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عمل نکرده اند
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زنگ اول


دارد.  ادامه  کشور  شهروندان  خیابانی  محاکمه 
تصاویری در رسانه ها پخش شده که نشان می دهد در 
یکی از والیت های شمالی، مردی با دخترش در مالی 
عام شالق می خورند. آنانی که به این مرد و دخترش 
شالق می زنند، به دستور یک مالی محلی عمل می کنند. 
است.  فال بین  یک  گواهی  هم  محل  مالی  حکم  مبنای 
ظاهرا فال بینی، گواهی داده است که این مرد و دخترش 
را دیده است که دزدی می کردند. این محاکمه خیابانی 

سالخی فرخنده را به ذهن همه تداعی می کند. 
کردند  خیابانی  محاکمه  فال بین  عده ای  هم  را  فرخنده 
و مردم کوچه و بازار هم به حکم این فال بین ها او را 
به عوامل  عدالت  تطبیق  در مورد  متاسفانه  سوزاندند. 
قتل فرخنده، اقدامات الزم صورت نگرفت. حکم دادگاه 
هیچ  قناعت  فرخنده،  قتل  عوامل  مورد  در  استیناف 
کس را فراهم نکرد. خانواده فرخنده هم گفتند که حکم 
محکمه استیناف عادالنه نیست. رییس جمهور غنی پس 
از اعالم حکم محکمه استیناف به برخی از فعاالن مدنی 
گفت حکم این محکمه از نظر او هم عادالنه نیست و باید 

مرحله تمیز عدالت اجرا شود. 
آن که  با  نیست.  خبری  تمیز  محاکمه  از  هنوز  تا  اما 
اما هیچ  آغاز کرده است،  کار  به  قاضی القضات جدید 
گزارشی در مورد تمیزطلبی وکیل فرخنده و برگزاری 
دادگاه منتشر نشده است. فعاالن مدنی هم این رویداد 
وحشتناک را فراموش کرده اند. تطبیق نشدن عدالت بر 
قتل و زجرکشی فرخنده حاال عده ای را جرات  عوامل 
با  را  پدری  کشور،  دیگر  والیت  یک  در  تا  است  داده 
دخترش محاکمه خیابانی کنند. دزدی یا هتاکی به ادیان، 
حقوقی  نظام  مبنای  بر  اما  قانون شکنانه اند،  رفتارهای 
افغانستان، صرف محاکم رسمی  صالحیت رسیدگی به 

این اتهام ها را دارند. 
اصال  قضایی  صالحیت  افغانستان،  قوانین  مبنای  بر 
انتقال نیست. محاکم رسمی  صالحیت انحصاری  قابل 
رسیدگی به جرایم را دارند. هیچ فرد یا نهادی دیگری 
اما  را   اصل  این  ندارد.  را  حکم  صدور  صالحیت 
محاکمه های  به  و  نمی شناسند  رسمیت  به  بسیاری ها 
آن  فرخنده  قتل  عوامل  اگر  می کنند.  اقدام  صحرایی 
طوری که الزم بود مجازات می شدند، شمار محاکمه های 
خیابانی در کشور کم می شد. اما حاال این روند روبه 
افزایش است. حکومت باید رسما در مورد پرونده قتل 
فرخنده اظهار نظر کند. قوه قضایی باید اعالم کند که 

سرنوشت تمیزخواهی پرونده فرخنده چی شد. 
عام  مالی  در  دخترش  با  را  پدری  کسانی که  هم چنان 
شالق زده اند باید بازداشت شوند. جالب این است که 
این پدر و دختر نیز  یک فال بین در محاکمه صحرایی 
فرخنده  قتل  عامل  فال بین های  اگر  است.  داشته  نقش 
نمی کرد  فال بینی جرات  هیچ  امروز  مجازات می شدند، 
جنبش  کند.  فراهم  را  کسی  خیابانی  محاکمه  زمینه  تا 
صحنه  به  دیگر  بار  باید  فرخنده  برای  عدالت خواهی 
بیاید. قوه قضاییه و حکومت باید زیر فشار قرار گیرند 
بار دیگر روی میز بگذارند و عدالت  این پرونده را  تا 
عوامل  مورد  در  کنند.  اجرا  فرخنده  قاتالن  در حق  را 
محاکمه پدر و دختری که در مالی عام شالق خورده اند 

هم باید عدالت تطبیق شود. 
بدون تطبیق عدالت بر عوامل محاکمه خیابانی، این نوع 
محاکمه ها به یک فرهنگ بدل می شود و ابهت دستگاه 
رسمی  قضایی از میان می رود. آرزوی همه شهروندان 
قضایی  رسمی   دستگاه  که  است  این  کشور  مسوول 
همه  و  شود  ابهت  صاحب  آلودگی اش  تمام  با  کشور 
مردم آن را به رسمیت بشناسند. همه باید قبول کنند که 
متهمان  تا  دارند  صرف محاکمه های رسمی  صالحیت 
را محاکمه کنند و بس. اگر عوامل محاکمه های خیابانی 
صاحب  رسمی   قضایی  دستگاه  باشند،  آزاد  هم چنان 

ابهت نمی شود. 

عامالن محاکمه خیابانی
 باید مجازات شوند

2  یک شنبه 25 اسد 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2196

امور خارجه کشور  8صبح، کابل: وزارت 
گذشته  پنجشنبه  روز  که  هیاتی  کرده  اعالم 
مقام های  با  دیدارش  در  رفت،  پاکستان  به 
کشور  آن  مقام های  به  واضح  پیام  پاکستانی 

داده است.
این هیات چند روز پس از حمالت تروریستی 
اعزام  پاکستان  به  کابل،  شهر  در  خونین 
خارجه،  امور  وزیر  ربانی  صالح الدین  شد. 
دفاع  وزارت  سرپرست  استانکزی  معصوم 
ملی  امنیت  عمومی  رییس  نبیل  رحمت اهلل  و 

اعضای این هیات بودند.
اعالمیه ای می گوید  امور خارجه در  وزارت 
که اعضای این هیات در دیدارهای جداگانه  
سرتاج  و  وزیر  نخست  شریف  نواز  با  شان 
عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان، به وضاحت 
در  داشته اند.  بیان  را  افغانستان  دولت  پیام 
هیات  »رییس  است:  آمده  اعالمیه  این 
به  وضاحت  به  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
جانب پاکستان بیان داشت که تشدید اعمال 
تروریستی و اعالن ادامه آن از آن طرف خط 
در  افغانستان  بی گناه  مردم  کشتار  باعث  که 
در  را  نقطه عطفی  سایر شهرها شد،  و  کابل 
ایجاد و  افغانستان  تغییر اذهان مردم و دولت 
ضرورت به اقدامات جدی و عملی جمهوری 
پاکستان برای مهار کردن آن را بیشتر ساخته 

است.«
به نقل از این اعالمیه، هیات دولت افغانستان 
که  گفته  پاکستانی  مقام های  با  دیدارش  در 
فقره یی  هشت  طرح  تروریزم  با  مبارزه  برای 
مبارزه  این  محور  می تواند  افغانستان  دولت 
از طرح هشت فقره یی  این اعالمیه  باشد. در 
با  جدی تر  مبارزه  برای  افغانستان  دولت 
تروریزم در منطقه جزییاتی ارایه نشده است.

است: »هیات  آمده  اعالمیه  این  در  همچنین 
افغانستان تاکید کرد که هدف اصلی دولت 
و  امنیت  تامین  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
دریچه  و  است  کشور  شهروندان  مصوونیت 
گفتگو برای رسیدن به صلح عادالنه و پایدار 
به  که  آن هایی  با  اسالمی  اصل  یک  بحیث 
باز  دارند  باور  انسانی  و  اسالمی  ارزش های 
بوده و آن را ادامه می دهیم. اما دولت مصمم 
با آن هایی که دست به کشتار مردم  تا  است 
افغانستان می زنند، بر اساس خواست  بی گناه 
قوانین جاری  روشنایی  در  و  افغانستان  مردم 
کشور برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.«

در همین حال، برخی از گزارش ها حاکیست 
که این هیات شش ساعت در پاکستان توقف 
افغانستان برگشته است.  به  داشته و به زودی 
برخی از رسانه های پاکستانی از برخورد سرد 
دولت  هیات  اعضای  با  کشور  این  مقام های 

افغانستان خبر داده اند.
تشدید  بدنبال  پاکستان  به  هیات  این  سفر 
شدن  متهم  و  کشور  در  تروریستی  حمالت 
در  تروریزم  از  حمایت  به  پاکستان  دولت 
افغانستان  دولت  می گیرد.  صورت  افغانستان 
می گوید که حمالت تروریستی خونین اخیر 

در افغانستان در پاکستان طراحی شده بود.

پیام واضح هیات افغانستان به 
مقام های پاکستانی

نهادهای صنفی خبرنگاران:

 رهبران حکومت به تعهد شان عمل نکرده اند

بازداشت پنج نفر در سرپل به اتهام لت و کوب یک پدر و دختر

8صبح، کابل: شماری از مسووالن 
حقوق  حامی  و  صنفی  نهادهای 
می گویند  رسانه ها  و  خبرنگاران 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که 
پیش از برگزاری دور دوم انتخابات 
با  گذشته  سال  ریاست جمهوری 
داده  وعده  تعهد نامه ای  امضای 
را  رسانه ها  و  خبرنگاران  که  بودند 
با  اما  می دهند،  قرار  حمایت  مورد 
گذشت نزدیک به یک سال از این 
به  توجهی  کم ترین  تاکنون  تعهد 

اجرای آن نکرده  اند.
در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
از  پیش  تعهد نامه دوازده  ماده ای که 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
گسترش  کرده اند  ،  امضا  دوم  دور 
را  بیان  آزادی  و  رسانه ها  فعالیت  
یکی از دست آوردهای بزرگ بیش 
کرده  توصیف  اخیر  دهه  یک  از 
گفته اند که از آزادی بیان و فعالیت 
اساسی  رکن  یک  به عنوان  رسانه ها 
پشتیبانی  و  حمایت  دموکراسی 

می  کنند.
کرده اند  تعهد  رهبران  این  هم چنین 
پیشرفت رسانه ها  برای توسعه و  که 
اقدام  هیچ گونه«  »از  بیان  آزادی  و 
برای  و  نمی کنند  دریغ  قانونی 
تامین آن تالش همه جانبه می  کنند. 
خبرنگاران  حقوق  از  حمایت 
دوسیه های  تعقیب  رسانه ها،  و 
زخمی  و  کشته  خبرنگارانی  که 
رهبران  تعهدات  دیگر  از  شده  اند 
است.  ملی  وحدت  حکومت 
در  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
انتشار  بدنبال  داخله اعالم کرده که 
گزارش هایی در مورد لت و کوب 
توسط  توسط  دخترش  و  مرد  یک 
ولسوالی  توغی  قریه  باشندگان 
از  تن  پنج  سرپل،  والیت  بلخ آب 
بازداشت  را  رویداد  این  عامالن 

کرده است.
مرد  یک  می گوید  وزارت  این 
آن که  از  پس  دخترش  همرای 
سرقت  به  متهم  فالبین  یک  توسط 
شدند، توسط باشندگان قریه توغی 
ولسوالی بلخ آب مورد لت و کوب 

شدید قرار گرفته اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
می افزاید که به تاریخ چهاردهم اسد 
باشندگان  از  سال جاری خانه یکی 
قرار  سرقت  هدف  توغی  قریه 
می گیرد و صاحب خانه برای یافتن 
می کند.  مراجعه  فالبین  به  سارقان 
فالبین  داخله،  امور  وزارت  گفته  به 
یک مرد همرای دخترش را متهم به 
سرقت می کند. پس از آن باشندگان 
مال  در  را  پدرش  و  دختر  قریه  این 
قرار  شدید  کوب  و  لت  مورد  عام 

ساختن  خارج  بر  خود  تعهدنامه 
خبرنگاران  علیه  که  دوسیه هایی 
توسط  شخصی  سلیقه های  براساس 
برخی از مقام های دولتی ایجاد شده 
از تعقیب عدلی و قضایی نیز تاکید 
کرده  و گفته اند که عامالن خشونت 
علیه خبرنگاران را مجازات خواهند 

کرد.
رییس  دشتی،  فهیم  این حال،  با 
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجرایی 
بیشتر  که  می گوید  افغانستان، 
وحدت  حکومت  رهبران  تعهدات 
ملی تاکنون اجرا نشده است. آقای 
قوانین  بخش  در  که  افزود  دشتی 
و  خبرنگاران  کار  به  مربوط  که 
اقداماتی  برخی  می شود،  رسانه ها 
صورت گرفته اما در بخش کاهش  
شغلی  مصونیت  و  خشونت ها 
وی  است.  نشده  اقدام  خبرنگاران 
بود  این  تعهدات  از  »یکی  گفت: 
که دولت تالش کند تا از خشونت 
علیه خبرنگاران جلوگیری شود. اما 
آمار و ارقامی که از موارد خشونت 
و  صنفی  نهادهای  خبرنگاران  علیه 
افزایش را  حامی خبرنگاران دارند، 
نشان  خبرنگاران  علیه  خشونت  در 
می دهد. یکی از تعهدات دیگر این 
مورد  در  به دوسیه هایی که  بود که 
در  و  دارند  وجود  خبرنگاران  قتل 
چهارده سال گذشته به آن رسیدگی 
شود  پیگیری  دوسیه ها  این  نشده، 
کشانده  محکمه  به  عامالن شان  و 
هیچ  زمینه  این  در  تاهنوز   شوند. 

کاری صورت نگرفته است.«

می دهند.
در  داخله  امور  وزارت  این حال،  با 
»رهبری  می گوید:  خود  اعالمیه 
جمهوری  داخله  امور  وزارت 
اسالمی افغانستان که خود را متعهد 
از جان، مال  به حفاظت و حراست 
می داند،  مردم  آبروی  و  عزت  و 
پس از بازداشت عامالن این رویداد 
سرانه  خود  عمل  یک  مرتکب  که 
بشری  حقوق  و  شده  مجرمانه  و 
گونه  به  را  شهروندان  از  تن  دو 
در  را  آنان  و  نموده  نقض  آشکار 
مال عام مورد لت و کوب و توهین 
مسوولین  به  داده اند،  قرار  تحقیر  و 

ملی  اتحادیه  اجرایی  رییس 
ژورنالیستان هم چنین گفت که آنان 
گروهی برای دادخواهی و مصونیت 
خبرنگاران ایجاد کرده و این گروه 
خبرنگاران  از  نظرخواهی  از  پس 
رهبران  تعهدات  اجرای  مورد  در 
حکومت وحدت ملی، بازهم به این 
رهبران در مورد اجرای تعهدات شان 
دشتی  فهیم  کرد.  خواهد  گوش زد 
این  به  کلی  دید  یک  »اگر  افزود: 
تاهنوز  که  آنچه  بیندازیم،  تعهدات 
انجام نشده از آنچه که تا هنوز انجام 

شده بیشتر است.«
مصطفوی،  مژگان  همین حال،  در 
و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
وزارت  این  که  می گوید  فرهنگ، 
محو  کمیته  نزدیک  هفته های  در 
ایجاد  را  خبرنگاران  علیه  خشونت 
مصطفوی  خانم  کرد.  خواهد 
نهادهای  با  این کمیته همگام  افزود 
صنفی و حامی حقوق خبرنگاران و 

رسانه ها فعالیت خواهد کرد. 
و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
مقرره  که  افزود  هم چنین  فرهنگ 
رسانه  های  تاسیس  و  فعالیت  طرز 
همگانی توسط شورای وزیران تایید 
به حفظ  این مقرره می تواند  شده و 
مصونیت شغلی و کاری خبرنگاران 
»مصونیت  گفت:  وی  کند.  کمک 
تضمین  باید  ما  خبرنگاران  شغلی 
باشد. در تمام جهان در تمام مشاغل 
شغلی  مصونیت  از  مردم  اجتماعی 
در  متاسفانه  اما  هستند  برخوردار 

افغانستان این گونه نیست.«
شریفی،  نجیب اهلل  این حال،  با 
خبرنگاران  مصونیت  کمیته  رییس 
رهبران  زمانی که  تا  می گوید 
تعهدات  به  ملی  وحدت  حکومت 
بهبود وضعیت کاری  قبال  در  خود 
و شغلی خبرنگاران و رسانه ها عمل 
حامی  و  صنفی  نهادهای  نکنند، 
حقوق خبرنگاران از تعقیب اجرای 
تعهد نامه ای که توسط رییس جمهور 
است،  شده  امضا  اجرایی  رییس  و 

کوتاهی نخواهند کرد.

دستور  جدا  سرپل  والیت  پولیس 
رسیدگی  مورد  را  موضوع  تا  داده 
به  را  رویداد  عامالن  و  داده  قرار 
کشور  قضایی  و  عدلی  نهاد های 

تسلیم نمایند.«
و  لت  جریان  از  که  تصاویری  در 
کوب یک دختر همرای پدرش در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده دیده 
تنه یک  نفر در  این دو  می شود که 
چوب  توسط  و  شده  بسته  درخت 
قرار  وحشیانه  کوب  و  لت  مورد 
تعدادی  تصاویر  این  در  گرفته اند. 
از زنان، مردان و کودکان نظاره گر 

هم به چشم می خورند.
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زمامداران  مراجعات  رغم  به 
از  آهنگ  آصف  قدرت،  جدید 
کودتا  رژیم  با  سیاسی  همکاری 
اعالم  از  پس  ورزید.  امتناع 
توسط  ملی«  مصالحه  »مشی 
گشایش  و  نجیب اهلل  دوکتور 
آصف  سیاسی،  فضای  نسبی 
از  شماری  با  دوباره  آهنگ 
مستقالنه  فعالیت  هم فکرانش 
فراهم سازی  هدف  با  سیاسی 
انتخابات  برگزاری  برای  زمینه 
به  امکان  و  فرصت  دادن  و  آزاد 
انتخاب  برای  افغانستان  مردم 

دوم  ثور  وقایع  از  پس  اما  کرد.  آغاز  را  شان  دلخواه  نظام 
گزید  گزیر به مهاجرت شد. ابتدا مدتی در پیشاور اقامت  نا
که تا زمان مرگ در آن  کانادا شد - جایی  و باالخره عازم 

اقامت داشت.
آصف آهنگ در مهاجرت نیز دست از مطالعه و مبارزه بر 
از  کثیری  او به عالوه شمار  نداشت . در زندگی مهاجرت 
را  کتب  این  افغانی،  رسانه های  با  مصاحبه ها  و  مقاالت 

نگاشته است:
کتب منتشر شده:

کابل قدیم  یادداشت ها و برداشت هایی از 

زندگینامه
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محمدآصفآهنگ

احمدضیامسعود:

فرقیمیانطالبانو
قراردادیهایدزدنیست

یم حسینی   مر

بازماندگان  آخرین  از  و  تاریخ نگار  آهنگ،  محمد آصف 
سلسه سوم مشروطیت به تاریخ ۲۲ اسد سال روان در یکی 
کانادا چشم از جهان  کشور  از شفاخانه های شهر ونکوور 
و  چنداولی  خان  مهدی  فرزند  آهنگ  آقای  فروبست. 
منشی حزب وطن به رهبری غالم محمد غبار، تاریخ نویس 
قلبی  سکته  آهنگ  آقای  مرگ  دلیل  بود.  کشور  شهیر 

خوانده شده است.
که از سایت آسمایی  کوتاه آقای آهنگ  این هم زندگی نامه 

گرفته شده است: به عاریت 
کابل  محمدآصف آهنگ در سال 1304 خورشیدی در شهر 
گشود. پدرش میرزا مهدی خان سرمنشی  چشم به جهان 
برجسته  شخصیت های  از  و  خان  امان اهلل  اعلی حضرت 
سال  در  خان  مهدی  میرزا  بود.  دوم  مشروطیت  جنبش 
تنی  با  امان اهلل ،  شاه  برگشت  برای  فعالیت  جرم  به   1312
به  از همزنجیران خویش در جنب زندان دهمزنگ  چند 
که میر غالم محمد غبار می نویسد  دار آویخته شد. چنان 
از  را  »محمدولی خان  که  دید  خان  مهدی  میرزا  وقتی 
دیگران، پیشتر به دار می آویزند؛ فریاد زد: »اول مرا به دار 

بیاویزید تا مرگ چنین مردی را نبینم.«!
از داشتن  که  به این ترتیب، محمدآصف هشت ساله بود 
و  در مکتب محروم ساخته شد  آموزش  از حق  و هم  پدر 
اما از برکت همت و تدبیر مادر همراه با دیگر برادرانش به 

آموزش خصوصی روی آورد.

ابتکار  به  زمینی  ترانسپورت  ملی  کنفرانس  اولین 
وضع  ارزیابی  هدف  با  هوانوردی  و  ترانسپورت  وزارت 
و  دشواری ها  چالش ها،  بررسی  جاده،  ترانسپورت 
در  نقل  و  حمل  بهبود  جهت  موثر  راه حل های  دریافت 

گردید. کابل برگزار  کشور در 
امور  در  رییس جمهور  نماینده  مسعود،  احمد ضیا 
کنفرانس، در  اصالحات و حکومتداری خوب در این 
ترانسپورت  گفت  خبرنگاران  به  اسد،  بیست و چهارم 
ترانسپورت  کشوراست.  اقتصادی  زیربنا های  از  یکی 
حیات  شاه رگ های  در  خون«  »جریان  حیثیت 
اقتصادی ملت ها را دارد و می تواند تاثیرات بسیار مثبت 
توسعه  و  اقتصادی  تحوالت  ملی ،  عواید  رفتن  بلند  در 

اقتصادی داشته باشد.
نماینده رییس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری 
گر ما بتوانیم در ترانسپورت به حیث یک  گفت: »ا خوب 
ما  کشور  بکنیم،  خوب  سرمایه گذاری  زیر بنایی  بخش 
کشورهای آسیای میانه و مرکزی  می تواند نقطه وصل بین 
گذرگاه بزرگ در  و آسیای جنوبی شود. به حیث یک 
طریق  این  از  ما  و  شده  مطرح  منطقه  کشورهای  بین 

می توانیم ساالنه میلیون ها دالر عاید به دست بیاوریم.«
گذشته  سال   13 طول  در  که  کرد  کید  تا هم چنان  وی 
گر قرار  کشور فاقد یک زیربنای ترانسپورتی بوده است و ا
اقتصادی  عمیق  تحول  یک  سمت  به  کشور  که  باشد 

کند. برود، باید در بخش ترانسپورت سرمایه گذاری 

به  محمود خان،  شاه  سردار  و  شد  دگرگون  زمانه  که  آنگاه 
در  تا  یافت  اجازه  آهنگ،  محمدآصف  رسید،  قدرت 
 ۱۳2۳ سال  در  که  بود  همان  کند.  کار  غیر دولتی  موسسات 
کارمند نساجی افغان شد. او سالیان متمادی- از  خورشیدی 
کرد. گرفته تا رییس- در همین موسسه خدمت  کاتب  بست 
که در ۱۶ ماه جدی سال ۱۳2٩ خورشیدی جمعیت  زمانی 
این  عضویت  هم  آهنگ  آصف  شد،  پایه گذاری  وطن 
کرد. به این ترتیب آصف آهنگ همان  کسب  سازمان را 
همین  در  رفت .  پدر  راه  در  بود،  مادرش  آرزوی  که  گونه 
به  »مهدیزاد«  از  هم  را  خانوادگی اش  نام  که  بود  زمان 

»آهنگ« تغییر داد.
شناخته شده  رهبران   1331 سال  در  که  زمانی 
عملی  رهبری  مسوولیت  شدند،  زندانی  مشروطه خواهی 
شد.  گذاشته  آهنگ  آصف  عهده  بر  وطن«  »جمعیت 
گروهی  با  هم  را  او   ۱۳۳۶ سال  قربان  عید  شب  باالخره 
بی بنیاد  اتهام  به  مشروطه خواهی،  جنبش  دیگر  سران  از 
کودتا  که متهم به  همکاری با عبدالملک عبدالرحیم زی 

کردند. شده بود، زندانی 
آصف  محمدداوود،  سردار  صدارت  دوره ای  پایان  با 
آهنگ نیز همراه با دیگر زندانیان سیاسی، آزاد شد. او با 
گرفت  رهایی از زندان دوباره راه مبارزه سیاسی را در پیش 

و عضو ولسی جرگه شد.
کودتای ثور و ورود نیروهای شوروی به افغانستان،  پس از 

گونه سرمایه گذاری  احمد ضیا مسعود هم چنان افزود هر 
گر مدیریت خوب  نیازمند یک مدیریت خوب است و ا
گونه سرمایه گذاری حیف و میل می گردد. در  هر  نباشد، 
شفافیت  قراردادی  قسمت  در  گذشته  سال   13 طول 

مدیریت  و  گرفت  صورت  سوءاستفاده  نداشت.  وجود 
درست وجود نداشت.

و  سیاست  اهل  بین  »در  گفت:  مسعود  احمدضیا 
پایین است.  بسیار  ملی  وفاداری های  روشن فکر سطح 
کستانی ها 5 هراز دالر می دهند، آن ها می آیند  طالبان را پا
تخریبات  و  می کشند  را  خود  مردم  می پرانند.  را  پل 
ندارند  احساس  هیچ  آن ها  می روند.  پس  و  می کنند 
احساس  همین  و  است  خودشان  کشور  این جا  که 
اندازه ای  به  آن ها  بین  در  ملی  وفاداری  و  وطن دوستی 
کرده نمی توانند.  کشور خود و بیگانه فرق  که بین  است 
عین چیز را ما در بین طبقه فهمیده، نخبه و روشن فکر 

می بینیم.«
دو صد  ساختنش  برای  را  »سرکی  گفت:  هم چنان  وی 
مامورین  با  تبانی  در  را  آن  دارد،  نیاز  مصرف  دالر  هراز 
یا  یک  قراردادی ها،  با  و  مختلف  وزارت خانه های 
یک ونیم میلیون دالر درست می کنند. امکان دارد این ها 
کنند اما صد ها میلیون دالر به مردم  یک مقداری فایده 
ترجیع  را  جزیی  منافع  می کنند.  وارد  زیان  افغانستان 

می دهند و منافع ملی را نادیده می گیرند.«
مرکزی  تدارکات،  سیستم  که  وجودی  »با  افزود:  وی 
می کنند.  سوءاستفاده  که  هستند  عده ای  اما  شده 
وفاداری های  سطح  بودن  پایین  و  اداری  فساد  به دلیل 
کمک های جامعه  ملی ووطن دوستی ما نتوانسته ایم از 

کنیم.« جهانی درست استفاده 

 جهان بینی عارف 
 زندان

 سطری چند از تاریخ و چشمدیدهای من )فشرده ای از 
حوادث امروز(

 جنبش هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان
 پاسخی به اتهامات نبی عظیمی

 جالدان تاریخ زیاد اند )مجموعه مقاالت(
آثار منتشر ناشده:

 تاریخ در ایدیولوژی های مختلف )در چهار جلد(
به  آهنگ  آقای  کارنامه  درباره  بیشتر  معلومات  برای 

کنید. ویب سایت آسمایی مراجعه 

و  ترانسپورت  وزیر  بتاش،  محمداهلل  حال  همین  در 
گفت به منظور هماهنگی بیشتر در رفت و آمد  هوانوردی 
احمد ضیا  ریاست  تحت  مشترک  ملی  کمیته  شهری، 

کارهای موثر روی دست دارد. مسعود ایجاد شده و 
شرکای  با  روابط  در  واضح  چارچوب  خواهان  وی 
گفت نبود وضاحت  خصوصی درباره ترانسپورت شد و 
فراوان  و بی نظمی های  انارشیم  باعث  کاری  روابط  در 

می گردد.
محمداهلل بتاش وضع جمع آوری عواید را غیر قابل تحمل 
فساد  گسترش  موجب  پول  جمع آوری  گفت  و  خواند 
مالی شده و عناصر فرصت طلب به اشکال مختلف در 
فراوان در مسیر شاه  و اخاذی های  یافته  راه  ترانسپورت 

راه ها هنوز هم وجود دارد.
جاده  ساخت  از  عامه  فواید  وزارت  حال  همین  در 
طول  به  قندهار  و  ترینکوت  تا  یکا ولنگ  دره صوف- 
کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تا  کیلو متر به   175

چند ماه آینده خبر می دهد.
هزار   10 گذشته  سال   14 طول  در  می گوید  وزارت  این 
از  بیش  که  است  شده  ساخته  کشور  در  جاده  کیلو متر 
وزارت  این  است.  داشته  بر  در  هزینه  دالر  میلیارد   8
در  همه جانبه  تخنیکی  مطالعات  آغاز  از  هم چنان 
که  می گوید  و  می دهد  خبر  سالنگ  شاه راه  انکشاف 
انکشافات  داشت  نظر  در  با  آهن  خط  ماستر پالن 
اقتصادی تربیت شده و تا چند سال آینده خط آهن در 

کشور ایجاد می گردد. 
کنفرانس  این  در  که  عامه  فواید  وزیر  بلیغ،  محمود 
گفت  می کرد،  تشریح  را  وزارت  این  آینده  برنامه های 
دهلیز های  که  است  این  بر  عامه  فواید  وزارت  تمرکز 
اقتصادی شمال- جنوب و دهلیز شرق- غرب و جاده 
اعمار  ممکن  فرصت  نزدیک ترین  در  را  کشور  حلقوی 

کند.
عوامل  است  قرار  زمینی  ترانسپورت  کنفرنس  در 
عقب مانی ترانسپورت زمینی، مصونیت جاده ها، سیستم 
الکترونیک،  دروازه های  ایجاد  حساب ده،  و  شفاف 
بانکی سازی روند جمع آوری عواید، تحویل دهی ساالنه 
کتابچه خط سیر و مساله ترانسپورت بین المللی  بر اساس 
گرفته شده و  کاری به بحث و بررسی  گروه های  )تیر( در 

گردد. ک کنندگان اخذ  نظریات و طرح های اشترا
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افغانستان و پاکستان

دوستی ناممکن؟
آخرین نماینده

نسل مشروطه خواهان 
به ابدیت پیوست

کشور، تشدید یابد، هرگز برای حکومت غنی خوشایند بوده 
نمی تواند. مگر این که غنی دارای یک طرح بدیل باشد.

گزینه های حکومت مجبور
در  طالبان  علیه  تندی  لحن  کرزی،  حامد  برخالف  غنی 
»ایادی  را  طالبان  آشکار  به صورت  او  است.  گرفته  پیش 
و  صلح  که  دهد  نشان  که  ندارد  ابایی  و  می داند  مزدور« 
کستان  پا استخبارات  و  ارتش  اختیار  در  طالبان  جنگ 
وانمود می کند  افکار عامه داخلی  به  است. غنی هم چنان 
کم  محا به  رو  این  از  و  بوده  جدی  طالبان  برخورد  در  که 
از  افغانستان  دشمنان  با  برخورد  در  که  است  داده  دستور 
هیچ نوع تسامحی استفاده نکنند. پس آیا این به معنای آن 
که حکومت در نهایت جنگ علیه طالبان را جدی  است 
تروریستی  گروه  این  با  نبرد  وارد  موثری  به صورت  و  گرفته 

می شود؟
یک دستی  به طور  پایتخت،  در  دست کم  عامه،  افکار 
و  داخلی  دشمنان  برابر  در  حکومت  نیرومند  برخورد  از 
شبکه های  در  حتا  می کند.  حمایت  افغانستان  خارجی 
کستان و تحریم محصوالت  اجتماعی موضوع اخراج سفیر پا
در  که  طالبان  است.  شده  مطرح  حرارت  با  نیز  کستانی  پا
از  می کوشند  خورده اند،  شکست  سیاسی  و  نظامی   میدان 
را  خود  قوت  تروریستی،  عملیات های  سازمان دهی  طریق 
به رخ حکومت افغانستان و حامیان غربی آن بکشند. این 
افزایش  را  گروه  این  عمومی  از  نفرت  هم  واقع  در  استراتژی 
که  حالی  در  نیست.  قوت شان  نشان دهنده  هم  و  داده 
داعش بخش های وسیعی از مناطق را در سوریه و عراق به 
گرفته ، طالبان حتا نمی توانند برای چند روزی یک  دست 

ولسوالی را در دست خود نگه دارند.
عمل شان  و  سیاستمداران  لفاظی  میان  که  برد  یاد  از  نباید 
آرام  پی  در  غنی  موضع گیری  دارد.  وجود  زیادی  تفاوت 
است  کابل  خونبار  حمالت  از  عمومی  پس  افکار  کردن 
گفتگو  کستان چاره ای جز  ولی در تعامل با سیاستمداران پا
و  عصبیت ها  این که  از  بعد  فعال،  پس  ندارد.  دیپلوماسی  و 
بازهم  کستان  پا ارتش  و  کند، اشرف غنی  فروکش  هیجان ها 

برای رسیدن به یک تعامل تالش خواهند ورزید.
که  که ما افغان ها هنوز مطمین نیستیم  مشکل در این است 
کستانی ها واقعا از سالح تروریسم و طالب برای اعمال فشار  پا
خود  استراتژیک  دشمنان  به عنوان  هند  یا  افغانستان  باالی 
تروریستی  گروه های  با  کستان  پا روابط  کشیده اند.  دست 
هم چنان  طالبان  و  جنگوی  لشکر  مانند  شناخته شده ای 
کستان زیر فشارهای  که پا برقرار است. حدس ما این است 
تا حدی همکاری می کند.  افغانستان  با  و خارجی  داخلی 
به  و  مطلق  صورت  به  کستان  پا که  کنیم  تصور  این که  اما 
کرده و ردای  رضایت خود طالبان را از میدان جنگ بیرون 
می فرستد شان،  کابل  به  و  پوشانده  تن شان  بر  را  سیاست 
که  کند  باید درک  افغانستان  است.  واقع بینی  از  دور  کمی  
تروریستان  با  موثر  مبارزه  از  مانع  داخلی اش  ضعف های 
طالب می گردد. طالبان جنوب و شرق افغانستان را به میدان 
کشتارگاه مردم ملکی و نیروهای امنیتی افغانستان  جنگ و 
باشد  داشته  را  این  توانایی  باید  حکومت  کرده اند.  تبدیل 
از عملیات  مانع  و  کرده  را جذب  که همکاری مردم محلی 
گردد. بدون وجود  گروه تروریستی در میان مردم  و نفوذ این 
آوردن  برای  بیشتر  روز  هر  ارگ  حکومت،  در  پالنی  چنین 

کستان وابسته می گردد. صلح در افغانستان به پا

اصل حکومت از سلطنت جدا شد. خانواده شاه از 
کثرت گرایی  کرسی نخست وزیری منع شدند و  احراز 
سیاسی و رسانه ای به رسمیت شناخته شد. با آن که 
قانون اساسی دهه چهل، نواقص زیادی داشت، اما 
به رسمیت شناخته شدن برخی از آرمان های جنبش 
مرحوم  مبارزات  مرهون  قانون،  این  در  روشفنکری 

آهنگ و هم رزمانش بود. 
کودتای  یک  راه اندازی  با  داوود خان  سردارمحمد 
کرد  تعطیل  را  چهل  دهه  نیم بند  دموکراسی  نظامی 
و حکومت استبدادی ساخت. در زمان داوود خان 
مرحوم  خلق،  دموکراتیک  حزب  کمیت  حا و 
پژوهش  و  تاریخ نگاری  به  آهنگ،  محمد آصف 
نگارش  با  تا  کرد  دوران تالش  این  در  او  پرداخت. 
نسل های  به  را  مشروطه خواه  جنبش  تجربه  تاریخ، 
که  می دانست  آهنگ  مرحوم  کند.  منتقل  بعد 
این  تاریخی  مشکل  بزرگ ترین  فرهنگی  گسست 
از  آهنگ  مرحوم  است.  فرهنگی  حوزه  و  سرزمین 
طریق پژوهش های علمی و تاریخ نگاری می خواست 
کند.  که ممکن است، این نقص را جبران  تا جایی 
آهنگ  مرحوم  نجیب،  کتر  دا کمیت  حا سقوط  با 

کانادا مقیم شد.  کرد و در  کابل را ترک 
آهنگ  مرحوم  که  می گویند  کانادا  مقیم  فرهنگیان 
کشور هم مصروف پژوهش های تاریخی بود.  در آن 
آثار  آهنگ،  آصف  مرحوم  فرهنگیان،  این  به گفته 
که خانواده  چاپ نشده زیادی دارد. انتظار می رود 
را به چاپ برساند و در  آثار  ایشان هرچه زودتر این 

کشور قرار دهد.  اختیار جامعه فرهنگی 
و دیگر هم رزمانش، در  آهنگ  مرحوم محمدآصف 
دهه های سی و چهل، با وجود همه موانع فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی، برای تغییرات مثبت اجتماعی 
این  در  و  می کردند  تالش  سلطان  قدرت  تعدیل  و 
به جان  را  رنج  و  درد  پذیریش  و  زندان  به  رفتن  راه 
برای  بخواهد  که  کسی  هر  امروز  می خریدند. 
فریاد بکشد، حتما یک  یا جامعه مدنی  دموکراسی 
پروپوزل می نویسد و بعد برای پروژه اش منبع تمویل 
گیرش نیامد، از  گر پولی  جستجو می کند و در  پایان ا

خیر تالش های مدنی می گذرد. 
زمان،  آن  در  هم رزمانش  و  آهنگ  محمدآصف 
بدون هیچ چشم داشتی مبارزه می کردند. تالشگران 
دموکراسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر در شرایط 
آهنگ  محمد آصف  وارث  را  خودشان  باید  کنونی 
می کنند  ادعا  عده ای  امروز  بدانند.  او  هم رزمان  و 
جامعه  که  است  هدیه ای  دموکراسی خواهی  که 
آورده  افغانستان  به  سپتامبر  یازده  از  پس  جهانی 
پیش کسوتان  آثار  و  زندگی نامه  مطالعه  اما  است. 
برای  تالش  که  می سازد  آشکار  دموکراسی خواهی، 
شهروندی  حقوق  و  دموکراسی  قانون،  کمیت  حا
کسی  و هدیه هیچ  این سرزمین دارد  عمر درازی در 
بزرگان  این  آثار  و  زندگی  مطالعه  هم چنان  نیست. 
دموکراسی خواهی  برای  تالش  که  می نمایاند  ما  به 
دموکراسی خواهی  می یابد.  کشورادامه  این  در 
چون  کسانی  مبارزات  و  دارد  ریشه  کشور  این  در 
محمد آصف آهنگ، موید این ادعا است. این طور 
که تالش برای دموکراسی و حقوق شهروندی  نیست 
یک  به  زمینه ای  پیش  هیچ  بدون  سرزمین،  این  در 
آهنگ  محمد آصف  مرحوم  یاد  باشد.  روییده  باره 

گرامی باد. 

در  که  اشرف غنی  حکومت  کابل،  مرگبار  حمالت  از  پس   
اعتماد  و  نزدیکی  برای  زیادی  تالش های  گذشته  ماه  ده 
افکار  فشار  زیر  شدت  به  است،  داده  خرچ  به  کستان  پا با 
اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  در  است.  گرفته  قرار  عامه 
افغانستان یک فضای عصبی و خشمگینانه علیه طالبان و 
کم است و حکومت آقای غنی به خاطر اعتماد  کستان حا پا
دشمن  به عنوان  طالبان  برابر  در  بی تفاوتی  و  کستان  پا به 
برای  است.  شده  گرفته  انتقاد  باد  به  افغانستان،  حیاتی 

کنش ارگ تا حد زیادی قابل پیش بینی بود. همین وا
کستان و  ارگ زیر فشار افکار عامه مواضع تندتری هم علیه پا
کرده است. غنی به صراحت از این پس  هم طالبان اتخاذ 
کستان را مسوول حمالت طالبان می داند و از این خاطر از  پا
که در صورت تعهد به روند صلح، باید  کشور می خواهد  این 
گروه را بگیرد. چون به باور غنی، طالبان  جلو حمالت این 
کرده و بمب ها و مواد  کستان طراحی  حمالت خود را در پا
انتقال می دهند.  افغانستان  به  کشور  از این  را  منفجره خود 
علیه  خود  جنگ  که  می خواهد  کستان  پا از  غنی  آقای 
افغانستان را خاتمه بخشیده، دشمنان افغانستان را دشمنان 
گر حمله  که ا خود بپندارد. آقای غنی به صراحت می گوید 
را  آن  مسوولیت  و  می افتاد  اتفاق  اسالم آباد  در  کابل  مشابه 
ک افغانستان موقعیت  که در خا گروهی به عهده می گرفت 
دشمن  که  دوست  نه  افغانستان  صورت  آن  در  داشت، 

کستان تلقی می گردید. پا
دوستی ناممکن

گفت  خود  مطبوعاتی  کنفرانس  در  غنی  آقای  که  هرچند   
که بعد از خروج نیروهای خارجی و افتادن مسوولیت تامین 
امنیت به دوش نیروهای افغان، دشواری ها و چالش ها برای 
افغانستان قابل پیش بینی بود، اما ارگ نمی تواند این موضوع 
غافلگیر  کابل  به  طالبان  اخیر  حمالت  از  که  کند  انکار  را 
از نشست اسالم آباد به هدایت مال  شده است. چون، پس 
اشرف غنی  عمر،  مال  مرگ  و  طالبان،  جدید  رهبر  منصور، 
از  باالخره  طالبان  با  صلح  گفتگو های  که  می کرد  تصور 
با  همکاری  به سوی  کستانی ها  پا و  گردیده  آغاز  نقطه ای 
کره پیش  حکومت غنی جهت آوردن طالبان به پای میز مذا
تروریستی  راه اندازی حمالت  با  دفعتا طالبان  اما  می روند. 
که همه چیز بر اساس یک  مرگبار این پیام را به ارگ دادند 

ک و بدون نقص به پیش نخواهد رفت. سناریوی پا
است.  انداخته  کستانی ها  پا میدان  به  را  توپ  اشرف غنی 
کنفرانس مطبوعاتی غنی  به  کستان  پا کنش  بدون شک، وا
متهم  اتهام  تبادله  را  افغانستان  بازهم جانب  و  نبوده  مثبت 
افغانستان  در  صلح  آوردن  جهت  خود  اراده  روی  و  کرده 
که  است  گاه  آ خوبی  به  اشرف غنی  ورزید.  خواهد  کید  تا
به  نسبت  افغانستان  عامه  افکار  خشم  به  پاسخ  در  باید 
کنش مناسب از خود نشان  حمالت وحشیانه طالبان یک وا
بدهد و از این خاطر رییس جمهور انگشت اتهام را به سوی 
کابل روی یک  کرد ولی در نهایت اسالم آباد و  کستان دراز  پا

طرح جامع صلح بایستی به توافق برسند.
بودن  ناممکن  روی  افغانستان  عامه  افکار  که  هرچند 
کستان و ضرورت رفتار شدیدتر در برابر طالبان و  صلح با پا
و  کابل  میان  توافقی  این که  تصور  ولی  دارد  کید  تا کستان  پا
کرزی بار دیگر فضای  اسالم آباد میسر نگردد و همانند زمان 
تروریستی  حمالت  و  شده  کم  حا کشور  دو  روابط  بر  سرد 
دو  مناسبات  تیرگی  بستر  در  بزرگ،  شهرهای  باالی  طالبان 

نسل  نماینده  آخرین  آهنگ،  محمدآصف  استاد 
مرحوم  پیوست.  ابدیت  به  مشروطه خواهان، 
دهه های  مشروطه خواهان  از  آهنگ،  محمد آصف 
سی  و چهل خورشیدی و از هم رزمان میرغالم محمد 
غبار و عبدالر حمان محمودی بود. اسم او در فهرست 
بنیان گذاران حزب وطن در دوره هفتم شورا نیز درج 
چنداولی  مهدی  فرزند  آهنگ  آصف  است.  شده 
مبارز مشهور بود. او در یک خانواده مبارز و با آرمان 
آصف  مرحوم  پدر  چنداولی  مهدی  آمد.  دنیا  به 
روشنفکری  جنبش  جان باختگان  از  نیز  آهنگ، 
کمیت  افغانستان است. مهدی چنداولی در زمان حا
در  تالش  جرم  به  وقت  پادشاه  دستور  به  نادرخان، 
کشور به دار  راه تحقق آرمان های جنبش روشنفکری 

آویخته شد. 
اما مرگ پدر، مرحوم محمد آصف آهنگ را از مبارزه 
آرمان های جنبش مشروطیت  راه تحقق  و تالش در 
علم  هاشم خانی،  استبداد  اوج  در  او  نداشت.  باز 
مبارزه را بر زمین نگذاشت. در دوره صدارت سردار 
که اندکی فضای سیاسی باز شد،  شاه محمود خان 
محمد آصف آهنگ همراه با غبار و محمودی حزب 
آنان تالش  کردند.  منتشر  و جریده  را ساختند  وطن 
کردند تا از آزادی نسبی زمان سردار شاه محمود خان 
کنند. مرحوم آهنگ و هم رزمانش  استفاده اعظمی 
کار سیاسی،  گاهی بخشی و  آ از طریق  کردند  سعی 
تاریخی  استبداد  اجتماعی  و  فرهنگی  زمینه های  با 

کنند.  مبارزه 
بی عدالتی های  و  استبداد  که  می دانستند  آنان 
مناسبات  و  فرهنگ  در  عمیق  ریشه های  تاریخی، 
کرده  درک  آنان  دارد.  کشور  این  مردمان  اجتماعی 
دیگر  چیز  هیچ  مردم،  متن  تغییر  بدون  که  بودند 
به  نمی شود.  کشور  در  اجتماعی  تغییرات  منشای 
سرلوحه  را  گاهی دهی  آ کار  که  بود  دلیل  همین 
تشکیل  و  جریده  انتشار  بودند.  داده  قرار  خود  کار 
آصف  مرحوم  که  بود  ابزارهایی  سیاسی،  حزب 
آهنگ و میرغالم محمد غبار و دیگر هم رزمان آنان، 

کنند.  گاهی بخش  کار آ می خواستند به واسطه آن 
و  نپایید  دیری  محمود خان  شاه  دوران  باز  فضای 
صدارت داوودخان استبداد هاشم خانی را برگرداند، 
اما با آن هم تالش های مرحوم محمد آصف آهنگ و 
هم رزمانش ادامه داشت. مرحوم آهنگ مانند دیگر 
آنان  بود.  تمام عیار  مشروطه خواه  یک  هم رزمانش 
کمیت  حا نفع  به  پادشاه  قدرت  تا  می کردند  تالش 
که  است  روشن  شود.  تعدیل  فرد  حقوق  و  قانون 
مرحوم آهنگ و هم رزمانش برای پی گیری این آرمان 
که  واالی شان هزینه های زیادی دادند. در روزگاری 
شاه در منبر و جریده های رسمی سایه خدا خوانده 
نفع  به  سلطان  قدرت  تعدیل  برای  تالش  می شد، 
تصور  قابل  اصال  قانون،  کمیت  حا و  فرد  حقوق 

نیست. 
صدارت  در  آهنگ  محمد آصف  مرحوم  مبارزات 
دهه  یا  چهل  دهه  داشت.  ادامه  هم  داوود خان 
و  آهنگ  مرحوم  تا  بود  دیگری  فرصت  دموکراسی 
هم رزمانش بار دیگر بدرخشند. آنان در این دهه هم 
خوش درخشیدند. برخی از هم رزمان مرحوم آهنگ 
قانون  در  و  یافتند  راه  وقت  پارلمان  به  زمان  آن  در 
آرمان های  از  برخی  خورشیدی  چهل  دهه  اساسی 
قانون اساسی  این  به رسمیت شناخته شد. در  آنان 
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خارجی معادل جنگ های تهاجمی در ابعاد گوناگون 
است، که دشمن را وادار به واکنش کرده و در اکثر 

موارد وارد جنگ ناخواسته می سازد. 
نیروی  کارکرد  صلح آمیزترین  نمایشی:  کارکرد   .4
این  از  دولتی که  است.  خارجی  سیاست  در  نظامی 
قوه  استعمال  از  روشنی  هدف  می گیرد،  کار  شیوه 
عین  در  اما  ندارد،  قضیه مشخصی  در  دردست داشته 
در  که  دهد  نشان  دولت ها  سایر  به  می خواهد  حال 
است.  برخوردار  آمادگی هایی  چه  از  لزوم  صورت 
این کارکرد عمدتا از طریق تطبیقات نظامی، رژه ها و 
جشن های ملی به نمایش گذاشته می شود. مانند خرید 
که  کانادا  توسط   F16 جت های  ساالنه  نمایش  و 

هدف مشخص جنگی از خرید آن ها متصور نیست. 
درک این که یک دولت به کدام یک از این روش ها 
سیاست  اهداف  دانستن  بدون  شد،  خواهد  متوسل 
خارجی آن دولت ناممکن است. به طور نمونه، هدف 
سیاست خارجی امریکا بعد از ختم جنگ سرد، حفظ 
وضع موجود و تعادل قوا به نفع امریکا در منطقه های 
ایاالت   .)2011 )مونتیرو  است  بوده  جهان  مختلف 
زمان های  در  اهداف  این  برآوردن  برای  متحده 
مختلف به اشکال گوناگون از نیروی نظامی به حیث 

ابزار سیاست خارجی اش کارگرفته است. 
دفاعِی  کارکرد  امریکا  ارتش  خلیج  جنگ  در 
موجود خاورمیانه  از وضع  دفاع  داشت-  خشونت بار 
امریکایی فکر می کردند صدام  استراتژیست های  که 
 .)2011 )مونتیرو  است  آن  زدن  برهم  پی  در  حسین 
از  امریکا   )2003( عراق  دوم  در جنگ  حالی که  در 
با  امریکایی ها  یعنی  کرد.  وادارنده  استفاده  ارتشش 
این فرض بر عراق حمله کردند که در صورت امتناع 
بنابراین  دید،  آن کشور آسیب خواهند  از  از حمله، 
درستی  کردند.  ناخواسته  جنگ  یک  وارد  را  عراق 
این  بحث  موضوع  امریکایی ها  دریافت  نادرستی  یا 

نوشته نیست. 
همین طور در منطقه ما پاکستان هنوز براساس محاسبات 
که  منطقه ای  موجود  به یک وضع  سرد  پسا- جنگ 
پاکستان  همسوی  بهترین حالت  در  افغانستان  آن  در 
را حق  آن  دوام  و  کرده  تاکید  باشد  هند  مخالف  و 
اصلی  هدف  دلیل  همین  به  می داند.  خویش  مشروع 
حمالت تروریستی و توپخانه ای پاکستان در یک ونیم 
دهه اخیر بر افغانستان حفظ وضع موجودی است که 
دیگر نمی تواند وجود داشته باشد. استفاده پاکستانی ها 
از نیروی جنگی در برابر افغانستان برای برآوردن این 
اهداف، به طور آشکار استفاده »وادارنده« بوده است. 
نیروی جنگی،  از  پاکستان  استفاده وادارنده  با آن که 
مختلف  ابعاد  در  ناخواسته  جنگ  وارد  را  افغانستان 
دهه  دوام وضعیت  برای  پاکستانی ها  محاسبه  ساخته، 

نود، محاسبه واقع بینانه نیست. 
داخلی  لحاظ  از  کرده،  عبور  نود  دهه  از  افغانستان 
جمعیت  ارتش،  یعنی  آن  ملی  قدرت  اصلِی  عناصر 
شده  متحول  نود  دهه  با  مقایسه  در  دولت  کیفیت  و 
ایتالف ها و  وارد شدن در  با  نیز  لحاظ خارجی  از  و 
نود  دهه  انزوای  از  بین المللی  و  منطقوی  پیمان های 
انعطاف ناپذیری  لحاظ  این  از  است.  شده  خارج 
در  افغانستان  قبال  در  پاکستان  خارجی  سیاست 
نخواهد  پاکستان  برای  خوشایندی  پیامد  دراز مدت 
دارای  است  کشوری  پاکستان  حال،  این  با  داشت. 
و هم  دارد  اتومی  یعنی هم سالح  بازدارنده.  توانایی 

دارای هفتمین ارتش کالسیک جهان است. 
به عنوان  نظامی  قدرت  از  می توانند  که  دولت هایی 
توانایی  همزمان  کنند،  استفاده  بازدارنده   نیروی 
پاکستان  دارند.  نیز  را  وادارند گی  و  دفاعی  استفاده 
در مقابل افغانستان از چنین امتیازی برخوردار است: 
بازدارنده دارد و هم میل استفاده از  نیروی  یعنی هم 
اعمال  طرق  از  افغانستان  کردن  زمین گیر  برای  آن 
مستقیم  نظامی«  »اقدام  بنابراین،  ناخواسته.  جنگ های 
در مقابل پاکستان، حتا در حد دفاع قهرآمیز یا »دفاع 
مقدس« افغانستان را در وضعیت ناگواری قرار خواهد 

داد. 
افغانستان نه مانند هند توانایی تعدیل قوه ترد پاکستان 
حضور  تجربه  کشور  این  نوپای  ارتش  نه  و  دارد  را 
»اقدامات  لحاظ  این  از  را.  کالسیک  جنگ های  در 
به  اگر  باشد،  هرچیزی  غنی  رییس جمهور  بعدی« 
کشیدن پای پاکستان به طور مستقیم در میدان جنگ 
افغانستان  سود  به  و  بوده  نادرستی  محاسبه  بینجامد، 
تنها  حاضر،  درحال  بنابراین،  شد.  نخواهد  تمام 
افغانستان  خارجی  سیاست  در  نظامی  قوای  کارکرد 
دولت  که،  معنی  این  به  است.  نرم«  دفاع  »کارکرد 
افغانستان با استفاده از امکانات دست داشته به افزایش 
توانایی »دفاعی« قوای مسلح تمرکز کرده و در نشست 
ساختن  برجسته  با  دیپلوماتیک،  برخاست های  و 
تهدید  حیث  به  پاکستان  جنگ طلبانه  خصوصیت 
به  وادار  را  مختلف  کشورهای  بین المللی،  امنیت  به 
به  افغانستان  مسلح  قوای  دفاعی  توانایی های  تقویت 
همه  این ها  سازد.  پاکستان  تهاجمی  دینامیزم  تناسب 
می توانند بدون قطع رابطه با پاکستان انجام شوند. از 
این لحاظ، توسل به قوای نظامی در مقابل پاکستان، 
شکننده  و  نوپا  دولت  نرم،«  »دفاع  هدف  به  جز 

افغانستان را در وضعیت ناگواری قرار می دهد. 
بعدی«  »اقدامات  از  که  انتباهی  هر  بنابراین، 
رویارویی  فرضیه  شود،  گرفته  غنی  رییس جمهور 
نظامی با پاکستان یا توسل به زور در مقابل پاکستان 
از  می تواند  افغانستان  نیست.  واقع بینانه ای  فرضیه 
راه های مختلف با پاکستان درگیر شود، اما در زمان 
حاضر نیاز است از قوای مسلح برای سرکوب قهرآمیز 
گروه های تروریستی در قلمرو افغانستان استفاده شود، 
نه به حیث ابزار خطابه های سیاست خارجی. از سوی 
سیاست  کالن  هدف  ساختن  مشخص  بدون  دیگر، 
هیچ  منطقه،  و  پاکستان  قبال  در  افغانستان،  خارجی 
»اقدام بعدی« در درازمدت به نتیجه روشن و مطلوب 

نخواهد رسید. 
داشتن  است:  مشخص  اما  پاکستان  کالن  هدف 
افغانستان در مقابل هند. اما افغانستان، تا آن جایی که 
مشاهدات و تجارب نشان می دهند، در یک و نیم دهه 
اخیر به طور عموم به »سیاست- مبتنی- بر- آخرین- 
این  مشکل  کرده.  اتکا  پاکستان  قبال  در  رویداد« 
سیاست این است، که طبق آن روابط بین دو کشور 
عادی  به طور  خوش بینانه  پیش فرض  یک  بر اساس 
زده  برهم  را  آن  حادثه ای  گاه گاهی  اما  دارد  جریان 

و واکنش ایجاد می کند. 
لحاظ  این  از  است.  برعکس  معادله  که  حالی  در 
دولت افغانستان، پیش از توسل به هر »اقدامی« به یک 
برابر  از هدف سیاست خارجی اش در  تعریف کالن 
پاکستان نیاز دارد، این که خواستار دوام وضع موجود 
با این کشور است، یا امیدوار برهم زدن آن. وقتی این 
روشن شد، توسل به هر »اقدام بعدی« معنای خودش 

را خواهد یافت. 
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می شوند:  متوسل  آن ها  از  یکی  به  خویش  امکانات 
کارکرد دفاعی؛ کارکرد بازدارندگی یا ترد، کارکرد 
وادارندگی و کارکرد نمایشی )رابرت آرت 1980(. 
سیاست  در  نظامی  قوه  دفاعِی  کارکرد  دفاع:   .1
خارجی دو بخش دارد: یک، دفاع قهرآمیز که طبق 
جز  راهی  که  می رسد  نتیجه  این  به  دولت  یک  آن 
نرم  ندارد. دوم، دفاع  منافع خویش  از  دفاع مسلحانه 
در  خویش  نیروی  نسبی  افزایش  و  مراقبت  طریق  از 
حفظ  و  تعادل  ایجاد  برای  دشمن  نیروی  به  مقایسه 
قاعده  این  طبق  دولت.  چند  یا  دو  بین  موجود  وضع 
دولت ها از سایر امکانات خویش برای مراقبت اوضاع 
و محاسبه نسبِی توانایی دولت های متخاصم و افزایش 

نیروی خویش به تناسب آن ها استفاده می کند. 
دولت های  دل  در  هراس  ایجاد  بازدارندگی:   .2
به  دسترسی  و  قشون  آرایش  طریق  از  متخاصم 
فاقد  دولت های  این  صورت  در  ویژه.  سالح های 
دولِت  با  نظامی  مواجهه  از  می کوشند  ترد،  نیروی 
کنند.  ترد خود داری  توانایی  یا  بازدارنده  قوه  دارای 
بمب  معاصر  جهان  در  بازدارندگی  ابزار  عمده ترین 
که  دولت هایی  است.  هسته ای  سالح های  و  اتومی 
از  به گونه ای  را  خودشان  استند،  ترد  توانایی  دارای 
حمله نظامی توسط دولت های فاقد این ابزارها وقایه 
کرده اند. کارکرد نیروی نظامی در سیاست خارجی به 
این شیوه در کل صلح آمیز است، زیرا اگر دولت های 
دارای نیروی بازدارنده مورد حمله قرار گیرند، نیروی 
و  داده  دست  از  را  بازدارندگی اش  کارکرد  نظامی 

استفاده از ارتش وارد مرحله دیگری می شود. 
و  بازدارندگی  بین  اصلی  تفاوت  وادارندگی:   .3
بودن  فعال  بودن و  بین خنثا  تفاوت  وادارندگی شبیه 
یک  بازدارندگی  حالت  در  که  معنا  این  به  است. 
برخوردار  الزم  سالح  و  قشون  آرایش  از  دولت 
در  اما  می کند.  خود داری  آن  استفاده  از  اما  است، 
حالت وادارند گی مجبور به استعمال این تدابیر است. 
بنابراین کارکرد وادارندگِی نیروی نظامی در سیاست 

دهم  مطبوعاتی  کنفرانس  در  غنی  رییس جمهور 
اگست در کابل خاطرنشان ساخت که اگر پاکستان به 
اقدامات بعدی متوسل  به  خواسته هایش پاسخ ندهد، 
خواهد شد. اصطالح »اقدامات بعدی« با درنظرداشت 
در  افغانستان  خارجی  سیاست  تدابیر  سایر  ناکامی 
در  را  مسلح  قوای  به  توسل  فرضیه  پاکستان  قبال 
این که  از  گذشته  می کند.  تداعی  شهروندان  ذهن 
است  درست  رییس جمهور  سخنان  از  انتباهی  چنین 
یا نه، توضیح استفاده از زور در سیاست خارجی در 
شرایط موجود و در روشنایی آن بررسِی نقش ارتش 
افغانستان ضروری است. درباره  در سیاست خارجی 
موضع گیری های  مجموعه  خارجی  سیاست  این که 
در  دولت-ملت ها  سایر  برابر  در  ملی  دولت  یک 
اجماع  تقریبا  است  بین الدول  حقوق  چارچوب 

عمومی وجود دارد. 
دولت ها برای تطبیق سیاست خارجی خویش عموما 
و  تکنولوژیک  اقتصادی،  دیپلوماتیک،  ابزارهای  بر 
توسل  تیوری گفته شده  متکی اند. هرچند در  نظامی 
به قوای نظامی آخرین گزینه سیاست خارجی است، 
اما رویدادهای جهان واقعی نشان می دهند که ارتش 
ابزار  همواره  پول  و  دیپلوماسی  دوشادوش  زور  و 
اصلی و اولیه تطبیق سیاست خارجی دولت ها، به ویژه 

قدرت های بزرگ، بوده است. 
جنگ   از  بعد  امریکا  متحده  ایاالت  نمونه  به طور 
را  سیاسی  تعهدات  و  اقتصادی  روابط  دوم  جهانی 
خارجی اش  سیاست  تطبیق  اولیه  ستون های  حیث  به 
به طور رسمی اعالن و به اصل صلح آمیزی رابطه اش با 
ملل جهان تاکید کرد. اما در قضیه کوریا و ویتنام- و 
اخیرا جنگ خلیج و قضایای افغانستان و عراق- دیده 
شد که ایاالت متحده این معادله ظریف را معکوس و 
به قوه نظامی به جای تدابیر سیاسی و اقتصادی به حیث 

اولویت سیاست خارجی اش متوسل شد. 
چهار  خارجی  سیاست  در  نظامی  قوه  هرحال،  به 
و  به شرایط  توجه  با  دولت ها  و  دارد  کارکرد عمده 

»اقدام  بعدی«
 رییس جمهور 

چیست؟

 یعقوب ابراهیمی

دولت هایی که می توانند از قدرت نظامی به عنوان نیروی بازدارنده  
استفاده کنند، همزمان توانایی استفاده دفاعی و وادارند گی را نیز 

دارند. پاکستان در مقابل افغانستان از چنین امتیازی برخوردار 
است: یعنی هم نیروی بازدارنده دارد و هم میل استفاده از آن 

برای زمین گیر کردن افغانستان از طرق اعمال جنگ های ناخواسته. 
بنابراین، »اقدام نظامی« مستقیم در مقابل پاکستان، حتا در حد 

دفاع قهرآمیز یا »دفاع مقدس« افغانستان را در وضعیت ناگواری 
قرار خواهد داد.

ACKU



مقام های امریکایی می گویند که پاکستان خواهان حکومتی »نسبتا باثبات« 
در افغانستان است ولی حکومتی که بیش از حد طرفدار هند نباشد. 

اما امریکایی ها هم با پشتیبانی از این حق وتو در این که چگونه افغان ها 
آینده شان را شکل دهند، در این آشفتگی دخیل اند.

در عین زمان، مقام های امریکایی هم چنین تاکید می کنند که دیگر با 
خوشبینی به پاکستان نمی نگرند و ضرورتا استدالل پاکستانی ها در این 

باره را این کشور یک »تغییر استراتژیک« به نفع همزیستی مسالمت آمیز 
تعبیر کرده و یا که آماده است تا جعبه ابزار تروریستی خود را دور 

بیندازد، نمی پذیرند.

 دای چوبانی
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فقط به حیث تشنگان قدرت، صورت گرفته باشد.«
حتا  که  شده  برهم  و  درهم  چنان  پاکستان  منطق 
خشونت،  فقط  که  می گویند  ناگهان  معتبر  روزنامه های 

رهبری »اصیل« را توجیه می کند. 
نتیجه نهایی- که از جایانت پرساد، سفیر پیشین هند در 
افغانستان نقل شده- این است که »روند صلِح به رهبری 
فرو  هم  از  پوشالی«  »بنای  همانند  پاکستان«  مالکیت  و 
پاشیده است. توانایی پاکستان برای »کشاندن« طالبان به 

پای میز مذاکره در تردید است. 
بخش بد قضیه آن است که به نظر می رسد ایاالت متحده 
داشته  همکاری  عمر  مال  مرگ  داشتن  نگه  مخفی  در 
است. گزارش های رسانه های امریکا حاکی از آن اند که 
واشنگتن، سوء ظن های خود را داشته ولی پاکستانی ها را 
اثبات آن ها تحت فشار نگذاشته است. دالیل این  برای 

کار امریکا مشخص نیست.
مقام های امریکایی این مساله که از مرگ مال عمر با خبر 
از  پاکستان هم  باورند که  این  بر  و  بوده اند رد می کنند 
مقام  یک  سخنان  در  مساله  این  است.  بوده  بی خبر  آن 
این محاسبه  به نظر می رسد که  اما  نبود.  » ترفندی عظیم« 
به نفع حفظ ظهور یک دشمن یگانه باشد تا مخالفت با 

برمال کردن دروغ. 
درباره  مهمی  را  پرسش های  اخیر  هفته  دو  تحوالت 
چگونگی پیشبرد پالیسی ایاالت متحده در منطقه به وجود 
آورده است. شکی نیست که واشنگتن در قضایا دخیل 
باقی خواهد ماند- و باید هم دخیل بماند- هم با پاکستان 
نزدیک  همسایه  دو  نگرانی های  ولی  افغانستان  با  هم  و 

یعنی افغانستان و هند »چگونه« است. 
جزیی  تغییرات  و  بازاندیشی  ایجاب  تحوالت،  این  آیا 
تاکنون  را می کند؟  منطقه  در  متحده  ایاالت  پالیسی  در 
به نظر رسیده که واشنگتن تمامی  سرنخ های مورد نیاز را 
به ارتش و سازمان استخبارات پاکستان داده تا آن را حل 
کند در حالی که این کشور از اسالم آباد به شکل علنی و 
مخفیانه حمایت کرده است. اما فضا برای عقالنی ساختن 

رفتار پاکستان در حال کاهش است. 
که  داشته  وجود  حس  این  امریکایی  مقام های  میان  در 
پاکستان به سختی در تالش است و از طالبان سرخورده 
به شکل  پاکستانی ها  که  باورند  این  بر  آن ها  است.  شده 
می توانند  نه  و  نداشته  کنترول  طالبان  رهبری  بر  موثری 
را  افغان ها  و  هندی ها  استدالل های  آن ها  باشند.  داشته 
با  پاکستان  استخبارات  سازمان  واقع  در  می کنند که  رد 
فراهم آوری خطوط ارتباطی، اسلحه، دسترسی، پناهگاه 

و دریچه ای به جهان بیرون، طالبان را کنترول می کند. 
طریق  از  ولی  نباشد-  مثبت  پاکستان  کنترول  اگر  حتا 
فشارهای  یا  طالبان  خانواده  اعضای  کشتن  به  تهدیدها 
شواهدی  طالبان  پاکستانی  حامیان  است-  منفی  دیگر 
کافی از پرنفوذ بودن شان نسبت به آن چه که واشنگتن 

فکر می کند، ارایه کرده اند. 
خواهان  پاکستان  که  می گویند  امریکایی  مقام های 
حکومتی »نسبتا باثبات« در افغانستان است ولی حکومتی 
هم  امریکایی ها  اما  نباشد.  هند  طرفدار  حد  از  بیش  که 
افغان ها  چگونه  این که  در  وتو  حق  این  از  پشتیبانی  با 

آینده شان را شکل دهند، در این آشفتگی دخیل اند.
در عین زمان، مقام های امریکایی هم چنین تاکید می کنند 
و ضرورتا  نمی نگرند  پاکستان  به  با خوشبینی  دیگر  که 
استدالل پاکستانی ها در این باره را این کشور یک »تغییر 
کرده  تعبیر  مسالمت آمیز  همزیستی  نفع  به  استراتژیک« 
و یا که آماده است تا جعبه ابزار تروریستی خود را دور 

بیندازد، نمی پذیرند.
چرا  پس  نکرده  استراتژیک  تغییری  پاکستان  اگر  اما 
مهم  حد  این  تا  کشور  این  خدعه آمیز  استدالل های 
پنداشته می شود؟ تنها توضیح منطقی می تواند این باشد 
که حکومت ایاالت متحده با آن موافق باشد و بپذیرد که 
حکومت کابل باید ناامنی های اسالم آباد را با دور شدن 

از هند، در نظر بگیرد. 
در فرجام این که این راه حل خوبی نیست و همه آن را 

می دانیم.

بعد  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی،  می آید  به نظر 
از یک کوشش صادقانه ده ماهه برای گفتگو با همسایه 
مداخله گرش پاکستان به همان نتیجه ای رسیده که سلف 

وی رسیده بود. این درک البته خیلی سخت تر است.
ارتش،  بر  خونبار  حمالت  از  مجموعه ای  از  بعد  غنی 
از  بیش  در کابل که  امریکایی  ویژه  نیروهای  و  پولیس 
جنگ«  »پیام  فرستادن  به  را  پاکستان  کشت،  را  نفر   57
و پناه دادن به بمب گذاران انتحاری، فراهم آوردن مواد 
شورشیان  پالن های  از  جلوگیری  در  انفعال  و  انفجاری 

متهم کرد. 
ساعاتی پس از بیانیه های تند وی، وزارت خارجه امریکا 
»معلومات  پاکستان آمد و گفت که واشنگتن  به نجات 
که  کند  نتیجه گیری  که  ندارد  ویژه ای«  استخباراتی 
اسالم آباد در این حمالت دست داشته یا خیر. این مقام ها 
به  غنی  که  کردند  منتقل  را  حس  این  محرمانه  به طور 
علت این که در موقعیت سیاسی خطرناکی برای صلح با 
پاکستان قرار داشته و سرخورده بوده است، تنها خواسته 

تا ژست گرفته باشد. 
این حمالت در پی افشای مرگ مال عمر در سال 2013 
طالبان  سوی  از  هم  که  واقعیتی  داد؛  روی  کراچی  در 
استخبارات  سازمان  و  ارتش  یعنی  آن ها  حامیان  هم  و 
پاکستان مخفی نگاه داشته شده بود. »گفتگوهای صلح« 
مورد حمایت پاکستان با آغاز  ستیزی تلخ بر جانشینی مال 

عمر از هم فرو پاشید.
نام  به  که  است  منصور  اخترمحمد  مال  پاکستان  مرد 
عمل  پاکستان  استخبارات  سازمان  کمک  با  مالعمر 
حامی  گفتگوهای  منصور  که  می شد  تصور  می کرد. 
ثابت  افغانستان است ولی نخستین عملکرد وی  با  صلح 
کرد که رهبری اش قرار بوده تا رقص مرگ را علیه مردم 

افغانستان و نیروهای امنیتی آن اجرا کند. 
بوده  قرار  امریکایی ها  پاکستانی ها و  مبنای محاسبات  بر 
دسته های  که  کانتکست  این  در  را  حمالت  این  غنی 
رقابت  هم  با  گروه  کنترول  برای  طالبان  گوناگون 
روزنامه  در  سرمقاله ای  کند.  هضم  و  »درک«  می کنند، 
کلمات  این  با  را  مذکور  خشونت های  دان،  پاکستانی 
جالب توجیه کرد: »موج حمالت طالبان ممکن است تا 
نشان  برای  آن  رقبای  یا  جدید  رهبری  به دلیل  اندازه ای 
نه  و  به حیث رهبران اصیل طالبان  نیت شان  دادن حسن 

رهبران جهان هیچ وقت افغانستان را 
جدی نگرفته. می بینند ما مورد حمله 
می دانند  هم  خوب  گرفته ایم.  قرار 
قرار  حمله  عقب  در  کشور  کدام 
اسم  ما  امنیتی  نیروهای  حتا  دارد. 
را  حمله  طراحان  جوراب  رنگ  و 
هم  باز  می گذارند،  آن ها  اختیار  در 
دلیل  نمی خورند.  تکان  می بینیم 
ما هیچ  این است که  نگرفتن  جدی 
وقت با آن ها از موضع قدرت حرف 
نزده ایم. ولی از امروز به بعد تحمل 
این وضعیت برای ما سخت شده. ما 
باید هرچه عاجل به جهان نشان دهیم 
که ما هم خطرناکیم. پیشنهاد من این 
جهان  مدتی  برای  باید  ما  که  است 
جهان  به  چیزی  نه  کنیم.  تحریم  را 
باور کنید یک  نه بخریم.  بفروشیم، 
جهان  کشورهای  رهبران  بعد  هفته 

مثل زاغ پیش ما به زانو درمی آیند. 
فقط فکر کنید، اگر ما میوه خشک 
خود را به بازار جهان عرضه نکنیم، 
می آید؟  جهان  تجارت  سر  بر  چه 
تمام مردم جهان از دولت خود میوه 
برای  دولت ها  می خواهند.  خشک 
کشورهای  خشک  میوه  خود  مردم 
دیگر را می دهند؛ اما مردم می گویند 
افغانستان، که هم  فقط میوه خشک 
مزه دارد هم انرژی. فکر کنید هنوز 
مردم  که  نشده  مهار  جنجال  این 
تقاضای  خود  های  دولت  از  جهان 
قالین وطنی و پوست قره قل می کنند. 
اما  کرد؛  چاره  می شود  که  را  قالین 

پوست قره قل را چه کار می کنند؟ 
حاال فکر کنید ما قید واردات را هم 
و  گندم  از  پر  جهانی  بازار  زده ایم. 
تخم مرغ شده. دکانداران جهانی به 
که  می دهند  هشدار  دولت های شان 
اگر تا هفته بعد تجارت با افغانستان 
نشود، همه تخم مرغ ها  از سر گرفته 
جوجه خواهند داد. جوجه ها بعد از 
یک ساعت تشنه می شوند و تقاضای 
آب می کنند. افغانستان هم که تمام 
قورت  یک  و  داده  دور  را  ها  آب 
چه  کنید  تصور  نمی دهد.  کسی  به 
خواهد  تهدید  را  جهان  فاجعه ای 

کرد. 
جوجه  جهان  مردم  نمی خواهیم  ما 
کرده  فکر  رهبران شان  شوند،  کش 
ما را پشه خورده. حوصله بس است. 
بیایید سر از فردا تحریم کنیم. پیمانه 

صبر ما دیگر لبریز شده.

بیایید تحریم کنیم
دای چوپانی

بنای پوشالی پاکستان
 در افغانستان فرو می ریزد

 منبع: دیپلومات

 نوشته سیما سیروحی

 برگردان: یحیا سرپلی
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با  موفق شدند  یمن  رییس جمهوری  طرفدار  نیروهای 
پشتیبانی عربستان و هم پیمانان منطقه ای اش پنجمین و 
آخرین والیت جنوبی یمن را از کنترل نیروهای حوثی 
ادامه  صنعا  سمت  به  خود  پیشروی  به  و  کنند  خارج 

دهند.
ربه  عبد  یمن،  رییس جمهوری  به  وفادار  نیروهای 
منصور هادی، روز شنبه ١۵ماه اگست، آخرین والیت 
جنوبی یمن، والیت »شبوه« را از کنترل نیروهای حوثی 
استان شبوه  فتح  نیز  نظامی دیگر  منابع  خارج کردند. 
توسط نیروهای وفادار به رییس جمهوری یمن را تایید 

کرده اند.
جوالی  از  هادی،  منصور  ربه  عبد  طرفدار  نیروهای 
گذشته با حمایت نیروهای هوایی ایتالف منطقه ای به 

هندوستان،  در  ایران  خارجه  وزیر  حضور  با  همزمان 
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی در همین زمینه 
خبر داد که دهلی نو مبلغی معادل یک میلیارد و چهارصد 
پرداخت  ایران  به  را  خود  نفتی  بدهی های  از  دالر  میلیون 

خواهد کرد.
منطقه ای  سفرهای  دوم  دور  پایان  در  ظریف  محمدجواد 
خود، برای دیدار با مقامات هندی به دهلی نو رفته است، 
از  پیش  ماه گذشته و  به  مربوط  را  این تصمیم  اما رویترز 
سفر آقای ظریف دانسته و از آمادگی هند برای پرداخت 
هسته ای  توافق  قطعی شدن  از  پیش  حتی  بدهی های خود 

ایران و قدرت های جهانی خبر داده است. 
بنا براین گزارش، راجیو مهریشی، وزیر مالیه هند ماه گذشته 
تا در دو قسط، یک  این کشور خواسته  پاالیشگاه های  از 
میلیارد و چهارصد میلیون دالر از طلب های ایران را پرداخت 

کنند. اگرچه تاریخ این پرداخت ها هنوز مشخص نیست. 
و  نفتی  بلندپایه  هیات  راس  در  تازگی  به  مهریشی  آقای 
بانکی به تهران سفر کرده بود. همان زمان رسانه های هندی 
خبر داده بودند که مهریشی با مقامات دولت ایران درباره 
راه های تسویه طلب نفتی ایران گفتگو کرده و میزان بدهی 
هندوستان را ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر عنوان کرده بودند. 

دوشنبه  روز  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
در مسکو با همتای روس خود سرگی الوروف دیدار 

خواهد کرد.
خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که وزارت خارجه 
روسیه با تایید انجام این دیدار، گفت و گو درباره روند 
اجرای توافق هسته ای اخیر را موضوع اصلی مذاکرات 

دو وزیر اعالم کرده است.
صحبت  هم چنین  روسیه  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  اخیر  تحوالت  جمله  از  منطقه ای  مسایل  درباره 
وزرای  میان  گو  و  گفت  موارد  دیگر  از  را  سوریه 

خارجه ایران و روسیه عنوان کرده است.

روسیه،  خارجه  وزارت  سخنگوی  زاخارووا«  »ماریا 
گفت:  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  اسد،   ٢٣ جمعه 
حامی  ما  نمی کنیم.  حمایت  اسد  بشار  شخص  از  »ما 
یک رییس جمهوری منتخب مردم در سوریه هستیم«. 
پیش از او »خالد خوجا«، رییس ایتالف ملی سوریه که 
نماینده مخالفان میانه روی رژیم اسد بشمار می رود، با 
ذکر همین مطلب گفته بود که »روسیه به حفظ دولت 
سوریه و تمامیت ارضی این کشور بیش از شخص بشار 

اسد اهمیت می دهد«.
این سخنان بازتاب سیاست جدیدی از سوی روسیه در 
باره سوریه است و اگر در روزهای آینده مورد تایید 
محسوب  زمینه  این  در  بزرگی  چرخش  گیرد،  قرار 
می شود. »خالد خوجا«، رییس ایتالف ملی سوریه که 
روز گذشته با وزیر خارجه روسیه، سرگی الوروف، 
تکرار  دیگر  بار  امروز  بود،  کرده  مذاکره  و  مالقات 

رهبری عربستان حمالت گسترده ای را در جنوب یمن 
شوند،  می  حمایت  تهران  سوی  از  که  حوثی ها  علیه 

آغاز کردند.
پس از آنکه طرفداران منصور هادی، حوثی های یمن 
را در ١٧جوالی از شهر عدن بیرون راندند، به مرور نیز 
والیت های مهره، لحج، دیاله و ابیان را از کنترل حوثی 

خارج ساختند.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت، جنگ داخلی و 
مارچ گذشته حدود ۴۴۰۰  ماه  از  یمن  خشونت های 
کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است. همین منبع 
می افزاید که ٢١میلیون یمنی نیازمند کمک های اولیه 
هستند و یک میلیون و ٣۰۰ هزار نفر از مردم یمن نیز 

در نتیجه خشونت ها آواره شده اند. 

دومین  و  جهان  نفت  بزرگ  مصرف کننده  چهارمین  هند 
خریدار نفت ایران پس از چین است. این کشور در دوران 
ایران  از  نفت  خرید  برای  را  مختلفی  راه های  تحریم ها 
به  را  ایران  از  نفت  واردات  شد  مجبور  اما  کرد  آزمایش 

شکل قابل توجهی کاهش بدهد. 
یکی از راه های مبادله نفت میان ایران و هند در سال های 
با  و  هندوستان(  پول  )واحد  روپیه  برپایه  معامله  گذشته، 
واسطه گری یک بانک از کشور ترکیه بود. اما ایران ناچار 
واردات  قالب  در  را  خود  نفت  پول  اعظم  بخش  که  بود 
ایران  اقالمی مانند برنج هندی دریافت کند که در داخل 

مورد انتقاد فراوان قرار داشت. 

کرد که »بشار اسد هیچ نقشی در آینده سوریه نخواهد 
داشت«.

از آخرین  بعنوان یکی  یادآوری کرد که روسیه  باید 
حامیان رژیم سوریه این روزها ایتالف وسیعی را بقصد 
مبارزه با داعش پیشنهاد کرده است که در آن عالوه بر 
ترکیه و عراق و عربستان سعودی، ارتش قانونی سوریه 

و در نتیجه بشار اسد هم باید شرکت داشته باشند.
خالد خوجا، رهبر اپوزیسیون تبعیدی رژیم سوریه در 
فاکس" روسیه،  "اینتر  آژانس خبری  با  یک مصاحبه 
حتی پیش از این که با وزیر خارجه روسیه مالقات کند 

با این پیشنهاد اظهار مخالفت کرد.
به  که  است  سوریه  رژیم  »این  خوجا  خالد  بعقیده 
شورشیان داعش اجازه داد مناطق استراتژیک سوریه را 
اشغال کنند. بنابراین این رژیم نمی تواند هم پیمان ما در 

مبارزه علیه تروریزم باشد«.
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25/05/1394يكشنبه تاريخدعوت براي داوطلبياعالن 

نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات شماره 

تمويل كننده وزارت ماليه  1

تهيه دستگاه تلفن سه شماره ای  عنوان پروژه 2 
 3 موقعيت پروژه سرکت داراالمان، نيله باغ، ناحيه ششم، کابل افغانستان

روش داوطلبي  باز داخلي 3 

MRRD-98/W.N.R-1/M.C.N-1/CO/KBL/94 نمبر ارتباطي پروژه 4 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را به اساس قانون تداركات قرارداد 
سافت اسناد  شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، ميتوانندنمايد.

 ويا ه زباندريبUwww.mrrd.gov.afU طريق ويب سايت هايداوطلبي و مشخصات پروژه  را
 دفتر  از4:00الي 8:00در روز هاي رسمي از ساعت سافت كاپي اسناد داوطلبي را بطور رايگان 

 دريافت نمايند.وزارت ارتباط عامه، بخش تداركات اين 
 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

5 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي) افغاني به شكل تضمين24,400مبلغ ( 6

. از ظهر ميباشدبعد بجه 02:00ساعت 24/06/1394 مورخچهارشنبه  ضرب االجل براي 
تسليمي افرها

7

 طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل خويش رايآفرهاداوطلبان 
روز فرها آبازگشايي .) روز كاري ارايه نمايند22 مدت (بهاز تاريخ اعالن بعد تداركات عامه 

در منزل سوم تعمير سه منزله،  از ظهربعدبجه 02:00ساعت25/06/1394مورخ چهار شنبه 
رياست تهيه و تداركات، وزارت احيا و انكشاف دهات، در تاالر آفرگشائي وزارت صورت 

.آفر هاي ديررسيده وانترنتي پذيرفته نمي شوند.ميگيرد
procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي 
تسليمي آفرها
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شبکه موسوم به »گلوبال فوت پرینت«، 
روز  اطالعاتی،  منبع   ۵۴۰۰ به  استناد  با 
پنجشنبه ٢٢  اسد را روز پایان محصوالت 
ساالنه کره زمین اعالم کرد. به عبارت 
دیگر از امروز میزان مصرف مردم کره 
زمین اعم از مواد غذایی یا انرژی، بیش 
از میزان تولید آن خواهد بود. این روند 
از دهه هفتاد میالدی سیل نزولی داشته 
و میزان مصرف مردم کره زمین بیش از 

میزان تولیدات آن بوده است.
برای مثال در سال ١9٧۰ در اواخر سال 

زد وخوردهای خونین میان ارتش ترکیه و 
روز  است.  گرفته  گروه »پ ک ک« شدت 
ترک  سرباز   9 دست کم  اگست   ١۴ جمعه 
»پ ک ک«  رهبری  شدند.  زخمی  و  کشته 
بمباران  برای  ترکیه  دولت  که  داد  هشدار 
خواهد  سنگینی«  »بهای  گروه  این  مواضع 

پرداخت. 
کارگران  حزب  جنگجویان  حمله  در 
شرقی  جنوب  در  )پ ک ک(  کردستان 
ترکیه دست کم سه سرباز ارتش ترکیه کشته 
سرباز   ۶ ترکیه  نظامی  منابع  گفته  به  شدند. 
حال  که  شده اند  مجروح  حمله  این  در  نیز 
است.  شده  گزارش  وخیم  بسیار  تن  یک 
این حمله در روز جمعه ٢٣ اسد در منطقه 
»هاکاری«  والیت  در  »داگلیچا«  کوهستانی 
تلفات  مورت  در  است.  داده  رخ  ترکیه 
گزارش  »پ ک ک«  نیروهای  احتمالی 
موثقی منتشر نشده، اما برخی خبرگزاری ها 
از کشته شدن دست کم دو جنگجوی کرد 

خبر می دهند.
و  ترکیه  ارتش  میان  خونین  درگیری های 
شدت  پیش  هفته های  از  »پ ک ک«  گروه 
در  ترکیه  هوایی  نیروی  است.  گرفته 
مخفی گاه  و  مقر  چندین  گذشته  روزهای 
است.  کرده  بمباران  را  »پ ک ک«  گروه 

یعنی از ٢٣ دسامبر بود که میزان مصرف 
بیشتر از میزان تولید شد.  این در حالی 
است که عین این میزان در سال ٢۰١۴ 
تابستان رسیده  نیمه  یعنی  به ١9 اگست 
و سال جاری هم به ١٣ اگست کاهش 
یافت. گرچه این روش محاسبه در میان 
دانشمندان جای بحث دارد ولی به نظر 
تغییرات  و  جمعیت  افزایش  رسد  می 
کاهش  عمده  دالیل  از  هوایی  و  آب 
کره  مردم  مصرف  افزایش  و  تولیدات 

زمین باشد.

مواضع  نیز  این گروه  مقابل جنگجویان  در 
هدف  را  ترکیه  انتظامی  نیروهای  و  ارتش 

حمالت خود قرار داده اند.
شب  در  ترکیه  رسمی  منابع  گفته  به 
گروه  حمله  جریان  در  نیز  گذشته  سه شنبه 
جنوب  در  ترک  سرباز  یک  »پ ک ک« 
از  پس  اما  شد،  مجروح  شدت  به  آناتولی 

ساعاتی در بیمارستان نظامی درگذشت.
به گفته منابع نظامی ترکیه در هفته گذشته 
با  »هاکاری«  استان  در  کشور  این  نیروهای 

 ١٧ دست کم  تروریست ها«  »مقر  به  حمله 
جنگجوی گروه »پ ک ک« را کشته اند.

ترکیه هشدار  دولت  به  رهبری »پ ک ک« 
را  گروه  این  جنگجویان  به  حمله  که  داد 
متوقف کند. مراد کارایالن، فرمانده نظامی 
اگست   ١٣ پنج شنبه  روز  در  »پ ک ک« 
»دولت  گفت:  اخیر  درگیرهای  درباره 
اشتباه  مرتکب  ما  مواضع  به  حمله  با  ترکیه 
بزرگی شده است. اما دولت ترکیه برای این 

حمالت بهای سنگینی خواهد پرداخت«.

کره زمین بیش از تولید آن ها است رهبر پ.ک.ک: ترکیه بهای سنگینی خواهد پرداختمصرف مردم ساکن در 

9th Year    No: 2196   Sunday  16 August, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8 d



