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کم برخورد دوگانه محا
و دادستانی دایکندی با زنان

انحصار صالحیت ها
در میز رییس جمهور
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انزوای افغانستان
در قضیه هسته ای ایران 

»خراساِن« بی رهبر 

کشته شد حافظ سعید 
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امضای چند قرارداد به منظور ارایه خدمات 
کاریابی توسط وزارت معارف آموزشی و 

کتر عبداهلل در هلمند: دا

تنها با اتکا به نیروهای امنیتی، تامین امنیت
امکان ندارد

برنامه  طریق  از  که  حاضر  دادهای 
و  افغانستان  کاری  نیروی  توسعه 
کمک مالی اداره انکشاف بین  به 
المللی ایاالت متحده امریکا تمویل 
ارزش  با  نهایت  گام  می گردد، یک 
در بهبود وضعیت زندگی اجتماعی 

و اقتصادی جوانان می باشد.«
»برنامه  است:  افزوده  همچنین  وی 
افغانستان،  کاری  نیروی  توسعه 
مشکل  دو  به  و  بوده  ساله  چهار 
و  بیکاری  از  عبارت  که  اساسی 
مسلکی  و  ماهر  کاری  نیروی  کمبود 
هم  و  می کند  رسیدگی  می باشد 
رشد  برای  را  کلیدی  فرصت های 

تجاری پدید می آورد.«
والیات  در  برنامه  این  است  قرار 
جالل  مزارشریف،  هرات،  کابل، 
راه اندازی  کندز  و  کندهار  آباد، 

شود.

ناامنی،  جمله  از  زیادی  مشکالت 
آموزش  بی کاری،  اداری،  فساد 
نیز  برق  نبود  و  جوانان  پرورش  و 
که  کرد  کید  تا او  است.  مواجه 
مشکالت  این  رفع  برای  حکومت 
عبداهلل  آقای  کرد.  خواهد  تالش 
باید  مقام  و  مسوول  »هر  گفت: 
بادار  ما  باشند.  مردم  خدمتگار 
نه  و  هستم  بادار  من  نه  نیستیم، 
است.  کشور  این  در  باداری  دیگر 
که  بسازیم  ثابت  عمل  در  باید  ما 

خدمتگار هستیم.«
کتر عبداهلل چند روز پیش نیز به  دا
والیات  به  اوضاع  ارزیابی  منظور 
آقای  بود.  کرده  سفر  کشور  شمالی 
که برخی از وزیران  عبداهلل می گوید 
خواهند  والیت  به  سفرهایی  نیز 

داشت.

معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
چند قراردادی را به منظور توسعه و 
کار  تقویت مهارت های فنی نیروی 
با نمایندگان یازده شرکت  کشور  در 

کرد. خدمات مشورتی امضا 
 20 شنبه،  روز  که  قراردادها  این 
و  معارف  وزارت  میان  سرطان، 
خدمات  شرکت های  نمایندگان 
براساس  رسیدند،  امضا  به  مشورتی 
آن نزدیک به پنج هزار تن از جوانان 
قرار  مسلکی  آموزش های  تحت 

گرفت. خواهند 
یاد  برای  جوانان  آموزش  برنامه 
انکشاف  اداره  توسط  حرفه  گرفتن 
امریکا  متحده  ایاالت  بین المللی 

تمویل می شود.
که توسط وزارت  براساس اعالمیه ای 
معارف منتشر شده، اسداهلل حنیف 
»قرار  گفت:  معارف  وزیر  بلخی 

عبداهلل  کتر  دا کابل:  8صبح، 
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل، 
شنبه  روز  صبح  که  ملی  وحدت 
والیت  به  اوضاع  ارزیابی  منظور  به 
از  جمعی  در  بود،  رفته  هلمند 
این  سفیدان  ریش   و  مسووالن 
کردن به  با اتکا  گفت: تنها  والیت 
در  امنیت  تامین  امنیتی،  نیروهای 

کشور امکان پذیر نیست.
توصیف  پیچیده  با  عبداهلل  آقای 
افزود  افغانستان،  وضعیت  کردن 
نیاز به حمایت  امنیتی  نیروهای  که 
در  باید  مردم  و  دارند  مردم  جدی 
با  کشور  در  امنیت  تامین  راستای 

این نیروها همکاری نمایند. 
با  گفت  همچنین  اجرایی  رییس 
این که در والیت هلمند فرصت های 
زیادی وجود دارد، اما این والیت با 

درخواست غنی از پوتین برای کمک نظامی 
و  افغانستان  میان  اقتصادی  همکاری های  راه های  که  می گوید  کشور  رییس جمهور 
کشورهای  دیگر  و  روسیه  طریق  از  افغانستان  تجارت  درصد  ده  و  شده  هموار  روسیه 
توافقات  عقد  خواهان  »ما  می افزاید:  غنی  آقای  می گیرد.  صورت  میانه  آسیای 
میان مدت و درازمدت به منظور توسعه روابط تجارتی با روسیه هستیم. ما می خواهیم 
که  کنند و ما حاضر هستیم  سرمایه گذاران روسی خود را در افغانستان مصون احساس 

در این قسمت اقداماتی را نیز انجام دهیم.«
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گاهی تبلیغاتی آ
برای بازسازی و نوسازی دفتر

افغانستان  در  ساختمانی  شرکت های  اطالع  به  حرکت  موسسه 
خ دهی )RFQ( را جهت بازسازی  که ما درخواست برای نر می رساند 
صنایع  و  تجارت  وزارت  مرکزی  ثبت  عمومی  ریاست  دفتر  نوسازی  و 
قابل  ذیل  وبسایت های  طریق  از  که  نموده ایم  اعالن  افغانستان 

دسترس می باشد. 

 http://www.jobs.af/rfq-detail/983  .1
http://www.harakat.af/rfp.html  .2

از ظهر تعین  تاریخ 14 جوالی، ساعت 10:00 قبل  به  از ساحه  ارزیابی 
ک در این مناقصه می باشد. گردیده و پیش شرط الزمی برای اشترا

از ظهر، 26 جوالی  بعد   03:00 خ ها ساعت  نر ارسال  برای  تاریخ ختم 
می باشد. )این مهلت تمدید نمی گردد(

تشکر،
بخش تدارکات  موسسه حرکت

+93 )0( 752 044 000

حسیب صدیقی، سخنگوی 
امنیت ملی در گفتگو با 8صبح، 

از بین رفتن حافظ سعید و 
وه داعش  سایر رهبران گر
در افغانستان را یک ضربه 

جبران ناپذیر بر پیکر داعش 
در افغانستان می خواند. 

او می گوید: »با هدف قرار 
ی داعش و از بین  دادن رهبر
رفتن حافظ سعید، شاهداهلل 

وه  شاهد و گل زمان، گر
وریستی داعش یک ضربه  تر

جبران ناپذیر را متحمل شد 
و این باعث مختل شدن 

وه داعش در  فعالیت های گر
افغانستان خواهد شد.«

ACKU



زنگ اول


قتل سران جنگجویان خالفتی در والیت ننگرهار، ضربه 
سلفی مسلک  جنگجویان  است.  گروه  این  به  سختی 
وفادار به ابوبکر البغدادی، از مدتی به این سو در والیت 
ننگرها جابه جا شده اند و بخش هایی از این والیت را به 
هواداران  که  جنگجویان  این  درآروده اند.  خود  اشغال 
هم  پاکستان  اجنسی  اورکزی  در  دارند،  هم  محلی 
فعالیت داشتند. در چند ماه اخیر هیچ توجهی به حضور 
این جنگجویان در ننگرهار نمی شد، اما حمالت هدفمند 
هواپیما های بدون خلبان در روزهای اخیر که از سران 
می دهد  نشان  است،  گرفته  قربانی  خالفتی  جنگجویان 
که امریکا و ناتو خطر این جنگجویان را جدی گرفته اند. 
خلبان،  بدون  هواپیما های  با  صرف  که  است  روشن 
به  وفا دار  بی رحم  جنگجویان  حضور  شر  از  منطقه 
عملیات های  تا  است  الزم  نمی شود.  پاک  البغدادی 
تصفیه ای زمینی در آن مناطق اجرا شود. عملیات های 
و سیاسی  اجتماعی  کامل  پشتیبانی  با  باید  هم  زمینی 
در آن منطقه همراه باشد. باید اعضای شورای والیتی 
و  ملی  شورای  در  والیت  این  نمایندگان  ننگرهار، 
پشتوانه  دیار،  آن  به  مربوط  سیاسی  شخصیت های 
الزم اجتماعی برای عملیات نظامی علیه داعش در آن 

والیت فراهم کنند. 
ننگرهار  با حضور داعش در  مبارزه جدی  اکنون  اگر 
صورت نگیرد، فردا بسیار دیر خواهد بود. باید از همین 
حاال زمینه های ظهور این گروه در ننگرهار، ریشه یابی 
تدابیر جدی سنجیده شود.  با آن  مقابله  برای  شود و 
اگر حضور جنگجویان داعش در ننگرهار نا دیده گرفته 
همجوار  والیت های  به  تهدید  این  زود،  یا  دیر  شود، 
خارج  کنترول  از  و  می کند  سرایت  جالل آباد  شهر  و 
می شود. جنگجویان داعش سعی می کنند از طریق ایجاد 
یک مجرا، از والیات شرقی به والیت های شمال شرقی 
راه یابند و از آن طریق جنگ را به آسیای میانه ببرند. 
البغدادی  ابوبکر  تروریستی  گروه  برنامه  این  از  همه 
آگاهی دارند.آنان می خواهند تمدن معاصر را از شاخ 
افریقا گرفته تا آسیای میانه و جنوب آسیای درگیر جنگ 
فعالیت های  هم  غربی  کشورهای  داخل  در  و  بسازند 
آنان  استراتژیک  هدف  کنند.  سازمان دهی  تروریستی 
ضایع کردن منابع و امکانات کشورهای مختلف جهان 
است.  خود شان  وحشت  و  ترور  امپراتوری  بسط  و 

بنابراین باید همه کشورها علیه این تهدید بایستند. 
کشورهای آسیای میانه، چین، روسیه و ایران باید با 
برداشته  میان  از  داعش  تهدید  تا  کنند  همکاری  کابل 
ضدتروریستی  منابع  و  ظرفیت ها  کشورها  این  شود. 
افغانستان  اختیار  در  را  آن  دارند که می توانند  زیادی 
راه اندازی  با  هم  افغانستان  غربی  متحدان  دهند.  قرار 
حمالت هدفمند هواپیما های بدون سرنشین نشان دادند 
که در مبارزه با گروه داعش در ننگرهار جدی هستند. 
برخی از کشورها اما به جای حمایت از دولت مرکزی 
افغانستان برای مقابله با داعش، دست به دامن برخی 

از گروه های بنیاد گرای دیگر شده اند. 
و  کنند  نظر  تجدید  در سیاست شان  باید  کشورها  این 
ملی  نهاد های  و  افغانستان  دولت  تقویت  با  که  بدانند 
داعش  سربازگیری  و  بحران  زمینه های  تمامی  آن، 
و  اگر کشورهای جهان  بین می رود.  از  افغانستان  در 
کشورهای منطقه برای مقابله با داعش، دست همکاری 
به  تا  نیست  قادر  گروه  این  کنند،  دراز  افغانستان  به 
موجودیتش در افغانستان ادامه دهد. زمینه های فرهنگی 
از تفکر داعشی استقبال  افغانستان هم  و اجتماعی در 
نمی کند. کافی است که کشورهای جهان و کشورهای 
دراز  کابل  سوی  به  یاری  دست  و  کنند  اراده  منطقه 
در  داعش  تروریستی  گروه  درونی  ظرفیت های  کنند. 
افغانستان به اندازه ای نیست که بتواند در برابر فشارها 
باید خطر گروه تروریستی  پاکستان هم  بیاورد.  دوام 
طالبان  تحریک  بدنه  تمام  اگر  بگیرد،  جدی  را  داعش 
متوجه  را  جدی  تهدید  شود،  داعش  جذب  پاکستان 
اسالم آباد می سازد. پاکستان باید مانع حلقاتی شود که 
با استفاده از قلمرو آن کشور، به جنگجویان داعش در 

ننگرهار کمک می کنند.

تنهاحمالتهواپیماهای
بدونسرنشینکافینیست
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۸صبح، کابل: امنیت ملی افغانستان از کشته 
شدن حافظ سعید، رهبر گروه داعش، خبر داد. 
حافظ سعید که رهبر والیت خراساِن )افغانستان 
و پاکستان( گروه داعش بود، جمعه شب در اثر 
ننگرهار کشته  در والیت شرقی  هوایی  حمله 

شد.
ملی  امنیت  ریاست  اطالعات  اساس  به 
از  به سی تن  این حمله نزدیک  افغانستان، در 

اعضای گروه داعش کشته شده اند. 
حافظ سعید از منطقه مموزی اورکزی اجنسی 
بود و تسلط کامل به زبان عربی داشت. سعید 
گروه  رهبر  ابوبکرالبغدادی،  با  نزدیکی  رابطه 
تحریک  از  دلیل  همین  به  و  داشت  داعش 
کرد.  بیعت  داعش  به  و  برید  پاکستان  طالبان 
از  سعید  حافظ  داعش،   به  او  پیوستن  از  پیش 
پاکستانی  طالبان  تحریک  مشهور  فرماندهان 

بود. 
پیش از این، ریاست امنیت ملی از کشته شدن 
فرماندهان  از  تن  دو  جهادیار،  و  گل زمان 
بود.  داده  خبر  افغانستان  شرق  در  داعش 
گل زمان عضو گروه رهبری داعش در والیت 
به  را  او  معاونت  هم  جهادیار  و  بود  خراسان 
عهده داشت و گل زمان را در طراحی جنگ 

دستیاری می کرد.
گروه  اعضای  از  دیگر  یکی  شاهد،  شاهداهلل 
داعش نیز هفته پیش کشته شد، اما خبر کشته 
شدن او سه روز بعد به رسانه ها رسید. شاهداهلل 
یک  در  همزمان  جهادیار  و  گل زمان  شاهد، 
از  دیگر  تن  چهل  از  بیش  با  هوایی  حمله 
اعضای گروه داعش در والیت شرقی ننگرهار 

کشته شدند.
ریاست امنیت ملی چندماه پیش از کشته شدن 
خبر  نیز  خادم  عبدالرووف  مال  و  حق یار  مال 
نخستین  از  خادم  عبدالرووف  مال  بود.  داده 
کسانی بود که هسته نخستین حرکت داعش را 
با کشته  در والیت جنوبی هلمند تشکیل داد. 
شدن عبدالرووف خادم، فعالیت های داعش در 

والیت جنوبی هلمند برهم خورد. 
در  ملی  امنیت  سخنگوی  صدیقی،  حسیب 
و  سعید  حافظ  رفتن  بین  از  با 8صبح،  گفتگو 
سایر رهبران گروه داعش در افغانستان را یک 
ضربه جبران ناپذیر بر پیکر داعش در افغانستان 
دادن  قرار  هدف  »با  می گوید:  او  می خواند. 
سعید،  حافظ  رفتن  بین  از  و  داعش  رهبری 
تروریستی  گروه  گل زمان،  و  شاهد  شاهداهلل 
داعش یک ضربه جبران ناپذیر را متحمل شد و 
این باعث مختل شدن فعالیت های گروه داعش 

در افغانستان خواهد شد.«
به قول منابعی در ریاست امنیت ملی، با کشته 
رهبری  نفری  شش  گروه  سعید،  حافظ  شدن 
از اعضای  تن  داعش در والیت خراسان، سه 
از  را  گروه  این  رهبر  شمول  به  خود  برجسته 
دست داد. در کنار حافظ سعید، شاهداهلل شاهد 
و گل زمان نیز از اعضای گروه رهبری داعش 

خوانده می شدند.

»خراساِن«بیرهبر

حافظسعیدکشتهشد
بیش از صد شورشی کشته و زخمی شدند

انهدام یک پوسته امنیتی در بغالن در نتیجه حمالت شورشیان

واردات گوشت و تخم مرغ از ایران ممنوع  شد

امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
یک  جریان  در  امنیتی  نیروهای 
شبانه روز گذشته، بیش از صد تن 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان  از 

کشته، زخمی و بازداشت شده اند.
این  داخله،  امور  وزارت  گفته  به 
عملیات ها که به منظور سرکوب و 
نابودی دشمنان مردم در مربوطات 
تخار،  سمنگان،  والیت های 
ارزگان،  کاپیسا، کندهار،  فاریاب، 
غزنی  پکتیا،  لوگر،  میدان وردک، 
در  بود،  شده  راه اندازی  هلمند  و 
 ۴۶ کشته،  شورشیان  از  تن   ۶۳ آن 
تن  هشت  همچنین  و  زخمی  تن 

امنیتی  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
در  امنیتی  پوسته  می گویند که یک 
نزدیکی شهر پلخمری مرکز والیت 
شورشیان  شلیک  نتیجه  در  بغالن، 
و  شده  منهم  دولت  مخالف  مسلح 
نیروهای امنیتی از این پوسته به مکان 

دیگری نقل مکان داده اند.
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
یک  در  شنبه  روز  داخله،  امور 
با سخنگوی  نشست خبری مشترک 

کابل  در  زراعت  وزارت  مقام های 
هرات  در والیت  محلی  مقام های  و 
شیوع  دلیل  به  که  کرده اند  اعالم 
واردات  ایران  آنفوالنزای مرغی در 
از  زنده  مرغ  و  تخم مرغ  گوشت، 
ممنوع  بعدی  اطالع  تا  را  ایران 

کرده اند.
فنی  معاون  حیدری،  امان الدین 
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
قبل  چندی  که  گفت  بی بی سی  به 
کشاورزی  و  خوراکی  سازمان 
دولت  به  را  گزارشی  ملل  سازمان 
آنفوالنزای  شیوع  بر  مبنی  افغانستان 

مرغی در ایران گزارش داده بود.
جلوگیری  منظور  به  که  گفت  او 
این  به  انسان ها  و  مرغ ها  ابتالی  از 

امنیتی  نیروهای  توسط  شان  دیگر 
بازداشت شده اند.

اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
به  تلفات  بیشترین  که  می افزاید 
در  مخالف دولت  مسلح  شورشیان 
هلمند  والیت  گرشک  ولسوالی 

وارد شده است.

پوسته  این  که  گفت  دفاع،  وزارت 
غوری  دنده  منطقه  در  که  امنیتی 
حمالت  نتیجه  در  داشت،  موقعیت 
وی  است.  شده  تخریب  راکتی 
مخالف  مسلح  شورشیان  گفت 
امنیتی  پوسته  چند  شنبه  شب  دولت 
قرار  حمله  مورد  منطقه  این  در  را 
در  که  گفت  صدیقی  آقای  دادند. 
حمله شورشیان به پوسته های امنیتی، 
دو شورشی بازداشت و چهار سرباز 

بیماری، وزارت زراعت به نهادهای 
اطالع  تا  که  داده  مکتوب  مربوط 
ثانوی گوشت، تخم مرغ و مرغ زنده 

را از ایران وارد نکند.
زراعت  وزارت  دیگر  مقام  یک 
گزارش های  براساس  که  گفته  نیز 
کشاورزی  و  خوراکه  سازمان  اولیه 
آنفوالنزای  این  نوع  ملل،  سازمان 
»ایچ1 ان5« ذکر شده که ویروس آن 

از مرغ به انسان منتقل می شود.
مقام های محلی در هرات می گویند، 
واردات  شدن  ممنوع  مورد  در 
زنده  مرغ  و  مرغ  تخم  گوشت، 
کرده  دریافت  کابل  از  را  مکتوبی 

است.
والی  سخنگوی  حیات،  احسان اهلل 

جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  افزار 
داخله  وزارت  است.  افتاده  کشور 
می گوید هم اکنون نیز عملیات های 
وجود  از  مناطق  پاک سازی 
شورشیان در برخی از والیات ادامه 

دارد.

پولیس زخمی شده اند.
سخنگوی وزارت امور داخله افزود 
که نیروی کمکی به محل اعزام شده 

است.
پردلی  عبدالجبار  همین حال،  در 
روزنامه  به  بغالن  پولیس  فرمانده 
8صبح گفت که این پوسته در منطقه 
چهار  در  و  داشت  قرار  وردکی ها 
مخالف  مسلح  شورشیان  آن  سمت 
پردلی  آقای  داشتند.  حضور  دولت 
می افزاید که نیروهای امنیتی از محل 
عقب نشینی نکرده اند و تنها سربازان 
پولیس از پوسته ای تخریب شده، در 

جای دیگری نقل مکان کرده اند.
امنیتی  اوضاع  بغالن  پولیس  فرمانده 
و  خواند  آرام  را  والیت  این  در 
نظر دارند  امنیتی در  نیروهای  گفت 
تا در یک فرصت مناسب عملیاتی را 
علیه شورشیان مسلح مخالف دولت 

راه اندازی نمایند.

به  تصمیم  این  که  گفت  هرات 
یکی  در  بیماری  نوعی  شیوع  علت 
از شهرهای ایران، از سوی مقام های 

دولتی گرفته شده است.
به گفته آقای حیات، توقف واردات 
از  زنده  مرغ  و  مرغ  تخم  گوشت، 
رفع  با  است  ممکن  و  موقتی  ایران 

نگرانی ها، دوباره آزاد شود.
تن  هزار   ۴۲ بیش  ساالنه  افغانستان 
از خارج وارد می کند  گوشت مرغ 
و  ایران  کشورهای  از  آن  بیشتر  که 
پاکستان است. گوشت مرغ برازیلی 
یافت  وفور  به  کشور  بازار  در  نیز 

می شود.

ACKU
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و  بهتر  تطبیق  »برای  گفت:  هم چنان  ضمیر  اسدهلل 
در  هماهنگی  کمیته  کمک ها،  این  ارایه  در  شفافیت 
این  توزیع  امروز  از  و  شده  ایجاد  وزارت خانه ها  سطح 

درخواست غنی از پوتین
برای کمک نظامی 

بر اساس  که  می گوید  آبیاری  و  مالداری  زراعت،  وزارت 
در  نیازمندان  از  حمایت  به منظور  و  رییس جمهور  فرمان 
ماه رمضان، برای حدود 350هزار خانواده بیش از 34هزار 
کشور  سراسر  در  افغانی  میلیون   345 ارزش  به  گندم  تن 

توزیع می گردد.
روز  آبیاری ،  و  مالداری  زراعت،  وزیر  ضمیر،  اسداهلل 
گفت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  سرطان   20 شنبه 
داخلی  بی جا شدگان  برنامه ،  این  مستفیدشوندگان 
معلمین  جاری،  سال  در  برگشته  مهاجرین  کابل ،  در 
بی بضاعت، معیوبین، معلولین، مامورین بست های 7 و 
کابل، آسیب دیدگان  کارگران شهرداری  8 ادارات دولتی، 
و  حج  وزارت  بی بضاعت  کارمندان  طبیعی،  حوادث 

اوقاف و بیوه زنان سر پرست خانواده می باشند. 
شکل  دو  به  کمک ها  این  گفت  هم چنین  زراعت  وزیر 
نقدی و غیر نقدی در اختیار خانواده های نیازمند در تمام 

گرفت. کشور قرار خواهد  والیت های 
گندم، 19 هزار تن  که از 34 هزار تن  گفت  اسد اهلل ضمیر 
گندم در  کیلو  آن به صورت غیر نقدی و به هر خانواده 100 

حاشیه  در  افغانستان،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
پانزدهمین اجالس سران سازمان  همکاری های شانگهای، 
به  تا  از والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه خواسته است 

کند. کمک نظامی  افغانستان 
که توسط دفتر ریاست جمهوری منتشر  براساس اعالمیه ای 
حاشیه  در  پوتین  والدیمیر  با  دیدار  در  غنی  آقای  شده، 
پانزدهمین اجالس سران سازمان  همکاری های شانگهای 
گفته است  که روز جمعه در شهر اوفای روسیه برگزار شد، 
با  مبارزه  بخش های  در  را  افغانستان  می تواند  روسیه  که 
نیروهای  تجهیز  و  آموزش  هم چنین  و  موادمخدر  تروریسم، 
جوانان  از  تن  دوصد  حاضر  حال  در  کند.  کمک  هوایی 

افغان در روسیه آموزش های نظامی فرا می گیرند.
در اعالمیه دفتر ریاست جمهوری در مورد این که افغانستان 
با  مبارزه  در  روسیه  نظامی  خواستار چگونه همکاری های 
کشور است، جزییاتی ارایه نشده  تروریسم و مواد مخدر در 
که این مساله نیازمند بحث های  اما والدیمیر پوتین می گوید 

کشور است. بیشتری میان مسووالن مربوطه دو 
کمک های نظامی اش  هرچند رییس جمهور روسیه در مورد 
به افغانستان پاسخ روشن ارایه نکرده، اما شی جین پینگ 
گفته است  اشرف غنی  با  در دیدارش  رییس جمهور چین 
کشورش حاضر است تا به افغانستان تجهیزات نظامی  که 

کند. کمک 
طی  که  می باشند  جهانی  مهم  قدرت  دو  روسیه  و  چین 
نزدیک به یک ونیم دهه مبارزه با تروریسم در افغانستان، 
در  مواردی  در  کشور  دو  این  نداشته اند.  مستقیمی  نقش 
کرده اند  کمک  تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان 
کشور  ولی نیروی نظامی برای مبارزه مستقیم با تروریسم در 

نداشته اند.
گزارش دفتر ریاست جمهوری، آقای غنی در دیدار  براساس 
افغانستان تالش دارد  که  گفته است  با همتای چینی اش 
کشور به چین سرایت نکند. رییس جمهور  تا ناامنی از این 
از  ناامنی   سرایت  از  جلوگیری  برای  که  می  گوید  غنی 
افغانستان  به  کشور  آن  دولت  باید  چین،  به  افغانستان 
که تهدیدهای جدید متوجه  کرده  کید  کند. وی تا کمک 
کشورهای منطقه است. آقای غنی در  چین، روسیه و تمام 
گفته است: »ما باید در زمینه  دیدارش با شی جین پینگ 
که در منطقه با هم  گروه هاي تروریستی  مبارزه با تروریسم و 

مرتبط هستند، تشریک مساعی نماییم.«
تا  خواسته  چینی اش  همتای  از  افغانستان  جمهور  رییس 
و  تشخیص  میکانیزم  و  کرده  ترغیب  را  منطقه  کشورهای 
کنند و از طریق این میکانیزم رابطه  تثبیت تهدیدها را ایجاد 

گندم هستند،  که دارای سیلو و ذخیره گاه  کابل و 9 والیتی 
توزیع می گردد. برای نیازمندان دیگر والیات پول معادل 

آن پرداخت می شود.

که  کرد  کید  تا هم چنان  وی  است.«  شده  آغاز  کمک 
این  اختیار  در  دولتی  ادارات  از  نیازمند  افراد  فهرست 
کار  فهرست  همین  بر اساس  و  است  گرفته  قرار  وزارت 

گرفت.  کمک صورت خواهد  توزیع این 
معلمین  برای  بیشتر،  شفافیت  برای  می گوید  وزارت  این 
به شماره حساب  دارند،  بانکی  که حساب  مامورینی  و 

کمک ها واریز می گردد.  آن ها این 
و  کار  وزارت معارف،  کمیته،  این  در  افزود  زراعت  وزیر 
ک  اشترا طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  اجتماعی،  امور 

دارند. 
والی ها،  والیت ها،  سطح  در  که  می گوید  زراعت  وزارت 
اداره  معارف،  ریاست  والیتی،  شورای  زراعت،  روسای 
امنیت ملی و اداره مبارزه با حوادث طبیعی برای نظارت 

از این برنامه حضور داشته و آن را تطبیق می کنند.
براساس تخمین این وزارت در هر والیت از دو تا نه هزار 

کمک بهره مند می گردند. خانواده از این 
در  گندم  موجودی  تمام  وزارت  این  گفته های  براساس 
 34686 کشور  در  گندم  بزرگ  انبارهای  و  سیلوها  تمام 

هزار تن می باشد.
کشور  گندم از سیلو ها و ذخیره گاه های  با توزیع این مقدار 
کز  گندم در این مرا به نیازمندان، تقریبا تمام انباشت های 
به صفر می رسد، اما وزارت زراعت و مالداری به برداشت 
کشاورزان افغان، خوش بین  گندم از  همین مقدار حاصل 
که می توان تقریبا همین مقدار محصول  است و می گوید 
گندم به دست آورد و سیلوها و  گندم را در فصل برداشت 

گندم انباشت. ذخیره گاه های بزرگ را دوباره از 
سیلو  پلخمری  و  هرات  بلخ،  کابل،  در  حاضر  حال  در 
دایکندی،  بامیان،  در  و  دارد  وجود  گندم  ذخیره  برای 
ساخته  گندم  ذخیره  برای  انبارهایی  ارزگان  و  بادغیس 

شده  است. 

گروه های تروریستی مشخص شود. هم چنین وی  کشورها با 
تامین  در  بیشتر  همکاری  به خاطر  نیز  کستان  پا تا  خواسته 

امنیت و روند صلح در افغانستان ترغیب شود.
که چین از روند  در همین حال، شی جین پینگ می گوید 
این  تسریع  برای  و  کرده  افغان ها حمایت  رهبری  به  صلح 
ایاالت  و  چین  نمی کند.  دریغ  همکاری  هیچ گونه  از  روند 
گفتگوهای مستقیم صلح  دور  در نخستین  امریکا  متحده 
در  اخیرا  که  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  هیات  میان 

گرفت، به عنوان ناظر حضور داشتند. کستان صورت  پا
سازمان  سران  اجالس  پانزدهمین  در  اشرف غنی  هم چنین 
گروه های  که  کرده  کید  تا شانگهای  همکاری های 
کشورهای منطقه ساخته  تروریستی خطر مشترکی را متوجه 
باید  گروه ها،  این  فعالیت  و  نفوذ  از  جلوگیری  برای  و 

گرفته شود. برنامه های مشترکی روی دست 
که از افغانستان دو تصویر  گفت  آقای غنی در این نشست 
جنگ، تروریسم، بی ثباتی، موادمخدر و هم چنین مردمی 

ارایه  دارند،  باور  انتخابات  به  مصایب  این  وجود  با  که 
می شود.

رییس جمهور  ریاست جمهوری،  دفتر  گزارش  براساس 
که  گفته  کشورهای عضو شانگهای  کشور خطاب به سران 
تروریستانی در حال جنگ است  با دشمنان و  افغانستان 
کرده  کید  تا وی  می آیند.  افغانستان  به  کشورها  این  از  که 
که این تروریستان با استفاده از قلمرو افغانستان علیه دیگر 
به  افغان ها  غنی،  آقای  گفته   به  می کنند.  فعالیت  کشورها 
افغانستان  به  تروریستان شان  کشورهایی که  از  نمایندگی 
کشورهای  از  نشست  این  در  او  می کنند.  مبارزه  می آیند، 
کستان، روسیه، عربستان سعودی و شرق میانه نام  چین، پا
کشورها وارد افغانستان  که تروریستان از این  برده می گوید 

می شوند.
در  دیگر  مشکل  عنوان  به  موادمخدر  از  اشرف غنی 
پدیده  این  با  مبارزه  در  که  می  گوید  برده  نام  افغانستان 
که  کرده  کید  کشورهای منطقه مسوولیت دارند. وی تا تمام 

مبارزه با ترویسم و موادمخدر به یک راه حل منطقه ای نیاز 
دارد. رییس جمهور افغانستان می گوید: »از این که تهدیدها 
کنیم و مبارزه مشترک  کار  مشترک است، باید مشترکا با هم 
و  مشترک  تدابیر  و  اقدامات  اطالعات،  تشریک  شامل 
کی ها  که تروریستان  گردد  بالخره نظارت می باشد تا معلوم 
می کنند  تمویل  کسانی  چه  را  آنان  و  می آیند  کجا  از  اند، 
را  شما  و  ما  کشورهای  بی گناه  مردم  که  می سازند  قادر  و 

بکشند.«
گفته  نیز  روسیه  رییس جمهور  با  دیدارش  در  اشرف غنی 
در  تا  دارند  تالش  تروریستی  مختلف  گروه های  که  است 
کشورهای  امنیت  طریق  این  از  و  کنند  نفوذ  افغانستان 
برای  که  کرده  کید  تا وی  بیندازند.  مخاطره  به  را  منطقه 
بنیادی در عرصه های  به تغییرات  نیاز  تغییر این وضعیت 

اقتصادی و امنیتی در منطقه است.
میان  روابط  پوتین  والدیمیر  با  دیدارش  در  اشرف غنی 
می گوید  کرده  توصیف  »صمیمانه«  را  روسیه  و  افغانستان 
موادمخدر  و  تروریسم  مشترک  تهدید  با  کشور  دو  هر  که 
و  افغانستان  میان  روابط  که  افزوده  غنی  آقای  مواجه اند. 
کشور  دو  این  میان  تجارت  میزان  و  یافته  بهبود  نیز  روسیه 
برای  نیازمندی  بر  رییس جمهور غنی  یافته است.  افزایش 
افغانستان،  که  می گوید  کرده  کید  تا منطقه ای  اجماع 
روسیه، هند و چین در بخش های مبارزه با تروریسم و مواد 

مخدر با همدیگر باید همکاری جدی داشته باشند.
همکاری های  راه های  که  می گوید  کشور  رییس جمهور 
اقتصادی میان افغانستان و روسیه هموار شده و ده درصد 
کشورهای  دیگر  و  روسیه  طریق  از  افغانستان  تجارت 
»ما  می افزاید:  غنی  آقای  می گیرد.  صورت  میانه  آسیای 
منظور  به  درازمدت  و  میان مدت  توافقات  عقد  خواهان 
می خواهیم  ما  هستیم.  روسیه  با  تجارتی  روابط  توسعه 
سرمایه گذاران روسی خود را در افغانستان مصون احساس 
نیز  را  که در این قسمت اقداماتی  کنند و ما حاضر هستیم 

انجام دهیم.«
سروبی،  برق  بند  ساخت  در  پوتین  والدیمیر  هم چنین 
بدخشان،  والیت  در  انکشافی  برنامه های  راه اندازی 
کرده  احداث خط آهن و سرک در افغانستان اعالم آمادگی 

است.
نخست وزیران  نوازشریف  و  مودی  ناریندرا  با  اشرف غنی 
سران  اجالس  حاشیه  در  نیز  کستان  پا و  هند  کشورهای 
با  مشترک  مبارزه  روی  و  داشته  گفتگو  و  دیدار  شانگهای 
کرده  کید  تا همکاری های  گسترش  هم چنین  و  تروریسم 

است.

 ظفرشاه رویی

یم حسینی  مر

توزیع بیش از سی وچهارهزار تن گندم 
به نیازمندان
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می شود  ایجاد  خال هایی  حتما  کند.  مدیریت 
فساد  خالها،  این  از  استفاده  با  فرصت طلبان  و 
تمرکز  هم چنان  می کنند.  چاق  را  اداری  و  مالی 
کارآمد می سازد. به دلیل  صالحیت ها، نهاد ها را نا
پیچیده  اساسی  تصمیم گیری های  روند،  این 
امر  به  هم  کاتب  یک  مقرری  برای  و  می شود 

رییس جمهور احساس نیاز می شود. 
رییس جمهور  امضای  به  منوط  چیز  همه  وقتی 
خوانده  بازدهی  و  کارایی  فاتحه  دیگر  شود، 
رییس جمهور  صالحیت های  از  بخشی  می شود. 
رییس  هم چنان  شود.  گذار  وا او  معاونان  به  باید 
باید برخی  بالقوه است،  که نخست وزیر  اجرایی 
را  رییس جمهور  مسوولیت های  و  صالحیت ها  از 
تا  کنند  تالش  باید  رهبر  دو  هم چنان  کند.  احراز 
هرچه زودتر زمینه تعدیل قانون اساسی فراهم شود 

و سمت نخست وزیری به میان آید. 
رییس جمهور  که  است  به گونه ای  روال  حاال  اما 
را  مسوولیت ها  و  صالحیت ها  همه  می خواهد، 
جدی  نظارت  به  نیاز  آیسا  اداره  کند.  انحصار 
این  در  زیادی  پول های  که  تردید  بدون  داشت. 
گر بررسی دقیقی از  اداره حیف ومیل شده است. ا
زیادی  خال های  بگیرد،  صورت  آیسا  کارکرد های 
در آن یافت می شود. مثال این اداره به هیچ شرکت 
سرپا  تا  است  نکرده  کمک  ورشکستگی،  روبه 
که  پول هایی  که  نیست  روشن  هم چنان  بایستد. 
بازرگانی می گیرد،  از بابت صدور جواز  آیسا  اداره 
به  نیاز  موضوعات  این  می شود.  واریز  کجا  به 
که اداره آیسا  بررسی جدی داشت، اما ضرور نبود 
الزم  شود.  ریاست جمهوری  زیرمجموعه  مستقیما 
اداره در  این  از  برای نظارت  تا سازوکار دیگر  بود 

گرفته می شد.  نظر 
باقی  مستقل  باید  هم  ارضی  اصالحات  اداره 
از  غیر  دیگر  مرجع  یک  به  این که  یا  می ماند، 
اداره  از  حاال  می بود.  پاسخگو  ریاست جمهوری 
گرفته تا اصالحات ارضی و ریاست ارگان های  آیسا 
محل، همه زیرمجموعه ریاست جمهوری هستند. 
یک  اداری  کاتب  مقرری  بر  حتا  رییس جمهور 
قدرت،  تمرکز  شیوه  این  دارد.  نظارت  هم  والیت 
اداره های  نمی سازد.  کارا  را  اداره  هیچ وجه  به 
باید  کارا و موثر همه نامتمرکز است. رییس جمهور 
فراموش  را  خود  انتخاباتی  پیکارهای  وعده های 
متمرکز سازی  کند.  تالش  آن  تحقق  برای  و  نکند 
متعدد  برگزاری جلسه های  و  و صالحیت ها  اداره 
نا کارآیی نهاد ها  از این که به ضریب  در ارگ، غیر 
گر رییس جمهور  بیفزاید، مشکلی را حل نمی کند. ا
صالحیت ها  و  قدرت  متمرکزسازی  روند  به  غنی 
خلق  آینده  در  زیادی  مشکالت  ندهد،  پایان 

خواهد شد. 

کستان پیش  پا رهبری  به  پروسه صلح  که  گفته است  دفتر  این 
وجود،  این  با  می زند.  دامن  بیشتر  مشکالت  به  مسایل  حل  از 
و  نیافته  انعکاس  رسمی  طالبان  وبسایت  در  قطر،  دفتر  موضع 
این  تایید  و  رد  در  را  بیانیه ای  هنوز  تا  نیز  گروه  این  سخنگوی 
که  قرار نداده است ولی در تماسی  نشست در اختیار رسانه ها 
دفتر  دفتر داشته، موضع  این  با  نیویارک تایمز  امریکایی  روزنامه 

قطر رد نشست اسالم آباد بوده است.
موافقت  و  طالبان  رهبری  با حمایت  که  برد  یاد  از  نباید  را  این 
دولت های امریکا، قطر و افغانستان، دفتر قطر به منظور تماس با 
طالبان ایجاد شد. هم چنان پس از این که برخی از نشست های 
سیاسی، از جمله نشست ارومچی، به نمایندگی از طالبان عنوان 
گروه با صدور اعالمیه ای مسایل سیاسی خود را متعلق  شد، این 
کرده و نشست ارومچی را فارغ اعتبار در نزد  به دفتر قطر عنوان 

کرد.  رهبری طالبان عنوان 
کستان در اعالمیه رسمی   البته سخنگوی وزارت امور خارجه پا
با  نشست  این  در  طالبان  نمایندگان  که  گفت  کید  تا با  خود 
کرده بودند. ولی،  ک  گروه اشترا اختیار الزم از جانب رهبری این 
که  دفتر قطر ظاهرا با چنین چیزی موافق نیست. نباید از یاد برد 
با توجه به اهمیت دفتر قطر، موضع گیری منفی آن نشان می دهد 
گفتگو های  که هنوز در میان طالبان نظر واحدی نسبت به آغاز 
از  افغانستان وجود ندارد. شاید بخش هایی  با حکومت  صلح 
کرات اند و بخشی هایی از آن هنوز به  طالبان خواهان آغاز مذا

پیروزی خود در یک جنگ فرسایشی باور دارند.
در  هم  افغانستان  در  طالبان  غیر رسمی   سخنگویان  از  برخی 
که طالبان نمی خواهند  کرده اند  کید  گفتگو های رسانه ای خود تا
کستان است.  که سرنوشت سیاسی شان به دست پا کنند  وانمود 
کستان نقشی در روند صلح  که بخواهد پا از این رو، در صورتی 
داشته باشد باید با طالبان در این مورد به موافقت دست یابد. 
می دانند  مژده  وحید  آقای  مانند  کسانی  که  است  واضح  اما 
میان  صلح  گفتگوهای  ایجاد  به دنبال  کستان  پا واقعا  گر  ا که 
از دست  دولت افغانستان باشد، طالبان به هیچ صورت هزینه 
رهبران  نمی توانند.  پرداخته  را  کستان  پا مانند  متحدی  دادن 
کستان  پا شهر های  در  مرفهی  و  آرام  زندگی  طالب  قوماندانان  و 
کنند در ظرف  اراده  کستان  پا ارتش و استخبارات  گر  ا و  داشته 
کرده  دستگیر  کشور  این  در  را  طالب  رهبران  ساعت  چند 
عده  آن  دستگیری  با  را  موضوع  این  قبال  چنان که  می توانند؛ 
با  گفتگو  وارد  کستان  پا اجازه  بدون  که  طالب  فرماندهان  از 

کرزی شده بودند، در عمل نشان دادند. حکومت حامد 
کره با حکومت  به هر حال بروز اختالفات میان طالبان بر سر مذا
انگیزه های  با  افرادی  از  گروه  این  نیست.  غیر محتملی  چیز 
منضبط  و  مدرن  سازمان های  همانند  و  شده  تشکیل  مختلفی 
برخوردار  نظامی  منسجم  و  سیاسی  فرماندهی  مراتب  سلسله  از 
نیست. همین نا رضایتی دفتر قطر از نشست اسالم آباد در تحت 
اختالفات داخلی  بروز  از  نمونه ای  کستان یک  پا ارتش  دستور 

گروه بوده می تواند. این 
توسط  طالبان  از  بخش هایی  که  باشد  این  سناریو  یک  شاید 
و  شده  آورده  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  به  کستان  پا
افغانستان  حکومت  نظامی  با  نبرد  ادامه  به  آن  از  بخش هایی 
که شاید برخی  ادامه بدهند. حتا برخی از تحلیلگران باور دارند 
نهایت  در  ولی  بپیوندند.  داعش  به  طالبان  نا راضی  افراد  از 
بین  از  را  سرکش  و  نا راضی  طالبان  پناهگاه های  کستان  پا گر  ا
استخباراتی  توافق نامه  اساس  بر  افغانستان  و  کستان  پا و  ببرد، 
دست به عملیات های مشترک علیه شورشیان بزنند، از اهمیت 
سرکوب شان  و  شده  کاسته  اسالم آباد  از  مستقل  جنگجویان 

ساده تر می گردد.

که  می دهد  نشان  اخیر  روزهای  اداری  تحوالت 
رییس جمهور غنی تمایل شدیدی به متمرکزسازی 
قدرت و صالحیت های اداری دارد. او می خواهد 
از  را  حکومتی  نهاد های  و  دولت  دستگاه  تمام 
کند. چند روز پیش  روی میزش در ارگ مدیریت 
آیسا،  یا  سرمایه گذاری  ملی  اداره  که  شد  اعالم 
زیرمجموعه ریاست جمهوری شده است. و زیر نظر 
شخص رییس دولت اجرای وظیفه می کند. اداره 
کنترول ریاست جمهوری  اصالحات ارضی هم در 
زیرمجموعه  هم  منازعات  حل  کمیسیون  درآمد. 
ریاست جمهوری است. تقریبا تمامی  ریاست های 
می کند.  اداره  شخصا  رییس جمهور  را  مستقل 
که نامزدوزیر وزارت دفاع رای نیاورده است،  حاال 
که شخص رییس جمهور غنی از  نگرانی این است 
کند و مسوولیت های وزیر جنگ  داوود خان تقلید 

را هم به دوش بگیرد. 
که آقای غنی پای سندی  این همه در حالی است 
نظام  از  باید  آن،  براساس  که  است  کرده  امضا 
ریاست  سمت  شود.  تمرکززدایی  کشور  سیاسی 
عبداهلل  و  غنی  سیاسی  توافق  مبنای  بر  اجرایی 
نخست وزیری  به  آینده،  سال  میزان  در  باید 
در  هم چنان  غنی  آقای  کند.  تغییر  اجرایی 
که عالوه  کرده بود  کازارهای انتخاباتی اش وعده 
می کند  تالش  اجرایی،  ریاست  سمت  ایجاد  بر 
که  شود  تعدیل  به گونه ای  نیز  اساسی  قانون  تا 
در  باشد.  داشته  معاون  سه  ریاست جمهوری 
که  کرده بود  کنار این ها رییس جمهور غنی وعده 
و  می کند  بدل  نهاد  یک  به  را  ریاست جمهوری 

صالحیت ها را تقسیم. 
عمل  وعده ها  این  برعکس  درست  حاال  اما 
زیرمجموعه  به  نو  اداره  یک  روز  هر  می کند. 
رییس جمهور  می شود.  اضافه  ریاست جمهوری 
ارگ  در  نهاد ها  این  وظایف  بررسی  برای  هم 
هم  ارگ  جلسات  تعداد  و  می کند  برگزار  جلسه 
روزنامه نگاران  از  شماری  که  است  شده  سبب 
بدهند.  لقب  جلسه ها  رییس جمهور   را  غنی 
توصیه  اداره  در  تمرکزگرایی  دنیا  جای  هیچ  در 
مدیریت  و  اداره  جدید  نظریات  در  نمی شود. 
که رییس جمهور غنی خود را صاحب نظر  سیاسی 
و  صالحیت  ها  تقسیم  بر  می داند،  مسایل  آن  در 

کید می شود.  تمرکززدایی از قدرت تا
گر تمرکززدایی صورت نگیرد، یک شخص قادر  ا
کند.  نیست تا همه چیز را از روی میزش مدیریت 
بر این که سبب  تمرکز قدرت و صالحیت ها عالوه 
به میان آمدن مشکالت سیاسی می شود، ضریب  
فساد مالی و اداری را هم باال می برد. یک شخص 
به  که  نیست  قادر  باشد،  توانمند  که  هم  قدر  هر 
از دفترش  را  ونهاد ها  تمام دستگاه دولت  تنهایی 

گروه طالبان، شبکه حقانی و   برای نخستین بار چهره های مهم 
کستان و با حضور نمایندگانی  حکومت افغانستان به میزبانی پا
آمدند  جمع  گردهم  اسالم آباد  در  امریکا،  و  چین  کشور های  از 
با این که هیچ جناحی  گوش دهند.  تا به حرف های یک دیگر 
لحاظ  از  ولی  نمی نهد،  نشست  این  بر  را  صلح  کرات  مذا نام 
گفتگوهای رسمی  صلح  کم از آغاز  سیاسی برای حکومت غنی 
گروه طالبان حکومت  ارزش ندارد. برای نخستین بار، افرادی از 
افغانستان را به رسمیت شناخته و با آن ها به عنوان طرف اصلی 
به  ایاالت متحده  از  به جز  گروه  این  قبال  گفتگو شده اند.  وارد 
هیچ صورت تماس مستقیم با نمایندگان حکومت افغانستان را 

قبول نداشت.
گام  را به عنوان  آیا نشست اسالم آباد  که  از خود می پرسند  همه 
اقدامات  از  بخشی  را  آن  یا  گرفت  جدی  گشاینده  و  نخست 
ماهرانه اسالم آباد جهت راه اندازی یک بازی فریبنده سیاسی و 
کشی به حساب آورد. در بازی سیاسی هیچ حرف قاطعی  وقت 
حرفی  هر  و  است  شدنی  تعویض  تصمیمی   هر  ندارد،  وجود 
به  قاطع  توقع  به جای  است  بهتر  خاطر  همین  به  پس گرفتنی. 
تحلیل نشانه ها پرداخت و به شکل محتاطانه نتایجی را مطرح 

ساخت.
نشانه های امیدوارکننده؟

کستان حمایت  پا از سوی  تنها به صورت رسمی   این نشست نه 
که نمایندگان امریکا و چین با حضور در آنجا بر اهمیت  گردید 
چین  کشور  افزودند.  کستان  پا تالش های  هم چنان  و  گفتگوها 
کرده و از این نشست حمایت  گانه اعالمیه صادر  به صورت جدا
رسمی  و  فعال  به طور  چین  ترتیب  این  به  کرد.  اعالم  را  خود 
گفتگوهای طالبان و حکومت افغانستان را پیگیری   تماس ها و 
راحیل  که جنرال  برد  یاد  از  نباید  نیز  را  این  و حمایت می کند. 
کستان، خود زمینه ساز این نشست شده  شریف، رییس ارتش پا

بود. 
که پس از یک مدت وقفه، تالش های دیپلوماتیک  واضح است 
در  غنی  حکومت  خواسته های  به  پاسخگویی  برای  کستان  پا
کستان در تشویق طالبان به نشستن به  ارتباط به سهم فعاالنه پا
کره به راه افتاده است. حکومت غنی برای نزدیکی  پای میز مذا
کستان هزینه های زیاد سیاسی و فشار های داخلی را متحمل  به پا
کستان در ارتباط به  که به نگرانی های پا شد. او واقعا نشان داد 
هند و پیشگیری یک سیاست متوازن خارجی نسبت به دهلی 

جدید، جدی است. 
جلب  در  سطحی  هیچ  در  اشرف غنی،  برخالف  کرزی  حامد 
طالبان،  با  جدی  کرات  مذا آغاز  برای  کستان  پا همکاری های 
موفق نبود. آقای سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، در 
که آن ها مایل بودند  مقاله ای در روزنامه 8صبح نگاشته است 
برگزار شود.  کستان  پا کرزی در  آقای  زمان  که چنین نشستی در 
کنترول سیاسی و نظامی  طالبان  که  به نظر او، این نشان می داد 
گر  که ا کستان است. با این حال باید اذعان داشت  به دست پا
قربانی اختالفات داخلی  و  کند  پیدا  ادامه  گفتگوهایی  چنین 
به صورت  کستان  پا به  نزدیکی  سیاست  با  غنی  نشود،  طالبان 
با  از حیث اعتماد سازی  کرده است؛ به خصوص  موفقانه عمل 
که او را مدافع منافع  کرزی  کستانی ها هرگز به حامد  کشور. پا این 
نکرده  اعتماد  می آوردند،  حساب  به  افغانستان  در  هندی ها 
پرویز  کمیت  حا زمان  در  به خصوص  کشور،  دو  روابط  بارها  و 

مشرف، به پایین ترین سطح خود رسیده بود.
نا رضایتی دفتر قطر

که دفتر قطر نه تنها از نشست اسالم آباد  اما نکته مهم این است 
که  کرده  کستان را متهم  حمایت نکرده بلکه اداره استخبارات پا
نمایندگان طالبان را به زور در این نشست آورده است. هم چنان 

 فردوس

 سلیم آزاد
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زنان و آینده افغانستان

نشست شانگهای 
و امنیت منطقه و افغانستان 

زندان محکوم شدند. در ماه می  چهار نفر به خاطر این 
دادگاه  هفته گذشته  اما  به مرگ محکوم شدند،  قتل 

فرجام خواهی آن احکام را رد کرد. 
این نوع قتل به بقیه جهان چه می گوید؟ کابل، تختگاه 
شکننده  توافق  یک  ملی،  وحدت  جدید  حکومت 
قدرت بین رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرایی 
عبداهلل عبداهلل است. این شهر مرکز ناتو و ده ها مرکز 
غیردولتی  و  خیریه  سازمان  صدها  و  دیپلوماتیک 
کمیته  مانند  بشردوستانه  سازمان های  هم چنین  و 
یک  به  توجه  با  کابل  است.  سرخ  صلیب  بین المللی 
چنین حضور بین المللی باید آخرین مکانی می بود که 

یک چنین قتل فجیعی در آن رخ می داد.
افغانستان با وجود پیشرفت ها، یکی از خطرناک ترین 
مکان ها در روی زمین برای زن ها بوده است. خشونت 
که  چنان  است.  زیاد  بسیار  کشور  این  در  زنان  علیه 
باره  در  متحد  ملل  ویژه  گزارش دهنده  منجو،  راشده 
از  بازدید  در  نوامبر گذشته  در  زنان  بر ضد  خشونت 
در  دختران  و  زنان  از  زیادی  »شمار  گفت:  افغانستان 
با سطوح  نابرابری عمیق، غیرتوسعه یافته،  یک محیط 
باالی بی سوادی و نبود فرصت های آموزشی و شغلی 

زندگی می کنند.«
شدن  محروم  گرفتن،  طالق  »مشکالت  آن  بر  افزون 
عدم  و  دادگاه  در  اطفال  از  جدایی  ترس  میراث،  از 
بازگشت به خانه و جوامع همه سبب شده اند که زنان 
تصمیم بگیرند این شرایط آزاردهنده را ترک نکنند.«

در سال 2013  افغانستان  عامه  وزارت صحت  به گفته 
در  زنان  به  مربوط  خودکشی  درصد   90 از  بیش 
افغانستان بوده است. بیشتر زنان جوانانی هستند که از 
از  رهایی  از  و  برده اند  رنج  فزیکی طوالنی  آزارهای 

خشونت، نومید بوده اند.
برای  که  دارند  وجود  کشور  این  در  خوبی  افراد 
برای  می کنند.  کار  افغان  زنان  و  دختران  به  کمک 
مثال راضیه از بنیاد امید، یک سازمان غیرانتقاعی است 
که زنان و دختران افغان را از طریق آموزش  توانمند 

ملی  منافع  به  معطوف  و  محدود  برنامه های  قالب 
فراتر  اقدامات  این  اگرچه  گردد.  محسوب  کشورها 
گروه های  با  تعامل  در  کشورها  پنهان  فعالیت های  از 
گسترده  به  توجه  با  اما  می شود،  محسوب  تروریستی 
وسعت  و  روسیه  و  چین  اقتصادی  طرح های  بودن 
دیگر  و  داعش  طریق  از  تهدید  رشد  به  رو  بسترهای 
در  نیز  میکانیزم  این  منطقه؛  در  تروریستی  گروه های 
درازمدت نمی تواند  کارآمد باشد. از این رو ضرورت 
از  بیش  منطقه ای  طرح های  آمدن  به وجود  اهمیت  و 
هر زمان دیگر گسترش می یابد. بنابراین رییس جمهور 
نقد  با  می تواند  شانگهای  سران  نشست  در  غنی 
طرح های تک محور و ناکار آمدی طرح میزبانی صلح 
و تاکید بر برنامه های جمعی مبارزه با تروریسم؛ تاثیر 

مثبت بر امنیت منطقه و افغانستان داشته باشد. 
همکاری های  سازمان  جمعی:  عملکرد   .1
مبارزه  برنامه  که  سازمانی  یک  به عنوان  شانگهای 
دارد،  را  تروریسم  و  افراط گرایی  جدایی طلبی،  با 
ناامنی  و  امنیت  مهم  اضالع های  از  یکی  می تواند 
این  حیاتی  منافع  بودن  خطر  در  باشد.  منطقه  در 
برای  را  تازه ای  شرایط  تروریسم؛  سوی  از  کشورها 
بر  فراهم می سازد.  این سازمان  کارکرد میکانیزم های 
پارادایم  دو  ناکارآمدی  کالن،  رهیافت های  اساس 
انترناسیونالیسم بیش از هر زمان دیگر،  ناسیونالیسم و 
شواهد  است.  کرده  تقویت  را  منطقه گرایی  پارادایم 
نشان می دهد که حفظ و افزایش و مصونیت منافع ملی 
نتیجه  منطقه گرایی،  طرح های  و  همسایگان  طریق  از 
بین المللی  روابط  و  خارجی  سیاست  در  را  موثرتری 
می رسد  به نظر  اساس  این  بر  است.  داشته  کشورها 
عینی  و  تیوریک  کالن  طرح های  به  توجه  با  که 
با  برای منطقه گرایی  اقتصادی کشورها؛ شرایط  منافع 
یافته است. در محوریت  افزایش  محوریت شانگهای 
به  شانگهای،  برنامه های  در  افغانستان  داشتن  قرار 
افغانستان فرصت طرح برنامه هایی را که در چارچوب 
طرح  این رو  از  می دهد.  دارد  قرار  شانگهای  اهداف 
چنین  در  افغانستان  نیازمندی های  و  درخواست ها 
ملی  منافع  می تواند  دیگر  زمان  هر  از  بیش  نشستی، 
نشست  این  میکانیزم های  بخشد.  تحقق  را  افغانستان 
را  تفاهم سازنده  مولفه های  فرصت خلق  افغانستان  به 
کشورهای  با  افغانستان  می دهد.  منطقه  کشورهای  با 
مشترک  و  اختالف زا  متعارض،  منافع  دارای  منطقه 
منافع  به  اختالف زا  و  متعارض  منافع  تحول  است. 

زابلی،  آموزشی  مرکز  بنیاد  این  مهم  پروژه  می سازد. 
یک مکتب دخترانه است که آموزش رایگان را برای 
بیش از 400 دانش آموز فراهم می کند. بنیان گذار این 
مکتب و بنیاد، راضیه جان، افغان تبعه امریکا و یک زن 

تجارت پیشه و فعال امور بشردوستانه است. 
خانم راضیه سال گذشته به مجله روتاری گفت: »یکی 
از اولین چیزهایی که ما انجام می دهیم آن است که به 
دختران یاد می دهیم چگونه نام پدران شان را بنویسند. 
بعد آن ها آن را به خانه می برند تا به والدین خود نشان 
دهند. پدران شان پیش من می آیند و در حالی که گریه 
می کنند می گویند: دخترم می تواند نام مرا بنویسد، و 
من نمی توانم. این یک لحظه مهم است. من به مردان 
برای  است که  بهترین چیزی  این  ثابت کرده ام... که 

دختران شان می تواند اتفاق بیفتد تا با سواد شوند.«
نزدیک به چهار دهه بحران این کشور را به باد فنا داده 
حاکمیت  تا   1970 دهه  در  شوروی  اشغال  از  است. 
طالبان، تا شورشیانی که از این گروه جدا شده و ادعا 
زیادی  هزینه  می پیوندند- جنگ  داعش  به  که  دارند 
تحمیل  دختران  و  زنان  بر  به ویژه  افغانستان  جامعه  بر 

کرده است.
آموزش  و  شکل گیری  به  کمک  ناتو  اولیه  هدف 
و  خود  از  بتوانند  تا  است  افغان  امنیتی  نیروهای 
ما  ناتو  مراکز  در  کنند.  حفاظت  افغان  شهروندان 
در  اشتراک شان  طور  همین  و  زنان  از  حفاظت  از 

حکومت و ارتش افغانستان حمایت می کنیم.
کار  این جا  در  تنهایی  به  نمی توانند  زنان  اکثریت 
و  پدران  برادران،  اجازه  به  نیاز  اغلب  آن ها  کنند. 
شوهران شان دارند. به این علت ارتباط با مردان افغان 
برای کمک به آن ها برای این که درک کنند چگونه 
همسران،  برای  بیشتر  فرصت های  از  جامعه  تمام 
حیاتی  می شوند،  منتفع  آن ها  دختران  و  خواهران 

است. 
اشاره: خانم لرچ، کارشناس مدیریت منابع و ادغام در 

مرکز ناتو در کابل است. 

مشترک از جمله اصول تفاهم سازنده در دیپلوماسی 
تحول  دهه  برنامه  در  که  است  افغانستان  منطقه ای 
برنامه های  تقویت  و  گسترش  دارد.  قرار  افغانستان 
منافع مشترک از طریق فرصت ها و تهدیدات مشترک 
امنیتی و اقتصادی موجب ارتقای جایگاه افغانستان در 
این حوزه محسوب می شود. در سوی دیگر افغانستان 
به عنوان یکی از مهم ترین قربانیان تروریسم و دروازه 
امنیتی به سوی آسیای مرکزی، چین و روسیه فراتر از 
تجربه  کند.  نیز  هنجارسازی  می تواند  سازنده  تفاهم 
را  ما  می تواند  تروریسم،  با  مبارزه  امر  در  افغانستان 
تروریسم  با  مبارزه  هنجاری های  و  تعامالت  به محور 
ارتقا  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  یا همکاری های  و 

ببخشد.
سیاست  دو  منطقه  کشورهای  با  تعامل  در  افغانستان 
اگرچه  می کند.  جستجو  را  چندجانبه  و  دو جانبه 
دیپلوماسی دو جانبه بیشتر جنبه عملی داشته و نتایج آن 
واقعیت ها  حال  این  با  است.  بوده  دسترس  در  زودتر 
می دهد  نشان  منطقه  کشورهای  منافع  اولویت های  و 
که اهمیت و موثریت دیپلوماسی چند جانبه منطقه ای 
نتایج  مهم ترین  از  یکی  است.  گسترش  حال  در  نیز 
همکاری  دیپلوماسی  تقویت  جانبه،  چند  دیپلوماسی 
کشورهای  میان  تعارضات  حتا  و  اختالفات  وجود  با 

منطقه است. 
منافع  که  کشوری  دو  پاکستان،  و  هند  عضویت 
فصل  می تواند  است،  فراوان  بسیار  آن ها  متعارض 
دیپلوماسی  گسترش  و  منطقه  امنیت  برای  را  تازه ای 
جنوب  بازیگر  دو  این  عضویت  کند.  باز  همکاری 
موجب  موارد  برخی  در  این که  وجود  با  آسیایی، 
تهدید منافع ملی افغانستان می شود، اما منافع سرشاری 
برای افغانستان می تواند به همراه داشته باشد. عضویت 
رسمی  پاکستان در شانگهای، می تواند یک اتحاد دو 
از  از یک سو  نتیجه آن  پنداشته شود که در  منظوری 
تا  تروریسم  از  پاکستان  حمایت گرایانه  سیاست های 
الزامات  دیگر  سوی  از  و  می شود  جلوگیری  حدی 
بیشتری را برای همکاری های صادقانه پاکستان ایجاد 
می تواند  کشور،  دو  این  عضویت  هم چنین  می کند. 
موثریت نفوذ میکانیزم های شانگهای را در حل معضله 
کشمیر افزایش دهد. در صورت حل معضله کشمیر و 
بهبود روابط، سناریوی انتقال انرژی از آسیای مرکزی 
تقویت  بیشتر  افغانستان  طریق  از  جنوبی  آسیای  به 

می یابد. 
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راه درازی به ویژه در قسمت حقوق زنان باید طی شود. 
به تاریخ 19 مارچ، یک زن 27 ساله افغان  به نام فرخنده 
ملکزاده به اشتباه متهم به سوزاندن قرآن در بیرون یک 
عمدتا  جماعتی  شد.  کابل  قدیمی   قسمت  در  مسجد 
به  و  کرده  لت وکوب  مرگ  تا سرحد  را  وی  مردانه 
شکل فجیعی که 30 دقیقه طول کشید، کشتند. آن ها 
بام به زیر افکندند، با چوب زده و موتر به  وی را از 
رودخانه  ساحل  در  را  بدنش  بعد  و  راندند  رویش 
کابل سوزاندند. در کل 49 نفر به خاطر قتل فرخنده 
محکمه شدند که برخی از آن ها به دوره های طوالنی 

اقدامات  کم تر  و  است  بوده  ملی  اغلب  تروریسم  با 
اساس  این  بر  است.  شده  تجربه  منطقه ای  مشترک 
می توان  منطقه  در  را  تروریسم  با  مبارزه  روش  دو 

به صورت ذیل تبیین کرد:
منطقه  کشورهای  روش  این  در  تک محور:  عملکرد 
برای  کدام  هر  و...  ترکمنستان  چین،  پاکستان،  مانند 
دفع تروریسم تالش کرده اند تا گروه های رادیکال را 
از خویش دور بسازند. چین در دهه 1990 با مالعمر 
القاعده و  این طریق توانست  از  برقرار کرد و  ارتباط 
نگه  دور  سینکیانگ  از  را  رادیکال  گروه های  دیگر 
ابزاری  به عنوان  رادیکال  از گروه های  پاکستان  دارد. 
افغانستان  در  شوروی  و  کشمیر  در  هند  مقابل  در 
باورند  این  بر  تحلیلگران  اغلب  هنوز  کرد-  استفاده 
که در سیاست های پاکستان تغییری به وجود نیامده و 
افراطی  از جریان های  مانند گذشته  پاکستان  هم چنان 
برای  تازه  طرح های  می کند.  حمایت  تروریستی  و 
افغانستان  حکومت  میان  مذاکره  بستر  فراهم سازی 
در  می تواند  نیز  کشورها  از  برخی  سوی  از  طالبان  و 

وقتی نخستین بار در ماه فبروری برای کار به سازمان 
باره  در  شعف  و  شور  با  شدم،  افغانستان  وارد  ناتو 
که  اجتماعی  پیشرفت  و  کشور  این  عظیم  ظرفیت 
ظرف 14 سال گذشته صورت گرفته صحبت کردم. 
یافته  افزایش  می روند  مکاتب  به  که  شمار کودکانی 
است- از کم تر از یک میلیون در سال 2001 امروزه 
به بیش از هشت میلیون رسیده است- و هم چنان شمار 
دسترسی  اساسی  صحی  مراقبت های  به  مردمی  که 

دارند.
جامعه افغانستان گام های بلندی برداشته است، اما هنوز 

به صورت  شانگهای  نشست  پانزدهمین  برگزاری 
نشست  اهمیت  بریکس،  نشست  هفتمین  با  همزمان 
شانگهای را به عنوان سازمان منطقه ای بیش از هر زمان 
دیگر افزایش می دهد. سفر رییس جمهور غنی به این 
دیدار  اولین  که  می پذیرد  صورت  حالی  در  نشست 
رسمی  مقامات افغان با مقامات طالبان صورت گرفته 
اولویت های  از  یکی  امتداد  در  رییس جمهور  است. 
و  خنثاسازی  یعنی  افغانستان  خارجی  سیاست 
صلح  مذاکرات  از  تازه ای  مرحله  به  حساسیت زدایی 
شانگهای  نشست  در  ایشان  بنابراین  است.  رسیده 
و  نشست ها  دیگر  و  صلح  مذاکرات  این  نتایج  از 
در  افغانستان  حکومت  تالش  و  طالبان  با  مذاکرات 
گفت.  خواهد  سخن  تروریسم  با  مبارزه  و  صلح  امر 
در سوی دیگر در پی گسترش داعش، رییس جمهور 
از  را  تروریسم  با  مبارزه  طرح  تا  کرد  خواهد  تالش 
عضو  کشورهای  میان  در  منطقه ای  به  ملی  حالت 
شانگهای گسترش دهد. با مروری به روش های مبارزه 
مبارزه  روش های  که  دریافت  می توان  تروریسم،  با 
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بی طرفی  سیاست های  به  ربطی  هیچ  فعال  دیپلوماسی 
می تواند  دولت  یک  ندارد.  دولت  یک  تعهد  عدم  و 
جانبدار  بماند،  باقی  بی طرف  بین المللی  قضایای  در 
از  حمایت  در  را  خود  ظرفیت های  و  منابع  و  نباشد 
هیچ کدام از جوانب قضیه قرار ندهد، اما در عین حال 
می تواند در قضیه فعال باشد و با استفاده از مهارت های 
قضیه  جانب  دو  هر  از  بین  بینا  نقش  ایفای  و  ارتباطی 
شاخصه های  ضعیف  دولت های  کند.  امتیاز گیری 
خاص سیاست خارجی خود را دارند. در بعضی موارد 
ضعف  موجودیت  و  فساد  ظرفیتی،  محدودیت های  با 
ساختاری در نهاد های شان، دچار تفسیر اشتباه از اتخاذ 
سیاست های شان در قبال قضایای بین المللی می گردند. 
عملی  لحاظ  از  نباشند،  این گونه  نظری  لحاظ  از  اگر 
سیاست بی طرفی را همانند سیاست انزوا و گوشه گیری 
که  فرصت هایی  موضع گیری  این  با  می کنند.  اتخاذ 
می تواند در پرداختن به چالش داخلی و منطقه ای شان 
گوشه گیری  می دهند.  دست  از  را  گردد  واقع  موثر 
این  از  نمونه ای  ایران  قبال قضیه هسته ای  افغانستان در 
افغانستان شرایط  وضعیت دولت های ضعیف می باشد. 
و امکانات خوبی برای بازیگری در قضیه هسته ای ایران 
داشت. افغانستان پسا 2001 میالدی از جایگاه خاصی 
غربی  قدرت های  خارجی  سیاست  دیدگاه های  در 
به یک ونیم دهه گذشته،  نزدیک  برخوردار است. در 
منطقه  در  غرب  و  افغانستان  روابط  گستره  و  سطح 

بی نظیر بوده است. 
برنامه ها و طرح های سیاسی منطقه ای افغانستان همواره 
این  می گیرد.  قرار  غربی  قدرت های  استقبال  مورد 
دولت ها می خواهند نظاره گر افغانستان فعال در عرصه 
میان  در  دیگر  طرف  از  باشند.  منطقه ای  و  داخلی 
این  با  را  روابط  بهترین  افغانستان  ایران،  همسایگان 
دو  میان  موجود  همگرایی های  و  کرده  برقرار  کشور 
طرف قویتر از واگرایی ها و نقاط اختالف شان می باشد. 
این وضعیت افغانستان را در شرایط مناسب ایفای نقش 
داده  قرار  ایران  و  غربی  قدرت های  میان  ارتباطی  پل 

بود. 
افغانستان می توانست گام های اول ایجاد شرایط گفتگو 
دارد. محقق  بر  را  ایران  میان دو جانب قضیه هسته ای 

افغانستان  نصیب  متعددی  امتیاز های  امر،  این  شدن 
امر  این  به  غربی  قدرت های  طرف  یک  از  می کرد. 
ملتفت می شدند که بعد از همکاری های گسترده شان، 
منطقه ای  فعال  نقش  ابتدایی  توانایی های  از  افغانستان 
برخوردار گردیده است. این امر خوشنودی قدرت های 
با  می توانست  افغانستان  و  می داشت  قبال  در  را  غربی 
حمایت های  و  سرمایه گذاری  طالب  بیشتر  جرات 
سیاسی اقتصادی قدرت های غربی در آینده این کشور 
گردد. از طرف دیگر مستفید شدن ایران از نقش سازنده 
افغانستان در قبال قضیه هسته ای این کشور، افغانستان را 
ایران  خارجی  سیاست  دیدگاه های  خاص  جایگاه  در 
قرار می داد. افغانستان صاحب کارت اعتباری در قبال 
حکومت و حاکمان ایران می شد. این کارت اعتباری 
می توانست در بر آورده شدن اهداف اقتصادی، سیاسی 

و تجارتی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. 
به وجود  فرصت  از  افغانستان  و  نشد  محقق  امر  این 
آمده استفاده نکرد. خالی موجود توسط کشور شاهی 
عمان پُر گردید. در سال 2009 میالدی، عمان گام های 
مقامات  میان  محرم  گفتگو های  فضای  ایجاد  نخست 
برداشت. گفتگو های  ایران را  امریکا و  ایاالت متحده 
زندانی  آزاد ساختن چند  مسایلی چون  محرمانه روی 
ایرانی متمرکز بود، تا آهسته آهسته روند اعتماد سازی 
از  بعد  پیدا کرد.  مفهوم  به یک دیگر  نسبت  دو طرف 
نتیجه بخش شدن این گفتگو ها در سال 2012 میالدی، 
مقامات  محرمانه  نامه های  ارتباطی  چینل  عمان  کشور 
عمان  پرده  پشت  نقش  گرفت.  قرار  ایران  و  امریکا 
مقامات  میان  مستقیم  گفتگو های  زمینه های  توانست 
کشور ایران و ایاالت متحده امریکا را فراهم سازد. هر 
دو جانب قضیه مساعد شدن فضای امروزی مذاکرات 
هسته ای را مدیون نقش سازنده و میانجی گیری عمان 
می دانند و در این زمینه این کشور را مورد ستایش قرار 
نکرده  ایفا  رایگان  را  نقش  این  می دهند. دولت عمان 
جامع  توافق  به  منتج  مذاکرات  این که  از  قبل  است. 
کرده  آغاز  را  امتیاز گیری  پروسه  کشور  این  گردد، 

است. 
در سال 2014 میالدی شش قرارداد اقتصادی و تجارتی 
میان کشور شاهی عمان و ایران به امضا رسیده است. 
عمان در تالش احداث خط لوله نفت با ایران و تامین 
انرژی مورد نیاز خود از این طریق می باشد. توافق جامع 
ایران با حکومت های پنج به عالوه یک، دست یافتن به 
این هدف را برای عمان حتمی  می سازد. ایران هم چنان 
با کشور  تکنالوژی  به همکاری های تخنیکی و  متعهد 
عمان گردیده است. به همین ترتیب دولت های غربی 
به کشور عمان  در روابط تجارتی و فروش تسلیحات 
سیاسی  لحاظ  از  و  می شوند  قایل  خاصی  امتیاز های 
قرار می دهند. کارت های  این کشور را مورد حمایت 
غربی  قدرت های  و  ایران  مقابل  در  عمان  امتیازی 
به هر  اعتبار می باشند.  با  برای یک دهه آینده  حد اقل 
از  قبل  برنده  عمان  کشور  که  گفت  می توان  صورت 
نتیجه بخش شدن مذاکرات هسته ای ایران شده است. 

سیاست  برای  می باید  فرصت  این  دادن  دست  از  اما 
خارجی افغانستان یک درس تلقی گردد. پالیسی سازان 
باید از فرصت های موجود و آینده به درستی استفاده 
طریق  این  از  و  پرداخته  ملی  منافع  تامین  به  تا  کنند 
را  کشور  اقتصادی  امنیتی  کاستی های  از  قسمتی 
مرفوع سازند. در حال حاضر قضایای متعدد منطقه ای 
کشور های  و  ایران  روابط  از  اختالف زدایی  همچون 
اختالف زدایی  سعودی،  عربستان  به خصوص  خلیج 
میان حکومت تاجیکستان و حزب نهضت اسالمی  این 
کشور، روابط پر فراز و نشیب تاجیکستان و ازبکستان 
و... نقش سازنده و ایفای پل ارتباطی بیرونی می طلبد. 
فرصت ها  این  از  دیگران  از  قبل  می باید  افغانستان 
استفاده کند، تا از یک طرف جایگاه منطقه ای خود را 
ثابت سازد و از جانب دیگر رویکرد سیاست خارجی 
سازه انگارانه )constructivisme( خود را در عمل 
را  هزینه  کم ترین  نقش های  چنین  ایفای  سازد.  ثابت 
برای به دست آوردن منافع سیاسی اقتصادی کشور های 

ضعیفی چون افغانستان دارد.

در این روز ها نمایندگان دولت های پنج به عالوه یک، 
ساختن  نهایی  روی  بین الملل،  سیاست  مطرح  قدرت 
می کنند.  مذاکره  کشور  این  با  ایران  هسته ای  قضیه 
توافق  آمدن  به دست  از  حکایت  غالب  پیش بینی های 
جامع این قدرت ها با حکومت ایران دارد. در وضعیت 
وضعیت  به خصوص  و  جهان  سیاسی  امنیتی-  فعلی 
شکننده و پر از تشنج خاور میانه، محقق شدن این توافق 
به نفع هر دو جانب مذاکره کننده می باشد. کشور ایران 
نگرانی  و  می یابد  رهایی  تحریم ها  ریسمان  خفقان  از 
قدرت های غربی از دستیابی زودهنگام ایران به سالح 
می توانست  نیز  افغانستان  آیا  اما  می گردد.  اتومی  رفع 
خود را در این منفعت شریک سازد؟ این سوال مبحث 
اصلی این نبشته می باشد. پاسخ ارایه شده مثبت است. 
افغانستان فرصت دخیل شدن در قضیه هسته ای ایران و 
مذاکرات  تسهیل کننده  کشور  حیث  به  منفعت  کسب 
در  داشت.  را  ایران  با  یک  عالوه  به  پنج  کشور های 
امکانات  و  افغانستان صاحب شرایط  نقش،  این  ایفای 
کافی بود، اما دیپلوماسی بدون دیدگاه، برداشت اشتباه 
از سیاست بی طرفی و اختیار کردن سیاست انزوا، این 
خالی  و  کرد  سلب  افغانستان  حکومت  از  را  امتیاز 
در  که  منطقه ای  دیگر  بازیگران  توسط  آمده  به وجود 

تالش استفاده مناسب از فرصت ها بودند، پر گردید. 
بزرگ  و  کوچک  دولت های  تمام  بین الملل  نظام  در 
در صدد به دست آوردن نفع و ازدیاد امتیازات خویش 
قدرتمند  دولت های  می باشند.  یک دیگر  به  نسبت 
ابزار های  از  متوسط  قدرت  ظرفیت  با  دولت های  و 
خود  اهداف  آوردن  به دست  نظامی  در  و  اقتصادی 
مهارت های  ضعیف،  دولت های  اما  می کنند،  استفاده 
ارتباطی و دیپلوماسی فعال را ابزار قرار داده و در روابط 
امتیازگیری می کنند. طور  با دولت های قدرتمند  خود 
دولت های  از  تعدادی  بین المللی  فعلی  نظام  در  نمونه 
با استفاده از  جنوب شرق آسیا )نمونه بارز آن تایلند( 
مهارت های دیپلوماتیک و ایفای نقش سازه انگارانه در 
امریکا و جمهوری خلق  ایاالت متحده  با  روابط خود 
چین به کسب منافع پرداخته و از این طریق کاستی ها 
مرفوع  را  خود  سیاسی  اقتصادی-  ملی  مشکالت  و 

می سازند. 

کسی از کنار میوه فروشی می گذشت. 
میوه  نوع  پنج  چهار-  می خواست 
پنج  فقط  جیبش  در  دید  اما  بخورد؛ 
افغانی دارد. با خود گفت اگر این پنج 
افغانی را سیب بخورم، انگور و تربوز 
و ناک را چکار کنم. غرق در افکارش 
شد،  بلند  تربوز فروش  که صدای  بود 
شرط  شیرین،  تربوز  هلمند،  »تربوز 
کلمه  هشت  این  کارد«.  شرط  کارد، 
کمک های  درحد  را  کاکا  مشکل 
کرد.  حل  یونان  به  اروپا  اتحادیه 
گفت:  و  رفت  تربوز فروش  نزدیک 
هم  کارد  بدهید.  تربوز  یک  »برایم 
شیرین  و  اگر خووووب! سرخ  بزنید. 
یک  تربوز فروش  نمی خرم«.  نبود، 
بریدگی  از  کاکا  زد،  کارد  را  تربوز 
و  داد  تکان  را  سرش  خورد،  تربوز 
بودم خووووب!  گفته  من  »نه!  گفت: 
شیرین باشد. این را نمی خرم.« بعد به 
شرینی  شرط  به  و  رفت  دیگر  دکان 
انگور خورد و سرش را تکان داد که 

نه. و همینطور میوه های دیگر. 
خود  کمی سرعقل  اگر  آدم  می گفتم 
را  راه هایی  می تواند  بیاورد،  فشار 
به  را  بدون مصرف آدم  پیدا کند که 
برساند. مثل طالبان که  از جاها  خیلی 
با دولت صلح کنند. یک  می خواهند 
خانه  ما  برای  قطر  در  می گویند  روز 
بده، بعد مذاکرات می کنیم. روز دیگر 
می خواهید،  مذاکرات  اگر  می گویند 
بعدش  ببرید.  ناروی  را  ما  بیایید 
بیایید  ندارد،  آفتاب  ناروی  می گوید 
ما را بیجنگ ببرید. دوبی و اسالم آباد 
که خانه دوم طالبان محسوب می شود. 
هروقت خواسته باشند، هیات دولت را 
در حضور شان می خواهند. تنها شرطی 
است  این  می گذارند  دولت  برای  که 
مذاکرات  نرسیدیم،  توافق  به  اگر  که 
را در کشور دیگر ادامه می دهیم. بعد 
در آخر مذاکرات می گویند: »متاسفانه 
در  بعدی  دفعه  انشااهلل  نشد.  توافق 
و  می رسیم«.  توافق  به  حتما  پاریس 
برادران  سیاحتی  جمله شرکت  این  با 
ناراضی دوباره در کشور فعال می شود 
آمادگی  طالبان  بعدی  سفر  برای  و 

می گیرد. 

شرکت سیاحتی برادران 
ناراضی

دای چوپانی
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فواد نظامی- استاد دانشگاه
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 نوروز رجا- بامیان

عدم  و  غیرمسلکی  برخورد  اداری،  فساد  مردانه،  دید 
والیت  قضایی  و  عدلی  ارگان های  در  زنان  حضور 
دایکندی سبب شده است که زنان قربانی در این والیت، 

پس از مراجعه به این ارگان ها دوباره قربانی شوند.
متهم  زنان  با  والیت  این  قضات  و  دادستان ها  پولیس، 
و  دادگاه ها  به  حقوق شان  اعاده  جهت  که  زنانی  یا  و 
دادستانی ها مراجعه کرده اند برخورد دوگانه، تبعیض آمیز 

و گاهی سودجویانه داشته اند.
تصامیم  قضیه،  یک  موقع  به  تعقیب  عدم  رشوه ستانی، 
غیرالزم، مداخله زورمندان، فیصله های غیابی و سفارشی 
به  دعوا  اصحاب  گاهی  که  شده  سبب  والیت،  این  در 

حقوق شان نرسند؛ مدعیانی که بیشترشان زن هستند.
طمعورشوهستانی

»تی  عناوین  تحت  دعوا،  اصحاب  از  گاهی  گذشته  در 
گرفته  رشوه  نقد  پول  و  شیرینی  و  پای«  »نعل  قلمی«، 
تغییر  رشوه گیری  روش  پسین  سال های  در  اما  می شد، 
یک  به  تبدیل  و  گرفته  به خود  و شکل جدیدی  کرده 

فرهنگ شده است.
بدل  در  دایکندی  در  که  دارد  وجود  شکایت هایی 
رسیدگی به دعاوی زنان از آنان درخواست نامشروع و 
یا دختر رشوه خواسته می شود که اگر چنین باشد این در 
نوع خود شکل جدیدی از رشوه ستانی را در این والیت 

نشان می دهد.
که  است  شاکی  زنان  این  از  یکی  مستعار(  )نام  کلثوم 
به  رسیدگی  بدل  در  وی  از  »الف«  دادستان  می گوید: 
وجودی که  با  است.  داشته  نامشروع  تقاضای  دوسیه اش 
بود،  را صادر کرده  من  رهایی  به  بار حکم  قاضی یک 
برایم  او  ندادم،  دادستان  نامشروع  خواست  به  تن  چون 

دوسیه ساخت تا مدت بیشتر در حبس به سر برم.«
»الف«،  نام  به  از دادستان ها  گلثوم عالوه می کند: »یکی 
شماره  و  پول  مقدار  یک  بازجویی  و  تحقیق  حین 
در  من  بزن  زنگ  شب  گفت  و  داد  من  به  را  تلیفونش 

پهلویت می آیم.«
او عالوه می کند: »من در جواب گفتم: آمدم که دعوایم 
صاف شود و بی گناهی ام ثابت گردد، نه این که فعل بد با 

در بعضی قضایا که مرد و زن، 

در عین موضوع متهم بوده و یا 

هر دو مرتکب یک جرم شده اند، 

برای زن نسبت به مرد دوسیه 

سنگین تر ترتیب شده، مرد آزاد 

شده و زن حبس شده است.

مواردی وجود دارد که در این 

والیت دختر و پسری با هم 

توافق کرده هر دو از منزل فرار 

کرده اند، با وجودی که هر دو 

عین عمل را انجام داده اند، اما 

پس از فرار، پسر آزاد شده و 

دختر تا هفت سال به زندان 

محکوم گردیده است.

تو انجام دهم. او به من دست اندازی کرد و من از شعبه اش 
فرار کردم با سروصدای ما دیگران نیز خبر شدند.«

نیلی مرکز دایکندی که از یک سال  زرین از قریه پای 
بدین سو با همسایه اش دعوای حقوقی دارد، زن دیگری 
است که می گوید: »وقتی جهت رسیدگی به دعوایم به 
ریاست عدلیه مراجعه کردم، آقای »ب« کارمند این اداره 
به من گفت که ما دو نفریم و می دانیم حق از توست، اما 
اختیار  را در  باید دخترت  بررسی  به حقت  این که  برای 

ما بگذاری.«
برخوردتبعیضآمیزدادستانی

در بعضی قضایا که مرد و زن، در عین موضوع متهم بوده 
و یا هر دو مرتکب یک جرم شده اند، برای زن نسبت به 
زن  و  آزاد شده  مرد  ترتیب شده،  سنگین تر  دوسیه  مرد 

حبس شده است.
مواردی وجود دارد که در این والیت دختر و پسری با 
هم توافق کرده هر دو از منزل فرار کرده اند، با وجودی 
که هر دو عین عمل را انجام داده اند، اما پس از فرار، پسر 
آزاد شده و دختر تا هفت سال به زندان محکوم گردیده 

است.
شکایتی وجود دارد که در جنجالی بین یک زن و مرد، 
قاتل پس از ارتکاب قتل یک طفل فرار کرده، اما وارث 
رشوه  پرداخت  توان  چون  بوده،  زن  یک  که  مقتول 

نداشته اکنون در حبس به سر می برد.
»با  می گوید:  که  است  دیگری  زن  مستعار(  )نام  لیال 
بدل  در  دایکندی  دادستان های  از  یکی  که  وجودی 
خالص کردن دوسیه ام از من یک صدوپنجاه هزار افغانی 

رشوه گرفته، با آن هم مرا روانه زندان کرده است.«
زمان  در  دادستان ها  که  شاکی اند  زنان  این  از  شماری 
تحقیق به آنان اجازه صحبت کردن نمی دهند، آنان باید 
مطابق خواست دادستان ها حرف بزنند، در حین بازجویی 
چه  که  می شود  تعیین  دادستان  توسط  زنان  اعترافات 

بگوید و چه نگوید.
نبودتوقیفخانههایزنانه

مرکز  و  شهرستان  خدیر،  ولسوالی های  استثنای  به 
والیت  این  ولسوالی های  دیگر  در  دایکندی، 

توقیف خانه های رسمی وجود ندارد. زنان تحت توقیف 
و تحت نظارت در این ولسوالی ها به خانه های پولیس زن 

نگهداری می شوند.
یا اتاق شخصی  نگهداری زن مظنون و متهم در خانه و 
طرف  از  و  نمی باشد  مصون  طرف  یک  از  زن  پولیس 
این ها  بیشتر  که  زن  پولیس  باالی  آن  مصارف  دیگر 
می گیرند  را  معاش  حداقل  و  پایین رتبه اند  پولیس های 

سنگینی می کند.
چوکات  در  زن  پولیس  که  پیش  سال های  در  اما 
و  مظنون  زنان  بود،  کم تر  والیت  این  امنیه  قوماندانی 
متهم در خانه های افراد امین نگهداری می شدند که سبب 

بعضی مشکالت دیگر شده بود.
از طرفی هم شمار زنان متهم در این والیت که پای شان 
به دادستانی کشانیده شده است، دخترانی جوانی اند که 
این که  به عوض  از منزل فرار کرده اند،  ازدواج  به قصد 
به خانه های امن پناه داده شوند محکوم به حبس شده اند.
نبودکارمندزندرارگانهایعدلیوقضایی

مردانه  کامال  دایکندی  والیت  دادستانی های  و  محاکم 
است. در این والیت هیچ قاضی و یا دادستان زن وجود 
قضایی  و  عدلی  نهاد هایی  در  زنان  حضور  عدم  ندارد. 
مدعی  زنان  از  بسیاری  که  است  این والیت سبب شده 
گرفته  قرار  مردان  تاثیر  تحت  محاکم  در  علیه  مدعی  و 

نتوانند از حقوق شان دفاع کنند.
گلجان حجتی یکی از مدافعان حقوق زن در این والیت 
در  را  دل شان  حرف  نمی توانند  هرگز  »زنان  می گوید: 
میان بگذارند.  بیگانه در  با یک مرد  دادستانی و دادگاه 
به باور خانم حجتی، همین که زنان نتوانند حرف های شان 
را بگویند، حقیقت پنهان می ماند و در نتیجه حقوق آنان 

ضایع می گردد.«
این تنها دادستانی و دادگاه های والیت دایکندی نیستند 
که زنان در آن حضور ندارند، بلکه در سراسر این والیت 
حتا یک وکیل مدافع زن هم پیدا نمی شود که زنان را در 

پیشبرد دعاوی شان کمک و راهنمایی کند. 
ریحانه آزاد، نماینده مردم ارزگان در مجلس نمایندگان 
و عضو کمیسیون صحی مجلس می گوید که موجودیت 
دایکندی  قضایی  و  عدلی  ارگان های  در  گسترده  فساد 
سبب قربانی شدن دوباره زنان قربانی در این والیت شده 

است.
دادستانی های  و  محاکم  در  که  می کند  عالوه  او 
قانون باالی اصحاب دعوا به صورت یک سان  دایکندی 
تطبیق نمی شود. به گفته خانم آزاد » مواردی وجود دارد 
فرار  منزل  از  دو  هر  توافق کرده  با هم  پسر  و  که دختر 
کرده اند، اما پسر آزاد شده و دختر به هشت سال زندان 

محکوم گردیده است.«
این  دادستانی  دایکندی،  والیت  سناتور  اکبری،  فاطمه 
والیت را متهم می کند که گاهی قصاص قبل از ارتکاب 
جرم می کند، کسانی را پیش از این که جرمی را مرتکب 

شوند مورد پیگرد قرار می دهند. 
که  دارد  وجود  »مواردی  می گوید:  اکبری  سناتور 
دادستانی سه زن را از یک خانواده که در جای مهمان 
بوده، به ظن این که آنان کدام پالن عمل نامشروع را در 
دهند  انجام  را  عمل خالف  کدام  مبادا  یا  داشته اند،  سر 

حبس کرده است.«
نبود  دایکندی  والیت  زنان  امور  رییس  رضایی،  فاطمه 
وکیل مدافع زن در این والیت را از مشکالت عمده زنان 

و  اعتراف  خود  علیه  زنان  »گاهی  می گوید:  کرده  ذکر 
نشان انگشت کرده اند.«

او عالوه می کند: »زنان بی سوادی که تازه از خانه برآمده 
و به دادستانی آورده شده اند چون از قانون و حقوق شان 
برای  نموده  اقرار  خود  علیه  ناخودآگاه  ندارند،  آگاهی 

خود دوسیه می سازند.«
کمیسیون  دایکندی  والیتی  دفتر  رییس  دادگر،  جواد 
مستقل حقوق بشر از نبود توقیف خانه های رسمی در این 
والیت به عنوان یک معضل یاد می کند. او می گوید: »در 
این والیت به استثنای آمر مساعدت های حقوقی که یک 
زن است، دیگر هیچ کارمند زن، در ارگان های عدلی و 

قضایی دایکندی وجود ندارد.«
پاسخارگانهایعدلیوقضایی

والیت  استیناف  محکمه  رییس  محبی،  علی  اسحاق 
می گوید:  کرده  خودداری  کردن  مصاحبه  از  دایکندی 
مصاحبه  ما  از  ندارد  حق  رسانه ای  هیچ  قانون  »مطابق 
باید از ستره محکمه  بگیرد، هر پرسشی که وجود دارد، 

سوال شود.«
اما سید یحیی احمدیار، رییس دادستانی والیت دایکندی 
کرده  رارد  ارگان  این  کارمندان  توسط  رشوه ستانی 
می گوید: »این یک تهمت است که بعضی از دادستان ها 

از زنان مدعی و متهم تقاضای نامشروع داشته اند.«
قسمت  در  »اگرچه  می کند:  عالوه  احمد یار  آقای 
آن هم  با  داریم،  مشکالت  اندکی  مسلکی  دادستان های 
به دوسیه زنان مطابق قانون همانند دوسیه مردان رسیدگی 
شکلی  هیچ  به  ارگان  این  در  رشوه ستانی  اما  می شود، 

وجود ندارد.«
نیز در مورد  حبیب اهلل رادمنش، معاون والیت دایکندی 
می گوید: »اداره محلی این والیت تا هنوز کدام اسناد در 
دست ندارد که حاکی از رشوه ستانی و یا خواست های 
نامشروع کارمندان محاکم و دادستانی دایکندی از زنان 

مدعی و یا متهم باشد و یا از کسی رشوه گرفته باشد.«
این در حالی است که سال های پیش در والیت دایکندی 
سلمانی به جرم خود داری از اصالح ریش یک قاضی در 
روز جمعه، به ۱۵ روز حبس محکوم شده بود و نیز پس 
از آزاد شدن یک متهم که ۱۸ ماه را در زندان گذرانده 
آغاز  را  تحقیق شان  بودند  گفته  او  به  دادستان ها  بود، 
می کنند که مشخص شود وی گناه داشته و یا بدون گناه 

این مدت را در حبس به سر برده است.

برخورد دوگانه
محاکم و دادستانی  دایکندی با زنان

یک شنبه 21 سرطان 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2173 

sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهیل صاحب امتیاز: 
 parwiz_kawa@yahoo.com  070022۸9۸۸  پرویز کاوه مدیر مسوول:     

شاه حسین مرتضوي  07990370۸3 ســــردبیر:         
اکبر رستمي، حکیمی، شکوهمند، ذبیح غازی، ارغند، رجا، وحید پیمان خبرنگاران:         

سید مجتبي هاشمي، فردوس کاوش و فریدون آژند ویراستاران:        
ظفر شاه رویي  07993۱9۵34 هماهنگي خبر:   

رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرایي:    
احمدضیا محمدي وبسایت:         

070۸۱44047 پذیرش اعالن:    
صندوق پستی ۱9۱۱، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    

کوچه سابقه رادیو کلید، سرک کلوله پشته، ناحیه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 
دور پارک ترقی، روبه روی جمنازیوم ورزشی شهید میرویس صادق،   نشانی دفتر هرات: 

شماره تماس 0799۵327۵0   
Afghanistan_8am@yahoo.com ایمیل روزنامه:  

۸صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 
به جز  سرمقاله، آرای مطرح شده در مقاالت به نویسندگان آن برمی گردد.

مقاالت وارده مسترد نمی شوند.

www.8am.af 
www.facebook.com/8am.af
Twitter:@HashteSubhDaily

Publisher:
Sanjar Sohail
sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Parwiz Kawa
parwiz_kawa@yahoo.com
+93 700228988
Senior Editor:
Shah Hussain Murtazawi
+93 799037083

ACKU



Hasht e Subh

چین:ازاقلیتاویغورهابرایاهدافتروریستیاستفادهمیشود 

کلیدیوقابلتوجهامریکادرپاکستان سهنقطه

موافقتمجلسیونانباطرحنجاتمالی؛

حرا اروپـــــــاایـــــنطــــــر
بررسیمیکند به گزارش خبر گزاری رویترز،  یک مقام ارشد چینایی 

گفته است، دیپلومات های ترکی برای اویغور های ایالت 
و  نموده  توزیع  را  ترکیه  شناسنامه  چین،  کیانگ  سین 
گروه های  برای  تا  شده،  فرستاده  ترکیه  به  آن ها  سپس 
شورشی مثل داعش جنگ نمایند. پکن می گوید، اقلیت 
ترکی زبان اویغور در قدم اول چینایی هستند و آن هایی 
باز  منطقه شان  و  خانه  به  باید  کرده اند  فرار  چین  از  که 
گشتانده شود. تانگ بیشن رییس تحقیقات جرایم امنیت 
ملی به گروهی از خبرنگاران در پکن گفت: »سفارتخانه 
و  مدرک  اویغورها،  برای  آسیا  شرق  جنوب  در  ترکیه 
شناسنامه شان می دهد.« »آن ها چینایی هستند اما برای شان 
شناسنامه ترکی داده می شود.« این اتهام کشور چین باعث 
خشم انقره خواهد شد. اخیر به تعداد ۱00 تن از اویغور ها 

از تایلند به چین برگشته اند.
بعضی از ترک ها، خود را شریک ایغور ها به دلیل فرهنگ 
و دین مشترک دانسته و آن ها را »برادر« خطاب می کنند. 

رییس آینده ستاد مشترک ارتش امریکا گفته است این 
دارد.  پاکستان  در  توجه  قابل  موضوع  سه  هنوز  کشور 
دوباره  شدن  قدرتمند  از  جلوگیری  کلیدی،  نکات  این 

اصالحات  طرح  به  یونان  مجلس  نمایندگان  اکثریت 
آلکسیس تسیپراس، نخست وزیر این کشور برای ارایه به 
اعتباردهندگان جهانی و حل بحران بدهی ها رای مثبت 
داده اند. تازه ترین طرح الکسیس تسیپراس، ۱9 سرطان، 
پس از چندین ساعت بحث و بررسي در مجلس یونان 
جمله  از  مجلس  نمایندگان  از  تن   2۵۱ مثبت  رای  با 
نماینده   300 مجموع  از  مخالف،  گروه های  نمایندگان 

حاضر در مجلس، مورد موافقت قرار گرفت.
به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، این توافق به نخست 
وزیر یونان امکان می دهد تا با وام دهندگان جهانی به 
نجات  طرح  سومین  این  شود.  مذاکره  وارد  کشور  این 
است وزیران  قرار  است.  اخیر  یونان طی سال های  مالی 
دولت  پیشنهادی  طرح   ، شنبه  روز  یورو،  منطقه  دارائی 
یونان را مورد بررسی قرار دهند. احتمال می رود در این 
نشست موضوع اصالح و تجدید ساختار بدهی های یونان 

مدنظر قرار گیرد.

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه اسفلت سرک احمدخیل حاحی الی 
سرحد پاکستان )قاسم خیل( والیت پکتیا فاذ دوم به طول 393+۱7 کیلومتر 

را به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید:
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش 
درخواست های  باشند  داشته  را  پروژه  این  داوطلبی  پروسه  در  را  اشتراک 
خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت )2۱( روز کاری به آمریت داوطلبی و 
قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بالک 
2 منزل 2 سپرده و شرط نامه اخذ و آفرهای خویش را به شکل دو پاکته طور 
سربسته به آمریت مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده 

تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.

تضمین طبق شرط نامه به شکل گرانتی بانک اخذ می گردد.

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه اسفلت سرک احمدخیل حاحی الی 
سرحد پاکستان )قاسم خیل( والیت پکتیا فاذ سوم به طول 2۱4+۱6 کیلومتر 

را به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید:
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش 
درخواست های  باشند  داشته  را  پروژه  این  داوطلبی  پروسه  در  را  اشتراک 
خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت )2۱( روز کاری به آمریت داوطلبی و 
قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بالک 
2 منزل 2 سپرده و شرط نامه اخذ و آفرهای خویش را به شکل دو پاکته طور 
سربسته به آمریت مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده 

تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.

تضمین طبق شرط نامه به شکل گرانتی بانک اخذ می گردد.

برای  نظر می رسد،  به  اویغور  احتماال هزاران  یا  صدها و 
چین،  غرب  در  کیانگ  سین  منطقه  در  نا آرامی  از  فرار 
سفر  ترکیه  به  شرقی  جنوب  آسیای  طریق  از  مخفیانه 
کرده اند. چین خانه حدود 20 میلیون مسلمان است. این 
جمعیت در سراسر قلمرو چین به سر می برند. تنها بخشی 
از آن ها اویغور ها هستند. آقای تانگ گفت، برای صدها 
در کواال المپور سند  ترکی  دیپلومات های  توسط  ایغور 
داده شده و سپس به آن ها اجازه داده شده  که به ترکیه 
بروند. نه وزارت خارجه روسیه و نه سفارت این کشور 
در کواال المپور در این زمینه ابراز نظر نکرده اند. این ها به 
آسانی توسط بعضی قدرت های محلی کنترول می شوند، 
گروه های  و  شرقی  ترکستان  حرکت  گروه  در  به ویژه 
در  و  تجهیز می کنند   را  تروریستی. آن ها جوانان  دیگر 
رقابت  گروه ها  این  بین  می فرستند.  جنگ  نخست  خط 
وجود دارد و بعضی های شان را به عراق و بعضی های شان 

را به سوریه فرستاده اند.

گروه القاعده، منع گسترش سالح اتومی و تقویت ثبات 
حال  در  که  دانفورد  جوزف  جنرال  می باشد.  منطقه  در 
به عهده  را  امریکا  تفنگ داران دریایی  فرماندهی  حاضر 
تامین صلح در  برای  پاکستان  دارد گفته است همکاری 
افغانستان مهم بوده است. برعالوه قانون گذاران مجلس 
سنای امریکا، عالقه شان را نسبت به روابط آینده پاکستان 

و امریکا بیان نموده اند. 
به گفته جنرال دانفورد همکاری های منطقه وی نقش مهم 
نموده  بازی  افغانستان  در  ثبات  تامین  برای  را  اساسی  و 
است. این جنرال امریکایی از توسعه روابط بین افغانستان 
استقبال نموده است. هم چنان جنرال دانفورد  پاکستان  و 
همکاری پاکستان را برای ثبات امنیت ملی امریکا حیاتی 
را  روابطش  تا  دارد  نیاز  امریکا  او  به گفته  است.  خوانده 
گروه  شکست  به دلیل  کار  این  داهد.  ادامه  پاکستان  با 

 کشور چین در تالش است تا اویغور ها را از جنوب شرقی 
آسیا دوباره به چین برگرداند. آقای تانگ گفته است که 
داعش  برای  ایغور ها  از  تعداد  به چه  که  نمی دانند  آن ها 
دو  آسیا  جنوب شرق  از  متعدد  گروپ های  می جنگند. 
باره به چین فرستاده شده اند. امریکا و سازمان ملل اخراج 
اویغور ها از تایلند را محکوم کرده است و از این کشور 
زیرا  بدهد.  خاتمه  گروه  این  اخراج  به  تا  است  خواسته 

ممکن است آن ها در چین با مشکالت روبه رو شوند.

تروریستی القاعده و تامین صلح در افغانستان که یک امر 
ضروری می باشد ادامه دهد.

بزرگ ترین  از  یکی  پاکستان  است  گفته  دانفورد 
به  است.  امریکا  کمک های  دریافت کننده  کشور های 
عقیده این جنرال امریکایی، ماموریت امریکا در افغانستان 
می نماید.  را  کشور  دو  این  بین  روابط  ایجاب  ضرورت 
جنرال دانفورد در مورد روابط افغانستان و پاکستان گفته 
است که روابط بین این دو کشور در حال حاضر پیشرفت 
به قدرت رسیدن  از زمان  بویژه  این روابط  نموده است. 
داشته  قرار  آن  حالت  بهترین  در  غنی  رییس جمهور 
در  ثبات  که  است  دانفورد، روشن  به گفته جنرال  است. 
افغانستان و پاکستان به یک دیگر ارتباط دارند. قرار است 
در صورت تایید مجلس سنا، جنرال مارتین ای دیمپسی 

جانشین جنرال دانفورد گردد.
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