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جنگاما با چه کسی؟
هفت سر

و هفت سودا

کتر نجیب  کمیت دا وضعیت شبیه سال آخر حا
است. در آن زمان هم اعضای بلندپایه  حزب 
کدام فریکسیون های خود را داشتند  کم هر  حا
و چیزی به عنوان اهداف مشترک از میان رفته 
که حکومت  بود. همین اختالف ها سبب شد 
حکومت  شود.  منفجر  درون  از  نجیب  کتر  دا
و  دارد  خوش شانسی  یک  فقط  ملی  وحدت 
است.  افغانستان  در  ناتو  محدود  حضور  آن 
نیروهای  محدود  شمار  نتوانست  نجیب 
شوروی پس از خروج این نیروها در افغانستان 
ناتو حاال هم  کشورهای عضو  اما  را نگهدارد. 
و  نظامی  دارند  محدود  حضور  افغانستان  در 

کرده اند.  از سقوط نظامی  و امنیتی جلوگیری 
از  جلوگیری  توان  ناتو  که  است  این  واقعیت 

»سقوط سیاسی« را ندارد.
صفحه 5
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« دسولې له پاره دکارموندنې ملي پروګرام »  زمونږبیوزلو خلکو ته ، که په کلیو کې دي او که په ښارونو کې یو زیری دی ، ځکه نوموړی پروګرام دهیواد په ۳۴والیتونو کې یو شان اقتصادی او پراختیایي خدمتونه 
په تدریج سره تطبیق او عملي کوي .

دې ملي پروګرام ، څرنګه چې له نوم نه یې ښکاري، زمونږسلګونوهیوادلو ته په عامه توګه لوستي کسانو، بزګرانو اوکلیوالو ته دکارزمینه برابروي .دکلیو دبیارغونې اوپراختیا وزارت، دملي پیوستون پروګرام دساتنې 
اوڅارنې دپروژې په تطبیق چې ددې ملي پروګرام تر سیوري الندې عملي کیږي هغه پروژې چې په نسبي توګه ویجاړې شوي دي ، بیاځلې ترمیم اورغول کیږي ، کومې پروژې چې فعالیت نه لري بیاځلې په فعالیت 
پیل کوي اوکومې نیمه فعالې پروژی چې موجودې دي ،  بشپړفعالیت ته رسیږي. داټول کارونه دکلیوالودکرنیزواواقتصادي تولیداتو په زیاتوالي کېرغنده رول لوبوي اوسربیره پردې هیوادلوته دکاردرامینځته کیدو 

المل کیږي.
دافغانستان داسالمي جمهوري دولت ولس مشر جاللتمآب محمد اشرف غني ددې ملي پروګرام داعالم په ورځ داسی وویل: 

"... مونږ غواړودبڼونو اوکرنیزوحاصالتودزیاتوالي او دکرنیزاوبورسولو دسیستم د ښه والي له پاره دهیواد بزګرانو سره مالي مرسته وکړو . د سولې له پاره دکارموندنې ملي پروګرام موخه داده چې بزګرانو ته پیسې 
ورکړل شي څو دهغو په وسیله دکرنې، بڼوالۍ او اوبو رسولو د ښه والي له پاره کاروکړیاو پدې ترتیب یې هم حاصالت زیات شي اوهم په کلیو کې کاري فرصتونه برابر شي...."

د سولې له پاره دکارموندنې ملي پروګرام په دریو پړاوونوکې تطبیق اوعملي کیږي، څرنګه چې دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزیرښاغلي انجنیر نصیر احمد دراني پدی اړه داسی وویل: 
"... دکلیودبیارغونې او پراختیا وزارت دکارموندنې اوږد مهالې اولڼد مهالې برنامې تر الس الندې نیولي دي چې په تطبیق سره به یې دټولګټو پروژو دساتنې تر څنګ ، دکاررامینځته کیدل او دکلیوالي اقتصاد غښتلي 
کیدل ددغو پروژو یو له مهمو او بنسټیزو اهدافو څخه شمیرل کیږي . ددې ملي پروګرام په لومړي پړاو کې دننګرهار، کنړ، لغمان،بغالن، کندز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فراه والیتونه تر 

پوښښ الندې راځي چې ددې پړاو په تطبیق سره به خلکو ته (۵،۲۵) میلیون کارې ورځې مینځته راشي ......"
دسولې له پاره دکارموندنې ملي پروګرام دتطبیق کار اوس عمآل پیل شویدی او په عملي کیدو سره یېورځ ترورځې زمونږ کلیوال خپلې روښانه راتلونکې باندې ډاډمن کیږي او په پورهمینې سره پکې برخه اخلي.

دیادونې وړده چې دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزارت دملي پیوستون پروګرام تر اوسه ، شاوخوا ۸۴۷۲۸ټولګټې بنسټیزې پروژې په عمل کې تطبیق او ګټی اخستنی ته سپارلي دي . ښکاره ده چې د۱۳ نه زیاتو کلونو په 
تیریدو سره دا پروژې په نسبې توګه استهالک شویدي چې ساتنې څارنې او بیارغونې ته اړټیا لري. ددې بنسټیزو پروژودساتنې او څارنې برخه دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت دملي پیوستون پروګرام پرمخ بیایي 
. له همدې امله دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزیر، ښاغلي انجنیرنصیر احمد دراني پدې وروستیو کې دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت دملي پیوستون پروګرام دساتنې اوڅارنې دنغدي وجهې(MCG) پروګرام 

لومړی پړاو په څواړونډووالیتونوکې په رسمي توګه پرانست چې دغه بهیر به په راتلونکي کې هم دوام ولري .
په دې ترتیب دملي یووالي حکومت « دسولی له پاره دکارموندنې ملي پروګرام » په رامینځته کولو اودعمل په ساحه کې دهغه په تطبیقیدوسره یې په رښتیا هم دټولڼی بیوزلواو محرومو خلکو ته جدي پاملرنه کړیده 
او لدېالرې یې دهیواد دبیوزلو خلکو په ژوند کې دمثبت بدلون اودهغوی داقتصادي بنسټ په غښتلي کیدو کې مثبت ګامونه پورته کړیدي. دسولې لپاره دکارموندنې ملي پروګرام ، دخلکو داقتصادي ودې په تیره 
بیا کلیوالو ته دروښانه راتلونکي زیری ورکویاو دپاک خدای په مرسته ډیر ژربه په هیواد کې بیوزلي اوبیکاري ترزیاته حده کمه شي اودهیواد دپرمختګ اوترقۍ زمینه ورځ ترورځی پراخوالی ومومي .ددېملي 
پروګرام په تطبیق سره دکلیو او بانډو یوشمیربیوزلو او زیانمنو خلکو ته چېبوختیا او مناسب کارته دنه الس رسي له امله ، د هیواد پریښودوته اړ وو، لدې وروسته به له پخوا نه زیات په خپلو کلیو کې دخپل ژوند دوام 
ته هیله مند شیاو دخپل بشري قوت په کارولو سره به دخپلو کلیو پراختیایي چارې اوهم اقتصادي بنسټ غښتلی کړیاودپروژو په ساتنې څارنې او دهغوی د دوام په الره کې خپله وګړنیز ملي ونډه واخلي. په رښتیا هم 
چې دحاللې روزۍ السته راوړل او کار ته الس رسی ددېالمل کیږي څو خلک خپلې راتلونکې نه ډاډ ترالسه کړیاوهیواد ته دخدمت له الرې هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره خپل انسانیاومعنوي قوت ، په کارواچوي .

ول ACKUهیواد والو ته دکاري فرصتونو برابر



زنگ اول


کرد  اعالم  ریاست جمهوری  دوم  معاونت  دفتر  دیروز 
کار  به  زودی  به  جدید  ترکیب  با  گزینش  کمیته  که 
معاون  دفتر  نشانی  از  که  اعالمیه ای  در  می کند.  شروع 
که  است  آمده  رسیده،  رسانه ها  به  ریاست جمهوری  دوم 
اصالحات در نظام انتخاباتی، مواردی چون تشکیل دادگاه 
را  نظام رای دهی و اصالح حوزه ها  تغییر  انتخاباتی،  ویژه 
در بر نمی گیرد و در این موارد باید پارلمان آینده تصمیم 

بگیرد. 
روشن است که جناح ریاست اجرایی در حکومت وحدت 
ملی، با اصالحات موردی در نظام انتخاباتی موافق نیست. 
احتمال این وجود دارد که اختالف نظرهای سران حکومت 
وحدت ملی در مورد نحوه اصالح نظام انتخاباتی، بیشتر از 

این عمیق شود. 
از اعالمیه  دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری برمی آید که 
حداقل جناح ارگ در حکومت وحدت ملی، اراده ای برای 
برگزاری انتخابات ندارد. به همین دلیل به آتش اختالف ها 
هیزم می ریزد تا جناح ریاست اجرایی را عصبانی کند و به 
این ترتیب گره سردرگم ایجاد شود. ریاست اجرایی هم 
ظاهرا نتوانست ریاست جمهوری را به اصالح بنیادی نظام 
انتخاباتی قانع کند. اعالم نتیجه انتخابات 2014 هم بدون 

اشاره  ارگ صورت نگرفته است. 
سران حکومت وحدت ملی در مورد اصالح نظام انتخاباتی 
پیش از احراز قدرت سیاسی به مردم افغانستان تعهد داده 
بودند. هر دو رهبر حکومت وحدت ملی هم چنان وعده 
کردند که به زودترین فرصت طرح تعدیل قانون اساسی 
مداقه  غرض  لویه جرگه  به  را  طرح  این  و  می نویسند  را 

پیشکش می کنند.
کلید  انتخاباتی  نظام  اصالح  هنوز  و  گذشت  ماه   16 اما 
نشد و هم چنان  توزیع  الکترونیک  نخورد. شناس نامه های 
سران  نشد.  تشکیل  اساسی  قانون  تعدیل  برای  کمیسیونی 
برای اصالح  نوشتن طرحی  برای  را  حکومت کمیسیونی 
را  کارش  کمیسیون  این  دادند.  تشکیل  انتخاباتی  نظام 
ملی  وحدت  حکومت  که  بزرگواری  دو  هر  کرد.  تمام 
را رهبری می کنند، کلیات طرح اصالح نظام انتخاباتی را 
تایید کردند. بعد هر دو بزرگوار کمیته گزینش را تشکیل 

دادند. 
بعد  پارلمان رد کرد و  تقنینی رییس جمهور را  اما فرامین 
خنثا  برای  ارگ  که  می رسد  به نظر  شد.  متوقف  همه چیز 
انتخاباتی،  نظام  اصالح  مورد  در  جهانی  فشارهای  کردن 
اخیر جناح  موضع  ولی  داد  تن  تشکیل کمیته گزینش  به 
در  صرف  جناح  این  که  می دهد  نشان  ریاست جمهوری 
اجرایی است و  با ریاست  تنش  افزایش  و  پی وقت کشی 

برگزاری انتخابات را در آجندا ندارد. 
در  سیاسی«  »سقوط  بر  مبنی  گمانه زنی های  وضعیت  این 
حکومت  سران  می سازد.  واقعیت  به  قرین  را  افغانستان 
وحدت ملی تا حال در مورد نحوه اصالح نظام انتخاباتی 
روی  نمی توانند  رهبر  دو  هر  وقتی  نرسیده اند.  توافق  به 
توافق کنند، چگونه می توان  انتخاباتی  نظام  نحوه اصالح 
باور کرد که شارید گی سیاسی در حکومت وحدت ملی 
حکومت  رهبران  از  یکی  سخنگوی  است.  نیفتاده  اتفاق 
وحدت ملی در صفحه  فیسبوکش به نحوی هشدار داده 
است که هواداران شان به خیابان می ریزند. مردم از سران 
حکومت وحدت ملی انتظار بزرگ داشتند. انتظار می رفت 
که داکتر عبداهلل با آن همه تجربه سیاسی و داکتر غنی با 
آن همه سابقه تحصیلی و کار تخصصی، خیلی هماهنگ 
پیش بروند، برای حکومت وحدت ملی خط مشی واحد 
و منافع مشترک تعریف کنند و سندی را که خود پیش از 
تحویل گیری قدرت امضا کرده اند، تطبیق کنند. اما دیده 
می شود که جناح ها در پی زمین گیر کردن هم دیگر هستند 
و اصالحات اصال برای سران حکومت وحدت ملی ارزش 
ندارد. اما سران حکومت وحدت ملی باید بدانند که اگر 
به اصالحات سیاسی بهایی ندهند، کشور را دچار بحران 

مضاعف می سازند.

اراده ای به برگزاری انتخابات 
وجود ندارد
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بازار روسیه عالقمند میوه خشک و تازه افغانستان 

اطمینان بریتانیا به ادامه کمک به افغانستان

شورای موقت طبی آغاز به کار کرد

صد دختر در پی ترویج 
فرهنگ مطالعه

کمک نقدی به بیش از نود 
خانواده متضرر

و  تجارت  اتاق  کابل:  8صبح، 
صنایع افغانستان می گوید بازارهای 
کاالهای  خریداری  برای  روسی 
خشک  و  تازه  میوه  ویژه  به  افغانی 

عالقمندی زیادی دارند.
عامل  رییس  نصرت،  اهلل  عقیق 
در  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق 
تواصل  مشترک  نشست  سومین 
تجارتی افغان ـ روس 11 حوت در 
کابل گفت با توجه با شرایط کشور 
تجارتی  روابط  اخیر  های  سال  در 
بین دو کشور رو به رشد بوده است.
افغانستان می  اتاق تجارت و صنایع 
گوید در سال گذشته افغانستان 258 
ساختمانی،  بخش  در  دالر  میلیون 
در  واین  داشته   واردات  روسیه  از 
حالی است که صادرات افغانستان به 
تازه  میوه خشک،  بخش  در  روسیه 
بوده  دالر  میلیون  و گیاهان طبی 21 

است.  
گفت  چنان  هم  نصرت  اهلل  عقیق 
افغانستان  تجارت  میزان  هرچند 
میلیون   280 حدود  در  روسیه  با 
و  تجارب  به  توجه  با  اما  است  دالر 
رقم،  این  کشور  دو  دیرینه  روابط 
بازار  است.  کافی  نا  و  ناچیز  بسیار 
گذاری  سرمایه  برای  افغانستان  کار 

گس  سایمون  کابل:  8صبح، 
امور  در  بریتانیا  خاص  نماینده 
با  دیداری  در  پاکستان،  و  افغانستان 
کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
نسبت به ادامه کمک های کشورش 

به افغانستان اطمینان داده است.
گفته  دیدار  این  در  گس  آقای 

8صبح، کابل: شورای ملی موقت 
اشتراک  با  دیروز  افغانستان  طبی 
تحصیالت  عامه،  صحت  وزیران 
عالی، عدلیه و کار و امور اجتماعی 
صحی  ریاست های  نمایندگان  و 
ریاست  داخله،  امور  دفاع،  وزارت 
ملی  نهادهای  و  ملی  امنیت  عمومی 
و بین المللی رسما آغاز به کار کرد. 
کابینه  منظوری  از  بعد  شورا  این 
خدمات  تنظیم  منظور  به  حکومت 
مصوونیت  تامین  برای  معیاری  طبی 
بیماران و حمایت داکتران در کشور 
ایجاد گردیده است. این شورا چهل 

»صد  گروه  اعضای  از  شماری  کابل:  8صبح، 
راه اندازی  با  حل«  راه  صد  مشکل،  صد  دختر، 
مزدحم ترین  از  یکی  در  کتاب  خوانی  برنامه 
مطالعه  به  را  مردم  جاده های شهر کابل، خواستند 

تشویق کنند.
گروه »صد دختر، صد مشکل، صد راه حل«، یک 
آن  اعضای  اکثریت  که  است  تاسیس  نو  جریان 

دختران جوان و تحصیل کرده هستند.
می گوید  این گروه،  بنیان گذاران  از  کاکر  خاتمه 
که به ترویج فرهنگ کتاب خوانی در سطح کشور 
تاکنون توجه خاصی صورت نگرفته و اعضای این 
کنار  در  کتاب  مطالعه کردن  با  می خواهند  گروه 
جاده  ها، توجه مردم را به این فرهنگ جلب کنند. 
خانم کاکر گفت: »ما خواستم به تمام کسانی که از 
اینجا عبور و مرور می کنند برای شان ذهنیت بدهیم 
که  کنند  سوال  خود  خرد  خانواده   اعضای  از  تا 

کتاب هم می خوانند یا نه.«
طرح تاسیس گروه »صد دختر، صد مشکل، صد 
ریخته  دختران  مشکالت  حل  منظور  به  راه حل« 
حل  در  پسران  کاکر،  خانم  گفته  به  است.  شده 
مشکالت شان تاجایی دست باز دارند، اما دختران 
مشکالت شان  به  باهمی  کار  بدون  نمی توانند 

رسیدگی کنند.
گروه  این  اعضای  از  حیات  رعنا  همین حال،  در 
افغانستان  در  کتاب خوانی  فرهنگ  که  می گوید 
با کتاب  نابودی است و آنان می خواهند  در حال 
بدهند.  انگیزه  مردم  برای  کنار جاده،  در  خواندن 
متوجه می شوند،  اگر  »تمام کسانی که  وی گفت: 
به خانه رفته و قصه می کنند و در ذهن شان  حتما 
قصه کتاب خواندن تازه می شود. به همین ترتیب ما 

می توانیم فرهنگ کتاب خوانی را مروج بسازیم.«
گوهرشاد  دانشگاه  دانشجویان  از  حیدری  راضیه 
مشکل، صد  دختر، صد  »صد  اعضای گروه  از  و 
کتاب  از  اصلی  هدف  که  می گوید  نیز،  راه حل« 
خواندن در کنار جاده، جلب توجه مردم به مطالعه 
مطالعه  فرهنگ  صورتی که  در  او،  گفته  به  است. 
در میان مردم ترویج یابد، جامعه با تاریکی مواجه 
تاکید کرد که مطالعه  نخواهد شد. خانم حیدری 

راه های مردم باز می کند.
اعضای این گروه می افزایند که آنان تالش دارند 
کشور  از  خارج  به  می خواهند  که  جوانانی  به  تا 
بروند نیز انگیزه بدهند تا این کشور را ترک نکنند.

گروه »صد دختر، صد مشکل، صد راه حل« پیش 
از این نیز برخی از فعالیت های مدنی در شهر کابل 
داشته است. چندی قبل اعضای این گروه هزاران 
روز  »هر  شعار  با  رنگ  سفید  و  آبی  پوقانه  عدد 
صلح« در ده ناحیه شهر کابل به شهروندان این شهر 
از آن صد  این گروه پیش  توزیع کردند. اعضای 
مشکل دوران مکتب را شناسایی و راه های حل آن 

را نیز به وزارت معارف ارایه کرده اند.

8صبح، کابل: وزارت دولت در امور رسیدگی 
به حوادث اعالم کرده که برای نود و دو خانواده 
تخریب  شان  مسکونی  منازل  زلزله  نتیجه  در  که 

شده کمک نقدی صورت گرفته است.
منتشر  وزارت  این  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
دالر   260 تا   150 شامل  که  کمک  این  شده، 
اکتید  موسسه  توسط  می شود،  هرخانواده  به 
حوادث  به  رسیدگی  ریاست  با  هماهنگی  در 
به  نقدی  کمک  این  است.  گرفته  صورت  کابل 
کوت،  میربچه  ولسوالی های  در  که  خانواده هایی 
کابل  و کلکان  قره باغ  گلدره، شکردره،  سبز،  ده 

توزیع شده است.
به حوادث  امور رسیدگی  دفتر وزارت دولت در 
می افزاید که سه روز پیش نیز برای بیش از چهل 
خانواده متضرر ناشی از زلزله های اخیر در نواحی 

مختلف شهر کابل کمک نقدی شده است.

روسیه کامال مساعد است. 
اتاق  خان جان الکوزی، معاون اول 
گفت  افغانستان  وصنایع  تجارت 
دشوار  بسیار  شرایط  از  :»افغانستان 
خوب  حاضر  حال  ودر  کرده  گذر 
به  روسیه  تجارتی  شریک  ترین 
میوه  به  شمار می رود. فعال روسیه  
دلیل  به  افغانستان  خشک  و  تازه 
کرده،  پیدا  اروپا  با  که  مشکالتی 

ضرورت بسیار دارد.«
می  افغانستان  گفت  چنان  هم  وی 
میلیون تن  نیم  از  بیشتر  تواند ساالنه 
تن  هزار  شش  از  بیشتر  و  تازه  میوه 
تهیه  روسیه  برای  را  خشک  میوه 

کند.
اتاق  نماینده  شیگاپوف،  رینات 
این  در  روسیه  صنایع  و  تجارت 

به کمک ها  بریتانیا  دولت  که  است 
مختلف  بخش های  در  افغانستان  به 
اشرف غنی  همچنین  می دهد.  ادامه 
به  بریتانیا  دولت  کمک های  از 
این  سهم گیری  ویژه  به  افغانستان 
قاطع  حمایت  ماموریت  در  کشور 
ابراز قدردانی کرده می گوید که این 

و دو عضو دارد.
عضو  چهل  از  بیش  که  شورا  این 
دارد، در آن نمایندگانی از نهادهای 
مختلف دولتی و غیردولتی عضویت 

دارند.
صحت  وزیر  فیروز  فیروزالدین 
را  شورا  این  ایجاد  از  هدف  عامه، 
اعتماد  جلب  و  مصوونیت  تامین 
بین بیمار و داکتر، بلندبردن ظرفیت 
کنندگان  عرضه  خدماتی  و  کاری 
اعتبار  بردن  بلند  صحی،  خدمات 
سطح  در  داخلی  داکتران  کاری 
خدمات  معیاری سازی  و  منطقه 

در  دو کشور  جایگاه  نشست گفت 
و  معیین  باید  دیگر  یک  با  تجارت 
مشخص شود. به گفته وی برخی از 
مسایل  این  که  دارند  وجود  مسایل 
افغانستان  تجارت  های  اتاق  با  باید 

در میان گذاشته شده و حل شود. 
روسیه  تجارت  اتاق  نماینده  این    
بانکی  روندهای  در  تسهیل  خواهان 
و ترانسپورت تجارتی بین تاجران دو 

کشور شد.
ادامه  روز  سه  که  نشست  این  در 
بزرگ  شرکت  سی  یافت  خواهد 
به  مختلف  های  بخش  در  روسی 
تواصل  درزمینه  و  اند  آمده  کابل 
گفتگو  کشور  دو  بین  تجارتی 

خواهند کرد. 

همکاری ها برای تقویت و گسترش 
بوده  ارزنده  کشور  دو  میان  روابط 

است.
رییس جمهور غنی و سایمون گس 
برگزاری  مورد  در  دیدارشان  در 
و  بروکسل  بین المللی  نشست های 
وارسا که قرار است در اواسط سال 
افغانستان  باره  در  میالدی  جاری 
است.  نیز بحث کرده  برگزار شود، 
افغانستان  موضوع  نشست ها  این  در 
بین المللی  کمک های  جلب  برای 
به  نظامی  و  ملکی  عرصه های  در 
و  امنیتی  قوای  تقویت  خصوص 
با تروریزم در منطقه  دفاعی، مبارزه 
آجندا  صدر  در  اقتصادی  توسعه  و 

قرار خواهد داشت.

در  طبی  خصوصی  انستیتوت های 
کشور عنوان کرد. 

آقای فیروز گفت: »با در نظرداشت 
نیازهای جامعه  بین المللی و  تجارب 
جامعه  در  شورا  این  ایجاد  افغانی، 
تالش های  محصول  افغانستان  طبی 
و  دولتی  ذیربط  ادارات  مشترک 
تا  که  می رود  شمار  به  غیردولتی 
یک سال آینده بگونه موقت و بعدا 
به صورت دایمی و مستقالنه فعالیت 

خواهد کرد.« 
وزیر  مهمند  فریده  هم چنین 
شورا  این  ایجاد  عالی،  تحصیالت 
بردن  بلند  در  ضرورت  یک  را 
داکتران،  مسلکی  و  تحصیلی  سطح 
انستیتوت های طبی و بهبود خدمات 

مراکز صحی عنوان کرد.
با  نیز،  عدلیه  وزیر  انور  عبدالبصیر 
آغاز به کار این شورا نسبت به بهبود 
کشور  در  صحی  خدمات  کیفیت 
سفر  برای  افغان   بیماران  نیاز  رفع  و 
و  تداوی  منظور  به  کشور  از  بیرون 
در  موثر  صحی  خدمات  دریافت 

داخل کشور ابراز امیدواری کرد.

ACKU
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ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  کتر  دا
کابل  گردهمایی فرماندهان پولیس در  گذشته در  روز 
امور  در  مداخله  از  سیاستمداران  است  بهتر  که  گفت  
این  اجرایی  رییس  منظور  کنند.  خود داری  پولیس 

کتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت  دا
کسی که به یک مقامی دست یافت،  که هر  ملی، می گوید 

که این مقام برایش یک امتیاز است. کند  نباید تصور 
ملی  کنفرانس  آغاز  در  سه شنبه  روز  که  عبداهلل  آقای 
مشوره، تفاهم و همکاری مردم و پولیس سخن می گفت، 
امور داخله و  رفتار مقام های وزارت  که چگونگی  افزود 
نیروهای پولیس، در جلب توجه و همکاری  فرماندهان 
کشور  امنیت  تامین  هم چنین  و  امنیتی  نیروهای  با  مردم 

تاثیر مستقیم دارد. 
امور داخله به همکاری  که توسط وزارت  کنفرانس  این 
اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان به منظور 
شده  برگزار  پولیس  نیروهای  و  مردم  میان  روابط  بهبود 
کنفرانس  این  در  دارد.  ادامه  نیز  چهارشنبه  روز  است، 
صدها تن از مسووالن محلی، نیروهای پولیس و متنفذین 

قومی شرکت دارند.
کتر عبداهلل به بهبود رفتار و عملکرد مقام ها و مسووالن  دا
گفت  کرده  کید  تا پولیس  نیروهای  و  امور داخله  وزارت 
که بدون همکاری مردم با نیروهای امنیتی، امنیت تامین 
امنیتی  »به مسووالن  افزود:  اجرایی  رییس  نخواهد شد. 
که شما وظیفه و مقام را یک امتیاز  خطاب من این است 
مسوولیت  ادای  یک  را  وظیفه  نکنید.  تلقی  شخصی 
گر خود را به همین  در برابر خدا، مردم و قانون بدانید. ا
نمونه  شما  زندگی  ترتیب  همین  به  و  کردید  عیار  ترتیب 
و  را دیدند  این  و مردم  بود  امنیتی  نیروهای  سالم زندگی 
کار فهمی و وظیفه شناسی تان  از اخالق، روش مسلکی، 
اعتماد  شما  باالی  بعد  کردند  پیدا  را  اطمینان  این  گر  ا

می کنند.«
کمبود  که بیشتر والیات با  گفت  رییس اجرایی هم چنین 

از  حتا  و  دارند  شهروندان  دیگر  شبیه  رای  دادن  حق 
تبلیغ به نفع یک نامزد نیز منع شده اند. آنان حتا حق 
نیز ندارند. در همین  را  حضور در یک حزب سیاسی 
راستا سیاستمداران نیز حق هیچ گونه مداخله ای را در 
گمان می رود  کشور ندارند. اما  عملکرد نیروی نظامی 
تا شانه در فعالیت  افغانستان دست سیاستمداران  در 
مورد  در  زیادی  مشخص  موارد  است.  دخیل  پولیس 
به طور  پولیس  فعالیت های  در  سیاست  اهل  مداخله 

مستند وجود دارد. 
بود  گفته  کشور  قبلی  داخله  وزیر  پتنگ  باری مجتبی 
از سوی وکالی مجلس در  که چهارده هزار درخواست 
که حتا تا درخواست امر تکسی نیز در میان  نزد او است 
این خواسته ها وجود دارد. از سوی دیگر بار ها رسانه ها 
فرماندهان  با نفوذ ،  افراد  پارلمان ،  وکالی  مداخله  از 
کین بلند رتبه دولتی در عرصه تعیین  جهادی و حتا ارا

فرماندهان امنیه والیت ها و ولسوالی ها خبر دادند. 
کشور  داخله  وزارت  برکنار شده  وزیر  علومی،  آقای 
که پنجاه و هشت بار توسط شورای ملی احضار  می گوید 
شده است. این ها نمونه هایی از مداخله سیاستمداران 
مداخله ها  چنین  که  طبیعتا  است.  پولیس  امور  در 
باشد.  اثر گذار  شدت  به  پولیس  عملکرد  در  می تواند 

هم  تجهیزات  فراوانی  که  هستیم  شاهد 
هزاران  است.  شده  مشکل  یک  امروز 
اما  دارند،  وجود  امروز  نقلیه  واسطه 
به  کنند  پیدا  مشکل  کوچک ترین  گر  ا
کسی به آن توجه  جمع داغمه می روند و 

آن  به  هستیم  که  سطحی  هر  در  ما  همه ی  آیا  نمی کند. 
کمپیوتر  که در قالب تجهیزات، تسهیالت، از  چیزهایی 
تا مرمی در پوسته های جنگی در اختیار ماست، نسبت 
از  ما  آیا  نمی کنیم.  یا  می کنیم  مسوولیت  احساس  آن  به 
که در صفوف وجود دارد به خاطر مالحظات  تی  مشکال

سیاسی و دیگر مالحظات چشم پوشی می کنیم؟«
معین  و  سرپرست  رحمان،  عبدالرحمان  همین حال،  در 
کارش در راس  که تازه به  ارشد امنیتی وزارت امور داخله 
و  رفتار  چگونگی  که  می گوید  کرده،  آغاز  وزارت  این 
انکشافی  استراتژی  پولیس شامل  و  مردم  میان  همکاری 
به  آقای رحمان  است.  داخله شده  امور  وزارت  ده ساله 
بخش  نیروها  این  که  گفت  کرده  اشاره  مردمی  پولیس 

مهمی از نیروهای پولیس ملی اند. 
که بخشی از پولیس ملی است، دو سال  پولیس مردمی 
نیروهای  میان  همکاری  و  ارتباط  تامین  به منظور  قبل 

امنیتی و مردم به وجود آمد.

در  خانواده شان  اعضای  که  سیاستمداران  کثریت  ا
نمی گذارند  هیچ گاهی  دارند ،  حضور  پولیس  صفوف 
وظیفه  نا امن  مناطق  در  آنان  خانواده  اعضای  تا 
والیت  در  را  سیاستمدار  فرزند  یک  شما  دهند.  انجام 
این  در  پر خطر  وظیفه  نمی بینید.  هلمند  آشوب زده 
افتاده  کشور  این  غریب  فرزندان  شانه های  بر  مناطق 

است. 
آنان  با  که  می شوند  متوجه  غریب  فرزندان  این  مسلما 
که  به شکل تبعیض آمیزی برخورد می شود و همین است 
این  از  تن  که چند  زمانی  با دشمنان  برخورد  اولین  در 
این  در  انگیزه  چون  می شوند ،  زخمی  یا  کشته  افراد 
افراد ایجاد نشده است و خود آنان به دلیل برخورد های 
تبعیض آمیز عقده مند شده اند ، سنگر  را رها می کنند. از 
سوی دیگر مداخله سیاستمداران در تعیین فرماندهان 
امنیه در والیت ها و ولسوالی ها زمینه فساد در پولیس را 
کسانی که  مهیا می سازد. مسلما این افراد مجبور اند برای 
بدهند.  حق  داشته اند ،  اساسی  نقش  آنان  تعیین  در 
به  دست  تا  می سازد  مجبور  را  پولیس  دادن  حق  این 

اختالس و سوءاستفاده از موقفش بزند. 
فرماندهی های  در  پاسپورت  مدیریت های  مثال  به طور 
رشوه  پرداخت  و  واسطه  توسط  همیشه  کشور  در  امنیه 
زمینه های  مدیریت  این  در  زیرا  می آید،  به دست 
سیاستمداران  وسیله  این  به  دارد.  وجود  سوءاستفاده 
پولیس  عملکرد  بر  سوء  تاثیرات  مختلف  اشکال  به 
اهل  خود  اول  قدم  در  که  است  به جا  می گذارند. 
این  بگذارد  نباید  دولت  خود  دوم  قدم  در  و  سیاست 
کند و مهم تر از همه  کارکرد پولیس را مختل  مداخله ها 
خصوصا  و  سیاستمداران  بی جای  خواسته های  جلو 
وکالی پارلمان را بگیرند. همزمان حکومت باید در مورد 
که آنهم ناشی از مداخله سیاستمداران  پولیس خیالی 
در امور پولیس است ، برخورد جدی داشته باشد و در 

کند. این مورد شفافیت الزم را ایجاد 

ملی  کنفرانس  آغاز  در  داخله  امور  وزارت  سرپرست 
که جلب  مشوره، تفاهم و همکاری مردم و پولیس افزود 
حساب دهی  مردم،  با  فعالیت ها  هماهنگی  و  همکاری 
پولیس  اصلی  مسوولیت های  از  بشر  حقوق  به  توجه  و 
که نیروهای پولیس ملی بیشتر  کرد  کید  مردمی است. او تا

تقویت خواهند شد.
مردمی  پولیس  رییس  عینی،  همایون  جنرال  هم چنین 
جز  مردم  به  مراجعه  که  می گوید  داخله،  امور  وزارت 
استراتژی جنراالن وزارت امور داخله است. به گفته  آقای 
عینی، به منظور بهبود روابط میان مردم و پولیس چندین 
این  در  مردم  و  برگزار شده  والیات مختلف  در  کنفرانس 
کنفرانس ها سواالت زیادی از نیروهای پولیس داشته اند. 
که در  رییس پولیس مردمی وزارت امور داخله می گوید 
به منظور  جامعی  طرح  است  قرار  روزه  دو  کنفرانس  این 
تامین همکاری ها و روابط میان پولیس و مردم طرح شود 

و مورد اجرا قرار بگیرد.

مربوط  در چهارچوب های  نباید  اهل سیاست  که  بود 
کنند. در نظامی مبتنی  به اردو و پولیس دست اندازی 
مداخله  هرگونه  از  نظامی  نیروی  همیشه  دموکراسی  بر 
تنها  ارتشی  اهل نظام  امور سیاسی ممنوع شده اند.  در 

نیروی امنیتی مواجه اند و دولت نیز قادر نیست تا بتواند 
امنیتی  نیروهای  وارد  جدید  تشکیالت  اندک  زمان  در 
کتر عبداهلل می گوید  کمبودی ها پاسخ بگوید. دا کرده و به 
کمبود نیروهای امنیتی در والیات در نتیجه همکاری  که 
پولیس  نیروهای  به ویژه  امنیتی  نیروهای  و  مردم  نزدیک 
که  گفت: »با وضعیت امنیتی ای  قابل جبران است. وی 
که امروز پولیس ما تنها مسوولیت تامین امنیت  ما داریم 
قرار  را ندارد بلکه در صف اول جنگ  برای شهروندان 
کنند و بپذیرند  دارد؛ این حالت را باید مردم هم درک 

که پولیس ما یک وظیفه بسیار دشوار را به عهده دارد.«
پولیس  نیروهای  مشکالت  از  برخی  به  عبداهلل  کتر  دا
تاسیس  سال  پانزده  از  پس  که  گفت  کرده  اشاره  نیز 
یک  به عنوان  خیالی  نیروهای  نباید  جدید،  نیروهای 
واقعیت در افغانستان وجود داشته باشند. آقای عبداهلل 
تبدیل  افسانه  به  باید  خیالی  نیروهای  که  کرد  کید  تا
امنیتی  نیروهای  که  می گوید  اجرایی  رییس  شوند. 
نیز  وسایط  و  تجهیزات  نگهداری  و  حفظ  به  نسبت 
بی رویه  استفاده  از  عبداهلل  کتر  دا می کنند.  بی توجهی 
به عنوان  نظامی  وسایط  از  امنیتی  نیروهای  و  مسووالن 
ممکن  »وقتی  افزود:  کرده  یاد آوری  عمده  مشکل  یک 
کمبود تجهیزات باشیم، اما  در بعضی از عرصه ها شاهد 

دست سیاستمداران را
کنید  کوتاه  از مداخله در پولیس 

رییس اجرایی:

مقام امتیاز نیست

  فریدون آژند 

  ظفرشاه رویی

وهای پولیس نیز اشاره کرده گفت  داکتر عبداهلل به برخی از مشکالت نیر
وهای خیالی  وهای جدید، نباید نیر که پس از پانزده سال تاسیس نیر
به عنوان یک واقعیت در افغانستان وجود داشته باشند. آقای عبداهلل 
وهای خیالی باید به افسانه تبدیل شوند. تاکید کرد که نیر
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ی سیاسی افغانستان از  اگر رهبر
شکست نظامی  طالبان مطمین 
ی و  ز وز حامد کر می بود، حتا یک ر
اشرف غنی به اسالم آباد نمی رفتند 
بلکه به جای آن با توپ و تانک با 
طالبان و حامیان پاکستانی شان 
حرف می زدند. سیاست مصالحه به 
تعبیر حکومت، و سیاست تضرع و 
موعظه های اخالقی به تعبیر منتقدان، 
تنها ناشی از یک انتخاب نیست، 
بلکه ریشه در ناتوانی های سیاسی 
ی دولت افغانستان دارد.  و ساختار
به هر حال نباید از یاد برد که وقتی 
ی و اشرف غنی با توپ  ز حامد کر
و طیاره ناتو از پس چند شورشی 
کالشینکوف به دسِت موترسایکل سوار 
ود که  بر نیامدند، پس توقع نمی ر
ی ای  وز آن ها به تنهایی به چنین پیر
باور داشته باشند.
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ایده  از  افغان  روشنفکران  و  مردم  میان  در  که  حالی  در 
طبقه  اما  می گردد،  حمایت  طالبان  با  برخورد  و  مقاومت 
ادبیات  سطح  در  که  نیست  حاضر  حتا  افغان  سیاسی 
از طالبان بگشاید. در هیچ یک  انتقاد  به  زبان  رسمی  هم 
از بیانات سیاسی رهبران و سیاستمداران افغان، انتقادی از 
گروه همانند جانوران  طالبان وجود ندارد؛ حتا زمانی که این 
می کنند.  پاره  پاره  خود  ملعون  انتحاریون  گروه  با  را  مردم 
حتا سیاستمداران جبهه متحد سابق نیز میلی برای محکوم 
کرزی باشد یا یونس  کردن طالبان ندارند. همه، چه حامد 
محکوم  را  مردم«  »دشمنان  فقط  عبداهلل،  کتر  دا و  قانونی 
می کنند. آن ها بنا به محاسبه ی خاصی از انتقاد و مواجهه 
با طالبان سرباز می زنند: این محاسبه چیزی نیست جز ختم 
به  امتیاز  دادن  بدون  طالبان،  با  مصالحه  طریق  از  جنگ 

کستان. پا
که حکومت با سیاست »تضرع« می کوشد  منتقدان می گویند 
هیچ  که  است  واضح  اما  کند.  صلح  با  وادار  را  طالبان  که 
نفع حکومت  به  قوا  توازن  برهم خوردن  بدون  مصالحه ای 
در  سپنتا  کتر  دا که  طوری  همان  نیست.  ممکن  افغانستان 
مقاله خیلی خوب در روزنامه 8صبح تصریح داشت، وقتی 
کندز و محاصره بلندمدت لشکرگاه  طالبان توانایی سقوط 
را دارند، چه انگیزه ای برای صلح و امتیاز دهی به حکومت 
گر  ا حتا  که  می آید  به نظر  همین  برای  دارند؟  افغانستان 
در  جاری  جنگ  ساختن  کوتاه  برای  افغانستان  حکومت 
قبل  آورد،  به حساب  نهایی خود  گزینه  را  کشور، مصالحه 
برای  پیروزی  امکان  که  دهد  نشان  حریف  به  باید  آن  از 
گر  او میسر نیست، و این تنها در حد شعار سیاسی نماند. ا
کندز شکست می خوردند،  چنین بود پس باید طالبان در 
در لشکرگاه قتل عام می شدند، و دند غوری به قبرستان شان 
آن ها  به  خجالت آور  معامله  طی  این که  نه  می شد،  تبدیل 
مناطقی  حکومتی  وقتی  متاسفانه،  اما  می گردید.  تسلیم 
نه  کار  این  در  گذار می کند،  وا به طالبان  معامله ای  را طی 
عدم  و  مجبوریت  ضعف،  نشانه های  بلکه  دولت  اقتدار 

خرد سیاسی دیده می شود.

همبستگی های قومی، فقط به خاطر منافع سیاسی خود هم 
که  حاضر به سرکوب طالبان هستند. اما واقعیت این است 
خود  در  را  جنگ  این  در  پیروزی  توانایی  یکسو  از  آن ها 
یک  طالبان  که  دارند  باور  دیگر  جانب  از  و  نمی بینند، 
غلبه  پشتون ها،  کشتن  برای  متحده  ایاالت  توطیه  و  سناریو 
از همه مهم تر، حضور در  بر افغانستان و غارت منابع آن، و 

منطقه و محاصره چین و روسیه است. 
یک  طالبان  با  جنگی  هر  که  دارم  باور  هم  من  این که  با 
که  پشتون  سیاستمداران  اما  است  رهایی بخش  جنگ 
اداره حکومت و ارتش را در اختیار دارند، به رهایی بخشی 
سیاستمداران  اظهارات  گر  ا نیستند.  همنوا  ما  با  نبرد  این 
هر  در  بگیریم،  نظر  در  را  کرزی  حامد  چون  ناسیونالیستی 
نخبگان  و  سیاستمداران  آن  در  که  رهایی بخشی  جنگ 
با  مقابله  برای  جنگ  آن  بگیرند،  سهم  بخواهند  پشتون 
امریکایی ها و انگلیسی ها خواهد بود و نه طالبان. برای همین 
که روزگاری سیاستمدارانی  اصال برای من شگفتی آور نیست 
و  خود  سیاسی  منافع  به خاطر  اشرف غنی  و  کرزی  چون 
امریکایی  ها متحد شوند؛ دست کم  با طالبان علیه  قوم شان 
چون  دولتمردانی  سیاسی  منطق  مشابهت  به  توجه  با  فعال 
که جنگ جاری را محصول توطیه ها و نیات پنهانی  کرزی 
حضور  با  علنی  به صورت  که  طالبان  و  می دانند،  امریکا 
امریکایی ها به عنوان اشغال مبارزه می کنند، این اتحاد عمال 
گرفته است. برای طبقه سیاسی پشتون، چه طالب و  شکل 
چه غیر طالب، مشکل افغانستان، توطیه خارجی، بازی های 
»پشتون های  فریب  و  روسیه  و  چین  با  امریکا  استراتژیک 
این  نتیجه  است.  کستان  پا سوی  از  ناراض  و  ساده دل« 
مداخله های  و  بازی ها  به  امریکا  گر  ا که  است  این  تحلیل 
افغانستان  در  طالبان  مشکل  بخشد،  پایان  منطقه  در  خود 

حل شدنی است.
جنگ پشتون علیه پشتون

از جانب دیگر، بی میلی سیاستمداران پشتون برای جنگ با 
طالبان برای من قابل درک است. طالبان موجودات آسمانی 
نیستند، فرزندان دهقانان فقیر هلمندی و ننگرهاری هستند 
به  معاش،  کسب  به خصوص  مختلف،  به دالیل  بنا  به  که 
کشاورزان محلی ترکیبی  طالبان پیوسته اند. رابطه طالبان با 
جنوب  در  کوکنار  کشت  از  طالبان  است.  مشوق  و  زور  از 
مشکالت  به خاطر  نیز  دهقانان  و  کرده  حمایت  شرق  و 
کشاورزان،  که ریشه در اقتصاد عقب مانده  اقتصادی خود 
کشت، و خانواده های بزرگ دارد،  زمین های محدود قابل 
کردن منابع  کوکنار به عنوان مهم ترین عامل متنوع  کشت  به 
و  خشک  جغرافیای  در  غذایی  امنیت  تامین  و  عایداتی 
کشاورزان  خاطر،  همین  به  می نگرند.  شرق  و  جنوب  هرز 
پشتون در والیاتی مانند هلمند و ننگرهار، از نیرویی حمایت 
گر این  گذشته، ا کوکنار اجازه بدهد. در  کشت  که به  می کنند 
کشت  کاهش  در  حکومت  با  ننگرهار،  در  مثال  کشاورزان، 
کمک های بین المللی،  کردند، امید شان به  کوکنار همکاری 
عام المنفعه  پروژه های  گسترش  و  منطقه  اقتصادی  رشد 
بود.  بین المللی  و  داخلی  انجوهای  و  حکومت  سوی  از 

جنگ، جنگ، جنگ
نظامی  طالبان  شکست  از  افغانستان  سیاسی  رهبری  گر  ا
اشرف غنی  و  کرزی  حامد  روز  یک  حتا  می بود،  مطمین 
با  تانک  و  توپ  با  آن  به جای  بلکه  نمی رفتند  اسالم آباد  به 
سیاست  می زدند.  حرف  کستانی شان  پا حامیان  و  طالبان 
و موعظه های  تعبیر حکومت، و سیاست تضرع  به  مصالحه 
اخالقی به تعبیر منتقدان، تنها ناشی از یک انتخاب نیست، 
دولت  ساختاری  و  سیاسی  ناتوانی های  در  ریشه  بلکه 
که وقتی حامد  برد  یاد  از  نباید  به هر حال  افغانستان دارد. 
کرزی و اشرف غنی با توپ و طیاره ناتو از پس چند شورشی 
توقع  پس  نیامدند،  بر  موترسایکل سوار  کالشینکوف به دسِت 
که آن ها به تنهایی به چنین پیروزی ای باور داشته  نمی رود 
پیشرفته  ارتش  یک  سیاسی،  رتوریک های  تمام  با  باشند. 
خارجی هم نمی تواند یک دولت ورشکسته و فاسد را از خطر 
کمک  کشور  سقوط نجات داده و یا به سرکوب شورش ها در 
دولت های  پولتیک  ریال  در  نیز  این  حال،  عین  در  کند. 
که برای حمایت از دولتی- به خصوص  غربی سابقه ندارد 
بین المللی-  محبوبیت  فاقد  و  فاسد  ضعیف،  دولت  یک 
قدرت  بزرگ ترین  با  مقابله  به  دست  شورشیان  تضعیف  و 
و  اقتصادی  فلج کننده  فشارهای  طریق  از  منطقه  هسته ای 

تهدید مستقیم و غیر مستقیم نظامی  بزنند. 
با این که با تمام تحلیل ها از دخالت خارجی به عنوان عامل 
عین  در  ولی  هستم،  همنوا  طالبان  تقویت  در  تعیین کننده 
دولتی  وقتی  که  کنیم  فراموش  را  حقیقت  این  نباید  حال 
از  پر  انتخابات  یک  به خاطر  سیاسی  مشروعیت  عرصه  در 
کمیت قانون و ارایه خدمات به خاطر  تقلب، و در عرصه حا
نهاد های ضعیف و اصالح ناشده دچار بحران های اساسی 
کنترول بر قلمرو و سرکوب شورش ها را نیز  است، پس توانایی 
کار  از دست می دهد. بروکراسی ضعیف دولت و ارتش فدا
اما بی امکانات و فاقد هوش و مهارت نظامی، چیزی نیست 
که ما را در یک جنگ چریکی با جانوران طالب و حامیان 

پنجابی و سندی شان موفق سازد.
گرایش حکومت  که  این است  باور راسخ من  برای همین، 
عدم  از  ناشی  طالبان  به  امتیازدهی  و  تضرع  سیاست  به 
از  نه  اعتقاد  عدم  این  نظامی  است؛  پیروزی  به  آن  اعتقاد 
روی ترس و جبونی بلکه ناشی از ناتوانی و بی کفایتی دولت 
چنددستگی  و  ناتوانی  بی برنامگی،  فساد،  و  افغانستان، 

طبقه سیاسی افغانستان است.
این جنگ، جنگ ما نیست!

و  نخبگان  طالبان،  شدید  سرکوب  حامیان  مهم ترین 
پشتون  نخبگان  و  سیاستمداران  غیر پشتون اند.  روشنفکران 
به خصوص  نداشته اند؛  طالبان  با  جنگ  به  اعتقادی  هرگز 
کرزی،  حامد  مانند  آن،  امروزین  و  مطرح  چهره های  که 
هواداران  از  روزگاری  و...  احدی  انورالحق  اشرف غنی، 
جلوگیری  برای  گروه  این  پیروزی  به  امیدوار  و  نزدیک 
این  برخی  بودند.  احدی،  تعبیر  به  پشتون ها«،  »زوال  از 
باور  اما  می دهند.  قومی  نسبت  عالیق  به  را  تمایل  عدم 
از  فراتر  پشتون،  نخبگان  و  سیاستمداران  که  است  این  من 

و  بین المللی  تروریسم  به  طالبان  پدیده  تقلیل  همین  برای 
در  به خصوص  و  نبوده،  عمیقی  نگاه  خارجی  استخبارات 
موثری  کمک  شورشگری  با  مبارزه  سیاست های  ساختن 

کرده نمی تواند.
کند، و در عین  گزینه جنگ تکیه  گر حکومت تنها به  طبعا، ا
حال استراتژی ها و برنامه های موثر حکومتداری و اصالحات 
نهاد های دولت را در اختیار نداشته باشد، حاصل آن قتل 
گسترده در جنوب و شرق است. برای پیروزی  عام و جنگ 
نظامی  محض، حکومت بایستی جنوب و شرق را به عنوان 
کامال نظامی  و امنیتی در نظر بگیرد، نیروهای جنگی  مناطق 
عام  قتل  و  شکار  وسیع  کارزار  افغانستان  استخباراتی  و 
جنگجویان طالب و همکاران محلی شان را به راه اندازد، و 
در این راستا تسلیم هیچ نوع فشار داخلی و خارجی نگردد. 
جنوب  در  متوالی  سال  چند  برای  دست کم  جنگی  چنین 
و  ویرانی  جنگ  این  حاصل  داشت.  خواهد  ادامه  شرق  و 
تخریب بیشتر مناطق پشتون نشین، افزایش تلفات نظامی  و 
گسترش شورش های بیشتر، به خصوص در اثر پیوستن مردم 
بود.  نخواهد  دیگری  چیز  انتقام گیری،  به خاطر  طالبان  به 
موفقیت دولت سریالنکا  و  را می توان در تجربه سوریه  این 

در سرکوب شورشیان تامیل دید.
در  قومی  پشتون  رهبر  و  سیاستمدار  هیچ  که  است  واضح 
که هیچ  کرد، همان طوری  چنین جنگی مشارکت نخواهد 
گسترده  سیاستمدار و رهبر قومی  تاجیک و هزاره از عملیات 
شورشیان  سرکوب  هدف  به  ولو  خود،  مناطق  در  دولت 
هر  زیرا،  کرد.  نخواهد  حمایت  محلی،  جنگ ساالران  و 
و  محلی  اقتصاد  نظامی،  گسترده  تلفات  کنار  در  جنگی 
کشاورزی را از بین می برد و موجب آوار گی داخلی و خارجی 

مردم محلی می شود. 
خود  مردم  رای  با  پشتون  سیاستمداران  که  برد  یاد  از  نباید 
یافته  دست  پارلمان  کرسی های  و  ریاست جمهوری  به 
می توانند. هیچ سیاستمدار ننگرهاری و قندهاری نمی تواند 
گسترده نظامی  و امنیتی راه اندازی  که عملیات  در منطقه ای 
را  رای دهی  امید  مردم  از  و  کرده  برگزار  انتخابات  شده، 
مناطق  در  دولت  تمام عیار  و  گسترده  جنگ  باشد.  داشته 
از  سیاسی  قدرت  توازن  که  می شود  باعث  پشتون نشین 
پشتون ها به نفع سیاستمداران تاجیک، هزاره و ازبک برهم 
احوال  و  اوضاع  در  پشتونی  سیاستمدار  هیچ  زیرا،  بخورد. 
به  انتخابات  در  سیاسی  قدرت  یافتن  دست  برای  کنونی 
از  به جز  از جانب دیگر  و  نمی تواند،  کرده  تکیه  قوم دیگر 
گسترده  تقلب، شرایط برگزاری انتخابات شفاف و با حضور 
در  آن ها  آرای  با  تا  ساخته  نمی تواند  فراهم  نیز  را  پشتون ها 

قدرت سیاسی سهم بگیرد.
جنگ هوشیارانه

است،  راه حل  از  بخشی  جنگ  که  نیست  شکی  این  در 
و  سیاسی  هوشیارانه  استراتژی  یک  جنگ  پس  در  گر  ا اما 
اقتصادی اصالحی نباشد، جنگ فقط به تداوم منازعه و 
ولسوالی  یک  افغان  عسکر  وقتی  می کند.  کمک  شورش ها 
به  قادر  محلی  حکومت  آیا  می کند،  تسخیر  هلمند  در  را 
درستی  محکمه  و  قاضی  آیا  است؟  اساسی  خدمات  ارایه 
عادی  مردم  از  پولیس  آیا  هست؟  دعاوی  حل و فصل  برای 
در  صرف  افغانستان  ارتش  آیا  می تواند؟  کرده  محافظت 
پایگاه های خود بوده و تنها از مرکز ولسوالی حفاظت می کند 
کشاورزان علیه طالبان و داعشیان دفاع  یا از خانه ها و مزارع 
با زور نظامی  منطقه  بیاید  تنها  گر حکومت  ا می کند؟ طبعا 
خدمات  ارایه  ظرفیت  و  مشروعیت  ولی  کرده  تسخیر  را 
کرده نتواند، این جنگ ظالمانه،  حکومت محلی را اعاده 
خوب  حکومتداری  بود.  خواهد  بی نتیجه  و  وحشیانه 
و  جنوب  در  حکومت  نظامی   پیروزی  استراتژی  از  بخشی 
در  اولویتی  و  دوگانگی  هیچ گونه  برعکس.  نه  و  است  شرق 
وجود  خوب  حکومتداری  و  جنگی  استراتژی های  رابطه 
مردم  وقتی قاضی محکمه در شینوار رشوه می گیرد،  ندارد. 
مراجعه  خود  دعاوی  حل و فصل  برای  طالبان  به  محلی 
می کنند. با قاضی فاسد، پولیس رشوه خوار و والی بی کفایت 

نمی توان جنگ با طالبان را برد.
قابل  میزان  اعاده  از  عبارت  خوب  حکومتداری  هدف 
افغانستان  دولت  نهاد های  در  موثریت  و  استحکام  قبول 
که جنگ مانع از حکومتداری خوب  است. من باور ندارم 
اجرای  در  حکومت  چرا  پس  است  چنین  گر  ا می شود. 
گر  ا است؟  مانده  کام  نا آرام  مناطق  در  بنیادین  اصالحات 
هلمند به خاطر جنگ دارای نهادهای ضعیف دولتی است 
و هیچ نوع بازسازی ای در آن جا صورت نمی گیرد، پس چرا 
و  اصالحی  برنامه های  شاهد  ما  بامیان  و  کابل  و  هرات  در 
که  بازسازی حکومت نیستیم؟ آیا این به معنای آن نیست 
طبقه سیاسی به دلیل فساد و ناتوانی ساختاری و فردی خود 
همین  به  و  بوده،  کام  نا اساسی  اصالحات  کردن  عملی  از 

دلیل جنگ و دخالت خارجی را بهانه می کنند؟ 
برای  والی  یک  افغانستان  آرام  والیت  یک  در  وقتی 
پس  می کند،  تهدید  و  می کشد  نشان  و  خط  رییس جمهور 
وخیم  دولت  سیاسی  و  ساختاری  وضعیت  صورت  آن  در 
دست  زیر  مقامات  و  والیان  با  مقابله  از  ارگ  وقتی  است. 
برابر جانوران طالب ایستاده  کوتاه می آید، چگونه در  خود 

شده می تواند؟

جنگاما با چه کسی؟
  سلیم آزاد
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اجرایی، نتوانسته اند انسجام الزم سیاسی را ایجاد کنند. 
خود  سیاسی  متحدان  میان  در  حتا  غنی  رییس جمهور 

این انسجام را ایجاد نکرده است. 
رییس جمهور  ویژه  نماینده  مسعود،  احمدضیا 
در  روزها  این  خوب،  حکومتداری  امور  در  غنی 
می گوید  سخن  چنان  رسانه ای اش  موضع گیری های 
رییس جمهور  با  که  کرد  حس  خوبی  به  می توان  که 
در  و  کرد  برپا  همایش هایی  او  دارد.  اختالف  غنی 
در  مقاومت  به  را  پیشین  متحد  جبهه  فرماندهان  آن 

داشته  پاکستان در چندین کشمکش خارجی شرکت 
به  دیرزمانی  از  پاکستان  استخباراتی  سرویس  است. 
مدیریت  را  بین المللی  مجاهدین  نیروهای  این سو، 
حتا  سنی اند،  افراط گرایان  آن ها  از  بسیاری  که  کرده 
گمانه زنی هایی وجود دارد که استخبارات پاکستان در 

ظهور گروه داعش نیز نقش داشته باشد.
کرد.  پیدا  شدت  طالبان  حمالت   2014 سال  از  پس 
عملیات  به  سال  این  در  نیز  امریکا  و  ناتو  نیروهای 
نظامی خویش در افغانستان به گونه رسمی پایان دادند. 
پاکستان نیز تصمیم گرفت پس از سال ها دروغگویی، 
دست به پاک سازی مناطق قبایلی این کشور از حضور 
جنگجویان طالب و القاعده در وزیرستان شمالی بزند. 
جدی  به گونه  طالبان  ضد  بر  پاکستان  ارتش  عملیات 
اجرا شد و پایگاه ها، شکنجه گاه ها و دیپوهای مهمات 
این گروه از بین رفت. بازارهای مناطق جنگی تخریب 

شد و میلیون ها شورشی و شهروند ملکی بی جا شدند.
فعال  زودی  به  ملیشه ها  که  گفتند  طالبان  جنگجویان 
شدند، اما صدها تن شان فرار کردند. یک تعداد زیادی 
دقیقا  این  آمدند،  افغانستان  مرز  این سوی  به  آن ها  از 
به دست  برای  افغانستان  که  گرفت  صورت  زمانی 
آماده  ایتالف  نیروهای  از  خود  کامل  امنیت  گرفتن 
می شد. مقام های افغان هشدار دادند که 90 جنگجو با 
به والیت پکتیکا در شرق  تابستان  فامیل های خود در 

افغانستان رسیدند.
جنگجویان  پکتیکا،  مرز  امتداد  در  این،  بر  عالوه 
یک  کردند.  تصرف  را  سیاه  پایگاه های  طالبان، 
قانون گذار منطقه ای برایم هشدار داد که ممکن طالبان 
حمالت  برای  آورده اند،  به دست  که  موقعیت هایی  از 
سنگین تر به داخل افغانستان و حتا کابل استفاده کنند. 
این در حالی است که بعضی از خطرناک ترین حمالت 
انتحاری در جریان ماه های اخیر در همین والیت رخ 
حقانی  شبکه  پاکستان  در  حال،  همین  در  است.  داده 
از وزیرستان  از خطرناک ترین شاخه های طالبان  یکی 

رهبری  سیاستمدار  هفت  را  ملی  وحدت  حکومت 
می کنند. رییس جمهور با دو معاونش، رییس اجرایی با 
معاونانش، حنیف اتمر و احمد ضیا مسعود، چهره های 
این  در  اما  هستند.  ملی  وحدت  حکومت  تصمیم گیر 
در  اتمر،  حنیف  و  غنی  رییس جمهور  صرف  میان، 
بسیاری از موارد هم نظر هستند. اگر رییس جمهور غنی  
و حنیف اتمر را به عالقه هم نظر بودن، شبیه هم فرض 
هم دیگر  با  ملی  وحدت  حکومت  رهبر  هفت  کنیم، 
اصال وحدت نظر و عمل ندارند. رییس جمهور و رییس 

رییس جمهور غنی در مصاحبه های اخیر خود، هشدار 
و  پاکستان  با  صلح  مذاکرات  که  صورتی  در  داده، 
طالبان در طول ماه های آینده نتیجه ندهد، عبور از سال 
او می گوید  بود.  برای کشورش دشوار خواهد   2016
شورشیان  سنگین  تهاجم  سال  یک  از  پس  افغانستان 
مردم  و  امنیتی  نیروهای  بر  زیادی  تلفات  که  طالب 
به  گذاشت،  جای  بر  این سو  به   2001 سال  از  ملکی 

سختی به پا ایستاده است.
آقای غنی در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود پرسیده 
این موضوع  بدتر خواهد شد؟  است: »چقدر وضعیت 
می  توانیم  ما  اندازه  چه  تا  که  دارد  بستگی  این  به 
هماهنگی های منطقه ای مطمین را حفظ کنیم، و این که 
می تواند  فشارها  و  بین المللی  میانجی گری های  چقدر 
منظور  آورد.«  به وجود  را  کشورها  میان  بازی  قواعد 
بر  بین المللی  فشار های  بود که  این  رییس جمهور غنی 

پاکستان وارد شود تا دست از تجاوز بردارد.
اشتباه  این  که  می گویند  افغانستان  رهبری  منتقدان 
قرار  بدی  وضعیت  در  همسایه  اش  که  نیست  پاکستان 
دارد. آن ها به این نظر اند که تعداد زیادی از چالش های 
سیاسی،  تقسیمات  از  ناشی  افغانستان  دولت  داخلی 

نهادهای ضعیف، جنگ ساالران و فساد می باشد.
نشان  که  یافته اند  دست  زیادی  شواهد  به  آگاهان  اما 
برای شان  و  طالبان همکاری کرده  با  پاکستان  می دهد 
پاکستان  از  چین  و  امریکا  می کند.  فراهم  تسهیالت 
خواسته اند طالبان را به حاضر شدن در مذاکرات صلح 
تشویق کند، اما افغانستان ادعا دارد که اسالم آباد برای 

کنترول طالبان کاری انجام نداده است. 
نیست.  افغانستان  برای  موضوعی  تنها  رفتار  این 

جبهه  گفت  صراحت  به  او  کرد.  تشویق  طالبان  برابر 
مسعود  ضیا  سخنان  از  شود.  احیا  دوباره  باید  متحد 
چنان استنباط می شد که ایشان می خواهند در موازات 
دیگر  مقاومتی  نیروی  یک  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 

ساخته شود. 
جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور غنی، چنان از 
ناراض است که مدت ها  سران حکومت وحدت ملی 
در خانه اش نشست و به دفتر نرفت، او اخیرا به فاریاب 
از  برخی  بر ضد طالبان عملیات می کند.  رفته است و 
از  رسانه ها  در  و  صراحت  به  رییس جمهور  نزدیکان 

لزوم کنترول دوستم سخن می گویند. 
جنرال دوستم هم در شمال به گونه ای سخن می گوید 
که جنگ با طالبان پایانی ندارد. احمد ضیا مسعود هم 
همین حرف را می زند. او می گوید طالب دشمن مردم 
افغانستان است و تالش های صلح،  فریبی بیش نیست. 
است  غنی  رییس جمهور  نظرات  برخالف  این سخنان 
سخن  جنگ  برای  سیاسی  راه حل  یافتن  لزوم  از  که 

می گوید. 
نظرات خاص  اجرایی هم  معاون ریاست  آقای محقق 
و هماهنگی در  انسجام  نام  به  دارد. چیزی  را  خود ش 
هفت  حکومت  ندارد.  وجود  ملی  وحدت  حکومت 
این  برای  مشترک  منافع  نشد  موفق  ملی  وحدت  سر 
به  محدود  تنها  اختالف ها  کند.  تعریف  حکومت 
قصر  و  ارگ  نیست.  طالبان  و  جنگ  مدیریت  نحوه 
توافق  هم  سیاسی  اصالحات  تطبیق  روی  سپیدار 
از  پیش  اجرایی،  رییس  و  غنی  رییس جمهور  ندارند. 
تحویل گیری قدرت، سندی را امضا کردند که در آن 
کمیسیونی  می شود،  اصالح  انتخاباتی  نظام  بود،  آمده 
برای نوشتن طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل می گردد 

و لویه جرگه فراخوانده می شود. 
ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از  ماه   16 گذشت  اما 
اصالحات  به  عالقه ای  ارگ،  جناح  که  می دهد  نشان 
الکترونیک  ندارد. ارگ توزیع شناس نامه های  سیاسی 
را به تعویق انداخت. کمیته گزینشی که برای اصالح 

این  مکان کرد.  نقل  این کشور  منطقه خرم  به  شمالی 
و  کرده  استفاده  امن  پناهگاه  به عنوان  آنجا  از  گروه، 
امریکایی،  نیروهای  بر ضد  را  تروریستی  عملیات های 

بین المللی و افغانستان راه اندازی کردند.
خود  خلوت  حیاط  به عنوان  را  افغانستان  پاکستان، 
رقیب  نفوذ  از  تا  کرده  تالش  کشور  این  می بیند. 
سوی  از  کند.  جلوگیری  افغانستان  در  هند  بزرگش 
به عنوان  افغانستان  که  شود  حاصل  اطمینان  دیگر، 
اردوگاه اسالم گرای سنی باقی بماند. پاکستان از طالبان 
به شکل انتخابی استفاده کرده و گروه هایی را که بیشتر 
فعال بوده حمایت و گروه کم تر فعال را سرکوب کرده 
است. برعالوه پاکستان عین نقش را در قسمت گروه 
کرده  استفاده  نیز  سایر جنگجویان خارجی  و  القاعده 

است.
مثلث  که  است  شگفت انگیز  موضوع  این  دانستن  حتا 
دارد.  فعالیت  پاکستان  در  آزاد  به گونه  تندرو  جهادی 
فرد  و  حقانی  شبکه  رهبر  حقانی،  سراج الدین  نخست 
دوم طالبان است. او آزادانه در پاکستان گشت و گذار 
می کند، و حتا از پایگاه سرویس استخباراتی پاکستان 
استفاده  افغانستان  در  کمپاین  برای  که  راولپندی  در 

می گردد، دیدن کرده است.
طالبان،  جدید  رهبر  منصور  اختر محمد  مال  هم چنان 
آزادانه جلسات رهبری و نظامی این گروه را در نزدیک 
شهر کویته پاکستان برگزار می کند. از زمانی که او به 
در  را  مهم  حمالت  از  تعدادی  طالبان  رسیده،  قدرت 
مدت  برای  گروه  این  کرده اند.  راه  اندازی  افغانستان 

نهاد های انتخاباتی تشکیل شده است، از نظر ارگ فاقد 
صالحیت است. با وجود آن  که رییس جمهور در تعیین 
اعضای این کمیته نقش داشت، اما حاال صالحیت آنان 
اعالمیه ای  اخیرا  حکومت  نمی شناسد.  رسمیت  به  را 
جدید  گزینش  کمیته  آن  براساس  که  کرد  منتشر 
نمی خواهد  ارگ  این ها  بر  عالوه  بگیرد.  شکل  باید 
که  بیاید  به گونه ای  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  که 
و  رییس جمهور  تاکنون  دارد.  توقع  اجرایی  ریاست 
به  انتخاباتی  نظام  اصالح  نحوه  روی  اجرایی  رییس 
صفحه  در  عبداهلل  داکتر  سخنگوی  نرسیده اند.  توافق 
فیسبوکش از به خیابان آمدن »مردم« هشدار داده است. 
رییس  که  است  چیزی  همان  جدی  نشانه  های  این ها 
سیاسی«  »سقوط  به  آن  از  امریکا  ملی  اطالعات  اداره 
حکومت  در  هماهنگی  نوع  هیچ  بود.  کرده  تعبیر 

وحدت ملی وجود ندارد. 
وضعیت شبیه سال آخر حاکمیت داکتر نجیب است. 
در آن زمان هم اعضای بلندپایه  حزب حاکم هر کدام 
فریکسیون های خود را داشتند و چیزی به عنوان اهداف 
مشترک از میان رفته بود. همین اختالف ها سبب شد که 
حکومت داکتر نجیب از درون منفجر شود. حکومت 
وحدت ملی فقط یک خوش شانسی دارد و آن حضور 
نتوانست شمار  نجیب  است.  افغانستان  در  ناتو  محدود 
محدود نیروهای شوروی پس از خروج این نیروها در 
افغانستان را نگهدارد. اما کشورهای عضو ناتو حاال هم 
از سقوط  نظامی  دارند و  افغانستان حضور محدود  در 

نظامی  و امنیتی جلوگیری کرده اند. 
»سقوط  از  جلوگیری  توان  ناتو  که  است  این  واقعیت 
سیاسی« را ندارد. اگر هفت سر حکومت وحدت ملی 
روی اهداف مشترک و اصالحات سیاسی توافق نکنند 
نسازند، سقوط  را مشخص  مشترک خود شان  منافع  و 
سقوط  کابل  از  همیشه  دولت ها  نیست.  بعید  سیاسی 
همیشه  سقوط  هلمند.  یا  قندهار  از  نه  است،  کرده 

سیاسی است.

کوتاهی شهر شمالی کندز را تصرف کردند و تالش 
را  هلمند  مخدر  مواد  از  غنی  والیت  کنترول  دارند 

به دست گیرند.
پناهگاه های  از  القاعده  رهبر  ایمن الظواهری  سرانجام، 
موقعیت  اخیر  گزارش  یک  می کند.  استفاده  پاکستان 
داده  نشان  بلوچستان  جنوب غربی  قسمت  در  را  او 
در  را  آموزشی  کمپ های  داشت  تالش  او  است. 
نیروهای  اکتوبر،  ماه  در  کند.  ایجاد  افغانستان  جنوب 
ویژه امریکایی برای برچیدن این کمپ ها، چندین روز 
فرماندهان  راه اندازی کردند.  حمالت هوایی و زمینی 
مربوط  می جنگیدند،  که  می گویند گروهی  امریکایی 
شبکه القاعده در شبه قاره هند می شد که جدیدا از سوی 
الظواهری اعالن شده است. این گروه در میان حمالت 
دیگر، مسوولیت کشتن وبالگ نویسان و فعاالن را در 

شهر کراچی و بنگله دیش به عهده گرفته  است.
اما پاکستان پناه دادن به طالبان و القاعده را رد می کند 
و ادعا دارد که این کشور خود قربانی تروریسم است. 
اما بسیاری از تحلیلگران به این باور اند که ارتش این 
به عنوان  کشور گروه های اسالم گرا را پرورش داده و 
در  به خصوص  ملی  برای سرکوب جنبش های  ابزاری 
میان اقلیت پشتون در داخل و خارج از کشور استفاده 
که  باشد  این  موضوع  نگران کننده ترین  شاید  می کند. 
گزارش هایی وجود دارد  که پاکستان در ظهور گروه 

داعش نیز نقش داشته است.
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در  صلح  مذاکرات  گرفتن  سر  از  برای  ها  اخیراتالش 
افغانستان شدت یافته است. مذاکرات چهار جانبه طی چند 
مستقیم  مذاکرات  مقدمات  در آن  و  برگزار شده  مرحله 
اما  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  طالبان  های  گروه  با 
اختیار  در  چندانی  معلومات  مذاکرات  محتوای  هنوزاز 
مردم و به ویژه قربانیان و خانواده های انها قرار داده نشده 
است. این روند، غیر شفاف و نگران کننده است چرا که 
دیگر  وبار  است  سرزمین  این  اینده  و  گذشته  به  مربوط 
از  افغانستان در هاله ای  مامردم جنگ زده در  سرنوشت 

ابهام قرار گرفته است.
سطح  در  جدی  پرسش هایی  دوباره  اخیر،  تالش های 
این  در  افغانستان  مردم  است. جایگاه  ایجاد کرده  جامعه 
مردم  خواهی  عدالت  صدای  آیا  کجاست؟  مذاکرات 
هر  که  جنگ  دهه  چندین  قربانیانِ   آیا  شود؟  می  شنیده 
متضررین  عنوان  به  شود،  می  اضافه  تعدادشان  به  روز 
اصلی جنگ نباید یکی از طرفین اصلی مذاکرات باشند؟ 
از  بری  بسازندخود  صلح  خواهند  می  که  کسانی  آیا 
قابل مذاکره و گزینه های روی میز  جنایت هستند؟مفاد 
کدامند؟ یعنی در این مذاکرات مردم افغانستان چه چیزی 
اورند؟  می  دست  به  چیزی  چه  و  دهند  می  دست  از  را 
و  اساسی  قانون  طریق  از  که  افغانستان  مردم  حقوق  آیا 
و  شده  تشریح  المللی  بین  و  ملی  مکانیزم های  مجموعه 
شوند؟در  می  تضمین  مذاکرات  این  در  است  آور  الزام 
نمایندگان  و  آن ها  های  خانواده  قربانیان،  حضور  فقدان 

اصلح آنها، چه کسی ناظر موثر این ضمانت است؟
و  مصالحه  »صلح،  عمل  برنامه  به  افغانستان  دولت  اگر 
عدالت« که در سال 2005 تهیه شده بود متعهد می ماند 
می توانست از این اهرم به عنوان نقشه راه در مذاکرات با 
جنگ طلبان استفاده حداکثر را برای نمایندگی از مردمی 
که انها را از طریق رای خود به چوکی قدرت رسانده اند، 
ببرد. برنامه عمل »صلح، مصالحه و عدالت« حاصل خرد 
جمعی گروهی از خوش فکران این سرزمین بود که می 
و  ها  نگرانی  به  حداقلی  چهارچوکات  قالب  در  کوشید 
سئواالت، پاسخ مناسبی برای کشوری که سه دهه جنگ، 
خشونت، بی رحمی و مردم آزاری دیده بود، ارائه دهد. 
چرا که افغانستان تافته ای جدا بافته از کشورهای دیگری 
که در چهار گوشه جهان، جنگ و جهالت به خود دیده 
اند، نیست. راه حل ها برای ریختن زمینه ای مستحکم برای 
پایان دادن به جنگ به عنوان تنها گزینه رسیدن به قدرت 
و جهان سیاست در دیگر کشورها تجربه شده است. بی 
دلیل نبود که افغانستان برای مثال »اساسنامه روم«را که از 
المللی جزایی ایجاد شد، امضا کرد.  دل آن محکمه بین 
حافظه  یک  ایجاد  اهمیت  از  جدا  که  دانست  می  چون 

پیش از 2014 حمالت پاکستان در وزیرستان شمالی، صدها 
تن از جنگجویان خارجی از مناطق قبایلی برای جنگیدن بر 
ضد رژیم بشار اسد به سوریه رفتند. مردان قبیله  ای و اعضای 
به  نخست  جنگجویان  این  که  می گویند  منطقه  در  طالبان 
پاسپورت  آنجا  در  می روند.  قطر  به  آنجا  از  و  رفته  کویته 
آنجا  از  می روند،  ترکیه  به  سپس  و  آورده  به دست  جدید 
آن ها وارد سوریه می شوند. راه دیگر رفتن به سوریه از طریق 
زمینی است که از پاکستان به ایران و سپس به عراق می روند.

یکی از سیاستمداران پاکستانی به من گفت در صورتی که 
قطر و شاید  با کشور  پاکستان  باشد،  این محاسبات درست 
دیگر کشورها، همکاری کرده تا جهاد گران بین المللی سنی 
)شامل 300 پاکستانی( را از مناطق قبایلی پاکستان، که بیش 
از این آن ها را در آن جا نیاز نداشتند، به میدان تازه نبرد در 
سوریه فرستاده اند. این یادآوری دیگری از دخالت پاکستان 
جهادی  تندرو  گروه های  مدیرت  و  آوردن  به وجود  در 

می باشد.
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جمعی در ارتباط با خطوط قرمز، دادرسی به قربانیانی که 
در سالهای جنگ متضررشده اند و جلوگیری از حضور 
دوباره افراد مظنون و متهم به نقض فاحش حقوق بشر در 
ارکان تصمیم گیری، این محکمه چه نقش تعین کننده ای 
برای پایان دادن به جنگ و اعمار صلح پایدار و عادالنه 

دارد.
و  جمهوری  انتخابات،ریاست  از  پیش  دیگر  سوی  از 
رییس اجرایی حکومت متعهد شده بودند که در صورت 
پیروزی برنامه عمل عدالت انتقالی را تطبیق خواهند کرد. 
این  اراده سیاسی  فقدان  دلیل  به  نیست که  ای  شبه  جای 
هیچ  کنون  تا  و  شده  خارج  دولت  کار  دستور  از  برنامه 
اقدامی برای تحقق این وظیفه ملی صورت نگرفته است. 
مذاکرات  این  در  اگر  که  است  این  اصلی  سئوال  حال 
شود،  نمی  صحبت  قربانیان  حقوق  و  جنگ  مورد  در 
راجع به چه چیزی صحبت می کنید؟ همه می دانیم که 
عدالت انتقالی و یا عدالت برای قربانیان در دوران گذار 
گروه،  هیچ  به  که  است  ملی  پروسه  یک  به سوی صلح 
حزب و جریان سیاسی ارتباط ندارد، و این مردم هستند 
که حرف اخر را می زنند. در جریان این مذاکرات باید 
انتقالی به عنوان اصل اساسی در نظر گرفته شود  عدالت 
های  ارتکاب جنایت  به  مظنون  یا  مرتکب  تا کسانی که 
جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاوز، کشتار جمعی و سایر 
اشکال جنایتهای تصریح شده در قوانین و کنوانسیون های 
بین المللی شده اند نه تنها در مقابل قانون پاسخگو باشند 
این جنایت ها  دوباره  ارتکاب  زمینه  گاه  هیچ  دیگر  بلکه 

را پیدا نکنند. 
تنها  نتیجه  و  پایدارمیسرنخواهدشد  صلح  عدالت،  بدون 

یک آتش بس شکننده خواهد بود.
دولت  از  دیگر  بار  یک  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
افغانستان و جامعه جهانی می خواهد که در این مذاکرات 
قربانیان  حقوق  و  افغانستان  مردم  مدنی  و  اساسی  حقوق 
مورد معامله قرار نگیردو کسانی را که مرتکب یا مظنون 
به نقض فاحش حقوق بشر شده اند، بدون دادرسی عادالنه 

مورد عفو قرار ندهد. 
از دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن می خواهیم:

• دفتر ریاست جمهوری واحد هماهنگی عدالت انتقالی 
و  مردم  با  هماهنگی  و  ارتباط  پاسخگویی،  منظور  به  را 

جامعه مدنی در دستگاه دولت ایجاد کند. 
• برنامه ی عمل قربانی محور»صلح، مصالحه و عدالت« را 
که ابتدا در سال 2005 تهیه شد، احیا، تکمیل و اجرا کند؛

یکی  قربانیان  برای  حیثیت  اعاده  و  عدالت  مسأله   •
مسلح  گروههای  سایر  و  طالبان  با  مذاکرات  شروط  از 

مخالف دولت مطرح شود؛
• قانون »عفو عمومی، مصالحه ملی و ثبات ملی«مصوب 
اساسی  قانون  قانون،  این  زیرا  کند،  ملغا  2008را  سال 

این روند بیش از 30 سال است که از سوی پاکستان عملی 
اویغور  جوانان  با  بسی  در  من   ،1990 سال  در  می شود. 
غربی  شمال  نا آرام  قسمت  از  مسلمانانی  برخوردم؛  چینایی 
چین بودند. آن ها ماه ها در مدارس پاکستانی آموزش دیده 
این کشور  افغانستان و جنگ در  تاز در  و  تاخت  و خواب 
خانه  به  پاکستانی  گذرنامه های  با  آن ها  داشتند.  سر  در  را 
برمی گشتند؛ تحفه ای که در آن زمان از طرف پاکستان برای 

کسانی که در جهاد شرکت می  کردند داده می شد. 
سپس  و  پیدا  کشور  این  در  بن الدن  اسامه  بعد،  سال ها 
منطقه  از  چریکی،  فرماندهان  از  یکی  با  من  شد.  کشته 
سال   15 فرد  این  داشتم.  مصاحبه ای  مناقشه ی کشمیر  مورد 
آموزش  و  کمک  برای  و  بود  پاکستان  ارتش  استخدام  در 
افغانستان  و  کشمیر  چچن،  بوسنیا،  کشور های  به  شورشیان 

سفر کرده بود.
حقانی  مدارس  از  تازه  که  دیدم  را  طالبانی   2012 سال  در 
بر  افغانستان  در  خود  خانه های  به  و  شده  فارغ  پاکستان  در 

افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور را نقض می کند 
و مانعی بر سر راه صلح عادالنه و پایدار است؛

• افغانستان عضو »اساس نامه روم« است و اخیرا محکمه 
بین المللی جزایی )ICC(کارهای مقدماتی برای حضور 
در افغانستان را آغاز کرده است، دولت افغانستان مکلف 
و  باشد  داشته  محکمه  این  با  کامل  همکاری  که  است 
این  دادستان های  اختیار  در  را  الزم  تسهیالت  و  زمینه ها 

محکمه قرار دهد.
افغانستان  بشر  مستقل حقوق  • جایگاه شایسته کمیسیون 
مشارکت  از  کند؛  تضمین  را  آن  استقالل  و  تقویت  را 
کامل این کمیسیون در کلیه ی فرایندهای مربوط به صلح 
و آشتی اطمینان حاصل کند و گزارش ترسیم منازعه این 

کمیسیون را منتشر کند؛
و  شناخته  رسمیت  به  را  امروز  و  دیروز  قربانیان  رنج   •
تمام کوشش خود را از طریق نهادهای دولتی برای اعاده 
انجام دهد و وظیفه ی خود در  حیثیت و جبران خسارت 

تضمین امنیت قربانیان را به  طور روشن عملی سازد.
نیروهای  مجموعه  عملکرد  بر  نظارت  مکانیزم های   •
دادرسی  و  بشر  حقوق  نقض  موارد  در  امنیتی  و  نظامی 
ایجاد کند و مجرمین و تخطی کنندگان را  را  قربانیان  از 

مورد پیگرد قانونی قرار دهد. 
• حضور نمایندگان واقعی جامعه مدنی، قربانیان و فعالین 

عدالت انتقالی در مذاکرات صلح را تضمین نماید. 
جامعه ی بین المللی و سازمان ملل به ویژه بایستی:

• عدالت در دوره ی گذار را در مرکز همکاری های خود 
با دولت و مردم افغانستان قرار دهند و به تالش های خود 
برای تأمین نیازهای مالی و انواع دیگر حمایت از قربانیان 
زمینه ی  در  که  افغانستان  مدنی  جامعه ی  سازمان های  و 

عدالت در دوره ی گذار فعال هستند، ادامه دهند؛
نظارت،  بررسی،  برای  را  مناسب  راه کارهای  کلیه ی   •
مشاوره و گزارش عمومی درباره ی وضعیت حقوق بشر 
دهد،  قرار  استفاده  مورد  یا  کند  برقرار  را  افغانستان  در 
در  و  دهد  نشان  واکنش  قربانیان  فردی  شکایت های  به 
برای  را  راهی  نقشه ی  افغانستان،  مسؤوالن  با  همکاری 
و  بشر  حقوق  درباره ی  ملل  سازمان  توصیه های  اجرای 

عدالت در دوره ی گذار تهیه و تنظیم کنند.

می گشتند. آن ها پول نیز به همراه داشتند و در مساجد به ثبت 
و تنظیم دسته های طالبان می پرداختند.

من در سال 2013 از مدارس دیدن کردم؛ جایی که طالبان 
این  رهبران  از  زیادی  تعداد  و  از آن جا ظهور کردند  افغان 
تنظیم ها در آنجا آموزش دیدند. این روحانیون به شدت از 
مدارس  سخنگوی  شاه،  یوسف  می کردند.  حمایت  طالبان 
»این یک حقیقت سیاسی است که یک روز  به من گفت: 
»ما  گفت:  او  گرفت.«  خواهند  به دست  را  قدرت  طالبان 
طالبان را می شناسیم و یک تعداد زیاد مردم هنوز از طالبان 

حمایت می کنند.«
سازمان  دست  ابزار  دیر زمانی  از  پاکستانی  مدارس 
شمال  قومی  اقلیت  از  مردمان  و  بوده  پاکستان  استخباراتی 
را آموزش  پشتون خود  مراجعان خاص  افغانستان در کنار، 
افغانستان  این کار، هنوزهم تسخیر شمال  از  داده اند. هدف 
این   ، برعالوه  می باشد.  شده  فارغ  تازه  جوانان  این  توسط 
گروه از آنجا به آسیای مرکزی و قسمت غربی چین چشم 
و  چین  اویغورهای  هم چنان  پاکستانی  مالهای  دوخته اند. 
تندروان کشورهای جمهوری سابق شوروی را آموزش های 

تندروی می دهند.
چنین  برای  تا  است  نخواسته  پاکستان  از  کسی  اکنون  تا 
عملکردهایش حساب پس دهد. چرا پاکستان تا هنوز چنین 

رویکردی را حفظ کرده است؟

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

یک  جدید  زمان های  در  نبود  بود 
قصه گوی خوب بود که او را بی بی گل 
وسیله  به  تا  می خواست  او  می گفتند . 
در  اتحاد  باعث  آموزنده  قصه های 
چنین  او  روز  یک  شود.  کشورش 
یک  قدیم  زمان های  در  گفت :  قصه 
عرصه  در  را  عمرش  که  بود  پیرمرد 
ناکامیاب  دولت های  کردن  کامیاب 
می رفت  جا  هر  او  بود.  کرده  صرف 
با  ناکام  دولت های  که  می شد  باعث 
شوند.  کامیاب  پیرمرد  این  حرف های 
خالصه این پیرمرد پس از این که خیلی 
از  را کامیاب کرد و خیلی  ناکام ها  از 
ماندند،  ناکام  پیشش  از  هم  ناکام ها 
آخرین  باید  که  به جایی  رسید  سنش 
او  کند.  فرزندانش  به  را  نصیحتش 
بسته  یک  و  خواند  فرا  را  فرزندانش 
چوب بید مجنون را در کنار گذاشت. 
او به فرزندانش یک یک خمچه چوب 
داد و گفت آن را بشکنند. فرزندان با 
را  چوب  کاراته ای  حرکت  یک 
بار دیگر دو دو چوب را  شکستند. او 
چوب ها  دیگر  بار  آنان  و  داد  آنان  به 
پنج  دیگر  بار  کردند.  کاراته ای  را 
ده  شکستند.  فرزندان  داد.  چوب  پنج 
بیست  بیست  شکستند.  داد،  چوب  ده 
وقتی  حتا  هم شکستند.  باز  داد  چوب 
فرزندان  و  داد  چوب  پنجاه  پنجاه 
شکستند. او گفت حاال نصیحت آخر 
اتحاد  هم  با  لطفا  می کنم.  برای تان  را 
مانند  مردم  باشید  تنها  شما  اگر  کنید. 
شکست.  خواهند  را  شما  چوب  این 
ولی اگر همه تان با هم باشید هیچ کس 
فرزندان  نمی تواند.  شکستانده  را  شما 
گفت ولی پدر ما که بسته های بزرگ 
را هم شکستیم. پدر با صدای ضعیف 
مداوم  سرای  به  رفتنش  نشانگر  که 
شما  که  کنم  چی  خوب  گفت :  بود، 
اگر  ندارید.  را  کردن  نصیحت  لیاقت 
نه به خاطر دل پدر  تان بسته های بزرگ 

چوب را نمی شکنید. 
چون قصه به این جا رسید بی بی گل لب 
از سخن فرو بست و به رعیت گفت که 
ای مردم به نتیجه این قصه نگاه نکنید. 
شما  به  باید  که  است  نصیحتی  مهم 
بگویم. لطفا اتحاد داشته باشید. و مردم 
و شکستند...  شدند  متحد  زمان  آن  از 
متحد شدند و شکستند... متحد شدند و 

شکستند و این قصه ادامه دارد.

بیانیه مطبوعاتی گروه هماهنگی عدالت انتقالی پیروسمینار»نقشه راه عدالت انتقالی در افغانستان«

قصه های بی بی گل 

ما خواستار صلح هستیم اما نه به بهای 
قربانی شدن عدالت

ادامه از صفحه 5

نقش پاکستان در ظهور.....
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تازه ای  ابعاد  اروپا  مرزهای  پشت  در  پناهجویان  بحران 
عمدتا  پناهجویان  از  گروهی  دوشنبه  روز  است.  یافته 
تا  کردند  تالش  یونان  در  مستقر  افغان  و  عراقی  سوری، 
با مقاومت پولیس  اما  از حصار مرزی مقدونیه بگذرند، 
کشور مواجه شدند. آن ها دوشنبه شب را نیز همچون  این 
شب های دیگر در وضعیت بدی در زیر باران و سرما و در 

گذراندند. گل و الی  میان 
بود.  کابوس  »مثل  می گوید:  سوری  پناهجوی  یوسف، 
مجبور  بودیم.  استخر  در  انگار  شدیم،  بیدار  که  صبح 
از  چون  ببریم،  دیگری  جای  به  را  چادرهای مان  شدیم 

کامال تر شده بودند. شب خیلی بدی بود.« زیر 
مانده اند  مقدونیه  مرز  پشت  در  که  پناهجویانی  شمار 
که تعداد زیادی از  کنون به هفت هزار نفر رسیده است  ا
اعمال  پی  در  می دهند.  تشکیل  کودکان  و  زنان  را  آنان 

مورد  بشر در  امور حقوق  ملل در  کمیساری عالی سازمان 
و  قحطی  از  ناشی  انسانی  فاجعه  یک  وقوع  احتمال 
گرسنگی در سوریه هشدار داد. به گفته این سازمان ادامه 
یکسو  از  سوریه،  در  مسکونی  مناطق  از  برخی  محاصره 
توسط نیروهای ارتش و از سوی دیگر توسط  شبه نظامیان 
کشور را به طور جدی با خطر بروز  مخالف رژیم اسد، این 

کرده است. قحطی روبه رو 
سازمان  عالی  کمسیاریای  رییس  الحسین«،  رعد  »زاید 
گفته است: محروم  رابطه  بشر، دراین  برای حقو ق  ملل 
کنون  ا هم  حیاتی  اولیه  مایحتاج  از  مردم  قهرآمیز  کردن 
گفت:  می تواند به قربانی شدن هزاران نفرمنجر شود. وی 
غذایی  مواد  و  دارو  از  مردم  عامدانه  کردن  »محروم 
به عنوان ابزار جنگی ممنوع است و در محاصره قرار دادن 

مناطق مسکونی نیز مشمول همین ممنوعیت می شود.   

یک  در  نفر   ۴۰ دست کم  می گویند،  عراق  پولیس  منابع 
شهر  در  ک سپاری  خا مراسم  یک  در  انتحاری  انفجار 
حمله  هم چنین  شده اند.  کشته  عراق  در  مقدادیه 
انتخاری به یک پست بازرسی نیروهای امنیتی در بغداد 

گذاشته است.  کشته برجای  هشت 
گفته اند، در انفجار  گزارش رویترز، منابع پولیس عراق  به 
انتحاری درمراسم ترحیم در مقدادیه، در استان دیاله در 
دهم  دوشنبه  روز  در  بغداد،  شرقی  شمال  کیلومتری   ۸۰
گروه  شیعه  شبه نظامیان  محلی  فرمانده  شش  حوت، 

کشته شده اند.  )بسیج مردمی( نیز 
نیز در  نفر  که ۵۸  کرده اند  منابع پولیس هم چنین اضافه 

این حمله زخمی شده اند.
در  پیامی  در  داعش،  گروه  است،  کی  حا گزارش ها 
شبکه های اجتماعی مسوولیت این حمله انتخاری را بر 

گرفته است.  عهده 
که  فرماندهانی  از  تن  چهار  می گویند،  عینی  شاهدان 
گروه  عضو  شده اند،  کشته  انتخاری  عملیات  این  در 

شبه نظامیان شیعه »عصایب اهل حق« بوده اند.
شبه نظامیان شیعه حشد الشعبی در تامین امنیت برخی از 
مناطق استان دیاله با نیروهای دولتی همکاری می کنند. 

گذشته  به قول رویترز، پس از یک حمله انتحاری در ماه 
در استان دیاله، شبه نظامیان شیعه مساجد و خانه های 
اهل تسنن در این استان را مورد حمله قرار داده اند. این 
که شبه نظامیان شیعه دست داشتن در  در حالی است 

این حمالت را تکذیب می کنند. 
که  کردند، توانسته اند  گذشته نیروهای دولتی اعالم  سال 

دعوت به داوطلبی باز

ریاست منابع بشری وزارت فواید عامه به 6 پایه حاضری الکترونیکی معه نصب انستالیشن آن 

ضرورت دارد.
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی باز 
ک نموده، آفرهای سربسته خویش را مطابق شرطنامه به  داخلی 6 پایه حاضری الکترونیکی اشترا

که در مقابل پرداخت مبلغ 1000 افغانی پول غیر قابل برگشت به دست می آورند طبق قانون  لسان دری 
و طرزالعمل تدارکات عامه بعد از تاریخ نشر اعالن الی مدت 21 یوم ارائه نمایند.

که آخرین میعاد ضرب االجل تسلیمی آفرها  وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت 10 قبل از ظهر 
می باشد، صورت می گیرد، آفرهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود، تضمین آفر مبلغ )35000( 

گرنتی بانکی و یا پول نقد اخذ می گردد. 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 مکروریان اول، بال

اعالمیۀ فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در ارتباط با 
کارمندان رسانه ها پوشش خبری اخیر بی بی سی از حمله طالبان بر 

کمپاینی زیر عنوان »بی بی سی فارسی و پشتو  چندی پیش شماری از خبرنگاران و فعاالن رسانه یی، با آغاز 
را به پاسخگویی واداریم« شکایتی علنی در پیوند به پوشش خبری بی بی سی افغانستان از حمله تروریستی 

کردند.  کارمندان طلوع  تدوین  طالبان بر 
کمپاین بعد از نشر مصاحبه بی بی سی به زبان پشتو و دری با سخنگوی طالبان به راه افتاد. در شکایت  این 
کمک به  گفتگوی مورد نظرخالف اصول نشراتی بی بی سی، نقض بی طرفی حرفه ای و  کمپاین ،  علنی این 

گندا و تهدید طالبان بر ضد رسانه ها و ژورنالیستان افغانستان خوانده شده است.  گسترش پروپا
که خواهان توضیح بی بی سی  روزنامه هشت صبح به عنوان یک روزنامه معتبر و بی طرف متن این اعتراض را 

کرد.  در این رابطه شده بود، نشر 
در تاریخ ۸ حوت، رییس بخش زبان های بی بی سی طی نامه ای به هشت صبح از تحقیق جدی این سازمان 

گفتگوی متذکره، مطابق به اصول نشراتی  که  در ارتباط با این مصاحبه خبر داد و ضمن قبول این انتقاد 
که بی بی سی تمام تالش خود  کرد  کید  بی بی سی نبوده است، به جامعۀ رسانه یی افغانستان  اطمینان داده تا

را به خرج خواهد داد تا چنین خطای حرفه یی ،دیگر تکرار نشود. این پاسخ در شمارۀ نهم حوت روزنامۀ 
هشت صبح به نشر رسیده است.

که حامی آزادی های رسانه ها در چهارچوب اصول  فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان 
کارمندان رسانه یی است، از این اقدام بی بی سی استقبال  حرفه یی ژورنالیزم و نیز مدافع امنیت خبرنگاران و 

می کند و از مدیران این نهاد می خواهد تا در ارتباط با حفظ بی طرفی بی بی سی و حفاظت از اعتماد مخاطبان 
خود جدیت به خرج دهد تا خطاهای مسلکی همانند نشر مصاحبۀ جنجالی با سخنگوی طالبان دیگر تکرار 

نشود. 
 فدراسیون بی بی سی را از نهادهای پیشکسوت و پیشاهنگ آزادی بیان و ژورنالیزم حرفه یی در جهان می داند 

که بی بی سی اعتبار خود را به عنوان یک رسانۀ معتبر، منصف و بی طرف از دست ندهد.   و انتظار دارد 
که برای افغانستان نشرات اختصاصی دارند، تقاضا می کند تا  فدراسیون هم چنان از سایر رسانه های جهانی 

کشور، با در نظرداشت اصول بی طرفی و منافع عامه،رفتار نمایند و  گزارش دهی خود از رویدادهای این  در 
که در صورت ثبوت بروز چنین  کار حرفه یی خود نکنند. بدیهیست  هیچ گونه غرض شخصی یا سیاسی را وارد 
کمیسیون سمع شکایات و  مواردی، فدراسیون موضوع را مورد تحقیق قرار داده و رسانه و خبرنگار متخلف را به 

کرد.   رسید گی به تخلفات رسانه یی معرفی خواهد 
فدراسیون  نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان

کشورهای حوزه  محدودیت های مرزی از سوی اتریش و 
کشور،  بالکان، دولت یونان برای هزاران پناهجو در این 
سرپناه موقت تدارک دیده است. مقامات آتن می گویند 
شمار پناهجویان وارد شده به یونان در روزهای آینده از 

گذشت. مرز ۷۰ هزار نفر خواهد 

بشر  ق  حقو  برای  ملل  سازمان  عالی  کمسیاریای  رییس 
در سخنان خود افزود: بیش از ۴۵۰۰۰۰ شهروند سوری در 
گرسنگی  فقرو  تله  در  کشور  این  محاصرشده  روستاهای 
که ادامه  که این فاجعه حتی سال ها است  گرفتار آمده اند 

دارد. 
و  ودارویی  غذایی  مواد  رساندن  افزود:  الحسین  رعد 
به  مناطق  این  مردم  برای  مبرم  و  فوری  دیگرنیازهای 
مرگ و میر  احتمال  این رو  از  می شود،  متوقف  طورمداوم 

هزاران نفر از قربانیان این محدویت ها وجود دارد. 
اجرای  آغاز  با  است  کرده  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
روز  پنج  طی  می کنند  سعی  سازمان  مامورین  آتش بس 
 ۱۵۰۰۰۰ برای  را  و دارویی  اولیه غذایی  کمک های  آینده 

هزار نفر از محاصره شد گان تامین نمایند. 
انتظار  در  ملل  سازمان  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
می برد  به سر  سوریه  در  متخاصم  گروهای  سبز  چراغ 
به  را  دارویی  و  غذایی  حداقل  کمک های  بتواند  تا 
که در نقاط  یک میلیون وهفت صد هزار قربانیان محاصره 

گرفتار آمده اند برساند.  دور افتاده سوریه 
غذا  به  نیازمندان  شمار  درمجموع  می گوید:  ملل  سازمان 
و دارو در مناطق دورافتاده سوریه به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار 

نفر بالغ می گردد.

گروه داعش را از استان دیاله بیرون برانند، اما به  نیروهای 
گروه داعش در برخی از مناطق  رغم این، هنوز نیروهای 

این استان حضور  و فعالیت دارند. 
بازار  یک  در  انتحاری  حمله  یک  در  نیز  گذشته  روز 
خرید و فروش تلیفون همراه در شهرک صدر دست کم ۷۰ 

کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. 
شبه  همکاری  با  دولتی  نیروهای  اخیر  سال  یک  طی 
نظامیان شیعه توانسته  اند بخشی از مناطق غربی عراق را 

گروه داعش بازپس بگیرند.  از نیروهای موسوم به 
علیه  نیز  امریکا  رهبری  به  بین المللی  ایتالفی  هم چنین 
هوایی  به حمالت  و سوریه دست  در عراق  گروه داعش 

می زند. 
را  داعش  شبه نظامیان  شده اند  موفق  عراقی  نیروهای 
آماده سازی  حال  در  و  برانند  عقب  انبار  استان  مرکز  از 
والیت  اداری  مرکز  موصل،  در  گروه  این  علیه  عملیات 

نینوا، هستند.

ز مقدونیه وضعیت ناگوار هزاران پناهجو در مر

وز قحطی در سوریه هشدار داد سازمان ملل از احتمال بر

گرفت حمله انتحاری در عراق جان ده ها تن را 
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