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است  بوده  این  تا کنون  اشرف غنی  اشتباه 
فعال  نظارت  افغانستان  تا  کرده  تالش  که 
برابر  در  و  باشد  نداشته  منطقه  در  استخباراتی 
محافظت کننده  کتیک های  تا بدون  کستان  پا
خورد.  شکست  و  شد  عمل  وارد  استراتژیک 
قدرت  به  با  که  است  حالی  در  شکست  این 
کستانی  پا طالبان  رهبران  اشرف غنی،  رسیدن 
آن ها  مواضع  بر  آسانی  به  کستان  پا ترور شدند، 
بین المللی  نیروهای  سوی  از  حتا  و  کرد  حمله 
کستانی  پا طالبان  بردن هسته های  بین  از  برای 
کستان در بدل این همکاری،  اقدام شد. اما پا
کستان  پا در  نداد. طالبان  افغانستان  به  چیزی 
برگزار  را  خود  سیاسی  محافل  علنی  به صورت 

کرده بر علیه افغانستان اعالم جنگ می کنند. 
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زنگ اول


دیروز شورای امنیت ملی کشور اعالمیه ای منتشر کرد 
که در آن آمده است، دولت افغانستان به آزادی بیان 
تعهد دارد. در این اعالمیه هم چنین آمده است که برخی 
از شبکه های اجتماعی اسناد محرم را برخالف احکام 
قانون منتشر کرده اند و این امر به منافع دولت صدمه 
زده است. نفس تعهد دولتمردان کشور به اصل آزادی 
اساسی  قانون  برمبنای نص  قابل ستایش است.  بیان، 
افغانستان، دولت باید آزادی بیان را حمایت کند. آزادی 
نظم  کالن  دست آوردهای  از  یکی  رسانه ها،  و  بیان 
نوین سیاسی در افغانستان است. آزادی رسانه ها در 
افغانستان، در سطح منطقه بی نظیر است. رسانه ها هم 
حاال به سرمایه ملی افغانستان مبدل شده اند. برخی از 
جزو  را  افغانستان  رسانه های  حاال  منطقه  کشورهای 

قدرت ملی این کشور حساب می کنند. 
بنابراین نیاز است که دولت از این سرمایه ملی حمایت 
به گونه ای  باید  دولتی  و سازمان  نهاد  هیچ  رفتار  کند. 
بیان  آزادی  با  دشمنی  آن  از  عمومی  افکار  که  نباشد 
را استنباط کند. حکومت وحدت ملی در شروع کار ش، 
همکاری با رسانه ها را جدی گرفت. رییس جمهور غنی، 
حکومت  زمان  در  که  را  اطالعات  به  دسترسی  قانون 
آقای کرزی طی مراحل شده بود، توشیح کرد. هم چنان 
داشت  خبرنگاران  با  که  دیداری  در  اجرایی  رییس 
استخدام  قانون  می کند  تالش  حکومت  که  کرد  اعالم 
در رسانه های خصوصی را طراحی کند و به پارلمان 

بفرستد. 
اما قانون دسترسی به معلومات با آن که توشیح شده 
به  دسترسی  قانون  نمی شود.  تطبیق  حال  تا  است، 
معلومات با قانون ثبت احوال نفوس یک جا توشیح شد. 
اما هر دو قانون، به سرنوشت مشابه گرفتار شده اند. 
نه قانون ثبت احوال نفوس عملی شده است و نه کسی 
اثر داده است.  به قانون دسترسی به معلومات ترتیب 
وقتی  که  است  این  آن  و  دارد  وجود  کلی  اصل  یک 
مقام های دولتی، اطالع رسانی دقیق نکنند، بازار شایعه 
گرم می شود. تشکیل شبکه های مخفی برای دسترسی 
به اسناد محرم دولتی هم معلول همین وضعیت است. 

اگر مقام های دولتی معلومات دقیق را در اختیار رسانه ها 
و افکار عمومی قرار دهند، هم جلو شایعه پراکنی گرفته 
محرم  اسناد  به  دسترسی  برای  تالش  هم  و  می شود 
از میان می رود. بنابراین مقام های حکومتی باید تالش 
اگر  تطبیق شود.  اطالعات  به  دسترسی  قانون  تا  کنند 
روزنامه نگاری به دفتر شورای امنیت ملی مراجعه کرد 
این  شد،  اسناد  طالب  اداره  این  تشکیالت  رییس  از  و 
اداره باید بر مبنای قانون دسترسی به معلومات اسناد 
مورد نظر را در اختیار خبرنگار قرار دهد. چنین چیزی 

کامال بهنجار و مطابق قانون است. 
وقتی مقام های دولتی از دادن معلومات و تطبیق قانون 
برای  زمینه  می کنند،  امتناع  اطالعات  به  دسترسی 
قانون  تطبیق  می شود.  فراهم  قانون شکنانه  رفتارهای 
هم  است ،  مردم  سود  به  هم  معلومات  به  دسترسی 
کار رسانه ها را معیاری می سازد و هم به منافع دولت 
صدمه ای وارد نمی شود. اصل حفظ اسرار دولتی مورد 

احترام تمام رسانه های افغانستان بوده است. 
در این چهارده سال، هیچ رسانه  معیاری افغانستان از 
این خط قرمز، عبور نکرده است. نکته دیگری که باید 
به آن توجه شود، ضعف مدیریت در برخی از نهاد های 
دولتی است. نفس درز اسناد محرم و اسرار دولتی به 
بیرون، نشانه آشکار ضعف مدیریت است. اگر ضعف 
مدیریت در ادارات دولتی جبران شود، درز اسناد محرم 
به بیرون به حداقل می رسد. بنابراین مقام های حکومتی 
مدیریت  ضعف  جبران  و  قانون  تطبیق  به  بیشتر  باید 
بپردازند و از هر نوع رفتاری که بر اصل آزادی بیان 

خدشه وارد می کند، جلوگیری کنند. 

قانون دسترسی به معلومات
باید تطبیق شود
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کشته و زخمی شدن نزدیک به شصت شورشی در عملیات های نظامی

کشف بیش از شش هزار کیلوگرام مواد انفجاری در پکتیکا

وزارت خارجه پاکستان سفیر افغانستان را احضار کرد

امور  وزارت های  کابل:  8صبح، 
در  که  کرده  اعالم  دفاع  و  داخله 
امنیتی  نیروهای  عملیات های  نتیجه 
روز  شبانه  یک  جریان  در  کشور 
به شصت شورشی  نزدیک  گذشته، 

طالب کشته و زخمی شده اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
به  که  عملیات ها  این  می گوید 
دشمنان  نابودی  و  سرکوب  منظور 
والیت های  مربوطات  در  مردم 
فاریاب،  کندز،  بغالن،  ننگرهار، 
راه اندازی شده، بود،   سرپل و هلمند 
طالب  شورشی  هفت  و  سی  آن  در 
زخمی  دیگرشان  تن   23 و  کشته 
این وزارت می افزاید که در  شدند. 
دیگر  شورشی  سه  عملیات ها  این 

بازداشت شده اند.
اعالم  نیز  دفاع  وزارت  همچنین 
کرده که در نتیجه عملیات  سربازان 
اردوی ملی در جریان یک شبانه روز 
گذشته نه شورشی طالب کشته و نه 
تن دیگر زخمی شده اند. این وزارت 
فیسبوک  صفحه  در  که  خبری  در 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
محموله  یک  پکتیکا،  والیت  در 
بزرگ مواد انفجاری را در ولسوالی 

ارگون این والیت کشف کرده اند.
عمومی  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
محموله  این  می گوید  ملی  امنیت 

وزارت خارجه پاکستان اعالم کرده 
راکتی  حمالت  به  اعتراض  در  که 
افغانستان  داخل  از  مسلح  شورشیان 
باالی نظامیان پاکستانی در آن سوی 
خط دیورند، جانان موسی زی سفیر 
احضار  را  اسالم آباد  در  افغانستان 

کرده است.
که  است  مدعی  پاکستان  دولت 
از  مسلح  شورشیان  یکشنبه  روز 
پوسته  باالی  افغانستان  خاک  داخل 
سربازان پاکستانی در آن سوی خط 
دیورند چند فیر راکت پرتاب کرده 
که در نتیجه این پرتاب این راکت ها 
چهار سرباز پاکستانی کشته  شده اند.

وزارت  دویچه وله،  گزارش  به 
این  بدنبال  که  پاکستان  خارجه 

که  می افزاید  کرده،  منتشر  خود 
این تلفات در نتیجه حمالت هوایی 
یک  باالی  ملی  اردوی  نیروهای 
منطقه  در  طالب  شورشیان  قرارگاه 
قلعه  موسی   ولسوالی  محمدلعل 
وارد  طالبان  افراد  به  هلمند  والیت 
شده است. این وزارت می افزاید که 
امنیتی  پوسته های  طالب  شورشیان 
نیز  را  لوای دوم هلمند  اول  کندک 
مورد حمالت خود قرار داده که در 
ملی  اردوی  سربازان  واکنش  نتیجه 
تن  یک شورشی طالب کشته و دو 

عراده  یک  داخل  در  که  بزرگ 
موتر باری جاسازی شده بود، شامل 
شش هزار و پنج صد کیلوگرام مواد 
انفجاری می شود. این اداره می افزاید 
 130 در  را  مواد  این  تروریستان  که 
می خواستند  و  بودند  زده  جا  بوجی 

سفیر  موسی زی  جانان  حمالت، 
احضار  را  اسالم آباد  در  افغانستان 
کرده و از وی خواسته تا از حکومت 
این  مورد  در  که  بخواهد  افغانستان 
حادثه تحقیق کرده و نتیجه آن را به 

دولت پاکستان گزارش دهد.
در  افغانستان  سفیر  به  همچنین 
»چنین  است:  شده  گفته  آباد  اسالم 
حوادثی فال خوبی برای مسیر مثبت 
مناسبات دو جانب نیست که پس از 

تالش های ممتد به آن رسیدند.«
»پاکستان  است:  شده  گفته  سفیر  به 
در جنگ  افغانستان  به  تا  می خواهد 
علیه دشمن مشترک همکاری کند، 
ما  نظامی  پرسونل  علیه  حمالت  اما 

غیرقابل قبول است.«

دیگر زخمی شدند.
این  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
ماین  حلقه  سه  و  بیست  عملیات ها 
نیز کشف و خنثا شده اند. این ماین ها 
هلمند  والیت  خانشین  ولسوالی  از 

کشف شده اند.
یک  شدن  زخمی  از  دفاع  وزارت 
انفجار  نتیجه  در  ملی  اردوی  سرباز 
این  است.  داده  خبر  نیز  ماین  یک 
از  سرباز  این  که  می گوید  وزارت 
میوند   215 اردوی  قول  منسوبان 

است.

به  تروریستی  حمالت  انجام  برای 
والیت غزنی منتقل کنند.

دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می  گوید 
که با کشف این مواد، دو بندل فلیته 

ثانیه سوز نیز بدست آمده است.
در پیوند به کشف این مواد انفجاری، 
دو نفر به نام های شهید و محمدناصر 

خان نیز بازداشت شده اند.
روز  چند  ملی  امنیت  نیروهای 
مواد  بزرگ  محموله  یک  نیز  پیش 
ارگون  ولسوالی  در  را  انفجاری 
کردند.  کشف  پکتیکا  والیت 
که  تنی  هفت  انفجاری  مواد  این 
چوب  موتر  عراده  یک  داخل  در 
برای  بود  قرار  بود،  شده  جاسازی 
والیت  به  تروریستی  حمالت  انجام 

لوگر منتقل شود. 

پاکستان  و  افغانستان  دولت های 
حمایت  به  متهم  را  همدیگر  بارها 
از شورشیان در این کشور کرده اند. 
دولت افغانستان بارها اعالم کرده که 
پاکستان از گروه های تروریستی در 
افغانستان از جمله از طالبان حمایت 

می کند.
دولت پاکستان مدعی است که روز 
خاک  داخل  از  راکت ها  یکشنبه 
از  به منطقه خیبر که یکی  افغانستان 
خودمختار  نیمه  قبایلی  منطقه  هفت 
است شلیک شده است. از سال ها به 
این سو در این منطقه ارتش پاکستان 
القاعده  و  طالب  تروریستان  علیه 

می جنگد.
آمده  پاکستان  ارتش  اعالمیه  در 
گزارش ها  طبق  گلوله ها  »این  است: 
توسط  افغانستان  جانب  از 
تروریست ها شلیک شده اند و پوسته 
مورد  را  اخوندواال  در  پاکستانی 
اصابت قرار داده است که در ارتفاع 

8000 فوت قرار دارد.«
اعالمیه می افزاید که در اثر آن چهار 
تن  چهار  و  کشته  پاکستانی  سرباز 

دیگر زخمی شده اند. 

ACKU
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آزادی بیان

گذشته بهتر از امروز بود

 ظفرشاه رویی

با  افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی،  اداره 
انتقاد شدید از وضع محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان 
و آزادی رسانه ها توسط حکومت وحدت ملی، می گوید 
کامل ندارند. که رهبران این حکومت به این آزادی ها باور 
روز  »نی«،  اداره  اجرایی  رییس  خلوتگر،  عبدالمجیب 
که  گفت  کنفرانس خبری  دوشنبه، دوم سنبله، در یک 
وضع آزادی بیان و آزادی رسانه ها در حکومت پیشین به 
که  مراتب بهتر از امروز بود. آقای خلوتگر افزود: »مشکلی  
اخیر دچارش هستند، عدم  در چهارده سال  خبرنگاران 
به  حکومتی  در  مهم  این  است.  اطالعات  به  دسترسی 
تمام  است.  شده  مشکل  دچار  بیشتر  ملی  وحدت  نام 
مشکل  روستایی  مناطق  و  کالن  شهرها  در  خبرنگاران 
کالن شان عدم دسترسی به اطالعات است. این در حالی 
که شخص رییس جمهور در حکومت وحدت ملی  است 
کرده است. از  قانون حق دسترسی به اطالعات را توشیح 
کرده و از طرف دیگر دسترسی  یک طرف قانون را توشیح 
متضاد  عمل  دو  این  ساخته اند.  محدود  را  اطالعات  به 
حکومت  در  ما  سیاسی  نخبگان  که  است  این  نشانگر 
آزادی  و  شهروندی  حقوق  بیان،  آزادی  به  ملی  وحدت 

کامل ندارند.« رسانه ها باور 
می رفت  انتظار  آن که  با  افزود  »نی«  اداره  اجرایی  رییس 
وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها با توشیح قانون حق 
وحدت  حکومت  اما  یابد،  بهبود  اطالعات  به  دسترسی 
گذشته  حکومت  از  بدتر  رسانه ها  برای  را  اوضاع  ملی 
گفت: »در حکومت  ساخته است. عبدالمجیب خلوتگر 
قبلی نهادهای استخباراتی به ویژه شورای امنیت ملی در 
اما  نداشت.  مستقیم  مداخله  کارشان  و  رسانه ها  زمینه 
اتمر  آقای  حضور  با  ملی  وحدت  حکومت  در  متاسفانه 
در شورای امنیت ملی، این مداخله حاال صورت می گیرد 
و یک حالت ترس و رعب را در میان خبرنگاران ایجاد 
کابل تکسی مثال خوبی در این زمینه  کرده است. مساله 
که به عنوان یک مزیت در حکومت  است. مساله دیگری 
حکومت  در  متاسفانه  و  می شد  حساب  کرزی  آقای 
اطالعات  به  دسترسی  مساله  ندارد،  وجود  ملی  وحدت 
این  در  چالش هایی  و  مشکالت  دچار  هرچند  است. 
مراتب  به  شده  وضع  فعال  که  محدودیتی  اما  بود،  زمینه 

کرزی است.« بیشتر از حکومت آقای 
حکومت  رهبران  که  می افزاید  هم چنین  »نی«  اداره 
وحدت ملی مکلفیت دارند تا پالیسی عمومی شان را در 
این  سازند.  مشخص  اطالعات  به  دسترسی  حق  قبال 
از  حمایت  در  رییس جمهور  نمره  که  کرد  کید  تا اداره 
رسانه ها و آزادی بیان »صفر« است. عبدالمجیب خلوتگر 
گفت: »آن طوری که آقای غنی به خود نمره می دهد، من 
کامیابی ندارد،  فکر می کنم نه تنها پارچه اش چیزی به نام 
گر بیشتر نگاه شود نمرات شان در هر زمینه پایین تر  بلکه ا

از صفر است.«
اتمر وضاحت دهد

آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی،  اداره  همین حال،  در 
بازداشت  برای  ملی  امنیت  شورای  اقدام  از  افغانستان، 
انتقاد  شدیدا  تکسی«  »کابل  فیسبوکی  صفحه  گرداننده 
گرفته  قانون صورت  اقدام خالف  این  که  می گوید  کرده 

است.
مطالب  که  است  فیسبوکی  صفحه  یک  تکسی«  »کابل 
نزدیک  که  این صفحه  می  کند.  منتشر  و طنزی  انتقادی 
کارکرد رهبران  به پنج ماه پیش ایجاد شده است، در باره 
می نویسد.  مذهبی  و  قومی  مطرح  اشخاص  سیاسی، 
گردانندگان این صفحه فیسبوکی تاهنوز مشخص  هویت 

نیست.
با  »نی«،  اداره  اجرایی  رییس  خلوتگر،  عبدالمجیب 
رییس جمهور  ملی  امنیت  مشاور  اقدام  از  شدید  انتقاد 
گفت  گردانندگان صفحه »کابل تکسی«،  برای بازداشت 
که براساس قانون رسانه ها هر شکایتی علیه رسانه ها باید 
کمیسیون رسانه های همگانی بررسی و پیگیری  از طریق 
که شورای امنیت ملی  گفت: »آنچه  شود. آقای خلوتگر 
داده،  انجام  اتمر  آقای  شخص  به خصوص  افغانستان 
اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  است.  قانون  خالف  کار 
این  در  چرا  که  بخواهند  وضاحت  اتمر  آقای  از  باید 
کاری را انجام داده است. چون باور ما این  زمینه چنین 
نظام  یک  در  سردمداران  و  سیاسی  نخبگان  که  است 
خودشان باید اول تر از همه قانون را مراعات بکنند و بعد 
که قانون مدار باشند. وقتی که  از دیگر شهروندان بخواهند 
که  این معناست  به  مراعات نمی کنند  را  قانون  خودشان 
کرده اعتبار و اعتماد ندارند.« به قانونی که خودشان وضع 

رسانه ها،  قانون  براساس  که  افزود  خلوتگر  عبدالمجیب 
مطالب  و  نیست  قانون  خالف  رسانه ها  در  طنزپردازی 
منتشر  تکسی«  »کابل  صفحه  طریق  از  کنون  تا که  طنزی 
خلوتگر  آقای  نبوده اند.  رسانه ها  قانون  خالف  شده 
که با تالش محمدحنیف اتمر برای بازداشت  کرد  کید  تا
تعدادی  تکسی«،  »کابل  صفحه  گردانندگان  یا  گرداننده 
این  در  او،  به گفته ی  مواجه اند.  خطر  با  خبرنگاران  از 
صفحه مطالب طنزی زیادی علیه برخی از سیاستمداران 
ممکن  زورمندان  این  و  شده  منتشر  زورمند  اشخاص  و 
گرداننده صفحه »کابل تکسی« همین  است به ظن این که 
کرده،  که آقای اتمر باالی شان شک  خبرنگارانی هستند 
وضع  که  کرد  کید  تا وی  سازند.  مواجه  خطر  با  را  آنان 
محدودیت بر رسانه ها منجر به بهبود امنیت نخواهد شد. 
که شورای  که این بار نخست نیست  اداره »نی« می افزاید 
کار رسانه ها را تنگ تر می سازد. به گفته  امنیت ملی فضای 
این اداره، این شورا چند ماه قبل به فرماندهان نیروهای 
خبرنگاران  با  مصاحبه  از  تا  بود  داده  دستور  امنیتی 

کنند. خودداری 
برابر  در  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  هم چنین 
گردانندگان  بازداشت  برای  ملی  امنیت  شورای  اقدام 
از  بازجویی  و  داده  نشان  کنش  وا تکسی«  »کابل  صفحه 
دو خبرنگار در این زمینه را نگران کننده و خالف قوانین 

کرده است.  کشور توصیف  نافذه 
قانون  »برمبنای  می  گوید:  اعالمیه ای  در  اتحادیه  این 
یا  حقیقی  شخصیت  یک  هرگاه  همگانی،  رسانه های 
باید  دارد،  خبرنگار  یا  رسانه  یک  از  شکایتی  حکمی، 
را  شکایتش  همگانی  رسانه های  کمیسیون  مجرای  از 
با سوءاستفاده  دولتی  مقام  که یک  این  اما  کند.  دنبال 
ریاست  طریق  از  را  خبرنگاران  صالحیت هایش  از 
بر  این که  از  بیشتر  دهد،  قرار  بازجویی  مورد  ملی  امنیت 
کشور و اصول دموکراتیک استوار باشد، به  مبنای قوانین 
در  اختناق  دوره های  و  دیکتاتوری  نظام های  یاد آورنده 

کشور است.«
رییس  و  رییس جمهور  از  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
مشاور  غیرقانونی  »برخوردهای  تا  خواسته  اجرایی 
و  و جلو خودسری ها  کرده  پیگیری  را جدا  ملی«  امنیت 

قانون شکنی ها را بگیرند.
پاسداری از آزادی بیان

و  بیان  آزادی  که  می گوید  ملی  امنیت  شورای  دفتر  اما 
و  مردم  بزرگ  دست آوردهای  از  یکی  رسانه ها  فعالیت 
و  سی  ماده  براساس  اداره  این  و  است  افغانستان  دولت 
چهارم قانون اساسی به حمایت و پاسداری از آزادی بیان 
کنش به نشر مطالبی از طریق  متعهد است. این اداره در وا
می گوید:  اعالمیه ای  در  تکسی«  »کابل  فیسبوکی  صفحه 
»در این اواخر یکی از صفحات شبکه اجتماعی فیسبوک 
کشور،  نافذه  قوانین  احکام  خالف  بر  مجهول  هویت  با 
کارمندان  که شامل افشای هویت  معلومات محرم دولتی 
که  نموده  نشر  را  می باشد  کشور  ملی  امنیت  دفتر شورای 

بدون شک موجب خطرات جدی امنیتی می گردد.«
شورای امنیت ملی در اعالمیه خود در پیوند به احضار دو 
گردانندگی صفحه »کابل تکسی«  تن از خبرنگاران به ظن 
که این اداره با درنظرداشت اصل آزادی بیان و  می افزاید 
حق دسترسی به اطالعات، از ادارات مسوول خواسته تا 
به منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرم سکتور 
قانون عمل  با  این قضیه در مطابقت  با متخلفان  امنیتی 
امنیت  شورای  »دفتر  می گوید:  ملی  امنیت  شورای  کنند. 
بیشتر  هرچه  استحکام  و  گسترش  به  قوی  تعهد  با  ملی 
کشور  رسانه های  انتقادی  رویکرد  کشور،  بیان در  آزادی 
را به دیده قدر نگریسته و آن را در بهبود ساختارهای نظام 
موثر می داند، اما افشای معلومات محرم دولتی را موجب 
تا  می خواهد  محترم  رسانه های  از  و  دانسته  قانون  نقض 
با رعایت اصل محرمیت اطالعات محرم دولتی، رسالت 

کنند.« خویش را ادا 
اداره  این  مشاوران  نام  افشای  ملی  امنیت  شورای  دفتر 
توصیف  قانون  خالف  را  تکسی«  »کابل  صفحه  توسط 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  دفتر  اما  کرده 
که در پست های  کسانی  که نام تمام  افغانستان می گوید 
اعالم  رسما  رسانه ها  طریق  از  می شوند،  مقرر  مشاوریت 

می شود.
افغانستان  در  اخیر  سال های  طی  اجتماعی  شبکه های 
رشد قابل مالحظه ای داشته اند. در حال حاضر نزدیک 
این  از  افغانستان  در  نفر  هزار  سه صد  و  میلیون  یک  به 
اجتماعی  صفحات  از  برخی  می کنند.  استفاده  شبکه ها 
در افغانستان بیشتر از یک میلیون نفر بازدیدکننده دارند 
که مراجعه کنندگان این صفحات  و این آمار نشان می دهد 
شهروندان  دسترسی  میزان  هم چنین  هستند.  روزافزون 
افغانستان به خدمات انترنتی بیشتر شده و براساس آمارها 
از  بیش  و  انترنتی  خدمات  از  نفر  میلیون  دو  به  نزدیک 
بیست میلیون هم از خدمات مخابراتی استفاده می کنند.

که به اختصار  سیستم حمل و نقل بین المللی جاده ای 
سیستم ها  ظرفیت ترین  پر  از  یکی  میشود،  نامیده  تیر 
تا  افغانستان  ولی  است.  کاال  راحت  ترانزیت  برای 
هنوز نتوانسته از این سیستم استفاده قابل قبول داشته 

باشد. 
تیر  سیستم  عضویت  به   1983 سال  در  افغانستان 
مطابق  که  نتوانست  دهه  سه  مدت  به  اما  آمد.  در 
کاالهای  ترانزیت  برای  سیستم  این  مزیت های  به 
سال  در  دیگر  بار  کند.  استفاده  آن  از  صادراتی اش 
2013 افغانستان توانست عضویتش را در این سیستم 
نتوانسته  افغانستان  با این حال هنوزهم  فعال بسازد. 
از سیستم حمل و نقل بین المللی جاده به طور بایسته 
همچون  کنوانسیون هایی  آن  کنار  در  کند.  استفاده 
تعیین کننده  کنوانسیون  یا   ) آر  ام  سی   ( کنوانسیون 
حقوق و وجایب طرفین قرارداد حمل و نقل جاده ای 
کنوانسیون  کنوانسیون ) ای دی ار ( یا  کنار آن   و در 
به  نیز  جاده  طریق  از  ک  خطرنا کاال های  حمل 
امضای افغانستان رسیده است. با این حال استفاده 
روبرو  تی  مشکال با  افغانستان  برای  مزیت ها  این  از 

بوده است. 
می گوید:  کشور  صنایع  و  تجارت  وزیر  رسا،  همایون 
و  ارزان تر   ، سریع تر  انتقال  در  کنوانسیون ها  »این 
کمک می کند. هرچند  کارگو و اموال تجارتی  مصون تر 
زمینه  این  موافقت نامه هایی در  کشورهای همسایه  با 
به  کنوانسیون ها  این  مزایای  از  ما  اما  رسیده  امضا  به 

شکل درست استفاده نمی کنیم.« 
 ، مزایا   ، حقوق  تمام  از  »ما  افزاید:  می  تجارت  وزیر 
کنوانسیون های  وجایب و مکلفیت های خود در قبال 
را  ان  عضویت  که  جاده ای  نقل  و  حمل  بین المللی 

داریم با خبر نیستیم.«
پالیسی  معاون  منصوری،  جاراهلل  حال  همین  در 
که »کنوانسیون  وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید  
کنوانسیون  یک  جاده ای  بین المللی  حمل و نقل 
وجودی  فلسفه  است .  ترانزیتی  و  گمرکی  تسهیالت 
حمل ونقل  هزینه های  آوردن  پایین  کنوانسیون  این 
گر  ا و  بوده  گمرکی  پروسیجر های  یکسان سازی  و 
سرعت تامین شود و هزینه ها پایین بیاید باعث رشد 

اقتصادی می گردد.«
که دولت برای تطبیق سریع و مصون مفاد سیستم  با این 
کمیته ای متشکل از  حمل و نقل بین المللی جاده ای 
وزارت خانه های خارجه ، تجارت و صنایع ، مالیه ، 
گمرکات  ریاست  و  اقتصاد   ، هوانوردی  و  ترانسپورت 
گفته آقای منصوری این  کرده است. اما به  را ایجاد 
که فاقد صالحیت های الزم است  کمیته به دلیل این 
هم چنان  وی  دهد.  انجام  خور  در  کاری  نتوانسته 
وزارت خانه ها  بین  ما در هماهنگی  »متاسفانه  گفت : 
نتوانستیم وزرای وزارت خانه های ذکر  نا کام بودیم. و 
سیستم  به  راجع  و  کنیم  جمع  میز  یک  گرد  را  شده 
کنیم.« حمل و نقل بین المللی جاده ای )تیر( صحبت 
گر  ا هوانوردی  و  ترانسپورت  وزارت  مقام های  به گفته 
کند،  کشورتطبیق  در  را  تیر  سیستم  بتواند  افغانستان 
مکلفیت های  کنوانسیونتعیین  مزایای  از  می تواند 
جاده ای  بین المللی  حمل و نقل  قرارداد  طرف  دو 
از  ک  خطرنا کاالهای  حمل و نقل  مزایای  )سی ام ار(و 

طریق جاده )ای دی ار( برخوردار شود.
کتور های عمده عواید ملی را  کاال یکی از فا ترانزیت 
کشور تشکیل می دهد. ولی افغانستان تا هنوز  در یک 

در این زمینه نتوانسته به سطح الزم عواید برسد. 

افغانستان از سیستم 
تیر هیچ استفاده 

نکرده است
یم حسینی  مر

ACKU
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زهر و شیشه در زخم
قدم بعدی:

کستان از بمب اتومی  استفاده  پا
دست  قوا  تمام  با  هند  کرد، 
این  بزند.  هسته ای  سالح  به 
کستان  پا که  نگرانی سبب شد 
را  »نصر«  کالهک اندازهای 
شصت  برد  با  که  کند  آزمایش 
خط  در  صرفا  می تواند  کیلومتر 
جنگ با هند استفاده شود تا از 
پیشروی های  جلو  طرف  یک 
احتمالی در یک حمله نظامی 
طرف  از  و  بگیرد  را   تمام عیار 
از  محدود  استفاده  با  دیگر، 
خطوط  در  هسته ای  سالح 
یک  تحریک  باعث  جنگی، 
کامل  تالفی جویانه  حمله 
وجود  با  اما  اتومی  نشود. 
دولت  آسیب پذیری،  این 
کستان  پا به  همواره  افغانستان 
در  که  است  داده  اطمینان 
با  احتمالی  رویایی  هرگونه 
را  هند  جانب  افغانستان  هند، 
برعکس،  ولی  گرفت.  نخواهد 
است  بوده  تالش  در  کستان  پا
خود  شمالی  ژیوپلیتیک  در  تا 
خون آلود  خلوت  حیات  یک 

داشته باشد. 
ولی مهم تر از محاسبات استراتژیک و هسته ای در جنوب 
دیگری  آسیب پذیری های  کستان،  پا و  هند  میان  آسیا 
سرمایه گذای  امکان  نیاز  صورت  در  که  دارد  وجود  نیز 
کشور  از داخل یک  کستان  بر آن هست. پا استراتژیک 
جنبش های  بلوچ،  جدایی طلبان  است.  آسیب پذیر 
افراط گرایان  کستان،  پا شمال  در  پشتون  بنیادگرایانه 
تازه نفس پنجاپی، برای افغانستان این فرصت را مساعد 
کرده است تا به راحتی بتواند سیاست شیشه در زخم را 
کشوری است  کند. در مقابل، افغانستان  مقابله به مثل 
گر طبقه نخبه  که دارای نیروهای جدایی طلب نیست. ا
افغانستان از ذهنیت های قبیله ای و قومی  بیرون شوند، 
می توان از اتحاد درونی افغانستان به مثابه یک سرمایه 

کرد.  تاریخی استفاده 
گروه ها  کستان از  که حمایت پا البته به یاد داشته باشیم 
محاسبه  یک  قالب  در  غالبا  تروریستی  شبکه های  و 
نیز  دیگر  واقعیت  دو  ولی  می شود،  انجام  استراتژیک 
و  کستان  پا ارتش  از  باید درک شوند. نخست، بخشی 
گروه های  از  ایدیولوژیک  به دالیل  آی اس آی  سازمان 
از  توجه  قابل  بخش های  می کنند.  حمایت  تروریستی 
ایدیولوژیک اند.  کستان  پا استخبارات  و سازمان  ارتش 
دوم، جنبش های بنیادگرایی مثل طالبان در افغانستان و 
کامل  که به صورت  کستان واقعیت های زمینی هستند  پا
ولی  نیستند؛  استخباراتی  سازمان های  کنترول  تحت 
استخباراتی  سازمان  را  گروه ها  این  برای  بازی  قاعده 
کستان تعیین می کند. بدون حمایت ها و بازسازی های  پا
این  ندارند.  را  بقا  توانایی  جنبش ها  این  استخباراتی 
خارجی  سیاست  از  عظیم  بخشی  که  است  معنا  بدان 
معنای  به  و دیپلوماسی  استخباراتی است  ما  منطقه  در 
متعارف آن، سهم درجه دو دارد. بنابراین، استخبارات 
منطقه ای  بازی های  در  قوی  سهم  باید  نیز  افغانستان 
ما،  منطقه  در  ملی  منافع  ماهیت  چون  باشد  داشته 

کستان در این مورد به گونه ای بوده  ولی روایت سیاسی پا
گویا افغانستان همواره یک سکوی بازی برای  که  است 
که در افغانستان  استخبارات هند است و این هند است 
که  کستانی ها می دانند  کستان بازی می کند. پا بر علیه پا
روایت  این  کردن  چاق  از  ولی  نیست؛  چنین  واقعیت 
افغانستان  بر  نخست،  دارند.  استراتژیک  هدف  چند 
مشروعیت  را  طالبان  از  خود  حمایت  و  بیاورند  فشار 
هیچ  افغانستان  دوم،  ببخشند؛  بین المللی  و  منطقه ای 
نداشته  منطقه  در  استخباراتی  نظارت های  سهمی  در 
استخباراتی  نظارت  در  افغانستان  به خصوص  باشد. 
استخبارات  به  وابسته  تروریستی،  تندرو  گروه های  بر 
دولت  یک  هیچ گاه  افغانستان  سوم،  باشد.  کستان  پا
در  افغانستان  چهارم،  باشد.  نداشته  مقتدر  ارتش  و 
استخبارات  و  دیپلوماسی  تابع  خود  خارجی  سیاست 
راه  یک  اهداف،  این  به  رسیدن  برای  باشد.  کستان  پا
سیاست  طریق  از  افغانستان  تضعیف  آن  و  دارد  وجود 

شیشه در زخم است. 
است.  دشوار  کستان  پا با  همکاری  شرایطی  چنین  در 
قابل  اهمیت  افغانستان  صداقت  به  کستان  پا وقتی 
مقابله  سیاست  برای  است  الزم  افغانستان  برای  نشود، 
و  نظارت  باید  نخست  بدهد.  خرج  به  تدبیر  مثل،  به 
کستان  کنترول استخبارات افغانستان در دو سوی مرز با پا
افزایش یابد. به صورت تاریخی منافع ملی افغانستان از 
آن سوی خط دیورند تهدید شده است. بنابراین، منافع 
استخباراتی  نظارت  که  می کند  ایجاب  افغانستان  ملی 
قبیله ای  سیاست  شود.  عمیق تر  منطقه  در  افغانستان 
مثل  بگذاریم،  کنار  را  احمقانه  »پشتونستان بازی« های 
انسان های متمدن و با هوش، از افغانستان به مثابه خانه 
کنیم. دولت-ملت ها امروز قبل از آن  واقعی خود دفاع 
که رابطه تباری و خونی باشند، رابطه های حقوقی اند. 
مقابله  برای یک سیاست  منطقه ای  معادله  تغییر  دوم، 

گزیر است.  به مثل نا
کستان نزدیک شد تا با تروریسم  اشرف غنی با چین و پا
که  داد  نشان  تجربه  اما  بگیرد.  صورت  مشترک  مبارزه 
بر  منطقه  در  استراتژیک  تحول  یک  به خاطر  چین 
شامل  حد  در  چین  کرد.  نخواهد  وارد  فشار  کستان  پا
است.  شده  میدان  وارد  منطقه ای،  بازی های  در  بودن 
نهادهای  تقویت  برای  افغانستان  است  الزم  بنابراین، 
معادله  وارد  بیشتر،  منابع  آوردن  به دست  و  امنیتی خود 
ارتش  عاجل  تقویت  سوم،  شود.  منطقه ای  متفاوت 
از  امنیتی  نیروهای  هماهنگی  سیستم  در  اصالحات  و 
که در صدر اولویت های حکومت  جمله مسایلی است 
افغانستان باید قرار داشته باشد. یک دولت بدون ارتش 
و استخبارات در پرمناقشه ترین نقطه جهان، نمی تواند 
بقا داشته باشد. چهارم، جنگ بی امان در برابر طالبان 

گرفته شود.  و حامیان داخلی آن ها باید روی دست 
استراتژی جنگی و تبلیغاتی حکومت افغانستان به شدت 
ضعیف و نگران کننده است. به خصوص هماهنگی های 
لوژستیکی و افزایش تلفات نظامی، و فساد در نهادهای 
پنجم،  نگرانی های جدی است.  مایه  امنیتی  نظامی  و 
باید  باال،  موارد  اجرایی سازی  برای  منابع  فراهم آوری 
باشد.  افغانستان  خارجی  سیاست  در  اصل  یک 
دیپلوماسی افغانستان باید چهار هدف عمده را دنبال 
و  الزم  منابع  فراهم آوری  )یک(  از  عبارتند  که  کند 
کمک های دنیا برای حکومت و نیروهای امنیتی  جلب 
و  جهانی  سطح  در  کستان  پا بر  فشار  )دو(  افغانستان، 
همکاری های  )سه(  افغانستان،  انزوای  از  جلوگیری 
و  منطقه  کشورهای  با  استخباراتی  امنیتی-  دوجانبه 
خارجی  سرمایه گذاری های  جلب  )چهار(  و  فرامنطقه؛ 

در افغانستان. 
نیست  حاضر  کسی  هیچ  موثر،  سیاست  یک  بدون 
کره و همکاری  کامال اخالقی سر میز مذا صرفا به دالیل 
کستان به همکاری،  پا کردن  برای متقاعد  حاضر شود. 
حیاتی  غیر رسمی،  موثِر  استراتژیِک  آویزه های  ایجاد 
که  البته  باشیم.  تاریخ  معجزه  منتظر  نباید  است. 
اما  نیست،  اصل  یک  سیاست  در  بی رحمی  و  شرارت 
هر  در  ما  است.  بشر  تاریخ  راز  از  بخشی  مثل  به  مقابله 
فرصت های  و  پرداخته ایم  بزرگ  تاوان های  صورت 
افغانستان  ولی  است،  شده  قربانی  افغانستان  تاریخی 
می تواند تدابیر موثری را در دست بگیرد. در این منطقه، 
کهنه،  کستان، زخم های  پا به شمول  زیادی،  کشورهای 
فروبردن  توان  افغانستان  و  دارند؛  عمیق  و  خون چکان 

زهر و شیشه در زخم ها را دارد.

در سال 1960 میالدی، محمد ایوب خان، رییس جمهور 
خواست ها  افغانستان  »زمامداران  بود:  نوشته  کستان  پا
و  می بافند  را  مبهی  و  خیالی  بسیار  نارضایتی های  و 
گیر  جدایی ناپذیری  طور  به  خیاالت  این  چنگ  در 
کستان قدرتمند هراس  که از یک پا افتاده اند. به گونه ای 
که حقیقت  ک می بینند، در حالی  دارند و آن را خطرنا
که سی  کامال عکس آن است.« این همان سخنی است 
کستان  پا رهبران  مورد  در  افغان،  زمامداران  است  سال 
را  کستان  پا تا  کرد  تالش  اشرف غنی  اخیرا،  می گویند. 
که ممکن  کردند  کند. عده ای باور  متقاعد به همکاری 
بلند مدت  همکاری  به  متقاعد  را  کستان  پا اشرف غنی 
کستان  پا مورد  در  غنی  خوش خیالی های  اما  بکند. 
که از پیام عیدانه جعلی مال عمر  کرد  چنان او را غافلگیر 
کشته  قبل  سال  دو  او  که  حالی  در  کرد،  »امتنان«  ابراز 
طالبان  حمالت  موج  گسترش  با  باالخره،  بود.  شده 
کنفرانس  یک  طی  اشرف غنی  کستان،  پا حمایت  به 
را  کستان  پا جاری،  سال  گست  ا دهم  در  مطبوعاتی، 
دوباره  انتقادات  این  کرد.  طالبان  از  حمایت  به  متهم 
که سیاست درست و موثر در برابر  کرد  این سوال را مطرح 

کستان چه می تواند باشد.  پا
بیش  و  کم  بین المللی  نظام  بر  کم  حا قوانین  و  قواعد 
کشورها را هدایت می کند؛ اما این نظام  سیاست خارجی 
کامل سیاست خارجی  از قوانین و قواعد نتوانسته به طور 
خارجی  سیاست  امروزه  درآورد.  خود  کنترول  تحت  را 
غیر رسمی، بخش مهمی از تعامالت روزانه بین المللی و 
وارد  فشار  شرایطی،  چنین  در  می دهد.  شکل  را  امنیتی 
کشورها، اعمال قدرت از راه های  کردن بر نقاط ضعف 
کشورها، دینامیزم سیاست خارجی  غیررسمی و بی ثباتی 
کشورهای سلطه طلب را تشکیل می دهد. فشار بر نقاط 
فرصت های  ایجاد  به  بستگی  مقابل،  طرف  ضعف 
انسانی  الزم  منابع  و  پرقدرت  دیپلوماسی  استراتژیک، 
کستان در دهه های هفتاد و هشتاد  پا و اقتصادی دارد. 
میالدی فرصت استراتژیک و منابع الزم را به دست آورد 
کرد و این  و عمال پدیده دولت در افغانستان را متالشی 

سیاست هنوز ادامه دارد. 
قدرت  انسانی،  منابع  اقتصادی،  نظر  از  افغانستان 
ضعیف تر  موقعیت  در  جغرافیایی  موقعیت  نظامی  و 
که  است  واضح  این  دارد.  قرار  کستان  پا به  نسبت 
کالسیک مورد ندارد و هیچ  کستان به مفهوم  مقابله با پا
سیاستمدار افغان نمی تواند در چارچوب استراتژی های 
کستان یکی  کند. پا کستان مقابله  کالسیک نظامی  با پا
بزرگ ترین  از  یکی  و  جهان،  ارتش های  بزرگ ترین  از 
با  اما  دارد.  دست  در  را  منطقه  استخبارات  موثرترین  و 

کشور آسیب پذیر است.  وجود آن، یک 
هند  برابر  در  منطقه ای  استراتژیک  سطح  در  کستان  پا
متعارف  رویایی  هرگونه  در  کستان  پا است.  آسیب پذیر 
وکالسیک با هند، بازنده میدان خواهد بود. به خصوص 
که  تحولی  و   ،2008 در  هند  پارلمان  بر  حمله  از  بعد  که 
آسیب پذیری  آمد،  به وجود  هند  دفاعی  استراتژی  در 
در  سرد«  »آغاز  دکترین  است.  شده  بیشتر  کستان  پا
که اصال از سوی مقامات  استراتژی دفاعی هند، هرچند 
تایید نشده است، ولی یک نگرانی عمیق  رسمی  هند 
سرد،  آغاز  دکترین  است.  کرده  ایجاد  کستان  پا برای 
در واقع چگونگی استفاده از سالح های اتومی  و بسیج 
کم تر از 48 ساعت برای یک حمله بزرگ  ارتش هند در 
کستان  پا به  نخست  که  به گونه ای  است.  کستان  پا بر 
هم  گر  ا و  نشود  داده  اتومی   بمب  از  استفاده  زمان 

استخباراتی است. 
کشور  که یک  کستان در حالی این ضعف ها را دارد  پا
که دولت نمی تواند به  فقیر با جمعیت سرسام آور است 
یک  کند.  مدیریت  را  سرسام آور  جمعیت  این  سادگی 
گرسنه، با سطح باالی بی سوادی و بی کاری،  جمعیت 
برای  را  مساعدی  شرایط  فاسد،  و  شکننده  دولت 
افغانستان  کرده است.  ایجاد  فعال رخنه   سیاست های 
یک  از  منطقه ای  و  بین المللی  موثر  دیپلوماسی  یک  با 
دیگر،  طرف  از  امنیتی  نهادهای  استحکام  با  طرف، 
که  کره ای  کند. مذا کره  کستان را حاضر به مذا می تواند پا
گفتگو بر اساس یک فرمول ریاضی باشد.  در آن معادله 

تالش  که  است  بوده  این  تا کنون  اشرف غنی  اشتباه 
منطقه  در  استخباراتی  فعال  نظارت  افغانستان  تا  کرده 
کتیک های  تا بدون  کستان  پا برابر  در  و  باشد  نداشته 
شکست  و  شد  عمل  وارد  استراتژیک  محافظت کننده 
قدرت  به  با  که  است  حالی  در  شکست  این  خورد. 
ترور  کستانی  پا طالبان  رهبران  اشرف غنی،  رسیدن 
کرد  حمله  آن ها  مواضع  بر  آسانی  به  کستان  پا شدند، 
بردن  بین  از  برای  بین المللی  نیروهای  سوی  از  حتا  و 
کستان در  کستانی اقدام شد. اما پا هسته های طالبان پا
بدل این همکاری، چیزی به افغانستان نداد. طالبان در 
برگزار  را  خود  سیاسی  محافل  علنی  به صورت  کستان  پا

کرده بر علیه افغانستان اعالم جنگ می کنند. 
و  فعال اند  کستان  پا در  حقانی  شبکه  و  کویته  شورای 
کشور قرار دارند. مال اختر  زیر محافظت استخبارات آن 
کستان است. این در  منصور، مهره اصلی استخبارات پا
کشته شدن مال فضل اهلل، مشهور به مال  که  حالی است 
رادیو، اصال بدون همکاری حکومت افغانستان ممکن 
نمی شد. به نظر نگارنده، مبارزه با طالبان اصل اساسی 
سیاست  یک  یک جانبه،  همکاری  و  اقدام  اما  است، 

اشتباه از سوی اشرف غنی بود. 

کر مهریار  شا
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افغانستان
»جنگ با تروریسم«
و ایاالت متحده

دستگاه قدرت افغانستان مبتال به این توهم شده باشند 
داعشی ها  و  طالبان  میان  تضاد های  از  می توانند  که 
استفاده کنند و در نتیجه موفق برون آیند اما واقعیت 
منطق تروریسم همیشه این بوده است که فرجام چنین 
باور هایی، برای ساده باوران نیکو نمی باشد. همان گونه 
به  منجر  نه  نود،  دهه  در  طالبان  پیشروی  به  امید  که 
استقرار سلطنت معتدل در افغانستان شد و نه هم پایان 

کار حزب اسالمی  را رقم زد.   
تروریست های »ایغوری« در مرز های پاکستان با چین 
فعال می باشند  از گذشته  بیشتر  افغانستان  و در شمال 
هر  از  بیش  را  کشور  این  اقتصادی  رشد  و  امنیت  و 
اسالمی  ازبکستان  جنبش  می کنند.  تهدید  زمانی 
همراه با تروریست های چچنی و تروریست های سایر 
کشور های آسیای میانه در کرانه های رود آمو حضور 

دارند.
دارای  پسین  سالیان  در  که  ترکیه  نیرومند  جمهوری 
از  پیروی  به دلیل  بود  امیدوار کننده ای  اقتصادی  رشد 
مسایل سوریه  با  رابطه  در  ماجراجویانه  یک سیاست 
می رود تا از معبر و پناهگاه تروریست های بین المللی 

ضد سوری به یکی از اهداف آن ها تبدیل شود.
بی نظیر  ترور  با  مالی جنگ  و  انسانی  اخالقی،  هزینه 
بوده است. تداوم فعالیت زندان گوانتانامو و شکنجه 
خانه های استخبارات ایاالت متحده امریکا که خالف 
سراسر  در  بین المللی  و  انسانی  حقوق  موازین  تمام 
دستگاه های  موجودیت  می کردند،  عمل  جهان 
انسانی  هیچ  به  که  انگلستان  و  متحده  ایاالت  شنود 
نمی گذارند  خصوصی  حریم  دنیا  کجایی  هیچ  در 
دولت های  و  دموکراسی  سرافکندگی  موجب  همه 
مبتنی بر حقوق اند. شکنجه ها در زندان ابوغریب، در 
بگرام، تجاوز های جنسی، قطع اعضای بدن قربانیان، 
مسایل  بسیار  و  به جنازه های کشته شدگان  بی حرمتی 

دیگر مایه شرم ساری دموکراسی ها شده اند.
و  سرنشین  بدون  طیارات  با  تروریست ها  به  حمله 
روشن  جنگ  میدان  این که  بدون  انسان ها  کشتار 
و  بگیرد  صورت  مستقیمی   تقابل  و  مصاف  و  باشد 
قبول عمدی قربانیان ملکی، از نظر حقوق بین المللی 
تداوم  در  است.  بحث بر انگیز  بسیار  جنگ،  انسانی 

پاکستان به سخن سیاست شناسان، کشوری است در آستانه 
تبدیل شدن به یک دولت شکست خورده )failing state(. در 
این واقعیت نه مداراجویی می تواند تغییر بیاورد و نه هم 
زرادخانه های اتومی. همان گونه که اتحاد شوروی سابق در 
تناقضات ساختاری خود فروپاشید، پاکستان هم اگر به سوی 
اصالحات بنیادی اجتماعی و دموکراتیک نرود، فرو می پاشد 
و از فروپاشی آن کشور، منطقه ما به بحران عمیق تری مبتال 
خواهد شد و هیچ کس از آن سود نخواهد برد. 

»جنگ با ترور« هیچ جایی در کشور های »خاور میانه 
 Tom( انگلهارد  توم  است.  نمانده  مصون  بزرگ« 
در  عروسی  محفل  هشت  به  حمله   )Engelhardt
و  بین سال های 2001  را که  و عراق  یمن  افغانستان، 
2013 صورت گرفته است، شناسایی کرده است.  تنها 
حمله به محفل عروسی ای در »عزیز آباد« »شیندند« به 
از 120  بیشتر  تاریخ 15 سپتامبر 2008 موجب مرگ 
تن کودک، زن و افراد ملکی شد. این حمله در رابطه 
افغانستان با ایاالت متحده در واقعیت نقطه عطفی بود. 
حمله  این  برابر  در  الفاظ  شدید ترین  با  کرزی  حامد 
اعتراض کرد و در پاسخ خانم کوندلیسیا رایس، وزیر 
خارجه وقت ایاالت متحده، وی را در یک صحبت 
تلیفونی به بازنگری روابط امریکا با افغانستان تهدید 
کرد. صاحب این قلم در جریان این مکالمه تلیفونی 
جریان  از  و  داشت  حضور  کرزی  حامد  دفتر  در 

مکالمه یاد داشت بر می داشت.
تروریستی  حمالت  قربانیان  تعداد  که  است  درست 
ملکی ای  تلفات  از  بیشتر  نکردنی ای  باور  به گونه 
»جنگ  در  اشتراک کننده  نیرو های  توسط  که  است 
استوار  هنوز  من  اما  می گیرد  صورت  تروریسم«،  با 
و  نه دموکراسی  باور دارم که  این اصل  به  و محکم 
دولت قانون به گونه عام و نه هم ایاالت متحده امریکا 
به گونه خاص به دلیل ارزش های سیاسی و اخالقی که 

دارند با تروریست ها قابل مقایسه می باشند. 
بر  دموکراسی  اخالقی  برتری های  همه  با 
ایدیولوژی های استبدادی و گروه های تروریستی، به 
این همه ویرانی، آوارگی و زورگویی  بتوان  مشکل 
جنگجویان  توسط  خرد  از  ابزاری  استفاده  با  که  را 
کشور های غربی در سرزمین های »خاور میانه بزرگ« 
از  دفاع  بهترین  کرد.  توجیه  می گیرند،  صورت 
از  دفاع  با  تا  بود  خواهد  این  دموکراسی  ارزش های 
دموکراسی، آزادی و ارزش های  عدالت اجتماعی و 
گیرد.  صورت  مبارزه  اعمالی  چنین  با  بشری  حقوق 
دارای  کشور های  شهروندان  که  را  کاری  همان 
دموکراسی به دفاع از قانون مداری و نظام دولت مبتنی 
بر قانون انجام می دهند، ما هم باید در کشور های خود 

در دفاع از این ارزش ها، انجام دهیم.
این  قانون  از مشخصه های دموکراسی و دولت  یکی 
رقیب شان  نظام های  از  دولتی هایی  چنین  که  است 
زندگی  رعایت حق  قانون،  و  به حقوق  تعهد  به دلیل 
و احترام به حقوق و آزادی های بشری برتر می باشند. 
با این همه تاریکی و تیرگی، بسیار مشکل است که 
کرد.  دفاع  غرور آمیزی  بلندپروازی  چنین  از  بشود 
ایاالت  سرزمین  به  که  مهاجرانی  نخستین  از  بخشی 
به دلیل  که  بودند  کسانی  کردند،  مهاجرت  متحده 
مورد  اروپایی  کشور های  در  دینی شان  باور های 
رفتند  امریکا  به  داشتند. آن ها  قرار  اجحاف  و  پیگرد 
قانون  و  استقالل  اعالمیه  یابند.  دست  آزادی  به  تا 
الهام برای بسیاری  اساسی ایاالت متحده امریکا مایه 
از طرفدارن حاکمیت مردم در کشور های جهان بوده 
جهانی  جنگ  پایان  در  امریکا  متحده  ایاالت  است. 
سرنوشت  تعیین  حق  و  ملل«  »مجمع  تاسیس  از  اول 

کشور ها به دفاع برخاست. 
ادامه دارد...
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را در راس هرم قدرت در انحصار بگیرد. 
چنین سیاستی در حالی اعمال می شود که در گستره 
کشور، دولت زدوده می شود و سرزمین افغانستان از 
می شود.  ساخته  تهی  دولت  عملی  و  جدی  حضور 
هر  از  بیش  کشور  در  قدرت  ساختن  تباری  سیاست 
زمانی، از یک سو به زدودن برخی ها و از جانب دیگر 
به انحصار گرایی بی مانند تبدیل می شود. روشن است 
می توانست  گذشته  در  قدرت  تقسیم  سیاست  نه  که 
منجر به مشارکت ملی شهروندی شود و نه هم سیاست 
شونیستی تنگ کنونی. اما طوری می نماید که گویا از 
منظر نمایندگان جامعه جهانی مهم فروپاشی دولت و 
است  این  مهم  نیست،  دست آورد های گذشته  تاراج 
مشروعیت  فاقد  که  آن ها  مطیع  افغانی  ماموران  که 
روزمره شان  امور  اجرای  در  می باشند،  دموکراتیک 

برای آن ها دردسری ایجاد نمی کنند.
پاکستان که زادگاه و برخاستگاه بسیاری از گروه های 
تروریستی  دسته های  اسیر  خود  می باشد،  تروریستی 
شده است. پاکستان صرف به دلیل کنترول کانون های 
استحکام  به دلیل  نه  می نماید  نیرومند  تروریست پرور 
ملی  درونی  استحکام  یا  و  سیاسی  نظام  دموکراتیک 
یا اراده سیاسی مردم ساکن آن برای  و شهروندی و 
این  آن  واقعیت  اما  ملت-دولت.  یک  در  همزیستی 
است که پاکستان کشوری است در آستانه فروپاشی 
و در این واقعیت هیبت اتومی  آن نیز تغییری نمی تواند 
بیاورد. حتا بر بنیاد پژوهش های علوم اجتماعی، زبان 
اردو از نخستین زبان های رسمی  در جهان است که در 

فرایند جهانی شدن، نابود خواهد شد. 
است در  به سخن سیاست شناسان، کشوری  پاکستان 
شکست خورده  دولت  یک  به  شدن  تبدیل  آستانه 
مداراجویی  نه  واقعیت  این  در   .)failing state(
اتومی.  زرادخانه های  هم  نه  و  بیاورد  تغییر  می تواند 
تناقضات  در  سابق  شوروی  اتحاد  که  همان گونه 
به سوی  اگر  هم  پاکستان  فروپاشید،  خود  ساختاری 
اصالحات بنیادی اجتماعی و دموکراتیک نرود، فرو 
می پاشد و از فروپاشی آن کشور، منطقه ما به بحران 
از آن سود  و هیچ کس  مبتال خواهد شد  عمیق تری 

نخواهد برد.   
به تازگی در خبر ها تصویر هایی نشان داده شدند که 
تروریست های »داعش« در کشمیر هندوستان نیز بیرق 
جهاد شان را به اهتزاز در آورده اند. ما مردم افغانستان 
تروریست های  از  بخشی  ما  کشور  در  که  می دانیم 
پرچم  طالبان،  و  جنایی  گروه های  و  طیبه  لشکر 
مواردی  پرچم در  تغییر  اما  بلند کرده اند  را  »داعش« 
پیام  و  معنا  دارای  در همه حال  »داعش«  به  از طالب 
در  که  می دهد  نشان  آشکارا  به  که  است  خاصی 
تروریسم  از  استفاده  سیاست  از  پاکستان  نیز  آینده 
در  حلقه هایی  و  افراد  شاید  بود.  نخواهد  دست بردار 

پیش از حمله ایاالت متحده و متحدانش به عراق، در 
محافظه کار  عشیره ای  دولت های  بزرگ«  »خاورمیانه 
نبود  علی رغم  خاور میانه،  اتوکرات های  و  عرب 
قانون، دارای  دموکراسی، عدالت اجتماعی و دولت 
جهان  اداره های  سایر  مانند  اداره ای  و  دولت  نظام 
نیز کارایی نسبی داشتند.  اداره ها  این  سومی  بودند و 
هم  از  ناتو  سازمان  بمباران های  نتیجه  در  لیبیا  دولت 
جنگ ها  میدان  به  کشور  آن  سرزمین  و  پاشید  فرو 
به دلیل  و  افراطی  متخاصم  گروه های  رقابت های  و 
دوران  تسلیحاتی  گسترده  زرادخانه های  موجودیت 
قذافی، این کشور به یکی از منابع تامین اسلحه برای 
تروریست های بین المللی تبدیل شد. جمهوری عراق، 
پس از صدام حسین، عرصه تخاصمات فرقه ای شده 
است و بخشی از آن کشور عمال به پایگاه تروریستان 
تبدیل شده است و دیگر سخن گفتن از کشور واحد 

عراق زیاد جدی به نظر نمی رسد. 
جنگ ها  قربانی  روزانه  عراق  مردم  از  زیادی  تعداد 
در  متخاصم  نیرو های  ایدیولوژیک  رقابت های  و 
یکی  سوریه  نظام  شک  بدون  می شوند.  کشور  این 
توسط  باید  و  بود  خاور میانه  در  مستبد  نظام های  از 
حرکت های مدنی و اصالح طلبانه مردم آن کشور در 
یک فرایند دموکراتیک به یک نظم عادالنه سیاسی 
استحاله می یافت اما آنچه که امروز در آن کشور در 
نتیجه مداخالت گسترده کشور های غربی و دستیاران 
عرب شان رونما گردیده است، یک نمایش بزرگ و 
اندوهباری است که انسان های بی شماری در نتیجه آن 
همه روزه کشته می شوند، آواره می شوند و شهر های 
برابر  تاریخی یکی پی دیگری ویران می شوند و در 

چشمان انسان ها یک تمدن بزرگ نابود می شود. 
سوری  مردان  و  زنان  او  نظام  در  که  را  اسد  جای 
هم  با  گوناگون  ادیان  پیروان  و  داشتند  تحصیل  حق 
داشتند و کشور  نسبی همزیستی صلح آمیزی  به گونه 
بود،  خاورمیانه  بهتر  کشور های  از  یکی  سوریه 
سپاهیان البغدادی و شاخه »النصره« القاعده گرفته اند. 
مدنیت  یک  یافته اند،  تقلیل  جنسی  برده های  به  زنان 
کهن سال مورد حمله قرار گرفته و می رود تا زادگاه 
پوست  با  البغدادی  بربریت  را  عربی«  »ناسیونالیسم 
برکندن ها و تجاوزات جنسی و تاراج تاریخ و تمدن 

بشری بگیرد.
جمهوری یمن پس از آن که به یکی از مراکز فعالیت 
برزخی  سیاست های  نتیجه  در  شد،  تبدیل  القاعده 
برخاسته از »بهار عربی« امروز به یکی از مراکز رقابت 
میان عربستان سعودی و جمهوری اسالمی  ایران تبدیل 
شده است و می رود تا بیش از پیش به میدان مصاف 

فرقه های مذهبی و جنگ های نیابتی سقوط کند. 
در افغانستان که به حق مدل پیروزی استراتژی »جنگ 
با تروریسم« تلقی می شد، روند پیروزی بر تروریسم 
طالبان،  این کشور، شبکه های  در  است.  وارونه شده 
حقانی، دسته های سازمان یافته جنایی و گروه هایی به 
نام داعش در ساحت غیر قابل قیاسی نسبت به گذشته 
اندازه  این  تا  افغانستان هرگز  فعال می باشند و دولت 
ناتوان و درمانده نبوده است. همه روزه تعداد بیشتری 
از مردم افغانستان به دست تروریست ها کشته می شوند، 
خارج  دولت  کنترول  از  ولسوالی ها  حتا  و  روستا ها 
و  دولت گریز  روند های  نشانه های  نخستین  می شوند؛ 
ملیشه پرور نمودار می شوند و ارگان های دولت بیشتر 
استحاله  تباری  قومی  و  ارگان های  به  زمانی  هر  از 
می یابند. به گونه ای که بخش مهمی  از مردم افغانستان 
خود را از دایره دولت برون می بینند و سیاست قشری 
نمایندگان  اکثریت  برگیرنده  در  حتا  که  شونیستی 
یک قوم هم نیست، در پی آن است تا قدرت سیاسی 
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مدرسه او آموزش دیده اند. به نوشته موالنا سمیع الحق، 
مال محمدعمر هم یک دوره از درس های دینی را در 
بود. در زندگی نامه مال محمدعمر  او گذرانده  مدرسه 
که طالبان چندین ماه پیش منتشر کردند، هیچ اشاره ای 
اما موالنا سمیع الحق، چند  این موضوع نشده است ،  به 
نیز یک  است که مال محمدعمر  نوشته  بار در کتابش 

دوره آموزشی را در مدرسه حقانیه سپری کرده بود. 
پیشینه  شرح  به  سمیع الحق  مولوی  کتاب  دیگر  بخش 
کتاب ،  سوم  بخش  در  دارد.  اختصاص  او  خانوادگی 
مذاکره  برای  نوازشریف  موالنا سمیع الحق، تالش های 
کار  روی  با  نوازشریف  می دهد.  شرح  را  طالبان  با 
پاکستانی  طالبان  با  در سال 2013 تالش کرد  آمدنش 
تا  ساخت  موظف  را  هیاتی  نوازشریف  کند.  مذاکره 
طالبان  زمان  آن  در  بگیرد.  تماس  پاکستانی  طالبان  با 
کردند  استقبال  نوازشریف  تالش های  از  هم  پاکستانی 
و موالنا سمیع الحق و شماری از چهره های دیگر مذهبی 
با  آنان  از  نیابت  به  تا  دادند  قرار  خود  نمایندگان  را 

حکومت پاکستان مذاکره کنند. 
خیلی  که  می نویسد  کتابش  بخش  این  در  سمیع الحق 
توافق  با هم  پاکستان  طالبان و حکومت  تا  تالش کرد 
کنند. سمیع الحق نوشته است که او تقریبا سران طالبان 
دولت  ضد  بر  جنگ  که  بود  ساخته  قانع  را  پاکستانی 
پاکستان را کنار بگذارند و مانند او برای تطبیق شرعیت 
سمیع الحق  کنند.  مسالمت آمیز  مبارزه  پاکستان  در 
می نویسد که در پایان کار این احساس به او دست داد 
که ارتش پاکستان و حکومت آن کشور، اراده جدی 
برای مذاکره با طالبان پاکستانی ندارند. سمیع الحق در 
ادامه نوشته است، همین امر سبب شد که تالش های او 
پاکستانی  به روی طالبان  پاکستان  بماند و ارتش  ناکام 
در وزیرستان شمالی آتش بگشاید. سمیع الحق از ارتش 
پاکستان به دلیل این که بر ضد طالبان پاکستانی عملیات 

کرده، انتقاد شدید کرده است. 
سمیع الحق در فصل پایانی کتابش نصاب درسی مدرسه 
حقانیه را نیز آورده است. سمیع الحق نوشته است که او 
به  وادار  را  طالبی  هیچ  حقانیه  مدرسه  دیگر  استادان  و 
رفتن به جبهات جنگ نمی کنند. او می نویسد که طالبان 
آسیای میانه ای مدرسه او هم به خواست خود به میدان 
این  به  را  ایشان  او  و  می روند  کشورهای شان  در  نبرد 
مدرسه  که  می نویسد  سمیع الحق  نمی کند.  تشویق  کار 

او مصارف خود را نه از پول های اهدایی عربستان تامین 
می کند و نه دولت پاکستان به او پول می دهد. سمیع الحق 
نوشته است  که برخی از تاجران متشرع پاکستانی به او 

پول می دهند تا مصارف مدرسه اش تامین شود. 
معنوی  فرزندان  را  افغان  طالبان  کتابش  در  سمیع الحق 
خودش می خواند. او نوشته است که طالبان در افغانستان 
زیر حاکمیت خود، نظم و امنیت را تامین کرده بودند 
بودند.  راضی  آنان  از حاکمیت  افغانستان  مردم  همه  و 
هیچ  بن الدن  اسامه  و  طالبان  که  می نویسد  سمیع الحق 
نقشی در حمله های تروریستی یازدهم سپتامبر به امریکا 
نداشتند و غرب به دلیل این که طالبان احکام شرعی را 
اجرام می کردند، آنان را ساقط کرد. سمیع الحق حمالت 
می داند.  یهودیان  کار  را  سپتامبر  یازده  تروریستی 
هفت گانه  تنظیم های  رهبران  کتابش  در  سمیع الحق 
توصیف  قدرت طلب  و  بی کفایت  کل  در  را  افغانی 
می کند. او می گوید که تالش های تنظیم او برای ایجاد 
آشتی میان رهبران تنظیم ها به نتیجه نرسید. او با آن که 
از هیچ رهبری نام نمی برد اما می نویسد که شماری از 
جنگ  سی آی ای،  دستور  به  افغانی  تنظیم های  رهبران 
داخلی را تشدید کردند تا حکومت شرعی در افغانستان 

ایجاد نشود. 
ضد  مقاومت  فرمانده  مسعود،  احمد شاه  سمیع الحق، 
سی آی ای  مزدور  و  غرب  دست نشانده  را  طالبان 
که  است  کرده  متهم  را  امریکا  سمیع الحق  می خواند. 
مسعود حمایت  احمد شاه  از  طالبان  زمان حاکمیت  در 
می کرد. احمد شاه مسعود در افغانستان، سمبول مقاومت 
به او  افغانستان   علیه پاکستان شناخته می شود و دولت 
لقب قهرمان ملی داده است. حامد کرزی و اشرف غنی 
هر دو از او به عنوان قهرمان ملی و مبارز راه آزادی نام 
و  بن الدن  اسامه  مورد  در  سمیع الحق  موالنا  برده اند. 

القاعده نیز سخنان متناقض در کتابش آورده است. 
عرب  جنگجویان  و  بن الدن  اسامه  که  است  نوشته  او 
در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان حضور داشتند و 
ضررشان به هیچ کشوری نمی رسید. او حتا نوشته است 
به  افغانستان  در  سازمانی  پیروانش  و  بن الدن  اسامه  که 
اسم القاعده نداشتند. او از وجود اردوگاه های آموزشی 
طالبان  حاکمیت  زمان  در  افغانستان  قلمرو  در  القاعده 
جنگ  اعالم  که  می نویسد  ادامه  در  اما  می کند.  انکار 
به نوشته سمیع الحق،  بن الدن علیه امریکا، مشروع بود. 
امریکا نفت عربستان را غارت می کند و در خط دفاع 
او  یاران  و  بن الدن  بنا براین  و  است  ایستاده  اسراییل  از 
حق داشتند بر ضد امریکا اعالم جنگ کنند. نفس اعالم 
و  او  که  می دهد  نشان  امریکا  ضد  بر  بن الدن  جنگ 
یارانش در افغانستان، آرام و راحت ننشسته بودند. اعالم 
حمایت از موضع بن الدن در قبال امریکا و ادعای این که 
بن الدن ضرری را متوجه کشوری دیگر نساخته بود، در 
تناقض است. سخنان مولوی سمیع الحق در مورد طالبان 
نیز متناقض است. سمیع الحق از یک طرف ادعا می  کند 
دیگر  کشورهای  به  بحران  صدور  پی  در  طالبان  که 
نبودند، اما از دادن لقب امیرالمومنین به مال محمد عمر 
دفاع می کند و پناه دادن به اسامه بن الدن و یارانش را 
یک تکلیف شرعی می داند. دادن  لقب امیرالمومنین به 
مال محمد عمر و پناه دادن به القاعده و گروه های ناراضی 
بنیادگرای کشورهای مختلف در افغانستان، نشان می داد 
که گروه طالبان و متحدان شان، خواستار صدور جنگ 
به کشورهای دیگر بودند. واقعیت دیگر این است که 
القاعده پس از سقوط حاکمیت طالبان، مسوولیت حمله 
یازده سپتامبر را به دوش گرفت. حاال هم در نشریات 

القاعده از این حمله با افتخار یاد می شود.

اسالم  جمعیت العلمای  تنظیم  رهبر  سمیع الحق،  موالنا 
و  نوشته  انگلیسی  زبان  به  کتابی  تازگی  به  پاکستان، 
طالبان  و  افغانستان  مورد  در  را  دیدگاه هایش  آن  در 
ایدیولوژیک  جنگ  افغان،  »طالبان  است.   داده  شرح 
سمیع الحق  موالنا  کتاب  عنوان  صلح«  برای  تالش  و 
سمیع الحق  است.  شده  چاپ  پیش  ماه  چهار  که  است 
به  کشوری  که  می گوید  وضوح  به  کتاب  این  در 
است.  پاکستان  استراتژیک  عمق  افغانستان،  اسم 
و  می گیرد  انتقاد  باد  به  را  مشرف  جنرال  سمیع الحق، 
و  امریکا  حمله  از  حمایت  با  جنرال  این  که  می نویسد 
متحدانش بر امارت طالبان در افغانستان، پاکستان را از 
سمیع الحق  نوشته  این  کرد.  محروم  راهبردی اش  عمق 
مذهبی  سیاسی-  نخبگان  از  بخشی  که  می دهد  نشان 
پاکستان، هنوز افغانستان را تیول خویش می دانند و از 
خواب گران »ژرفای استراتژیک« برنخاسته اند. به همه 
این  تا  است  الزم  افغانستان  دولتمردان  و  سیاستمداران 
کتاب را بخوانند تا دید موالنا سمیع الحق و تنظیم او را 

در مورد افغانستان بدانند. 
در  است.  شده  تنظیم  بخش  پنج  در  سمیع الحق  کتاب 
بخش اول این کتاب موالنا سمیع الحق تاریخچه مدرسه 
حقانیه را- که خود رییس آن است- شرح داده است. 
با  را غزنویانی توصیف می کند که همراه  اجدادش  او 
لشکر سلطان محمود به سوی هند رفتند و بعد در اکوره 

ختک پشاور مقیم شدند. 
به  استادان  از  نوشته است که پدرش  موالنا سمیع الحق 
نام مدرسه دیوبند هند بود و با جدایی شبه قاره در سال 
ختک  اکوره  زادگاهش  در  را  حقانیه  مدرسه   ،1947
کتاب  این  در  سمیع الحق  موالنا  کرد.  تاسیس  پشاور 
مدرسه اش  برای  نیز  اسطوره ای  ریشه  تا  کرده  تالش 
مدرسه  حاال  که  محلی  سمیع الحق،  نوشته  به  بتراشد. 
از جوانان  مدفن شماری  دارد،  موقعیت  آن  در  حقانیه 
هند  ارتش  با   ،19 قرن  اوایل  در  که  است  مسلمانی 
بریتانیایی جنگیدند و جان های خود را از دست دادند. 

سمیع الحق در بخش دیگر کتابش به توصیف حاکمیت 
طالبان در افغانستان می پردازد. او با افتخار می نویسد که 
سال  از  که  گروهی  طالبان،  جنبش  رهبران  درصد   90
فارغان  کردند،  حکومت  افغانستان  بر   2001 تا   1996
که  می نویسد  هم چنان  سمیع الحق  هستند.  او  مدرسه 
مولوی جالل الدین حقانی و مولوی یونس خالص هم در 

کارمند میدان هوایی د بی )منبعد کارمند(: 
ویل کم سر! می توانم به شما کمکی کنم؟ 

هستم.  اروپا  عازم  من  بله خانم،  من: سالم. 
و  سی  الف  شماره  دروازه  بگویید  می شود 

یک کجاست؟
کارمند: لطف کنید پاسپورت خود را به من 

بدهید. 
و  تسهیل  مسوولیت  فقط  شما  خانم!  من: 
به شما  را  پاسپورتم  من  دارید.  را  رهنمایی 

نمی دهم. 
را  افغانستان  پاسپورت  اگر  خوب  کارمند: 
را  خود  اصلی  کشور  پاسپورت  نمی دهید، 

بدهید که من ببینم. 
اصلی  کشور  خانم؟  می گویی  چه  تو  من: 
من افغانستان است. من فقط یک پاسپورت 

دارم. 
کارمند: فکر کردی من خرم؟ 

من: تا حاال که فکر نکرده ام؛ اما اگر اصرار 
کنید، مجبورم فکر کنم. 

با  نفر  یک  بیایید  پولیس!  پولیس!  کارمند: 
پاسپورت افغانستان آمده. 

من: هشش خانم! آهسته صدا کنید. راستی 
می شنود. 

کارمند: پس مثل آدم بگو پاسپورت را چند 
خریده ای؟ 

من: خدا را می شناسی؟ بخدا فقط پنج هزار 
و پنج صد افغانی قیمت پاسپورت را داده ام. 
ویزه را برادرم خریده. فکر کنم بیست ویک 

هزار دالر تمام شده. 
پیش  می آمدی  قیمت!  چقدر  اوه،  کارمند: 
ویزه  می گرفتم.  هزار  شانزده  برایت  من، 

یک ساله، با ضمانت، ضد آب. 
من: تو قاچاقبر هستی؟ 

افغانستان  که  روزی  از  نبودم.  قبال  کارمند: 
کاروبار  شده،  ملی  وحدت  دولت  صاحب 
ویزه اروپا را راه انداخته ام. خیلی فایده دارد. 
من: شماره ات را بده، دو پسر کاکایم، هفت 
پسر مامایم، سه پسر خاله ام و شش همسایه ام 

نیز می خواهند ویزه بگیرند. 
کارمند: چه خبر است؟ مگر اروپا این قدر 

ظرفیت دارد؟ 
من: نمی دانم. ما به ظرفیت اروپا کار نداریم. 
دولت ما این ظرفیت را دارد که همه ما را 

خارج بفرستد. 
شما  دولت  ظرفیت  می دانم.  بله  کارمند: 
حرف ندارد. گفته بود در ظرف یک سال 
بدی  هیچ  ایجاد می کند.  میلیون شغل  یک 

نکرد. 
من: لطفا به دولت ما توهین نکنید. خودت 

بدی نکرده ای. 
که  ببر  را  این  بیا  پولیس!  پولیس!  کارمند: 
دولت  از  هم  هنوز  است.  غیرتی  خیلی 

وحدت ملی اش حمایت می کند. 
خانم  و  من  مکالمه  میان  پولیس  این جا 

کارمند مزاحم می شود. فعال خدانگهدار.

پاسپورتت را بده

دروغ پردازی و تناقض گویی های 
موالنا سمیع الحق

دای چوپانی
 فردوس کاوش
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و  عاجل  حاالت  در  مجروحان  به  رسیدگی 
شفاخانه های  باید  که  مواردی اند  از  اضطراری 
دولتی و شخصی به آن توجه جدی داشته باشند، 
سهل انگاری،  از  کابل  شهریان  از  برخی  اما 
شفاخانه های  از  برخی  نارسایی  و  بی تفاوتی 

شخصی سخن می رانند.
گفته می شود برخی از شفاخانه های شخصی در 
واقعات عاجل قبل از این که به بیمار رسیدگی 
صورت گیرد، در نخست درخواست پول برای 
خزانه دار در شفاخانه ها صورت می گیرد و بعد 

از آن او می تواند تحت معالجه قرار گیرد. 
شهید  شاه  منطقه  باشندگان  از  یکی  سهراب 
شاه شهید  در  انفجار  اثر  »در  می گوید:  کابل 
شدند  کشته  تن  پنج  ما  خانواده های  از  کابل 
این  ما  برداشتند. شکایت  و 18 تن دیگر زخم 
است که آن شب کمک رسانی در شفاخانه های 
شخصی هم دچار مشکل بود. پسر کاکایم در 
به  داکتران  اما  می داد  جان  شفا  افغان  شفاخانه 
عوض کشیدن شیشه از شکمش آن را با پالستر 

می بستند، تا این که همان طور جان داد.«
حالی  در  بزرگم  برادر  شب  »آن  می افزاید:  او 
خورده  چره  پاهایش  نداشت،  پا  به  تنبان  که 
بود، داکتران می گفتند تا زمانی که پول تحویل 
برادرم  شد.  نخواهد  عرضه  خدمات  نکنی، 
اول  اما  ندارم،  را  رفتن  راه  توان  که  می گفت 
باید پول پرداخت می شد. در اکثر شفاخانه ها، 
بنداژی که ده افغانی قیمت داشت آن را باالی 
مجروحان به صد افغانی به فروش می رساندند. 
همین طور در شفاخانه ایمر جنسی پسر کاکایم 
که جان می کند، عذر می کرد که یک تلیفون 
برایم بدهید که با فامیلم به تماس شوم، اما یکی 
افغانی را  از او درخواست 500  از کارمندانش 
کرده بود تا تلیفونش را در اختیار او قرار دهد.«

شفا  افغان  شفاخانه  با  مورد  این  در  خواستیم 
صحبت کنیم، اما موفق به این کار نشدیم.

شخص دیگری که نخواست نامی  از وی برده 
شود، می گوید: »آن شب در تمام شفاخانه های 
شخصی کارته نو زخمیان انتقال می گردید، اما 
یا این که داکتران موظف وجود نداشتند و یا هم 
پرسونل به حد کافی در آن ها دیده نمی شد تا به 
کمک مریضان برسند. از فامیل ما سه تن زخم 

برداشته بود و آنان را در سه شفاخانه شخصی 
» گلف، کیم، بست« واقع کارته نو کابل بردیم. 
پرسونل  و  بوده  جراحی  بخش  فاقد  یکی 
پول  مطالبه  اول  سومی  نیز  و  دومی   نداشت، 
مریض خدمات  به  تا  می گذاشتند  بعد  می کرد 

اولیه و عاجل صورت گیرد.«
شفاخانه  داخله  متخصص  فواد  داکتر  اما 
واقعات  تمام  »در  می گوید:  کیم  معالجوی 
انتحار  حادثه  ترافیکی ،  حادثه  مانند  عاجل 
عاجل  خدمات  نخست  در  غیره  و  انفجار  و 
صورت  حساب  تصفیه  بعد  و  گرفته  صورت 
خواهد گرفت. استراتژی وزارت صحت عامه و 
وجیبه داکتران ایجاب می کند تا اول به مریض 

رسیدگی صورت گیرد.«
او می افزاید: »یک بودجه خاص از طرف دفتر 
عاجل  واقعات  به  که  دارد  این شفاخانه وجود 
و اضطراری به صورت رایگان رسیدگی گردد. 
آن شب 19 زخمی  به این شفاخانه انتقال گردید 
برخوردار  خوبی  وضعیت  از  تن شان  سه  که 
راجع  ایمرجنسی  شفاخانه  به  را  آن  و  نبودند 
این  تنها دو مریضدار  تعداد  این  از  اما  کردیم. 
پرداخت  خود  خواست  به  پول  مقدار  حادثه 
این  کارمند  سوی  از  پول  مطالبه  اما  کردند، 
این جا  چون  است.  نگرفته  صورت  شفاخانه 
کمره های امنیتی برای اثبات این موضوع وجود 

دارد.«
مسوول  احمد،  جمیل  داکتر  حال،  همین  در 
بخش  »ما  می گوید:  گلف  شخصی  شفاخانه 
حادثه  این  از  مریضی  هیچ  و  نداریم  جراحی 

این جا مراجعه نکرده است.«
از سوی دیگر، داکتر نجیب اهلل، رییس شفاخانه 
شفاخانه  »پالیسی  می گوید:  بست  خصوصی 
پول  عاجل  واقعات  در  که  نمی کند  ایجاب  ما 
صورت  حساب  تصفیه  بعدا  مطالبه  گردد، 
خواهد گرفت. در ضمن شفاخانه ما آنقدر هم 
را  بزرگ  عملیات های  بتواند  که  نیست  مجهز 
از  شفاخانه  این  کارمند  کدام  اگر  دهد.  انجام 
درخواست  پول  است،  بوده  عاجل  زخمی  که 
کرده باشد، این خالف موازین اخالقی می باشد 
به  مطابق  و  پی گیری کرده  را  مورد  این  من  و 
پالیسی این شفاخانه با او برخورد جدی خواهیم 

کرد.«
واقعات عاجل چون دواخانه  »در  او می افزاید: 
در این شفاخانه به شکل اجاره ای کار می کند،  
بنداژ،  دوا ،  پول  تنها  مریضان  شب  آن  بنابران 
می کردند.  خریداری  را  غیره  و  خیاطی  تار 
این جا  باید تحت شرایط خاص  ما  اما دواخانه 

فعالیت کنند.«
شفاخانه های  رییس  امیری،  کبیر  سید  داکتر 
همه  اضطراری  حاالت  »در  می گوید:  مرکز 
مکلف اند  خصوصی  و  دولتی  شفاخانه های 
وقت  اسرع  به  عاجل  مریضان  و  زخمیان  به  تا 
می شود،  دیده  که  قسمی   و  کنند  رسیدگی 
عمل  ممکن  وجه  بهترین  به  کامال  شفاخانه ها 
کرده اند. در حادثه شاه شهید این را کامال رد 
می کنم که شفاخانه ها چنین توقعی از مریضان 
عاجل داشته اند. من فکر نمی کنم که مریض در 
پول  مطالبه  داکتران  و  باشد  بوده  کوما  حالت 
کرده باشند. حدود صد زخمی  را شفاخانه های 
کارته نو، رایگان تداوی کرده اند. هرچند نظر 
به مصارف شفاخانه ها ، حق شان است که مطالبه 
پول کنند، ولی برای افراد بی بضاعت خدمات 

فیصدی در نظر گرفته می شود.«
حدی  در  شفاخانه ها  این  که  می افزاید  او 
انجام  رایگان  را  خدمات  تمام  که  نیستند 
دارند.  را  خود  مشکل  هم  آن ها  چون  دهند، 
میان  خوب  هماهنگی  یک  که  می افزاید  او 
شفاخانه های شخصی و دولتی وجود دارد که 

این رضایت بخش می باشد.
عبدالخالق زازی وطن دوست، رییس کمیسیون 
می گوید:  کابل  والیتی  شورای  صحت 
ما  برای  خاص  شکایت  کدام  تا کنون  »هرچند 
و  شخصی  شفاخانه های  خدمات  چگونگی  از 
دولتی نرسیده است، اما صرف در قسمت اخذ 
شکایت  شخصی  شفاخانه های  در  گزاف  پول 
خصوصی  شفاخانه های  تمام  دارد.  وجود 
دارای  عاجل  حالت  در  مکلف اند  دولتی  و 
پرسونل مجرب و کافی بوده و از تمام امکانات 
مریضان عاجل  بهبود  داشته خود جهت  دست 

کار گیرند.«
در  می افزاید  صراحت  به  وطن دوست  آقای 
در  خصوصی  شفاخانه  کدام  که  صورتی 
حالت عاجل ابتدا خواهان پول شده باشد، آنان 
عمل  مسلک  خالف  و  غیر اخالقی  غیر انسانی، 
کرده اند. این نوع شفاخانه ها باید مسدود شوند. 
شکایت  مورد  این  در  شخصی  یا  فردی  اگر 
صحت  کمسیون  به  کرده  لطف  باشد،  داشته 
این  و  شده  تماس  داخل  کابل  والیتی  شورای 
اجراات  قانونی  و  عاجل  به شکل  کمیسیون 

خواهد کرد. 
تعداد 100  به  این در حالی است که در کابل 
در  دولتی  شفاخانه   18 و  شخصی  شفاخانه 
چوکات وزارت صحت عامه فعالیت می کنند. 
تعداد دیگر شفاخانه ها مربوط به دیگر ارگان ها 
در  علی آباد  شفاخانه  میوند،  شفاخانه  مانند 
شفاخانه  عالی،  تحصیالت  وزارت  چوکات 
از  برخی  دفاع،  وزارت  مربوط  بستر   400
شفاخانه های دیگر مربوط پولیس ملی و امنیت 

ملی نیز در کابل فعالیت می کنند.
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دروغ  کتابش  در  سمیع الحق  موالنا 
می نویسد  او  است.  گفته  نیز  کالن 
حاکمیت شان  آغاز  در  طالبان  که 
را  دانشگاه ها  و  مکاتب  دروازه های 
این  بعدا  اما  بستند،  دختران  روی  به 
محدودیت رفع شد. این سخن، دروغ 
گاهی  هیچ  طالبان،  است.  آشکار 
را  دانشگاه ها  و  مکتب ها  دروازه های 
دروغ  نکردند.  باز  دختران  روی  به 
که  است  این  سمیع الحق  موالنا  دیگر 
براساس  بامیان،  بت های  می گوید 
نشده  ویران  طالبان  حکومتی  حکم 
عضو  شاید  که  عده ای  بلکه  است، 
را  مجسمه ها  این  نبودند،  طالبان 
دروغ های  از  این سخن  کردند.  نابود 
شخصا  محمدعمر  مال  است.  شاخ دار 
را  بودا  مجسمه های  نابودی  فرمان 
صادر کرد. فرمان او در آرشیف رادیو 
کابل و دیگر رسانه های جهانی موجود 
است. موالنا یک دروغ دیگر نیز گفته 
هندی  نیروهای  این که  آن  و  است 
وارد  بین المللی  نیروهای  ترکیب  در 
چنین  که  حالی  در  شده اند  افغانستان 
چیزی هیچ واقعیت ندارد. سمیع الحق 
در مورد بی کاری و فقری که در زمان 
تحمیل  افغانستان  بر  طالبان  حاکمیت 
از  او  است.  نگفته  سخن  بود،  شده 
و  بلخ  بامیان،  شمالی،  عام های  قتل 
تخار نیز چیزی ننوشته است. موالنا در 
حمله های  در  عام  مردم  کشتار  مورد 
کرده  سکوت  نیز  طالبان  انتحاری 
کتابش  آخر  در  سمیع الحق  است. 
آقایان  با  را  یادگاری اش  عکس های 
رییس جمهور  ربانی،  برهان الدین 
الرسول  عبدرب  و  افغانستان  پیشین 
سیاف، یکی از سیاستمدار های مشهور 
در  اما  است،  رسانده  چاپ  به  افغان، 
ضد  بر  رهبران  این  مقاومت  مورد 

طالب ها چیزی ننوشته است. 
اخیر  گفته های  مورد  در  سمیع الحق 
عبدرب الرسول سیاف، که مشروعیت 
شرعی جنگ طالبان را زیر سوال برد، 
سیاف،  آقای  است.  نگفته  چیزی  نیز 
گرامیداشت  مراسم  در  گذشته  سال 
از برهان الدین ربانی گفت که شورش 
طالبان علیه حکومت آقای برهان الدین 
مجوزی  کرزی،  حامد  بعد  و  ربانی 
شرعی نداشت. آقای سیاف گفت هر 
طالبان  جنگ  برای  عالمی  که  و  فقیه 
او  با  و  بیاید  می تراشد  شرعی  مجوز 
به  مناظره کند. سمیع الحق در کتابش 
این نکته اشاره نکرده است. نوشته های 
سمیع الحق تناقض های دیگر هم دارد. 
پاکستان  در  سیاسی  تنظیم  یک  رهبر 
پارلمانی  انتخابات های  در  او  است. 
او  خود  می کند.  شرکت  پاکستان 
افتخار می کند که مدت ها عضو سنای 

پاکستان بوده است. پدرش هم مدتی 
نماینده مردم در پارلمان پاکستان بود. 
است  داده  فتوا  پاکستانی ها  برای  او 
برگزاری  انتخابات،  در  شرکت  که 
گرفتن  رای  شدن،  نامزد  انتخابات، 
شرعی  اشکال  هیچ  دادن،  رای  و 
مشهور  فتوای  یک  متن  در  ندارد. 
عملی  دادن  رای  که  است  آمده  او 
اشکال  و  دادن  گواهی  مثل  است 
در  اما  نیست.  وارد  آن  بر  شرعی 
بیعت  اصل  از  افغانستان،  قضیه  مورد 
است.  کرده  حمایت  امیرالمومنین  به 
به عنوان  محمدعمر  مال  به  بیعت  او 
شرعی  رفتاری  را  امیرالمومنین 
خواننده  هر  سوال  است.  خوانده 
این  شاید  سمیع الحق  موالنا  کتاب 
واقعا  محمدعمر  مال  اگر  که  باشد 
تنظیمش  و  او  بود، چرا  امیرالمومنین 
بیعت  محمد عمر  مال  به  زمان  آن  در 
او  قلمرو  جزو  را  پاکستان  و  نکردند 
به کشور  او را  امارت  ندانستند؟ چرا 
دیگر  تناقض  نخواستند؟  خودشان 
مورد  در  سمیع الحق  نوشته های  در 
است  نوشته  او  است.  طالبان  شورش 
که شورش طالبان در افغانستان مبنای 
طالب های  شورش  اما  دارد.  شرعی 
آنان  از  و  نمی پذیرد  را  پاکستانی 
مذاکره  پاکستان  دولت  با  می خواهد 
کتابش  سراسر  در  سمیع الحق  کنند. 
به  نهادن  گردن  به  را  افغان  طالبان 
اصل انتخابات و اختیار کردن زندگی 
مسالمت آمیز تشویق نکرده است. این 
جنگ  چرا  است،  آشکار  تناقض 
در  و  شرعی  افغانستان  در  طالب ها 
قوت های  باشد؟  غیرشرعی  پاکستان 
خارجی در هر دو کشور وجود دارد، 
در  را  فرودگاه هایش  پاکستان  مگر 
مگر  بود،  نداده  قرار  امریکا  اختیار 
قلمرو پاکستان در اختیار امریکا نبود 
اکمال  افغانستان  در  را  نیروهایش  تا 
موضوعات،  این  به  توجه  با  کند. 
مشحونی  سمیع الحق  موالنا  کتاب 
اما  است.  تناقض  و  افترا  دروغ،  از 
صادقانه  کتاب  این  در  نکته  یک  به 
اشاره شده است و آن این که بسیاری 
جمله  از  پاکستانی  سیاستمداران  از 
افغانستان  سمیع الحق،  موالنا  شخص 
می دانند  پاکستان  راهبردی  عمق  را 
قایل  آن  به  اهمیتی  این  از  بیشتر  و 
مورد  در  سمیع الحق  موالنا  نیستند. 
خالفت  اعالم  و  داعش  گروه  ظهور 
از جانب ابوبکرالبغدادی هم سکوت 
را  امریکا  سمیع الحق  است.  کرده 
بزرگ ترین دشمن پاکستان توصیف 
کرده است. از نظر موالنا، امریکا در 
هسته ای  جنگ افزارهای  نابودی  پی 

پاکستان است. 

دروغ پردازی و ...
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فرانس  آژانس  از  نقل  به  و  8صبح  گزارش  به 
پرس پدر مرد مراکشی که باالی قطار مسافرین 
که  است  گفته  کرد  حمله  آمستردام-پاریس 
پسرش »بچه خوبی« بود. او گفته است او سخت 
حرف  سیاست  درباره  هیچ گاه  و  می کرد  کار 
حمله  به دلیل  ساله    25 الخازانی  ایوب  نمی زد. 
در  سریع السیر  قطار  مسافرین  باالی  تروریستی 
قرار  فرانسه  پولیس  بازجویی  تحت  جمعه  روز 

دارد.
لندن  چاپ  تلگراف  روزنامه  به  مظنون  فرد  پدر 
پسرش  با  این سو  به  سال  یک  از  که  است  گفته 
پسر  او  که  است  گفته  او  اما  است.  نزده  حرف 
خوبی بود و سخت کار می کرد. ایوب الخازانی 
آلمان،  بلژیک،  استخباراتی  توسط سرویس های 

استقالل  سالگرد  بیست و چهارمین  رسمی  مراسم 
اوکراین در کی یف، پایتخت این کشور برگزار 
شد. مجلس اوکراین در تاریخ 24 اگست 1991 
کرد.  اعالم  را  روسیه  از  کشور  این  استقالل 
روز  اوکراین  رییس جمهوری  پوروشنکو،  پترو 
دوشنبه در این مراسم از دشواری های پیش روی 
از  و  گفت  سخن  آینده  سال  یک  در  کشورش 
سیاست دولت روسیه برای جلوگیری از نزدیکی 

کشورش به اروپا انتقاد کرد.
استقالل  برای  »نبرد  گفت:  پوروشنکو  آقای 
گرو  در  فقط  ما  پیروزی  و  دارد  ادامه  اوکراین 

سنای  در  دموکرات  اقلیت  رهبر  رید،  هری 
امریکا، ضمن اعالم »حمایت قوی« خود از توافق 
گفته  جهانی،  قدرت  شش  و  ایران  میان  اتومی 
است هرکاری می کند تا این توافق در نهایت به 

تصویب برسد.
بنا بر گزارش ها از امریکا، حمایت سناتور هری 
را  آن  نهایی  تصویب  بخت  اتمی،  توافق  از  رید 

بیش از گذشته می کند.
سناتور دموکرات در بیانیه ای در اول سنبله گفته 
نسل  امنیتی  چالش های  مهم ترین  از  »یکی  است 
اتومی  سالح  به  ایران  رسیدن  از  جلوگیری  ما، 
ملی  امنیت  برای  حساس  بسیار  هدفی  ا ست. 
ایاالت متحده و کشور اسراییل و جهان. من، پس 
از سال ها مطالعه و ماه ها مرور دقیق برنامه جامع 
اقدام مشترک و توافق  مرتبط، حمایت خودم را 
از آن اعالم کرده، باور دارم که این توافق بهترین 
به  ایران  دسترسی  جلوی  که  است  آن  برای  راه 

سالح هسته ای گرفته شود«.
در  سرطان،   23 در  جهانی  قدرت  شش  و  ایران 
وین، در نهایت به توافقی دست یافتند که اکنون 

به گزارش 8 صبح و به نقل از رادیو فردا مقتدی صدر 
شنبه  دو  روز  عراق  در  شیعه  نفوذ  پر  رهبران  از  یکی 
در  هوادارانش  شرکت  خواستار  بیانیه ای  انتشار  ضمن 
است. گفته می شود  آینده شده  اعتراضات روز جمعه 
این برای نخستین بار است که یک حزب اصلی عراق 
کنند.  اعتراضات شرکت  در  هوادارانش می خواهد  از 
عراق طی روز های گذشته شاهد تظاهرات در شهر های 

مختلف بوده است. 
کشاندن  محکمه  به  خواهان  عراق  در  مضاهره کننده 
این  برعالوه  هستند.  فساد  به  آغشته  سیاستمداران 
نظام  تغییرات در  تظاهرات کنندگان خواهان اصالح و 

نیز می باشند.

به گزارش 8صبح در پی هجوم بی سابقه پناهجویان 
فرانسوا  غربی  اروپای  سوی  به  بالکان  طریق  از 

اسالمی  تندرو  یک  عنوان  به  فرانسه  و  هسپانیا 
 2007 سال  از  الخزانی  فامیل  بود.  شده  شناخته 
همچنان  می کنند.  زندگی  هسپانیا  در  این سو  به 
مظنون  شخص  که  است  داده  گزارش  تلگراف 
در سال 2009 به دلیل فروختن حشیش دو بار در 

شهر مادرید دستگیر شده است.

آمیزه ای از همت دفاعی و تالش دیپلوماتیک ما 
خواهد بود.«

جدایی  یف،  کی  در  استقالل  جشن  با  همزمان 
شرق  در  دونتسک  جدایی طلب  منطقه  خواهان 
از  و  آمدند  خیابان  به  اعتراض  برای  اوکراین 
دولت این کشور خواستند دست از »مداخله« در 

این منطقه بردارد.
آقای پوروشنکو روز چهارشنبه به برلین می رود 
تا با صدر اعظم آلمان و رییس جمهوری فرانسه 
درباره مسایل اوکراین و بحران جدایی خواهان 

در شرق این کشور گفتگو کند.

در کنگره امریکا تحت بررسی قرار دارد. اکثریت 
با  اما  توافق اند،  مخالف  کنگره  جمهوری خواه 
رییس جمهوری  نمایندگان،  یک سوم  حمایت 
استفاده  خود  وتوی  حق  از  است  قادر  امریکا 
کرده و جلوی رد شدن توافق را بگیرد و آن را 

در نهایت به تصویب برساند.
حمایت سناتور هری رید، شمار حامیان توافق را 
در سنا که علنا حمایت خود را اعالم کرده اند به 
27 نفر می رساند. تنها دو نماینده دمکرات از جمله 
واشنگتن پست  روزنامه  که  شومر،  چارلز  سناتور 
می گوید، احتماال در آینده جایگزین آقای رید 

خواهد شد، با آن مخالفت کرده اند.

فرانسه  و  آلمان  رهبران  مرکل  انگال  و  هوالند 
کنند.  برگذار  مشترکی  نشست  شده اند  مجبور 
بی سابقه ای  موج  با  حاضر  حال  در  اروپا  اتحادیه 
نقاط  از  پناهجویان  این  است.  پناهجویان روبرو  از 
مختلف جهان بویژه از خاور میانه، آفریقا و جنوب 
از وضعیت  امدادرسان  آسیا می باشند. سازمان های 
اسفناک پناهجویان در منطقه مرزی یونان- مقدونیه 

خبر داده اند.
نفر   500 هزارو  دو  اگست   23 یک شنبه  شامگاه 
می داد  تشکیل  سوری  مهاجران  را  بیشترشان  که 
این کشور  پیره  وارد شهر  یونان  لسبوس  از جزیره 
شنبه  روز های  در جریان  تنها  می شود  شدند. گفته 
شده اند.  یونان  وارد  پناهجو   7500 یک شنبه  و 
در  مشخصی  نتیجه  به  حال  به  تا  نیز  اروپا  اتحادیه 
فرانسوا  و  مرکل  انگال  نرسیده اند.  پناهجویان  قبال 
هوالند  در شهر برلین باهم دیدار می کنند تا درباره 

استراتژی مشترک اروپا در این باره گفتگو کنند.

گفته است  پدر فرد متهم به حمله در قطار آمسترداد- پاریس 
»پسرش بچه خوبی« بود

کی یف برگزار شد  ل اوکراین در  جشن سالگرد استقال

کرد  رهبر اقلیت دموکرات در سنای امریکا از توافق با ایران حمایت 

وز جمعه در بغداد شد مقتدی صدر خواهان شرکت هوادارانش در تظاهرات ر

وپا هجوم بی سابقه پناهجویان به ار
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موسسه بین المللی ورلدویژن در نظر دارد تا 280تصفیه کن آب را خریداری نماید:
دفتر ورلدویژن افغانستان یک موسسه خیریه بین المللی بوده و در والیات هرات، بادغیس، و غور 
در پروگرام های زراعتی، انکشاف و توسعه مکاتب، تامین غذائی و صحت فعالیت های ارزنده ای 

را ارائه میدارد. 
دفتر ورلدویژن افغانستان تصمیم دارد تا به تعداد 50 عدد تصفیه کن آب فلزی و 230 عدد آب 

تصفیه کن پالستیکی را خریداری نماید.
بدین منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل میاید تا از تاریخ نشراعالن الی روز سه شنبه 
مورخ 10سنبله 1394 ساعت 12:00 بعدازظهر نرخنامه خویش را به دفتر ورلد ویژن هرات تحویل 

نمایند. 
از عالقمندان به این مناقصه تقاضا میشود، جهت معلومات و اخذ فورمه درباره نوعیت، کیفیت، 

مشخصات و تحویل دهی  به آدرس این دفتر مراجعه و یا به ایمیل آدرس زیر مکاتبه فرمایند.
فروشنده های عالقمند به این مناقصه  باید با معیار های ذیل مطابقت داشته باشند.

1. باید ثبت و راجستر ریاست، وزارت مربوطه دولتی به حیث تاجر باشند.
2. دارای حداقل 2 سال سابقه کاری در این خصوص باشند.

نمبر تماس:  040-224568
 Mostafa_Obide@wvi.org Or Dawood_habibi@wvi.org :ایمیل ادرس
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