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تاپی: پایپ الینی برای شگوفایی 
جنوب آسیا

آیا فرقی میان طالب و داعش
وجود دارد؟

کانادا با جدیت بیشتر
به نبرد با داعش بر می گردد
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زیان هفت میلیون دالری آریانا
کمپنی ناس از قرارداد با 
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»برنامۀ همبستگی ملی با مردم ، توسط مردم ، برای مردم«
که برنامۀ همبستگی ملی به خاطر رفاه و انکشاف زیست مردم زحمتکش، با همت اما  بی بضاعت افغانستان به خصوص روستاییان، ایجاد  کتاب مفهوم در آن نهفته است چنین استنباط می گردد  که یک  از این شعار زیبا 

گردیده است.
گام های استوار در جهت آسایش و سعادت مردم روستاها، پروژه های بازسازی و انکشافی را یکی پی دیگری تطبیق وعملی می کند  که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات با عزم متین و  بیشتر از سیزده سال است 

کمک و همکاری همه جانبۀ مردم  قریه ها، دولت و جامعۀ جهانی برخوردار است. که این برنامه از حمایت،  گسترده  در آنست  .  راز موفقیت و رسیدن برنامۀ همبستگی ملی به دستآوردهای 
گی نا پذیردر  کردن پروژه های برنامۀ همبستگی ملی دست و آستین را باال زده اند و با تالش خسته  که با فقر و تنگدستی دچار هستند با همت واال و با تمام نیرو وقوت در تطبیق و عملی  کثیری از روستاییان ما، هر چند  عدۀ 

بازسازی و انکشاف قریه های ویران شده خود عرق می ریزند .
کنند و تصمیم بگیرند، اعضای شوراهای انکشافی، اولویت های  که خودشان در بارۀ  قریه های  شان فکر  گی در قریه  هاى وطن عزیز ما بیشتر و بیشتر مي شود . روستاییان ما حاال توان و صالحیت آن  را دارند  روز تا روز تپش زنده  

کنند .  کنند و پروژه های انکشافی مثمر و عام المنفعۀ  دلخواه و مورد نیاز شان را تطبیق و عملی  شان  را خود انتخاب و تعیین 
کدام پروژه ضرورت مبرم شان است تا در اولویت قرار  کنند و چه نکنند،  که چه  که دارند با تدبیر و صاحب نظری، بهتر از هرکس دیگری از مشکالت و ضرورت های خود واقف اند و می دانند  روستاییان با هوشیارى و ذکاوتی 

کدام پروژه ها در مراحل بعدی برای شان اهمیت دارند. گیرد و 
 به همین جهت وزارت احیا و انکشاف  دهات از طریق برنامۀ همبستگی ملی، تمام صالحیت هاى انتخاب پروژه ها، اخذ پول، مصرف پول و محافظت از پروژه ها را به اختیار خود مردم روستاها سپرده است.

گرفته و  گاهی هم صد درصد و حتی در بسیاری پروژه  های حیاتی و عام المنفعه بیشتر از آن نیز سهم   که مکلف اند تا ده درصد در مصارف پروژه  های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی سهم بگیرند،  مردم روستا نشین ما برعالوۀ آن  
می  گیرند . 

کار پروژه  ها با آنها همدست وهمکارهستند و حتی در  مردم قریه  ها همیار و همکار خوب شوراهای انکشافی خود می  باشند . از انتخاب پروژه  ها تا خرید مواد، اشیا و اجناس مورد ضرورت پروژه ها، نظارت از چگونگی نحوه 
که پروژه های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی برای بهبود وضع اقتصادی، زنده گی خودشان و هم چنان ترقی و شگوفایی قریه های شان می باشند . به  کرده و می کنند. روستاییان عزیز می دانند  کارساختمان آنها همکاری خالصانه 

کاری را به پیش برده نمی  توانند .   کمک و دستگیری همد یگر  که شوراهای انکشافی قریه ها، مردم و برنامۀ همبستگی ملی، الزم و ملزوم یکد یگر اند و بدون  گفته می  توانیم  همین اساس 
که پروژه های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات در قریه ها تکمیل و آمادۀ بهره برداری می گردند، مسؤولیت مستقیم آن، دیگرمربوط برنامۀ همبستگی ملی نبوده بلکه به مردم قریه ها تعلق می گیرد،  زمانی  
ک و یا ویران نشوند، ضرورت است تا به نگهداری، و حفظ و مراقبت آنها توجه جدی  گیرد و زود استهال که از پروژه  های تکمیل شدۀ مذکور استفادۀ خوب و درست صورت  زیرا مردم ازهمین پروژه ها استفاده می کنند . برای این  

گردد. مبذول 
کلی ویران می کنند .  به همین خاطر، شوراهای انکشافی قریه  ها، برای حفظ و نگهداشت و استفادۀ  که با بی پروایی و با استفادۀ نادرست به زود ترین فرصت این پروژه  ها را خراب  و یا به طور  کسانی  در بین روستاییان هستند 
که هر لحظه و هر  کمیته  ها از بین مردم و توسط مردم انتخاب می  شوند  کرده  اند. اعضای این  کنترول را ایجاد  کمیته های نظارت و  درست و مناسب از پروژه  های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، 

کدام حالت قرار دارند و آیا ضرورت به ترمیم آنها موجود است یا خیر ؟ که پروژه ها در  آن پروژه ها را وارسی  و بررسی می کنند، می بینند 
کمک و همکاری مردم قریه ها هم ضروریست. بناًا  ک و ویران نشوند، اما در این قسمت  که رهبری شوراهای انکشافی قریه ها، بنا بر مسؤولیت خود، سعی و تالش فروان دارند تا پروژه های شان سالم مانده و زود استهال هرچند 

کنیم. کوشا باشیم و قسمی  که الزم است از آنها استفادۀ درست  احاد ما وظیفه داریم تا در حفظ و نگهداشت تأسیسات عام المنفعۀ خویش جدی و 
ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا و انکشاف دهات

وژه های وزارت احیا و انکشاف دهات وستاییان و پر ACKUر



زنگ اول


گسترده  اصالحات  به  نیاز  امنیتی  نیروهای  رهبری  در 
کرد  اعالم  افغانستان  در  ناتو  رسمی  سخنگوی  است. 
خالی  ملی  دفاع  وزارت  در  پست  هزار  بیست وپنچ  که 
و  پرسونل  و  کدر  ریاست  که  می دهد  نشان  این  است. 
زیرمجموعه های آن نتوانسته اند وظیفه  خود را انجام دهند. 
وزارت  در  استخدام  پالیسی  که  دارد  وظیفه  ریاست  این 
بودن  خالی  نفس  کند.  عملیاتی  و  تدوین  را  ملی  دفاع 
پالیسی  که  است  آن  نشان دهنده  پست  هزار  بیست وپنچ 
استخدام و تخصیص منابع در وزارت دفاع یا هیچ وجود 
ندارد یا اگر هم وجود دارد تطبیق نمی شود. بنابراین نیاز 
است تا در رهبری وزارت دفاع به ویژه در ریاست کدر و 
پرسونل اصالحات عمیق به میان آید تا این ریاست بتواند 

وظیفه خود را انجام دهد. 
اردوی  قطعات  در  هم  اداره  و  سوق  و  فرماندهی  ضعف 
در  گذشته  ماه  چند  در  است.  محسوس  خوبی  به  ملی 
تحمل  را  سنگینی  تلفات  امنیتی  نیروهای  هلمند  والیت 
از هر لحاظ  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با آن که  کرده اند. 
مجهز هستند و منابع کافی در اختیار دارند، تلفات سنگینی 
را تحمل می کنند. در بسیاری از بخش های هلمند نیروهای 
امنیتی در وضعیت دفاعی مطلق قرار دارند. نیروها تحرکی 
ندارند و برای حفظ خودشان هم در ساحه دشمن عملیات 
و  بهترین  نظامی،  اصول  مبنای  بر  در حالی که  نمی کنند. 
موثرترین نوع دفاع، حمله به قلمرو دشمن و دنبال کردن 
او است. هر فرمانده عادی هم می داند که نشستن در انتظار 
آن  با  اما  است.  کفر  نظامی  دانش  لحاظ  به  حمله  دشمن 
الزم  تحرک  امنیتی  نیروهای  هلمند  مثل  والیاتی  در  هم 

را ندارند. 
قابل  دست آورد  امنیتی  نیروهای  حال  تا  هم  بغالن  در 
توجهی ندارند. با آن که قول اردوی شمال منابع کافی در 
اختیار دارد، اما نتوانسته است به قلمرو طالبان در دندهای 
غوری و شهاب الدین وارد شود و آنان را از مناطق بیرون 
تصفیه  برای  عملیاتی  نوع  هیچ  که  می رسد  به نظر  کند. 
 بغالن مرکزی، دند غوری و دند شهاب الدین، برنامه ریزی 
با  دفاع  وزارت  که  است  حالی  در  همه  این  است.  نشده 
کمبود منابع مواجه نیست. نیروی هوایی هم حاال کم وبیش 
در اختیار اردوی ملی است. مشاوران ناتو هم در دسترس 
آنان  کمک  به  می توانند  و  دارند  قرار  امنیتی  نیروهای 
تمام  رغم  به  اما  کنند.  اجرا  و  برنامه ریزی  را  عملیات ها 
این روزها چندان  امنیتی در  نیروهای  این ها موثریت کار 

محسوس نیست.
امنیتی  نیروهای  در  رهبری  ضعف  که  می دهد  نشان  این 
بیداد می کند. به رغم این که صفوف نیروهای امنیتی آماده 
قربانی و ایثار برای حفظ کیان نظام و کشوراند، اما برخی 
توجه  موضوع  این  به  باید  و  دارند  ضعف  فرماندهان  از 
شود. فرماندهانی که ابتکار ندارند، باید جابه جا شوند. باید 
استفاده  است  الزم  که  طوری  آن  نظامی  ظرفیت های  از 
شود. الزم نیست که یک فرمانده با آن که ضعف دارد، در 

راس یک قطعه مهم باشد.
عالوه بر این ها با فساد و ناکارآمدی در صفوف نیروهای 
پخش  را  تصویری  رسانه ها  شود.  مبارزه  باید  هم  امنیتی 
در حیاط  اردو،  افسر  می داد همسر یک  نشان  کردند که 
چنین  می کند.  والدت  محمد داوود خان  سردار  شفاخانه 
شفاخانه  فرمانده  اما  می آزارد،  را  وجدانی  هر  رویدادی 
سردار محمد داوود و دیگر مقام های وزارت دفاع تا حال 
حاضر به پاسخگویی در این مورد نشده اند. رییس جمهور 
هم تا حال در واکنش به این رویداد اقدامی نکرده است. 

سردار  شفاخانه  به  منحصر  فساد  و  ناکارآمدی 
که  دارد  وجود  گزارش هایی  نیست.  محمد داوود خان 
برخی از فرماندهان اعاشه سرباز و گلوله تفنگ او را هم 
حاضر اند  و  می دزدند  سرباز  لباس  و  میوه  از  می فروشند. 
سرباز را بدون کفش به میدان نبرد بفرستند. به این وضعیت 

باید هرچه زودتر پایان داده شود. 

لزوم اصالحات در رهبری 
نیروهای امنیتی 
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شرکت رییس جمهورغنی در پنجاه و دومین نشست امنیتی مونیخ

افزایش حمله های هوایی امریکا بر مواضع داعش در افغانستان

طالبان یک زن و یک مرد را در سرپل شالق زدند

فعاالن مدنی خواهان
 حل مشکل برق شدند

 انجام عملیات تصفیه ای علیه 
مخالفین مسلح دولت در نقاط 

مختلف کشور

8صبح، کابل: محمد اشرف غنی، 
است  قرار  افغانستان  رییس جمهور 
امنیتی  نشست  دومین  و  پنجاه  در 
در  آن  در  و  کرده  شرکت  مونیخ 
ویژه  به  جهان  مهم  مسایل  مورد 
مبارزه با تروریسم، بحران مهاجرت 

و ثبات منطقوی سخنرانی کند.
ریاست جمهوری  ارگ  خبرنامه  در 
رییس جمهورغنی  که  است  آمده 
هیات  با  22دلو   پنج شنبه  روز  شام 
همراه وارد مونیخ آلمان شده است. 
رییس جمهور غنی پیش از عزیمت 
ویژه  نمایش  مراسم  در  آلمان  به 
تجهیزات نیروی هوایی افغانستان در 

کابل شرکت کرد.
مراسم  این  در  غنی  جهمور  رییس 
نیروی  گذشته  در  افغانستان  گفت 
اثر  در  که  داشت  بزرگ  هوای 
کوتاه نظری و عدم تعهد، این نیرو با 
اکنون  اما  خاک یک سان ساخت، 

رییس  اوباما  بارک  آن که  از  پس 
بر  حمله  دستور  امریکا  جمهوری 
اسالمی«  »دولت  تروریستان  مواضع 
به  را  افغانستان  در  داعش  یا 
کشور  این  کرد،  صادر  نیروهایش 
مواضع  بر  را  هوایی اش  حمله های 

داعش افزایش داده است.
داد  دستور  گذشته  ماه  اوباما  بارک 
تروریستان  امریکایی  نیروهای  که 
در  را  داعش  یا  اسالمی«  »دولت 
این  دهند.  قرار  هدف  افغانستان 
نیروهایش  به  اوباما  بارک  دستور 
این گروه در  بر مواضع  برای حمله 
که  شد  صادر  حالی  در  افغانستان 
در  گروه  این  عملکرد  از  نگرانی ها 

سطح جهانی افزایش یافته است.
این  از  پیش  امریکایی  نیروهای 

سرپل  والیت  محلی  مسووالن 
می گویند که طالبان یک زن و یک 
مرد را به اتهام این که نامحرم بوده و 
یک جا سفر کرده اند، در  ولسوالی 
شالق  والیت  این  کوهستانات 

زده اند.
سرپل  والی  وحدت،  ظاهر  محمد 
روز  دو  رویداد  این  که  می گوید 
ولسوالی  قریه گنجیایی  در  پنج شنبه 

کوهستانات رخ داده است.
با  زن  آقای وحدت گفت که یک 
شوهر خواهرش توسط موترسایکل 
کلینیک ها  از  یکی  به  درمان  جهت 
از  بعد  را  آنان  طالبان  اما  می رفتند، 
هویت شان  از  اطالع  و  شناسایی 

شالق زدند.
بخدی  خبری  آژانس  به  وحدت 

شبکه نهادهای مدنی و فعاالن سیاسی می گویند که 
با مشکل جدی  را  باشندگان شهر کابل  برق  نبود 

مواجه ساخته است.
روز  شبکه  این  اعضای  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
تاریک  پایتخت  نام »کابل  گذشته در نشستی زیر 
جهان« گفتند در صورتی که مشکل برق باشندگان 

کابل حل نشود، تظاهرات خواهند کرد.
مدنی  نهادهای  شبکه  عضو  یک  عظیمی  فایض 
حکومت  رهبران  »اگر  گفت:   سیاسی  فعاالن  و 
وحدت ملی به وصل برق وارداتی به کابل و تغییر 
هشدار  ما  نکنند،  جدی  توجه  بغالن  در  وضعیت 
می دهیم که اگر تا روز دوشنبه اقدامات عملی را 
کابل  جاده های  در   را  مدنی  حرکت های  نبینیم، 
راه اندازی کرده و به طرف داکتر عبداهلل و داکتر 

اشرف غنی خواهیم رفت.«
سبب  کابل  در  برق  نبود  گفت،  عظیمی  آقای 
این  این شهر شده و  افزایش سرقت های شبانه در 

مساله امنیت را با چالش مواجه ساخته است.
وارداتی  برق  پایه های  قبل  هفته  دو  از  بیش 
دند  ساحه  الدین  شهاب  دند  منطقه  در  ازبکستان 

غوری والیت بغالن از سوی طالبان تخریب شد.
در این حال شرکت برشنا می گوید  که در صورت 
تامین امنیت در منطقه، پایه های تخریب شده برق 

در نُه ساعت ترمیم خواهند شد.
در  شرکت  این  سخنگوی  توحیدی  وحیداهلل 
نیروهای  با  »ما  گفت:  آزادی  رادیو  با  صحبت 
کوشش  مراتب  به  و  گرفته ایم  ارتباط  امنیتی 
کرده ایم تا ساحه امن تر گردد تا بتوانیم برق کابل 
را به شکل نورمال بسازیم، اگر زمینه مساعد گردد 
نورمال  به شکل  برق کابل  نُه ساعت  از  در کم تر 

دوباره جریان پیدا خواهد کرد.«
وزارت  سخنگوی  وزیری،  جنرال  هم  سویی  از 
دفاع گفته است که عملیات در والیت بغالن آغاز 
شده و به زودی به انجنیران اجازه ورود به ساحه به 

هدف ترمیم پایه های برق داده خواهد شد.

8صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرده در 
مخالفین  علیه  تصفیه ای  مشترک  عملیات  نتیجه 
از  تن   22 کشور  مختلف  نقاط  در  دولت  مسلح  
زخمی  دیگر  تن   11 و  کشته  مسلح  شورشیان 

شده اند.
این  که  است  آمده  وزارت  این  خبرنامه  در 
عملیات ها در ولسوالی پاد خواب شانه والیت لوگر، 
ولسوالی نادر شاه کوت والیت خوست، ولسوالی 
سید آباد والیت میدان وردک، ولسوالی های ژیری 
و غورک قندهار، ولسوالی چوره والیت ارزگان، 
و  غوریان  زنده جان،  انجیل،  گذره،  ولسوالی های 
و  غوری  دهنه  ولسوالی های  هرات،  والیت  کرخ 
دند شهاب الدین والیت بغالن، ولسوالی دهدادی 
بدخشان،  والیت  ارگوی  ولسوالی  بلخ،  والیت 
گرفته  صورت  هلمند  والیت  سنگین  ولسوالی  و 

است. 
این عملیات ها  نامه آمده است که در  این خبر  در 

پنج تن از منسوبین اردوی ملی نیز کشته شده اند.

این نیرو دوباره بازسازی شده است.
امروز  گفت:»  غنی  رییس جمهور 
قسط اول نیروی هوایی به شما داده 
پیش رو  دیگر  قسط های  و  می شود 

است.« 
به گفته رییس جمهورغنی، نیروهای 
امنیتی افغانستان می توانند از تمامیت 
دفاع  کشور شان  استقالل  و  ارضی 

کنند. 

بر  می توانستند  نیز  اوباما  دستور 
مواضع »دولت اسالمی« در افغانستان 
محدودیت هایی  اما  کنند،  حمله 
برای  جمله  از  و  داشت  وجود 
امریکایی  سربازان  از  حفاظت 
صورت  هوایی  حمالت  گونه  این 

می گرفت.
جنرال  برید  دویچه ویله،  از  نقل  به 
نیروهای  شوفنر، سخنگوی  ویلسون 
با  نشست  یک  در  امریکایی 
صورت  به  »ما  گفت:  خبرنگاران 
شمار  و  فشار  مالحظه ای  قابل 
بین  از  برای  را  هوایی مان  حمالت 
بردن داعش در ننگرهار در سه هفته 
اضافه  وی  داده ایم«  افزایش  اخیر 
کرد: »تغییرات در اختیارات ما، به ما 

انعطاف پذیری بیشتری داده است.«

کل  در  زنان  »وضعیت  است:  گفته 
در  ویژه  به  نیست،  خوب  افغانستان 
اما  والیت،  این  در  طالبان  قلمرو 
بروز  از  تا  می کند  تالش  حکومت 
جلوگیری  خشونت آمیز  قضایای 

کند.«
با این حال، معصومه رمضانی، عضو 
شورای والیتی سرپل با ابراز نگرانی 
والیت  این  در  زنان  وضعیت  از 
مشکالت  با  زنان  بیشتر  که  گفت 
هستند  مواجه  متعدد  چالش های  و 
ساالری  مرد  و  ناامنی  علت  به  اما 
را  خود  صدای  نمی توانند  درجامعه 

بلند کنند.
در حالی از رویداد شالق زدن یک 
زن و یک مرد در کوهستانات خبر 
معلومات  پایه  بر  که  می شود  داده 

ارایه شده از سوی مسووالن محلی، 
قریه  در  زن  یک  جاری  سال  در 
لغمان مربوط به مرکز والیت سرپل 
از سوی طالبان به اتهام زنا سنگسار، 
و دو زن دیگر به اتهام های مختلف 
ولسوالی های  در  طالبان  سوی  از 
شده  باران  تیر  کوهستانات  و  صیاد 

اند. 

سفر  این  در  غنی  رییس جمهور 
دوروزه قرار است با سران برخی از 
کشور های اشتراک کننده نیز دیدار 

کند.
رهبران  از  شماری  نشست  این  در 
از  برخی  مسووالن  و  جهان  سیاسی 
سازمان های بین المللی جهان شرکت 

می کنند.

دقیق حمالت  مورد شمار  در  شوفز 
داعش  شورشیان  بر  هوایی 
که  کرد  تاکید  اما  نگفت،  چیزی 
افغان  نیروهای  با  هماهنگی  در 
توانسته اند به موفقیت هایی در مبارزه 
با داعش در جنوب والیت ننگرهار 

دست یابند.
افغانستان  داخله  وزارت  از  نقل  به 
نیروهای امنیتی این کشور به کمک 
نیروهای بین المللی اخیرا 20 عملیات 
»دولت  تروریستی  گروه  علیه  را 
اندازی  راه  ننگرهار  در  اسالمی« 

کرده اند.
تروریستی  گروه  این  گفت  شوفنر 
یک  از  بیش  که  نیست  قادر  هنوز 
منطقه در افغانستان حمالت همزمان 
یک  است  توانسته  اما  دهد،  انجام 
فرماندهی عملیاتی در ننگرهار ایجاد 
نقاط  در  پایین  سطوح  در  و  کند 

مختلف افغانستان سربازگیری کند.
امریکایی  نیروهای  سخنگوی 
»دولت  تروریستی  گروه  که  گفت 
اسالمی« یا داعش در شرق افغانستان 

بین 1000 تا 3000 جنگجو دارد.
»دولت  به  که  کسانی  افزود  وی 
جنگجویان  می پیوندند  اسالمی« 
یا  و  افغان  طالبان  گروه  سابق 
طالبان  تحریک  از  جداشدگان 

پاکستان هستند.

ACKU
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جنوب  در  قبل  سال  چند  همین  تا  که  کانادا  دفاع  وزیر 
افغانستان با طالبان می جنگید، خود را برای نبرد سنگین 

گروه دولت اسالمی  یا داعش آماده می کند.  و دشوار با 
جزییات  آینده  روز  چند  تا  که  سنگ  سنجن  هرجیت 
گروه داعش، با وزرای  کانادا را برای نبرد با  برنامه جدید 
سوی  از  داد،  خواهد  توضیح  ناتو  عضو  کشور های  دفاع 
گرفته است تا با جدیت بیشتر در مبارزه  حکومتش وظیفه 
سرزمین های  از  وسیعی  بخش های  که  داعش  گروه  با 

اسالمی  را تهدید می کند، به پا خیزد. 
که  گفت  دوشنبه  روز  به  کانادا  صدراعظم  ترودو  جستن 

به  را  جدی تر  ماموریت  آینده  سال  سه  جریان  در  کانادا 
هدف تقویت نیروهای بومی  در عراق و نبرد با داعش به 

عهده می گیرد. 
این  به  که  خود  بیانیه  از  بخشی  در  کانادا  صدراعظم 
کانادایی در جریان  گفت: »نیروهای  کرد،  مناسبت ایراد 
یک دهه دشوار مبارزه در افغانستان شیوه های موثر آموزش 
کسب  گرفته و در این زمینه تخصص الزم را  نظامی  را فرا 

کرده اند.« 
کانادا از قبل در مبارزه با القاعده، طالبان و اخیرا  با آن که 
کانادا  گروه داعش نیز درگیر بوده است، اما صدراعظم  با 
که در برنامه تازه، بیشتر از یک و نیم میلیارد دالر را در  گفت 
گروه  کرد تا این  گروه داعش مصرف خواهد  راه مبارزه با 

نتواند تهدیدی برای جهانیان باشد. 
اعالم  تازه  هزینه های  اعظم  بخش  کانادا  می رود  انتظار 
کشور های عراق، سوریه  گروه داعش در  شده را در مبارزه با 

کند.  و لبنان مصرف 
نبرد.  نام  افغانستان  از  راستا  این  در  کانادا  صدراعظم 
کارکشته  نظامی های  به ویژه  کانادا  جدید  حکومت  اما 
افغانستان  از  را  اول  دست  اطالعات  بایستی  کانادایی 
بی ثبات  کشور  این  به  کردن  پشت  که  باشند  داشته 
را  گذشته  پانزده سال  به  می تواند دست آورد های نزدیک 

به ساد گی در دستان زمخت داعشیان قرار بدهد. 
کانادا حضور پر قدرتی  گذشته  در جریان بیشتر از یک دهه 
از دوهزار و پنج صد  بیشتر  کشور  این  افغانستان داشت.  در 
از  بخشی  که  بود  کرده  پیاده  قندهار  در  کانادایی  سرباز 

کانادا عهده دار بود. کنونی  فرماندهی آنان را وزیر دفاع 
میالدی   2011 سال  در  کانادایی  نیروهای  آن که  از  پس   
کانادایی در  افسران  کردند و ماموریت  را ترک  افغانستان 
کانادا  گردید،  چارچوب برنامه های آموزش نظامی  محدود 
نگاه نظامی  به سنگر های داغ نبرد در افغانستان نداشته و 
کانادایی افغان تبار-  حتا نقش مریم منصف- یگانه وزیر 
کانادا  کمک های  کانادا نیز برای جلب  کابینه جدید  در 

کم رنگ به نظر می رسد.  برای افغانستان، 
گروه داعش،  کانادا در چارچوب ایتالف جهانی مبارزه با 
و  سوریه  کشورهای  فراز  بر  که  دارد  هوایی  جنگنده  شش 
تازه  حکومت  تصمیم  بر اساس  اما  دارند،  فعالیت  عراق 
جنگنده ها  این  ماموریت  کانادا،  لیبرال  رسیده  قدرت  به 
ماه  بیست و دوم  تاریخ  به  یعنی  دیگر  هفته  دو  از  کم تر  تا 

فبروری به پایان می رسد. 
جنگنده های  فراخوانی  برای  جدید  حکومت  اقدام  این 
انتقاد  مورد  حدی  تا  داعش،  با  جنگ  از  کانادایی 
حزب  موقت  رهبر  امبروس  ُرنا  که  جایی  تا  گرفت،  قرار 

کانادا آن را »شرم آور« خواند.  محافظه کار 
در  کانادا  که  گفت  خود  تازه  بیانیه  در  ترودو  جستن  اما 
بیشتر  آموزگاران  فرستادن  با  را  خود  حضور  میزان  عوض 
و  آموزش  زمینه  میانه در  منطقه بحران زده شرق  نظامی  به 
این  و  افزایش می دهد  نیروهای محلی در عراق  به  کمک 
به جا  نیز  لبنان  و  سوریه  در  مثبتی  تاثیر  می تواند  حضور 

بگذارد. 
مصرف  برای  را  مشخصی  چارچوب  کانادا  حکومت 
است  کرده  ترسیم  نیز  داعش  با  مبارزه  در  تازه  هزینه های 

که:  به طوری 
• دوصد و شصت و چهار میلیون دالر تا اخیر ماه مارچ سال 

2017 به هدف توسعه ماموریت نظامی  در عراق و سوریه؛
• یک صد و چهل و پنج میلیون دالر به تالش های غیرنظامی  

امنیتی چون ابتکارات وابسته به مبارزه با تروریسم؛
برنامه های  به  کمک  دالر  میلیون  هشت صد و چهل   •

بشردوستانه؛
• دوصد و هفتاد میلیون دالر برای ارتقای ظرفیت ها در اردن 
که تعداد زیادی از مهاجرین به سر می برند؛ و لبنان، جایی 

• افزایش حضور دیپلوماتیک در منطقه. 
با  مبارزه  برای  کانادا  تازه  برنامه  از  امریکا  متحده  ایاالت 
گفته  کانادا  کرده است. دفتر صدراعظم  داعش استقبال 
تلیفونی  تماس  در  اوباما  بارک  و  ترودو  جستن  که  است 
به  رو  تهدید های  از  جلوگیری  برای  را  کانادا  تازه  برنامه 

افزایش داعش مورد بحث قرار داده اند. 
دوشنبه  روز  به  نیز  سفید  قصر  سخنگوی  ارنست،  جاش 
کانادا می تواند در زمینه  که برنامه تازه  گفت  در واشنگتن 
گروه داعش  آموزش نیروهای عراقی و جلوگیری از فعالیت 

در سوریه جدا موثر باشد. 
در  کانادا  تازه  برنامه های  سنگ  سنجن  ارجن  است  قرار 
با  فبروری  یازدهم  و  دهم  روز های  به  را  داعش  با  مبارزه 
دفاع  وزرای  سایر  و  خود  امریکایی  همتای  کارتر،  اشتون 

کشور های عضو ناتو در بروکسل در میان بگذارند.

کانادا با جدیت بیشتر به 
نبرد با داعش بر می گردد

کانادا   برشنا نظری- 

گزارش سازمان ملل متحد در پی حمالت هوایی  به 
ارتش  زمینی  های  پیشروی  و  روسیه  اخیر  روز  ده 
سوریه بیش از ۵۰ هزار سوری آواره شده و دهها هزار 

نفر از آنان به مرز ترکیه پناه آورده اند.
در  ترکیه  جمهوری  رییس  اردوغان،  طیب  رجب 
ایجاد  لزوم  بر  کید  تا با  پنج شنبه  روز  راستا  همین 
توقف  راه  تنها  را  آن  سوریه،  در  ممنوع  پرواز  منطقه 

سیل پناهجویان سوری خواند و به اروپا هشدار داد.
سوار  را  مهاجران  ادیرنه  مرزی  شهر  »در  گفت:  وی 
کار  گردانیم. این  کنیم و آنها را بر می  اتوبوس ها می 
یک یا دو بار شدنی است، بعدش، متاسفیم، ما هم 
بگوییم،  مهاجران  به  و  بگشاییم  را  درها  توانیم  می 

به  سعودی  عربستان  که  است  کی  حا ها  گزارش 
هشدار  ملل  سازمان  و  المللی  بین  امدادگر  نیروهای 
داده است برای حفاظت از جان نیروهای خود، آنها 
کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن  را از مناطق تحت 

کنند.  خارج 
است  گفته  دلو   22 پنج شنبه  روز  رویترز  خبرگزاری 
در  عربستان  سفارت  کوتاه  نامه  این  از  نسخه ای  که 
لندن  اختیار دارد.  سفارت عربستان در  را در  لندن 
از  محافظت  برای  خواست  در  این  که  است  گفته 
آن ها  کارکنان  همچنین  و  المللی  بین  سازمان های 
مطرح شده است.  عبداهلل المعلمی، سفیر عربستان 
است،  گفته  رویترز  به  زمینه  این  در  ملل،  سامان  در 
که  کرده این است  که ریاض این نامه را ارسال  دلیلی 
نگران »سالمت« نیروهای سازمان ملل متحد و دیگر 

نهادهای امدادی است. 
کشور عربی دیگر نزدیک  عربستان سعودی و هشت 
حوثی  نظامیان  شبه  مواضع  که  است  سال  یک  به 

سفر خوش.« 
آوارگان  جدید  موج  روی  به  را  خود  مرزهای  ترکیه 
از شهر  و  هزار می رسد  به دهها  که شمارشان  سوری 
کشور تجمع  گریخته و در مرز این  حلب و پیرامون آن 

کرده اند، بسته است.
حمالت  »بدلیل  گوید:  می  سوری  آوارگان  از  یکی 
شدید رژیم و جت های روسیه به روستاها در پیرامون 

شهر حلب، مردم بسیاری آواره شده اند.«
ولکان بوزکور، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه 
که  کند شمار آوارگانی  گر شهر حلب سقوط  گوید ا می 
کرده اند به یک میلیون و پنج صد  در مرز ترکیه تجمع 

هزار نفر خواهد رسید.

جمهوری  رییس  صالح،  عبداهلل  علی  طرفداران  و 
سابق یمن، را مورد حمله هوایی قرار می دهند.  این 
بازگرداندن عبد  رهبری عربستان خواهان  به  ایتالف 
قدرت  به  یمن  جمهوری  رییس  هادی،  منصور  ربه 
است. شبه نظامیان حوثی و نیروهای وفادار به علی 
عبداهلل صالح، پایتخت و بخش وسیعی از یمن را در 

کنترول خود دارند. 
متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  معاون  اوبرین،  استفان 
سفارت  نامه  که  کرده  تایید  دوستانه،  بشر  امور  در 
سرمنشی  معاون  است.   کرده  دریافت  را  عربستان 
این حال  با  سازمان ملل متحد درامور بشر دوستانه، 
براساس تعهدات بین  گفته است: عربستان سعودی 
کمک رسانی  المللی خود موظف است شرایط برای 
گزارش از زمان آغاز حمالت  کند.  طبق این  را تسهیل 
کشورهای عرب به یمن، در  هوایی عربستان و دیگر 
که نیمی از آن ها غیر  کشته شده اند  حدود ۶ هزار نفر 

نظامی بوده اند.

اردوغان:
گویم سفرخوش گشایم و به مهاجران می  درها را می 

وهای سازمان ملل در یمن هشدار داد عربستان به نیر

است  گفته  عراق  نخست وزیر  عبادی،  حیدر 
گسترده ای را به شهر  کشور حمله  به زودی ارتش این 
خواهد  آغاز  )داعش(  گروه  اصلی  پایگاه  موصل، 

کرد.
حیدر عبادی روز جمعه  ۲۳ دلو به خبرگزاری آلمان 
آینده  ماه   در  احتماال  که  داریم  نقشه  »ما  گفت: 
کاملی را برای آزادسازی موصل آغاز  عملیات نظامی 

کنیم.«
تابستان  از  عراق،  بزرگ  شهر  دومین  موصل، 
دارد.  قرار  داعش  نیروهای  دست  در   ۲۰۱۴ سال 
بازپس گیری این شهر از اهمیت استراتژیکی در نبرد 

با داعش برخوردار است.
نخست وزیر عراق افزود: »امسال زمان آن فرا رسیده 
در  داعش  حضور  به  نظامی  شکل  به  ما  که  است 

عراق پایان دهیم.«
داعش  نیروهای  که  داد  نشان  رمادی  فتح 

شکست ناپذیر نیستند.
داعشی ها  این که  »به رغم  گفت:  این باره  در  عبادی 
به شدت می جنگند اما مقاومت آن ها در هم شکسته 

است.«
که اعتماد به نفس نیروهای عراقی در  او معتقد است 

پی پیروزی های اخیر افزایش یافته است.

عراق در تدارک حمله وسیع به موصل است

ACKU
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طالبانی  افکار  و  روش  در  رایج  قاعده ای  کشتار  آن که  با 
است اما در هر مرحله ای در صفوف طالبان فرماندهانی 
که مرزهای شقاوت و قصاوت را درمی نوردند  ظهور می کنند 
جهانی  رسانه های  می شوند.  آفاق  شهره  بی رحمی   در  و 
کشتار مخالفان مال  که در  کرده اند  این بار چهره ای را افشا 
اختر محمد منصور به روش داعش عمل می کند. اسم این 
فرمانده طالبان پیرآغا است. او موظف است تا به نیابت 
از طالبان امارتی و مال اخترمحمد منصور، طالبان داعشی 
کند. این آقا را رسانه های غربی متهم به  را سر به نیست 

کرده اند.  قتل اعضای خانواده مالداداهلل 
از  نود  دهه  پایانی  نیمه  در  هم  داداهلل  مال  قضا  از 
داداهلل  مال  بود.  شمال  در  طالبان  بی رحم  فرماندهان 
آتش  به  متهم  بشر  حقوق  مدافع  سازمان های  سوی  از 
او  دستور  به  است.  افغانستان  شمال  روستا های  زدن 
جنگجویان طالبان روستا هایی را در شمال افغانستان به 
کردند یا  کشیدند و مردمان آن روستا را یا قتل عام  آتش 

کوچ اجباری دادند. 
معیارهای  حتا  که  بود  چنان  داداهلل  مال  بی رحمی های 
طالبان را هم نقض می کرد. برخی سخنگو های غیررسمی  

در  را  داداهلل  مال  محمد عمر،  مال  که  می گویند  طالبان 
در سال  بی رحم  این مالی  کرد.  سال 1999 خلع سالح 
تسخیر  را  روستا هایی  برگشت،  هلمند  به  دوباره   2004
از  به بخش های  وزیرستان  از  را  ازبک  کرد، جنگجویان 
زابل آورد و علم جنگ را با دولت افغانستان و نیروهای 

کرد.  بین المللی بلند 
اجمل  بی رحمانه  قتل  داداهلل  مال  جنایات  از  یکی 
روزنامه نگار  یک  با  که  بود  افغان  خبرنگار  نقشبندی 
کرده بود. مال داداهلل  ایتالیایی در سال 2006 به هلمند سفر 
امریکایی  ویژه  نیروهای  عملیات  یک  در   2007 سال  در 
داداهلل  مال  برادر  غربی  رسانه های  روایت  به  شد.  کشته 
پس از اعالم خبر مرگ مال محمدعمر به مخالفت با مال 
که  را  ازبکی  و جنگجویان  برخاست  اخترمحمد منصور 
برادرش به زابل آورده بود، بر ضد مال اخترمحمد منصور 
پیرآغا  که  می دهد  گزارش  بیست«  »دیلی  کرد.  بسیج 
داداهلل،  مال  کرده  طالبان،  ظهور  تازه  و  بی رحم  فرمانده 

کشت.  اعضای خانواده و دیگر جنگجویان او را 
را به جرم  کر  کا پیرآغا حتا روستایی های متعلق به قبیله 
هم قبیله بودن با منصور داداهلل برادر مالداداهلل، مجازات 
یک  پیرآغا  که  است  نوشته  بیست«  »دیلی  است.  کرده 
که  حالی  در  خانواده اش  اعضای  با  را  کستانی  پا مالی 
کستانی  کشت. این مالی پا کامیون بودند،  سوار بر یک 
گزارش  کرده بود. به  ظاهرا به مال اخترمحمد منصور بیعت 
دیلی بیست، پیرآغا بیشتر از یک هزار جنگجو در اختیار 

کابل و برخی والیت های  که  از دو هفته است  بیش 
دارد.  قرار  تاریکی  در  برق  لین  قطع  به دلیل  کشور 
تمام  از  حکومت  علیه  فشار  اعمال  برای  طالبان 
گروهی،  ابزار های ممکن استفاده می کنند. حمله های 
مسدود  قومی ،  گروگان گیری های  جبهه ای ،  جنگ 
کلینک، قطع لین  کردن شاهراه ها، حمله به مکتب، 
که علیه مردم  برق و انتحار و انفجار از ابزارهایی است 
و حکومت استفاده شده است. این روش تنها ابتکار 

طالبان در جنگ های داخلی به شمار نمی آید. 
داده  نشان  کشور  در  جنگ  دهه  سه  از  بیش  تجربه 
گروه ها به منظور اعمال فشار دست به  که تمام  است 
که مردم  اقدام های مشابه زده اند. برای نخستین بار 
کمونیستی وقت دست به قیام زدند،  علیه حکومت 
خوبی  به  گرفتند.  نشانه  را  حکومتی  نماد های  تمام 
دیوارهای  چگونه  خشمگین  مردمان  که  دارم  یاد  به 
کلنگ و دستان  مکتب و تعمیر اداره های دولتی را با 
تعمیرهای  از  زیادی  بخش  می کردند.  ویران  خود 
مردم در  توسط  زیربنا ها  و  تاسیسات دولتی  مکاتب، 
زمان جهاد علیه نیروهای شوروی وقت و در جنگ با 
کتر نجیب اهلل ویران شد. در همان زمان  حکومت دا
لین های  مجاهدین  به  وابسته  جنگی  نیروهای  نیز 
کار  کابل و سایر والیات را قطع می کردند و این  برق 
یک پیروزی برای شان به شمار می رفت. در آن وقت 
که  گروه های نظامی  قصد داشتند تا بند نغلو را  برخی 

کابل را تامین می کرد هدف قرار دهند.  برق 
در زمان پس از پیروزی مجاهدین نیز تمام طرف های 
علیه  فشار  اعمال  برای  مختلف  روش های  از  درگیر 
جنگ  سال های  در  استفاده  کردند.  خود  رقبای 
در  را  شهر  یک  کنان  سا تمام  گروه  یک  داخلی 
کردن  پیدا  حتا  که  به گونه ای  می داد.  قرار  تحریم 
دشوار  شهر ها  این  در  گیرمانده  مردمان  برای  نان 
گروه های قومی  از یک سمت شهر  می شد. عبورو مرور 
شهر  دیگر  ناحیه  به  ناحیه  یک  از  و  دیگر  سمت  به 
روش  یک  به  رفتار  نوع  این  می شد.  ناممکن  گاهی 
جنگ های  دوران  در  جنگی  گروه  های  برای  عادی 
داخلی بدل شده بود. در دوران جنگ های داخلی 
مردم جنازه های وابستگان خود را دفن نمی توانستند. 
شفاخانه   به  آسانی  به  در گیر،  طرف های  زخمی های 
گروه های  سوی  از  نیز  زخمی ها  برخی  نمی رسید. 

مسلح هدف قرارداده می شدند. 
و  دشوار  روز های  مردم  طالبان  کمیت  حا زمان  در 
معروف  به  امر  گروه های  کردند.  سپری  را  سختی 
نظارت  نیز  مردم  بروت  و  ریش  میزان  از  حتا  طالبان 
کمیت  کشور در زمان حا می کردند. شهر های مختلف 
طالبان به شهر ارواح می ماند. دقیق به یاد دارم زمانی 
کنان برخی مناطق در معرض تحریم شدید  که سا را 
برای  ولسوالی  یک  کنان  سا داشتند.  قرار  طالبان 

مال  درون سازمانی  مخالفان  کشتن  وظیفه اش  و  دارد 
اخترمحمد منصور است. 

و  روش  لحاظ  به  طالبان  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
گروه ابوبکر البغدادی ندارند. مثال  افکار تفاوت جدی با 
اهالی یک روستا را به ظن حضور یکی از مخالفان شان 
گروهی می کنند، اعضای خانواده  در آن روستا، مجازات 
و  اعدام  جوخه  می کنند.  عام  قتل  را  مخالفان شان 
به  و  می خوانند  امیرالمومنین  را  رهبرشان  دارند.  کشتار 
که  سازمان شان امارت می گویند. این خود نشان می دهد 
گذشته مرام شان تاسیس یک امارت توتالیتر است؛  مثل 
گر مرز می شناخت رهبرشان  ا که مرز نمی شناسد.  امارتی 
را  کسانی  هم  پیرآغا  نمی داشت.  امیرالمومنین  لقب 

که به مال اخترمحمد منصور بیعت نکرده اند.  می کشد 
را  طالبان  ناتو،  عضو  کشورهای  این ها  همه  وجود  با  اما 
کشورهای عضو ناتو داعش را در عراق  دشمن نمی خوانند. 
و سوریه بمباردمان می کنند، اما در افغانستان به حمایت 
کرده اند و عملیات های هوایی  از نیروهای داخلی بسنده 
کشورهای  برای  نمی دهند.  انجام  طالبان  ضد  بر  کوبنده 
که باید با آن مصالحه  عضو ناتو، طالبان سازمانی است 

که در باال به آن اشاره شد، نشان  شود. اما واقعیت هایی 
آنان  نیستند.  مصالحه  آماده  طالبان  هنوز  تا  که  می دهد 
رهبرشان را امیرالمومنین می خوانند، داعیه تشکیل امارت 
مخالفان شان  با  و  نکرده اند  نکوهش  را  القاعده  دارند. 
که داعش با دشمنانش می کند.  به گونه ای برخورد می کنند 
باال  نظامی  دست  لحاظ  به  که  می کنند  تصور  طالبان 
کنند. این  دارند و می توانند افغانستان را بار دیگر اشغال 
در  طالبان  با  قاطعانه  ناتو  که  می کند  ایجاب  واقعیت ها 
با  نظامی  قاطعانه  برخورد  گر  ا کند.  برخورد  افغانستان 
طالبان صورت نگیرد، آنان به مصالحه راضی نمی شوند. 
که  در نشست چهارجانبه در اسالم آباد فیصله شده است 
کره می آورد، و  کستان نمایند گان طالبان را روی میز مذا پا
کره نمی آیند، عناصر آشتی ناپذیر  که به میز مذا طالبانی را 

لقب می دهد و با آنان می جنگد. 
نظامیان  بجگند.  طالبان  با  کستان  پا که  است  بعید  اما 
نیابتی ای  نیروی  منحیث  هنوزهم  طالبان  به  کستانی  پا
که می تواند برای شان در افغانستان ساحه  نگاه می کنند 
کشورهای  کند. در سوریه و عراق هم برخی از   نفوذ ایجاد 
که می توانند به وسیله آن  منطقه داعش را نیروی می دانند 
کشورهای عضو  دشمنان شان را ضربه بزنند. اما با آن هم 
ناتو قاطعانه در برابر داعش در عراق و سوریه ایستاده اند 
ایجاب  می کنند.  بمباردمان  را  گروه  این  پایگاه های  و 
شکل  عین  به  افغانستان  در  هم  طالبان  با  که  می کند 

برخورد شود.

ولسوالی  تا  پیاده  چای،  و  روغن  کیلو  یک  خرید 
یک  خرید  اما  دشواری  این  تمام  با  می رفتند.  دیگر 
کیلو روغن و چای صرفا با واسطه و یا مکتوب رسمی  

طالبان امکان پذیر بود. 
و  شهر  در  رفت آمدشان  و  محبوس  خانه ها  در  زنان 
کار  از  زنان  تمام  بود.  شده  محدود  خانه  از  بیرون 
آن  در  مردم  بودند.  شده  منع  دولتی  اداره های  در 
زندگی  بودند.  کشور  ترک  حال  در  گروه  گروه  زمان 
آورده  به تنگ  را  امارت اسالمی  نفس همه  زیر سایه 
گدایان را می دیدی  بود. در خیابان ها لشکر بزرگی از 
التماس  دست  سو  هر  به  نان  یک  قیمت  برای  که 
دهه  چهار  از  بیش  گذشت  با  کنون  ا می کردند.  دراز 

بسیاری از رفتارها و روش ها تکرار می شود. 
زیر بناها  تخریب  و  خشونت  از  هم  هنوز  طالبان 
نوسازی  به  طالبان  جنگ  هنوز  نبرداشته اند.  دست 
و  مردم  تنها  طالبان  برای  دارد.  ادامه  باز سازی  و 
پایه های  نمی باشند.  اصلی  هدف  دولتی  مقام های 
مکتب،  کلینک،  پخته،  سرک  پلچک،  پل،  برق، 

گاز و... همه سوژه اند.  لین فایبر نوری، پاپ الین 
دموکراتیک  ارزش های  با  جنگ  در  تنها  طالبان 
را  نوسازی  و  نوین  ارزش های  تمام  بلکه  نیستند، 
اقدام  یک  طالبان  رفتار  می دهند.  قرار  هدف  نیز 
روش  یک  به عنوان  رفتار ها  این  بلکه  نمی باشد  آنی 
گروه های  سوی  از  گذشته  سال های  در  مبارزاتی 
گرفته شده و در مقاطع مختلف تکرار  کار  مختلف به 
کشور و عقب ماندگی این  شده است. در ویرانی های 
نسل های  بلکه  نیست،  مسوول  جریان  یک  وطن 
و  ویرانی  مسوول  مختلف  زمان های  در  مختلف 

تباهی اند.

  شهریار  بیژن

آیا فرقی میان طالب 
و داعش وجود دارد؟

ما همه مسوول 
ویرانی ایم

در زمان پس از پیروزی مجاهدین 
نیز تمام طرف های درگیر از 

روش های مختلف برای اعمال فشار 
علیه رقبای خود استفاده  کردند. در 

گروه  سال های جنگ داخلی یک 
کنان یک شهر را در تحریم  تمام سا
که حتا پیدا  قرار می داد. به گونه ای 
گیرمانده  کردن نان برای مردمان 

در این شهر ها دشوار می شد. 
گروه های قومی  از یک  عبورو مرور 

سمت شهر به سمت دیگر و از یک 
گاهی  ناحیه به ناحیه دیگر شهر 

ناممکن می شد. ACKU
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کار  این  به  موفق  زیاد  تالش های  با  اما  کند؛  مصاحبه 
نشد.

هوایی  شرکت  رییس  شریفی،  داوود  حال،  همین  در 
آریانا تایید می کند که قرارداد با ناس به ضرر اقتصاد 

کشور است.
عدم شفافیت در عواید

از  پیش  آریانا  هوایی  شرکت  که  می گوید  شریفی 
قرارداد با کمپنی ناس به صورت شفاف ماهانه از 500-

550هزار دالر امریکایی عاید داشت.
شرکت  عواید  »قبال  گفت:  8صبح  به  شریفی  آقای 
هوایی آریانا از آدرس انجام خدمات زمینی ماهانه از 
500هزار الی 550هزار دالر امریکایی بود و به صورت 
شفاف وارد حساب شرکت می شد، اما اکنون حساب 
دولت  به  زیادی  ضرر  آدرس  این  از  و  نیست  شفاف 

افغانستان می رسد.«
براساس  آریانا  هوایی  شرکت  شریفی،  به گفته 
مصوبه های پی درپی شورای وزیران وقت، مجبور شد 
به یک کمپنی  را  هوایی  میدان های  زمینی  تا خدمات 
افغانستان  ناس  میان،  این  در  که  کند  واگذار  دیگر 

برنده ی این قرارداد شد.
از سوی دیگر، در قرارداد کمپنی ناس با شرکت هوایی 
این کمپنی طی یک سال حدود  آریانا گفته شده که 
شش میلیون دالر سرمایه گذاری می کند؛ اما یک منبع 
موثق در شرکت هوایی آریانا می گوید که با گذشت 
دو سال هنوزهم ناس شش میلیون دالر سرمایه گذاری 

نکرده است.
تمام  آریانا  هوایی  »شرکت  به 8صبح گفت:  منبع  این 
و  کرده  واگذار  ناس  به  را  خود  لوازم  و  تجهیزات 
با خریداری تجهیزات مدرن طی  نیز تعهد کرده  ناس 
یک سال شش میلیون دالر سرمایه گذاری می کند؛ اما 
را  آریانا  هوایی  شرکت  ناس،  و  نشد  چنین  متاسفانه 
فریب داده است. ناس از سهم عواید آریانا برای خود 

سرمایه گذاری می کند.«
موترهای شبیه ملی بس

او ادامه داد: »حتا موترهای ناس که مسافران را از سالون 
انتظار الی هواپیماها انتقال می دهد، شبیه ملی بس است. 
می کرد،  سرمایه گذاری  دالر  میلیون  شش  ناس  اگر 
می ساخت  بهتر  را  خود  امکانات  و  تجهیزات  تاکنون 

که چنین نشده است.«
طی  آریانا  هوایی  شرکت  قرارداد  براساس  آن که  با 
مدت سه ماه اجازه »تفتیش و بررسی« از کارکردهای 
ناس را دارد؛ اما این شرکت با گذشت دو سال هنوز 

هوایی  شرکت  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
میدان های  زمینی  خدمات  ارایه  آن که  از  پس  آریانا 
هوایی کابل، هرات و قندهار را طی قراردادی به »ناس 
افغانستان« واگذار کرده، حدود هفت میلیون دالر زیان 

دیده است.
شرکت هوایی آریانا تا اواخر سال 2013، تمام خدمات 
از  و  می داد  انجام  را  کشور  هوایی  میدان های  زمینی 
امریکایی عاید  دالر  از 400هزار  بیش  ماهانه  بابت  این 

داشت.
سال  جنوری  در  آریانا  هوایی  شرکت  آن که  از  پس 
یادشده  هوایی  میدان  سه  زمینی  ارایه خدمات   ،2014
را به کمپنی ناس واگذار کرده، این شرکت در جریان 

هجده ماه فعالیت تنها 440هزار دالر عاید کرده است.
 2014 سال  از  ناس  با  آریانا  هوایی  شرکت  قرارداد 
الی2024 اعتبار دارد. براساس این قرارداد سهم شرکت 
است.  ناس 41 درصد  و سهم  آریانا 59درصد  هوایی 
کمپنی ناس طی هژده ماه از 440هزار دالر عاید خود، 
آریانا  هوایی  شرکت  به  را  آن  دالر  211هزار  حدود 

سپرده است.
تاریخ   ،197-30196 شماره  مکتوب  در 
1394/3/20ریاست مالی شرکت هوایی آریانا عنوانی 
آمریت تفتیش این ریاست تاکید شده که کمپنی ناس 
طی هژده ماه فعالیت 440هزار دالر عاید کرده و حدود 
211هزار آن را به حساب این ریاست واریز کرده است.

ناس  »کمپنی  است:  آمده  مکتوب  این  از  بخشی  در 
ماه جنوری سال 2014  در  فعالیتش  آغاز  از  افغانستان 
الی 2015/6/2 مبلغ 211هزار دالر امریکایی بابت مفاد 
واریز  اداره  این  به حساب  آریانا  هوایی  سهم شرکت 

کرده است.«
اما شماری از منابع در شرکت هوایی آریانا می گویند 
این  ضرر  به  افغانستان«  »ناس  با  قرارداد  امضای  که 

شرکت تمام شده است.
چند  »طی  گفت:  8صبح  روزنامه  به  موثق  منبع  یک 
توسط  هوایی  میدان های  زمینی  خدمات  که  سالی 
ماهانه  شرکت  این  می گرفت،  صورت  آریانا  شرکت 
از  بدبختانه  اما  می کرد؛  مفاد  دالر  500هزار  حدود 
زمانی که ارایه این خدمات طی قراردادی به ناس سپرده 
شده، آریانا حدود هفت میلیون دالر ضرر کرده است.«

این منبع می افزاید زمانی که نصیر احمد حکیمی، رییس 
شرکت هوایی آریانا بود، این قرارداد »ننگین« را با ناس 
امضا کرد و اکنون باید مورد پی گرد قانونی قرار بگیرد.

حکیمی  احمد  نصیر  با  تا  کرد  تالش  8صبح  روزنامه 

ناس  کمپنی  کارکردهای  و  عواید  از  که  نشده  موفق 
تفتیش و بررسی کند.

اما داوود شریفی، رییش شرکت هوایی آریانا می گوید 
هنگامی که خدمات زمینی در میدان های هوایی توسط 
تعیین،  بازرسی،  آنان حق  ارایه می شد،  شرکت آریانا 
تبدیل، تفتیش و نظارت کامل را در این بخش داشتند.

آقای شریفی می افزاید قرارداد با ناس، به آنان اجازه ی 
رجوع به کارهای این کمپنی را نداده و دست آنان در 

این بخش کامال بسته است.
او امضا  از آغاز ماموریت  این قرارداد قبل  او،  به گفته 
شده و تاکنون به ضرر دولت افغانستان تمام شده است.

 او افزود: »اشتباه در این جاست که ما )شرکت هوایی 
آریانا( در این قرارداد شریک نیستیم و ُکِل قرارداد را 
این کمپنی  و  سپرده  افغانستان  ناس  به  زنده  به صورت 
از عوایدی که می کند مصارف اداری و خدمات خود 
ما  به  فایده کرد، هرچه الزم دید  اگر  برگشتانده و  را 

می دهد و اگر فایده نکرد، هیچ چیزی به ما نمی دهد.«
رد ادعاهای رییس توسط معاون

 با این حال، محمد عمر مستور، معاون اداری شرکت 
می گوید  شریفی  داوود  گفته های  رد  با  آریانا  هوایی 
ناس  اجراات  و  کار  جریان  از  گاهی  از  هر  آنان  که 

افغانستان نظارت می کنند. 
شرکت  بررسی های  و  نظارت  نتایج  اما  مستور،  آقای 
آقای  نکرد.  ارایه  8صبح  به  را  ناس  از  آریانا  هوایی 
مستور گفت که تاکنون مورد مشخصی از تخلف در 

مواد قرارداد را از سوی ناس افغانستان شاهد نبوده اند.
شرکت ناس براساس قرارداد باید از بابت ارایه خدمات 
برای هواپیماهای خرد شرکت هوایی آریانا حدود 200 
دالر و از هواپیماهای بزرگ آن 300 دالر هزینه بگیرد.

اما داوود شریفی، رییس شرکت هوایی آریانا می گوید 
به  خدمات  عرضه ی  هزینه  گذشته  ماه  چند  طی  که 
این  نیز رسیده که  دالر  به یک هزار  هواپیماهای آریانا 

خالف قرارداد دوطرفه است.
از  آریانا  هوایی  شرکت  اداری  معاون  آن که  با 
و  زده  سخن  افغانستان  ناس  کمپنی  در  الزم  اجراات 
می کند،  عمل  قرارداد  طبق  کمپنی  این  که  می گوید 
ناس،  کمپنی  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  اما 
و  مالی  امور  در  الزم  اجراات  از  متعددی  موارد  در 
پرداخت هایش به شرکت هوایی آریانا سرباز زده و در 
مقابل درخواست های متعدد مسووالن آریانا، هیچ گونه 

اجراات به عمل نیاورده است.
عدم پاسخگویی ناس به مکتوب های آریانا

تاریخ  به  آریانا  هوایی  شرکت  مالی  ریاست 
است:  نگاشته  ناس  کمپنی  1393/10/17عنوانی 
اسناد  بررسی  پیرامون  را  خویش  متعدد  »مکاتیب 
تحویلی  و   2014 دسامبر  الی   2014 می  برج  حسابی 
نوامبر و دسمبر 2014 را  اکتوبر،  برج  بابت  مفاد سهم 
مقابل  در  ناس  که  می نگاریم  کرده  تعقیب  دیگر  بار 
مفاد  تحویلی  پیرامون  اداره  این  ایمیل های  و  مکاتیب 
به  انجام خدمات زمینی، هیچ گونه اجراات  بابت  سهم 

عمل نیاورده است.«
از  »بنا جهت جلوگیری  ادامه مکتوب آمده است:  در 
دیگر  بار  موضوع  بعدی،  مسوولیت  رفع  و  مشکالت 
هرچه  را  بحث  مورد  حسابی  اسناد  تا  می شود  نگاشته 
زودتر به دسترس قرارداده تا این که مفاد سهِم د آریانا 
افغان هوایی شرکت، پروسه بررسی و ادیت آن بیشتر 

از این به تعویق نیافتد.«
عنوانی  آریانا  هوایی  شرکت  مالی  ریاست  هم چنین 
بارها  افغانستان  ناس  کمپنی  اجراات  عدم  بابت  ناس 
مکتوب های مختلف فرستاده؛ اما سندها نشان می دهد 
که ناس به مکتوب های آریانا هیچ توجهی نکرده است.

تاریخ  به  دیگری  مکتوب  در  آریانا  هوایی  شرکت 

1393/12/2 به آدرس کمپنی ناس افغانستان می نویسد: 
و  ایمیل ها  مقابل مکاتیب،  در  افغانستان،  ناس  »کمپنی 
تماس های تلیفونی این اداره پیرامون موضوعات ادیت 
و بررسی اسناد حسابی از تاریخ می 2014 و تحویلی 
الی جنوری 2015  اکتوبر 2014  برج  بابت  سهم  مفاد 
آن  گذاری های  سرمایه  اسناد  قرادادِن  دسترس  به  و 

کمپنی اجراات مثبت انجام نداده است.«
در همین حال محمد عمر سیدالی، سرپرست معاونیت 
مالی شرکت هوایی آریانا نیز، قرارداد با ناس افغانستان 
را به ضرر آریانا و اقتصاد افغانستان دانسته و می گوید 
وزیران  شورای  مصوبه های  براساس  قرارداد  این  که 
براساس  باید  نیز  آن  تعدیل  و  لغو  گرفته،  صورت 

تصمیم شورای وزیران صورت گیرد.
که  زمانی  تا  آریانا  که  می کند  تایید  سیدالی  آقای   
خدمات زمینی میادین هوایی کشور را به عهده داشت، 
ماهانه عاید می کرد، اما در حال حاضر این عاید را از 

دست داده است. 
اسنادی که در اختیار 8صبح قرار گرفته نشان می دهد 
ماهانه  سهم  بابت  افغانستان  ناس  پرداخت  آخرین  که 
9هزار  حدود   ،2015 سال  دسامبر  ماه  در  آریانا،  مفاد 
دالر بوده و این مقدار پول به حساب آریانا واریز شده 

است.
با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی کاهش 
در عواید آریانا را که یکی از مجراهای مهم عایداتی 
به زیان منافع ملی دانسته و  اقتصاد کشور است،  برای 
نظارت کننده  نهادهای  و  دولت  ناتوانی  که  می گویند 
از وضعیت  افغانستان  ناس  تا کمپنی  است  باعث شده 

سوءاستفاده کرده و به اقتصاد کشور زیان وارد کند. 
و  کابل  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  استاد  مسعود،  سید 
آگاه مسایل اقتصادی معتقد است که تخصصی سازی 
در سکتورهای اقتصادی یک امر مهم است، اما دولت 
و  عواید  جمع آوری  قراردادها،  عقد  در  افغانستان 

نظارت بر قرارداد مشکل دارد.
درخواست لغو قرارداد

 آقای مسعود می گوید که قرارداد با ناس افغانستان که 
لغو  باید  ملی کشور شده،  منافع  به  بزرگ  زیان  باعث 
حکومت،  داخل  در  که  می گوید  مسعود  آقای  شود. 
چنین  شخصی شان  منفعت  برای  اشخاصی  و  گروه ها 
سوءاستفاده  آن  از  و  کرده  امضا  را  قراردادهایی 

می کنند.
با این حال زلمی زابلی، رییس کمیسیون رسیدگی به 
شکایت های مجلس سنا می گوید که فساد گسترده در 
از  هوایی  میدان های  زمینی  خدمات  قرارداد  سپردن 
آریانا به ناس افغانستان وجود دارد و افراد مشخصی در 

حکومت افغانستان از این فساد سود می برند. 
طوالنی  سابقه ی  آریانا  که  می افزاید  زابلی  آقای 
و  دارد  هوایی  میادین  در  زمینی  خدمات  ارایه ی  در 
به  را  آریانا  می توانست  خدمات  این  از  حاصل  عاید 
خودکفایی رسانده و به اقتصاد کشور نیز کمک کند. 
رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس سنا 
قرارداد  این  عقد  در  دخیل  سکتورهای  که  می افزاید 
قرارداد و واگذاری خدمات  این  لغو  با  به زودی  باید 

زمینی به آریانا، از تداوم این فساد جلوگیری کنند.
که  آریانا  شرکت  در  موثق  منبع  یک  حال  همین  در 
شکایت های  کمیسیون  به  گزارش  یک  این  از  پیش 
مجلس سنا فرستاده مدعی است که در قرارداد شرکت 
هوایی آریانا با ناس، برخی از مسووالن وزارت مالیه، 
از  برخی  و  آریانا  هوایی  شرکت  پیشین  مسووالن 

مسووالن اداره هوانوردی ملکی دست دارند.
منفعت  براساس  ناس  با  قرارداد  منبع می گوید که  این 
و  آریانا  هوایی  شرکت  مسووالن  از  شماری  شخصی 
برخی دیگر از مقام های حکومت صورت گرفته است.

اما محمدعمر سیدالی، سرپرست معاونیت مالی شرکت 
هوایی آریانا با رد هرگونه دستبرد و منفعت شخصی در 
که  می گوید  افغانستان  ناس  با  زمینی  قرارداد خدمات 
این مسایل نیاز به تحقیق همه جانبه توسط یک هیات با 
صالحیت حکومتی دارد. خبرنگار 8صبح تالش کرد 
تا دیدگاه مسووالن ناس افغانستان را نیز در این موارد 

بگیرد اما با تماس های مکرر، موفق به این کار نشد.
ناس یک کمپنی خارجی است که مرکز آن در کشور 
کویت می باشد و خدمات زمینی میدان های هوایی را 
با استانداردهای بین المللی ارایه می کند. طبق معلوماتی 
که روی صفحه وب سایت رسمی این کمپنی قرار داده 
کویت،  کشورهای  در  ناس  خدمات  ساحه ی  شده، 
اردن  رواندا،  عربی،  متحده  امارات  مصر،  هندوستان، 

و افغانستان می باشد.

مختار وفایی

ACKU



رونق  می تواند  تاپی  گاز  الین  پایپ  پیشنهادشده  طرح 
باید  کابل  اما  باشد.  افغانستان  برای  خوبی  اقتصادی 

اقدامات واقعی را برای موفقیت پروژه به اجرا درآورد.

در سال 2015، پایپ الین تاپی )ترکمنستان- افغانستان- 
به دست  پیشرفت  به عمل رسید.  از طرح  هند(  پاکستان- 
توافق  داشت:  قبال  در  نیز  را  دیگری  مثبت  گام  آمده 
پروژه،  این  در  شرکت ها  اشتراک  سبب  تاپی  پایپ الین 
انتخاب یک شرکت برای رهبری کنسرسیوم پایپ الین 
افتتاحیه  بازگشایی پروژه تاپی شد. مراسم  تاپی و مراسم 
پایپ الین تاپی در 13 دسامبر سال گذشته در شهر ماری 
و  مورد شک  در  را  قویی  پیام  و  برگزار شد  ترکمنستان 
کرد.  ابراز  داشت  وجود  پروژه  باره  در  که  تردیدهایی 
گفتگوهای  جریان  در  را  تاپی  پروژه  همه  زمان،  آن  تا 
بی اهمیت  موضوع  به عنوان  کنفرانس ها  و  اکادمیک 
می دیدند. حاال به خوبی روشن شده است که پایپ الین 
تاپی باعث ثبات و امنیت در افغانستان شده و توسعه را در 
نیاز دارند  انرژی  به  کشورهای جنوب آسیا که به شدت 

به بار  می آورد.
میلیون   33 و  دارد  طول  مایل   1.078 تاپی  الین  پایپ 

منطقه  از  را  طبیعی  گاز  متر مکعب 
ترکمنستان  گلکنیش  گاز  از  سرشار 
جهان  در  گازی  منطقه  دومین  که 
افغانستان- پاکستان  می باشد از طریق 
به هند انتقال می دهد. در طول 30 سال 
میلیارد   1.5 تاپی  الین  پایپ  آینده 
مهیا  افغانستان  برای  گاز  مکعب  متر 
است  حالی  در  این  ساخت.  خواهد 
پاکستان و هند ساالنه  که کشورهای 
به ترتیب 14 تا 16 میلیارد متر مکعب 
گاز دریافت خواهند کرد. افتتاح پایپ 
افغان ها  استقبال  از  موجی  تاپی  الین 
کابل،  در  آن ها  داشت.  قبال  در  را 
افتتاح  از  هرات  و  قندهار  ننگرهار، 
استقبال  مراسم هایی  طی  تاپی  پروژه 
کردند. از دیدگاه رییس جمهور غنی 
نیز با عملی شدن تاپی، نقش افغانستان 
به  آسیا  در  کلیدی  مسیر  به عنوان 

حقیقت بدل می شود.
وسیعی  به شکل  نیز  افغانستان  مردم 
می کنند.  حمایت  تاپی  راه اندازی  از 
راه اندازی  که  عقیده اند  این  به  آن ها 
بین  از  سبب  پروژه هایی،  چنین 
خواهد  اقتصادی  مشکالت  رفتن 
سال   40 جریان  در  افغانستان  که  شد 
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کش مکش دچار آن بوده است. حمایت های گسترده از 
سوی گروه های مخالف و هوادار دولت بیانگر این نکته 
قابل  تاپی  پروژه  راه اندازی  مورد  در  نگرانی ها  که  است 
رییس جمهور  بازدید  جریان  در  است.  اداره  و  مدیریت 
غنی از والیت قندهار در جنوب افغانستان بزرگان قومی 
تاپی  پروژه  از  توان  تمام  با  سپردند که  تعهد  این والیت 

حمایت خواهند کرد.
تاپی  گاز  الین  پایپ  ترانزیت  بابت  از  ساالنه  افغانستان 
تاپی  برعالوه،  کرد.  خواهد  دریافت  دالر  میلیون   400
منبع انرژی سبز و ارزان را برای حمایت از رشد اقتصادی 
کشور فراهم می سازد. وزارت معدن و پترولیم افغانستان 
تخمین کرده که پایپ الین تاپی به صورت قابل توجهی 
در قسمت تولیدات ناخالص داخلی، افغانستان را کمک 
افغان   25000 برای  پروژه،  این  هم چنان  کرد.  خواهد 
روی  تاپی  پروژه  برعالوه،  می کند.  فراهم  را  کار  زمینه 
نرخ بی کاری که باعث فرار جوانان از کشور شده، تاثیر 
خواهد گذاشت. هم چنان تاپی برای افغانستان و متحدین 
می کنند،  کار  امنیت  بهبود  روی  که  کشور  این  کلیدی 
بخش  که  تاپی  الین  پایپ  می شود.  سیاسی  ثبات  سبب 
کشور  سه  نتیجه  در  می گذرد،  افغانستان  از  آن  بزرگ 
اشتراک کننده نیز برای تامین امنیت 

آن تالش خواهند کرد. 
در  تاپی  گاز  از  استفاده  برای 
تولید کننده  دستگاه  سه  افغانستان، 
برق مستقل با ظرفیت 100 میگاوات 
و  هرات  هلمند،  والیت های  در 
احداث  می شود.  ساخته  قندهار 
سبب  برق  تولید کننده  دستگاه های 
خصوصی  سکتورهای  در  رونق 
متذکره  والیت های  در  دولتی  و 
قبال  تولید،  مدل  این  شد.  خواهد 
با  مرکز والیت جوزان  در شبرغان 
شمال  در  میگاوات«   200 « ظرفیت 
شریف  مزار  در  و  کشور  غرب 
مورد  میگاوات«   50« ظرفیت  با 

بهره برداری قرار گرفته است.
ساخت سه دستگاه تولید برق برای 
والیت  انرژی  نیاز  تاپی،  پروژه 
ارزگان،  نیمروز،  هلمند،  قندهار، 
می کند.  برطرف  را  هرات  و  فراه 
از  بیش  که  است  حالی  در  این 
بزرگ  و  کوچک  شرکت   90
کمبود  به دلیل  قندهار  والیت  در 
سوی  از  می باشند،  غیر فعال  برق 
والیت  این  در  موجود  برق  دیگر 

نمی  تواند تقاضای موجوده را تکمیل کند. از سال 2008 
تا اواخر سال 2015 میالدی دولت امریکا 100 میلیون دالر 
جنراتورهای  توسط  که  قندهار  برق  تامین  برای  ساالنه 
دیزلی تولید می شد به مصرف رسانیده است. حاال با قطع 

دیزل وضعیت برق در این والیت خراب تر خواهد شد.
مواد  تولید  بزرگ  مراکز  از  یکی  که  هلمند،  والیت  در 
یک  به  را  آن  می تواند  دولت  است،  جهان  در  مخدر 
والیت تولیدی بدل کند. این امر از طریق تولید برق که 
خواهدشد.  برآورده  می شود  استفاده  تاپی  پروژه  برای 
به دست  را  انرژی کافی  نتواند  افغانستان  در صورتی که 
به  گاز  کافی  اندازه  به  نمی تواند  نیز  ترکمنستان  آورد، 
فروش برساند. پروژه تاپی در سال 2015 میالدی فرصت 
درباره  ایران  با   1+5 بزرگ  قدرت های  زیرا  بود،  خوبی 
تحریم ها  برداشتن  رسیدند.  توافق  به  ایران  اتومی  برنامه 
این فرصت را به ایران می دهد که پایپ الین گاز ایران، 
با این وجود، ترکمنستان  پاکستان و هند را عملی سازد. 
به آسیای جنوبی پروژه  ایران  انتقال گاز  هراس دارد که 
پایپ الین گاز تاپی را تحت الشعاع قرار دهد. پروژه تاپی 
نقش محوری را در تحول صادرات گاز ترکمنستان بازی 
می کند. از سوی دیگر انتقال گاز ترکمنستان تاپی سبب 

در آمد دو برابر ترکمنستان خواهد شد. 
در فصل بهار هر سال پاکستان با کمبود 8.500 میگاوات 
در  نیز  گاز  کمبود  با  کشور  این  می شود،  روبه رو  برق 
افغانستان،  همچون  است.  مواجه  خود  گاز  ایستگاه های 
انرژی  کمبود  با  که  کشورهایی  برای  تاپی  الین  پایپ 
به  تاپی  گاز  الین  پایپ  دارد.  حیاتی  نقش  روبه رو اند 
مقام های پاکستانی این فرصت را داده که به تعهدات خود 
عمل کنند و انرژی مورد نیاز را برای همه مردم این کشور 
به  به خوبی درک کرده که  را  این  پاکستان  مهیا سازند. 
در  شده  تولید  انرژی  تنها  و  است  وابسته  بیرونی  انرژی 
داخل این کشور نمی تواند تقاضای موجود در این کشور 
برق در حال حاضر  این، کمبود  بر  تامین کند. عالوه  را 
آسیب شدیدی به صنعت ساخت و ساز در پاکستان به ویژه 
نساجی زده است. از سوی دیگر، هند نیز ساالنه از بابت 
پاکستان  به  دالر  میلیون  الی 250  تاپی 200  ترانزیت گاز 
پرداخت خواهد کرد که این منفعت دیگری برای اقتصاد 

پاکستان می باشد.
بنا بر تقاضای روز افزون هند به انرژی و ظهور این کشور 
به عنوان یکی از غول های اقتصادی آسیا، این کشور نیاز 
شدید به انرژی دارد و انرژی موجود این کشور نمی تواند 
هند  از  گزارش ها  سازد.  آورده  بر  را  هند  تقاضای  تمام 
به  نزدیک  این کشور  در  انرژی  است که کمبود  حاکی 
که   2014 سال  اپریل  در  می باشد.  برق  میگاوات   8000
می رسید  سطح  بلند ترین  به  کشور  این  در  برق  استفاده 
در  انرژی  کمبود  بود.  رسیده  در صد   4.5 به  آن  کمبود 
ساخت  خواهد  قانع  را  متذکره  کشورهای  آسیا  جنوب 
پروژه  این  موفقیت  برای  و  بردارند  رقابت  از  دست  تا 

همکاری کنند. 
مالکیت  نهایی سازی  تاپی  پروژه  راه  سر  بر  اخیر  مانع 
ساختمان پایپ الین تاپی لمیتد بود که موظف به ساخت 
و عملیات 10 میلیارد دالری پایپ الین گاز می باشد. در 
ماه اگست 2015 چهار شرکت گاز دولتی، ترکمن گاز، 
شرکت گاز افغان، شرکت گاز پاکستانی و شرکت هندی 
درصد   51 سهم  با  گاز  ترکمن  شرکت  شدند.  انتخاب 
دارد،  عهده  به  را  کنسرسیوم  این  رهبری  پروژه،  این  در 
در  5 درصد  با سهم  هر کدام  دیگر  هم چنان کشورهای 
برای  باقی مانده  درصد   34 دارند.  حضور  شرکت  این 
سرمایه گذاران بین المللی انرژی می باشد که در این پروژه 
در  که  است  حاکی  گزارش ها  کرد.  خواهند  شرکت 
اواخر ماه نوامبر، شرکت های »دراگون اویل« شرکت گاز 
در  سرمایه گذاری  برای  را  عالقه مندی خود  دبی  نفت  و 

پایپ الین تاپی اعالم کرده اند.
شدن  نهایی  تاپی،  توافق نامه  و  افتتاحیه  برنامه  از  پس 
عرصه  این  در  که  است  دیگری  مثبت  گام  کنسرسیوم 
برداشته می شود. شرکت دراگون اویل، هم چنان متصدی 
افغان ها  می باشد.  ترکمنستان  خز  نفت  و  گاز  زمین  دو 
خواستار تبدیل شدن کشور شان به دهلیز بزرگ تجارت 
متقاضی    بزرگ ترین  نیز  هند  و  پاکستان  انرژی اند.  و 
ساختن  متحول  جستجوی  در  هم  ترکمنستان  انرژی اند. 
فکتورهای  اهداف،  این  می باشد.  خود  گاز  مارکیت 
کلیدی به عنوان پیش نیاز برای ساختن کنسرسیوم تاپی اند. 
اهمیت دست آورد ها در سال 2015 به خوبی درک نشد. 
در سال 2016 موقعیت خوبی است که پروژه تاپی به یک 

واقعیت ملموس بدل شود.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

بینوا  خانم  او  چرا  سرطبیب  جناب  مجری: 
شفاخانه وضع  داخل  در  که  ندادید  اجازه  را 

حمل کند؟ 
نشده ایم  قانع  هنوز  تا  ما  که  اوال  سرطبیب: 
ویدیو  این  شاید  باشد ،  اصلی  ویدیو  این  که 
را  ما  شفاخانه  نام  تا  باشند  کرده  فتوشاپ  را 

بد کنند . 
نمی شود  را  ویدیو  طبیب  سر  جناب  مجری: 

فتوشاپ کرد . 
بنده  می شود .  هم  خوب  می شود...  سرطبیب: 
بغل  محبت  روی  از  را  خود  خانم  بار  یک 
گرفته  فلم  وضعیت  این  از  پسرم  ولی  کردم. 
با  مرا  خانم  سر  خود  کامپیوتر  توسط  و  بود 
یک خانم دیگر عوض کرده بود . نزدیک بود 
یک رسوایی بزرگ جور شود . خوب شد که 
بچه  بود . حالی  زار  ما  ورنه کار  نشدیم  بیاب 
پانزده ساله مه که می تانه سر خانم مرا عوض 
که  است  آدم هایی  چی  می داند  خدا  کنه ، 

بیخی یک فلم را سرچپه نشان می دهد . 
ویدیو  که  شود  مشخص  اگر  خوب  مجری: 

فتوشاپ نیست باز چی؟
ما  هم  باز  نباشد  هم  فتوشاپ  اگر  سرطبیب: 
ما وقتی مریض مراجعه کرد ،  نیستیم .  مالمت 
عملیات  میز  روی  زود  بدو  که  گفتیم  بریش 
خانم  خود  ولی  است .  حمل  وضع  وقت  که 
گفت که داکتر ها گفته اند که وضع حمل در 
هوای آزاد بسیار فایده دارد . ما هرچی اصرار 
کردیم که درست نیست ولی خودش اصرار 

داشت که در هوای آزاد زایمان کند . 
مجری: خوب ولو که آن زن می خواست در 
هوای آزاد زایمان کند، شما چرا امکانات در 

اختیارش نگذاشتید . 
اختیارش  در  امکانات  ما  چرا،  سرطبیب: 

گذاشتیم . 
مجری: ولی در ویدیو دیده نمی شود . 

که  بود  روجایی  زیر  در  امکانات  سرطبیب: 
بیمار روی خود انداخته بود . 

مجری: مثال چی امکاناتی بود ؟
سرطبیب: یک عدد ماشین اکسری برای رادیو 
گرافی بیمار ، دو عدد کپسول اکسیجن ، یک 
سیت کامال عملیات ، ماشین گراف قلب برای 
برای  نرس  سه  و  متخصص  داکتر  دو  نوزاد ، 

همکاری . 
همان  زیر  در  امکانات  همه  این  مجری: 

روجایی کوچک جا شد ؟ 
امکانات  می توانیم  ما  حاال  بلی.  سرطبیب: 
اختیار  در  هم  ام پی تری  شکل  به  را  عملیات 

بیمار بگذاریم . 
مجری: چی تدابیری برای جلوگیری از تکرار 

چنین حوادثی روی دست گرفتید ؟
کردیم  تقویت  را  دروازه ها  امنیت  سرطبیب: 
سیستم  نشود .  داخل  بی اجازه  کس  هر  تا 
کامره های امنیتی را هم در اتاق خودم نصب 
رسانه های  به  را  ویدیو ها  کس  که  کردم 
روش های  هم  افسران  به  و  ندهد  مغرض 

جلوگیری از بار داری را یاد دادیم . 
مجری: عجب!

سرطبیب: نی رجب!

پایپ الینی برای شگوفایی 
زایمان در هوای آزاد جنوب آسیا

فایده دارد 

تاپی: 

 نویسنده: محسن امین

 برگردان: ضیا صادق

 منبع: فارن پالیسی

برای استفاده از گاز 
تاپی در افغانستان، سه 
دستگاه تولید کننده برق 
مستقل با ظرفیت 100 
میگاوات در والیت های 
هلمند، هرات و قندهار 
ساخته می شود. احداث 
دستگاه های تولید کننده 

برق سبب رونق در 
سکتورهای خصوصی 

و دولتی در والیت های 
متذکره خواهد شد. 
این مدل تولید، قبال 

در شبرغان مرکز والیت 
جوزان با ظرفیت » 200 

میگاوات« در شمال غرب 
کشور و در مزار شریف 

با ظرفیت »50 میگاوات« 
مورد بهره برداری قرار 

گرفته است.

ACKU



کشورهای تشکیل دهنده »گروه بین المللی حمایت از سوریه« برای 
کمک های  گشودن راه ها به منظور انتقال  برقراری آتش بس و نیز 
کشور به توافق رسیدند. بر اساس این  بشر دوستانه به مردم در این 
کمک به غیر نظامیان باید »فورا«  کلیه موانع در راه توزیع  توافق 
بر  دیگر  هفته  یک  تا  کثر  حدا بس  آتش  و  شود  برداشته  میان  از 
گفتگوهای ۵ ساعته میان وزرای  پایان  توافق در  گردد. این  قرار 
از سوریه« در  بین المللی حمایت  کشور تشکیل دهنده »گروه   ۲۷

نخستین ساعات صبح جمعه در مونیخ اعالم شد. 
تا  که  کراتی  مذا پایان  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
که  آنچه  با  توافق  این  »نتایج  گفت  یافت  دوام  شب  نیمه های 
عمال در صحنه اتفاق خواهد افتاد، بررسی خواهد شد.« سرگیی 
و  سوریه  دولت  این  که  گفت  نیز  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف، 
کردن این توافق  که باید اقدامات الزم برای عملی  مخالفان هستند 
گام به سوی یک آتش بس  کنند. او افزود این توافق اولین  را اتخاذ 

طوالنی تر محسوب می شود. 
کنندگان نشست مونیخ توافق  گفت شرکت  کری هم چنین  جان 
مناطق  غیرنظامیان  به  بشردوستانه  کمک های  تا  که  کرده اند 
کمک ها به مناطقی مانند  محاصره شده در سوریه تسریع و این 

گذشته  شب  پنج شنبه  فرانسه،  رییس جمهور  اوالند،  فرانسوا 
اسد  بشار  از  حمایت  در  روسیه  های  بمباران  توقف  خواهان 
رییس جمهور سوریه شد و باردیگر از بشار اسد خواست از قدرت 
فرانسه  تلویزیونی  دو شبکه  با  گفتگو  در  اوالند  آقای  برود.   کنار 
که بشار اسد قدرت  کنند  کشورهای غربی باید طوری عمل  گفت 
گفت رییس جمهور سوریه »که از سوی  کند. او در ادامه  را ترک 
کنون بخشی از مردم خود را قتل عام  روس ها حمایت می شود ا

می کند.« 
که  شد  بیان  آن  از  قبل  ساعاتی  فرانسه  رییس جمهور  اظهارات 
امریکا و روسیه نیمه شب پنج شنبه در نشست مونیخ بر سر قطع 
ظرف  کشور  این  در  آتش بس  قراری  بر  و  سوریه  در  خصومت ها 
یک هفته آینده به توافق رسیدند. از سوی دیگر، مانویل والس، 
آلمان  »فونکه«در  با شبکه خبری  گفتگو  در  فرانسه  نخست وزیر 
گفته است حمله زمینی نیروهای محلی در عراق و سوریه و احتماال 
داعش  با  مقابله  برای  می تواند  خاورمیانه  عرب  کشورهای  سایر 

»تعیین کننده « باشد.

گسترش یابد. خبرگزاری فرانسه می گوید جنگجویان  دیرالزور نیز 
به گفته  کرده اند.  محاصره  را  دیرالزور  در  دولتی  نیروهای  داعش 
کاری تحت رهبری سازمان ملل  گروه  وزیر خارجه امریکا، یگ 
متحد روز جمعه در ژنو تشکیل جلسه داد تا اقدامات برای ارسال 

کند. کمک های بشردوستانه به سوریه را آغاز 
که  کرده اند  کید  تا طرف  هردو  که  می نویسد  فرانسه  خبرگزاری 
گروه داعش و جبهه النصره  توافق روی توقف خصومت ها شامل 
کرات صلح  که مذا گفته است  نخواهد شد. وزیر خارجه امریکا 
تعلیق  به  فبروری  اوایل  از  که  نیز  سوریه  دولت  و  مخالفان  میان 

درآمده است، به زودی دوباره از سرگرفته خواهد شد.

مونیخ  امنیت  کنفرانس  در  شرکت  برای  که  والس  آقای 
کنونی  نظامی  که عملیات  گفته است  کرده  آلمان سفر  به 
به پیش  کشور  از چندین  ایتالفی  توسط  و سوریه  در عراق 
همین  به  را  محلی  نیروهای  کشورها  این  و  می شود  برده 
زمینی  حمله  او  به گفته  می دهند.  آموزش  و  مشورت  منظور 
شماری  احتمالی  سهم گیری  با  همراه  محلی  نیروهای  این 
علیه  عملیات  چارچوب  در  می تواند  عرب،  کشورهای  از 
این  از  شده  گرفته  پس  مناطق  حفاظت  جمله  از  داعش، 

گروه، تعیین کننده باشد.
که فرانسه در نظر ندارد  کرد  کید  نخست وزیر فرانسه برخالف تا

برای مبارزه علیه داعش نیروی زمینی بفرستد.
امنیت  کنفرانس  در  که  روسیه  نخست وزیر  مدودف،  دمیتری 
»هاندلس  آلمانی  روزنامه  با  گفتگویی  در  کرده  شرکت  مونیخ 
بالت« با نظریه ارسال نیروهای زمینی خارجی به سوریه مخالفت 
می شود  موجب  معموال  زمینی  »حمالت  که  است  گفته  و  کرده 

جنگ دایمی شود.«

توافق بین المللی بر سر آتش بس در سوریه

وسیه در حمایت از بشار اسد شد فرانسه خواستار توقف بمباران های ر

دعوت به داوطلبی باز

ریاست ح م سالنگ ها وزارت فواید عامه به تعداد )3( قلم مواد محروقاتی ضرورت دارد.

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی 

ک نموده آفرهای سربسته خویش را مطابق شرط نامه  باز داخلی )3( قلم مواد محروقاتی اشترا

که در مقابل پرداخت مبلغ )1000( افغانی پول غیرقابل برگشت به دست می آورند  به لسان دری 

طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه بعد از تاریخ نشر اعالن الی مدت )21( یوم ارایه نمایند 

که آخرین معیاد ضرب االجل  وصول شرط نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ده بجه قبل از ظهر 

تسلیمی آفرها می باشد صورت می گیرد آفرهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود تضمین آفر 

گرنتی بانکی و یا پول نقد اخذ می گردد. مبلغ )900000( افغانی 

کاری و سرمایه می باشد. شرایط اهلیت داشتن جواز تجربه 

آدرس مدیریت عمومی داوطلبی اجناس و پرزه جات آمریت قراردادها ریاست تدارکات وزارت 

ک دوم منزل دوم. فواید عامه واقع مکرویان اول بال

درخواست پیشنهادات
کمیته سویدن برای افغانستان

بیمه جایداد ها و سامان آالت دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی 
کمک های برای معیوبین و  کمیته سویدن برا ی افغا نستان در بخش های صحت  تعلیم و تربیه 
کلینیک ها از ۳۴ سال در ۱۷ والیت  با داشتن یک دفتر  تهیه آب آشامیدنی و  ساختن مکاتب و 
کندز - میدان وردک و  مرکزی و هفت  دفاتر ساحوی در والیات تخار،غزنی، مزارشریف، لغمان- 
کتگوری های ذیل جایداد های خویش  کار می نماید ضرورت به  خدمات بیمه برای  جالل آباد  

دارد.
کمپیوتر می باشد • بیمه  وسایط شامل عراده جات، جنراتور و وسایل 

که شامل سامان آالت دفتری نیز می باشد • بیمه دفاتر 
• بیمه سیف ها و پول نقد

ک ورزیده  از تمام شرکت های محترم معتبر بیمه دعوت بعمل می آید تا در پروسه داوطلبی اشترا
که در مقابل 1000 افغانی غیر قابل پرداخت تهی می گردد تسلیم شوند. لست مکمل اجناس را 

شرا یط و مقررات:-
• پیشنهادات سر بسته و مهر شده با ید سر  از تاریخ نشر اعال ن  الی تا ریخ 5 ماه حوت  سال 1394 
کا بل به  کمیته سویدن برای افغانستان در  از ظهر به دفتر مرکزی  تا 3:00 بعد  از سا عت 8 صبح 

بخش تدا رکا ت تسلیم داده و  راجستر نمایند.
• هر شرکت با تسلیم نمو دن اسناد  داوطلبی الی تا ریخ 5 ماه حوت سال 1394 مطابق 24 ماه  
افغانی(را  افغانی )280000  به  مبلغ دو صد و هشتاد هزار  از ظهر  3:00 بعد  فبروری ۲۰۱۶الی ساعت 
که اعتبار  کمیته سویدن برای افغانستان تسلیم نمایند  طور تضمین پیشنهادات نقدا به بخش ما لی 
که مو فق  گشایش پیشنهادات بوده و مکمال به آنعده داوطلبانی  این تضمین  الی 2 هفته تا ختم 

شناخته نمی شوند دوباره پرداخت می گردد.
• شرکت و یا شرکت های موفق به دریافت اعطای قرار داد می شود با ید به ارزش 5% پو ل مجمو 
کمیته سویدن برای افغانستان نقدًا تحویل  عی اعطای قرارداد طور تضمین اجراء  به بخش مالی 

دهند.
که جواز رسمی   هر شرکت  افغانستان  ما لیه جمهوری  وزارت جلیله  تدارکا ت  قا نون  اسا س  به   •
مالیه   )%2( فیصد  دو  پرداخت   به  مکلف  است  راجستر  بیمه  بخش  در  را  افغا نستان  دولت 
که راجستر نمی باشند و جواز رسمی ندارند به مقدار هفت )7% ( ما لیه از  می باشد و شرکت هایی 
کمیته سویدن برای  قیمت مجموعی قرارداد در وقت تادیه پول از نزد شان وضع می گردد و توسط 
که اسناد تحویلی تکس  افغانستان به نمایند گی  از شر کت مربوط به وزارت ما لیه تحویل می گردد 

حسب ضرورت برای قراردادی برنده تهیه خواهد شد.
گرفته و تمام  کار  کوتیشن فارم از دقت خا ص  که در وقت نرخ دادن در  • هر شرکت مکلف است 
کوتیشن شان  اقالم نرخ داده شده را واضح بدون قلم خوردگی نرخ دهند در صورت قلم خوردگی 

از طرف هیت موظف مسترد می گردد.
کمیته سویدن  کت می باشد دفتر  که در محا سبه در اورق رخ می دهد مر بوط به شر  • هر اشتباه 

برای افغانستان در ان مسو لیت ندارد.
• تمام اقالم  با ید به پول مروجه افغانی نرخ داده شود

امضاء  و  مهر  واضح  صورت  به  مربوط  شر کت  طرف  از  باید  جدا گا نه  به صورت  اوراق  تمام   •
گردد.

کت به دفتر  که معیاد آن تیر نشده با شد ضمیمه با پیشنهادات در یک پا کاپی از جواز  • یک 
تسلیم شود.

که حاوی مهر و امضای شرکت مربوط باشد  به دفتر  کت سربسته  • تمام اسناد فوق الذکر در یک پا
گردد. کمیته سویدن برای افغانستان در وقت معینه آن  تسلیم   مرکز 

کت سربسته و مهر  کمیته سویدن حسب پا که برای دفتر  • تمام شرکت ها می توانند از تمام اسنادی 
کاپی و ملزومًا نزد خویش نگهدارند. شده تسلیم می نمایند 

• پیشنهادات رسیده بعد از وقت معینه این اخبار رد می گردد.
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