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امریکا و هند
هم آغوشی دموکراسی ها
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شوراهای والیتی
با صالحیت های تازه
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این مسوده که چهار فصل 
و سیزده ماده دارد، در آن 

گفته شده که شوراهای 
والیتی می توانند از عرضه 

خدمات ادارات دولتی، 
مصارف بودجه عادی و 

تطبیق برنامه های انکشافی 
والیت، تطبیق معیار در 

وژه و محالت سلب آزادی  پر
و مراجع حراست از قانون 
و حقوق نظارت کنند. در 

این مسوده آمده است که 
شوراهای والیتی می توانند 

به خاطر بهبود امور 
والیت شان پیشنهادات و 
نظریات خود را نیز داشته 

باشند و نتیجه نظارت خود 
را با مردم شریک سازند.
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زنگ اول


تحریم  شعار  و  پاکستان  از  دارو  ورود  تحریم 
هیچ  پاکستان،  صنعتی  و  کشاورزی  فرآورده های 
مبنای عقالنی ندارد. ما باید در کشور خود یک اقتصاد 
پویای تولیدی ایجاد کنیم. خودکفایی اقتصادی مستلزم 
این که  از  پس  است.  تولیدی  پویای  اقتصاد  یک  ایجاد 
تولید شده  کاالهای  ایجاد شد،  تولیدی  پویای  اقتصاد 
در کشورهای دیگر بازار خود را در افغانستان از دست 
حمایوی  سیاست های  از  دیگر  کشورهای  می دهند. 
استفاده می کنند. سیاست های حمایوی به این معنا است 
عوارض  و  می کند  حمایت  داخلی  صنایع  از  دولت  که 

گمرگی کاال های وارداتی را افزایش می دهد. 
اما تحریم فرآورده های دارویی، کشاورزی و صنعتی 
اقتصاد  نه  ما  نیست.  عملی  حاضر  حال  در  پاکستان، 
اقتصادی  چنین  اساسات  نه  داریم  تولیدی  پویای 
حکومت  دستگاه  و  پارلمان  نه  و  است  شده  گذاشته 
پیش  در  را  داخلی  تولیدات  از  حمایت  سیاست های 
و  تولیدی  پویای  اقتصاد  یک  وجود  بدون  گرفته اند. 
با  هم چنان بدون سیاست های حمایوی تحریم تجارت 
بازار  اولیه  نیازهای  ندارد.  دلیل منطقی  پاکستان، هیچ 
پاکستان وارد می شود، کسر بیالنس تجارت ما  از  ما 
تا  این کسر  به گزارش منابع رسمی  باال است.  بسیار 
مرز 97 درصد است. در کشورهایی که توازن بیالنس 
می خورد،  هم  به  واردات  نفع  به  واردات  و  صادرات 

اعالم بحران می کنند. 
اما ما در این وضعیت زندگی می کنیم. باید جامعه مدنی 
در زمان آقای کرزی بر حکومت فشار وارد می کرد تا 
اما چنین  اقتصاد پویای تولیدی را بگذارد،  اساس یک 
کل  می دید  آن که  با  کرزی  آقای  حکومت  نشد.  کاری 
اقتصاد کشور وابسته به خدمات رسانی به پایگاه های 
نظامی نیروهای ناتو است، هیچ کاری برای ایجاد یک 
اقتصاد پویا انجام نداد. نه قانون گذاری کرد، نه تولیدات 
داخلی را تشویق کرد و نه یک برنامه استراتژیک برای 

توسعه اقتصادی درست کرد. 
آقایان غنی و عبداهلل هم در پیکارهای انتخاباتی شعار 
اقتصاد پویای تولیدی تالش  ایجاد یک  دادند که برای 
انتخاباتی  پیکارهای  در  غنی  رییس جمهور  می کنند. 
می گفت که تالش می کند نظامی تولیدی به وجود بیاورد 
که سبب ایجاد شغل، سود مشروع برای صنعت کار و 
مالیه برای دولت شود. داکتر عبداهلل هم همین سخنان 
را در یک کارخانه صنعتی پلچرخی به زبان راند. اما در 
ده ماه گذشته، گام مهمی برای تشویق صنعت کاران و 
رفع موانع سرمایه گذاری انجام نشده است. اخاذی های 
صنعتی  شهرک های  کارخانه داران  از  غیرقانونی 
روز به روز  و  می کند  بی داد  فرارسرمایه  دارد،  ادامه 
هم  تجارت  وزارت  می شویم.  وابسته تر  واردات  به 
به جای پالیسی سازی برای رشد فرآورده های صعنتی 
و خود کفایی برای چند محصول صنعتی تبلیغات نشر 

می کند. 
تجارت  وزارت  اما  نیست،  بدی  کار  تبلیغات  نشر 
ایجاد تحریک در فعالیت های  وظیفه مهم تر دارد و آن 
تجاری و اقتصادی است. تا حال تحریک قابل مالحظه 
از وزارت تجارت در این ده ماه دیده نشده است. در 
چنین وضعیتی بلند کردن شعار تحریم، غیر از این که 
قیمت ها را افزایش دهد و هزینه های سنگینی بر مردم 
چین  و  ایران  ندارد.  دیگری  کارایی  کند،  تحمیل  فقیر 
نمی توانند بازارهای افغانستان را مشبوع کنند. چین از 
راه پاکستان با افغانستان تجارت دارد. اگر پاکستانی ها 
به  چینایی  کاالی  شوند،  چین  با  ما  تجارت  راه  سد 

افغانستان وارد شده نمی تواند. 
واردات ایران صرف برای والیات های غربی به صرفه 
است. هزینه انتقال محصوالت ایرانی به کابل خیلی زیاد 
است. به همین دلیل باید از شعارگرایی پرهیز کنیم. باید 
اقتصاد پویای تولیدی در کشور ایجاد کنیم و پس از 
آن شعار تحریم کاال های تجارتی فالن و بهمان کشور 

را سر دهیم.

شعار تحریم منطق ندارد
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طی  ملی  امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
و  تروریست  چهار  جداگانه  عملیات های 
هلمند  و  را در والیت های هرات  دو آدم ربا 

بازداشت کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای 
طی  ملی  امنیت  نیروهای  که  می گوید 
والیت  مربوطات  در  جداگانه  عملیات های 
مصروف  که  را  تروریستی  چهار  هرات 
بازداشت  بودند،  تروریست  فعالیت های 

کرده اند.
مال  شده  بازداشت  تروریستان  از  اداره  این 
غوث الدین، محمد، عبدالغنی و غالم نبی یاد 
کرده می گوید که مال غوث الدین از اعضای 
رباط  ولسوالی  در  طالبان  تروریستی  گروه 
عشر،  جمع آوری  مصروف  هرات  سنگی 
این  باشندگان  و  تاجران  از  اخاذی  و  ذکات 

ولسوالی بود.
که  می افزاید  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
باشندگان اصلی ولسوالی  محمد و عبدالغنی 
مالی  مساعدت های  اتهام  به  هرات  شیندند 
طالب  تروریستان  حواله جات  اجرای  و 
بازداشت شده اند. به گفته این اداره، این دو 
صراف می خواستند مبلغ دوصد و نود و چهار 
هزار کلدار پاکستانی را به مال جمیل ولسوال 
هرات  شیندند  ولسوالی  در  طالبان  نام نهاد 

تسلیم کنند.
همچنین دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید 
تروریستان  از  دیگر  یکی  غالم نبی  که 
تونلی  زمینه حفر  می خواست  بازداشت شده 
در نزدیکی زندان والیت هرات را به منظور 

فرار زندانیان مساعد سازد.    
بر اساس یک خبر دیگر نیروهای امنیت ملی 
در  را  آدم ربا  دو  خاص،  عملیات  یک  طی 
مربوطات شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند 

بازداشت کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی از افراد بازداشت 
کرده  یاد  صالح محمد  و  عطااهلل  بنام  شده 
بنام  را  آدم ربا شخصی  دو  این  که  می افزاید 
سیدولی از ساحه عینک شهر لشکرگاه ربوده 
اداره  این  رسانده اند.  قتل  به  چاقو  توسط  و 
شخص  جسد  آدم ربایان  این  که  می افزاید 
ربوده شده را تکه تکه کرده و در داخل یک 

بوجی انداخته بودند.
این والیت  ملی در  امنیت  نیروهای  همچنین 
مربوط  مهمات  و  سالح  مخفی گاه  یک 
کشف  نیز  را  طالبان  تروریستی  گروه   به 
مخفی گاه  این  اداره،  این  گفته  به  کرده اند. 
گروه  فرماندهان  از  عبدالجبار  به  مربوط 

تروریستی طالبان بود. 
والیت  باشندگان  از  تن  دو  همین حال،  در 
بادغیس  هرات  شاهراه  مسیر  در  که  فاریاب 
هرات  والیت  کرخ  ولسوالی  مربوطات  در 
بودند  شده  ربوده  طالبان  مسلح  افراد  توسط 
به خانواده های شان  قید تروریستان رها و  از 

سپرده شده اند.

بازداشت چهار تروریست
 در هرات و دو آدم ربا در هلمند

کشته و زخمی شدن نزدیک به دوصد شورشی در عملیات های نظامی

تصفیه والیت فاریاب از وجود تروریستان

دور نخست کمپاین خزانی واکسین پولیو آغاز شد

8صبح، کابل: وزارت های دفاع و 
امور داخله اعالم کرده که در نتیجه 
در جریان یک  نظامی  عملیات های 
دو  به  نزدیک  گذشته،  روز  شبانه 
از شورشیان مسلح مخالف  صد تن 

دولت کشته و زخمی شده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه ای می  افزاید 
و  تصفیوی  عملیات های  نتیجه  در 
به  که  ملی  اردوی  هوایی   ضربات 
و  وطن  »دشمنان  سرکوب  منظور 
و  صلح  استقرار  همچنین  و  مردم« 
ولسوالی های  مربوطات  در  آرامش 

8صبح، کابل: اداره عمومی امنیت 
ملی با انتشار یک گزارش تصویری 
فاریاب،  والیت  امنیتی  وضع  از 
اعالم کرده که این والیت از وجود 

تروریستان پاک سازی شده است.
این گزارش تصویری که در صفحه 
عمومی  اداره  فیسبوک  رسمی 
این  آن  در  شده،  منتشر  ملی  امنیت 
در  تروریستان  که  می گوید  اداره 
مفتضحانه«  »شکست  با  والیت  این 

مواجه شده اند.
باشندگان  از  برخی  این گزارش  در 
والیت فاریاب گفته اند که با رهبری 
جنگ علیه تروریستان توسط معاون 
در  اوضاع  جمهوری،  ریاست  اول 
این والیت هشتاد درصد تغییر کرده 

است.
این  در  ملی  امنیت  عمومی  اداره 
گزارش خود می افزاید که با حضور 

8صبح، کابل: دور نخست کمپاین 
گذشته  روز  پولیو  واکسین  خزانی 

رسما در سراسر کشور آغاز شد.
قرار است  این کمپاین سه روزه  در 
به حدود نه میلیون کودک زیر سن 
و  پولیو  واکسین  قطره  دو  سال  پنج 
دیگر  کودک  میلیون   1.8 برای 

تابلیت  ویتامین »ای« داده شود.
که  می  گوید  عامه  صحت  وزارت 
این کمپاین توسط نزدیک به هفتاد 
هزار رضا کار به پیش برده می شود. 
پیش برد این کمپاین 3.7 میلیون دالر 
هزینه بر می دارد و این هزینه توسط 
افغانستان  دولت  صحی  شرکای 

پرداخته می شود.

قیصار  بغالن،  والیت  غوری  دند 
والیت  حصارک  فاریاب،  والیت 
پکتیا،  والیت  سیدکرم  ننگرهار، 
دهراود والیت ارزگان، موسی قلعه 
والیت  باالبلوک  هلمند،  والیت 
والیت  شمولزی  مربوطات  و  فراه  
شصت  بود،  شده  راه اندازی  زابل 
تن  یک  نود  و  کشته  شورشی  نه  و 
این  شده اند.  زخمی  شان  دیگر 
وزارت افزوده که در این عملیات ها 
یک  شمول  به  دیگر  شورشی  ده 
ماین گذار بازداشت شده اند. در این 

فاریاب،  والیت  در  دوستم  جنرال 
ولسوالی های  در  قریه  دو  و  چهل 
و  پشتونکوت  المار،  قیصار، 
وجود  از  والیت  این  گرزیوان 
»ضربات  و  سازی  پاک  تروریستان 
کوبنده« بر مواضع تروریستان داخلی 
و خارجی وارد شده است. براساس 
این گزارش، طی ده روز گذشته که 
را  تروریستان  علیه  جنگ  رهبری 
جنرال دوستم به عهده دارد، سی تن 
از ترورستان داخلی و خارجی کشته 
و زخمی شده اند. هفت از فرماندهان 
در  نیز  طالبان  تروریستی  گروه  مهم 

میان کشته شدگان هستند. 
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  نیز 
تروریستی  موفقانه ضد  عملیات های 
منطقه  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
مرکز  پلخمری  شهر  دندغوری 

براساس اعالمیه ای که توسط وزارت 
صحت عامه منتشر شده، فیروزالدین 
آغاز  مراسم  در  وزیر صحت  فیروز 
خزانی  کمپاین  نخست  دور  رسمی 
واکسین پولیو گفته است: »با وجود 
سال های  در  حاصله  پیشرفت های 
از  یکی  افغانستان  هم  هنوز  اخیر، 
سطح  که  است  جهان  کشورهای 
بلند مصابیت ها و وفیات کودکان و 
امراض  شیرخواران را دارا می باشد. 
قابل وقایه با واکسین یکی از اسباب 
را  وفیات  و  مصابیت ها  این  اساسی 
تقویت  این رو  از  می دهد.  تشکیل 
سیستم برنامه واکسیناسیون و رسیدن 
واکسین ها  پوشش  بلند  سطح  به 

عملیات ها مقداری سالح و مهمات 
ماین  حلقه  چند  و  آمده  بدست  نیز 

هم کشف و خنثا شده است.
در  نیز  داخله  امور  وزارت  همچنین 
نتیجه  در  که  می گوید  اعالمیه ای 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
روز  شبانه  یک  جریان  در  امنیتی 
مسلح  و سه شورشی  بیست  گذشته 
تن  شانزده  و  کشته  دولت  مخالف 
وزارت  این  شده اند.  زخمی  دیگر 
افزوده این عملیات ها که در والیات 
مختلف کشور راه اندازی شده بود، 
در آن یک شورشی بازداشت شده 

است.
تلفات  شدن  وارد  با  همزمان   
مخالف  مسلح  شورشیان  به  سنگین 
دولت، هشت تن از سربازان اردوی 
شورشیان  حمله  نتیجه  در  نیز  ملی 
به  جاده  کنار  ماین های  انفجار  و 
شهادت رسیده اند. وزارت دفاع در 
مورد شهادت این سربازان جزییات 

بیشتری ارایه نکرده است.

وجود  از  قریه  ده  بغالن،  والیت 
تروریستان پاک سازی شده اند.

این وزارت می گوید این عملیات ها 
چهار«  »خورشید  نام  تحت  که 
منظور  به  سو  این  به  روز  چند  از 
در  تروریستان  نابودی  و  سرکوب 
شده  راه اندازی  دندغوری  منطقه 

بود، ناامنی ها را از بین برده است.
 وزارت امور داخله می افزاید که در 
در  چهار  خورشید  عملیات  جریان 
کشته  تروریست  هجده  دندغوری، 
زخمی  دیگر  هفت تن  و  بیست  و 
که  می گوید  وزارت  این  شده اند. 
نیز  اکنون  هم  پاک سازی  عملیات 
والیت  ناامن  مناطق  از  برخی  در 

بغالن ادامه دارد.
سالح  مقداری  عملیات  این  در   
به  و  آمده  دست  به  نیز  مهمات  و 
نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است.

مهم  خیلی  کشور،  ولسوالی  هر  در 
است.«

وزیر صحت عامه می افزاید که محو 
نیازمند  افغانستان  در  پولیو  کامل 
و  مذهبی  رهبران  جدی  همکاری 
قومی، مال امامان مساجد و مقام های 
محلی است. آقای فیروز هم چنین از 
زیر  کودکان  تا  خواسته  خانواده ها 
پنج سال خود را حتا اگر بیمار و تازه 

تولد هم باشند، واکسین نمایند. 
که  می افزاید  عامه  صحت  وزارت 
تاکنون  میالدی  سال 2015  آغاز  از 
نقاط  از  پولیو  مثبت  واقعه  هفت 
است.  شده  گزارش  کشور  مختلف 
از  واقعه  یک  وزارت،  این  گفته  به 
والیت هلمند، چهار واقعه از والیت 
از ولسوالی شیندند  فراه، یک واقعه 
هرات و همچنین یک واقعه دیگر از 

والیت ننگرهار گزارش شده است.
افغانستان،  که  می گوید  وزارت  این 
در  کشوری  سه  نایجریا  و  پاکستان 
ویروس  هنوز  تا  که  هستند  جهان 
پولیو را به صورت کامل از بین برده 

نتوانسته اند.

ACKU



هستیم  باور  این  به  »ما  گفت:  او  می شود.  شمرده  حیاتی 
که بدون همکاری رسانه ها در سطح ملی و محلی مبارزه با 

مواد مخدر به هدف مطلوب نمی رسد.«
که  کرد  کید  سالمت عظیمی،  وزیر مبارزه با مواد مخدر تا
و  شهروندی  مکلفیت  یک  به عنوان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
در  رسانه ها  و  مبدل شود  باید  گیر  فرا اجتماعی  رفتار  یک 

گردند. این راستا پیش قدم 
دفتر  اجرایی  رییس  خلوتگر،  مجیب  حال  همین  در 
به  که  افغانستان  آزاد  رسانه های  از  حمایت  شبکه  نی، 
نمایندگی از رسانه ها در این نشست سخن می گفت، این 

نشست را بسیار مهم خواند.
اداری  فساد  و  غلط  پالیسی های  گفت  خلوتگر  مجیب 
مواد  از  استفاده  آن  برایند  و  قاچاق  و  کشت  رشد  باعث 
که  را  پولی  افزود  وی  است.  شده  افغانستان  در  مخدر 
به  کوکنار  کشت  مزارع  امحای  برای  افغانستان  دولت 
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وال غنی: ر  

مواد مخدر بنیاد خانواده را 
از بین می برد

شوراهای والیتی
با صالحیت های تازه

 ظفرشاه رویی

یم حسینی  مر

کشور نشستی را با عنوان هماهنگی  روال غنی، بانوی اول 
مواد  با  همگانی  مبارزه  گسترش  و  حمایت  در  رسانه ها 
کابل در  مخدر به همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر در 

کرد. بیست پنجم اسد، راه اندازی 
معارف  و  ارشاد  و  اوقاف  و  حج  وزرای  نشست  این  در 
امور  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت خا نه های  معاونین  و 
کمیسیون حقوق بشر و اداره  داخله، نمایندگان رسانه ها، 

کرده بودند. محیط زیست شرکت 
که بانی راه اندازی این نشست بود، در سخنانی  روال غنی 
گفت: »مواد مخدر بنیاد خانواده را از بین می برد و ما  کوتاه 
که مواد مخدر این سیستم را برهم زند.« نباید اجازه دهیم 

یک  حالت  این  در  خاموشی  گفت  کشور  اول  بانوی 
کید بر نقش رسانه ها در راستای  با تا او  گناه بزرگ است. 
مبارزه با مواد مخدر از ورزشکاران، نویسندگان، شاعران، 
که یک مبارزه وسیع  هنرمندان و تمام اقشار مردم خواست 

طرزالعمل  مسوده  محلی  ارگان های  مستقل  اداره 
نظارتی  صالحیت  اعمال  چگونگی  برای  را  جدیدی 
کرده و قرار است این طرزالعمل به  شوراهای والیتی تهیه 

کابینه افغانستان قرار بگیرد. زودی مورد تایید 
صالحیت  سلب  به دنبال  طرزالعمل  این  مسوده 
نمایندگان  مجلس  توسط  والیتی   شوراهای  از  نظارتی 
توسط  فرمانی  در  صالحیت  این  باره  دو  بازگردان  و 

ریاست جمهوری تهیه شده است.
که  زمانی  گذشته،  سال  دلو  ماه  در  نمایندگان  مجلس 
صالحیت  می کرد،  تصویب  را  والیتی  شوراهای  قانون 
کرد. این  نظارتی شوراهای والیتی را از این قانون حذف 
رییس جمهور  اشرف غنی،  پیشنهاد  براساس  مجلس 
قانون  از  را  والیتی  شوراهای  نظارتی  صالحیت  کشور، 
این  تصویب  به دنبال  بود.  کرده  حذف  شوراها  این 
اعتراضات  به  دست  والیتی  شوراهای  اعضای  قانون، 
گسترده زده و برای مدتی دروازه های این شوراها را بسته 
شوراهای  اعضای  اعتراضات  گرفتن  اوج  با  کردند. 
صالحیت  فرمانی  طی  باره  دو  اشرف غنی  والیتی، 
شوراهای  به  را  محلی  اداره های  عملکرد  بر  نظارت 

والیتی بازگرداند.
محلی  ارگان های  مستقل  اداره  مقام های  این حال،  با 

کنند.  علیه مواد مخدر را شروع 
در  مخدر  مواد  »امروزه  گفت:  هم چنان  کشور  اول  بانوی 
جلوگیری  و  شده  تبدیل  ملی  مصیبت  یک  به  افغانستان 
ما  همه  باید  و  می کند.  ایجاب  را  ملی  بسیج  یک  آن،  از 
در این راستا مسوولیت فردی و ملی خود را انجام دهیم.«

امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  همین حال،  در 
را  پیکاری  ماه نخست سال جاری   5 داخله می گوید در 
کرده است.  کابل راه اندازی  برای جمع آوری معتادین در 

در این مدت 474 نفر فروشنده مواد مخدر دستگیر شده و 
گردیده است. کشف و ضبط  گون  گونا 11 تن مواد مخدر 

در این نشست سالمت عظیمی،  وزیر مبارزه با مواد مخدر 
که رو آوردن به مواد مخدر نه تنها از فقر و نادانی و  گفت 
گاهی و اطالع  تقاضای بلند آن ناشی می گردد بلکه از نا آ
گاهی دادن ، روشن  نداشتن نیز نشات می گیرد. بنابراین آ
و  مهم  امر  یک  رسانه ای  کار زار  عمومی  و  افکار  ساختن 

نظارتی  صالحیت  حدود  این که  برای  می گویند 
والیتی  حکومتی  ادارات  برعملکرد  والیتی  شوراهای 
برای  را  جدیدی  طرزالعمل  مسدوده  شود،  مشخص تر 

کرده اند. اعمال این صالحیت تهیه 
سعیداحمد خاموش، رییس عمومی انسجام شوراهای 
که  می  گوید  محلی،  ارگان های  مستقل  اداره  در  محلی 
برای  فرمانی  صدور  با  همزمان  ریاست جمهوری  دفتر 
والیتی،  شوراهای  به  نظارتی  صالحیت  بازگرداندن 
را  جدیدی  طرزالعمل  تا  خواست  محلی  ارگان های  از 
کند. آقای خاموش  به منظور اعمال این صالحیت تهیه 
یک شنبه، 25 اسد، در نخستین روز ورکشاپ دو روزه 
که با حضور روسای شوراهای والیتی سی و چهار والیت 
اعمال  جدید  طرزالعل  باالی  بیشتر  بحث  به منظور 
کابل برگزار شده  صالحیت نظارتی شوراهای والیتی در 
توسط  جدید  طرزالعمل  مسوده  تایید  با  که  افزود  بود 
ادارات  و  والیتی  شوراهای  میان  همکاری ها  کابینه، 
»در  گفت:  وی  شد.  خواهد  بیشتر  محلی  حکومتی 
دارای  شوراها  این  که  شده  گفته  والیتی  شورای  قانون 
این  اعمال  چگونگی  اما  می باشند  نظارتی  صالحیت 
صالحیت  در قانون درج نبوده و هم چنین در طرزالعمل 
گذشته  سال  هشت  در  که  والیتی  شوراهای  داخلی 

اجرایی بود، در آن نیز درج نبود. ما در طرزالعمل جدید 
مشخص  را  نظارت  ساحات  و  مرفوع  را  ابهامات  این 
چگونه  صالحیت  این  اعمال  آغاز  روند  ساختیم. 
کدام طریق باید ادارات مربوطه ارسال شود  باشد و از 
و چگونه ادارات محلی پاسخ گو باشند، مشخص شده 

است.«
هم چنین نادر یما، معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل 
که جایگاه شوراهای والیتی  ارگان های محلی می گوید 
نقش  شوراها  این  و  است  مشخص  اساسی  قانون  در 
که حدود صالحیت  مشوره دهنده دارند. اما وی افزود 
نظارت این شوراها باید در طرز العمل  جدیدی مشخص 

شود. 
کمیسیون  معاون  عطا،  محمدطیب  همین حال،  در 
سنا،  مجلس  والیتی  شوراهای  امتیازات  و  مصونیت 
عنوان  به  والیتی  شوراهای  که  باوجودی  می گوید 
اما  می روند،  شمار  به  دموکراتیک  و  مستقل  نهادهای 
قرار  دیگر  اداره های  نظارت  تحت  شوراها  این  بازهم 
که اعضای شوراهای والیتی از  دارند. آقای عطا افزود 

کم ترین امتیازات و امکانات برخوردارند.
محدوده صالحیت ها

جدید  مسوده  تهیه  با  محلی  ارگان های  مستقل  اداره 
والیتی،  شوراهای  نظارتی  صالحیت  اعمال  طرزالعمل 
کاری این شوراها را مشخص  محدوده صالحیت های 

کرده است.
در  دارد،  ماده  سیزده  و  فصل  چهار  که  مسوده  این 
عرضه  از  می توانند  والیتی  شوراهای  که  شده  گفته  آن 
و  عادی  بودجه  مصارف  دولتی،  ادارات  خدمات 
در  معیار  تطبیق  والیت،  انکشافی  برنامه های  تطبیق 
پروژه و محالت سلب آزادی و مراجع حراست از قانون 
که  است  آمده  مسوده  این  در  کنند.  نظارت  حقوق  و 
شوراهای والیتی می توانند به خاطر بهبود امور والیت شان 
پیشنهادات و نظریات خود را نیز داشته باشند و نتیجه 

نظارت خود را با مردم شریک سازند.
که  گفته  ارگان های محلی در این مسوده  اداره مستقل 

در  حتا  کوکنار  کشت  افزایش  باعث  می داد،  زارعین 
کشت نمی کردند. که زارعین آن را  جاهایی شد 

که  وی عدم برخورد فرهنگی، دینی و قانونی با افرادی را 
کشت و قاچاق و تولید مواد مخدر در افغانستان  در زمینه 
در  مواد  این  کشت  ازدیاد  در  دیگری  عامل  بودند  دخیل 
گفت در برخی از موارد مسوولین نظامی  در  کشور دانست و 

زمینه انتقال مواد مخدر دخیل هستند.
نا  به وجود  اشاره  با  هم چنان  نی  دفتر  اجرایی  رییس 
در  هم  با  باید  که  وزارت خانه هایی  بین  در  هماهنگی ها 
دولت  گفت  باشند،  همکار  مخدر  مواد  نابودی  زمینه 
نابود  برای  را  ملی  بسیج  یک  است  نتوانسته  افغانستان 
گفت  کند. وی هم چنان  کردن معضل بزرگ اعتیاد ایجاد 
کشور در سال های اخیر از رشد خوبی  با آن که رسانه های 
کارآیی  برخوردار بوده اند اما در زمینه مبارزه با مواد مخدر 

خود را نداشته اند.
گفت اخالق رسانه ای در سراسر جهان باعث می شود  وی 
نبود  بدهند.  الزامی  انجام  کار  ملی  موارد  در  رسانه ها  که 
یک  که  شده  باعث  کشور  در  رسانه ای  اخالق  موازین 
این  نیاید.  به وجود  کشور  رسانه های  الزم  در  هماهنگی 
نشست با بحث آزاد پیرامون مبارزه همگانی با مواد مخدر 

و البته بدون حضور بانی آن به پایان رسید.
کشور بیش از سه میلیون  که در  کی از آن است  آمارها حا
که  در حالی است  این  دارد.  مواد مخدر وجود  به  معتاد 
با این پدیده سخن  از تالش ها برای مبارزه  دولت همواره 

زده است.

والی ها  دفتر  طرف  از  والیتی  شوراهای  مصوبات  هرگاه 
نگیرد،  قرار  اجرا  مورد  ادارات حکومتی محلی  و دیگر 
و  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  توسط  موضوع  این 
کابل مورد پیگرد قرار خواهد  دیگر نهادهای مسوول در 

گرفت.
نظارتی  صالحیت  اعمال  طرزالعمل  جدید  مسوده  در 
و  عزل  در  دخالت  از  شوراها  این  والیتی،  شوراهای 
بر  غیرقانونی  نفوذ  اعمال  دولتی،  کارمندان  نصب 
ادارات والیتی و عقد قراردادها و هم چنین مداخله در 
موضوعات جزایی منع شده اند. در این مسوده هم چنین 
که اشخاص حقیقی و حکمی می توانند از  آمده است 
نحوه عملکرد اعضا و یا خود شوراهای والیتی شکایت 
داشته باشند، اما رسیدگی به شکایت ها بازهم به عهده 

گذاشته شده است. خود این شوراها 

ACKU
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پاکستانستیزی
اسالمگرای

پاکستانپرست

پیش از ترور احمد شاه مسعود و حمالت تروریستی یازده 
که طالب ها تا  گفت  گفتگوی رسانه ای  سپتامبر، در یک 
ده سپتامبر به تمام افغانستان مسلط می شوند و امریکا هم 

گزیر است آنان را به رسمیت بشناسد.  نا
گل نقش مهمی در شورش  پس از یازده سپتامبر هم حمید 
سازمان دهی  برای  آی اس آی  داشت.  طالبان  مجدد 
افسران  از  افغانستان،  در  طالبان  مجدد  شورش 
و  مربی  نقش  در  افسران  این  کرد.  استفاده  بازنشسته اش 
گرفتند و آنان را در ایجاد شورش  کنار طالبان جا  مشاور در 
گل یکی  کردند. جنرال حمید  کشتار در افغانستان یاری  و 
که  از همین افسران بود. اسناد ویکی لیکس نشان می دهد 
افغانستان  در  طالبان  شورش  با  عمیقی  رابطه  گل  حمید 
مصاحبه های  در  گل  حمید  این،  بر  عالوه  داشت. 
حمید  می کرد.  ایفا  را  طالبان  مبلغ  نقش  نیز  رسانه ای اش 
و  می تاخت  نیز  امریکا  به  رسانه ای  مصاحبه های  در  گل 
جنگ افزارهای  دارد  قصد  که  می کرد  متهم  را  کشور  این 

کند.  کستان را نابود  هسته ای پا
سلفی  و  دیوبندی  بنیادگرایان  با  یک جا  گل  حمید 
سعید  محمد  حافظ  و  الحق  سمیع  مولوی  جمله  از 
او  ساخت.  کستان«  پا از  دفاع  »شورای  اسم  به  تشکلی 
از  حمایت  برای  کستان  پا شهرهای  در  راهپیمایی هایی 
طالب ها راه می انداخت و حکومت افغانستان را محکوم 
گزارش هایی  به زوال و نابودی می دانست. دو سال پیش 
از  می خواهد  امریکا  متحده  ایاالت  گویا  که  شد  منتشر 
سازمان  امنیت  شورای  در  قطع نامه  یک  تصویب  طریق 
کند، اما  گل وضع  ملل متحد، محدودیت هایی بر حمید 
کستان از  چنین چیزی تحقق نیافت. شاید دیپلوماسی پا

کرد. تصویب چنین قطع نامه ای جلوگیری 
را  گل  حمید  کستانی  پا سیاستمداران  از  بسیاری  آن که  با 
کشور  به عنوان یک قهرمان می ستایند، اما او منتقدانی در 
سیاستمدارن  از  یکی  حسین  مشاهد  دارد.  هم  خودش 
گفتگوی  یک  در  باری  نوازشریف  حزب  معروف 
ناامنی های  عمده  عوامل  از  یکی  گفت،  تلویزیونی 
است  گل  حمید  مثل  کسانی  سیاست های  کستان،  پا
کستان  پا پنجم  ایالت  به  را  افغانستان  می خواستند،  که 
گل با دموکراسی و انتخابات به شدت  کنند. حمید  بدل 
مخالف بود. پلورالیسم سیاسی را رد می کرد و آرمانش یک 
جنرال های  برخالف  او  بود.  دینی  استبدادی  حکومت 
معیار های  با  هم  را  شخصی اش  زندگی  کستانی،  پا دیگر 

بنیادگرایانه آراسته بود. 
آسیای  و  افغانستان  بر  کستان  پا سلطه  گل  حمید  آرمان 
میانه بود و برای تحقق این آرمان استعماری وهژمونیک، 
انسان  هزاران  خون  که  کرد  سیاست گذاری  به گونه ای 
چندان  سیاست  این  شود.  ویران  افغانستان  و  بریزد 
بحران  دچار  کستان  پا نشد.  تمام  هم  کستان  پا نفع  به 
پنجاب  ایالت  داخله  وزیر  ترور  و  است  شدید  امنیتی 
حاال  هم  کشور  آن  ایالت  بزرگ ترین  که  می دهد  نشان 
کستان باید از سیاست هایی  دست خوش ناامنی است. پا
کند.  کرده بودند، عبور  گل و ضیاالحق طراحی  که حمید 

کستان از ناامنی است.  این تنها راه نجات پا

کستان به پای  تماس با رهبران طالبان آن ها را مستقل از پا
کرزی به  اما تالش های رییس جمهور  کره بکشاند  میز مذا
دو دلیل عمده شکست خورد. یکی طالبان یک جنبش 
کستانی ها-  پا و  بوده  کستان  پا نظامی  مزدور  و  سیاسی 
گروه  این  باالی  بودیم-  شاهد  مالبرادر  مورد  در  چنانکه 
مورد  در  آی اس آی  از  مستقل  طالبان  و  دارد  کامل  کنترول 
نمی توانند.  گرفته  تصمیم  افغانستان  حکومت  با  صلح 
کرزی به لحاظ نظامی  نتوانست طالبان را  دوم حکومت 
رسید  نتیجه  این  به  گروه  این  نتیجه  در  و  کند  تضعیف 
که با فرسایشی شدن جنگ و خروج نیروهای امریکایی از 
امیدوار  آن ها  یافته می تواند.  پیروزی دست  به  افغانستان 
که حکومت فعلی افغانستان به سرنوشت حکومت  هستند 
افغانستان  از  شوروی  اتحاد  خروج  از  پس  نجیب  کتر  دا

گردد. دچار 
گشت به نقطه اول باز

کرزی  در واقعیت امر غنی با توجه به شکست تالش های 
در  کستانی ها  پا همکاری  بدون  را  صلح  می خواست  که 
اقدامات  و  آورد  روی  کستانی ها  پا به  بیاورد،  افغانستان 
کشور  نمادین مهمی  را برای نزدیکی و اعتمادسازی با این 
کستان وضعیت  گرفتن از پا کنون با فاصله  گرفت. ا در پیش 
مبهمی  را به وجود آورده است. چون، با پیش گیری رویکرد 
نمی تواند  کستان  پا با  زبانی  جنگ  مجدد  اعالم  و  کرزی 
روند  افغانستان در  با حکومت  کستانی ها  پا که  کند  ادعا 
غنی  حکومت  این که  مگر  کرد؛  خواهند  همکاری  صلح 
به  طالبان  ترغیب  در  کستان  پا عامل  روی  همیشه  برای 
یا  و  صلح  برای  را  جدیدی  استراتژی  و  زده  خط  صلح 

گیرد. شکست نظامی  و اجتماعی طالبان روی دست 
کستان  گر در پی بسیج افکار عامه علیه پا حکومت غنی ا
کستان  پا علیه  را  عمده  تظاهرات  و  گردهمایی ها  و  باشد 
دو  میان  روابط  سردی  صورت  آن  در  کند،  سازمان دهی 
کامال محتمل بوده و پنجابی ها برای توبیخ حکومت  کشور 
غنی اقداماتی را از جمله تشدید جنگ در افغانستان در 
میزان  کاهش  با  که  است  واضح  گرفت.  خواهند  پیش 
جهت  بدیل  طرح های  روی  باید  غنی  حکومت  روابط 
کار  کستان از طریق طالبان  ختم جنگ و مقابله با نفوذ پا
که رویکرد جدید در  کند. به همین خاطر سوال این است 
کستان ناشی از یک بازی مقطعی است یا چرخش  برابر پا

دایمی  مبتنی بر طرح و پالن؟
بیشتر  که  داد  نشان  کستان  پا به  هیاتی  فرستادن  با  غنی 
استفاده  کستان  پا علیه  کرزی  کتیک های  تا از  می خواهد 
عنوان  با  بین المللی  سطح  در  کستان  پا بدنام سازی  کند: 
عامه  افکار  تحریک  و  افغانستان  در  حامی  تروریسم 
خود  سیاست های  به  بخشیدن  مشروعیت  برای  داخلی 
این  که  است  این  در  قضیه  بد  نکته  کستان.  پا قبال  در 
متحدان  شد.  آزموده  کرزی  حامد  سوی  از  قبال  سیاست 
کستان  گاهی از حمایت پا بین المللی افغانستان با وجود آ
کشور نیستند.  از تروریسم حاضر به اعمال فشار باالی این 
به  کستان  پا سیاسی  و  تجاری  مهم  شریک  که  چینی ها 
حساب می آیند، مایل به دخالت در تصمیمات اسالم آباد 
و  افریقایی  کشورهای  سایر  قبال  در  را  اصل  این  و  نبوده 

آسیایی نیز رعایت می کنند.
منتقدانه  دیپلوماسی  عمومی  و  بسیج  روی  تنها  غنی  گر  ا
نسبت  بهتری  نتیجه  پس  کند،  اتکا  کستان  پا برابر  در 
آزمایش  و  نمی آورد  به دست  کرزی  آقای  حکومت  به 
عدم  و  بی ابتکاری  نشان  خورده  شکست  پالیسی  یک 

دور اندیشی حکومت خواهد بود.
سیاست  است  بهتر  افغانستان  که  می آید  به نظر 
ابزارها  روی  و  داده  ادامه  را  کستان  پا با  اعتماد سازی 
نظامی  و  و  سیاسی  تقویت  به  منجر  که  استراتژی هایی  و 
کستان و ملیشه های مزدور طالب  پا برابر  اقتصادی اش در 
فقدان  و  بی برنامگی  از  غنی  حکومت  کند.  کار  گردد، 
گون رنج می برد و این، نقاط  گونا استراتژی در عرصه های 
کستان افزایش می بخشد. بدون  آسیب  پذیرش را در برابر پا
سیاست  یک  کستان  پا علیه  دادن  شعار  نقیصه  این  رفع 

پیش پاافتاده و غیر مسوالنه است.

مرگ  و  مرد  آی اس آی  پیشین  رییس  گل،  حمید  جنرال 
گل لبخند  کاربران افغان شبکه های اجتماعی  او بر لبان 
کاربران شبکه های اجتماعی بر مرگ  کاشت. خوشحالی 
گل از طرفداران  گل بی دلیل نیست. حمید  جنرال حمید 
که در  گل  کستان بود. حمید  نظریه الحاق افغانستان به پا
که قرار بود آخرین سرباز شوروی  سال 1989 و در روزهایی 
کند، نامه ای به جنرال ضیاالحق  ک افغانستان را ترک  خا
که  است  آمده  نامه  در  نوشت.  کستان  پا وقت  دیکتاتور 
کستان  پا استراتژی  و  می شوند  خارج  شوروی  نیروهای 
با  مشترک  کنفدراسیون  یک  ایجاد  بعد  به  این  از  باید 
این  در  باشد.  میانه  آسیای  بر  سطله  اعمال  و  افغانستان 
تنظیم های  رهبران  از  برخی  که  بود  آمده  هم چنان  نامه 
کنفدراسیون مشترک میان افغانستان  افغانی هم با ایجاد 

کستان، موافق اند. و پا
از  شوروی  نیروهای  خروج  شدن  کامل  آستانه  در 
تنظیم های  سران  از  یکی  حکمتیار  گلبدین  افغانستان، 
و  کرد  برگزار  اسالم آباد  در  خبری  نشست  یک  افغانی، 
کشور  دو  میان  مشترک  کنفدراسیون  یک  ایجاد  طرح  از 
کنفدراسیون  ایجاد  کرد.  حمایت  کستان  پا و  افغانستان 
با  بود.  کستان  پا به  افغانستان  الحاق  معنای  به  مشترک 
گل به  از افغانستان حمید  کامل نیروهای شوروی  خروج 
کم تر از چند ماه  کتر نجیب در  که حکومت دا این باور بود 
کرد. او از طراحان نبرد جالل آباد نیز بود.  سقوط خواهد 
برای  زمینه  جالل آباد  تصرف  با  می خواست  گل  حمید 
کابل فراهم شود و او به رویای دیرینه اش مبنی بر  سقوط 

کستان برسد.  الحاق افغانستان به پا
گل  که آرمان های حمید  اما حوادث به گونه ای رقم خورد 
افغانستان  در  کستانی  پا ضد  مقاومت  و  نیافت  تحقق 
کابل به  کتر نجیب،  کمیت دا گرفت. با سقوط حا شکل 
کستانی نداشتند و با  که فکر پا دست آن رزمندگانی افتاد 
کستان بر افغانستان مخالف بودند. حمید  اصل سلطه پا
کستان و متحدانش در جنگ  کامی ارتش پا گل پس از نا
گذاشته  کنار  آی اس آی  ریاست  سمت  از  جالل آباد، 
از  گل  حمید  شد.  داده  سوق  تقاعد  به  آن  از  پس  و  شد 
کسانی  دوستان نزدیک اسامه بن الدن نیز بود. او از اولین 
کرد.  که نظریه جنگ جهانی القاعده را بنیان گذاری  بود 
بسیج  که  است  گفته  مصاحبه هایش  یکی  در  حمیدگل 
کستان و فرستادن  جنگجویان بنیاد گرا از سراسر جهان به پا

کار او بود.  آنان به افغانستان 
پیمان های  بدیل  را  ملیتی  چند  جنگجویان  حضور  او 
باورهای  به دلیل  گل  حمید  می دانست.  ناتو  و  وارسا 
نیز  بوتو  بی نظیر  نخست وزیری  مخالف  بنیاد گرایانه اش 
پیروزی  از  تا  کرد  تالش   1989 سال  در  گل  حمید  بود. 
جلوگیری  زمان  آن  پارلمانی  انتخابات  در  بوتو  بی نظیر 
آی اس آی  ریاست  از  برکناری  از  پس  گل  حمید  کند. 
از  پس  بود.  افغانستان  در  کستان  پا منافع  تحقق  پی  در 
گروه را  گل حمایتش از این  گروه طالبان، حمید  تشکیل 
گل در  کرد و به همکاری با آنان پرداخت. حمید  اعالم 
گندیست طالب ها عمل می کرد.  این دوران به عنوان پروپا
روز  چند  درست   ،2001 سال  سپتامبر  هشت  تاریخ  به  او 

کابل، حکومت غنی به صورت  بعد از حمله اخیر طالبان به 
کستان تجدید  غیر منتظره ای در سیاست خود نسبت به پا
کرد. سیاست خارجی غنی میان اعتماد شدید باالی  نظر 
است؛  نوسان  در  آن  از  پرشتاب  گرفتن  فاصله  و  کستان  پا
و  سیاسی  دور اندیشی  عدم  و  ناپختگی  موضع گیری،  این 
دیپلوماتیک حکومت افغانستان را نشان می دهد. آب و 
کرزی  آتش شدن در برابر اسالم آباد نقطه ضعف رویکرد 
کنون  ا و  بود  امریکا  و  کستان  پا چون  کشور هایی  قبال  در 

غنی نیز دچار این افراط و عجله شده است.
که آقای غنی با شتاب زیاد به اسالم آباد روی آورد،  زمانی 
افغان-  بانفوذ  سیاستمداران  جمله  از  بسیاری-  منتقدان 
کستان  پا آن ها  باور  به  زیرا  کردند.  انتقاد  رویکرد  این  از 
از  اشرف غنی  و  نبوده  صلح  خواهان  افغانستان  در  هرگز 
کستانی ها حساب  روی توهم باالی وعده های دروغین پا

می کند.
رویکرد  از  احتیاط،  رعایت  ضمن  تحلیلگران،  از  برخی 
کردند و خواستار آن شدند  کستان استقبال  غنی در قبال پا
کستان  پا با  تعامل  قسمت  در  رییس جمهور  به  باید  که 
فرصت داد. برخی مانند نویسنده این سطور بر این تصور 
یک  بر  کستان  پا قبال  در  غنی  رویکرد  شاید  که  بودند 
که بر اساس آن  تحلیل عمیق تر و استراتژیک تر استوار است 
که باید در  رییس جمهور در نهایت این واقعیت را پذیرفته 
کستان یک سیاست بلندمدت اعتمادسازی را در  قبال پا
کستان ستیزی و تکیه  گرفت و از سیاست بی نتیجه پا پیش 
گروه های  بیش از حد باالی هند و حتا وسوسه حمایت از 
گرفت. بهبود روابط میان  شورشی و جدایی طلب فاصله 
کار است و باید مقدمات بسیاری  کشور نیازمند سال ها  دو 
کار فراهم شود. از جمله این که افغانستان روابط  برای این 
خود را با هند متوازن ساخته و قدرت طالبان را به منظور 
در  بخشد.  کاهش  افغانستان  باالی  کستان  پا نفوذ  مهار 
کستان  پا استراتژیک  نیات  از  افغانستان  که  حال  عین 
است  گاه  آ افغانستان  باالی  کشور  این  بی اعتمادی  و 
بی رحم  بازی سیاست  در  که  در عین حال می داند  ولی 
قدرت های  باالی  اعتماد  و  عشق  به جای  منطقه ای، 
کرده و  منطقه، از واقع گرایی و بدبینی دوراندیشانه استفاده 
که بدون تشکیل یک دولت ملی  کند  در نهایت باید قبول 
بروکراسی  و اصالح  اقتصاد  و دموکراتیک مشروع، احیای 
یا  و  کستان  پا نفوذ  با  مقابله  به  قادر  ناتوان دولتی  و  فاسد 

سایر قدرت های منطقوی نمی باشد.
برخوردار  بینشی  چنین  از  غنی  آقای  که  می رسد  به نظر 
حرکت های  و  مقطعی  سیاستگذاری های  دام  به  و  نبوده 

بی سرانجام افتاده است.
کستان بسیج علیه پا

که حکومت مایل به راه اندازی  کی از آن است  گزارش ها حا
کستان در قالب طرح بسیج عمومی  علیه  محافلی علیه پا
و  سیاسی  چهره های  با  راستا  این  در  و  بوده  کشور  این 
کرده است. چندی قبل خبرگزاری  کشور رایزنی  دینی در 
که آقای معصوم  گزارش داد  بخدی به نقل از منابع خود 
عمومی   بسیج  طرح  دفاع،  وزارت  سرپرست  استانکزی، 
بر اساس  است.  داده  وزیران  شورای  به  را  کستان  پا علیه 
نیز  بین المللی  بسیج  خواهان  استانکزی  آقای  خبر  این 
با  غنی  آقای  اخیر  دیدار  که  است  شده  کستان  پا علیه 
خارجی  بسیج  ایده  به  کابل  در  خارجی  دیپلومات های 

چندان بی ربط نیست.
کردن  اعتماد  که  است  کرده  تصریح  استانکزی  آقای 
کستان ناشی از یک خوشبینی است. البته برخی  باالی پا
از مقامات حکومت سابق نیز از تجدیدنظر آقای غنی در 
کردند. از جمله آقای  کستان استقبال  سیاستش در قبال پا
رسمی   تویتر  در  کشور،  سابق  داخله  امور  وزیر  داوودزی، 
برای  همیشه  »من  که  نگاشت  انگلیسی  زبان  به  خود 
کرده و همواره  کستان رایزنی  گفتگوهای صلح با پا اختتام 
گفتگوهای صلح با  که تمرکز خود را روی  پیشنهاد داده ام 

کنیم.« [طالبان] با استفاده از منابع و روش های داخلی 
کرزی  که آقای داوودزی می گوید قبال در زمان آقای  آنچه 
که از طریق ایجاد  کرد  کرزی تالش  اجرا شد. رییس جمهور 

 سلیم آزاد
کاوش  فردوس 
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امریکا و هند
هم آغوشی دموکراسی ها

بل كلينتون تحريم هاى تازه بر اين كشور وضع كرد 
در  آن  سطح  پايين ترين  به  كشور  دو  اين  روابط  و 
اما قدرت گيرى هند در بخش  طول قرن ٢٠ رسيد. 
اقتصادى با رشد 5/11 در صد عدم كارآيى تحريم ها 
به خاطر  امريكا  عامه  افكار  فشار  ساخت.  ثابت  را 
دفاع از دموكراسى در هند رهبرى امريكا را مجبور 
در  آسيا  جنوب  در  را  اقتصادى  فيل  اين  تا  ساخت 

مقابل اژدهاى چين با خود داشته باشد. 
با  و  ديدار كرد  هند  از  كلينتون  بل  مارچ ٢٠٠٠  در 
حادثه  و  بوش  دبليو  جورج  اداره  آمدن  كار  روى 
آزمايش  از  پس  كه  تحريم هايى  تمامى  سپتامبر   11
هسته اى در پوكران وضع شده بود، در اكتوبر ٢٠٠1 
سال  در  تحريم ها،  رفع  تداوم  در  گرديد.  طرف  بر 
٢٠٠٢ گفتگو هايى در باب تكنالوژى هسته اى ملكى، 
مصونيت هسته اى و تجارت  هايتک ميان دو كشور 
آغاز گرديد. در جنورى ٢٠٠4 رييس جمهور بوش و 
اتل بهارى وجيپاى صدراعظم هند بيانيه اى مشترک 
ساحات  در  روابط  تقويت  وعده  و  كردند  صادر 

فوق الذكر را دادند. 
در مارچ ٢٠٠5 زمان نخست وزيرى من موهن سنگ، 
كاندوليزا رايس وزير خارجه وقت امريكا به هند سفر 
كرد و سياست امريكا را مبنى بر حمايت از هند در 
جهت مطرح شدن آن به عنوان يک قدرت جهانى در 
قرن ٢1 ابراز كرد. در جوالى ٢٠٠7 پرناب موكرجى 
وزير خارجه وقت هند و خانم رايس، وزير خارجه 
كردند  اعالم  مشترک  بيانيه اى  طى  متحده  اياالت 
بخش  در  تاريخى  توافق  يک  به  امريكا  و  هند  كه 
ملكى  هسته اى  انرژى  و  راهبردى  همكارى هاى 

دست يافته اند.
اهميت روابط در جهان مدرن

كيشور محبوبانى نويسنده سنگاپورى جهان مدرن را 
جهان وابستگى ها ناميده است. او در كتاب همگرايى 
بزرگ، اهميت و نياز وابستگى را يكايک برشمرده 
است. با درک اهميت وابستگى در قرن حاضر، هيچ 
كشور هاى  يا  و  كشور  با  همكارى  بدون  كشورى 
محدود  سال  چند  براى  حياتش  به  نمى تواند  ديگر 
همديگر  به  كشور ها  وابستگى  سطوح  دهد.  ادامه 

متفاوت اند. 
به  نياز  جهان  قضاياى  در  تاثيرگذار  كشور هاى 
و  امريكا  كرده اند.  درک  را  هم ديگر  با  همكارى 
هند دو كشور بزرگ جهان براى رسيدن به اهداف 
روابط  و  همكارى  به  نياز  حياتى شان  و  استراتژيک 
و  مختلف  سطوح  در  همكارى  اين  دارند.  حسنه 
همكارى هاى  از  مى نمايد.  رخ  متفاوت  جهت هاى 
اقتصادى تا امنيت سايبرى و مبارزه با دزدان دريايى 
تقليل  جهت  مشترک  مبارزه  جهانى،  تروريسم  و 
انتشار دى اكسيد كاربن به خاطر حفظ محيط زيست و 
جلوگيرى از تغير اقليم تا تقويت تكنالوژى هسته اى، 
اساس اياب و ذهاب رهبران اين دو كشور در يک 

دهه گذشته بوده است. 
با در نظر داشت موارد فوق، سفر رييس جمهور اوباما 
در ماه فبرورى سال جارى ميالدى به هند و توافقاتى 
كه ميان اين دو كشور صورت گرفت دليل بر مدعا 
آقاى  هندى اش  همتاى  با  اوباما  سفر  اين  در  است. 
هند،  صدراعظم  مودى  نرندرا  موكرجى،  پرناب 
ديدار  هند  هسته اى  دانشمندان  و  هندى  بازرگانان 
به  ديدار ها  سياق  از  داد.  انجام  مفصلى  گفتگوى  و 

بزرگ  دموكراسى  دو  اين  كه  مى رسيم  نتيجه  اين 
شديد  نياز  و  كرده اند  درک  را  هم ديگر  مشكالت 
تعادل  حفظ  به خاطر  امريكا  دارند.  همگرايى  به 
افزايش  روسيه،  ساختن  منزوى  آسيا،  جنوب  در 
بخش  در  سرمايه گذارى  اسلحه،  صادرات  ميزان 
نظامى گران  تخويف  هند،  هسته اى  تكنالوژى 
توقف  به منظور  ديپلوماتيک  ابزار هاى  با  پاكستان 
قديمش،  هژمونى  حفظ  و  افغان  طالبان  از  حمايت 
كسر  از  نيز  هند  ديگر،  طرف  از  دارد.  نياز  هند  به 
بودجه، دموگرافى نامتعادل، تورم و زيرساخت هاى 
فرسوده رنج مى برد و از قدرت گيرى افراطيت ضد 
هراس  به  هند  شبه قاره  در  دموكراتيک  ارزش هاى 

است. 
سفر اوباما به هند و دیپلوماسى چاى 

از  كه  بود  امريكا  رييس جمهور  نخستين  اوباما 
تجليل روز جمهورى هند و مارش نظامى آن ديدن 
سيماى  جديد  دهلى  هند،  به  اوباما  ورد  حين  كرد. 
هزار   45٠٠٠ از  بيش  بود.  گرفته  خود  به  بى پيشينه 
نيرو به خاطر حفظ امنيت و آرامش شهر مستقر شده 
و  بود  گرديده  نصب  امنيتى  كامره   15٠٠٠ بودند. 
كم رنگ  دهلى  محلى  انتخابات  گرد همايى هاى 
موتر  از  استفاده  مورد  در  ديدگاه  اختالف  شدند. 
از  ممنوعه  پرواز  پذيرش  عدم  و  اوباما  شخصى 
رهبران  با  اوباما  ديدار  گرمى  بر  تاثيرى  هند  جانب 
هندى نداشت. نرندرا مودى برخالف عرِف معموِل 
هوايى  ميدان  به  اوباما  استقبال  جهت  ديپلوماتيک 
بر  و  نوشيد  چاى  اوباما  با  حيدرآباد  خانه  در  رفت. 
سه موضوع اساسى توافق كردند. توافق هاى اساسى 
كه در حين نوشيدن چاى صورت گرفت را مى شود 
رنگ  كه  ديپلوماسى اى  ناميد.  چاى  ديپلوماسى 
تشريفات سياسى نداشت اما دست آوردهاى ملموس 
در  آن ها  كردن  برخورد  بى تكلف  داشت.  پى  در 
دو  اين  نزديكى  از  حكايت  چاى  نوشيدن  جريان 
قدرت داشت. در اين ديدار دو رهبر در مورد عملى 
كردن توافقات هسته اى ملكى هند كه در سال ٢٠٠5 
به حالت تعليق قرار داشت به توافق رسيدند. در مورد 
خروج نيرو هاى امريكايى در سال ٢٠16 از افغانستان 
و نگرانى هاى امنيتى در جنوب آسيا، سرمايه گذارى 
تغييرات  هند،  هسته اى  سكتور  در  امريكايى  تجار 
همكارى هاى  و  هند  دفاعى  سيستم  تقويت  اقليمى، 

تجارى ميان دو كشور به توافق رسيدند. 
نتيجه گيرى

در  كه  اوباما  بارک  اداره  امنيتى  ملى  استراتژى  در 
فرستاده  كشور  آن  كانگرس  به  روان  سال  فبرورى 
شد، اياالت متحده امريكا در صدد حفظ هژمونى در 
سطح جهان است. اما از طرف ديگر كشور هاى در 
حال ظهور تالش دارند تا در تعامالت ميان كشورى 
و منطقه اى صداى رسا داشته باشند. نزديكى امريكا 
و هند نوعى از تعامل جديد است كه هر دو طرف 
كه  صورتى  در  بيشتر اند.  امتياز گيرى  صدد  در 
امنيتى شان  و  اقتصادى  همكارى هاى  هند  و  امريكا 
منطقه  در  هر دو كشور  منافع  تقويت كنند شايد  را 
و  روسيه  پاى  كشور  دو  اين  نزديكى  شوند.  حفظ 
چين را در جنوب آسيا تا حدودى كوتاه مى سازد. 
اما از طرف ديگر، چينى ها و روس ها نيز دست زير 
االشه نمى نشينند. آن ها با تقويت همكارى هاى ميان 
شانگهاى  همكارى  سازمان  چارچوب  در  كشورى 
آن  در  كه  كرد  خواهند  اقدام  منافع شان  حفظ  بر 
شاهد  منطقه  در  را  نوين  قدرت  قطب هاى  صورت 

خواهيم بود. 
روى هم رفته، اگر امريكا، روسيه، چين، هند، جاپان 
خودخواهانه  رقابت هاى  به جاى  اروپا  اتحاديه  و 
براى  آرام  خانه  جهان  شايد  بپردازند  همكارى  به 
زندگى شود در غير آن احتمال چند قطبى شدن جهان 
با محور هاى متعدد از شرق تا غرب و جهان جنوبى تا 
جهان شمالى خواهيم بود. در آن صورت رقابت هاى 
جهان خواب  بر  هژمونى  به خاطر حفظ  غير متعارف 

راحت ساكنين 7 ميلياردى آن را خواهد ربود. 
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كثرت گرايى  دموكراسى،  چون  ايده آل هايى  هند، 
متحده  اياالت  با  را  كشور  فردى  آزادى  و  مذهبى 

نزديک مى ساخت.
آيزنهاور  جهانى،  دوم  جنگ  پايان  از  پس 
بريتانيايى ها فشار وارد كرد  بر  امريكا  رييس جمهور 
به  ملى  كنگره  حزب  رهبرى  با  را  هند  استقالل  تا 
رسميت بشناسد. فشار هاى امريكا بر بريتانيا تا حدى 
بريتانيا  صدراعظم  چرچيل،  وينستون  كه  شد  زياد 
تهديد به استعفا كرد. اما چندى نگذشت كه هيوالى 
كمونيسم جهان سرمايه دارى را به وحشت انداخت. 
حوزه هاى  در  پديده  اين  مهار  دنبال  كاپيتاليست ها 
نفوذى شان گرديدند. هند در اين زمان توسط جواهر 

لعل نهرو رهبرى مي شد. 
در  و  بود  خورده  سرمايه دارى  نان  كه  آن  با  نهرو 
ميانه ى  بود،  كرده  تحصيل  سرمايه دارى  جهان 
خوبى با كاپيتاليست ها نداشت. او بيشتر ديدگاه هاى 
كمونيستى را ترجيح مي داد. رفته رفته نزديكى هنِد 
امريكا  شوروى،  جماهير  اتحاد  با  تازه استقالل يافته 
جنوب  در  هند  براى  مناسب  بديل  تا  كرد  وادار  را 
سال  در  سنتو  پيمان  انعقاد  با  كند.  پا  و  دست  آسيا 
قرار  پاكستان  كنار  در  امريكا  متحده  اياالت   1955
را  هندى ها  هند،  دشمن  با  امريكا  نزديكى  گرفت. 
استحكام  مسكو  با  را  روابط شان  تا  ساخت  مجبور 
ايديولوژيک  ديدگاه هاى  در  تضاد  ببخشند.  بيشتر 
از سال 1947  از هم دور ساخت.  را  اين دو كشور 
تا سال 199٨ روابط ميان امريكا و هند به پايين ترين 

سطح رسيد.
پس از نخستين آزمايش هسته اى در سال 199٨ در 
قرار گرفت.  امريكا  بيشتر  پوكران، هند مورد خشم 

آغاز روابط
در  هندى  مسافران  حامل  كشتى  جوالى1٨93  در 
هندو  راهب  چند  و  انداخت  لنگر  شيكاگو  سواحل 
سوامى  گروه،  اين  دسته  سر  شدند.  پياده  آن  از 
وويک آنند، بانى يوگا و احياگر اصالت هندوئيسم 
سنگ بناى  ديدگاه هايش  و  نظريات  كه  راهبى  بود. 
حزب بهارتيا جاناتا شد و نرندرا مودى، صدراعظم 
كمک  نظرياتش  شكل دهى  در  را  هند  ملى گراى 
كرد. اين نخستين سفر دسته اى از اشخاص سر شناس 
نو مى گذاشتند. درست سه  به جهان  پا  بود كه  هند 
سال بعد مارک تواين، نويسنده سرشناس امريكايى 
به هند سفر كرد. تواين اين كشور را سرزمين رويايى 
و  فيل ها  سرزمين  به  بار  بار  خواست  و  كرد  معرفى 
مار ها سفر كند. پس از آن، راهبان، بازرگانان، مبلغان 
كشور هاى  از  هندى  و  امريكايى  سياحان  و  مذهبى 
روابط  ريشه هاى  اين رو،  از  كردند.  ديدن  هم ديگر 
رد يابى  سفر ها  همين  در  مى توان  را  كشور  دو  اين 

كرد. 
فرازونشيب روابط و انرژى هسته اى

در آغاز جنگ دوم جهانى، زمانى كه حزب گنگره 
قدرت طلبى  پالتفورم  يگانه  به عنوان  هند  ملى 
در  نسبى  قيمومت  كشور،  استقالل طلبان 
سياست گذارى هاى هند را كمايى كرد، روابط اين 
كشور با اياالت متحده امريكا به دو دليل بهبود يافت 
و تردد انسان ها ميان اين دو كشور بيشتر شد. نخست 
هند در جريان جنگ دوم جهانى در كمپ  اين كه 
متفقين با بريتانيا، ميانمار، چين و امريكا هم ركاب و 
عليه جاپان شامل جبهه نبرد شد. ثانيا پس از استقالل 

 نصير احمد تره کى - استاد دانشگاه

کشور های تاثیرگذار در قضایای جهان نیاز به همکاری با هم دیگر را 
درک کرده اند. امریکا و هند دو کشور بزرگ جهان برای رسیدن به 

اهداف استراتژیک و حیاتی شان نیاز به همکاری و روابط حسنه دارند. 
این همکاری در سطوح مختلف و جهت های متفاوت رخ می نماید. از 

همکاری های اقتصادی تا امنیت سایبری و مبارزه با دزدان دریایی و 
تروریسم جهانی، مبارزه مشترک جهت تقلیل انتشار دی اکسید کاربن 
به خاطر حفظ محیط زیست و جلوگیری از تغیر اقلیم تا تقویت تکنالوژی 

هسته ای، اساس ایاب و ذهاب رهبران این دو کشور در یک دهه 
ACKUگذشته بوده است. 



جواد دادگر، ریس دفتر والیتی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر با ابراز نگرانی از محدود شدن فعالیت های 
این نهاد و عرضه خدمات توسط موسسات خیریه گفت: 
»در ساحاتی که ما قبال فعالیت داشتیم با موجودیت 
افراد مسلح غیر مسوول این فعالیت های ما ممکن 
محدود شود.« او عالوه کرد »موجودیت گروه های مسلح 
غیر مسوول سبب قتل، اخاذی، ایجاد فضای ترس و 
وحشت، از بین بردن فضای کاری برای موسسات خیریه 
و نیز باعث بیجا شدن بعضی خانواده ها در این والیت 
شده است.«

 دای چوبانی
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بیشتر ریشه در بیرون از مرزهای دایکندی دارد به عنوان 
معضله  یک  به  تبدیل  که  می شود  استفاده  فشار  ابزار 

بزرگ شده است.
برخورد  اجازه  امنیتی  »نیروهای  کرد:  عالوه  دادگر 
با این گروه ها را ندارد چنانچه پولیسی که قبال  جدی 
باالی افراد مسلح غیر مسوول فیر نموده بود، به سارنوالی 

معرفی شده است.«
انتظار، یکی از فعاالن مدنی این والیت نیز  شیرمحمد 
حمایت  دایکندی  در  را  مسلح  دسته های  ظهور  دلیل 
می دانند.  پولیس  نکردن  عمل  جدی  و  کابل  از  آن ها 
او گفت: »در ولسوالی خدیر، بندر و سنگ تخت بیشتر 
که  است  جدید  والی  آمدن  به  واکنش  در  ناامنی ها 
به صورت  مسلح  نیروهای  این  دارند.  سیاسی  خواست 
مبلغ  پسران  با  نمی تواند  که  می کنند  عمل  زنجیره ای 

هماهنگی نداشته باشند.«
مجلس  در  دایکندی  مردم  نماینده  سعادتی،  اسداهلل 
که  دارد  وجود  عریضه  »صدها  گفت:  نمایندگان 
مردم  اذیت  و  بی بندوباری  به  دست  مسلح  گروه های 
می زنند و مردم را می کشند، چند روز پیش یک نفر از 

اهل معارف کشته شد.«
حامیان  این ها  که  است  »آشکار  افزود:  سعادتی  آقای 
هدف شان  که  دارند  کابل  در  و  پارلمان  در  را  خود 
ناامن سازی منطقه است ولی مشکل اصلی در نیروهای 
محلی است که نتوانسته اند منحیث نیروهای امنیتی عمل 

بکنند.«
امنیتی،  نیروهای  داخل  »در  سعادتی  آقای  به گفته 
گروه های  با  که  هستند  کسانی  هم  امنیت  و  پولیس 
مسلح غیر مسوول این والیت در ارتباط هستند و آن ها 
را حمایت می کنند و یا حداقل نمی گذارند که عملیات 

موثر علیه آن ها انجام شود.« 
سنا  مجلس  در  دایکندی  سناتور  اکبری،  فاطمه  اما 
تعداد شان  که  مسلح  افراد  نیز  گذشته  »در  گفت: 
حکومت  با  بودند،  مسلح  سابق اند  جهادی  فرماندهان 
مشکل نداشتند و در تامین امنیت اداره محلی را کمک 
از  تن   ۲۳ آن  در  که  اشترلی  حادثه  اما  می کردند، 

نیروهای امنیتی اداره محلی اسیر و خلع سالح می شوند، 
به  با آنان  نتوانسته اند  بیانگر ضعف این اداره است که 
والی  مرادی،  »معصومه  کرد:  عالوه  او  برسند.«  تفاهم 
مطابق خواست های یک  بیشتر  او  اما  است،  دایکندی 
دسته خاص عمل می کند و تالش دارد که افرادی را 
که در حلقه شان نیستند از درون اداره والیت دایکندی 

تصفیه کند.«
سناتور اکبری موجودیت معدن را در جنگان ولسوالی 
اشترلی رد نموده گفت: »نیروهای امنیتی که اسیر پسران 
مبلغ شده بودند به قصد دستگیری وی و هوادارانش به 
تن  نتیجه یک درگیری دو  بودند که در  رفته  اشترلی 

زخمی و تعدادی اسیر شده بودند.
نمایندگان  مجلس  عضو  آزاد،  ریحانه  حال  همین  در 
کجران  ولسوالی  در  دیگر  تن  هفت  تعداد  اسارت  از 
در  گذشته  »روز  گفت:  او  داد.  خبر  طالبان  توسط 
که  دایکندی  والیت  کجران  ولسوالی  بیری  ساحه 
چهار  که  تن  هفت  می باشد  ارزگان  والیت  با  هم مرز 
که  ربوده شده  طالبان  توسط گروه  اند  مرد  سه  و  زن 
از سرنوشت آنان خبری نیست.« فرماندهان مسلحی که 
در والیت دایکندی فعالیت دارند عالوه بر حمید مبلغ 
اشترلی  مبلغ در ولسوالی  پسران  به  مبلغ مشهور  باقر  و 
تعدادی دیگری نیز به نام های اسحاق علی امیری، رضا 
در  محمدعلی  قوماندان  موسی،  قوماندان  محمدی، 
دیگر ولسوالی های این والیت دسته هایی از افراد مسلح 

غیرمسوول را رهبری می کنند.
و  فرماندهان  این  همه  که  می گویند  امور  آگاهان 
و  دارند  کابل  در  ریشه  غیرمسوول  مسلح  گروه های 
احزاب  و  ارگ  پارلمان،  در  مردم  نمایندگان  توسط 

سیاسی حمایت می شوند.
غیرقانونی  مسلح  گروه های  از  کسانی که  میان  در 
از  یکی  صداقت  جنرال  نام های  می کنند  حمایت 
فرماندهان مخالف والی جدید و دیگری عارف داوری 
حامی معصومه مرادی برده می شوند، چیزی که این دو 

فرمانده جهادی همواره آن را رد کرده اند.

چند  که  دایکندی  والیت  امنیتی  نیروهای  از  شماری 
در  غیرمسوول  مسلح  گروه  یک  اسارت  به  قبل  روز 
از  که  این ها  شدند.  آزاد  بودند،  درآمده  والیت  این 
جنگان  سمت  به  دایکندی  والیت  مرکز  نیلی  شهر 
یک  در  راه  مسیر  در  می رفتند،  اشترلی  ولسوالی  در 
درگیری مسلحانه با نیروهای تحت امر پسران مبلغ، دو 
تن زخمی و ۲۳ تن دیگر به اسارت گرفته شده بودند.

قضیه  »این  گفت:  دایکندی  والی  مرادی،  معصومه 
به  والیت  این  امنیتی  نیروهای  که  افتاد  اتفاق  زمانی 
قصد جلوگیری از قاچاق و کاوشگری یک معدن که 
گویا در آنجا الماس وجود داشته عازم اشترلی بودند.« 
والی دایکندی تعداد اسیر شدگان نیروهای امنیتی را در 
ساحه جنگان شش نفر و زخمی ها را دو نفر ذکر کرد، 
اما یک مقام امنیتی دایکندی که نخواست نامش فاش 
بودند  مبلغ شده  پسران  اسیر  را که  تعداد کسانی  شود 

۲۳ نفر ذکر کرد.
این مقام گفت: »این نیروهای امنیتی مرکب از پولیس 
از یک  بود که پس  دادستان  ملی و یک  امنیت  ملی، 
ولسوالی  عازم  والیت  رهبری  هیات  تصمیم  و  جلسه 

اشترلی شده بودند.«
به گفته این مقام امنیتی، پسران مبلغ پس از آزاد نمودن 
عساکر حکومتی سالح، تجهزات و رنجرهای آنان را 

برای شان پس نداده اند.
مسلح  نیروهای  دایکندی  والیت  در  نیز  گذشته  در 
امور حکومتی  غیر مسوول وجود داشت که گاهی در 
امنیتی دایکندی عالوه  این مقام  اما  دخالت می کردند 
کرد با مقرر شدن معصومه مرادی به عنوان والی در این 
والیت تعدادی از افراد مسلح غیر مسوول افزایش یافته 
بیشترشده است. این در حالی  ناامنی در این والیت  و 
است که دو هفته پیش در ولسوالی خدیر یک کارمند 
معارف کشته شد و باالی نیروهای امنیتی حمله شده و 

یک تن پولیس نیز زخمی گردید. 
مردم،  نگرانی های  سبب  دایکندی  در  نا امنی  افزایش 

فعاالن مدنی و حقوق بشر شده است. 
جواد دادگر، ریس دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر با ابراز نگرانی از محدود شدن فعالیت های این نهاد 
»در  گفت:  خیریه  موسسات  توسط  خدمات  عرضه  و 
افراد  موجودیت  با  داشتیم  فعالیت  قبال  ما  ساحاتی که 
محدود  ممکن  ما  فعالیت های  این  غیر مسوول  مسلح 
مسلح  گروه های  »موجودیت  کرد  عالوه  او  شود.« 
و  ترس  فضای  ایجاد  اخاذی،  قتل،  سبب  غیر مسوول 
موسسات  برای  کاری  فضای  بردن  بین  از  وحشت، 
بیجا شدن بعضی خانواده ها در این  نیز باعث  خیریه و 

والیت شده است.«
به گفته آقای دادگر از چندین سال به این سو گروه های 
اما  داشته  وجود  والیت  این  در  غیر مسوول  مسلح 
گروه ها  این  تحرکات  جدید  والی  آمدن  با  همزمان 
بیشتر شده است. وی معتقد است که از این گروه ها که 

ما  است.  مرطوب  و  گرم  هوا 
در  افغانستان  صدیق  فرزند  چهار 
پاکستان  در  پشاور  نزدیکی های 
و  پلید  انتظار حمیدگل  و  ایم  نشسته 
شیاد را می کشیم. همه ما توافق داریم 
که حمیدگل درپی بربادی افغانستان 
این  بروت های  که  میدانیم  و  است 
نمی دهد  اجازه  وجه  هیچ  به  کثیف 
دست  افغانستان  خرابی  از  او  که 
بکشد. هر چهار نفر عهد کردیم که 
حمله  او  بر  دیدیم،  را  حمیدگل  تا 
کنیم و او را »انتقال کر گئی« کنیم. 
من لنگی خود را برای خفک کردن 

او در دست خود آماده گرفتم. 
یک ساعت بعد انتظار ما پایان یافت 
شد.  اطاق  داخل  پست  مرد  این  و 
خبر  ما  برنامه  از  چطوری  نمی دانم 
بود. تا داخل اطاق شد، چندصدهزار 
داد.  گلبدین  به  پاکستانی  کلدار 
همه  به  است  قرار  اگر  گفتم  باخود 
را  پولش  اول  بگذار  بدهد،  پول  ما 
بریزم.  را  مردارش  خون  بعد  بگیرم، 
نزدیک شد، دیدم یک  به من  وقتی 
را  لنگی  شد.  وزین  واسکتم  طرف 
از دست خود زمین گذاشتم و آرام 
دستم را در جیب واسکت خود بردم، 
دیدم جیبم از پول مردار پاکستانی پر 
است. ازش پرسیدم که باز چه وقت 
همدیگر را می بینیم، گفت بزودی در 

کابل.
من عاشق کشتن دشمنان وطن خود 
کابل  هروقت  گفتم  هستم.  کابل  در 
آمدی مرا خبر کن. با شوخی گفت 
»برعکس، هروقت تو کابل رسیدی، 
مرد  این  می آیم.«  من  کن.  خبر  مرا 
به  رفتن  بیرون  وقت  در  پلید  بروتی 
تا  داد  دستور  خود  زیردست  افراد 
مهمات  و  سالح  مقداری  ما  برای 
نمی خواهم  من  گفتم  من  بدهد.  هم 
کشورم را نابود کنم؛ اما وقتی دیدم 
مهمات  دیگر  صدیق  فرزند  سه  که 
آن  هم  من  شدند،  تسلیم  را  خود 
باخود  گرفتم.  را  مردار  سالح های 
همه  رسیدم،  که  مرز  آنطرف  گفتم 
شلیک  پاکستان  طرف  را  مرمی ها 

می کنم.
کثیف  این  با  جلسه  از  بعد  خالصه 
گرفتیم.  یادگاری  عکس  پدرلعنت 
هرچند گرفتن عکس یادگاری با این 
دیگر.  شد  اما  نبود؛  خوبی  کار  پلید 

بعض وقت ها فکر آدم نیست.

برگه خاطرات
یک فرزند صدیق

دای چوپانی

نگرانی
از افزایش ناامنی

 در دایکندی
 نوروز رجا- بامیان
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تبادل سنگین آتش بین نیروهای هند و پاکستان موجب 
کشته شدن شش غیرنظامی و زخمی شدن ۱۷ تن شد. 
روز حمالت  هفتمین  در   ، به گزارش آسوشیتدپرس 
اسد،   ۲۵ کشمیر،  منطقه  در  پاکستان  و  هند  متقابل 

به گزارش 8صبح و به نقل از ساینس مانیتور، ساالنه ۱.6 میلیون 
چینایی به دلیل آلود گی هوا جانش را از دست می ِدهد. 

انجام  دانان  ساینس  سوی  از  که  جدیدی  مطالعات  براساس 
شده است آلودگی هوا در چین روزانه سبب مرگ 4400 تن 
می گردد. قانون گذاران این کشور سرسختانه تالش می کنند تا 

این وضعیت را تغییر دهند.
افزایش  از  را  نگرانی ها  دیگر  یک بار  شده  انجام  تحقیق 
است  درحالی  این  است.  اعالن کرده  در چین  هوا  آلودگی 
آماده   ۲0۲۲ سال  المپیک  برگزاری  برای  را  خود  چین  که 
می کند واین کشور به طور پیوسته تالش هایش را برای مبارزه 
با آلودگی هوا ادامه داده است. در ماه مارچ گذشته، در نشست 
قانون گذاری ساالنه، چین تعهد کرد تا قانون محیط زیست را 
به صورت کامل در این کشور به اجرا در آورد. به گزارش 
شینهوا، رییس جمهور چین شی جینگ پینگ گفته است »ما به 
صورت جدی، کسانی را که از قانون متذکره سرپیچی کرده و 
باعث تخریب محیط زیست گردد مجازات خواهیم کرد و در 

این بخش هیچ استثنایی وجود ندارد«. 
هنوز  دارد  نفوس  نفر  میلیارد   ۱.4 حدود  کشوری که  چین 
برنداشته  هوا  آلودگی  با  مقابله  برای  را  اساسی  گام های 
است. در ماه جنوری گذشته، قانون جدید حفاظت از محیط 
و  متخلفین  برای  قانون  این  بربنیاد  رسید.  تصویب  به  زیست 

 دعوت به داوطلبی
تهیه چوب سوخت مورد ضرورت

کمیته سویدن برای افغانستان برای شفاخانه ها و کلینیک های والیت میدان 
وردک که تحت تامین خدمات صحی اساسی وزارت صحت عامه قرار دارد 

و تطبیق کننده آن کمیته سویدن برای افغانستان می باشد به کتگوری ذیل به چوب سوخت ضرورت 
دارد:

• چوب بلوط خشک بی پوست مع انتقاالت به ولسوالی ها و مراکز صحی میدان وردک
شرکت ها و اشخاص حقیقی حکمی عالقمند می توانند که لست مکمل کلینیک ها و شفاخانه ها  را 
با اسناد و طرزالعمل داو طلبی در مقابل یک هزار )۱000( افغانی که دوباره قابل پرداخت نمی باشد از 

بخش تهیه و تدارکات کمیته سویدن برای افغانستان در کابل و والیت میدان وردک بدست آورند
شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:

• چوب باید بلوط خشک بیدون پوست باشد
• داوطلبی های سربسته و مهر شده  باید از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ )4( ماه سنبله سال جاری از 
ساعت 8 صبح الی ۳ بعد از ظهر از دفتر مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان در بخش تیه و تدارکات 

درکابل و میدان وردک تسلیم و راجستر نمایند.
• هر شرکت و یا شخص/ تهیه کننده با تسلیم نمودن اسناد داوطلبی الی تاریخ )4(ماه سنبله سال جاری 
تا ساعت ۳ بعد از ظهر مبلغ سه صد هزار )۳00000( افغانی طور تضمین داوطلبی نقدا به بخش مالی 
کمیته سویدن برای افغانستان تسلیم نمایند که اعتبار این تضمین برای دو هفته تا ختم گشایش داوطلبی 

بوده و مکمال به انعده داوطلبانی که موفق شناخته نمی شوند دوباره پرداخت می گردد
• شرکت / تهیه کننده که موفق به دریافت اعطای قرار داد میشود باید به ارزش ۱0 فیصد پول مجموعی 
اعطای قرار داد را بخاطر تضمین اجرا )تحویل چوب قرار داد شده به وقت تعین شده ان ( به بخش 

مالی کمیته سویدن نقدا تحویل دهد.
• مطابق ماده ۷۲ قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان ۲ درصد تکس از مجموع 
قرارداد به اساس جواز وزارت محترم تجارت و آیسا توسط کمیته سویدن برای افغانستان وضع و به 

وزارت محترم مالیه تحت نمبر شناخت مالیه دهنده تأدیه میگردد. 
• شرکت های بدون جواز مراجع فوق الذکر واجد شرایط این داوطلبی نمی باشند، در صورت انقضأ 
مدت اعتبار جواز از مراجع فوق الذکر ۷ درصد تکس از مجموع قرارداد توسط کمیته سویدن برای 

افغانستان از قراردادی وضع می گردد.
• آفر های نا مکمل ، غیر انطباق با مشخصات، پاکت های سرباز و یا پاکت های شفاف، و بعد از وقت 

تعیین شده تسلیم دهی قابل پذیرش نمی باشد و از داوطلبی حذف می گردند.
نوت: کمیته سویدن برای افغانستان یکشنبه الی پنجشنبه فعالیت می کند و همچنان عالقمندان می توانند 

جهت اخذ اسناد به آدرس و یا شماره های ذیل به تماس شوند:
آدرس:

کمیته سویدن برای افغانستان-کابل
بخش تدارکات و اکماالت

سرک کابل – جالل آباد، پکتیا کوت- کابل افغانستان
شماره ها: 0۷889660۱0 

آدرس:
کمیته سویدن برای افغانستان- والیت میدان وردک

بخش تدارکات و اکماالت
ناصر اباد– میدانشهر -

شماره ها: 0۷4۷۱۵۱۵۳۱ و 0۷99۳4۱۷60

نظامیان پاکستان به سوی مناطق باالکوته و پونچ در هند 
آتش گشودند.

اعالم کرده است  اطالعیه ای  انتشار  با  پاکستان  ارتش 
که در این حمالت دو غیرنظامی این کشور کشته و دو 
تن دیگر مجروح شدند. هر دو کشور، طرف مقابل را 
آغازگر جنگ معرفی می کنند و حمله خود را »پاسخ 

درخور« به »شلیک بی دلیل« طرف دیگر می خوانند.
هر  توسط   ۲00۳ سال  بس  آتش  پذیرفتن  وجود  با 
این  پاکستان، طی چند سال گذشته  دو کشور هند و 
به روی  منطقه کشمیر  بر سر  بار ها  دو کشور همسایه 
هیمالیا،  منطقه  در  کشمیر  گشوده اند.  آتش  یکدیگر 
منطقه  مورد مناقشه هر دو دولت هند و پاکستان است 
و گرچه بین این دو کشور تقسیم شده، هر دو دولت 
ادعای مالکیت تمام آن را دارند. قرار است مشاوران 
ارشد امنیتی دو کشور در ۲۳ اگست در شهر دهلی نو، 
پایتخت هند، بر سر مساله کشمیر و مقابله با تروریسم 

منطقه ای تشکیل جلسه دهند.

آلوده کنندگان محیط زیست جریمه های سنگین در نظر گرفته 
شده است. بر اساس گزارش روزانه که از سوی وزارت محیط 
زمان  آن  از  است،  گردیده  منتشر  جون  درماه  چین  زیست 
تاکنون شرکت های مختلف ۱8.۳ میلیون در ۱60 مورد جریمه 
مسدود  کامل  طور  به  شرکت   ۱.۱86 میان  این  در  شده اند. 
شده است. 698 مورد منجر به محدودیت و یا لغو فعالیت شان 
گردیده 4۳۷ قضیه مورد پیگرد قرار گرفته است. هچنان 4۲9 

شرکت دیگر جریمه محیط زییستی شده اند.
سال ۲0۱۷  الی  دارد  تصمیم  دولت  چینایی  مقامات  گفته  به 
میالدی آخرین جنراتور های خود را که از مواد سوخت ذغال 
سنگ کار می گیرند غیرفعال ساخته و در بدل آن 4 نیروگاه 
به  چین  هم چنان  کند.  راه اندازی  را  گازی  حرارتی  بزرگ 
نیز سرمایه گذاری کرده  آفتابی  انرژی  صورت سنگین روی 
برق  گیگاوات   ۱۲ حدود   ۲0۱۳ سال  در  کشور  این  است. 
آفتابی را نصب نمود و در سال ۲0۱4 نیز ۱۲ گیگاوات دیگر 

به آن افزوده است.
درماه مارچ پکن تعهد کرده است که ۱۷.8 پروژه آفتابی را 
در سال ۲0۱۵ تکمیل کند. گفتنی است از ماه اپریل به این سو، 
داده  افزایش  را  هوا  آلودگی  برای کاهش  فشار  دولت چین 
است. رشد سریع اقتصادی این کشور سبب افزایش  آلودگی 

محیط زیست گردیده است.
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  کشته شدن شش غیرنظامی کشمیری در تبادل آتش 
بین هند و پاکستان 

آلودگی هوا در چین روزانه جان 4000 تن را می گیرد

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91091684: 

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 Printing of literacy books 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” Printing of literacy books for PCP in 
Kabul  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 22 August 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   
شرایط با توجه با  کابلدر  (PCP)برای پروژه کتب سواد آموزیچاپ و انتقال  قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2015اگست 22بجه تاریخ  ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   
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یک  نتیجه  در  پاکستانی  مقامات  به گفته 
در  سیاسی  تجمع  یک  در  انتحاری  سوقصد 
از  ۱0نفر  کم  دست  پاکستان  شمال-غرب 
ایالت  داخله  وزیر  زاده«،  خان  »شجاع  جمله 
پاکستان،  ایالت  پرجمعیت ترین  »پنجاب« 

کشته شدند.
منابع محلی گفته اند که امدادگران می کوشند 
در  که  را  سوءقصد  این  احتمالی  بازماندگان 
آوار  زیر  ساختمان  سقف  فروریختن  نتیجه 
گرفتار شده اند بازیابند. محمد اشفق، فرمانده 

پاکستان و متحدان آنان، به ویژه شبکه القاعده 
حمله  از  پس  عملیات  این  است.  کرده  آغاز 
که  پیشاور  نظامی  مدرسه  به  پاکستان  طالبان 
۱۵0 کشته برجای گذاشت، شدت یافته است.
در اواخر جوالی گذشته نیز پولیس پاکستان، 
از  جنگوی«  »لشگر  رهبر  اسحاق«  »مالک 
بسیاری  در  او  کشت؛  را  القاعده  متحدان 
داشت.  دست  تروریستی  سوءقصدهای  از 
خنثی  قصد  که  می گویند  اسالم آباد  مقامات 
را  جهادی  گروه های  از  دسته  آن  کردن 
دارند که در پاکستان دست به عملیات نظامی 

می زنند.

زاده،  است که شجاع خان  امدادگران، گفته 
محل  در  که  پنجاب،  ایالت  داخله  وزیر 
سوقصد سرگرم گفتگو با مردم بوده در نتیجه 

ریزش سقف زیر آوار ماند و کشته شد.
خان«  »شادی  نام  به  ای  قریه  سوقصد  محل 
اسالم آباد  شمال-غرب  کیلومتری  هفتاد  در 
بوده است؛ هنوز هیچ گروهی مسوولیت این 
تابستان  از  است.  نگرفته  برعهده  را  سوقصد 
نظامی  عملیات  پاکستان  ارتش  گذشته  سال 
طالبان  علیه  منطقه  همین  در  را  گسترده ای 

کشته شد  وریستی  وزیر داخله ایالت پنجاب در یک انفجار تر
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