
پاکستان فشار جدی 
حس نکرده است

بود  گفته  پپش  چندی  امریکا  رییس جمهور 
اسالم آباد  تا  می کند  صحبت  نوازشریف  با  که 
زمینه را برای برگشت مجدد طالبان به پای میز 
کند. پیش از نوازشریف جنرال  کره، فراهم  مذا
واشنگتن  به  آی اس آی  رییس  اختر،  رضوان 
او  با  امریکایی  مقام های  شاید  بود.  کرده  سفر 
تا کنون  کستان  پا اما  باشند.  کرده  صحبت  هم 
نکرده  احساس  شانه هایش  روی  جدی  فشار 
که دنیا برنامه ای  کستان تصور می کند  است. پا
میز  پای  به  طالبان  کشاندن  برای  مشخص 
که نهاد های  کره ندارد. به همین دلیل است  مذا
خشونت  از  قاطعیت  به  کستان  پا در  گون  گونا
می کنند.  حمایت  افغانستان  در  طالبانی 
که  می کنند  فکر  کستان  پا در  طالبان  حامیان 
گر روزی جهان راهبرد جدی و جدول زمانی  ا
مشخص برای پایان جنگ افغانستان از طریق 
کرد، بیشترین امتیاز را  گفتگوهای سیاسی طرح 

به طالبان بگیرند.
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ماموریت امریکا در افغانستان:
ک بستن زخم خونین و بوینا

رقابت های سیاسی را در فاریاب
پایان دهید!

5
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کندز آیا هرات به سرنوشت 
دچار خواهد شد؟

5 در صفحه 4

کنش به اظهارات نواز شریف: در وا

تروریستان را هدف قرار دهید

ی  معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهور
وند صلح  ی در ر ود: »همکار هم چنین افز

افغانستان هدف قراردادن و اقدام 
وریستی ای که  وه های تر کردن علیه گر
با ما صلح نمی کنند و می خواهند مردم 

ما را هدف قرار بدهند، اقدام علیه این 
ی است.« وه ها خودش همکار گر
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زنگ اول


دیروز اسنادی در رسانه ها منتشر شد که بر مبنای آن 
یک  کشور  پیشین  رییس جمهور  برای  ارگ  است  قرار 
دفتر با تشکیالت عریض و طویل بسازد. در این اسناد 
آمده است که قرار است 45 بست از اجیر تا فوق رتبه، 
ایجاد  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  دفتر  برای 
نظر گرفته  بودجه ای هم در  ارگ  این منظور  به  شود. 
است و قرار است آن را از تصویب پارلمان نیز بگذراند. 
ایجاد این تشکیل و تصویب بودجه برای آن، مصداق 
روشن ضیاع منابع است. چرا باید برای رییس جمهور 
با این طول و عرض ساخته  بازنشسته کشور دفتری 
جمهور  رییسان  برای  جهان،  کشور  کدام  در  شود؟ 

بازنشسته از خزانه ملی دفتر و تشکیالت می سازند؟
برای بسیاری از کارهای مهم و اساسی در این کشور، 
بودجه وجود ندارد. وقتی از مقام های حکومتی پرسیده 
می شود که چرا در فالن مکتب بستی برای جذب معلمان 
جدید ایجاد نمی شود، می گویند که اداره امور و وزارت 
منظور  بودجه  کمبود  به دلیل  را  جدید  تشکیالت  مالیه 
نمی کنند. اما برای ایجاد دفتر به رییس جمهور پیشین، 
هم تشکیالت می سازند و هم قرار است بودجه تصویب 
با  مبارزه  لزوم  از  که  اشرف غنی  محمد  داکتر  کنند. 
فساد می گوید و از رییس یک بلدیه هم امتحان می گیرد، 
لطف کند بگوید که چرا باید برای رییس جمهور پیشین 
دفتری با تشکیالت عریض و طویل، آن هم از بودجه 

ملی ساخته شود. 
مگر همه کارها به سامان است و صرف رییس جمهور 
تنخواه  پیشین  رییس جمهور  ندارد؟  دفتر  پیشین 
نهاد های  دارد،  خانه  می کند،  دریافت  بازنشستگی 
قول  به  و  می کنند  حفاظت  خانواده اش  و  او  از  امنیتی 
به دفتر  نیازی  خودش محتاج نیست. حامد کرزی چه 
آیا سران حکومت  دارد؟  و تشکیالت عریض و طویل 
باج  پیشین  رییس جمهور  به  می خواهند  ملی  وحدت 
از رسانه های غربی نوشته  بدهند؟ چندی پیش برخی 
وحدت  حکومت  تخریب  پی  در  کرزی  حامد  که  بودند 
ملی است. آیا سران حکومت می خواهند جلو تخریب های 
نظر  مد  باج دهی  اگر  بگیرند؟  را  کرزی  حامد  احتمالی 
مقام های حکومتی نیست، ایجاد تشکیالت و دفتر برای 

رییس جمهور اسبق، چه منطقی دارد؟
قانون  خالف  کاری  پیشین  رییس جمهور  اگر  تازه 
مورد  باید  نیست،  دادن  باج  به  نیازی  می دهد،  انجام 
مواخذه قرار بگیرد. اگر هیچ موضوعی در میان نیست 
حق  در  می خواهند  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  و 
رییس جمهور پیشین لطف کنند، بدانند که قانون را زیر 
پا می کنند و منابع کشور را ضایع. در متن کدام قانون 
آمده است که برای رییس جمهور پیشین باید تشکیالت 
عریض و طویل از بودجه حکومت ساخته شود؟ شاید 
سه سال بعد ما یک رییس جمهور بازنشسته دیگر هم 
عریض  تشکیالت  هم  او  برای  باید  آیا  باشیم،  داشته 
بازنشسته  اجرایی  رییس  برای  آیا  بسازیم؟  طویل  و 
که  نمی پذیرد  منطقی  هیچ  تشکیالت ساخت؟   باید  هم 
برای  ایجاد تشیکالت  بودجه مملکت صرف  از  بخشی 

بازنشسته ها شود.
گفت  تلویزیونی  یک مصاحبه  در  پیشین  رییس جمهور 
که بازرگان کشور، به او کمک مالی می کنند. اگر ایشان 
بهتر  دارند،  عالقه  طویل  و  عریض  تشکیالت  ایجاد  به 
آن  نیاز  مورد  پول  تا  بخواهند  تاجران  همان  از  است 
از  که  ملی  بر خرانه  این  از  بیشتر  تا  بپردازند،  نیز  را 
بودجه  نیاید.  فشار  می شود  تامین  بیرونی  کمک های 
آن  به  که  برسد  مصرف  به  جایی  در  باید  مملکت 
این طرح مزخرف  بر  اگر حکومت هم چنان  نیاز است. 
استدالل کند، نمایندگان پارلمان باید با آن مخالفت کنند 
ضایع  این  از  بیشتر  کشور  پولی  منابع  که  نگذارند  و 
شود. نمایندگانی که قبال با جناب آقای کرزی، دوست 
منافع  و  قانون  باید حاکمیت  بودند و حاال هم هستند، 
عموم مردم افغانستان را بر دوستی و رفاقت شخصی 
ترجیح بدهند. حامد کرزی باید از خیر ایجاد تشکیالت 

وسیع برای دفترش بگذرد.

به رییس جمهور پیشین لطف می کنید 
یا باج می دهید؟

2 دوشنبه 4عقرب 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2240

جمهور  رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
کشور و شورای امنیت ملی تصمیم گرفته اند 
محلی  پولیس  فرماندهان  این  از  پس  که 
برحال  منسوبان  میان  از  و  مسلکی  اشخاص 

وزارت امور داخله انتخاب شوند.
دفتر  سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
ریاست جمهوری با اعالم این تصمیم رییس 
که  می گوید  ملی،  امنیت  شورای  و  جمهور 
نیز  محلی  پولیس  ماموران  با  دولت  قرارداد 
این  ختم  از  پس  و  بود  خواهد  ماهه  شش 
نیروهای  جذب  پولیس  ماموران  قرارداد، 
امنیتی خواهند شد و یا هم به زندگی عادی 
روز  هاشمی  آقای  می شوند.  برگشتانده 
گفت:  خبری  کنفرانس  یک  در  یکشنبه 
»رییس جمهور افغانستان و شورای امنیت ملی 
تصمیم گرفته اند که فرماندهان پولیس محلی 
افراد نه بلکه منسوبین و فرماندهان باتجربه و 
برحال وزارت داخله افغانستان باشند. موضوع 
دیگر این است قراردادی که با پولیس محلی 
از  بعد  و  است  ماهه  شش  می گیرد  صورت 
شش ماه تصمیم گرفته می شود که آیا پولیس 
به وزارت داخله برود، پولیس رسمی  محلی 
شود و یا به وزارت دفاع برود ویا هم حالت 
عادی  زندگی  به  که  است  این  هم  سومی 

برگشتانده و سالحش گرفته شود.«
نیروهای  جمله  از  محلی  پولیس  ماموران 
به شمار می روند که تحت نظر  دفاع خودی 
نیروها  این  دارند.  قرار  داخله  امور  وزارت 
اکثرا در مناطق ناامن از میان مردم با پیشنهاد 
جذب  قومی  متنفذین  و  محلی  مقام های 
می شوند. ساحه فعالیت پولیس محلی محدود 
است و این نیروها تنها در ساحاتی که ایجاد 

شده اند فعالیت می توانند.

اعالم  خارجه  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
به  که  انتخاباتی  در  افغانستان  دولت  که  کرده 
شورای  جدید  عضو  هجده  برگزیدن  منظور 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تاریخ 
29 میزان برگزار شده بود، عضویت این شورا 

را کسب کرده است.
امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی  احمدشکیب 
خارجه، با اعالم این خبر گفت که افغانستان تا 
سال 2018 میالدی عضویت شورای اقتصادی و 
داشت.  را خواهد  متحد  ملل  اجتماعی سازمان 
آقای مستغنی که روز گذشته در یک کنفرانس 
نتیجه  »در  افزود:  می کرد،  صحبت  خبری 
و  جغرافیایی  تقسیمات  براساس  که  رای گیری 
صورت  آرا  ثلث  دو  اکثریت  درنظرداشت  با 
در  رای دهنده   188 که  جریان  در  و  گرفت 
اسالمی  جمهوری  داشتند،  حضور  جلسه 
عراق  کنار  در  رای   179 دریافت  با  افغانستان 
به کسب  موفق  آسیاپسفیک  گروه  از  ویتنام  و 

عضویت این شورا گردید.«
که  می گوید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
و  اقتصادی  شورای  در  افغانستان  عضویت 
اجتماعی سازمان ملل متحد برای دولت اهمیت 
زیاد دارد. او گفت که افغانستان با عضویت در 
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 
برای  مناسب  تربیون  عنوان  به  آن  از  می تواند 
استفاده  ملل  سازمان  در  خواست هایش  تحقق 

کند.
ملل  سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای 
اصلی  و  شش گانه  نهادهای  جمله  از  متحد 
هماهنگی،  مسوولیت  که  است  سازمان  این 
بازنگری پالیسی ها، ارایه سفارشات روی مسایل 
تطبیق  و  محیط زیستی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
مهم  کنفرانس های  در  که  انکشافی  اهداف 
همچنین  و  می شود  توافق  آن  روی  بین المللی 
نقش هماهنگی تمام سیستم سازمان ملل متحد 

را به عهده دارد.

فرماندهان پولیس محلی 
منسوبان برحال وزارت 

داخله خواهند بود

افغانستان عضو شورای 
اقتصادی و اجتماعی 

سازمان ملل شد

کشته شدن نزدیک به دوصد شورشی و نوزده سرباز اردوی ملی
 در عملیات های نظامی

کمک به 21 هزار خانواده بی جاشده کندز توسط دولت

نقشه ساحات میراث فرهنگی کشور ترسیم می شود

اعالم  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
نیروهای اردوی ملی کشور، 197 تن 
از شورشیان مسلح مخالف دولت در 
جریان یک شبانه روز گذشته به قتل 

رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
مربوطات  در  که  عملیات ها  این 
ننگرهار،  اچین والیت  ولسوالی های 
واندر  گیرو  کابل،  والیت  سروبی 
شیندند  و  انجیل  غزنی،  والیت 
پشت رود  و  بکواه  هرات،  والیت 
والیت  باالمرغاب  فراه،  والیت 
وردوج  کندز،  شهر  بادغیس، حومه 
والیت  قیصار  بدخشان،  والیت 
جوزجان،  والیت  قرقین  فاریاب، 
موسی  خانشین،  کجکی،  سنگین، 
و  لشکرگاه  شهر  اطراف  قلعه، 
راه اندازی  هلمند  والیت  نادعلی 
کشته  برعالوه  آن  در  بود،  شده 

افغانستان  دولت  کابل:  8صبح، 
در نظر دارد که به 21 هزار خانواده 

بی جاشده جنگ کندز کمک کند.
سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
دفتر ریاست جمهوری، با اعالم این 
خبر در یک کنفرانس خبری گفت 
موادغذایی  شامل  کمک ها  این  که 
آقای  بود.  خواهد  غیرغذایی  و 
هاشمی در کنفرانس خبری دیروزی 
این  به  ما  »امیدواری  گفت:  خود 
بتوانیم  آینده  هفته  از  سر  که  است 
در  خانواده  هزار  یک  و  بیست  به 
داخل والیت کندز کمک کنیم. این 
شامل  غیرغذایی  و  غذایی  کمک ها 

نیازمندی های ابتدایی می باشد.«

ایاالت  سفارت  کابل:  8صبح، 
اعالم  کابل،  در  امریکا  متحده 
یک  ایجاد  با  است  قرار  که  کرده 
آن  در  که  ساحاتی  معلوماتی  مرکز 
وجود  افغانستان  فرهنگی  میراث  
منظور  به  و  شده  نقشه برداری  دارند 

حفاظت از آن ترسیم  شود.
می گوید  اعالمیه ای  در  سفارت  این 
مرکز  این  ایجاد  پروژه  که 
ساحات  از  نقشه برداری  و  معلوماتی 

شورشی  هفتاد  شورشی،   197 شدن 
شانزده  همچنین  و  زخمی  دیگر 
وزارت  این  شده اند.  بازداشت  تن 
میان کشته شدگان  در  می افزاید که 
یکی از فرماندهان طالبان بنام عمر نیز 

شامل است.
جریان  در  که  افزوده  دفاع  وزارت 
و  سالح  مقداری  علمیات ها  این 
اردوی  نیروهای  بدست  نیز  مهمات 
ملی افتاده و همچنین ده ها حلقه ماین 

ریاست  دفتر  سخنگوی  معاون 
براساس  که  گفت  جمهوری 
کندز  جنگ  در  دولت،  تخمین های 
بیست و یک هزار و پنج صد خانواده 
دو  شان  بیشتر  که  بودند  بی جاشده  
برگشته اند.  خود  خانه های  به  باره 
بیشتر  که  گفت  هاشمی  سیدظفر 
خانواده های بی جاشده به والیت های 
بلخ و بدخشان رفته بودند و تمام شان 
برگشته اند.  خود  خانه های  به  دوباره 
او گفت که شماری از این خانواده ها 
خود  اصلی  محل  به  تاکنون  که 
برخواهند  تا هفته آینده  برنگشته   اند، 

گشت.
سفر  از  هم چنین  هاشمی  سیدظفر 

توسط  افغانستان  فرهنگی  میراث 
دانشگاه  شناسی  شرق  انستیتوت های 
شیکاگو و باستان شناسی افغانستان به 
کمک مالی ایاالت متحده راه اندازی 
متحده  ایاالت  سفارت  است.  شده 
امریکا در اعالمیه خود می گوید قرار 
است با ایجاد یک مرکز معلوماتی از 
میراث های  آن  در  تمام ساحاتی که 
از  دارند  وجود  افغانستان  فرهنگی 
طریق ستالیت نقشه برداری و ترسیم 

شده  خنثا  و  کشف  مختلف النوع 
است.

وزارت دفاع در عین حال از شهادت 
نوزده تن از سربازان اردوی ملی نیز 
خبر داده است. این وزارت می گوید 
انداخت  نتیجه  در  سربازان  این  که 
و  شورشیان  توسط  سنگین  سالح 
انفجار ماین های کنار جاده در مناطق 
مختلف کشور به شهادت رسیده اند.

ملل  سازمان  از  متشکل  هیاتی  یک 
والیت  به  امدادی  نهادهای  و  متحد 
این  که  می گوید  داده  خبر  کندز 
شده  کندز  عازم  یکشنبه  روز  هیات 
این  که  گفت  هاشمی  آقای  است. 
نیازمندی  از  سریع  بررسی  هیات 

شهروندان کندز انجام خواهند داد.
میزان  ششم  تاریخ  به  کندز  شهر 
تروریستی  گروه  جنگجویان  بدست 
سه  کنترول  با  کرد.  سقوط  طالبان 
هزاران  شهر،  این   بر  طالبان  روز 
ترک  را  خود  خانه های  خانواده  
کرده به والیات هم جوار از جمله در 

کابل پناه آوردند.

است:   آمده  اعالمیه  این  در  شود. 
«این مرکز معلوماتی در آسیای میانه 
و شرق میانه در نوع خود اولین مرکز 
را  افغانستان  حکومت  و  بود  خواهد 
تمام  نقشه  تا  ساخت  خواهد  قادر 
در سرتاسر  فرهنگی  میراث  ساحات 
کشور را ترسیم نماید، وضعیت فعلی 
مستند  را  فرهنگی  میراث  ساحات 
را  ساحات  این  غارت  کند،  سازی 
حیث  به  و  دهد  قرار  نظارت  تحت 
گنجانیدن  برای  پالنگذاری  وسیله 
میراث فرهنگی در استخراج معادن و 
سایر پروژه های انکشافی و اقتصادی 

از آن استفاده به عمل آورد.«
می گوید  متحده  ایاالت  سفارت 
معلوماتی  مرکز  ایجاد  پروژه  که 
میراث  ساحات  از  نقشه برداری  و 
شش  کمک  با  افغانستان  فرهنگی 
تمویل  امریکا  دالری  میلیون  نیم  و 

می شود.

ACKU
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کنش به اظهارات نواز شریف: در وا

تروریستان را هدف قرار دهید

نادرست، بسیار نادرست

مقام های  آمادگی  اعالم  به دنبال  کابل:  8صبح، 
آغاز  برای  زمینه سازی  مبنی  بر  کستان  پا دولت 
و  افغانستان  دولت  میان  صلح  گفتگوهای  دوباره 
دفتر  طالبان،  از جمله  دولت  مسلح مخالف  گروه های 
کستان  پا دولت  که  کمکی  می گوید  ریاست جمهوری 
هدف  می تواند،  افغانستان  در  صلح  تامین  برای 
کشور  آن  ک  خا در  تروریستان  پناهگاه های  قراردادن 

است.
کردند  اعالم  کستان  پا دولت  ارشد  مقام های  اخیرا 
کرات  مذا دوباره  آغاز  برای  است  آماده  کشور  این  که 
کید  کند. این مقام ها در عین  حال تا صلح زمینه سازی 
کره  که آنان نمی توانند همزمان هم با طالبان مذا کرده اند 

کنند و هم آنان را به قتل برسانند.
دولت  می گوید  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر  اما 
افغانستان  در  صلح  تامین  برای  کمکی  که  کستان  پا
را  تروریستان  پناهگاه های  که  این است  کرده می تواند 

کشور مورد هدف قرار دهد. ک این  در خا
ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون  هاشمی،  سیدظفر 
یک  در  عقرب،  سوم  یک شنبه،  روز  افغانستان، 
تا  رسیده  آن  زمان  کنون  ا که  گفت  خبری  کنفرانس 
در  صلح  روند  به  کمک  به منظور  کستان  پا دولت 
شبکه  شمول  به  تروریستی  شبکه های  افغانستان، 

خشونت  بدهد  نشان  که  همه جانبه  بررسی  کنون  تا
در  نیز  و  روزمره  و  شفاهی  ادبیات  در  میزان  چه  تا 
الگوهای رفتاری ما وجود دارد، از سوی هیچ فرد و یا 
که معلوم  نهادی صورت نگرفته است. اجماال چیزی 
جامعه ی  در  خشن  روحیه ی  که  است  این  است، 
است.  استقبال  مورد  بسیار  و  مسلط  روحیه ی  ما، 
قرار  کاری  هیچ  ظاهرا  روحیه،  این  دادن  تغییر  برای 
به  منازعه  حال  در  ما  این که  بگیرد.  صورت  نیست 
سر می  بریم، این که سالیان دراز در این وادی جنگ 
بذر  داخلی  جنگ های  این که  است،  داشته  جریان 
کاشته  خشونت را بیشتر از هر زمان دیگر در میان مردم 
جنگ هاست  همین  جریان  در  آن،  بر  افزون  و  است 
می بیند؛  را  آسیب  بیشترین  فرهنگ  و  ادب  پیکر  که 
که  نیست  معنا  بدان  این  اما  است.  درک  قابل  همه 
کردن  کاری انجام ندهد. جایگزین  کسی نیاید و هیچ 
کاری  خشن  روحیه  با  منعطف،  و  تساهل  روحیه ی 
کار  گر اراده ای برای این  است شدنی، هرچند دشوار؛ ا

وجود داشته باشد.
ترویج  نمونه های  برجسته ترین  از  یکی  مثل  باب  از 
که می تواند در جای خودش خیلی خطرساز  خشونت 
ار  همه روزه  که  است  تجارتی  پیام های  باشد،  هم 
خورد  به  شنیداری  و  دیداری  رسانه های  دریچه ی 
که پای انرژی های  مردم داده می شود. به ویژه زمانی 
یک  که  می بینی  باری  باشد.  میان  در  قدرت بخش 
و  است  گرفته  قرار  بزرگی  جمعیت  برابر  در  »قهرمان« 

آقای  دهد.  قرار  هدف  مورد  خود  ک  خا در  را  حقانی 
و  است  رسیده  عمل  زمان  کنون  »ا گفت:  هاشمی 
علیه  اقداماتی  قسم  چه  که  ببینیم  عمال  می خواهیم 
کستان صورت می گیرد.  گروه های تروریستی در داخل پا
تروریستی ای  گروه های  علیه  که  اقداماتی  قسم  همان 
قرار  هدف  را  کشور  این  مردم  کستان  پا داخل  در  که 

دوطرف  میان  مبارزه ای  چنان  زدن،  هم  به  چشم  تا 
جا  بر  که  چیزی  آن،  یک  در  که  است  گرفته  شکل 
آدم هاست  ک و خون خفته ی  به خا می ماند، نعش 
به  چشمت  باری  شده اند!  پرت  طرف  هر  به  که 
مضاعف  اشتهای  با  که  می خورد  »قهرمان«  همان 
بطری نوشیدنی انرژی  زا را سر می کشد و سپس دوباره 
می دارد...  روا  خشونت  باز  و  می دارد  روا  خشونت 
گویی این بطری نوشیدنی »انرژی  زا« نبوده است،  تو 

که  »خشونت زا« بوده است! این نمونه از خشونت ها 
تصویری  رسانه های  طریق  از  بارها  و  بارها  همه روزه 
نشر می شوند، ذهنیت خشونت گرایی را بیش از پیش 

میان مردم اشاعه می دهند. 
جنگ هایی  در  نزاع  محور  باشید،  کرده  مشاهد  گر  ا
صورت  خشونت زا  بطری های  نوشیدن  از  پس  که 
را  آن  مصداق  گر  ا »دختران«اند.  غالبا  می گیرند، 
کنیم،  مشاهده  روزانه  عادی  رفتارهای  در  بخواهیم 

زیاد  دانشگاه ها،  در  حتا  و  پارک ها  و  جاده ها  در 
بر سر  »قهرمان« قدرتمند  که یک  افتاده است  اتفاق 
جمع  یک  با  دختری  خود پندارانه«ی  »تصاحب 
کرده  کاری را  کرده است و مقلدانه همان  کالن مقابله 

که باری در تلویزیون ها دیده است.  است 
که به شکل های  گر غیرواقع بینانه بودن این تبلیغات  ا
کاالهای تجارتی  مختلف مشخصات غیر واقع بینانه از 
بیهودگی  بر  بایستی  کنیم،  یاددهانی  را  بر می شمارند 
از  پس  این که  کنیم.  پیدا  حتم  شده،  تبلیغ  کاالی 
و  بخوری  تاب  و  پیچ  انرژی،  بطری  یک  نوشیدن 
گهان محو شوی و  گهان در فضا محو شوی یا نا بعد نا
پس از ثانیه ها، در موقعیت دیگر فرود آیی و باز همان 
که پیشتر از آن یاددهانی شد: خشونت  کاری را بکنی 
روا بداری و باز خشونت روا بداری. این یعنی چه؟ 
نخبگان  کدام  با  مشوره  در  تجارتی  شرکت های  این 
را به سخره می گیرند و در عین حال  چنین خودشان 
کسی  روحیه ی خشن را در میان مردم تزریق می کنند؟ 
کمی  خدا  به  را  شما  که  بفهماند  این ها  به  و  بیاید 

لحاظ داشته باشید! 
ترویج  در  که  نیست  تبلیغاتی  بسته های  این  تنها 
نیز  واقع می شود، صنعت سینما  موثر  روحیه ی خشن 
در ترویج این امر بسیار موثر و نتیجه بخش بوده است. 
که خیلی در افغانستان پر  کشن« سینمایی  »فلم های ا
بیننده است- سینمای افغانستان با فعالیت ناچیزی 
که داشته، تنها در این عرصه بیشتر فعال بوده است- 
اغراق آمیزانه  و  نمی شناسد  مرز  و  حد  خشونت  نیز 
در  و  می شود  تمثیل  خشونت  مختلف  شکل های 

جامعه عمومیت می یابد. 
جای  در  که  بپنداریم  منتفی  کنون  ا را  سینما  بحث 
این جا  که  گفت. چیزی  به تفصیل خواهیم  خودش 
گر روحیه ی تبلیغات را  که: ا کید می کنیم این است  تا
گرفته باشیم،  تلطیف نکنیم، هرچند از جنگ فاصله 
از زندگی ما بیرون  که خشونت  انتظار نداشته باشیم 
نادرست است،  این  ترویج نکنیم.  را  برود. خشونت 

زیاد نادرست است.

کستان دارد،  که حکومت پا می دهند و طرح مشخصی 
گروه های تروریستی  ما خواستار تطبیق یکسان آن باالی 

که ما مردم را هدف قرار می دهند.« هستیم 
معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری هم چنین افزود: 
و  قراردادن  افغانستان هدف  »همکاری در روند صلح 
که با ما صلح  گروه های تروریستی ای  کردن علیه  اقدام 

بدهند،  قرار  هدف  را  ما  مردم  می خواهند  و  نمی کنند 
گروه ها خودش همکاری است.« اقدام علیه این 

افغانستان  دولت  که  گفت  هم چنین  هاشمی  سیدظفر 
کرات صلح شرایط خود را دارد و هرگاه  برای انجام مذا
گروه های مخالف مسلح دولت این شرایط را بپذیرند، 
که پذیرش  کرد. آقای هاشمی افزود  با آنان صلح خواهد 
و  از جنگ  کشیدن  و دست  اساسی  قانون  ارزش های 
گفتگوهای صلح  خشونت از جمله شرایط دولت برای 

است.
این  در  ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  معاون 
که بی ثباتی در افغانستان  کنفرانس هم چنین هشدار داد 
ساخت.  خواهد  بی ثبات  نیز  را  منطقه  کشورهای 
بی ثبات  با  نمی توانند  منطقه  کشورهای  که  گفت  او 

کنند. ساختن افغانستان ثبات خود را تامین 
نیز  سنا  مجلس  اعضای  از  برخی  همین حال،  در 
دولت  که  ندارد  انتظار  افغانستان  دولت  که  می گویند 
و علیه  کرده  کمک  کشور  تامین صلح در  به  کستان  پا
کند.  اقدام جدی  ک خود  تروریستی در خا گروه های 
به  کستان  پا دولت  که  می گویند  مجلس  این  اعضای 

جای مبارزه علیه طالبان، از آنان حمایت می کند.
جلسه  در  سنا،  مجلس  رییس  مسلمیار،  هادی  فضل 
گفت: »ملت افغانستان هیچ گاهی  دیروزی این مجلس 
کشته   کستان نخواسته تا طالبان را بکشند و نه هم  از پا
را تمویل می کند. در مدت سیزده  است، بلکه طالبان 
و شوراهای طالبان  کز  مرا تمویل  مدیریت  گذشته  سال 
کستان بوده و ملت افغانستان را توسط این  به دست پا

کز از بین می برد.« مرا
دولت  هیات  میان  رسمی  گفتگوهای  دور  نخستین 
سرطان  ماه  در  طالبان  گروه  نمایندگان  و  افغانستان 
کستان در نزدیکی اسالم آباد  کمک دولت پا امسال با 
کستان و یا چین  گفتگوها در پا انجام شد. قرار بود این 
رهبر  مالعمر  مرگ  خبر  شدن  اعالم  با  اما  یابد  ادامه 
متوقف  صلح  گفتگوهای  روند  طالبان،  گروه  پیشین 

شد.

ACKU سیدجعفر راستین
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ماموریت امریکا در افغانستان:

ک بستن زخم خونین و بوینا

کامی  نا به خاطر  متحده  ایاالت  توقع می رفت،  که  همان طور 
و  افغانستان  در  شورشی  تروریستی-  گروه های  با  مبارزه  روند 
از  کشور،  گسترش خطر داعش در شرق  و هم چنان  کستان،  پا
شد.  منصرف  افغانستان  از  خود  نیروهای  کامل  خروج  برنامه 
که سرانجام  نبردی باقی مانده  امریکا فعال در  ترتیب،  به این 

آن روشن نیست. 
که  باور دارند  کرزی  افغانستان سیاستمدارانی چون حامد  در 
حضور طالبان بهانه ای برای حضور امریکا در افغانستان است. 
که ایاالت متحده برای توجیه حضور  یعنی، آن ها فکر می کنند 
نیروهای  سایر  برای  بلکه  طالبان  برای  تنها  نه  منطقه  در  خود 

افراطی نیز زمینه فراهم ساخته است. 
رشد  و  ظهور  مورد  در  تیوری  جذاب ترین  که  نیست  بی دلیل 
غربی  پنهانی  توطیه  یک  گرفتن  فرض  داعش،  حیرت آور 
گویا مادر تمام توطیه های  که  )به خصوص اسراییلی و انگلیسی 
مطالعات  اما  است.  منطقه  در  امروز اند(  جهان  در  شیطانی 
گروه های تروریستی ای  که دلیل حضور  مختلف نشان می دهد 
کنار حمایت های آشکار بازیگران منطقه ای،  چون طالبان، در 
که قادر به مبارزه با  کام و بی کفایتی اند  موجودیت دولت های نا
گروه ها نبوده، مردم به دالیل عقیدتی، اقتصادی، سیاسی  این 
در  و  پیوسته  گروه ها  این  به  موثر  دولت  یک  خالی  در  و... 

نتیجه وضعیت جاری به وجود آمده است.
و  کام  نا دولت های  رابطه  روی  زیاد  نمی خواهم  این جا  در 
گروه های تروریستی و دولت ستیز بپردازم اما یک نکته در  ظهور 
که از منظر آن می توانیم چشم انداز  این بحث قویا وجود دارد 
حضور نیروهای محدود ایاالت متحده در افغانستان را تحلیل 
برخی  توطیه  بر  مبتنی  تیوری های  و  تحلیل ها  از  فارغ  کنیم. 
کرزی، این واقعیت را باید بپذیریم  سیاستمدارانی چون حامد 
کامی  دولت ما  که میان حضور ایاالت متحده در افغانستان و نا

در شکست طالبان یک رابطه مستقیم وجود دارد. 
در  صلح  تامین  به دنبال  متحده  ایاالت  که  است  واضح 
افغانستان نیست. یعنی صلح به معنای شکست مطلق طالبان 
کار  این  که  افغانستان  ثبات در  با  ایجاد یک دولت مقتدر  و 
افغانستان  مردم  و  سیاستمداران  دوش  به  چیزی  هر  از  قبل 
کرزی فرض را بر این  است. البته، سیاستمدارانی چون حامد 
که ایاالت متحده باید صلح را در افغانستان تامین  می گذارند 
فشار های  متحده  ایاالت  که  است  آن  مستلزم  کار  این  کند. 
کرده  کستان اعمال  شدید اقتصادی و مالی و نظامی  را باالی پا
که طالبان را به  کند  کستانی را وادار  و به زور تفنگ جنراالن پا

کره بنشانند.  پشت میز مذا
که  می دانند  بین المللی  قوانین  و  نظام  با  آشنا  سیاستمداران 
دولت های  عصر  در  ما  و  نیست  بیش  افسانه ای  فرضیه  این 
مستقل با منافع متفاوت نمی توانیم همانند دوران استعمار توقع 
که یک دولت مستقل یک دولت مستقل دیگر  داشته باشیم 
کند. به هر حال وقتی  را از موضع زور وادار به پذیرش چیزی 
ایاالت متحده رییس جمهور تحت حمایت خود در افغانستان 
کستان را وادار به  کشوری مانند پا کرده نتوانست، چطور  را مهار 

کرده می تواند؟ پذیرش خواسته خود 
راه حل ممتنع

رابطه  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  تمدید 

و  داعش  دارد.  خاورمیانه  ک  خطرنا تحوالت  با  مستقیم 
قادر  که  داده اند  نشان  عمل  در  دیگر  تروریستی  گروه های 
کشیدن اقتدار دولت های ضعیفی چون سوریه و  به چالش 
در  داخلی  درگیری  و  خال  که  صورتی  در  و  بوده  افغانستان 
گروه های مذکور با مهارت الزم  کشور وجود داشته باشد  یک 
کشور هایی برای خود قلمرو های نفوذ به وجود آورده  در چنین 

می توانند. 
تحوالت  منطقه،  در  داعش  حضور  گسترش  از  فراتر  البته 
تمدید  برای  ایاالت متحده  افغانستان هم در تصمیم  در  اخیر 
حضور نیروهای محدودش نقش تعیین کننده ای داشته است. 
خوبی  به  طالبان  به دست  کندز  موقت  سقوط  متاسفانه، 
را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  مرکزی  حکومت  آسیب پذیری 
که پس از چند  نشان داد. برای دولت افغانستان مهم این بود 
کندز را دو باره به تسخیر خود  روز عملیات در نهایت توانست 
از  بخشی  حال  عین  در  و  سیاسی  ناظران  برای  ولی  آورد.  در 
که امکان سقوط  مردم عادی این نگرانی به وجود آمده است 

شهرها به دست نیروهای شورشی ممکن است. 
که انتظار می رفت حکومت افغانستان از تصمیم  همان طوری 
حکومت  برای  حیاتی  مساله  کرد.  استقبال  متحده  ایاالت 
اردوی  به  کشور  این  مالی  کمک های  ادامه  افغانستان 
بودجه  آن  قطع  صورت  در  که  کمک هایی  است؛  افغانستان 
فرو  هم  از  زودی  به  و  نبوده  آن  تامین  به  قادر  افغانستان  ملی 
چه  تا  افغانستان  حکومت  که  است  این  سوال  اما  می پاشد. 

کمک از ایاالت متحده را دارد. زمانی انتظار 
کامال  افغانستان  حکومت  بی برنامگی  که  است  این  واقعیت 
حاضر  حال  در  که  است  خوشحال  همین  برای  و  بوده  هویدا 
کشور قدرتمندی چون ایاالت متحده حاضر به حمایت از آن 
فروپاشی  خطر  که  کرده اند  فراموش  ما  دولتمداران  اما  است. 
تکاپوی  به  را  واشنگتن  افغانستان،  شدن  سوریه ای  و  دولت 
که  است  الزم  این رو  از  و  است،  کرده  ما  حکومت  به  کمک 
منزله  به  را  خود  ک  خا در  خارجی  نیروهای  حضور  تداوم 
کالنی را  گام های  کرده و  کشور تلقی  ناتوانی بنیادینش در اداره 

برای تقویت خود بردارد.
حکومت  دستکم  می تواند؟  کرده  تغییر  وضعیت  این  آیا  اما 
برامده  کاری  چنین  عهده  از  که  داده  نشان  ملی  وحدت 
برنامه های  و  استراتژی ها  نبود  و  داخلی  اختالفات  نمی تواند. 
که  شد  خواهد  آن  از  مانع  دولت  نهاد های  بنیادین  اصالح 
مشکالت  میان مدت  و  کوتاه مدت  در  افغانستان  حکومت 
کند. آقای غنی با این  امنیتی و اقتصادی و سیاسی خود را حل 
کالنی برای  که سخن پرداز دست ودل بازی است و وعده های 
کشور می دهد اما در عمل او حتا قادر به تکمیل  اصالحات در 
را  بدبینی ها  کندز  سقوط  به ویژه  است.  نشده  نیز  کابینه اش 
نسبت به توانایی های مدیریتی و ساختاری حکومتش افزایش 

بخشیده است. 
که او در حالی از اصالحات و حکومتداری خوب  همین بس 
کارآمد  نا و  فاسد  و مدیران  که هنوز هم چهره ها  حرف می زند 
امنیت  تامین  برای  و  دارد  وجود  اطرافش  در  کرزی  حکومت 
وابسته  محلی  جنگ ساالران  و  قوماندانان  به  کشور  مناطق 

است.

پاکستان فشار جدی 
حس نکرده است

 سلیم آزاد

که راه حل سیاسی برای جنگ  برای تحقق آنچه 
مدون  راهبرد  به  نیاز  می شود،  خوانده  افغانستان 
با  مدون  و  مشخص  راهبرد  یک  باید  است. 
زمان بندی روشن از سوی ایاالت متحده و سازمان 
ملل متحد تدوین شود. پس از تدوین این راهبرد 
عملیاتی  برای  تا  شود  خواسته  کستان  پا از  باید 
کند. نباید وضعیت به گونه ای  کردن آن همکاری 
جنگ  پایان  برای  سیاسی  تالش های  که  باشد 
سازمان های  یا  کستان  پا گروگان  در  افغانستان، 
نشان  تجربه  گیرد.  قرار  کشور  این  رسمی  امنیتی 
خواست های  برابر  در  کستان  پا که  است  داده 
تمکین  غرب،  دنیای  و  امریکا  مشخص  و  قاطع 

کرده است. 
متحده  ایاالت  سپتامبر  یازدهم  از  پس 
کستان  پا میز  روی  را  مشخصی  خواست های 
کرد.  موافقت  آن  همه ی  با  اسالم آباد  و  گذاشت 
که دنیا یک راهبرد مشخص  حاال هم نیاز است 
و  کند  تدوین  واضح  زمان بندی  جدول  یک  و 
کستان خواستار همکاری شود. متاسفانه  بعد از پا
به  و  است  نشده  تدوین  راهبردی  چنین  حال  تا 
کستان می تواند به بسیار سادگی از  همین دلیل پا

زیر بار فشارهای جهانی در برود. 
بود  گفته  پپش  چندی  امریکا  رییس جمهور 
اسالم آباد  تا  می کند  صحبت  نوازشریف  با  که 
میز  پای  به  طالبان  مجدد  برگشت  برای  را  زمینه 
جنرال  نوازشریف  از  پیش  کند.  فراهم  کره،  مذا
واشنگتن سفر  به  اختر، رییس آی اس آی  رضوان 
هم  او  با  امریکایی  مقام های  شاید  بود.  کرده 

فشار  تا کنون  کستان  پا اما  باشند.  کرده  صحبت 
است.  نکرده  احساس  شانه هایش  روی  جدی 
که دنیا برنامه ای مشخص  کستان تصور می کند  پا
ندارد.  کره  مذا میز  پای  به  طالبان  کشاندن  برای 
در  گون  گونا نهاد های  که  است  دلیل  همین  به 
در  طالبانی  خشونت  از  قاطعیت  به  کستان  پا
در  طالبان  حامیان  می کنند.  حمایت  افغانستان 
گر روزی جهان راهبرد  که ا کستان فکر می کنند  پا
جدی و جدول زمانی مشخص برای پایان جنگ 
کرد،  گفتگوهای سیاسی طرح  افغانستان از طریق 

بیشترین امتیاز را به طالبان بگیرند. 
کنترول  که ایاالت متحده برای در  به نظر می رسد 
کستان  پا هسته ای  جنگ افزارهای  آوردن  در 
از  پیش  است.  کرده  تدوین  مشخص  برنامه ای 
سفر نوازشریف به واشنگتن، برخی از رسانه های 
که واشنگتن می خواهد به  کردند  امریکایی افشا 
بخواهد  کشور  آن  از  و  بدهد  امتیازهای  کستان  پا
تا در بدل این امتیازها، شمار بمب های هسته ای 

کاهش دهد.  خود را 
کستان  امریکا از ناحیه جنگ افزارهای هسته ای پا
که  می ترسد  آن  از  امریکا  است.  نگران   سخت 

به  روزی  جنگ افزارها  این  محافظان  مبادا 
این بمب ها  یا  و  کنند  تروریستی بیعت  گروه های 
دارند،  مشکل  امریکا،  با  که  کشورهای  به  را 
تا  می کند  تالش  امریکا  دلیل  همین  به  بفروشند. 
کستان  شمار جنگ افزارها و بمب های هسته ای پا
راهبرد  آن  برای  که  می رسد  نظر  به  و  یابد  کاهش 
کشاندن  برای  اما  است.  کرده  تدوین  جدی 
و  زمانی  جدول  هیچ  کره،  مذا میز  روی  طالبان 

راهبرد جدی تدوین نشده است. 
نظامی  ایاالت  حضور  ابقای  مورد  در  کستان  پا
متحده در افغانستان مطمین نبود و تصور می کرد 
از  نظامی  بیرونی  نیروهای  کامل  خروج  با  که 
طالبان  نفع  به  نظامی   بن بست  افغانستان، 
حمالت  مانع  که  بود  دلیل  همین  به  می شکند. 
بهاری و تابستانی طالبان نشد. هم چنان برخی از 
که در تالش نفوذ گذاری در  کستان  حلقات در پا
آسیای میانه هستند، جنگجویان آسیای میانه ای 
کنار طالبان  را از وزیرستان به شمال افغانستان در 
از  دسته  آن  شود.  محقق  هدف شان  تا  فرستادند 
که خواب زنده  کستانی  جنرال ها و بنیاد گرایان پا
حضور  مانع  می بینند،  را  مغلی  امپراطوری  کردن 
طالبان در بدخشان نیز نشدند. بدخشان با چین 
کستان شمرده می شود، همسایه  که دوست مهم پا
محدود  نظامی   حضور  ابقای  که  حاال  است. 
وقتش  است،  شده  مسلم  افغانستان  در  امریکا 
کشاندن  برای  جهانی  راهبرد  یک  که  است 
کره نیز تدوین شود. ایاالت  طالبان به پای میز مذا
که بار بزرگ حمایت راهبردی از نیروهای  متحده 

در  باید  می کشد،  دوش  به  را  افغانستان  امنیتی 
برای  روشن  و  مدون  راهبرد  یک  تدوین  پی 
باشد  هم  کره  مذا میز  روی  طالبان  گروه  کشاندن 
تطبیق  برای  که  بخواهد  قاطعانه  کستان  پا از  و 
مشخص  زمانی  جدول  یک  براساس  راهبرد  آن 

کند.  همکاری 
همکاری  تا  دارد  را  ظرفیت  این  متحده  ایاالت 
راهبرد  آن  تطبیق  برای  هم  را  روسیه  و  چین 
معرض  در  دو  هر  روسیه  و  چین  کند.  جلب 
افغانستان  با  که  هستند  تروریست های  تهدید 
کند و  گر جنگ در افغانستان دوام  می جنگند، ا
در برخی از مناطق به تروریست ها دست باال پیدا 
بلکه  نمی بیند،  زیان  ناتو  و  امریکا  صرف  کنند، 
سمرقند  بازپس گیری  می شود.  تهدید  هم  چین 
قلمرو  به  جنگ  گسترش  هم چنان  و  بخارا  و 
گروه های  جدی  اهداف  چین،  مسلمان نشین 
گر فرصت بیابند، جنگ را برای  افراطی است و ا
داد.  خواهند  گسترش  اهداف  این  به  رسیدن 
کشاندن  برای  روشن  راهبرد  یک  باید  بنابراین 
پایگاه های  و برچیدن  کره  به پای میز مذا طالبان 

کستان، تدوین شود.  تروریستی از پا

  بیژن
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 آژند 

 شهریار

کهامنیتهراترابهشدتتهدیدمیکند.
نخست سالهای همان از هرات شیندند ولسوالی
شد. طالبان استقرار محل انتقالی و موقت حکومت
درون در حلقههایی حمایت با توانست گروه این
اسماعیلخان با را جنگی کرزی حامد حکومت
او زمان آن در که افغانستان غرب قدرتمند فرمانده
راه به امیرعمومیحوزهجنوبغربمیدانستند را
مهیا را هرات والیت از او برکناری زمینه و بیندازد

سازد.
حکومتدارانهراتبعدازاسماعیلخانبهتنهاچیزی
طالبان خزنده نفوذ نپرداختند آن به امیر از پس که
دیگر ولسوالیها کمکم بود. مناطق دیگر سوی به
به وضعیت و کرد احساس را طالبان سیاه سایه نیز
نزدیکیهایشهر تا طالبان ساماندهیشدکه نوعی
نفوذپیداکنند.طالبانتاحالچندینباربرپوستههای
تلفات گاهی و کردهاند حمله هرات شهر اطراف
سنگینبهنیروهایپولیسنیزواردکردهاند.اماحمله
سازماندهیشدهومنظمبرولسوالیغوریاندرغرب
گلران، و شیندند ولسوالی بر متواتر هرات،حمالت
دیگرباآنحمالتنامنظموبزنوبگریزطالبانقابل
یک ساعتها میتوانند حاال طالبان نیست. مقایسه
آنانپشت باشند. داشته رادرتصرفخود ولسوالی
آسیب میتوانند و هستند هرات شهر دروازههای
اگرچنینحادثهایرخدهد بزنندو بههرات جدی
لطمهایبزرگبهاینشهراقتصادیخواهدخورد.

ساده کندز مانند هرات شهر دادن سقوط هرچند
در طالبان روزافزون نفوذ به توجه با ولی نیست.
اطرافهراتبعیدنیستکهروزیطالبانعالقهپیدا
کنندتاازاندیوالهایکندزیخودپیرویکنند.پیامد
چنینحملهبرایدولتافغانستانوحتانظامافغانستان
فاجعهبارخواهدبود.هراتعمدهترینقطباقتصادی
چندین داشتن دلیل به والیت این است. افغانستان
ترکمنستانیکی ایرانو بادوکشور گمرکمرزی

فاریابکاندیداشدهبودازسویجنبشپذیرفتهنشد.
زمانیکهآقایفرهمندازسویجنبشمطرحشد،از
طرفجمعیتاسالمیردگردید.بااینهمهپساز
کاندید یک روی تنظیم دو هر زیاد کشمکشهای
توافقکردند،امارییسجمهورباآنشخصمخالفت
کرد.درموردفرماندهامنیهوالیتنیزوضعیتهمین
گونهاست.پسازماههاکشمکشبهتازگییکفرد

برایاینسمتمعرفیشدهاست.
والیجدیدوالیتفاریابآقایساداتپسازمعرفی
تنشها بهنظرمیرسدکه است. نرفته بهوظیفه هنوز
برسرجایگاهآقایساداتهنوزهمجریاندارد.در
تازهترینموردفرماندهلوایفاریابنیزازسمتخود
را فاریاب زده اکنونوالیتجنگ استعفاکرد.هم
به حمله شب در میکند. اداره والیت این مستوفی
ارشدمحلیدروظیفه مقامهای از فاریابهیچیک
طالبان حمله شب در فاریاب شهر نداشتند. حضور
توسطمردموافرادمسلحمحلیادارهورهبریشده
است.فاریابیکیازوالیتهایمهمدرشمالکشور
منابع از یکی آقینه بندر داشتن با والیت این است.
عایداتیدولتبهشمارمیرود.نبودمدیریتسالمدر
رهبریاینادارهسببشدهکهحداقلسیدرصداز
عوایداینبندربینچهرههایتنظیمهایبانفوذتقسیم

شود.

ازچشمههایعایداتیمهمدولتاست.
درکنارآناینشهرتبدیلبهمرکزتجارتوصنعت
هرات در حادثه کوچکترین است. شده افغانستان
مقدار تا را دولت عایداتی چشمههای هم میتواند
کرد نخواهند جرات تاجران زیرا بخشکاند. زیادی
اموالخودراازبنادریبیاورندکهناامنباشد،وهم
سرمایههاراازهراتفراریخواهدداد.هرچندبخش
عمدهسرمایههایتاجراندرطولاینسالهایناامن

شدنهرات،ازاینشهرخارجشدهاست.
بنابرهمینظرفیتهاوحساسیتهایموجودنیازاست
تابرایجلوگیریازتکرارفاجعهکندزدرهراتاز
نظر در دولت توسط پیشگیرانه تدابیر امروز همین
عملیاتهای اول قدم در باید حکومت شود. گرفته
هرات ولسوالیهای پاکسازی برای را گستردهای
باندهایتبهکاروطالبانمسلحرویدست ازوجود

گیرد.
نیروهایپولیسهیچگاهمطابقنیازوالیتسهمیلیونی
در را پولیس نیروی باید دولت است. نبوده هرات
یا نهادها که مشاهدهشده بارها دهد. افزایش هرات
مکانهایخاصیدردرونشهرهراتمحلاستقرار
چندین ملی امنیت نیروهای بودهاند. تروریستها
با همراه را طالبان اماکن و نهادها این درون از بار
و نهادها اینگونه باید ابزارجنگیدستگیرکردهاند.
سیاستهای شوند. محو کامال طالبپذیر مکانهای
زمینهساز و دوگانه همیشه هرات قبال در حکومت
این است. بوده حکومت به نسبت مردم بیاعتمادی
حامد همه از مهمتر و شود تعدیل باید سیاستها
قبال در خود حکومتداری دوران طول در کرزی
هراتازسیاستتفرقهافکنیاستفادهکرد.یکهراتی

رانسبتبههراتیدیگربدبینساخت.
به میتوانستند که هرات مجاهدین خاطر همین به
نحویبهعنواننیرویبازدارندهطالبانمحسوبشوند
کامالبهحاشیهراندهشدهوغیرقابلاستفادهگردیدند.
ساخت. مسلح دوباره را هرات مجاهدین نیست نیاز
طالبان نفوذ با مبارزه برای آنان همکاری که همین
حضور کاهش برای میتواند خودش شود، جلب

طالبانتاثیرگذارباشد.
که گفت قاطعیت با نمیتوان هرچند هرصورت به
هراتهممیتواندبهسرنوشتکندزدچارشود؛ولی

تحلیلاوضاعهراتزیادهمخوشبینانهنیست.

معرفی و حضور فاریاب اولویت که میرسد بهنظر
نظامیمیباشد. و ملکی بخشهای برای مسووالن
رییسجمهور حتا محلی ادارههای رهبری فقدان در
نمییابد. بهبود وضعیت کند پیدا حضور اگر هم
رها خدا امان به اکنون هم فاریاب محلی ادارههای
رقابتهای به ملی رهبرانحکومتوحدت شدهاند.
سیاسیوتقسیمقدرتدرکابلادامهدهند.بردناین
رقابتهادرسطحادارههایمحلیوولسوالیهاسبب

میشودتاطالبانبیشترسودببرند.
شهر کمربندهای تا خالها این از استفاده با طالبان
فاریابرسیدند.سقوطکندزعاملاصلیرقابتهای
تنظیمهای و ملی وحدت حکومت رهبران سیاسی
از جمعیت و جنبش رقابتهای بود. حاکم سیاسی
از ملک جنرال و دوستم میان رقابتها و یکسو
است. شده فاریاب در مشکالت سبب دیگر سوی
وقت حاال داد. خوبی درسهای ما به کندز رویداد
شتاب با ملی رهبرانحکومتوحدت که است آن
بیشترادارههایمحلیرافعالوازحالتسرپرستیو

تعطیلیبیرونکنند.
موثر افراد گزینشهای و  محلی ادارههای تقویت
الزم خدمات یکسو از تا میشود سبب کارآمد و
دروالیاتانجامشودوازسویدیگردربرابرموج
جدیدیازتحرکاتطالباناقدامگردد.حضوروالیان
را روزهایدشوار مدیریت قدرت فرماندهانیکه و
دارندمیتواندبهوضعیتکمککند.والیانیکهدر
شرایطسختبهتفریحوسیاحتمشغولباشندوالیت
حکومت کرد. خواهند برابر کندز سرنوشت با را
راستای در و کند درک را فرصتها ملی وحدت
اصالحادارههایمحلیگامهایجدیبردارد.درغیر
و چالش با دیگر از پس یکی را ادارهها طالبان آن

مشکلمواجهخواهندکرد.
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وکنارافغانستان،انگیزهبیشتربرایجنگیدنیافتهاندو
آنانتالشکردندتامناطقدیگریرانیزدرافغانستان

بهدستبیاورند.
هراتنیزازجملهوالیتهایافغانستاناستکهحاال
برسرخویشگستردهمیبیند.هرات را سایهجنگ
بود، معروف افغانستان امنترینوالیت به زمانی که
حاالدرمیاندوسنگبحراندرحالخردشدناست.
درازدر سالیان از تبهکاریاندکه نخستگروههای
داخلشهرهراتزندگیرابرمردمتنگساختهاند.
اختطافها، ترورها، 86 ـ 85 سالهای حدود از
سرقتهایمسلحانهودزدیهایمختلفوضعیترا
ازآن امنساخت.پس نا بهگونهشدیدیدرهرات
ناامنی گروههایمختلفیدرهراتشکلگرفتندکه
رابهاوجخودرساندندواینوضعیتتاامروزگاهبه
شدتوگاهمالیمترادامهدارد.مشکلبعدیحضور
روزافزونطالباننخستدرولسوالیهایدورافتادهو
بهدنبالآندرولسوالیهایاطرافشهرهراتاست

اگر قبل هفته سه است. شده سیاسی رهبران جدی
مقاوتمحلیومردمینبوداینوالیتسقوطکرده
بود.حکومتوحدتملیبهجایفرستادنمعاوناول
رییسجمهور،بهتربودکهادارههایاینوالیترااز
میان رقابتهایسیاسی بیرونکند. حالتسرپرستی
تاوضعیت ملیسببشده رهبرانحکومتوحدت

درفاریاباینگونهشکلگیرد.
رقابتهایجدیمیانرهبرانجمعیتاسالمیوحزب
جنبشاسالمیازعاملاصلینابهسامانیهادرفاریاب
میباشد.والیکهازسویآقایعطامحمدنوربرای

تکانسختی طالبان توسط حادثهتصرفشهرکندز
بهدولتافغانستانوحتاجامعهجهانیداد.اوایلماه
به را کندز استراتژیک شهر توانستند طالبان میزان
تصرفخوددرآورند.نیروهایدولتیومحلیبدون
واگذار طالبان به را کندز شهر آنچنانی مقاومت

کردندوخودازاینشهربیرونشدند.
شهرکندزچندینروزدرتصرفطالبانقرارداشت
واینگروهفجایعزیادیرادراینشهرمرتکبشد.
تاجاییکهنهادهایبینالمللیجنایتهایاینگروه
درشهرکندزرامصداقجنایتجنگیدانستند.حتا
امریکاباتوجهبهجنگکندزبهایننتیجهرسیدکه
زمانبرایخروجکاملازافغانستانکهطبقتصمیم
دولتاینکشورتاآخرسال2016تعیینشدهبود،
اوباماتصمیم بارک بههمیندلیل هنوززوداستو
گرفتتابخشیازنیروهایامریکاییبعداز2016با
بمانند. باقی افغانستان در ماموریتشان نوعیت حفظ
پسازحادثهکندزبهنظررسیدکهطالباندرگوشه

رفته بهشمال باردوم برای اولرییسجمهور معاون
آقای کند. مدیریت را طالبان علیه جنگ تا است
دوستمقبالنیزبرایبیشترازیکماهدرشمالبهسر
برد.بهرغماینحضورطوالنی،امنیتدرشمالتامین
بهخود پیچیدهای ابعادخطرناکو نگردیده،جنگ
آستانه در اخیر هفتههای در فاریاب والیت گرفت.
تلفات پولیس قیصارسربازان قرارداشت.در سقوط

سنگینیمتحملشدند.
اسیر سربازانش از تن چند با قیصار پولیس فرمانده
رقابتهای قربانی فاریاب والیت شدند. تیرباران و

آیا هرات به سرنوشت کندز
 دچار خواهد شد؟

رقابت های سیاسی را در فاریاب
 پایان دهید!

ACKU



 سهیال وداع خموش
 دای چوبانی
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سوی مردم می باشد. 
او در حالی که چادری آبی رنگ فرسوده و کهنه به سر 
دارد، در کنار جاده ای در شهر کابل با چهار کودکش 

به گدایی نشسته است. 
به گفته او، شب ها چشم به دروازه می دوزد تا همسایه ها 
به  چشمانش  روز ها  و  بیاورند  غذا  اوالد هایش  برای 

از  رضایت  ابراز  دور، ضمن  این  گان  کننده  اشتراک 
راه اندازی این برنامه آنرا مفید خواندند. تعداد زیادی 
دانش  و  تجربه  با  حاضر  حال  در  کننده  اشتراک  از 
شامل  مختلف  های  رسانه  در  اند  کرده  کسب  که 
اشتراک کننده  از  یکی  اند. شعیب همدرد،  کار شده 
بشر  »آموزشی حقوق  دوره  که  برنامه گفت  این  گان 
برای خبرنگاران جوان« توانسته او را در کار رسانه ای 
های  رادیو  از  یکی  با  حال حاضر  در  او  کند.  کمک 

محلی کار می کند.
گفت:«  گان  کننده  اشتراک  از  دیگر  یکی  مرسل 
اشتراک در این برنامه برایش تجربه جدیدی در زمینه 
اندازی  راه  مرسل  گفته ای  به  است«.  بوده  خبرنگاری 
نهایت  دختران  بویژه  جوانان  برای  هایی  برنامه  چنین 
موثر است. این برنامه در حالی راه اندازی می شود، که 
خبرنگاران در سراسر کشور با مشکالت زیادی روبرو 
می باشند. از سوی دیگر، نبود خبرنگاران مسلکی نیز 

در رسانه های کشور احساس می شود. 

مردم است تا چه وقت دست به جیب برده و یا دست به 
دستکول برده تا برایش پول بدهد. 

کوتل  در  و  می باشد  ساله   25 و  دارد  نام  فریده  او 
خیرخانه در خانه های کرایی منزل گزیده است.

از  لرزانش چنین می گوید: »من  با صدای نحیف و  او 
نه ماه به این سو با چهار کودکم گدایی می کنم. یک 
ایران رفت،  به  سال قبل شوهرم به خاطر دریافت کار 
پسر کالنم  است.  نشده  او  از  خبری  هیچ  کنون  تا  اما 
اگر  که  می باشد  ماه  نه  کوچکم  دختر  و  هفت ساله 

گدایی نکنم آنان از گرسنگی خواهند مرد.«
او می گوید: »وقتی نان نباشد، پوشاک نباشد، چطور در 
خانه به سر ببرم. مردم لباس های کهنه یا نیمه کهنه شان 
را برای کودکانم می دهند و آن را به تن شان می کنم. 
ساعت چهار صبح با کودکانم از خانه بدر می شوم و تا 
ساعت یک بعد از ظهر کار می کنم. روزانه هشتاد الی 
صد افغانی به دست می آورم و با آن شکم اوالد هایم را 

به بسیار مشکل سیر می کنم.«
است،  سخت  خیلی  »زندگی  می افزاید:  ادامه  در  او 
شوهرم زمانی که در افغانستان بود در مارکیت میوه کار 
می کرد برای من و اوالد هایم غذا و لباس تهیه می نمود، 
اما اکنون که او نیست، نمی دانم چه کار کنم. از یک 
سو نبود و مفقود شدن شوهرم آزارم می دهد و از سوی 
دیگر نفقه دادن به کودکانم خیلی برایم مشکل است.«

به گفته خودش از جگرخونی زیاد شیرش خشک شده 
توان خرید شیر  تغذیه کند و  را  نه ماهه اش  تا کودک 
را  آن  خودش  که  غذای  نوع  هر  و  ندارد  را  خشک 

می خورد، برای او نیز می دهد. 
از  یاد دارم، زمانی که شوهرم  به  او می گوید: »خوب 
به  قاچاق  از راه  بود، چون  ناامید  بدر شد، خیلی  خانه 
ایران می رفت. حال نمی دانم او زنده است یا مرده. اگر 
زنده می بود هیچ امکان نداشت که برای ما زنگ نزند 
و یا احوال صحتمندی خود را ندهد. زمانی می شنوم که 
افرادی زیادی در نیمه راه از بین می روند، بیشتر پریشان 
می شوم. با رفتن او من و اوالد هایم خیلی بدبختی ها را 
کشیدیم، کودکانم شب ها نان نیافته و با شکم گرسنه 
خوابیده اند و با این وضعیت خیلی احساس غم می کنم.«

کرده  اعالم  جمهوری  ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
را در مورد کشف چند  که طب عدلی گزارش خود 
اسکلیت انسان در داخل ارگ ریاست جمهوری ارایه 
کرده و براساس این گزارش شش نفر پانزده سال قبل 

در داخل ارگ دفن شده اند.
ریاست  دفتر  سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
اسکلیت های  که  گفت  خبر  اعالم  با  جمهوری، 
کودک  دو  و  زن  دو  مرد،  دو  به  مربوط  کشف شده 
کنفرانس  در یک  روز گذشته  هاشمی  آقای  بوده اند. 
خبری گفت: »یافته های طب عدلی قسمی است که در 
مجموع جمجمه شش جسد پیدا شده که دو عدد آن 
قسما سالم باقی مانده و متباقی آن پارچه پارچه و ناقص 
افراد فوت  این  پانزده سال می شود که  از  بیشتر  است. 
شده اند و علت مرگ شان تاهنوز مشخص نشده است. 
ولی آنچه را که ما رد کرده نمی توانیم احتمال جبری 

بودن مرگ این ها است.«
دفتر ریاست جمهوری به تاریخ چهاردهم میزان اعالم 
کرده بود که بقایای دو جسد در جریان کار ساختمانی 

آشپزخانه قصر شماره یک در ارگ پیدا شده است.

چادری  چشمک  آنسوی  از  اشک  از  پر  چشم  دو 
توقف  اندک  با  پا هایی اند که  هزاران  نظاره گر  روزانه 
می کند.  رخنه  دلش  در  امیدی  و  می شوند  زده  ذوق 
از  همیشه ساکت و آرام در حالی که یک دستش را 
چادری بیرون کرده است و با دست دیگرش کودک 
شیر خوارش را محکم گرفته منتظر رسیدن کمک از 

برنامه  دور  نخستین  دانشجویان  کابل:  8صبح 
روز  جوان«  ژورنالیستان  برای  بشر  حقوق  آموزشی« 
دریافت  را  شان  های  نامه  تصدیق  میزان،   29 پنجشنبه 
موسسه  ابتکار  به  که  آموزشی  برنامه  این  کردند. 
مدت شش  بود  شده  برگزار  کابل  در  زنان  توانمندی 
ماه ادامه داشت. به گفته همایون سرابی رییس موسسه 
برنامه  این  در  شامل  آموزان  دانش  زنان،  توانمندی 

آموزشی در دو مرحله برنامه مذکور را سپری کردند.
مسایل  دانشجویان  اول  ماه  سه  که  نخست  مرحله  در 
مرتبط به استندرد های خبرنگاری روز را  به صورت 
بعدی،  ماه  سه  یا  دوم  مرحله  گرفتند.   فرا  تیوری 
در  شان  های  آموخته  عملی  صورت  به  دانشجویان 
رسانه های چاپی، شنیداری و دیداری  به کار گرفتند. 
آقای سرابی تاکید نمود، در دنیای کنونی خبرنگاران 
نقطه وصل دولت و مردم هستند بنا، آنها تالش کرده 
به  تا مسایل مهم چون حقوق بشر  و بی طرفی را  اند 

شاگردان آموزش بدهند. 

به  می کرد  زندگی  قریه  در  دختری 
داشت  سفید  دندان های  الجورد.  اسم 
بود  استراتژیک  آنقدر  چهره اش  و 
عاشقش  می دید،  یکبار  هرکس  که 
سخن  بود،  برپا  مجلس  هرجا  می شد. 
بود.  الجورد  مسحورکننده  زیبایی  از 
پدر الجورد  قریه هرجا  بچه های جوان 
و  می دادند  سالم  زور  به  می دیدند،  را 
شام  روز  یک  می بوسیدند.  را  دستش 
راهی  و  بست  را  دکانش  الجورد  پدر 
یکی  که  شد  متوجه  راه  در  شد.  خانه 
سالم  که  این  بدون  جوان  بچه های  از 
کنارش  از  ببوسد،  را  دستش  و  بدهد 
کمی جلوتر  نگفت.  چیزی  گذشت. 
رد  کنارش  از  اعتنا  بدون  هم  دوم  پسر 
پسری  هیچ  خانه  تا  این طوری  و  شد. 
پدر  داد.  سالم  نه  بوسید،  نه  را  دستش 
قضیه  فهمید  وارد خانه شد،  تا  الجورد 
قریه،  الابالی  پسرهای  از  یکی  چیست. 
را  او  بود،  دیوانه وار عاشق الجورد  که 
بزور به خانه اش برده و نکاح کرده بود. 
قضیه فراردادن الجور به محکمه کشید. 
تشکیل  را  حقیقت یابی  هیات  محکمه 
بررسی  نزدیک  از  را  قضیه  تا  داد 
فوراً  دولتی  حقیقت یاب  هیات  کند. 
وقتی  هیات  این  را شروع کرد.  کارش 
در  الجورد  آمد،  قریه  به  بررسی  برای 
برایش  خداوند  و  بود  بستری  شفاخانه 
فرموده  عطا  صحتمند  نرینه ی  طفل 
هیات  اعضای  روز  این  در  چون  بود. 
نتوانستند با الجورد و شوهرش مصاحبه 
کنند، به مرکز برگشتند. دفعه بعد وقتی 
موفق  آمدند،  قریه  به  هیئت  اعضای 
شدند تا با تمام افراد ذی دخل در قضیه، 
از جمله دختر آخری الجورد که هشت 
هیات  کنند.  مصاحبه  داشت،  سن  سال 
به مرکز برگشت و عاجل گزارشش را 
نوشت و به محکمه تسلیم کرد. محکمه 
بدون اتالف وقت حکم صادر کرد که 
برگردانده  پدرش  به خانه  باید  الجورد 
را  او  دوباره  اش  فعلی  شوهر  و  شود 
خواستگاری کند و بعد از یک عروسی 
بیاورد.  به خانه خود  را  مفصل الجورد 
الجورد  برگرداندن  برای  وقتی  پولیس 
واکنش  با  رفتند،  شوهرش  خانه  به 
نواسه های الجورد مواجه شدند.  شدید 
به  پولیس  که  نمی دادند  اجازه  آن ها 
مخصوصاً  بزنند.  دست  مادرکالنشان 
خیلی  که  الجورد  ساله  سه  نواسه 
هم  داشت،  دوست  را  خود  مادرکالن 
گریه می کرد و هم پولیس ها را با سنگ 
را  داستان  باقی  اینکه  از  قبل  می زد. 
بگویم، می شود یکی از شما لطف کنید 
حقیقت یاب  هئیت  کار  که  بگویید  و 

کندز چطور شد؟

هیاتنواسهیاب
دای چوپانی

درانتظارکمک
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دولت هند روز  شنبه 2 عقرب موافقت خود را با ورود زنان 
اعالم  جنگنده  هواپیماهای  خلبانان  جرگه  به  کشور  این 
کشور  این  رزمی  نیروهای  به  هند  زنان  ترتیب،  این  به  کرد. 
می  است،  جهان  های  ارتش  بزرگترین  از  یکی  دارای  که 

پیوندند.

پس  سال  یک  عقرب،   3 یک شنبه  روز  اوکراین  مردم 
یانوکوویچ،  ویکتور  فرار  و  سرنگونی  به  که  جنبشی  از 
انتخابات  در  شد،  منجر  روسیه  هوادار  رییس جمهوری 

محلی به پای صندوق های رای رفته اند.
کوچک  سیاسی  حزب   ۱۳۵ آن  در  که  انتخابات  این  در 
اعضای  هزار   ۱۶۰ و  شهردار  هزار   ۱۰ می کنند  رقابت  بزرگ  و 

شوراهای شهرها و روستاها انتخاب می شوند.
را  آن  روسیه  که  اوکراین  کریمه  جزیره  شبه  در  انتخابات 
مناطق  در  هم چنین  است،  کرده  ضمیمه  خود  ک  خا به 
کنترل  که تحت  کشور  لوهانسک و دونتسک در شرق این 
جدایی طلبان هوادار روسیه هستند و نیز در دو شهر تحت 
برگزار  کراسنوارمیسک  و  ماریوپل  مرکزی،  دولت  کنترل 

نمی شود.
که ایراد  در شهر ماریوپل شعبه های رای گیری به دلیل آنچه 
در چاپ برگه های رای خوانده شد بسته ماندند، برگه هایی 
و  بانفوذ  مرد  به  متعلق  شرکت  توسط  می شود  گفته  که 

ثروتمندی به نام رینات احمدوف چاپ شده اند.
سیاست  یف  کی  که  حالی  در  امسال  محلی  انتخابات 

نیروهای  از  که  کسانی  از  انتقاد  با  ترکیه،  رییس جمهوری 
انقره  است،  گفته  می کنند،  حمایت  سوریه  در  کرد  مسلح 
کردها، شمال سوریه را »به تصرف خود  اجازه نخواهد داد 
در  خود  سخنرانی  در  اردوغان،  طیب  رجب  درآورند«. 
از  که  کشورهایی  از  عقرب،  دوم  روز  ترکیه،  شرقی  جنوب 
کردهای سوریه حمایت می کنند، نامی نبرده است. در عین 
حال او از روسیه به خاطر حمایت از رییس جمهوری سوریه 

کرده است. شدیدا انتقاد 

های  خشونت  موج  به  دادن  پایان  برای  اردن  و  اسراییل 
جاری میان فلسطینیان و اسراییلی ها بر سر تدابیر جدید اداره 
محوطه مسجداالقصی در بیت المقدس با یکدیگر به توافق 
کری، وزیر امور خارجه امریکا، در امان  رسیدند. پیشتر جان 
که مقامات اسراییل  گفته بود  کرده و  خبر این توافق را تایید 
و اردن به زودی برای تقویت تدابیر امنیتی در این محوطه با 

کرد. یک دیگر دیدار خواهند 
موافقت  با  و  پیشنهاد  اردن  سوی  از  که  تدابیری  جمله  از 
اسراییل روبرو شده نصب دوربین های مداربسته در محوطه 
مسجداالقصی به منظور مراقبت دایمی از این مکان مقدس 
نتانیاهو،  بنیامین  بعد،  ساعاتی  است.  یهودیان  و  مسلمانان 
نخست وزیر اسراییل، بر اراده خود مبنی بر حفظ مقررات ناظر 
اسراییل خود  که  گفت  و  کرد  کید  تا اداره مسجداالقصی  بر 
که به موجب آن ها  را متعهد به رعایت این مقررات می داند 
را  اداره محوطه مسجداالقصی  اردن وظیفه  مقامات مذهبی 

برعهده دارند.
فلسطینی ها  و  اسراییلی ها  میان  خشونت ها  توافق  این  برغم 
فلسطینی  یک  عقرب   3 یک شنبه  روز  نیافت.  خاتمه 
ضرب  به  را  اسراییلی  یک  اردن  رود  غربی  کرانه های  در 

با  دیدار  از  پس  سعودی  عربستان  خارجه  وزیر  الجبیر،  عادل 
اشغالگر  را  ایران  ریاض،  در  امریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان 

سرزمین های عربی خواند.
عادل الجبیر هم چنین با انتقاد از مواضع منطقه ای ایران، تهران را 
که  گفت  کرد. وزیر خارجه عربستان  به حمایت از تروریسم متهم 
کند. امیدوارم ایران به جای شر، نقش ثبات آور را در منطقه ایفا 

گفت:  کری  جان  با  کراتش  مذا محتوای  مورد  در  هم چنین  وی 
کرات مان حول شکل گیری یک دولت انتقالی در سوریه و  »مذا

گندم اصالح  موسسه بین المللی ورلدویژن در نظر دارد تا مقداری 
شده، صندوق خالی زنبورو ادویه جات زنبورداری را خریداری نماید:

در  و غور  بادغیس،  و در والیات هرات،  بوده  المللی  بین  افغانستان یک موسسه خیریه  ورلدویژن  دفتر 
ارائه  را  ای  ارزنده  فعالیتهای  صحت  و  غذائی  تامین  مکاتب،  توسعه  و  انکشاف  زراعتی،  پروگرامهای 

میدارد. 
که در ذیل ذکره شده را خریداری نماید . دفتر ورلدویژن افغانستان تصمیم دارد تا اجناسی 

کیلو  گندم اصالح شده نوع درخشان 801 بوجی 50  1.  تخم 
کیلو گندم اصالح شده نوع للمی 3 ،1201 بوجی 50  2.  تخم 

کیلو  گندم اصالح شده نوع جونتا یک بوجی 50  3.  تخم 
کیلو  گندم اصالح شده نوع مزار 99 یک بوجی 50  4.  تخم 

کس  5.  صندوق خالی زنبور با 20 شانه 222 با
کت ده تایی  6.  دوای تیماور یا تایمول ساخت سویس 111 پا

7.  دوای تی ان تی ساخت ترکیه 111 قطی 
بدین منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل میاید تا از تاریخ نشراعالن الی روز سه شنبه مورخ 12 

عقرب 1394 ساعت 12:00 بعدازظهر نرخنامه خویش را به دفتر ورلد ویژن هرات تحویل نمایند. 
کیفیت،   نوعیت،  درباره  فورمه  اخذ  و  معلومات  جهت  میشود،  تقاضا  مناقصه  این  به  ازعالقمندان 

مشخصات وتحویل دهی  به آدرس این دفتر مراجعه و یا به ایمیل آدرس زیرمکاتبه فرمایند.
فروشنده های عالقمند به این مناقصه  باید با معیار های ذیل مطابقت داشته باشند.

1.  باید ثبت و راجستر ریاست، وزارت مربوطه دولتی به حیث تاجر باشند.
کاری در این خصوص باشند. 2.  دارای حداقل 2 سال سابقه 

نمبر تماس:  040-224568
 Mostafa_Obide@wvi.org Or Dawood_habibi@wvi.org  : ایمیل ادرس

و  هلیکوپترها  به جمع خلبانان  این  از  زنان هند پیش  البته 
با  اما،  بودند،  پیوسته  کشورشان  نقل  و  حمل  هواپیماهای 
و  این پس  از  کشور  این  زنان  وزیر دفاع هند،  فرمان جدید 
برای اولین بار هدایت هواپیماهای جنگنده را نیز در دست 

گیرند. می 
کرده  که وزیر دفاع هند به همین مناسبت منتشر  در بیانیه ای 
خلبان  زنان  نو،  دهلی  جدید  تصمیم  پیرو  که  است  آمده 
کلیه  در  توانند  می  پس  این  از  هند  جنگنده  هواپیماهای 
کرده و انتخاب  کشور شرکت  شاخه های نیروی هوایی این 

شوند.
بیانیه وزارت دفاع هند، تصمیم جدید خود را با تحول این 
گرایش و روند موجود در نیروهای نظامی  کشور و هم چنین 
بیانیه می افزاید:  کشورهای پیشرفته سازگار می داند. همین 
الزم  آموزش های  از  پس  هند  جنگنده های  خلبان  زنان 
خواهند توانست از جون سال ۲۰۱۷ به جمع خلبانان نیروی 

کشور بپیوندند. هوایی این 
به این ترتیب، زنان هندی برای اولین بار نه فقط در نیروی 
کلیه قوای نظامی هند در موضع  کشور، بلکه در  هوایی این 
کنون زنان در نیروی هوایی  گیرند. هم ا و مقام رزمی قرار می 
کستان به عنوان  کشورها نظیر امریکا، اسراییل و پا شماری از 

خلبان مشغول به خدمت هستند.

برای محبوبیت  آزمونی  را دنبال می کند  تمرکززدایی قدرت 
محسوب  رییس جمهوری،  پروشنکو،  پترو  ایتالفی  دولت 
که با اقتصادی نابسامان و جنبش جدایی طلبی در  می شود 

گریبان است. شرق اوکراین دست به 
توافق نامه  اجرای  در  انتخابات  این  که  نمی رسد  نظر  به 
که اجرای آن بر عهده  آتش بس مینسک تاثیرگذار باشد چرا 

کی یف است. دولت مرکزی مستقر در 

کرد سوریه  گفته است »تمام آنچه نیروهای مسلح  اردوغان 
تصرف  به  را  سوریه  شمال  تمام  که  است  این  می خواهند، 
شرایطی  هیچ  تحت  »ما  است  افزوده  او  آورند«.  در  خود 
آن ها  برنامه های  قربانی  سوریه،  شمال  داد  نخواهیم  اجازه 
که این مسله تهدیدی برای ما خواهد بود و برای  شود. چرا 
گردن نهادن به چنین تهدیدی غیرممکن  ما به عنوان ترکیه، 

است«.
که  شده  بیان  آن  از  پس  ترکیه  رییس جمهوری  سخنان 
»تل ابیض«  شهرک  گفته اند  سوریه  در  کرد  مسلح  نیروهای 
تحت  مناطق  به  است،  ترکیه  با  هم مرز  که  رقه،  والیت  در 
کردهای  حاضر  حال  در  است.  پیوسته  کردها  مدیریت 
ایجاد  سوریه  شمال  در  را  خودمختار  منطقه  سه  سوریه 
را  مناطق  این  در  کشوری  ایجاد  در عین حالی که  کرده اند، 
آن  از  ترکیه پس  رییس جمهوری  تکذیب می کنند. سخنان 
گفته اند شهرک  کرد در سوریه  که نیروهای مسلح  بیان شده 
که هم مرز با ترکیه است، به مناطق  »تل ابیض« در استان رقه، 

کردها پیوسته است. تحت مدیریت 

در  فلسطینی  حدود۱۴۰  همزمان  کرد.  زخمی  شدیدا  چاقو 
کرانه های غربی رود اردن و نوار غزه توسط سربازان اسراییلی 
زخمی شدند.  در نوار غزه جوانان فلسطینی به روی سربازان 
که ۱۲۰ نفر از جمله  کردند، در حالی  اسراییلی سنگ پرتاب 
گلوله های سربازان  کمک رسان به ضرب  سه خبرنگار و چهار 

اسراییلی زخمی شدند. 
همزمان با این خشونت ها دولت امریکا نیز ۸۰ میلیون دالر از 
کاست.  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  به  ساالنه اش  کمک 
فلسطینی  رهبران  بی فایده«  »رفتارهای  برخی  امریکا  دولت 
علل  را  امریکا«  بین المللی  کمک های  بودجه  »اجبارات  و 

کرده است.  کاهش اعالم  اصلی این 

کردن مبانی بیانیه ژنیو یک بود.« جبیر افزود: »می خواهیم  پیاده 
کنیم،  اما نقشی برای بشار اسد  نهادها و موسسات سوریه را حفظ 

در آینده سوریه قایل نیستیم.«
کری در مورد نحوه حل بحران سوریه در عین  »با  ادامه داد:  او 
و  امریکا  کردیم.«  صحبت  کشور  این  قانونی  نهادهای  حفظ 
سوریه  در  اسد  بشار  حکومت  مخالفان  از  سعودی  عربستان 
ایران متحدان اصلی بشار اسد و  اما روسیه و  هستند. در مقابل 

حکومت او به شمار می روند.

دو شنبه 4 عقرب 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2240 

sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهيل صاحب امتياز: 
 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرويز کاوه مدير مسوول:     

شاه حسين مرتضوي  0799037083 ســــردبير:         
فريدون آژند  0797416062 دبير بخش سياسی: 

رستگار، وحيد پيمان، ذبيح غازی، منان ارغند، سهيال وداع خموش، مريم حسينی،   خبرنگاران:         
نوروز رجا   

سيد مجتبي هاشمي و فردوس کاوش ويراستاران:        
ظفر شاه رويي  0799319534 هماهنگي خبر:   

رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرايي:    
احمدضيا محمدي وبسايت:         

0708144047 پذيرش اعالن:    
صندوق پستی 1911، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    
ايستگاه برج برق، سرک کلوله پشته، ناحيه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 

Afghanistan_8am@yahoo.com ايميل روزنامه:  
8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 

به جز  سرمقاله، آرای مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آن برمی گردد.
مقاالت وارده مسترد نمی شوند.

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

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

زنانهندبراینخستینباربهجمعخلبانانجنگیمیپیوندند

انتخاباتمحلیاوکراینبرگزارشد

کنند کردهاشمالسوریهراتصرف اردوغان:ترکیهاجازهنمیدهد

توافقاسراییلواردنبرسرمسجداالقصی

وزیرخارجهعربستان،ایرانرااشغالگرسرزمینهایعربیخواند

موسسه بين المللي ورلدويژن به اجناس ذيل ضرورت دارد: 
 

دفتر ورلدويژن افغانستان يك موسسه خيريه بين المللي بوده و در واليات هرات، بادغيس، و غور در پروگرام هاي زراعتي، 
انكشاف و توسعه مكاتب، تامين غذائي و صحت فعاليت هاي ارزنده اي را ارائه ميدارد.  

دفتر ورلدويژن افغانستان تصميم دارد اجناس ذيل را براي پيشبرد پروگرام هاي خويش خريداري نمايد: 

  
 

 
  

 
1394 سرطان 2بدين منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل ميايد تا از تاريخ نشراعالن الي روز سه شنبه مورخ 

 صبح نرخنامه خويش را به دفتر ورلد ويژن هرات تحويل نمايند.  10:00ساعت 
 

جهت معلومات و اخذ فورمه درباره نوعيت، كيفيت و مشخصات اقالم فوق الذكر به آدرس اين مراجعه و يا به ايميل آدرس 
زيرمكاتبه فرمايند. 

 

  224568-40نمبر تماس: 
 Dawood_habibi@wvi.orgايميل ادرس: 

 شماره شرح جنس تعداد واحد

 Laptop (Dell Latitude E6440)  1 1 عدد ( كمپوتر لب تاپ)

 Desk Top (Dell OptiPlex 9020) 2 7 عدد (ديسك تاپ)

 Laptop (Dell Latitude E6540)  3 1 عدد (كمپوتر لب تاپ)

 Camera (Sony cyber-shot DSC-W810 4 8 عدد (كامره)

 Printer (HP laser jet Pro 200) 5 1 عدد (پرنتر)

 Scanner (HP Scanjet, N6310)  6 1 عدد (اسكنر)

عدد (ماشين فوتوكپي)  1 Photocopier machine (SHARP AR-5520N)  7 
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Hasht e Subh

فـــــــــــراخــــــوان مقــــــــــاالت

که با شرکت شماری  گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه  کنفرانس بین المللی  در سومین 
گاهان  کارشناسان ورزیده  از افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی و نیز تعدادی از آ از 
به  می شود،  برگزار  مزارشریف  شهر  در  قوس   ۲۷ و   ۲۶ روزهای  به  بین المللی  و  منطقه یی 
موضوعات »شناسایی دیدگاه های مشترک میان افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی«، 
و  »روابط سیاسی  فرامنطقه یی«،  پروژه های  و  بازرگانی  »روابط  اقتصادی«،  »فرصت های 

تهدیدات مشترک امنیتی«، »روابط فرهنگی و نگاهی به جغرافیای فرهنگی« و »سیاست منطقه یی و اقتصاد منطقه یی« پرداخته خواهد شد.
کارشناسان و نهادهای  گسترده در سطح منطقه و فراتر از آن منتشر می شود، ایجاد پایگاهی برای  گزارش آن به پیمانه  که  گفتگوها  هدف بنیادین این 

گیرنده افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی است. پالیسی  ساز و تصمیم 
کرده اند، دعوت می شود تا مقاالت، نظریات و پیشنهادهای شان را تا  کار و پژوهش  که در این زمینه ها،  از همه دانشمندان و محققان ارجمندی 

بیستم عقرب به این ایمیل بفرستند.
acad@aiss.af

8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af
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آمادگیبشاراسدبرای
شرکتدرانتخابات

ریاستجمهوری
روز  سوریه،  رییس  جمهوری  اسد،  بشار 
یک شنبه، سوم عقرب، در دمشق و در دیدار 
گر  ا که  گفت  روسیه  پارلمان  نمایندگان  با 
مردم سوریه الزم بدانند وی آماده است تا در 
کشورش  ریاست جمهوری  آینده  انتخابات 

کند. شرکت 
گزارش  خبرگزاری رویترز به نقل از منابع روسی 
که بشار اسد در این دیدار، هم چنین  می دهد 
برای بحث در مورد ایجاد اصالحات در قانون 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  و  سوریه  اساسی 

کرده  است. اعالم آمادگی 
کرده   کید  تا اسد  آقای  گزارش،  این  بر  بنا 
از  سوریه  »آزادسازی«  از  پس  تنها  که  است 
خواهد  آماده  داعش  تروریستی  گروه  دست 
تا به بحث در مورد اصالح قانون اساسی  بود 
و مسله انتخابات بپردازد. مسکو از هم پیمانان 
روز  روسیه  خارجه  وزیر  و  است  سوریه  مهم 
می خواهد  سوریه  از  کرملین  که  گفت  شنبه 
انتخابات  و  پارلمانی  انتخابات  برای  تا 

ریاست  جمهوری آماده شود.
در  یک شنبه  روز  اسد  بشار  حال  همین  در 
از  هیاتی  میزبان  دمشق  در  خود  اقامتگاه 
هیات  سفر  بود.  روسیه  پارلمان  نمایندگان 
روس به دمشق چند روز پس از سفر بشار اسد 
به مسکو و دیدار او با رییس  جمهوری روسیه 
از  یکی  یوشچنکو،  الکساندر  می شود.  انجام 
کرده  با بشار اسد دیدار  که  نمایندگان روس، 

گر  ا می گوید  »اسد  که  گفت  خبرگزاری ها  به 
مردم سوریه الزم بدانند مخالفتی با شرکت در 
انتخابات ریاست  جمهوری ندارد«. دیمیتری 
سابلین، یکی از از نمایندگان روس حاضر در 
تاثیر  که  می گوید  »اسد  که  گفت  نیز  دمشق، 
عملیات نظامی روسیه در سوریه از حد انتظار 

باالتر بوده است«.

وضيعت تعداد تفصيل جنس

 CP1515n  مودل HPپرنتر ليزر جيت   1 فعال
مناسب  PABXکيبل های  1
مناسب  کيبل ها و کنکتر ها 1
مناسب  پرزه جات سکنر فوجتز 1
مناسب  تلويزيون و کمره امنيتی  مودل سابقه 1
مناسب  OliveTTiماشين فکس مودل  1
مناسب  مايک و پولی کام مودل سابقه 1
مناسب  ماشين فکس مودل برادر 1
مناسب  دستگاه های ارتباطی تيلفون 1
 3770 مودل HPسکنر سکن جيت  1 فعال
 5665ماشين فوتوکاپی زيراکس مودل  1 فعال
 4700 ليزرجيت مودل HPپرنتر رنگه  1 فعال
 c9200 ديجيتل مودل HP  سکنر  2 فعال
 4600 ليزر جيت مودل HP پرنتر رنگه  1 فعال

 داش گازی چهار تاوه يی 1 غيرفعال
غيرفعال  داش گازی و برقی چهار تاوه يی 1
غيرفعال  ظرف شوی 1
غيرفعال 2 90 X 60cm  داش گازی کالن 
غيرفعال 2 60 X 60cm داش گازی  

  داش برقی X 60cm 40 1 فعال
 ماشين خشکن 1 غيرفعال
 ماشين کاالشويی 1 مناسب
 فريزر 1 مناسب
  ليتره300يخچال  1 فعال

 مايکرو ويف 3 غيرفعال
 الماری 3 مناسب
 بايسکل سپورتی 1 فعال

 ميز دفتر 3 مناسب
 ميز کنفرانس 6 مناسب
 کمپريسور ايرکنديشن 6 جديد

مناسب  موتور ايرکنديشن 8
مناسب  دوشک يک نفری 2
  کيلوات موراپکو330انجن جنراتور  1 فعال

غيرفعال   کيلوات موراپکو220انجن جنراتور  1
غيرفعال   کيلوات موراپکو165انجن جنراتور  1
غيرفعال   کيلوات60ترانسفارمر  3
غيرفعال   ليتره200بايلر  3
مناسب   دش آنتن 1
مناسب   هواکش سر داش 1

کابل بانک جهانی – دفتر 
تکنالوژی  و  دفتری  مستعمل  اجناس  فروش  جهت  را  سربسته  های  )آفر(  پیشنهاد  کابل  در  جهانی  بانک  دفتر 

معلوماتی )IT(  میپذیرد:
اقالم و اجناس در آدرس ذیل  به فروش میرسد.

تمام اقالم و اجناس به تاریخ 2 نوامبر 2015 بین ساعات 10-12 قبل از ظهر غرض بازرسی در آدرس ذیل به نمایش 
گذاشته می شود:

تعمیر الحاقیه  بانک جهانی
کبر خان سرک 10 وزیر ا

کابل – افغانستان
شماره تماس: 0700292682

که دربرگیرنده یک قیمت  کنندگان عالقمند تقاضا به عمل می آید، تا پیشنهادات )آفر( سربسته شان را  از مزایده 
مجموعی برای تمام اقالم و اجناس میباشد، ارایه نمایند.

ک در مناقصه در جریان  کنندگان مکلف به پرداخت مبلغ 300 دالر امریکایی بخاطر تضمین قبل از اشترا مزایده 
با خود  ارایه پیشنهاد  از  قبل  آنرا  و رسید  بوده  کابل  بانک جهانی در  مالی دفتر  به بخش  کاری  ساعات رسمی 
کاپی رسید مبلغ تضمن  کاپی رسید را با پیشنهاد سربسته ضمیمه نمایند.هیچ پیشنهادی بدون  داشته باشند. یک 

پذیرفته نمی شود.
کنندگان مکلف به پرداخت مالیات دولت طبق مقررات موجود می باشند. مزایده 

پیشنهادات سربسته خالص و یا بدون مالیات دولت به آدرس فوق الذکر به تاریخ 5 نوامبر 2015 بین ساعات 10 – 
گردد. 12 بجه قبل ازظهر و یا قبل ازآن ارسال 

کنندگان فورا بعد از ارایه پیشنهادات در مهلت ذکرشده باز خواهد  آفر ها )پیشنهادات( در حضور داشت مزایده 
شد.

اقالم و اجناس به بلند ترین نرخ خالص از مالیات به فروش خواهد رسید. برنده مناقصه طی یک هفته مکلف 
خواهد بود تا: الف( پول اقالم و اجناس را بپردازد؛ و ب( تمام اقالم و اجناس را ظرف یک هفته انتقال دهد.

کار، پول تضمین ضبط و دوباره پرداخته نمی شود.  در صورت عدم انجام این 
کمیته برگزارکننده مناقصه، دفتر بانک جهانی، خانه نمبر 19،  سرک 15، مقابل قصر نمبر 8،  تماس: 

کابل – افغانستان کبرخان،  یر ا وز
 amohammad1@worldbank.org :شماره تماس:  700292682 )0(93+               ایمیل
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