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کشمکش افغانستان میدان 
بر سر راه ابریشم

شادمانی گام های نخست ملت سازی
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تاریخ برگزاری انتخابات مجلس 
نمایندگان مشخص شود

3

رییس جمهور: 

برای رهایی گروگان ها پول نپرداخته ایم
3

کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی؟ چی خبر از 
نخست این که انتخابات پارلمانی با همین کمیسیون موجود و نواقص و چالش های 
کاری مسلما امید برای برگزاری انتخابات شفاف  که در صورت چنین  آن برگزار شود 
گزینه دوم هم می تواند تاخیر در برگزاری  و بدون تقلب و تخلف پایین خواهد آمد. 
روبه رو  مقننه  قوه  مشروعیت  بحران  با  ما  نیز  صورت  این  در  که  باشد  انتخابات 
گزینه های  شویم  مجبور  ما  آن که  جای  به  است  بهتر  صورت  هر  در  شد.  خواهیم 
کنیم، از راه های مختلف اصولی با بسیج افکار عمومی دولت  غیراصولی باال را قبول 

کنیم. کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی  کردن فعالیت های  را مجبور به اجرایی 

5

انکار نقش طالبان
4

مصالحه قدرتمندانه
در برابر جنگ تحمیل شده 

میکانیزم صلح سازی در ادبیات اسالمی  و سازه های دموکراتیک زمانی 
نمی توانیم  ما  مخالفین  با  تعامل  در  که  می کند  پیدا  بیشتر  اهمیت 
جغرافیای  در  طالبان  گروه  حذف ناپذیری  کنیم.  حذف  کامال  را  آن ها 
کرده است. اول این که  افغانستان، صلح را از طریق دو دیدگاه تقویت 
کستان ودیگر سازمان های  گروه مستقل نیست، بلکه وابسته به پا این 
برنامه های  طریق  آن  از  باید  و  است  عربی  کشورهای  استخباراتی 

مصالحه را پیش ببریم. 4

گردهمایی حکومتداری افغانستان-آلمان آغاز شد برنامه 

انجاممیدهند.
ساالنه، نشست دو این در است قرار

کنند. ک نزدیکبه100تناشترا
در GIZ نهاد معاون زیپل، گرهارد
در که سخنرانیای در افغانستان
دور اولین داشت، گردهمایی این
رافصلجدیدهمکاریها گردهمایی
و حکومتداری عرصه فعاالن میان
خوب حکومتداری بهسوی حرکت
افغان- »همکاری افزود: و دانست
به را خوب حکومتداری آلمان،
عنوانیکاولویتتلقیمینمایدواز
اینرو،پروژههایمختلفراباشرکای

متعددبهپیشمیبرد.«
واحد معاون جوینده، میراحمد
تحقیقوارزیابیافغانستانبهاهمیت
کرد اشاره افغان-آلمان ابتکار این
حکومتداری »گردهمایی گفت: و
و افغان شرکای توسط افغانستان؛
آلمانیبهمنظورایجادیکچارچوب

مورد در علمی گفتگوی برای
حکومتداری با مرتبط موضوعات
است. شده راهاندازی افغانستان در
و پژوهشگران کارشناسان، برنامه این
میآورد گردهم را کشور دو مقامهای
کار تامشترکارویتحقیقهایمستند
برنامهریزان میان گفتگو زمینه و کنند

افغانستانوآلمانرافراهمنمایند.«
وزارت عدلیه، وزارت مالیه، وزارت
و احیا وزارت پطرولیم، و معادن
مستقل اداره دهات، انکشاف
مستقل کمیسیون محل، ارگانهای
ملکی خدمات و اداری اصالحات
همکاری وزارت آلمان جانب از و
دولت BMZ توسعه و اقتصادی
فدرالآلمانوتمامپروژههایفعالدر
و GIZ توسط که برنامهسازی بخش
میشوند، مدیریت توسعهای بانک
ازنهادهایتولیدکنندهبرنامههایاین

گردهماییهستند.

گردهمایی برنامه نیازمند: نگینه 
تقویت منظور به حکومتداری
و آلمان کشورهای میان همکاریها

افغانستانآغازشد.
سوی از منتشره خبرنامهای براساس
ادارههمکاریآلمانباافغانستان،روز
عرصه در جدیدی ابتکار یکشنبه
کابلآغازشدتاسطح حکومتداریدر
کشورتقویتیابد همکاریهامیاندو
وهمچنیننهادهایتوسعهایدراین

راستاافزایشیابند.
شرکای توسط که گردهمایی این
آلمانیوافغانیایجادشده،زمینهساز
گفتگوهایعلمیدرموردحکومتداری

درافغانستانمیباشد.
که است آمده خبرنامه این در
کشورتحقیقاتیرابرای کارشناساندو
مشخص پرسشهای به پاسخگویی
همکاری نیازمندیها به رابطه در
بخشحکومتداری در آلمان افغان-
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زنگ اول


حكومت  كه  كرد  اذعان  ديروز  غنى  رييس جمهور 
با  را  بيرونى  جنگجويان  از  برخى  خانواده هاى 
است.  كرده  مبادله  گروگان گرفته شده،  به  مسافران 
رييس جمهور رهايى برخى از جنگجويان بيرونى در 
بدل رهايى مسافران به گروگان گرفته شده را نيز رد 
حكم  به  كه  كسى  كه  گفت  غنى  رييس جمهور  نكرد. 
محكمه در زندان است، رها نشده است. روشن است 
كه تمامى جنگجويان زندانى، محاكمه نشده اند. تا حال 
در هيچ دادگاهى در كابل، جنگجويان خارجى محاكمه 
نشده اند. اين نشان مى دهد كه جنگجويان خارجى در 
بدل اين گروگان ها رها شده اند. رييس جمهور پرداخت 
پول به گروگان ها را رد كرد. در اين ترديدى نيست 
حيات شهروندان  از حق  تا  دارد  وظيفه  كه حكومت 
كشور حفاظت كند. اما معامله با گروه هاى تروريستى 
بدل مسافران  در  وقتى جنگجويى  است.  نگران كننده 
سازمان هاى  كه  است  روشن  شود،  رها  بى گناه 
تروريستى در گروگان گيرى جسورتر مى شوند. وقتى 
جنگجويان ببينند كه در بدل گروگان گيرى چند مسافر 
بى گناه مى توانند هم قطاران شان را رها كنند، ديگر در 
گروگان گيرى درنگ نمى كنند. وقتى سردسته اى دلش 
به  راحت  بسيار  شد،  تنگ  زندانى اش  هم قطاران  به 

جاده مى آيد و مسافران را به گروگان مى گيرد. 
حكومت بايد به اين نگرانى پاسخ بدهد. حكومت بايد 
به مردم بگويد كه چه تضمينى وجود دارد كه فردا 
حكومت  نيفتد.  اتفاق  گروگان گيرى  رويداد  ديگر  بار 
برنامه  تمام  كه  كند  اجرا  و  طرح  برنامه اى  بايد 
سازد.  خنثا  را  تروريستى  گروه هاى  گروگان گيرى 
كند  تامين  چنان  را  شاهراه ها  امنيت  بايد  حكومت 
را  مسافران  گروگان گيرى  توانايى  گروهى  هيچ  كه 
استراتژيك  بر شاهراه هاى  بايد  باشد. دولت  نداشته 
كشور مسلط باشد. نيروهاى امنيتى بايد بر شهرها، 
كه  باشند  مسلط  چنان  شاهراه ها  و  واليات  مراكز 
مختل  مناطق  اين  در  را  امنيت  نتواند  دسته اى  هيچ 
كند. شاهراه ها، روستاهاى دورافتاده نيست. در كنار 
شاهراه ها قرارگاه هاى نيروهاى امنيتى موقعيت دارد. 
نزديكى شاهراه ها  در  امنيتى  نيروهاى  بيشتر  كميت 
بايد  شاهراه ها  امنيتى  ضريب  بنابراين  دارد.  وجود 
راحتى مسافران  به  نتواند  كه كسى  باشد  باال  چنان 
را به گروگان بگيرد. ناامنى در شاهراه ها مشروعيت 
كاركردى تمام نهاد هاى دولتى را زير سوال مى برد. 
براى  دولت  برنامه هاى  از  رييس جمهور  بايد  ديروز 
تامين امنيت شاهراه ها مى گفت. بايد به مردم اطمينان 
مى داد كه با خيال راحت در شاهراه ها سفر كنند. تنها 
نمى كنند،  رفت وآمد  شاهراه ها  در  عادى  مسافران 
كارمندان  امنيتى،  نيروهاى  تجارتى،  كاروان هاى 
دولتى همه وقتى از يك واليت به واليت ديگر مى روند، 

از همين شاهراه ها استفاده مى كنند. 
روشن  نكند،  تامين  را  شاهراه ها  امنيت  دولت  اگر 
به  دست  پول داران  و  تجارتى  شركت هاى  كه  است 
با طالبان مى زنند؛ همان طورى كه در زمان  معامله 
اين  شد.  تجربه  چيزى  چنين  كرزى،  آقاى  حاكميت 
از  پس  و  باشد  تروريست ها  با  معامله  آخرين  بايد 
اين دولت بر امنيت شاهراه ها تمركز كند. از سخنان 
ديروز رييس جمهور غنى پيدا بود كه تروريست هاى 
خارجى پشت گروگان گيرى مسافران بى گناه بودند. 
ستيزه جويان  و  طالب  جنگجويان  از  رييس جمهور 
كه  است  اين  واقعيت  نياورد.  زبان  بر  محلى سخنى 
بدون حمايت جنگجويان محلى، ستيزه جويان بيرونى 
فعاليت  شاهراه ها  اطراف  روستا هاى  در  نمى توانند 
گروگان گيرى  اين  پشت  هم  طالبان  بنابراين  كنند. 
كند.  انكار  را  موضوع  اين  نمى تواند  كسى  و  هستند 
سازمان  و  پوليس  استخبارات  دفاع،  وزارت  كشف 
بر  كامل  استخباراتى  اشراف  بايد  ملى  امنيت 
به  و  باشند  داشته  شاهراه ها  اطراف  روستا هاى 
هيچ وجه بايد اجازه اخالل امنيت در اين شاهراه ها به 

گروه هاى تروريستى داده نشود.

اين بايد آخرين معامله باشد

2 سه شنبه 22 ثور 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2130

8صبح، كابل: در نتيجه عمليات هاى مشترك 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى  پاكسازى 
شورشيان  از  تن   34 گذشته،  روز  شبانه  يك 

مسلح مخالف دولت كشته شدند.
اين  گفته  اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 
نابودى  و  سركوب  منظور  به  كه  عمليات ها 
ننگرهار،  واليت هاى  مربوطات  در  «دشمنان» 
كنر، غزنى، جوزجان، بغالن، سرپل، فارياب، 
بدخشان، كندز، تخار، بلخ، پروان، ارزگان و 
تن  هشت  آن  در  بود،  شده  راه اندازى  هرات 

ديگر از شورشيان مسلح زخمى شدند.
نيز  جنگ افزار  مقدارى  عمليات ها  اين  در 
در حال  و  افتاده  ملى  پوليس  نيروهاى  بدست 
كشور  واليت هاى  از  شمارى  در  نيز  حاضر 

عمليات پاكسازى جريان دارد.
سه  از  ملى  پوليس  نيروهاى  ديگر  سوى  از 
مربوطات واليت هاى  در  ماين  انفجار  رويداد 

قندهار و هرات جلوگيرى كرده اند.
اين ماين ها به تازگى از سوى «دشمنان مردم» 
به منظور اهداف تروريستى جاسازى شده بود.

نيز  ملى  امنيت  مطبوعاتى  دفتر  همين حال،  در 
انتحارى در واليت كاپيسا  از جلوگيرى يك 

خبر داده است.
اين اداره با انتشار اعالميه اى گفته است كه يك 
تروريستى  حمله  يك  مى خواست  تروريست 
ملى  امنيت  كند.  راه اندازى  واليت  اين  در  را 
صوب  يك  شخص  اين  نزد  از  كه  افزوده 
واسكت انتحارى، دو ميل كالشينكوف، يك 
ميل تفنگچه، هفت قبضه بمب دستى و دوازده 
كيلوگرام مواد انفجارى نيز بدست آمده است.

كه  گفته اند  كشور  غرب  در  نظامى  مقام هاى 
جوند  ولسوالى  بازپس گيرى  براى  تالش  در 
واليت بادغيس از كنترول گروه طالبان هستند.

واليت  در  محلى  مقام هاى  يكشنبه  روز 
اين  طالبان  گروه  كه  كردند  تاييد  بادغيس 
ولسوالى را به كنترول خود درآورده و ارتباط 

با مسووالن اين ولسوالى قطع شده است.
به گزارش بى بى سى، روز دوشنبه، 21 ثور،  
جنرال تاج محمد جاهد، فرمانده قول اردوى 
«ظفر» در شمال كشور گفت كه زمان شروع 
تعيين  جوند  ولسوالى  بازپس گيرى  عمليات 
شده و «اين منطقه به  زودى از كنترول طالبان 

خارج خواهد شد.»
بر  را  عمليات  اين  فرماندهى  كه  جاهد  آقاى 
مجهز  و  كافى  «نيروهاى  گفت:  دارد،  عهده 
واحدهاى ارتش ملى، پوليس ملى و واحدهاى 

عمليات خاص ما در منطقه مستقر شده اند.»
جمهورى  رييس  غنى،  اشرف  يكشنبه  روز 
كشور به وزارت  دفاع و وزارت داخله دستور 
داد تا براى عقب راندن طالبان از اين ولسوالى 

وارد عمل شوند.
به شمول  امنيتى  نيروهاى  جنرال جاهد گفت 
كردن  نهايى  سرگرم  ملى  اردوى  و  پوليس 

تدابير عملياتى هستند.
او فزود كه قرارگاه ويژه اى در قلعه نو، مركز 
هم  ويژه اى  واحدهاى  و  شده  ايجاد  بادغيس 
در اطراف مناطقى كه تحت كنترول طالبان در 

آمده جابه جا شده اند.
از  جمعيت،  نفر  هزار   40 با  جوند  ولسوالى 
مناطق استراتژيك واليت بادغيس است. مسير 
سال هاى  از  نو  قلعه  شهر  و  ولسوالى  اين  بين 

گذشته ناامن بوده است.

شركت هوايى آريانا تغيير نام نداده است

سفر مقام هاى ارشد پاكستانى به كابل

بيش از يك ميليون كيلوگرام عسل در افغانستان توليد شده است

سى و چهار شورشى
 در عمليات نظامى كشته شدند

آمادگى اردوى ملى براى 
تصفيه ولسوالى جوند

مستقل  اداره  كابل:  8صبح، 
مبنى بر  شايعاتى  ملكى،  هوانوردى 
به  آريانا  هوايى  شركت  نام  تغيير 

باختر را رد كرده است.
گفته  اعالميه اى  انتشار  با  اداره  اين 
در  گزارش هايى  انتشار  كه  است 
مورد تغيير نام شركت هوايى آريانا، 
را  زيادى  پرسش هاى  و  «ابهامات» 

باوجود آورده است.
هوانوردى  مستقل  اداره  اعالميه  در 
مستقل  «اداره  است:  آمده  ملكى 
اداره  عنوان  به  ملكى  هوانوردى 
هوانوردى  امور  تمام  كننده  تنظيم 
به  تا  مى داند  خود  وظيفه  ملكى، 
كه  برساند  عزيز  هموطنان  آگاهى 
نام  تغيير  موضوع  مورد  در  تاكنون 
شركت  به  آريانا  هوايى  شركت 

امروز  است  قرار  كابل:  8صبح، 
مقام هاى  از  متشكل  هياتى  سه شنبه، 
منظور  به  پاكستان  حكومتى  ارشد 
حكومت  مقام هاى  با  گفتگو 

افغانستان وارد كابل شوند.
پاكستانى  هيات  تركيب  در 

زراعت  وزارت  كابل:  8صبح، 
با  است كه  اعالم كرده  مالدارى  و 
ساالنه  كشور،  در  زنبوردارى  رشد 
بيش از يك ميليون و سه صد هزار 
كيلوگرام عسل خالص در افغانستان 

توليد مى شود.
اعالميه اى  انتشار  با  وزارت  اين 
تمام  در  زنبور دارى  كه  مى گويد 
واليت هاى  در  ويژه  به  واليات 
ننگرهار،  كندز،  تخار،  بدخشان، 
لغمان، هرات، غزنى، كاپيسا و لوگر 
مالداران  و  دهقانان  بيشتر  تعداد 
است.  ساخته  مصروف  به خود  را 
حال  در  كه  مى افزايد  وزارت  اين 

رسمى  اقدام  هيچ گونه  باختر 
مستقل  اداره  و  نگرفته  صورت 
كه  آريانا  از  ملكى  هوانوردى 
است،  ما  كشور  افتخار  پر  نام  يك 
را  آن  و  نموده  پشتيبانى  و  حمايت 

به طور دايم حفظ خواهد كرد.»
اداره مستقل هوانوردى تاكيد كرده 

راحيل  وزير،  نخست  نوازشريف 
ارتش و سرتاج  شريف رييس ستاد 
عزيز مشاور امنيت ملى نخست وزير 

پاكستان شامل خواهند بود.
از ديدار مقام هاى  اين چندمين دور 
از شكل گيرى  ارشد دو كشور پس 

 9 انفرادى،  زنبوردار   3472 حاضر 
اتحاديه و پنجاه و هشت كوپراتيف 
فعاليت  كشور  در  زنبوردارى 

مى كنند.
افغانستان  زنبوردارى  محصوالت 
شامل عسل، موم، گرده، بورپوليس، 
رايل جيلى و زهر زنبور  مى شود اما 
توليد عسل معطوف  به  بيشتر توجه 

شده است.
خود  اعالميه  در  وزارت  اين 
زنبور  انكشاف  «پروژه  مى گويد: 
و  ابيارى  زراعت  وزارت  دارى 
اين سو  به  سال ها  از  كه  مالدارى 
براى  دارد  فعاليت  وزارت  دراين 

هوايى  شركت  نام  صورتى كه  در 
اليحه  كند،  تغيير  باختر  به  آريانا 
وظايف جداگانه ساخته خواهد شد.
شركت  يك  آريانا  هوايى  شركت 
سال  در  كه  است  دولتى  هوايى 

1333 خورشيدى تاسيس شد.

افغانستان  در  ملى  وحدت  حكومت 
مى باشد.

آصف على  هفته  اين  آغاز  در 
گيالنى  رضا  يوسف  و  زردارى 
رييس جمهور و نخست وزير پيشين 

پاكستان به كابل آمده بودند.

وارتقاى  مسلكى  افراد  آموزش 
داران،  زنبور  كارى  توانايى هاى 
را   متعددى  آموزشى  كورس هاى 

داير نموده است.»
سابق  از  افغانستان  در  زنبوردارى 
با  عنوان  به  عسل  و  داشته  رواج 
ارزش ترين فرآورده آن، عالقمندان 
خود  به  كشور  اين  در  را  بيشترى 

جلب كرده است.
وزارت زراعت و مالدارى مى گويد 
به گونه  تاكنون  افغانستان  كه عسل 
صادر  كشور  از  خارج  به  رسمى 

نشده است.

رييس جمهور:
 وزارت اقتصاد وضعيت فقر را مورد تحليل قرار دهد

رييس  اشرف غنى  كابل:  8صبح، 
اقتصاد  وزارت  از  كشور،  جمهور 
وضعيت  تحليل  برنامه  تا  خواسته 
فقر به ويژه در سطح واليات را در 

اولويت كارى خود قرار دهد.
روز  را  موضوع  اين  غنى  آقاى 
منظور  به  كه  جلسه اى  در  گذشته 
وزارت  روزه  صد  برنامه  بررسى 
اقتصاد برگزار شده بود، بيان كرده 

است.
دفتر  توسط  اعالميه اى كه  براساس 
شده،  منتشر  جمهورى  رياست 
«وزارت  است:  گفته  غنى  آقاى 
واضح وضعيت  تحليل  بايد  اقتصاد 
واليات  سطح  در  به خصوص  فقر، 
رهبرى  و  دهد  قرار  اولويت  در  را 

اين فعاليت مهم را به عهده بگيرد.»
وزارت  از  جمهور  رييس  هم چنين 
اول  مرحله  در  تا  خواسته  اقتصاد 
اقتصادى  چالش هاى  و  فرصت ها 
قرار  ارزيابى  مورد  را  واليت  چند 

دهد.
اقتصاد  وزارت  به  هم چنين  وى 

نظارت  فعاليت هاى  تا  داده  دستور 
تهيه  بزرگ،  پروژه هاى  نتايج  از 
اهداف  پيگيرى  اقتصادى،  پاليسى 
مطالعات  و  منطقه  انكشافى 
به  را  زيربنايى  پروژه هاى  اقتصادى 

صد روز دوم و سوم انتقال دهد.

ACKU
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گروگانها برایرهایی
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 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید

گروگان گیری  از  روز  هفتادوهشت  گذشت  با 
سی ویک مسافر در والیت زابل، نوزده تن آنان 
هنوز  دیگر  تن  دوازده  سرنوشت  از  شدند.  آزاد 
اشرف غنی،  اما  نیست،  دست  در  معلوماتی 
که  کرده   امیدواری  ابراز  کشور  رییس جمهور 

آنان نیز آزاد شوند. 
آزادی  از  پس  دیروز،  ظهر  از  بعد  اشرف غنی 
تلویحا  کنفرانس خبری  گروگان در یک  نوزده 
خانواده های  با  گروگان ها  این  که  کرد  اعالم 
که در والیت  تعدادی از تروریستان بین المللی 
بدخشان بازداشت شده بودند، تبادله شده اند. 
آزادی  از  خرسندی  ابراز  با  غنی  رییس جمهور 
برای  پولی  نوع  »هیچ  گفت:  گروگان ها  این 
رهایی هموطنان ما پرداخت نشده است. هیچ 
کم  که براساس جرم و تثبیت جرم در محا فردی 
نشده  مبادله  باشد،  زندان  در  امروز  افغانستان 
است. سیاست دولت مبادله افراد مجرم نیست 
هم چنین  غنی  رییس جمهور  بود.«  نخواهد  و 
برف کوچ ها  بدخشان  در  زمستان  »در  افزود: 
آمد و در یک قسمت تعدادی از اتباع خارجی 
بشردوستی  نهادهای  وقتی که  بودند.  غارها  در 
این ها  به  کمک  برای  ما  حوادث  با  مبارزه  و 
بین المللی تصمیم  تروریستان  از  بعضی  رفتند، 
که خود را انفجار بدهند. اجساد  گرفتند  براین 
کشف شد  این ها چند هفته پیش در بدخشان 
ک سپرده  و با احترام به عقاید اسالمی ما به خا
حفاظت  تحت  که  کودکان  از  تعدادی  شد. 
و  شدند  گرفته  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
سرپرست  افراد  این  بودند.  مهمان خانه ها  در 
شان  ارتباطات  کرات  مذا ضمن  در  و  نداشتند 

پیدا شده و برای آینده شان اقدام شد.« 
گروگان های  که  افزود  غنی  رییس جمهور 
غزنی  والیت  در  حکومت  مهمان  آزادشده 
این  هوا،  خرابی  به دلیل  او،  به گفته ی  هستند. 
شدن  بهتر  با  و  نشده  منتقل  کابل  به  گروگان ها 
کابل منتقل خواهند شد. آقای غنی  وضع هوا به 
برای  افغانستان  حکومت  که  گفت  هم چنین 

گروگان ها توجه جدی دارد. رهایی بقیه 
که دولت افغانستان  گفت  اشرف غنی هم چنین 
گرفته شدن مسافران در والیت  گروگان  از زمان 
او، سکوت  به گفته ی  کار شد.  به  زابل، دست 
از  ناشی  گروگان گیری ،  این  مورد  در  حکومت 
بوده  گروگان ها  این  آزادی  منظور  به  بهتر  تدبیر 

است. 
در  بیشتری  جزییات  اشرف غنی  هرچند 
تبادله  گروگان  نوزده  با  که  افرادی  تعداد  مورد 
محلی  منابع  از  برخی  اما  نکرد،  ارایه  شده اند 
تن  بیست وپنج  با  گروگان ها  این  که  می گویند 
در  ملی  امنیت  نظارت  تحت  که  زندانیانی  از 
ولسوالی  »پاتو«ی  منطقه  در  داشتند،  قرار  کابل 
8صبح  به  موثق  منابع  شدند.  تبادله  جاغوری 

گروگان ها  که در آخرین دقایق تبادله  می گویند 
و زندانیان، نیروهای امنیت ملی از تحویل دادن 
کرده و این زن را با  یک زن به طالبان خودداری 

خود برگشتانده اند.
ریاست جمهوری،  دوم  معاون  دانش،  سرور 
پیامی  در  گروگان،  نوزده  آزادی  تایید  ضمن 
در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است از 
به دست  بی گناه  هموطنان  از  تن   31 که  روزی 
گرفته  گروگان  »تروریست ها« در والیت زابل به 
دست به کار  حکومت  مقام های  همه  شدند، 
نشدند.  غافل  آنان  فکر  از  لحظه ای  و  شدند 
آقای دانش می نویسد: »بار دیگر آزادی 19 تن 
تبریک  افغانستان  مردم  به همه  را  گروگان ها  از 
از  که  می سپاریم  تعهد  همگی  ما  می گویم. 
شهروندان  جان  حفظ  جهت  در  تالشی  هیچ 
باقی  که  امیدوارم  کرد.  نخواهیم  دریغ  خود 
تروریست ها  چنگال  از  ما  مظلوم  گروگان های 

گردند.« هرچه زودتر آزاد 
پیشین  معاون  خلیلی،  محمدکریم  هم چنین 
نوزده  آزادی  از  پیامی  در  نیز،  رییس جمهور 
که انتظار  کرده می گوید  گروگان ابراز خرسندی 
آقای  شوند.  آزاد  نیز  گروگان ها  بقیه  می رود 
رییس جمهور،  از  خود  پیام  این  در  خلیلی 
از  برخی  و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
مقام های دیگر و هم چنین علما و ریش  سفیدان 
آزادی  برای  قندهار  و  زابل  غزنی،  والیت های 
معاون  است.  کرده  قدردانی  ابراز  گروگان ها 
این  »رهایی  می گوید:  رییس جمهور  پیشین 
ارزش های  به  نهادن  احترام  معنای  به  افراد، 
انسانی و دینی و پاسخ مثبت به خواست و اراده 
که  امیدوارم  می آید.  شمار  به  افغانستان  ملت 
این رویداد بامیمنت به تحکیم و تقویت هرچه 
بیشتر وحدت و صمیمت میان اقوام باهم برادر 

کشور بینجامد.«
گذشته ی  سال  حوت  چهارم  تاریخ  به 
خورشیدی، مردان مسلح نقاب پوش در ولسوالی 
که از  شاه جوی والیت زابل دو بس مسافربری را 
کابل در حرکت بودند،  والیت هرات به سمت 
که تازه  کرده و سی ویک مسافر هزاره را  متوقف 
کرده  کشور برگشته بودند از موتر پیاده  از ایران به 

به مکان نامعلومی انتقال دادند.
محلی  ریش سفیدان  گروگان گیری  این  از  پس 
آزادی  برای  قندهار  و  زابل  غزنی،  والیت های 
کردند اما تالش های شان  گروگان ها رایزنی  این 
تالش های  کامی  نا با  نرسید.  نتیجه  به 
پشتون،  و  هزاره  اقوام  از  محلی  ریش  سفیدان 
گروگان ها  رهایی  به منظور  افغانستان  دولت 
که  کرد  یک عملیات بزرگ نظامی راه اندازی 
گروگان ها نشد. این عملیات نیز منجر به آزادی 

رهایی  برای  دولت  نظامی  عملیات  کامی  نا با 
والیت های  محلی  ریش  سفیدان  مسافران، 

تالش های  به  دوباره  قندهار  و  زابل  غزنی، 
زمینه  توانستند  نتیجه  در  و  کردند  آغاز  خود 
سازند.  مساعد  را  گروگان ها  از  تن  نوزده  آزادی 
انتقال  در  پشتون  و  هزاره  محلی  ریش سفیدان 
گروگان ها  آزادی  برای  زمینه  تسهیل  و  پیام ها 
تالش های  نتیجه  در  کردند.  ایفا  مهمی  نقش 
و  افغانستان  حکومت  ریش  سفیدان،  این 
و  گروگان ها  آزادی  برای  که  توانستند  طالبان 

کنند. زندانیان خود به  هم دیگر اعتماد 
که  گفته اند  8صبح  روزنامه  به  موثق  منابع 
زندانیان طالب سه  و  گروگان ها  تبادله  بود  قرار 
به دالیل  تبادله  این  اما  گیرد،  صورت  قبل  روز 
منابع،  این  به گفته ی  افتاد.  تاخیر  به  نامعلومی 
هواپیماهای حامل زندانیان طالبان سه روز قبل 

کرده بود. در ولسوالی جاغوری نشست 
خوشحالی در خیمه تحصن

گروگان گرفته شده  افراد  از خانواده های  شماری 
این  قبال  در  دولت  بی توجهی  به  اعتراض  در 
در  این سو  به  ماه  دو  به  نزدیک  از  گروگان ها، 
پارک زرنگار در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری 
دست به تحصن زدند. در این تحصن شماری 

از فعاالن جامعه مدنی نیز حضور داشتند.
افراد  از  تن  نوزده  آزادی  خبر  انتشار  از  پس 
گروگان گرفته شده، تحصن کنندگان در این خیمه 
به هم دیگر تبریک می گفتند و ابراز خوشحالی 

می کردند.
مسافر  یک  خانواده   اعضای  از  تن  یک  جواد 
آزادی  از  خرسندی  ابراز  با  گروگان گرفته شده، 
منتظر  ماه  دو  از  بیش  او  که  می گوید  مسافرش 
»کوچک ترین پیام« بود، اما با آزادی غالم رضا 
شده  خوشحال  »بی نهایت«  عمه اش  پسر 
گفت: »ما پس از آزادی تماس های  است. وی 
که از  تلیفونی داشته ایم و هم چنین عکس هایی 
مسافرین در فیسبوک منتشر شده، آزادی مسافر 
هشتاد  به  نزدیک  ما  است.  شده  تایید  هم  ما 
کوچک ترین  منتظر  و  نشستیم  خیمه  زیر  روز 
آزادی شان  شاهد  امروز  بودیم،  پیام شان 
را می شنویم و عکس شان  هستیم، صدای شان 
را می بینیم، برای ما بی نهایت خوشحال  کننده 

است.«
هم چنین بی بی عایشه مادر محمدیوسف یک 
که روزها را در خیمه تحصن  گروگان ها نیز،  تن از 
گروگان ها ابراز  کرده، از آزادی نوزده تن از  سپری 
مشخص  هنوز  که  می گوید  اما  کرده  خرسندی 
گروگان های آزادشده  که پسرش در میان  نیست 
قرار دارد و یا خیر. بی بی عایشه در میان امید و 
که خوشحال  ناامیدی به سر می برد و نمی داند 
گروگان ها  گفت: »آزادی  باشد و یا ناراحت. وی 
از  اما  ماست،  برای  دنیا  روی  خوشی  بهترین 
آزاد  نفر  سی ویک  تمامی  که  می خواهیم  خدا 

شوند.«
یک  اختر  یونس  انجنیر  همین حال،  در 
جمع  در  که  مدنی  جامعه  فعاالن  از  تن 
که  می گوید  دارد،  حضور  تحصن کنندگان 
روزهای  گروگان گرفته شده  افراد  خانواده های 
مادر  او،  به گفته ی  کرده اند.  سپری  را  سختی 
دچار  چندبار  گروگان گرفته شده  افراد  از  یکی 
شد.  منتقل  شفاخانه  به  و  شده  عصبی  شوک 
گفت: »من اشک مادران را زیاد دیدم. دو  وی 
حضور  تحصن(  )خیمه  این جا  در  که  مادری 
گروگان  فرزندش  دو  یک شان  از  داشتند، 
هر  فرزندش.  یک  دیگرش  از  و  بود  شده  گرفته 

گریه می کردند.« دوی شان بسیاری وقت ها 

تاریخبرگزاریانتخاباتمجلس
نمایندگانمشخصشود

ریاست جمهوری  از  نمایندگان  مجلس 
برگزاری  تاریخ  تعیین  با  تا  می خواهد 
از  نمایندگان،  مجلس  انتخابات 
این مجلس جلوگیری  »غیرقانونی« شدن 
کشور، دوره ی  کند. بر بنیاد قانون اساسی 
سرطان  اول  در  مجلس  نمایندگان  کاری 
انتخابات  و  می یابد  پایان  پنجم  سال 
گزینش نمایندگان جدید باید ظرف  برای 

30 تا 60 روز پیش از آن، برگزار شود.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
پایان  به  اشاره  با  دوشنبه  روز  نمایندگان 
نمایندگان  پنج ساله ی  کاری  دوره ی 
اساسی  قانون  که  داشت،  بیان  مجلس 
مجلس  نمایندگان  کاری  زمان  کشور 
انتخابات  برگزاری  و  کرده  مشخص  را 
مردم  حق  جدید  نمایندگان  تعیین  برای 
که  گفت  ابراهیمی  است.  افغانستان 
اساسی  قانون  به  مجلس  نمایندگان 
مجلس  این  عضو  هیچ  و  دارند  احترام 
مردم  بر  را  خود  غیرقانونی  نمی خواهد 

کنند. تحمیل 
اعضای  از  یک  »هیچ  گفت:  ابراهیمی 
که خود را باالی  ولسی جرگه مایل نیست 
تحمیل  اساسی،  قانون  برخالف  ملت، 
قانون  از  نظارت  که  گفت  وی  بکند.« 
رییس جمهور  اصلی  مکلفیت  اساسی 
و  تشویش  به  دادن  پایان  برای  و  بوده 
مجلس  انتخابات  مردم،  نگرانی های 

نمایندگان برگزار شود.
به  اشاره  با  نمایندگان  مجلس  رییس 
گفت:  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد 
را  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  »تبعات 
که خالف قانون بود، ما و شما امروز شاهد 
آن در افغانستان هستیم؛ خدای نخواسته 
قوه های  از  یکی  به عنوان  ولسی جرگه  گر  ا
ثه افغانستان هم چنان غیرقانونی شود،  ثال
افغانستان  صالح  به  را  تبعاتش  زمان  آن 

نمی دانیم.«
اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  از  وی 
کشور  اساسی  قانون  به  تا  خواست  کشور 
انتخابات  برگزاری  تاریخ  و  کنند  احترام 

مجلس نمایندگان را مشخص سازند.
که  می شود  بیان  درحالی  گفته ها  این 
بنیاد  بر  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
وحدت  حکومت  ایجاد  موافقت نامه ی 
نظام   در  اصالحات  به  متعهد  ملی، 

انتخاباتی اند.
فرمانی،  در  رییس جمهور  آن که  با 
نظام  اصالح  پانزده عضوی  کمیسیون 
مخالفت  ولی  کرد  تعیین  را  انتخاباتی 
گزینش شکریه بارکزی  ریاست اجرایی با 
این  تا  شد  سبب  آن،  رییس  به عنوان 
فعالیتش  رسمی  به گونه  حال  تا  کمیسیون 
را آغاز نکند. در همین حال، ذکریا ذکریا، 

کابل در مجلس نمایندگان  نماینده  مردم 
روان،  سال  سرطان  اول  در  که  می گوید 
پایان  به  مجلس  نمایندگان  کاری  زمان 
برگزاری  تاریخ  حکومت  هرگاه  و  می رسد 
انتخابات مجلس نمایندگان را مشخص 
شورای  قانون گذاری  مشروعیت  نکند، 

ملی زیر پرسش قرار می گیرد.
این  مهم  و  عمده  »مشکل  گفت:  ذکریا 
سوال  زیر  افغانستان  پارلمان  که  است 
گر دولت افغانستان  قانونی قرار می گیرد. ا
اعالن  را  تاریخ  نکند،  برخورد  مسووالنه 
زیر  را  سنا  مجلس  و  مجلس  این  نکند، 
سوال قرار داده و مشروعیت قانون گذاری 
خواهد  قرار  سوال  زیر  نیز  افغانستان 

گرفت.«
ذکریا با اشاره به ایجاد حکومت وحدت 
که در مورد مشروعیت  ملی و انتقادهایی 
که  می کند  کید  تا است،  مطرح  آن 
رییس جمهور زمانی می تواند برنامه هایش 
که شورای ملی مشروعیت  را عملی سازد 
کید  تا همین رو  از  ذکریا  باشد.  داشته 
زمان  باید  ریاست جمهوری  که  می کند 
را  نمایندگان  مجلس  انتخابات  برگزاری 

کند. تعیین 
ناصری،  حسین  غالم  حال،  همین  در 
مجلس  در  میدان وردک  مردم  نماینده  
که  است  باور  این  به  نمایندگان 
در  افغانستان  ملی  شورای  نقش 
کشور مهم بوده و  کالن  تصمیم گیری های 
کشور  کل  بحرانی  وضعیت  بررسی  برای 
مجلس  آینده ی  انتخابات  چگونگی  و 
نمایندگان جلسه ای با حضور اعضای هر 
دو مجلس شورای ملی و شوراهای والیتی 

برگزار شود.
که در این  کید می  کند  این عضو مجلس تا
سرخی  خط  مجلس  نمایندگان  نشست 
انتخابات  برگزاری  چگونگی  مورد  در  را 
به حکومت مشخص  نمایندگان  مجلس 

کنند.
که  می شود  بیان  حالی  در  گفته ها  این 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مقام های 
کرده بودند درصورتی  پیش از این اعالم 
گیرد،  که هزینه  مالی در اختیار آن ها قرار 
مجلس  انتخابات  تا  دارند  آمادگی 
با چند  را  نمایندگان و شوراهای ولسوالی 

کنند. ماه تاخیر برگزار 
جهانی  کمک کننده ی  نهادهای  اما، 
انتخابات  تمویل  انتخابات،  بخش  در 
و  ساختارها  در  اصالحات  به  را  آینده 
کرده اند.  مشروط  کشور  انتخاباتی  نظام 
بر  مبنی  گزارش هایی  رسانه ها  تازگی  به 
کمیسیون های  کمک های جهانی به  قطع 
به  نیز  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات 

نشر رسانیده اند.
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مهم ترین  که  می رسد  به نظر  کند.  برقرار  ارتباط  طالبان  گروه 
روابط  نبودن  بر  کید  تا بیشتر  فوق،  موارد  در  طالبان  پیام 
که  می رسد  به نظر  این رو  از  دارد.  آن ها  با  حکومت  مستقیم 
کید  تا بیشتر  گروه ها  این  با  مستقیم  روابط  بر  باید  حکومت 
کشورهای  کند و از حاشیه روی در روابط با طالبان از طریق 

دیگر بپرهیزد. 
کید رییس جمهور بر تعامل از رهیافت قدرت  در سوی دیگر تا
که تحقق آن می تواند  در مصالحه با طالبان اصل مهمی  است 
بسترهای مصالحه را بیش از هر زمانی دیگر افزایش دهد. این 
موضوع را در مثالی مرتبط به مصالحه امریکا و ویتنام جنوبی 
ویتنامی های  نمود.  تبیین  می توان  شمالی،  ویتنامی های  با 
از  امریکا  و  جنوبی  ویتنامی های  با   جنگ  در   شمالی 
برتری های جدی برخوردار شده بودند و حاضر به مصالحه 
ویتنامی های  که  زمانی  تا  کسینجر؛  دیدگاه  براساس  نبودند. 
مصالحه  به  حاضر  باشند،  برخوردار  وسیع  برتری  از  شمالی 
به  هوایی  وسیع  حمله  برنامه  اساس  این  بر  شد.  نخواهند 
گرفت و براساس آن طرح  مواضع مهم ویتنام شمالی صورت 
ویتنام  با  آن ها  به  جدی  خسارت های  کنار  در  مصالحه 
گردید. پس از این واقعه امریکا توانست خود  جنوبی تحمیل 
این اساس در  بر  کند.  بیرون  ویتنام  از مصارف جدی در  را 
که تمامی   مورد افغانستان، زمانی مصالحه امکان پذیر است 
نظامی  اردو  لباس های  به صورت سمبلیک  مقامات سیاسی 
کنند و جنگ همه جانبه را علیه  و پولیس افغانستان را بر تن 
کنند و تنها راه پایان جنگ با طالبان را مصالحه  طالبان آغاز 

قرار بدهند. 
کنده در  گروه های رادیکال پرا در جهت دیگر، برای مقابله با 
گروه  کشورهای عربی  و  فتا، سینکیانگ، دره فرغانه،  چچن، 
رییس جمهور  تعبیر  به  که  اسالمی،  دولت  گسترش  حال  در 
افغانستان  که  است  الزم  کرده اند،  تحمیل  ما  بر  را  جنگ 
تا  باشد  و...  چین  کستان،  پا با  مشترک  طرح  جستجوی  در 
ک افغانستان جلوگیری  گروه ها در خا براساس آن از نفوذ این 
شود. در این حوزه نیز الزم است تا یک جبهه مشترک میان 
و  روسیه  همکاری  با  چین  کستان،  پا افغانستان،  کشورهای 
به وجود  منطقه ای  تروریستی  گروه های  با  مقابله  برای  ایران 
گروه های  آید. این جبهه مشترک می تواند با پس رانده شدن 
تقویت  شان  اصلی  سرزمین های  به  افغانستان  از  تروریستی 

گردد. 
که بزرگ ترین چالش برای  کرد  از این رو می توان نتیجه گیری 
کرات صلح و همکاری  دست نیافتن به نتیجه مطلوب در مذا
برخورد  نداشتن  تروریسم،  با  مقابله  برای  کشورهای منطقه  با
کرات صلح است. برخورد قدرتمندانه در  قدرتمندانه در مذا
کشورهای آسیای مرکزی-  گروه های مخالف- مانند  مقابله با 
گروه های فراملی را  گروه های داخلی را مجبور به مصالحه و 
کندگی و پس رانده شدن این  کنده می کند. پرا در منطقه پرا
کستان، چین و ازبکستان، آن ها را مجبور  ک پا گروه ها به خا
گروه های رادیکال مقابله  می کند در طرح های مشترک، با این 

کنند. 

گروه های  از دیرباز در میان میکانیزم های مبارزه و یا تعامل با 
روش های  امروز  به  تا  هشتاد  دهه  از  رادیکال  یا  مخالف 
طرح  روش ها  این  میان  در  است.  شده  استفاده  متعددی 
صلح و جنگ با مخالفان بیش از هر زمان دیگر در ادبیات 
یافته  اهمیت  افغانستان  در  ثبات سازی  و  سیاسی  توسعه 
است. میکانیزم صلح سازی در ادبیات اسالمی  و سازه های 
تعامل  در  که  می کند  پیدا  بیشتر  اهمیت  زمانی  دموکراتیک 
کنیم.  حذف  کامال  را  آن ها  نمی توانیم  ما  مخالفین  با 
گروه طالبان در جغرافیای افغانستان، صلح  حذف ناپذیری 
گروه  کرده است. اول این که این  را از طریق دو دیدگاه تقویت 
ودیگر سازمان های  کستان  پا به  وابسته  بلکه  نیست،  مستقل 
طریق  آن  از  باید  و  است  عربی  کشورهای  استخباراتی 
ادعای  گروه  این  دوم  ببریم.  پیش  را  مصالحه  برنامه های 
مستقل بودن را دارد و بر اساس آن تالش می کند تا به صورت 
مشخص دست  منافع  به  اصول مشخص  براساس  مستقالنه 

گروه مستقل پنداشته شود. یابد. از این رو باید به عنوان یک 
از  تا  است  ورزیده  تالش  افغانستان  اول،  نگرش  براساس 
کشورها  دیگر  برخی  و  ترکیه  قطر،  چین،  کستان،  پا دریچه 
کشورها طالبان  کند و براساس نفوذ این  کره  گروه مذا با این 
و  حکومت  تالش  نماید.  تبدیل  سیاست  جریان  یک  به  را 
کشورهای منطقه در قالب دیپلوماسی غیررسمی  در این رابطه 
نداشته  به همراه  را  نتیجه مطلوبی  از ده سال  کم تر  در طول 
دیپلوماسی  نوع  این  از  استفاده  با  منطقه  کشورهای  است. 
تالش ورزیده اند تا جایگاه و اهمیت خویش را در معادالت 
گروه  که  حالی  در  دهند،  افزایش  منطقه  امنیتی  و  سیاسی 
گرفته شدن خود یاد  طالبان در موانع تحقق صلح، از نادیده 
صلح  گفتمان  نشست  در  طالبان  گروه  نمایندگان  می کنند. 
که به ابتکار نهاد پگواش در این اواخر برگزار  در افغانستان، 
کید  گردید بود، به مهم ترین موانع تحقق صلح در افغانستان تا
گردیده است بر  که در بیانیه طالبان اشاره  می کنند. این موانع 

کید دارد: موارد ذیل تا
1. امضاي قراردادهای استراتژیک و امنیتی مانع بزرگ بر سر 

راه صلح خوانده شده است؛
گروه طالبان  کشورهای همسایه به جای  گرفتن  2. اولویت قرار 

در معادالت صلح؛
با  مستقیم  کرات  مذا برای  مشخص  دفتر  بودن  مسدود   .3

کید شده است(؛ طالبان )به دفتر قطر تا
4. وجود نام رهبران طالبان در لیست سیاه؛ )این موضوع مانع 

سهولت روابط طالبان با دولت افغانستان می گردد(
 5. نبود استراتژی مشخص برای دست یابی به صلح از سوی 

حکومت و امریکایی ها؛
کارگزاران پروسه صلح به صلح باور ندارند و از آن به مثابه   .6

کتیک بهره می برند؛ یک تا
که  است  شده  نگاشته  شرایطی  در  اساسی  قانون   .7

جنگنده های امریکایی در افغانستان بوده است. 
میان  به  را  دوم  نگرش  طرح  اهمیت  و  ضرورت  موانع،  این 
با  مستقیم  به صورت  باید  حکومت  دوم  نگرش  در  می آورد. 

 سید مهدی منادی

 فردوس

مصالحه قدرتمندانه
در برابر جنگ تحمیل شده 

انکار نقش طالبان
مسافران  گروگان گیری  در  طالبان  نقش  حکومت 
گروه  که  است  این  واقعیت  کرد.  انکار  را  بی گناه 
طالبان  داشتند.  نقش  گروگان گیری  این  در  طالبان 
اما  نگرفتند  دوش  به  را  گروگان گیری  این  مسوولیت 
طالبان،  همکاری  بدون  که  است  روشن  کامال  این 
نمی توانند  اویغوری  یا  ازبکستانی  جنگجوی  چند 
گروگان بگیرند و به روستا های دوردست  31 مسافر را 
صراحت  به  حکومتی  مقام های  ببرند.  زابل 
ازبکستانی  جنگجویان  از  تعداد  یک  که  می گویند 
وزیرستان  از  اخیر  ماه های  در  یلداش  طاهر  گروه 
آمده اند.  افغانستان  مختلف  والیت های  به  شمالی 
نیروهای  نظامی  عملیات  از  پس  جنگجویان  این 
ترک  به  گزیر  نا شمالی،  وزیرستان  در  کستانی  پا
کنترول  زیر  روستاهای  به  و  پایگاه های شان شده اند 

طالبان در افغانستان آمده اند. 
بیرون  از  پیش  جنگجویان  این  که  است  روشن 
شدن از وزیرستان شمالی هم با سردسته های طالبان 

این  داشتند.  تماس  مرز  سوی  این  روستا های  در 
باشند  افتاده  راه  جنگجویان  که  است  نبوده  طور 
این  باشند.  کرده  توقف  بدخشان  یا  زابل  در  بعد  و 
کنترول  جنگجویان در این سیزده سال در مناطق زیر 
طالبان رفت وآمد داشتند. طالبان میزبان جنگجویان 
که در برخی از مناطق  ازبکستانی اند. تنها اختالفی 
جنگجویان  از  برخی  که  است  این  آمده  به وجود 
دارند  قصد  و  کرده اند  بیعت  داعش  به  ازبکستانی 
تروریستی  گروه  از  الزم  امکانات  و  منابع  دریافت  با 
گسترش  میانه  آسیای  به  را  جنگ  البغدادی  ابوبکر 
جنگجویان  این  که  است  روشن  کامال  اما  دهند. 
بدون همکاری جنگجویان محلی طالبان نمی توانند 
در شاهراه ها دست به عملیات بزنند و هم میهنان ما را 

گروگان بگیرند.  به 
دست های  هم،  ما  شهروند   31 گروگان گیری  در 
فرماندهان  گر  ا بود.  دخیل  طالبان  سردسته های 
جنگجویان  نمی کردند،  همکاری  طالبان  محلی 
و  گروگان گیری  به  قادر  هیچ وجه  به  ازبکستانی 
نبودند. طالبان در روستا های  گروگان ها  از  حفاظت 
بر رفت وآمد مردم  کنترول شان، نظارت شدیدی  زیر 
اعمال می کنند. آنان روستایی ها را به شدت مجازات 
کافی است  می کنند. طالبان برای اعدام روستایی ها 
خبرهایی  رسانه ها  در  بارها  کنند.  شک  کسی  به 
را  کودکان  و  نوجوان  ها  که طالبان  منتشر شده است 
به ظن جاسوسی به نیروهای امنیتی افغانستان اعدام 

کرده اند. 
که جنگجویان ازبکستانی  بنابراین بسیار بعید است 
باشند.  کرده  پنهان  طالبان  از  را  گروگان های شان 
نمی توانستند  می خواستند،  هم  گر  ا جنگجویان  این 
اول  روزهای  در  کنند.  پنهان  طالبان  از  را  گروگان ها 
وساطت  غزنی  محاسن سپیدان  وقتی  گروگان گیری 
زابل،  افغان  ک  خا در  طالبان  فرمانده  می کردند، 

گزارش هایی منتشر  بود. آن زمان  آنان  کره  طرف مذا
گفته  محاسن سفیدان  به  طالبان  فرمانده  که  شد 
که او میان آنان و جنگجویان خارجی وساطت  بود 
جنگجویان  که  می دهد  نشان  خود  این  می کند. 
روند  در  و  بودند  گاه  آ همه چیز  از  محل  در  طالبان 
به جنگجویان  گروگان ها  از  و حفاظت  گروگان گیری 

خارجی همکاری می کردند. 
طالبان  هم  را  گروگان گیری  ایده  که  معلوم  کجا  از 
متاسفانه  اما  باشند.  نداده  جنگجویان  این  به 
شد.  انکار  کلی  به  رویداد  این  در  طالبان  نقش 
کنفرانس خبری اش  رییس جمهور غنی هم دیروز در 
اعالم  و  گفت  بین المللی« سخن  »تروریست های  از 
که  تروریست ها  این  بازماندگان  و  که خانواده ها  کرد 
رها شده اند.  گروگان ها  بدل  در  نداشتند،  سرپرست 
رییس جمهور غنی اصل رهایی برخی از جنگجویان 
شخصی  گفت  غنی  آقای  نکرد.  رد  نیز  را  خارجی 
دریافت  محکومیت  حکم  افغانستان  کم  محا از  که 

که  است  روشن  است.  نشده  رها  باشد،  کرده 
دولتی  نهاد های  دربند  خارجی  جنگجویان  تمام 
نکرده اند.  دریافت  محکومیت  حکم  افغانستان 
سخنان دیروز رییس جمهور و سخنان چند روز پیش 
که جنگجویان  دیگر مقام های امنیتی نشان می داد 
و  طالبان اند  کنترول  زیر  مناطق  همه کاره  خارجی 

کاره ای نیستند.  گروه  فرماندهان این 
بدون  که  نکرد  اشاره  واقعیت  این  به  مقامی  هیچ 
در  را  گروگان ها  نمی تواند  کسی  طالبان،  همکاری 
کند.  نگهداری  دولت  کنترول  از  خارج  روستاهای 
کتمان شده است، سهم  که احتماال  واقعیت دیگری 
گروگان گیری است. رییس جمهور  طالبان از امتیاز این 
خارجی  جنگجویان  خانواده های  که  کرد  اعالم 
احتماال  که  است  امتیازی  این  است.  شده  رها 
یا حرکت االنصار  یلداش  گروه طاهر  ازبکستانی های 
هیچ وجه  به  هم  طالبان  اما  گرفته اند،  تاجیکستان 

بدون سهم در این معامله نبوده اند. 
و  گروگان گیری  زحمت  طالبان  که  است  بعید 
خشنودی  برای  صرف  را  گروگان ها  از  حفاظت 
اما  باشند.  گرفته  جنگجویان طاهر یلداش به دوش 
ماجرا  این  از  طالبان  که  سودی  مورد  در  حکومت 
بردند، اصال سخن نگفت. اما حاال عصر اطالعات 
باالخره  نمی ماند.  پنهان  آخر  تا  چیزی  هیچ  است، 
گروگان گیری چه  که در معامله  روزی افشا خواهد شد 

کی برد.  کسانی دخیل بودند و سود اصلی آن را 
کره،  مذا میز  روی  طالبان  کشاندن  برای  حکومت 
در  آنان  که  کند  وانمود  به گونه ای  دارد  تالش 
گروگان گیری دست ندارند. اما این  شرارت هایی مثل 
سیاست محکوم به شکست است. طالبان اصال به 
رشوت  با  طالبان  گر  ا نمی شوند.  راضی  چیزها  این 
کرزی  آقای  با  می شدند،  کره  مذا به  حاضر  لفظی 

کره می کردند. مذا
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برای  توافق  مهم  بند های  از  تقسیم شد. یکی  مساویانه 
تشکیل حکومت وحدت ملی، ایجاد کمیسیون اصالح 
نظام انتخاباتی بود. با توجه به نشانه رفتن انگشت های 
و  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  به  زیاد 
ارتباط دادن بخشی از تقلب های صورت گرفته به این 
کمیسیون، نیاز به اصالح نظام انتخاباتی از سالیان دور و 
از دوره  های گذشته انتخابات به شدت احساس می شد. 
حتا در اکثر انتخابات هایی که در طول این چهارده سال 
وضوح  به  تقلب  نشانه های  شده،  برگزار  افغانستان  در 

دیده می شود. 
انتخابات،  در  تقلب  شکل گیری  دالیل  از  یکی 
انتخاباتی  کمیسیون های  تشکیل  اساس  نبودن  منطبق 
بود.  نظام  اساسی  نیاز های  و  عینی  واقعیت های  با 
بودن  نامشخص  کمیسیون،  اعضای  انتخاب  نوعیت 
میان  کاری  تداخل  کمیسیون،  پاسخگویی  چارچوب 
بودن  خودرای  و  انتخاباتی  چندگانه  کمیسیون های 
چالش های  عمده  از  انتخابات  کمیسیون  کمیشنران 
موجود در نظام انتخاباتی ما بود. براساس همین اصل، 
طبق توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی کمیسیون 
باید در زودترین فرصت ایجاد  انتخاباتی  اصالح نظام 
پارلمانی  انتخابات  به زودترین فرصت  می شد. زیرا ما 
را در آغاز تابستان امسال پیش روی داریم و باید این 
انتخابات در سایه شکل گیری کمیسیون های جدید از 

درون تعدیالت انتخاباتی صورت بگیرد. 
امریکا،  به  ملی  وحدت  رهبران حکومت  سفر  از  قبل 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  اعضای  فهرست 
اولیه  جلسات  کمیسیون  این  شد  قرار  و  آمد.  بیرون 
شدن  مشخص  محض  به  ولی  کند.  برگزار  را  خود 
ناخرسندی ها  و  جدل ها  دیگر  بار  کمیسیون،  اعضای 
از تشکیل کمیسیون به هوا بلند شد. رییس اجرایی به 
مردم  وکیل  بارکزی،  شکریه  خانم  ریاست  با  شدت 
و  تحول  تیم  برجسته  اعضای  و  نمایندگان  در مجلس 
اصالح  کمیسیون  راس  در  انتخابات،  زمان  در  تداوم 
شد  باعث  مساله  این  ورزید.  مخالفت  انتخاباتی  نظام 
میان  لفظی  درگیری های  صرف  نیز  دیگری  زمان  تا 

فعالیت های مدنی شان قراردادند.
و خیلی شایدهای دیگر.

این شایدهای نخستین در نگاه اول منجر به رهایی 19 
بسی  خود،  جای  در  که  شد  ما  دربند  عزیزان  از  تن 
پیروزی  یک  می تواند  و  است  شوق انگیز  و  ارزشمند 
»خواست  تحقق یک  راستای  در  ملی«  »جشن  و یک 
ملی« تلقی شود؛ اما اگر ژرف تر به این رخداد خجسته 
نگاه شود، ابعاد شادمانی بسی گسترده تر از این خواهد 
در  ملت سازی  گام های  نخستین  برداشتن  آن  و  بود 
نخست  و  اصلی  نیاز  ملت سازی  است.  ما  عزیز  وطن 
در  که  پروژه ای  است.  بیست ویکم  قرن  آغاز  در  ما 

شکریه  خانم  امر  نهایت  در  و  شود  تیم  دو  طرفداران 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  ریاست  از  بارکزی 
با این حال پس از کنار رفتن خانم  کنار گذاشته شد. 
کمیسیون  اولیه  جلسات  تا  می رفت  توقع  بارکزی، 
بگیرد و اعضای کمیسیون روی مسایل نخست  شکل 
و اولویت های کمیسیون به طرح دیدگاه بپردازند. ولی 
با گذشت چندین ماه هیچ خبری از کمیسیون اصالح 
نظام انتخاباتی نیست. تا هنوز یک جلسه این کمیسیون 
برگزار نشده و با این که فشار افکار عمومی روی دولت 
انتخاباتی  کمیسیون های  وضعیت  شدن  مشخص  برای 
هم چنان زیاد است، ولی ظاهر امر نشان می دهد که این 
کمیسیون نتوانسته تا حال نخستین قدم را برای اصالح 

نظام انتخاباتی کشور بردارد. 
افغانستان،  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  بحبوحه  در 
عدم برگزاری جلسات این کمیسیون بدترین خبر برای 
انتخابات افغانستان است. در صورت تداوم این وضعیت 
نخست  داد.  در  تن  اجباری  گزینه  دو  به  می توان  تنها 
این که انتخابات پارلمانی با همین کمیسیون موجود و 
برگزار شود که در صورت  نواقص و چالش های آن 
چنین کاری مسلما امید برای برگزاری انتخابات شفاف 
و بدون تقلب و تخلف پایین خواهد آمد. گزینه دوم 
هم می تواند تاخیر در برگزاری انتخابات باشد که در 
این صورت نیز ما با بحران مشروعیت قوه مقننه روبه رو 
بهتر است به جای آن که  خواهیم شد. در هر صورت 
قبول  را  باال  غیراصولی  گزینه های  شویم  مجبور  ما 
کنیم، از راه های مختلف اصولی با بسیج افکار عمومی 
دولت را مجبور به اجرایی کردن فعالیت های کمیسیون 

اصالح نظام انتخاباتی کنیم. 
که  کرده  اعالم  تازگی  به  نیز  نمایندگان  مجلس 
برگزار  معینه  زمان  در  باید  کشور  پارلمانی  انتخابات 
شود. بهتر است دولت به عوض پرداختن به حاشیه های 
اجرایی  جلسات  برگزاری  میکانیزم  روی  متعدد، 
کمیسیون تمرکز کند تا در زودترین فرصت تعدیالت 
الزم بر کمیسیون های انتخاباتی وارد گردد و انتخابات 

پارلمانی کشور در زمان معینه آن برگزار شود.

اتمام  و  اکمال  به   20 و   19 قرن  در  دیگر  کشورهای 
زمینه های  رنجیم.  در  آن  فقدان  از  هنوز  ما  و  رسید 
هر  از  بیش  ما  عزیز  مردم  آحاد  میان  در  »ملت شدن« 
زمانی فراهم است. اگر حکومت وحدت ملی گام های 
عادالنه  و  مسووالنه  گام،  همین  مانند  نیز  را  دیگرش 
بردارد؛ می توانیم امیدوار باشیم که دهه پیش رو، دهه 
ملت سازی و رهایی کشور عزیز ما است. اگر ملت ما 
چه  و  خودی  چه  تروریستان  و  خراب کاران  برابر  در 
بیگانه، یگانه و متحد باشند، مطمینا هیچ ستم پیشه ای چه 
طالب و چه داعش نخواهد توانست در برابر عزم شان، 

ایستادگی کنند.
برداشتن این گام نخست ملت سازی را که با پیروزی و 
به خانواده های عزیز آزادشدگان،  شادمانی همراه شد 
مقامات  کودکان،  جوانان،  مادران،  ریش سفیدان، 
امنیتی  جان برکف  نیروهای  به خصوص  و  حکومتی 

کشور تبریک و شادباش می گویم.
تا باد چنین بادا!
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ایاالت  در چنین وضعیتی، جامعه جهانی در راس آن 
افغانستان را در سراشیب سقوط در  امریکا که  متحده 
و  زد  بر  آستین  می دید،  تجزیه  حتا  و  بی ثباتی  ورطه 
حکومتی  شکل گیری  پیشنهاد  چالش  این  مهار  برای 
درگیر  طرف های  به  را  ملی  وحدت  حکومت  نام  به 

انتخابات 24 جوزا سال 1393 ارایه کرد. 
و  شد  پذیرفته  تیم  دو  هر  سوی  از  پیشنهاد  این 
و  فعلی  رییس جمهور  اشرف غنی،  میان  توافق نامه ای 
امضا رسید که  به  فعلی  اجرایی  عبداهلل عبداهلل، رییس 
تقریبا می توان گفت حکومت میان دو رقیب انتخاباتی 

خویش قرار داده است.
شاید برای نخستین بار است که ریش سفیدان ذی نفوذ 
بر طالبان، از نفوذ خویش برای رهایی شهروندان هزاره 
استفاده می کنند و طالبان را نسبت جهلشان به پیامدهای 

عمل شان آگاه می سازد.
بدون  هزاره  ریش سفیدان  که  است  بار  نخستین  شاید 
ندارد،  یا  دارد  وظایفی  چه  حکومت  این که  به  توجه 
عزیزان شان  رهایی  راستای  در  مشتاقانه  و  مسووالنه 

تالش کردند.
مرکب  مدنی  جامعه  که  است  بار  نخستین  برای  شاید 
صدر  در  را  اسیر   31 رهایی  کشور  مختلف  اقوام  از 

انتخاباتی، یکی  نظام  نام اصالح  به  تشکیل کمیسیونی 
از اصل های توافق برای تشکیل حکومت وحدت ملی 
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان  بود. دور دوم 
با چالش های سختی روبه رو شد. هر دو تیم انتخاباتی 
هم دیگر را به تقلب های آشکار متهم کردند. شواهد و 
اسنادی که از طرق مختلف منتشر شد نشان داد که در 
تقلب  گسترده ای  انتخابات ریاست جمهوری  دور دوم 
بحرانی  چنان  را  وضعیت  چالش  این  گرفت.  صورت 
موقت  یک حکومت  احتمال شکل گیری  که  ساخت 
بود.  محتمل  کرزی  حامد  حکومتداری  تداوم  حتا  یا 

پس از ماه ها انتظار، بی قراری، تالش، عملیات نظامی، 
لبان  بر  لب خند  و...  ریش سفیدی  فشرده  گفتگوهای 
ملت رنجدیده ما نشست و 19 تن از گروگان های عزیز 
به آغوش مردم چشم به راه و خانواده های شان پیوستند. 
بزرگ ساالن،  و  مردان، کودکان  زنان،  و شعف  شور 
از  استقبال  در  و...  مجازی  و  اجتماعی  صفحات 

رهاشدگان وصف ناشدنی بود.
با  پیش،  روز  چندین  کدام  هر  عصر،  سیاست پیشگان 
پیام های  فرهنگی،  و  فنی  دستیاران  و  مشاوران  کمک 
در  انتشار  آماده  و  شده  ویرایش  را  خویش  تبریک 
رقیب  رنداِن  قافله  از  تا  بودند.  دیده  تهیه  رایانه ها 
جناب  که  نکنند  گمان  ملت،  از  کسی  و  نمانند  پس 
جاللتماب شان، از غم اسیران بی خبر و سرگرم مغازله با 

قبا و آستین مبارک بوده اند.
اما حقیقت پری چهر ما، همین است که جلوه فرموده 
است و چون دربندی سر از روزن درخواهد آرد. این 
حقیقت عروسانه، برداشتن نخستین گام های ملت سازی 
اخیر،  قرن  نیم   این  در  شاید  است.  عزیز  کشور  در 
نخستین بار باشد که در مورد اسارت شهروندان هزاره، 
تمام شهروندان ساکن کشور، چنین احساس مسوولیت 

و همدلی کردند و برای آزادی شان قلبا دعا کردند.
ما  مرکزی  است که حکومت  بار  نخستین  برای  شاید 
در این نیم  قرن اخیر، برای رهایی 31 شهروند دست به 

عملیات نظامی همراه با تلفات زده است.
امنیتی  بخش های  که  است  بار  نخستین  برای  شاید 
کاری  برنامه های  در صدر  را  اسیر   31 رهایی  کشور، 

چی خبر از کمیسیون
 اصالح نظام انتخاباتی؟

شادمانی گام های نخست ملت سازی

آژند 
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افغانستان  میدان کشمکش
 بر سر راه ابریشم

رییس جمهور غنی خاطرنشان ساخت که وضعیت اقتصادی افغانستان، 
در همکاری با ایران، چین و هند شگوفا خواهد شد. او در این باره 
از پاکستان به عنوان همکار در این شبکه جدید منطقه ای نامی نبرد. 
ممکن است این کار باعث خشم پاکستان گردیده باشد، و اسالم آباد 
و سرویس جاسوسی این کشور را تشویق کرده باشد حمایت شان 

را نسبت به طالبان در بخش های شمالی افغانستان افزایش دهند. 
پاکستان با این کار خود خواسته، اداره رییس جمهور غنی را از 

تصمیمش برای راه انداری راه ابریشم، ناامید کند.

 دای چوبانی
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با  را  بدخشان  والیت  دست  دور  مناطق  ابریشم،  راه 
این رو،  از  می سازد.  وصل  چین  شمال غربی  منطقه 
سرک های  اعمار  هماهنگی،  برای  چین  و  افغانستان 
کنند.  حمایت  پالن  این  از  باید  زیرساخت ها،  و  مدرن 
اعمار  روی  کار  آسیایی  انکشاف  بانک  اکنون  همین 
44 کیلومتر سرک را آغاز کرده است. آن ها باید 108 
امتداد  اشکاشم  به  بهارک  از  که  را  سرک  کیلومتر 
می یابد اعمار کنند. بخش باقی مانده این سرک به طول 
308 کیلومتر که تا دهلیز واخان در بدخشان امتداد پیدا 
اندازی  قیر  آینده،  در  رسید،  خواهد  چین  به  و  نموده 

خواهد شد.
چین  دولت  با  تازگی  به  غنی،  رییس جمهور  اداره 
تماس هایی برقرار کرده است؛ کشوری که هزینه اعمار 
این سرک را متقبل شده است. در صورت عملی شدن 
از روابط  این سرک، هر دو کشور  اعمار  این پروژه و 
اقتصادی ایجاد شده سود خواهند برد. برعالوه این کار 
شد.  خواهد  افغانستان  اقتصادی  چشم گیر  رشد  باعث 
دولت  شدن  ناامید  باعث  نزدیکی  این  وجود،  این  با 

پاکستان گردیده است.
به  است  ممکن  اسالمی  دولت  گروه  طریق،  بدین 
افزایش  باعث  و  دهد  تغییر جهت  استراتژی جنگی اش 
بی ثباتی در مناطق شمالی افغانستان گردد. به ویژه این که 
گروه دولت اسالمی توسط شبکه های جاسوسی تمویل 
مالی می شود، از سوی دیگر با تهیه اسلحه و جنگ افزار 
سلفی ها،  و  وهابی  طالب،  هراس افگن  گروه های  برای 
ارتش  سربازان  ضد  بر  تا  می کنند،  تشویق  را  آن ها 
افغانستان در شمال کشور بجنگد. دولت پاکستان به این 
باور است که حمایت گروه های شورشی و دهشت افگن 
اعمار  اختالل در  باعث  به سادگی  افغانستان،  در شمال 
راه ابریشم خواهد شد. از سوی دیگر مانع همکاری های 

اقتصادی بین چین و افغانستان نیز خواهد گردید.
پاکستان،  دولت  نهایی  هدف  که  است  این  مهم  نکته 
چیره شدن بر امور سیاسی افغانستان است. یعنی پاکستان 
با تسلط پیدا کردن بر امور سیاسی افغانستان می خواهد، 
از افغانستان، در راهی استفاده کند که به سود پاکستان 
یک  دیدن   چشم  گز  هر  پاکستان  باشد.  منطقه  در 

این کشور را در  منافع  باثبات را که  افغانستان مقتدر و 
یک  پاکستان،  برعالوه،  ندارد.  بکشد  چالش  به  منطقه 
افغانستان قدرتمندی را نمی پذیرد که با کشور هند متحد 
تاثیر پاکستان در منطقه آسیای  باعث کم شدن  بوده و 

جنوبی گردد.
حمالت فصلی دهشت افگنان طالب در شمال افغانستان 
طالبان  است.  ساخته  متعجب  را  افغانستان  ملی  ارتش 
امنیت  توانسته اند  کشور  شمال  در  حمالت شان  با 
والیت های شمالی کندز، بلخ، فاریاب، سرپل، بدخشان 
و بغالن را به چالش بکشند. در نتیجه، سربازان ارتش ملی 
افغانستان عملیات های نظامی مختلفی را در شمال کشور 
راه اندازی کرده اند. عملیات البرز یک ، در 30 ماه اپریل 
در والیت بلخ راه اندازی گردید تا دهشت افگنان طالب 
مورد  چمتال  ولسوالی  در  البرز  کوه های  دامنه  در  را 
افغانستان  ملی  ارتش  ترتیب،  عین  به  دهد.  قرار  هدف 
والیت  در  تروریستان  ضد  بر  را  عملیاتی  دارد  تصمیم 
سرپل راه اندازی کند. چند هفته قبل، تروریستان طالب 
والیت  در  افغانستان  ملی  پولیس  ضد  بر  را  حمالتی 
این  از  توانستند بخش هایی  و  راه اندازی کردند  کندوز 

والیت را تصرف کنند.
کندز  والیت  به  را  سرباز   2000 افغانستان  ملی  ارتش 
از  را  این گروه  نموده و  مبارزه  تا برضد طالبان  فرستاد 
بین ببرند. جنگ ها بین سربازان ارتش و طالبان در مناطق 
امام صاحب، قلعه زال، گورتپه، دشت ارچی و ولسوالی 
بعد از شش  علی آباد در والیت کندز صورت گرفت. 
تروریست   222 افغانستان  ارتش  سربازان  جنگ،  روز 
طالب را کشتند و مناطقی را که این گروه تصرف کرده 

بود از کنترول شان خارج کردند.
و  افغانستان جنگ افزار ها  ملی  امنیت  اداره  در حقیقت، 
مهماتی را توقیف کرده است که به صورت مخفیانه از 
پاکستان به کندز انتقال داده شده است. از سوی دیگر 
عملیات ذوالفقار در 15 ماه فبروری الی 4 ماه اپریل در 
بخش های شمالی والیت هلمند راه اندازی گردید. این 
ملی،  پولیس  ملی،  ارتش  مساعی  تشریک  به  عملیات 
راه اندازی گردید.  افغانستان  ملی  امنیت  و  هوایی  قوای 
عملیات هایی  بزرگ ترین  از  یکی  ذوالفقار  عملیات 
است که به تنهایی توسط نیروهای امنیتی افغانستان بدون 

کمک ایساف صورت گرفت. 
جدید  دهلی  به  غنی  رییس جمهور  اپریل،  ماه   28 در 
بود.  هند  به  غنی  رسمی  سفر  نخستین  این  رسید. 
کشوری که همواره شرکت های خصوصی اش را برای 
آقای  است.  کرده  تشویق  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
و  افغانستان  بین  تجارتی  روابط  خواستار  هم چنان  غنی 
هند می باشد. رییس جمهور غنی به بازرگانان هند تعهد 
سپرد که برای تاجرانی که در افغانستان بخواهند به ارزش 
50 الی 200 میلیون دالر سرمایه گذاری کنند، امنیت شان 
هند  نخست وزیر  این،  بر  عالوه  کرد.  خواهد  تامین  را 
نرندرا مودی، به رییس جمهور افغانستان اطمینان داد که 
پروژه پایپ الین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند 
پنج سال  دالر در مدت  میلیارد  ارزش 10  به   )TAPI(

تکمیل خواهد شد. 
پایپ الین تاپی گاز طبیعی را از لولوتان ترکمنستان، از 
طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد داد. هند 
در حال حاضر چهارمین کشور بزرگ کمک کننده به 
استراتژیک  جیو  لحاظ  از  افغانستان  می باشد.  افغانستان 
برای هند اهمیت زیادی دارد. این کشور می خواهد از 
تاثیر پاکستان  با پاکستان، به کار برد و  آن برای تعادل 
از  کرزی  حامد  حکومت  جریان  در  سازد.  محدود  را 
سال 2001 الی 2014 میالدی، هند به ارزش 2.2 میلیارد 
دالر کمک های مالی و نظامی به افغانستان کرد. به طور 
و  طبیعی،  ذخایر  تریلیون   1 داشتن  با  افغانستان  عموم، 
هم چنان  افغانستان،  شمال  در  نفت  و  گاز  سرشار  منابع 
کشور جذابی برای سرمایه گذاران خارجی باقی خواهد 

ماند.

افزایش  باعث  افغانستان  از  خارجی  سربازان  خروج 
ملی  پلیس  و  ارتش  باالی  دهشت افگنان  حمالت 
این در حالی  است.  افغانستان در شمال کشور گردیده 
است که بخش های شمالی کشور، از سال 2001 میالدی 
به این طرف همواره همکار نیروهای ناتو بوده و وضعیت 
آرامی داشت. اتحاد شمال، مشترکا با نیروهای ناتو برای 
مبارزه بر ضد دهشت افگنان طالب جنگید. پیش از این، 
جنوبی  بخش های  بر  بیشتر  شورشیان،  جنگ  تمرکز 
این  در  بود.  قندهار  و  هلمند  والیت های  به ویژه  کشور 
عنوان بیشتر درباره تغییر استراتژی طالبان و تصمیم شان 
بحث  شمال  سوی  به  جنوب  از  جنگ  انتقال  بر  مبنی 

خواهد شد.
در 24 ماه مارچ سال 2015 میالدی، رییس جمهور غنی 
او،  دیدار  این  در  کرد.  دیدار  امریکا  متحده  ایاالت  از 
امریکایی  نیروهای  خواستار کندسازی در روند خروج 
باقی  درخواست  این  نتیجه  باالخره،  شد.  افغانستان  از 
نیروها، قرار  این  افغانستان بود.  ماندن 10000 سرباز در 
آموزش  زمینه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  برای  است 
مارچ،  ماه   26 در  کنند.  فراهم  را  مشوره دهی  و 
خارجی  روابط  شورای  به  خطاب  غنی  رییس جمهور 
)CFR(، اعالن کرد که تصمیم دارد کار راه ابریشم را 

به هدف تشویق همکاری های منطقوی آغاز کند.
وضعیت  که  ساخت  خاطرنشان  غنی  رییس جمهور 
هند  و  چین  ایران،  با  همکاری  در  افغانستان،  اقتصادی 
به عنوان  پاکستان  از  باره  این  در  او  شد.  شگوفا خواهد 
نبرد. ممکن  نامی  منطقه ای  این شبکه جدید  همکار در 
و  باشد،  گردیده  پاکستان  خشم  باعث  کار  این  است 
تشویق  را  کشور  این  جاسوسی  سرویس  و  اسالم آباد 
کرده باشد حمایت شان را نسبت به طالبان در بخش های 
شمالی افغانستان افزایش دهند. پاکستان با این کار خود 
برای  از تصمیمش  اداره رییس جمهور غنی را  خواسته، 
است  یادآوری  قابل  کند.  ناامید  ابریشم،  راه  راه انداری 
افغانستان بدون  که ثبات و امنیت در بخش های شمالی 
این که  به ویژه  زیرساخت ها  اعمار  برای  تردید،  و  شک 
شمالی  والیت های  از  چین،  راه های  از  بزرگی  بخش 

می گذرد، امر ضروری و حیاتی می باشد.

رییس جمهور  که  قبل  چندی 
در  بود،  کرده  سفر  هند  به  افغانستان 
کنفرانس  در  سخنرانی اش  جریان 
قرار  موقعیتی  »در  گفت.  سارک 
صبح  چای  می توانیم  که  داریم 
در  را  چاشت  غذای  دهلی،  در  را 
الهور و نان شب را در کابل صرف 
امروز  پاکستان  نخست وزیر  کنیم.« 
طرح  همین  روی  تا  می آید  کابل  به 
افغانستان گفتگو کند.  رییس جمهور 
نخست وزیر پاکستان معتقد است که 
خیلی  صبح  طرف  از  چای  نوشیدن 
که  چایی  مخصوصا  دارد.  ضرر 
شود.  نوشیده  دهلی  گرم  هوای  در 
که  می خواهد  پاکستان  نخست وزیر 
از  را  صبح  چای  محل  اشرف غنی 

دهلی به پکن تغییر دهد. 
پاکستان  نخست وزیر  دوم  گزینه 
احتماال این خواهد بود که اشرف غنی 
کلی  به  که  بگیرد  قرار  موقعیتی  در 
این  تمام  در  صبح  چای  نوشیدن  از 
نان  به  و  کند  کره خاکی صرف نظر 
چاشت الهور و نان شب کابل اکتفا 
کند. معنی این پیشنهاد این است که 
کابل  شب  نان  به  کال  اشرف غنی 
نان  چندان  الهور  چون  کند،  بسنده 
رییس جمهور  که  نمی دهد  چاشت 
از آن خیر ببیند. بزرگان این مملکت 
پس از هشت ثور هرچه در الهور نان 
چاشت خوردند، جان نگرفتند. برای 
الهور  چاشت  نان  تجربه  افغان ها، 
بدون چای صبح دهلی، تجربه تلخی 
سپتامبر  یازدهم  حادثه  اگر  است. 
ما  برای  واشنگتن  و  نمی افتاد  اتفاق 
چند وعده غذا نمی داد، افراد وابسته 
هم  حال  تا  الهور  چاشت  نان  به 
خودشان مرده بودند هم گل اسپند بر 
سر قبر ما کاشته بودند. پس بهتر است 
روی  افغانستان  رییس جمهور  که 
صبح  چای  و  بایستد  اولش  حرف 
حذف  غذایی اش  منوی  از  را  دهلی 
و  قد  سانت  هزار  پنج  ما  فعال  نکند. 
سی ودو کیلو وزن داریم. هر وقت با 
وزن  خوب  متوازن  غذای  وعده  سه 
گرفتیم، خود ما تصمیم می گیریم که 
کدام وعده غذا را از مینو برداریم و 

از چه چیزی رژیم بگیریم.

چای صبح دهلی
 مهم است
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زیادی  تعداد  در  ما  روان،  ماه  جریان  در 
روز  از  جهان،  سرتاسر  در  کشور ها،  از 
همین  به  می آوریم.  عمل  به  تجلیل  مادر 
گرامی می داریم؛ زنانی  مناسبت ما زنان را 
و  داشتند  مستقیم  نقش  ما  زندگی  در  که 
و  مادراند  که  آن هایی  زنان سراسر جهان، 
که در نقش مادران  مادرکالن ، و نیز آن هایی 
روزها،  تمام  در  و  امروز  می کنند.  خدمت 
و  توانایی  که  هستیم  زنانی  سپاسگزار  ما 
انعطاف پذیری آن ها باعث یک جا بودن 

خانواده ها و جوامع ما شده است. 
انعکاس  برای  فرصتی  مادر  روز 
با  مادران  که  است  صحی  چالش هایی 
بیشتر  در  که  چالش هایی  مواجه اند،  آن 
کشورها زنان از اثر آن نمی توانند صحت و 
کنند یا به طور سالم  سالمت خود را حفظ 
نوزاد صحتمند به دنیا بیاورند، و یا از دوام 
سالگی  پنج  از  بیشتر  طفل شان  زندگی 

مطمین باشند. 
زندگی  والدت  حین  زن  هزاران  ساالنه 
دورانی  می دهند؛  دست  از  را  خویش 
بهترین  اطفال شان  و  آن ها  برای  باید  که 
که  حالی  در  باشد.  زندگی  لحظات 
دولت  است،  نگران کننده   احصاییه ها 
با  نزدیک  همکاری  در  متحده  ایاالت 
تا  می کند  تالش  و  سعی  افغانستان  دولت 
نوزاد  اطفال  و  آینده  مادران  مادران،  برای 

کند.  در افغانستان، آینده بهتری تامین 
کاهش  عرصه  در  که  پیشرفت هایی 
افغانستان  در  اطفال  و  مادران  مرگ ومیر 
مالحظه  قابل  است،  شده  حاصل 
گذشته  دهه  یک  از  بیش  در  می باشد. 
اطفال  مرگ ومیر  در  توجه  قابل  کاهش 
مادران  و  نوزادان  سال،  پنج  سن  زیر 
تالش های  از  ما  است.  گردیده  رونما 
پایان  برای  افغانستان  دوامدار  و  متمرکز 
و  طفل  جلوگیری  قابل  مرگ ومیر  به  دادن 
و  متحده  ایاالت  می کنیم.  استقبال  مادر 
کارمندان صحی  کار می کنند تا  افغانستان 
را با مهارت ها و وسایل مورد ضرورت برای 
و  محفوظ  والدت  به منظور  مادران  کمک 

جون  دوم  تاریخ  به  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
سال جاری در یک دیدار دوستانه به مصاف 

تیم ملی بنگله دیش می رود.
که  داده اند  گزارش  بنگله دیشی  رسانه های 
و  افغانستان  تیم های  میان  دوستانه  مسابقه 
که انجام  بنگله دیش به تاریخ 2 جون در شهر دا

می شود.
قبال اعالن شده بود این مسابقه به تاریخ 4 جون 

برگزار می گردد.
به نظر می رسد فدراسیون فوتبال به دنبال تنظیم 
ئوس است. دوباره مسابقه دوستانه با تیم ملی ال

در همین حال وبسایت فیفا نیز این خبر را تایید 

سازند.  مجهز  صحتمند،  نوزادان  داشتن 
سرتاسر  در  صحی  اولیه  خدمات  عرضه 
و  کتران  دا و  بوده  دسترسی  قابل  کشور 
و  مادران  زندگی  نجات  منظور  به  قابله ها 
ارایه  را  صحی  مراقبت های  نوزاد  اطفال 
از سال ۲۰۰۲ به این طرف، میزان  می کنند. 
مرگ ومیر نوزادان ۵۳ درصد و از اطفال ۶۲ 
والدت  امروز،  است.  یافته  کاهش  درصد 
تحت  افغان  زنان  تمام  نصف  تقریبا 
و  مسلکی  قابله های  یا  و  کتران  دا مراقبت 

ماهر صورت می گیرد. 
و  ما،  زندگی  در  مادران  توانمندسازی 
مستقیم  به صورت  زنان  حقوق  از  حمایت 
کنون  ا می گذارد.  تاثیر  افغانستان  آینده  به 
پیشرفت  باره  در  که  رسیده  فرا  آن  زمان 
کرد، خواهان تغییر بود، و از رشادت،  تامل 
ایجاد  باعث  که  زنانی  عزم  و  شجاعت 
گردیده اند  تغییر در خانواده ها و جوامع ما 
جهانی،  ثبات  آورد.  عمل  به  بزرگداشت 
نقش  کردن  قبول  با  سعادت  و  صلح 
که  آن هایی  و  مادرکالن ها  مادران،  مهم 
انجام  جامعه  در  را  مادران  مسوولیت 
که  دهید  اجازه  دارد.  بستگی  می دهند، 
قبال صحت،  در  تعهد  تجدید  با  امسال، 
امنیت و رفاه مادران در زندگی خویش، از 

گرامیداشت به عمل بیاوریم.  آن ها 

و تغییر تاریخ این دیدار را به صورت رسمی درج 
کرده است.

تالش ما بر تامین آینده 
بهتر مادران متمرکز است
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Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for Designing, Printing  and 
Delivery of Notebook to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience 
contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” Designing, Printing 
and Delivery of notebooks of PCP to Baghlan,Samangan and Bamyan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 May 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
در والیات بغالن،سمنگان دیزاین، چاپ و انتقال کتابچه برای پروژه پی سی پی   نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  و بامیان

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک5142  می4۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

 

Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply of Lab materials to 
submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts with 
organizations in this field   to participate in the bidding process for” supplying of Lab materials such as 
biology, physics and mathematics to BEPA project in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 May 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی هاطالعی  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شرایط با توجه با  تهیه مواد البراتوار از قبیل مواد بیولوژی،فزیک و ریاضیات  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک5142  می4۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

       پیتر مایکل مکینلی، سفیر امریکا در کابل

افغانستان- بنگله دیش؛ دوم جون 
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ود  کشی در یمن ناپدید شدولیعهد عربستان به دیدار اوباما می ر کشتی یک جنگنده مرا اسرایيل چهار 
لمان  جنگی از آ
خریداری می کند سعودی،  عربستان  پادشاه  سلمان  ملک 

کشورهای  اجالس  به  را  خود  ولیعهد 
امریکا،  رییس جمهوری  و  فارس  خلیج 
گفته  می فرستد. تنها دو روز پس از آنکه 
شده بود ملک سلمان در امریکا »حضور 

خواهد داشت.
گزارش خبرگزاری  به نقل از رادیو فردا و به 
خارجه  وزیر  الجبیر،  عادل  رویترز، 
که محمد بن  کرده است  عربستان، اعالم 
کشور در اجالس  نایف، رهبری هیات آن 
بر  کشور  آن  منابع  گفته  به  که  امریکا 
همکاری های نظامی متمرکز خواهد بود، 

می فرستد.
سلمان  ملک  »امتناع«  فرانسه  خبرگزاری 
در  است  قرار  که  نشستی  در  حضور  از 
نشان دهنده  را  شود  برگزار  دیوید  کمپ 
کرات هسته ای ایران  »نگرانی در مورد مذا

و امریکا« نامیده است.
ک اوباما برای اجالس روز سه شنبه و  بارا
چهارشنبه از شش پادشاه، امیر و سلطان 
کرده  دعوت  فارس،  خلیج  کشورهای 

این  جنگنده های  از  یکی  که  کرده  اعالم  کش  مرا
به  ایتالف  نیروهای  هوایی  حمالت  در  که  کشور 
یک شنبه  داشته،  شرکت  یمن  در  عربستان  رهبری 

شب ناپدید شده است.
کشی  مرا اف۱۶  جنگنده  شش  گزارش ها،  براساس 
ایتالف علیه شورشیان  نیروهای  در حمالت هوایی 

حوثی حضور دارند.
توسط  که  بیانیه ای  در  بی بی سی،  از  نقل  به 
شده  گفته  منتشرشده،  کش  مرا دولتی  خبرگزاری 
در  جنگنده  این  شدن  ناپدید  درباره  تحقیقات  که 

جریان است.
کنترول  تحت  که  »سبا«،  یمن،  دولتی  خبرگزاری 
گزارشی از ناپدید شدن این جنگنده  حوثی هاست 

منتشر نکرده است.
موضوع  این  به  اشاره ای  هم  یمن  رسانه های  سایر 

نداشته اند.
از  نقل  به  رویترز  که خبرگزاری  در حالی است  این 
حوثی ها  به  وابسته  رسمی  خبری  شبکه  »المسیره«، 
گروه  این  هوایی  پدافند  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز 
برفراز  اف-۱۶  جنگنده  یک  کردن  سرنگون  از 
صعده  والیت  غرب  شمال  در  دورافتاده  منطقه ای 

است  کرده  اعالم  اسراییل  دفاع  وزارت 
کشتی جنگی به ارزش  کشور چهار  که آن 
خریداری  آلمان  از  یورو  میلیون   ۴۳۰
کشتی های  این  خرید  از  هدف  می کند. 
و  تاسیسات  از  بهتر  حفاظت  جنگی 
گاز اسراییل در دریای مدیترانه در  ذخایر 
مقابله با حمالت احتمالی حزب اهلل لبنان 

گروه حماس ذکر شده است .  و 
به نقل از رادیو فردا، قرار است دولت آلمان 
را  کشتی ها  این  هزینه  از  یورو  میلیون   ۱۱۵
کروپ« آلمان هم  بپردازد و شرکت »تیِسن 
یورو  میلیون   ۱۶۰ حدود  است  کرده  تعهد 
کند. محصوالت تولید اسراییل خریداری 
دریایی  زیر  چهار  کنون  تا  اسراییل 
دارای  موشک های  حمل  قابلیت  با 
کروپ«  کالهک هسته ای از شرکت »تیسن 

کرده است. خریداری 

است.
کرات  مذا می گوید  رویترز  خبرگزاری 
اتومی، بحران یمن و سوریه، از موضوعاتی 
در  آن ها  سر  بر  می رود  انتظار  که  هستند 

کمپ دیوید بحث شود. واشینگتن و 
بحران  هم  اتومی،  کرات  مذا بر  عالوه 
خود  سوریه،  داخلی  جنگ  هم  و  یمن 
انتقادها  که  می روند  شمار  به  مواردی  از 
و  تهران  میان  را  تندی  لفظی  حمالت  و 

ریاض سبب شده اند.

خبر داده است.
این شبکه خبری جزییات بیشتری در این باره ارایه 

نکرده است.
خبرگزاری رویترز افزوده به دلیل قطع خطوط تلیفون 
ادعای  این  تایید  یمن  جنگی  منطقه  سراسر  در 

شورشیان حوثی امکان پذیر نیست.
در  که  است  عربی  کشور  هشت  از  یکی  کش  مرا
عملیات علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن شرکت 

دارد.
گزارش ها همچنین از ادامه بمباران مواضع شورشیان 
طی  ایتالف  نیروهای  جنگنده های  توسط  حوثی 

دیروز حکایت داشت.
که از سه شنبه ۱۱ می به  گفته است  عربستان سعودی 
کمک های بشردوستانه  مدت پنج روز برای ارسال 

به مناطق جنگی آتش بس می کند.
کرده،  موافقت  آتش بس  این  با  هم  نیروهای حوثی 
گفته اند به هرگونه حمله ای »پاسخ« خواهند داد. اما 

بین المللی  امدادرسانی  سازمان   ۱۷ یکشنبه  روز 
که پنج روز آتش بس برای ارسال غذا،  هشدار دادند 
محاصره  در  که  مناطقی  به  تجهیزات  سایر  و  دارو 

کافی نیست. جنگ قرار دارند، 
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