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ع، سقوط آزاد اخالق در نظام  شیو
والیی ایران

کوبیدن بر طبل جنگ کور  سیاست 

شماری از وکال:

با پروژه توتاب سیاسی برخورد نکنید
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کره مستقیم مذا
چ هفته اول مار

3 تصدی ملی بس
در تصرف آهن پاره ها

اقتصادی  گاهان  آ از  شماری  حال  این  با 
که سکتور خدمات شهری یکی از  می گویند 
کالن شهرهایی  اساسی ترین نیازمندی های 
دولت  متاسفانه  که  است  کابل  مانند 
کام بوده است.  افغانستان در این بخش نا
دانشکده  استاد  سیحون،  سیف الدین 
گفت:  8صبح  به  کابل  دانشگاه  اقتصاد 
عدم  اجتماعی،  رفاه  به  »بی توجهی 
نظارت  ضعف  شهری،  خدمات  درک 
اداری  فساد  خدماتی،  سکتورهای  از 
بخش های  کارکنان  نبودن  مسلکی  و 
خدمات شهری از جمله تصدی ملی بس، 
که منجر به زمین گیر شدن  از عواملی است 

گردیده است.« این تصدی 
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زنگ اول


وزیر  می برد.  به سر  مدیریتی  خالی  در  تقریبا  داخله  وزارت 
داخله استعفا داده است. سران حکومت ظاهرا تصمیم گرفته اند 
که معین امنیتی این وزارت هم تعویض شود. اما تا حال روی 
ملی  وحدت  حکومت  سران  داخله  وزیر  امنیتی  معین  جانشین 
خالی  و  ناکارآمدی  ضریب  امر  همین  نرسیده اند.  موافقه  به 
مدیریت را در این وزارت باال برده است. آقای امراهلل صالح، 
رییس پیشین امنیت ملی هم در صفحه  فیسبوکش نوشته است 
ابقای  به  امیدی  و  مضطرب اند  داخله  وزارت  بلندپایگان  که 
خود ندارند. همین موضوع در شکل گیری خالی مدیریت در 

وزارت داخله تاثیر مستقیم داشته است. 
مشکالت محدود به قرارگاه وزارت داخله نیست. آمار مراجع 
صفوف  در  تلفات  و  فرار  سطح  که  می دهد  نشان  گوناگون 
پولیس بسیار باال است. این امر به قابلیت ها و موثریت این نیرو 
تاثیر منفی به جا گذاشته است. افزایش میزان فرار و تلفات، حتما 
سبب کمبود نیرو هم شده است. همان طوری که وزارت دفاع  
بست های خالی دارد، از امکان به دور نیست که سطح اکمال 

نیروها در وزارت داخله هم کامل نباشد. 
است،  کرده  عمل  موثر  والیات  از  برخی  در  که  نیرویی  تنها 
پولیس محلی است. پولیس محلی هم یکی از زیر مجموعه های 
وزارت داخله است. پولیس محلی در بسیاری از روستا ها توانسته 
است از بیرق سه  رنگ کشور در برابر تهاجم طالبان دفاع کند. به 
همین دلیل است که پولیس محلی در تبلیغات طالبان هم آماج 
حمالت جدی قرار می گیرد. وضعیت آشفته در قرارگاه وزارت 

دفاع، تاثیر خودش را روی پولیس محلی نیز گذاشته است. 
با توجه به این واقعیت ها، نیاز است که رییس جمهور و رییس 
بگیرند.  تصمیم  داخله  وزارت  مورد  در  زودتر  اجرایی، هرچه 
نیاز نیست که جناح های تشکیل دهنده  حکومت وحدت  هیچ 
دهند  قرار  سیاسی  تنش های  محور  در  را  داخله  وزارت  ملی، 
است  بهتر  کنند.  تضعیف  را  افغانستان  پولیس  این،  از  بیشتر  و 
که رییس جمهور و رییس اجرایی هرچه زودتر بنشینند و روی 

جانشین وزیر داخله و معین امنیتی توافق کنند. 
رسوایی های  شاید  نشود،  حاصل  زودی  به  توافقی  چنین  اگر 
بزرگی در وزارت داخله به وقوع بپیوندد که جبران آن ناممکن 
باشد. سران حکومت نباید اجازه می دادند که وزارت داخله تا 
این حد در آشفتگی فرو می رفت. ضعف رهبری در نیروهای 
وزارت  و  نیروها  این  مجموع  جدی  مشکالت  از  یکی  امنیتی 
داخله است. رییس جمهور و رییس اجرایی باید اصالحات در 

صفوف نیروهای امنیتی را از وزارت داخله شروع کنند. 
سرنوشت دیگر بلندپایگان وزارت داخله هم باید هرچه زودتر 
به دلیل  را  آنان  دارند  قصد  حکومت  سران  اگر  شود.  روشن 
ناکارآمدی، فساد یا بدمعاشرتی خیابانی برکنار کنند، باید زود 
دست به کار شوند و اگر می خواهند ابقای شان کنند، باید این 
موضوع را هرچه زودتر به اطالع آنان برسانند، تا از آشفتگی 

بیشتر در وزارت امور داخله جلوگیری شود. 
در  تاخیر  و  ملی  وحدت  حکومت  کارآمدن  روی  با  همزمان 
برخی از مقرری  ها و اجرای تصامیم، نوعی آشفتگی در بیشتر 
به وجود  مسلح  قوای  وزارت خانه های  جمله  از  دولتی  ادارات 
تشکیل دهنده  حکومت  بزرگواران  اختالف نظرهای  آمد. 
وحدت ملی برخی از ادارات را تا سرحد فلج شدن نیز رساند، 
سیاسی  کش و قوس های  و  سیاست بازی  وقت  دیگر  حاال  اما 
نیست. باید هرچه زودتر مشکالتی که در وزارت داخله به وجود 
آمده است، حل شود و جانشینی برای وزیر و معین امنیتی این 
وزارت تعیین گردد. سران حکومت نباید فراموش کنند که تا 
چند روز دیگر فصل بهار می رسد و نبرد بار دیگر اوج می گیرد. 
میز  روی  مارچ  اول  هفته  در  واقعا  طالبان  نمایند گان  اگر  حتا 
مذاکره بیایند، نبرد متوقف نمی شود. آیا با وزارت داخله ای که 
نبرد  میدان  به  می توان  نیستند،  مطمین  خود  بقای  از  آن  سران 
رفت  ؟ سران حکومت نباید بیشتر از این اجازه دهند که وزارت 

داخله تضعیف شود.

وزارت داخله را دریابید
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درخواسترییسجمهورازسیگاربرایبرگرداندنسرمایههایکابلبانک

فنلندپناهجویانافغانرااخراجمیکند

روسیهدههزارمیلکالشینکوفبهافغانستانمیدهد

پنجآدمربادرکابلبازداشتشدند

یوناما:گروههایدرگیر
بهمراکزصحیاحترامبگذارند

اشرف غنی  کابل:  8صبح،
با  رییس جمهور کشور، در دیداری 
بازرسی  اداره  رییس  ساپکو،  جان 
در  امریکا  متحده  ایاالت  عمومی 
افغانستان، سیگار، خواسته  بازسازی 
کابل  سرمایه های  برگردان  در  تا 
با  افغانستان،  به  امریکا  از  بانک 

دولت همکاری کند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
آقای  شده،  منتشر  ریاست جمهوری 
اداره  که  افزوده  دیدار  این  در  غنی 
زمینه  در  افغانستان  دولت  با  سیگار 
کابل بانک  سرمایه های  بازگرداندن 
»در صورتی که به امریکا منتقل شده 
همکاری  مشترک  گونه  به  باشد«، 

کند.
در همین حال، جان ساپکو می گوید 

در  فنلند  سفارت  کابل:  8صبح،
دولت  که  است  کرده  اعالم  کابل 
این کشور تصمیم گرفته تا شماری 
از پناهجویان افغان را که در خواست 
پناهندگی شان در آن کشور رد شده 

است اخراج کند.
سفارت فنلند در اعالمیه ای می گوید 
که در جریان سال 2015 میالدی سی 
کشور  این  وارد  پناهجو  هزار  دو  و 
پنج هزار و دوصد  میان  از  شده که 
تن شان پناهجویان افغان هستند. این 
افزوده که  اعالمیه خود  سفارت در 
درخواستی اکثریت پناهجویان افغان 
اخراج  پناهجویان  این  و  شده  رد 
تاکید  فنلند  سفارت  شد.  خواهند 
درخواست  که  پناهجویانی  کرده 
پناهندگی شان رد شده پیش از پایان 
خود  اصلی  کشور  به  باید  موعود 

برگردند.
سفارت فنلند می گوید که دولت این 

در  روسیه  دولت  کابل:  8صبح،
تقویت و تجهیز  به منظور  نظر دارد 
هزار  ده  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 
نیروها  این  به  کالشینکوف  میل 

مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح،
اعضای  که  کرده  اعالم  ملی  امنیت 
یک گروه پنج نفری آدم ربا در شهر 

کابل بازداشت شدند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
که اعضای این گروه به تاریخ بیست 
و سوم دلو یک کودک چهارده ساله 
را از ناحیه دهم شهر کابل ربوده و 

8صبح،کابل: هیات معاونت سازمان ملل متحد 
درگیر  گروه های  تمام  از  یوناما،  افغانستان،  در 
جنگ در کشور خواسته تا به مراکز صحی احترام 
آسیب  بیماران  و  صحی  کارمندان  و  گذاشته 

نرسانند. 
یوناما افزوده که طی هفته گذشته دو مرکز صحی 
افراد در آن  از  تعدادی  قرار گرفته و  مورد حمله 
کشته و زخمی شده اند. در یکی از این حمالت، 
یک انتحارکننده مواد جاسازی شده در بدن خود 
صحی  کلنیک  ورودی  دروازه  نزدیکی  در  را 
که  کرد  منفجر  پروان  والیت  سیاه گرد  ولسوالی 
در نتیجه آن هفت غیرنظامی به شمول سه کودک 

کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند.
با  امنیتی  نیروهای  از آن  پیش  یوناما می گوید که 
راه اندزای عملیاتی در ساحه تنگی سیدان ولسوالی 
ده میرداد والیت میدان وردک، وارد یک کلنیک 
تمویل  سویدن  کمیته  توسط  که  دولتی  صحی 
پسر  یک  و  بیماران  از  تن  دو  و  شده   می گردد 
پانزده که برای عیادت از بیمار خود به این کلنیک 
دکان  یک  به  خودشان  با  بود،  کرده  مراجعه 
همجوار برده به قتل رسانده اند. یوناما می افزاید که 
و  کلنیک  رییس  عملیات  این  در  امنیتی  نیروهای 
اتاق  دیگر کارمندان صحی را بسته و داخل یک 

انداخته اند.
شده،  منتشر  یوناما  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
مارک باودن هماهنگ کننده امور بشری و معاون 
برای  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  خاص  نماینده 
کارکنان،  صحی،  »مراکز  است:  گفته  افغانستان 
و  دیدند  آسیب  جنگ  در  که  کسانی  و  بیماران 
تحت درمان قرار دارند نباید در معرض خطر قرار 
قرار  حمله  مورد  که  آن  به  رسد  چه  شوند،  داده 
است: »خدماتی  تاکید کرده  باودن  آقای  گیرند.« 
انجام  صحی  و  بشردوستانه  امور  کارکنان  که  را 
می دهند باید محدود نشوند، گروه های درگیر در 
و  اماکن  این  که  فعالیت هایی  تمام  از  باید  جنگ 
کارکنان آن را در معرض خطر قرار می دهند خود 

داری کنند.«
در  قصدی  حمالت  که  است  کرده  تاکید  یوناما 
مراکز  این  کارمندان  و  تعلیمی، شفاخانه ها  مراکز 
حقوق  بین المللی  قوانین  از  استفاده  سو  و  نقض 
بشری، نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و قانون 
اساسی افغانستان است. یوناما از طرف های درگیر 

جنگ خواسته از مراکز صحی حفاظت کنند.

بازگرداندن  برای  سیگار  اداره  که 
ایاالت  از  کابل بانک  سرمایه های 
میکانیزم  افغانستان  به  امریکا  متحده 
آقای  می کند.  جستجو  را  اجرایی 
که  است  گفته  هم چنین  ساپکو 
حکومت  با  تا  است  آماده  سیگار 
اداری  فساد  با  مبارزه  در  افغانستان 

تالش  در  افغانستان  دولت  با  کشور 
بازگشت  برای  تفاهم  به  رسیدن 

پناهجویان افغان به کشور است. 
رییس  نینسیته  سائولی  این  از  پیش 
جمهور فنلند گفته بود که کشورش 
کسانی که  و  درمانده  افراد  به  تنها 
گرفته  قرار  اذیت  و  آزار  تحت 
کرد  تاکید  وی  می کند.  کمک 

کمک کند.
در  امروز  است  قرار  سالح   این 
محمدحنیف  حضور  با  مراسمی 
افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  اتمر 

از  کودک  این  رهایی  بدل  در 
پرداخت  درخواست  خانواده اش 

شش صد هزار دالر کرده بودند.
این اداره می افزاید که این آدم ربایان 
بازداشت  خاص  عملیات  یک  در 
ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  شده اند. 
به نام های شفیع،  افراد ربوده شده  از 
فرشاد، توریالی و فریدون یاد کرده 

روسیه  سفیر  منتیتسکی  الکسندر  و 
امنیتی  نیروهای  به  رسما  کابل،  در 

کشور تحویل داده شود.
روسیه  دولت  مقام های  این  از  پیش 
این  دولت  که  بودند  کرده  اعالم 
کشور حاضر است به نیروهای امنیتی 

افغانستان کمک نظامی بفرستد. 
روسیه  ویژه  نماینده  کابلوف  ضمیر 
در افغانستان، در اواخر ماه میزان در 
گفته  اتمر  محمدحنیف  با  دیداری 

بود که 
با تروریسم  دولت روسیه در مبارزه 
افغانستان آماده هرنوع همکاری  در 

است. 
پیش از این برخی از مقام های دولت 
بودند  خواسته  روسیه  از  افغانستان 
در  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تا 

بخش هوایی تجهیز و کمک کند. 

این  توسط  که  کودکی   می گوید 
به  و  آزاد  بود،  شده  ربوده  افراد 
است.  شده  داده  تسلیم  خانواده اش 
افراد  که  می گوید  ملی  امنیت 
آدم ربایان  جمله  از  شده  بازداشت 
مورد  چند  در  و  حرفه ای اند 

آدم ربایی دیگر نیز دست داشته اند.

همکاری بیشتری داشته باشد.
بانک های  مهم ترین  از  کابل بانک 
خصوصی افغانستان بود که نزدیک 
سو  نتیجه  در  قبل  سال  پنج  به 
این  با سقوط  مدیریت سقوط کرد. 
بانک، نزدیک به یک میلیون دالر از 

سپرده های مردم مفقود شد.

در  به کسانی که  نمی تواند  فنلند  که 
این  در  بهتر  آینده  و   زندگی  تالش 

کشور اند، کمک کند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد 
که اخیرا مقدونیه نیز مرزش بر روی 
مقدونیه  بست.  را  افغان  پناهجویان 
برای  پناهجویان  اصلی  مسیرهای  از 
رسیدن به کشورهای اروپایی است.
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شماری از وکالی مناطق مرکزی نسبت به تصمیم وزارت 
انتقال خط برق 500  انرژی و آب و شرکت برشنا در مورد 
کیلو وات ترکمنستان )پروژه توتاب( از مسیر سالنگ انتقاد 
که حکومت افغانستان با این پروژه نباید  کرده و می گویند 

کند. سیاسی و تبعیض آمیز برخورد 
چهارم  دیروز  پارلمان،  در  مردم  نماینده  کبری،  ا محمد 
باید  که  روحیه ای  کشور  در  گفت  خبرنگاران  به  حوت 
وجود  شود،  پرهیز  تبعیض  از  و  شده  گرفته  نظر  در  همه 

ندارد.
دیگر  افراد  برخی  و  برشنا  شرکت  گفت  کبری  ا محمد 
که  به دالیل سیاسی و موقف غیرمسووالنه پافشاری دارند 
کیلو وات ترکمنستان از مسیر سالنگ  مسیر خط برق 500 

عبور داده شود. 
و  متخصصان  مرکزی،  مناطق  مردم  افزود  هم چنان  وی 
که دارند از حکومت  نمایندگان مردم با استدالل منطقی 
که این خط برق از مسیر بامیان- میدان وردک  می خواهند 

بگذرد.
انرژی و آب  گفت: »نزد ما شرکت برشنا و وزارت  کبری  ا
اتباع  به  برق  توزیع  مسوول  نهادها  این  دارند.  مسوولیت 
این  با  آب  و  انرژی  وزارت  و  برشنا  شرکت  هستند.  کشور 
کرده اند. در این  قضیه برخورد غیر مسووالنه و غیر اصولی 

هماهنگی  گروه  نشست  چهارمین  آغاز  در  افغانستان  دولت 
کاهش خشونت ها علیه مردم  کابل، خواستار  چهارجانبه در 

کرات صلح شده است. به منظور اعتمادسازی برای آغاز مذا
گروه هماهنگی چهارجانبه شامل نمایندگان  چهارمین نشست 
کستان، چین و ایاالت متحده امریکا  دولت های افغانستان، پا
کابل برگزار شد. این نشست  روز سه شنبه، چهارم حوت، در 
مستقیم  گفتگوهای  آغاز  منظور  به  قبلی  نشست  سه  به دنبال 
گروه های مسلح مخالف دولت  صلح میان دولت افغانستان و 

برگزار شد.
آغاز  در  افغانستان،  خارجه  امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین 
مردم،  علیه  خشونت ها  کاهش  که  گفت  دیروزی  نشست 
تامین صلح در  برای  برای موفقیت تالش های جاری  آموزنی 
برای  گام ها  سایر  میان  »در  افزود:  ربانی  آقای  است.  کشور 
قابل مالحظه  کاهش  ما خواهان  روند،  این  در  اعتمادسازی 
ما  خواست  این  هستیم.  افغانستان  مردم  برابر  در  خشونت 
صلح  روند  در  ما  مشترک  تالش های  موفقیت  برای  آزمونی 

می باشد.«
وزیر امور خارجه در این نشست ضمن فراخواندن طالبان به 
از  گروه هایی  که  هرگاه  داد  هشدار  صلح،  کرات  مذا میز  پای 
کنند، سرکوب خواهند شد.  پیوستن به روند صلح خودداری 
گروه های  از  آنعده  با  گفتگوها،  ادامه  و  آغاز  »با  گفت:  وی 
رویدست  می کنند،   انتخاب  را  سیاسی  مسیر  که  طالبان 
علیه  فضا  ساختن  تنگ   برای  الزم  اقدامات  همه ی  گرفتن 
گروه های مخالف صلح به شمول نابودسازی پناه گاه های امن 
ثابت  را  ما  مشترک  تعهد  و  عزم  آنان  حمایتی  سیستم های  و 
گفتگوهای صلح  که از پیوستن به  گروه های مسلحی  می سازد. 

یک مخالفت غیر مسووالنه است.
تمام  داشت  نظر  در  بدون  برشنا  شرکت  گفت  وی 
اجتماعی،  سیاسی،  نظر  از  که  پالن  ماستر  معیارهای 
برای  را  میدان وردک  بامیان-  و تخنیکی مسیر  اقتصادی 
انتقال این خط برق مناسب دانسته، با این مسیر مخالفت 
که نباید این خط برق از مسیر بامیان  گفته است  کرده و 

کند.  عبور 
که به مردم برق  وی هم چنان افزود: »دولت مکلف است 
مرکزی  مناطق  مردم  آیا  که  است  این  سوال  کند.  توزیع 
گر  کند یا نه؟ ا مستحق اند  که دولت برای شان برق توزیع 
کار سرمایه گذاری  پاسخ مثبت باشد، در این صورت این 
سرمایه گذاری  بلکه  نیست  مصرف  که  تنها  نه  و  است، 

است.« 
به گفته این نماینده مردم در پارلمان، دلیل تغییر مسیر خط 
سالنگ  به  میدان وردک  بامیان-  از  توتاب  برق  انتقال 
افغانستان  مردم  از  بخشی  به  آشکار  ستم  و  تبعیض  جز 

نمی تواند چیز دیگری باشد.
گفت: »از دولت می خواهیم در برابر این بی عدالتی  وی 
بزرگ ایستاد شود و رهبری دولت اجازه ندهد یک شرکت 
بیاید  است،  برق  خدمات  عرضه  صرفا  وظیفه اش  که 
کشور را  کشانده و  خدمات رفاهی و اساسی را به انحراف 

به یک مشکل دیگر مواجه بسازد. بحث عدم همکاری 
به  خدمات  ارایه  از  جلوگیری  و  تبعیض  بحث  نیست، 

کشور است.« یک بخش از مردم 
رییس جمهور  جانب  از  هنوز  »ما  گفت:  هم چنان  کبری  ا
می خواهیم  فعال  نکرده  ایم.  دریافت  را  نهایی  جواب 
رییس  و  رییس جمهور  گوش  به  را  خود  مردم  صدای 
تقاضای  این  که  برسانیم،  مسوول  مقام های  و  اجرایی 
ما  بر حق و مستدلل است.  مردم، یک تقاضای جدی، 
مسووالنه  رییس جمهور  باره  این  در  که  هستیم  امیدوار 

کند.«  عمل 
در همین حال مردم مناطق مرکزی در یک نامه سرگشاده 
که رهبران  عنوانی رهبران حکومت وحدت ملی نوشته اند 
حکومت وحدت ملی باید طبق وعده های داده شده در 
دوران انتخابات ریاست جمهوری »زندان طبیعی« مناطق 

کنند. مرکزی را شکسته و از آن مناطق تبعیض را بر طرف 
تخنیکی  فنی،  دالیل  »تمام  که:  است  آمده  نامه  این  در 
بامیان-  مسیر  که  است  ساخته  واضح  اجتماعی  و 
میدان وردک برای انتقال این خط برق یک مسیر مطمین، 
کل افغانستان بوده اما آیا منطقی است  بی خطر و به نفع 
که تمام خط های برق در یک مسیر پر خطر و حادثه خیز 

قرار داده شوند و هیچ گونه بدیلی نداشته باشند؟«
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  از  هم چنان  نامه  این  در 
عدالت  و  ملی  منافع  اصل  به  که  است  شده  خواسته 
این دو اصل  از  و در اجراات خود  کرده  توجه  اجتماعی 
کرده و بر اساس احکام دینی، مکلفیت قانونی و  پیروی 

کنند. تعهدات ملی برنامه ریزی و تصمیم گیری 
ـ   2012 سال های  در  افغانستان  برق  ساله   20 پالن  ماستر 
2013 بر اساس پیشنهاد وزارت انرژی وآب و یک شرکت 
این  در  شد.  آماده  و  ساخته  »فیشنر«  نام  به  آلمانی  معتبر 
از  ترکمنستان  کیلو وات   500 برق  خط  انتقال  پالن  ماستر 
و  علمی  دالیل  بر  بنا  میدان وردک  بامیان-  مسیر  طریق 
بر اساس  اما  است.  شده  داده  ترجیح  و  توصیه  تخنیکی 
ادعای وکالی مردم مناطق مرکزی، وزارت انرژی و آب و 
شرکت برشنا به دلیل هزینه زیاد مسیر بامیان- میدان وردک 
این  غیر قانونی  اقدام  یک  در  برق  خط  این  انتقال  برای 
که این خط برق از طریق  مسیر را تغییر داده و می خواهند 

کابل منتقل شود. سالنگ به 

کاری مطابق اصول و بر اساس تحقیقات انجام  رابطه وقتی 
که مداخالت  کسانی هستند  که  نمی شود، معلوم می شود 

تنگ نظرانه و چه بسا تبعیض آمیز روا می دارند.« 
در  مردم  دیگر  نماینده  سعادتی،  اسداهلل  حال  همین  در 
گفت بحث همکاری در میان نیست بلکه بحث  پارلمان 

که  بدانند  باید  می دهند،  ادامه  خشونت  به  و  ورزیده  امتناع 
پیام ما به آن ها واضح است.«

آغاز  برای  راه  نقشه  تهیه  با  که  می گوید  ربانی  صالح الدین 
پیوستن  برای  فرصت  »بهترین«  کشور،  در  صلح  گفتگوهای 
گفت: »در  گروه طالبان به روند صلح فراهم شده است. وی 
گفتگوهای  کلی و نقشه راه برای  که چهارچوب  حال حاضر 
مخالفین  برای  فرصت  بهترین  این  است،  شده  آماده  صلح 
است تا به جنگ و خصومت مسلحانه در برابر هموطنان شان 

پایان دهند.«
گروه  نشست  چهارمین  آغاز  در  افغانستان  خارجه  امور  وزیر 
آغاز  برای  پیشرفت ها  به  نسبت  چهارجانبه  هماهنگی 
دولت  که  گفت  و  کرد  امیدواری  ابراز  صلح  کرات  مذا
گروه هماهنگی چهارجانبه جزییات  افغانستان انتظار دارد تا 
گفتگوهای مستقیم دولت و طالبان را پیش از پایان ماه جاری 
قانون  که  کرد  کید  تا ربانی  صالح الدین  کند.  طرح  میالدی 
گروه های مسلح  اساسی راه مشارکت سیاسی را بسته نکرده و 
عرصه  وارد  اساسی  قانون  از  پیروی  با  می توانند  مخالف 

فعالیت های سیاسی شوند. 
به  افغانستان  حکومت  که  گفت  همچنین  خارجه  امور  وزیر 
کشور اولویت می دهد. وی در عین زمان افزود  تامین صلح در 
که دولت افغانستان نمی  گذارد دست آوردهای چند سال اخیر 
نباید  کسی  هیچ  ذهن  »در  گفت:  وی  شود.  گرفته  نادیده 
افغانستان  که مردم و حکومت  باشد  این شک وجود داشته 
دنبال یک راه حل سیاسی جدی و صادقانه برای پایان دادن 
نیست.  آن  و خارجی  ابعاد داخلی  تمام  با  کنونی  به جنگ 
جهت  در  را  خویش  صادقانه  تالش های  که  زمان  عین  در 

می دهیم،  ادامه  افغانستان  مردم  از  نمایندگی  به  صلح  تامین 
راه  سد  که  نیروهایی  همه  سرکوب  و  افغانستان  از  دفاع  به 
دست آوردهای تاریخی مان در بخش های سیاسی، اجتماعی 

و توسعه یی شوند نیز، ادامه خواهیم داد.« 
را  افغانستان  در  تامین  در  کستان  پا نقش  ربانی  صالح الدین 
که تامین صلح در افغانستان پیشرط  گفت  کرد و  مهم توصیف 

ثبات در منطقه است. 
معرفی رهبری شورای عالی صلح

چهارجانبه  هماهنگی  گروه  نشست  چهارمین  با  همزمان 
در  صلح  گفتگوهای  آغاز  برای  زمینه سازی  به منظور 
رهبری جدید شورای عالی صلح  هیات  اعضای  افغانستان، 
که نزدیک به چهار  نیز رسما معرفی شدند. شورای عالی صلح 
سال قبل به منظور پیش برد تالش های صلح تاسیس شد، از 

بیش از یک سال به این سو بدون رییس فعالیت می کرد.
صلح  عالی  شورای  ریاست جمهوری،  فرمان  براساس 
محاذ  حزب  رهبر  گیالنی  سیداحمد  پیر  و  دارد  عضو  پنجاه 
پیشین  معاون  خلیلی  کریم  محمد  و  رییس  به عنوان  ملی 
صلح  عالی  شورای  ارشد  معاون  به عنوان  ریاست جمهوری 
حاجی  فرمان،  این  براساس  هم چنین  شده اند.  معرفی 
کتر حبیبه سرابی والی پیشین  کابل، دا دین محمد والی پیشین 
بامیان، مولوی عبدالخبیر اوچقون، مولوی عطاالرحمان سلیم 
و عبدالکریم خدام به عنوان معاونین شورای عالی صلح مقرر 

شده اند.
محمداسماعیل  لودین،  عطااهلل  مولوی  مجاهد،  عبدالحکیم 
مشاورین  به عنوان  صافی  حسنه  و  بلخی  صدقه  قاسمیار، 
رییس  به عنوان  رفیقی  محمدایوب  و  اجراییه  هیات 
به عنوان  فاروق  محمدبشیر  و  فرهاد  فرهاداهلل  داراالنشا، 
شده اند.  معرفی  صلح  عالی  شورای  داراالنشای  معاونین 

که تنها عضویت  کرده  کید  ریاست جمهوری در فرمان خود تا
که در  آن عده از اعضای پیشین شورای عالی قابل تایید است 

جلسات دو سال اخیر این شورا حضور داشته اند. 
رسمی  معرفی  مراسم  در  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
کار  در  شورا  این  که  گفت  صلح  عالی  شورای  رهبری  هیات 
حکومتی  نهادهای  از  شماری  و  دارد  کامل  استقاللیت  خود 
عالی  شورای  با  تا  دارد  مکلفیت  ملی  امنیت  شورای  به ویژه 

صلح همکاری نزدیک داشته باشد.
هدف  صلح  تامین  که  گفت  مراسم  این  در  رییس جمهور 
اجماع  زمینه  این  در  و  است  ملی  »واالی« حکومت وحدت 
که  افزود  اشرف غنی  دارد.  وجود  بین المللی  و  ملی  کامل 
حکومت  و  شده  تبدیل  هدفمند  روند  به  صلح  تالش های 
و  اساسی  قانون  ارزش های  حفظ  به  روند  این  در  افغانستان 
رییس جمهور  است.  متعهد  اخیر  سال  چند  دست آوردهای 
گفت: »حکومت وحدت ملی تنها به هدف قانع نبوده؛  غنی 
این  امروز  است.  شده  مبدل  هدفمند  پروسه  یک  به  هدف 
روند تنها یک روند ملی نیست بلکه منطقه ای و بین المللی 
که اجماع  است. بخاطر این روند منطقه ای و بین المللی است 
ملی موجود بوده و حکومت وحدت ملی هم در نخستین روز 
که افغان ها صلح  کند  که دنیا را قانع  کارش به دنبال این بود 

می خواهند.«
کتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی نیز در مراسم   هم چنین دا
صلح،  عالی  شورای  رهبری  هیات  جدید  اعضای  معرفی 
گفتگوهای  نسبت به نتیجه بخش بودن تالش ها به منظور آغاز 
کرد و با تالش های اخیر مردم افغانستان  صلح ابراز امیدواری 
که این  کرد  کید  به آرزوی شان خواهند رسید. آقای عبداهلل تا
دست آوردهای  و  اساسی  قانون  ارزش های  حفظ  با  تالش ها 

چند سال اخیر به پیش برده می شود.
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که  می گوید  جهادی،  سابق  رهبران  از  یکی  سیاف،  آقای 
افغان  امنیتی  نیروهای  پهلوی  در  حاضر اند  »مجاهدین« 
در  ببینیم  ضرورت  گر  »ا خامه پرس،  گزارش  به  بجنگند. 
می شوند  رو به رو  مشکل  به  امنیتی  نیروهای  آن جا  یا  این جا 
یا احساس ناتوانی می کنند، ما با تمام قوت آماده هستیم در 
جای شان یا در پهلوی شان در سنگرها ایستاده شویم و از این 

کنیم.« ملک و نوامیس ملی دفاع 
برابر  در  جسور  و  معترض  صداهای  از  یکی  سیاف  آقای 
او  اندازه   به  سیاستمداری  هیچ  کنون  ا تا  است؛  طالبان 
حکومت و نیروهای امنیتی افغان را به طور مداوم به سرکوب 
آقای  که  این جاست  جالب  است.  نکرده  تشویق  طالبان 
متقاعد  را  قدرت  کرسی  بر  و جهادیان  سیاف سیاستمداران 

که علیه طالبان موضع قاطع بگیرند. کرده نتوانسته 
گفتارهای  که آقای سیاف معموال در  گفته پیدا است  البته، نا
سابق  جهادی  احزاب  نفع  به  که  می کند  تالش  خود 
کند و منتقدین آن ها را مرعوب سازد. او در همین  بهره برداری 
که منتقدین احزاب جهادی با پول  سخنرانی خود مدعی شد 
و تحریک دیگران حرف هایی علیه آن ها می زنند. چون، به 
گذشته  که در  کسانی اند  باور ایشان جهادی های سابق تنها 
کرده می توانند. کار را  کرده و هنوز هم این  از افغانستان دفاع 

جهادی  احزاب  که  کند  انکار  نباید  سیاف  آقای  البته،   
وارد  قدرت  تقسیم  سر  بر  نجیب  کتر  دا از سقوط دولت  پس 
جنگ شده و افغانستان را به دامن هرج و مرج انداختند. در 
مجاهدین  کامی   نا و  داخلی  جنگ های  دل  از  طالبان  واقع 
دیگر،  عبارت  به  یا  و  برآورده،  سر  ملی  دولت  تشکیل  برای 
و  قدرت  سر  بر  جهادی  احزاب  جنگ های  مولود  طالبان 
و  فرافگنی  به جای  پس  است.  افغانستان  دولت  سقوط 
در  سیاف  الرسول  عبدرب  چون  سیاستمدارانی  تبلیغات، 
کتر  کامی های احزاب جهادی پس از سقوط دولت دا مورد نا
کرده و دست به سفیدنمایی بیهوده نسبت  نجیب صحبت 

به همتایان خود نزنند.
علیه  سیاف  آقای  سرسختانه   مواضع  که  حال  عین  در 
نگاه  دیگر  جانب  از  اما  است  سیاسی  ارزش  دارای  طالبان 
جنگ طلبانه به قضیه  طالبان همانا تداوم سیاست و رهبری 
کرزی و عبداهلل- غنی است. زیرا،  بی کفایت حکومت آقای 
گر مساله  طالبان با جنگ حل می شد، ناتو باید خیلی وقت  ا
جنگ  گر  ا می کرد.  جمع  را  تروریستی  گروه  این  گلیم  پیش 
راه حل می بود، باید یکی از احزاب جهادی در جنگ های 
نتیجه ای  به سیاست  قلدرمابانه  نگاه  پیروز می شدند.  کابل 
را  تفنگ ها  که  نیست  آن  معنای  به  این  ندارد.  پی  در 
بیندازیم و دست به تضرع در برابر طالبان و حامیان پنجابی 
و سندی شان بزنیم. در این جا باید همان حرف معروف را یاد 

که سیاست ادامه  جنگ به نوعی دیگری است. کنیم 
تروریستی  گروه  قدرت  موضع  از  باید  افغانستان  حکومت 
کنیم  درک  باید  ما  حال  عین  در  اما  کند  سرکوب  را  طالبان 
است.  طالبان  شکست  استراتژی  از  بخشی  یک  جنگ  که 
خود  اختیار  در  نیز  را  امریکا  ارتش  افغانستان  حکومت  گر  ا
از  افغان  سیاستمداران  و  جنراالن  روز  هر  گر  ا باشد،  داشته 
جنگ علیه دشمن خارجی و داخلی سخن بگویند مشکل 
کنیم  درک  باید  ما  نمی تواند.  شده  حل  تروریسم  و  شورش 
ما  است.  خوب  حکومتداری  نبود  مشکل  اصلی  کلید  که 
که  هستیم  دولت های  فاسدترین  از  یکی  جهان  سطح  در 
یک  ما  دولت  عمال  باالست.  بسیار  شکنندگی اش  درجه  

وقت  تا  خواسته اند  افغانستان  سربازان  از  ناتو  مشاوران 
کرده و بیشتر  کم تری را در ایست های بازرسی خود سپری 
نیروهای  بپردازند.  طالبان  ضد  بر  مبارزه  و  حمالت  به 
کتیکی باشد  کلیدی و تا که این تغییر  ایتالف امیدواراند 
که فعالیت های شان در  تا نیروهای محلی، شورشیانی را 
که  است  در حالی  این  کنند.  افزایش اند سرکوب  حال 
به صورت  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  نظامی  عملیات 
کمی از این نیروها  کرده و تنها تعداد  رسمی خاتمه پیدا 
باقی مانده است. بدین دلیل، فشارها بر نیروهای امنیتی 
کرده  کشور افزایش پیدا  افغانستان برای تامین ثبات در 
و متحدین این نیروها در جستجوی روش هایی اند تا از 

آن ها به گونه موثرتری استفاده شود.
کاهش اتکای نیروهای افغان به هزاران ایستگاه بازرسی 
در  جاده ها  و  شهرها  مختلف  نقاط  در  که  ضعیف 
کشور وجود دارد، برای نیروهای ناتو یک اولویت  سراسر 
که انتظار  محسوب می شود؛ به ویژه در فصل های پیشرو 
پیدا  شدت  دیگر  بار  طالب  شورشیان  حمالت  می رود 
نیروهای  سخنگوی  شوفنر،  ویلسون  جنرال  برید  کند. 
بیش  به گونه  »آن ها  گفت:  افغانستان  در  قاطع  حمایت 
گماشته اند.« او  از حد سربازان را در ایست های بازرسی 
گر شما از  که ا گفته قدیم نظامی است  کرد: »یک  عالوه 
کرده نمی توانید، و  کنید از هیچ جایی دفاع  همه جا دفاع 
این با وضعیت نیروهای افغان به خوبی صدق می کند.«
نظامی  واحدهای  که  می شود  دیده  نشانه هایی  حاال 
خود  پایگاه  ترک  اقدام  به  دست  مواردی  در  افغان 
والیت  در  ارتش  از  واحدهایی  اخیر،  هفته  در  زده اند. 
رها  جنگی  مناطق  در  را  خود  پایگاه  هلمند،  آشوب زده 

سوی  از  حرکت  این  که  گفته اند  نیز  مقام ها  می کردند. 
آن ها اجازه داده شده تا این نیروها تقویت شده و مجددا 

کنند. حمالت خود را بر ضد النه های شورشیان آغاز 
افغانستان  ارتش  ستاد  معاون  مراد،  علی  مراد  جنرال 
گرفته ایم تا نیروهای خود را از حالت  گفت: »ما تصمیم 
بیشتر  جنگی  نقش  برای  را  آن ها  و  کرده  بیرون  دفاعی 
کرد: »ما  در سال آینده آماده سازیم.« جنرال مراد عالوه 
برای نیروهای نظامی خود آموزش های جدی و تجهیزات 
کرده ایم.« نظامی بهتری را برای فصل جنگی بهار آماده 

کشور، موانع بر سر راه تغییرات دلخواه برای  اما در سراسر 
تامین امنیت هنوز باقی اند. علی رغم این که دشمن عنوان 
هدفی آشکار موجود است، اما ایست  های بازرسی هنوز 
راه اندازی  این که عملیات  تا  بوده  به دفاع مصروف  هم 
نظامی  عملیات های  راه اندازی  شک،  بدون  کنند. 

تقاضای حمایت های لوجیستیکی و هوایی را دارد.
استراتژی  تغییر  برای  تالش ها  می تواند  سیاست ها 
شما  گر  »ا می گوید:  شوفنر  آقای  بسازد.  پیچیده تر  را 
باشید،  قریه   کالن  یا  و  محلی  پولیس  فرمانده  یک 
خود  قریه  اطراف  در  را  زیاد  بازرسی  ایست های  شما 
که تالش دارند  می خواهید. بنا ما میان ارتش افغانستان 
کاهش دهند و بزرگان قبیله  شمار ایست های بازرسی را 

کمکش داریم.« عمال 
آقای محمد ریا خرم، فرمانده یکی از واحد های نظامی 
ارتش  اول  تام  و  جز  اعضای  می گوید،  کابل  جنوب  در 
پوسته های  کابل،   111 فرقه  به  مربوط  افغانستان  ملی 
کابل و والیت  کوه های میان  بازرسی را برای تامین امنیت 

دولت  یک  با  می توان  آیا  است.  شکست خورده«  »دولت 
که  را  افغانستان  پیچیده   جنگ  فاسد  و  شکست خورده 
بزرگ ترین قدرت های منطقه ای از آن حمایت می کنند، برد؟
افغانستان نیاز به بازسازی نهادها و زیرساخت های خود دارد؛ 
گردد. سیاستمداران  کم  کشور حا کمیت قانون در این  باید حا
کلیدی  و  زیاد  فاسد و مدیران بی کاره در حکومت مناصب 
که  کسی در حکومت قادر است  آیا  گرفته اند.  را در اختیار 
که افراد  کنار بزند؟ نه. چون یک دلیل آن این است  آن ها را 
مذکور حامیان سیاسی قدرتمندی در افغانستان دارند. وقتی 
وزیر و یا رییسی بخواهد یکی از این افراد بی کاره و فاسد را 
به  اداره  تلیفون  در ظرف چند ساعت زنگ های  بزند،  کنار 
صدا در می آید و فشارها باالی مقامات ارشد و به حمایت از 

ماموران و مدیران فاسد آغاز می گردد.
گسترش دایره  نفوذ  که رهبران سیاسی برای  البته، روشن است 
و حمایت خود به همین چهره های سیاسی و نظامی  فاسد و 
بی کاره نیاز دارند؛ نوعی معامله و دادوگرفت در جریان است: 
کن من از تو. به این ترتیب، افغانستان برای  تو از من حمایت 
نجات خود از شرایط فعلی نیاز به حکومت سالم و مدبر دارد 
و به این منظور باید حلقه های فاسد از حکومت برچیده شده 

و شایسته ساالری به حکومت برگردد.
به  شرق  و  جنوب  در  محلی  مردم  که  کنیم  درک  باید  ما 
کمک نمی کنند. در آنجا مردم از طالب می ترسند.  حکومت 
مشکالت  ندارد.  را  آن ها  از  دفاع  توانایی  حکومت  چون، 
پسران  پیوستن  باعث  مذهبی  گرایش های  و  اقتصادی 
دهقانان جنوبی و شرقی به صفوف طالبان و داعش می شود. 
هم چنان، اقتصاد مواد مخدر برای جبران فقر و عقب ماندگی 
حکومت  گر  ا کنون  ا همین  است.  سرپا  کشاورزان  اقتصادی 
از  کشاورزان محلی  کند،  ننگرهار خراب  را در  کوکنار  مزارع 
ک را  کوکنار و تولید تریا که به صورت فعال زرع  گروه طالبان 
پیچیده  وضعیت  این  در  می کنند.  حمایت  می کند،  تشویق 
در  مردم  از  اداری  ناتوانی  و  فساد  به دلیل  یکسو  از  حکومت 
کرده نمی تواند، و از جانب دیگر به دلیل  برابر طالبان حمایت 
کمک های  کشور به مواد مخدر و  ساختار اقتصادی وابسته  
کشاورزان  خارجی، حکومت اقتصاد و معیشت بدیل را برای 

کرده نمی تواند. فراهم 
هزینه های  فقط  جنگ طلبانه  راهکار های  شرایط  این  در 
چندپارچه  را  افغانستان  عمال  و  داده  افزایش  را  انسانی 
و  ننگرهاری  کشاورزان  ملی  اردوی  که  کنید  تصور  می کند. 
کوکنار زندانی  کشت  هلمندی را به خاطر حمایت از طالبان و 
انداختن  سیاستی  چنین  نتیجه   برساند.  قتل  به  نبرد  در  یا  و 

کشاورزان فقیر افغان به دامن طالبان است.
سیاف  آقای  چون  ارشدی  سیاستمداران  که  امیدواریم  ما 
کنند.  کید  تا حکومت  در  بنیادین  اصالحات  اهمیت  روی 
انداختن  که  کنند  اعتراف  افغان  ارشد  سیاستمداران  باید 
کستان ما را نجات  مشکالت افغانستان به دوش امریکا و پا
کابل بانک را به شکل  داده نمی تواند. این که حکومت قضیه  
کالن اقتصادی را از  افتضاح  آمیز آن به پیش می برد، مجرمان 
کرده و برای آن ها مصونیت می بخشد، مسوولیت  زندان رها 
افغانستان  سیاسی  بی کفایت  و  ناتوان  رهبری  دوش  به  آن 
ارشدی  سیاستمداران  کستان.  پا و  متحده  ایاالت  نه  است، 
که هیچ ارتش پیشرفته ای  چون آقای سیاف نباید از یاد ببرند 
و  فاسد  دولت  یک  نجات  توانایی  کاری  فدا سرباز  هیچ  و 

ورشکسته، از جمله حکومت وحدت ملی، را ندارد.

مرکز  این  در  که  سرباز   600 میان  از  کرده اند.  ایجاد  لوگر 
ایست های  در  آن  تن   500 از  بیش  دارند،  وجود  نظامی 

بازرسی قرار دارند. 
گفت: »ما باید ایست های بازرسی  آقای خرم به رویترز 
او  کنیم.«  متوقف  را  طالبان  بتوانیم  تا  باشیم،  داشته 
بود.«  خواهند  طالبان  نباشیم  اینجا  ما  گر  »ا می افزاید: 
قرار  صخره ها  دامنه های  در  که  کوچک  پایگاه های 
احاطه  خار دار  سیم  و  کی  خا دیوارهای  توسط  و  داشته 
ندارند.  نقلیه  وسایط  آن ها  از  زیادی  تعداد  شده اند، 
سربازان  توانایی های  کردن  محدود  این  شک،  بدون 
که  می ماند  دور دست ها  در  سرمایه گذاری  به  و  بوده 
کمک اندکی از پایگاه مرکزی خود دریافت می کنند. در 
که مقر این پاسگاه ها در میان مناطق خشونت زده  حالی 
که آن ها به  کشور نیست، سربازان این پاسگاه می گویند 
قرار  حمله  مورد  طالبان  تک تیر اندازان  سوی  از  ندرت 

کنار جاده ای برمی خورند.  گرفته و به بمب های 
کابل   111 فرقه  فرمانده  ضیایی  عبدالناصر  جنرال 
می گوید: »ایست های بازرسی لزوما اشتباه نبوده اند.« او 
گروه سرباز در ایست های بازرسی داریم.  می گوید: »ما دو 
کنشی  گروه وا گروه ها امنیتی  است و دیگری  یکی از این 
گروه  گشت می زند و  می باشد.« او می گوید: »گروه امنیتی 
گزارشی دریافت  گر  دومی به حمالت جواب می دهد و ا

کنش نشان می دهد.« کند به آن وا
را  گفته ها  این  عکس  اخیر  حمالت  از  نمونه ای  اما 
وسایط  از  استفاده  با  شورشیان  اخیرا،  می سازد.  ثابت 
حمله  هلمند  والیت  در  بازرسی  ایست  یک  به  نظامی 
کشتند.  را  پولیس  15 سرباز  و  ارتش  و هفت سرباز  کرده 

از  کشور  شرق  در  امنیتی  بازرسی  ایست های  قبل،  سال 
گروه تروریستی داعش بود.  نخستین اهداف مورد حمله 
که سربازان قرار گاه های  به  گفته مقام های ایتالف، زمانی 
گشت زنی ترک می کنند، این به  خود را برای عملیات و 
شورشیان فرصت می  دهد در مسیر این نیروها بمب های 
کنند. مقام های غربی به گونه  گذاری  کنار جاده ای را جا
زمانی  هر  از  بیش  حاال  طالبان  که  گفته اند  خصوصی 

دیگر قلمرو در اختیار دارند.
نظامیان امریکایی می گویند، نیروهای امنیتی افغانستان 
می رسد،  پولیس  و  سرباز  هزار  سه صد  به  آن ها  شمار  که 
با  دارند.  اختیار  در  را  کشور  قلمرو  از  درصد   70 حدود 
مرزی  پاسگاه های  که  می  گوید  ناتو  فرمانده  حال،  این 
به  شورشیان  حرکت های  به  ضربه ای  به عنوان  می توانند 
حساب آیند و در جریان بیش از یک دهه، از عملیات 
ایجاد  برای  شدت  به  آن ها  آیساف،  نیروهای  جنگی 
کوچک در شرق و جنوب افغانستان، مناطق  پایگاه های 

کردند. که طالبان حضور داشتند تالش 
کم تر  قوی تر  پایگاه های  که  کرد  کید  تا شوفنر  آقای  اما 
که  است  این  »طرح  گفت:  او  باشد.  مفید  می تواند 
کند و به تحکیم نقاط  کاهش پیدا  ایست های بازرسی 
این  شدن  قوی  باعث  تنها  نه  این  شود.  پرداخته  قوی 
خود  از  خوبی  به  می توانند  آن ها  بلکه  می شود،  کز  مرا
کنند و توانایی مانور را به این نیروها می دهد.«  نیز دفاع 
ایست  یا  و  قریه  نزدیک  امنیتی  وضعیت  گر  »ا افزود:  او 
کافی قدرت خواهند  بازرسی ایجاد شود، آن ها به اندازه 

که هرگونه تهدید را پاسخ دهند.« داشت 
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 نویسندگان: جوش اسمیت و میرویس هارونی
 برگردان: ضیا صادق

 منبع : رویترز

سیاست کور کوبیدن 
بر طبل جنگ

ناتو خواستار حمالت تهاجمی 
وهای افغان علیه طالبان است نیر
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شیوع، سقوط آزاد اخالق در نظام
 والیی ایران

یک رییس و شش معاون
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گونه رویکرد ها، افزون بر کوبیدن طبل سقوط اخالق 
ایرانی و نسل های تازه این کشور، باعث سقوط هنر و 
هنرمند در ورطه هولناک تعصب و تحقیر است که تنها 
قابل  ایدیولوژیک،  شدت  به  و  توتالیتر  نظام  یک  در 
نظام  مهر  که  ایران  نظام  برای  هم چنین  و  است  تصور 
از  رسوا کننده تر  چیزی  هیچ  دارد،  پیشانی  بر  را  دینی 
غیر اخالقی  و  غیر دینی  غیرانسانی،  رویکردهای  چنین 

در یک رسانه ملی نمی تواند باشد. 
به تازگی سریالی از صدا و سیمای ایران پخش می شود 
دشنام  و  توهین  سریال  این  اصلی  پیام  »شیوع«.  نام  به 
است.  ایران  در  افغانستان  بی پناه  پناهندگان  به  اتهام  و 
این رویکرد در رسانه های ایران به خصوص تریبون های 
نظام، سال ها است طرح و تکرار می شود. سال ها است 
شب های  خفاش  مانند  هولناکی  جنایت  اولین  وقتی 
بدون  ایران  رسانه های  می پیوندد،  وقوع  به  تهران 
با شدید ترین  را  اتهام خویش  انگشت  تحقیقی،  کدام 
هیچ گاه  و  می کنند  افغانستان  آوارگان  متوجه  ادبیات، 
نمی شود  دیده  تعصب شان  از  پر  نگاه  در  حقیقت  این 
برخورد های  این گونه  بی واسطه  پیامد های  از  یکی  که 
غیر اخالقی و ضد بشری رسانه های ایران، زوال اخالق 
بروز  و  ظهور  و  ایران  جامعه  در  انسانی  روحیه  و 
خواهد  تهران  شب های  خفاش  چون  شخصیت هایی 

چشم انداز  و  برنامه  هیچ  شورا،  این  رهبری  اعضای 
و  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  سوی  از  مشخصی 
کسی  هیچ  ظاهرا  نشد.  بیان  جدید  رهبری  اعضای 
شورا  این  آینده  برای  برنامه ای  و  گفتن  برای  حرفی 

نداشت. 
وصف  این  با  بود.  کلی  و  تعارفی  صحبت ها  تمام 
در  نیز  دیگر  مدت  یک  برای  صلح  عالی  شورای 
پیر  برد.  به سر خواهد  بی برنامگی  و  وضعیت حاشیه 
گیالنی که ریاست این شورا را به عهده گرفته است، 
فاقد توانایی مدیریت پیچیده ی صلح می باشد. آقای 
پیر حتا در هنگام معرفی خود توان بیان سپاس گزاری 
یک  می تواند  چگونه  او  وصف،  این  با  نداشت.  را 
باشد.  دشوار  و  مهم  پروسه  این  برای  خوب  مدیر 
حضور شش معاون نیز سبب می شود تا تصمیم گیری 
از  این شورا دشوار شود. هر عضو  در سطح رهبری 
این  و  است  معرفی شده  آدرس یک جریان سیاسی 
آسانی  به  نیز  تصمیم گیری ها  در  تا  می گردد  سبب 

توافق نظر صورت نگیرد. 

رفتار  پاسخ  را  ایران  انقالب  تحلیلگران،  از  برخی 
می کنند.  ارزیابی  ایران  به  نسبت  غرب  تحقیر آمیز 
حس  این  به  کرد  تالش  انقالبی،  خشونت  با  ایران 
مردم  به  نسبت  عربی  و  غربی  حقارت آمیز کشورهای 
حس  این  اما  دهد.  خشمگینانه  پاسخ  کشور،  آن 
ایران  انقالب  فرهنگی  متولیان  جان  در  وقتی  حقارت 
زبانه های آتش جهنم می شود که هنوز پس  به  تبدیل 
و  غرب  جهان  در  نتوانسته  ایران  نظام  دهه  چندین  از 
کشورهای عربی نگاه حقارت آمیز نسبت به ایرانیان را 
بارها می شنویم که در کشورهای جهان  کاهش دهد. 
به خصوص در کشورهای عربی و حتا در عراق نسبت 
ملت های عرب  و  ندارد  مثبت وجود  نگاه  ایرانی ها  به 
در مقایسه با ایرانی ها با مهاجران و شهروندان افغانستان 

برخورد محترمانه تر و مهربانانه تری دارند. 
عقده مندانه  دایمی  و  راهبردهای  و  واکنش ها  از  یکی 
چالش،  این  برابر  در  ایران  انقالب  فرهنگی  متولیان 
تحقیر ملت های دیگر و به خصوص عرب ها و افغان ها 
در رسانه های شان بوده است. در حالی که اندک خردی 
تنها  نه  رویکردی  چنین  که  کند  فهم  تا  است  کافی 
دردی را دوا نکرده بلکه بر نهادینه سازی بداخالقی در 
جامعه ایران کمک نموده و نفرت و حقارت این جامعه 
را در نگاه همسایگان شان بیشتر و عمیق تر می سازد. این 

شد.  معرفی  رسما  دیروز  صلح  عالی  شورای  رییس 
هشتاد ودوسالگی  مرز  به  که  گیالنی  احمد  سید  پیر 
رسیده است، رهبری این شورا به عهده گرفت. آقای 
گیالنی را شش معاون که در ترکیب آن یک خانم 
نیز حضور دارد همراهی می کنند. شورای عالی صلح 
سال 1389 با ترکیب 68 نفری با فرمان آقای کرزی 

ایجاد شد. 
یک  در  شورا  این  رهبر  نخستین  ربانی  برهان الدین 
در  صلح  عالی  شورای  داد.  جان  انتحاری  رویداد 
این مدت 40 عضو فعال کمیته های خود را از دست 
به  که  افرادی  از  تن   185 مدت  این  در  است.  داده 
از  پس  شورا  این  شده اند.  کشته  نیز  پیوسته اند  صلح 
قرار  حاشیه  در  ملی  وحدت  حکومت  شکل گیری 
عالی  شورای  غنی  آقای  که  می رفت  گمان  گرفت. 
صلح را کامال منحل اعالم کند. اکنون پس از یک 
معرض  در  دیگر  بار  صلح  عالی  شورای  نیم  و  سال 
توجه قرار گرفته است. روز گذشته در مراسم معارفه 

نفرت  تنها  خود،  ملی  رسانه های  در  وقتی  شما  بود. 
خویش  جوانان  و  کودکان  به  را  بد اخالقی  و  کینه  و 
این  بازتاب  که  می کنید  فکر  اصال  می دهید،  آموزش 
نخواهد  افغان  فرد  متوجه  جامعه  در  تنها  بد اخالقی ها 
روزها  اگر  تخریب شده  شخصیت  و  نفرت  این  بود؟ 
در کوچه و خیابان، روح و روان پناهنده افغانستانی را 
سنگ  باران کند، شبها به جان خانه و خانواده خودش 
خواهد افتاد. این کینه و حقارت اگر امروز قلب مهاجر 
ویران  را  ایرانی اش  شهروندان  خانه  فردا  شکست،  را 

خواهد کرد. 
ماه  حدودشش  سریال  این  مورد  در  این که  شگفتا 
پیش )22 میزان 1394( دبیر گروه فلم و سریال شبکه 
و  کرده  نظر  اظهار  آزاد،  سیفی  رحمان  سیما،  یک 
از شبکه یک سیما تکذیب کرده است.  پخش آن را 
سیفی آزاد در مصاحبه ای به تاریخ فوق گفته »به دلیل 
تولید  عوامل  غیر واقعی  و  غیر حرفه ای  فضاسازی های 
این سریال، اگر روزی این سریال به تصویب هم برسد 

قطعا شبکه یک شبکه پخش کننده آن نخواهد بود.« 
یک  شبکه  طریق  از  ماه  شش  از  پس  آن  پخش  اما 
این    گونه  که  است  نکته  این  بیان کننده  روشنی  به 
نه یک مخالفت واقعی،  مخالفت ها پیش از شش ماه، 
این  اندختن  برای جا  زمینه سازی  و  بلکه یک کمپاین 
سریال بوده است. این گونه شگردها سال ها است توسط 
شبکه های نظام در باره مهاجرین افغان اعمال می شود. 
خبر  یک  نظام  با  مرتبط  رسانه های  از  تریبون  چند 
می کنند  نشر  مهاجرین  ضد  بر  را  نا شایست  اتهام  یا  و 
نظام  با  مرتبط  همین شبکه های  از  دیگر  رسانه   و چند 
به آن  نسبت  نقدهای کنترول و سطحی  به مخالفت و 
ترویج  رسانه ها،  از  تیپ  دو  هر  هدف  که  می پردازند 
علیه  تهمت  یا خبر و  و  بازار یک سوژه  و داغ کردن 
سریال  مورد  در  همیشگی  بازی  این  است.  مهاجرین 

شیوع نیز در حال تکرار است. 
همزمان با پخش و نشر این سریال، عده ای از طرفداران 
آن  ضد  بر  کمپاین  و  مخالفت  به  نظام  معلوم الهویت 
بینندگان  بازار  بازهم هدف داغ کردن  پرداخته اند که 
با آن ارزیابی های اولیه شش  این سریال است. اگر نه 
ماه پیش طبق اظهار نظر دبیر گروه فلم و سریال شبکه 
یک، این سریال ارزش محتوایی و هنری نداشته و نباید 

معرفی  در حالی  عالی صلح  رهبری شورای  اعضای 
است.  شده  خالی  شورا  این  خزانه  که  شده اند 
صلح  عالی  شورای  به  کمک کننده  کشورهای 
کمک های خود را قطع کرده اند. اکنون معلوم نیست 
و  کسب  به  موفق  میزانی  چه  تا  »پیر«  مدیریت  که 
جذب منابع خواهد شد. با این همه شورای عالی صلح 
در متن بازی های دور جدید قرار ندارد. گفته می شود 
از  چهار جانبه  نشست های  قالب  در  صلح  پروسه  که 
سوی افراد محدود در حکومت وحدت ملی مدیریت 

می شود. 
شورای عالی صلح نه توان و مهارت بازی در فضای 

نشر می شد. اگر اکنون هم متوقف شود دیگر فایده ای 
این  از  بیش  با چند فحش  این سریال مزخرف  ندارد. 
این  در  تهیه کنندگان  و  ندارد.  هم  را  پخش  ظرفیت 
یک هفته به هدف شیوع اتهام و تحقیر شان رسیده اند و 

ذهنیت سازی الزم را انجام داده اند. 
و  شده  کنترول  سناریوهای  این  اهداف  از  یکی 
ایران  نظام  که  است  این  ظاهری  مخالفت خوانی های 
توانسته ذهنیت طرفداران و  تا کنون  با چنین شگردها، 
طرفدار  هم چنان  را  خویش  سیاسی  و  فرهنگی  ایادی 
و  بهانه سازی  آنان  برای  و  نگهدارند  فریفته خویش  و 
توجیه کند که این قبیل سیاست های فرهنگی و تخریبی 
علیه پناهندگان از سوی کل نظام ایران نیست و بلکه از 

طرف عده ای خاص می باشد.
البته این عده از عوامل سیاسی و فرهنگی ایران با چنین 
ساده لوحی های  و  رسوایی ها  دامنه  تنها  خودفریبی ها 
خودشان را در برابر تاریخ و مردم خود افزایش می دهند 
و اگر نه کیست که بر این بالهت ها و قباحت ها نخندد 
و آن را درک نکند. چه مضحک بود برخورد شاعرانی 
در  افغانستانی  برای کشته شدگان  پیش  ماه  تا یک  که 
سوریه به حیث مدافعان حرم شعر می سرود و از آن به 

حیث یک ارزش مذهبی ستایش می کرد. 
به  ایران  از  پناهندگان  مهاجرت  زمینه  که  پارسال 
سمت اروپا فراهم شد، باز هم رژیم ایران به دلیل منافع 
به  غیره  نظامی  و  و سوء استفاده های سیاسی،  اقتصادی 
شمایی  گردید.  ایران  از  مهاجرین  خروج  مانع  شدت 
که مهاجرین را ویروس خطرناک می دانید چرا پارسال 
راه شان را باز نکردید که به سمت اروپا می رفتند؟ چرا 
به شدت راه شان راه بستید و کسانی را که از مسیر مرز 
کردید؟  اعزام  سوریه  جبهه  به  مستقیم  گرفتید،  ترکیه 
زنان و دختران را به اردوگاه بردید؟ چرا و چرا و چرا؟

انتظاری  حقیر  انسان  یک  از  که  گفت  باید  پایان  در 
انسان ها  چنین  از  سال ها  ما  است.  بیهوده  حقارت  جز 
این  کنند،  عوض  را  رفتار شان  که  کرده ایم  خواهش 

انتظار بر آورده نشده و نخواهد شد. 
ملی  وحدت  حکومت  مسوالن  با  من  سخن  آخرین 

است
آقای غنی و عبداهلل!

به خدا قسم مهاجران افغان در ایران به حیث خواهران 
به  تلخی  بسیار  روزگار  در  شما  فرزندان  و  برادران  و 
سلیقه ای دست  و  منافع شخصی  از  بیایید  می برند.  سر 
تا  کنید  فکری  ویرانه  این  امنیت  برای  و   بردارید 
هم وطنان بی پناه ما دیگر آواره نشوند و آوارگان مظلوم 
و مسوولیت  این کار وظیفه  بازگردند.  به وطن  ما هم 
شما است. اگر بخواهید خیلی وظیفه سختی هم نیست، 
مدیریت  با  که  افغانستان  شجاع  و  جان برکف  جوانان 
سپاه ایران، سوریه را از کام داعش پس گرفته می توانند 
با عشق و اشتیاق، افغانستان عزیز را از چنگ طالب و 
داعش نیز می توانند رها سازند. فقط کمی  دلسوزی و 

مدیریت الزم است.
سیاه  ین  از  بیش  را  تاریخ  روی  خدا  به  را  شما  بیایید 

نکنید!

جدید را دارد و نه هم حکومت مجال برای حضور 
شورا  این  نقش  احتماال  می دهد.  شورا  این  پررنگ 
مشروعیت  و  حکومت  سیاست  توجیه  حد  در  صرفا 
بخشیدن به بازی های جدید خواهد بود. شورای عالی 
برای  عاید زا  منبع  به یک  پنج سال گذشته  در  صلح 
رهبری آن بدل شده بود. گفته می شود که پول های 
زیادی زیر نام پیوستن به پروسه صلح در والیت های 
بوده  اندک  آن  بازدهی  اما  شده،  مصرف  مختلف 
با کدام درایت  پیر  است. حاال دیده شود که جناب 
در  معاون  شش  با  تا  برده  متن  به  حاشیه  از  را  شورا 

محور بازی ها قرار گیرند.

قنبرعلی تابش

شهریار
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تصدی ملی بس که یکی از مراجع مهم ارایه ی خدمات 
اثر  در  اکنون  است،  افغانستان  ترانسپورتی در شهرهای 
فساد اداری، بی توجهی مسووالن، عدم نظارت و مسلکی 
این  به سقوط مواجه شده است.  نبودِن پرسونل کاری، 
اداره در حالی که میلیون ها افغانی از شهرداری، شرکت 
قرض دار  انحصارات  اداره  و  نفتی  مواد  ریاست  برشنا، 
موتری  عراده  ترمیم صدها  و  بازسازی  از  ناتوان  است، 
می باشد که در اثر عوارض جاریه از فعالیت باز مانده اند.

تصدی ملی بس از سال 1382 بدین سو به حمایت برخی 
از کشورها از جمله هندوستان، پاکستان، ایران و جاپان 
فعال شد و در پی کمک این کشورها، 961 عراده ملی 
به دست آورد که اکنون از این میان تنها 312 عراده آن 
فعال است و بقیه در تصدی ملی بس در کابل و والیت ها 

متوقف اند. 
نبود  به دلیل  که  می گویند  ملی بس  تصدی  مسووالن 
موترهایی  ترمیم  برای  تخنیکی  تجهیزات  و  وسایل 
اکنون  شده اند،  داده  توقف  جاریه  عوارض  اثر  در  که 
بزرگ  شهرهای  و  کابل  در  شهری  بس های  کمبود  به 

افغانستان مواجه اند.
8صبح  به  ملی بس  تصدی  رییس  رضایی،  احمدنذیر 
گفت: »از 9۴1 عراده ملی بس که از سال 1382 بدین سو 
فعالیت شان را آغاز کرده اند، اکنون 312 عراده در 22 

والیت افغانستان به شمول کابل فعالیت دارند.«
روزانه  ملی بس،  عراده  هر  که  می افزاید  رضایی  آقای 
الی 186۰ افغانی عاید دارد و اکنون به دلیل توقف بودِن 
اکثریت ملی بس های این اداره، عایدات کاهش یافته و 

این اداره به ضرر فعالیت می کند.
تجهیزات  نبود  که  حالی  در  ملی بس،  تصدی  مسوول 
و وسایل تخنیکی را عامل توقف شماری از بس ها در 
عوارض  هزینه های  مورد  در  می داند،  والیات  و  کابل 
ملی بس هایی  »اکثریت  می گوید:  بس  موترهای  جاریه 
که توقف کرده اند، در اثر مشکالت اندکی مانند خراب 
با هزینه ی  افتاده اند که  از کار  تایر و برق  شدِن بطری، 
۵۰۰ الی 1۰۰۰ افغانی قابل ترمیم است، اما فعال تصدی 
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توانایی همین هزینه را هم ندارد.«
این در حالی است که یک راننده ملی بس که نخواست 
نامی از وی برده شود به 8صبح گفت: »موترهای ملی بس 
در وقتی که مکتب ها باز باشد روزانه تا 3۵۰۰ افغانی و 
در فصل رخصتی بین 18۰۰ تا 2۵۰۰ افغانی عاید دارد.«

در همین حال مسووالن این اداره، پایین بودن معاشات 
کارکنان این اداره را یکی از عوامل دیگر توقف ماندن 
ملی بس،  عراده   226 که  می گویند  و  دانسته  ملی بس ها 
به دلیل نداشتن راننده نیز توقف کرده اند. رییس تصدی 
این  در  راننده  ماهانه  یک  معاش  که  می گوید  ملی بس 
حاضر  راننده ها  کم تر  و  است  افغانی   3۰۰۰ تصدی 
الی 8 شام کار  با این مقدار معاش از 8 صبح  می شوند 

کنند.
در حالی که کمبود بس های شهری در کالن شهرهای 
چالش های  از  یکی  به  پایتخت  به خصوص  افغانستان 
عمده ی شهروندان مبدل شده است، تصدی ملی بس و 
وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، هیچ راه حل 
روی  کند  برطرف  را  این چالش  زودی  به  که  ممکنی 

دست ندارند.
حالی  در  ملی بس  تصدی  رییس  رضایی،  نذیر احمد 
که از به ضرر فعالیت کردن این تصدی سخن می زند، 
از ادارات مختلف  می گوید که تصدی ملی بس اکنون 
توانایی  و  است  قرضدار  افغانی  میلیون ها  نیز  حکومتی 

پرداخت آن را ندارد.
وعدههاییکهرویکاغذماندهاند

مسووالن در تصدی ملی بس در حالی که از امیدواری 
به وعده های داده شده توسط ریاست جمهوری و کشور 
هندوستان در مورد کمک به این تصدی سخن می زنند، 
از وعده هایی که در مورد  می گویند تاکنون هیچ یک 
نگردیده  عملی  شده،  داده  ملی بس  تصدی  به  کمک 

است. 
سال  چند  می گوید  تصدی  این  رییس  رضایی،  آقای 
قبل زمانی که در اثر توقف ماندن شماری از وسایط این 
تصدی، عایدات این اداره کاهش یافت، حامد کرزی، 

رییس جمهور اسبق، وعده سپرد تا 16 میلیون افغانی را به 
این تصدی بسپارد تا نیازمندی ها و کاستی های این اداره 
رفع گردد، اما تاکنون از این وعده ی ریاست جمهوری 
خبری نیست. در همین حال آقای رضایی می گوید که 
سفارت امریکا نیز به این اداره وعده ی کمک های مالی 
هم چنین  است.  نکرده  عمل  وعده اش  به  که  بود  داده 
ابراز خوشبینی به وعده یک  با  رییس تصدی ملی بس، 
اداره می گوید  این  به  دالری رییس جمهور غنی  میلیون 
که چشم انتظار عملی شدن وعده  رییس جمهور است و 
در صورتی که یک میلیون دالر به این اداره سپرده شود، 
تمامی 9۴1 عراده ملی بس، فعال گردیده و »بخشی« از 

قرضداری های این اداره نیز پرداخت می شود. 
که  می گوید  ملی بس  تصدی  مسوول  حال،  همین  در 
کشور هندوستان نیز، تاکنون در مورد سپردن یک هزار 
زودی  به  و  است  متعهد  اداره  این  به  وسایط  عراده 

گام های عملی آن برداشته خواهد شد.
از خودکفایی تا سقوط

در  آنان  می گوید  ملی بس  تصدی  رییس  که  حالی  در 
تالش اند  تا این تصدی را از وضعیت کنونی نجات داده و 
خودکفا سازند، انجنیر حمیداهلل، معاون بهره برداری این 
اداره می گوید که تصدی ملی بس، ماهانه سه الی چهار 
میلیون افغانی ضرر می کند. آقای حمیداهلل می گوید که 
کرایه  و  اجاره  از  که  عایدی  جز  به  دیگری  منبع  هیچ 
ماهانه  ضرر  می آید،  دست  به  اداره  این  ملکیت های 
آنان را جبران نمی کند. در همین حال رییس اطالعات 
که  می گوید  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره  سخنگوی  و 
وسایل  غیرقانونی  فروش  مورد  در  پرونده هایی  آنان 
بخش های  در  گسترده  فساد  ملی بس ها،  تجهیزات  و 
بس های  اجاره دهی  و  ملکیت ها  اجاره دهی  تدارکات، 
شهری در این تصدی دارند که شماری از این پرونده ها 
فرستاده اند.  لوی سارنوالی  به  بیشتر  بررسی های  برای  را 
با  مبارزه  اداره  سخنگوی  فرخ سیر،  عبدالقهار  آقای 
صالحیت های  از  سوءاستفاده  موجودیت  اداری،  فساد 
از  یکی  نیز  اداره  این  مسووالن  سطح  در  را  وظیفه ای 
تصدی  این  شدن  زمین گیر  و  فساد  گسترش  عوامل 
دانسته و می گوید که در قراردادها و استخدام ها در این 
منبع  یک  حال  این  با  است.  گرفته  صورت  فساد  اداره 
موثق در تصدی ملی بس نیز با تایید فساد در بخش های 
می گوید  اداره  این  در  اجاره ها  و  قراردادها  تدارکات، 
در  اداره  این  مسووالن  فساد  دوسیه های  اکنون  هم  که 
رضایی،  آقای  اما  است.  بررسی  تحت  لوی سارنوالی 
در  فساد  موجودیت  رد  ضمن  ملی بس،  تصدی  رییس 
تمام  به  ملی بس  »تصدی  می گوید:  ملی بس  تصدی 
اداره  پاک ترین  که  می دهد  چلنچ  افغانستان  ادارات 
صورت  آن  بخش  هیچ  در  فساد  هیچ گونه  و  می باشد 

نگرفته است.«
ضعفمدیریتونبودپرسونلمسلکی

که  هوانوردی  و  ترانسپورت  وزیر  بتاش،  محمداهلل 
ضمن  بود،  کرده  دیدن  ملی بس  تصدی  از  قبل  چندی 
ابراز نارضایتی از وضعیت موجود در این اداره، توقف 
بیش از 6۰۰ عراده بس در اثر عوارض تخنیکی، کمبود 
نتیجه کم کاری  را  این تصدی  راننده و زمین گیر شدن 
در  تا  بود  داده  دستور  و  دانسته  تصدی  این  مسووالن 
بازنگری  تصدی  این  برنامه های  و  قراردادها  از  برخی 

صورت گیرد. 
که  می گویند  اقتصادی  آگاهان  از  شماری  حال  این  با 
سکتور خدمات شهری یکی از اساسی ترین نیازمندی های 
دولت  متاسفانه  که  است  کابل  مانند  کالن شهرهایی 
سیف الدین  است.  بوده  ناکام  بخش  این  در  افغانستان 
سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل به 8صبح 
گفت: »بی توجهی به رفاه اجتماعی، عدم درک خدمات 
فساد  خدماتی،  سکتورهای  از  نظارت  ضعف  شهری، 
خدمات  بخش های  کارکنان  نبودن  مسلکی  و  اداری 
که  است  عواملی  از  ملی بس،  تصدی  جمله  از  شهری 

منجر به زمین گیر شدن این تصدی گردیده است.«
یک هزار  سپردن  وعده ی  هندوستان،  که  حالی  در 
عراده بس جدید را به تصدی ملی بس داده است، آقای 
سیحون می گوید: »با ظرفیت کنونی و اوضاع نابه سامان 
بس  عراده  یک هزار  اگر  افغانستان،  دولت  در  اداری 
آهن پاره  به  زودی  به  گردد،  افغانستان  وارد  نیز  جدید 
که  می کند  پیشنهاد  سیحون  آقای  شد.«  تبدیل خواهند 
در نخست زیرساخت ها برای ترانسپورت شهری شکل 
بگیرد و سپس مدیریت کارآ و مسلکی در راس تصدی 
ملی بس به وجود بیاید، تا ضمن توجه به رفاه اجتماعی، 

به اقتصاد مملکت نیز کمک شود.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

باریسالم

اوِج  ترافیکی«،  قواعد  »رعایت   -
پابندی شما به »اسالمیت و افغانیت« 

را نشان می دهد.
 

سرخ«،  چراغ  از  »گذشتن   -
جهاد  سبِز  آرمان های  به   بی حرمتی 
به شمار  ما  قهرماِن  ملِت  مقاومِت  و 

می رود.
 

نفوس ِ  کاهِش   زیاد«،  »سرعت   -
باستانی  خطهء  این  صدیق ِ  فرزندان ِ 

را به همراه دارد.
 

همچون  ایمنی«،  کمربند  »بستن   -
از  دفاع  راه  در  همت  کمِر  بستن 
نوامیس ملی کشور، از ارزش حیاتی 

برخوردار است.
 

نکردن   ترافیک  کوب  و  »لت   -
اوج  عام،  محضر  در  بیچاره« 
فداکاری و جانبازی و ازخودگذری 
عالیهء  مقامات  باوجدان ِ  محافظان ِ 

دولتی را به نمایش می گذارد!
 

چپ«،  دسِت  از  »سبقت گرفتن   -
از ارزش های  شما را در مسیر دفاع 
قرار  ما  دیانت شعار  ملِت  راستین 

می دهد.
 

کنار  از  عبور  هنگام  »هارن کردن   -
رسوم  به  پشت کردن  شفاخانه ها«، 
 ۴999 تاریِخ  پسندیدهء  عنعنات  و 

سالهء ماست. 
 

اوج  پیاده روها«،  از  »استفاده   -
افغانی  شعور  عمق  و  ملی  بیداری 

شما را به تصویر می کشد.
 

قواعد  رعایت  با  بیایید  پس 
افغانستان  دیگر  بار  یک  ترافیکی، 
مبدل  امپراطوری ها  گورستاِن  به  را 

بسازیم.

تصدیملیبس

در همین حال مسووالن این اداره، پایین بودن معاشات 
کارکنان این اداره را یکی از عوامل دیگر توقف ماندن 
ملی بس ها دانسته و می گویند که ۲۲۶ عراده ملی بس، 

به دلیل نداشتن راننده نیز توقف کرده اند. رییس تصدی 
ملی بس می گوید که معاش ماهانه  یک راننده در این تصدی 
۳۰۰۰ افغانی است و کم تر راننده ها حاضر می شوند با این 

مقدار معاش از ۸ صبح الی ۸ شام کار کنند.

درتصرفآهنپارهها

شعارهایترافیکیملی

مختاروفایی
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جریان  بارسلون  در  که  امسال  موبایل  جهانی  کنگره  در 
موبایل،  تلیفون  و  انترنت  صنعت  صاحبان  دارد، 
زمینه  این  در  را  خود  اختراعات  و  یافته ها  جدیدترین 
که  کنفرانس  این  در  گذاشته  اند.  عموم  دید  معرض  به 
اپل،  مانند  شرکت هایی  است،  شده  آغاز  دوشنبه  روز  از 

سامسونگ و بلک بری حضور دارند. 
امسال، حضور  موبایل  ویژگی های سالن صنعت  از  یکی 
که متصل بودن افراد  پررنگ دستگاه های همراهی است 

به انترنت را امکان پذیر می   کند.
»طی  می گوید:  کنگره  این  در  حاضر  کارشناس  یک 
وسایل  طریق  از  انترنت  به  اتصال  شاهد  اخیر  سال های 
چند  به  همراه  تلیفون  تکنالوژی  دنیای  هستیم.  مختلف 

به طور  آنچه  اما  دارد  تعلق  بزرگ  شرکت 
مرا جلب می کند، اشتیاق  ویژه ای توجه 
تکنالوژی  ها  این  به  مصرف کننده 
می باشد. تلیفون های هوشمندی را دیدم 
اما  کرده اند  معرفی  شرکت ها  این  که 
به  کمی  تکنالوژی  می گذرد  سال  هرچه 
این تلیفون ها نسبت به نمونه های قبلی تر 
مدل های  همین  که  چرا  می شود  اضافه 

کنترل مرزهایش، روز  در پی تدابیر جدید مقدونیه برای 
یونان  شمال  در  پناهجو  هزاران  بر  راه  3حوت  دوشنبه 
پناهجو  هزار  پنج  به  نزدیک  رویترز،  به گزارش  شد.  بسته 
سازمان های  و  کرده اند  تجمع  یونان  شمال  مکان  دو  در 
که  پناهجوی دیگر خواسته اند  از چهار هزار  بشردوستانه 
به سمت شمال یونان حرکت نکنند تا از این طریق مانع 

از ازدحام جمعیت شوند.
تا  می شود  استفاده  پناهجو  هزاران  سوی  از  بالکان  مسیر 
کشورها  که  زمانی  از  اما  برسانند  اروپا  شمال  به  را  خود 
نمی آیند  جنگی  مناطق  از  که  را  کسانی  کرده اند  اعالم 
از  بیش  پناهجویان  برای  مسیر  این  پذیرفت،  نخواهند 
از حلب  که می گفت  پیش دشوار می شود. یک پناهجو 
گذرنامه نداشته پلیس  گفت به دلیل آن که  آمده به رویترز 
او  کند.  عبور  مرز  از  است  نداده  اجازه  او  به  مقدونیه 

کنون پیشرفته هستند.« حاضر هم خیلی نسبت به زمان ا
کربرگ، بنیان گذار فیسبوک نیز یکی از حاضران  مارک زا
به  فیسبوک  مالک  بود.  موبایل  جهانی  کنفرانس  در 
گفت:»غیرقابل  کرد و  اهمیت انترنت در دنیای امروز اشاره 
باور است، ما در سال ۲۰۱۶ هستیم اما هنوز چهار میلیارد 

نفر از مردم در دنیا امکان دسترسی به انترنت را ندارند.«
کنگره جهانی موبایل فرصتی برای صاحبان صنایع تلیفون 
بتوانند  تا  است  آن  به  وابسته  تکنالوژی های  و  مبایل 
کنند.  عرضه  مصرف کنندگان  به  را  جدید  مدل های 
»پی  مانند  بین المللی  مالی  موسسات  و  مهم  بانک های 
بانک  زمینه  در  که  پیشرفت هایی  معرفی  برای  نیز  بل« 

همراه داشته اند، در این سالن بین المللی حضور دارند.

گفت همه چیز خود را در جنگ از دست داده و سند و 
پاسپورتی با خود ندارد.

وارد  آن جا  از  بیشتر  پناهجویان  که  نقاطی  در  مقدونیه 
کشور می شوند دو ردیف دیوار از سیم در طول  ک این  خا
کنند.  از آن عبور  نتوانند  پناهجویان  تا  کشیده است  مرز 
یانیس موزاالس، وزیر مهاجرت یونان از تدابیر همسایگان 
کشور برای جلوگیری از ورود پناهجویان انتقاد و آن ها  این 

کرد. را متهم به فرار از مسوولیت 
کیا و جمهوری چک،  گفت لهستان، مجارستان، سلوا او 
گروه »وایسگراد«  به  اروپای مرکزی، معروف  کشور  چهار 
)یا ویشه گراد( نه تنها از هیچ پناهجویی استقبال نمی کنند 
و  نمی کنند  ارسال  پتو هم  یا  آن ها چادر  برای  بلکه حتی 
نهاد  »فرونتکس«،  تقویت  برای  هم  پولیس  مامور  یک 

نظارت بر مرزهای اروپا، نمی فرستند.

کرد کار  وع به  کنگره جهانی موبایل شر

ز یونان- مقدونیه متوقف اند هزاران پناهجو در مر
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فراخوان اتحادیه نویسندگان افغانستان
کنگره بزرگداشت استاد حیدری وجودی

صلح و صفا ویـــاوري مهر و وفــاي حیدري
کس برادري در همه جا شعار ماست با همه 

کارنامه درخشان ادبی استاد  گان افغانستان، در نظر دارد تا برای تجلیل از شخصیت و  اتحادیه نویسنده 
ادبیات  گستره  بزرگترین شاعران  از  یکی  و  کابل  ادبی  بزرگ مکتب  پرچمدار  آخرین  حیدری وجودی، 
کابل  گردانش، در  با حضور خود استاد و عالقه مندان و شا را  بزرگداشتی  کنگره  افغانستان،  صوفیانه در 

کند. برگزار 

بی تردید، تجلیل از استاد حیدری وجودی، تجلیل از اخالق ، ادبیات عرفانی وشیوه زندگی آزادانه است. 
گان، دعوت می شود تا مقاالت خویش را درباره استاد ،  به این خاطر از همه شاعران، محققان و نویسنده 
به استادوجودی  از جانبی شعرهای تقدیم شده  و  کابل  کارنامه ادبی اش ،همچنین شناسایی مکتب ادبی 
گان  تاریخ بیست ماه حوت سال جاری به آدرس اتحادیه نویسنده  تا  را،  بزرگمرد  یا تضمین غزل های این 
افغانستان، واقع در سرک شورا، همچنین به دفاتر انجمن جهانی قلم، موسسه ادبی دردری،انجمن ناظم هروی 
 reza@simorg.co.uk  :گان بلخ، انجمن دریاچه در تخار، یا به آدرس انترنتی در هرات، انجمن نویسنده 
کنگره  کدام از زمینه های یاد شده ، لوح تقدیر و جوایزی ارزشمند در پایان  ارسال نمایند. به آثار برتر در هر 

اهداء خواهد شد.

دعوت به داوطلبی باز

ریاست ح م سالنگ ها وزارت فواید عامه به تعداد )32(قلم مواد اعاشوی ضرورت 
دارد.

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه 
ک نموده آفرهای سربسته خویش را  داوطلبی باز داخلی )32( قلم مواد اعاشوی اشترا
که در مقابل پرداخت مبلغ )1000(افغانی پول غیرقابل  مطابق شرط نامه به لسان دری 
نشر  تاریخ  از  بعد  تدارکات عامه  و طرزالعمل  قانون  به دست می آورند طبق  برگشت 
اعالن الی مدت )21(یوم ارایه نمایید وصول شرط نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ده 
که آخرین معیاد ضرب االجل تسلیمی آفرها می باشد صورت میگیرد  بجه قبل از ظهر 
گرنتی  آفرهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود تضمین آفر مبلغ )1200000( افغانی 

بانکی و یا پول نقد اخذ می گردد.
کاری و سرمایه می باشد. شرایط اهلیت داشتن جواز تجربه 

ریاست  قراردادها  آمریت  پرزه جات  و  اجناس  داوطلبی  عمومی  مدیریت  آدرس 
ک دوم منزل دوم. تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکرویان اول بال
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Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the Support to IARCSC on 
finalization of F-PAR project documents and initiating PPU for F-PAR to submit their expression of 
interest letter to participate in the bidding process. 

Objective: 
 
The main objective is to support IARCSC to “Establish the F-PAR Project Management Unit and Initiate 
the Implementation”.  

Expected Outcome: 

 Finalize the Project Documents including the 5 Year Implementation Plan and the Budget of the 
F-PAR Project.   

 Develop an Action for the Project’s PMU Set Up for the course of the Project. 
 Support the Implementation Initiation of the Project based on the Implementation Plan especially 

Year 1. 
 Define the Work Processes for Simplification and System Development Targets of Year 1. 
 Capacity Building on-the-job for IARCSC/CSMD relevant government staff 

Qualifications required 
This assignment requires committed and qualified national and international consultants with insight 
knowledge of international best practices and experiences in the field of project 
management/development, public admiration and civil service reform and Working Experience within 
Afghan Ministries is needed. 
 Therefore the experts should fulfill the following requirements: 

Consultancy firm:  

A team with  

- At least ten (10) years of work experience with civil service reforms (5 years for national). Relevant 
work experience in Afghanistan will be highly preferred. 

- Willingness to travel to Afghanistan for up to four times (one week/month) 
- Knowledge of Business simplification processes required. 
- Proven Organizational development skills (3-5 years) 
- Knowledge of Policy Development needed 
- Knowledge of reform processes required 
- Understanding of project development processes and methodologies. 
- Technical skills of programs’ design, analytical and evaluation abilities and problem solving capacity 

 in the context of developing countries. 
- Ability to work effectively with donors and a diverse team 
- Excellent experience and proven network to donor/international community on national level and 

to align with various other national stakeholders  
- Proven Experience with developing national action plan or national priority plans is essential 
- Familiar with Afghan government strategic and country-wide priorities (NPPs,  SMAF, etc.) 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the refer-
ence number (83223199) to tenders-afg@giz.de latest until 29.02.2016.

گـــــــــهی آ
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که درباره فروش سالح در جهان  بر اساس تازه ترین پژوهشی 
منتشر شده، امریکا، روسیه، چین و فرانسه به ترتیب ۳۳، ۲۵، 
۵.۹ و ۵.۶ درصد بازار صادرات اسلحه در جهان را در اختیار 
دارند. موسسه بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم روز 
که  گزارش خود نوشت  دوشنبه، 3 حوت با انتشار تازه ترین 
گروه های صنعتی سازنده سالح در امریکا طی سال های اخیر 
دامنه نفوذ خود را در جهان افزایش داده اند، این در حالی 
که شرکت های اروپایی سازنده سالح با روند نزولی در  است 

زمینه فروش محصوالت خود مواجه اند.
شامل  را   2015 تا   2011 سال  پنج  زمانی  بازه  که  گزارش  این 
امریکا نسبت  که صادرات اسلحه  می شود، نشان می دهد 
به مدت مشابه قبلی )2006 تا 2010( چهار درصد رشد داشته 
کشور  گذشته به 96  که امریکا در پنج سال  است. به طوری 
جهان اسلحه فروخته از جمله فروش 611 هواپیمای جنگی 

کشور جهان.  F-35 به 9 
که یک چهارم بازار اسلحه  پس از امریکا، روسیه قرار دارد 

جهان را در اختیار خود دارد. روسیه علی رغم تحریم های 
به   2015 و   2014 سالهای  در  غربی  کشورهای  المللی  بین 
به  امریکایی ها  از  بیشتر  که  توانست  اوکراین  بحران  خاطر 
هند، به عنوان بزرگ ترین وارد کننده سالح در جهان، اسلحه 

بفروشد.
بزرگ  کشور  دو  توانست  گذشته  سال  پنج  در  نیز  چین 
صادرکننده اسلحه در اروپا، یعنی فرانسه و آلمان را پشت سر 
کشورهای آسیایی  گسترده اسلحه به  بگذارد و با صادرات 
را در فهرست  برمه، مقام سوم  و  کستان، بنگله دیش  پا مثل 
بزرگ ترین  صادرکنندگان اسلحه در جهان به دست آورد. در 
واقع صادرات چین نسبت به مدت مشابه قبلی، دوبرابر شده 

است.
استکهلم  در  صلح  تحقیقات  بین المللی  موسسه  گزارش 
اروپایی  کشورهای  اسلحه  صادرات  سقوط  علت  درباره 
کشورهای  کاهش بودجه دفاعی  که این امر به دلیل  می نویسد 
کساد  که بازار اسلحه را در اروپا نسبتا  متحد اروپایی است 

کرده است.
کشورهای واردکننده اسلحه نیز پس  در فهرست 
میزان  اما  دارد  قرار  سعودی  عربستان  هند،  از 
تقریبا نصف  از سوی عربستان  خرید اسلحه 

هند است.
دیگر  از  نیز  ترکیه  و  عربی  متحده  امارات 
شمار  به  جهان  در  اسلحه  واردکنندگان 
که ایران پس از  می روند. این در حالی است 
وارد  دارد  قصد  بین المللی،  تحریم های  رفع 
کشورهای  از  و  شود  جهان  اسلحه  بازارهای 

کند. سازنده اسلحه به ویژه روسیه خرید 
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با  حوت،   4 سه شنبه  روز  سوریه،  خارجه  امور  وزارت 
سوریه  عربی  »جمهوری  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  انتشار 
بیانیه  این  حال  این  با  می پذیرد«.  را  خصومت ها  پایان 
علیه  نظامی  عملیات  به  سوریه  رژیم  که  کرده  اضافه 
گروه های  دیگر  و  نصرت  جبهه  داعش،  »تروریسم  آنچه 
امورخارجه  وزارت  می دهد.  ادامه  خوانده  تروریستی« 
دولت سوریه هم چنین از آمادگی این دولت برای همکاری 
مورد  مسلح  گروه های  و  مناطق  تعیین  زمینه  در  روسیه  با 

توافق در طرح آتش بس امریکا و روسیه خبر داد.
که خبرگزاری  انتشار این بیانیه رژیم سوریه درحالی است 
از شورشیان و غیرنظامیان سوریه  از دمشق به نقل  فرانسه 
و  سوریه  رژیم  نیت  حسن  به  نسبت  آنان  که  نوشت 
بس  آتش  به  عمل  برای  رژیم  این  متحدان  هم چنین 

مشکوک هستند.
گذشته امریکا و روسیه با انتشار بیانیه ای مشترک از  شب 
برقراری آتش بس در سوریه  برای  نهایی شدن طرح خود 
آتش بس  که  است  قرار  طرح،  این  اساس  بر  دادند.  خبر 
در سوریه از اولین ساعت روز شنبه ۲۷ فبروری آغاز شود.

که  شد  صادر  آن  از  پس  روسیه  و  امریکا  مشترک  بیانیه 
بر  پوتین  والدیمیر  با  تلیفونی  گفتگوی  در  اوباما  بارک 
رنج  به  دادن  پایان  برای  آتش بس  این  رعایت  ضرورت 

کرد. کید  مردم سوریه تا
کشورش  که  گفتگو اطمینان داد  هم چنین پوتین نیز در این 
اقدامات الزم را برای پایان دادن به دشمنی ها میان دولت 
سوریه و مخالفانش انجام می دهد و امیدوار است امریکا 

کند. نیز در همین زمینه تالش 
گروه های  شامل  کرات،  مذا عالی  کمیته  دیگر،  سوی  از 
که  نوشت  بیانیه ای  انتشار  با  سوریه،  دولت  مخالف 

قطع نامه  مفاد  که  آن  شرط  به  می کند  قبول  را  آتش بس 
به  گذشته  دسامبر  در  که  متحد  ملل  سازمان   ۲۲۵۴
تصویب رسید رعایت شود؛ به ویژه مفادی از این قطع نامه 
انسان  کمک های  رساندن  و  غیرنظامیان  به  که دسترسی 
را  سوریه  رژیم  سوی  از  شده  محاصره  مناطق  به  دوستانه 

تسهیل می کند.
که ۴۴  موتر  خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه خبر داد 
سازمان  سوی  از  که  انسان دوستانه  کمک های  حاوی 
ملل متحد و صلیب سرخ تدارک دیده شده بودند، وارد 
که از سوی ارتش سوریه  معضمیه در حومه دمشق شدند 

گرفته شده است. در محاصره قرار 

وسیه و امریکا در مورد آتش بس ح ر موافقت سوریه با طر ونق اسلحه در جهان انتشار یافت آمارهای جدید از بازار پر ر
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