
2168

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2168   یک شنبه 14 سرطان 1394   قيمت 20 افغاني

عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
info@turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

رییس جمهور غنی:

طالبان در جلریز مرتکب جنایت 
جنگی شده اند
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کابل: جان مک کین در 

علیه تروریسم دوشا دوش هم می جنگیم

است:  گفته  ملی،  وحدت  حکومت 
»ما خواهان مبارزه قاطع برای شکست 
کوبیدن تروریست ها هستیم و و  و درهم 
دهشت  با  مبارزه  در  که  می دهیم  عده 
هم  دوش  دوشا  تروریسم  و  افگنی 

می جنگیم.«
به  نیز  عبداهلل  کتر  دا همین حال،  در 
نیروهای  از  جهانی  جامعه  حمایت 
می گوید:  کرده  کید  تا افغانستان  امنیتی 

به  کشور  این  مسلح  قوای  و  »افغانستان 
علیه  دوست  صلح  جهان  از  نمایندگی 
می جنگند  گرایی  افراط  و  تروریسم 
همکاری  نیازمند  مبارزه  این  ادامه  و 
مشترک بیشتر میان افغانستان و دوستان 

کشور است.« بین المللی این 
کید  تا همچنین  مک کین  جان  سناتور 
که ایاالت متحده امریکا به حمایت  کرده 
ادامه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  خود 

می دهد.
دیدار  در  امریکایی  ارشد  سناتور  این 
کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی  با 
تنها  نه  افگنی  دهشت  و  تروریسم  گفت 
تمام  برای  بلکه  افغانستان  برای  خطری 
با  دیدار  در  او  است.  منطقه  کشورهای 
از  امریکا  حمایت  از  جمهور،  رییس 

افغانستان اطمینان داده است.
در صفحه 3

از  مک کین  جان  کابل:  8صبح، 
امریکا،  متحده  ایاالت  ارشد  سناتوران 
وحدت  حکومت  رهبران  با  دیدار  در 
علیه  متحده  ایاالت  که  کرد  کید  تا ملی 
دوش  دوشا  دهشت افگنی  و  تروریسم 

افغانستان می جنگد.
به  که  جمهوری خواه  سناتور  این 
با  دیدار  در  کرده،  سفر  افغانستان 
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا

حکومت  کابینه  نامزدوزیر  جنجالی ترین 
وحدت ملی با آرای اندکی استقبال شد. آقای 
رایزنی،  برای  به رغم فرصت طوالنی  ستانکزی 
تنها 84 رای را به دست آورد. با توجه به این که 
ستانکزی  آقای  پشت  در  ارگ  دستگاه  تمام 
نشان  آمده  به دست  آرای  اما  داشت،  قرار 
خوبی  جایگاه  نمایندگان  میان  در  او  که  داد 
نامزدی  اعالم  از  پس  بار  نخستین  برای  ندارد. 
وزارت  کاندیدوزیر  حیث  به  ستانکزی  آقای 
اقدام  این  برابر  در  رسما  نور  عطامحمد  دفاع، 
بار  چند  عطا  آقای  داد.  نشان  کنش  وا خود  از 
حیث  به  ستانکزی  از  رسانه ها  با  صحبت   در 
این موضع گیری ها  با  کرد.  یاد  ربانی  آقای  قاتل 
که آقای ستانکزی حمایت بخشی  مشخص بود 

از اعضای مجلس را با خود ندارد. 
گسترده در مجلس  طی روزهای اخیر رایزنی های 
تالش هایی  دیگر  سوی  از  داشت.  جریان 
و  نور  عطامحمد  رابطه  در  بهبود  به منظور 
گرفته، اما ظاهرا این تالش ها  ستانکزی صورت 
حکومت  والی  گرفتن  قرار  نداد.  نتیجه ای 
وحدت ملی در برابر نامزدوزیر آن حکومت، از 
با  افغانستان می تواند باشد.  ویژگی های خاص 
این  سایه ی  در  ستانکزی  آقای  حاال  همه  این 
کسب رای اعتماد نگردید.  اختالف ها موفق به 
که در شکست آقای ستانکزی نقش  دلیل دوم 

داشت، وضعیت امنیتی موجود است. 
آقای ستانکزی درست زمانی برای رای اعتماد 
که وکالی مجلس یکی پس از دیگری با  رفت 
سخنرانی های خود مقام های امنیتی را در مورد 
تعبیرات  از  حتا  و  کرده  محکوم  جلریز  رویداد 
شنبه  روز  فضای  می کردند.  استفاده  »خاین« 
حتا  نبود.  مناسب  ستانکزی  آقای  برای  اصال 
در فضای مجازی تعدادی از شهروندان از وکال 
رای  ستانکزی  معصوم  به  که  داشتند  تقاضا 
هواداران  افکار  فشار  تحت  وکال  برخی  ندهند. 
فضا  این  با  گفتند.  ترگ  را  مجلس  سالن  خود 
بود.  پیش بینی  قابل  ستانکزی  آقای  شانس 
کاندیدوزیر  حیث  به  ستانکزی  آقای  معرفی 
وزارت دفاع برای خیلی های پرسش برانگیز بود. 
توجیه های حکومت مبنی بر این که چهره صلح 
دلچسب  زیاد  آمده  جنگ  مدیریت  راس  در 
به نظر نمی رسید. آقای ستانکزی در زمان حضور 
کدام دست آوردی  خود در شورای عالی صلح 
رای  برای  انگیزه  کارنامه ها  این  با  نداشت. 
زمانی  فرصت  حاال  بود.  پایین  وی  به  اعتماد 
با  حکومت  است.  هفته  دو  تنها  مجلس  برای 
کار آمد را به  استفاده از این فرصت یک چهره 
کند. در غیر  کاندید وزارت دفاع معرفی  حیث 
با  طالنی  مدت  برای  مهم  وزارت خانه  این  آن 

سرپرست اداره خواهد شد.

فضای شنبه برای ستانکزی 
مناسب نبود

جاسوسان باافتخار

سیزده هزار دانشجو
منتظر دریافت سند تحصیلی 
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آیا هرات دوباره ناامن می شود؟
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ماشین کهنه و زنگ خورده دولت 
داعش  طالبان،  که  کند  درک  درستی  به  باید  غنی  آقای  حکومت 
و  سیاسی  مانور های  در  چیزی  هر  از  بیشتر  مشابه،  گروه های  و 
جنگ تبلیغاتی مهارت دارند. آن ها به نوعی حمالت نظامی خود را 
سازماندهی می کنند و از آن بهره برداری تبلیغاتی-رسانه ای می کنند 
که افکار عامه را خشمگین و مقامات دولتی را ناتوان سازند و تزلزل و 

چند دستگی را در جامعه به وجود آورند. 
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زنگ اول


رییس جمهور و رییس اجرایی باید هرچه زودتر روی 
توافق  دفاع  وزارت  برای  شایسته  نامزدوزیر  یک 
کنونی،  در شرایط جنگی  که  نیست  مناسب  هیچ  کنند. 
وزارت دفاع ملی هم چنان بی وزیر بماند. حکومت نباید 
کند.  تکرار  را  کرزی  حامد  دوران  ناکام  تجربه های 
معصوم  آقای  و  شود  نقض  سرپرستی  قانون  نباید 
ایشان  با  بماند.  سرپرست  نامعلوم  مدت  تا  ستانکزی 
باید خدا حافظی شود و هرچه زودتر نامزد دیگر برای 

وزارت دفاع در نظر گرفته شود. 
با  جنگ،  مدیریت  و  حرب  زمینه  در  که  خوشبختانه 
کمبود متخصص مواجه نیستیم. رییس جمهور و رییس 
نفر توافق کنند.  اجرایی می توانند به سادگی روی یک 
گذاشته  کنار  جناحی  و  سلیقه ای  اختالف های  باید 
شود تا وزارت دفاع ملی بیشتر از این بی وزیر نماند. 
دو  تا  نمایندگان  پارلمان،  داخلی  آیین نامه  مبنای  بر 
پیش  باید  می روند.  تابستانی  مرخصی  به  دیگر  هفته 
اجرایی  نمایندگان، رییس جمهور و رییس  از مرخصی 
شخص دیگری را برای وزارت دفاع نامزد کنند تا رای 

اعتماد بیاورد.
زیادی  منفی  تبعات  ملی،  دفاع  وزارت  ماندن  بی وزیر 
نشان  گذشته  روز  سه  دو-  امنیتی  رویداد های  دارد. 
از  حمایت  در  ما  امنیتی  نیروهای  فرماندهان  که  داد 
به  تقویتی  نیروی  فرستادن  و  تهدید  زیر  پوسته های 
بوده اند.  ناکام  دارد،  درگیری جریان  آن  در  که  محلی 
ندارد.  ناکامی دلیل دیگری غیر از ضعف مدیریت  این 
اگر وزارت دفاع از سوی یک نظامی مقتدر و آشنا با 
رمزوراز جنگ اداره شود، این مشکل برطرف می شود. 
اگر این وزارت هم چنان بی وزیر بماند، یا با سرپرست 
اداره شود، رویداد های شبیه رویداد تاسف بار جلریز 
تکرار می شود. وقتی وزیر دفاع نباشد، هیچ فرماندهی 
سرپرست  شخص  نمی برد.  حساب  سرپرست  از 
الزم  اقتدار  و  نمی کند  مسوولیت  احساس  زیاد  هم 
زودتر  هرچه  باید  دلیل  همین  به  باشد.  نمی داشته 
داستان سرپرستی در وزارت دفاع ملی، به پایان برسد 
و یک شخص مجرب و کارکشته برای احراز این سمت، 

به پارلمان کشور معرفی شود. 
ملی،  دفاع  وزارت  با  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
بی وزیر  مدت ها  از  وزارت  این  نکردند.  برخورد خوب 
هم،  اردو  حرب  ارکان  ریاست  پیش  چندی  تا  است. 
هم  حاال  می شد.  اداره  کهن سال  یک سرپرست  توسط 
نمی تواند  ارکان حرب،  رییس  دفاع،  وزیر  نبود  به دلیل 

زیاد موثر واقع شود. 
هماهنگی  در  و  بگیرد  قاطع  تصمیم  باید  رییس جمهور 
وزارت  به سمت  را  دیگری  اجرایی، شخص  رییس  با 
دفاع نامزد کند. باید از همین حاال یک تصمیم منطقی و 
همه شمول گرفته شود تا در روز های بعدی سبب بروز 
اشخاصی  معرفی  از  باید  نشود.  سیاسی  جنجال های 
شود.  اجتناب  جدا  ندارد،  وجود  آنان  روی  توافق  که 
چهره های خارج نشین هم محل نزاع است. جنرال هایی 
که در 14 سال گذشته، خارج از کشور بوده اند هم با 
واقعیت های میدان نبرد فاصله دارند و نباید به صفت 

وزیر معرفی شوند. 
هم  که  هست  چهره هایی  رییس جمهور  اطراف  در 
به  می توانند  هم  و  دارند  نظامی  دانشگاهی  تحصیالت 
نیروهای  استراتژیک  متحدان  دیگر  و  ناتو  با  سادگی 
چهره ها  این  از  شوند.  تعامل  وارد  داخلی،  امنیتی 
شود.  دعوت  دفاع  وزارت  سمت  احراز  برای  باید 
رییس جمهور و رییس اجرایی، دو هفته فرصت دارند تا 
به مشکل وزارت دفاع ملی رسیدگی کنند و این وزارت را 
از بال تکلیفی نجات دهند. اگر این دو هفته از دست برود، 
وزارت دفاع تا برگشت نمایندگان از تعطیالت تابستانی 
با مشکالت جدی  امنیتی  بالتکلیف می ماند و نیروهای 
روبه رو می شوند. امید است که رییس جمهور و رییس 
مشکالت  دفاع،  وزارت  گذاشتن  بال تکلیف  با  اجرایی، 
جدی بر نیروهای امنیتی ما که هر روز برای حفظ نظام 

قربانی می دهند، تحمیل نکنند. 

وزارت دفاع را از بالتکلیفی
نجات دهید
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بامیان  معترض  نمایندگان  بامیان:  8صبح، 
والیت  ارتباطی  شاهراه  نمایندگان،  مجلس  در 

دایکندی وبامیان را بستند.
عنوان  به  زهیر  طاهر  تقرری  به  دراعتراض  آنان 
والی جدید این والیت، کوتل قوناق در منطقه 
مرزی بامیان با والیت دایکندی را بروی وسایط 

نقلیه مسدود کردند.
والیت  شهرستان  ولسوالی  باشنده  شیرحسین 
بود،  جلریزجنگ  درمسیر  گفت:»  دایکندی 
دو  از  پس  آمدم  بامیان  به  ازغوربند  و  برگشتم 
شبانه روز به کوتل قاناق رسیدم، اما کوتل بروی 

ما بسته است.«
اوافزود: »من مریض دار هستم و چند نفر زخمی 
نیز  بودند  شده  زخمی  جلریز  جنگ  در  که 

گرسنه و تشنه درکوتل قوناق گیرمانده ایم.« 
چند  از  که  مسافرانی  از  دیگر  یکی  جان  علی 
مانده  گیر  قوناق  کوتل  در  سو  این  به  ساعت 
است گفت: »هم اکنون ده ها مسافر روزه دار در 
دو طرف کوتل گیرمانده اند و در میان مسافران 
مریضانی نیز هستند که در صورت باز نشدن راه، 

خطر مرگ زندگی آنها را تهدید می کند.«
یک عضو شورای والیتی دایکندی که نخواست 
از وی نام برده شود، نیز گفت: » واحدی بهشتی 
در  بامیان  والیتی  شورای  سابق  عضو  یک 
حمایت از تحصن شماری از وکالی بامیان که 
برادرش فکوری بهشتی نیز شامل آنان است، راه 
عبور و مرور وسایط را بر روی مردم دایکندی 

در کوتل قوناق مسدود کرده است.«
خاطر  به  که  موتری  دو  به  »تنها  کرد:  اوعالوه 
جنگ های جلریز از سیاه خاک بازگشته بودند، 
اجازه داده شده که به دایکندی برگرددند، اما به 
سر نشینان آن گفته شده که به مسافران دایکندی 
ابالغ نمایند که حق عبور و مرور از این مسیر و 

آمدن در محدوده بامیان را ندارند.«
محمد اکبری یکی از نمایندگان معترض بامیان 
از  شماری  که  می گوید  زهیر  طاهر  تقرری  به 
به  بامیان  والیت  ورس  ولسوالی  در  هوادارانش 
بروی  را  کابل  دایکندی-  شاهراه  آنان  دستور 

وسایط بسته اند.
که  غوگردو  »کوتل  کرد:  عالوه  اکبری  آقای 
با  پنجاب  ولسوالی  طریق  از  را  بامیان  والیت 
بهسود میدان وردگ وصل می سازد نیز به دستور 
چندین  برای  تحصن  خیمه  از  حمایت  در  ما 

ساعت بر روی وسایط مسدود گردیده است.«
تحصن محمد اکبری، فکوری بهشتی و صفورا 
مجلس،  در  بامیان  مردم  نمایندگان  ایلخانی 
وارد  زهیر  طاهر  محمد  تقرری  با  مخالفت  در 
بیست و ششمین روز شده است. اما آقای زهیر 
پیش،  روز  چهار  از  مخالفت ها  این  علی الرغم 
کارش را به عنوان والی جدید بامیان آغاز کرد.

از  دیگر  یکی  بهشتی  فکوری  حال،  همین  در 
راه های  که  داده  هشدار  بامیان  معترض  وکالی 
بسته  را در دیگر ولسوالی ها  بیشتری  مواصالتی 

خواهند کرد.
بامیان  والی  سخنگوی  احمدی  عبدالرحمن  اما 
می گوید کوتل قوناق باز است و هیچ کسی مانع 

عبور و مرور مسافران نشده است.
هیچ گاهی  بامیان  محلی  »اداره  افزود:  احمدی 
اعمال  به  دست  که  نمی دهد  اجازه  کسی  به 
مردم  آسایش  مانع  زده  فراقانونی  و  خودسرانه 

شود.«
و  حد  حکومت  حوصله  که  داد  هشدار  او 
به  اقدام  بخواهند  کسانی  چنانچه  و  دارد  مرز 
فراقانونی  و  غیرمدنی  حرکت های  راه اندازی 
کنند، با برخورد شدید و قانونی نیروهای امنیتی 

مواجه خواهند شد.
از  نیز  دایکندی  والیت  نمایندگان  از  شماری 
حدود سه هفته پیش در اعتراض به معرفی شدن 
در  والیت  آن  والی  عنوان  به  مرادی  معصومه 

تحصن به سر می برند.
مردم والیت های  و  مدنی  فعاالن  از  اما شماری 
از  برخی  حرکت  این  دایکندی  و  بامیان 
شان  خواسته های  از  ناشی  را  شان  نمایندگان 

می دانند.

نمایندگان معترض شاهراه
 دایکندی – بامیان را بستند

پنج تروریست در غزنی بازداشت شدند

کشف بیش از یک هزار کیلوگرام موادمخدر در لوگر

افزایش موارد ابتال به بیماری تب کنگو در کشور

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
در  خاص  عملیات  یک  طی  ملی 
مربوطات شهر غزنی، اعضای گروه 
بازداشت  را  نفری  پنج  تروریستی 

کردند.
انتشار  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
اعالمیه ای می گوید این تروریستان ، 
در کشتن هشت کودک خورد سال، 
دو سرباز پولیس ملی و یک محافظ 

شهردار غزنی دست داشته اند.
اعضای  که  می افزاید  ملی  امنیت 
رهبری  تحت  تروریستی  گروه  این 
دفتر  می کردند.  فعالیت  کیبل  مال 

علیه  مبارزه  پولیس  کابل:  8صبح، 
مواد مخدر 975 کیلوگرام تریاک و 
95 کیلوگرام هیرویین را در والیت 

لوگر کشف و ضبط کرده اند.
براساس اعالمیه ای که توسط معینیت 
مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور 

افزایش  از  عامه  صحت  وزارت 
موارد ابتال به بیماری »تب کنگو« در 

کشور خبر داده است.
این  سخنگوی  مایار،  وحیداهلل 
از  که  گفته  بی بی سی  به  وزارت 
آغاز سال جاری میالدی تا حال ۱۰ 
شده  ثبت  بیماری  این  به  ابتال  مورد 
مرگ  به  منجر  آن  مورد  هشت  که 

بیماران شده است.
مورد   ۲5 که  افزود  مایار  آقای 
مشکوک دیگر هم ثبت شده است.

خون دهنده  تب  یا  کنگو  تب 
ویروسی  بیماری  کنگو  کریمیایی 
به  حیوانات  و  حشرات  از  که  است 

انسان انتقال می کند.
باال،  تب  سردردی،  آن  نشانه های 
سرخ  تهوع،  مفاصل،  و  کمر  درد 
افسردگی  و  شدن چشم، گلودردی 

که  می گوید  ملی  امنیت  مطبوعاتی 
افراد بازداشت به جرایم خود اعتراف 

زمانی  مواد  این  شده،  منتشر  داخله 
قاچاقبران  که  شد  ضبط  و  کشف 
قصد داشتند آن را داخل یک عراده 

لندکروز به کابل منتقل نمایند.
به گفته این اداره، این مواد در جریان 
پولیس  نیروهای  توسط  عملیاتی 

است. در حاالت شدید خونریزی از 
بینی و خونریزی زیرپوستی در بیمار 

دیده می شود.
بیماری  این  که  شده  گفته  هرچند 
پی  در  را  بیمار  مرگ  درصد   5۰ تا 
دارد، اما اگر به موقع رسیدگی شود، 

قابل درمان است.
سخنگوی وزارت صحت عامه گفته 
بیماری در سال های گذشته  این  که 

کرده و از گروه های کوچک گروه 
تروریستی طالبان هستند.

مبارزه با مواد مخدر و نیروهای لوای 
التمور  ساحه  در  ملی  ارتش  چهارم 
لوگر بدست آمده است. در پیوند به 
این مواد کسی بازداشت نشده است.

 55 محموله  یک  همچنین 
نیروهای  توسط  چرس  کیلوگرامی 
در  موادمخدر  با  مبارزه  پولیس 
والیت ننگرهار کشف و ضبط شده 

است.
عراده  یک  داخل  در  مواد  این 
پوسته  در  و  شده  جاسازی  تراکتور 
مربوط  نغرک  پل  منطقه  تالشی 
ننگرهار  رود والیت  ولسوالی سرخ 
این  به  پیوند  در  است.  شده  کشف 

مواد یک نفر بازداشت شده است.

مرگ  از  مواردی  افغانستان  در  هم 
بیماران را به دنبال داشته است.

 ۲۰۰7 سال  در  مایار،  آقای  گفته  به 
در افغانستان یک مورد ثبت شد، در 
سال ۲۰۰8 دوازده مورد ثبت شد که 
بیماران  وفات  به  منجر  آن  مورد   9
ابتال  شد، در سال ۲۰۰9 شش مورد 

به این بیماری ثبت شد.

ACKU
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معصوم ستانکزی
رای تایید نگرفت

سیزده هزار دانشجو
منتظر دریافت سند تحصیلی 

کابل: جان مک کین در 

وریسم دوشا دوش هم می جنگیم علیه تر

کردند. نامزدوزیر وزارت دفاع مخالفت 
اصلی  پرسش های  که  می رسید  به نظر 
معصوم  از  مجلس  نمایندگان  از  برخی 
شورای  در  فعالیتش  مورد  در  ستانکزی، 
جریان  در  باشد.  بوده  صلح  عالی 
تلویزیون ها  از  برخی  توسط  که  رای گیری 
از  یکی  می شد،  نشر  زنده  به صورت 
هیات  اعضای  از  مجلس  نمایندگان 
در  وی  که  گفت  و  کرد  انتقاد  اداری 
ستانکزی  معصوم  از  ربانی  استاد  مورد 
از  پیش  ستانکزی  آقای  داشت.  سوال 
این که به وزارت دفاع معرفی شود، رییس 
بود.  صلح  عالی  شورای  داراالنشای 
برهان الدین  که  زمانی  ستانکزی  آقای 
توسط  شورا  این  پیشین  رییس  ربانی، 
یک پیام آور صلح در منزلش ترور شد نیز 

حضور داشت.
گذشته  چهارشنبه  روز  ستانکزی  معصوم 
به  رییس جمهور  دوم  معاون  توسط 
شد.  معرفی  نمایندگان  مجلس  اعضای 
جهت  نیز  آن  از  پیش  ستانکزی  آقای 
این  به  نمایندگان،  مجلس  به  معرفی 
مهاجم  چند  حمله  اما  بود  رفته  مجلس 
برنامه  ملی،  شورای  ساختمان  به  مسلح 

کرد. معرفی وی را لغو 
زمانی که  شنبه  روز  ستانکزی،  آقای 
دفاع  وزارت  برای  را  خود  کاری  برنامه 
شرح  نمایندگان  مجلس  اعضای  به 
روبه  امنیتی  اوضاع  که  گفت  می داد، 
برای  شورشیان  و  است  گراییده  وخامت 
مسلحانه  فعالیت های  به  قدرت  کسب 
که  کرد  کید  تا او  داده اند.  گسترش  خود 
شورشیان برای رسیدن به اهداف خود از 
و  کرده  استفاده  مختلفی  کتیک های  تا
استفاده  سپر  به عنوان  غیرنظامیان  از  حتا 
هم چنین  ستانکزی  معصوم  می کنند. 
انتخابات  روند  شدن  طوالنی  که  گفت 
سال  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  گذشته، 
کستان  کشور و عملیات نظامی نیروهای پا
تا  شده  باعث  نیز  شمالی  وزیرستان  در 
افزایش  افغانستان  در  خشونت ها  میزان 
که با راه اندازی عملیات  گفت  یابد. وی 
وزیرستان  در  کستانی  پا نیروهای  نظامی 
وارد  خارجی  تروریستان  بیشتر  شمالی، 

ستانکزی  آقای  شده  اند.  افغانستان 
در  تروریستی  شبکه های  فعالیت  گفت 
شبکه ها  این  و  یافته  گسترش  افغانستان 
چین  کستان،  پا کشورهای  به  مربوط 
شما  »برای  افزود:  وی  هستند.  عرب  و 
بار  امنیتی  نیروهای  امروز  که  هویداست 
کشورهای منطقه را  سنگین و جنگ همه 
علیه تروریزم بین المللی بدوش می کشند. 
امروز در جبهات جنگ در نقاط مختلف 
مربوط  که  تروریستی  شبکه های  کشور 
کستان،  کشورهای آسیای مرکزی، چین، پا
تمام شان  و غیره هستند،  کشورهای عربی 
کمیت  حا علیه  افغانستان  قریه های  در 
این  به  می کنند.  جنگ  افغانستان  ملی 
کشورهای  که این وظیفه تمام  خاطر است 
این  در  مشترک  تدابیر  که  است  منطقه 

رابطه بگیرند.«
گفت  هم چنین  ستانکزی  معصوم 
اعضای  تایید  مورد  او  صورتی که  در 
دست  بگیرد،  قرار  نمایندگان  مجلس 
ملی  اردوی  در  گسترده  اصالحات  به 
به  نیاز  اردوی ملی  او،  به گفته   خواهد زد. 

گسترده دارد. اصالحات 
بحث  ماه ها  از  پس  ستانکزی  معصوم 
رییس  و  رییس جمهور  میان  گفتگو  و 
اشرف غنی  توسط  ثور  ماه  در  اجرایی، 
معرفی  دفاع  وزارت  کرسی  احراز  برای 
شد. آقای ستانکزی چند روز پس از نامزد 
به عنوان  دفاع،  وزارت  پست  به  شدن 

کرد. کار  سرپرست به این وزارت آغاز به 
پیش از آقای ستانکزی، جنرال شیرمحمد 
کریمی به عنوان نامزد پست وزارت دفاع به 
مجلس نمایندگان معرفی شده بود. آقای 
از  اعتماد  رای  کسب  به  موفق  نیز  کریمی 
افضل  جنرال  نشد.  نمایندگان  مجلس 
کرسی وزارت دفاع  لودین هم برای احراز 
جنجال  به دنبال  او  اما  بود  شده  معرفی 
از  اجرایی،  رییس  و  رییس جمهور  میان 
انصراف  دفاع  وزارت  پست  به  نامزدی 

داد.
کسب  برای  ستانکزی  معصوم  کامی  نا با 
هنوز  نمایندگان،  مجلس  اعتماد  رای 
زمانی  چه  و  کسی  چه  که  نیست  معلوم 
رهبران  توسط  وزارت  این  کرسی  برای 
حکومت وحدت ملی معرفی خواهد شد.

کابل: رییس اتحادیه موسسات  8صبح، 
که  می گوید  خصوصی  عالی  تحصیالت 
دانشجوی  سیزده هزار  حاضر  حال  در 
تحصیالت  موسسات  از  فارغ التحصیل 
عالی خصوصی مدرک تحصیلی دریافت 

نکرده اند.
شفیع اهلل نعیمی ، رییس اتحادیه موسسات 
دیروز  که  خصوصی  عالی  تحصیالت 
موسسه  تاسیس  سالگرد  ششمین  در 
غرجستان  خصوصی  عالی  تحصیالت 
اتحادیه  »این  افزود:  می کرد،  صحبت 
تعیین شده  اهداف  و  اساس نامه  به  مطابق 
عالی  تحصیالت  وزارت  با  تفاهم  در  خود 
مشکل  این  آینده  ماه  دو  در  دارد  تالش 
رفع  را  خصوصی  عالی  تحصیالت  بزرگ 
تحصیلی  مدرک  رسمی  توزیع  در  و  کرده 
اقدام  شده ،  فارغ التحصیل  دانشجویان 

در  خواه،  جمهوری  سناتور  مک کین  جان 
گفت  کرد و  کنفرانس خبری نیز شرکت  یک 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  که 
صورت  کشور  این  وضعیت  برمبنای  باید 
تعین  داشت  بیان  مک کین  جان  گیرد. 
خروج  برای  زمانی  جدول  یا  و  چارچوب 
کار عاقالنه  نیروهای امریکایی از افغانستان 
وضعیت  اوباما  جمهور  رییس  زیرا  نبوده، 
است.  نکرده  درک  خوبی  به  را  افغانستان 
برای  که  زمانی  که  جدول  اظهار داشت  او 
خروج  نیروهای امریکایی از افغانستان تعین 

گیرد. گردیده است، باید مورد بازبینی قرار 
داعش  ظهور  که  داشت  بیان  مک کین 
جمهور  رییس  اداره  تا  می کند  ایجاب 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  باره  در  اوباما 
که  گفت  وی  کند.  نظر  تجدید  افغانستان 
نیروهای  که  دارند  وجود  زیادی  نمونه های 
از  برخی  در  نیز  جنگ  از  بعد  امریکایی 
کشور های متذکره باقی مانده اند. او از حضور 
کشورهای  در  امریکایی  نیروهای  درازمدت 

کوریای جنوبی، جاپان و آلمان نام برد. 
نیروهای  که  گفت  همچنین  مک کین  جان 
پیشرفت های  کنون  تا  افغانستان  امنیتی 
و  قابلیت ها  توانسته اند  و  داشته  خوبی 
نشان  جنگ  میدان  در  را  خود  شجاعت 
این  باوجود  که  کرد  کید  تا وی  اما  بدهند. 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  پیشرفت ها، 
کمک های  به  میالدی   2016 سال  تا 
لوژیستکی، اطالعاتی و حمایت های هوایی 

نیروهای بین المللی ضرورت دارند.
درخواست  از  او  که  گفت  مک کین  آقای 
رییس جمهور غنی مبنی بر ارزیابی اطالعتی 

کند.« 
موسسات  اتحادیه  داده های  براساس 
کنون  ا خصوصی،  عالی  تحصیالت 
موسسه   114 در   دانشجو  صدوشصت هزار 

گیری تحصیالت عالی اند.  مصروف فرا
در همین حال آقای حسینیان، مشاور ارشد 
که رسیدگی  گفت  وزارت تحصیالت عالی 
خصوصی  عالی  تحصیالت  معضالت  به 
کاری وزارت قرار دارد و تالش  در اولویت 
موسسات  ریاست  تشکیل  تا  است  این  به 
سطح  به  خصوصی  عالی  تحصیالت 

معاونیت ارتقا یابد.
عالی  تحصیالت  وزارت  ارشد  مشاور 
تحصیلی  سند  توزیع  چالش  به  هم چنان 
گفت این وزارت  کرد و  دانشجویان اشاره 
تالش دارد مشکل توزیع مدارک تحصیلی 

کند.  را به شکل قانونی و معیاری حل 

حمایت  افغانستان  موجود  وضعیت  از 
که ظهور  کرد  می کند. آقای مک کین اضافه 
جدی  تهدید  یک  داعش  تروریستی  گروه 
برای منطقه است و این تهدید از خاور میانه 
سناتور  این  است.  شده  افغانستان  متوجه 
چارچوب  تنها  که  افزود  جمهوری خواه 
نیروهای  و  نیست  حل  راه  نظامی  خروچ 
نظامی افغانستان نیاز به توجه بیشتر ایاالت 
گفت قربانی های ده  متحده امریکا دارد. وی 
گذشته نیروهای امریکایی و افغانستان  سال 
نباید فراموش شود و ناتو باید به حمایت های 
خویش از دولت افغانستان ادامه دهد تا به 
پایدار دست  افغانستان به صلح  او،  گفته ی 
افغانستان  تبدیل شدن  از  و همین طور  یابد 
به بهشت مصوون برای تروریستان جلوگیری 

گردد.
که امریکا باید  سناتور جان مک کین می گوید 
کند. جان  حضورش را در افغانستان حفظ 
بگرام  پایگاه  حفظ  که  می  افزاید  مک کین 
امنیتی  نیروهای  حمایت  برای  قندهار  و 
گفته  او، محدود  افغانستان حیاتی است. به 
در  تنها  افغانستان  در  امریکا  حضور  شدن 

کافی نیست.  کابل  کشور در  سفارت این 
گفتگوهای صلح بین دولت  جان مک کین از 
افغانستان و شورشیان مسلح مخالف دولت 
کرد  کرد. او ابراز امیدواری  نیز اعالم حمایت 
که دولت افغانستان و طالبان به یک نتیجه 
افغانستان  پایدار در  تا صلح  برسند  مطلوب 
تامین شود. وی جنگ بین داعش و طالبان 
کوتاه مدت به نفع افغانستان خواند اما  را در 
که در دراز مدت این وضعیت به نفع  گفت 

افغانستان نیست.

پیشنهادی  نامزد  ستانکزی،  معصوم 
وزارت  کرسی  احراز  برای  رییس جمهور 
توسط مجلس  اعتماد  رای عدم  با  دفاع، 

نمایندگان رد شد.
سیزدهم  شنبه،  روز  ستانکزی  آقای 
مجلس  به  را  خود  کاری  برنامه   سرطان، 
تا  نشد  موفق  اما  کرد  ارایه  نمایندگان 
را  مجلس  این  اعضای  آرای  کثریت  ا
شنبه،  روز  جلسه  در  بیاورد.  به دست 
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  تن   213
باید  ستانکزی  آقای  و  داشتند  حضور 
کرسی وزارت دفاع، 107 رای  برای احراز 
مجموع  از  اما  می آورد.  به دست  تایید 
در مجلس،  نمایندگان حاضر  از  تن   213
معصوم  مجلس  عضو  هشتاد و چهار  تنها 
و  داده  قرار  تایید  مورد  را  ستانکزی 
رد  را  وی  دیگر  نماینده  یک صد و چهار 
نمایندگان  از  تن  هفت  هم چنین  کردند. 
حاضر در مجلس به آقای ستانکزی رای 

سفید و هجده تن هم رای باطل دادند.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
آرای  نتیجه  اعالم  از  پس  نمایندگان، 
اعضای مجلس، از رییس جمهور خواست 
کرسی وزارت  تا فرد دیگری را برای احراز 
این  به  اعتماد  رای  کسب  به منظور  دفاع 
«محمد  گفت:   وی  کند.  معرفی  مجلس 
هشتاد و چهار  کسب  با  ستانکزی  معصوم 
مجلس  تایید  مورد  نتوانست  تایید،  رای 
از  اساس  این  به  بگیرد.  قرار  نمایندگان 
خواهش  افغانستان  رییس جمهور  جناب 
را  دیگری  کس  وقت  اسرع  به  تا  می کنیم 
کاندیدوزیر وزارت محترم دفاع  به صفت 
کسب رای اعتماد به مجلس  ملی به خاطر 

کند.« نمایندگان معرفی 
کاری  برنامه  ارایه  با  ستانکزی  معصوم 
داخلی  وظایف  اصول  برخالف  خود، 
مجلس نمایندگان مورد پرسش نمایندگان 
اعضای  از  تعدادی  هرچند  نگرفت.  قرار 
در  تا  می خواستند  نمایندگان  مجلس 
وی  از  ستانکزی  آقای  کاری  برنامه  مورد 
تعداد  اما  کنند،  مطرح  پرسش هایی 
دیگری از اعضای مجلس با طرح پرسش 
این  کردند.  مخالفت  ستانکزی  آقای  از 
و  شد  گذاشته  رای  به  مجلس  در  مساله 
از  بیشتر اعضای مجلس با طرح سواالت 

 ظفرشاه رویی

 از صفحه 1
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رییس جمهور غنی:

طالبان در جلریز مرتکب 
جنایت جنگی شده اند

یک شنبه 14 سرطان 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2168 
ماشین کهنه و زنگ خورده دولت 

و  اداره محلی  و  مردمی  تماس های  از طریق  را هم  لحظه حوادث 
و  دفاع  وزارت های  ارشد  مسوولین  و  امنیتی  مقامات  طریق  از  هم 
کردیم. اما این تالش ها موثر واقع نشد. چون نوعی  داخله پیگیری 
بودیم  شاهد  عمال  را  ناهماهنگی  و  تاخیر  کم کاری،  بی مسوولیتی، 
که نباید اتفاق می افتاد، رخ داد و تعداد  و هستیم. سر انجام آنچه 
ک باز ترین فرزندان ما جان های شریف شان را از دست  زیادی از پا

دادند.«
به  کنش  وا در  امنیتی،  نهادهای  به خصوص  حکومت،  ناتوانی 
حمله طالبان و متحدان شان به ولسوالی جلریز میدان وردک دارای 
پیامد های  است.  نگران کننده ای  نظامی  و  سیاسی  پیامد های 
و  غنی  حکومت  کارنامه  در  منفی  امتیازات  افزایش  آن  سیاسی 
باال رفتن میزان ناامیدی عمومی است. حکومت غنی نمی تواند با 
لبخند های مصنوعی و نمایش های رسانه ای و فیسبوکی، این فشار 
داخلی را نادیده بگیرد. زیرا، به هر اندازه در سطح جامعه نا امیدی 
اندازه  همان  به  باشد،  بلند  سیاسی  فروپاشی  زمزمه های  حتا  و 
کمه نیز بیشتر می گردد. تنش های درونی و اختالفات در دستگاه حا

کر  گر عسا که ا در سطح نظامی حادثه ولسوالی جلریز نشان می دهد 
ولی  می جنگند،  میهن  این  از  دفاع  و  طالب  شکست  برای  افغان 
و  جنگ  مدیریت  برای  نظامی  درایت  و  کفایت  فرماندهان شان 
کهنه جنگ های  برخورد با طالب را ندارند. آن ها با همان ذهنیت 
را  دشمن«  »پوسته  باید  اول  گویا  که  شده اند  داده  آموزش  منظم 
انداخت های  کوردینات«  و  کماالت  »ا از  پس  و  کرده  مشخص 
که  کنند. رهبری وزارت دفاع نمی داند  کتی و هوایی خود را آغاز  را
آن ها با نوع جنگ های جدید نامنظم و با دشمنی در سایه رو به رو 
که از مخفیگاه خود بیرون شده، باالی پوسته عسکر افغان  است 
کشتن سرباز افغان، ایجاد هراس و  کرده و هدف شان فقط  حمله 
ضربه زدن به مشروعیت حکومت است. این دشمن فقط با جنگ 
فرسایشی، قوماندانان تنبل وزارت دفاع و داخله را خسته و از پای 

در خواهند آورد.
که طالبان، داعش و  کند  حکومت آقای غنی باید به درستی درک 
گروه های مشابه، بیشتر از هر چیزی در مانور های سیاسی و جنگ 
را  خود  نظامی  حمالت  نوعی  به  آن ها  دارند.  مهارت  تبلیغاتی 
سازماندهی می کنند و از آن بهره برداری تبلیغاتی-رسانه ای می کنند 
که افکار عامه را خشمگین و مقامات دولتی را ناتوان سازند و تزلزل 
گروهی مانند طالبان از  و چند دستگی را در جامعه به وجود آورند. 
ناتوان  مناطق،  سقوط  مانند  نظامی  متعارف  کارزار  به  شدن  وارد 
را می کشد  بیرون می شود، مردم عادی و عسکر  از غار خود  است؛ 
تا  به غار های خود  با فشار نظامی مواجه شد دو باره  که  زمانی  اما 

نوبت دیگر می خزند.
در مقابل ماشین تبلیغاتی و مانور سیاسی حکومت ضعیف است؛ 
هیچ ابتکار عملی ندارد و مهم تر از آن از تجارب و اشتباهات خود 
مطبوعاتی  دفتر  به  نسبت  حتا  دولت  رسانه های  دفتر  نمی آموزد. 

والیت های مانند هرات و بلخ نیز ناتوان تر است.
وجود  از  نه  نا امیدی  می کنند؛  نا امیدی  احساس  همه  همین  برای 
به دولت  آن است. همه  ناتوانی دولت در حل  از  بلکه  مشکالت 
دیر،  خیلی  که  می کنند  نگاه  زنگ زده ای  و  کهنه  ماشین  همانند 
کارش ضعیف و غیرقابل  پرسروصدا، به حرکت در می آید، نتیجه 
کنش  که در زمان مناسب از خود وا پیش بینی است. ماشینی است 
کار می کند  که چی  مناسب نشان نمی دهد. هی با دلهره باید ببینی 

و به چه سمتی می رود.

بامیان  کابل-  شاهراه  مسیر  در  جلریز  ولسوالی 
کیلومتری مرکز والیت میدان وردک قرار  در چند 
پنجاه  به  نزدیک  این ولسوالی  دارد. هم چنین 

کابل فاصله دارد. کیلومتر از 
والیتی  شورای  اعضای  از  شماری  اما، 
جلریز  در  وضعیت  که  می گویند  میدان وردک 
کنون  هم چنان ناامن است و نیروهای امنیتی تا
نتوانسته اند از منطقه »کوته اشرو« پیش تر بروند. 
والیتی  شورای  اعضای  از  بختیاری  سردار 
8صبح،  روزنامه  با  گفتگو  در  میدان وردک 
در  طالب  جنگجویان  نیز  شنبه  روز  که  گفت 
آهنگ های  و  داشته  حضور  جلریز  ولسوالی 
شنیده  میدان  دره  در  موترهای شان  از  طالبانی 
»عقب نشینی  از  بختیاری  سردار  می شد. 
جلریز  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  کتیکی«  تا
طالبان  حمله  در  که  می گوید  کرده  انتقاد 
تن  به چهل  نزدیک  امنیتی،  باالی پوسته های 
وی  شده  اند.  کشته  محلی  پولیس  سربازان  از 
امنیتی  نیروهای  از  تعدادی  که  افزود  هم چنین 
مفقود هستند و اجساد برخی از سربازان پولیس 
کنترول طالبان  کنون در مناطق تحت  محلی تا

باقی مانده است.
شورای  اعضای  که  می گوید  بختیاری  سردار 
و  پولیس  فرماندهی  به  میدان وردک  والیتی 
احتمالی  حمله  مورد  در  قبال  والیت  این  والی 
بودند،  داده  هشدار  جلریز  ولسوالی  به  طالبان 
گرفتند.  اما این مقام ها این هشدارها را نادیده 
محلی  پولیس  نیروهای  زمانی که  گفت  وی 
قرار  شورشیان  حمله  مورد  جلریز  ولسوالی  در 
کمکی  گرفتند، مقام های محلی از اعزام نیروی 
کردند. به گفته  آقای  به این ولسوالی خودداری 
ولسوالی  مرکز  در  مهمات  و  سالح  بختیاری، 
فرماندهان  زمانی که  اما  داشته،  وجود  جلریز 
ولسوالی  این  مسووالن  از  محلی  پولیس 
این  کرده اند،  مهمات  و  سالح  درخواست 
مسووالن فرماندهان پولیس محلی را به تمسخر 
مسووالن  بختیاری،  آقای  به گفته   گرفته اند. 
پولیس  فرماندهان  به  جلریز  ولسوالی  محلی 
مهمات شب  و  »نام سالح   که  گفته اند  محلی 
که در برخی  است یا روز.« وی هم چنین افزود 
امنیتی حتا چهل و هشت ساعت  پوسته های  از 

کمکی نرسیده است. بعد از حمله هم نیروی 
طالبان  حمله  در  که  می گوید  بختیاری  سردار 
در ولسوالی جلریز »کاسه ای زیر نیم  کاسه« بوده 

است.
در  طالبان  حمله  در  که  سربازانی  اجساد 
ولسوالی جلریز به قتل رسیده بودند، روز شنبه، 
محمد  سردار  شفاخانه  از  سرطان،  سیزدهم 
شدند.  منتقل  زادگاه های شان  به  داوودخان 
داشته  قبال  در  نیز  را  اعتراض هایی  حمله  این 
کابل و بامیان  و روز شنبه شماری از باشندگان 
در اعتراض به بی توجهی دولت در حمایت از 

نیروهای پولیس، دست به تظاهرات زدند.
و  رییس جمهور  دوم  معاون  دانش،  سرور 
اجرایی  ریاست  دوم  معاون  محقق،  محمد 
به منظور جلوگیری  موقع  به  اقدام  این که  از  نیز، 
و  ولسوالی جلریز  در  امنیتی  نیروهای  تلفات  از 
سقوط پوسته های امنیتی صورت نگرفته است، 

کرده اند. انتقاد 

دست و پنجه  زیادی  مشکالت  با  عبداهلل  و  اشرف غنی  حکومت 
کشور،  گسترش ترس داعش در  نرم می کند؛ از اختالفات درونی تا 
چشم انداز  به  نسبت  نا امیدی  تا  اقتصادی  نابه سامان  وضعیت  از 
کستان. نکته قابل تامل  صلح با طالبان از طریق سازش و توافق با پا
داخل  در  امیدواری  فضای  ایجاد  در  حکومت  ناتوانی  از  عبارت 
گذشته، و حتا پیش  کشور است. مشکالت افغانستان در یک دهه 
که چرا ما حتا نسبت  از آن، نو نیست. برای همین دلیلی نمی بینیم 
کرزی  کرزی نیز ناامیدتر باشیم. ناامیدی دوران  به دوران حکومت 
جای خود را به هیستری و اضطراب عمیق در جامعه داده است؛ 
گویا  که  کشور  گیر نسبت به آینده  یک نوع نا امیدی توام با نگرانی فرا
نه تنها درست شدنی نیست بلکه راه سراشیبی سقوط را می پیماید. 
کابل زیاد دیده  برای همین، روایت های آخرزمانی در روزنامه های 
که خطر فروپاشی را جدی بگیرید. حتا  شده است؛ همه می گویند 
انگار  می دهند،  را  موقت  حکومت  طرح  خیالی  به شکل  برخی ها 
کدام بدیل مهم سیاسی سر بر آورد و  قرار است از دل این وضعیت 

گور ما را نجات بخشد. قهرمان خفته در 
دلیل این اضطراب عمیق وعده های بلند آقای غنی و عملکردش 
نفس  به  اعتماد  با  غنی  آقای  است.  بوده  کرزی  حامد  حد  در 
بسیار زیاد صحبت می کند، طرح های بلندی برای حکومتداری و 
اما وقتی پای عمل در میان  ارایه می کند  افغانستان  حل مشکالت 
تناسبی  هیچ  می کند.  عمل  فراوانی  مشکالت  و  کندی  با  می آید، 
میان حرف های خوش آب و رنگ و عملکرد بدش وجود ندارد. 
که  برد  یاد  از  نباید  البته،  می افزاید.  جامعه  اضطراب  بر  خود  این 
کرزی یک حکومت ناتوان با نهاد های ناقص و اداره ملکی  حامد 
گذاشت.  میراث  به  عبداهلل  و  غنی  آقای  برای  فاسد  و  ضعیف 
کرزی و  که آقایان غنی و عبداهلل بهتر از  برای همین، توقع می رفت 
کنند. توقع هرگز  کنند و بخشی از مشکالت را حل  حلقه اش عمل 
را در ظرف  این مشکالت  تمام  و قصر سپیدار  ارگ  که  نبوده  این 
کنند ولی دست کم نشانه های مدیریت و برنامه ریزی  یک سال حل 
به  گذشته،  سال  یک  نگذاشته اند.  نمایش  به  خود  از  نیز  را  موثر 
کشور، صرف سخنرانی ها و لکچر های رییس جمهور  جای مدیریت 
گون و اختالفش با آقای عبداهلل بر سر  گونا به ملت در باب موضوع 

تقسیم قدرت و پست های دولتی شده است.
آنچه بیشتر از همه نگران کننده است، عدم ابتکار عمل ارگ است. 
که توجه همه را به خود جلب می کند  وقتی رویدادی اتفاق می افتد 
است،  ارگ  سریع  کنش  وا نیازمند  و  داشته  بحرانی  ماهیت  حتا  و 
رییس جمهور خیلی با خونسردی در ارگ نشسته و اوضاع را نظاره 
رویداد  همین  به  است.  نیفتاده  خاصی  اتفاق  هیچ  گویا  می کند؛ 
تمام  در  را  درگمی  سر  کنید،  نگاه  جلریز  ولسوالی  بر  طالبان  حمله 
که  نمی داند  کس  هیچ  می توانید.  کرده  مشاهده  دولت،  سطوح 
رییس جمهور چه تصمیم و برنامه ای دارد. این سردرگمی تا جایی 
شکایت  خود  حکومت  از  هم  رییس جمهور  دوم  معاون  که  است 

می کند.
دوم  معاون  بیانیه  در  دانش،  سرور  فیس بوک  صفحه  از  نقل  به 
که »حمالت  ریاست جمهوری، با لحن تند و انتقادی آمده است 
بر  دیروز  از  که  افغانستان  مردم  و دشمنان قسم خورده  تروریست ها 
و  ک  فاجعه وحشتنا ولسوالی جلریز شروع شد،  امنیتی  پوسته های 
کابل رقم زد. فرزندان دلیر و شجاع وطن  غیر قابل باور را در نزدیکی 
سنگرهای  از  گلوله ها  آخرین  تا  و  حیات  رمق  لحظات  آخرین  تا 
به  لحظه  خود  سهم  به  ما  کردند.  دفاع  خویش  شرف  و  عزت 

که شورشیان طالب  رییس جمهور غنی می گوید 
کشتن و بی حرمتی به اجساد سربازان پولیس  با 
میدان وردک  والیت  جلریز  ولسوالی  در  محلی 

مرتکب جنایت جنگی شده اند.
آقای غنی حمله طالبان به پوسته های نیروهای 
کرده  محکوم  را  جلریز  ولسوالی  در  امنیتی 
که شورشیان طالب به اجساد سربازان  می گوید 

کرده اند. پولیس بی احترامی و بی حرمتی 
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
رییس جمهور  شده،  منتشر  ریاست جمهوری 
جهان  در  قانونی  »هیچ  است:  گفته  غنی 
نمی دهد  مردگان  اجساد  به  بی حرمتی  اجازه 
مردگان  اجساد  به  بی حرمتی  اسالم  دین  و 
است.«  کرده  منع  مطلق  به صورت  نیز  را 
وجود  »با  می افزاید:  هم چنین  رییس جمهور 
این که جنگ یک حقیقت تلخ است، اما این 
نیست،  تحمل  قابل  هیچ گاه  عملکردها  چنین 
دارد  مقررات  و  اصول  خود  از  جنگ  که  زیرا 
را  اصول  این  باید  جنگ  طرف های  تمام  و 
مردم  دشمنان  عملکرد  این  کنند.  مراعات 
جنگی  جنایت  حقیقت  در  افغانستان 

محسوب می شود.«
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا همین حال،  در 
اجرایی حکومت وحدت ملی نیز، این حمله را 
افغانستان  که حکومت  کرده می گوید  محکوم 
حمله  این  تاریک  زوایای  شدن  روشن  برای 
فورا تحقیق می کند. آقای عبداهلل در اعالمیه ای 
کرده  که در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر 
مورد  در  که  می کنم  اعالم  »هم چنان  می گوید: 
چگونگی اتفاق افتادن این رویداد، حکومت 
دست  روی  فورا  را  همه جانبه  تحقیق  یک 
می گیرد تا ابعاد و زوایایی احتماال تاریک این 

رویداد هرچه زود تر شناسایی شود.«
برخی از مقام های وزارت امور داخله از جمله 
نورالحق علومی نیز روز شنبه به ولسوالی جلریز 
از  ولسوالی  این  در  را  امنیتی  اوضاع  و  رفته 

نزدیک مورد ارزیابی قرار داده اند.
مقام های محلی والیت میدان وردک می گویند 
گذشته،  چهارشنبه  شب  طالب  شورشیان  که 
جلریز  ولسوالی  در  گسترده  حمالت  به  دست 
پولیس  سربازان  از  تن  چهل  به  نزدیک  و  زده 
هم چنین  مقام ها  این  کشته اند.  را  محلی 
که افراد طالبان ده پوسته امنیتی را نیز  می گویند 

به تصرف خود در آوردند. 
کرده  اعالم  وردک  میدان  والی  دفتر  اما 
پوسته ها  این  از  که  امنیتی  نیروهای  که 
باره  دو  بودند،  کرده  کتیکی«  تا »عقب نشینی 
در این پوسته ها مستقر شده اند. دفتر مطبوعاتی 
که  گفته است  والی میدان وردک در اعالمیه ای 
ک سازی شورشیان  عملیات نظامی به منظور پا
کنون به شمول  در ولسوالی جلریز ادامه دارد و تا
کشته  چهار فرمانده شورشیان، چهل تن از آنان 
اداره  این  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  هجده  و 
به  شورشیان  حمله  در  که  می افزاید  هم چنین 
بیست  جلریز،  ولسوالی  در  امنیتی  پوسته های 
کشته  نیز  پولیس محلی  از سربازان  تن  و چهار 
وردک،  میدان  والی  دفتر  به گفته  شده اند. 
قتل  به  شورشیان  توسط  هم  غیرنظامی  دو 

رسیده اند.

 سلیم آزاد

 احسان اهلل بکتاش
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باافتخار

استاد سیاف در یک صحبت خودمانی با این قلم یاد آوری کرد که »در اسالم آباد 
با حضرت صاحب مجددی و حکمتیار قرار شد یکجا با وزیر خارجه ایران 

مالقات کنم. من در راس ایتالف مجاهدین بودم و طرف حرف و مذاکره هیات 
ایرانی نیز من بودم. وزیر خارجه از من سوال کرد: اگر امریکا بخواهد به جهاد 
کمک کند، آیا قبول می کنید؟ حکمتیار دستم را از زیر میز می فشرد و می گفت 
که بگو نخیر. حضرت دست دیگرم را فشار می داد و می گفت: بگو بلی قبول 
می کنیم. من پاسخ دادم که آقای وزیر اصال امریکا کمک نمی کند. وزیر باز 

پرسید که ما در اصل می خواهیم بدانیم اگر امریکا کمک کند آیا قبول می کنید یا 
نه. من باز پاسخ دادم که آقای وزیر امریکا کمک نمی کند و نخواهد کرد. با این 
می کند و نمی کند مذاکره و مالقات را پایان دادیم و نخواستیم که به ایرانی ها 

پاسخ روشن بدهیم.«

جاسوسان
»نقش استخبارات در جنگ های کوچک و دیپلوماسی از دوره

 نورمحمد تره کی تا حامد کرزی«

امنیتی جمهوری  و  نیرو های دفاعی  ایران در صفوف 
به دست آورده بود. ساواک  سردار محمد داوود خان 
متحد بسیار نزدیک امریکا و اسراییل بود و از این رو 
در  تشویش  و  نگرانی  ایجاد  باعث  گزارش ها  این 
سرخ  نظامی  ارتش  تهاجم  از  قبل  بود.  شده  مسکو 
گیر  اطالعاتی  گرداب  یک  در  مسکو  افغانستان،  به 
افتاده بود و حد اقل یک سال بحث و تحلیل را در بر 
از  عبور  باور رسیدند که  این  به  تا شوروی ها  گرفت 
این گرداب تنها می تواند با تهاجم نظامی  به افغانستان 
ارتش  توسط  نظامی  افغانستان  اشغال  اما  سهل گردد. 
را در یک  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  سرخ 
گرداب مرگبار تر و خطرناک تر از اولی قرار داد. این 
گرداب جنگ رویا رویی با مجاهدین افغانستان بود که 
در مقیاس بزرگ و جهانی نیروی نیابتی جهان غرب، 

پاکستان و عربستان سعودی بودند. 
اطمینان  از  با حدی  میز می توان  از پشت  تحقیقات  با 
گفت که ایران در آنزمان حد اقل پنج محور مهم در 
استراتژی خویش داشت که هر یک به نحوی از انحا 
باالی وضعیت افغانستان تاثیرگذار بود و دقیق در برابر 
هر یک از این پنج محور باید کی جی بی و خاد روش 

بالمثل اتخاذ می کردند. 
 اول استحکام و ثبات داخلی که نیازمند سرکوب تمام 
ایران  در  خمینی  امام  ایده  خالف  که  بود  نیرو هایی 
احزابی  از  یکی  ایران،  توده  حزب  داشتند.  فعالیت 
که در پیروزی انقالب از روی غفلت یا تحلیل اشتباه  
می شد.  سرکوب  باید  بود  کرده  کمک  را  خمینی 
احزاب  از  یکی  چپی اش  گرایشات  با  توده  حزب 
حزب  این  سرکوب  وقتی  و  بود  شوروی  طرفدار 
حزب  این  فعالین  از  تعداد  یک  شد،  آغاز  ایران  در 
قرار  خاد  حمایت  مورد  و  شدند  پناهنده  افغانستان  به 
کنفرانس  کابل  در  سال 1364  در  حتا  آن ها  گرفتند. 
تمامی  فعالیت های  کردند.  دایر  را  خویش  سراسری 
حزب توده در کابل با آن که در ظاهر از جانب حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان حمایت می شد اما خاد در 

مدیریت حضور آن ها در افغانستان نقش داشت. 
این  ایران.  به  نظامی عراق  تجاوز  برابر  در  مقابله  دوم 
یک  حسین  صدام  حکومت  که  شد  باعث  وضعیت 
تا  و  باشد  داشته  کابل  در  گذشته  از  فعال تر  سفارت 
ایجاد کند. عراق  بیشتر سیاسی  با کابل مراوده  حدی 
تضعیف  به خاطر  جهانی  دوم  جنگ  از  بعد  اقل  حد 
می کرد.  حمایت  نحوی  به  بلوچستان  داعیه  از  ایران 
کردند،  شورش  به  آغاز  پاکستان  بلوچ های  وقتی 
گرفت  قرار  تالشی  مورد  پاکستان  در  عراق  سفارت 
منفجره  مواد  و  سالح  مالحظه  قابل  مقدار  آن  از  و 
انتقال می شد دریافت شد.  باید به شورشیان بلوچ  که 
طول  در  پاکستان  با  ایران  مشترک  اهداف  از  یکی 
بر  بنا  افغانستان  است.  بوده  بلوچ ها  سرکوب  تاریخ 

تاثیر گذار در جنگ  درد سر های خودش هیچ موقف 
جهانی  سیاست های  از  متاثر  و  نداشت  عراق  و  ایران 

شوروی بود.
برای  امریکا  دسیسه های  آنچه  طرد  و  دفع  سوم 
بر اندازی رژیم آخوندی و زمینه سازی به برگشت شاه 
ایرانی ها  مبحث  این  در  می شد.  خوانده  سلطنت  یا  و 
یک بارگی  به  اگر  بودند.  شده  فکری  دوراهه  دچار 
افغانستان می شدند،  در پی بر اندازی رژیم کمونیستی 
پس در منطقه الگویی از بازگشت نظم قبلی به وجود 
می آمد و اگر در برابر رژیم کمونیستی و تهاجم ارتش 
سرخ خموشی اختیار می کردند تناقض با شعار فکری 
و عقیدتی شان داشت که دولت خویش را اسالم محور 
و انقالبی تلقی می کردند. اما ایستادگی در برابر رژیم 
ببرک کارمل معنی اش همکاری غیر مستقیم با امریکا ، 
از  ایران  به هر حال  بود.  پاکستان  عربستان سعودی و 
از  حمایت  در  باالخره  استراتژیک  محاسبات  روی 

جهاد افغانستان گام برداشت. 
تقویت  و  حمایت  را  ایران  سیاست  پنجم  محور 
در  می داد.  تشکیل  منطقه  شیعه مذهب  اقلیت های 
ایرانی ها  میالدی  هشتاد  دهه  منطقوی  کشمکش های 
مبارزات  در  اخوان المسلمین  از  حمایت  عوض  به 
شیعه گونه  دولت  و  حزب اهلل  کنار  در  استبداد  ضد 
سوریه  در  حاکم  علوی  اقلیت  گرفتند.  قرار  سوریه 
آن ها  نیستند.  شیعه  ولی  دارند  شیعه  به  شباهت هایی 
علی را فرستاده خدا می دانند نه یک خلیفه اسالم. اما 
کند،  واقعی  حمایت  جهاد  از  می خواست  ایران  اگر 
باید یک حدی از هماهنگی و تفاهم با پاکستان ایجاد 
که  را  تنگنا هایی  بود.  اجتناب ناپذیر  امر  این  می کرد. 
باید ایران به خاطر حمایت از مجاهدین عبور می کرد، 
آنزمان  ایران  خارجه  وزیر  مالقات  اولین  در  می توان 
با عبدرب الرسول سیاف رهبر چتر ایتالفی مجاهدین 
یک  در  سیاف  استاد  دریافت.  اسالمی   اتحاد  نام  به 
»در  که  کرد  یاد آوری  قلم  این  با  خودمانی  صحبت 
اسالم آباد با حضرت صاحب مجددی و حکمتیار قرار 
در  من  مالقات کنم.  ایران  وزیر خارجه  با  یکجا  شد 
راس ایتالف مجاهدین بودم و طرف حرف و مذاکره 
سوال  من  از  وزیر خارجه  بودم.  من  نیز  ایرانی  هیات 
آیا  کند،  کمک  جهاد  به  بخواهد  امریکا  اگر  کرد: 
قبول می کنید؟ حکمتیار دستم را از زیر میز می فشرد و 
می گفت که بگو نخیر. حضرت دست دیگرم را فشار 
قبول می کنیم. من پاسخ  بلی  می داد و می گفت: بگو 
دادم که آقای وزیر اصال امریکا کمک نمی کند. وزیر 
باز پرسید که ما در اصل می خواهیم بدانیم اگر امریکا 
کمک کند آیا قبول می کنید یا نه. من باز پاسخ دادم 
که آقای وزیر امریکا کمک نمی کند و نخواهد کرد. 
پایان  را  مالقات  و  مذاکره  نمی کند  و  می کند  این  با 
دادیم و نخواستیم که به ایرانی ها پاسخ روشن بدهیم.«

شاید این یکی از دغدغه های پیش پا افتاده استراتژیک 
برای ایران بود که آیا داعیه ای را کمک می کند که 
به هر حال  در عقبش امریکاست و اگر می کند چرا. 
ایرانی ها برخالف امریکا ، عربستان سعودی و پاکستان 
با  را  خویش  عقبی  پل های  تمام  افغانستان  قضیه  در 
را  ایران  عراق،  با  جنگ  بودند.  نکرده  قطع  شوروی 
از دید تسلیحاتی تا حدی محتاج و متکی به شوروی 
که  بود  واداشته  را  ایران  احتیاج  این  و  بود  ساخته 
قضیه  در  اسالمی اش  انقالب  اهداف  و  شعار ها  به 

افغاسنتان زیاد »اسالمی  و انقالبی« عمل نکند. 
که  بود  استراتژیک  بزرگ  مالحظات  همین  روی 
ایران در قدم اول به حمایت مالی، تسلیحاتی احزاب 
به  دوم  مرحله  در  پرداخت،  افغانستان  شیعه مذهب 
دفاتر  گشایش  اجازه  سنی مذهب  جهادی  احزاب 
سیاسی و اطالعاتی را در ایران داد ولی در عین حال 
حکومت  با  بعد ها  و  مسکو  با  را  خود  وسیع  روابط 
چندالیگی  این  کرد.  حفظ  محکم  نجیب اهلل  داکتر 
رویداد های  و  حوادث  اما  نبود  آسانی  کار  سیاست 
بعدی نشان داد که نه تنها ایران این سیاست را خوب 
مدیریت کرد، بلکه توانست مرز هایش با افغانستان را 
امن نگهدارد، نفوذ خویش را در میان همه مجاهدین 
و  مطلق  بازنده  منطقوی  بازی  هیچ  در  و  کند  تثبیت 
برنده مطلق نباشد. از روی این تصویر استراتژیک در 

بخش بعدی به مسایل موردی و تاکتیکی می پردازم. 
ادامه دارد
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عین زمان یک نسخه جنگ روانی از طرف آی اس آی 
نیز است. 

یک  به  نگاه  خاد،  و  کی جی بی  به  پاکستانی ها  نگاه 
جهاد  دهه  در  زمانی  مقاطع  و  لحظات  و  بود  هیوال 
شکست  مجاهدین  داشتند  باور  همه  که  دارد  وجود 
پیروز  دموکراتیک  حزب  و  شوروی ها  و  می خورند 
می شوند. تاریخ قضاوتش را در مورد جهاد افغانستان 
که  می دهد  نشان  من  دریافت های  است.  داده  انجام 
اقتصادی  بن بست  دچار  شوروی  جماهیر  اتحاد  اگر 
قاطع  و  مسلحانه  پیروزی  نمی شد،  خودش  داخلی  و 
مجاهدین به آن زودی که صورت گرفت ناممکن بود 
و سرنوشت جنگ با تفنگ تعیین نمی شد. به هر حال 
در این سلسله از نوشته ها بار بار به مبحث پاکستان بر 
خواهیم گشت اما در این بخش مهم است از همسایه 
دیگر افغانستان که در جهاد از مجاهدین حمایت کرد 
ولی سیاست بسیار پیچیده و چندالیه داشت ذکر کرد. 

این همسایه ایران است. 
همسایه  تا  چهار  افغانستان  میالدی  هشتاد  دهه  در 
داشت. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در شمال 
پاکستان  بود، جمهوری  افغانستان تجاوز کرده  به  که 
مجاهدین  تمام عیار  پایگاه  به  تقریبا  که  شرق  در 
شرق  در  چین  خلق  جمهوری  بود ،  گردیده  تبدیل 
و  می کرد  تسلیحاتی  و  سیاسی  حمایت  جهاد  از  که 
با  خمینی  آیت اهلل  غرب.  در  اسالمی  ایران  جمهوری 
اسالمی  را  انقالب  ایران،  شهنشاهی  دولت  سرنگونی 
شرقی  »نه  شعار  به  اتکا  با  و  بود  رسانیده  پیروزی  به 
ایران  نو در  پایه های رژیم  استحکام  نه غربی« در پی 
بود. ایران از بدو پیروزی انقالب اسالمی  مورد تهاجم 
نظامی  عراق به رهبری صدام حسین قرار گرفت و این 
کشور در تنگنای مبهم قرار گرفت. من می خواهم از 
بنویسم  اسالمی  ایران  در جمهوری  عملیات های خاد 
ولی قبل از آن باید تصویری از سیاست ایران آن زمان 
افغانستان و مساله جهاد ترسیم کرد، زیرا در  در قبال 
غیر آن ذکر حوادث به جز یک داستان پر از گسست 

چیز دیگری نخواهد بود. 
یا  انقالب  از  قبل  و  اسالمی  ایران  انقالب  از  قبل 
کودتای ثور 1357 در افغانستان، کمیته امنیت دولتی 
فریبنده  و  غیر موثق  اطالعات  کی جی بی  یا  شوروی 
استخباراتی  یا سازمان  نفوذی های ساواک  از حضور 

فعالیت ها و عملیات های بیرون مرزی خاد
در  مقوله  این  می نویسند.  جنگ  برندگان  را  تاریخ 
ارتباط به جنگ افغانستان نیز صدق می کند. بیشترین 
مواد چاپی، تصویری و صوتی که تا حال در ارتباط 
شوروی ،  ظلم  از  حکایت  دارد،  وجود  جهاد  دهه  به 
خدامحور  پیروزی های  و  افغانستان  کمونیستی  رژیم 
مجاهدین می کند. دقیق در چنین فضایی، از فعالیت های 
خاد به عنوان نهاد محوری در فعالیت های استخباراتی، 
کم تر تحلیل خون سردانه صورت گرفته است. چندین 
بخش از این نوشته ها به فعالیت های خاد در پاکستان 
تخصیص یافته است و استراتژی آن زمان شوروی و 
افغانستان را در برابر پاکستان به تصویر کشیده است. 
پاکستان در این مباحث بسیار مهم و بزرگ است، زیرا 
این کشور در دوره جهاد حد اقل ساالنه شصت هزار 
به  تن مهمات  را از سه صد عبور گاه غیر قانونی مرز ها 
داخل افغانستان به خاطر شکست قشون سرخ و اردوی 
را  پاکستان  آنچه  می کرد.  ارسال  دموکراتیک  حزب 
در این جنگ کمک اساسی کرد، اتکا به باور دینی و 
اعتقادی مردم افغانستان بود. در واقع مطرح شدن جهاد 
الحادی،  و  کفری  اصطالح  به  قدرت  یک  برابر  در 
پاکستان را قادر ساخت به هر دهکده افغانستان راه و 
دسترسی یابد و بخش بزرگی از نفوس افغانستان را در 
خدمت منافع بزرگ و استراتژیک خویش به صورت 

رایگان قرار دهد. 
به دالیل متعدد نمی توان عملیات های دو طرف را یک 
به یک به تحلیل و ارزیابی گرفت، زیرا مجاهدین فاقد 
نظام کتابت و یادداشت بودند و پاکستانی ها و روس ها 
باز  را  آرشیف های خویش  است  چنان که الزم  هنوز 
و  موثق  کتاب  یگانه  پاکستانی ها  جانب  از  نکرده اند. 
مرتبط به تاکتیک و استراتژی مقابله با تهدید شوروی 
است،  شده  نوشته  حال  تا  که  مجاهدین  حمایت  و 
افسر  قلم محمد یوسف  به  »تلک خرس«  همان کتاب 
مسوول در بخش تماس ، طرح عملیات ها و اکماالت 
مجاهدین در آی اس آی است. به جز از کتاب یاد شده 
هر قدر مواد دیگر که نوشته شده بیشتر جنبه تحقیقاتی 
از جانب ناظرین غربی و خبرنگاران را داشته و یا هم 
در  آن که  با  است.  دوره  آن  نویسندگان  تحلیل های 
بخش های موردی و تاکتیکی نمی توان کتاب متذکره 
در  کتاب  این  که  است  معلوم  اما  خواند  غیر موثق  را 

 قسمت پانزدهم
 امراهلل صالح
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و  شدند  شوکه  حادثه  این  از  داده  رخ  آن  نزدیکی  در 
فضای مجازی نیز مملو از پیام هایی شد که بر عامالن این 
رویداد لعنت فرستاده اند. دقایقی بعد از ولسوالی شیندند 
هرات خبر رسید که بر اثر فیر یک راکت به یک کارگاه 

شیرینی پزی چهار کودک زخم برداشتند.
حوالی ظهر دیروز شنبه نیز ده ها تن از هواداران حاجی 
در  امنیتی  پوسته  به  او،  جنازه  حمل  از  پس  وزیر شاه 
امنیتی  پوسته  برده و یک سرباز  منطقه پل ماالن یورش 
را لت و کوب و راهی بیمارستان کردند. معترضان سالح 
به  سریع  واکنش  نیروهای  اما  گرفتند،  نیز  را  سرباز  این 
معاون  تاییدنشده  گزارش های  بر اساس  و  رسیدند  محل 

حاجی وزیر شاه را نیز دستگیر کردند.
در همین حال، اعضای شورای والیتی هرات از افزایش 
از جمله  این والیت  ولسوالی های  از  برخی  ناامنی ها در 
شیندند و گلران نیز اظهار نگرانی می کنند. این حوادث 
حداقل طی شش ماه گذشته در هرات نظیر نداشته و حاال 

یک بار دیگر مردم هرات را نگران ساخته است.
را  ناامنی ها  افزایش  هرات  که  نیست  باری  نخستین  این 
تجربه می کند، تامین امنیت و افزایش ناامنی ها در هرات 
و  والی ها  بیشتر  تقریبا  است،  شده  تبدیل  عرف  یک  به 
تمامی  فرماندهان پولیس طی حداقل ده سال اخیر به دلیل 
از  هرات  ولسوالی های  و  شهر  امنیت  تامین  در  ضعف 

وظایف شان سبک دوش شده اند.
آمار و ارقام نشان می دهد که امنیت هرات معموال پس 
از تبدیلی فرمانده پولیس و والی دوباره به حالت عادی 
می گردد؛ اما پس از گذشت چند ماه موجی از ناامنی ها 

دامان این شهر استراتژیک و مهم افغانستان را می گیرد.
در این میان ولسوالی شیندند، جایی که رییس جمهور از 

اکتشاف نفت اختصاص داده است.
هالندی-بریتانیایی  شرکت  این  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
انبوهی  مقادیر  منطقه،  این  در  که  است  مطمین  می گوید 

نفت پیدا خواهد کرد.
شل گفته است در صورتی که در چاه هایی که تا کنون حفر 
شده اند، نفت پیدا نکند، این شرکت ممکن است از ادامه 

تقسیم آن به 3 تا 4 ولسوالی در ماه های آینده خبر داد، 
این  که  می گویند  عده ای  است.  همیشه شده  از  ناامن تر 
ناامنی ها در واقع از سوی کسانی دامن زده می شود که 

می خواهند شیندند به والیت تبدیل شود.
در  عده ای  که  می گویند  شیندند  باشندگان  از  برخی 
دیگر  ولسوالی  چند  به  شیندند  تقسیم  از  ولسوالی  این 
به  آن  تبدیل  برای  تالشی  و  سعی  هیچ  از  و  ناراض اند 
و  ولسوالی  ساختن  ناامن  حتا  نمی کنند،  دریغ  والیت 

حمالت پی هم به مرکز آن.
مسیر  در  ناامنی ها  از  موجی  افزایش  اخیر  ماه های  در 
مسافران  نگرانی های  نیز  اسالم قلعه  هرات-  استراتژیک 
در این مسیر را دو چندان کرده است. بر اساس گزارش ها 
طی دست کم در یک ماه گذشته، سه شهروند ایران و سه 

شهروند افغانستان از این مسیر ربوده شدند.
از ربوده شدگان  از رهایی یک تن  پولیس هفته گذشته 
داد.  خبر  مسیر  این  در  آدم ربایان  چنگال  از  ایرانی 
کلیدی ترین  از  یکی  اسالم قلعه  هرات-  شاهراه  مسیر 
شاهراه های اقتصادی افغانستان است که ساالنه به ارزش 
می گیرد؛  صورت  داد و ستد  آن  طریق  از  دالر  میلیون ها 
مسیری که اگر بیش از این ناامن شود، نه تنها هرات بلکه 

تمام افغانستان از آن متاثر خواهد شد.
برای  مناسب  راه حل  ایجاد  عدم  که  میرسد  به نظر 
پی  در  را  پیش بینی  غیر قابل  عواقبی  هرات  نا امنی های 

خواهد داشت.
بسیاری از کارشناسان معتقداند که باید برای ناامنی های 
زیرا  کرد،  جستجو  عملی  و  اساسی  راه حل  یک  هرات 
سوی  از  است.  موقت  راه  حل  یک  تبدیلی ها  و  تغییر 
استراتژی های  تعیین  هرات  شهروندان  از  تعدادی  دیگر 
موثر، ازدیاد نیروهای پولیس، برخورد جدی با متخلفین، 
به  مردم  دعوت  و  آدم ربایان  برای  سنگین  مجازات 
»با  می گویند:  و  می دانند  قضایا  راه حل  تنها  را  آرامش 

تغییر و تبدیلی افراد، درد مردم دوا نخواهد شد.«
هرات برای حکومت وحدت ملی، اهمیت ویژه ای دارد. 
هرات تنها والیتی است که رییس جمهور غنی طی ده ماه 
ماموریت خود در افغانستان حداقل دوبار به این والیت 
هر  گفت  خود  سفر  نخستین  در  غنی  آقای  کرد.  سفر 
حاکمی  در طول تاریخ قدر هرات را ندانسته، حاکمیتش 
و  ولسواالن  نیمی  از  غنی  آقای  است.  شده  سرنگون 
روسای  از  شماری  و  ولسوالی ها  پولیس  فرماندهان 

ادارات دولتی را هم برکنار کرد.
حاال پس از گذشت چند ماه از تغییرات کلی در هرات، 
هنوز  که  می دهد  نشان  دیگر  یکبار  ناامنی ها  این  ازدیاد 
پیدا نشده  ناامنی های هرات  برای معضل  راه حل اساسی 

است.

فعالیت در منطقه صرف نظر کند.
وزارت  زیرمجموعه  که  اقیانوس ها  انرژی  مدیریت  اداره 
داخله امریکا است، اخیرا موافقت خود را با طرح شرکت 

نفتی شل برای استخراج نفت از قطب شمال اعالم کرد.
درصدد  آالسکا  ساحل  در  پیش  سال  دو  شل  شرکت 
از  یکی  در  آتش سوزی  دنبال  به  اما  بود،  نفت  اکتشاف 
سکوهای نفتی این شرکت و دخالت گارد ساحلی آمریکا، 

از ادامه تالش خود منصرف شد.
گاز  نشده  کشف  منابع  از  درصد  سی  که  شده  پیش بینی 
از منابع کشف نشده نفت جهان در قطب  پانزده درصد  و 

شمال قرار دارد.
شل باید هنوز موافقت چندین نهاد و سازمان دولتی را نیز 
دریافت کند و این شرکت بر این باور است که تا دو هفته 

آینده موافقت این نهادها را به دست خواهد آورد.
که  گرینلند  و  دانمارک  کانادا،  ناروی،  روسیه،  امریکا، 
را  غنی  قلمروی  این  دارند،  شمال  قطب  همجوار  سواحل 

از آن خود می دانند.
روسیه چند سال پیش یک پایگاه هوایی قدیمی در قطب 
شمال را پس از سال ها تعطیلی بازگشایی کرد. این پایگاه 

در جزایر نووسیبیرسک واقع شده است.

8صبح، هرات: هرات از شام گاه جمعه تا صبح دیروز 
شنبه شاهد رویدادهایی بود که حداقل طی چند ماه اخیر 

سابقه نداشته است.
در نخستین رویداد ده ها هراس افگن از ساعت 8:30 شب 
به ساختمان ولسوالی شیندند والیت هرات یورش بردند 

و چند ساعت با پولیس این ولسوالی درگیر شدند.
ساعاتی بعد، نیروهای پولیس با یک تن از معروف ترین 
فرماندهان مخالف دولت در هرات، در مرکز شهر درگیر 

شدند و حاجی وزیر شاه را کشتند.
در  دولت  مخالفان  سرسخت ترین  از  شاه  وزیر  حاجی 
قتل،  ناامنی ها،  بیشتر  در  پولیس  گفته  به  که  بود  هرات 
دست  آدم ربایی ها  و  پولیس  افسران  و  سربازان  ترور 
ولسوالی  باشنده  یک  درگیری،  این  با  هم زمان  داشت. 

شیندند نیز توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد.
امنیتی در  در همین شب، مخالفان دولت به یک پوسته 
منطقه َشبَش ولسوالی غوریان هرات یورش بردند و دو تن 

از افراد پولیس موظف در این پوسته امنیتی را کشتند.
و  ایران  با  افغانستان  مرز  کیلومتری   25 در  منطقه شبش 
دارد؛  موقعیت  اسالم قلعه  هرات-  استراتژیک  شاهراه 
جایی که روزانه صدها تن از بازرگانان، رانندگان داخلی 
همین جا  از  ایران  به  سفر  قصد  به  مسافران  و  و خارجی 

عبور میکنند.
در شهر هرات در همین شب، فردی به نام عبدالبصیر در 

منطقه باغچه مهتر ترور شد.
ساعت 6:30 دقیقه بامداد دیروز شنبه، افراد سوار بر یک 
دانش آموز  دختران  از  تن  سه  به صورت  موتور سایکل 
به ویژه  را تکان داد.  پاشیدند؛ رویدادی که هرات  اسید 
حادثه  که  مکتبی  مهری،  لیسه  دانش آموز  دختران 

شرکت نفتی و گازی شل تا دو هفته آینده در قطب شمال 
برای استخراج نفت حفاری می کند.

سی کشتی روز پنجشنبه، بندر داچ در آالسکا را به سوی 
قطب ترک کردند.

و  گروه ها  مخالفت  با  که  پروژه  این  برای  شل  شرکت 
سازمان های محیط   زیستی رو به رو شده، ۷ میلیارد دالر برای 

شده،  قیمتی  هر  به  که  گفت  غنی 
که  آورد...  می  صلح  افغانستان  در 

نیاورد
غنی گفت که هیچ وقت حکومت 

شراکتی تشکیل نمی دهد... و داد
غنی گفت که دزدهای کابل بانک 
و  اعمال شان می رساند  به جزای  را 
بر  خزانه  به  دوباره  را  دولت  پول 

می گرداند... و نکرد
و  امور  اداره  که  گفت  غنی 
بین  از  را  موازی  حکومت های 

می برد... و نبرد
محلی  را  حکومت  که  گفت  غنی 
فعالیت های  تمرکز  و  می سازد 
می دهد...  پایان  را  کابل  در  دولتی 

و نداد
غنی گفت که حکومت را مردمی 
کس  هیچ  آن  در  که  می سازد 
خود را از حکومت بیگانه احساس 

نکند... و نتوانست بسازد
افغانستان را به یک  غنی گفت که 
مرکز ترانزیتی تبدیل می کند... که 

نکرد
با  را  کشور  اقتصاد  که  گفت  غنی 

اقتصاد منطقه گره می زند... و نزد
ادارات  از  را  فساد  که  گفت  غنی 

افغانستان محو می کند... و نکرد
غنی گفت که سیاست های قومی را 
از بین می برد و شایسته ساالری را به 
یک اصل تبدیل می کند... و اساس 

هر کار را قومی کرد
سنگ  قاچاق  جلو  که  گفت  غنی 
می گیرد  ایران  به  را  هرات  مرمر 

اگرنه... همان اگرنه 
غنی گفت که مناطق مرکزی را از 
می کشد...  بیرون  جغرافیایی  زندان 

و به زندان سیاسی تبدیل کرد
من فقط خدا خدا می کردم که غنی 
در رابطه به سقوط افغانستان چیزی 
نیاورد. خدا خدای من هم  زبان  به 
جای را نگرفت و باالخره غنی دهن 
هیچ  افغانستان  که  گفت  و  گشود 
نخواهد کرد. آخ که  وقت سقوط 
چه  بود.  بی وقت  چقدر  بانگ  این 
ماهی  و  اگر غنی چند سال  می شد 

دیگر صبر می کرد؟ 

و غنی گفت...
دای چوپانی

آیا هرات دوباره ناامن می شود؟

شل در قطب شمال برای استخراج نفت حفاری می کند
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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 installation of 
miscellaneous 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, delivery and 
installation of carpets and vertical curtains to government department in Takhar, Badakhshan and some 
districts of Badakhshan. 

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 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی یهاطالع  

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   
تخار ات دولتی در والیات ادار درفرش و پرده های عمودی ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  ،بدخشان و بعضی ولسوالی های بدخشان

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91090887: 

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 electric 
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 electric 
equipment for TVET 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 06 July 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   
شرایط با توجه با کابل  (GIZ TVET)برای دفتر و انتقال لوازم برقی   تهیه 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 الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

 

Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91090911: 

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, delivery and 
installation of furniture 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, 
delivery and installation of furniture such as student/teacher desk and chair for PCP project’s partners in 
the 12 provinces with some districts of them. 

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 06 July 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   
 21در  معلمینو انبرای شاگرد ومیز چوکیفرنیچر از قبیل  ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با وبعضی ولسوالی ها آنها والیت 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 1۰2۵جوالی  ۶بجه 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 installation of 
security camera 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 
installation of security camera with other accessories for TVET Office 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 06 July 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   
کابل  (GIZ TVET)ونصب کمره های امنیتی همراه دیگر لوازم برای دفتر  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه 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:   

ACKU



Hasht e Subh

کرد وریسم  وزیر مالیه یونان وام دهندگان را متهم به تر

آغاز عملیات مهم ارتش سوریه و حزب اهلل برای تصرف شهر زبدانی 

ژینسکی خواستار توافق اتومی با ایران شد بر

درخواست ملی گراهای اوکراین برای آغاز 
جنگ تمام عیار با شورشیان

اين  ماليه  وزير  يونان،  در  همه پرسی  برگزاری  از  پيش  روز  يک 
کشور وام دهندگان به دولت يونان را به دليل شرايطی که برای ادامه 

کمک های خود گذاشته اند به »تروريسم« متهم کرد.
روزنامه  با  گفتگو  در  واروفاکيس،  يانيس  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
رفراندوم  اين  در  »آری«  رای  دنبال  به  آنها  گفته  ال موندو  اسپانيايی 

هستند تا بتوانند يونانی ها را تحقير کنند.
با  آيا  که  می شود  سوال  يونان  مردم  از  يکشنبه،  امروز  رفراندوم  در 
کشور  اين  به  مالی  کمک  برنامه  تمديد  برای  وام دهندگان  شرايط 

موافق هستند يا نه.
اين  در  اقتصادی  رياضت  برنامه  ادامه  خواهان  يونان  به  وام دهندگان 
کشور هستند اما دولت فعلی می گويد اين سخت گيری ها بايد متوقف 

شود.
وزير ماليه يونان با تاکيد بر اين که در صورت رای آری مردم از سمت 
خود کناره گيری خواهد کرد، هشدار داد که چنين رايی باعث »تهديد 

دموکراسی« خواهد شد.
آقای واروفاکيس گفت فارغ از نتيجه همه پرسی، بانک های اين کشور 

به گزارش تلويزيون وابسته به گروه حزب اهلل، ارتش سوريه به همراه 
کنترول  در  که  زبدانی  شهر  به  را  مهمی  حمله  گروه  اين  نيروهای 

مخالفان دولت بشار اسد است، آغاز کرده اند.
براساس اين گزارش، تجهيزات سنگين نظامی برای تصرف اين شهر 
لبنان  با  به اين منطقه که در غرب پايتخت سوريه و در نزديکی مرز 

واقع شده، ارسال شده است.
ارتش سوريه مدت های زيادی است که در تالش است تا شهر زبدانی 

را از کنترول پيکارجويان خارج کند.
اين شهر به بزرگراه بيروت-دمشق که دو کشور لبنان و سوريه را به 

کابينه  اعضای  از  برژينسکی،  زبيگنيو 
پيشين  رييس جمهور  کارتر،  جيمی 
در  جاری  مسايل  به  اشاره  با  امريکا، 
ايران  با  اتومی  خاورميانه خواستار توافق 

شده است.
برژينسکی  آقای  بی بی سی،  گزارش  به 
در توييتر خود نوشته است: »در حالی که 
می شود،  پرآشوب تر  روز  هر  خاورميانه 
بيشتر  را  ثبات  که  است  اين  عاقالنه تر 
کنيم نه کم تر. توافق با ايران بهتر از عدم 

توافق است.«
زبيگنيو برژينسکی، در زمان انقالب دلو 
1357 ايران مشاور امنيت ملی امريکا بود. 
او پس از هيالری کلينتون وزير خارجه 
امريکا در دولت اول بارک اوباما، دومين 
مقام ارشد پيشين اين کشور است که طی 
توافق  انجام  24 ساعت گذشته خواستار 

اتومی با ايران می شود.
از  پس  برژينسکی  آقای  توييتری  پيام 
انتشار پيام ويديويی محمدجواد ظريف، 
گرفته  صورت  ايران  خارجه  امور  وزير 
پيشنهاد  به  به نظر می رسد که واکنش  و 

آقای ظريف باشد.
وزير خارجه ايران در پيام خود خواستار 
هدف  با  اتومی  پرونده  حل و فصل 
رسيدگی به مسايل مهم تر از جمله بحران 

خاورميانه شده بود.
طريق  از  که  پيام  اين  در  ظريف  آقای 

حدود ده هزار نفر از نيروهای ملی گرای 
و  اوکراين  دولت  طرفدار  افراطی 
پايتخت  کيف،  مرکز  در  آنها  هواداران 

اين کشور راهپيمايی کردند.
بودند  نقاب پوش  که  آن ها  از  بسياری 
تايرهای موتر را آتش زدند و برخی هم 
حمل  را  نژادی  برتری  سفيد  پرچم های 

می کردند.
آنها از دولت خواستند به توافق آتش بس 
مينسک پايان دهد و با شورشيان طرفدار 
تمام  جنگ  کشور  اين  شرق  در  روسيه 

عيار اعالم کند.
روسيه  دولت  می گويند  تظاهرکنندگان 
نظامی  تجهيزات  و  نيرو  اوکراين  به 
می فرستد. روسيه همواره اين ادعا را رد 

کرده است.
واحدهای  از  تظاهرکنندگان  از  بسياری 
لباس  و  بودند  دولت  طرفدار  داوطلب 

نظامی به تن داشتند.
نيروهای  با  جنگ  از  که  گفتند  آنها 

روز سه شنبه کار خود را از سر خواهند گرفت.
شب شنبه طرفداران رای آری و نه، هر دو راهپيمايی های بزرگی در 

يونان برگزار کردند.
راهپيمايی مخالفان، گفت  يونان، در  آلکسيس سيپراس، نخست وزير 
باز  آنها  با  مذاکره  برای  را  او  دست  وام دهندگان  شرايط  کردن  رد 

خواهد گذاشت.
اين  خروج  معنای  به  رفراندوم  در  منفی  رای  می گويند  او  مخالفان 
کشور از منطقه اقتصادی يورو و پيامدهای اقتصادی ناگوار برای اين 

کشور خواهد بود.
مهلت برنامه فعلی کمک مالی به يونان روز سه شنبه 7 جوالی به پايان 

می رسد.
پنج شنبه در گزارشی اعالم کرد که حتا  بين المللی پول روز  صندوق 
 50 به  اقتصادی  ثبات  برای  يونان  کنونی،  مالی  ادامه کمک  فرض  با 

ميليارد يوروی ديگر نياز دارد.
بعضی رهبران اروپايی گفته اند که رای نه در همه پرسی يونان ممکن 
است به خروج اين کشور از حوزه يورو و حتا اتحاديه اروپا منجر شود.

هم مرتبط می کند، نزديک است.
گفته شده تصرف اين شهر استراتژيک برای دولت بشار اسد اهميت 

زيادی دارد.
زبدانی يکی از بزرگ ترين شهرهای منطقه کوهستانی قلمون سوريه 
است. اين شهر همچنين يکی از آخرين پايگاه های شورشيان در منطقه 

مرزی با لبنان بشمار می رود.
گروه حزب اهلل که به همراه ارتش سوريه عليه نيروهای اسالمگرا در 
جنگ هستند، در ماه های اخير حمالت شان را به ارتفاعات قلمون در 

منطقه مرزی لبنان-سوريه معطوف کرده اند.

برای  فوری  تهديد  شد،  منتشر  يوتيوب 
جهان را به طور تلويحی گسترش مناطق 
اسالمی  دولت  پيکارجويان  نفوذ  تحت 
)داعش( دانسته و گفته بود »امروز تهديد 
مشترک ما رشد سريع افراط گرايی خشن 
و بربريت افسارگسيخته است... تهديدی 
قالب  در  هستيم  رو  به  رو  آن  با  ما  که 
مردانی نقاب دار نمود يافته است که مهد 

تمدن را هدف گرفته اند.«
اميدواری  ابراز  با  ايران  خارجه  وزير 
درباره حصول توافق جامع اتومی، گفته 
بود »اميدوارم همتايان من نيز توجه خود 
را به اين موضوع متمرکز نموده و منابع 
تهديد حياتی  اين  با  مقابله  برای  را  خود 

)داعش( متمرکز کنند.«
ذکر  بدون  امريکا  دولتی  مقام  يک 
نشان  واکنش  ويديويی  پيام  اين  به  نام 
به  داعش  کردن  توصيف  ضمن  و  داده 
عنوان "دشمن مشترک"، گفته است که 
مذاکرات جاری ميان دو کشور در قالب 
گروه 1+5 فقط بر موضوع حل و فصل 

پرونده اتومی متمرکز است.
مذاکرات اتومی ديروز در وين، با ديدار 
انرژی  رييس سازمان  اکبر صالحی  علی 
اتومی ايران و ارنست مونيز وزير انرژی 
وزارت  معاونان  و  سو  يک  از  امريکا 
از سرگرفته شده  امريکا  ايران و  خارجه 

است.

تمام  پايان  خواستار  و  برگشته اند  روسی 
روابط ديپلوماتيک با روسيه شدند.

آپريل  ماه  در  اوکراين  بحران  آغاز  از 
2014 بيش از ۶400 نفر در درگيری های 
بحران  شده اند.  کشته  کشور  اين  شرق 
پس از آن آغاز شد که شورشيان طرفدار 
روسيه بخش های بزرگی از مناطق شرق 
در  اقدام  اين  کردند.  اشغال  را  اوکراين 
پی الحاق شبه جزيره کريمه اوکراين به 

روسيه صورت گرفت.
ناتو  و  غربی  رهبران  اوکراين،  دولت 
وجود  روشنی  شواهد  می گويند  همگی 
سالح های  ارسال  با  روسيه  که  دارد 
سنگين و اعزام سرباز در مناطق دونتسک 
و لوهانسک از شورشيان حمايت می کند.

مسکو اين ادعا را رد کرده و اصرار دارد 
که همقطاران روس شورشيان،  داوطلبانه 

به آن کشور رفته اند.
درگيری بين نيروهای دولتی اوکراين و 

شورشيان اخيرا تشديد شده است.

8صبح را در فیسبوک بخوانید
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Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91090883: 

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, delivery and 
installation of furniture 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, 
delivery and installation of furniture such as meeting table, office desk, office chair, cupboard, couch 
and etc. to governmental departments in Takhar, Badakhshan and some districts of Badakhshan. 

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 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
فرنیچر از قبیل میز جلسه،میز دفتر،چوکی  ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

شرایط با توجه با  در ادارات دولتی در والیات تخار ،بدخشان و بعضی ولسوالی های بدخشاندفتر،الماری،کوچ و غیره 
 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 الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

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