسبتا  عملیات 
دند غوری و دند شهاب الدین برنامه ریزی کرده و قرار 
کند.  اداره  و  سوق  را  عملیات  این  مراد  آقای  که  بود 
جرات  مراد  جنرال  نمی شد،  برنامه ریزی  عملیات  اگر 
نمی کرد بگوید که دند غوری و دند شهاب الدین تا دو 
مراد  جنرال  حال حاضر  در  می شود.  تصفیه  دیگر  روز 
به سر می برد. چنین می نماید که عملیاتی که  در کابل 
وزارت دفاع ملی برنامه ریزی کرده بود، اجرا نشد و به 

تعویق افتاد. 
توضیح  عمومی  افکار  به  مورد  این  در  باید  حکومت 
برای پاک سازی  بدهد. اگر عملیات بزرگ و گسترده 
دند شهاب الدین و دند غوری برنامه ریزی نشده بود، چرا 
معاون لوی درستیز به خودش حق داد که به مردم کابل 
وعده بدهد که تا دو روز برق دوباره خانه های آنان را 
حرف  گاهی  هیچ  ارشد  جنرال  یک  می کند؟  روشن 
هوایی نمی زند. یک جنرال ارشد، هر قدر هم که ناشی 
باشد، طوری سخن نمی گوید که فردا دوست و دشمن 
برای  برنامه ای  دفاع  وزارت  حتما  کنند.  مسخره  را  او 
عملیات داشته است و مهم ترین قرینه ای که این گمانه 
را به یقین بدل می کند، همین اظهارات جنرال مراد است 
که گفته بود تا دو روز دیگر دند غوری و شهاب الدین 
چنین  اما  بر می گردد.  کابل  به  برق  و  می شود  تصفیه 
می نماید که جنرال مراد دوباره به مرکز فراخوانده شده 

و عملیات برنامه ریزی شده به تعویق افتاده است. 
دلیل  چه  به  که  بگوید  عمومی  افکار  به  باید  حکومت 
دند   بازپس گیری  برای  شده  برنامه ریزی  عملیات 
است.  انداخته  تاخیر  به  غوری  دند  و  شهاب الدین 
عملیات  برنامه ریزی  در  آیا  است،  منابع  کمبود  آیا 
نیروهای در قول  یا سطح اکمال  مشکل وجود داشت، 
از  باید  که  تقویتی   قوای  و  آن  لوا های  شمال،  اردوی 
می کند؟  ایجاب  که  نیست  اندازه ای  به  می رفت  مرکز 
عملیات های نظامی زیر نظر مشاوران بین المللی مربوط 
به پیمان ناتو برنامه ریزی می شود. آیا ناتو در برنامه ریزی 
هیچ  یا  است؟  داده  تشخیص  عیب  و  نقص  عملیات 
وحدت  حکومت  از  بخشی  و  نیست  مسایل  این  کدام 
به دالیل سیاسی نمی خواهد در دند غوری و دند  ملی 

شهاب الدین عملیات شود. 
دند  در  عملیات  راه اندازی  تاخیر  برای  حکومت  شاید 
غوری و دند شهاب الدین دالیل موجه داشته باشد، اما 
رییس  یا  رییس جمهور  زبان  از  دالیل  این  زمانی که  تا 
را  عمومی  اذهان  شایعه  نرسد،  مردم  اطالع  به  اجرایی 
عمومی  افکار  وقتی  که  می دانند  همه  می کند.  شکار 
شکار شایعه شد، در قدم اول حاکمیت و دولت مردان 
آسیب می بینند. مشروعیت کارکردی حکومت وحدت 
است.  دیده  صدمه  شدیدا  کابل  شدن  تاریک  با  ملی 
وقتی از مردم کوچه و بازار سوال کنید، تقریبا اکثریت 
صالحیت  واجد  را  عبداهلل  داکتر  و  غنی  رییس جمهور 
اذهان  وضعیتی  چنین  این  در  نمی دانند.  حکومتداری 

عامه شایعه را زود باور می کنند. 
اگر افکار عمومی باور کند که حکومت اراده ای برای 
تصفیه  دند غوری ندارد، مشروعیت کارکردی حکومت 
خیلی  این  و  می بیند  صدمه  حاال  از  بیشتر  ملی  وحدت 

خطرناک است.

چرا عملیات دند غوری
 به تعویق افتاد؟
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یازده سرباز اردوی ملی در یک حمله انتحاری شهید و زخمی شدند

رایزنی معاون دوم برای بیرون رفت از بن بست اصالحات انتخاباتی

تردد موترهای شیشه سیاه ممنوع می شود

سه مسافر ربوده شده آزاد شدند 

افغانستان در طبابت 
از متخصصان سریالنکا استفاده کند

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
حمله  یک  نتیجه  در  که  کرده 
انتحاری در والیت بلخ، یازده تن از 
سربازان اردوی ملی شهید و زخمی 

شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
و  هفت  ساعت  انتحارکننده  یک 
دوشنبه  صبح  دقیقه  پنج  و  چهل 
اردوی  قول  سربازان  حامل  کاستر 
نوآباد  منطقه  در  را  شاهین   209
ولسوالی دهدادی والیت بلخ هدف 
از  نتیجه آن سه تن  قرار داد که در 
ملی شهید و هشت  اردوی  سربازان 

تن دیگر زخمی شدند.
زخمیان  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
به  موقع  به  تروریستی  حمله  این 
 209 اردوی  قول  ساحوی  شفاخانه 
شاهین منتقل شده و وضعیت صحی 

زخمیان رضایت بخش است.
را  تروریستی  حمله  این  مسوولیت 

طالبان به عهده گرفته است.
اعالمیه   در  دفاع  وزارت  همچنین 

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
سرور  که  کرده  اعالم  جمهوری 
دانش معاون دوم ریاست جمهوری 
از  رفت  بیرون  منظور  به  رایزنی ها 
را  انتخاباتی  نظام  اصالح  بن بست 

آغاز کرده است.
سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
ریاست جمهوری، روز دوشنبه، 19 
دلو، در یک کنفرانس خبری گفت 
در  تا  دارد  تالش  دانش  آقای  که 
نهادهای مختلف،  اقشار و  با  مشوره 
نظام  اصالح  ادامه  برای  راه حقوقی 
آقای  دریابد.  کشور  انتخاباتی 
دوم  معاون  »شخص  گفت:  هاشمی 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
کابینه  اعضای  از  کشور،  جمهور 
موترهای  با  این  از  پس  تا  خواسته 
شیشه سیاه در داخل شهر کابل رفت 

و آمد نکنند. 
سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
می گوید  جمهوری،  ریاست  دفتر 
که رییس جمهور غنی این موضوع 
از آغاز جلسه  پیش  را روز یکشنبه 

اعضای شورای والیتی غزنی می گویند سه مسافر 
غزنی-  شهر  مسیر  در  قبل  سال  یک  حدود  که 
شده  ربوده  مسلح  افراد  توسط  جاغوری  ولسوالی 

بودند، آزاد شده اند.
خالقداد اکبری عضو شورای والیتی غزنی با تایید 
مسافر  »سه  است:  گفته  امریکا  به صدای  این خبر 
محلی  هنرمندان  از  یکی  شاداب  عارف  به شمول 
غزنی که حدود یک سال قبل در این والیت ربوده 

شده بودند، رها شده اند.«
عارف  غزنی،  والیتی  شورای  عضو  این  گفته  به 
شاداب با دو مسافر دیگر در بدل پول رها شده اند.

با  اکنون  آزادشده  افراد  که  گفت  اکبری  آقای 
و  می برند  سر  به  پاکستان  کویته  در  شان  خانواده 

قرار است به زودی عازم غزنی شوند.
آقای اکبری افزود که افراد مسلح غیرمسوول پنج 
تن را ربوده بودند که تا حاال از سرنوشت دو نفر 

دیگر خبری در دست نیست.
می کنند  تایید  نیز  غزنی  والیت  امنیتی  مسووالن 
چنگ  از  محلی  هنرمندان  از  شاداب  عارف  که 

ربایندگان آزاد شده است.
امنیه والیت  امنیت قوماندانی  اسداهلل شجاعی آمر 
و  کرد  تایید  را  شاداب  عارف  رهایی  نیز  غزنی 
خانواده اش  نزد  در  اکنون  شاداب  »عارف  گفت: 
است؛ اما یک هنرمند محلی دیگر که به نام دل شاد 
دست  در  خبری  کنون  تا  وی  سرنوشت  از  بود 

نیست.«
که  غزنی  والیت  در  حکومتی  دیگر  منبع  یک 
نخواست از او نامی برده شود، گفت که از جمله 
قتل  به  نفرشان  دو  و  نفر رها شده  مسافر، سه  پنج 

رسیده اند.
با دو  این منبع گفت: »عارف شاداب هنرمند ملی 
جاغوری  ولسوالی  باشندگان  که  دیگرش  همکار 

اند، در بدل 70 هزار دالر امریکایی رها شده اند.«
در  مسافر  سی  به  نزدیک  میالدی  گذشته  درسال 
شاهراه کابل – غزنی و همچنین مسیر جاغوری – 
غزنی ربوده شده بودند که شماری از آنان به قتل 

رسیده اند.
پولیس  امنیتی  پوسته  بیست  به  نزدیک  ایجاد  با 
محلی در مسیر شاهراه کابل – کندهار و غزنی – 
جغتو تا جاغوری اکنون آدم ربایی در این والیت 

کاهش یافته است.

جدید  سفیر  نجم الدین  طاهه  کابل:  8صبح، 
در  سریالنکا  دموکراتیک  سوسیالیست  جمهوری 
کابل، اعالم کرده که کشورش در عرصه طبابت 
پیشرفت خوبی کرده و افغانستان می تواند از تجربه 

این کشور در عرصه طبابت کارگیرد.
با  دیدارش  در  دوشنبه  روز  نجم الدین  آقای 
کشور،  خارجه  امور  وزیر  ربانی  صالح الدین 
از  می تواند  افغانستان  که  است  افزوده  همچنین 
استفاده  طبابت  متخصصان سریالنکایی در عرصه 

کند.
سفیر سریالنکا  عنوان  به  تازه  که  نجم الدین  طاهه 
در کابل مقرر شده است، می گوید که او در دوران 
ماموریت خود در کابل، برای گسترش روابط میان 

افغانستان و سریالنکا تالش خواهد کرد.
خواستار  نیز  ربانی  صالح الدین  همین حال،  در 
همکاری های  و  دیپلوماتیک  روابط  گسترش 

دوجانبه میان افغانستان و سریالنکا شده است. 

دیگر از کشته شدن سی و چهار تن 
از تروریستان در نتیجه عملیات های 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
خبر  گذشته  روز  شبانه  یک  جریان 

داده است.
این وزارت می گوید این عملیات ها 
که درمربوطات ولسوالی های دانگام 
کندهار،  میوند والیت  کنر،  والیت 
دهراوود والیت ارزگان، دندغوری 
قلعه  موسی  و  مارجه  بغالن،  والیت 
بود،  شده  راه اندازی  هلمند  والیت 
همچنین  و  زخمی  تن  سی  آن  در 

قسمت  همین  در  جمهوری  ریاست 
تمام  با  را  صحبت ها  و  فعالیت ها 
بیرون  و  داخل  در  مختلف  اقشار 
راه  یک  تا  کرده  شروع  حکومت 
منطقی، عملی و حقوقی را پیدا کند 
براساس  انتخاباتی  نظام  اصالح  تا 
صورت  افغانستان  مردم  خواست 

بگیرد.«
جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
تا  می رود  انتظار  که  کرد  تاکید 
اصالحات  روند  باره  دو  آغاز  برای 
پیدا  زودی  به  راه حقوقی  انتخاباتی 

شود.
رییس  تقنینی  فرمان های  رد  از  پس 

در  هم چنین  کرد.  مطرح  کابینه 
جلسه کابینه فیصله شده تا یونیفورم 
تمام محافظان اعضای کابینه و دیگر 
و  رنگ  یک  باید  برجسته،  رجال 
یک شکل باشد تا از جرایم جنایی 
جلوگیری شود. در این جلسه روی 
وسایط  از  استفاده  سو  ممنوعیت 

نقلیه دولتی نیز تاکید شده است.

بازداشت  دیگر  تروریست  چهار 
شده اند.

این  در  دفاع،  وزارت  گفته  به 
عملیات ها مقداری سالح و مهمات 
نیروهای  بدست  نیز  تروریستان 
افتاده و همچنین ده ها  امنیتی کشور 
و  کشف  مختلف النوع  ماین  حلقه 

خنثا شده  است.
وزارت دفاع می افزاید که در جریان 
سربازان  از  تن  سه  عملیات ها  این 
اردوی ملی نیز به شهادت رسیده اند.

مربوط  قوانین  مورد  در  جمهور 
نظام  اصالح  روند  انتخابات،  به 
کمیته  شد.  متوقف  عمال  انتخاباتی 
بررسی  منظور  به  که  گزینش 
صالحیت ها و معرفی اعضای جدید 
بوجود  انتخاباتی  کمیسیون های 
آمده است، پس از رد این فرمان ها 

کار خود را متوقف کرد. 
جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
در  تقنین  روند  که  گفت  همچنین 
و  است  مواجه  رکود  با  افغانستان 
این مساله برای حکومت مشکل ساز 
هاشمی  سیدظفر  است.  شده 
اخیرا  افغانستان  کابینه  که  می گوید 
طوالنی  و  فوق العاده  جلسه  چند 
مسایل  مورد  در  بتواند  تا  داشته 
گفت:  وی  بگیرد.  تصمیم  تقنینی 
جلسات  گونه  این  ما  این که  »دلیل 
نشست های  و  می کنیم  برگزار  را 
فوق العاده کابینه را می داشته باشیم، 
به  احترام  با  متاسفانه  که  است  این 
تقنین  روند  افغانستان،  ملی  شورای 
این  در  و  است  مواجه  رکود  با  ما 

قسمت مشکالتی داریم.«

موضوع پاک کاری موترهای شیشه  
از  استفاده  از سو  سیاه و جلوگیری 
است  بار  چندین  دولتی،  وسایط 
مورد  تاکنون  اما  شده  مطرح  که 
اجرا قرار نگرفته است. در مواردی 
سیاه  شیشه   موترهای  پاک کاری 
به  نیز  پولیس  علیه  خشونت هایی  با 

همراه بوده است.

ACKU



3 سه شنبه 20 دلو 1394سال نهم    شماره مسلسل 2315

که دو پروژه جاده سازی  کرد  وزارت فواید عامه اعالم 
کود برق را با دو  کابل- لوگر و جاده ولسوالی بلخ- 
شرکت داخلی به امضا رسانده است. این قراردادها 
افغانی  میلیون   782 از  بیش  مجموعی  ارزش  به 

است.
در  دلو   19 دیروز  عامه  فواید  وزیر  بلیغ،  محمود 
تکمیل  با  که  گفت  قراردادها  این  امضای  مراسم 
از  مستقیم  به صورت  کابل  جاده،  این  ساخت  کار 
طریق این مسیر تجارتی و استراتژیک با لوگر، پکتیا، 
شرق  در  غالم خان  مهم  تجارتی  بندر  و  خوست 

کشور وصل می شود.  
یک  جاده  این  تکمیل  »با  گفت:  عامه  فواید  وزیر 
مسیر های  به  کوتاه  و  مطمین  بسیار  تجارتی  مسیر 
کشور افزوده می شود. این مسیر می تواند ما  تجارتی 
کشور به چهار راه ترانزیتی  که تبدیل  را به هدف مان 
دو  یا  یک  به  تنها  جاده  این  کند.  نزدیک  است، 
والیت مختص نیست بلکه یک جاده ملی بوده و 
کشور است و تاثیر اساسی روی  متعلق به تمام مردم 

گفتگوهای  گرفتن تالش ها به  منظور آغاز  همزمان با شدت 
گروه های مسلح  مستقیم صلح میان دولت افغانستان و 
نماینده فوق العاده  مخالف دولت، احمدضیا مسعود، 
رییس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری خوب، 
که دولت افغانستان با روند صلح خود را بازی  می گوید 

می  دهد.
از  جمعی  در  دلو،   19 دوشنبه،  روز  که  مسعود  آقای 
تخار  والیت  جهادی  فرماندهان  و  محلی  مسووالن 
و  روند صلح طوالنی است  که  افزود  صحبت می کرد، 
کشورها در افغانستان تامین  از  تا زمانی که منافع برخی 
نشود، صلح نیز تامین نخواهد شد. نماینده فوق العاده 
رییس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری خوب 
نتیجه  صلح  پروسه  که  باشیم  این  منتظر  گر  »ا گفت: 
را  خود  ما  نمی دهد،  رخ  حادثه ای  کدام  و  می دهد 
دوامدار  و  طوالنی  بسیار  صلح  پروسه  می دهیم.  بازی 
کار است و خدا می داند چقدر دوام  است. این شروع 
وقتی که  »تا  افزود:  هم چنین  مسعود  آقای  می کند.« 
از  منافع شان  و  دارند  منافع  افغانستان  در  کشورهایی که 
مشکل  بسیار  نشود،  تامین  تروریستی  گروه های  طریق 
پروسه صلح هرچه  که  باشیم  امید  این  به  ما  که  است 

زودتر نتیجه بدهد.«
که  می گوید  نیز  ریاست جمهوری  دفتر  همین حال،  در 
جدید  تالش های  نتایج  به  نسبت  افغانستان  حکومت 
گفتگوهای صلح محتاطانه امیدوار است. به منظور آغاز 
دفتر  سخنگوی  معاون  هاشمی،  سیدظفر 
که رییس جمهور غنی برنامه  ریاست جمهوری، می گوید 
خود  کاری  اولویت های  در  را  صلح  گفتگوهای  آغاز 
امیدوار  این تالش ها محتاطانه  به  نسبت  اما  داده  قرار 
کنفرانس  که روز دوشنبه در یک  است. آقای هاشمی 

این  ساخت  کار  بر  می گوید  عامه  فواید  وزارت 
نظارت  مرحله  به  مرحله  و  قدم  به  قدم  جاده ها 
کم کاری، سهل انگاری و دور  کرد و هر نوع  خواهد 
شدن از معیارهای انجنیری مورد پذیرش این وزارت 

نیست. 
کار  کابل- لوگر 18 ماه و  کار ساخت فاز اول جاده 
مزار شریف  برق  کود  تا  بلخ  ولسوالی  ساخت جاده 

یک سال را در بر می گیرد.
از  برای  وقتی  دیگر  »ما  گفت:  بلیغ  محمود 
دست دادن نداریم و شرکت های برنده باید تا یک 

کنند.« کار ساخت این جاده ها را آغاز  هفته آینده 
در همین حال رییس شورای والیتی لوگر اجرای این 
و  خواند  اثر گذار  والیت  این  اقتصاد  برای  را  پروژه 
که دارند در قسمت  گفت مردم لوگر با تمام امکاناتی 

تطبیق این پروژه همکاری می  کنند.
کیلومتر  که در مجموع ساخت 31  هزینه این پروژه ها 
جاده است، از سوی حکومت افغانستان پرداخت 

می گردد.

بهبود اقتصاد خواهد داشت.« 
در همین حال وزارت فواید عامه می گوید پروژه دوم 
کود برق مزار شریف  مربوط به جاده ولسوالی بلخ تا 
ولسوالی های  به  را  بلخ  ولسوالی  جاده،  این  است. 
وصل  والیت  این  ده دادی  و  چمتال  شولگره، 

می کند.
کرد: »خواهش  کید  محمود بلیغ، وزیر فواید عامه تا
زمانی  که مطابق  این است  برنده  از شرکت های  ما 
داده اند،  که  طرحی  اساس  بر  و  قراردادها  در  که 
بهانه های  دنبال  و  کنند  تکمیل  را  پروژه ها  این 
را  نه وقت وزارت  و  نباشند  و غریب  بسیار عجیب 
بگیرند. وزارت فواید عامه هم در قسمت تاخیر در 
داد.  نخواهد  نشان  انعطاف  پروژه ها  این  اجرای 
که در قراردادها ذکر شده،  این شرکت ها طبق زمانی 

کنند.«  مکلف هستند پروژه را تکمیل 
برنده  شرکت های  گفت  هم چنان  عامه  فواید  وزیر 
کار مطابق به شرط نامه و معیارهای  کیفیت  باید به 

کنند. انجنیری نیز توجه 

رییس جمهور  افزود: »شخص  خبری صحبت می کرد، 
پروسه صلح افغانستان را دقیقه به دقیقه تعقیب می کند 
است.  داده  قرار  خود  کاری  اولویت های  از  یکی  و 
پیشرفت هایی  و  شد  برگزار  اسالم آباد  در  که  نشستی 
بیشتر  را  امیدواری  گرفت،  صورت  نشست  این  در  که 
ساخته ولی امیدواری همواره محتاطانه بوده است. در 
آوردن  به خاطر  را  خود  تالش های  تمام  این که  پهلوی 
می دهیم،  بخرج  افغانستان  در  پایدار  و  باعزت  صلح 
در پهلوی آن به حالت های دیگرش هم آماده هستیم.«
گروه هماهنگی  که  این اظهارات در حالی بیان می شود 
کستان، ایاالت متحده  چهارجانبه شامل افغانستان، پا
آغاز  به منظور  را  تالش هایش  اخیرا  چین  و  امریکا 
در  گروه  این  است.  بخشیده  شدت  صلح  گفتگوهای 

روی  شد،  برگزار  اسالم آباد  در  که  خود  نشست  سومین 
کرد. قرار است دور چهارم این نشست  »نقشه راه« توافق 
گفتگوهای  آغاز  زمان  و  برگزار  کابل  در  حوت  چهارم 
مسلح  گروه های  و  افغانستان  دولت  میان  مستقیم 

مخالف مشخص شود.
جنگ تمام عیار در شمال

که به منظور تقدیر و اهدای تندیس  احمدضیا مسعود 
سفر  والیت  این  به  تخار،  والی  به  خوب  حکومتداری 
خشونت های  افزایش  به  نسبت  هم چنین  بود،  کرده 
داد.  هشدار  کشور  شمال  والیت های  در  مسلحانه 
تا  کشور  شمال  والیت های  که  افزود  مسعود  آقای 
مواجه  تمام عیار«  »جنگ  یک  با  دیگر  ماه  یک و نیم 
امور  نماینده فوق العاده رییس جمهور در  بود.  خواهند 

گفت: »ما و شما بعد  اصالحات و حکومتداری خوب 
از یک یا یک و نیم ماه در مقابل یک جنگ تمام عیار 
قرار  افغانستان  شمال  والیت های  در  به خصوص 
تصمیم   همه  و  طالبان  بین المللی،  تروریسم  می گیریم. 
که چطور بتوانند در بعضی از والیت های شمال  دارند 
که چطور  کشور مسلط شوند. همه به این عقیده هستند 
کندز  که تخار، بدخشان و  بتوانند پایگاه مجاهدین را 
کراتی  مذا در  می توانند  چطور  و  بکنند  اشغال  است 
این ها  می  گیرد،  صورت  صلح  برای  آینده  در  که 
)تروریستان( با تصرف و تسلط پایگاه های مجاهدین 
کندز، تخار و بدخشان دست  به خصوص والیت های 

باال داشته باشند.«
و  اصالحات  امور  در  رییس جمهور  فوق العاده  نماینده 
که در جمعی از فرماندهان جهادی  حکومتداری خوب 
همین   از  را  خود  تا  خواست  آنان  از  می کرد،  صحبت 
آماده سازند.  آینده  بهار  تمام عیار  برابر جنگ  حاال در 
گر همین  حاال آمادگی  که ا احمدضیا مسعود هشدار داد 
نداشته باشند، حوادث غیرقابل جبران صورت خواهد 
گر از همین حاال متوجه  گرفت. آقای مسعود می گوید: »ا
نکینم  سازماندهی  را  خود  دوباره  و  نشویم  خطرات 
است،  آمدن  حال  در  ما  طرف  جنگی که  مقابل  در  و 
آمادگی های الزم را نداشته باشیم و همان انگیزه دوران 
نسازیم، خدای  زنده  را دوباره در وجود خود  مقاومت 
قرار  شده  انجام  کار  یک  برابر  در  که  نشود  نخواسته 
وقت  هیچ  شما  و  ما  که  بدهد  رخ  حوادثی  و  بگیریم 

کنیم.« نتوانیم دو باره جبران 
کنون  ا هم  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
به ویژه  کشور  شمالی  والیت های  از  برخی  در  جنگ 
که از چند  والیت بغالن شدیدا جریان دارد. این جنگ 
مشخص  آن  نتایج  کنون  تا دارد،  ادامه  این سو  به  هفته 

نشده است.

امضای قرارداد
وژه جاده سازی  دو پر

احمدضیا مسعود:

با پروسه صلح خود را بازی می دهیم
 ظفرشاه رویی

یم حسینی   مر
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دگرگون شدن  حال  در  شمال شرق،  سراسر  در  عمومی  وضعیت 
است؛  مانده  بهار  آغاز  و  سال  پایان  به  ماه  یک و نیم  است. 
کنار سبزشدن و روییدن، باعث تقویت  که می تواند در  بهاری 
پسین،  سال  چند  در  شود.  حکومت  مخالفان  دیگر  و  طالبان 
زمستان، فصل سرکوب طالبان و مخالفان توسط حکومت بود. 
اما امسال، با آن که زمان اندکی از زمستان مانده است، تنها در 
که  ک سازی جریان دارد  والیت بغالن و بدخشان، عملیات پا
که شهرستان تیشکان  تنها در بدخشان تا اندازه ای موفق بوده 
گذشت  با  بغالن،  در  دولت  هنوز  اما  است،  شده  کسازی  پا
گامی به جلو نگذاشته است. برای بررسی  نزدیک به دو هفته، 

مساله، اینک هر والیت را به تنهایی به بررسی می گیریم.
کوردندغوریودندشهابالدین گره بغالنو

کندز برگشت می کردم. وقتی  از  که  درست سه هفته پیش بود 
نیروهای  و  محلی  پولیس  بودیم،  رسیده  پلخمری  نزدیکی  در 
کندز- بغالن به طالبان  کنار جاده ی عمومی  خیزش مردمی، از 
کالشینکوف های  سالح های  برد  قدرت  می کردند.  شلیک 
نشان  این  و  باشد  کیلومتر  یک  از  بیش تر  نمی تواند  مستعمل 

که طالبان در نزدیکی های جاده حضور دارند. می داد 
غوری  دند  در  نظامی  عملیات   که  است  هفته  دو  به  نزدیک 
انتظار  که  پیشرفتی  و  است  شده  آغاز  شهاب الدین،  دند  و 
کنار این که  می رفت، صورت نگرفته است. این عملیات ها، در 
کابل-  راه  مسیر  و  کابل  برق  بل  نشده،  باعث سرکوب طالبان 
کابل را استفاده از جنراتورها، بیشتر  کرده و هوای  بغالن را قطع 

از پیش آلوده و چشم سوز ساخته است.
هزینه  بغالن  در  امنیتی  نهادهای  که  تلفاتی  و  بودجه  نیرو، 
که معاهده ی  کرده اند، هنوز نتیجه نداده است. دیده می شود 
گالب منگل، وزیر اقوام و قبایل، بهای سنگینی برای  طالبان با 
بتواند  که  درستی  راهکار  هنوز  است.  داشته  حکومت  و  مردم 
شدن  تطبیق   حال  در  دهد،  پایان  بغالن  در  ناامنی  مشکل  به 

نیست.
کهطالبانزندانیرارهامیکرد! کندزووالیجدیدی

کندز به خاطر  دو روز پس از ابراز خشم و مظاهره ی شهروندان 
آغاز نشدن عملیات  و  نزدیک تر شدِن حلقه ی حضور طالبان 
پیشین  رییس  عمرخیل،  اسداهلل  والیت،  این  در  ک سازی  پا
گماشته شد؛  کندز  مقام والیت  به سمت  کندز،  شورای صلح 
والیت،  این  صلح  شورای  در  ریاستش  جریان  در  کسی که 
کرده و زندانیان رها  که صدها زندانی را رها  کرده بود  اعتراف 

شده، دوباره به طالبان پیوسته اند.
کندز  طالبان، با اقتدار بیشتر از هر زمانی دیگر، در چارسوی شهر 
و ولسوالی های این والیت، حلقه زده اند. آنان بیشتر از 40 تانک 
نوع »هامو«ی ارتش و پولیس را با خود برده اند. طالبان چگونه 
در  باشند  نداشته  را  کندز  کنترول درآوردن  زیر  دوباره  توانایی 
کرده  که این والیت را بی هیچ تانک و رنجری تصرف  حالی 

بودند؟
مرز  در  هراس افگن،   500 از  بیش تر  گزارش ها،  آخرین  بنیاد  بر 
کندز،  به  مربوط  ساحات  در  تاجیکستان،  و  افغانستان  میان 
را  کندز  امنیتی در  این مساله، نگرانی های  و  جابه جا شده اند 

افزایش داده است.
طالبان با پخش اطالعیه و هشدارنامه ها، قانون ها و مقرره های 

کندز تطبیق می کنند. دوران خود را بر شهر 
که در  که تمامی 400 بازرگانی  این نگرانی ها، باعث شده است 

که  وضعیت شمال تعریفی ندارد. این چیزی است 
حکومت  ارشد  مقام های  یکی  مسعود  احمد ضیا 
وحد ملی نیز به آن اذعان دارد. از بدخشان شروع 
تا فاریاب و جوزجان تهدید طالبان وجود دارد. به 
غوری  دند  و  شهاب الدین  دند  در  طالبان  تاز گی 
کشیده اند.  چالش  به  را  امنیتی  نیروهای  بغالن 
که مرکز اداری والیت بغالن است،  شهرک پلخمری 
زیر تهدید و فشار طالبان است. طالبان در چشمه 
کابل- مزارشریف  شیر روستایی در نزدیکی شاهراه 
گاه گاهی نیروهای امنیتی را به مبارزه می طلبند.  نیز 
تابستان سال  و  بهار  که در  آن وجود دارد  احتمال 
پلخمری  تسخیر  برای  طالبان  خورشیدی  آینده 
گر طالبان موفق  کنند. ا حمالت شدیدی راه اندازی 
به تصرف پلخمری شوند یا در ساحات اطراف آن 
کابل- مزارشریف مورد تهدید  گردند، شاهراه  مستقر 
مستقیم قرار می گیرد و جنگجویان طالب بر بخشی 
از این بزرگ راه مستقر می شوند. استقرار طالبان در 
کشور  اقتصاد  متوجه  را  کالنی  آسیب  شاهراه  این 

می سازد. 
کابل- حیرتان  گذشته، شاهراه  در طول پانزده سال 
که  بود  امن  چنان  شاهراه  این  بود.  امن  خیلی 
کمال  ا را  نیروهایش  راه  این  از  مواردی  در  ناتو هم 
دیگر  و  تجارت  اتاق های  گزارش های  می کرد. 
همین  از  هم  کستان  پا که  می دهد  نشان  مراجع 
آسیای  به  دالر  میلیارد  ده  ارزش  به  ساالنه  طریق 
کاال صادر می کند. تجارت میان افغانستان،  میانه 
آسیای میانه، روسیه و تا حدودی اروپا هم از همین 
کندز  تربوز  و  مسیر صورت می گیرد. خربوزه بغالن 
مسیر  این  گر  ا می آید.  کابل  به  مسیر  همین  از  هم 
کشور بیخی فلج  کم رونق در  ناامن شود، تجارت 

می شود. 

دند  در  استقرار  با  هم  حاال  همین  طالبان 
به  ضربه  محکمی  غوری  دند  و  شهاب الدین 
با  زده اند.  خانواده ها  اقتصاد  و  کشور  اقتصاد 
جنگ،  تشدید  و  منطقه  این  در  طالبان  استقرار 
بر  عالوه  امر  این  شد.  گون  واژ برق  انتقال  پایه های 
را  گزافی  بی برق ساخت، مصارف  را  کابل  این که 
کرد. حاال افغانستان عالوه  هم بر حکومت تحمیل 
می پردازد،  را  ازبکستان  برق  صرفیه  پول  این که  بر 
برق  تولید کننده  جنراتورهای  مصارف  تامین  برای 
به  ازبکستان  از  که  برقی  می کند.  مصرف  تیل  هم 
ظرفیت های  نمی شود.  مصرف  حاال  می آمد  کابل 
سمنگان  و  بلخ  والیت های  انرژی  ریاست های 
کابل  برق  سهمیه  بتوانند  که  نیست  اندازه ای  به 
پایتخت  به  حاال  که  ازبکستان  وارداتی  برق  از  را 

کنند.  نمی رسد، در همان والیات مصرف 
به  ازبکستان  همان  در  کابل  برق  سهمیه  حتما 
را  آن  پول  است  گزیر  نا کابل  و  می رسد  مصرف 
کابل آسیب دیده  بپردازد. اقتصاد خانواده ها هم در 
گرما از  است، خانواده ها مجبوراند برای روشنایی و 
شده  سبب  تقاضا  افزایش  کنند.  استفاده  گازوتیل 

کنند و سرمایه های شان را  کندز را ترک  کندز فعالیت داشتند، 
کشور انتقال بدهند.  به والیت های دیگر و یا هم به خارج از 

رویارویی با این چالش ها، به یک راهبرد درست و منطقی نیاز 
فرماندهان  از  و  محلی  موسفید  یک  عمرخیل،  اسداهلل  دارد. 
جهادی مربوط به حزب اتحاد آقای سیاف است و هنوز روشن 
که با این دشواری ها، چگونه رویارویی و برخورد خواهد  نیست 

کرد.
تخار،امیدهایتازهادامهمییابند؟

که امیدها به آینده اش بیشتر است،  در شمال شرق، تنها والیتی 
شهروندان  فکر  در  که  داده  نمایش  که  والی ای  است.  تخار 

است و جایزه ی حکومتداری برتر را برده است.
ک کسازی شده است؛ هر چند  درقد، از حضور هراس افگنان پا
را  بیشتر  فعالیت های  به  تالش  منطقه  آن  در  طالبان  دوباره  که 

کرده اند. آغاز 
شده  داده  ُهشدار  غیرمسوول  تفنگ داران  به  دیگر،  جانب  از 
واردات  راه  این  که  اما  بسپارند.  دولت  به  را  سالح های شان  که 
وضعیت  که  می گذرد  بغالنی  و  کندز  از  تخار،  کماالت  ا و 
کالنی برای تخاریان  امنیتی شان خوب نیست، مایه ی نگرانی 
نیز بیش تر مربوط می شود.  است. این نگرانی، به بدخشانیان 
در  مایع  گاز  کیلوگرام  یک  کندز،  سقوط  روزهای  در  چنان که 

تخار به 120 و در بدخشان، به 140 افغانی رسیده بود.
کمخطر کسازیمناطق بدخشان،پا

فیصل بیگزاد، والی بدخشان، در روز تعیین شدنش در بیشتر از 
دو ماه پیش، طالبان و مخالفان دولت را سه روز زمان داد تا این 
که وردوج سقوط  کنند. اما چندی نگذشته بود  والیت را ترک 
بدخشان  و  دارند  قدرتمند  حضور  بدخشان،  در  طالبان  کرد. 
که  باشند  تخاری  به  طالبان  صادر کنند  گان  می توانند  کندز،  و 

وضعیت بهتری نسبت به دیگر والیت های شمال شرق دارد.
و  کندز  والیت های  خالف  بدخشان،  در  دولت  مخالفان 
بغالن، تنها با عقیده ی افراطی با دولت می جنگند و به همین 
ک باشند. مسووالن دولتی در بدخشان  خاطر می توانند خطرنا
که تراژیدی های سال 2015 برای نیروهای امنیتی و  باید بدانند 

مردم نباید تکرار شود.
گروه های  با  برخورد  برای  سطحی،  هشدارهای  و  تصمیم ها 
کوهستانی بدخشان، هوشمندانه  نیرومند در والیت دشوارگذر و 
کوهستانی  بودن  نیست. سرکوب مخالفان در بدخشان به دلیل 
شرایط  با  برابر  و  منظم  برنامه ریزی  نیازمند  والیت،  این  سراسر 

جغرافیایی است.
برآیند:شمالشرقرایکوالیتبیانگارید!

کندز،  برای  اما،  است.  شمال شرق  و  شمال  دروازه ی  بغالن، 
دروازه ای  هم  و  است  کابل  دروازه ی  هم  بدخشان،  و  تخار 
و  والیت  این  امنیت  گر  ا شمالی.  والیت های  و  بلخ  سوی  به 
شاهراه های شمال شرق به درستی تامین نشود و طالبان این راه ها 
گرانی نرخ ها، نبود امکانات، دشواری های بزرگی را  را ببندند، 
کارا  متوجه شمال شرق خواهد ساخت. بندر شیرخان، بندری 
برای افغانستان و به ویژه به سه والیت شمال شرق است. ناامنی 
شمال شرق،  والیت های  از  یکی  در  طالبان  حضور  افزایش  و 
باید  بنا  می شود.  شمال شرق  همه ی  در  ناامنی  افزایش  باعث 
روی  تمام،  هماهنگی  با  شمال شرقی،  والیت های  در  مقام ها 
برنامه های جامع و مشترک، امنیت نسبی این والیت ها را تامین 
کنند. کنند و از به میان  آمدن فاجعه ی انسانی در بهار جلوگیری 

کابل  گاز هم در بازارهای  که قیمت نفت و  است 
کمرشکنی به خانواده ها  امر هزینه   برود و این  باال 

کرده است.  تحمیل 
گذشته مرکز ثقل جنگ در جنوب  در چهارده سال 
احساس  چندان  را  نبرد  اثرات  کابل  مردم  و  بود 
و  کندز  بغالن،  به  جنگ  که  حاال  نمی کردند. 
بدخشان رسیده، اثرات آن در زندگی روزمره مردم 
کابل محسوس است. برای این که از استقرار طالبان 
باید  شود،  جلوگیری  مزارشریف  کابل-  شاهراه  در 
حکومت به هر اقدام ممکن و مشروع دست بزند. 
که برای بازپس گیری دند شهاب الدین و  عملیاتی 
که  دند غوری برنامه ریزی شده بود به نظر می رسد 

به تعویق افتاده است. 
زمینی  نیروی  فرمانده  مراد،  جنرال  هفته  پیش 
دیگر  روز  دو  تا  که  کرد  اعالم  ملی  دفاع  وزارت 
جنرال  حرف  این  از  می شود.  تصفیه  مناطق  این 
برای  برنامه ای  ملی  دفاع  وزارت  که  بود  پیدا  مراد 
قرار  و  کرده  تدوین  گسترده  عملیاتی  راه اندازی 
که فرمانده نیروی زمینی این عملیات را سوق  است 
این  کابل  به  بازگشت جنرال مراد  اما  کند.  اداره  و 
ملی  وحدت  حکومت  که  آورد  به وجود  را  گمانه 
عملیات باز پس گیری دند شهاب الدین را به تعویق 
انداخته است. برای جلوگیری از استقرار طالبان بر 
هرچه  این عملیات  باید  کابل- حیرتان،  بزرگ راه 

زودتر راه  اندازی شود. 
و  غوری  تصفیه  دندهای  و  عملیات  راه اندازی 
نیست. الزم است  کافی  تنهایی  به  شهاب الدین، 
کمیت بیشتر نیروهای امنیتی در آن مناطق مستقر  که 
شوند تا از استقرار مجدد طالبان در آن جا جلوگیری 
حکومت های  تجارب  از  می تواند  حکومت  شود. 
کند.  استفاده  زمینه  این  در  هم  گذشته  افغانستان 

که بیشتر مناطق والیت  کتر نجیب  در حکومت دا
حکومت  آن  مخالف  فرماندهان  اختیار  در  بغالن 
کابل-  بود، دولت بر پلخمری و مجموع بزرگ راه 
ساحات  بیشتر  که  حاال  بود.  مسلط  حیرتان 
و طرفدار دولت شناخته می شود  قانون پذیر  ساحه 
نظم  استقرار  برای  زیادی  ظرفیت های  حکومت 
از تمام این ظرفیت ها به صورت مشروع  باید  دارد. 

و قانونی استفاده شود. 
کند،  که حکومت باید به آن توجه  موضوع دیگری 
اجازه  باید  است.  بدخشان  در  طالبان  سرکوب 
معادن  قاچاق  راه های  بر  طالبان  که  نشود  داده 
هم چنان  شوند.  مستقر  بدخشان  مخدر  مواد  و 
ترکمنستان  مرزهای  در  طالبان  فعالیت های  از 
شدن  هم مرز  برای  طالبان  شود.  جلوگیری  باید 
تالش  قاچاق  مسیرهای  کنترول  و  ترکمنستان  با 
از  باید  حکومت  شوند.  مسلط  فاریاب  بر  می کنند 
کند تا جلو  تمام ظرفیت های ملی و محلی استفاده 
گر حکومت  استقرار طالبان را بر بدخشان بگیرد. ا
مناطق استراتژیک و بزرگ راه شمال را حفظ نکند، 

کشور وارد می شود.  ضربه بزرگ بر اقتصاد و ثبات 

نورالعین
بیژن

شمال شرق این روزها 
چه می کشد؟

وم توجه به امنیت  لز
رگ راه شمال  بز
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جنرال کمبل که 58 سال دارد، در هفته جاری در بیانیه 
مصاحبه های  و  امریکا  مسلح  نیروهای  کمیته  به  خود 
مختلف، مکرر هشدار داده است که خروج زود هنگام 
را  ماموریت  »تمام  افغانستان  از  امریکایی  سربازان 
نیز  طالبان  به  موضوع  این  داد«.  خواهد  قرار  خطر  در 
امریکایی  سربازان  خروج  »منتظر  که  می دهد  اجازه 
تقریبا  که  داشت  تصمیم  اوباما  رییس جمهور  بمانند.« 
از  پایان دوره کاری اش  تا  را  امریکایی  نیروهای  تمام 
افغانستان خارج کند. اما بر اساس تصمیم قصر سفید، 
قرار شد شمار این نیروها از 9800 به 5500 سرباز در 

سال جاری کاهش پیدا کند.

جنرال جان اف کمبل، فرمانده عمومی نیروهای ناتو یا 
ارشد  دیپلومات های  تا  است  در تالش  قاطع،  حمایت 
و  طالبان  ضد  بر  جنگ  که  سازد  متقاعد  را  واشنگتن 
نیاز  و  رسیده  پیروزی  به  نزدیک  افغانستان  در  داعش 
افغانستان  نیروهای امریکایی برای سال ها در  است که 
باقی بمانند. جنرال چهار ستاره امریکایی فردی که از 
افغانستان  در  را  امریکا  نیروهای  این سو  به   2014 سال 
رهبری کرده به واشنگتن پوست گفت: »ما نباید زیاد 
باورم که  این  به  »من  او عالوه کرد:  باشیم.«  خوشبین 
در سال های آینده، در افغانستان حضور متعادل خواهیم 

داشت.«

شورشیان  که  دارد  وجود  ادعاهایی  حاضر  حال  در 
طالبان نزدیک به 30 درصد از مناطق کوهستانی کشور 
را در اختیار دارند. اما جان کمبل تاکید دارد که گروه 
داعش تنها در دو درصد از ولسوالی ها حضور دارد و 
به چهار درصد می رسد. کمبل  این گروه  نفوذ  ساحه 
و  داعش  گروه  شورشیان  از  نگرانی ها  که  می گوید 

اعضای باقی مانده القاعده نیز وجود دارد. 
ناتو  هم پیمان  کشورهای  از  که  بین المللی  نیروهای 
تشکل شده بودند، سال گذشته افسران و کارشنان این 
نیروها عمدتا مصروف تنظیم و آموزش سربازان محلی 

بلکه  نرسیده،  نوبت  می نشینند  انتظار  در  ساعت ها  که 
مورد برخورد های خشن و توهین آمیز پولیس نیز قرار 

می گیرند.
مورد  چند  به  کشور  این  شهروند  به حیث  من 
پاسپورت  ریاست  پولیس  توسط  که  توهین آمیزی 
صورت گرفته واقعا خجالت می کشم و وظیفه وجدانی 
خود می دانم تا این موارد را حد اقل به گوش مسوولین 

برسانم. 
اخذ  پروسه  در  که  کشور  شهروندان  از  تعدادی   .1
و  معلومات  خواستار  و  بودند  سردرگم  پاسپورت 
راهنمایی از پولیس می شدند، پولیس به جای راهنمایی 
مردم همواره آن ها را دشنام داده و با برخورد فزیکی 

آن ها را از خود دور می راند.
2. یک تن از افراد به نام نورجان که نام انگلیسی شان 
تایپ  نورخان  یعنی  بود  تایپ شده  پاسپورت غلط  در 
شده بود، چند بار به پولیس دم دروازه مراجعه کرد تا 
داخل ریاست شده و مشکل امالیی پاسپورت خود را 
با فحش و دشنام  حل کند، پولیس در دو مرحله اول 
دروازه  دم  از  را  او  لگد  و  مشت  با  سوم  مرحله  در  و 

دور راند. 

جناب وزیر محترم داخله، سالم!
آنچه در زیر نوشته شده است، چشم دید چند روز من 
از ریاست پاسپورت است. نمی دانم شما به حیث وزیر 
امور داخله از ریاست های مربوطه نظارت دارید یا نه؟ 
و  تحقیر  و  فزیکی  خشن،  برخورد  پولیس  وظیفه  آیا 

بود که  بودند. جنرال کمبل سال گذشته گفته  کشور 
ارایه برنامه ها برای نیروهای افغانستان »دشوار اما نه غیر 
منتظره بود« او این پروسه آموزشی را به »ساختن هوای 

پیمایی که در حال پرواز« می باشد تشبیه کرد. 
هواپیماهای  هوایی،  نزدیک  پشتیبانی  ضمن،  در 
پاشنه  زمینی،  نیروهای  با  همکاری  در  بدون سرنشین 
در  است.  بوده  طالبانی  ضد  نیروهای  برای  آشیل 
نظامی  هلیکوپتر   150 حدود  امریکا  گذشته  سال های 
در افغانستان داشت، در حالی که هلیکوپترهای کنونی 
هند  ساخت  هلیکوپتر  سه  به  افغانستان  داشته  دست 

کاهش پیدا کرده است.
جنرال کمبل گفت: »یکی از موضوعاتی که نیروهای 
پشتیبانی  می کنند،  درخواست  را  آن  همه روزه  افغان 
می دانستیم  پیش  سال ها  از  ما  است.  هوایی  نزدیک 
برای پرکردن خال می باشد و  تنها قدرت  که پشتیبانی 
سالیان متمادی برای بازسازی نیاز دارد.« او اضافه کرد: 
»ما نیاز داریم تا این موضوع را بفهمیم که آیا فردی که 
شما امروز او را استخدام می کنید، برای دو یا سه سال 

آینده به عنوان خلبان خواهید دید.«
برای  تاز گی  به  که  فرمانده ای  نیکلسون،  جان  جنرال 
به جای  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  عمومی  فرماندهی 
به  ورود  با  می رود  انتظار  شده،  معرفی  کمبل  جان 
ماه های  در  اما  کند.  پیاده  را  خود  ارزیابی های  کابل 
اخیر دیدگاه واشنگتین تغییر کرده است، این کشور به 
این باور است که خروج زود هنگام نیروهای امریکایی 
فداکارهایی  تمام  رفتن  بین  از  معنی  به  کشور  این  از 
می باشد که امریکا از سال 2001 میالدی به این طرف 
داده  انجام  افغانستان  در  شورشیان  بردن  بین  از  برای 

است.
واشنگتن  به  گذشته  هفته  پنتاگون،  ارشد  منبع  یک 
پست گفت: »نیروهای نظامی محلی به پشتیبانی هوایی، 
طی  آن ها  دارند.  ضرورت  لوجیستیکی  و  استخباراتی 
سه سال و پنج سال آینده آماده نخواهند شد. شما باید 

برای یک مدت طوالنی در آنجا بمانید.« 
از فرماندهان اسبق نظامی و در  علی اکبر قاسمی یکی 
روسیه  به  نمایندگان  مجلس  در  نماینده  حاضر  حال 
نیروی نظامی  تودی گفت که »امریکا تعهد کرده که 
به  چرا  بنا  بسازد،  این جا  در  سال  پانزده  برای  را  موثر 
این باورید که آن ها می توانند همه را حاال و به صورت 
سیاسی  مسایل  آگاه  یک  دهد؟«  انجام  یک بارگی 
افغانستان  در  خارجی  قدرت های  »تمام  می گوید: 
به دنبال منافع شخصی خود می باشند، هیچ کدام از آن ها 

در قلب خود نسبت به افغانستان عالقه ای ندارند.«

3. چندین تن از شهروندان کشور را که دو- سه هفته 
پسته  در  را  پاسپورت های شان  تا  بود  داده  وعده  قبل 
و  به دلیل مشکالت  اما  خانه های مشخص پست کنند، 
بود،  نشده  پست  آن ها  پاسپورت های  هنوز  برق  نبود 
امنیتی در میان  با مسوولین  وقتی آن ها مشکل خود را 
می گذاشتند، پولیس به جای راهنمایی، آن ها را توهین 

و تحقیر می کرد.
گرفتن  صف  در  روز  چند  کسی که  من،  تلیفون   .4
پاسپورت هستم، توسط یکی از مسوولین امنیتی گرفته 
مراجعه  تلیفونم  دریافت  برای  بار  چند  است.  شده 
نمودم، اما مورد دشنام و توهین آن ها قرار گرفتم. حتا 
چند  است  ریاست  دروازه  دم  در  قوماندان ها  از  یکی 
کرد.  حمله  لگد  و  مشت  با  ما  طرف  به  دیوانه وار  بار 
چون عکس ها، فایل های خانوادگی و تمام شماره های 
بودم  مجبور  و  دارد  تلیفونم وجود  داخل  در  دوستانم 
دنبال  و  را کنار گذاشته  تمام کارهایم  متواتر  دو روز 
تلیفونم  آوردن  به دست  به جای  اما  بگیرم،  را  تلیفونم 
امنیتی ریاست  توهین مسوولین  همواره مورد دشنام و 

پاسپورت قرار گرفتم.
گرفتن  قسمت  در  که  خواهشمندم  محترم  مقام  از 
تلیفونم از مسوولین امنیتی ریاست پاسپورت همکاری 

کنید.
جناب وزیر!

و  همکاری  کمک،  نماد  پولیس  کشورها،  اکثر  در 
مسوولین  که  دارید  خبر  آیا  است.  مردم  راهنمایی 
می دهند،  دشنام  را  مردم  پاسپورت  ریاست  در  امنیتی 

لت و کوب و اذیت می کنند؟
قابل  مردم  خشم  نکنید،  رسیدگی  باال  موارد  به  اگر 

جبران نخواهد بود.

توهین مردم است یا همکار و راهنمای مردم؟
در  مردم  متباقی  با  همگام  من  که  است  روز  چند 
حداقل  تا  دارم  قرار  پاسپورت  ریاست  طوالنی  قطار 
پاسپورت  ریاست  محترم  مسوولین  به  را  عریضه خود 
مردم  اکثریت  برای  تنها  نه  مدت  این  در  کنم.  تسلیم 

نامه سرگشاده:

 جلو رفتار ناپسند سربازان اداره 
پاسپورت گرفته شود

برگردان: ضیا صادق

منبع: روسیه تودی

جنرال کمبل که 58 سال 
دارد، در هفته جاری 

در بیانیه خود به کمیته 
نیروهای مسلح امریکا و 

مصاحبه های مختلف، مکرر 
هشدار داده است که 

خروج زود هنگام سربازان 
امریکایی از افغانستان 

»تمام ماموریت را در خطر 
قرار خواهد داد«. این 

موضوع به طالبان نیز اجازه 
می دهد که »منتظر خروج 

سربازان امریکایی بمانند.«

نیاز داریم سال ها در افغانستان بمانیم
جان کمبل:

حبیب
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مینه با مهارت کامل آرشه را به »باس چیلو« تماس می داد 
و  بلند  صدا  و  می کرد  تغییر  صدا  تن  حرکت،  هر  با  و 
را  چشمانش  که  حالی  در  ساله   13 مینه  می شد.  بلند تر 
روی هم گذاشته بود، آله موسیقی باس چیلو را طوری 
رگ  رگ  به  دل انگیز  صدای  این  گویا  که  می نواخت 
وجودش رخنه می کند و در قطرات خونش حل می شود. 
نواختن  استعداد،  با  و  کوچک  دختر  این  اصلی  رشته 
اکتفا  چیلو  و  ترمپت  آموختن  با  تنها  او  است.  ترومپت 
و  خوبی  به  می تواند  آله  دو  این  ضمن  و  است  نکرده 
آسانی زیربغلی نیز بنوازد. سه رشته جداگانه، اما به گفته 
مینه سه آله موسیقی دلنواز می توانند او را به اوج قلعه های 
آرامش ببرد. جایی که نه غم می تواند پر و بال باز کند و 

نه اندوه می تواند آرامش مینه را به هم بزند.
مینه هنوز کودکی بیش نبود که از سایه پدر محروم شد 

در  مناطق  این  و حاال  داده  از دست  در سوریه  را  منطقه 
همراهی  بر  ترکیه  است.  دمشق  دولتی  نیروهای  دست 
در  داعش  با  مقابله  برای  امریکا  رهبری  تحت  ایتالف  با 
سوریه و عراق تاکید دارد تا حمایت خود را از نیروهای 

اپوزیسیون »میانه رو« سوری را بیشتر کند. 
رییس جمهوری ترکیه در پاسخ به این سوال که آیا انقره 
می تواند تحوالت ناگهانی در سوریه را مدیریت کند یا 
خیر، گفت: باید درباره آنچه که ضرورت دارد صحبت 
نوع  هر  برای  ما  امنیتی  نیروهای  حاضر،  حال  در  کنید. 

احتمالی آماده هستند. 

در ادامه مبادالت تجاری و اقتصادی ایران و ایتالیا، روز 
دوشنبه 1۹ دلو نمایندگان 1۹۷ شرکت، انجمن و بانک 
ایتالیایی در قالب یک هیات 31۰ نفره وارد تهران شدند.

شرکت،   1۹۷ از  نمایندگانی  روزه،  سه  سفر  این  در   
امور زیربنایی، نفت، گاز و زراعتی  بانک در  انجمن و 
هیات  سفر  می شوند.  تهران  وارد  اروپایی  کشور  این 
ایتالیایی به سرپرستی وزیران زراعت و حمل و  بلندپایه 

نقل و امور زیربنایی این کشور انجام خواهد شد.
سیاسی  بلندپایه  هیات  سفر  جریان  در  و  پیش  هفته  دو 
از  بار جمعی  اولین  برای  که  ایتالیا  به  ایران  اقتصادی  و 
می کردند،  همراهی  را  آن  هم  خصوصی  بخش  فعاالن 
مختلف  بخش های  در  قرارداد  دالر  میلیارد   1۸ از  بیش 

امضا شد.
در این سفر که با حضور رییس جمهور ایران توام بود، 
حمل  بخش های  در  همکاری  سند   1۴ ایتالیا،  و  ایران 
پزشکی،  و  آموزشی  همکاری های  راه آهن،  نقل،  و 
نباتات و  بندری، حفظ  ایمنی، همکاری های  بازرگانی، 

دارو امضا کردند.
و  مذاکرات  در  نیز  ایران  خصوصی  بخش  همچنین 
حدود  مجموع  در  ایتالیا  خصوصی  بخش  با  مالقات  
و  کشتی سازی  فوالد،  زمینه های  در  یورو  میلیون  سه 

بخش های زیربنایی تفاهم نامه منعقد کرد.

به گزارش روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهوری ترکیه در جریان بازگشت از تور امریکای التین 
در جمع خبرنگاران گفت: ما نمی خواهیم همان اشتباهی 
سوریه  در  دیگر  بار  شدیم،  مرتکب  عراق  درباره  که  را 
نیز تکرار کنیم. در آن زمان پارلمان ما درخواست امریکا 
سال  در  عراق  به  در حمله  ترکیه  قلمرو  از  استفاده  برای 
2۰۰3 را رد کرد. ما باید چشم انداز دور را ببینیم. آنچه در 
سوریه اتفاق می افتد، می تواند به درازا بکشد اما می توان 

آن را تغییر داد. 
این سخنان در حالی از سوی اردوغان مطرح می شود که 
پشتیبانی ترکیه و عربستان چندین  با  اپوزیسیون  نیروهای 
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دنیای  گردید.  پرورشگاه  راهی  مادرش  خواست  به  و 
کودکی اش در چهاردیواری پرورشگاه خالصه می شد، 
اما بعد ها زمانی که از پرورشگاه جالل آباد به پرورشگاه 
کابل انتقال یافت، دنیایش تغییر کرد و با یک خبر خوش 
دنیای  به  می توانند  هم  پرورشگاه  دختران  که  دانست 

موسیقی رو آورند.
مینه می گوید: »زمستان بود و در گوشه پرورشگاه آرام و 
ساکت نشسته بودم که ناگهان اطالع یافتم لیسه موسیقی 
موسیقی  آموزش های  را  یتیم  دختران  می خواهد  کابل 

دهد. همان دم ثبت نام کردم و شامل امتحان شدم.«
دختران  رفتن  خانواده اش  اعضای  اوایل  در  مینه  به گفته 
برای  را  موسیقی  آالت  گرفتن  فرا  و  موسیقی  لیسه  به 
بسیار  به  بعد ها  اما  می دانستند،  ننگ  و  دختران شرم آور 
را  خانواده  اش  اعضای  دیگر  و  مادر  توانست  مشکل 

راضی به قبول این کار کند، اما هنوز هم کاکاها و پسران 
کاکایش با این کار مخالف اند.

او می افزاید: »مدت چهار سال می شود در انستیتوت ملی 
موسیقی درس می خوانم. در آغاز آله موسیقی ترومپت 
اکنون  و  زیربغلی  سپس  آموختم،  سال  دو  مدت  به  را 
اما عالقه بیشترم به  آله چیلو یا باس چیلو را می آموزم، 
ترومپت می باشد و ترومپت از هر آله دیگر مرا بیشتر به 

آرامش روحی می رساند.«
مینه زمانی که در کنار آله موسیقی باس چیلو می ایستد، 
این آله به مراتب از او بزرگی می کند، اما مینه چنان با 
مهارت او را می نوازد که استادان خارجی اش را حیرت 

زده کرده است. 
او در مورد دست آورد هایش می گوید: »هرچند سفر های 
دست  بزرگ ترین  اما  داشته ام،  خارجی  و  داخلی  زیاد 
عمان یک  سفر  در  است.  بوده  عمان  در کشور  آوردم 
موسیقی  آله  با  را  گل«  چتری  »چتری  نام  به  پارچه 
ترمپت نواختم که دور از تصور خیلی ها تشویق شدم و 
تقدیر نامه هایی نیز گرفته ام. این سفر خیلی برایم خوشایند 

و مهم بود.«
تمرین  به خاطر  انستیتوت  این  در  را  اوقاتش  بیشتر  مینه 

می گذراند.
می گوید:  چنین  این  جا  در  را  بیشترش  تمرین  دلیل  او 
»چون در خانه و در پرورشگاه آله موسیقی ندارم و وضع 
اقتصادی ام خیلی ضعیف می باشد، توان خریداری آالت 
را  اوقاتم  بیشترین  بنابران  ندارم.  را  نظرم  مورد  موسیقی 

به خاطر تمرین در مکتب موسیقی سپری می کنم.«
جمله  از  می پروراند .  سر  در  زیادی  آرزو های  مینه 
می خواهد در آینده یک موسیقی دان به تمام معنا شود. او 
می گوید: »در نخست آرزو دارم یک موسیقی دان الیق 
شوم و گزینه دومم مسلک ژورنالیستی می باشد که بعد 

از موسیقی خیلی به آن عالقه دارم.«
با   13۸۹ سال  در  که  افغانستان  موسیقی  ملی  انستیتوت 
مکتبی  در  گامی  مهم  گرفت،  تازه  جان  مجدد،  افتتاح 

ساختن هنر موسیقی در کشور محسوب می شود.
این انستیتوت کودکان یتیم، کودکان خیابانی و دختران 
راه  و  امتحان  کردن  سپری  با  را  عالقه مند  و  نوجوان 
فنی  آموزش  موسیقی  بخش  در  انستیتوت  این  به  یافتن 

و مسلکی می دهد.
غیچک،  رباب،  شرقی  آالت  موسیقی،  مرکز  این  در 
بخش  در  هم چنان  و  سرود  و  سیتار  دلربا،  تنبور،  طبله، 
آالت موسیقی غربی شامل وایلون، چیلو، دیوال، فلوت، 
کنترا پاس، پیکلو کلرنت، اوبو، سکسفون، بسون، تلمبو، 
آالت  اقسام  و  انواع  و  گیتار  پیانو،  کورلو،  ترمپت، 
ضربی که در اروپا، امریکای التین و افریقا مروج است، 

تدریس می شود.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

رفیق  هستی  چطور  جان،  عبداهلل  غ: 
کار وبار خوب است؟

نی اشرف الال. کار و بار خوب  ع: وال 
که  چسپیدن  ما  جان  به  همه  نیست. 
وقتت رو به خالصی است و مشروعیت 

نگرفتی. 
 غ: ده قصه اش اصال نباش رفیق. چهار 
مشروع  نهاد  کدام  کو  سیل  طرفته 
که  باز  شدن.  نا مشروع  همه  می بینی؟ 
خدا  نشد ،  انتخابات  نشد ،  لویه جرگه 
فرمان  بر اساس  نگیره  را  تقنینی  فرمان 

دوره ات را تمدید می کنم .
ع: باز پارلمان ردش نکنه یک دفعه. او 

وقت باز چی کنیم؟ 
پیش  نشو  هم  پارلمان  قصه  د  غ: 
آن ها  وقت  تو  وقت  شدن  تمام  از 
خالص شدگی است. سرشان کارتوس 
می گم  زدن،  گپ  می کنم.  تیر  واری 

وقت تانه تمدید نمی کنم. 
هم  دیگه  سال  یک  تا  میگی  یعنی  ع: 

انتخابات نمی شه؟
یک  دیدم  مه  که  رقم  ای  بچیش  غ: 
فرمان  توسط  تو  و  مه  هم  دیگه  دوره 
و  کرد  خواهیم  حکومت  تقنینی 

انتخابات نخاد شد. 
بیخی  هم  انتخابات  همی  وال  ع: 
مه  به  تو  نمی شه  شده.  دست و پا گیر 
با تو توافق  بتی و مه هم  تقنینی  فرمان 
سیاسی کنم هموتو کل عمره پادشاهی 

کنیم؟
غ: نشد خو نداره. ای ملت چنان د غم 
و  میایه  یاد شان  تو  از  نه  که  است  نان 
کمی  خارجی ها  همی  فقط  مه.  از  نی 

شله هستند. 
و  داعش  درگیر  هم  را  خارجی ها  ع: 
سلفی ها می سازیم، هوش شان طرف ما 

نمی شه. 
غ: وال خوب گپ گفتی. راستی یادم 
رفت اصل گپه بریت بزنم. به نظرت به 
همی داراالنشای کمیته صلح چی کسه 

تعیین کنیم؟
در  هم  همی صلح  اشرف  وال الال  ع: 
افغانستان بیخی یک مساله خیالی شده. 
نه صلحی است و نه گفتگویی. بیشتر ما 

خیال پلو می زنیم. 
گفتی  گپی  عجب  خیالی...  گفتی  غ: 
وال یک نفر خوب برای داراالنشا پیدا 

کردم. 
ع: کی را پیدا کردی 

غ: اونمو که مکتب های خیالی نساخته 
همو  خیالی  صلح  این  برای  بود. 

خیال پرداز بیخی فیکس است. 
ع: خوب گپ است. بزن که بره. سابق 
بره  حالی  می ساخت،  خیالی  مکتب 

صلح خیالی بسازه.

نوازندهیسهرشتهای
مینه

ورودهیاتبزرگاقتصادیترکیهنمیخواهداشتباهخوددرعراقرادرسوریهتکرارکند
ایتالیابهتهران

صلحنیزخیالیمیشود

 سهیال وداع خموش
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Registration #: 83222154 

Tender Invitation call for expression of interest, GIZ PCP inviting the experience internet service provider 
companies for the provision of 10 MB internet connection for one year to GIZ PCP office in Kabul To 
claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest along with 

2016 at 04:00 pm. latest by 09 February afg@giz.de-tenderEmail Company profile and past contracts to  

 

ایم  ۱۰دعوت به عمل می اید تا جهت اشتراک پروسه داوطلبی  مجرب کابل از شرکت هایجی آی ذید مقیم  دفتر  اطالعیه داوطلبی
بی انترنت برای یک سال به دفتر جی ای ذید پی سی پی کابل شرکت های واجد شرایط میتواند برای درخواست اسناد داوطلبی پرفایل 

 ۹تا به تاریخ  afg@giz.de-tenderس کمپنی و کاپی قرارداهای فبلی در این ساحه با اورګانهای دیګر داشته باشد به ایمل ادر
 ارسال کرده حضور خود را تضمین نماید.   بعد از ظهر ۴ساعت  فبروری

دفاع ضد موشکی عربستان موفق شد روز دوشنبه 19 دلو یک 
عربستان  سوی  به  یمن  ک  خا از  که  را  اسکاد  نوع  موشک 
کنون براثر حمالت  گفته می شود تا کند.  شلیک شده بود نابود 
از  را  خود  جان  عربستان  در  نفر   90 یمن  حوثی های  موشکی 

دست داده اند.
پیامی  در  یک شنبه  سلمان،  ملک  عربستان،  پادشاه 
خواست  کشور  این  از  ایران  رهبران  به  خطاب  غیرمستقیم 
عربستان  دولت  نکند.  دخالت  عربستان  داخلی  امور  در  تا 
که با پشتیبانی از شبه نظامیان شیعه در  کند  ایران را متهم می 
لبنان، عراق، سوریه و یمن و ایجاد آشوب و ناامنی در بحرین 
را بی ثبات  کشورهای عرب خاورمیانه  و عربستان قصد دارد 

سازد. 
گروه شبه  نظامی عراق تحت عنوان »کتایب عراق«  مهم ترین 

ترکیه  مرزهای  پشت  سوریه  زدگان  جنگ  از  نفر  هزار  ده ها 
به  ورود  اجازه  آن ها  به  کنون  تا ترکیه  دولت  و  افتاده اند  گیر 
ضروری  کمک های  موترهای  است.  نداده  را  ترکیه  ک  خا
در  سوریه  ک  خا وارد  ترکیه  از  یک شنبه  روز  آمبوالنس ها  و 
کنند. آوارگان  کمک  نقطه مرزی شده اند تا به آوارگان منتظر 
ک سوریه را  سوری خواهان عبور از مرز هستند و ماندن در خا

ک می دانند. خطرنا
با افزایش درگیری های در شهر حلب و حمالت هوایی شدید 
ترکیه در  مرز  به سمت  این شهر  کنان  از سا نفر  روسیه، هزاران 
بزرگ ترین  که  حلب  شهر  گریخته اند.  کیلیس  شهر  نزدیکی 
از جنگ به حساب می آمد هنوز هم محل  شهر سوریه پیش 

سکونت بیش از ۳۵۰ هزار نفر سوری است.
می رود  انتظار  روسیه  هوایی  حمالت  و  درگیری ها  افزایش  با 
که شهر حلب بزودی به دست نیروهای دولتی سوریه بیافتد. 
کمک های  مداخله نظامی روسیه در سوریه به نفع رژیم اسد و 

پیشنهاد  به  کنش  وا در  می شود  پشتیبانی  تهران  سوی  از  که 
نیروی  اعزام  بر  مبنی  بحرین  هم چنین  و  امارات  عربستان، 
که چنین اقدامی »درهای جهنم«  کرد  زمینی به سوریه تهدید 

را به روی عربستان و متحدان منطقه ای اش می گشاید. 
روز  منطقه،  در  عربستان  مهم  متحد  عربی،  متحده  امارات 
فرماندهی  تحت  سوریه  به  زمینی  نیروی  اعزام  از  یک شنبه 
با  را  خود  موافقت  نیز  عربستان  پیشتر  کرد.  پشتیبانی  امریکا 
که  کرده بود، در صورتی  اعزام نیروی زمینی به سوریه اعالم 
کنش  امریکا فرماندهی عملیات را بپذیرد. موضع عربستان وا
که حضور  ُتند فرمانده سپاه پاسداران ایران را برانگیخته بود 
نگرانی  اسد  بشار  رژیم  از  پشتیبانی  در  سوریه  در  نظامی اش 
کشورهای عرب منطقه را نسبت به توسعه طلبی های فرقه ای 

کرده است.  تهران در منطقه تشدید 

کوریای شمالی در پرتاب یک موشک به فضا،  در پی اقدام 
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یک شنبه در بیانیه ای 
امنیت  شورای  کرد.  محکوم  شدیدا  را  یانگ  پیونگ  اقدام 

کرد. این بیانیه را پس از جلسه فوری خود صادر 
یک  که  کرد  اعالم  یک شنبه  روز  در  پیشتر  شمالی  کوریای 
ناقض  که  اقدامی  است،  کرده  پرتاب  فضا  به  را  موشک 
جنوبی،  کوریای  امریکا،  است.  ملل  سازمان  تحریم های 
کوریای  که اقدام  کشورهایی هستند  بریتانیا و جاپان از جمله 
با  بین المللی  برخورد  خواستار  و  کرده اند  محکوم  را  شمالی 
پیونگ یانگ شده اند. سامانتا پاور، سفیر امریکا در سازمان 
خواهد  روبه رو  جدی  عواقب  با  شمالی  کوریای  گفت  ملل 

شد.
جاری  ماه  که  ملل  سازمان  در  ونزویال  سفیر  رامیرز،  رافایل 
دارد  برعهده  را  امنیت  شورای  ای  دوره  ریاست  میالدی 
پیش بینی  بود  گفته  خبرنگاران  به  شورا  نشست  از  قبل 
به  را  تحریم ها  نقض  نوع  »این  نهاد  این  اعضای  که  می کند 

جنگجویان ایرانی صحنه جنگ در سوریه را به نفع نیروهای 
دولتی تغییر داده است.

گیر  ترکیه  مرز  در  کنون  ا جنگ  از  گریخته  غیرنظامیان 
و  اروپایی  کشورهای  فشار  تحت  ترکیه  مقامات  افتاده اند. 

کنش به آزمایش های اتومی و  کنند.« در وا اتفاق آرا محکوم 
به   ۲۰۰۶ سال  از  شمالی  کوریای  در  بالیستیک  موشک های 
بعد، شورای امنیت چهار دور تحریم های سنگین را علیه این 

کرده است. کشور اعمال 
کوریای  با  همگام  که  متحد  ملل  سازمان  در  جاپان  سفیر 
روز  اضطراری  نشست  برگزاری  خواستار  امریکا  و  جنوبی 
شمالی  کوریای  توسط  موشک  پرتاب  بود،  شده  یک شنبه 
زمان  گفت  او  خواند.  مردم«  جان  علیه  آشکار  »تهدیدی  را 
فشار  پیونگ یانگ  کردن  متوقف  برای  و  سرآمده  به  گفتگو 

بیشتری الزم است.
کره  اهل  خود  که  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان 
کوریای شمالی به  گفت تصمیم  جنوبی است، روز یک شنبه 
که ناقض تحریم های  استفاده از فناوری موشکی بالیستک 
پیمان  دبیرکل  است.  ک  اسفنا است،  متحد  ملل  سازمان 
کوریای شمالی را محکوم  آتالنتیک شمالی-ناتو- نیز اقدام 

کرد.

کنترول بیشتر مرزها و جلوگیری از حرکت اوارگان  امریکا برای 
نظر می  به  که  اروپایی هستند. فشاری  کشورهای  به سمت 
کنون آوارگان سوری را در پشت مرزهای بسته ترکیه نگه  رسد ا

داشته است.

موشک اسکاد یمن توسط عربستان در هوا نابود شد

کوریای شمالی از سوی شورای امنیت محکومیت شدید 

ود به ترکیه هزاران پناهجوی سوری در انتظار ور

دیگر  نظامی  شبه  شصت  ترکیه،  خبری  منابع  گزارش  به 
در  ترکیه  امنیتی  نیروهای  وسیله  به  حمله ای  در  کا  پ کا
این  با  که  شده اند  کشته  »ِشرناق«  والیت  در  جزیره  شهر 
مناطق  عملیات  در  کا  پ کا کشته شدگان  شمار  حساب 
جنوب شرقی »جزیره« و محله »سور« شهر دیاربکر به ۷۳۳ 
گزارش »دیلی صباح«، حدود ۷۰ شبه  نفر رسیده است. به 
کا در زیرزمینی مخفی شده بودند و ۶۰ نفر از  نظامی پ کا
روز یک شنبه ۱۸  ترکیه در  امنیتی  نیروهای  آنان در حمله 

کشته شدند. دلو 
کا عملیات نظامی علیه ارتش ترکیه را در اواخر جوالی  پ کا
کنون، بیش از ۲۵۰ عضو  گرفت. از آن زمان تا ۲۰۱۵ از سر 
کا و هزاران شبه  نظامی  نیروهای امنیتی ترکیه به وسیله پ کا
کشته شده اند. در همین  کا نیز به وسیله ارتش ترکیه  پ کا
حال، ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه روز یک شنبه 
در  کا  پ کا کشته شدگان  تعداد  کرد  اعالم  بیانیه ای  در 
عملیات مناطق جنوب شرقی »جزیره« و دیاربکر به ۷۳۳ 

نفر رسیده است.
روز شنبه  کا  ۱۰ شبه نظامی پ کا زمان«،  »تودیز  گزارش  به 
در »جزیره« و ۲ شبه نظامی نیز در محله »سور« شهر دیاربکر 
کشته شدند. این بیانیه همچنین می گوید انواع تسلیحات 
کشف شده است.  و مهمات نظامی نیز در حین عملیات 
کمک رسانی و  که مظنون به  روز شنبه دو نفر نیز در »وان« 
کا بودند دستگیر شدند. بیانیه ستاد  پشتیبانی سازمان پ کا
فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه می افزاید در همین روز دو 
از  غیرقانونی  عبور  برای  تالش  در  که  کا  پ کا مظنون  نفر 
ترکیه بودند به همراه مواد منفجره در  مرز سوریه به سمت 

وسایل شان دستگیر شدند.
به عضویت  که مظنون  روز شنبه شش خارجی  هم چنین 
منطقه  در  سوریه  از  عبور  از  پس  بودند  داعش  در 
گزارش  به  شدند.  دستگیر  ترکیه  داخل  »غازی عینتاب« 
اطراف  در  یک شنبه  روز  در  نفر  صدها  پرس«  »آسوشیتد 
در  عراق  شمال  در  اربیل  شهر  در  ملل  سازمان  ساختمان 
تجمع  کا  پ کا علیه  ترکیه  هوایی  حمالت  به  اعتراض 
پولیس در درگیری  گزارش دادند سه  منابع محلی  کردند. 

با معترضان مجروح شدند.

سه شنبه 20 دلو 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2315 
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Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096798: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to 
participate in the bidding process for” supply, delivery and installation of CCTV Camera  system at GIZ 
Main  Office Kabul.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by February 8th 2016, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

 اطالعیه داوطلبی:

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
با توجه  در کابل GIZ)مرکزی ) دفترانتقال و نصب کمره های امنیتی در تهیه  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۲۰16 فبروری 8 بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

کشته شد گان پ کاکا توسط  شمار 
ارتش ترکیه به »773« تن رسید

ACKU



Hasht e Subh 8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

9th Year    No: 2315   Tuesday  9 February, 2016    Price: 20 Afs

Daily
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