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تشدید عمليات طالبان با
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شرکت هوایی قاهره
به تعهد خود عمل نکرد
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مقام های وزارت حج و اوقاف 
پیش از این گفته اند که آنان 

ی  ی تسهیالت بیشتر در سال جار
مانند پایین آمدن قیمت تکت ها، 

ی امکانات بهتر در  فراهم آور
مقایسه به سال های قبل و تنظیم 
امور معیشتی حجاج، در عربستان 

سعودی فراهم کرده اند؛ اما حدود 
وند انتقال  وز است که ر سه ر

و  وبه ر زایران عمال با مشکل جدی ر
شده است.

با این همه، یافته های 8صبح 
نشان می دهد که برخی از 

وز گذشته،  مسووالن شرکت آریانا ر
گفته اند در صورتی که دو هواپیما 

شرکت قاهره تا جمعه شب به 
افغانستان نرسند، باید با کمپنی 

»P7« قرارداد صورت بگیرد.
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زنگ اول


قولش  زیر  و  نکند  وعده  خلف  باید  ریاست جمهوری 
با  که  بود  کرده  وعده  افغانستان  مردم  به  ارگ  نزند. 
استقالل  استرداد  از  گرامیداشت  مراسم  شدن  سپری 
توزیع شناسنامه های  ویژه،  گردهمایی  یک  در  کشور، 
در  اقدامی  هیچ  تا حال  اما  می کند.  آغاز  را  الکترونیک 
این مورد صورت نگرفته است. در جلسه اخیر کابینه 
دستور  در  الکترونیک  تذکره های  توزیع  موضوع  هم 
کار نبوده است. این نشان می دهد که اراده جدی برای 
توزیع  در  تاخیر  ندارد.  این شناسنامه ها وجود  توزیع 
سخت  حکومت  کارکردی  مشروعیت  به  شناسنامه ها 

ضربه می زند. 
این  ناراض اند.  سخت  ملی  وحدت  حکومت  از  مردم 
حکومت در تامین امنیت و سروسامان دادن به اقتصاد 
حکومت  این  تالش های  است.  نداشته  چندانی  موفقیت 
طالبان هم  با گروه  مذاکره  و  پاکستان  با  تعامل  برای 
بهبود  برای  به نظر می رسد که تالش  به جایی نرسید. 
شکست  به  طالبان،  با  مذاکره  و  پاکستان  با  روابط 
مشروعیت  به  واقعیت ها،  این  تمام  است.  انجامیده 
کارکردی حکومت صدمه زده است. در مبارزه با فساد 
مالی و اداری هم حکومت موفقیت چندانی ندارد. تا حال 
هیچ مقام فاسد پیشین و برحال به دادگاه کشانده نشده 

است. 
وجود  حکومتی  اداره های  در  هنوزهم  دزدی  و  تاراج 
ناتو،  رزمی  نیروهای  خروج  که  نیست  شکی  دارد. 
مدیریت  که  عوارضی  داشت.  را  خودش  عوارض 
حکومت  این  اما  است.  بیرون  حکومت  کنترول  از  آن 
اقدامات،  رشته  یک  انجام  با  می تواند  و  می توانست 
حداقل توجه افکار عامه را جلب کند و به مردم بباوراند 
که توان کار دارد. در حال حاضر بیشتر مردم عام به 
این باور اند که سران حکومت توان کار ندارند و رشته 
اقداماتی که می تواند  از  یکی  است.  رفته  از دست شان 
باور حداقلی مردم به حکومت را اعاده کند، شروع روند 

توزیع شناسنامه های الکترونیک است. 
را  قدرت  این که  از  پیش  ملی  وحدت  حکومت  سران 
تحویل بگیرند، با امضای یک سند وعده کرده بودند که 
شناسنامه های الکترونیک را توزیع می کنند. در شروع 
وعده  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  هم  گذشته  هفته 
کردند که شناسنامه ها پس از برگزاری مراسم 28 اسد 
توزیع می شود. اما هیچ اقدامی در این رابطه انجام نداده 
است. تاخیر بیشتر این روند، مردم عام را به این نتیجه 
می رساند که حکومت وحدت ملی توان تطبیق و اجرای 
هیچ پروژه ای را ندارد. اگر این باور بیشتر از این عام 
شنونده  سیاستمدارانی  از  دسته  آن  حرف های  شود، 
پیدا می کند که می گویند حکومت وحدت ملی بدیل دارد. 
تنها راهی که باور مردم به حکومت وحدت ملی را تا 
توزیع  پروژه هایی چون  اجرای  اعاده می کند،  حدودی 
شناسنامه های الکترونیک است. حکومت باید به تعهداتش 
عمل کند و به حرف های آن عده از غوغا ساالرانی که 
وقعی  شوند،  شناسنامه  توزیع  راه  سد  می کنند  تالش 
نگذارد. اگر توزیع شناسنامه ها بازهم به تعویق بیفتد، 
عامه  افکار  در  تاخیر  این  بازتاب  متوجه  باید  حکومت 
باشد. این حکومت در این ده ماه، هیچ پروژه کالنی را 
روی دست نگرفته است تا مردم به چشم سر ببینند که 
تاخیر  دارند.  کار  توان  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
بیشتر در تطبیق پروژه توزیع تذکره های الکترونیک، بر 

ضریب یاس و ناامیدی می افزاید. 
انتخاباتی هم بدون توزیع شناسنامه های  اصالح نظام 
و  رای دهندگان  شمار  وقتی  نیست.  ممکن  الکترونیک 
ثبت  اطالعاتی  اعتبار  با  بانک  یک  در  مشخصات شان 
نشود، امکان برگزاری یک انتخابات نسبتا شفاف منتفی 
می شود. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که ریاست جمهوری 
خلف وعده کند و بار دیگر توزیع شناسنامه ها به تاخیر 

افتد.

ریاستجمهوری
بایدبهوعدهاشعملکند
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مقام های محلی در والیت غزنی، از شکل گیری 
»کماندوهای  نام  به  افراطی  جدید  گروه  یک 
ویژه  به  کشور  جنوبی  مناطق  در  اسالمی« 

والیت های زابل و ارزگان خبر داده اند.
محمدعلی احمدی، معاون والی غزنی، می گوید 
این  اعضای  از  نفر  هزار  یک  به  نزدیک  هویت 
آقای  است.  تثبیت شده  تاکنون  افراطی  گروه 
احمدی افزوده که این گروه با شبکه تروریستی 
القاعده پیوند دارد و از وزیرستان شمالی وارد 

افغانستان شده اند.
آقای احمدی به خبرگزاری بخدی گفته است:  
»بخش بزرگی از نیروهای مرتبط با القاعده پس 
از عملیات نظامی ارتش پاکستان در وزیرستان 
که  افراد  این  شدند.  افغانستان  وارد  شمالی 
هستند  میانه  آسیای  کشورهای  از  بیشترشان 
مستقر  کندز  و  بدخشان  تخار،  والیت های  در 
شدند و بخش دیگر آنها آمدند در والیت های 
افغان،  مانند خاک  مناطقی  در  ارزگان  و  زابل 

شاهجوی و ارغنداب مستقر شدند.«
با  افراطیان  از  غزنی گفت جمعی  والی  معاون 
تشکیل گروه ویژه به نام »کماندوهای اسالمی«، 
مصروف  کشور  جنوبی  والیات  در  بیشتر 
و  جلب  و  تبلیغی  استخباراتی،  فعالیت های 

جذب نیروی تازه هستند.
محمدعلی احمدی افزود که براساس اطالعات 
اتباع  تروریستان  این  بیشتر  آمده،  بدست 
ترکمنستان  و  چین  ازبکستان،  چیچین، 

هستند.
تروریستی  گروه  با  اسالمی  کماندوهای  افراد 
داعش ارتباط نزدیک دارند. این گروه در برخی 
با طالبان چندین بار  از مناطق زابل و ارزگان 
خاک  در  مناطقی  از  را  طالبان  و  شده  درگیر 

افغان، ارغنداب و شاهجوی بیرون کرده اند.
محمدعلی احمدی می گوید که این تروریستان 
نوظهور مجهزند همواره با نقاب و روبند ظاهر 
می شوند و با موترهای نوع هایلکس گشت و گذار 
می کنند. برای نخستین بار این گروه در منطقه 
شاهجوی زابل ۳۱ مسافر را ربودند که هنوز هم 

دوازده نفر این گروگان ها را در اختیار دارند.

همکاری  عدم  از  امیدواری ها  قطع  از  پس 
اسالم آباد با کابل، حکومت افغانستان در تالش 
پایان  برای  را  پای سازمان ملل متحد  تا  است 
مداخله گرانه  و  دوگانه  سیاست های  به  دادن 

پاکستان به افغانستان بکشاند.
حکومت  رهبران  توسط  تازگی  به  که  طرحی 
وحدت ملی تهیه شده چندین گزینه به منظور 
درنظر  پاکستان  سیاست های  از  جلوگیری 
گرفته شده است. یکی از این گزینه ها شکایت 

از پاکستان در سازمان ملل متحد است.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه 
متفاوت و  از موضع  این کابل  از  می گوید پس 

تندتری با اسالم آباد سخن خواهد گفت.
است:  گفته  آزادی  رادیو  به  فیصل  آقای 
»حکومت پاکستان از آغاز کار تا اکنون در برابر 
هم  هنوز  کشور  این  و  نبوده  صادق  افغانستان 
عامل بدبختی در افغانستان است. بنا حکومت 
افغانستان از هیچ تالشی دریغ نخواهد ورزید و 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  را  موضوع  این 

متحد مطرح خواهد کرد.«
به  را  پاکستان  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
عدم همکاری صادقانه در روند گفتگوهای صلح 
عمل  ابتکار  غنی  رییس جمهور  و  کرده  متهم 

در گفتگوهای صلح را نیز از این کشور گرفت.
هم چنین ظفر هاشمی سخنگوی رییس جمهور 
هیچ  به  این  از  پس  افغانستان  که  می گوید 
بر  را  تا خواست هایش  اجازه نمی دهد  کشوری 

افغانستان تحمیل کند.

ظهور یک گروه افراطی 
تازه در جنوب کشور

افغانستان از پاکستان به 
سازمان ملل شکایت می کند

حمله بر کاروان جنرال دوستم

کشته و زخمی شدن 180 شورشی توسط اردوی ملی

ظاهر طنین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در کوسوو شد

افراد مسلح ناشناس روز گذشته 
جنرال  موترهای  کاروان  بر 
اول  معاون  دوستم  عبدالرشید 
حمله  کشور  جمهوری  ریاست 

کردند.
به  دوستم  جنرال  نزدیکان 
این  اند:  گفته  صبح   8 روزنامه 
که  گرفت  صورت  زمانی  حمله 
قیصار  ولسوالی  از  دوستم  آقای 
والیت فاریاب به ولسوالی غورماچ 

سفر می کرد.
این حادثه در منطقه چهارشنبه 
بازار ولسوالی قیصار اتفاق افتاده 

است.
معاون  نزدیکان  گفته  به 
این  به  پاسخ  در  رییس جمهور، 
طالبان  افراد  از  تن   ۱0 حمله 

اعالم  دفاع  وزارت  8صبح، کابل: 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
ملی  اردوی  نیروهای  تصفیوی 
و  چهارشنبه  روزهای  جریان  در 
و  صد  گذشته،  هفته  پنجشنبه 
مخالف  مسلح  شورشی  هشتاد 

دولت کشته و زخمی شده اند.
که  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
کرده،  منتشر  خود  سایت  در 
می گوید که این عملیات ها که در 
حصارک  ولسوالی های  مربوطات 
والیت  علیشنگ  ننگرهار،  والیت 
لغمان، شواک والیت پکتیا، برمل 
خاص  پکتیکا،  والیت  سرروضه  و 
ارزگان، چوره، چنارتو، چهارچینو، 
ارزگان،  والیت  دهراود  و  سراب 
کجران و گیزاب والیت دایکندی، 
باالمرغاب  کندهار،  والیت  نیش 
والیت  آباد  خان  بادغیس،  والیت 
و  کوهستانات  ولسوالی  کندز، 
والیت  درقد  سرپل،  والیت  مرکز 

مون  بان کی  کابل:  8صبح، 
متحد، ظاهر طنین  ملل  سرمنشی 
دیپلومات افغان را به عنوان نماینده 

ویژه اش در کشور کوسوو گماشت.
تقرری  این  متحد  ملل  سرمنشی 
تازه در ملل متحد را دیروز ۲8 اسد 

در نیویورک اعالم کرد. 
یکی  ظریف  فرید  این،  از  پیش 
سابقه دار  دیپلومات های  از  دیگر 
ملل  سرمنشی  ویژه  نماینده  افغان 
تازگی  به  و  بود  کوسوو  در  متحد 
آقای ظریف به عنوان نماینده ویژه 
در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی 
طنین  آقای  شد.  تعیین  الیبیریا 

جانشین آقای ظریف شده است.
ظاهر طنین از سال ۲00۶ بدینسو 
نماینده  و  کبیر  سفیر  عنوان  به 
ملل  سازمان  در  افغانستان  دایمی 

متحد ایفای وظیفه می کند.
زودی محمود صیقل  به  است  قرار 
ارشد  های  دیپلومات  از  یکی 
طنین  ظاهر  جانشین  افغانستان 
دایمی  نماینده  و  سفیر  عنوان  به 
متحد  ملل  سازمان  در  افغانستان 

شود. 
آقای طنین در زمان سمت اش به 
عنوان نماینده دایمی افغانستان، از 

کشته، ۱۳ تن دستگیر و شماری 
نیز زخمی شده اند.

حادثه  این  در  گویند  می  آنان 
رییس  اول  همراهان معاون  به 
جمهور هیچ آسیبی نرسیده است 
از کشته  منابع خبری  برخی  اما 

غورماچ  و  قیصار  المار،  تخار، 
دندغوری  ساحه  فاریاب،  والیت 
نوزاد  ولسوالی های  بغالن،  والیت 
سروبی  هلمند،  والیت  گرشک  و 
راه اندازی  کابل  و خاکجبار والیت 
شورشی   ۱۱8 آن  در  بود،  شده 
مسلح مخالف دولت کشته شصت  
در  شدند.  زخمی  دیگر  تن  دو  و 
این عملیات ها چهار شورشی دیگر 
بازداشت شده اند. همچنین وزارت 

سال ۲008 تا ۲0۱۴ رییس هیات 
تغییر  روی  مذاکره  بین الحکومتی 
ملل  امنیت  شورای  در  اصالحات 
متحد نیز بوده است. در کنار سایر 
سازمان  چارچوب  در  مسوولیت ها 
هم چنان  طنین  آقای  متحد،  ملل 
دوره ای  رییس  معاون  عنوان  به 
شصت و سومین، شصت و پنجمین 
و شصت و هفتمین اجالس عمومی 
سازمان ملل متحد کار کرده است. 
آقای طنین پیش از تقررش به عنوان 
افغانستان  دایمی  نماینده  و  سفیر 
تحلیلگر،  عنوان  به  متحد،  ملل  در 
تولیدکننده و دبیر در بخش جهانی 
تا  بی بی سی بین سال های ۱۹۹۵ 
۲00۶ کار کرده است. آقای طنین 
همچنان به عنوان پژوهشگر روابط 
بین الملل در دانشگاه علوم سیاسی 

شدن یک تن از محافظین آقای 
دوستم خبر می دهند.

روزهای  در  دوستم  جنرال 
ساحات  پاک سازی  برای  اخیر 
جنگ زده فاریاب در شمال کشور 

به سر می برد.

سالح  مقداری  که  می افزاید  دفاع 
عملیات ها  این  در  نیز  مهمات  و 

بدست آمده است.
شهادت  هم چنین  دفاع  وزارت 
چهارده تن از سربازان اردوی ملی 
وزارت  این  است.  داده  خبر  نیز 
در  سربازان  این  که  می گوید 
توسط  ثقیل  سالح   شلیک  نتیجه 
شورشیان و انفجار ماین های کنار 

جاده به شهادت رسیده اند.

و اقتصادی لندن در طی سال های 
۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ مشغول بوده است. 
آقای  بریتانیا،  به  رفتن  از  پیش 
نگار  روزنامه  یک  عنوان  به  طنین 
می  شناخته  افغانستان  در  مطرح 

شد. 
افغان  معدود  از جمله  طنین  آقای 
هایی است که وارد پست های بلند 

در سازمان ملل متحد می شود. 
ماه  یک  ظرف  در  بار  دومین  این 
ارشد  دیپلومات  دو  که  است  اخیر 
افغان از سوی سرمنشی ملل متحد 
های  ماموریت  رییس  عنوان  به 
مختلف  کشور  دو  در  سازمان  این 
این،  از  پیش  شوند.  می  گماشته 
فرید ظریف به عنوان نماینده ویژه 
در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی 

کشور الیبیریا تعیین شده بود.
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گذشته،صددرصدبهبلخوهراتمی رسند. چهارشنبه«
درحالیدوهواپیمایشرکتقاهره،انتقالزایرانافغان
اشرفغنی، محمد این از پیش که انداخته تاخیر به را
امسال که گفتهاند اوقاف و وزیرحج و رییسجمهوری

گرفتهاند. تدابیرویژهبرایانتقالزایراندرنظر
با گذشته پنجشنبه روز ریاستجمهوری ارگ
اشرفغنی محمد که است گفته خبرنامهای نشر
به افغان حجاج انتقال روند آغاز از رییسجمهوری
کهاینپروسه کرده کید کردهوتا بیتاهللالحراماستقبال
الیپایانانتقالوبرگشتحجاج،بهموفقیتسپریشود.
هدایت اساس »بر است: آمده ارگ خبرنامهی در
مسووالن و حجاج انتقال کمیسیون غنی، رییسجمهور
تدابیری تا گردیدهاند موظف اوقاف و حج وزارت
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شرکت هوایی قاهره به تعهد خود عمل نکرد
سایه مرگ مادر رییس جمهوری مصر بر انتقال زایران افغان

زنان خبرنگار؛ 
دادخواهان عدالت 

 سمانه حسینی

 رستگار

کهدوهواپیمای یکمنبعموثقبهروزنامه8صبحمیگوید
شرکتهواپیماییقاهره)Cairo Avialion(،برایانتقال
مادر مرگ بهدلیل سعودی، عربستان به افغان زایران
این به کنون تا مصر، رییسجمهوری سیسی، عبدالفتاح

کشورنرسیدهاند.
قراردادی کمپنی »مسووالن گفت: 8صبح به منبع این
قاهرهدلیلسهروزنرسیدندوهواپیماازمصربهافغانستان
کپمنی رامرگمادررییسجمهوریمصرخواندهاند.این
روزهای که داده اطالع آریانا هوایی شرکت مسووالن به
قاهره، بینالمللی هوایی میدان در سهشنبه و دوشنبه

ترافیکسنگینبودهاست.«
عربستان به زایران پروازهای در تاخیر منبع، بهگفته
سعودی عربستان دولت که میشود باعث سعودی،
کار این که دهد تغییر را زایران پروازهای اوقات تقسیم

ضربهبزرگاقتصادی،بهشرکتآریاناواردمیکند.
مشکالت حج حل ناشدنی است

گذشته، سال چند جریان در »متاسفانه افزود: او
امسال و بوده روبهرو جدی چالش با حج ملی پروسه
نقطه مشکل این به که داشت وجود امیدواریهایی
بیتوجهی و مداخالت اثر بر اما شود؛ گذاشته پایان
امسال حجاج مشکالت شاید آریانا شرکت مسووالن

بیشترشود.«
گرفته قرار کهدراختیار8صبح درهمینحال،اسنادی
منظور به جاری سال در آریانا شرکت که میدهد نشان
کمپنیهایهواپیمایی»کابو انتقالحدود25هزارزایربا

کردهاست. آیروقاهره«قراردادامضا
براساسقراردادیادشده،دوهواپیمایشرکتقاهرهازنوع

کیدبرجدیبودنمشکالتزنان فعاالنمدنی،ضمنتا
خبرنگار،خواستاربهبودوضعیتآنانشدند.

کنفرانسیرازیرنام موسسهاجتماعیوفرهنگیتساوی
تاریخ29اسدسال به زنانخبرنگار« برای »دادخواهی
کودکان و زنان از انکشاف موسسه همکاری با جاری
8صبح، روزنامه افق، خبرگزاری سفید، خانه افغان،
حضور با سبز آینده سازمان و روز اطالعات روزنامه
و رسانهها فعاالن دانشگاه، استادان مردم، نمایندگان

خبرنگارانبرگزارشد.
دراینبرنامهمعصومهمحمدی،رییسموسسهتساوی،
منفی شکل به را خبرنگار بانوان بودنحضور کمرنگ
بودن همگانی و موثریت کیفیت، محتوا، بر تاثیرگذار

کرد. فعالیترسانههاعنوان
بانوان راه سد مشکالت بودن برجدی کید تا اوضمن
فرهنگ و اطالعات وزارت و حکومت از خبرنگار

خواستارهمکاریهاییچون:
توجهجدیوزارتاطالعاتفرهنگبهمشکالتزنان

خبرنگار؛
کردنطرزالعملحمایِتزنانخبرنگار -ایجادوعملی

ازسویوزارتاطالعاتوفرهنگ؛
کردنزمینهیرهبریوتصمیمگیریبرایبانوان -فراهم

ازطرفمسووالنرسانهها؛
و خبرنگار بانوان برای مسلکی آموزشهای زمینه -

کهحدود5540زایرراتنهااز TU204-120موظفشدهاند
فرودگاههایوالیتهایبلخوهراتبهعربستانسعودی

انتقالبدهند.
هرات، و بلخ والیتهای از زایران انتقال از پس
کابو کمپنی کناریکهواپیما هواپیماهایشرکتقاهرهدر
کابلبهعربستانانتقالمیدهند. ازنوعB747زایرانرااز
 510 گذشته،حدود پنجشنبه روز کابو، هواپیمایشرکت
کابلبهعربستانانتقالداده زایرراازفرودگاهبینالمللی

است.
افغانستان به مصر از کنون تا قاهره شرکت هواپیما دو اما
کهبه8صبحرسیدهنشانمیدهد نرسیدهاند.سندهایی
وعده گذشته، سهشنبه روز قاهره شرکت مسووالن که
»روز تاخیر روز یک با پیمایشان هوا دو که کردهاند

افزایشفرصتهایشغلی؛
روانی و جانی امنیت شغلی، مصونیت از حمایت -
وزارت سوی از کاری مصون و سالم فضای گسترش و

اطالعاتوفرهنگ؛
-حمایتحکومتوحدتملیازبرنامههاینهادهای
ساختن پررنگ و بیان آزادی گسترش بهمنظور مدنی

حضورزناندررسانهها؛
در حکومت سوی از عملی و جدی تدابیر ایجاد -
دید با مبارزه مردم، گاهی آ سطح بردن  باال راستای

گردید. زنستیزانهوعنعناتغلطدربارهحضورآنان
موسسهاجتماعیوفرهنگیتساویازپنجماهبهاینسو،
تحقیقیتحتنام»بررسیوضعیتبانوانخبرنگار«در
است داده انجام مزارشریف( کابل، ( کشور والیت دو
کهدراینپژوهشبابیشاز150بانویخبرنگارپیرامون
گرفته صورت مصاحبه خواستهایشان و مشکالت

است.
رسانههای حمایتکننده نی، رییس خلوتگر، مجیب
آزادافغانستان،پژوهش»بررسیوضعیتزنانخبرنگار«
و کرد بیان علمی استانداردهای مبنای بر تحقیقی را
مهمترینبخشاینپژوهشرامسالهیجنسیتخواندو
گفت:»اینتحقیقبرمبنای،خشونت،چگونگیبررسی
کهموردخشونتقرار خشونت،آمارگیریتعدادبانوانی
گرفتهاست،میباشد.«اوازفعاالنمدنیخواستتاتنها

گسترشآنباشند. کتفانکردهودرپی بهاینتحقیقا
خبرنگار، زنان وضعیت بررسی تحقیق این از هدف
از برای دادخواهی و فرصتها و چالشها تشخیص
و تحقیق یافتههای براساس مشکالت این بردن بین
دادخواهیبرایتهیهپیشنویسپالیسیحمایتاززنان

خبرنگاربود.
مجلس زنان امور کمیسیون رییس کوفی، فوزیه
را افغانستان در کم حا رسانهای فضای نمایندگان،
آزادی »ما گفت: و کرد عنوان آزاد و باز فضای یک
خبرنگاران و رسانهها اصحاب مدیون را رسانهای کار
شرایط در رسانهها که است دلیل همین به میدانیم،

کشوررادردستدارد.« فعلیقوهیچهارم
کوفیهرپیشرفتی،مشکالتیرادرپیدارد، بهباورخانم
گفت:»بانوانخبرنگاربایداینمشکالترا اودرادامه
افتخاریبرایخوددانندزیراهموارهبرعلیهیکشخص

قوی،حریفپیدامیشود.«
عدم مردساالر، جامعهی ساختار پایان، در بانو این
گاهیمردم،فشارهایتابوشکنیوجنسیتقراردادن آ
کار عرصهی در بانوان کمرنگ حضور عامل را زنان

کرد. خبرنگاریبیان

کههمهحجاجافغانیبامصونیتوروحیه گردد اتخاذ
کاملبهاجرایفریضه آرامانتقالدادهشوندوباآرامش

مقدسحجبپردازند.«
که گفتهاند این از پیش اوقاف و وزارتحج مقامهای
آناندرسالجاریتسهیالتبیشتریمانندپایینآمدن
به مقایسه در بهتر امکانات فراهمآوری تکتها، قیمت
سالهایقبلوتنظیمامورمعیشتیحجاج،درعربستان
کهروند کردهاند؛اماحدودسهروزاست سعودیفراهم

انتقالزایرانعمالبامشکلجدیروبهروشدهاست.
احتماللغوقرارداد

کهبرخیاز بااینهمه،یافتههای8صبحنشانمیدهد
گفتهانددرصورتیکه گذشته، آریاناروز مسووالنشرکت
دوهواپیماشرکتقاهرهتاجمعهشببهافغانستاننرسند،

کمپنی»P7«قراردادصورتبگیرد. بایدبا
کهنرسیدندوهواپیماشرکتقاهره، آنانهشداردادهاند

روندانتقالزایرانافغانرابرایمدتیمتوقفمیکند.
کهشرکت ازسویدیگر،یافتههای8صبحنشانمیدهد
تابان ایرانی بهشرکت را هواپیمایخود دو آریانا هوایی
کرایهدادهویکهواپیمایاینشرکتنیزمشکلتخنیکی

دارد.
پروازهای در مسافران انتقال بهمنظور آریانا شرکت اما
کردهو داخلیوخارجیپیشازاینباشرکتP7قرارداد

گرفتهاست. دوهواپیمایاینشرکترابهاجاره
صورتیکه در میگوید آریانا شرکت از موثق منبع یک
به افغان زایران انتقال مورد در P7شرکت با شرکت این
کند،پروازهایداخلیوخارجی عبرستانسعودیقرارداد
کارروزانهحدود اینشرکتمتوقفخواهدشدوبااین
یکصدهزاردالرامریکاییبهدولتخسارهواردمیشود.

 86.7( تحقیق، این در آمده بهدست نتایج براساس
هیچگونه که کردهاند بیان رسانهها مسووالن از درصد(
مرجعمشخصبرایرسیدگیبهمسالهخشونتبرضد
کاریزنانخبرنگار خبرنگارانبهخصوصچالشهای

وجودندارند.
آزاد ژورنالیستان انجمن رییس سمندر، رحیماهلل
راحضور اینتحقیق قابلتوجهدر افغانستان،نقطهی
این »بیشتر گفت: و دانست جوان قشر از بانوان بیشتر
ژورنالیزم دانشکدهی لیسانس جوان طبقهی از بانوان
تصویری رسانههای در آنان بیشتر حضور و هستند

است.«
به اشاره با را خبرنگار زنان معاش مقدار سمندر آقای
کهدراینپروژهیتحقیقاتیبهدستآمده،بسیار آماری
گفت:»زنانباشرایطبسیارسختیوارد کردو کمعنوان
کارمیشوندواینمقدارمعاش،برایآناناندک میدان

است.«
اینتحقیقتوسطموسسهتساویباحمایتمالیموسسه
متحده ایاالت بینالمللی توسعه اداره کانترپارت،
پوشش در انترنیوز، موسسه و آغاخان موسسه امریکا،

گرفتهاست. برنامهمشارکتمدنیافغانستانصورت
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سفر به پاکستان: نبیل و ربانی 

به پاکستانی ها چه گفتند؟
پیش شرط پرداخت 

پول به پاکستان

ایجاد  با  تا  اند  آن  پی  در  کستانی ها  پا که  نیست  شکی  این  در 
روایت ها،  این  از  دفاع  و  افغانستان  جنگ  از  تازه  روایت های 
کشورشان و هم چنان در محافل  جایگاه شان را در افکار عمومی 
بزرگ نمایی  برای  کستان  پا کنند. تقالی  تقویت  سیاسی جهانی 
که  از این موارد است  نقش استخباراتی هند در افغانستان یکی 
داشته  نیز  خریدار  جهان  سیاسی  محافل  از  برخی  در  متاسفانه 
کارشناسان  است و هم چنان همین روایت توانسته است در میان 
یا محافل سیاسی صحبت می کنند،   و  رسانه ها  در  که  کستانی  پا

برای سالیان متمادی مرجع باشد. 
به  توجه  بدون  کستانی  پا مقامات  حرف های  دام  در  افتادن 
که سیاستمداران افغانستان در  عملکرد این مقامات، فریبی است 
کستان  پا با  نزدیکی  سیاست  خورده اند.  مختلف  دوره های  طی 
یک  از  برخاسته  افغانستان،   در  سیاسی  متعارف  عرف  خالف 
بر  نیز  کستان  پا از  جستن  دوری  کنون  ا و  نبود  سیاسی  اجماع 
به نظر  نیست. چنین  نظام  مبنای یک اجماع سیاسی در داخل 
از  برخاسته  جستن ها  دوری  و  شدن ها  نزدیک  این  که  می رسد 
سیاست های فردمحور و احساساتی است، زیرا سنت سیاسی در 
افغانستان تا هنوز سازمانی نشده است و سیاست ورزی منطقه ای 
افغانستان  نیست.  دوراندیشانه  سیاسی  عقالنیت  گرو  در  هنوز 
کستان  پا با  گفتگو  ترازوی  در  را  سیاسی اش  سرمایه  تمام  یکباره 
دولتمردان  ضد  بر  کشور  در  عمومی  افکار  که  حدی  تا  ریخت،  
را  سیاسی  فضای  حکومت  از  انتقادها  از  موجی  و  شد  بسیج 
کستان باعث  کرنش در برابر پا انباشت. هم چنان،  همین سیاست 
در  نظام  مختلف  نهادهای  میان  بی اعتمادی  ریشه های  تا  شد 
که  زمانی  و هماهنگی های الزم در  بیشتر آب بخورند  افغانستان 
نهادهای ما بیشتر از هر زمان دیگر به نزدیکی نیاز داشتند، میان 

این نهادها پدید نیاید. 
مقامات  با  افغانستان  بلندپایه  مقامات  تماس  شک  بدون 
کستانی ها  پا بر  را  فشار  مقدار  یک  توانست  کستان  پا بلندپایه 
کشور را در موقعیت دشواری قرار بدهد. احضار  وارد بسازد و آن 
پاسخی  این که  از  جدا  کستانی ها،   پا سوی  از  افغانستان  سفیر 
خارجه  وزارت  سوی  از  کابل  در  کستان  پا سفیر  احضار  به  بود 
کستانی ها در  کرد. پا افغانستان، برخی از مسایل دیگر را نیز روشن 
پی از سرگیری روابط اند و این پیام را نمی توانند بازتر و بی پرده تر 
کستان  پا ضد  رسانه ای  جو  ایجاد  از  کستان  پا ترس  کنند.  بیان 
در  دیپلومات هایش  امنیت  از  کشور  آن  نگرانی  و  افغانستان  در 
در  عملش  صداقت  به  کشور  آن  کید  تا هم چنان  و  سرزمین  این 
فضای  از  کشور  آن  نگرانی  نشان دهنده  افغانستان،  صلح  روند 
بی میل  کستان  پا است.  افغانستان  در  کستانی  پا ضد  ایجادشده 
افغانستان  و  به قطع روابط دیپلوماتیک بکند  که تهدید  نیست 
گزینه های ممکن را در نظر داشته باشد و برای هریک از  باید تمام 

کند. گزینه ها راه های عملی تدوین 
کستانی  که فضای سیاسی در افغانستان  یک فضای ضدپا اینک 
یک  روی  و  بیاید  تا  است  دولت  برای  فرصت  بهترین  است، 
گروه های  و  میان شخصیت ها  در  کستان  پا با  رابطه  کلی  اجماع 
سیاسی به توافق برسد و نقشه راه را برای رفتن به آینده روابط با 
کند. عملکردهای احساساتی و به دور از اجماع  کستان تدوین  پا
کلی،  جز این که بی اعتمادی میان دولت ها را افزایش بدهد و دست 
کستان را برای ایجاد روایتی جدید- »سیاستمداران افغان قابل  پا
ندارد.  دیگری  سود  بسازد،   بازتر  نیستند«-  اعتماد  و  پیش بینی 
امنیت  از  امنیتی،   نهادهای  تمام  سطح  در  باید  اجماعی  چنین 
نیروهای  و هم چنان  ایجاد شود  پولیس  و  ارتش  تا  استخبارات  و 
را  دولتمردان  دوراندیشانه  سیاست های  تدوین  در  باید  سیاسی 
و  بیانگر سیاست نیست  گفته اند احساسات  زیرا  کمک بکنند. 

گرو احساسات باشد.  سیاست ورزی درست نیز نباید در 

آنان نیز در همین شهرها است. سراج الدین حقانی، 
مسوول شبکه حقانی مدتی پیش در مراسم بیعت 
حاال  او  بود.  رفته  کویته  به  منصور  اخترمحمد  به 
سراج الدین  دارد.  طالبان  سازمان  مهمی  در  نقش 
او  شبکه  و  است  نشده  بازداشت  حال  تا  حقانی 

کستان فعال است.  هم چنان در پا
دیپلومات های  واقعیت ها  این  تمام  وجود  با 
با  کره  مذا مصروف  واشنگتن  در  کستانی  پا
تا  هستند  امریکا  دفاع  وزارت  و  کنگره  نمایندگان 
نهاد های امریکایی را به پرداخت پول به اسالم آباد 
قانع سازند. در این وضعیت به دستگاه دیپلوماسی 
افغانستان هم الزم است تا فعال شود. چندی پیش 
که شبکه حقانی  کرد  امنیت ملی افغانستان اعالم 
که  تی  حمال است؛  کابل  بر  اخیر  حمالت  مسوول 
کادمی   جان بسیاری از غیرنظامی ها و دانشجویان ا
این  در  هم  امریکا  شهروند  یک  گرفت.  را  پولیس 
کشته شد. دستگاه دیپلوماسی افغانستان  حمالت 
کل به ویژه سفارت افغانستان در واشنگتن باید  در 
که  دهد  قرار  امریکا  کنگره  اختیار  در  را  اسنادی 
نشان دهد شبکه حقانی پشت حمالت تروریستی 
گر دیپلوماسی افغانستان اعضای  کابل بود. ا اخیر بر 
کنگره امریکا را قانع سازد، احتمال پرداخت پول به 
کستانی را  کستان صفر می شود و این امر نظامیان پا پا
کنند. منافع  وادار می کند تا شبکه حقانی را محدود 
است.  مشترک  مورد  این  در  افغانستان  و  امریکا 
که فعالیت های شبکه  امریکایی ها هم می خواهند 
همین  نیز  کابل  خواست  و  شود  محدود  حقانی 

است.
شود،  محدود  حقانی  شبکه  فعالیت های  گر  ا
خطر  برابر  در  کابل،  جمله  از  افغانستان  شهرهای 
کابل  حمله های تروریستی بیمه می شود و این امر به 
به  دیگر  بار  را  صلح  تالش های  تا  می دهد  فرصت 
دارد.  نیاز  امریکا  پول  به  کستان  پا اندازد.  جریان 
کستان خیلی بزرگ است و حفظ و مراقبت  ارتش پا
دارد.  نیاز  فراوان  پول  به  آن  تجهیزات  و  هواپیماها 
کستان نمی تواند این همه پول را از منابع داخلی  پا
به  پول  پرداخت  امریکا  گر  ا کند.  فراهم  خود 
کشور دچار مشکالت  کند، این  کستان را متوقف  پا

جدی اقتصادی می شود. 
در حال حاضر ایاالت متحده هم برای اعمال فشار 
سال  اوایل  در  دارد.  باز  دست  کستان  پا ارتش  بر 
نظامی   نیروی  هزار   150 تقریبا  ناتو  و  امریکا   ،2014
را  نیروها  این  امریکا  و  ناتو  داشتند.  افغانستان  در 
دلیل  همین  به  می کردند.  کمال  ا کستان  پا راه  از 
کنند.  کستان اعمال  نمی توانستند فشار جدی بر پا
اما حاال شمار نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان 
گر بر پیش شرطتش در  کم است و واشنگتن ا خیلی 
کند، ضرر چندانی  کید  کستان تا پرداخت پول به پا
افغانستان  در  مستقر  امریکایی  نیروهای  متوجه 
از  باید  افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه  نمی شود. 

کند.  این فرصت استفاده اعظمی 

با احضار سفیر افغانستان در اسالم آباد از سوی وزارت خارجه آن 
از  برای بقای جنگ قدیمی  را  تازه ای  کستانی ها تالش  پا کشور، 
که جنگ افغانستان،   گفته اند  گرفته اند. مقامات افغان بارها  سر 
جنگ  بلکه  نیست،  کشور  این  سربازان  و  طالبان  جنگ  تنها 
واقعی اما پنهان میان دولت ها است. اسالم آباد در طی سال های 
را  خودش  به  نسبت  اتهامات  تا  است  کرده  تالش  بارها  گذشته 
مواقع  از  برخی  در  اما  کند،  رد  تروریسم  از  دولتی  حمایت  برای 
کشور نتوانسته اند حرف های دل شان را پنهان  سیاستمداران این 
کشور در  نگه بدارند و از جنگ افغانستان به عنوان استراتژی آن 

قبال افغانستان نام برده اند. 
ک صالح الدین  کستانی و با اشترا که با مقامات پا در جلسه اخیر 
ربانی، وزیر خارجه، رحمت اهلل نبیل رییس عمومی امنیت ملی و 
معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع در اسالم آباد برگزار شد، 
که سیاست روزهای اخیر افغانستان را  بحث هایی مطرح شدند 
کستان بازتاب می دادند. رییس جمهور پس از حمالت  در برابر پا
گفتگوهای  کستان را از بحث  کابل، در یک سخنرانی پا مرگبار بر 
کستان خواست تا عوامل طالبان را  کشید و تنها از پا صلح بیرون 
کستان فعال اند، به اساس خواست افغانستان بازداشت  که در پا
کرد  کید  کند و یا جلو فعالیت های شان را بگیرد. رییس جمهور تا

که بحث صلح را دولت افغانستان با طالبان پی می گیرد.
است،  گرفته  قرار  نگارنده  اختیار  در  که  اطالعاتی  اساس  با 
کستانی،   پا مقامات  با  دیدارشان  آخرین  در  افغان  مقامات 
کرده اند.  مطرح  کستان  پا مقامات  از  را  تندی  پرسش های 
کستان  پا ک  خا در  طالبان  به  مربوط  افراد  تجمع  چگونگی 
از این پرسش ها  به منظور برگزاری محفل جانشینی مال عمر یکی 
کستانی در این مرحله جوابی برای  که بدون شک مقامات پا بود 
از  طالبان  با  جنگ  به  تظاهر  کنند.  ارایه  نتوانستند  پرسش  این 
که از جانب مقامات  کستان نیز یکی دیگر از مواردی بود  سوی پا
کستانی ها در جلسات متعدد،  از  کشیده شد. پا افغان به چالش 
که آن  گفته اند  جمله نشست اخیر در اسالم آباد به مقامات افغان 
کشور عمال در جنگ با طالبان به سر می برد، اما در برابر پرسشی 
کشته شده  کشور نتوانسته است فهرستی از افراد  که چرا تا هنوز آن 
را  رهبری طالبان  گروه  از  افراد  یا سایر  و  به شبکه حقانی  مربوط 

کند،  باز هم بی پاسخ ماندند. ارایه 
رییس جمهور افغانستان چند ماه پیش در نامه ای هشت ماده ای 
است.  کرده  مطالبه  کستان  پا جانب  از  مشخصی  خواست های 
کستان اجازه فعالیت نداشته  از جمله این که رهبران طالبان در پا
کستان مداوا نشوند. نشست  باشند و زخمی های طالبان نیز در پا
کستانی ها نیز متکی بر سیاست های  مقامات ارشد افغانستان با پا
بازخواست  محور  بر  و  کستان  پا برابر  در  افغانستان  دولت  کنونی 
کستانی ها  گرفته است. رحمت اهلل نبیل به پا کشور صورت  از آن 
کستان  کاروان بزرگ طالبان در قلمرو پا که یک  گفته است زمانی 
گزین  گشت وگذار می کند و بعد طالبان تجمع بزرگی را نیز برای جا
این  می کنند،  برگزار  عمر  مال  به جای  منصور  اختر  مولوی  ساختن 
دولتین  توافق  خالف  که  است  بزرگی  تخطی های  از  یکی  مورد 
اتفاق  موردی  چنین  وقتی  است.  شده  انجام  کستان  پا سوی  از 
کستان به مراتب  ک پا می افتد، تداوی یک زخمی طالبان در خا

آسان تر است. 
کنونی منطقه، جنگ اطالعاتی و جنگ  که جنگ  از یاد نبریم 
کوچک ترین  کستان  پا ملکی  سیاستمداران  است.  استخباراتی 
و  ندارند  جنگ  به  مرتبط  تصمیم گیری های  در  را  صالحیت 
کستان  جنگ افغانستان برخاسته از نظامی گری های منطقه ای پا
گر پا به پای سازمان های استخباراتی  است. در چنین فضایی ما ا
و اطالعاتی ما راه نرویم، هم جنگ را می بازیم و هم در مصالحه 

از موقف ضعیف ظاهر می شویم. 

اسالم آباد،  و  کابل  روابط  در  تنش  ایجاد  از  پس 
درافتاده  کستان  پا با  هم  امریکا  دفاع  وزارت  حاال 
نیروهای  کمیته  به  امریکا  دفاع  وزارت  است. 
شبکه  که  است  گفته  امریکا  کنگره  و  سنا  مسلح 
تروریستی حقانی آسیب چندانی در عملیات اخیر 
است.  ندیده  شمالی  وزیرستان  بر  کستان  پا ارتش 
نیروهای مسلح  کمیته  به  امریکا  پیام وزارت دفاع  
است  واداشته  را  امریکایی  قانون گذاران  کنگره، 
را  اسالم آباد  به  واشنگتن  کمکی  پول  پرداخت  تا 
کستان هر سال از امریکا در بدل  تصویب نکنند. پا
خدمات رسانی به  نیروهای ایتالف بین المللی ضد 

گزاف دریافت می کرد.  ترور، پول 
ناتو  کماالتی  ا راه  امنیت  کستان  پا امنیتی  نیروهای 
متحده  ایاالت  از  آن  بدل  در  و  می کردند  تامین  را 
پایان  و   2014 سال  رسیدن  فرا  با  می گرفتند.  پول 
اسالم آباد  افغانستان،  در  رزمی  ناتو  ماموریت 
کستان ادامه یابد.  کرد تا پرداخت پول به پا تالش 
کستان پروژه های دیگری زیر نام بازسازی مناطق  پا
طراحی  دست،  این  از  چیزی هایی  و  جنگ زده 
سازد.  قانع  پول  پرداخت  به  را  امریکایی ها  تا  کرد 
کستان  امریکایی ها اما برای دوام پرداخت پول به پا

کردند.  شرط وضع 
پیش شرط امریکایی ها برای پرداخت پول این بود 
کند  کستان علیه شبکه تروریستی حقانی اقدام  که پا
گزارش  کنگره  و وزارت دفاع امریکا، در این مورد به 
به صورت  پیش شرط  این  که  می رسد  به نظر  دهد. 
کمیته  کامل اجرا نشده است. وزارت دفاع امریکا به 
که شبکه حقانی  گفته است  کنگره  نیروهای مسلح 
فرمانده  کمبل،  فعال است. جنرال جان  هم چنان 
نیز  افغانستان  در  امریکا  و  ناتو  محدود  نیروهای 
نشده  مشاهده  نشانه هایی  حال  تا  که  است  گفته 
کی از تضعیف شبکه حقانی از سوی  که حا است 

کستان باشد.  پا
که  عملیاتی  در  که  می کنند  کید  تا اما  کستانی ها  پا
جنگجویان  به  کردند،  اجرا  شمالی  وزیرستان  در 
وزارت  نه  اما  رسانده اند.  آسیب  نیز  حقانی  شبکه 
کستان را تایید می کند  دفاع امریکا، حرف ارتش پا
و نه فرماندهان نیروهای ناتو در افغانستان. حمالت 
شبکه  که  داد  نشان  هم  کابل  بر  اخیر  تروریستی 
دولت  است.  فعال  کستان  پا در  حقانی  تروریستی 
که جنگجویان مربوط به شبکه  افغانستان باور دارد 
کستان  پا از  را  مهمات  و  را  انفجاری  مواد  حقانی، 
کنترول  زیر  روستا های  در  و  می آورند  افغانستان  به 
طالبان از آن مواد و مهمات، جلیقه های انتحاری و 

بمب تولید می کنند. 
باور  این  به  افغانستان  امنیتی  مقام های  هم چنان 
نیز  طالبان  بمب سازی  کارخانه های  که  هستند 
به  کارخانه ها  این  تولیدات  و  است  کستان  پا در 
سران  که  می رسد  به نظر  می شود.  آورده  افغانستان 
در  کستان،  پا مختلف  شهرهای  در  حقانی  شبکه 
کامل به سر می برند و شبکه های حمایتی  مصونیت 

کاوش  فردوس   سیروس
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ازتجليلمردمىتاتجليلسياسى
روزاستقالل

توقفپروسهصلحوشناختهشدن
طالبانبهعنوانگروهتروریستى

مخصوصا  همسايه  كشور هاى  دخالت  پذيرش  عدم 
پاكستان، نكات ديگر نيز بيان گرديد كه جا براى تامل 

دارد.
به  سخنرانى شان  از  بخشى  در  رييس جمهور  آقاى 
مناسبت نودوششمين سالروز استقالل كشور سخن از 
»انتحار سياسى« به ميان آوردند و اشاره شان به كسانى 
بى باور  نظام  به  را  مردم  و  تضعيف  را  نظام  كه  بود 
چند  كه  شد  مطرح  حالى  در  اين صحبت  مى سازند. 
از  نيز  افغانستان  رييس جمهور  اول  معاون  قبل  روز 
موجوديت افرادى در داخل نظام سخن راند كه عليه 
نظام از راه تبانى با بيگانگان در صدد تضعيف نظام اند. 
منافع  دنبال  كشور  هر  كه  است  بديهى  امر  يک  اين 
خويش است و آنچه را نمايندگانش در تبانى با افراد 
داخلى و يا به صورت مستقيم عليه نظام افغانستان انجام 

مي دهد، تعهد وى نسبت به اهداف نظامش است.
سوال اين جاست؛

افراد داخلى كه بى شرمانه اين زمينه را فراهم مى سازند 
كى ها هستند؟ 

حضور شان  از  حكومت  سران  و  رييس جمهور  اگر 
آگاه اند، چرا اجازه مي دهند تا اين موريانه ها پايه هاى 
نظام را سست نموده و عاقبت تلخ را دوباره براى مردم 

كشور رقم زنند؟
دوسيه هاى  با  افرادى  حضور  آيا  ديگر،  طرف  از 
كنار  در  مختلف  سطوح  در  فساد  و  خيانت  مختلف 

در ماهيت پارادوكس ادبيات جنگ و صلح، مذاكره 
امتياز گيرى  و  امتياز دهى  براى  سياسى  روش  يک 
سنجش  بر  مبتنى  افغانستان  حكومت  مذاكره  است. 
نمى گيرد،  منشا  خالق  ابتكار  يک  از  يا  و  سياسى 
بلكه اين اقدام بيشتر به يک روش منفعل و بى فرجام 
شباهت دارد كه از سر ناگزيرى و اعتراف به بازنده 
شدن جنگ، صورت مى گيرد. آنچه كه در توضيح 
ماهيت و اهداف گروه طالبان، چه در زمان حاكميت 
و چه بعد از فروپاشى رژيم آنان، واضح و تجربه شده 
است، اين است كه طالبان يک گروه ايديولوژيک، 
ساختارمند و با داعيه هاى مذهبى و سياسى مشخص، 
پايگاه ها و زمينه هاى اجتماعى مشخص و پشتوانه هاى 
خارجى شناخته شده مى باشند كه بسيار به زبان ساده، 
اهداف استراتژيک، اصول و رويه سياسى و حكومتى 
خويش را بر مبناى ديكتاتورى شرعى و ايديولوژيک 

رهبران حكومت وحدت ملى، حتا در حلقه مشاورين 
خاص شان، انتحار سياسى نيست؟

آيا ترجيح دادن و تقويه رابطه ساالرى تا شايسته ساالرى 
تصميم گيرى هاى حكومتى،  در  و  دولتى  ادارات  در 
رييس جمهور  طرف  از  كه  را  سياسى  انتحار  تعريف 

ارايه شد، مصداق عملى نمى دهد؟
در  معما  اين  با  مردم  نيز  گذشته  سال  سيزده  در 
سخنرانى هاى متعدد رهبران سياسى اين كشور رو به رو 
بوده اند و ظاهرا حاال نيز اراده براى افشا سازى، بيرون 
انتحارى هاى  اين  كشاندن  محاكمه  به  و  انداختن 

سياسى وجود ندارد.
نظام  براى پاك سازى  اراده حكومت  بايد  اگر دارد؛ 
از حضور همچو افراد عمال پياده شود، تا باور مردم به 

نظام و رهبراى سياسى نظام مستحكم تر گردد.
بار  در بخش ديگر سخنرانى شان آقاى رييس جمهور 
بر اساس  تنها  قانونمند  دولت  نمودند كه  تاكيد  ديگر 

حساب دهى به ملت استوار است. 
مطرح  نيز  را  حساب دهى  اين  زمان  كاش  اى 
اوج  و  حساب دهى  روند  تاخير  چون،  مى نمودند 
براى  قصر  دو  ميان  در  سياسى  زد و بند هاى  گرفتن 
خالى  بي كارى،  چون  ارمغانى  گروهى شان،  منافع 
نيروى  روز افزون  فرار  كشور،  مردم  سفره هاى  شدن 
اوج گيرى  سرمايه،  فرار  كارا،  مغز هاى  فرار  جوان، 
افزايش خشونت ها را در كنار  فساد، ازدياد معتادين، 
بحران هاى نا امنى به بار آورده است و زمانى كه همچو 
صحبت ها با دعاييه هاى افرادى كه خود متهم به غصب 
مى يابد، شكى  پايان  بدماشى اند  و  و زورگويى  زمين 
انتحاريان  موجوديت  و  قانونمند  دولت  مورد  در  را 
اين  به  آن  رفع  كه  مى كند  ايجاد  نظام ،  در  سياسى 

زودى ها ناممكن مى كند. 
انجام  تنها  استقالل  ملى  جشن  از  تجليل  من  باور  به 
مقطعى يک مسووليت براى افراد جامعه و مخصوصا 
فرصتى  بلكه  نيست،  حكومت  سران  و  رييس جمهور 
تجديد  نمودن وجدان خود،  قاضى  اصطالح  به  براى 
و تقويه اراده اى است كه حكومت مداران مان متاسفانه 
صفت  به  آن  براى  خوب  ميراث داران  نتوانستند 

مسوولين درجه يک، با ديد ملى باشند.

نه  مذاكره،  پروسه  بنابراين،  كرده اند.  اثبات  و  بيان 
تنها ما را در آوردن صلح و امنيت در طول سال هاى 
سياسى  موقعيت  بلكه  است،  نكرده  نزديک  گذشته 
ارتقا  قدرتمند  گروه  يک  به عنوان  را  طالبان  گروه 
بخشيده، فرصت هاى سياسى و زمانى را به نفع آن ها 
افزايش داده و به خواسته ها و شرايط آنان مشروعيت 

بخشيده است. 
انرژى  مذاكرات صلح  خارجى،  سياست  دريچه  در 
ديپلوماسى منطقه اى ما را كاهش داده است. سياست 
اساس  بر  منطقه  كشورهاى  با  تعامل  در  تضرع 
مذاكرات صلح، انرژى ما را در مورد تعامل بر اساس 
كه  شرايطى  در  نمود.  محدود  اقتصادى  برنامه هاى 
حكومت افغانستان مى بايست كامال درگير برنامه هاى 
مذاكرات  آن  بر اساس  و  باشد  منطقه  در  اقتصادى 
امنيتى را پيش ببرد، بيشتر مصروف مذاكرات بيهوده 
صلح در تعامل با كشورهاى ماجراجوى منطقه بوده 
است. به نظر مى رسد حاال كه مذاكرات در پايين ترين 
منصور،  اختر محمد  مال  و  است  يافته  نزول  مرحله 
جانشين مال عمر طرح مذاكره صلح را رد كرده است، 
افغانستان  و  صلح  قبال  در  نيز  پاكستان  سياست هاى 
ادامه  براى  بهانه اى  ديگر  گرديده،  روشن  كامال 
فرا رسيده  نمانده است. زمان آن  باقى  مذاكره صلح 
است كه حكومت وحدت ملى براى گسترش انسجام 
منطقه اى،  تعامالت  در  انرژى  مديريت  و  داخلى 
سياست هاى منسجم ترى را اختيار كند. حاال زمان آن 
فرار رسيده است كه با استفاده از انرژى منفى مردم 
و جريان هاى خسته شده از جنگ هاى طوالنى، پديده 
داده  نشان  تجربه  شود.  مديريت  يا  و  حذف  طالبان 
قبال  در  افغانستان  تضرع آميز  سياست هاى  كه  است 
پاكستان  در  فشار  اعمال  بر  مبنى  منطقه  كشورهاى 
انرژى،  نتيجه اى جز صرف  براى صلح  ميزبانى  يا  و 
مى رسد  به نظر  نيست.  افغانستان  مردم  توان  و  زمان 
بسته  مدتى  براى  صلح  پروسه  دروازه  بايد  حاال  كه 
تروريستى  گروه  يک  به عنوان  طالبان  گروه  و  شود 
يک  به عنوان  گروه  اين  شدن  شناخته  شود.  شناخته 
گروه تروريستى انسجام داخلى را در امور سياسى و 
امنيتى و فرهنگى مى افزايد و حمايت هاى بين المللى 
را بر اساس قطع نامه 1373 شوراى امنيت بيشتر تقويت 

مى كند. 
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مردمان  مخصوصا  كشور  شهروندان  گرم   حضور 
خونين  و  دل خراش  واقعات  از  بعد  آن هم  پايتخت، 
اخير، پيام هاى مشخصى را در پى داشت و آن اين كه:

تبعيض را مي شود با اتحاد شكست،
همراه شهروندان باشيد نه حاكمان،
صبر مردم را، ضعف مردم ندانيد.

سياست هاى دقيق و عملكرد هاى به نفع مردم تشويق 
ملت را به همراه خواهد داشت.

چه زيبا بود ابراز اين همه پيام با اهتزاز پرچم كشور، 
قامت هاى استوار، عزم راسخ و شادمانى زايد الوصف 
احساسات  ابراز  با  كوچه  كوچه  و  جاده  جاده  در 

واقعى. 
و اما آن طرف اين تجليل؛ پشت حصار هاى بلند سنگى 
كه كم كم در كنار سد حايل، تبديل به سد عايق صدا 
شديد  تدابير  ميان  در  مي شود،  ملت  و  حكومت  بين 

امنيتى، تجليل سياسى اين روز را نيز شاهد بوديم.
روندى كه سال هاست با عين شيوه بر گزار مى گردد 
مشخصى  پيام هاى  به  معطوف  آن،  برجستگى  تنها  و 

رييس جمهور و حضور شخصيت ها است.
بيانه رييس جمهور در كنار  امسال،  در تجليل سياسى 
رشادت هاى  از  تقدير  همانا  كه  مثبت  نكات  و  پيام ها 
هراس افگنى،  با  مبارزه  موضوع  امنيتى،  نيرو هاى 
قبلى، و تكرار  به مخالفان سياسى  باغى  خطاب كلمه 
و  صلح  قضيه  قبال  در  حكومت  اخير  موضع  مجدد 

وحدت ملى به بهانه مذاكرات صلح امتيازات فراوانى 
نتيجه اى جزو  به پاكستان اعطا كرد. چنين تعاملى  را 
بازيچه اى  افغانستان  شكل گيرى تصويرى كه در آن 
نبود.  ديگر  چيزى  است،  بوده  پاكستان  دست  در 
به  داللى  فرصت  صلح،  مذاكرات  كالن  به صورت 
بازيگرى  ارزش  كم تر  كه  داد  منطقه  در  بازيگرانى 
را داشتند. در عين حال، توافق و مذاكره با طالبان به 
بازتوليد رقابت هاى منطقه اى در افغانستان ميدان داده 
است. رقابت كشورهاى منطقه براى ميزبانى مذاكرات 
جريان هاى  ميان  در  نفوذشان  دادن  نشان  و  صلح 
راديكال از يک سو موجب گسترش رقابت منفى ميان 
آن ها بر سر افغانستان گرديده است و از سوى ديگر، 
اين موضوع موجب گسترش ارتباطات اين كشورها 
با گروه طالبان و گسترش مشروعيت و اهميت سياسى 

اين گروه در سطح منطقه گرديد. 

زندگى  بر  نابه سامانى حاكم  و  دغدغه  ميان صد ها  در 
چنان  با  آن هم  استقالل  روز  از  تجليل  كشور،  مردم 
اشتراك  با  تبعيض  نوع  هر  از  بيرون  شعف،  و  شور 
در  شهروندان كشور،  جانب  از  جامعه  مختلف  اقشار 
و  آرزومندى ها  از  نشانى  واليات،  ساير  و  پايتخت 
تا  تبارز آن  تعهدى دارد كه شايد كم تر بسترى براى 

حال مهيا گرديده باشد.

طرح و يا بازى صلح در طول بيش از هفت سال گذشته 
در ادبيات سياسى افغانستان سايه افكنده و نتيجه اى جز 
بروز چنددستگى در ميان صف هاى نيروهاى امنيتى و 
سياستمداران ما نداشته است. طرح مذاكره مستقيم در 
اواخر سال 2008 ، از سوى دولت افغانستان با گروه 
طالبان با ميانجى گرى عربستان سعودى افشا گرديد و 
موجى از عكس العمل ها را در محافل سياسى داخلى 
در  صلح  پديده  برانگيخت.  خارجى  رسانه هاى  و 
ادبيات فرهنگى ما مسلمانان و تعامالت رايج سياست 
نه تنها پديده نادر و ناپسندى نيست، بلكه سفارش هاى 
از  به آن صورت گرفته است.  براى تمسک  فراوانى 
بلكه  نيست،  بحث  مورد  صلح  ماهيت  بحث  اين رو 
پديده  اين  اجرايى  ميكانيزم هاى  و  كاركرد  بيشتر 

همواره مورد پرسش قرار داشته است. 
حكومت در دوره قبل از سال 2008، بيشتر از طريق 
ميكانيزمى،  چنين  در  مى نمود.  اقدام  ميكانيزم جنگ 
روشن  امنيتى  نيروهاى  براى  بيشتر  دشمن  و  دوست 
طالب  زمينه شكل گيرى  واقع طرح مصالحه  در  بود. 
ميكانيزمى  نبود  ساخت.  فراهم  را  بد  طالب  و  خوب 
به  متناسب  اقدام  و  بد  از  طالب خوب  شناخت  براى 
آن، آزادى زندانيان طالب به بهانه جلب طالب خود، 
و  امنيتى  نيروهاى  ميان  بى اعتمادى و شكاف عميقى 
در  مذاكرات صلح  اين رو  از  آورد.  به وجود  سياسى 
شكاف  افزايش  و  چند دستگى  كاركرد  بيشتر  درون 

ميان ارگان هاى امنيتى و سياسى داشته است. 
حكومت  گذشته  ماه  چند  طول  در  ديگر،  سوى  در 

 آزیتا رفعت
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نیروهای امنیتی افغان تا حد مناسبی خوب مقاومت کرده اند و 
حمایت عمومی  از آن ها قابل رویت است، ولی آن ها تلفات سنگینی 
را متحمل شده اند. در همین حال حضور داعش در افغانستان در 

حال افزایش است. هفته گذشته داعش ویدیویی ترسناک منتشر 
کرد که گفته می شد اعدام ده افغان را نشان می دهد که زانو زده 

بودند و مواد انفجاری که در زیر پای شان قرار داده شده بود، 
منفجر می شود. 

تشدیدعملياتطالبانبانزدیکشدن
خروجنيروهایامریکایى

 دای چوبانی
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مرِگ  بخشد،  معنی  رهبری  تغییر  این  که  آنچه 
مال  پیام  است.  صلح  روند  یک  برای  اخیر  امیدهای 
منصور در نخستین بیانیه اش به حیث رهبر رسمی 
 طالبان، ساده بود: »ما باید متحدانه تا زمانی بجنگیم 
که پیروز شویم.« خروج نیروهای بین المللی در ختم 
سال آینده، صلح را هر چه بیشتر دست نیافتنی تر و 

توان و نفوذ طالبان را تقویت می کند. 
نیروهای امنیتی افغان تا حد مناسبی خوب مقاومت 
کرده اند و حمایت عمومی  از آن ها قابل رویت است، 
در  شده اند.  متحمل  را  سنگینی  تلفات  آن ها  ولی 
حال  در  افغانستان  در  داعش  حضور  حال  همین 
افزایش است. هفته گذشته داعش ویدیویی ترسناک 
منتشر کرد که گفته می شد اعدام ده افغان را نشان 
می دهد که زانو زده بودند و مواد انفجاری که در زیر 

پای شان قرار داده شده بود، منفجر می شود. 
اوباما سطح نیروهای  آخرین باری که رییس جمهور 
داد،  قرار  بازبینی  مورد  را  افغانستان  در  امریکایی 
آن ها  تعداد  از  کاستن  به  تصمیم  لحظه  آخرین  در 
گرفت- گویی درخواست پنتاگون برای حفظ حضور 
نظامی  بزرگ ایاالت متحده در افغانستان را برای یک 
مدت طوالنی تر با بی میلی پاسخ می داد »البته، شما 
برای  تنها  ولی  دارید،  نگه  سرباز  تعدادی  می توانید 
یک سال دیگر.« این امر نشان دهنده دودلی ایاالت 

متحده است نه تعهد.
ایاالت متحده  تا  است  برای آن  فعلی  زمانی  جدول 

افغانستان  در  نظامی خود  حضور  به  موثری  به شکل 
تا ختم سال ۲0۱۶ به جز از حفظ نیروی محافظتی 
در  دهد.  پایان  سفارتش،  امنیت  جهت  معمولی 
شرایطی که خشونت طالبان، حضور فزاینده داعش و 
بی ثباتی سیاسی در حال افزایش است، این تصمیم 

کم از کم سه پیامد خواهد داشت:
استخبارات  دستگاه  در  حامیان شان  و  طالبان   ·
برای  متقاعدکننده  دلیل  یک  پاکستان،  ارتش  و 
غیرنظامی  رهبران  معدود  تا  می کنند  پیدا  مقاومت 
موفق  را  صلح  گفتگوهای  پاکستان  حکومت  در   که 
می یابند، تخریب کنند و فرصت را از رییس جمهور 
افغانستان اشرف غنی که برای صلح مبارزه می کند، 

بگیرند. 
· خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی، اراضی را به 
طالبان واگذار خواهد کرد؛ به ویژه با توجه به این که 
جمله  از  حیاتی  منابع  فاقد  افغان  امنیتی  نیروهای 

حمایت هوایی هستند. 
به  مختلف  سیاسی  گروه های  اخیر  وفاداری   ·
حکومت افغانستان تضعیف خواهد شد چرا که آن ها 
با  ایتالف هایی  از جمله  ایتالف های جایگزین  دنبال 
قدرت های خارجی برخواهند آمد. این چندپارچگی 
خواهد  تندرو  گروه های  دیگر  و  داعش  رشد  سبب 

شد. 
چه کارهایی نیاز است تا انجام شود؟

بیرون  به  را  قوی تری  پیام های  باید  افغان  رهبران 
وحدت  حکومت  پُست های  روی  مشاجره  بفرستند. 
یک  از  بعد  را  آن  تشکیل  جهانی  جامعه  که  ملی 
تشویق  نامزد،  برای یک  انتخاباتی  پیروزی جنجالی 
بدترین  ما در  نومید ساخته است.  را  ما  کرد، مردم 
حالت آن روند دردناک روانیم ولی حکومت وحدت 
عمده  چالش های  به  تا  است  نبوده  متحد  ملی، 
حکومتداری و اقتصادی توجه کند. جناح های گذشته 

هنوز هم مسلح و بی آرام و قرار در حال رشد اند. 
انتصابات  باید  ثبات  و  اعتماد  ایجاد  برای  حکومت 
والیتی  و  کشوری  سطوح  در  را  اداری  رسمی  و 
تکمیل کند. هم چنین باید در سال نخست، ارزیابی 

صادقانه ای از عملکرد این مقام ها داشته باشد. 
ایاالت متحده و دیگر شرکای بین المللی باید مجموعا 
طالبان  متولی  به حیث  تا  بیاورند  فشار  پاکستان  بر 
متحد  برای  را  اخیرش  تالش های  و  نکرده  عمل 
متوقف  منصور  مال  رهبری  تحت  گروه  این  کردن 
برای  را  یگانه ای  فرصت  شده،  تقسیم  طالبان  کند. 

گفتگوهای صلح فراهم می کند. 
کری،  جان  خارجه  امور  وزیر  و  اوباما  رییس جمهور 
رییس جمهور غنی را تشویق کرده اند تا به پیگیری 
خروج  نزدیکی  اما  دهد.  ادامه  صلح  گفتگوهای 
و  نیرو  از  را  افغانستان  حکومت  امریکایی،  نیروهای 

فشار حیاتی بر علیه طالبان تهی می کند. 
اهداف  اوباما،  نظامی  آقای  تصامیم  تا  است  ضرور 
اولیه یک توافق سیاسی موفق را حمایت کند توافقی 
که دست آوردهای ۱۵ سال گذشته را چنان که در 
قانون اساسی افغانستان و آزادی های ارج نهاده شده 
نظامی  یافته، محفاظت کند. حضور  انعکاس  آن  در 
 سطح پایین ولی درازمدت امریکا، بایسته است. یک 
پیام قوی از تعهد امریکا به اندازه تعداد واقعی خود 

سربازان، مهم است. 
اشاره: آقای نادری، واحد پژوهش و ارزیابی افغانستان، 
را مدیریت می کند  اندیشکده مستقل در کابل  یک 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  عضو  حیث  به  و 

افغانستان کار کرده است.

از مرگبارترین  افغان ها آماده خون ریزی بیشتر پس 
حمالتی می شوند که بسیاری به خاطر دارند از جمله 
حمالت 7 اگست که بیشتر از ۳۵0 تن تلفات را به 
بار آورد که همه غیرنظامی بودند. این بلندترین رقم 
روز  یک  در  متحد  ملل  نمایندگی  که  است  تلفاتی 

ثبت کرده است. 
به  می کنم  صحبت  آن ها  با  که  کسانی  همه  تقریبا 
متاثر شده اند: بچه کاکایم در  این خشونت  از  نحوی 
نزدیک محل انفجار عظیم موتر باربری در کابل که 
کم از کم ۱۵ نفر را کشت و صدها تن را در آن روز 
زخمی  کرد، زندگی می کند. شیشه های خانه اش خرد 

شده و کودکان خوابیده اش را صدمه زده  است.
نمایش  خشونت،  این  که  گمان اند  این  بر  بسیاری 
و  منصور  مال  طالبان،  جدید  رهبر  سوی  از  قدرتی 
تالشی برای سرپوش نهادن بر منازعه داخلی بر سر 
رهبری این گروه است. اما یک چنین حمالت پیچیده 
و هماهنگی نمی توانند به حیث تقویت کننده روابط 
در  حمالت  این  شوند.  زده  کلید  عمومی درخوری، 
افزایش چشمگیر حمالت طالبان  با  عوض همراستا 
جدید  ارقام  بودند.  شده  شروع  قبال  که  هستند 
 78 شده اند،  منتشر  اگست   ۵ در  که  ملل  سازمان 
درصد افزایش را در شش ماه - در مقایسه با همین 
غیرنظامیان  تلفات  لحاظ  از  گذشته  سال  در  دوره 
مثل  پیچیده ای  حمالت  و  انتحاری  اثرحمالت  در 

بمب گذاری های اخیر در کابل نشان می دهد. 

والیات  تمام  در  رخصتی ها  دیگر 
یکسان شد. حاال هر مامور رسما و 
شرعا دو روز در هفته رخصت است. 
البته من پیشنهاد می کنم که دولت 
مامورین را پنج روز در هفته رخصت 
بدهد و فقط دو روز از آن ها بخواهد 

که کار کنند. ولی با این شرایط؛
در  که  بسپارد  تعهد  مامور   .۱
ساعات رسمی  از فیسبوک استفاده 

نمی کند. 
به  رسمی،  ساعات  در  مامور   .۲
به  به زنگ های ضرور و عاجل،  جز 

زنگ های دیگر پاسخ نمی دهد. 
۳. مامور نمی تواند در جریان ساعات 
کاکای  فاتحه  مراسم  رسمی  به 

رییس فالنی برود. 
دفتر  به  مامور دقیق سر ساعت   .۴
می آید و با تمام شدن وقت از دفتر 
بیرون می شود. سودای خانه و عید 
خود را در روزهای رخصتی می خرد. 
از  که  می سپارد  تعهد  مامور   .۵
وقت  تشناب  در  بیشتر  دقیقه  پنج 
نمی گذراند و اگر خیلی وضع خراب 

بود، زود-زود دو بار می رود. 
و  رفته  بغلی  شعبه  در  مامور   .۶
مشکالت  قصه  کامل  ساعت  یک 
خانوادگی را با همکارش نمی کند. 

7. مامور بیشتر از نیم ساعت وقت 
چاشت  غذای  خوردن  صرف  را 

نمی کند. 
و  چای  نوشیدن  هنگام  مامور   .8

خوردن کشمش هم کار می کند. 
۹. مامور در جلسات رسمی قصه های 
سی سال کاری اش را تکرار نمی کند 
و مستقیم سر اصل مطلب می رود. 

۱0. مامور درجریان ساعات رسمی  
سه  برای  حتا  نمی خوابد.  اصال 

ساعت. 
را  شده  ذکر  شرایط  مامورین  اگر 
روز  دو  با  که  کنید  باور  بپذیرند، 
کار در هفته، ما می توانیم تا یکسال 
البته  کنیم.  رقابت  آلمان  با  دیگر 
میدان  برنده  که  است  مشخص 

آلمان است. 

پنجروز
رخصتىشود

دای چوپانی

منبع: وال استریت ژورنال
نوشته: نادرنادری

برگردان: یحیا سرپلی
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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:   

به گزارش 8صبح و به نقل از آژانس فرانس 
پرس، کيم جونگ اون رهبرکوريای  شمالی 
به سربازان مرزی اين کشور دستور آماده باش 
نظامی داده است. اين حرکت به دنبال انفجار 
کشور  دو  ميان  مرزی  منطقه  در  زمينی  مين 
شمالی  کوريای  سيول  گرفته است.  صورت 
می شود  گفته  می داند.  حادثه  اين  عامل  را 
بلند ترين  در  نيز  جنوبی  کوريای  نيرو های 

سطح آماده باش نظامی قرار دارند.
کيم جونگ اون در گذشته نيز دستور مشابه 
حالت  اين کشور   2013 سال  در  بود.  داده 
اعالم  را  جنوبی  با کوريای  وضعيت جنگی 
همواره  کوريا  دو  اخير  سال   65 در  نمود. 
سال  در  اند.  داشته  قرار  جنگ   حالت  در 
1950 الی 1953 جنگ دو کوريا  به اساس 
آتش بس به پايان رسيد اما تا کنون به صورت 
کشور  دو  بين  صلحی  معاهده  هيچ  رسمی 

امضا نشده است.
 اواخر روز پنجشنبه، به رياست کيم جونگ 
مرکزی  کميسيون  در  استظراری  جلسه  اون 
نظامی شمال که يک نهاد قدرت مند است  
برگزار گرديد. در اين جلسه  کوريای شمالی 
به کوريای جنوبی اولتيماتوم 48 ساعته داده 
کوريای  عليه  خود  تبليغاتی  وزار  کار  به  تا 

شمالی پايان دهد.
دولتی   KCNA خبرگزاری  گزارش  به 
کوريای شمالی، کيم به نيروی های مرزی اين 
  )KPA( کشور به شمول ارتش خلق کوريا
»غافل  عمليات  برای  که  است  داده  دستور 
دولتی  خبرگزاری  باشند.  آماده  کنند«  گير 
کشور  اين  رهبر  از  نقل  به  شمالی  کوريای 
کمونيستی گفته است: » نيروها بايد به صورت 
باشند«.  آماده  عمليات  و  نبرد  برای  کامل 
رييس ستاد مشترک ارتش کوريای جنوبی 
به صورت مستقيم به اين تحريکات واکنش 
نشان داده و گفته است که به هرگونه حمله به 

کاهش  به دليل  کرد  اعالم  قزاقستان  دولت 
اين  رايج  پول  ارزش  نفت،  جهانی  قيمت 
به حالت شناور در آورده  را  »تنگه«  کشور، 
است تا بتواند از تورم جلوگيری کند. نخست 
وزير اين کشور می گويد که دولت در بازار 
اسعار وارد نخواهد شد تا روند عرضه و تقاضا 

تعيين کننده نرخ ارز باشد.
به دليل  نيز  قزاقستان  همسايه  کشور  روسيه، 
کاهش قيمت نفت، با رکود اقتصادی مواجه 

است.
در  امريکا  دالر  هر  ارزش  پنج شنبه  روز 
قزاقستان به 250 تنگه، يعنی به کمترين ميزان 
در 17 سال گذشته رسيد. تنها دو روز پيش 

ارزش هر دالر برابر با 188 تنگه بود.
جديدی  رکورد  به  نيز  روسيه  روبل  ارزش 

شدت پاسخ داده خواهد داد. يوهو يول استاد 
دانشگاه سيول  مطالعات کوريای شمالی در 
شاهد  بارها  نيز  گذشته  در  »ما  است  گفته 
چنين تهديد هايی بوديم، اما اين به اين معنی 
نييست که اين تهديد ها جدی نيستند نيت«. او 
می گويد » امکان واقعی اين رويای اين است 
به نوعی درگيری مسلحانه بين دو  که منجر 

کشور گرد«.
در سال 2010 کوريای شمالی جزيزه يونگ 
بمباران  را  جنوبی  کوريای  مرز  در  پيونگ 
کرد که در نتيجه آن دو فرد ملکی جان شان 
را از دست دادند. کوريای جنوبی با بمباران 
مواضع کوريای شمالی به اين حمالت پاسخ 
داد. گارد ساحلی کوريای جنوبی گفته است 
که روز جمعه به ناوگان اين کشور در جزاير 
مرزی اين کشور دستور داده شده است که 
نامعلومی  مدت  به  جنوبی  کوريای  بندر  در 

منتظر بمانند.
به گزارش 8صبح عامل تنش کنونی بين دو 
کوريا انفجار مين زمينی در اوايل ماه اگست 
است که بر اثر آن دو سرباز کوريای جنوبی 
حادثه  اين  از  بعد  شدند.  زخمی  شدت  به 
به  دست  قوی  به صورت  جنوبی  کوريای 
دو  زد.  شمالی  کوريايی  برعليه  تبليغات 
کوريا تاريخ پرتنشی دارند. تقسيم کوريا به 
کوريايی شمالی و جنوبی از پيروزی متفقين 
در جنگ جهانی دوم در سال 1945 ميالدی 
بعد از 30 سال سلطه جاپان بر کوريا نشات 
به  کره  آمريکا  و  دخالت شوروی  گرفت.با 
از قسمت  تقسيم گرديد. شوروی  دو بخش 
شمالی کوريا حمايت کرد که در نتيجه آن 
تاسيس  شمالی  کوريای  کمونيست  دولت 
کوريا  جنوبی  از حکومت  در  امريکا  و  شد 
نتيجه کوريای جنوبی  حمايت کرد که  در 
به ميان آمد. با وجود تالش های زياد هنوز دو 

کوريا به هم الحاق نشده اند.

به طوری که هر  ماه گذشته رسيد  در شش 
يورو روز پنج شنبه 75 روبل معامله شد. اين 
برابر  در  ارزش روبل  نمادين  پايين ترين حد 

يورو، پول واحد اروپاست.
از  قزاقستان  و  روسيه  کشور  دو  هر 
توليدکنندگان مهم نفت در منطقه و جهان به 

شمار می روند.

نیروهای مرزی کوریای شمالی 
به حالت آماده باش در آمدند

ACKUسقوط ارزهای قزاقستان و روسیه 
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به گزارش 8صبح و به نقل از راديو بين المللی فرانسه، 
وزير داخله اين کشور، برنارد کزنوو، وهمتای انگليسی 
وی، ترزا می، روز پنج شنبه 29 اسد، موافقت نامه ای را 
به منظور مبارزه با مهاجرت های غير قانونی امضا کردند.

هدف از اين توافق، به اجرا گذاشتن تمهيداتی در جهت 
پناهجويان در شهر کاله در شمال  از تجمع  جلوگيری 
فرانسه است. اغلب مهاجران غير قانونی که قصد اقامت 
در انگلستان را دارند در اين محل اجتماع کرده و تالش 
می کنند با مخفی شدن در موتر های باربری که از طريق 
تونل زير دريای مانش به انگلستان می روند، خود را به 

اين کشور برسانند. 
از تاسيسات  انگلستان، در کاله  وزرای داخله فرانسه و 

امنيتی تونل بازديد کرده و دستوراتی به منظور افزايش 
»ستاد  کردند.  صادر  محل  اين  در  کنترول  و  امنيت 
فرانسه  و  انگلستان  ميان  مشترک«  کنترول  و  مديريت 
امضا شده در شهر کاله مستقر خواهد  توافق  اساس  بر 
اطالعات  مرکز جمع آوری  اين  اساسی  ماموريت  شد. 
با  مبارزه  به منظور  و هماهنگ کردن عمليات در محل 
فعاليت های غير قانونی در دو سوی دريای مانش است.  
ايجاد  با  مانش،  دريای  زير  تونل  تونل«،  »يورو  حوزه 
که  تجسس  گروه های  تشکيل  و  کنترول«  »اطاق  يک 
امنيت  از  کرد،  خواهند  عمل  شبانه روزی  به صورت 
عمده  هزينه  هر چند  شد.  خواهد  بر خوردار  بيشتری 
عهده  بر  منظور  اين  به  الزم  انسانی  منابع  و  تاسيسات 

آينده 10  انگلستان در دو سال  اما  بود،  فرانسه خواهد 
ميليون يورو به اين طرح کمک خواهد کرد.

اراده  بر  هم چنين  کازنو،  برنارد  فرانسه،  داخله  وزير 
و  پناهجويان  انتقال  شبکه های  با  مبارزه  در  کشور  اين 
مهاجرين غير قانونی به اين محل تاکيد کرد و گفت که 
تدابير ويژه ای در جهت پيگيری قضايی آنان نيز به اجرا 

گذاشته خواهد شد.

زه با مهاجرت های غیر قانونی ول مشترک« توسط فرانسه و انگلستان برای مبار کنتر ایجاد »ستاد مدیریت و 
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سفارت بریتانیا در تهران  
گشایی می شود باز

به گزارش 8صبح قرار است فيلد هامون وزير خارجه بريتانيا 
بعد از سفر روز يک شنبه 23 ماه اگست، سفارت اين کشور 
در تهران را بعد از 4  سال بازگشايی کند. سفارت بريتانيا 
در تهران در سال 2011 ميالدی بعد از تظاهرات و هجوم 

مظاهره چيان به اين سفارت مسدود گرديد.
نيز  بريتانيا  در  ايران  سفارت  گاردين،  روزنامه  نوشته  به 
 14 اتومی  توافق  از  بعد  شد.  خواهد  بازگشايی  دوباره 
جوالی بين ايران و گروه 5+1 تعداد زيادی از کشور های 
آمدند.  بر  تهران  با  شان  روابط  بهبود  تالش  در  اروپايی 
نموده  سفر  تهران  به  اروپايی  مختلف  هيات های  کنون  تا 
ايتاليا،  به سفر وزرای خارجه  از آن جمله می توان  اند که 
فرانسه و معاون صدر اعظم آلمان اشاره  کرد. سفر هاموند 
وزير خارجه بريتانيا به ايران نخستين سفر يک وزير خارجه 
بريتانيا بعد از 14 سال به اين کشور می  باشد. سفارت بريتانيا 
در سال 1240 شمسی در يکی از امکان ديپلوماتيک تهران 

اساس گذاری گرديده است.

عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
info@turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 
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