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کنید! مشکل بامیان و دایکندی را حل 

کستان: تفاهم موقت افغانستان- پا
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شکست سیاسی طالبان
گلوله نیروهای امنیتی با 

خودداری یک بانک پاکستانی
از پرداخت قرضه پشتنی بانک 
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پاکستان باید مانع صلح نشود
5

ییس جمهور: ر

یع تذکره الکترونیک به شفافیت انتخابات موثر است توز

آنان  شود.  توزیع  باید  آینده  ماه  نه 
این  در  تذکره  این  توزیع  که  افزوده اند 

کشور ناممکن است. زمان در سراسر 
جلسه  این  شرکت کنندگان  همچنین 
روند  آغاز  از  پیش  کرده اند  پیشنهاد 
یک  باید  الکترونیکی  تذکره  توزیع 
گفته   دوره آزمایشی راه اندازی شود. به 
آموزشی  دوره  راه اندازی یک  با  آنان، 
مشکالت  الکترونیکی،  تذکره  توزیع 
برای  حل  راه   و  شده  شناسایی  عمده 
خواهد  سنجیده  مشکالت  این  رفع 

شد.
غنی  جمهور  رییس  این حال،  با 
در  الکترونیکی  تذکره  توزیع  که  گفته 

اما  کمک می کند  انتخابات  شفافیت 
کدام برنامه عملی  کنون در این زمینه  تا

ارایه نشده است.
رییس جمهور غنی به مسووالن ذیربط 
برنامه  هفته  یک  طی  که  است  گفته 
تذکره  توزیع  آزمایشی  دوره  آغاز  کاری 
گفته ی  به  کنند.  تهیه  را  الکترونیکی 
توزیع  آزمایشی  دوره  جمهور،  رییس 
خواهد  عملی  کابل  در  الکترونیکی 
که  کرد  کید  تا همچنین  وی  شد. 
خطرهای عمده و احتمالی در راستای 
باید  الکترونیکی  توزیع  برنامه  تطبیق 

تشخیص شود.
می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
امور  وزارت  مقام های  این  از  پیش  که 
که آمادگی های الزم  گفته بودند  داخله 
گرفته  الکترونیکی  تذکره  توزیع  برای 
شده و آنان منتظر دستور رییس جمهور 

یا شورای امنیت ملی هستند.

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
وزرای  با  جلسه ای  در  کشور،  جمهور 
داخله، مخابرات، نمایندگان اتحادیه 
مستقل  کمیسیون  یوناما،  اروپا، 
بین المللی  انکشاف  اداره  انتخابات، 
موسسه  امریکا،  متحده  ایاالت 
انکشافی آلمان و شماری از نمایندگان 
که  گفته است  و موسسات بین المللی، 
شفافیت  بر  الکترونیکی  تذکره   توزیع 

کمک می   کند. انتخابات 
ریاست  دفتر  اعالمیه  براساس 
جلسه  این  شرکت کنندگان  جمهوری، 
میلیون  بیست  حداقل  که  گفته اند 
الی  سه  مدت  در  الکترونیکی  تذکره 

در حاشیه حمله به پارلمان:

»از این که زنده هستید ملت ناراحت است«
نشر  از  پس  پارلمان.  نمایندگان  داشت:  نیز  ضدقهرمان  داستان  این  اما 
عکس ها و خبرهای این واقعه در فضای شبکه های اجتماعی، به همان 
که از شجاعت عیسی خان تقدیر شد، از زنده ماندن نمایندگان نیز  میزان 
ج شده از خبرهای منتشره این  کامنت های در ابراز تاسف شد. در بررسی 

واقعه، به راحتی می توانید متوجه این نکته شوید. 
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باشندگان دایکندی:

والی تحمیلی نمی خواهیم
شورای  نمایندگان  طرف  از  که  می شود  دوهفته  از  بیش  خیمه ها  این 
این  جدید  والی  با  مخالفت  در  دایکندی  والیت  ولسی جرگه  و  والیتی 
کارد های »ما صلح  برپا شده است. مظاهره کنندگان با حمل پال والیت 
»والی  ماست«،  حق  انکشاف  و  »بازسازی  و  می خواهیم«  امنیت  و 
والی  مرادی  معصومه  تقرری  لغو  خواهان  نداریم«  قبول  را  تحمیلی 
گر  ا که  جدید التقرر این والیت شدند. این مظاهره چیان هشدار دادند 
به خواست های شان پاسخ مثبت داده نشود، به تظاهرات شان ادامه 

داده دروازه والیت دایکندی را به روی والی جدید می بندند. 7
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زنگ اول


وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو بار دیگر بر حمایت 
از افغانستان تاکید کردند. آنان تعهد کردند که آنچه را 
در لیسبون و شیکاگو وعده کرده بودند، عملی می کنند. 
تهدید های  با  افغانستان  می شود،  دیده  که  طوری  اما 
بیشتری روبه رو شده است. در سال های 2010 و 2012 
که نشست های لیسبون و شیکاگو برگزار شد، تصور 
همه این بود که طالب تهدید جدی برای افغانستان است. 
ناتو  آن زمان تصمیم گرفته شد که کشورهای عضو 
از نیروهای امنیتی افغانستان در برابر طالبان، حمایت 
این  به  بیرونی اش  تا طالب و حامیان  کنند  استراتژیک 
هدف  نمی شوند.  پیروز  زور  راه  از  که  برسند  نتیجه 

نهایی این بود تا طالب روی میز مذاکره بیاید.
تهدیداتی که متوجه  اما طوری که دیده می شود، حاال 
افغانستان است، به مراتب بیشتر شده است. گروه های 
ستیزه جوی آسیای میانه ای از پاکستان رانده شده اند 
از  عده ای  طالبان  گرفته اند.  جا  افغانستان  در شمال  و 
این  کرده اند.  استخدام  شمال  در  را  محلی  جنگجویان 
وضعیت شمال کشور را ناامن کرده است. مناطقی که 
تا چند ماه پیش امن بود، حاال صحنه رویارویی میان 
نیروهای امنیتی، طالبان و متحدان بیرونی طالبان است. 
علت  بر  مزید  هم  داعش  یا  اسالمی  حکومت  ظهور 
افغانستان  از  بخش هایی  در  گروه  این  است.  شده 
اعالم موجودیت کرده است. برخی از مناطق در شرق 
افغانستان هم به کنترول این گروه تندرو سفلی مسلک 
این  است.  درآمده  می برد،  سر  خوردن  آب  مثل  که 
گروه های  است.  افغانستان  برای  جدید  تهدید  گروه 
ستیزه جوی آسیای میانه ای قصد دارند که بحران را از 

شمال افغانستان به آسیای میانه انتقال دهند. 
روشن است که در صورت سقوط برخی از مناطق در 
شمال، این مناطق به پایگاه اصلی ستیزه جویان آسیای 
میانه ای بدل می شود و جنگجویان آسیای میانه ای که 
حاال در خاورمیانه هستند به آن مناطق می آیند و در 
پی رخنه به کشورهای شان می شوند. این ستیزه جویان 
حاال همکار طالبان در ناامن سازی کندز و دیگر والیات 

کشور هستند. 
تهدید ها  این  با  مقابله  برای  جدیدی  برنامه  باید  ناتو 
هرچه  افغانستان،  هوایی  نیروی  تجهیز  باید  بریزد. 
آن  سرعت  به  و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  زودتر 
هرچه  باید  افغانستان  رزمی  نیروهای  شود.  افزوده 
با تروریسم  نیاز در مبارزه  با تجهیزات مورد  زودتر 
است  نگران کننده  که سخت  دیگری  نکته  مجهز شوند. 

رقابت های روسیه و ناتو است. 
گفته می شود که روسیه و ناتو حاال همکاری الزم را در 
مبارزه با تروریسم، ندارند. نگرانی عمده این است که 
این عدم همکاری تاثیر بسیار منفی بر اوضاع افغانستان 
بگذارد. مبارزه با تروریسم، چیزی است که روسیه و 
ناتو هر دو در آن منافع دارند. در طول چهارده سال 
گذشته، روسیه و ناتو کم و بیش در مبارزه با تروریسم 

در افغانستان همکاری کرده اند. 
روسیه گاهی راه اکماالت نیروهای ناتو بوده و زمانی 
هم ناتو در کشورهای آسیای میانه پایگاه های حمایتی 
افغانستان  در  رزمی اش  ماموریت  از  پشتیبانی  برای 
به دلیل  حاال  که  می رسد  به نظر  اما  بود.  کرده  ایجاد 
ناتو  روابط  در  که  دیگری  و مشکالت  اوکراین  بحران 
با  مبارزه  در  آنان  همکاری  دارد،  وجود  روسیه  و 
تروریسم خدشه دار شده است. الزم است تا سازمان 
این  مورد  در  افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه  و  ناتو 
همکاری  دهند.  معلومات  افغانستان  مردم  به  موضوع 
ناتو و روسیه در مبارزه با تروریسم و حمایت هماهنگ 
آنان از نیروهای امنیتی افغانستان، جلو رشد تروریسم 
تالش  باید  افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه  می گیرد.  را 
با  ناتو در مورد همکاری در مبارزه  تا روسیه و  کند 

تروریسم در افغانستان، اعالمیه مشترک بدهند. 
فراموش  نباید  ناتو  عضو  کشورهای  که  دیگری  نکته 
افغانستان  کردن  رها  خود  حال  به  که  است  این  کنند 
تبعات  این  دارد.  جهانی  امنیت  به  منفی  بسیار  تبعات 

غیرقابل کنترول خواهد بود.

تهدید های تازه
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حرکت های  که  است  هفته  سه  به  نزدیک 
جدید  والیان  به  نسبت  اعتراضی  و  مدنی 
صورت  دایکندی  و  بامیان  والیت های 
دایکندی شاهد  می گیرد. روز گذشته والیت 
بامیان  در  بود؛  اعتراضی  بزرگ  راهپیمایی 
دو  هر  والیان  می باشد.  برپا  تحصن  خیمه  هم 
و  خلیلی  کریم  آقایان  آدرس های  از  والیت 
والیان  مخالفان  شده اند.  معرفی  محقق  محمد 
جدید عمدتا وکالی هر دو والیت می باشند. 
تضاد های سیاسی میان مخالفان و موافقان ریشه 
در سال های گذشته دارد. محمد اکبری که در 
محوریت خیمه تحصن بامیان می باشد از سال 
1373 تا اکنون در نزاع سیاسی با حزب وحدت 
حزب  می برد.  سر  به  خلیلی  کریم  رهبری  به 
شاخه های  به  اکنون  تا   1373 سال  از  وحدت 
محقق،  محمد  است.  شده  تقسیم  مختلف 
قربانعلی عرفانی، علی کاظمی   اکبری،  محمد 
جریان های  وحدت،  حزب  از  انشعاب  با 
جدیدی را شکل داده اند. اما در طول 14 سال 
از آدرس هزاره ها دو جر یان مهم در تحوالت 
سیاسی نقش بازی کرده اند. حزب وحدت به 
انتخابات  از  دور  سه  در  خلیلی  کریم  رهبری 
آن  را  ریاست جمهوری  دوم  معاونت  کرسی 
خود کرده و برای سمت های مهم وزیر، والی 
محقق  محمد  است.  کرده  معرفی  فرمانده  و 
اثر گذار در 14 سال  از چهره های  یکی دیگر 
شانس  بیشتر  محقق  آقای  است.  بوده  اخیر 
گرفته  آزمایش  به  اپوزیسین  بستر  در  را  خود 
راه اندازی  و  غذایی  اعتصاب های  با  او  است. 
مظاهره های بزرگ مردمی  موفق شد تا جایگاه 
آقای محقق  از  نصیب شود.  را  مردمی   خوب 
انتخابات به عنوان بانک رای یاد شده و  در هر 
معادله های  در  فرصت  همین  از  استفاده  با  او 
برای  حاال  اما  است.  شده  بازی  وارد  سیاسی 
نخستین بار آقایان خلیلی و محقق در حوزه های 
نفوذ خود با چالش مواجه می شوند. هرچند که 
از  بامیان و دایکندی  معترضان در والیت های 
برابر  در  اکنون  اما  محقق اند،  آقای  متحدان 
کاندید  گرفته اند.  قرار  نیز  او  پیشنهادی  والی 
اصلی آقای محقق برای والیت بامیان کسی به 
رییس جمهور  که  آنجا  از  اما  بود.  علی یار  نام 
خواستار معرفی یک خانم شده بود، نام خانم 
مرادی به میان می آید. آقای محقق با رد شدن 
خانم مرادی چیزی را از دست نمی دهد، بلکه 
با گزینه دوم به هدف اصلی خود بیشتر نزدیک 
می شود. اما برای آقای خلیلی والی شدن زهیر 
جنبه حیثیتی گرفته است. آقای خلیلی به غیر از 
زهیر به گزینه دوم اصال فکر نمی کند. به همین 
برای گزینه  ارگ  رایزنی های  خاطر است که 
تمام  گران  خلیلی  آقای  برای  می تواند  دوم 
شود. به نظر می رسد که حکومت نیز با تعلل و 
تاخیر در فرستادن والیان جدید، زمینه را برای 
است.  کرده  فراهم  بیشتر  اعتراض ها  نوع  این 
به این بازی ها  حاال وقت آن رسیده است که 
دیگر  معرفی گزینه های  با  و  داده شده  خاتمه 
والیات  در  بی نظمی ها  و  مردم  رو یارویی  از 

یاد شده جلو گیری شود.

مشکل بامیان
 و دایکندی را حل کنید!

مجلس نمایندگان امروز میزبان مسووالن امنیتی است 

سردسته یک گروه آدم ربا و سرقت های مسلحانه در کابل بازداشت شد

تصمیم گیری ناتو به پایان فصل جنگ موکول شد

نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
امروز شنبه در یک نشست استجوابیه 
و  درستیز  لوی  داخله،  وزیر  میزبان 

رییس عمومی امنیت ملی است.
رییسان  کمیته  تصمیمی  بنیاد  بر 
نورالحق علومی  نمایندگان،  مجلس 
لوی  شهیم  شاه  قدم  داخله،  وزیر 
رییس  نبیل  رحمت اهلل  و  درستیز 
به  پیوند  در  ملی  امنیت  عمومی 
والیت های  در  ناامنی ها  افزایش 
هلمند  و  بدخشان  سرپل،  کندز، 
مجلس  این  استجوابیه  نشست  به 

فراخوانده شده اند.
نمایندگان  مجلس  رییسان  کمیته 
است  خواسته  شده  یاد  مقام های  از 
تقرری ها  چگونگی  مورد  در  تا 
توزیع  عدم  و  امنیتی  نهادهای  در 
تذکره های الکترونیکی به نمایندگان 

مجلس توضیح دهند.

یک  دکو  ذکی  کابل:  8صبح، 
و سرقت های  آدم ربا  سردسته  گروه 
توسط  کابل،  شهر  در  مسلحانه 
نیروهای امنیت ملی کشور بازداشت 

شده است.
شخص بازداشت شده که معروف به 

در  نشستی  در  ناتو  دفاع  وزیران 
بعد  که  گرفتند  تصمیم  بروکسل 
امنیتی  نیروهای  اجراات  ارزیابی  از 
تابستان  جنگی«  »فصل  در  افغانستان 
به  که  می گیرند  تصمیم  امسال، 
و  آموزشی  ماموریت  سرعتی  چه 
مشورت دهی خود را کاهش داده و 

به پایان برسانند.
فعال  که  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
خارجی  نظامی  ناچیز  حمایت  از 
برخوردارند، در جنگ با طالبان در 
داده اند.  زیادی  تلفات  اخیر  ماه های 
پایگاه های  برعالوه  طالبان  گروه 
شرق،  و  جنوب  در  سنتی اش 
حمالت خود را در شمال کشور نیز 

شدت بخشیده اند.
را  خود  جنگی  نیروهای  اکثر  ناتو 
بیرون  افغانستان  از  گذشته  سال  در 
کرد و حدود 12 هزار پرسونل برای 
اردوی  و  پولیس  نیروهای  آموزش 
این  که  است  قرار  و  مانده اند  باقی 
برنامه در اواخر 2016 میالدی پایان 

یابد.
است  شده  برنامه ریزی  چنین  البته 
که پیش از ختم ماموریت »حمایت 
پایگاه های  از  نظامی  مربیان  قاطع«، 
و  کرده  مکان  نقل  کابل  به  محلی 
نیروهای  آموزش  به  این شهر  در 

افغانستان متمرکز شوند.

پس  مجلس  نمایندگان  آن که  با 
ملی،  شورای  ساختمان  بر  حمله  از 
طرح استیضاح وزیر داخله و رییس 
مطرح  نیز  را  ملی  امنیت  عمومی 
ساخته اند، اما به دلیل این که نشست 
تروریستی  حمله  از  پیش  استجوابیه 
گرفته  روی دست  ملی  شورای  بر 

پهلوان ذکی دکو است، در قتل های 
هدفمند نیز دست داشته است.

انتشار  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
با  همراه  که  می گوید  اعالمیه ای 
اعضای  از  دیگر  تن  دو  دکو  ذکی 
بازداشت  نیز  آدم ربا  گروه  این 

ینس  دویچه وله،  گزارش  به 
از  بعد  ناتو  دبیرکل  استولتنبرگ، 
و  پیمان  این  دفاع  وزیران  با  گفتگو 
سرپرست وزارت دفاع افغانستان در 
زمان  مورد  در  که  گفت  بروکسل، 
برنامه آموزشی هنوز تصمیمی  ختم 
است:  گفته  وی  است.  نشده  گرفته 
بعد  را  وضعیت  که  می خواهیم  »ما 
ارزیابی  امسال  از ختم فصل جنگی 

کنیم.«
از  بعد  که  گفت  ناتو  دبیرکل 
افغانستان،  در  جنگ  فصل  ختم 
به  راجع  بیشتری  معلومات  ناتو 
چالش های امنیتی و ظرفیت نیروهای 

امنیتی افغانستان خواهد داشت.
سرپرست  استانکزی،  معصوم  اما 
خواستار  افغانستان  دفاع  وزارت 
انعطاف پذیری در تصمیم گیری های 

استیضاح  طرح  بود، چگونگی  شده 
نشست های  به  امنیتی  مسووالن  از 

بعدی موکول خواهد شد.
که  می رود  انتظار  حال،  این  با 
حمله  چگونگی  امنیتی  مقام های 
به  نیز  را  ملی  شورای  ساختمان  بر 

نمایندگان مجلس توضیح دهند.

شده اند.
امنیت ملی،  به گفته دفتر مطبوعاتی 
در   گروهش  با  همراه  دکو   ذکی 
اختطاف،  قتل،  قضیه  یک  و  بیست 
قضیه  ده ها  و  مسلحانه  سرقت های 
مردم  از  اجباری  پول  اخذ  تهدید، 
و فساد اخالقی در شهر کابل دست 
می افزاید که  اداره  این  است.  داشته 
قتل،  مورد  چندین  به  دکو  ذکی 
آدم ربایی و سرقت  مسلحانه در شهر 

کابل اعتراف کرده است.
عمومی  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
خانواده هایی  و  افراد  از  ملی  امنیت 
گروه  این  جنایت های  نتیجه  در  که 
تا  خواسته  شده  اند،  متضرر  آدم ربا 
شده  تماس  در  ملی  امنیت  اداره  با 

و شکایت های خود را درج نمایند.

»فکر  است:  گفته  وی  است.  شده 
که  کرده اند  درک  همه  می کنیم 
کار  مهلت ها  براساس  تنها  نباید 
به واقعیت های کنونی  باید  ما  کنیم، 

نگاهی بیندازیم.«
دفاع  وزیر  الین،  دیر  فون  اورزوال 
آلمان نیز گفت: »این مهم است که 
ما وضعیت را محتاطانه ارزیابی کنیم 
و افغانستان را با عجله ترک نکنیم.«

ایاالت  اشتون کارتر، وزیر دفاع  اما 
نشست گفت  این  در  امریکا  متحده 
شمار کوچکی از جنگجویان گروه 
از  افغانستان  در  داعش  تروریستی 
بلکه  نرفته اند،  کشور  این  به  خارج 
خود  وفاداری  که  جنگجویانی اند 
را از یک گروه به گروه دیگر تغییر 

داده اند.

 میرویس
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خودداری یک بانک پاکستانی
از پرداخت قرضه پشتنی بانک 

نمایندگی های  طریق  از  تا  بخواهد  خارجه  امور  وزارت 
آن که  مفاد  بلکه  پول  اصل  تنها  نه  تا  نماید  اقدام  خود 
گر  ساالنه یازده درصد قرارداد شده بود بازگردانده شود. ا
بیشتر  میلیون  پنجاه  از  آید،  به دست  هم  پول  این  مفاد 

می شود.«
نسبتا  زمینه های  و  فرصت ها  میالدی،   2006 سال  در 
به دلیل  افغانستان  داخل  در  سرمایه گذاری  برای  خوبی 
ولی  بود،  مساعد  بین المللی  نیروهای  گسترده  حضور 

مبارزه علیه مواد مخدر می باشند.
و  ریشه ها  علل،  از  دقیق  و  درست  گاهی  آ عدم  ب( 
علل  ریشه ها،  با  رابطه  در  گاهی  آ پدیده.  این  پیامد های 
علمی    دقیق  مطالعات  مستلزم  آن،  پیامد های  و  عوامل  و 
و  ناآشنا  مربوطه  مسوولین  و  کارمندان  کثریت  ا و  است 

گاه با این مقوله هستند. ناآ
کارگزاران و دست اندرکاران مبارزه  ج( وجود فساد در بین 
دست اندر کاران  از  تعدادی  آن که  با  مخدر  مواد  علیه 
راستا  این  در  بسیاری  تالش های  مربوطه  نهادها ی 
کسانی که خود با باندها و قاچاقبران  داشته اند، اما بسیارند 
کاهش، در صدد  هم دست شده و به جای مبارزه، مقابله و 

افزایش و رشد آن می باشند.
و  کاهش  برنامه های محو،  برای اجرای  امنیت  د( فقدان 
مباحث  از  یکی  امنیت  مخدر.  مواد  کشت  از  جلوگیری 
بسیار جدی در این راستا است، فقدان امنیت برنامه ها و 

استراتژی ها را با مشکل جدی مواجه می سازد. 
و  علل  از  یکی  مخدر  مواد  که  گفت  چنین  می توان  حتا 
کشور است. تا زمانی که امنیت  عوامل جنگ و ناامنی در 
سراسری تامین نشود، به مشکل می توان بر نامه ها ی محو، 
پیش  موفقیت  با  کشور  در  را  مخدر  مواد  کاهش  و  کنترل 

برد. 
و  تحصیل کرده  متخصص،  نیرو های  کمبود  و  فقدان  و( 
بسیار  ابزار های  دانش،  و  علم  امور.  راس  در  کادمیک  ا
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که پشتنی بانک به  براساس مکتوب شماره 1286/899 
بانک  یونایتد  فرستاده،  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
کلداری  میلیون  سی و یک  قرضه  پرداخت  از  کستان  پا

کرده است. پشتنی بانک خودداری 
براساس این مکتوب، پشتنی بانک در سال 2006 میالدی 
کستان  کلدار به یونایتد بانک پا مبلغ سی و یک میلیون 
پرداخت  از  کستانی  پا بانک  این  اما حاال  داده،  قرضه 
این پول به پشتنی بانک خودداری می کند. این مکتوب 
که به تاریخ بیست و پنجم جوزای سال جاری به وزارت 
که در ماه  امور خارجه فرستاده شده، در آن آمده است 
جون سال 2014 مدت این قرضه به پایان رسیده است. 
این قرضه برای هشت سال با تکتانه ساالنه یازده درصد 
کستان داده شده  توسط پشتنی بانک به یونایتد بانک پا

بود.
خارجه  امور  وزارت  از  خود  مکتوب  در  بانک  پشتنی 
گرفتن  خواسته تا از راه های دیپلوماتیک این بانک را در 

کند. کستان همکاری  قرضه اش از یونایتد بانک پا
دولتی  بانک های  قدیمی ترین  جمله  از  پشتنی بانک 
کمیت  که در سال 1333 خورشیدی در زمان حا است 

محمدظاهر، شاه سابق افغانستان، تاسیس شد.
بانک  یونایتد  خودداری  دولتی  بانک  این  مسووالن 
تایید  مورد  را  پشتنی بانک  قرضه  پرداخت  از  کستان  پا
کستانی در سال 2006   که این بانک پا قرار داده می گویند 

میالدی حاضر شده بود تا باالترین بهره را بدهد.

جهانی،  مساله ی  یک  اعتیاد،  و  مخدر  مواد  پدیده 
کشوری  کم تر  گسترده، چند بعدی و بسیار پیچیده است. 
و  خانمان سوز  مساله  این  که  یافت  می توان  جهان  در  را 
شکل  را  اجتماعی اش  مسایل  و  دغدغه ها  از  یکی  شوم، 
جهان  در  معتاد  میلیون   220 از  بیش  آمار ها  طبق  ندهد. 
جهان  در  مخدر  مواد  از  حاصل  درآمد  و  می کنند  زندگی 

چیزی بین 400 تا 600 میلیارد دالر است.
و  است  نمانده  پدیده  این  از  بی نصیب  هم  افغانستان 
آن  در  مخدر  مواد  زرع  و  کشت   ِ رشد  اخیر  دهه های  در 
را  سبقت  گوی  کوتاهی  زمان  مدت  در  و  بوده  بی سابقه 
تایلند و جنوب  ئوس،  کشور های جنوب آسیا )برمه، ال از 
امروزه  و  ربوده  بودند،  مشهور  طالیی  مثلث  به  که  چین( 
تولید کننده  کشور  بزرگ ترین  صدر  در  تنهایی  به  ما  کشور 
کنار تولید باال، می رود  مواد مخدر در جهان قرار دارد و در 
تا یکی از بزرگ ترین مصرف کننده مواد مخدر هم محسوب 
افغانستان  دولت  سوی  از  که  آمارهایی  هر چند  گردد. 
نهادها  توسط  که  آمار هایی  اما  نیست،  دقیق  مطرح شده 
کی  و سازمان های بین المللی در این راستا منتشر شده، حا
که می تواند بسیار  از افزایش سرسام آور و فزاینده ای است 
کشور متبلور سازد.  نگران کننده بوده و آینده سیاهی را برای 
و  حرفه ای  معتاد  میلیون  یک و نیم  از  بیش  آمار ها  طبق 
کشور موجود است و در همین حدود به صورت  دایمی  در 
که امکان  کار مبادرت می ورزند  پاره وقت و تفننی به این 

با  گفتگو  آمر مالی پشتنی بانک، در  عبدالوهاب طیب، 
که مسووالن بانک پیش از این که  گفت  روزنامه 8صبح 
کنند، چندین  کشور روان  مکتوبی به وزارت امور خارجه 
کستان در  بار از طریق ایمل و تلیفون با یونایتد بانک پا
زمان  از  »چون  افزود:  وی  کردند.  برقرار  ارتباط  پشاور 
کستانی  گذشت و این بانک پا پایان قرضه وقت زیادی 
از خود عکس العملی نشان نداد، در آخر پشتنی بانک 
از  و  بگیرد  کار  دولتی  دیگر  نهادهای  از  که  شد  مجبور 

گرایش آن ها نیز بسیار است تا آن ها نیز در دام دایمی  این 
گرفتار شوند. مواد مخرب مخدر 

و  مخدر  مواد  رفت،  تذکر  باال  در  که  گونه  همان  هر چند 
گسترده ای است، در این نوشتار  اعتیاد پدیده پیچیده و 
داشته  آسیب شناسی  کوتاهی  به صورت  می شود  سعی 
در  مواد مخدر  با  مبارزه  پروژه  کامی   نا باره علل  در  باشیم 
گردیده تا دولت ما،  افغانستان. این که چه عواملی باعث 
بریتانیا(  و  امریکا  )ایاالت متحده  کمک کننده  کشور های 
کدام  هیچ  و...  مواد مخدر  و  امور جرایم  در  ملل  سازمان 
موفق نبوده و تمام برنامه های شان با شکست مطلق همراه 
برای  افغانستان  کشور  می دانیم  که  طوری  است.  بوده 
کاهش این پدیده وزارتی با عنوان وزارت  کنترول و  مبارزه، 
مبارزه با مواد مخدر را ایجاد و یک معینیت هم در ساختار 
گذشت ده  کرد. اما با  وزارت داخله در این راستا تاسیس 
شاهد  همگان  مختلفی  به دالیل  نهادها،  این  کار  از  سال 
که  کاهش این پدیده  افزایش مواد مخدر بوده، نه محو و 

می توان علل و عوامل زیر را در این راستا مهم دانست:
الف( عدم اراده قوی در مبارزه علیه مواد مخدر و اعتیاد 

در میان دولتمردان.
گماشته  مربوطه  نهاد های  در  که  اشخاصی  و  افراد  چون 
می شوند از باال تا پایین، معموال بر اساس روابط، قومیت، 
جای  به  که  لذاست  می باشند.  امثالهم  و  حزبی  مسایل 
و  اعتیاد  از  غیر  دیگری  مسایل  دنبال  کاری،  قوی  اراده 

این که  برای  بانک  پشتنی  طیب،  عبدالوهاب  به گفته  
را در یک  پول خود  آورد،  به دست  بیشتری  بتواند سود 

کرد. کستانی سرمایه گذاری  بانک پا
دانشکده  استاد  سیحون  سیف الدین  همین حال،  در 
براساس  که  می  گوید  کابل،  دانشگاه  در  اقتصاد 
می توانند  ملی  و  خصوصی  بانک های  پول،  قانون 
باشند  داشته  تی  معامال کشور  از  بیرون  بانک های  با 
امکانات  و  ظرفیت  باید  معامله،  هر  انجام  از  قبل  اما 
بازپرداخت طرف های معامله را مورد مطالعه دقیق قرار 
دهند. به گفته  استاد سیحون، بیشتر فعالیت بانک های 
برای  کم تر  و  بوده  متمرکز  پول  انتقاالت  روی  افغانستان 
کرده اند.  سرمایه گذاری  کشور  داخل  در  تولید  رشد 
گسترده اداری، ناامنی و نبود  به گفته  آقای سیحون، فساد 
باعث  سرمایه گذاری،  برای  الزم  امکانات  و  حمایت ها 
شده تا حتا بانک های دولتی از خود عالقه مندی برای 
استاد  ندهند.  نشان  افغانستان  داخل  در  سرمایه گذاری 
در  ندارند  عالقه  سرمایه گذاران  »خیلی  افزود:  سیحون 
و  ریسک  با  سرمایه شان  که  کنند  سرمایه گذاری  جایی 
سرمایه   تا  می کنند  تالش  بیشتر  باشد.  مواجه  زیاد  خطر 
بخش های  در  را  خود  سرمایه   یا  و  بدهند  فرار  را  خود 
حواله  و  پولی  ترافیک  پولی،  دادوستد  و  داللی  سودآور 

مصروف بسازند.«
که سرمایه گذاری ها  استاد سیف الدین سیحون می افزاید 
است.  بوده  کارآمد«  »نا افغانستان  در  بانکی  زمینه  در 
رشد  عرصه  در  بانک ها  این  سرمایه گذاری  او،  به گفته  
بانک ها  بیشتر  و  نکرده  کمکی  داخلی  تولیدات 
گفت:  سیحون  آقای  بوده اند.  پول  ترافیک  مصروف 
برای  قرضه دهی  زمینه  در  کامال  افغانستان  »بانک های 
موسسات تولیدی، فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری 
نقل  به  معطوف  نگاه شان  بیشتر  و  بوده  کارآمد  نا بسیار 
سودآور،  بخش های  در  سرمایه گذاری  و  پولی  انتقال  و 
گذار به یک اقتصاد  داللی و تجارت پرمنفعت بوده تا 

تولیدی و باریشه.«
رشد  اخیر  سال های  طی  افغانستان  در  بانکداری 
به  نزدیک  حاضر  حال  در  و  است  داشته  چشم گیری 
فعالیت  کشور  در  خصوصی  و  دولتی  بانک  بیست 
آوردن  به دست  برای  بانک ها  این  بیشتر  اما،  دارند. 
کرده تا پرداخته های بانکی مردم  کالن، تالش  سودهای 

کنند. کشور سرمایه گذاری  را در خارج از 

و  ریشه ها  شناخت  حل،  راه های  یافتن  برای  قدرتمند 
به  جامعه  هر  در  هستند،  اجتماعی  پدیده های  عوامل 
در  آن ها  و  باشند  توانمند  و  متخصص  افراد  که  اندازه  هر 
بهتر حل  و  بیشتر  و چالش ها  باشند، مشکالت  امور  راس 
می گردد. در افغانستان اما این مساله بر عکس است و افراد 
کار ها قرار می گیرند، به دور از  با معیار های دیگری در راس 

تخصص و توانایی.
قاچاقچی های  و  مخدر  مواد  بزرگ  باند های  دخالت  ه( 
جهان.  و  منطقه  استخباراتی  دستگاه های  و  بین المللی 
دارد،  جهان  سطح  در  مخدر  مواد  که  سرشاری  سود  با 
بسیاری از باند ها و افراد تبهکار و دستگا ه های استخباراتی 
منطقه و جهان را ترغیب می کند تا در این راستا برنامه ای 
داشته باشند. هم برای منافع اقتصادی هم استراتژی های 

سیاسی شان.
کشور ی( فقر و بی کاری در سراسر 

به خاطر  کشور هاست،  فقیر ترین  جمله  از  افغانستان 
تعداد  دارد،  وجود  کشور  در  که  شدیدی  فقر  و  بی کاری 
طبق  می زنند.  مهاجرت  به  دست  ما  هموطنان  از  زیادی 
که نگارنده در راستای مهاجرت و اعتیاد انجام  تحقیقی 
داده است، مهاجرت یکی از عوامل اعتیاد و سوء مصرف 
فقر  خاطر  به  هم چنین  می گردد.  محسوب  مخدر  مواد 
به  دست  فقر  گریزاز  و  بهبود  برای  کشاورزان،  از  بسیاری 
کشت و زرع این مواد مخرب و بالی خانمان سوز می زنند.

که مشخص است،  گردید، طوری  که ذکر  عالوه بر موارد ی 
گویی  اراده بین المللی قوی نیز در این راستا وجود ندارد. 
جهان هم نمی خواهد این پدیده از جهان و به خصوص از 

افغانستان محو و نابود شود.
گر قرار است محو و نابود شود، باید  بنابراین، این پدیده ا
به  افغانستان  باشد،  داشته  خود  با  را  جهانی  قوی  اراده 
نمی تواند  هرگز  دارد،  که  به سامانی  نا  وضع  با  و  تنهایی 
قدمی  برای مبارزه بر دارد. با شعار و ایده آل گرایی هم مساله 
ک شود. حل نمی شود، بلکه صورت مساله شاید اندکی پا

 ظفرشاه رویی

 محمد نبی احمدی، ماستر جامعه شناسی- استاد دانشگاه

بررسی عوامل شکست پروژه مبارزه علیه 
ACKUمواد مخدر و اعتیاد در افغانستان



شکست سیاسی طالبان
وهای امنیتی گلوله نیر با 
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توانایی  گروه  این  که  آورد. طبیعی است  کنترول خود در  به 
ولسوالی های  یا  و  قندهار  و  هلمند  مانند  والیت هایی  سقوط 
که  دارد  تالش  همین  برای  ندارد.  را  افغانستان  مهم  و  کالن 
به تصرف  و  قرار داده  را مورد هدف  ولسوالی های دور افتاده 

در آورد.
کشیدن  چالش  به  بیشتر  استراتژی  این  از  طالبان  هدف 
تبلیغاتی  سیاسی-  پیروزی های  کسب  دولت،  مشروعیت 
ولی  است.  کابل  دادن  قرار  فشار  زیر  برای  جنگ  دوام  و 
است.  خورده  شکست  پیش  از  عمال  طالبان  استراتژی  این 
و  نبود سیستم  مانند  ملی  اردوی  که مشکالت  نیست  شکی 
سریع  کنش  وا و  سربازان  انتقال  برای  ترانسپورتی  ابزار های 
آن  باعث  لوژستیکی  پیشرفته  و  موثر  امکانات  بر اساس 
کما  گردد؛  که حفاظت از مناطق دور افتاده مشکل تر  می شود 
دورافتاده  مناطق  در  دولت  حضور  تاریخی  به صورت  این که 
به  این  اما  است.  بوده  کم رنگ  همواره  مرزی  به خصوص  و 
نظامی  نفع  به  نهایت  در  این وضعیت  که  نیست  آن  معنای 

طالبان تمام شده می تواند.
موجب  آغاز  در  کندز  ولسوالی های  باالی  طالبان  حمله 
گردید. به خصوص شک و تردید نسبت  نگرانی های زیادی 
چیزی  چنین  ولی  یافت.  افزایش  ملی  اردوی  توانایی  به 
چندین  گذشته  در  است.  نبوده  بی سابقه  طالبان  سوی  از 
ولسوالی در والیت هایی مانند هلمند برای مدت طوالنی در 
گروه قرار داشته است. ولی در نهایت قوای امنیتی  اختیار این 
ک سازی  افغان مناطق مذکور را از وجود اداره موازی طالبان پا

کرده اند.
در  یمگان  چون  ولسوالی هایی  باالی  حمله  از  طالبان 
جنگ  در  کندز  در  ولسوالی  چندین  سقوط  یا  و  بدخشان 
پیروزی  و  مانور  یک  به دنبال  چیزی  هر  از  فراتر  اخیر 
کامال موقتی است. چون وقتی  سیاسی اند. ولی این پیروزی 
برنامه ریزی  را  نظامی  عملیات  افغان  امنیتی  نیروهای  که 
کرده و با نیرو و امکانات الزم نبرد را آغاز می کنند طالبان به 
خود  مخفیگاه های  به  باره  دو  و  کرده  رها  را  مناطق  زودی 

پناه می برند.
کمونیستی قادر به چنین  که دولت های  نکته مهم این است 
کاری علیه مجاهدین افغان در طول اشغال افغانستان توسط 
نشدند.  آن  دست نشانده  رژیم های  و  سابق  شوروی  اتحاد 
خود  کستانی  پا اجیر  گروه  یک  به عنوان  طالبان  این که  با 
اشغال  با  نبرد  حال  در  گویا  که  افغان  مجاهدین  همانند  را 
که  است  این  واقعیت  ولی  دارند،  می  معرفی  خارجی اند، 
طالبان در نبود مشروعیت داخلی به خاطر ماهیت انتحاری 
بین المللی،  مشروعیت  عدم  هم چنان  و  خود  خشونت بار  و 
کارساز  نظامی  و  افغانستان ضربات سیاسی  باالی حکومت 
افغانستان  حکومت  نهایت  در  چون  نمی توانند.  کرده  وارد 
به طالبان  نسبت  مراتب  به  علی رغم مشکالت داخلی خود 
کشور های غربی نیز از این حکومت  گزینه مشروع بوده و  یک 
در  چون  می کنند.  نظامی  و  مالی  حمایت  طالبان  برابر  در 
بر  را  طالبان  و  کستان  پا آرزوی  شاید  کابل  کامی  نا نهایت 
بین المللی  جامعه  و  افغانستان  مردم  برای  ولی  سازد  آورده 
کابل و ایتالف طالبی- داعشی  فقط انتخاب میان حکومت 
نیز  بی کفایت  و  فاسد  دولت  یک  حتا  همین  برای  است. 
و  برتری  افغانستان  در  کستان  داعش-پا طالب-  اداره  بر 

مقبولیت دارد.

حمله بر پارلمان افغانستان یک رویداد تکان دهنده سیاسی 
این  خارجی  چه  و  داخلی  رسانه های  چه  همین  برای  بود. 
عیسی  شجاعت  این  ولی  دادند.  قرار  پوشش  مورد  را  حمله 
که رویداد مذکور را تحت تاثیر  خان، سرباز عادی افغان بود 
که طالبان می خواستند با این حمله  خود قرار داد. در حالی 
تروریستی برای خود تبلیغات سیاسی راه بیندازند ولی تفنگ 
عیسی خان این رویداد را به یک واقعه شرم آور برای دستگاه 
کستانی شان مبدل ساخت. حاال  تبلیغاتی طالبان و حامیان پا

همه از شجاعت عیسی خان می گویند.
نکته جالب در تجلیل از عیسی خان در رسانه ها و شبکه های 
از طالبان است. عیسی خان  نفرت عمومی  اجتماعی همانا 
رسانه ها  در  بسیاری ها  و  می گفت  سخن  طالبان  از  تحقیر  با 
همرسانی  را  سخنرانی اش  ویدیوی  اجتماعی  شبکه های  و 
کامی طالبان حرف زده و از این  کردند. همه با خوشحالی از نا
کوشیدند  گروه نفرت خود را ابزار می دارند. هرچند طالبان می 
در  سیاسی  و  تبلیغاتی  پیروزی  یک  به  پارلمان  به  حمله  با 
کنش نفرت بار  کنون خود را با وا افکار عامه دست یابند ولی ا

مردم رودررو می بینند.
شکست سیاسی

که طالبان به لحاظ استراتژیک  نباید این نکته را از یاد برد 
گروه  این  مواجه اند.  عمیقی  سیاسی  بن بست  و  شکست  با 
کستانی را  علی رغم این که حمایت مطلق استراتژیست های پا
با خود دارد، ولی یک بازی سیاسی خیلی بد و بی سرانجامی 
انتحار،  و  ارعاب  با  که  گروه می کوشد  این  ادامه می دهد.  را 

کشور را به زانو درآورد و  دولت افغانستان و افکار عمومی این 
نظم سیاسی را از هم بپاشاند. اما نتیجه برعکس شده است: 
هر حمله انتحاری بر میزان عدم مشروعیت و نفرت عمومی از 
کما این که در انظار بین المللی نیز منزوی تر  گروه می افزاید؛  این 

گذشته شده است. از 
که طالبان در میدان سیاست یک نیروی  واقعیت این است 
که با اعمال فشار اعظمی  شکست خورده اند و تالش می کنند 
سرانجام  ولی  یابند.  دست  خود  سیاسی  خواسته های  به 
فرسایشی  بلکه  نیست  افغانستان  دولت  فروپاشی  بازی  این 
جنراالن  و  کویته  شورای  نهایت  در  که  است  جنگی  شدن 
کره  کرده و رفتن به میز مذا کستانی به بیهودگی آن اعتراف  پا
و  عمومی  نفرت  زیرا  آورند.  حساب  به  خود  نهایی  گزینه  را 
مقاومت نیروهای سیاسی و امنیتی افغان این محاسبه طالبان 
نبود  در  گویا  که  درآورده اند  آب  از  غلط  را  کستانی ها  پا و 

نیروهای خارجی حکومت افغانستان از هم خواهد پاشید.
تغییر در استراتژی نظامی

انتحاری-  استراتژی های  در  کستانی  پا جنراالن  و  طالبان 
آن ها  آورده اند.  به وجود  محسوسی  تغییرات  خود  نظامی 
که  می کوشند  عراق  و  سوریه  در  داعش  استراتژی  از  الهام  با 
در  به تصرف خود  را  افغانستان  و دور افتاده  مناطق ضعیف 
کنند. جنگ شمال برخالف  آورده و برای خود قلمرو ایجاد 
نظر برخی از منتقدان نه تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به 
شمال بلکه پیروی از استراتژی داعشی برای برپایی حکومت 
به  قادر  هرگز  طالبان  است.  افغانستان  از  مناطقی  در  موازی 
است.  نبوده  آنجا  در  خود  حکومت  برپایی  و  مناطق  گرفتن 
کنون به شکل دزدانه و مخفی در مناطق حضور داشته  آن ها تا ا
نمایش  به  را  خود  حضور  انتحاری  و  چریکی  حمالت  با  و 
را  مناطقی  که  است  مایل  گروه  این  کنون  ا ولی  گذاشته اند. 

گذشته به  واقعه تروریستی حمله به پارلمان در هفته 
لحاظ هایی در نوع خود بی نظیر بود. چه به لحاظ 
چه  گرفت،  قرار  حمله  مورد  که  موقعیتی  و  مکان 
)نمایندگان  بود  گرفته  قرار  هدف  مورد  که  گروهی 
از  قهرمان پروری هایش.  لحاظ  به  چه  و  پارلمان(، 
جناب  اول  آمد.  بیرون  قهرمان  دو  واقعه  این  دل 
کنشش  که به خاطر نوع وا ابراهیمی، رییس پارلمان 
مورد  آرامش  به  نمایندگان  تشویق  و  انفجار  برابر  در 
گرفت. دوم عیسی خان، سرباز اردوی  تحسین قرار 
که مدعی است شش عامل حمله را از بین برده  ملی 

است. 
نمایندگان  داشت:  نیز  ضدقهرمان  داستان  این  اما 
این  خبرهای  و  عکس ها  نشر  از  پس  پارلمان. 
همان  به  اجتماعی،  شبکه های  فضای  در  واقعه 
از  شد،  تقدیر  خان  عیسی  شجاعت  از  که  میزان 
در  شد.  تاسف  ابراز  نیز  نمایندگان  ماندن  زنده 
منتشره  خبرهای  از  درج شده  کامنت های  بررسی 
نکته  این  متوجه  می توانید  راحتی  به  واقعه،  این 
شوید. شکرگزاری از زنده ماندن نمایندگان پارلمان 
می توانی  آنچه  برعکس  اما  است  نادر  بسیار  بسیار 
به  نسبت  که  است  خشمی  کنی  درک  راحتی  به 
گویا مردم مترصد و منتظر  نمایندگان دیده می شود. 
واقعه و بهانه ای بودند تا بتوانند خشم شان را نسبت 

کنند.  به نمایندگان پارلمان ابراز 
پارلمان  نمایندگان  برای  کامنت ها  این  خواندن 
و  برایند  می توانند  آن ها  است.  ضروری  بسیار 
چکیده فکر موکالن شان را نسبت به خود به  راحتی 
کار را برای  کنند. من  کامنت ها درک  از مجموع این 
نمونه هایی  و  ساخته ام  آسان  پارلمان  نمایندگان 
این  هدف  طبیعتا  آورده ام.  را  کامنت ها  این  از 
و  کتی ها  بی نزا توهین ها،  با  نمایندگان  تا  نیست 
است  شده  داده  نسبت  آن ها  به  که  تهمت هایی 
مواجه شوند و مورد بی حرمتی قرار بگیرند؛ به همین 
کنم  انتخاب  را  کامنت هایی  کرده ام  سعی  دلیل 
مردم  احساس  بتواند  نباشد،  توهین آمیز  خیلی  که 
نمایندگان  شان  و  احترام  و  کند  منتقل  آنان  به  را 
به جای  دلیل  این  به  امکان حفظ شود.  تا حد  نیز 
که بیش از حد توهین آمیز است جای  اصطالحاتی 
گذاشته ام. با این حال محتوای سراسر خشم  خالی 
بدون  نمی توان  را  پیام ها  در  موجود  عصبانیت  و 
کرد  آوردن قسمت های ناخوشایندی از پیام ها درک 

و طرح آن در این جا اجتناب ناپذیر است.
که در اخبار و تصاویر مرتبط با  کامنت هایی  نمونه 

این واقعه در فیسبوک 8صبح آمده است:
کشته  وکال  همه  کاش   :SardarHussrinAliyan

که یک تغییر به وجود می آمد می شد 
بر   . خان...  عیسی  به  آفرین   :EssaEssa
ناامنی ها  و  این  ها همه در بدبختی ها  وکیل های... 

کاش داخل می رفت آن ها را.... دست دارد ای 
کاش چند نفر از این سیاستمداران   :JawidFrozan
نیست و نابود می شد تا درد دل مردم عادی را درک 

می کرد.

پارلمان همراه  که  آرزو دارم   :R J Rahimy Jawad
تمام وکیل هایش آتش بگیرد. 

نشد  خوب   :Hamid KhorsandKhorsand
کشته می شد هر قانون را به نفع  حداقل همه این... 

خود تصویب می کنن.
او خاینین ملت معاش مفت   ...  :NazirShahzad
را  کاش...  ندارین  خبر  مسکین  حال  از  می گیرین 

نابود می کردن.
LaieqLaieq: نمایندگان... عکس های خود را در 
که ما جور هستیم فکر می کنند  فیسبوک شیر می کنند 
بدانید  آهای دزدان خاین  ملت خوشحال می شود 

از این که زنده هستید ملت ناراحت است. 
که  Salimudin Ahmadi Dahyee: اولین بار است 

به خاطر انتحاری خوشحال شدم.
اتاق  داخل  در  کاش   :AfzalyarGulghutai
مجلس می بود از شر جاسوس های خارجی خالص 

می شدیم.
این  می آید  به دست  کامنت ها  محتوای  از  آنچه 
دوره  در  را  خود  وکیالن  رفتارهای  مردم  که  است 
به صورت  را  آن  و  نکرده اند  فراموش  وکالت شان 
کرده اند. مردم  احساسی ناخوشایند در خود ذخیره 
را  آنان  خوانده اند.  خود  بدبختی  عامل  را  وکیالن 
دزد، خاین، جاسوس و مفت خور خطاب می کنند. 
که وکال فقط  آرزوی مرگ آنان را دارند و مدعی اند 
این  آیا  می کنند.  تصویب  قانون  خودشان  نفع  به 
کامی ها و رنج های  احساس خشم، نوعی فرافکنی نا
آیا  است؟  نمایندگان شان  نسبت  مردم  شخصی 
مردم واقعا در حق نمایندگان خود قدرنشناس اند و 
نمایندگان  واقعا  آیا  می کنند؟  قضاوت  غیر منصفانه 

کامنت ها مظلوم واقع شده اند؟ پارلمان در این 
خشم  احساس  این  زمینه ساز  افکار  می رسد  به نظر 
نیست.  غیر منطقی  و  نادرست  هم  چندان  عمومی 
مردم دعواها، بی احترامی ها و منازعه های نمایندگان 
ضرب  کتی،  بی نزا با  که  یک دیگر،  همراه  پارلمان 
سمت  به  و...  کفش  و  آب  بطری  پرتاب  و  شتم  و 
مردم  کنند.  فراموش  نمی توانند  را  بود  هم دیگر 
که نمایندگان پارلمان بر سر قوانین  فراموش نمی کنند 
امنیتی و رفاهی خود  با معاشات و خدمات  مرتبط 
کردند.  ایجاد  پارلمان  در  را  جنجال هایی  چه 
خودخواهانه  انگیزه های  و  بازی ها  خوبی  به  مردم 
بسیاری از نمایندگان را در استیضاح و یا دادن رای 
دولتی  مقامات  و  وزیران  به  اعتماد  عدم  یا  اعتماد 
که  کنند وزرایی  درک می کنند. مردم نمی تواند درک 
گزارش های تحقیقی نشر شده در رسانه ها  بر اساس 
فساد و خیانت شان مسلم شده بود چطور دوباره از 
گرفتند؟ مردم چوکی های خالی  پارلمان رای اعتماد 
پارلمان  رسمی  روزهای  از  بسیاری  در  را  پارلمان 
کجا  حاال  نمایندگان  می پرسند  خود  از  و  می بینند 
بر  را  کاری می پردازند و چه چیزی  هستند، به چه 

نمایندگی از حق موکالن خود ترجیح داده اند؟ 
مردم هرچند از نمایندگان خود انتظارات غیر منطقی 
تی را از نمایندگان خود مطالبه  دارند و حل مشکال
که اصوال در وظایف یک نماینده پارلمان  می کنند 
نیست، اما وقتی همان مشکل شان توسط نماینده ای 
از  بسیاری  صادقانه  انگیزه  به  می شود  پیگیری 
وقتی  خصوصا  می کنند  شک  خود  نمایندگان 
از  مردم  غیر منطقی  نیاز  این  نمایندگان  از  بسیاری 
کار و درآمد زایی خویش  کسب و  خود را راهی برای 
که  می فهمند  چون  خشمگین اند  مردم  ساخته اند. 
منافع  نماینده  و  وکیل  چیز،  هر  از  بیشتر  وکالی شان 
خود بودند و نتوانستند از عهده نقش قانون گذاری و 

نظارت بر اجرای قانون برآیند. 

 سلیم آزاد

 سید روح اهلل رضوانی

در حاشیه حمله به پارلمان:

»از این که زنده هستید 
ملت ناراحت است«

ACKU



 گفتگوکننده: فردوس کاوش

 قسمت اول

باید مانع صلح نشود
پاکستان

روی  طالبان  آمدن  مانع  باید  پاکستان  زی:  داوود 
داشته  توقع  پاکستان  از  نباید  ما  نشود.  مذاکره  میز 
باشیم که از گوش طالب بگیرد و او را به میز مذاکره 
بیاورد. انتقاد من روی تالش های صلح حکومت در 
همین نکته است. حکومت می خواهد پاکستان طالب 
باید  ما  نیست.  درست  این  بیاورد،  مذاکره  میز  به  را 
بدون  کنیم،  پیدا  جنگ  به  افغانی  راه حل  خودمان 

دخالت پاکستان.
ارتش  هستند،  پاکستان  در  طالبان  خوب،  8صبح: 
در  پاکستان  منابع  است،  آنان  متحد  پاکستان 
طالبان صلح  نخواهد  پاکستان  اگر  است،  اختیارشان 
دخیل  باید  پاکستان  بسیاری ها  نظر  از  پس  نمی کند. 

باشد؟
که  بود  به گونه ای  حاالت  زمان  یک  داوودزی: 
را  طالبان  ما  باید  و  بودند  پاکستان  در  همه  طالبان 
را  آنان  و  می کردیم  جستجو  پاکستان  شهرهای  در 
پیدا می کردیم و پیدا هم نمی شد و مجبور بودیم به 
پاکستان مراجعه کنیم و از آنان کمک بخواهیم تا ما 
را با طالبان روی میز مذاکره بنشاند. اما حاال وضعیت 
فرق کرده. طالبان در خارج از پاکستان در قطر دفتر 
باید  دارد.  وجود  مذاکره  برای  آدرس  یک  دارند؛ 
و  کنیم،  مذاکره  آنان  با  کنیم  تالش  خودمان  حاال 

بدون دخالت پاکستان.
در  طالبان  نمایندگان  که  است  درست  8صبح: 
است.  پاکستان  طالبان  جبهه  پشت  اما  هستند.  قطر 
است،  همان جا  در  مالعمر  جمله  از  فرماندهان شان 

چگونه ممکن است که بدون پاکستان پیش برویم؟
طالبان  اما  است.  درست  این  بلی  داوودزی: 
نه  می دانند  پاکستان  دوست  و  متحد  را  خودشان 
نوکر پاکستان. وقتی حکومت وحدت ملی با نظامیان 
پاکستان ایجاد مراوده کرد، این نظامیان وعده دادند 
که طالبان را روی میز مذاکره می آورند، اما این کار 
به  نظامیان پاکستان، طالبان را به خشم آورد. طالبان 
نظامیان پاکستان گفتند که »شما متحد ما هستید، اما 

ما کابل می روید  از  نمایندگی  به  نیستید که  ما  بادار 
و وعده می کنید که ما را به میز مذاکره می آورید.« 
باید تالش کنیم  ما  است که می گویم  این خاطر  به 
داشته  توقع  نباید  کنیم.  مذاکره  طالبان  با  مستقیما  تا 
باشیم که پاکستان از گوش طالب بگیرد و او را به میز 
مذاکره بیاورد. این ممکن نیست. توقع ما از پاکستان 
مانع موفقیت تالش های  باشد که  باید در همین حد 
ما برای مذاکره نشود و اگر تالش ها موفق شد، مانع 
مذاکره نشود. ما باید دو کار را همزمان پیش ببریم، 
تشویش های  رفع  طریق  از  پاکستان  با  روابط  بهبود 
دیگر  و  گفتم  قبال  که  طوری  همان  پاکستانی ها، 
با  برای صلح  تالش  در  طالبان.  با  برای صلح  تالش 
طالبان باید کوشش کنیم که پاکستان آن را تخریب 

نکند و مانع آمدن طالبان روی میز مذاکره نشود.
8صبح: پاکستان خواستار آن است تا افغانستان مانع 
همیشه  گذشته  در  پاکستانی ها  شود.  آنان  دشمنان 
می گفتند که دشمنان شان مثل جدایی طلب های بلوچ 
پاکستان  علیه  افغانستان  از خاک  پاکستانی  طالبان  و 
حکومت  آمدن  کار  روی  با  اما  می کنند،  استفاده 
امضای  و  یافته  پایان  اتهام زنی  بازی  ملی  وحدت 
تفاهم نامه استخباراتی و تعهد کابل مبنی بر مبارزه با 
جدایی طلبی، پاکستان را خیلی خوشحال کرده است. 
فکر نمی کنید که اگر این تفاهم نامه لغو شود پاکستان 

مانع تالش های صلح کابل شود؟
پاکستانی ها  اتهام های  مورد  در  ببینید  داوودزی: 
مبنی بر حضور دشمنان شان در سرزمین ما می خواهم 
یک جمله برای تان بگویم. وقتی تالش های سیاسی، 
مجبور  شما  ندهد،  نتیجه  دیپلوماسی  و  جهانی  فشار 
این  منظورم  دهید.  انجام  بالمثل  عمل  که  می شوید 
پاکستان  دشمنان  همیشه  باید  افغانستان  که  نیست 
به عنوان  باید  همیشه  چیزی  چنین  اما  بدهد،  پناه  را 
استخباراتی  تفاهم نامه  باشد.  ما  میز  یک گزینه روی 
استخبارات دو  ندارد که  لزومی   لغو شود، هیچ  باید 
به لحاظ  ما  امضا کنند. استخبارات  تفاهم نامه  کشور 
فرق می کند.  »آی اس آی« خیلی  با  تجربه  و  ظرفیت 
گرچه  نمی کند.  تامین  را  ما  منافع  تفاهم نامه  این 
امضا  تفاهم نامه  هم  متخاصم  بسیار  کشورهای  بین 
استخبارات  بین  که  لزومی  نمی بینم  من  اما  می شود، 

این دو کشور امضا شود.
لغو  استخباراتی  تفاهم نامه  می گویید  شما  8صبح: 
شود. وقتی ما تعهد روشن در مبارزه با جدایی طلبی 
مانع  و  باشیم  نداشته  است  تهدید  پاکستان  برای  که 
دشمنان آنان نشویم، چرا باید انتظار داشته باشیم که 

پاکستان مانع آمدن طالبان روی میز مذاکره نشود؟
برای  تالش  و  دادن  روشن  تعهد  عمرداوودزی: 
تفاهم نامه  است،  چیز  یک  آنان  تشویش های  رفع 

استخباراتی چیز دیگر که با هم فرق دارد.
8صبح: فکر نمی کنید که مصداق عملی تعهد همین 
پای یک سند رسمی  وقتی  است. شما  تفاهم ها  نوع 
آنان  دشمنان  مانع  که  نکنید  تعهد  و  نکنید   امضا 

می شوید، چگونه می توانید آنان را قانع بسازید؟
داوودزی: من به این باور نیستم. این چال مکارانه 
استخبارات پاکستان بود و حکومت تازه تشکیل ما را 
باشند  ما گفته  به حکومت  آنان  غافلگیر کرد. شاید 
و  پاکستان  مردم  تا  کنید  امضا  را  سند  این  شما  که 
نهاد های دولتی پاکستان قانع به همکاری شوند و مانع 
چال  این  اما  نشوند.  مذاکره  میز  روی  طالبان  آمدن 
را  آنان  می توانیم  دیگر  راه های  از  ما  بود.  فریب  و 
اطمینان دهیم و تشویش های شان را رفع کنیم، تفاهم 

استخباراتی به این خاطر لزومی  ندارد.
این  آنان  به  می توانیم  طریق  چه  از  مثال  8صبح: 
اطمینان را بدهیم که ما دیگر به گذشته برنمی گردیم، 
اجازه  و  نمی کنیم  دنبال  را  پاکستان  تجزیه  آجندای 
نمی دهیم که دشمنان پاکستان از خاک ما و از منابع 
تفاهم نامه  وقتی  کنند؟  استفاده  آن کشور  بر ضد  ما 
استخباراتی نباشد، از چه طریق این اطمینان را بدهیم؟

قرارداد  یک  امضای  طریق  از  مثال  داوودزی: 
دوجانبه عدم مداخله در امور داخلی یک دیگر. این 
صدراعظم  و  ما  رییس جمهور  توسط  باید  قرارداد 
آنان امضا شود. هیچ لزومی  ندارد که استخبارات ها 
امضا  توافق نامه  باید  دولت ها  کنند.  امضا  تفاهم نامه 
کنند. در سال 2005 در ماه می  بین جنرال مشرف و 
کرزی صاحب یک سند عدم مداخله امضا شد. همان 
سند باید اساس قرار بگیرد و یک موافقت نامه جامع 

عدم مداخله بین دولت ها امضا شود.
ادامه دارد
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این جنگجویان را در کجا تربیه کند.
هم  پنجاب  در  را  آنان  8صبح: 
اردوگاه های  کند.  تربیه  می تواند 
در  حاال  همین  کشمیری  جنگجویان 

جنوب پنجاب برپا است ؟
داوودزی: فکر نمی کنم جنگجویان 
پنجاب  در  گستردگی  به  کشمیری 
اقمار  هند  باشند.  داشته  حضور 
مصنوعی زیادی دارد، اگر چنین باشد، 
عکس برداری  کمپ ها  این  از  هند 
امنیت  شورای  به  را  آن  و  می کند 
است که  این  دیگر  مهم  نکته  می برد. 
پاکستان، افغانستان با ثبات را تهدیدی 
می داند.  خودش  ملی  وحدت  به 
بگذارید، یک  کنار  را که  هند  بحث 
به  پاکستان،  نظر  از  ثبات  با  افغانستان 
است.  تهدید  کشور  آن  ملی  وحدت 
پاکستان  پس خانه ی  افغانستان  اگر 

باشد، این نگرانی وجود ندارد.
برای  که  مقاله ای  در  بلی.  8صبح: 
آمده  هم  بودید  نوشته  نیویارک تایمز 
است که پاکستان نگرانی های تاریخی 

دارد و تصور می کند که اگر افغانستان به ثبات برسد، 
سیاست  به  کابل  و  می شود  باال  پشتونستان  جنجال 
مقام های  از  هم  را  این  برمی گردد.  داوود خان  زمان 

پاکستانی شنیده بودید؟
داوودزی: بلی. وقتی من به حیث سفیر به اسالم آباد 
رفتم، به تدریج نگرانی های پاکستان را درک کردم. 
این طور نبود که یک شبه درک کرده باشم، بلکه به 
تدریج درک کردم. آنان افغانستان با ثبات را تهدید 
دولت  افغانستان  اگر  که  می کنند  تصور  می دانند. 
بلوچ ها  ثبات،  با  اقتصاد  و  باشد  داشته  قوی  مرکزی 
می کنند.  نگاه  کابل  به  جدایی طلب،  پشتون های  و 
این را من از مقام های پاکستانی شنیده بودم. در یکی 
بهتر است که  پاکستانی گفت  مقام  از جلسات یک 
پشتون های جالل آباد به کابل نگاه کنند و پشتون های 
به  ما  که  دارند  نگرانی  آنان  اسالم آباد.  به  پشاور 

سیاست شهید داوود خان برنگردیم.
8صبح: خوب فکر نمی کنید که این وظیفه ما است 
برای  برنامه ای  هیچ  که  بدهیم  تضمین  آنان  به  که 

تجزیه پاکستان نداریم، نه حاال و نه در آینده؟
تضمین  که  استم  این  طرفدار  من  بلی.  داوودزی: 
باید  آنان  دارد.  قیمت  تضمین دهی  این  ولی  بدهیم، 
افغانی شان  سیاست  باید  آنان  بپردازند.  را  قیمت  این 
را اصالح کنند و از صدور بحران به افغانستان دست 
بردارند. شورای کویته و شورای پشاور و ساختارهای 
دیگری را که به افغانستان تهدید است باید برچینند و 
مانع تالش های ما برای مذاکره با طالبان نشوند. مانع 
در  من  مالحظه  کنیم.  صلح  طالبان  با  که  نشوند  ما 
با پاکستان،  همین قسمت است. من در بهبود روابط 
صلح  روند  در  پاکستان  اما  نمی بینم.  مشکلی  هیچ 
افغانی ما، اگر به وجود بیاید، نباید مداخله کند. یعنی 

صلح باید از تاثیر آنان به دور باشد.
میز  به  طالبان  آمدن  مانع  پاکستان  یعنی  8صبح: 

مذاکره نشود، یا آنان را روی میز مذاکره بیاورد؟

مهم  سمت های  داوودزی،  عمر  محمد  یادداشت: 
در حکومت حامد کرزی داشت. او رییس دفتر حامد 
ایران،  در  افغانستان  به حیث سفیر  بعد  و  بود  کرزی 
به   2010 سال  در  را  او  کرزی  حامد  شد.  برگزیده 
یک ماموریت مهم و حساس به اسالم آباد فرستاد و تا 
سال 2013 در آنجا ماند. در آن زمان آقای داوودزی 
را  پاکستان  و  افغانستان  روابط  تا  داشت  ماموریت 
بهبود بخشد و اسالم آباد را به همکاری با تالش های 
داوودزی، در آخرین  آقای  قانع سازد.  صلح کابل، 
سال زمامداری حامد کرزی، وزیر داخله شد. در زیر 
گفتگوی ایشان را در مورد تالش های صلح و روابط 

افغانستان و پاکستان می خوانید.

8صبح: سیاست تعامل با پاکستان حکومت وحدت 
ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟

داوودزی: پاکستان همسایه ما است. همسایه خوب 
روابط  باید  او  با  کنی.  گذاره  او  با  باید  بد،  یا  باشد 
کار  ببینیم،  که  زاویه  این  از  باشیم.  داشته  خوب 
حکومت وحدت ملی خوب بود. اما مالحظه من در 
است. حکومت  روند صلح  در  پاکستان  نقش  مورد 
را  طالبان  پاکستان،  که  می کند  تالش  ملی  وحدت 
روی میز مذاکره بیاورد. اما تجربه من نشان می دهد 
افغانستان  پاکستان  نمی کند.  را  این کار  پاکستان  که 
را حاال هم عمق استراتژیک و پس خانه خود حساب 
می کند. طالبان را هم سرمایه استراتژیک خود می داند 
استراتژیک  عمق  این  به  آنان  طریق  از  می خواهد  و 
برسد. اما این حرف ها به این معنا نیست که ما برای 
برای  باید  ما  نکنیم.  تالش  پاکستان  با  روابط  بهبود 
بهبود روابط با پاکستان تالش کنیم، اما روند صلح ما 
باید افغانی باشد و هیچ کشور خارجی در آن مداخله 

نکند. ما باید دنبال راه حل افغانی باشیم.
خبرنگار  به  بودید،  اسالم آباد  در  زمانی که  8صبح: 
سیاست  پاکستان  اردوی  که  بودید  گفته  بی بی سی 
عمق استراتژیک را کنار گذشته است، آیا آن زمان 

دچار توهم بودید؟
داوودزی: دچار توهم نشده بودم؛ نظامیان پاکستان 
تالش  ما  زمان  آن  بودند.  گفته  را  این  من  به  خود 
که  را  کاری  شود.  خوب  روابط مان  می کردیم 
حکومت وحدت ملی حاال انجام می دهد، ما در آن 
زمان انجام می دادیم. این حرف را یکی از جنرال های 
پاکستان  بود که  او گفته  بود.  به من گفته  پاکستانی 
اسلحه اتومی  دارد و دیگر در پی عمق استراتژیک در 
افغانستان نیست. ما هم باور کرده بودیم، اما بعد رفته 

رفته به این نتیجه رسیدیم که آنان دروغ می گویند. 
8صبح: به راستی کشوری که اتوم دارد، چه نیازی به 
عمق استراتژیک دارد؟ اسلحه اتومی  امنیت خارجی 
خارجی  کشور  کدام  است.  کرده  بیمه  را  پاکستان 

جرات لشکر کشی به پاکستان را می کند؟
با  مقابله  برای  صرف  استراتژیک  عمق  داوودزی: 
نیست.  شرق  جانب  از  هند  احتمالی  نظامی   حمله 
کشمیری  جنگجویان  طالبان،  حاکمیت  زمان  در 
برای  و  تربیه می شدند  و  داشتند  افغانستان کمپ  در 
پاکستان،  اگر  می شدند.  فرستاده  کشمیر  به  جنگ 
افغانستان یا بخش های از افغانستان را کنترول نکند، 

گفتگوی اختصاصی محمد عمر داوودزی با 8صبح
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ناکامی  از  را  خود  ناخشنودی  کند،  عوض  را  خود 
است.  ساخته  علنی  وعده هایش  تحقق  برای  اسالم آباد 
نامه صریح اخیر به حکومت پاکستان،  ناامیدی غنی در 
انعکاس یافته است: »مردم می پرسند آیا کدام بازگشتی 
از تالش های رییس جمهور غنی برای تامین صلح پایدار 
و همکاری با پاکستان وجود دارد. علی رغم تعهد محکم 
جز  به  دیگری  گزینه  غنی  رییس جمهور  صلح،  به  وی 
از تبدیل شدن به یک رییس جمهور جنگ برای نجات 

کشورش و حفاظت زنان و کودکان افغان ندارد.«
غنی در کنار سختگیری بر پناهگاه های طالبان در نواحی 
قبیله ای پاکستان، آنچه از پاکستان می خواهد، هدف قرار 
دادن شبکه حقانی است که مسوول حمالت تروریستی 
مرگبار در کابل می باشد. با وجود گفتگوهای غیررسمی 
اسلو،  و  ارومچی  در  حکومت  مقام های  و  طالبان  اخیر 
سبعیت حمالت تابستانی، عدم جدیت طالبان را در بحث 

صلح با اداره غنی مشخص می کند.
فشار قابل توجه ی بر غنی برای پایان بخشیدن به موضع 
طرفداری از پاکستان وجود دارد. اما هنوز زود است تا 
اظهار خشم غنی را از بی عملی پاکستان ، نشانی از یک 
می کند  تالش  وی  بلکه  آورد.  حساب  به  جدی  تغییر 
می خواهد  اول  کند.  شکار  را  فاخته  دو  تیر  یک  با  تا 
در  صداقتی  اگر  که  بفرستد  پاکستان  به  واضح  پیامی 
باشند،  نداشته  تروریسم  با  مبارزه  در  تعهدات شان 
نمی تواند به آن ها باور کند. یادداشت تفاهم جنجالی بین 
سازمان های استخبارات دو کشور، انتقادهای گسترده ای 
را در درون خود حکومت غنی شعله ور ساخت. نظارت 
و  دموکراتیک  حسابدهی  نبود  داخلی،  مداخله آمیز 
تفاهم نامه  این  در  ضد هندی  استخباراتی  همکاری های 

به  امروز  سیالب   201 دوم  لوای  قطعات  اما  کرده اند. 
محل رسیده اند و جنگ جریان دارد. قوای هوایی نیز 
در آنجا رسیده و تلفات زیادی به دشمن وارد شده اند. 
به تعداد بیست نفر از دشمنان کشته شده و شمار زیادی 
متری  پنج صد  در  ما  قطعات  هستند.  زخمی  هم  شان 
فرصت  زودترین  به  که  است  امید  و  هستند  ولسوالی 
مخالفان از آن ساحه دور یا کشته و از بین برده شوند.«

در همین حال، برخی از مقام های محلی والیت نورستان 
ولسوالی  که  گفته اند  خبرنگاران  به  کشور،  شرق  در 
وانت وایگل این والیت به دلیل نرسیدن کمک سقوط 
کرده است. به گفته ی این مقام های محلی، جنگ میان 
نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی وانت وایگل از دو 

گنجانده شده بود. عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی افغانستان 
از آن خشنود نیست. بعد از آن همه رسوایی، غنی گفته 
است این تفاهم نامه را رسما وقتی امضا می کند که اجماع 
سیاسی وسیع در افغانستان به وجود آمده باشد. وی اخیرا 
در سخنانی در قندهار گفت: »این قرارداد تا هنوز امضا 
نشده و گزارش ها درباره امضای آن تنها حدس و گمان 
است. قرارداد مذکور به شورای امنیت ملی کشور برای 

تصویب فرستاده خواهد شد.«
همسایه  با  صلح  برای  بی پیشینه ای  فرصت  پاکستان 
غربی اش ارایه کرده است. این فرصت بار دیگر به وجود 
از  را  افغان  رهبران  دیگر  غنی  ناکامی  که  چرا  نمی آید 
دشواری های  اما  می کند.  مایوس  آینده  پیشگامی های 
ساختاری و استراتژیک، کار را برای یک اسالم آباد مردد 
و دو دل جهت تحقق وعده های داده شده به کابل بسیار 
طالبان  کنترول  برای  اسالم آباد  ظرفیت  می کند.  سخت 
بسیار بحث برانگیز است. جنرال راحیل شریف، فرمانده 
ارتش پاکستان طی دیداری از کابل در ماه فبروری اعالم 
و  پاکستان هستند.«  افغانستان دشمنان  کرد که »دشمنان 
وقتی که نواز شریف در ماه می از کابل دیدار می کرد، 
فعالیت های طالبان را »تروریستی« خواند. اما در واقع این 
اعالمیه ها در عمل از اعتبار پاکستان به حیث یک میانجی 

در چشم طالبان می کاهد. 
را  خود  استعماری  فکری  دستگاه  نمی تواند  اسالم آباد 
در  استراتژیک«  »عمق  کسب  دهد.  تغییر  افغانستان  در 
افغانستان اساسا با فرهنگ استراتژیک ضد هندی پاکستان 
برابر  در  وسواس آمیز  مقابله  که  چنان  است.  درآمیخته 
ابزار درخور برای ارتش پاکستان جهت  هند، مهم ترین 
سیاست،  درون  خود  ممتاز  موقف  از  دفاع  و  حفاظت 
بود  خواهد  خودکشی  است،  پاکستان  اقتصاد  و  جامعه 
اگر به عصاره فرهنگ سیاسی پاکستان اجازه داده شود 

تا دستخوش هر نوع دگرگونی اساسی شود. 
میانجی  نقش  به  پشتون ها  جمله  از  افغان ها  از  بسیاری 
پیچیده  و  نابه سامان  وضع  در  می خواهد  پاکستان  که 
پاکستان  می نگرند.  بی عالقگی  با  کند،  بازی  افغانستان 
قطعا حق دارد تا تاکید کند که از قلمرو افغانستان نباید 
این  این که  دعوی  اما  شود،  عمل  ملی اش  ضد  منافع  بر 
به  رابطه  در  را  افغانستان  پالیسی های  ماهیت  باید  کشور 
است.  ساخته  آزرده  و  نگران  را  کابل  کند،  تعیین  هند 
آیا افغان ها برای صلح آن چنان مستاصل اند که بخواهند 
تا از استقالل شان بگذرند؟ در واقع، کابل مکررا واضح 
ساخته که تنها این کشور و نه پاکستان باید روند صلح 

را پیش ببرد. 
نبود پیشرفت در سقوط حکومت در کابل سبب ناراحتی 
طالب  سرسخت  جنگجویان  از  بسیاری  میان  فزاینده ای 
جنجویان  این  تهدید آمیز  نشانه های  غنی  است.  شده 
طالب که با داعش بیعت کرده اند را می داند، اما پاکستان 

تا هنوز این تهدید را درک نکرده است. 

روز پیش آغاز شده بود.
ولسوالی وانت وایگل از جمله ناآرام ترین ولسوالی های 
پیش  ولسوالی  این  می رود.  شمار  به  نورستان  والیت 
میان  شدن  بدست  دست  شاهد  بار  چندین  نیز  این  از 

نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان بوده است.
سقوط  طالبان  بدست  حالی  در  وانت وایگل  ولسوالی  
می کند که طی یک ماه اخیر ولسوالی های یمگان در 
بدخشان و چهاردره و دشت ارچی در والیت کندز نیز 
به دست طالبان سقوط کرده اما پس از مدتی، دو باره 

تحت کنترول نیروهای امنیتی درآمده اند.
را  خود  فعالیت های  اخیرا  طالبان  گروه  جنگجویان 
با  و  کرده  متمرکز  کشور  شرقی  و  شمالی  والیات  به 
داعش،  تروریستی  گروه  تاکتیک های  از  استفاده 
هجوم  امنیتی  پوسته های  باالی  گروهی  صورت  به 

می آوردند.

رییس جمهور غنی تحت فشار شدیدی است. تالش های 
او برای مصالحه نتایج دلخواه نداشته است. خواست غنی 
برای آوردن صلح در کشور جنگ زده اش جای پرسش 
همسایه  کشور  با  افغانستان  روابط  او  از  پیش  ندارد. 
خویش  خواست  در  غنی  نبود.  هموار  دایما  پاکستان، 
برای پشت سر نهادن گذشته و گشایش یک فصل جدید 
در رابطه تلخ با پاکستان، صادق بود. اما روش او نقص 

داشت.
سیاسی اش  آینده  سیاسی،  منتقدان  به  بی توجهی  با  غنی 
افغانستان  پالیسی  تغییر ریشه ای در  برای آوردن یک  را 
نسبت به پاکستان به قمار گذاشت. چرخش وی به سمت 
پاکستان ریشه در این امید غیرواقعی داشت که اسالم آباد 
ممکن است با کابل برای کشاندن طالبان به میز مذاکره 
همکاری کند. اما امیدهای او به نظر می آید که با سبعیت 
شده اند.  آب  بر  نقش  تابستان  این  در  طالبان  تهاجم 
منازعه، با هیچ چشم اندازی برای پایان آن، تشدید شده 
است. نواحی به شدت محافظت شده کابل شاهد بدترین 
حمالت تروریستی تا این زمان بوده اند. بی ثباتی فزاینده 
ترکمنستان،  همسایه  کشورهای  هم  افغانستان  شمال  در 
تاجیکستان و ازبکستان را سراسیمه ساخته است. داعش 
کمین  صحنه  پشت  در  طوفان  از  قبل  آرامش  همانند 
کرده و تنها منتظر لحظه مناسب است. غنی هم از لحاظ 
سیاسی و هم از نظر استراتژیک نمی تواند که از عواقب 
بی عالقگی یا ناتوانی پاکستان برای اعمال نفوذ بر طالبان 

خشنود باشد. 
خون ریزی فعلی ساختار جامعه افغان را می فرساید. غنی 
به  هشدار  با  افغانستان  رییس جمهور  است.  شده  بی صبر 
دیپلوماتیکی  رویکرد  می تواند  این که  بر  مبنی  پاکستان 

8صبح، کابل: مقام های وزارت دفاع ملی می گویند 
وانت وایگل  ولسوالی  به  طالب  جنگجوی  صدها  که 
والیت نورستان حمله کرده و مرکز این ولسوالی را به 

تصرف خود در آورده اند.
دفاع،  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری  دولت   جنرال 
به  نزدیک  جمعه  شب  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
شش صد نفر از جنگجویان طالبان به شمول بیش از صد 
جنگجوی خارجی، باالی ولسوالی وانت وایگل حمله 
کرده و نیروهای پولیس ملی را از این ولسوالی مجبور 
به عقب نشینی کرده اند. معاون سخنگوی وزارت دفاع 
و  داشتند  حضور  پولیس  نیروهای  آنجا  »در  گفت: 
نزدیک به یک کیلومتر از مرکز ولسوالی عقب نشینی 

ساعت 2 شب
است.  آماده  پسرم! غذا  بخیز  مادر: 
بخور.  سروقت  را  خود  سحری 
روزه  و  گرسنه ام  من  نگویی  فردا 

نمی گیرم. 
پسر: همممم! آمدم مادر جان.

ساعت: 2:20 شب
تمام  پسر جان! وقت سحری  مادر: 
دور  همگی  می دهد.  اذان  مال  شد. 
پدرت  توست.  منتظر  دسترخوان 
پرسیده.  تو  از  دفعه  سه  حال  تا 
پدرت  نیایی،  دیگر  دقیقه  دو  اگر 
تصفیه  تو  با  خودش  می گویم  را 
خودت  دیگر  کند.  حساب 

می فهمی. 
پسر: آمدم مادر جان. بگذار پیراهن 

خود را بپوشم. 
ساعت 2:40 شب

اذان  مالها  همه  خر!  بچه  او  مادر: 
داد، تمام شد. فقط سه دقیقه دیگر 
می خواست  پدرت  داری.  وقت 
خودش بیاید دنبالت، من نگذاشتم. 
غذا سرد شد. که دوباره برایت غذا 
را گرم می کند؟ کم است ازدست 
رمضان  ماه  در  تو  شوم.  دیوانه  تو 

برای من عذاب الهی می شوی. 
پسر: بله مادر جان! تشناب می روم، 
دست و روی خود را آب می زنم، 

می آیم. 
ساعت 2:55 شب

مادر )پشت در تشناب(: کجا شدی، 
احمق؟ یک ساعت است تو تشناب 
خوابیدی.  دوباره  نکند  رفته ای. 
بشنو  خودت  داری،  گوش  اگر 
اگر  قسم  به خدا  می دهد.  اذان  مال 
باشی....  مصروف  موبایلت  همراه 
دیگر چاره ندارم، می روم خودم را 

می کشم. زود بیرون شو!
مادر  تشناب(:  داخل  )از  پسر 
نمی شود.  دلم  چیزی  به خدا  جان! 
فردا  هستم.  سیر  من  بخوابید،  شما 
می توانم همین طوری روزه بگیرم. 

همین جا کمی آب نوشیدم. 
ساعت 11 قبل از ظهر

درد  بسیار  سرم  جان!  مادر  پسر: 
است.  پایین  فشارم  کنم  فکر  دارد. 
خیلی دل بدی دارم؛ اما مهم نیست. 

روزه را می گیرم. 
مادر: اوالد خر! نگفتم گرسنه روزه 
آشپزخانه  در  بیا  نمی شود.  گرفته 
شرم  اصال  تو  بخور.  چیزی  یک 

نداری. 

قربان محبتت مادر
دای چوپانی

 منبع: دیپلومات
 برگردان: یحیا سرپلی

 افغانستان- پاکستان: تفاهم موقت

ولسوالی وانت وایگل نورستان بدست طالبان سقوط کرد
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واليت  باشندگان  از  تن  هزاران 
خيمه های  از  حمايت  در  دايکندی 

تحصن تظاهرات کردند.
می شود  دوهفته  از  بيش  خيمه ها  اين 
نمايندگان شورای واليتی  از طرف  که 
در  دايکندی  واليت  ولسی جرگه  و 
واليت  اين  جديد  والی  با  مخالفت 
با  مظاهره کنندگان  است.  شده  برپا 
امنيت  و  صلح  »ما  پالکارد های  حمل 
می خواهيم« و »بازسازی و انکشاف حق 
ماست«، »والی تحميلی را قبول نداريم« 
مرادی  معصومه  تقرری  لغو  خواهان 

والی جديد التقرر اين واليت شدند. 
که  دادند  هشدار  مظاهره چيان  اين 
مثبت  پاسخ  خواست های شان  به  اگر 
داده  ادامه  تظاهرات شان  به  نشود،  داده 
دروازه واليت دايکندی را به روی والی 

جديد می بندند.
ولسوالی  باشندگان  از  يکی  خان محمد 
خدير گفت: »واليت دايکندی يکی از 
است  تازه تاسيس  و  محروم  واليت های 
مدير  و  باتجربه  والی  يک  به  نياز  که 
مديرت  تجربه  مرادی  معصومه  دارد. 
جوابگوی  نمی تواند  و  ندارد  را  کالن 

نيازمندی های اين واليت باشد.«
اين  از  ديگر  يکی  نيلی،  باشنده  آمنه، 
والی  »ما  کرد:  عالوه  مظاهره کنندگان 
خدمتکار می خواهيم که برای زنان الگو 
باشد نه والی ای که بی تجربگی اش سبب 

سرشکستگی زنان اين واليت گردد.«
در همين حال، نصراهلل صادقی زاده نيلی، 
در  دايکندی  مردم  نمايندگان  از  يکی 
مجلس نمايندگان می گويد: »تقاضای ما 
از سران حکومت وحدت ملی لغو تقرر 
واليت  اين  والی  به عنوان  مرادی  خانم 
با  مخالفت شان  دليل  نيلی  آقای  است.« 
و  بی تجربگی  را  مرادی  خانم  تقرری 

بازمحمد مبارز، قهرمان مسابقات مبارزه 
تمرينات  انجام  برای  افغانستان  آزاد 
آمادگی به منظور حضور در رقابت های 

جهانی اين رشته، به تايلند رفت.
از  بدنی  تربيت  رياست  حال  همين  در 
نوجوانان مدال آور مشتزنی تقدير کرد.

در اين مراسم که در دفتر رياست تربيت 
افغانستان برگزار شد از  بدنی و ورزش 
مدال آوران تيم ملی مشت زنی نوجوانان 
افغانستان تقدير به عمل آمد. مشت زنان 
حضورشان  اولين  در  افغانستان  نوجوان 
آسيا  نوجوانان  قهرمانی  مسابقات  در 
موفق به کسب دو مدال برنز شده بودند.

  نوروز رجا- نیلی

حزبی بودن او دانست: »ما خواهان کسی 
به عنوان والی در اين واليت هستيم که 
والی  شفق،  عبدالحق  اندازه  به  حد اقل 

پيشين اين واليت باشد.«
نماينده  آزاد،  ريحانه  تظاهرات  اين  در 
نيز  نمايندگان  ارزگان در مجلس  مردم 
شرکت داشت. او گفت: »دليل مخالفت 
معصومه  با  دايکندی  واليت  مردم 
نيست...  مرادی  خانم  بودن  زن  مرادی 
نيستند،  زن ستيز  واليت  اين  باشندگان 
اين  مديريت  توان  مرادی  معصومه  اما 
وی  چنانچه حکومت  ندارد.  را  واليت 
اين  قريه  هر  در  ما  بفرستد،  زور  به  را 
راه اندازی  را  مردمی  تظاهرات  واليت 

می کنيم.«
قطع نامه  يک  تظاهرات،  اين  ختم  در 
چهار ماده ای قرائت شد که در ماده اول 
از بی تفاوتی حکومت وحدت ملی  آن 
نمودن خيمه تحصن شمار  برپا  بر  مبنی 
تاسف  اظهار  واليت  اين  وکالی  از 
شده است. در ماده های ديگر آن از آن 
حکومت وحدت ملی خواسته شده که 

رشته  قهرمان  مبارز  بازمحمد  برنامه 
با  تايلند  به  سفر  از  پيش  کشور  ام ام ای 
کميته  و  بدنی  تربيت  رياست  مسوولين 

ملی المپيک ديدار کرد.
آمادگی های  جهت  مبارز  باز محمد 

تجديد  جديد  والی  تقرری  قسمت  در 
نظر شود.

روز  پانزده  که  است  حالی  در  اين 
مردم  پيشين  وکيل  اکبری،  نور  پيش 
دايکندی در مجلس نمايندگان،  نصراهلل 
صادقی زاده نيلی در مجلس نمايندگان، 
در  دايکندی  سناتور  اکبری  فاطمه 
مردم  نماينده  آزاد  ريحانه  سنا،  مجلس 
و  معاون  نمايندگان  در مجلس  ارزگان 
سه تن ديگر از اعضای شورای واليتی 
تقرری  با  مخالفت  در  واليت  اين 
برپا  تحصن  خيمه  مرادی  معصومه 

کردند.
حدود يک ماه پيش معصومه مرادی از 
تحصيالت  دارای  که  سمنگان  واليت 
از  می باشد،  مديريت  رشته  در  دکترا 
به جای  اشرف غنی  رييس جمهور  سوی 
واليت  والی  به عنوان  شفق  عبدالحق 
حال،  همين  در  شد.  مقرر  دايکندی 
نيز  باميان  وکالی  و  مردم  از  شماری 
اين  جديد  والی  تقرری  به  واکنش  در 

واليت، اعتراض کرده اند. 

کانادايی  حريف  با  مبارزه  برای  بيشتر 
شد.  تايلند  راهی  جمعه  ديروز  خويش 
مبارز، قهرمان رشته ام ام ای افغانستان 22 
اگست سال جاری ميالدی برابر فيسول 

کانادايی خواهد رفت.

والیتحمیلینمیخواهیم
باشندگاندایکندی:

مبارز افغانستان در مسابقات جهانی تایلند

جناب رييس صاحب جمهور!
برای  نه هم  و  مسايل شخصی  برای  نه  نامه  اين 
اين  است.  دوستانم  و  خود  برای  امتياز  گرفتن 
مردم  امروز  که  دارد  خود  با  را  دردی  نامه 
افغانستان آن را با پوست و گوشت و استخوان 
احساس می کنند. اين نامه مملو از درد ميليون ها 
سال  انتخابات  در  که  است  سرزمين  اين  انسان 
گذشته به شما و رييس اجرايی رای دادند. اين 
در  است که  اکثريت خاموشی  آن  نامه صدای 
اين روزها با همه ی مشکالت و نابه سامانی هايی 
که افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند، ولی 
اميدوار به تصميم های شما اند. اگر ياد تان باشد 
ملی  وحدت  حکومت  اجرايی  رييس  و  شما 
»اصالحات«،  از  خود  انتخاباتی  پيکارهای  در 
به  شما  می گفتيد.  سخن  »تداوم«  و  »تحول« 
مردم وعده می داديد که رسيدن شما به قدرت 
است.  قدرت  به  مردم  همه ی  رسيدن  معنای  به 
شما نمی گفتيد که برنامه های مدون و متناسب با 
شرايط کشور برای تغيير داريد؟ شما نمی گفتيد 
که هدف تان برای رسيدن به قدرت معطوف به 
تغيير است و نه تاييد؟ شما به مردم از برنامه های 
شد  چه  پس  نمی گفتيد؟  سخن  خود  امنيتی 
و  امنيت  شد  چه  پس  وعيد؟  و  وعده  همه  آن 

آرامشی که برای مردم وعده می داديد؟
آقای رييس جمهور!

شما مدت های طوالنی بر سر انتخاب چند وزير 
با رييس اجرايی به چانه  زنی و گفتگو پرداختيد 
در حالی که وضعيت کشور ما روز به روز رو به 
وخامت می گذاشت. شما در ماه ها و هفته هايی 
دشمنان  نمی رسيديد،  توافق  به  نام ها  سر  بر  که 
انجام  در  را  خود  نقشه های  روز  هر  ما  کشور 
حمالت انتحاری و تهاجمی به اجرا می گذاشتند 
و هنوز هم اجرا می کنند. می خواهم با صداقت 
شما  که  گذشته  ماه  ده  در  که  بگويم  برای تان 
امور را در دست گرفته ايد، يک روز هم  زمام 
نامه  اين  در  نکردند.  زندگی  آرامی  به  ما  مردم 
اقتصادی  خانمان سوز  مشکالت  از  نمی خواهم 
و سياسی سخن بگويم. در اين نامه نمی خواهم 

بی کار  تحصيل کردگان  و  بی کاران  خيل  از 
در  می خواهم  اما  بگويم.  برای تان  سرزمين  اين 
که  بگويم  پدرانی  و  مادران  اشک های  مورد 
در غم فرزندان شان ريخته می شود. در اين نامه 
سرزمين  اين  انسان  ميليون ها  درد  از  می خواهم 
برای تان بگويم که فاصله شان با مرگ فقط در 

حد يک انفجار است. 
جناب رييس جمهور!

خالف  امنيتی  ارشد  مقام های  انتخاب  در  شما 
را  مردم  امنيت  شما  کرديد.  عمل  مردم  انتظار 
امنيت  تامين  توانايی  که  داديد  افرادی  به دست 
را ندارند. به گونه مثال شما وزارت داخله کشور 
مدرن  استراتژی های  با  که  سپرديد  فردی  به  را 
در  ايشان  ندارد.  را  آشنايی  کم ترين  امنيتی 
زمان  که  گماشته اند  را  افرادی  داخله  وزارت 
کارکردن شان پايان يافته است. اوضاع افغانستان 
بسيار پيچيده و بغرنج است و نياز به نيروی جوان 
و مبتکر دارد. افرادی که جهان امروز را درک 
ببينند.  مدرن  تفکر  دريچه  از  امنيت  به  و  کنند 
تعريف  و 60  دهه 50  ديگر چون  امنيت  مقوله 
و  سخت افزاری  امنيت  از  امروزه  نمی شود. 
چند  مقوله  به عنوان  و  می رود  نرم افزاری سخن 
افرادی  بايد  دارد. شما  قرار  توجه  مورد  وجهی 
می داديد  قرار  امنيتی  ساختارهای  راس  در  را 
جنگ زده  مناطق  به  رفتن  توانايی  حداقل  که 
ما  فعلی  گزينش های  با  متاسفانه  می داشتند.  را 

به سوی امنيت پايدار گام برنمی داريم.
آقای رييس جمهور!

بازنگری  به  نياز  ما  دفاعی  و  امنيتی  ساختار 
همه جانبه دارد. شما بايد دکترين دفاعی و امنيتی 
کشور را تدوين کنيد و در پرتو آن به نيازهای 
نيروهای امنيتی بپردازيد. دکترين امنيتی و دفاعی 
و  واقعيت ها  بطن  از  که  باشد  دکترينی  بايد  ما 
نياز های روز بيرون شده باشد. دکترين خيالی و 
انتزاعی هيچ دردی را دوا نمی کند. ساختار های 
پاک  برای  و  شده  آغشته  فساد  به  ما  امنيتی 
ما  است.  نياز  عملی  و طرح  اراده  به  آن  کردن 
شرايط  پاسخگوی  را  امنيتی  ساختارهای  بايد 
ضرروت  لحاظ  اين  به  بسازيم.  کشور  بحرانی 
امنيتی  نهاد های  در  خانه تکانی  ضمن  که  است 
بازدهی  کيفيت  ارتقای  برای  الزم  مکانيزم های 
مکافات  و  مجازات  سيستم  شود.  فراهم  آن ها 
شما با تاسف يک سيستم معيوب و معطوف به 
شرايط مقطعی است. اگر در ساختارهای امنيتی 
با  متناسب  و  واقعی  مکافات  و  سيستم مجازات 
در  بی انگيزگی  و  ياس  نشود،  ايجاد  وضعيت 
ميان نيروهای امنيتی به وجود می آيد. می خواهم 
در  من  تيز  و  تند  سخنان  که  کنم  خاطر نشان 
شدن  وخيم  حال  در  وضعيت  از  ناشی  مجلس 
امنيتی کشور بود. بياييد برای اين کشور و مردم 
آن کاری انجام دهيم که فردا در برابر خالق و 

مخلوق آن شرمنده نباشيم.

امنیتتامیننمیشود
باخیالبافی

نامهسرگشادهنثاراحمدفیضیغوریانی-عضومجلسنمایندگانبهرییسجمهور
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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 supply and delivery of 
miscellaneous 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” supply 
and delivery of materials such as blanket, gas cylinder, metal bucket ,some kitchen dishes and etc. 

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 29 June 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

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   
بعضی ظروف ون گاز،سطل وانتقال اجناس مختلف النوع از قبیل کمپل،بال تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  وغیرهآشپزخانه 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک9102  جون 92بجه تاریخ  ۴به ساعت 

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

. 

 

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 and delivery of IT 
Equipment 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” supply and delivery of IT 
equipment such as laptop/desk top computers ,printer, projector, copier and etc. . 

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 29 June 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   
تجهزات آی ټی ازقبیل کمپیوتر لپ تاپ،دسک تاب ، پرنتر، ماشین ،و انتقال تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با ،و غیره فوتوکاپی، پروجکتور

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 9۰۲۵ جون 92بجه 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:   

به گفته گروه ديده بان حقوق بشر سوريه مستقر در 
گروه  به  موسوم  نيروهای  حمله  جريان  در  لندن، 
دولت اسالمی )داعش( به شهر مرزی کوبانی بيش 

از 120 غيرنظامی کشته شدند.
اين  که  است  گفته  گروه  اين  بی بی سی،  از  نقل  به 
افراد پس از آغاز عمليات مجدد پيکارجويان داعش 

به اين شهر کشته شدند.
کوبانی در شمال سوريه با ترکيه هم مرز است.

عنوان  به  حمله  اين  از  سوريه  بشر  حقوق  بان  ديده 
يکی از بزرگترين کشتارها در کشور سوريه نام برده 

است.
به گفته فعاالن نيروهای کرد که در اين شهر مستقر 

هستند، درگيری ها هم چنان ادامه دارد.
نيروهای  مجدد  حمله  از  گزارش ها  پنج شنبه  روز 
آن  مجاور  دهکده های  و  کوبانی  شهر  به  داعش 

حکايت داشت.
نيروهای کرد  ماه پيش توسط  نيروهای داعش چند 
رانده  بيرون  اين شهر  از  امريکا  با حمايت هوايی  و 

شدند.

پوتين،  والديمير  امريکا،  سفيد  کاخ  به گفته 
رييس جمهوری روسيه و باراک اوباما، رييس جمهوری 
اياالت متحده، در مورد مذاکرات اتومی با ايران که در 
واپسين روزهای مهلت تعيين شده قرار دارد، و نيز بحران 

در سوريه و اوکراين، تليفونی گفتگو کرده اند.
ادامه  اهميت  بر  کشور  دو  رهبران  سفيد  کاخ  گفته  به 
اتحاد ميان اعضای کشورهای گروه موسوم به 5+1 در 
مذاکرات جاری با ايران، برای جلوگيری از دستيابی اين 

کشور به سالح هسته ای، تاکيد کرده اند.
تنها  اتومی اش،  برنامه  که  است  گفته  همواره  تهران 

مقاصد صلح آميز را دنبال می کند.
جزيياتی از گفتگوی تليفونی رييسان جمهوری در مورد 

مذاکرات ايران منتشر نشده است. 

بی نتيجه  اروپايی،  اعتباردهندگان  و  يونان  مذاکرات 
که  بوده  مواردی  جمله  از  اين  گزارش ها  بر  بنا  ماند. 
به دنبال  را  جهانی  بازارهای  در  نفت  بهای  تازه  سقوط 

داشته است.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  راديو  از  نقل  به 
تگزاس  وست  نفت  شاخص  قيمت  پنجشنبه،  روز  در 
سنت   57 با  اگست  ماه  در  تحويل  برای  اينترمديت، 

کاهش به 59 دالر و 70 سنت در هر بشکه رسيد.
برای  لندن و  بازار  نيز در  برنت دريای شمال  نفت خام 
تحويل در ماه اگست، 63 دالر و 49 سنت معامله شد و 
بدين ترتيب، نسبت به روز چهارشنبه 29 سنت ارزان تر 

شد.
يونان و اعتباردهندگان بين المللی آن، در روز پنجشنبه 
بشکنند. در صورت  را  مذاکرات  بن بست  نتوانستند  نيز 
از حوزه  يونان  احتمال خروج  مذاکرات،  اين  شکست 
را  اروپا(  اتحاديه  کشور   19 واحد  )پول  يورو  پولی 

رهبران  تليفونی  گفتگوی  فردا،  راديو  گزارش  به 
واشينگتن و مسکو در حالی انجام می شود که از مهلت 
تعيين شده برای تدوين سند نهايی توافق اتومی با ايران، 
و گفته های  باقی ست. هرچند گزارش ها  تنها چند روز 
به  مذاکرات  است که  آن  از  مقام های کشورها حاکی 
احتمال زياد برای مدتی پس از تاريخ اين ضرب االجل 

ادامه پيدا می کند.
امنيت  شورای  در  وتو  حق  صاحب  اعضای  از  روسيه 
تا  امنيت سازمان ملل  سازمان ملل متحد است. شورای 
تهران تصويب کرده  کنون چند قطعنامه تحريمی عليه 
امريکا  و  اروپا  اتحاديه  تحريم ها،  اين  کنار  در  است. 
که  کرده اند  وضع  تحريم هايی  ايران  عليه  جداگانه 
راسا  آنها،  بازگرداندن  و  برداشتن  مورد  در  می توانند 

افزايش می دهد.
کشورهای حوزه يورو، صندوق بين المللی پول و بانک 
مرکزی اروپا از يک طرف و دولت يونان مدت هاست 
که گفتگوهای دشواری را درباره کمک به اقتصاد و نيز 
ورشکستگی  آستانه  در  کشور  قروض   پرداخت  نحوه 

يونان را آغاز کرده اند.
نهادهای  موافقت  بود  توانسته  يونان  پيشين  دولت 
بين المللی برای اعطای 240 ميليارد يورو کمک در قبال 
سياست های سختگيرانه و اصالحات اقتصادی را جلب 
سياست ها  اين  اجرای  با  يونان  کنونی  دولت  اما  کند، 

مخالف است.
آتن تا پايان ماه جاری ميالدی فرصت دارد تا يک و نيم 
بين المللی  به صندوق  را  ميليارد يورو قسط بدهی خود 
پول بپردازد. اين صندوق و بانک مرکزی اروپا گفته اند 
به  حاضر  يونان،  توسط  قبلی  تعهدات  اجرای  زمان  تا 

اعطای تسهيالت جديد به اين کشور نيستند.

تصميم بگيرند.
طرف  غربی  کشورهای  که  حاکی ست  گزارش ها 
صورت  در  که  هستند  آن  نگران  ايران  با  مذاکراه 
روسيه  خود،  اتومی  تعهدات  اجرای  از  ايران  »تخطی« 
از  تحريم ها،  بازگشت  از  برای جلوگيری  است  ممکن 

حق وتو استفاده کند. 

۱۲۰ غیرنظامی در درگیری های 
کشته شدند کوبانی 

کرات با ایران  گفتگوی تلیفونی اوباما و پوتین درباره مذا

کرات اعتباردهندگان یونان بی نتیجه ماند مذا
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