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بندر چابهار:
فرصتی بی سابقه برای آسیای جنوبی

کستان از ما چه می خواهد؟ پا

نقض حقوق بشر در هرات
افزایش یافته است
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کمیسیون رسانه های همگانی:

رسانه ها جوازشان را تجدید کنند
3

3

ددموکراسی اصطالح، دلرغونی یونان دتمدن دموضوعه اصطالحګانو څخه ده. دنویو پیړیو په اصطالح کې دموکراسی دپرګنو دواکمنۍ څخه عبارت ده چې معموآل دټاکنو له الرې دخلکو اکثریت رایو 
ته په پاملرنې سره جوړیږي .

ددموکراسی په رڼا کې دچارو اداره دهغو پرګنو درایو داکثریت په واک ده چې دقانون سره سم درایو ورکولوحق لري.
په یوه لنډه جمله کې باید ووایو چې ددموکراسی نه منظوردیوې پرګنیزې واکمنۍ مینځته راتلل دي. دداسې یوې واکمنۍپیدایښت چې دخلکو په مستقیمه رایه دخلکوله پاره جوړه شوې وي، داسې یوه 
واکمني چې دخلکو اراده په هغو کې تمثیل شوي وي.په دې حساب که دیوې ټولنې واکمني که داټولنه وړه وي که لویه دخلکو په رایو مینځته راشي نو اغیزمنتوب به یې زیات اودچارو اداره به غښتلې وي.

کلي اوسیمه یوه وړه ټولنه ګڼل کیږي په دې وړه ټولنه کې که چیرې دسیمه ایزو چاروښه والی ،دژوندانه دسمون،پرمختګ اوآبادۍ له پاره دټاکنو اورایو له الرې یوه سیمه ایزه واکمني مینځته راشي، خامخا 
یې اغیزه زیاته وي.

په کلیو کې دکلیو دبیارغونې اوپراختیا وزارت دملي پیوستون پروګرام له الرې دکلیو دپراختیایي شوراګانو جوړول دسیمه ایزې ادارې اوواکمنۍ دمینځته راتلو معنی لري.دکلي پراختیایي شوراګانې چې 
دکلیوالو دآزادو رایو اوټاکنو له الرې جوړې شویاو په لیری پرتوسیمو اوکلیو کېیواځیني مدني بنسټونه ګڼل کیږي دخلکو اراده ،قدرت،واک،پریکړه او تصمیم تمثیلوي .

نن دکلي هره شورا دیوې سیمه ایزې غښتلې واکمنۍ په توګه دکلیو په سطحه ټولنیزې چارې اداره کوي، دکلي دپرمختګ ،ودانۍ اوآبادۍ له پاره تصمیم نیسي اوپریکړې کوي.
دکلیو پراختیایی شوراګانې دخلکو ترمینځ منازعې، کشالې اواختالفات دسال مشورو له الرې حل اوفصل کوي. دډیری کورنیو او سیمه ایزو مسألو او منازعودهواري  په برخه کې هم دکلیو پراختیایي 

شوارګانې رغنده رول لوبوي اوخلک هم ورڅخه تر ډیره بریده راضي ښکاري     . 
دکلیو دبیا رغونې او پراختیا وزارت دملي پیوستون پروګرام کوښښ کړی چې دکلیو دپراختیایي شوراګانو واک او توانمني نوره هم زیاته کړي اوحتی دحکومتي ادارېپه عنوان په کلیو کې دسیمه ایزو چارو 

دسرته رسولو یوه رسمي مرجع وګڼل شي.
ویلی شو چی دملي پیوستون پروګرام اودکلیو پراختیایی شوراګانې په سیمه ایزه ټولنه کې ددموکراسۍ په غښتلي کیدو کې اساسي نقش لري.

دکلیو دپراختیایي شوراګانو په یوشمیر لویو غونډو اوکنفرانسونو کې چې دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزارت له خوا په کابل کې دایرشوی ددغه اساسي نقش دال غښتلي کیدو له پاره زیات بحثونه اوهلې 
ځلې شویدي.دکنفرانسونو په پریکړه لیکونو کې دې مسألې ته زیاته پاملرنه شوې چې دکلیو پراختیایي شورګانو په سیمو اوکلیو کې ددموکراسۍ اودخلکو درایو دتمثیلونکو په عنوان خپل حیثیت تثبیت 
کړی.داحیثیت یې له ښه مرغه دخپلو ورځنیو چارو او اجراآتو په ترڅ کې تثبیت کړی او ورځ تربلې یې دیوې غښتلې سیمه ایزې واکمنۍ په توګه ټولنیزې چاری، دپرمختګ ،آبادۍ او ودانۍ پالنونه اوهڅې 

سمبال کړیدي.
کلیوال دخپلو پراختیایي شورګانو دکار اوفعالیت اودچارو دتنظیم اوسمبالښت څخه ډیر راضي دي اودالبریالیتوب له پاره یې دعا کوي.موږبه هم دعا اوهیله وکوو چې دغه شوراګانې نورې هم دکلیو پراختیا 

او آبادۍ ته پاملرنه وکړي او نورهم خپل نقش دکلیو په وړو ټولنو کې ددموکراسۍ داستازي په توګهپه ښه شان سرته ورسوی.

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت
دملي پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفتر

کمني، ددموکراسی ممثله ACKUسیمه ایزه وا



زنگ اول


گزارش های معتبر حاکی است که حدود پنجاه هزار بست 
وزارت خانه ها  اما  دارد،  وجود  دولتی  ادارات  در  خالی 
نمی توانند به دلیل نارکارآمدی و اختالف های درون جناحی 
حکومت وحدت ملی، این بست ها را به داوطلبی بگذارند. 
این وضعیت در حالی است که بیشتر جوانان تحصیل کرده 
بی کاراند و عده ای از این جوانان از فرط بی کاری و نبود 
درآمد تن به دریا می دهند تا به کشورهای اروپایی برسند. 
در درون حکومت دستگاهی به اسم کمیسیون اصالحات 
اداری وجود دارد. این کمیسیون وظیفه دارد تا بست های 
خالی ادارات دولتی را به دواطلبی بگذارد و مراحل اداری 
آن را طی کند. خالی بودن پنجاه هزار بست در شرایطی 
که هزاران جوان تحصیل کرده بی کار است، نشان می دهد 

که اداره اصالحات اداری خیلی ناکارآمد است. 
قابل تاسف است که کمیسیون اصالحات اداری به وسیله 
کمیشنرانی اداره می شود که هر کدام تنخواه های نجومی 
از بودجه  عمومی دریافت می کنند، اما کارایی شان به طرز 
منابع  ریاست  وزارت خانه  هر  است.  کم  باور،  غیر قابل 
بشری دارد و وظیفه این ریاست ها استخدام نیروی بشری 
است.  تعهد  و  تخصص  داری  و  باتجربه  تحصیل کرده، 
بی کفایت اند که  قدری  به  هم  بشری  ریاست های  این  اما 

نتوانسته اند بست های خالی را پر کنند. 
نیز  اداری  فساد  معلول  دولتی  بست های  ماندن  خالی 
شماری  ادارات،  رییس های  و  وزیران  از  برخی  است. 
می دارند  نگه  خالی  عمدا  را  خود  کمبود  بست های  از 
از  و  دهند  قرار  وجه المعامله  را  آن  مناسب  فرصت  در  تا 
اختالف های  بیاورند.  به دست  امتیاز  متنفذی  یا  نماینده ای 
نقش  هم  ملی  وحدت  تشکیل دهنده  حکومت  جناح های 
است  شده  سبب  اختالف ها  این  دارد.  زمینه  در  مهمی 
است،  الزم  که  طوری  آن  نتوانند،  وزرات خانه ها  که 
اختالف های  برسند.  کارهای شان  به  و  کنند  برنامه ریزی 
سران حکومت وحدت ملی هم روی برنامه های اصالحی 
منافع  و  کرسی ها  تقسیم  روی  بزرگواران  این  نیست. 
ناکارآمد  اداره  اختالفات  این  و  دارند  اختالف  جناحی 

افغانستان را فلج کرده است. 
نمی خواهند  یا  نمی دانند  یا  ملی  وحدت  حکومت  سران 
این  است.  بی کار  تحصیل کرده  جوان  هزاران  که  بدانند 
آقایان نمی دانند که این جوانان بی کار می  توانند در آینده 
شرایطی  چنین  در  کنند.  خلق  کشور  برای  کالن  مشکل 
خالی ماندن بست های ادارت حکومتی جفای بزرگی در 
حق خانواده ها، جوانان و تمامی شهروند ان است. تنها این 
از دولت  نیست. کشورهای عربستان، قطر و کوریا  مورد 
بفرستد.  کارگر  آنان  برای  تا  بودند  خواسته  افغانستان 
وزارت خانه های حکومت به دلیل ناکارآمدی و بی پروایی 
این  بفرستند.  کارگر  نامبرده  کشورهای  به  نتوانستند 
واقعیت ها نشان می دهد که حکومت وحدت ملی آن قدر 
بی کفایت است که نمی تواند از فرصت های موجود برای 

کاهش نارضایتی اجتماعی بهره ببرد.
به صورت  را  کار  جویای  جوانان  بتواند  حکومت  اگر 
قانونی به کوریا و عربستان بفرستد و بست های خالی را با 
جوانان تحصیل کرده پر کند، به یقین که میزان نارضایتی 
اجتماعی در این کشور کاهش می یافت. اما دیده می شود 
این  اندازه ی سر سوزن هم دوراندیشی و تدبیر در  به  که 
حکومت وجود ندارد. امروز در کوچه و بازار مردم عام 
زیر  را  ملی  وحدت  حکومت  سران  کفایت  و  صالحیت 
برمال  ناکامی های پی درپی حکومت  سوال می برند. وقتی 
می شود، هر صاحب عقلی به این نتیجه می رسد که مردم 
در قضاوت شان چندان به خطا نرفته اند. حکومت قادر به 
وجود  از  روستا  چند  پاک سازی  و  برق  پایه  چند  ترمیم 
جوانان  با  را  خالی  بست های  نمی تواند  نیست.  دشمنانش 
خارج   به  کارگر  اعزام  به  قادر  کند،  پر  تحصیل کرده 
تاپی و  این وضعیت حکومت  با  نیست که  نیست، روشن 

کاسا یک هزار را چگونه تطبیق می کند؟

پنجاه هزار بست خالی
 و لشکر بی کاران
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وزیر انکشاف دهات قرارداد 55پروژه انکشافی را امضا کرد 

تاکید بر هماهنگی بیشتر  بین واحد های  نظامی در جلسه شورای امنیت ملی 

آلمان به همکاران افغان خود هم چنان پناهندگی می دهد

 اختصاص پروژه های بیشتر
 در سال آینده به والیت غور

کشته شدن 5 مخالف دولت
 در هرات

وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
قرارداد  دهات  انکشاف  و  احیا 
انسجام  برنامه  انکشافی  55پروژه 
ساحوی این وزارت را به ارزش 220 
میلیون افغانی با مسووالن شماری از 
امضا  قریه ها  انکشافی  شوراهای 
درانی،  احمد  نصیر  انجنیر  کردند. 
وزیر احیا و انکشاف دهات طی یک 
کنفرانس خبری گفت که قرار است 
والیت های  در  انکشافی  55پروژه 
بلخ، بغالن، بدخشان، پنجشیر، غور، 
پکتیا،  تخار،  لغمان،  بامیان،  پروان، 
فاریاب و نورستان تطبیق شود. آقای 
درانی می گوید که هزینه مجموعی 
افغانی  220میلیون  قراردادها  این 
دیوارهای  ساخت  شامل  که  است 
سربندها،  کانال ها،  استنادی، 
می شود.  پلچک  و  پل  سرک ها، 
وزیر احیا و انکشاف دهات هم چنین 
یادشده  پروژه های  که  می گوید 
سیالب ها  از  جلوگیری  قسمت  در 
درانی  آقای  دارد.  اساسی  نقش 
قراردادها  این  امضای  مراسم  در 
یادشده  پروژه های  تطبیق  »با  گفت: 
در  روزکاری   150549 کل  در 
می شود  ایجاد  سیزده والیت کشور 
زمینه های  ایجاد  در  پروژه ها  این  و 
نیز  عزیز  دهاتیان  برای  کاریابی 
مقام های  می شود.«  واقع  مفید 
از  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
که  خواستند  انکشافی  شوراهای 
تطبیق  راستای  در  گذشته  از  بیش 
جدی  تالش  پروژه ها  این  باکیفیت 
دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  کنند. 
کار  جریان  از  نظارت  بر  هم چنین 
پروژه ها تاکید کرد و گفت که طی 
این  پروژه های  از  گذشته  ماه  چند 
به شکل اساسی آن نظارت  وزارت 
صورت گرفته است. وزارت احیا و 
انکشاف دهات طی چند ماه گذشته 
از طریق برنامه ملی انسجام ساحوی 
را  انکشافی  پروژه   276 قرارداد 

شورای  جلسه  در  کابل:  8صبح، 
ریاست  ارگ  در  که  ملی  امنیت 
هماهنگی  بر  شد،  برگزار  جمهوری 
مانند،  نظامی  واحد های  بین  بیشتر 
قول اردوها، قوامندانی ها، کندک ها 

و پوسته های امنیتی تاکید شد.
در این جلسه وزرای سکتور دفاعی 
عمومی  وضعیت  مورد  در  امنیتی  و 
امنیتی کشور به ویژه والیات بغالن، 

هلمند و کندز گزارش دادند. 
ریاست  تحت  که  جلسه  این  در 
شده  برگزار  غنی  جمهور  رییس 
بررسی  مورد  امنیتی  تهدیدات  بود، 
قرار گرفت و دستورهای الزم جهت 

رادیو دولتی آلمان،  اعالم کرد که 
بیشتری  شمار  به  کشور  این  دولت 
 13 طی  در  که  افغان  کارمندان  از 
سال حضور آن کشور در افغانستان 
اند  بوده  آلمانی  نیروهای  همکار 

پناهندگی می دهد.
به  این رادیو  از  بر اساس خبری که 
نشر رسیده دولت آلمان تا به حال به 
با  از کسانی که  تقاضای 68 درصد 
افغانستان  نیروهای آلمانی در شمال 
داده  مثبت  پاسخ  داشته اند  همکاری 
را  کشور  این  در  آنان  پناهندگی  و 

8صبح، کابل: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی در 
دیدار با برخی از بزرگان و شهروندان والیت غور 
از  محروم  انکشاف والیت های  و  بازسازی  گفت 

اولویت های کاری حکومت وحدت ملی است.
حکومت  گفت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
و  خوب  حکومت داری  برای  ملی،  وحدت 
افغانستان مصمم و  نقاط  انکشاف متوازن در تمام 
متعهد است تا کارهای بنیادی و زیر بنایی در تمام 
والیات به ویژه والیت های دور دست انجام شود.

دیدار  این  در  اجرایی  ریاست  نامه  خبر  اساس  بر 
ریاست  از  غور  والیت  شهروندان  و  بزرگان 
ملی  وحدت  حکومت  که  خواسته اند  اجرایی 
بر  اداری  واحد های  ایجاد  امنیت،  تامین  زمینه  در 
بخش های  در  همه جانبه  توجه  ضرورت،  اساس 
مبارزه  برای  مردمی  نیروهای  تقویت  و  انکشافی 

جدی تر با طالبان توجه کند.  
برای  خواسته اند  هم چنان  غور  والیت  بزرگان 
باالی  ظرفیت  دارای  که  تحصیل کرده  جوانان 
کاری و شایستگی الزم هستند، در ادارات دولتی 

زمینه کار فراهم شود.
حکومت  گفت:»  عبداهلل  عبداهلل  همین حال  در 
وحدت ملی در سال آینده پروژه های انکشافی و 
برنامه های اقتصادی بیشتری را در والیت غور در 

نظر دارد.«
مشکالت  حل  که  افزود  هم چنین  اجرایی  رییس 
مردمی و مسایل امنیتی در والیت غوررا با قاطعیت 
و  محلی  مسووالن  به  باره  دراین  و  کرده  دنبال 
انجام  را  الزم  کارهای  تا  می دهد  هدایت  امنیتی 

دهند.

طالبان  افراد  از  تن   5 دستکم  هرات:  8صبح، 
ساعت 3 بامداد روز سه شنبه پس از یک درگیری 
شدید با نیروهای مرزی افغانستان در هرات کشته 

شدند.
این درگیری زمانی آغاز شد که طالبان باالی یک 
»پوسته چاه«  در روستای  به  امنیتی موسوم  پوسته 
یورش  هرات  »شیندند«  ولسوالی  نظر«  »کالته 
نیروهای مرزی  با شلیک آتش سنگین  اما  بردند، 

زون 707 در غرب کشور مواجه شدند.
احسان علومی، سخنگوی پولیس مرزی در غرب 
کشور به روزنامه 8 صبح گفته است که اجساد 5 

تن از طالبان در صحنه نبرد باقی مانده است.
به گفته وی 4 عراده موتر سایکل و مقداری سالح 

از طالبان نیز به دست نیروهای دولتی افتاده است.
این  در  دولتی  نیروهای  به  که  دارد  تاکید  علومی 
در  نظر  کالته  منطقه  است.  نرسیده  آسیبی  نبرد 
ولسوالی شیندند در نزدیکی مرز افغانستان با ایران 

قرار دارد.
افغانستان  غرب  در  ناامن  ولسوالی های  از  شیندند 
است. اواسط سال جاری نیروهای وفادار به گروه 
مال  به  وفادار  گروه  با  رسول  مال  طالبان  انشعابی 
محمد اختر منصور در این ولسوالی درگیر شدند 

که تلفات سنگینی به دو طرف وارد شد.

با  افغانی  895میلیون  ارزش  به 
که  کرده  امضا  انکشافی  شوراهای 
و  تکمیل شده  پروژه ها  این  اکثریت 
به بهره برداری رسیده است. به گفته 
وزیر احیا و انکشاف دهات اکثریت 
جلوگیری  منظور  به  پروژه ها  این 
گفت:  او  است.  بوده  سیالب ها  از 
»برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا 
تنها  این  از  پیش  دهات  انکشاف  و 
افزایش سیالب والیت های  دلیل  به 
شمال را پوشش می داد؛ اما امسال از 
طریق این برنامه 21والیت را پوشش 
از  پروژه ها در جلوگیری  دادیم که 
سیالب ها نقش مهمی داشته است. 
سال  در  برنامه  این  که  است  قرار 
گسترش  کشور  27والیت  به  آینده 
یابد.« در عین حال، مسووالن وزارت 
احیا و انکشاف دهات می گویند که 
توازن انکشافی در پروژه ها و تطبیق 
اهداف  از  یکی  پروژه ها  کیفیت  با 
آقای  می رود.  به شمار  آنان  اساسی 
سال  چند  طی  که  گفت  درانی 
در  والیت ها  از  برخی  در  گذشته 
اجتماعی  عدالت  و  توازن  پروژه ها 
در نظر گرفته نشده و آنان پالن ها و 
برنامه های خاصی را طرح کرده اند. 
تطبیق  و  شرکت ها  به  هم چنین  او 
کنندگان پروژه های انکشافی هشدار 
براساس قرارداد تمام پروژه  داد که 
ها را با کیفیت و در زمان معین آن 
تطبیق کنند. وزارت احیا و انکشاف 

به  امنیتی  تهدیدات  کردن  طرف  بر 
نیروهای دفاعی و امنیتی  داده شد.

ارگ  خبرنامه  اساس  بر 
امنیت  شورای  ریاست جمهوری، 
ملی فیصله کرده است که به منظور 
هلمند  والیت  اوضاع  به  رسیدگی 
نهاد های  از  صالحیت  با  هیات  یک 
بر  کند.  سفر  والیت  این  به  ذیربط 
این  امنیت  شورای  فیصله  اساس 
بررسی  نتایج  تا  است  موظف  هیات 
به  را  هلمند  اوضاع  از  خود  های 
جلسه بعدی شورای امنیت ارایه کند. 
در این خبرنامه آمده است که طرح 
وظایف  تقسیم  و  هماهنگی  رهنمود 

پذیرفته است.
این روند پیش از این با کندی مواجه 
بود؛ اما طی دستکم چهارماه گذشته 
بررسی اسناد متقاضیان شدت گرفته 
از  درصد   92 پناهندگی  تقاضای  و 
چهارماه  در  درخواست کنندگان 

گذشته پذیرفته شده است.
هم چنان درخواست پناهندگی شمار 
غیر  و کارکنان  ترجمانان  از  زیادی 
نیز  المانی  نیروهای  با  دولتی همکار 
در سال های اخیر پذیرفته شده است.

دهات طی سال مالی 1394، از طریق 
برنامه های ملی خود به تعداد 13800 
والیت   34 در  را  انکشافی  پروژه 
بهره برداری  به  و  تکمیل  کشور 
مقام های  حال،  این  با  است.  سپرده 
در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
که  گفتند  خبری  کنفرانس  این 
وزارت  این  پروژه کاریابی  کار 
 12 در  شده،  آغاز  پیش  ماه  دو  که 
جریان  چالشی  کدام  بدون  والیت 
دارد. پروژه کاریابی وزارت احیا و 
مختلف  مراحل  در  دهات  انکشاف 
قریه ها  انکشافی  شوراهای  توسط 
قرار  اول  مرحله  در  می شود.  تطبیق 
است که پروژه های انکشافی 3734 
 12 مربوط  ولسوالی   46 در  قریه 
کندز،  بغالن،  )والیت های  والیت 
خوست،  فاریاب،  جوزجان،  بلخ، 
ننگرهار،  فراه،  هرات،  کندهار، 
و  حفظ  مورد  لغمان(  و  کنرها 
این  عملی  کار  بگیرد.  قرار  مراقبت 
در  رسما  قبل  ماه  دو  حدود  پروژه 
والیت های یادشده آغاز شده است. 
پروژه  اول  مرحله  مجموعی  هزینه 
امریکایی  دالر  35میلیون  کاریابی 
جهانی  بانک  سوی  از  که  است 
پرداخت می شود. به گفته وزیر احیا 
و انکشاف دهات قرار است که در 
235هزار  از  بیش  برای  اول  مرحله 
تن در 3734 قریه زمینه های کاریابی 

کوتاه مدت مساعد می شود.

ریاست  و  داخله  امور  وزارت  میان 
قضایای  در  ملی  امنیت  عمومی 
تروریستی و تخریبی مورد تایید این 
شورا قرار گرفته و هدایت داده شده 
اقدامات عملی  به آن  تا در مطابقت 

صورت گیرد.  
هم چنان در این جلسه  بر نقش حیاتی 
شاهراه ها  و  بنایی  زیر  های  پروژه 
تاکید شده و در راستای تامین امنیت 
و فراهم آوری تسهیالت  در تطبیق 
امنیت  تامین  و  بنایی  زیر  پروژه های 
شاهراه ها به نهادهای دفاعی و امنیتی 

دستورهای الزم داده شده است. 

ACKU
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کمیسیون رسانه های همگانی بر تطبیق درست مقرره طرز 
کید  تا خصوصی  همگانی  رسانه های  فعالیت   و  تاسیس 
کرده و از مسووالن رسانه ها خواسته تا براساس این مقرره، 

کنند. به حقوق خبرنگاران رسیدگی 
همگانی  رسانه های  کمیسیون  رییس  ساپی،  ک  خپلوا
که این مقرره به عنوان یک  گفت  کابل  دیروز، 20 دلو، در 
نافذ  افغانستان  رسانه های  قانون  کنار  در  جانبی  قانون 
رسانه های  در  خبرنگاران  حقوق  از  دفاع  روی  و  بوده 
متمرکز  رسانه ها  این  فعالیت  چگونگی  و  خصوصی 

است.
گفت  هم چنان  همگانی  رسانه های  کمیسیون  رییس 

سال  به  تناسب  در  بشر  حقوق  نقض  هرات:  8صبح، 
کشور افزایش 12 درصدی داشته است.  گذشته در غرب 
کشته و زخمی شدن مردم در جریان جنگ ها به ویژه از 
کامی حکومت در ایجاد  سوی مخالفان مسلح دولت و نا
در  هرات  باشندگان  حقوق  نقض  عمده  موارد  اشتغال 

سال جاری عنوان شده است. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب  که مسووالن  آن گونه 
هفتاد  از  بیش  اخیر  سال  یک  در  می گویند،  افغانستان 
انفجار  یا  و  جنگ ها  جریان  در  هرات  باشندگان  از  تن 
داده اند.  دست  از  را  جان های شان  هرات  در  ماین ها 
گزارش دیده بان حقوق بشر عملکرد  پیش از این نیز در 
گروه  گرفته بود و این  گروه طالبان بهشدت مورد انتقاد قرار 
کشور متهم  به موارد متعدد جرم و جنایت علیه شهروندان 

شده بود.
والیت  در  گذشته  سال  یک  طی  جنگ  قربانیان  بیشتر 
بوده اند.  کودکان  و  زنان  جمله  از  غیر نظامیان  هرات 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب  بر اساس یافته های 
کشور، طی سال جاری در مناطق دور دست هرات حقوق 
و  نقض شده  مسلح دولت  از سوی مخالفان  شهروندان 
مسلح  گروه های  سوی  از  آنان  حقوق  گسترده  به طور 

مخالف دولت و حکومت افغانستان زیرپا می شود.
طالبان  فعالیت های  هرات  والیت  در  جاری  سال  در 

تمام  همگانی،  رسانه های  فعالیت  و  تاسیس  طرز  مقرره 
جدید  جواز  ماه  شش  ظرف  باید  همگانی  رسانه های 

بگیرند.
گفت:  هم چنین  همگانی  رسانه های  کمیسیون  رییس 
شمول  به  رسانه ها  تمام  مقرره  این  احکام  روشنایی  »در 
که از این  گرفته اند و رسانه هایی  که قبال جواز  رسانه هایی 
که جواز  به بعد می خواهند جواز بگیرند، مکلف هستند 

کنند.« خود را تجدید 
گفت مالیه تجدید جواز برای رسانه های  ک ساپی  خپلوا
نیست.  سنگین  بسیار  ولی  است  متفاوت  گون  گونا
که ضرورت  ضمانت بانکی هر رسانه از قبل موجود است 

به احیای مجدد ندارد.
کمیسیون رسانه های همگانی می گوید تمام رسانه ها باید 
ظرف شش ماه جواز خود را بگیرند در غیر این صورت 
بعد از شش ماه، بنا به حکم این مقرره مالیه تجدید جواز 

دوبرابر خواهد شد. 
این  از ختم  بعد  رسانه ها  گر  ا که  می گوید  کمیسیون  این 
دوره ها حاضر به تجدید جواز نشدند، وزارت اطالعات 
و  کرده  مسدود  را  آن ها  مقرره  همین  بر اساس  فرهنگ  و 
این  که  دارد  صالحیت  همگانی  رسانه های  کمیسیون 

کند. رسانه ها را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 
سری  که  داریم  اختیار  در  قانونی  کنون  ا »ما  گفت:  وی 
یک  آن  کنار  در  و  دارد  ما  برای  منفعت ها  و  سهولت ها 
گرفته  که ما باید آن را در نظر  سری مکلیفت هایی نیز دارد 

و عملی بسازیم.« 
بر اساس مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی، 
در  خبرنگاری  مسلکی  کار  جریان  در  خبرنگاری  گر  ا
حسب  بر  او  معاش  ماه   10 برود،  دنیا  از  طبیعی  مرگ  اثر 
آخرین معاش به صورت یک جایی باید به خانواده اش 
مطابق  شود،  کشته  کار  جریان  در  گر  ا شود.  پرداخت 
رسانه های  سوی  از  او  قضیه  با  معلولین  و  شهدا  قانون 

همگانی خصوصی برخورد می شود.
همگانی  رسانه های  کمیسیون  رییس  حال  همین  در 
نافذ  از  خصوصی  رسانه های  از  خی  بر  »شاید  گفت: 
مشکالت  برخی  شاید  و  نباشند  خوش  مقرره  این  شدن 
هم وجود داشته باشد اما فعال این مقرره نافذ است و ما 

بر اساس همین مقرره پیش می رویم.« 
می گوید  همگانی  رسانه های  کمیسیون  حال  همین  در 
کار روی ایجاد مقرره دیگری به نام مقرره طرزالعمل حق 
تقاعد تشبثات خصوصی جریان دارد اما تا هنوز تکمیل 

نشده است.
در  کنون  ا تا  مقرره ای  چنین  می گوید  ساپی  ک  خپلوا
مقرره،  این  آمدن  به وجود  با  و  نشده  ایجاد  افغانستان 
کارمندان رسانه های خصوصی می توانند حقوق تقاعدی 
قانون  در  مقرره  این  بگیرند.  دولت  خزینه  از  را  خود 
کنون در مراحل ابتدایی قرار داشته  پیش بینی شده اما تا ا

کار روی آن جریان دارد. و 
فقط  همگانی  رسانه های  فعالیت  و  تاسیس  طرز  مقرره 
و  شده  ایجاد  خصوصی  رسانه های  خبرنگاران  برای 

شامل رسانه های دولتی نمی شود.

فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  کنار  در  کمیسیون  این  که 
مسوولیت تطبیق و نظارت از مقرره طرز تاسیس و فعالیت 

رسانه های همگانی را دارد.
طرز  مقرره  این  »در  افزود:  هم چنین  ساپی  ک  خپلوا
در  که  خارجی  همگانی  رسانه های  تمام  فعالیت 
افغانستان فعالیت می کنند، بسیار واضح پیش بینی شده 
فعالیت  طرز  البته  هستند.  مقرره  این  تابع  هم  رسانه ها  و 
سایر  ولی  است  متفاوت  اندکی  خارجی  رسانه های 
کارمندان رسانه های خارجی  شرایط در رابطه با تعامل با 

همان شرایط رسانه های خصوصی افغانستان را دارد.«
که بر اساس  کمیسیون رسانه های همگانی می گوید  رییس 

گلران،  شیندند،  جمله  از  والیت  این  ولسوالی  چند  در 
کشک کهنه چشم گیر خوانده شده است.  پشتون زرغون و 
در  طالبان،  انشعابی  شاخه  رسول،  مال  رهبری  به  گروه 
کرد و  این ولسوالی سربازگیری و سپس اعالن موجودیت 
کشید بین  که تا یکماه به درازا  پس از آن نبرد شدیدی 
رسول  مال  و  منصور  اختر محمد  مال  به  وفادار  گروه های 
غیر نظامیان  از  شماری  میان  این  در  که  گرفت  صورت 

کشته و شماری نیز زخمی شدند.
که  هم زمان مسووالن ریاست معارف هرات تایید می کنند 
به دلیل ترس از ناامنی ها و هشدارهای پی  هم طالبان در 
سال جاری تعلیمی تنها یک مکتب دخترانه در شیندند 
کلی به  هرات فعال بوده و در سایر مکاتب، دختران به 

دروس خویش حاضر نشدند.
ولسوالی های  در  که  می دهد  نشان  گزارش ها  هم چنان 

کشک کهنه شمار زیادی از  گلران و  دیگر هرات از جمله 
دختران به دلیل ترس از ناامنی از ادامه تحصیل در سال 

جاری باز ماندند.
که عدم دسترسی  فعاالن حقوق بشری در هرات می گویند 
کار موارد دیگری از نقض حقوق مردم  به آموزش و نبود 
کشور  والیت های  بیشتر  در  جاری  سال  در  که  است 

افزایش یافته است. 
هرات  در  بشر  حقوق  کمیسیون  مسووالن  که  آن گونه 
اساسی  حقوق  تامین  برای  هم  دولت  هنوز  تا  می گویند 
جاری  سال  است.  نکرده  اقدام  چندان  شهروندان، 
را  افغانستان  از  جوانان  فرار  آمار  درشت ترین  هرات 
به  را  هرات   1394 سال  در  هراتی  جوان  هزاران  داشت. 
آلمان ترک  از جمله  اروپایی  کشورهای مختلف  مقصد 

گفتند.
در این سال حداقل نزدیک به 15 تن از باشندگان هرات 

کشورهای اروپایی در دریا غرق شدند. در راه 
گذشته  هم چنان بی کاری در هرات نسبت به سال های 
افزایش یافته و بنا به گفته باشندگان این والیت، معامالت 

کم سابقه ای روبه رو شده است. با رکود 
جریان  در  غیر نظامیان  جان  به  بی توجهی  عالوه ی  بر 
مردم  دسترسی  عدم  متخاصم،  گروه های  توسط  جنگ 
از  نیز  کار  و  مانند آب، مکتب  اولیه  و  مهم  امکانات  به 

مصادیق نقض حقوق بشر تلقی می شود.
گزارشی به صورت آماری در رابطه به نقض  هر چند هنوز 
مردان  و  قومی  بزرگان  توسط  دختران  و  زنان  حقوق 
خانواده در هرات در سال جاری منتشر نشده اما بر اساس 
خودسوزی  میزان  هرات  در  امسال  8صبح،  یافته های 
با  به ویژه  خودکشی  اما  داشته  چشم گیری  کاهش  زنان 
و  زنان  میان  در  موش  مرگ  مانند  داروهای  از  استفاده 

دختران افزایش یافته است.
سال  پایان  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  است  قرار 
نقض  عمده  موارد  از  جامعی  گزارش  میالدی  جاری 
نشر  به  کشور  غرب  مختلف  والیت های  در  بشر  حقوق 

برساند.

کمیسیون رسانه های همگانی:

رسانه ها جواز شان را
کنند تجدید 

نقض حقوق بشر در هرات
افزایش یافته است

یم حسینی   مر

ACKU
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چقدر  که  می دهد  نشان  ملی  وحدت  حکومت  چنددستگی 
ایتالفی  و  اقلیتی  حکومت های  آماده  افغانستان  سیاسی  نظام 
آن ها  که  می دهد  نشان  نخبگان  سیاسی  فرهنگ  است. 
و  سیاسی  منازعات  نکرده،  درک  را  مملکت  وخیم  وضعیت 
قومی  خود را بر حکومتداری موثر و معقول در افغانستان ترجیح 
گروه سیاسی بر اساس میراث دوران انتخابات در  می دهند. هر 
در  خود  سیاسی  متحد  باالی  بوده،  خود  جایگاه  تقویت  پی 
در حکومت  که  کسی می کوشد  هر  ندارد،  اعتمادی  حکومت 
بازی  این  سازد.  بی اثر  یا  و  منزوی  را  خود  مقابل  سیاسی  گروه 
سایر  تا  آغاز  عبداهلل  و  غنی  جناح های  از  ک  خطرنا و  بی ثمر 

بخش های حکومت ادامه پیدا می کند.
همین چند روز پیش در رسانه ها سخن بر سر نا رضایتی و بایکوت 
حکومت از سوی جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، 
را  موضوع  این  شدت  به  دوستم  آقای  طرفداران  این که  با  بود. 
در  اول  معاون  شخص  که  دیدیم  نهایت  در  اما  می کردند،  رد 
با  که  کرد  اذعان  ملی  جنبش  حزب  جوانان  رسمی   مجلس 
کناره  حکومت اختالف داشته ولی به  دلیل این اختالفات از آن 

نمی گیرد. 
که آقایان غنی و عبداهلل به دلیل پیشتازی در  واقعیت این است 
کنون مناصب و منابع بیشتری را در دولت در اختیار  انتخابات ا
کم وزنی  به خاطر  نمی توانند  سیاسی  گروه های  سایر  که  دارند 
کنند. آقای دوستم طرفدار  خود با این دو جناح قدرتمند رقابت 
کرسی وزارت دفاع به یکی از طرفدارانش است اما  اختصاص 
این به هیچ صورت به مذاق آقای غنی و عبداهلل خوش نمی آید 
کرسی های بلند حکومت با هم رقابت  کسب  که به شدت بر سر 
که منابع و سمت های بیشتر سیاسی  دارند. زیرا، آن ها می کوشند 
سهم  که  طرفدارانی  بدهند؛  خود  طرفداران  به  را  اقتصادی  و 
است  قرار  و  کرده  بازی  انتخابات  در  آن ها  پیروزی  در  عمده 

برای دور دوم نیز با آنان باشند.
رییس  و  رییس جمهور  معاونین  سایر  یا  و  دوستم  آقای  این که 
از  ناشی  می کنند،  شکایت  خود  بی صالحیتی  از  اجرایی 
کهنه حکومتی در افغانستان است. ارگ بیشتر  ساختار متمرکز و 
و  کار  حوزه  همین،  برای  دارد.  قدرت  دولت  در  نهادی  هر  از 
صالحیت های رییس جمهور و مشاورین ارشدش بیشتر از معاون 
و  صالحیت ها  نیز  عبداهلل  آقای  حتا  است.  رییس جمهور  اول 
نه  گر  ا آورده  به دست  توافق نامه  یک  بر اساس  را  خود  قدرت 
صالحیت های مذکور استناد حقوقی و اداری نداشته و از همین 

خاطر همواره تنش آفرین و مشکل زا بوده است.
کسی  از  را  خود  اختالفات  حکومت  اصلی  جناح های 
اصالحات  سر  بر  کنون  ا تا  آن ها  اختالفات  نمی پوشند. 
کنون  ا تا  ما  یعنی،  است.  نبوده  اداری  و  سیاسی  اقتصادی، 
که آقای غنی و عبداهلل و سیاستمداران دیگری چون  نشنیدیم 
دوستم و غیره بر سر برنامه ها و پالیسی های اصالحی اختالفات 
تقسیم  اختالفات شان  موضوع  تنها  باشند.  کرده  پیدا  جدی 
اختالفات  این  پس  بس.  و  است  دولتی  کرسی های  و  منابع 
به هیچ صورت مبنای ارزشی و برنامه ای ندارد. از این خاطر، 
اعمال  یا  و  مثبت  به تضاد  منجر  آن که  از  این اختالفات پیش 
سپیدار  کاخ  و  ریاست جمهوری  ارگ  باالی  سازنده  فشار های 
بیشتر  تضعیف  به  منتج  گردد،  اصالحات  بیشتر  اجرای  برای 
حکومت می شود. چون، از میزان هماهنگی و انسجام داخلی  
که حکومت وحدت ملی برای پیشرفت و اعمال اصالحات در 

دولت به آن نیاز دارد، می کاهد. 

صلح  گفتگو های  تازه  فصل  برای  امیدواری ها 
شد.  بیشتر  کستان  پا در  آسیا  قلب  نشست  از  پس 
سراغ  به  تحلیف  مراسم  از  پس  غنی  رییس جمهور 
کستان رفت. آن روزها تمام امید واری ها برای باز  پا
در  جدید  فصل  و  گفتگوها  برای  روزنه  یک  شدن 
کشور بود. این سفر با خوشبینی  همراه شد.  روابط دو 
حکومت  میان  گفتگو ها  بار  نخستین  برای  بود  قرار 
روز  یک  درست  شود.  آغاز  طالبان  و  ملی  وحدت 
مانده به آغاز نشست، پرده از مرگ مال عمر برداشته 
خوشبینی ها  تالش ها،  تمام  بر  عمر  مال  مرگ  شد. 
کشور  دو  هر  انداخت.  سایه  خلق شده  فضای  و 
به جای تالش بر ادامه روند به وجود آمده ، یک دیگر 
آن  مرگ  افشای  و  عمر  مال  نگهداری  مورد  در  را 
گفتگو ها  کردند. برای مدت طوالنی بحث  سرزنش 

مسکوت ماند.
قلب آسیا؛ آغاز فصل تازه

قلب  نشست  میزبان  جاری  سال  در  کستان  پا
بود در  قرار  آغاز  بود. رییس جمهور غنی در  آسیا 
کستانی  پا مقام های  نکند.  شرکت  نشست  این 
تا  شدند،  رایزنی  مصروف  مختلف  مراجع  از 
آقای غنی را برای شرکت در این نشست متقاعد 
کستان،  پا رایزنی های  از  مورد  آخرین  در  سازند. 
پشتون های  رهبران  از  بلند پایه  هیات  یک 
گفته می شود این هیات به  کابل آمد.  کستان به  پا
نحوی حامل پیام رسمی  نواز شریف برای دعوت 
آقای غنی به قلب آسیا نیز بوده است. آقای غنی 

آمادگی  اعالم  کستان  پا به  سفر  برای  سرانجام 
خاص  اهمیت  افغانستان  برای  آسیا  قلب  کرد. 
در  خارجه  وزیر  هشت  حد اقل  داشت.  سیاسی 
آن نشست حضور داشته و یک فرصت مناسب 
تروریسم  و  منطقه  مهم  مسایل  روی  رایزنی  برای 
مقام های  گرم  استقبال  با  غنی  آقای  سفر  بود. 
قلب  نشست  حاشیه  در  شد.  همراه  کستانی  پا
صادر  چند جانبه  و  دوجانبه  اعالمیه  چند  آسیا، 
دوجانبه  اعالمیه های  در  بار  نخستین  برای  شد. 
و چند جانبه از حکومت مشروع، منتخب، قانون 
افغانستان  به  رابطه  در  مستقل  دولت  و  اساسی 
استفاده شد. این ادبیات برای رهبران حکومت 
سیاسی  ادبیات  در  تغییر  نوعی  ملی  وحدت 

کستان تلقی می شد. رهبران پا
نشست های چهارجانبه

پس از نشست قلب آسیا، اولین نشست چهارجانبه 
و  امریکا  کستان،  پا افغانستان،  نمایندگان  با شرکت 
فضا  اول  نشست  در  شد.  برگزار  اسالم آباد  در  چین 
نمونه  برای  می چر خید.  کستان  پا نفع  به  بیشتر 
گروه هایی  زمانی که افغانستان مطرح می کند در برابر 
کشور در  گفتگو نمی باشند، وسیله چهار  که حاضر به 
گروه ها چه می باشد. باید این نقش و  برابر این نوع 
کستان و حتا  وسیله در این نشست واضح شود. اما پا
چین در این رابطه زیاد عالقه مند نبودند، تا در نقشه 
گرفته  گروه ها به حیث یک موضوع در نظر  راه این 
که انجام داده  شوند. هیات افغانستان با البی هایی 
است موفق می شود تا دید گاه جمعی را در این رابطه 
که با  به دست آورد. برای افغانستان مهم این است 
باید  چگونه  نمی شوند  گفتگو  شامل  که  گروه هایی 

گیرد. برخورد صورت 

که افراد بلندپایه حکومت عمال  این دو دستگی تا جایی است 
و نظامی  طرفدار تشکیل مجدد حلقه های خودمختار سیاسی 
که از خود و مناطق شان در برابر دشمنان و   هستند؛ حلقه هایی 

کنند.  رقبای آنان دفاع 
نماینده  مسعود،  احمد ضیا  آقای  خود،  صحبت  آخرین  در 
رییس جمهور در بخش حکومتداری خوب، در والیت تخار، 
را تشویق به انسجام و دفاع خودی  قوماندانان سابق جهادی 
8صبح،  گزارش  به  کرد.  شمال  در  طالبان  هجوم  برابر  در 
ماه  یک و نیم  یا  یک  از  بعد  شما  و  »ما  گفت:  مسعود  آقای 
والیت های  در  به خصوص  تمام عیار  جنگ  یک  مقابل  در 
تروریسم بین المللی، طالبان و  قرار می گیریم.  افغانستان  شمال 
والیت های  از  بعضی  در  بتوانند  چطور  که  دارند  تصمیم  همه 
که چطور  کشور مسلط شوند. همه به این عقیده هستند  شمال 
است  کندز  و  بدخشان  تخار،  که  را  مجاهدین  پایگاه  بتوانند 
که در آینده برای  کراتی  اشغال بکنند و چطور می توانند در مذا 
تسلط  و  تصرف  با  (تروریستان(  این ها  می گیرد،  صورت  صلح 
بدخشان  و  تخار  کندز،  به  خصوص  مجاهدین  پایگاه های 
دست بازداشته باشند.« او در ادامه از قوماندان مذکور خواست 
تا خود را از همین حاال در برابر جنگ تمام عیار بهار آینده آماده 
گر از همین حاال متوجه خطرات نشویم و دوباره خود  سازند. »ا
ما در حال  که طرف  و در مقابل جنگی  را سازماندهی نکینم 
انگیزه  و همان  باشیم  نداشته  را  آمادگی های الزم  آمدن است، 
خدای  نسازیم،  زنده  خود  وجود  در  دوباره  را  مقاومت  دوران 
و  قرار بگیریم  انجام شده  کار  برابر یک  که در  نخواسته نشود 
که ما و شما هیچ وقت نتوانیم دو باره جبران  حوادثی رخ بدهد 

کنیم.«
حکومت  در  بخش هایی  که  است  این  سخن  این  معنایی 
کارایی و توانایی حکومت وحدت ملی نداشته و  اعتمادی بر 
نظامی   و  اجتماعی  هسته های  باره  دو  که  می کوشند  رو  این  از 
که  خود را فعال سازند. طبعا آقای مسعود در موقعیتی قرار ندارد 
در مقایسه با قومندانان قدرتمندی چون عطا محمد نور دست 
والیات  در  مستقل  سیاسی  نظامی  و  هسته های  سازماندهی  به 
آقای  هشدار  این  با  قوماندانانی  که  برد  یاد  از  نباید  ولی  بزند 
وحدت  حکومت  که  به خصوص  همراه اند.  و  همدل  مسعود 
انجام  کاری در عمل  بزرگ  و وعده های  از حرف ها  فراتر  ملی 

نداده است. 
پروژه های  که  است  امیدوار  افغانستان  حکومت  کنون  ا همین 
بزرگ منطقه ای انتقال انرژی مانند تاپی را در افغانستان تطبیق 
کاری را  که فعال توانایی چنین  کند ولی در عمل نشان می دهد 
گذشته  ندارد. نیروهای حکومتی و امنیتی افغان طی دو هفته 
که از تخریب پایه های برق توسط طالبان جلوگیری  می کوشند 
کار  کنون موفق به این  کنند اما تا ا کابل را احیا  کرده و جریان برق 
نشده اند. پس به این ترتیب آیا حکومت افغانستان می تواند به 
کستان و هند وعده عملی حفاظت از  کشور های ترکمنستان، پا
که  کردند  کستانی ها مطرح  که پا خط لوله تاپی را بدهد؟ زمانی 
کره صورت  برای حفظ امنیت پروژه تاپی باید با طالبان نیز مذا
ولی  شدند.  عصبانی  موضوع  این  از  افغانستان  در  همه  گیرد، 
که باید از حکومت خود سوال های دشواری  زمان آن فرارسیده 
کیلومتری پایتخت را از  را بپرسیم: وقتی پایه های برق در چند 
کرده نمی توانیم، پس  شر دزدها و تروریست های طالب حفظ 
چطور در سطح منطقه خود را شریک پروژه های بزرگ انرژی و 

تجارت مطرح ساخته می توانیم؟

کابل  نشست چهار جانبه در 
در  آن  دوم  دور  چهارجانبه،  نشست های  ادامه  در 
کابل برگزار شد. افغانستان باتجربه از نشست دور اول 
افغانستان  میزبانی  شد.  گفتگو  وارد  بیشتر  تدابیر  با 
ریاست جمهوری  ارگ  در  کشورها  هیات های  از 
افغانستان  رهبران  برای  بحث  این  اهمیت  از  نشان 
داشت. افغانستان در این نشست به صراحت بیان 
درگیر  گروه های  تمام  با  که حاضر است  کرده است 
که  کند. در این نشست هم چنان توافق شد  کره  مذا
نمی شوند،  صلح  پروسه  وارد  که  گروه هایی  علیه 
کشور به صورت هماهنگ اقدام می کند. تایید  چهار 
کید  گفتگوهای صلح و تا نقش رهبری افغانستان در 
سیاسی  حقوق  اساسی ،  قانون  ارضی،  تمامیت  بر 
که در این دور  شهروندان افغانستان نیز از نکاتی بود 

کید شده است. از نشست روی آن تا
نشست سوم در اسالم آباد

شد.  برگزار  اسالم آباد  در  چهارجانبه  سوم  نشست   
کستان  در این دور از نشست نقشه راه نهایی شد. پا
که تا آخر ماه فبروری طالبان را روی میز  کرد  وعده 
لیست های  که  می شود  گفته  کند.  حاضر  گفتگو ها 
کویته،  از رهبران طالبان، اعضای شورای  مشخص 
میز  روی  حامی  طالبان  مالهای  نظامی  و  کمیته 
کستان قرار داده شده است. حکومت افغانستان  پا
واضح  به صورت  بار  این  گذشته  از  درس هایی  با 
که با طالبان خیالی، قالبی و دکاندار  خواسته است 

کره نمی کند. مذا

که در ماه  کنون تمام چشم ها به نشست دور چهارم  ا
حوت برگزار می شود، دوخته شده است. قرار است 
کره با طالبان  در این نشست تاریخ دقیق شروع مذا
مشخص شود. با این همه صداهایی از سوی برخی 
کرزی مبنی  چهره های سیاسی از جمله آقای حامد 
کشور منطقه »ایران، روسیه و هند«  بر شامل شدن سه 
کشور  گروه چهار جانبه بلند می شود. نقش هر سه  در 
در پروسه صلح افغانستان مهم و حیاتی است. برخی 
کشور ها عمال جزو بازیگران اصلی در منطقه اند.  این 
کشور های  حضور  که  است  این  اصلی  نگرانی  اما 
با  را  روند  که  دارد  احتمال  صلح  پروسه  در  رقیب 
حساسیت  این  از  گذشته  کند.  روبه رو  مشکالت 
می توانند  کستان  پا و  هند  جمله  از  کشورها  برخی 
که  کنند. به نظر می رسد  پروسه را با بن بست مواجه 
به  عالقه مندی  چهارجانبه  نشست  عضو  کشورهای 
کشور یادشده ندارند، اما افغانستان  شامل شدن سه 
کرده است  کشور ها تالش  به دلیل اهمیت و نقش این 
که  کشور را در نشست هایی  تا نگرانی های این سه 
در  که  می شود  گفته  کند.  برطرف  است  داشته 
منطقه  کشورهای  سفیران  با  شش جانبه  نشست 
گرفته است. حضور دو  این موضوع مورد بحث قرار 
این  در  شریک  و  ناظر  به حیث  جهان  مطرح  کشور 
کرده  بیشتر  را  امید واری ها  صلح  تالش های  از  دور 
افغانستان  میان  بی اعتمادی  دیوار  هنوز  اما  است. 
که به زودی نمی توان  کستان آن قدر بلند است  و پا
سوال  همه  این  با  کرد.  باور  کشور  این  صداقت  به 
کدام مطالبه  کستان در بدل  که پا اساسی این است 
و خواست  گفتگو ها حاضر می کند  میز  به  را  طالبان 
کشور از افغانستان در این دور چه خواهد  اصلی این 

بود.

  حمید خاوری
  مرتضوی

حکومت چند پارچه 
وحدت ملی

پاکستان از ما
چه می خواهد؟
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این در حالی است که وزیر خارجه افغانستان گفته است توافق نامه 
چابهار در نشست سه جانبه آینده در دهلی جدید نهایی خواهد شد. 
با اجرایی شدن این پروژه کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی 
شاهد مرکز جدید رشد اقتصادی و فعالیت های آن در دهه آینده 

خواهند بود. هم چنان موقعیتی را که افغانستان از آن برخوردار است، 
می تواند نقش بزرگ در این چشم انداز منطقه ای بازی کند.

بندر چابهار: 

فرصتی بی سابقه برای 
آسیای جنوبی

چهار شنبه 21 دلو 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2316

است.  افغانستان روی دست گرفته  در  و کمکی خود 
دالرام  زرنج-  بزرگ  شاهراه  پروژه ها  این  از  یکی 
والیت  در  زرنج  و  دارد  طول  مایل   135 که  می باشد 
مرز  و  فراه،  همسایگی والیت  در  دالرام  با  را  نیمروز 
ایران و افغانستان را با شاهراه قندها- هرات در دالرام 

متصل می سازد.
را  آن  چابهار  بندر  که  دالرام  زرنج–  شاهراه  اعمار 
شاهراه  از  مایل   1300 و  ساخته  وصل  عمان  خلیج  به 
شاهراه  این  می گیرد.  بر  در  نیز  را  افغانستان  حلقه ای 
هرات،  از  که  را  کشور  والیت   34 از  والیت   16
والیت  به  تا  و  و  قندهار  و  غزنی  کابل،  مزار شریف، 
شاهراه  می گیرد.  بر  در  می رسد  تاجکستان  بدخشان 
فراهم  نیز  را  جنوب  شمال-  تجارتی  دهلیز  متذکره، 
شده  محدود  سرزمین  به  را  هند  شبه قاره  و  می سازد 
زیر ساخت های جدید،  می کند.  مرکزی وصل  آسیای 
افغانستان را قادر می سازد به دریای عرب دسترسی پیدا 
کند، و توان خویش را برای راه اندازی سرمایه گذاری 

بیشتر با قدرت های بیرونی مثل هند افزایش دهد.
از  استفاده  سر  بر  افغانستان  و  ایران  هند،  میان  گفتگو 
توافق  از  بعد  اما  داشت،  ادامه  بندر چابهار در گذشته 
این   ،  1+5 جهانی  قدرت های  و  ایران  میان  هسته ای 
ایران،  بیشتری کسب کرد. ظهور مجدد  روند سرعت 
نیز  را  منطقه ای  و جوش  هسته ای جنب  توافق  از  پس 
مهیا  هند  برای  را  بندر چابهار فرصت  بخشید.  سرعت 
خواهد ساخت تا به آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند. 
برعالوه، سرمایه گذاری در بندر چابهار به زودی سود 

استراتژیک را برای هند در قبال خواهد داشت.
را  یادداشتی  تهران  و  دهلی  می سال 2015،  ماه   6 در 
به امضا رساندند که بر مبنای آن به ارزش 195 میلیون 
بندر  توسعه  در  هند  سهم  اشتراک  امنیت  برای  دالر 
که  هند  برای  چابهار  بندر  شد.  گرفته  نظر  مد  چابهار 

 انتظار می رود توافق نامه بندر چابهار در نشست سه جانبه 
آینده در دهلی جدید نهایی شود و نفع تمام بازیگران 
برد-  بندر چابهار وضعیت  بنا  متصور می باشد.  در آن 

برد را برای تمام فراهم می کند. 
ماه  در  ایران  به  افغانستان  اجرایی  رییس  دیدار  در 
جنوری گذشته، توافق نامه و نهایی سازی بندر ترانزیتی 
قرار  این سفر  در راس آجندای  ترانسپورتی چابهار  و 
تجارت  گسترش  توافق   این  ایجاد  از  هدف  داشت. 
میان هند، ایران و افغانستان عنوان شده است. زمانی که 
نخست وزیر هند آقای مودی، تعهدش را برای گسترش 
بار  چابهار یک  بندر  طریق  از  افغانستان  و  هند  اتصال 
دیگر اعالم کرد، روند متذکره سرعت بیشتری کسب 
کرد و عبداهلل عبداهلل نیز امیدوار است که این موضوع 

سرآغاز یک جنبش در منطقه باشد. 
در  مایل   45 تقریبا  و  شده  واقع  ایران  در  چابهار  بندر 
غرب بندر گوادر در پاکستان موقعیت دارد. این بندر 
اهمیت استراتژیک برای هند دارد، زیرا بندر متذکره، 
به صورت  که  می سازد  میسر  را  فرصت  این  هند  برای 
مستقیم از طریق افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی 

وصل شود. 
گفته  افغانستان  خارجه  وزیر  که  است  حالی  در  این 
در  آینده  سه جانبه  نشست  در  چابهار  توافق نامه  است 
این  شدن  اجرایی  با  شد.  خواهد  نهایی  جدید  دهلی 
جنوبی  آسیای  و  مرکزی  آسیای  کشورهای  پروژه 
آن  فعالیت های  و  اقتصادی  رشد  جدید  مرکز  شاهد 
که  را  موقعیتی  هم چنان  بود.  خواهند  آینده  دهه  در 
افغانستان از آن برخوردار است، می تواند نقش بزرگ 

در این چشم انداز منطقه ای بازی کند. 
اخیرا، افغانستان پیشرفت های بزرگی را در بخش امنیت 
به نظر  برعالوه،  است.  داشته  سیاسی  ریفورم های  و 
اقتصادی  بخش های  در  را  مشابهی  تالش  که  می رسد 
انرژی  بزرگ  پروژه  مثال، دو  به گونه  نیز داشته است. 
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند پروژه پایپ الین 
گاز طبیعی ) تاپی( و پروژه تجارتی انتقال برق آسیای 
مرکزی به آسیای جنوبی به نام کاسا یک هزا می باشد. 
ترانسپورتی  زیربنای  پروژه های  بخش  در  افغانستان 

همچون بندر چابهار نیز سرمایه گذاری کرده است. 
این در حالی است که هند از نگاه تاریخی روابط نیک 
با افغانستان داشته است. اما به دلیل نداشتن بندر مشترک 
مشکالت  با  اموال  تجارت  در  افغانستان،  با  تجارتی 
روبه رو بوده اند. کشور هند، از سال 2001 به این طرف، 
توسعه ای  برنامه های  را در  زیربنایی  بزرگ  پروژه های 

چهارمین کشور بزرگ مصرف کننده انرژی در جهان 
است، این اجازه را خواهد داد که به میزان 150 میلیارد 
بیرل نفت خام ایران و 1.187 تریلیون متر مکعب ذخایر 
گاز طبیعی این کشور دسترسی پیدا کند. هم چنان بندر 
به  این فرصت را مهیا می سازد که  برای هند  متذکره، 
انرژی آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند. این در حالی  
میلیارد   30 صاحب  ترکمنستان  و  قزاقستان  که  است 
گاز  ذخایر  مترمکعب  تریلیون   265 و  خام  نفت  بیرل 
دارای 679.300  قزاقستان  ترتیب،  همین  به  طبیعی اند. 
زغال سنگ  تن  میلیون   37000 از  بیش  و  یورانیم  تن 
می باشد. برعالوه، دسترسی هند به نفت و گاز ایران و 
آسیای مرکزی؛ بندر چابهار هند را کمک می کند که 
بخش اعظمی از تجارت خود را با کشور های آسیای 

مرکزی به کار اندازد.
فاصله  محدودیت  داشتن  به دلیل  هند  حاضر  حال  در 
زیادی با بازیگران بزرگ منطقه ای مثل چین، روسیه و 
ترکیه از نگاه تجارتی دارد. به گونه مثال، تجارت هند 
با قزاقستان یکی از بزرگ ترین کشور آسیای مرکزی 
و 2015  تجارتی در سال 2014  معادالت دو جانبه  در 
این  مقابل  در  می رسید.  دالر  میلیون   952 به  میالدی 
معادالت با کشور ازبکستان در سال 2014 نیز به 315 

میلیون دالر بالغ می گردید.
در  قزاقستان  و  چین  دوجانبه  تجارت  هند،  مقابل  در 
سال 2013 به 22.53 میلیارد دالر بالغ می شد. هم چنین 
به 4.75  ازبکستان در سال 2014  میان چین-  تجارت 
میلیارد دالر می رسید. در حقیقت، به اساس ارزیابی های 
میزان  که  دارد  را  توانمندی  این  هند  صورت گرفته 
تجارت خود با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان 
با  هند  مبادالت  برساند.  دالر  میلیارد   450.500 تا  را 
آسیای مرکزی و افغانستان به بندر چابهار، این کشور 
را قادر می سازد میزان تجارت خود را به میزان باالیی 

افزایش دهد.
اتصال  برای  الزم  زیر ساخت های  نبود  بر  بنا  افغانستان 
با کشورهای بیرونی نمی تواند گاز، نفت و منرال خود 
و  افغانستان  دولت   ،2001 سال  در  کند.  استفاده  را 
ساخته  را  سرک  مایل   5700 کمک کننده  کشورهای 
اداره  توسط  دیگر  جاده  مایل   1325 هم چنان  است. 
کمک های انکشافی ایاالت متحده ساخته شده است. 
با وجود تالش های صورت گرفته، هنوزهم 85 درصد 
دارند.  قرار  بدی  وضعیت  در  افغانستان  سرک های  از 
نیز  اخیر  استراتژیک  سرک های  تعداد  یک  هم چنان 
از  بعضی  شامل  که  شده  اند  دچار  سرنوشت  این  به 

سرک های حلقوی نیز می گردند.
کمیته  ایجاد  برای  غنی  رییس جمهور  تالش های 
تدارکات و اداره پروژه های بزرگ توسعه ای به شمول 
پروژه های زیرساختی موثرتر و شفاف را مورد تشویق 
قرار داده و روی دست گرفته است. اما در حال حاضر 
سازمانی  سیستم  و  محیط  ایجاد  برای  جدی  ضرورت 
می باشد.  افغانستان  در  زیرساخت ها  و  سکتورها  برای 
نگهداری  و  برای حفظ  محدود  دانش  دیگر  از سوی 
کاری  نیروی  و  دارد  وجود  نیز  زیر ساخت ها  این  از 
مسلکی در افغانستان محدود است که سبب از بین رفتن 

سرک ها و استفاده کوتاه مدت آن ها گردیده است.
روی  آینده  در  می تواند  سرک ها  موجود  چالش های 
افغانستان به عنوان یک مسیر تجاری توسط ازبکستان، 
حالی   در  این  بگذارد.  تاثیر  ترکمنستان  و  تاجیکستان 
آسیای  طبیعی  منابع  از  زیادی  مقدار  انتقال  که  است 
و  دشورا  کامیون ها  توسط  افغانستان  و  مرکزی 
به دست آوردن  برای  منظور  بدین  غیرممکن می باشد. 
تنها  آهن  غله جات، خط  و  آهن  مانند  از کاالها  سود 
زیرا  است،  جدی  مشکل  این  بنا  می باشد.  انتخاب 

افغانستان خط آهن ندارد.
خط  سیستم  افغانستان  شمال  کشورهای  و  ایران  در 
وصل  افغانستان  به  خطوط  این  اما  دارد،  وجود  آهن 
نمی باشد. این در حالی که کشورهای شمال افغانستان 
از اندازه گیری سیستم خط آهن روسی استفاده می کنند 
که )MM 1520( می شود و سیستم خط آهنی را که 
در ایران استفاده می شود استندرد بوده و معادل )1435 
خط  که  صورتی  در  وجود  این  با  می شود.   )  MM
مورد  در  باید  شود،  ساخته  افغانستان  در  نیز  آهن 
استفاده از نوع سیستم نیز تصمیم گرفته شود. عالوه بر 
این، در نبود کارکنان مسلکی، زیرساخت های ضعیف 
تولیدات  با  نیست  قادر  افغانستان  تولید،  در  ناتوانی  و 

مارکیت های منطقه ای و جهانی به رقابت بپردازد. 
کشور  این  کنونی  محدودیت  و  افغانستان  تجربیات 
دالر  میلیارد   7.1 به  که  را  تجارت  بودن  نامتعادل 
می رسد، نشان می دهد. این در حالی است که صادرات 
در  می شود،  سال  در  دالر  میلیون   570 تنها  افغانستان 
بنا  می بود.  دالر  میلیارد   7.1 باید  رقم  این  که  حالی 
دولت سازی، تطبیق قانون و حمایت از تولیدات داخلی 

در این عرصه می تواند موثر واقع شود.
چابهار  بندر  به خصوص  منطقه  در  پروژه ها  راه اندازی 
دهلیز  این  نیست.  ژیوپولتیک  پیامدهای  از  عاری 
تجارتی سبب رنجیدن اسالم آباد و پکن خواهد شد. از 
آن جایی که پاکستان به شکل تاریخی از نفوذ هند در 
افغانستان نگران است، بندر چابهار به صورت مستقیم با 
بندر گوادر در پاکستان رقابت خواهد کرد. زمانی که 
هند بندر چابهار را ساخت تا مسیرهای تجارتی جدید 
را به سوی ایران و افغانستان باز کند، چین تالش کرد 
با سرمایه گذاری در بندر تجارتی گوادر، مسیر تجارتی 
را  چین  شمالی  بخش های  برعکس  و  پاکستان  تا 
راه اندازی کرد. هنوز هم هراس وجود دارد که این دو 

بندر به منبع رقابت میان هند و چین بدل شود.
از  واردات  برای  مرکزی  چابهار  بندر  همه،  این  با 
امکان  حد  در  و  خاور میانه  فارس،  خلیج  کشورهای 
آسیای  و  افغانستان  صادرات  و  اروپایی  کشورهای 
افزایش  سبب  پروژه،  این  شد.  خواهد  بدل  مرکزی 
آسیای  هند-  و  افغانستان  هند-  میان  تجارت  حجم 
مرکزی می  گردد، بنا دستیابی افغانستان به مارکیت های 
هند، اروپا و خاور میانه و جهان نیز مهیا می سازد. چین 
فعال  حضور  پاکستان  گوادر  بندر  در  حاضر  حال  در 
زیادی  خوشبینی های  گفت  می توان  نتیجه  در  دارد. 
منطقه ای،  کنونی  ساختار  این که  بر  مبنی  دارد  وجود 
و  اعتماد  فضای  آوردن  به وجود  در  را  مهمی  نقش 
همکاری نزدیک میان بازیگران منطقه بازی کند و از 
جلوگیری  رقابت  مراکز  به  بندر،  دو  این  شدن  تبدیل 

شود.

نویسنده: روح اهلل عثمانی

برگردان: ضیا صادق

منبع: فارن پالیسی

ACKU



خواجه  زیارت  تپه  زیر  در  بزرگ  نسبتا  حفره  میان  در 
خانه های  از  تعدادی  کابل  ده خدایداد  منطقه  سبزپوش 
نوساخت به چشم می خورند که از دو سال و یا بیشتر از 
آن، از نور برق روشن نشده اند. بسیاری از خانواده های فقیر 
روز ها به امید رسیدن جریان برق در این منطقه هستند، اما 
هنوز هم برای رسیدن برق لحظه شماری می کنند. در جاده 
چندقدمی،  هر  در  منطقه  این  و کوچه های خاکی  فرعی 
یک پایه برق صف کشیده است،  اما صندوق ها خالی اند 

و تا کنون از نصب میتر ها نیز خبری نیست.
کیبل،  به خاطر  بار  چندین  تا کنون  محل،  مردم  به گفته 
خانه های  شان  کنون  تا  اما  داده اند،  پول  میتر  و  صندوق 

همان طور بدون جریان برق باقی مانده اند.
صنوبر، باشنده منطقه ده خدایداد کابل می گوید: »دو سال 
می شود که در این منطقه زندگی می کنم و تا کنون برق 
نداریم. سال قبل زمانی که پایه ها در این منطقه نصب شد، 

شده  گرفته  پروسیجر های  و  مقرره ها  الیحه ها،  قوانین، 
آگاهی حاصل کنند.«

برنامه،  این  در  تجارت  اتاق  معاون  الکوزی،  جان  خان 
مشکالت  حل  راستای  در  را  برنامه ها  چنین  راه اندازی 

تجار و مالیه دهندگان مفید خواند.
درمراسم  که  است  آمده  مالیه  وزارت  خبرنامه ای  در 
گمرکات،  عمومی  روسای  برنامه،  این  گشایش 
نمایندگان  متوسط،  و  کوچک   ، بزرگ  مالیه دهندگان 
وزارت خانه های تجارت، آیسا، اتاق تجارت، شرکت های 
حضور  کمیشن کاران  و  بانکداران  اتحادیه  ترانسپورتی، 

داشتند.

سخنگوی ارتش ایاالت متحده امریکا با انتشار بیانیه ای 
سرباز  صدها  نزدیک  آینده  در  که  است  کرده  تایید 
والیت  به  افغان  نیروهای  از  حمایت  برای  امریکایی 

هلمند فرستاده خواهند شد.
وظیفه شان  نیروها  این  که  است  آمده  بیانه  این  در 

حمایت و مشوره دهی به نیروهای افغان خواهد بود.
در  کشور  آن  سربازان  فرستادن  از  حالی  در  امریکا 
سربازان  که  است  داده  خبر  هلمند  به  نزدیک  آینده 
در  طالبان  با  سخت  نبرد  یک  در  ماه هاست  افغان 

ولسوالی سنگین این والیت به سر می برند.
این  که  است  گفته  امریکا  ارتش  سخنگوی  الهورون 
در  افغان  نیروهای  از  حمایت  برای  تازگی  به  تصمیم 

جنگ های اخیر هلمند گرفته شده است.
مختلف  نقاط  در  پراکنده ای  جنگ های  اخیر  ماه ها  در 
دو طرف  به  سنگین  تلفات  آمدن  وارد  به  منجر  هلمند 
شدن  کشیده  درازا  به  می رسد  نظر  به  است.  گردیده 
جنگ هلمند به ویژه در ولسوالی سنگین امریکایی ها را 
نگران کرده که نیروهای افغان به تنهایی نتوانند در این 

نبرد به پیروزی برسند.
تا کنون شمار دقیق این سربازان مشخص نشده است.

برنامه  که  کرده  اعالم  مالیه  وزارت   کابل:  8صبح، 
از 20 ماه دلو آغاز  مالیه دهندگان  آگاهی دهی تاجران و 

شده است.
عبدالرحمان سعید، رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه 
در مراسم گشایش این برنامه گفت هدف این برنامه این 
مالیه دهندگان و وزرات  بین  تفاهم  تا هماهنگی و  است 
مالیه ایجاد گردد. رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه 
گفت می توان در این صورت از ضایع شدن عواید ملی 
جلوگیری کرد و برای مشکالت راه های قانونی جستجو 

کرد.
رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه هم چنان افزود:» از 
از  می توانند  مالیه دهندگان  و  تاجران  برنامه  این  طریق 
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برقی ها به شمول بزرگ منطقه که دگروال می گویندش، 
نیز  پول جمع آوری  کیبل  بابت  از  و  گرفتند  لیست  ما  از 
نصب  به خاطر  دگروال  این  ماه  چهار  سه  از  بعد  کردند،  
صندوق باز هم از ما پول گرفت و دو ماه قبل نیز به خاطر 
میتر از هر خانه مبلغ 6500 افغانی پول جمع آوری کرد،  اما 

باز هم از رسیدن برق خبری نیست.«
به گفته صنوبر، تا کنون هر خانواده یازده الی دوازده هزار 
به خانه های شان پول داده اند،  افغانی به خاطر رسیدن برق 
و  می آورند  بهانه  برج  برقی های  و  دگروال  بار  هر   اما 
بزرگ  میتر ها  و  کوچک اند  صندوق ها  که  می گویند 
صبر  باید  کوچک  میتر های  توزیع  خاطر  به  و  می باشند 

کنند.
صندوق های  در  خانواده ها  از  بسیاری  که  می افزاید  او 
بگیرند  برق  تا  می اندازند  چنگک  را  لین ها  میتر،  بدون 
میتر ها را  به شرطی  نیز می گویند که  برقی ها  و در ضمن 

نصب می کنند که از هر میتر باید سه خانواده برق بگیرند 
ورنه برقی وجود نخواهد داشت.

این  باشندگان  از  دیگر  یکی  محمد جان  حال،  همین  در 
محل با انتقاد از سیستم برق دهی شرکت برشنا می گوید: 
الی  ده  مبلغ  خانواده  هر  برق  داشتن  به خاطر  »تا کنون 
دوازده هزار افغانی به این فرد که همه او را به نام دگروال 
وی  از  که  باری  هر  اما  کرده ایم.  پرداخت  می شناسند، 
جویای برق و میتر ها می شویم، به بهانه های مختلف مردم 
خانه ها  از  و  آمدند  نیز  برقی  دو  یکی  می دهد.  بازی  را 
پول  نیز  افغانی  مبلغ 300  هر خانواده  از  و  لیست گرفتند 

اخذ کردند، اما پی کار شان رفتند و بازهم برق نیامد.«
و  صندوق  کیبل،   بابت  از  دولت  باید  »چرا  می گوید:  او 
یا پایه های برق پول بگیرد؟ گاهی برقی می آید و لیست 
خاطر  به  فردی  هم  زمانی  و  می خواهد  پول  و  می گیرد 
هم  خبر  هیچ  دولت  و  می کند  جمع  پول  میتر  خرید 
نمی شود. هیچ کس نمی داند که چه زمانی در این ساحه 

برق جریان پیدا می کند.«
سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل  که  است  حالی  در  این 
شرکت  »مسوولیت  می گوید:  افغانستان  برشنای  شرکت 
به  میتر  الی  و  خانه  پشت  تا  را  برق  که  است  این  برشنا 
را  این  حق  هیچ کس  برساند،  رایگان  به شکل  خانواده ها 
کند.  اخذ  پول  آن  و  این  نام  به  خانواده ها  از  که  ندارد 
اگر فردی یا کارمند برشنا چنین کاری را کرده باشد، به 

نهاد های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.« 
به گفته توحیدی، شرکت برشنا زمانی که میتر را به فروش 
می رساند، قیمت آن 7250 افغانی می باشد و هیچ گاه پول 
را نقد نمی گیرد. شرایط آن این است که طبق قباله خانه و 
یا تذکره شخص از سوی برشنا برای شان بل داده می شود 
را خودش  میتر  سپس  و  داده  تحویل  بانک  در  را  آن  تا 
اعتبار  قابل  برشنا  شرکت  نزد  دیگر  افراد  شود.  تسلیم 

نیست.
منطقه  برق رسانی  پروژه  تکمیل  مورد  در  توحیدی 
ده خدایداد کابل می گوید: »در حال حاضر شرکت برشنا 
روبه رو  بودجه  کمبود  با  ما  و  ندارد  انکشافی  پروژه های 
هستیم و کارها متوقف  است. در کنار آن اگر پروژه های 
آغاز  حمل  ماه  از  سر  آن  کار  باشد،  پالن  در  کوچک 

خواهد شد.«
او می افزاید: »باید به اطالع عموم مردم برسانم که هیچ گاه 
و به هیچ صورت شرکت برشنا از شخص و یا افراد پول 
درخواست نمی کند و این مسوولیت شرکت برشنا است تا 

برق را تا پشت خانه های اهالی یک منطقه برساند.« 
مشکل بی برقی تنها به یک منطقه منحصر نمی شود، بلکه 
و  برده  بسر  بی برقی  در  کابل  که  است  هفته  دو  از  بیش 
تا کنون هیچ امیدی برای حل جریان  برق وجود ندارد و 

مسووالن شرکت برشنا نیز حرفی برای گفتن ندارند.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 موسی ظفر

آقای احمدضیا مسعود در تازه ترین 
از  که  است  فرموده  خود  نطق 
خوشبین  زیاد  صلح  برنامه  پیشرفت 
نباشید. حرف آقای مسعود شبیه این 
پنجاه وهفت  زن  به  کسی  که  است 
ساله بگوید »خواهر جان! این هفت 
بگیر  را  پسرت  تا  چهار  و  دختر  تا 
به  برو.  دیگر  جوان  یک  دنبال  و 
اخالق شوهر قبلی ات زیاد خوشبین 

نباش. آدم شدنی نیست.« 
جناب قبله گاه مشاور شورای امنیت 
افغانستان! این دولت افغانستان است 
که سال هاست حرف صلح با طالبان 
دالر  میلیون ها  ساالنه  و  می زند  را 
جنگ  سالح های  خرید  صرف  را 
لنگی  بس  از  می کند.  اول  جهانی 
بر سر برادران محجبه نهاده اید و به 
صلح دعوت کرده اید، امروز همان 
برادران اگر دیگر هیچ سالحی برای 
براندازی پایه های برق نداشته باشند، 
کافی است صد تا لنگی صلح را رد 
به رد به پایه برق گره بزنند و با یک 
نعره از جا برافکنند. این شما هستید 
تا  گرفته  کرزی  حکومت  از  که 
حکومت فعلی نان صلح می خورید. 
نبود.  خوشبین  اول  همان  از  ملت 
در  اگر  دیگر؛  سوال  یک  راستی 
زبیر  و  شما  بیاید،  صلح  کشور  این 
جان قند چه کار می کنید؟ از برکت 
که  است  جنگی  و  آشفته  وضعیت 
برج  مانند  خود  فعلی  مقام  در  شما 
خلیفه استقرار یافته اید. اگر مردم دو 
آرامش  و  بکشند  راحت  نفس  ماه 
حسن  و  شما  دیگر  که  شود  برقرار 
عبداللهی و فاروق وردک و بسم اهلل 
روز.  مضمون  می شوید  محمدی 
شمردن  به  می کنند  شروع  مردم 
پست های  و  شما  سرمایه های 
بند  خانواده شما  اعضای  دولتی که 
انداخته اند. این طوری برای شما بد 

نمی شود؟ 
به شما  باید  مردم  را که  آقا! حرفی 
مردم  به  نشستید  شما  می گفتند، 
مردم  برای  که  چیزی  تمام  گفتید. 
حرف  کلمه  چند  همین  مانده  باقی 
است، آن را هم شما از ما می گیرید 
می گویید.  ما  خود  به  پس  و 

حق خوری هم حدی دارد.

چنگکاندازی
درصندوقهایبدونمیتر

ارتش امریکا صدها سرباز آغازبرنامه آگاهی دهی تاجران و مالیه دهندگان
 به هلمند می فرستد

لنگیهایصلح
 سهیال وداع خموش
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گذشته در تاريخ افغانستان  كشور طى چند ماه  فرار جوانان از 
از  پديده  این  مى دانند  همه  كه  چنان  و  بوده  بى پيشينه 
سيل آساى  فرار  است.  شده  نام گذارى  مغزها«  »فرار  گذشته ها 
گذاشت.  نيروى جوان اثراتى بر آرامش فكرى سایر نسل ها نيز 
كهن ساالن، همه خطراتى چون امواج ابحار  گرفته تا  از نوزادان 
جنگالت  خاردار،  سيم های  سنگدل،  مرزبانان  پرتالطم، 
كشور ترجيح  كنونى در  بى سايه را بى درنگ نسبت به وضعيت 
دادند تا روزهایى از زندگى شان را در آرامش نسبى بگذرانند. 
صدها تن از جمله ده ها هزار انسان، قيمت جبران ناپذیرى را 
اروپا  به  تا  پرداختند  يادشده  انسان ستيز  موانع  از  عبور  راه  در 
كه هيچ گاه مويده اى را مبنى بر تامين زندگى  برسند- اروپایى 

مرفه مهاجران مطرح نكرده است. 
كودكان براى دريافت  كابل، هزاران تن مشمول زنان و  این جا در 
سپرى  پاسپورت  رياست  دروازه هاى  دم  را  ماه ها  پاسپورت 
كرده و به تعقيب آن به صف آرایى در برابر سفارت خانه های 
كه راه را به اروپا وصل مي كنند، مي پردازند. حتا به  كشورهایى 
كه  بازار سياه ویزه مراجعه مي كنند تا به شهرهاى رويایى شان 

گويا در آنجا خوشبختى انتظارشان را مي كشد، برسند. 
كجا نشات مي گيرد؟ عوامل این همه موارد  این خيالبافى ها از 
حقوق  تساوى  عدم  فقر،  بي كارى،  نا امنى،  است؛  واضح 

شهروندى در عمل و ده ها مورد ديگر.
سيزده سال، حكومت يكنواخت مردم را عقيده مند به تحول 
پاى  شرايط  واجد  ميليون  هشت  از  بيش  تا  كرد  سرتاسرى 
صندوق هاى راى رفته سرنوشت شان را رقم بزنند، و تحولى را 
كه خستگى  كنند. همان گونه  در زندگى نسبتا يكنواخت ايجاد 
تغييرات  بود،  آشكار  مردم  انظار  از  كشور  جاری  وضعيت  از 
مى بردند.  توقع  زمان  اندک  در  را  مالحظه ای  قابل  و  سريع 
با  كردند.  حمايت  دموكراسى  از  واقعى،  معنى  به  رو  این  از 
به وجود آمدن حكومت وحدت ملى، جامعه جهانى آنچنان 
كشور و دولت توجه نكرد. ركود  به وضعيت اقتصادی و امنيتى 
و جمود در پروژه های زیربنایى، همه را دلسرد ساخت. اثرات 

كار شده است. تامين  سمت و سودهى اذهان به نفع سياست 
حقوق شهروندی يكى از مهم ترین عوامل تحقق دموكراسى در 
گر يک چهره سياسى در جهت تامين این  يک جامعه است. ا
كرده، مردم بى درنگ آن روزنه را به عنوان  حق اندكى تالش 
تكيه گاه آرام برای آينده شان ترجيح داده اند. زیرا نياز مبرم در 

جامعه نسبت به تامين حقوق مردم محسوس بوده است. 
مكاتب،  در  شود؟  تامين  مى تواند  كجا  در  شهروندی  حقوق 
خصوصى،  نهادهای  دولتى،  نهادهای  دينى،  مدارس 
سكتورهای تصدی، جريان های سياسى، نهاد های فرهنگى، 
تمامى  در  كه  اجتماعى  چترهای  تمامى  و  تفريحى  ورزشى، 
آن ها اراده افراد جامعه مطرح است. تامين حقوق شهروندی 
بنيادی صورت  كار  تساوی گرایى  به سود  و  نهادينه شود  بايد 

گيرد. 
مشكل اساسى در جامعه افغانستان ايجاد درزها در ميان اقشار 
كه راه را برای برد گى فكری  مختلف به خصوص جوانان است 
این گونه  مسبب  عوامل  كه  مى دهد  نشان  تاريخ  مى كند.  باز 
در  این  است.  شده  تمام  بيگانگان  منافع  به  كثرا  ا چالش ها 
با  كه  است  جامعه  يک  در  فرهنگ كشى  از  نوعى  حقيقت 
ايجاد تفرقه ميان افكار جوانان، مانع انسجام فكری در جهت 
صورت  در  كه  ايده ای  مى گردد؛  نوین  ايده های  بازسازی 
مستبِد  فكرِی  نيازهای  از  عاری  نيروی  يک  به  شدن  مبدل 
تحميل شده از جانِب بيگانگان، فرهنگ انسجام فكری را در 
جامعه زاده، باعث انكشاف و ترقى جامعه مى شود. جوانان 
كثرا با چنين چالش ها دست و پنجه نرم مى كنند. به خاطر  ما ا
پوچ  ايده های  قربانى شده  ارباب های  به  نانى  لقمه  كمایى 
كه این جوانان را دلسر مى كند، جواب  مراجعه مى كنند و آنچه 
رد این اربابان به خاطر شايسته ساالری در جهت تحرک چرخ 
كه تاريخ آن را برايش  اقتصاد نيست، بلكه مفكوره هایى است 
گروهى واداشته.  تحميل نموده و يا هم مستقيما به عقده گرایى 
عقده گشایى  جهت  تنها  نه  كارفرمايان  این گونه  كه  تاسف  با 
ک جوانان لطمه وارد مى كنند، بلكه فساد اخالقى  به روح پا

كه معموال در جريان تحقق و پس از آن  پروژه های زیربنایى 
كشور را به تحرک وامى داشت، ديگر محسوس  چرخ اقتصاد 

نيست. 
كه پس از فروپاشى يک نظام مستبد از امكانات وسيع  كشوری 
تصدی سازی  كاری اش  نيروی  برای  نتواند  جهانى  جامعه 
فرار  مانع  خارجى  كمک های  روند  تضعيف  از  پس  كند، 
كار شده نمى تواند. هزاران تن از فارغان دانشگاه های  نيروی 
تام  دلگرمى  با  اميد  روزنه های  ديدن  با  خصوصى  و  دولتى 
دولتى،  ارگان های  دروازه های  داشته شان  دست  مدارک  با 
شركت های خصوصى و سایر سكتورهای تصدی را زدند ولى 
از  بهتر  كه  رويه ای  شدند؛  روبه رو  متفاوت  رفتار  با  كثرشان  ا
گسترش ناامنى ها  گذشته نبود. از طرفى هم اوج  سيزده سال 
نسبت  را  جوانان  كه  است  ديگری  دالیل  از  يكى  كشور  در 
معنوی شان  و  مادی  سرمايه  و  جايداد  و  جای  زندگى،  به 
كار در يک جامعه  دلسرد مى كند. ناامنى مسبب فرار نيروی  
كشته  كار قيرریزی  كه يک مهندس در جريان  است. زمانى 
سربريده  پل  يک  ساخت  حين  كارگر  يک  زمانى كه  شود، 
شود، زمانى كه يک معلم در جريان وظيفه توسط تروريستان 
آيا  كشته شود،  و  اختطاف  كتر  دا زمانى كه يک  و  كشته شود 
برون رفت  راه  يک  دنبال  يادشده  قربانيان  همين  بازماند گان 
جمع  را  خود  داروندار  شد؟  نخواهند  جاری  معضالت  از 

مى كنند و پا به فرار مى نهند؛ به خاطر زندگى نامعلوم. 
عدم تساوی حقوق شهروندی در عمل  

مى تواند  ملى  وحدت  شدن  نهادينه  در  كه  مهم  نكته  دو 
نصاب  سيستم  باالی  كار  از  عبارت اند  باشد،  داشته  ريشه 
كار  و  مى كند  همگرایى  به  آماده  را  اطفال  ذهن  كه  درسى 
بى بهره اند.  سواد  نعمت  از  كه  قشری  باالی  سيستماتيک 
اعتماد سازی  اجماع  به  نياز  يادشده،  كارهای  تطبيق  جهت 
توسل  مختلف  طرق  از  كه  است  مردم  مختلف  اقشار  ميان 
تاريخ  طول  در  كه  موردی  است؛  امكان پذیر  عامه  اذهان  به 
كان روی  كما گرفته و  كشور عطف توجه اندكى به آن صورت 

كار را فرار مى دهد. عده  كه نيروی  و اداری نيز مواردی است 
روش  فقدان  نسبت  جوانان  به خصوص  ما  مردم  از  زيادی 

انسان دوستانه به خارج مهاجرت مى كنند. 
گرفته  كه عمدتا از عرف  روحيه نقص رشد اطفال و جوانان 
شده، باعث مى شود تا این نسل آسيب پذیر دنبال سايه امن 
كشورها نيز به همين مساله  بروند. جوامع استبدادی بعضى از 
دارند  دوتابعيت  يا  زحمتكش شان  نسل  كه  نكرده اند  توجه 
در  تنها  و  تنها  انسان دوستانه  رويه  فراری اند.  كامال  هم  يا  و 
خود  انسان دوستى  بلكه  نيست  نهفته  افغان ها  مهمان نوازی 
كشورهای ممثل دموكراسى  كه در  يک فرهنگ عظيم است 

واقعى این اصل را در پهنای زندگى شان معيار قرار داده اند. 
گره های  در دو سال اخير شاهد يک پديده نو درجهت بافت 
كه نمونه خوبى از راه های حل معضالت  هم پذیری بوده ايم 
برنده  افغانستان  كه  قبل  سال  دو  باشد.  مى تواند  كنونى 
روند  بر  خيلى ها  شد،  هند  در  آسيا  جنوب  فوتبال  مسابقات 
اما  نبود  هم  بى اثر  ولى  نداشت  چسپ  ملى  وحدت  تحقق 
به  خالى  دست  افغان  فوتباليستان  این بار  این كه  على رغم 
شهروندان  از  تن  هزاران  بى پيشينه  استقبال  با  آمدند،  خانه 
تحقق  در  نكته  این  حقيقت  در  كه  شدند  روبه رو  كشور 
وحدت ملى چسپ داشت. جهت بازگشت نيروی جوان و 
را  اعتماد سازی  كالن  برنامه  بايد  قشر،  این  فرار  از  جلوگيری 
كرد تا پروژه هایى مانند  در جامعه طبق يک پالن ملى طرح 
را  موارد  سایر  و  معادن  استخراج  آبى،  بندهای  ايجاد  تاپى، 
تحقق  است  فكری  و  كاری  نيروی  نگهداشت  به  قادر  كه 

بخشيد.

عوامل فرار جوانان

دعوت به داوطلبی باز

گوشت ضرورت دارد. رياست خ م سالنگ ها وزارت فوايد عامه به تعداد )2( قلم 
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طرزالعمل تداركات عامه بعد از تاريخ نشر اعالن الى مدت )21( یوم ارايه نمايند وصول شرط نامه 

آفرها  تسليمى  ضرب االجل  معياد  آخرین  كه  ظهر  از  قبل  بجه  ده  ساعت  الى  آفرها  تسليمى  و 
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گرنتى بانكى و يا پول نقد اخذ مى گردد. افغانى 

كاری و سرمايه مى باشد. شرايط اهليت داشتن جواز تجربه 

وزارت  تداركات  رياست  قراردها  آمريت  پرزه جات  و  اجناس  داوطلبى  عمومى  مدیريت  آدرس 

ک دوم منزل دوم. فوايد عامه واقع مكرويان اول بال
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كشور  گون وزارت دفاع امريكا مى گويند این  مقام های پنتا
سيستم  يک  كه  كرد  خواهد  كمک  جنوبى  كوريای  به 
پيشرفته دفاع موشكى را در سريع  ترین زمان ممكن نصب 

كند.
كوريای  موشكى  تازه  آزمايش  پى  در  كه  مى گويند  آن ها 
كمک خواهد  كوريای جنوبى  شمالى، این سپر  دفاعى به 

كند. كرد تهديد روزافزون همسايه شمالى را خنثى 
كوريای  كه  گفتند  دوشنبه  روز  امريكایى  مقام های 
كمک آن پرتاب يک ماهواره يا وسيله فضایى  شمالى با 

ديگر را در مدار زمين قرار داد.
آزمايش  آن  از  شمالى  كوريای  آن ها  به پگفته  اما 
دوربرد  موشک  يک  پرتاب  برای  پوششى  به عنوان 

كرد. استفاده 
آن  كه  مى ورزند  اصرار  اما  يانگ  پيونگ  در  مقام ها 
كشور بود. آزمايش بخشى از برنامه صلح آميز فضایى این 
به  كه  گفتند  جنوبى  كوريای  و  امريكایى  مقام های 
در  تا،  دفاعى  موشک  استقرار  سر  بر  كرات  مذا زودی 

كرد. كوريای شمالى را شروع خواهند  نزديكى مرز 

کوریای جنوبی  امریکا در نصب موشک دفاعی پیشرفته 
کمک می کند را 
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كيرشن در نزديكى  دو قطار محلى در مسير رزنهايم– هولتس 
سه  روز  آلمان  باواريای  ناحيه  در  واقع  آیبلينگ  بات  شهر 
كردند.  تصادف در  شنبه ساعت ۷ صبح با يكديگر برخورد 
نزديكى رودخانه و در ناحيه ای پر از تپه و درخت روی داده 
كند ساخته است.  است. این وضعيت عمليات امداد رسانى را 
كشته شدن ۸ نفر و زخمى  گزارش رسمى از  پوليس آلمان در 
به  پوليس هم چنين  مقام های  داده است.  تن خبر   ۱۵۰ شدن 
از  بيش  كشته شدگان  شمار  احتماال  كرده اند  اعالم  رسانه ها 

تعداد اعالم شده است. 
و  امداد  نيروهای  كرد  اعالم  ناحيه  پوليس  پيش  ساعاتى 
از  نفر   ۱۵ حال  شده اند.  اعزام  حادثه  محل  به  هلى كوپتر 
گزارش  آسيب ديدگان بسيار وخيم و حال عمومى ۴۰ نفر وخيم 
با  از آسيب ديدگان سانحه  شده است. در همين حال برخى 

هلى كوپتر به بيمارستان مونيخ منتقل شده اند.
شده اند.  خارج  ریل  از  تقریبا  قطار  دو  سانحه  این  اثر  در 
تمامى  نيست.  مشخص  كنون  تا قطار  دو  خوردن  برهم  دليل 
كيرشن  مسيرهای قطار و دو جاده محلى ميان رزنهايم-هولتس 
نوشته  تویيتر خود  در  آلمان  دادگستری  وزیر  مسدود شده اند. 
است خبرهای بدی از بات ایبلينگ مى رسد. به ياد قربانيان 
حادثه هستيم. از تالش نيروهای امداد سپاسگزاری مى كنيم.  
با  تویيتر خود  در  اروپا  اتحاديه  پارلمان  ریيس  مارتين شولتز، 

كرده است. وابستگان و خانواده های قربانيان ابراز همدردی 

كار نصب دومين حصار  پوليس مرزی مقدونيه روز دوشنبه 
كرد. هدف  كشور با یونان آغاز  سيم خاردار را در مرزهای این 
كه قصد  كار، نظارت بيشتر بر شمار پناهجويانى است  از این 

كشور بشوند.  دارند وارد این 
و  ليجيا«  وه  »گه  نام  به  منطقه ای  در  دیوار سيم خاردار  این 
كشور مى گويند با این  »فيروم« احداث مى شود و مقامات این 
غيرقانونى  نمى توانند  كه  مى  دهند  نشان  پناهجويان  به  كار 
و  است  متر  پنج  حصار  این  ارتفاع  كنند.  عبور  نقطه  این  از 
كيلومتر از مرزهای مقدونيه با یونان مسدود  با نصب آن ۳۷ 
مهاجران  افزايش  از  پس  و  نوامبر  ماه  در  مقدونيه  مى شود. 
مرزهای  در  خاردار  سيم  حصار  نخستين  احداث  به  اقدام 

كرده بود. خود با یونان 

کشته  لمان 8   تصادم دو قطار در آ
گذاشت و 150 زخمی برجای 

نصب دومین حصار سیم خاردار 
ز مقدونیه در مر

يک هزار  ايجاد  با  تا  هستند  تالش  در  فرانسوی  كارشناسان 
از  توليدی  انرژی  توليد  جهت  در  خورشيد«  »جاده  كيلومتر 
گام بلندتری بردارند. »سگولن رويال« وزیر محيط  خورشيد 
زيست فرانسه مى گويد: فرانسه تا پنج سال آينده به دست كم 

كيلومتر جاده خورشيدی مجهز خواهد شد. يک هزار 
طرح،  این  اجرای  با  فرانسه،  محيط زيست  وزیر  به گفته 
نفت  از  شده  توليد  آسفالت های  از  استفاده  جای  به 
توليد  سامانه های  به  ارتباطى  مسيرهای  و  جاده ها  خام، 
خواهند  تبدیل  ولتایيک(  )فتو  خورشيدی  انرژی  از  برق 
گروه  خورشيدی،  جاده های  احداث  طرح  مجری  شد. 

شركت های »بویيگ« خواهد بود.

امريكا   ۲۰۱۶ سال  رياست جمهوری  مقدماتى  انتخابات 
دونالد  ميلياردر  سرمايه دار  شد.  آغاز  نيوهمپشایر  ايالت  در 
ترامپ از حزب جمهوری خواه و سناتور ايالت ورمونت برنى 
سندرز از حزب دموكرات پيشتاز نظر سنجى ها در این ايالت 

روز  سعودی،  عربستان  خارجه  امور  وزیر  الجبير،  عادل 
گفته است، امريكا از پيشنهاد رياض  دوشنبه هشتم فبروری 
برای اعزام نيروی زمينى به سوريه برای حمايت از حمالت 
كرده  استقبال  گروه داعش،  عليه  اقدام  و  ايتالف  نيروهای 

است.
كه پس از ديدار  گزارش خبرگزاری فرانسه، عادل الجبير  به 
مى كرد،  صبحت  خود  امريكایى  همتای  كری،  جان  با 
امريكا  هدايت  با  عمليات  هرگونه  داشت،  اظهار  هم چنين 
را  نيروهای  این  رهبری  نقش  عربستان  ولى  بود،  خواهد 
با  كه  عربستان  خارجه  امور  وزیر  داشت.  خواهد  عهده  به 
از  امريكا  دولت  است:  گفته  مى كرد،  صحبت  خبرنگاران 
برای عمليات  ویژه  نيروهای  اعزام  پادشاهى جهت  آمادگى 
كنون  ا مى داند،  مثبت  را  آن  و  كرده  حمايت  سوريه  در 
ايتالف بين المللى بايد برای محقق شدن این اقدام تصميم 
گفته عادل الجبير، ايده اعزام نيروی زمينى به  كند. به  گيری 
كشور عضو ايتالف  سوريه از سوی امريكا مطرح شده و ۶۵ 

جاده های  احداث  طرح  اجرایى  مرحله  در 
بر  خورشيدی  صفحاتى  يا  پانل ها  خورشيدی، 
تحمل  بر  عالوه  كه  مى شوند  نصب  زمين  روی 
قادر  در جاده ها،  موتر ها  رفت وآمد  از  ناشى  فشار 
كارشناسان  به گفته  نمايند.  انرژی  توليد  هستند 
برابر  سه  دست كم  خورشيدی  صفحات  عمر 
سطح  در  شده  مصرف  آسفالت های  عمر 
كيد  جاده های معمولى مى باشد. سگولن رويال تا
جاده  متر مربع  يک صد  تجهيز  و  توسعه  مى كند: 
خورشيدی، توانایى تامين روشنایى يک تونل به 

طول ۵۰۰ متر را خواهد داشت.

سازمان ملل متحد از دولت تركيه خواست تا مرزهای خود با 
سوريه را به روی پناهجويان بگشايد. ده ها هزار سوری پس 
از حمالت اخير ارتش سوريه و روسيه به حلب، این شهر را 

كرده و خود را مرز تركيه رسانده اند. ترک 
ملل  سازمان  پناهندگان  عالى  كميساريای  سخنگوی  يک 
گفت نگرانى مقامات تركيه از این كه به  روز سه شنبه 20 دلو 
كشور باز هم افزوده شود، قابل  كن این  تعداد پناهجويان سا
كه از جنگ  درک است اما با این حال تمام غيرنظاميانى 
گريخته اند بايد پذیرفته شوند. در پى حمالت اخير  سوريه 
ارتش سوريه و روسيه به شمال شهر حلب ده ها هزار سوری 
كردند  كرده و به سمت مرز تركيه حركت  این منطقه را ترک 

و پشت مرز باقى ماندند.
اضطراری  كمک های  هماهنگ كننده  براین،  او  استفن 

هستند. در صورت برد این دو، آن ها اعتبار مورد نياز برای 
دريافت نامزدی حزب خود را در دسترس تر خواهند ديد.

رقابت  از حزب جمهوری خواه،  نامزدی  داوطلبان  بين  در 
این  در  افراد  این  از  يک  هر  كه  رتبه ای  است.  شديدتر 
ماندن  يا  و  خروج  چشم انداز  مى كند؛  كسب  انتخابات 
كه  كارزار انتخاباتى تعيين مى كند. آقای ترامپ  وی را در 
كرده، خواستار  خود را يک شخصيت غير سياسى معرفى 
»آن ها  است:  گفته  او  شد.  برنامه هايش  از  مردم  حمايت 
دروغ مى گويند، به صورت غير قابل باوری دروغ مى گويند. 
ما بايد از سياستمداران دوری بجویيم و ما بايد تعقل را به 

كشور برگردانيم.«
كه جايگاه سوم  دارد  التين تبار، سعى  روبيو،  ماركو  سناتور 
رياست جمهوری  حزبى  انجمن های  انتخابات  در  كه  را 
گفته  روبيو  آقای  كند.  آورد،حفظ  آیوا به دست  ايالت  در 
كه بايد انجام دهيم  گر آنچه  كه ا است: »من عميقا  معتقدم 
كنيم، قرن بيست ويكم بزرگ ترین عصر در تاريخ  را محقق 
كار در سال ۲۰۱۶ آغاز مى شود. فردا  ما خواهد شد. اما این 

كنند. گروه داعش مى بايست ازآن حمايت  عليه 
كربى، سخنگوی وزارت امور خارجه امريكا نيز تایيد  جان 
اعزام  برای  عربستان  پيشنهاد  از  واشنگتن  كه  است  كرده 
كرده است. جنرال احمد العسيری،  نيرو به سوريه حمايت 
گفته  پانزدهم دلو  سخنگوی ارتش دفاع عربستان سعودی 
نيروی  داعش،  با  نبرد  برای  تا  است  آماده  رياض  كه  بود 
ايتالف  رهبران  این كه  به  منوط  كند  اعزام  سوريه  به  زمينى 

سوريه  ک  خا در  مستقر  اردوگاه های  مى گويد  ملل  سازمان 
 ،)WFP( غذا  جهانى  برنامه  است.  شده  پر  پناهجويان  از 
نزديكى  در  كه  اعزاز سوريه  ملل در شهر  به سازمان  وابسته 
كرده  پخش  پناهجويان  بين  در  غذایى  مواد  است  مرز 
چند  مدت  در  معتقدند  كمک رسانى  شبكه های  است. 
زد  ضروری  اقدامات  به  دست  منطقه  این  در  مى توان  روز 
اما دولت تركيه هنوز درخواستى نكرده است. مقامات تركيه 
تكميل شده  كشور  این  پناهنده پذیری«  مى گويند »ظرفيت 

است.
سازمان  پناهندگان  عالى  كميساريای  دفتر  گزارش  پايه  بر 
این  در  پناهجويان  و  پناهندگان  كل  تعداد  تركيه،  در  ملل 
عراق،  كشورهای  از  كه  است  نفر  ميليون  دو  از  كم تر  كشور 

كشورهای منطقه هستند. افغانستان، ایران، سوريه و ديگر 

كنم.«  خود  آن  از  را  رای تان  كه  اميدوارم  و  مى شود  آغاز 
فرزند  و  برادر  و  فلوريدا  ايالت  سابق  فرماندار  بوش  جب 
كه در این انتخابات  روسای جمهوری پيشين، اميدوارست 

كه مانع از خروج او از رقابت شود. كند  كسب  جايگاهى 
گر چه سناتور  در بين داوطلبان نامزدی از حزب دموكرات، ا
اما  است،  جلوتر  كلينتون  خانم  از  نظر سنجى ها  در  سندرز 
بيل  است.  نكاسته  ايالت  این  در  خود  تبليغات  شدت  از 
كلينتون، ریيس جمهوری پيشين برای افزايش رای همسرش 
كرده  كليدی بازی  در تبليغات رياست جمهوری وی نقش 
كنون  ا كلينتون هم  نظرسنجى ها خانم  برخى  به  بنا  است. 

كاسته است. فاصله خود را با سناتور سندرز 
برای  را  تالش هايم  آخرین  »من  گفت:  كلينتون  خانم 
شما  از  و  مى دهم  انجام  ايالت  این  شهروندان  كردن  قانع 
رای  من  به  و  بيایيد  رای  صندوق  پای  به  فردا  مى خواهم 
آیوا،  ايالت  در  حزبى  انجمن های  انتخابات  در  بدهيد.« 
كلينتون توانست با چند دهم درصد رای بيشتر سناتور  خانم 

سندرز را پشت سر بگذارد.

عمليات  با  بروكسل  در  خود  آتى  نشست  در  داعش  ضد 
كنند. كشور موافقت  زمينى در این 

هوایى  عمليات  آغاز  زمان  از  عربستان  كه  بود  گفته  وی 
ايتالف بين المللى به رهبری امريكا در سپتامبر ۲۰۱۴ در آن 
این  به  زمينى  نيروی  اعزام  آماده  كنون  ا ولى  دارد  مشاركت 
نيروی زمينى به  برای اعزام  كشور است. پيشنهاد عربستان 

كنش تهران و دمشق را درپى داشته است. سوريه وا
پاسداران روز شنبه  كل سپاه  فرمانده  محمدعلى جعفری، 
كرده نيروی مستقيم به سوريه  گفته بود: »رژيم آل سعود ادعا 
كار را داشته باشد و  مى فرستد، اما فكر نمى كنم جرات این 
كل  كنند تير خالص به خود زده اند.« فرمانده  كار را  گر این  ا
كه »شكست آن ها مسلم است«  سپاه پاسداران سپس افزود 
گر هم نيرو بفرستند چيز  كرده اند و البته ا گنده گویى  و »آن ها 

بدی نيست«.
و  كشته  هزار   ۲۵۰ از  بيش  سوريه  پنج ساله  داخلى  جنگ 

گذاشته است. ميليون ها آواره به جای 

ژی خورشیدی استفاده می کند فرانسه از جاده ها برای تولید انر

وی پناهجویان شد زهای ترکیه به ر گشایی مر سازمان ملل خواستار باز

انتخابات مقدماتی امریکا در ایالت نیوهمپشایر آغاز شد

و به سوریه استقبال امریکا از پیشنهاد عربستان برای اعزام نیر
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