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کستان به وزارت خارجه احضار شد سفیر پا

ادعای قتل مال محمدعمر و تالش های صلح

تاریخ نا گفته  افغانستان:
چگونه رهبران افغانستان با ...
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کمیسیون اصالحات 

کار زیاد کم  فرصت 
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توافق با ایران، تغییردهنده...

یاقوت های بی سرنوشت هرات

با توافق هسته ای
ایران به دموکراسی و عادی سازی 

روابط با غرب نمی رسد!

شورای علمای والیت غور:
والی بودن زن خالف شریعت نیست

نگهداری انگور و صادرات آن امکانات ویژه نیاز دارد. انگور از 

گرمای باالی 25 درجه فاسد می شود.  که در  میوه هایی است 

حدود 5 سال پیش صادرکنندگان انگور هرات قصد فروش ۷ 

کشور روسیه را داشتند اما به دلیل بروز مشکالت  هزار تن انگور به 

در مرز ایران، این میزان انگور خراب و قرارداد نیز فسخ شد.
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شورای  رییس  ندیم،  عصمت اهلل  مولوی  هرات:  8صبح، 
علما و روحانیون والیت غور در گفتگو با روزنامه 8صبح 
در  زنان  اسالمی،  از کشورهای  بسیاری  در  است که  گفته 
والیت  این  علمای  و شورای  دارند  قرار  حاکمیت ها  راس 

والی بودن یک زن در غور را خالف شریعت نمی داند.
حکومت  از  ابتدا  در  علما  شورای  که  گفت  ندیم  آقای 
سیما  خانم  پایین  تجربه  به  توجه  با  خواست  ملی  وحدت 
این والیت  در  تجربه ای  با  فرد  غور،  والی جدید  جوینده، 
درخواست،  این  نشدن  پذیرفته  از  پس  اما  شود،  گماشته 

شورای علما هیچ واکنش تازه ای پس از تقرر خانم جوینده 
به عنوان والی در غور نداشته است.

شورای  آدرس  از  به تازگی  آنچه  می گوید  ندیم  مولوی 
غور  والیت  علمای  علیه  توطیه  شده،  منتشر  غور  علمای 
را  خود  که  فردی  از  نقل  به  رسانه ها  از  برخی  است. 
گفته اند  می خواند  غور  والیت  علمای  شورای  سخنگوی 
که شورای علمای این والیت ادای نماز جمعه را در زمان 
حاکمیت یک زن در منطقه ناجایز می داند، اما آقای ندیم 
و  ندارد  سخنگو  غور  والیت  علمای  شورای  که  می گوید 

هیچ اطالعیه ای نیز در این زمینه صادر نکرده است.
وی می گوید این شورا نه از بُعد شرعی بلکه به دلیل تجربه 
پایین خانم جوینده در حکومت داری، خواستار توجه بیشتر 
حکومت  از  و  شد  غور  والیت  به  ملی  وحدت  حکومت 

خواست که فرد با تجربه ای در این والیت گماشته شود.
آقای ندیم می گوید که تنها در یک مورد یک تن از علمای 
دینی غور به نام شمس الحق موحد در صفحه فیسبوک خود 
عقل  ناقص  را  »زنان  جوینده،  خانم  تقرر  به  واکنش  در 
خوانده« که نظر شخصی خودش را بیان کرده و این موضوع 

هیچ ارتباطی به شورای علمای این والیت ندارد.
خانم سیما جوینده، نماینده پیشین مردم غور در شورای ملی 
کم تر از یک ماه قبل به صفت والی والیت غور گماشته شد.
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زنگ اول


آغاز  کار  به  ظاهرا  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
کرده است. اما این کمیسیون نه دفتر دارد، نه دیوان و 
نه حتا مکانی برای برگزاری یک نشست خبری. معاون 
این کمیسیون در دفتر »نی« نشست رسانه ای برگزار 
جلسات  برگزاری  برای  مشخصی  مکان  تاکنون  کرد. 
حکومت  سوی  از  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
هم  کمیسیون  این  ترکیب  است.  نشده  گرفته  نظر  در 
مشکل دارد. نهاد های مدنی می گویند که بیشتر اعضای 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی، به لحاظ سیاسی به 
وفادار  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل دهنده  جناح های 

هستند.
اصالح  کمیسیون  اعضای  حرفه ای  بی طرفی  امر  این 
نظام انتخاباتی را زیر سوال می برد. وقتی اعضای دو 
جناح سیاسی روبه روی هم قرار می گیرند روشن است 
بحث ها از مسیر حرف های بودن بیرون می شود و رنگ 
شد،  سیاسی  بحث ها  وقتی  می گیرد.  سیاسی  بوی  و 
بدون تردید که هیچ نتیجه ای از آن حاصل نمی شود. 
ماهیت  است،  سوال برانگیز  خیلی  که  دیگری  نکته 
است.  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار  مشورتی 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  که  است  شده  گفته 
فیصله های  اگر  میدهد.  مشوره  حکومت  به  صرف 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی جنبه الزام آور نداشته 
انتخاباتی  نظام  که  دارد  وجود  تضمینی  چه  باشد، 

کشور اصالح شود. 
نظام  اصالح  کمیسیون  که  بود  این  عموم  انتظار 
کند.  اصالح  را  انتخاباتی  قوانین  و  نهاد ها  انتخاباتی، 
سخت افزاری  مشکل  هم  افغانستان،  انتخاباتی  نظام 
مشکل  انتخاباتی  قوانین  نرم افزاری.  مشکل  هم  دارد، 
این  در  انتخاباتی  هر  که  است  خاطر  همین  به  دارد، 
بین  اگر  مثال  می شود.  کشیده  چالش  به  سرزمین 
مستقل  کمیسیون  و  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
انتخابات روی ابطال آرای یک حوزه رای دهی اختالف 
وجود  داوری  برای  سوم  مرجع  آید،  میان  به  نظر 
ندارد. مشکالت سخت افزاری کمیسیون های انتخاباتی 
از مدیران  انتخابات گذشته، برخی  نیزجدی است. در 
ارشد کمیسیون های انتخاباتی نتوانستند اصل بی طرفی 

را رعایت کنند. 
مدیران  گزینش  شیوه  در  که  می دهد  نشان  امر  این 
دارد.  وجود  مشکل  انتخاباتی  کمیسیون های  ارشد 
مدیران ارشد کمیسیون های انتخاباتی که حاال برحال 
اند، بر اثر اعمال نفوذ مقام های ارشد حکومت پیشین 
از  برخی  که  بود  دلیل  همین  به  بودند.  شده  مقرر 
مدیران ارشد کمیسیون های انتخاباتی نتوانستند اصل 
بی طرفی حرفه ای خود را در جریان انتخابات حفظ کنند. 
واقعیت دیگر این است که مدیران ارشد کمیسیون های 
انتخاباتی، توانایی اثبات بی طرفی خود را در انتخابات 
از  یکی  که  است  شده  دیده  هم چنان  نداشتند.  گذشته 
این  ارشد  اعضای  تمام  انتخابات،  کمیسیون  مدیران 

کمیسیون را دور زده و خودسرانه اقدام کرده است. 
پرداخته  آن  به  باید  که  است  مشکالتی  همه  این ها 
باید شیوه گزینش مدیران ارشد کمیسیون های  شود. 
جریان  در  مدیری  هیچ  که  باشد  به گونه ای  انتخاباتی 
کند.  نقض  را  خود  بی طرفی  اصل  نیابد  فرصت  کار، 
هم چنان سیستم باید به گونه ای باشد که مقام های ارشد 
کمیسیون های  ارشد  مدیران  برای  نتوانند  حکومتی، 
ایجاب  مشکالت  این  کنند.  تکلیف  تعیین  انتخاباتی 
اصالحات بنیادی و همه جانبه را می کند، اما از نشانه ها 
فاقد  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  که  برمی آید 
الزم  امکانات  باید  کمیسیون  این  است.  الزم  امکانات 
را در اختیار داشته باشد. حکومت هم باید تعهد بدهد 
را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  فیصله های  که 
تعهدی  به صورت روشن، چنین  تا حال  عملی می کند. 
داده نشده است. موانع فرا راه کمیسیون اصالح نظام 
ابهام در مورد عملیاتی شدن فیصله های  و  انتخاباتی 
خلق  کسی  هر  ذهن  در  را  سوال  این  آن،  احتمالی 
می کند؛ آیا اراده ای برای اصالح نظام انتخاباتی کشور 

وجود دارد؟

آیا اراده ای برای اصالح
نظام انتخاباتی وجود دارد؟
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»اشیا  به  موسوم  آسیایی  بنیاد  کابل:  8صبح، 
حاضر  نهاد  این  که  کرده  اعالم  فوندیشن« 
اقتصادی  همکاری های  گسترش  برای  است 
خارجه  امور  وزارت  با  منطقه ای  تجارتی  و 

افغانستان همکاری کند.
مسووالن  از  هاین  گوردن  و  آرنولد  دیوید 
و  بازنگری  منظور  به  که  آسیایی  بنیاد  ارشد 
سفر  افغانستان  به  نهاد  این  استراتژی  تجدید 
کرده اند، در دیدار با اشرف غنی رییس جمهور 
فعالیت های  برعالوه  آنان  که  گفته اند  کشور، 
همکاری های  بخش   در  آسیایی  بنیاد  کنونی 

تجارتی نیز همکاری می نمایند.
ریاست  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
از  نیز  اشرف غنی  شده،  منتشر  جمهوری 
در  تا  است  خواسته  آسیایی  بنیاد  مسووالن 
دولت  با  نهاد  این  جدید  استراتژی  چارچوب 
شمال  کشورهای  تجارب  انتقال  در  افغانستان 
و  صنعت  زراعت،  بخش های  در  آسیا  شرق 

مالی همکاری نمایند.
با  انتقال تجارب  رییس جمهور غنی گفته که 
زمینه های  کردن  فراهم  و  برنامه ها  راه اندازی 
چین،  کشورهای  و  افغانستان  بین  آموزشی 
جاپان، تایوان و کوریای جنوبی صورت گرفته 

می تواند. 
رییس جمهور می گوید که حکومت افغانستان 
می خواهد که این کشور به یک مرکز ترانزیتی 
می تواند  آسیایی  بنیاد  و  شود  مبدل  منطقه  در 
استراتیژی کوتاه، میان و دراز مدت افغانستان 
را  ساحاتی  کرده،  بررسی  عرصه  این  در  را 
همکاری  امکان  آن  در  که  نماید  شناسایی 

وجود داشته باشد.
رییس جمهور غنی نقش نظر سنجی ساالنه بنیاد 
آسیایی را بخاطر درک بهتر وضعیت افغانستان 
است.  دقیق مهم خوانده  و تصمیم گیری های 
او از مسووالن این نهاد خواست که در سروی 
آینده سواالتی را در زمینه دسترسی به خدمات 
از  تا  بگنجانند  پرورش  و  آموزش  و  صحی 

نتایج آن حکومت افغانستان استفاده نماید.
افغانستان  در  آسیایی  بنیاد  فعالیت های  بیشتر 
حمایت  اجتماعی،  اقتصادی،  بخش های  در 
زنان و آموزش و پرورش متمرکز بوده است. 
نظرسنجی  چندین  تاکنون  نهاد  این  همچنین 
افغانستان  نیز در مورد موضوعات مختلف در 

راه اندازی کرده است.

اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
گروه  مشهور  فرمانده  یک  که  کرده 
در  موسی قلعه  ولسوالی  در  طالبان  تروریستی 
نتیجه کمین نیروهای امنیتی و همچنین بیست 
و پنج تروریست دیگر پس از حمله گروهی و 
تهاجمی شان باالی پوسته های نیروهای امنیتی  
در ولسوالی های کجکی و موسی قلعه والیت 

هلمند به قتل رسیدند.
شب  که  حمله  این  می افزاید  وزارت  این 
گروه  جنگجویان  گرفت،  صورت  پنجشنبه 
حمله  دقایق  نخستین  در  طالبان  تروریستی 
شان با مقاومت سخت نیروهای امنیتی مواجه 
شده و شکست خوردند. وزارت امور داخله 
می گوید که در این حمله برعالوه کشته شدن 
بیست و پنج تروریست، بیست و دو تروریست 

دیگر زخمی شدند.
فرمانده مشهور طالبان  از  امور داخله  وزارت 
وی  که  می افزاید  برده  نام  زندانی  مال  بنام 
راه اندازی  پیشتازان  و  طراحان  از  یکی 
ولسوالی های کجکی  در  تروریستی  حمالت 

و موسی قلعه والیت هملند به شمار می رفت.

آمادگی بنیاد آسیایی برای 
گسترش همکاری های 

اقتصادی و تجارتی

گفتگوی ویدیویی رهبران حکومت وحدت ملی با رییس جمهور امریکا 

سفیر پاکستان به وزارت خارجه احضار شد

یک فرمانده مشهور 
تروریستان در موسی  قلعه 

کشته شد

کشف یک عراده موتر مملو از مواد انفجاری در شهر کابل

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  و  جمهور 
با  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی 
ایاالت  جمهور  رییس  اوباما  باراک 

متحده امریکا گفتگو کرده اند.
ویدیو  طریق  از  که  گفتگو  این 
انجام شده، در آن رییس  کنفرانس 
جمهور امریکا از پیشرفت  تالش های 
از  همچنین  و  افغانستان  در  صلح 
تالش رهبران حکومت وحدت ملی 
برای احیای اقتصاد کشور و مبارزه با 

فساد اداری استقبال کرده است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
توصیف کردن  مثبت  با  اوباما  آقای 
افغانستان،  در  صلح  تالش های 
تالش ها  این  از  او  که  می گوید 

حمایت می کند.
حکومت  رهبران  همین حال،  در 
ریاست  این که  از  ملی  وحدت 
امریکا  متحده  ایاالت  جمهوری 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
پنجشنبه،  روز  افغانستان،  خارجه 
سفیر  حسین  ابرار  سید  اسد،  اول 
اعتراض  در  را  کابل  مقیم  پاکستان 
توپخانه یی  و  راکتی  حمالت  به 
خط  امتداد  به  کشور  آن  نظامیان 
احضار  وزارت  این  به  دیورند، 

کرده است.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی 
احضار  با  خارجه،  امور  وزارت 
سفیر پاکستان به این وزارت، نسبت 
به حمالت راکتی نظامیان پاکستانی 
به امتداد خط دیورند اعتراض کرده 

است.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  خارجه  امور  وزارت 
»در  است:  گفته  کرزی  آقای 
پاکستانی  نظامیان  موارد،  آخرین 

پولیس  مقام های  کابل:  8صبح، 
امنیتی  نیروهای  که  می گویند  کابل 
از  مملو  مسافربری  موتر  عراده  یک 
چوک  ساحه  از  را  انفجاری  مواد 
ارغندی حین تالشی کشف کرده و 
یک تن را نیز به اتهام انتقال این مواد 

بازداشت کرده اند.
عبدالرحمان رحیمی فرمانده پولیس 
در  اسد،  اول  پنجشنبه،  روز  کابل، 
این  که  گفت  خبری  نشست  یک 

موتر قرار بود وارد شهر کابل شود.
که  گفت  کابل  پولیس  فرمانده 
حمالت  انجام  منظور  به  موتر  این 
درساحات  تروریستی  وحشیانه 
والیت  مسیر  از  کابل  شهر  مزدحم 
میدان وردک وارد شهرکابل می شد 
امنیتی  کندک  پولیس  توسط  که 
ضبط  و  شناسایی  کابل  دروازه های 

خود  توجه  محور  در  را  افغانستان 
ابراز  اوباما  آقای  از  داده،  قرار 

قدردانی کردند.
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، 
ایاالت  حمایت  از  قدردانی  ابراز  با 
متحده امریکا برای تقویت نیروهای 
امنیتی کشور، خواستار یافتن راه های 
بیشتر  حمایت های  برای  دیگری 
افغانستان  از  امریکا  متحده  ایاالت 

شده است.
همتای  به  غنی  جمهور  رییس 
افغانستان  دولت  که  گفته  امریکایی 

باالی  را  ثقیله  سالح  مرمی  فیر   53
خوله،  دوه  ژی،  سپینه  ساحات 
لکر  کمری  و  تنگی  چنچرو 
ننگرهار  والیت  نازیان  ولسوالی 
و  خور  دولی  باتاش،  ساحات  و 
چوگام ولسوالی های ناری و شیگل 
نموده اند  انداخت  کنرها  والیت 
که منجر به شهادت چهار تن افراد 
ملکی کشور به شمول یک خانم و 
جراحت دو تن دیگر گردیده است. 
ادامه این گونه حمالت در مغایرت 
و  همجواری  حسن  اصول  با  کامل 
پذیرفته  موازین  و  حقوق  خالف 
روابط  بر  و  بوده  بین المللی  شده 
دوستانه مردمان دو کشور صدمات 

سنگین را وارد می نماید.«
خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین 
روابط  بهبود  با  همزمان  که  افزوده 

شد.
از  کابل  پولیس  فرمانده  همچنین 
جرایم  اتهام  به  تن   113 بازداشت 
داده  خبر  کابل  شهر  در  مخلتف 
اتهام قتل، 39  به  می گوید که 9 تن 
 4 رهزن،   11 سرقت،  اتهام  به  نفر 
جرایم  اتهام  به  تن   5 چپاولگر،  تن 
جرایم  به  دیگر  تن  و21  اخالقی 
فروش  و  مجروحیت  چون  مخلتف 
موظفین  سوی  از  پالستیکی  اسلحه 
قوماندانی امنیه والیت کابل از نقاط 
مختلف شهر کابل بازداشت شده اند.

درهمین حال قوماندان امنیه از ضبط 
اسلحه   و  تفنگچه ها  زیاد  مقادیر 
که  می  گوید  داده  خبر  پالستیکی 
بر اساس دستور وزارت امور داخله 
اجازه  پالستیکی  سالح  نوع  هیچ  به 
فروش و استعمال داده نخواهد شد .

کمک های  کاربرد  در  موثریت  به 
مورد  در  او  است.  متعهد  جهان 
بانکداری،  نظام  در  اصالحات 
تدارکات، و روند استخدام به آقای 
که  می گوید  داده  معلومات  اوباما 
عواید  افزایش  سبب  اقدامات  این 
نظام  در  ضوابط  و  اصول  تقویت  و 

می گردد.
رهبران  ویدیویی  گفتگوی  در 
رییس  با  ملی  وحدت  حکومت 
جمهور امریکا، شماری از مقام های 

ارشد دو کشور نیز حضور داشتند.

و  افغانستان  میان  سازی  اعتماد  و 
روابط  این حمالت  ادامه  پاکستان، 
او  می   سازد.  متاثر  کشور،  دو  میان 
شده  حمالت  این  توقف  خواهان 

است.
خلیل کرزی می گوید:  »حمالت یاد 
تنها خسارات مالی و جانی  نه  شده 
اسالمی  جمهوری  اتباع  برای  را 
بلکه  است،  آورده  بار  به  افغانستان 
موجبات نگرانی، انزجار و اعتراض 
حکومت  و  ملی  شورای  مردم، 
افغانستان را نیز فراهم نموده است.«

در  پاکستان  سفیر  همین حال،  در 
کابل، گفته است که او نگرانی ها و 
به  را  افغانستان  دولت  خواست های 
خواهد  کشورش  مسوول  مقام های 

رساند.

در  ملی  امنیت  نیروهای  هم چنین 
اتهام  به  را  تن  یک  بغالن،  والیت 
گروه های  به  مهمات  و  سالح  تهیه 
تروریستی، در این والیت بازداشت 

کرده اند.
انتشار  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
بازداشت  فرد  می گوید  اعالمیه ای 
با  باالفعل  دارد،  نام  مسافر  که  شده 
یک  کالشینکوف،  سالح  میل  دو 
میل سالح کارابین، سه میل تفنگچه 
پاکستانی، 403 فیر مرمی پیکا و 120 
فیر مرمی کالشینکوف در ولسوالی 

بغالن مرکزی بازداشت شد.
طی  ملی  امنیت  نیروهای  همچنین 
تصفیوی  جداگانه  عملیات های 
یک  میکروف،  تفنگچه  میل  هفت 
حلقه  یک  اشتار،  نوع  تفنگچه  میل 
مرمی  فیر  یک  وسایط،  ضد  ماین 
فیر   940 و  متری  میلی   ۸2 توپ 
را  تفنگچه  و  کالشینکوف  مرمی 
و  دوشی  ولسوالی های  مربوطات  از 
کشف  بغالن  والیت  مرکزی  بغالن 

کرده اند.
کشف  با  که  می افزاید  ملی  امنیت 
از  مهمات،  و  سالح  این  ضبط  و 
والیت  در  تروریستی  حمله  چندین 

بغالن جلوگیری شده است.
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این کمیسیون  به کارش آغاز کرد.  چهارشنبه گذشته 
که براساس توافق نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت 
ساختارها  در  الزم  اصالحات  آوردن  به منظور  ملی 
نخستین  در  شده،  ایجاد  انتخابات  به  مربوط  قوانین  و 
جلسه کاری خود به دو گروه کاری تقسیم شده است.

اول  کاری  گروه  که  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل 
لوایح  و  مقرره ها  قوانین،  تمامی  تا  دارد  مسوولیت 
مربوط به انتخابات را بررسی همه جانبه کند و مواردی 
را که نیاز به تعدیل دارد برجسته  سازد. به گفته ی آقای 
توحیدی، اعضای گروه کاری اول با بررسی قوانین و 
مقرره ها در می یابند که چه مشکالت ناشی از قوانین و 
مقرره ها باعث بروز جنجال ها در انتخابات های گذشته 
انتخابات و  قوانین  شده است. وی هم چنین گفت که 
انتخاباتی  کمیسیون های  وظایف  و  تشکیل، صالحیت 

نیازمند تعدیل است.
صدیق اهلل توحیدی افزود که گروه کاری دوم ساختارها 
مورد  را  انتخاباتی  نهادهای  تشکیالت  ظرفیت  و 
بررسی قرار می دهد. وی تاکید کرد که مطابق فرمان 
انتخاباتی  اصالح  ویژه  کمیسیون  ریاست جمهوری، 
راه حل ها و طرح هایی را نیز جستجو و پیشنهاد می کند 
شوراهای  نمایندگان،  مجلس  آینده  انتخابات های  تا 
شود.  برگزار  بهتر  ریاست جمهوری  و  ولسوالی ها 
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  توحیدی،  آقای  به گفته 
انتخاباتی برای بهتر برگزار شدن انتخابات های آینده با 

نهادها و قشرهای مختلفی مشوره خواهد کرد.
عملی  از  انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون  معاون 
توسط  کمیسیون  این  پیشنهادهای  و  طرح ها  شدن 
می گوید  داده  اطمینان  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
است.  حتمی  و  الزامی  فیصله های شان  و  طرح ها  که 
گذشته  روز  چند  »در  گفت:  توحیدی  صدیق اهلل 
این  که  شده  مطرح  هم  تشویش هایی  و  نگرانی ها 
حکومت  که  ممکن  و  است  مشورتی  کمیسیون 
الیحه  و  فرمان  متن  در  اما،  نپذیرد.  را  مشوره ها  این 
که  نشده  این  به  اشاره ای  هیچ  شده  فرستاده  وظایف 
تاکید  هم چنین  وی  است.«  مشورتی  کمیسیون  این 
کرد: »اصالحات یک اصل اساسی، یک امر ضروری 
و الزامی است که انشااهلل صورت خواهد گرفت... در 
جانب  از  ایشان  داشتیم،  اجراییه  رییس  با  که  نشستی 
تطبیق  به  که  دادند  اطمینان  رییس جمهور  و  خود 
فیصله نامه ها و نظریات کمیسیون عمل خواهند کرد و 
رهبر  دو  هر  جانب  از  ملی  تعهد  یک  به عنوان  را  این 

را داشتند اما به دلیل بروز مشکالت در مرز ایران، این 
میزان انگور خراب و قرارداد نیز فسخ شد.

هرات  تجارت  اتاق  عامل  مدیر  یارمند،  احمد  خلیل 
کاال  این  خرید  برای  عربی  کشورهای  می گوید 
با آن اداره زراعت  عالقه مندی نشان داده اند. هم زمان 
و  بسته بندی  پروسس،  برای  تالش ها  آغاز  از  هرات 
بازارهای  به  هرات  امسال  انگور  از  نیمی  صادرات 

جهانی خبر می دهد.
از  هرات  زراعت  امور  آمر  احمدی،  بیشراحمد 
هدف  به  والیت  این  در  انگور  نمایشگاه  برگزاری 
آینده  در  انگور  فروش  برای  مناسب  بازار  پیدا کردن 
توانایی  آنان  امسال  می گوید  و  می دهد  خبر  نزدیک 
صادر کردن بیش از ۴۰ هزار تن انگور به کشورهای 
به دلیل وجود  به گفته آقای احمدی  خارجی را دارند. 
شماری  انگور،  صادرات  و  نگهداری  در  مشکالت 
به گونه کشمش صادر  را  میوه  این  از صادرکنندگان، 

می کنند.
که  زماني  تا  اند  باور  این  بر  زراعتي  امور  کارشناسان 
دولت به راه اندازي تسهیالت الزم مثل ایجاد کارخانه 
نکند،  اقدام  هرات  در  انگور  پروسس  و  بسته بندي 

وضعیت بازار انگور رو به کساد خواهد بود.
بازار  اما  دارد،  جهانی  شهرت  آن که  با  هرات  انگور 
فروش آن به خارج از کشور و حتا در بازار های خود 
افغانستان نیز به خاطر عدم بسته بندي معیاری، از رونق 

خاص برخوردار نیست.
پوشنگی،  عسکری،  کشمشی،  لعل،  فخری،  انگور 
و  مسکه  آبی،  صاحبی،  لوغی،  روچه،  حسینی، 
والیت  انگور  انواع  مشهورترین  از  شنگول خانی 
می باشند.  خاص  مزه  و  طمع  دارای  که  است  هرات 
مسووالن  و  باغداران  به گفته  هرات  تاکستان های 
زراعتی این والیت، توانایی تولید 52 نوع انگور را در 

حال حاضر دارند.
پیش از این 12۰ نوع انگور در هرات یافت می شد، اما 

انتخاباتی،  نظام  ویژه اصالح  به کار کمیسیون  با آغاز 
آوردن  که  می گویند  تازه تاسیس  نهاد  این  مسووالن 
اصالحات در قوانین و ساختارهای مربوط به انتخابات 

از شش ماه تا یک سال زمان نیاز دارد.
قوانین  تمامی  که  می گویند  کمیسیون  این  مسووالن 
اما  دارند  نیاز  اصالحات  به  انتخاباتی  ساختارهای  و 
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  کار  فرصت 

کشور تنها سه ماه در نظر گرفته شده است.
اصالحات  ویژه  کمیسیون  معاون  توحیدی،  صدیق اهلل 
کنفرانس  یک  در  اسد،  اول  پنج شنبه،  روز  انتخاباتی، 
زمان  در  کمیسیون  این  صورتی که  در  گفت،  خبری 
احتماال مدت  نتواند،  انجام داده  را  تعیین شده کارش 
کارش تمدید خواهد شد. وی گفت: »مدت کار این 
کمیسیون مطابق فرمان سه ماه در نظر گرفته شده است 

تاکستان های  از  انگور  برداشت  فصل  با  هم زمان 
شناخته شده  هرات، مسووالن اداره زراعت این والیت 
می گویند که در سال جاری صد و بیست هزار »متریک 
تن« انگور توسط باغداران هرات برداشته خواهد شد. 
محصول  این  درصدی   2۰ افزایش  انگور  مقدار  این 
می دهد.  نشان  هرات  در  را  گذشته  سال  به  نسبت 
باغداران  به گفته ی  هرات  انگور  روان  سال  حاصالت 

این والیت بیشتر از هر سالی در یک دهه اخیر است.
هرات در غرب کشور بزرگ ترین مرکز تولید انگور 
انگور در سطح  انواع  به داشتن  افغانستان است که  در 
که  می گویند  هرات  باغداران  دارد.  نیز شهرت  جهان 
هرات  انگور  صادرات  برای  جامع  برنامه ای  حکومت 
لذت  و  طعم  تنوع،  به  توجه  با  هرات  انگور  ندارد، 

اعالم کرد. ما در این زمینه نگرانی نداریم. حتا رییس 
اجرایی گفت که اگر قرار به توافق دو نفر می بود نیازی 
به ایجاد کمیسیون چهارده نفره نبود. حکومت وزارت 
عدلیه را وظیفه می داد که قوانین را آنچه که ما )رهبران 
را  تعدیلی  متن  کند،  تعدیل  می خواهیم  حکومت( 
بین  می آمد،  ساختار  در  هم  را  اصالحاتی  و  بفرستد 
انجام  توافق  براساس  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
می شد. اما وقتی کمیسیون ایجاد می شود معنی اش این 
و  تدقیق می شود  و  بررسی  مسایل همه جانبه  است که 
به اجرا گذاشته شود. در  باید  اصالحات پیشنهاد شده 
این زمینه مطمین شدیم که تعهد حکومت در کل برای 

آوردن اصالحات الزامی و پایدار است.«
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  همین حال،  در 
برای آوردن  فیفا، می گوید هرچند فرصت  افغانستان، 
ویژه  کمیسیون  اما  است،  کم  انتخاباتی  اصالحات 
خود  کاری  دوره  به  مطابق  باید  انتخاباتی  اصالحات 

مسوولیت های خود را تقسیم بندی و اجرا کند.
در  می گوید  فیفا  اجرایی  رییس  رشید،  محمدیوسف 
صورتی که کمیسیون اصالحات انتخاباتی با برنامه منظم 
به پیش برود، می تواند در طول سه ماه پیشنهادهای الزم 
را برای اصالح نهادها و قوانین مربوط به انتخابات ارایه 

کند. 
نگرانی ها  فیفا هم چنین گفت که هنوز  اجرایی  رییس 
به گفته ی  دارد.  وجود  انتخاباتی  اصالحات  مورد  در 
انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون  اعضای  بیشتر  او، 
و  هستند  ملی  وحدت  حکومت  رهبر  دو  به  وابسته 
در  خود  منافع  تامین  تالش  در  رهبران  این  ممکن 
باشند. محمدیوسف رشید گفت:  آینده  انتخابات های 
»من بازهم تشویش دارم که اگر این روند )اصالحات 
انتخاباتی( بدون دغدغه های سیاسی و بدون این که هر 
در  منافع شان  قسما  که  بگردند  مواردی  به دنبال  طرف 
روند اصالحات تحقق می یابد به پیش نرود، شاید بسیار 
مشکل باشد که ما همان اصالحات دقیق و موردی را 

در روند انتخابات داشته باشیم.«
انتخاباتی از جمله موارد مهم متن  اصالح ساختارهای 
توافق نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است. 
تشکیل  از  پس  انتخاباتی  نظام  اصالح  روند  بود  قرار 
اختالف  به دلیل  اما  آغاز شود،  ملی  حکومت وحدت 
این حکومت در مورد اعضای کمیسیون  هر دو رهبر 
تاخیر  به  را  روند  این  انتخاباتی،  اصالحات  پیشین 

انداخت.

در پی جنگ های چهار دهه اخیر در افغانستان بسیاری 
انواع  از  نیمی  و  رفتند  بین  از  هرات  در  تاکستان ها  از 

انگور هرات به کلی نایاب شد.
 8۰۰۰ به  هرات  در  انگور  کشت  زیر  اراضی  مجموع 

هکتار می رسد.
اروپا  اتحادیه  باغداری  انکشاف  اداره  پیش  سال  چند 
تحقیق  یک  نتایج  براساس  که  کرد  اعالم  هرات  در 
اقلیمی،  خاص  شرایط  به دلیل  والیت  این  پنج ساله، 
بهترین مرکز برای رشد و انکشاف انگور و شفتالو در 

سطح افغانستان بوده است.
بنابر معلومات این اداره، شرایط اقلیمی هرات، از جمله 
سرما و گرما، وزش باد، ارتفاع از سطح بحر در مقایسه 
با سایر نقاط کشور برای رشد و حاصل دهی خوب این 
نام  با وجود شهرت،  است.  عالی تشخیص شده  میوه، 
و آوازه انگور جهان حتا در بیرون افغانستان، در حال 
حاضر با وجود ساحات وسیع باغداری در هرات، هنوز 
بهره  باغداران  و  است  سنتی  والیت  این  در  باغداری 

کافی از نتایج زحمت خود نمی برند.
صورتی  در  می گویند  هرات  زراعت  اداره  مسووالن 
با استندرد های شناخته شده  باغداری مطابق  برنامه  که 
بین المللی  سطح  در  بازاریابی  زمینه  و  گردد  عملی 
فراهم شود، باغداری به یک منبع مهم درآمد برای این 

والیت تبدیل می شود.
سال گذشته رییس زراعت هرات گفت که این والیت، 
انگور کافی برای صادرات برداشت می کند؛ اما انگور 
تازه هرات به جایی صادر نمی شود و حدود ۴5 درصد 
آن بعد از تبدیل به کشمش، به خارج از کشور از جمله 
هندوستان، ایران و امارات متحده عربی صادر می شود.

سال گذشته نمایشگاه خیابانی انگور در هرات برگزار 
هم  آن  برگزار کنندگان  به گفته  که  نمایشگاهی  شد، 
به  هم  و  هرات  متنوع  انگورهای  بیشتر  معرفی  برای 
رسم اعتراض برگزار شد؛ اعتراض به نبود بازار مناسب 

خارجی برای انگور هرات.

که در این سه ماه پیشنهادهای کوتاه مدت، میان مدت 
به حکومت سپرده شود.« آقای توحیدی  و درازمدت 
هم چنین افزود: »سه ماه برای کار این کمیسیون بسیار 
کم است. در اکسین، شبکه نهادهای جامعه مدنی برای 
به  هم  ما  پیشنهاد  و  پیش بینی  انتخابات،  روند  تحکیم 
سال  یک  تا  ماه  شش  حداقل  که  بود  این  حکومت 
نهاد  دو  هر  در  وسیع  اصالحات  تا  است  نیاز  فرصت 
این که  به دلیل  حکومت  اما  بیاید.  به وجود  انتخاباتی 
به صورت  و  یافته  پایان  نمایندگان  مجلس  کار  زمان 
اما  تجویز کرده  را  ماه  این سه  تمدیدی کار می کند، 
در متن فرمان ذکر شده که در صورت لزوم این مدت 

تمدید خواهد شد.«
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی که پس از صدور 
روز  است،  گرفته  شکل  رییس جمهور  فرمان  دومین 

فراوانش به راحتی می تواند به یکی از بزرگ ترین منابع 
برای  سردخانه ها  نبود  اما  شود.  تبدیل  دهقانان  درآمد 
پرطرف دار،  میوه  این  پروسس  نهایت  در  و  نگهداری 
بهتر  دستمزدی  به  دستیابی  از  را  هرات  باغداران 
از  هرات  تجارت  اتاق  مسووالن  اما  است،  بازداشته 
روی دست گرفتن طرحی برای پیدا کردن بازار فروش 
انگور هرات به بیرون از افغانستان خبر می دهند؛ طرحی 
که در سال های گذشته اجرا شد، اما بازخورد مناسبی 

نداشت.
نگهداری انگور و صادرات آن امکانات ویژه نیاز دارد. 
انگور از میوه هایی است که در گرمای باالی 25 درجه 
فاسد می شود. حدود 5 سال پیش صادرکنندگان انگور 
به کشور روسیه  انگور  هرات قصد فروش ۷ هزار تن 

کمیسیون اصالحات 
فرصت کم کار زیاد

ACKUیاقوت های بی سرنوشت هرات



تاریخ نا گفته  افغانستان:

چگونه رهبران افغانستان
 با مرگ خود تاریخ را بردند؟

ادعای قتل مال محمدعمر 
و تالش های صلح
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تاریخ و مردم افغانستان باالی همه حاکمان و 
سیاسیون این کشور که در پنج دهه اخیر نقش 
مهم و اساسی را در تصمیم گیری ها و رقم زدن 
تا وقایع  فصل های متعدد داشته اند، حق دارند 
یا  و  بنگارند  بی طرفی  عدم  کمال  با  ولو  را، 

شرح دهند.
نسل های  و  افغانستان  مردم  کنونی  عصر  در 
در  رهبران شان  که  بدانند  دارند  حق  آینده 
مقاطع مختلف تاریخی، چه نوع، چرا و چگونه 
وضعیت  این  به  را  ما  که  گرفتند  تصامیمی 

مواجه کرده اند. 
موظف  افغانستان  اجتماعی  و  سیاسی  رهبران 
و  تصامیم  یاران شان  و  خود  که  هستند 
به  را  کشور  این  تاریخی  مختلف  تحول های 
شکل های نوشتاری، صوتی و تصویری بیان و 
گوشه های تاریک تاریخ این کشور را به مردم 

و آیند گان واضح و روشن کنند.
مهم ترین بازیکنان عرصه سیاسی افغانستان، در 
مانند محمد ظاهر شاه، سردار  پنج دهه ی اخیر 
پرچم  و  محمد داوود خان، رهبران چپی خلق 
کارمل،  ببرک  امین،  حفیظ اهلل  تره کی،  مانند 
ارشد  قوماندانان  و  رهبران  نجیب اهلل، هم چنین 
عبدالعلی  ربانی،  برهان الدین  مانند  مجاهدین 
حاال  که  دیگران  و  مسعود  احمد شاه  مزاری، 
از  نیمی  و  رازها  مهم ترین  تقریبا  نیستند  ما  با 
با  افغانستان را  حافظه تاریخی نظامی- سیاسی 

خود به دیار ماندگار بردند. 
دفن تاریخ معاصر افغانستان

سوال این جاست که آیا این بزرگواران که اکثر 
یاران شان  یا  و  مواجه شدند  نابهنگام  به مرگ 
را  افغانستان  تاریخ  گم شده  قسمت  می توانند 
به  یاد داشت های خود  طریق  از  یا  و  باز گویی 
مردم برسانند. با رفتن آنان، قسمت اعظمی از 
شده  دفن  نیز  افغانستان  معاصر  تاریخ  و  اسرار 

است.
از سویی هم، برخی از رهبران دیگر افغانستان 
که در قید حیات اند مانند حضرت صبغت اهلل 
حامد  گیالنی،  احمد  سید  پیر  مجددی، 
محقق،  محمد  خلیلی،  کریم  محمد  کرزی، 
امثالهم  و  صالح  امراهلل  قانونی،  محمد یونس 
سیاسی  تاریخ  پهلوهای  مختلف  طرف  باید 
قلم  قید  به  یا  و  بیان  خود  نظر  از  را  افغانستان 

بیاورند. 
اکثرا  افغانستان،  فعلی  نوشتاری  تاریخ 
یا  و  افراد  شخصی  تحلیل های  از  شالوده ای 
از  چند  تنی  تجربی  و  کاری  سرگذشت های 
نویسندگان می باشد که هر کس به زعم خود 
کرده  تعریف  دیدگاه خود  و  نفع  به  را  وقایع 
است. در میان این نوشته ها کم تر دست نویس 
می یابیم که خود  را  زندگی نامه حاکمان  یا  و 

حاکمان و یا یاران شان نگاشته باشند.
بازگویی  و  زندگی نامه نویسی  فرهنگ  اما 
پیشین  میان حاکمان  باید در  تاریخ زمامداری 
و  مردم  تا  گردد  مروج  افغانستان  باز نشسته  و 
از  را  قضیه  طرف  یک  حداقل  تاریخ نویسان 
بازیگران اصلی به دست آورده و مورد تجزیه 

و بررسی قرار دهند.
و  کرزی  حامد  تا  دارند  حق  افغانستان  مردم 
معاونان شان،  اشرف غنی،  محمد  او،  معاونان 
دیگر  برخی  معاونان شان،  و  عبداهلل  عبداهلل 
چهره های  و  حکومت  ارشد  مقام های  از 
سال  چهارده  جریان  در  تاثیر گذار  سیاسی 
و  سیاسی  مهم  قضایای  و  تصامیم  گذشته، 
تاریخی را که در آن نقش اساسی داشته اند با 
زندگی نامه نویسی و بازگویی آن به نویسندگان 
پهلوهای  از  آینده  مردم در  تا  بیان کرده  توانا 

روشن و تاریک این سرزمین آگاهی یابند.

است. مالمنصور از سوی محاذ فدایی به قتل مال محمد عمر 
متهم شده است. اگر سرنوشت مال محمد عمر روشن نشود 
مذاکره  کابل  با  که  را  طالبانی  صالحیت  رسما  ایشان  و 
اگر  می بیند.  آسیب  صلح  روند  کل  نکند،  تایید  می کنند، 
یک  تا  است  آن  وقت  است،  زنده  واقعا  محمد عمر  مال 
پیام ویدیویی منتشر کند و صالحیت نمایندگان طالبان در 
مذاکرات صلح را تایید یا رد کند. اگر چنین اتفاقی نیافتد 
ابهام باشد، دوام  و سرنوشت رهبر طالبان هم چنان در هاله 
بحران  به  نیست،  با شخصی که صالحیتش روشن  مذاکره 

امنیتی افغانستان خاتمه نمی دهد. 
نمایندگان  با  افغانستان  فرض کنید که هیات مذاکره کننده 
به  چند ماهه  آتش بس  یک  روی  منصور  اخترمحمد  مال 
توافق رسید، اگر این توافق مورد تایید علنی مال محمد عمر 
شاید  و  فدایی  محاذ  گروه  شبیه  گروه هایی  نگیرد،  قرار 
ناقضان  کنند.  نقض  را  آتش بس  ذاکر،  مال عبدالقیوم 
توافق  این  محمد عمر  مال  که  کرد  خواهند  ادعا  آتش بس 
صاحب  را  منصور  اخترمحمد  آنان  و  نکرده  تایید  را 
صالحیت نمی دانند. این احتمال هم وجود دارد که برخی 
فدایی  محاذ  پشت سر  پاکستان،  در  از حلقات جنگ طلب 
مال  که  است  واقعیت  یک  هم  این  اما  باشند.  داشته  قرار 
یا  صوتی  پیام  هیچ  این سو،  به  دهه  یک  از  محمد عمر 
و  ویدیو  گذشته  در  طالبان  است.  نکرده  منتشر  ویدیویی 
تبلیغاتی  برنامه های  حاال  اما  می دانستند،  حرام  را  تصویر 
تصویری و ویدیویی تولید می کنند. این خود ثابت می کند 
که دیگر این گروه ویدیو را حرام نمی داند. مال محمدعمر 
حاال مشکل امنیتی چندانی هم ندارد. امریکا دیگر را او را 
را  مالعمر  که  است  کرده  اعالم  رسما  و  نمی داند  دشمن 

دیگر هدف قرار نمی دهد. 
هم  کابل  است.  محمد عمر  مال  دوست  که  هم  پاکستان 
صلح  محمد عمر  مال  سازمان  با  تا  می کند  تالش  به شدت 
که  گروهی  تنها  ندارد.  او  کشتن  به  عالقه ای  هیچ  و  کند 
قصد کشتن مال محمد عمر را دارد، داعش است. اما بسیار 
محمد عمر  مال  به  پاکستان  در  داعش  که دست  است  بعید 
برسد. اگر با وجود این ها هم مال محمد عمر پیام ویدیویی 
بیشتر  او  کشته شدن  مورد  در  گمانه زنی ها  نکند،  منتشر 
می شود و بسیاری ها ادعای محاذ فدایی را جدی می گیرند. 
بیشتر شدن گمانه زنی ها در مورد کشته شدن مال محمدعمر 
میان  در  چنددستگی  می کند.  چنددستگی  دچار  را  طالبان 
طالبان همین حاال هم محسوس است، اما منتشر نشدن پیام 
سازمانی  شگاف های  محمدعمر  مال  جانب  از  ویدیویی 
آنان را تشدید می کند. ادعای قتل مال محمد عمر، شورای 

کویته را در وضعیت دشوار قرار داده است. 

هر کشوری زوایه های تاریک و ناگفته هایی از 
تاریخ دارد که عمدتا در نبود بازیگران سیاسی 

و پالیسی عمدی کشورها به جود می آید
کشورهایی مانند چین، هر نوع بحث و نوشتار 
جمهوریت  یا  و  فرهنگی  انقالب  مورد  در  را 
»کام اینتگ« ممنوع قرار داده اند. با این حال، 
نظیر  پاکستان  رهبران  زنجیره ای  قتل های 
بی نظیر  ضیاالحق،  جنرال  بوتو،  علی  ذوالفقار 
یک  پاکستان،  دیگر  رهبران  از  برخی  و  بوتو 
خالیگاه بزرگ را در تاریخ سیاسی این کشور 
تاریخی  خالیگاه های  این  است.  کرده   ایجاد 
تاریخی  حافظه  و  اجتماعی  سیاسی-  تسلسل 
بیشتر  آ ن  را  جای  و  زده  ضربه  را  پاکستان 
افسانه پردازی  و  توهمات  افواهات،  شایعه ها، 

تاریخی پُر کرده است.
حافظه تاریخی دریچه ای به آینده و کتاب از 
ناکام کشورها می باشد که تسلسل  آموزه های 
و تداوم را در نهادها و سیاست های حکومت ها 

به وجود می آورد. 
چه  افغانستان  در  تاریخی  حافظه  زنجیره  اما 
در  و  شکسته  آن  غیرمدون  و  مدون  به شکل 
که  دارد  وجود  تسلسل  بدون  مجزا  حلقات 
نیاز به بافت دوباره دارد. هم چنین، نسبت تعدد 
افغانستان  تاریخی  حیات  در  سیاسی  نظام های 
نابود شده اند و  یا  هر نسل تاریخی این کشور 
به  مجبور  سیاسی  فضای  شدن  تنگ  نسبت  یا 
به  سیاسی-اقتصادی  اجباری  مهاجرت های 
کشورهای خارجی شده  که این موضوع یک 

خالی تاریخی را به وجود آورده است.
منابع تاریخ نگاری و ُگسست حافظه تاریخی

تاریخ نگاری و جمع آوری وقایع تاریخی عمدتا 
و  )حاکمان  افراد  و  شواهد  اسناد،  منبع  سه  از 
منابع  این  مهم ترین  می شود.  نگاشته  ملت( 
فرهنگ  می باشند.  حاکمان  یا  درباری  راویان 
تاریخ نگاری درباری در افغانستان از سال های 
گذشته، مروج بوده که این شیوه تاریخ نویسی 
و  درباری  نویسی  تاریخ  از  شالوده ای 
غیر درباری  تاریخ نویسی  می باشد.  غیر درباری 
میر غالم  یا  و  مانند فیض محمد کاتب هزاره 
محمد غبار در زمان مشروطه و جمهوریت نادر 
می باشد. کم تر حاکمی در افغانستان به استثنای 
عبدالرحمان خان و محمود خان طرزی وقایع 

تاریخی و زندگی نامه های خود را نگاشته اند.
افغانستان  معاصر  تاریخ  در  حاکمان  اکثریت 
سردار  ظاهر شاه،  خان،  نادر شاه  جمله  از 
خلق،  حزب  چپی  رهبران  خان،  محمد داوود 
مهم ترین  هیچ کدام  مجاهدین  و  پرچم  حزب 
آگاهی  و  تاریخ  خاطر  به  را  تصامیم شان 
دست نویسی  و  وقایع نگاری  بعدی  نسل های 

نکرده اند.

شخصی  سوی  از  محمدعمر  مال  شدن  کشته  ادعای 
شک  می خواند،  فدایی  محاذ  سخنگوی  را  خودش  که 
طالبان  رهبر  سرنوشت  مورد  در  بیشتری  تردید های  و 
کرده  انشعاب  گروه  یک  فدایی  محاذ  ظاهرا  برانگیخت. 
طالبان   2013 سال  مذاکرات  که  وقتی  است.  طالبان  از 
اعالم  فدایی  محاذ  شد،  علنی  قطر  در  امریکایی ها  و 
محاذ  این  سخنگوی  را  خود  کسی که  کرد.  موجودیت 
مخالف  قطر  مذاکرات  با  آنان  که  کرد  اعالم  می خواند، 
از شورای کویته جدا  این گروه  راه  ترتیب  این  به  هستند. 
شد. از بیانیه های محاذ فدایی بر می آید که این دسته، بیشتر 
نظامی  پاکستان  استخبارات  سازمان  به  کویته  شورای  از 
جمال،  ارسال  قتل  مسوولیت  سازمان  این  است.  نزدیک 
ارسال جمال  به دوش گرفت.  را  لوگر  پیشین والیت  والی 
کسی بود که با طالبان پاکستانی از جمله لطیف اهلل محسود، 

تماس نزدیک داشت. 
با  مالقات  از  پس  محسود،  لطیف اهلل  که  می شود  گفته 
نیروهای  به پایگاهش توسط  ارسال جمال در راه بازگشت 
بازداشت  اعالم  از  بعد  مدتی  شد.  بازداشت  امریکایی 
لطیف اهلل محسود، حادثه ترور ارسال جمال به وقوع پیوست. 
و  هند  علیه  شدید الحن  اعالمیه  یک  باری  فدایی  محاذ 
صادر  نیز  افغانستان  در  کشور  این  دیپلوماتیک  حضور 
هند  جمعیت  اکثریت  که  بود  آمده  اعالمیه  آن  در  کرد. 
به همین دلیل مجاز نیست که این کشور  نیستند و  مسلمان 
شبیه  موضع گیری  این  کند.  کمک  افغانستان  مردم  به 

موضع گیری های مقام های ارتش پاکستان است. 
جنرال های پاکستانی سیاست امنیتی هندمحور در افغانستان 
می هراسند.  نو،  دهلی  و  کابل  نزدیک  روابط  از  و  دارند 
جنرال پرویز مشرف، حاکم پیشین پاکستان، چند ماه پیش 
زمان  در  نظامی  پاکستان  استخبارات  سازمان  که  گفت 
نفوذ  تا  کرد  کمک  طالبان  مجدد  شورش  به  حاکمیت، 
هند را در افغانستان خنثا کند. اما از اعالمیه های اخیر محاذ 
ابوبکرالبغدادی  خالفت  به  گروه  این  که  برمی آید  فدایی 
هم عالقه مند است. در یکی از اعالمیه های این گروه آمده 
است که مال اخترمحمد منصور با سی آی ای تماس دارد و 
آن ها هیاتی را همراه با اسناد و مدارک نزد ابوبکرالبغدادی 
فرستاده اند. اعالم مرگ مال محمدعمر توسط این گروه راه 
ابوبکر البغدادی  به  طالب،  جنگجویان  دیگر  بیعت  برای  را 

باز می کند. 
خبر کشته شدن مال محمدعمر روی تالش های صلح کابل 
هم تاثیر می گذارد. قرار است در پانزدهم ماه اگست سال 
گفتگو  میز  پشت  طالبان  و  کابل  دیگر  بار  میالدی،  جاری 
بنشینند. طرف کابل در این گفتگوها مال اخترمحمد منصور 

فردوس
تمیم عاصی
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حامیان داخلی توافق هسته ای باور دارند که پس از این سیاست تحریم های 
بین المللی و تغییر حکومت ها به عنوان تاکتیک غرب به خاطر منزوی ساختن و 
یا حذف رژیم های نامطلوب تاریخ مصرف خود را از دست داد. ولی با وجود 
این، به نظر نمی آید که به جز از تحریم های کمرشکن و احتمال حمله نظامی 
امریکا و اسراییل باالی تاسیسات هسته ای ایران، زمینه و عامل دیگری را 

برای این توافق تاریخی در نظر گرفت. از قضا ایاالت متحده نیز باور دارد که 
سرانجام این وضعیت به دستیابی ایران به سالح اتومی و واکنش غرب برای 

جلوگیری از آن منتهی می شد.

باتوافقهستهای
ایرانبهدموکراسیوعادیسازی

روابطباغربنمیرسد!

هستهایایرانرانابودکردهنمیتواند.
خامنهای، علی آیتاهلل اخیر سخنرانی به توجه با
رهبرمذهبیوتاماالختیارایران،وهمچناناظهارات
با کشور دو که فهمید میشود اوباما رییسجمهور
وجودتوافقهستهای،گاممهمیبهسویعادیسازی
کشور، دو سفارتخانههای بازگشایی مانند روابط،
دو روابط بر همچنان سوءظن و داشت، برنخواهند
کشورسایهتیرهخودراحفظخواهدکرد.دلیلعمده
آنایناستکهایاالتمتحدهپسازسازشباایران
کشورهای به را امنیتی و سیاسی الزم اطمینان باید
منطقه در ایران مهار روی و بدهد اسراییل و عربی
توماس با خود مصاحبه در اوباما آقای کند. تاکید
در که گفت نیویارکتایمز، روزنامه از فریدمن
همکاریباکشورهایعربیرویتغییررفتارایراندر
منطقهکارخواهدکرد.اینبهمعنایآناستکهبرای
ایتالف از متحده ایاالت منطقه در ایران نفوذ مهار
بهرهبریعربستانسعودیحمایت اسراییلی عربی-
بهنظرنمیآید ایرانهم میکند.درمقابل،حکومت
کهدرسیاستهایمنطقهایخود،مثالحفظحکومت
بشاراالسدوگروههایشیعیچونحزباهللدرلبنان،
تغییریبهوجودبیاورد.ایراناکنونیکبازیگرمهم
برای نفوذ از میزانی این و بهحسابآمده درعراق

عربستانسعودیواسراییلنگرانکنندهاست.
تاثیرات داخلی سیاست خارجی ایران

ایرانی نظامیان مالها- رژیم رقابت داخلی تاثیرات
قابل زیادی حد تا منطقهای کشورهای و غرب با
حامی سپاهیان و خامنهای آیتاهلل است. پیشبینی

ایران در رژیم تغییر پروژه غرب که دارند باور او
دموکراسیخواه اصالحطلب جنبشهای طریق از را
این در تغییر هنوز میبرد؛ پیش به مدنی جامعه و
نیامده بهوجود آنها سیاسی محاسبه و استدالل
تظاهرات سرکوب از پس خاطر، همین به است.
انتخابات سابق کاندید موسوی، میرحسین طرفداران
مدعی که خورشیدی 1388 سال ریاستجمهوری
ایران حکومت بود، احمدینژاد محمود بر پیروزی
جلوتشکیلهرنوعحزبسیاسیونهادمدنیوحتا
تشکلهایمستقلفرهنگیرانیزگرفتهاست.حتااگر
بهصورتفردیبخواهندرویمسایلحقوق کسانی
بشریوآزادیزندانیانسیاسیکارکنند،معموالبا
حبسهایبلندمدت،تبعیدومحرومیتازفعالیتهای
خواهند مواجه سیاسی اجتماعی- حقوق و عمومی
شد.بهنظرنمیآیدکهدرحالحاضرحکومتایران

دراینسیاستخودتجدیدنظرکند.
میکنند فکر او حامی نظامیان و خامنهای آیتاهلل
در داخلی استحکام و مخالفان سرکوب بدون که
باایاالتمتحدهازقدرتکافی چانهزنیهاورقابت
عربی بهار تجربه در که این کما نیستند؛ برخوردار
دیدندکهایرانمیتواندسرنوشتیمشابهسوریهولیبیا
پیداکند.برایهمین،اگراحزابسیاسیاصالحطلب
شدهاند، اعالم غیرقانونی سویحکومت از همه که
با فعالیتهایشان جلو معموال که مدنی نهادهای و
زندانیساختنوشکنجهرهبرانواعضایآنگرفته
شدهاست،بخواهندبهصورتمنسجمدستبهکاری
بزنند،بهزودترینفرصتهمانندجنبشسبزسرکوب
خواهندشد.برایهمین،تصورمیرودکهحکومت
از جلوگیری بهمنظور هستهای توافق از پس ایران
اوضاع مراقب شدت به آن، داخلی سیاسی عواقب
و سیاسی گروههای برنامهریزی و کنش و داخلی
مدنیمستقلازدولتخواهدبودوبرایپیشگیریاز
انتقادیواصالحیبرشدت شکلگیریهرحرکت

اقداماتخودخواهدافزود.
سود رژیم

درنهایتبایدگفتکهرفعتحریمهاقبلازهرچیزی
پایههایاقتصادیروحانیونونظامیانایرانیراتقویت
فکر هستهای توافق موافقان که هرچند خواهدکرد.
فعالتر بارفعتحریمهابخشخصوصی میکنندکه
نیست نوعی به ایران اقتصاد ساختار اما شد، خواهد
اقتصادیو اقشار از بهرهآنشاملطیفوسیعی که
در تحلیلی در اکونومیست هفتهنامه شود. اجتماعی
7مارچ2015نگاشتکه»کاهشدرآمدحکومت،
آقایروحانی،رییسجمهورایرانرادرتضادباسپاه
قدرتمندپاسداران،قراردادهاست.ایننیروینظامی
امپراتوری صاحب ایران در آخوندها رژیم حامی
با پاسداران سپاه فرماندهان است. تجاری گسترده
وجود از زمینی، مرزهای و دریایی بنادر کنترول
بهثروتزیادیدست ایران] تحریم[هایغربعلیه
مانند ایران، تمامصنایع در را یافتند،وحضورخود

مخابراتوبانکداریگستراندند.«
اکونومیستمینگاردکهحکومتروحانیبایدبرای
ساماندهیاقتصادکشوربایستیبرایانحصارنظامیان
روحانی آقای زمانیکه بجوید. چارهای اقتصاد بر
دولت به مالیه »انحصارات« باید که کرد تاکید
بپردازند،مردمفهمیدندکهاشارهرییسجمهوربهسپاه
پاسداراناست.مهرداد،یکتاجرایرانی-امریکایی،
کهاخیرادوکانقرطاسیهخودرادرتهرانبستودو
بارهبهامریکابازگشت،بهاینهفتهنامهگفت:»دشوار
[نهادهای وقتیکه بسازی.... پول ایران در استکه
اقتصادیوابستهبه]سپاهپاسداراناموالواجناسرا
بهدولت بابتآن مالیاتی ازچینواردکردهوهیچ
نمیپردازند،خوب،هیچسرمایهگذاریمانندمندر

بازارایرانتابآوردهنمیتواند.«
توافق این اگر نفعی، هر از فراتر که میآید بهنظر
سودیبرایمردمایرانداشتهباشد،آنعبارتازرفع
قسمی سود و ایران با اسراییل امریکا- جنگ خطر
بعد ایران هواپیماهای است: تحریمها رفع از آنها
اثرسقوط ازسهدههنوسازیشدهودیگرمردمدر
دست از را خود جان ایرانی فرسوده طیارههای

نخواهندداد.
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جایی تا ایرانی مقتدر روحانیون و نظامیان قدرت
استکهحتادرمسایلبسیارکوچک،مانندبرگزاری
رسمی مجوز که آوازخوان یک موسیقی کنسرت
است، گرفته ایران فرهنگ وزارت از را برگزاری
که حالی در میتوانند. کرده کارشکنی و دخالت
نظامیانوروحانیونایرانیباآزادیکاملوفارغاز
پیگردنظارتنهادهایملکیومنتخبعملمیکنند.
روحانی حسن رهبری به ایران ملکی حکومت
با را اجتماعی و اقتصادی زیاد بسیار مشکالت باید

صالحیتهاوامکاناتمحدودخودحلکند.
همه چیز در نقطه صفر

از پس که دارند باور هستهای توافق داخلی حامیان
اینسیاستتحریمهایبینالمللیوتغییرحکومتها
یا و ساختن منزوی بهخاطر غرب تاکتیک بهعنوان
از را تاریخمصرفخود نامطلوب رژیمهای حذف
دستداد.ولیباوجوداین،بهنظرنمیآیدکهبهجز
ازتحریمهایکمرشکنواحتمالحملهنظامیامریکا
واسراییلباالیتاسیساتهستهایایران،زمینهوعامل
گرفت. نظر در تاریخی توافق این برای را دیگری
این سرانجام که دارد باور نیز متحده ایاالت قضا از
واکنش و اتومی بهسالح ایران دستیابی به وضعیت
آن در میشد. منتهی آن از جلوگیری برای غرب
ایاالت حمایت با اسراییلیها، ورود امکان صورت
با ناگزیر جنگ یک به عربی، کشورهای و متحده
امریکا رییسجمهور اینکه کما نبود؛ محتمل ایران
مقالهنویس فریدمن، توماس با خود مصاحبه در
نیویارکتایمز،گفتکههرنوعحملهنظامیقابلیت

بااینکهغربوایرانتاکیددارندکهتوافقهستهای
میانگروه5+1وایرانتنهامحدودبهمسایلهستهای
اینخوشبینی ایران علیه تحریمها رفع با ولی است،
شدن باز به منجر توافق این گویا که آمده بهوجود
حکومت یک آن در که ایران سیاسی فضای
است،خواهدگردید. مستبدحاکم نظامی-روحانی
خوشبینانمیگویندکهبهبودروابطایرانباغربو
بیرونشدناینکشورازانزوایبینالمللیانعکاسات
احزاب از ایتالفی مثال داشت. خواهد داخلی مثبت
مطالبات طرح با مدنی جامعه و اصالحطلب سیاسی
به هم وحکومت آورده فشار رویحکومت خود،
نظامیو نهادهای مردمجلوخودسری پشتیبانیرای
غیرمسوولراخواهدگرفت.آنهاگمانمیکنندکه
نفعگروههای به قدرت توازن توافقهستهای از بعد
حامیانشان و اصالحطلب و دموکراسیخواه داخلی
این مهم نکته ولی میکند. تغییر مدنی جامعه در
سالها بهخاطر ایران در حاضر، حال در که است
هر از بیشتر نگاهها اقتصادی، کمرشکن تحریمهای
از سالها که است ایران اقتصاد بهبود متوجه چیزی
فساد،سوءمدیریتواتکایبیشازحدبهنفترنج
که خصوصی بخش که دارند امید همه است. برده
در را کارآفرینی و اقتصادی رونق اصلی مسوولیت
جامعهبهعهدهدارد،پسازرفعتحریمهافعال،پویا

وبازدهگردد.
توافق میآیدکه بهنظر فوق، باوجودخوشبینیهای
پایههایحکومت هرچیزی از قبل باغرب هستهای
را او موتلف جنراالن و خامنهای رهبری به ایران
ناظران بهنظر کرد. خواهد تقویت پاسداران سپاه در
روحانیون از ایتالفی کشور این در ایران، اوضاع
و بازاری قشر با پاسداران سپاه نظامیان و بلندپایه
و نفتی سرمایههای آنان، به وابسته سرمایهگذاری
خصوصی بخش در چه ایران، اقتصادی شریانهای
سیاست داشته، اختیار در را بخشعمومی در وچه
بهحکومتملکیاجازه خارجیراکنترولکردهو
اصالحاترانمیدهند؛منظورآنبخشیازاصالحات
استکهمنافعاقتصادیوسیاسیاینایتالفحاکم
علیه بهموجبآن یا و برهمزده را نظامی مذهبی-
مسایلی عامه افکار در اقداماتشان منفی پیامدهای

مطرحشود.

 سلیم آزاد
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توافق با ایران، تغییردهنده
 احتمالی بازی برای افغانستان

 دای چوبانی
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حیاتی است. نزدیکی جیواستراتژیک به چین و آسیای 
میانه هم نقشی حیاتی در امنیت منطقه بازی می کند. 

راه سوم
اثر طوالنی مدت ایرانی که به حالت عادی بازگشته در 
امیدوارکننده  کشور  دو  توسعه  و  سیاسی  جهت گیری 
است. هم افغانستان و هم ایران از قدرت های استعماری، 
و  همسایگی شان  در  غیردوستانه  روابط  سیاسی،  اسالم 

نزاع سیاسی بین المللی رنج برده اند. 
ایران و افغانستان در کنار پاکستان سه کشور جمهوری 
رو  سرعت  به  پاکستان  که  حالی  در  هستند.  اسالمی 
سمت  به  افغانستان  و  ایران  دارد،  شدن«  »اسالمی  به 

دموکرات شدن پیش می روند. 
برعکس بسیاری دیگر از جوامع اسالمی، جوامع افغان 
و ایرانی تنها دو کشور عمدتا مسلمان هستند که تحت 
نیابتی  نبردهای  و  اسالم گراها  از  معجونی  حاکمیت 
قدرت های جهانی زیسته اند. نه وعده بهشت اسالم گراها 
در روی زمین و نه دعوی دموکراسی غرب می تواند که 

تخیل آن ها را جذب کند. 
ظهور  به  که  دارند  وجود  فزاینده ای  شواهد 
در  سکوالر  انتخاباتی  سازوکار  و  پسااسالم گرایی 
افغانستان و ایران اشاره می کند. تحکیم دموکراسی در 
اسالم  جهان  بقیه  به  سومی  انتخاب  ایران،  و  افغانستان 
عرضه می کند: نه آجنداهای سرکوب گرانه، فرقه ای و 
عقب مانده اسالم گراها؛ نه حاکمیت مستبدانه رژیم های 
سکوالر خودکامه و نه هم سیاست های قومی نفاق افکن.

ریشه های فارسی
برای  پیروزی  یک  هم چنین  ایران  هسته ای  توافق نامه 
رهبری اصالح گرا و عملگرای ایران بود که جناح های 
امر ممکن  این  منزوی کرد.  بیشتر  را  طرفدار درگیری 
است که جهت گیری دوباره ایران را از هویت فرقه ای 
فرهنگش  و  تمدنی  ماهیت  سمت  به  ایدیولوژیکش  و 
ایران ضدغربی شیعه به یک  به حرکت آورد: از یک 

ایران فارسی. 
شود؛  ناخشنودی  سبب  که  است  ممکن  فارسی  ایران 
ولی این ایران تهدیدی به شهروندانش یا منطقه نخواهد 
بود. این ایران با تجلیل از زیبایی، تکثر و زندگی و نه با 

ستایش از مرگ و فتح مشغول خواهد بود. 
ایران فارسی هم چنین می تواند به افغانستان کمک کند 
سیاست  کند.  احیا  را  خود  فارسی  میراث  و  هویت  تا 
کشورهای  قسمت  در  استعماری  قدرت های  تجزیه 
ایجاد کرد  سیاسی  مصنوعی  مرزهای  تنها  نه  غیرغربی 
هم  را  منطقه  مشترک  فرهنگی  هویت  و  میراث  بلکه 

تقسیم کرد. 
فالت ایران و زبان فارسی به بخش های مختلف و جدا 

تقسیم شدند. زبان فارسی که برای قرن ها زبان مشترک 
امپراطوری  فرهنگی  ژنوساید  قربانی  بود،  هند  شبه قاره 
جوزف  میانه،  آسیای  در  که  حالی  در  شد  بریتانیا 
استالین، رهبر شوروی، استفاده از زبان فارسی را جرم 

می دانست.
سردرگمی فرهنگی

ظهور دو واحد سیاسی مستقل یعنی ایران و افغانستان در 
اواسط قرن 19 به تدریج به دو هویت فرهنگی جداگانه 
لحاظ  از  افغانستان  یک  و  فارسی  ایران  یک  انجامید: 

فرهنگی سردرگم. 
با وجود تالش های پراکنده برای از بین بردن فرهنگ 
اما  کوچک  گروه  یک  سوی  از  فارسی  میراث  و 
انحصار  و  کابل  بر  حاکم  طبقه  اعضای  از  قدرتمند 
تمدن فارسی از سوی ایران، افغانستان معاصر به حیث 
بخش جدایی ناپذیر و میراث دار تمدن فارسی و زادگاه 
زرتشت،  مثل  پارس  بزرگ  شخصیت های  از  بسیاری 
و  ابوحنیفه،  امام  بهزاد،  جامی،  موالنا،  سینا،  ابوعلی 

گوهرشاد باقی ماند. 
زبان  جمله  از  افغانستان  مشترک  زبان  همیشه  فارسی 
فرهنگ  توسعه  به  بی نهایت  که  است  بوده  پشتون ها 
سوی  از  که  چنان  کرده اند؛  ایفا  سهم  فارسی  زبان  و 
شاعر  هم یک  که  پشتوزبان  بزرگ  شاعر  بابا،  رحمان 
فارسی و هم پشتو بود، نشان داده شده است. شهر غربی 
هرات افغانستان به حیث اورشلیم جهان فارسی می تواند 

لقب داده شود. 
داللت  یک  هم چنین  افغانستان  فارسی  هویت  احیای 
حاضر  حال  در  داشت.  خواهد  جیواستراتژیک  مثبت 
انباشته شده  ایدیولوژیکی  و  امنیتی  تهدیدهای  با  کابل 
که از سمت جنوب آن نشات می گیرد که برای انتقال 

به پاکستان وابسته است. 
در  درانی  امپراطوری  حاکم  دومین  درانی،  تیمور شاه 
کابل،  به  قندهار  از  را  پایتخت  هجدهم،  قرن  اواخر 
در وهله اول برای فرار از سیاست های خاینانه روسای 
اشرف غنی، رییس جمهور، و  متاسفانه  داد.  انتقال  اقوام 
پاکستان و  به مدار  بردن کابل  با  بریتانیا، آن جریان را 
مهیا ساختن فضای سیاسی برای طالبان به ضرر نیروهای 

ملی و دموکراتیک درحال معکوس کرده اند. 
ظهور،  حال  در  اجتماعی  جریان های  هم  آن  با 
وافر ،  اقتصادی  فرصت های  و  امنیتی جدید  تهدیدهای 
می کند  را کمک  همفکر  ملت های  و  افغانستان  ایران، 
که  کنند  درک  را  رومی  جالل الدین  موالنا  وعده  که 
می گوید: »هر کسی  کو دور ماند از اصل خویش، باز 

جوید روزگار وصل خویش.« 

توافق هسته ای ایران، یک زلزله سیاسی و جیواستراتژیک 
جنبش  تسریع  شمول  به  آن  از  فراتر  و  میانه  شرق  در 
سازوکارهای  تقویت  و  ایران  داخل  در  اصالحات 
اکنون  ایران  کرد.  ایجاد  اسالم  جهان  در  دموکراتیک 
بیرونی و سرکوب داخلی می تواند  تهدید  از  با رهایی 
به  رفتن  برای  اسالمی  و جهان وسیع تر  منطقه  به خود، 
سمت رفاه بیشتر و ثبات و آینده ای متکثر کمک کند. 

سیاسی  انزوای  با  افغانستان  به خشکه  محاط  جغرافیای 
آن در منطقه درهم آمیخته است. تنها مرز افغانستان با 
تاجیکستان در میان هفت همسایه اش تا حدی عاری از 
تنش سیاسی است. با آن هم مرزهای طوالنی افغانستان 
است؛  سیاسی  خصومت  و  فعال  نزاع  لبریز  پاکستان  با 
ترکمنستان،  با  افغانستان  مطمین  روابط  که  حالی  در 

ازبکستان و چین با انفعال همراه است.
این کشور محاط  فعالیت هند، شریک عمده منطقه ای 
تمایل  عدم  و  ارضی  منازعه  یک  اثر  در  خشکه،  به 
دهلی برای حضور وسیع تر، محدود بوده است. روابط 
رقابت  تحت الشعاع  ایران  مهمش،  همسایه  با  افغانستان 
از  ایران  بازدارندگی  با عربستان،  ایران  منطقه ای  نیابتی 
سوی کشورهای غربی، سیاست خارجی ایدیولوژیک 
ایران و برخی فارسی ستیزی های نخبگان افغانستان قرار 

داشته است. 
همگرایی منافع

تالش  ایران  و  متحده  ایاالت  گذشته  سال   14 طی 
افغانستان را از رویارویی دوجانبه شان کنار  تا  کرده اند 
بگذارند؛ چرا که هر دو کشور همگرایی منافع شان در 

افغانستان را درک کرده اند.
در واقع جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در تسهیل 
موافقت نامه 2001 بن که نظم سیاسی جدید افغانستان را 
به وجود آورد، کارساز بود. تهران هم چنین مخفیانه به 
امور  وزیر  کری،  جان  دیگر  دیپلوماتیک  دست آورد 
یعنی تشکیل حکومت وحدت ملی در  امریکا  خارجه 

سال 2014 هم کمک کرد. 
بتوانند  باید  هسته ای  موافقت نامه  با  واشنگتن  و  تهران 
ثبات سازی  برای  فعال  همکاری  به  را  سردشان  صلح 
یک  می تواند  امر  این  کنند.  تبدیل  افغانستان  توسعه  و 

همکاری سه جانبه سودمند برای هر سه کشور باشد.
ایاالت  مکمل  سرمایه های  و  ظرفیت ها  می تواند  کابل 
متحده امریکا و ایران را مُدغم سازد. و امریکا سرانجام 
افغانستان  ماموریت  برای  معتبر  منطقه ای  شریک  یک 
نتیجه از اتکا بر متحد مشکوکش یعنی  پیدا کند و در 

پاکستان بکاهد. 
یک افغانستان امن برای ایران، جهت امنیت والیت های 
افغانستان،  سرشار  طبیعی  منابع  به  دستیابی  و  شرقی اش 

شما  تحصیل  سطح  جنرال!  جناب  من: 
چیست؟

با  طالب کشی  رشته  در  من  جنرال: 
گرایش سوزاندن از دانشگاه خودم دکتورا 
دارم. قرار است این روزها از پایان نامه خود 

دفاع کنم. 
من: دولت می خواهد با طالبان صلح کند. 
اجازه  شما  به  رییس جمهور  است  ممکن 

دفاع از پایان نامه را ندهد. 
را  گکا  بچه  ای  کیست؟  دولت  جنرال: 
به خودم  شما دولت می گویید. من خودم 
اجازه دادگی هستم. دولت اگر می خواهد 
دیگر  در والیت های  کند،  طالبان صلح  با 
کار  من  که  بگذارد  را  فاریاب  بکند. 

پایان نامه خود را خالص کنم. 
در  خود  پایان نامه  از  شما  نمی شود  من: 

والیت های دیگر دفاع کنید؟ 
من  به  مربوط  دیگر  والیت های  جنرال: 

نمی شود. فاریاب بیخی از خودم است. 
برای  هرکس  اگر  جنرال!  جناب  من: 
تعین کند،  خودش والیت و ساحه خاص 
را که دولت وحدت  راهی  نمی کنید  فکر 

ملی می رود به ترکستان است. 
جنرال: ترکستان گفتی یا ترکمنستان؟

من: ترکستان گفتم. 
است.  دیگر  طرف  ترکستان  راه  جنرال: 
مرز  خیلی  ترکمنستان  همراه  فاریاب 
هم  دارد،  زمینی  راه  هم  دارد.  طوالنی 

هوایی. 
می خواستم  جنرال.  آقای  ممنون  من: 
اول  روزهای  در  شما  که  کنم  یادآوری 
علیه  شدیدا  ریاست جمهوری  معاونت 

طالبان ورزش می کردید. فعال چه؟
همیشه  طالبان  علیه  ما  ورزش  جنرال: 
هم  ما  خود  صحت  برای  دارد.  جریان 
بچه ها  خوب است. شما هم ورزش کنید. 

در دفتر ما هر روز ورزش می کنند. 
که  دارند  ادعا  مردم  جنرال،  جناب  من: 
»سمبولیک«  خیلی  دولت  در  شما  حضور 
تشریفاتی  منظورم  سمبولیک  از  است. 

است. 
جنرال: در افغانستان کل چیز سمبولیک 
هستند.  سمبولیک  هم  مردم  خود  است. 
سمبولیک  کشور  این  در  اگر  نفر  یگان 
است.  سمبولیک  کلش  دیگرا  نباشد، 
کم  امکانات  است،  مانده  عقب  ما  کشور 
هم  ها  خارجی  است،  زیاد  جنگ  است، 
نداشته  صحیح  اردوی  وقتی  رفت.  کلش 
است.  ما خودش سمبولیک  باشیم، کشور 
کل تان  صبح  هشت  ژورنالیست های  شما 

سمبولیک هستید. 
این که  از  ممنون  صاحب.  جنرال  بله  من: 

وقت خود را در اختیار ما گذاشتید. 

مصاحبه با جنرال 
دای چوپانی

 برگردان: یحیا سرپلی
 نویسنده: داوود مرادیان

 منبع: الجزیره
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اشتون کارتر، وزير دفاع امريکا، روز جمعه 2 اسد در 
دومين روز سفر خود به عراق، وارد اربيل مرکز اقليم 
رييس  بارزانی،  مسعود  با  و  اين کشور شد  کردستان 
بررسی  کرد.  گفتگو  و  ديدار  عراق  کردستان  اقليم 
وضعيت جنگ نيروهای ائتالف به رهبری امريکا عليه 
گروه داعش، مهم ترين موضوع اين ديدار اعالم شده 

است.
خبرگزاری فرانسه از عراق گزارش داده که سفر اشتون 

سوی داعش افزايش دهند.
از اوت 2014 که نيروهای گروه  يا داعش، به سمت 
اربيل پيشروی کردند، باراک اوباما، رئيس جمهوری 
امريکا اين کشور را در زمينه مبارزه با اين گروه افراطی 

متعهد کرد.
وزير دفاع امريکا در چارچوب سفر منطقه ای خود به 
خاورميانه، پيش از سفر به بغداد، به عربستان سعودی، 

اردن و اسراييل سفر کرد.

کارتر به اين کشور اولين سفر رسمی وی از زمان آغاز 
مسووليتش در پنتاگون در فبروری گذشته است.

عبادی،  حيدر  با  بغداد  در  ديروز  امريکا  دفاع  وزير 
نخست وزير عراق ديدار و درباره جنگ عليه تروريسم 
تا  است  آماده  امريکا  که  گفت  کارتر  کرد.  گفتگو 
اقدامات بيشتری را در زمينه مبارزه عليه »داعش« انجام 
دهد، به شرطی که نيروهای عراقی توان و ظرفيت خود 
را در جهت بازپس گيری سرزمين های تصرف شده از 

سفر وزیر دفاع امریکا به اقلیم کردستان عراق

 

 

 

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 “Production of 8 (eight) 
videos (two per subject / 1 each for grade 7 – 9, 1 each for grade 10 to 12) on model lessons in 
mathematics, chemistry, biology and physics on a student centered teaching methodology” in Mazar to 
submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The production company bidding for the project must have a proven record for producing 
such instructional videos. Companies who cannot provide reference material cannot be 
considered in the bidding process. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter to 
matiullah.sekandery@giz.de  latest by 25.07.2015 

 

 اطالعیه داوطلبی 

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

دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه توانایی مالی با رب مقیم کابل از شرکت ها و رسانه های مج GIZبنآ دفتر 
الی  01و یکی از صنف  9الی  7یکی از صنف  –ویدیو )برای هر مضمون دو ویدیو  8مبنی بر ساختن داوطلبی برای قرار داد 

( در باره درس نمونه مضامین ریاضی، کیمیا، بیالوژی و فزیک با میتود شاگرد محوری درمکاتب شهر مزار شریف با توجه با 01
 د. نشرایط داوطلبی در این پروسه اشتراک ورزیده ممنون ساز

 به آدرس الکترونیکی 25.07.2015بتاریخ  بعد از ظهر 4است سهمگیری خویش را تا به ساعت خو در
 matiullah.sekandery@giz.de     رستاده تا حضور شان تضمین گردد. ف 

ینه کرده بتوانند کمپنی های داوطلب باید قبال تجربه تهییه همچو مواد ویدیویی آموزشی را داشته واسناد الزم را در زمینه در زم نوت:
 . نمیباشنددر غیرآن واجد شرایط 

Co-soft # 83206874 

 

 

 

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 the Assessment of the 
General Directorate for Monitoring, Evaluation and Audit of the Administrative Office of the President 
(AOP) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The Company bidding for this project must have a rich experience in organizational 
assessment especially in monitoring, evaluation and audit. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the 
reference number (Co-soft # 83206874) to matiullah.sekandery@giz.de  latest by 29.07.2015 

 

 

 اطالعیه داوطلبی

که تطبیق کننده همکاری های تخنیکی  به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد ، از شرکت ها و موسسات که   GIZدفتر 
در عرصه اسسمنت /نیازسنجی  های سازمانی تجربه کافی داشته باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه داوطلبی 

"ریاست عمومی نظارت ، ارزیابی و تفتیش " ریاست عمومی اداره امور ج. ا. ا با توجه مبنی بر اسسمنت /نیازسنجی  سازمانی ی   
 با شرایط داوطلبی درخواست های  "آفر" خود را به دفتر مرکزی جی ای زید بفرستند.

 

بتاریخ ظهر بعد از  4شرکت ها و موسسات که عالقه مند اشتراک در پروسه میباشند لطفادر خواست سهمگیری خویش را تا  ساعت 
 بفرستند.       matiullah.sekandery@giz.deبه آدرس الکترونیکی 07.201529.

 

Co-soft # 83206873 

 

 

 

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 M&E Training to the 
General Directorate for Monitoring, Evaluation and Audit of the Administrative Office of the President 
(AOP) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The Company bidding for this project must have a rich experience in organizational 
assessment especially in monitoring, evaluation and audit. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the 
reference number of (Co-soft # 83206873)  to matiullah.sekandery@giz.de  latest by 29.07.2015 

 

 

 اطالعیه داوطلبی

که تطبیق کننده همکاری های تخنیکی  به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد ، از شرکت ها و موسسات که   GIZدفتر 
در عرصه اسسمنت /نیازسنجی  های سازمانی و کار آموزی تجربه کافی داشته باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در 

"ریاست عمومی نظارت ، ارزیابی و تفتیش " ریاست عمومی اداره امور ج.  در ابیپروسه داوطلبی مبنی بر آموزش نظارت و ارزی
 ا. ا با توجه با شرایط داوطلبی درخواست های  "آفر" خود را به دفتر مرکزی جی ای زید بفرستند.

  

بتاریخ بعد از ظهر  4شرکت ها و موسسات که عالقه مند اشتراک در پروسه میباشند لطفا در خواست سهمگیری خویش را تا  ساعت 
 بفرستند.       matiullah.sekandery@giz.deبه آدرس الکترونیکی 29.07.2015

 

 

Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91090882: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and delivery of IT 
Equipment to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and delivery of IT 
Equipment such as laptop/desktop computer, printer, copier 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 25 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   
و غیره و انتقال لوازم آی تی از قبیل کمپیوتر لپ تاپ،دسکتاپ،پرنتر،کاپیر  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

در این پروسه  شرایط قراردادیبا توجه با  بدخشانادارات دولتی در والیات تخار ،بدخشان و بعضی ولسوالی های  برای
 اشتراک نموده ممنون سازید.

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰۱5جوالی  25بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

ارسال کاپی قرارداد های قبلی درین ساحه با هر سازمان که باشد الزامی استنوټ:   

ACKU



Hasht e Subh

 

وج بریتانیا از  اوباما نسبت به خر
وپا هشدار داد اتحادیه ار

با  ارتباط  در  امريکا،  رييس جمهوری  اوباما،  بارک 
احتمال خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا هشدار داد. او در 
بايد  بريتانيا  »بی بی سی« گفت،  با شبکه خبری  مصاحبه 
باقی  اروپا  اتحاديه  در  جهانی  بيشتر  تاثيرگذاری  برای 

بماند.

مصاحبه  با  در  امريکا،  رييس جمهوری  اوباما،  بارک 
خروج  به  نسبت  »بی بی سی«  خبری  شبکه  خبرنگار 
وجود  گفت،  او  داد.  هشدار  اروپا  اتحاديه  از  بريتانيا 
بيشتری  اطمينان  امريکا  به  اروپا  اتحاديه  در  بريتانيا 
اروپايی اش  هم پيمانان  با  کشور  اين  اتحاد  که  می دهد 

مستحکم است.
ناميد  ضروری  نهادی  را  اروپا  اتحاديه  هم چنين  اوباما 
که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده تا جهان را 
به مکانی مطمئن و مناسب برای زندگی انسان ها تبديل 
بايد  »ما  گفت:  ادامه  در  امريکا  رييس جمهوری  کند. 
اتحاديه  اين  در  را  الزم  تاثير  بريتانيا  که  باشيم  مطمين 

داشته باشد.«
يک  در   2017 سال  پايان  تا  است  قرار  بريتانيا  مردم 
همه پرسی شرکت کرده و نظر خود را در باره ماندن يا 

خروج اين کشور از اتحاديه اروپا اعالم کنند.
ديويد کامرون در جريان کارزار انتخاباتی خود هشدار 
داده بود که اگر اتحاديه ی اروپا با اصالحات اين کشور 
موافقت نکند، دولت او در سال 2017 مسئله ی عضويت 
بريتانيا در اين اتحاديه را به همه پرسی خواهد گذاشت.

 نخست وزير بريتانيا،28 ماه می طرح قانونی اجرای اين 
همه پرسی را به مجلس اين کشور ارائه داد..

بيشتر  عمل  و  رای  استقالل  مهاجرت،  بخش  سه  
کشورهای  اقتصادی  حقوق  رعايت  و  ملی  دولت های 
خواست های  جمله  از  يورو،  حوزه ی  غيرعضو 

نخست وزير بريتانيا عنوان شده است.
رييس جمهوری امريکا در مصاحبه خود با شبکه خبری 
»بی بی سی« از ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا تقدير 
و  پذيرفته  را  ناتو  از طرف  تعيين شده  بودجه  که  کرد 
حاضر شده دست کم دو درصد از توليد ناخالص داخلی 
بريتانيا را برای تامين بودجه دفاعی در اختيار ناتو قرار 

دهد.
اوباما در همين رابطه تاکيد کرد که او هيچ فشاری برای 
بريتانيا  وزير  نخست  کامرون،  ديويد  به  امر  اين  تحقق 
وارد نياورده است. او گفت که آن دو در اين باره با هم 

صحبتی صادقانه داشته اند.

کامل  ول  کنتر وهای ضد حوثی  نیر
گرفتند عدن را در دست 

کرد ترکیه برای نخستین بار مواضع داعش را بمباران 

ایران برای توسعه میدان های نفتی به ۱۸۵ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد

کرد کامل زمین را ثبت  ناسا پس از ۴۳ سال بار دیگر تصویر 

حمايت  تحت  نيروهای  می گويند  يمن  نظامی  مقام های 
رييس جمهوری  به  وفادار  محلی  شبه نظاميان  و  عربستان 
فراری يمن، عبدربه منصور هادی، کنترول کامل بندر عدن 

در جنوب يمن را در دست دارند.
به گزارش آسوشيتد پرس، مقام های يمنی پنج شنبه اول اسد 
به  نيروهای شبه نظامی حوثی  از دفع آخرين حمالت  پس 

کاخ رياست جمهوری در عدن اين خبر را اعالم کردند.
اين مقام ها گفتند که در اطراف شهر استراتژيک عدن به 
منظور دستگيری باقيمانده نيروهای حوثی محل تالشی برپا 

کرده اند.
در  رييس جمهوری  معاون  بحاح،  خالد  نيز  گذشته  هفته 
اعالم  عربستان  پايتخت  رياض  در  بيانيه ای  در  يمن،  تبعيد 
از کنترول شبه نظاميان  بندر عدن در جنوب يمن  کرد که 
حامی  نيروهای  کنترول  تحت  اکنون  و  شده  آزاد  حوثی 

عربستان است.
در پی پيشروی اخير شبه نظاميان محلی و نيروهای وفادار 
به عبدربه منصور هادی که با کمک جنگنده های عربستان 
و امارات صورت گرفت، بسياری از وزرا و مقامات ارشد 

امنيتی دولت در تبعيد يمن به عدن بازگشتند.
بر اساس گزارش های منتشر شده اين افراد خواهان احيای 

مجدد دولت در تبعيد يمن در عدن هستند.

9th Year    No: 2180   Saturday  25 July, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

جنگنده های  که  کردند  اعالم  انقره  در  رسمی  منابع 
بمباران  را  سوريه  در  داعش  گروه  مواضع  کشور  اين 
به  غافلگيرانه  هجومی  در  ترکيه  پوليس  کرده اند. 
تن  اين کشور 251  در 13 واليت  خانه های مشکوک 

را بازداشت کرد.
داعش  با  جنگ  به  ترکيه  پای  که  می رسد  نظر  به 
بازمی شود. تلويزيون دولتی ترکيه در ساعات بامدادی 
جمعه )2 اسد( خبر داد که چهار جنگنده نيروی هوايی 
اين کشور از پايگاه هوايی دياربکر برخاسته و در حمله 

به مواضع گروه  داعش شرکت کرده اند.
زمان  در  جنگنده ها  اين  که  است  حاکی  گزارش  اين 
هوايی  حريم  و  بوده اند  ترکيه  خاک  فراز  بر  بمباران 

سوريه را نقض نکرده اند.
روستای  نزديکی  در  داعش  مواضع  متوجه  حمالت 
بوده که مجاور شهر مرزی »کيليس« در ترکيه  »هوار« 
و در آن سوی حصار مرزی در خاک سوريه واقع شده 

است.
به  حمله  در  که  داد  گزارش  »حريت«  ترکی  روزنامه 

گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  ايران،  نفت  وزير  معاون 
کرد  اعالم  وين  در  اقتصادی  کنفرانس  يک  در 
دالر  ميليارد   185 به  ايران  گاز  و  نفت  ميادين  که 

سرمايه گذاری خارجی نياز دارد.
معاون  زمانی نيا،  حسين  امير  رويترز،  گزارش  به 
امور بين الملل و بازرگانی وزير نفت ايران، در اين 
کنفرانس گفته است که ايران حدود 50 پروژه نفت 
ميليارد دالر تعريف کرده که  به ارزش 185  و گاز 
تا  پروژه ها  اين  به  قراردادهای مربوط  اميدوار است 
سال 2020 ميالدی، يعنی پنج سال ديگر، امضا شود.

آقای زمانی نيا هم چنين در اين کنفرانس گفته است 
از  يکی  به  نزديک  آينده  در  ميخواهد  ايران  که 
صادرکنندگان عمده گاز به اروپا بدل شود. به گفته 

نيمه  از  کامل  تصوير  نخستين  سال   43 از  پس  ناسا 
ماهواره  که  تصويری  کرد،  منتشر  را  زمين  روشن 
بررسی آب و هوای فضا روز 15 سرطان و از فاصله 

يک ميليون مايلی ثبت کرده است.
ثبت  زمين  سياره  کل  از  ناسا  که  تصويری  آخرين 
روزنامه  بازمی گردد.   1972 سال  به  بود  کرده 
سال  آن  از  که  می نويسد  اينديپندنت  بريتانيايی 
ترکيبی  شده  منتشر  زمين  از  که  تصاويری  تاکنون 
بوده به اين معنا که چندين تصوير متفاوت کنار هم 

يک تصوير کامل از اين سياره را شکل داده اند.

يادشده، جت های  روستای  نزديکی  در  داعش  مواضع 
جنگی »اف ـ 1۶« شرکت داشته اند. از قرار معلوم ارتش 
ترکيه اين عمليات را »يالچين« نامگذاری کرده است تا 
که  بدارد  گرامی  را  ترکی  سرباز  خاطره  طريق  اين  از 

روز پيش از آن در حمله نيروهای داعش کشته شد.
گروه   ستيزه جويان  پنج شنبه  روز  که  است  گفتنی 

وی، ايران ميتواند در پنج تا ده سال آينده صادرات 
گاز به اتحاديه اروپا را آغاز کند.

تجارت  اروپا،  اتحاديه  »ايران-  که  کنفرانس  اين 
با حضور  پنج شنبه،  روز  دارد  نام  و سرمايه گذاری« 
ايران در  اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت  وزرای 
شهر وين، پايتخت اتريش، آغاز شد و تا روز دوم 

اسد نيز ادامه پيدا می کند.

از سه عکس  ترکيبی  نيز در حقيقت  تصوير جديد 
سياره  کل  عکس ها  اين  از  يک  هر  اما  مجزاست، 

زمين را ثبت کرده اند.
سال  در   17 آپولو  را  زمين  کامل  تصوير  نخستين 
1972 ثبت کرده است، آخرين باری که ناسا اقدام 
تنها  ماه کرد. آن تصوير همچنان  به  انسان  اعزام  به 
عکس از کل سياره زمين است که صرفا يک انسان 
ثبت اش کرده و چنان چه از گزارش ها برمی آيد هر 
ادعا  بودند  رفته  ماه  ماموريت  به  سه فضانوردی که 

کرده اند که خودشان اين عکس را گرفته اند.

داعش از خاک سوريه به يک پاسگاه مرزی ترکيه در 
کشتند.  را  ترکيه  سرباز  يک  و  کردند  شليک  کيليس 
يک  دست کم  و  داد  پاسخ  حمله  اين  به  ترکيه  ارتش 

جهادگرای داعش را کشت.
رسانه های ترکيه هم چنين روز جمعه از هجوم غافلگيرانه 
پوليس به بيش از 100 خانه در 13 واليت  مختلف ترکيه 
و جستجوی اين خانه ها گزارش دادند. گفته می شود که 
اين اماکن احتماال مخفيگاه اعضای داعش يا کردهای 

افراطی گروه پ.ک.ک. بوده است.
اين  در  پوليس  هزار   5 که  است  آمده  گزارش ها  در 
بازداشت  مظنون   251 و  داشته اند  شرکت  عمليات 
بازداشت شدگان  از  تعداد  چه  نيست  معلوم  شده اند. 

اعضا يا هواداران داعش بوده اند.
گروه   که  کرد  اعالم  رسما  بيانيه ای  در  ترکيه  دولت 
داعش مسوول سوء قصد انتحاری در سوروچ بوده است 
که 32 کشته برجای گذاشت. پيش تر احمد داوداوغلو، 
بر  مبنی  شواهدی  وجود  از  تنها  ترکيه،  وزير  نخست 

دخالت داعش در اين بمب گذاری سخن گفته بود.

ACKU
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