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جنگ و صلح با طالبان:  

غلغله ما و مشغله 
پاکستان 

با  را  روایت  عین  کستان  پا جانب  نمایندگان 
کشیدند. طالبان  اتفاق نظر عجیبی به رخ مان 
نمی توانند  و  شده اند  نابود  تقریبا  کستانی  پا
گذشته  در  که  به گونه ای  را  کستان  پا امنیت 
مردم  بکشند؛  چالش  به  می کردند،  تهدید 
در  کستان  پا دولت  نو  سیاست  از  کستان  پا
طالبان  می کنند؛  پشتیبانی  تروریسم  قبال 
کستان  پا و  نیستند  کستان  پا در  دیگر  افغان 
دیگر پناهگاه طالبان افغان نیست و برعکس 
فضای  کستانی  پا طالبان  برای  افغانستان 
مکتبی  بر  حمله  است؛  آورده  به وجود  امنی 
بود؛  شده  طرح ریزی  افغانستان  از  پشاور  در 
اشراف  افغان  طالبان  باالی  دیگر  کستان  پا
داخلی  مشکل  به  مبدل  مشکل  این  و  ندارد 
باید  افغانستان  حکومت  است؛  شده  افغانها 

کند. کره »مهار«  طالبان افغان را از طریق مذا

سرپرست وزارت دفاع:

در تمویل نیروهای امنیتی 
کوتاهی نشده است

3

حکومت از پشت حوادث
در حرکت است

کنترول اطالعاتی طالبان

4

4

ک از شکوه تا ویرانی  شهر ضحا
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زنگ اول


رییس جمهور دیروز گفت 16500 غاصب، زمین هایی 
اسناد  کرده اند.  غصب  است  عمومی  ملکیت  که  را 
در  که  است  سال ها  زمین،  غصب  گزارش های 
چند  می خورد.  خاک  کشور  پارلمان  کمیسیون های 
سال پیش هم 8صبح بر مبنای اسناد دولتی، پرده از 
فرایند غصب زمین برداشت و نام های زمین خواران 
بر  آقای حامد کرزی  آن زمان  کرد.  افشا  را  بزرگ 
سر کار بود و ایشان عالقه و اراده ای برای مبارزه 
مالحظات  و  نداشتند  زمین  غصب  و  مالی  فساد  با 

سیاسی را بر هر چیزی ترجیح می دادند.
مهم  ارکان  دیگر  و  اجرایی  رییس  رییس جمهور، 
حکومت وحدت ملی، باید به جای اطالع رسانی و دادن 
زمین  مافیای  علیه  را  واقعی  و  عملی  مبارزه  ارقام، 
آغاز کنند. زمین های غصب شده باید تثبیت شوند و 
بعد بر مبنای قانون، در مورد آن تصمیم گرفته شود. 
قانون روند فروش ملکیت های عمومی را به وضوح 
غصب  زمین های  تمام  باید  است.  کرده  پیش بینی 
به داوطلبی گذاشته شود  قانون  شده، در چارچوب 

و غاصبان به محاکمه کشانده شوند. 
کرده اند،  غصب  را  عمومی  ملکیت های  کسانی که 
نزدیکان  نیستند.  ناتوان  و  ساده  آدم های 
سیاستمداران پرقدرت و زورمندان محلی به نحوی با 
غصب زمین پیوند دارند. برخی از نزدیکان و بستگان 
سیاستمداران مشهور، یا از نام این سیاستمداران در 
غصب زمین استفاده کرده اند، یا در تبانی با آنان در 
این چپاول عمومی سهم گرفتند. گزارش های نهاد های 
کمیسیون های  گزارش های  در  است.  واضح  رسمی 
تثبیت  پارلمان، زمین های غصب شده در هر والیت 
شده است. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که رییس جمهور 

به اطالع رسانی اکتفا کند و دست به اقدام نزند. 
علیه  باید  اطالع رسانی  به جای  رییس جمهور 
زمین خواران و مافیای غصب زمین اقدام کند. در قدم 
متوقف شود  زمین  فرایند غصب  تا  است  الزم  اول 
غاصبان  از  مردم  و  دولت  حق  دوم،  مرحله  در  و 
زمین گرفته شود. البته الزم نیست که حکومت مثال 
شهرک های ساخته شده روی زمین های غصب شده 
را ویران کند، اما مراجع مسوول می توانند غاصبان 
را مورد مواخذه قرار دهند. غاصبان باید پول دولت 
را بپردازند و در حضور یک محکمه باصالحیت از 

خود دفاع کنند. 
مشهور  سیاستمداران  از  می تواند  رییس جمهور 
کشاندن  محاکمه  به  و  بازداشت  در  که  بخواهد 
سیاستمداران  کنند.  کمک  را  حکومت  غاصبان، 
دست  آنان  نام  از  کسانی که  که  بدانند  باید  مشهور 
را در حق  بزرگ ترین جفا  به غصب زمین می زنند، 
مردم افغانستان مرتکب می شوند. اگر سیاستمداران 
پی  در  واقعا  و  جدی اند  حرف های شان  در  مشهور 
محاکمه  به  در  را  حکومت  باید  هستند،  مردم  منافع 

کشاندن غاصبان زمین کمک کند. 
کشور  اقتصاد  به  بزرگی  زیان های  زمین  غصب 
صنعتی  شهرک  همین  در  مثال  است.  کرده  وارد 
زمین  دارند،  کارخانه  کسانی که  کابل،  پلچرخی 
ندارند.  کارخانه  دارند،  زمین  کسانی که  و  ندارند 
آنان  به  کسی  دارند،  تولید  و  کار  اراده  کسانی که 
زمین نمی دهد. وقتی کارخانه نباشد، تولید نیست و 
کسی هم استخدام نمی شود. رییس جمهور و مجری 
جدی  به صورت  زمین  غصب  مساله  به  باید  امور 
توجه کنند و اجازه ندهند که این فرایند ادامه یابد و 
غاصبان زمین هم چنان معافیت داشته باشند. انتظار 
می رود که رییس جمهور در روزهای آینده، در مورد 
نه در مورد مشکالت.  اقداماتش اطالع رسانی کند و 
همه از غصب زمین اطالع دارند، افکار عمومی منتظر 
است تا رییس جمهور در مورد اصالحاتی که انجام 
داده است، اطالع رسانی کند. اطالع رسانی ای که هدف 
از آن نشان دادن اراده حکومت در مبارزه با فساد 

نباشد، مردم را قانع نمی سازد. 

به جای اطالع رسانی اقدام کنید
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بازداشت سه تروریست در لوگر و قتل سه تن دیگر در کنر

برگزاری نمایشگاه عکس محیط زیست توسط 8صبح

ضبط و از بین بردن هزار و پنج صد کیلوگرام گوشت مرغ تاریخ گذشته در کابل

شمارپناهندگان افغان در اروپا
 به ۱۴۶ هزار نفر رسید

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
اعضای  خاص  عملیات  یک  طی 
را  نفری  سه  تروریستی  شبکه  یک 

در والیت لوگر بازداشت کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
تروریستان  که  می گوید  خبر  این 
پشتون آباد  قریه  در  شده  بازداشت 
مرکز والیت لوگر در منزل یک تن 
طالبان  تروریستی  گروه  اعضای  از 
حمله  یک  تا  بودند  آمده  گردهم 
یکی  در  را  انفجاری  و  تروریستی 
مرکز  پل علم  نقاط مزدحم شهر  از 

لوگر راه اندازی کنند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
که از نزد تروریستان بازداشت شده 
مقداری  سالح و مهمات نیز بدست 

آمده است.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
تروریست  سه  که  کرده  اعالم 
نتیجه  در  کنر  والیت  در  ماین گذار 
انفجار ماین  جاسازی  شده خودشان 
به قتل رسیده اند. وزارت امور داخله 
می افزاید که ماین گذاران کشته شده 
طالبان  تروریستی  گروه  به  مربوط 

8صبح  روزنامه  کابل:  8صبح، 
عکس  نمایشگاه  بار  دومین  برای 
کابل  در  زیست  محیط  موضوع  با 
برگزار کرد. این نمایشگاه که تحت 
دوربین  از  زیست  »محیط  عنوان 
شما« برگزار شده بود در آن نزدیک 
به 40 قطعه عکس به نمایش گذاشته 

شدند.
به  نمایشگاه  این  عکس هایی که در 
نمایش گذاشته شده بودند از سوی 
و  حرفه یی  عکاس های  از  برخی 
کشور  والیت های  از  حرفه یی  غیر 
گرفته  زیست  محیط  موضوع  با 

شده اند. 
آلمانی  بنیاد  دایرکتر  مبلغ،  ضیا 
از  همیشه  گفت  »هاینریش بل« 
افغانستان عکس هایی منتشر می شود 
که بیشتر به جنگ، تروریزم و قاچاق 
مواد مخدر متمرکز است و کمتر به 
زیست  محیط  مانند  حیاتی  موضوع 
پرداخته شده است. او گفت قربانی 
بار  به  کشور  در  اقلیم  تغییرات  که 
می آورد ممکن است بسیار بیشتر از 

ریاست  ماموران  کابل:  8صبح، 
وزارت  وترنری  و  حیوانی  صحت 
پنج صد  مالداری، هزار و  زراعت و 
تاریخ  مرغ  گوشت  کیلوگرام 
شرکت  گدام های  از  را  گذشته 
حبیب حسام در کابل ضبط کرده و 

از بین برده اند.
اعالم  با  مالداری  و  زراعت  وزارت 
این خبر می گوید که این گوشت ها 
کنترول  هیات  تفتیش  جریان  در 

زمانی که  تروریستان  این  بودند. 
کنر  نورگل  ولسوالی  مربوطات  در 
به  بودند  ماین  جاسازی  مصروف 

قتل رسیدند.
وزارت امور داخله در یک اعالمیه  
مخفی گاه  یک  کشف  از  دیگر 
به  مربوط  مهمات  و  سالح  بزرگ 
والیت  در  طالبان  تروریستی  گروه 
وزارت  این  است.  داده  خبر  هملند 
در  مخفی گاه  این  که  می گوید 
نتیجه عملیات ویژه نیروهای قطعات 
مارجه  ولسوالی  در  پولیس  خاص 

کشف شده است.
موتر  عراده  دو  مخفی  گاه  این  از 
میل  یک  دهشکه،  میل  یک  رنجر، 

باشد،  تروریستی  حمالت  و  جنگ 
اما این موضوع کتمان شده و نادیده 

گرفته شده است.
واقع  در  نمایشگاه  »این  افزود:  وی 
این  به  پرداختن  برای  دریچه  یک 
هر  وافغانستان  است  حیاتی  موضوع 
می  متاثر  اقلیم  تغییر  از  بیشتر  روز 

گردد.«   
از  حسینی  مسعود  حال  همین  در 
این  در  کشور  حرفه یی  عکاسان 
قدرت  درباره  که  گفت  مراسم 
شبه ای  و  شک  کسی  هیچ  عکس 
ندارد و یک عکس می تواند خیلی 

از چیزها را به مردم حتا کسانی که 
سواد ندارد، بیاموزاند.

عکس  سه  عکس ها  این  میان  از 
عنوان  به  بازدیدکنندگان  سوی  از 
شدند.  برگزیده  برتر  عکس های 
دفتر  سوی  از  برتر  عکس های  به 
روزنامه 8 صبح و بنیاد هاینریش بل 
تعلق  نیز  نقدی  جوایز  و  نامه  تقدیر 

گرفت. 
عزیزاهلل  سدید،  طارق  عکس های 
حکیم  و  مظفری  فیروز  عزیزیار، 
برتر در  به عنوان عکس های  مظاهر 

این نمایشگاه برگزیده شدند. 

آمار  براساس  که  کرده  اعالم  خارجه  امور  وزیر 
کمیشنری عالی سازمان ملل، در سال جاری ۱4۶ 
هزار مهاجر افغان وارد اروپا شده اند. از این میان 
پناهندگی  درخواست  آلمان  کشور  در  هزار   80

داده اند.
سوال  به  جواب  برای  که  ربانی  الدین  صالح 
بود، گفت:  فراخوانده شده  به مجلس  نمایندگان 
مهاجرین  از  درصد   4۳ میالدی   ۲0۱۵ سال  »در 
افغان که در کشور آلمان درخواست داده بودند، 
مانده  باقی  درصد   ۵۷ پرونده  شده اند.  پذیرفته 

نیزدرحال بررسی است.«
وزارت  به  کابل  در  آلمان  سفیر  که  گفت  او 
این کشور  به  خاجه گفته که فقط ۷ مهاجرافغان 

برگردانده شده اند.
در  را  افغان  مهاجرین  ربانی همچنین شمار  آقای 
او  گفته  به  کرد.  اعالم  نفر   ۱84۷ هالند  کشور 
تقاضای  سن  زیر  افغان   ۱0۱4 ناوری  کشور  در 
از کشور  افراد  این  پناهندگی داده اند. ۵0 درصد 
روسیه وارد ناروی شده اند. این در حالی است که 
شماری از مقام های ناروی گفته اند که ۹0 درصد 

درخواست پناهجویان افغان رد خواهد شد. 
آقای ربانی همچنین شمار پناهندگان را در بریتانیا 
اندک  کشور  این  سختگیرانه  قوانین  دلیل  به 

دانست.
آقای ربانی گفت که در کشور سویدن نیز ۱۳8۹0 
نفر زیر سن درخواست پناهندگی داده اند. معلوم 
را  پناهندگان  از  تعداد  چه  کشور  این  که  نیست 

می پذیرند.
او گفت که در ۵۲ کشور جهان بیش از ۶ میلیون 
مهاجر افغان زندگی می کنند. بعد از کشور سوریه 

افغانستان در مقام دوم جهان قرار دارد.
در  مهاجرین  پذیرش  عدم  که  افزود  ربانی  آقای 
کشورهای اروپایی به دلیل مشکالت اقتصادی و 
تر  به گذشته سخت  نسبت  این کشورها،  سیاسی 

شده است.
اروپایی  مردم کشورهای  وزیر خارجه گفت که 
با  که  دارند  انتقاد  خود  دولت های  از  اکنون  نیز 
سال های  در  که  اقتصادی  و  نظامی  کمک های 
اکنون  افغانستان شده، چرا  به  گذشته توسط آنها 
دوش  به  را  مهاجرین  پذیریش  بار  ها  کشور  این 

بکشند؟
که  نیز  مهاجرین  وزیر  بلخی،  عالمی  سید حسین 
افزایش  علت  بود،  شده  خوانده  فرا  مجلس  به 
مهاجرت افغان ها به خارج کشور را نا امنی فزیکی 

و روانی دانست.
او گفت که خروج نیروهای خارجی باعث ایجاد 
شده  افغانستان  در  اقتصادی  مشکالت  و  بیکاری 
باعث شده  به گفته آقای عالمی  این روند   است. 
که جوانان افغان به دلیل آینده بهتر کشور را ترک 

کنند.
دو  این  زمانیکه  تا  گفت  بلخی  عالمی  آقای 
که  است  مشکل  نشود،  افغانستان حل  در  مشکل 

از مهاجرت افغان ها جلوگیری کرد.
او با اشاره به اینکه دولت افغانستان اکنون دپلماسی 
فعال را برای دفاع از حقوق اتباعش در خارج در 
اعالم  خارجی  کشورهای  گفت:«به  گرفته،  پیش 
شده که اخراج مهاجرین که از مناطق ناامن باشند، 
مهاجرین  اخراج  باشد،  زن  خانواده ها  سرپرست 
زیر  افراد  شود،  سبب  را  خانوادگی  جدایی  که 
قابل  برای کابل  پذیر،  افراد آسیب  و  قانونی  سن 

پذیرش نیست.«
افغانستان اکنون با موج گسترده از مهاجرت مردم 
این کشور روبرو است. روندی که چالش زیادی 
برای کشور متبوع و میزبان آنان ایجاد کرده  است.

وترنری  و  قرنطین  عمومی  مدیریت 
ضبط و از بین برده شده است.

ماموران  که  افزوده  وزارت  این 
ریاست صحت حیوانی پیش از این 
و کنترول  بررسی  نیز در در جریان 
بنادر  و  توریدی  شرکت های  گدام  
گوشت  تخم،  زیادی  مقدار  کشور 
بیماری های  به  مبتال  مرغ های  و 
مختلف حیوانی را شناسایی و از بین 

برده اند.

یک   ،۹ اسپیجی  میل  دو  هاوان، 
دو  مخابره،  پایه  ده  یک،  بی ام   میل 
مرمی  فیر   ۶۷0 النچر،  راکت  میل 
 ۲۶ هاوان،  مرمی  فیر   ۶۲0 راکت، 
دستی،  بمب  عدد  ده  ماین،  حلقه 
سه  انفجاری،  مواد  کیلوگرام  صد 
و  نایتریت  امونیم  کیلوگرام  هزار 
مقدار هنگفتی مهمات سالح خفیفه 

بدست آمده است.
یک  مخفی گاه  این  از  هم چنین 
که  محلی  رادیوی  استیشن  دستگاه 
خود  تبلیغات  برای  آن  از  طالبان 
آمده  بدست  نیز  استفاده می کردند، 

است.

ریاست  این  سال جاری،  در جریان 
وارداتی  مرغ  تخم  موتر  توانسته سه 
گمرک  و  بندر  در  گذشته  تاریخ 
والیت فراه، یک موتر تخم مرغ در 
 ۳۶0 حاوی  که  را  کندهار  والیت 
هزار بیضه تخم مرغ  تاریخ گذشته 
از  و  شناسایی  می شد  کیفیت  بی  و 
تخم  موتر  یک  همچنان  ببرند.  بین 
مرغ بی کیفیت را در والیت فاریاب 
مراحل  طی  از  پیش  و  شناسایی 

گمرکی به ایران مسترد شده است.
جریان  در  دیگر  حرکت  یک  در 
ایرانی  مرغ   قطعه   ۹00 سال  همین 
به  مصاب  که  نیمروز  والیت  در 
برده  بین  از  بود،  مرغی  انفلونزای 

شده است.
می گوید  زراعت  وزارت  همچنین 
و  هفتاد  فعالیت ها  این  نتیجه  در  که 
حیوانی  بی کیفیت  ادویه  قلم  هفت 
نیز در کابل ضبط و از بین برده شده 

ACKUاست.
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سرپرست وزارت دفاع:

وهای امنیتی  در تمویل نیر
کوتاهی نشده است

پایان یک ماجرا

کندی روند تطبیق  هرچند برخی از اعضای شورای ملی از 
ایاالت متحده  با  افغانستان  امنیتی  مواد موافقت نامه های 
امریکا و هم چنین پیمان ناتو انتقاد دارند، اما وزارت دفاع 
صورت  کوتاهی  امنیتی  نیروهای  تمویل  در  که  می گوید 
نگرفته و این نیروها مطابق موافقت نامه امنیتی افغانستان 

کنون تمویل و تجهیز شده اند. و ایاالت متحده امریکا تا
دوشنبه،  روز  دفاع،  وزارت  سرپرست  ستانکزی،  معصوم 
راهکارهای  یافتن  منظور  به  کنفرانسی  که  در  عقرب،   25
جدید برای اجرای بهتر مواد موافقت نامه امنیتی افغانستان 
که  گفت  کابل برگزار شده بود،  و ایاالت متحده امریکا در 
جامعه جهانی به ویژه ایاالت متحده امریکا مطابق به مواد 
موافقت نامه امنیتی برای تمویل نیروهای امنیتی افغانستان 
در  استانکزی  معصوم  دارند.  تعهد  میالدی   2017 سال  تا 
بین المللی  امور  روابط  کمیسیون  توسط  که  کنفرانس  این 
تمویل  قسمت  »در  گفت:  بود  شده  برگزار  سنا  مجلس 
و  نگرفته  صورت  فروگذاشتی  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
به صورت  امنیتی(  )موافقت نامه  »بی اس  ای«  بخش  این 
 2015 سال  تا  است.  شده  تطبیق  و  رفته  پیش  به  دقیق 
می بینیم  حاال  همین   و  داشته  وجود  عمال  مالی  تمویل 
در  که  تعهداتی  بودند،  کرده  تعهد  که  سطحی  همان  به 
کشورهای  گو و لیسبون شده بود، به همان تعهدات  شیکا
امنیتی  نیروهای  تقویت  در  را  خود  مالی  سهم  بین المللی 

افغانستان سال به سال انجام می دهند.«

هرچند دفتر های سارنوالی خالی از سرو صدا نیست، اما در 
کم است. رییس  از این دفتر ها سکوت مرگباری حا یکی 
گاهی عینک هایش را  کت نشسته.  پشت میزش آرام و سا
روی میز می گذارد و زمانی به چشم هایش، اما بی قراری در 

چهره اش به وضوح دیده می شود.
که  چاق  ساله ی   50 چهارشانه  مرد  مقابلش  در  درست 
می دهد،  نشان  منظم تر  را  او  فوالدی  نکتایی  و  دریشی 
را  او  شخصیت  طوفانی  باطن  اما  آرام  ظاهر  است  نشسته 
که هنوز  کنارش زن 45 ساله ای  متفاوت تر می نمایاند. در 
آثار جوانی و زیبایی از چهره اش زدوده نشده،  بی صبرانه 

تعهدات  »ما  افزود:  هم چنین  دفاع  وزارت  سرپرست 
تمویل  برای   2017 و   2016 سال های  برای  مالی  مشخص 
نیروهای خود نداشتیم، ولی با امضای موافقت نامه امنیتی 
امروز تعهدی برای سال های 2016 و 2017 هم وجود دارد.« 
که قرار است در نشست آینده  معصوم ستانکزی می گوید 
نیروهای  تمویل  چگونگی  روی  نیز  ورسا  در  ناتو  اعضای 

امنیتی افغانستان تا سال 2020 بحث شود. 
موافقت نامه  براساس  که  می گوید  دفاع  وزارت  سرپرست 
تالش هایی  امریکا،  متحده  ایاالت  و  افغانستان  امنیتی 
گرفته است.  کشور نیز صورت  برای تجهیز نیروهای امنیتی 
دولت  اختیار  در  نظامی  تجهیزات  از  بخشی   گفت  او 
یابد.  ادامه  روند  این  است  قرار  و  گرفته  قرار  افغانستان 

چوکی ها  از  یکی  در  طرف تر  آن  می برد.  سر  به  انتظار  در 
پسر به ظاهر 19یا 20 ساله ای آرام و بی صدا نشسته است. 
که او وضعیت خوبی ندارد، او خود را ملزم  تصور می شود 

که به رمز و راز قضیه پی ببرد. می دانست 
اتفاقی  چه  بعد  لحظه  چند  که  نمی دانست  کس  هیچ 
که شامل چند ورق بود،  رخ خواهد داد. دوسیه زرد رنگ 
روی میز رییس خودنمایی می کرد. مرد تا حد امکان تالش 
هر  چون  کند،  خود داری  آن  به  نظرانداختن  از  تا  می کرد 
غرورش  و  می شد  آب  می افتاد،  آن  به  چشمش  که  باری 
بود،   حقوق  محصل  که  پسر  می دید.  قبل  از  شکسته تر  را 

توپچی  ثقیله  سالح  بخش  »در  می گوید:  ستانکزی  آقای 
و  شده  گذاشته  ما  اختیار  در  جدید  سالح  مقداری  هم 
کنون از آن استفاده می شود. ولی، ما در تالش این هستیم  ا
که در  که تا آخرین سطح و آخرین جزوتام به همان رقمی 

گنجانده شده برسد.«  تشکیل 
که شماری از وسایط زرهی  سرپرست وزارت دفاع می گوید 
به دولت  تانک هم مقاومت دارند،  برابر  او در  به گفته   که 
قطعات  به  وسایط  این  و  شده  داده  تحویل  افغانستان 
ضربتی داده شده و قرار است برای قطعات پیاده نیز توزیع 
به خاطر  کالنی  تعویض   2016 سال  »در  گفت:  وی  شود. 
که می توان در فعالیت های ضد  وسایط جدید با وسایطی 
تروریستی از آن استفاده بیشتر صورت بگیرد، رویش تفاهم 

که با فرا رسیدن نتیجه نهایی چه اتفاقی  خوب می دانست 
تهدید می کند. در چشمانش اشک موج  را  آنان  خانواده 
کرده و پدرش را  می زد و مالمت آمیز به سوی مادرش نگاه 

حق به جانب دانست.
صدایی  کوچک ترین  می گذشت.  کندی  به  لحظات 
شنیده  بشکند،  اتاق  این  در  را  مرگبار  سکوت  بتواند  که 
در  گهان  نا که  بود  نگذشته  دقیقه ای  چند  اما  نمی شد، 
گشت. رنگ  باز شد و یکی از وکالی مدافع در آن نمودار 
مرد  سوی  به  چشم ها  همه  گرایید.  سفیدی  به  زن  چهره 
را  بزرگ  نسبتا  سربسته  کت  پا او  خوردند.  دور  وارد  تازه 
کت  گوشه ای نشست. این پا جلو رییس نهاد و خودش در 
در شفاخانه  که  بود  20 ساله  پسر  از  معاینات »دی  ان ای« 
بگرام انجام شده بود. دستان رییس به وضوح می لرزیدند 
کرد، اما قبل از این که آن را بخواند  کت را باز  و باالخره پا
که نتیجه مثبت باشد،  گفت: »در صورتی  کرده و  رو به مرد 
گفت:  قاطیعت  با  مرد  برگردید؟«  تصمیم تان  از  نمی شود 
»نه من باالی تصمیمم ایستاده ام.« همه چشم ها به رییس 
کندی  گوش ها نیز تیز شده بودند. زمان به  دوخته شده و 
که هنوز هم در اعالم  می گذشت باالخره رییس در حالی 
کت را میان  کرد و پا نتیجه متردد بود، نتیجه را مثبت اعالم 
دست  روی  را  دیگر  دوسیه  و  نموده  جابه جا  زرد  دوسیه 

گرفت.
چشمان مرد از عصبانیت از حدقه بیرون زده و سرخ شده 
خاین  واژه  زبان  زیر  و  کرده  نگاه  زن  به  هر ازگاهی  بودند، 
که از قبل تهیه  کاغذی را  کار می بست. او با عجله  را به 
و سپس همان طور  داد  رییس  به  و  کرده  امضا  بود،  کرده 
که اشک می ریخت  از اتاق بیرون شد. پسر نیز در حالی 
و زیر زبان چیزهایی می گفت، به دنبال مرد از اتاق خارج 
به  رو  او  نداشت،  را  توانایی حرکت  که  بود  زن  تنها  شد. 
نکرده ام،  من  اشتباهی  »من  گفت:  و  کرده  رییس  سوی 
خایین نیستم، اما بزرگ ترین اشتباه از من سر زده است.« 
کند. در  که ماهرو )نام مستعار( را آرام  رییس تالش داشت 
کشیده  گرفت و از رازش پرده  نتیجه تالش ها زن نسبتا آرام 

و داستانش را چنین بیان داشت:
وقت  آن  در  می گذرد.  مرد  این  با  ازدواجم  از  سال   23«
کستان  پا راهی  گرفت  اوج  کابل  در  جنگ ها  که  زمانی 
گذشت و ما هنوز نتوانسته بودیم  شدیم. در آن جا دو سال 

که با شروع سال جدید مالی تحویل دهی  شده و امیدواریم 
و اقدام عملی آن آغاز شود.«

آن  اما، فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا، می گوید 
کنون براساس موافقت نامه امنیتی  طوری که توقع می رفت تا
افغانستان و ایاالت متحده امریکا عمل نشده است. آقای 
که براساس این موافقت نامه ایاالت متحده  مسلمیار افزود 
مداخله  برابر  در  افغانستان  از  تا  دارد  مسوولیت  امریکا 
که امروز جنگ  گفت  کند. او  کشورهای بیرونی حمایت 
کستان به پیش برده می شود،  در افغانستان توسط دولت پا
کشور  آن  باالی  فشاری  تنها  نه  امریکا  متحده  ایاالت  اما 
کستان را مورد حمایت های مالی خود  وارد نکرده، بلکه پا

نیز قرار داده است.
اجرای  در  صورتی که  در  می گوید  سنا  مجلس  رییس 
گیرد، دولت افغانستان  موافقت نامه امنیتی تعللی صورت 
کشور  امنیتی  نیروهای  تمویل  برای  دیگری  بدیل  باید 
امضای  از  »ما  گفت:  مسلمیار  فضل هادی  کند.  جستجو 
تصمیمی  همان  و  نیستیم  پشیمان  امنیتی  موافقت نامه 
گرفته است، ممکن  از مردم  نمایندگی  به  که حکومت  را 
باشند. در مجموع  و شماری هم مخالف  موافق  تعدادی 
این  امضای  با  که  دولت  کل  در  حکومت  تصمیم  از  ما 

گرفته است حمایت می کنیم.« موافقت نامه 
کمیسیون امور بین المللی مجلس  اما حمیرا نعمتی، رییس 
برخی  اجرای  از  امریکا  متحده  ایاالت  که  می گوید  سنا، 
خانم  است.  کرده  خودداری  امنیتی  موافقت نامه  مواد  از 
گزیر بودن افغانستان و تن دادن  نعمتی افزود: »با وجود نا
به امضای قرارداد امنیتی با امریکا و مفیدیت آن در شرایط 
است،  مواجه  آن  با  ملی  وحدت  حکومت  که  دشواری 
این  ماده  چند  موقع  به  تطبیق  و  اجرا  در  امریکا  جانب 

قرارداد بی تفاوتی نشان داده است.«
متحده  ایاالت  با  افغانستان  امنیتی  موافقت نامه های 
گذشته  سال  میزان  هفتم  تاریخ  به  ناتو،  پیمان  و  امریکا 
کار حکومت وحدت  به  آغاز  روز  در دومین  خورشیدی، 
مجلس های  توسط  موافقت نامه  این  رسید.  امضا  به  ملی 
بعد  روز  چند  و  گرفته  قرار  تایید  مورد  سنا  و  نمایندگان 
این  براساس  شد.  توشیح  رییس جمهور  توسط  تایید  از 
به  امریکا  متحده  ایاالت  به ویژه  جهانی  جامعه  قرارداد، 
ادامه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش  و  تمویل  تجهیز، 

می دهد.

که در پی تداوی برآمدیم،  صاحب فرزند شویم. همان بود 
که فهمیدم شوهرم از لحاظ صحی مشکل دارد  اما زمانی 
گفتم  کتر معالج مان  و تداوی نیز امکان پذیر نیست، به دا
که شوهرم نباید از این موضوع اطالع یابد، ورنه می شکند و 
کتر عمل القاح  جگر خون می شود، بعد به مشوره همان دا
گذشت  گرفتم تا این که بعد از  مصنوعی انجام شد و حمل 
نه ماه صاحب فرزند پسر شدیم. من از شوهرم این موضوع 
از  گاهی  هیچ  نمی خواستم  و  بودم  کرده  پنهان  کامال  را 
گردد و این پسر را از رگ و خون خود بداند،  موضوع خبر 

کستانی.« نه از یک پا
از  »بعد  داد:  ادامه  حال  درهمان  و  گرفت  اوج  زن  گریه 
که پسرم به دانشگاه  گذشت نوزده سال یک روز در حالی 
می رفت، دچار واقعه ترافیکی شد و از ناحیه پا و سر زخم 
جراحی  عمل  به  نیاز  و  بردند  شفاخانه  به  را  او  برداشت. 
گهان  نا کنند،   را تعیین  گروه خونش  شد. وقتی خواستند 
گروپ خون خودش  گروپ خون او با  که  شوهرم متوجه شد 
کرد،  اما  و من متفاوت است. هرچند همان لحظه تعجب 
گرفت و بر من بی اعتماد شد.  بعد ها روز به روز شکش اوج 
گروپ خون پسرم  او دالیل محکم داشت چون از یک سو 
با خودش متفاوت بود و از سوی دیگر من فرزند دیگری به 
این پسر  که پدر  از من پرسید  بار  بار  نتوانستم.  آورده  دنیا 
کیست، اما نمی توانستم واقعیت را بگویم تا این که جنگ 
گاه شد.  آ امر  این  از  نیز  پسرم  و  بلند شد  ما  و سرو صدای 
کرد تا حقیقت را برایش بگویم، اما  شوهرم هفت ماه صبر 
و  دارد  عیب  صحی  لحاظ  از  شوهرم  این که  خاطر  به  من 
کردم. تا این که او در  غرورش زیر پا نشود، خاموشی اختیار 

کشاند.« همدستی با پسرم پایم را به محکمه و سارنوالی 
کاش  می کرد،  لت و کوب  مرا  شوهرم  »کاش  می گوید:  او 
ولی  می کرد،  فراموش  را  موضوع  این  ولی  می داد،  دشنامم 
اوراق  بداند  را  حقیقت  این که  بدون  او  و  نشد  این طور 
گر برایش حقیقت را هم می گفتم،  کرد. من ا طالق را امضا 
کند. اما مطمین  که آن را درک و قبول  او در وضعیتی نبود 
که برایش خیانت  که روزی این را خواهد دانست  هستم 
که اشتباه بزرگ انجام دادم. باید  نکرده ام. درست است 
غرور  اما  نمی کردم،  پنهان  و  می گفتم  برایش  را  این  اول  از 
کرده  فکر  بود،   با ارزش تر  و  باالتر  از همه چیز  برایم  شوهرم 

بودم هیچ گاهی او پی به این حقیقت نخواهد برد.«

ACKU
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تظاهرات مردمی  و ملی بیستم عقرب، یک رویداد مهم به 
گرد همایی های  شمار می رود. پس از این تظاهرات شاهد 
کشور های خارج بودیم.  کشور و  کثر والیت های  گسترده در ا
بلند  آواز  با  تروریسم  از  نفرت  شعار  گرد همایی ها  تمام  در 
پی  در  را  گی  گونا کنش های  وا کابل  تظاهرات  فریاد شد. 
کنش ها از جهت های مختلف قابل بررسی  داشت. این وا

می باشد.
1- حکومت: رهبران حکومت وحدت ملی همیشه از پشت 
حساسیت  سپیدار  قصر  و  ارگ  حرکت اند.  در  حوادث 
حکومت  رهبران  بودند.  نکرده  درک  خوبی  به  را  موضوع 
فرصت های طوالنی را در اختیار داشتند تا شهدای زابل را 
کنند. مثال حکومت  منتقل  زادگاه شان  به  احترام  کمال  با 
پیکر های  چرخبال ها،  و  هیات  یک  اعزام  با  می توانست 
در  دهند.  انتقال  جاغوری  به  همانجا  از  را  زابل  شهدای 
والیت غزنی نیز برای حکومت این فرصت فراهم بود، تا با 
اعزام یک هیات شهدا را از مرکز غزنی به جاغوری انتقال 
فرصت ها  تا  شد،  سبب  مسایل  این  به  توجه  عدم  دهند. 
گذشته  هفته  سه شنبه  روز  شود.  بیشتر  اعتراض  برای 
نشست  یک  در  عصر  ساعت3  رییس جمهور،  سخنگوی 
که در آن سرور دانش و محمد  خبری از رفتن یک هیات 
بود  حالی  در  این  داد.  خبر  غزنی  به  بودند  شامل  محقق 
داده  انتقال  کابل  به  غزنی  از  را  شهدا  عصر   2 ساعت  که 
تا  شد  سبب  محلی  اداره  و  ارگ  هماهنگی  نبود  بوند. 
رهبران  باشد.  کام  نا شهدا  انتقال  مدیریت  در  حکومت 
»شهید  مصالی  در  مردم  که  شبی  ملی  وحدت  حکومت 
جنازه ها  کنار  ماتم  و  اشک  با  باران  زیر  صبح  تا  مزاری« 
پیامی  هیچ  آن شب  در  بودند.  مهمانی  ماندند، مصروف 
از  بخشد  کاهش  را  شده  افروخته  بر  احساسات  بتواند  که 
سوی حکومت نشر نشد. حتا هیچ یک از اعضای رهبری 

حکومت وحدت ملی به مصال حضور نیافت. 
حکومت می توانست با میزبانی درست از پیکر های شهدا 
کند. آن شب مصال  گسترده جلو گیری  در مصال از اعتراض 
در تاریکی قرار داشت و هیچ توجهی از سوی رهبران نسبت 
بیست  روز  از  حکومت  تصور  نگرفت.  صورت  مردم  به 
بود. رهبران حکومت وحدت ملی  نادرست  کامال  عقرب 
که در  بر  اساس تحلیل های نادرست و غلط تصور می کردند 
خواهند  شرکت  نفر  هزار  پنج  الی  سه  بین  گرد همایی  این 
احساس  جمعیت  میزان  این  مدیریت  از  حکومت  کرد. 
برای  حکومت  تا  شد  سبب  امر  همین  نداشت.  نگرانی 
پاسخ گویی به جمعیت بزرگ آمادگی نداشته باشد، بلکه 
دشوار  موقعیت  در  عمال  گرفت  صورت  که  غافل گیری  با 

گرفت.  قرار 
به  اول  ساعات  همان  در  می توانستند  حکومت  رهبران 
به  بی توجهی  دهند.  مثبت  پاسخ  مردم  مشروع  مطالبات 

این  در  پاسخ گویی  ظرفیت  که  داد  نشان  مردم  مطالبات 
حکومت تا چه پیمانه ضعیف می باشد.رهبران حکومت 
نسل  بیداری  از  که  بود  بهتر  مردم  به  دهن کجی  جای  به 
جوان افغانستان در برابر تروریسم استقبال می کرند. نمایش 
مردم  وحدت  حزب  اعضای  با  حکومت  زنده  برنامه 
بدل  عمیق  نفرت  و  سیاسی  بزرگ  رسوایی  به  افغانستان 
کرد تا این حرکت را به سطح قریه و  شد. حکومت تالش 
یک قوم تنزیل بخشد، اما مطالبات عدالت خواهی و ملی 

مردم با این نمایش ها ساز گاری نداشت. 
که با نمایندگان معترض در همان شب از  آقای غنی بهتر بود 
گفتن  طریق نشر زنده تلویز یون سخن می گفت. این سخن 
کم نمی کرد بلکه میزان پاسخگویی  نه تنها از شان حکومت 
حکومت را نیز به نمایش می گذاشت. متاسفانه حکومت 
همواره از پشت حوادث در حرکت است. همین امر سبب 
باشد. مشوره های غلط  بازنده  بازی ها  تمام  در  تا  می شود 
همه  این  سبب  وضعیت  از  درست  درک  عدم  و  مشاوران 

مشکل به شمار می رود.
2- تظاهرات بیست عقرب حد  اقل یک نکته را به اثبات 
گر در 14 سال هیچ دست آوردی قابل لمس نباشد،  رساند. ا
به  خوبی  دست آورد  یک  می تواند  عقرب  بیست  رویداد 
آید. شاید در این وطن زیر ساخت ها درست نشده،  شمار 
پرورش  نسل  یک  اما  نشده،  فقر زدایی  نشده،  ایجاد  کار 
رهبری  نقش  بزرگ  رویداد های  خلق  در  خود  که  یافته 
خود  حضور  با  نسل  این  دارند.  عهده  به  را  مدیریت  و 
معامله گران  قومی،  تیکه داران  برای  را  خطری  زنگ های 
بانک رای به صدا در آوردند. تداوم حضور این نسل در 
گردش  عرصه های سیاسی و اجتماعی سبب تحول بزرگ و 

دورانی در مدیریت خواهد شد.
می تواند  بود  بزرگ  که  پیمانه  همان  به  تظاهرات  این   -3
آسیب پذیری هایی هم داشته باشد. برخی حلقه ها تالش 
دارند حضور مردم را به نام خود و یا یک حلقه مشخص 
گفته اند: »کاش حکومت مرا  کنند. حتا برخی افراد  مصادره 
کند، تا به یک قهرمان بدل  کوتاهی بازداشت  برای مدت 
ک کننده  اشترا هر  بود.  رهبر  یک  فاقد  حرکت  این  شوم.« 

خودش یک رهبر بود. 
پیرمرد  زن،  پیر  بریده  گلوی  خون های  جریان  این  رهبری 
کشور با حس انسان دوستی  و شکریه بود. تمام شهروندان 
اعتراض در  این  آمدند.  به خیابان  و مسوولیت شهروندی 
بلکه  نبود،  سرنگونی  هدف  به  نبود،  براندازی  راستای 
کنش مدنی به بی توجهی حکومت و ابراز نفرت به  یک وا
این  اما متاسفانه رهبران حکومت  بود.  جنایت و وحشت 
بد ترین  با  کردند.  نکوهش  ادبیات  بدترین  با  را  حرکت 
به  را  خود  کم ظرفیتی  و  ناتوانایی  و  دادند.  جواب  شیوه 

گذاشتند. نمایش 

ول اطالعاتی  کنتر
طالبان

 شهریار
 بیژن

حکومت از پشت حوادث 
در حرکت است

مقام های  با  طالبان،  نمایندگان  مالقات  خبر  نشر 
استخباراتی روسیه در تاجیکستان، نگارنده را به یاد 
تصویری  رسانه های  از  یکی  با  ایران  سفیر  مصاحبه 
کتر  دا آقای  تلویزیونی  گفتگوی  این  در  انداخت. 
گفت،  کابل،  ایران در  کبیر  محمدرضا بهرامی، سفیر 
تهران با طالبان رابطه ای ندارد، به آنان پول واسحله 
گروه را »کنترول اطالعاتی« می کند.  نمی دهد، اما این 
سفیر ایران رفت  وآمدهای نمایندگان طالبان به تهران را 
کنترول اطالعاتی خواند. آقای بهرامی  مصداق همین 
در مورد اصطالح »کنترول اطالعاتی« توضیح بیشتری 
که  کردند  ابراز عقیده  کارشناسان  از  برخی  اما  نداد، 
گروه  از  حمایت  با  را  داعش  خطر  می خواهد  تهران 

کند.  طالبان در افغانستان خنثا 
تهران  که  عقیده اند  این  به  صاحب نظران  از  برخی 
از  بخش هایی  در  داعش  تروریستی  گروه  ظهور  از 
طالبان  می خواهد  و  است  نگران  افغانستان،  قلمرو 
هم  شایعاتی  کند.  استفاده  داعش  خطر  دفع  برای  را 
داعش  با  طالبان  جنگ های  در  که  داشت  وجود 
تهران  از  طالبان  فرماندهان  هلمند،  و  فراه  والیات  در 
»کنترول  که  می رسد  به نظر  می کردند.  دریافت  کمک 
برابر  در  طالبان  از  حمایت  از  غیر  معنایی  اطالعاتی« 
برابر  داعش ندارد. به بیان دیگر، تهران طالبان را در 
جنگ  در  اما  نمی کند،  حمایت  افغانستان  دولت 
طالب  جنگجویان  کنار  در  امارت،  و  خالفت 

می ایستد و به آنان یاری می رساند. 
که حاال روسیه نیز همان راه را می رود.  به نظر می رسد 
ضمیر  دارد.  تماس  طالبان  با  که  پذیرفت  مسکو 
به  افغانستان،  امور  در  روسیه  ویژه  نماینده  کابلوف 

که مسکو  گفته است  رسانه های انگلیسی زبان روسی 
یک مجرای تماس با طالبان دارد و پیام های خود را 
کابلوف توضیح  گروه مخابره می کند. اما آقای  به این 
کرده  به طالبان مخابره  را  پیامی  روسیه چه  که  نداد 
کابوس جمهوری های  است. این روزها ظهور داعش 
که در مورد  گزارش هایی  آسیای میانه و روسیه است. 
از  بیشتر  را  مسکو  می شود،  منتشر  ازبک  جنگجویان 

کرده است.  گذشته نگران 
ازبکستانی  جنگجویان  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
در افغانستان، عالقه دارند تا به خالفت خودخوانده 
کنند. این جنگجویان تا همین  ابوبکرالبغدادی بیعت 
بودند.  طالبان  پروپاقرص  متحد  پیش،  سال  یک 
جنگجویان  این  نیروی  می خواستند،  هم  طالبان  
به  برسانند.  مصرف  به  افغانستان  نبرد  میدان  در  را 
که  همین دلیل خیال روسیه هم راحت بود و می دید 
جنگجویان ازبکستانی اراده ای برای ورود به آسیای 
آوازه  که  و دوام جنگ در آن جا ندارند. حاال  میانه 
حتما  و  است  شده  نگران  روسیه  است،  گرم  داعش 

گروه طالبان  خواسته است این نگرانی را مستقیما به 
سیاست  هم  روسیه  که  نیست  بعید  اما  کند،  ابالغ 

گیرد.  »کنترول اطالعاتی« طالبان را در پیش 
به  روسیه،  استخبارات  که  نیست  دور  به  احتمال  از 
کسانی که  علیه  تا  کند،  کمک  طالبان  جنگجویان 
با  کره  مذا حاال  کنند.  اقدام  می پیوندند،  داعش  به 
از  گروه قباحت خودش را نیز  طالبان و معامله با این 
که  دست داده است، امریکایی ها به وضوح می گویند 
کشورهای  طالبان را دیگر دشمن نمی دانند. همین امر 
دیگر را هم جرات داده تا با طالبان تماس بگیرند و با 

کنند.  گروه معامله  این 
مورد  در  طالبان  با  مسکو  و  تهران  پرده  پشت  معامله 
و  روسیه  واقعا  گر  ا اما  است،  احتمال  یک  داعش، 
شده اند.  مرتکب  را  بزرگی  اشتباه  کنند،  چنین  ایران 
از  حمایت   تروریسم  و  داعش  با  مقابله  راه  موثرترین 
گروه  یک  با  معامله  است.  افغانستان  مرکزی  دولت 
گروه مسلح  دیگر،  مسلح افراطی، برای سرکوب یک 
نمی شود.  تمام  کشوری  هیچ  سود  به  درازمدت  در 
کنترول جنگ و بحران به وسیله یک جنگ و بحران 
دیگر، شاید یک مسکن خوب باشد، اما به هیچ وجه 
زیرنام  پول  و  اسحله  گر  ا نیست.  استراتژیک  درمان 
روشن  گیرد،  قرار  طالبان  اختیار  در  داعش،  با  مبارزه 
که از آن برای تضعیف دولت مرکزی افغانستان  است 
افغانستان  مرکزی  دولت  تضعیف  می شود.  استفاده 
کشوری  به سود هیچ  درازمدت  در  تشدید جنگ،  و 

تمام نمی شود. 
نمی دانند.  گروه  یک  را  خودشان  هم،  هنوز  طالبان 
یدک  نامش  کنار  در  را  امیرالمومنین  لقب  آنان  رهبر 

با  تازگی  به  رهبرش  که  هم  القاعده  شبکه  و  می کشد 
گروه  ایران و روسیه اعالم جنگ داده است، به رهبر 
که  می دهد  نشان  این ها  است.  کرده  بیعت  طالبان، 
گروه ایدیولوژیک مذهبی است  طالبان هنوزهم یک 
کنند، فردا در  کسی معامله  گر به صورت مقطعی با  و ا

برابر او قرار می گیرند.
معامله با طالبان، پیامدهای جدی دارد. وقتی قلمرو 
یابد،  کاهش  افغانستان  مرکزی  دولت  کنترول  زیر 
که روسیه بیشتر از همه از آن زیان  قاچاق مواد مخدر 
می بیند، افزایش می یابد و زمینه برای حضور القاعده 
کستان  پا که  است  این  دیگر  نکته  می شود.  بیشتر 
بیشتر از همه بر طالبان نفوذ دارد. طالبان خودشان را 
که مدارس و مراجع  پیرو پیشوایان دیوبندی می دانند 
کستان از طریق  کستان است. پا اصلی آن در قلمرو پا
هیچ  و  دارد  گسترده  نفوذ  طالبان  روی  مراجع  این 
چنگ  از  را  طالبان  گروه  نمی تواند  دیگری  قدرت 
کشورها  همه  که  است  نکاتی  این  برباید.  کستان،  پا

باید در نظر بگیرند.
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نابود شان  تا  کنید  همکاری  ما  با  نیستید  حاضر  ولی 
نادرست  ما  از  همکاری  گونه  این  توقع  گفت  کنیم؟ 
از سوی  نیستیم.  معضله طرف  این  در  دیگر  ما  است. 
دیگر ما حاضر نیستیم برای خود دشمن بخریم. گفتیم 
یعنی شما »طالبان افغانی« را هنوز هم دشمن نمی دانید 
است  شما  دست  در  لگام شان  که  می کنید  اقرار  ولی 
و می توانید حاضرشان سازید تا مذاکره کنند؟ گفت، 
مرا ببخشید باید برای مصاحبه تلیفونی بیرون بروم. از 
اتاق بیرون شد و دیگر فرصت ادامه بحث را نیافتیم. در 
دو روز بعدی در جریان مذاکرات با نمایندگان جامعه 
یک  بدون  را  مسعود  جنرال  اظهارات  پاکستان  مدنی 
کلمه تفاوت، به تکرار از همه اعضای هیات پاکستان 

شنیدیم. 
نمایندگان جانب پاکستان عین روایت را با اتفاق نظر 
عجیبی به رخ مان کشیدند. طالبان پاکستانی تقریبا نابود 
که  به گونه ای  را  پاکستان  امنیت  نمی توانند  و  شده اند 
مردم  بکشند؛  چالش  به  می کردند،  تهدید  در گذشته 
پاکستان از سیاست نو دولت پاکستان در قبال تروریسم 
پشتیبانی می کنند؛ طالبان افغان دیگر در پاکستان نیستند 
و پاکستان دیگر پناهگاه طالبان افغان نیست و برعکس 
به وجود  امنی  فضای  پاکستانی  طالبان  برای  افغانستان 
افغانستان  از  پشاور  در  مکتبی  بر  حمله  است؛  آورده 
طرح ریزی شده بود؛ پاکستان دیگر باالی طالبان افغان 
داخلی  مشکل  به  مبدل  مشکل  این  و  ندارد  اشراف 
افغانها شده است؛ حکومت افغانستان باید طالبان افغان 
باید  مذاکرات  این  و  کند  »مهار«  مذاکره  طریق  از  را 
توسط افغان ها رهبری شده و افغان ها باید مالکیت این 
است  حاضر  پاکستان  باشند؛  داشته  دوش  به  را  روند 
افغانستان  با دولت  افغان  طالبان  با  مذاکره  زمینه  در  تا 

کمک کند. 
شده  طرح  استراتژیک  و  فریبنده  خیلی  روایت ها  این 
سازنده  بر  ما  تصمیم  با وصف  بحث ها،   فضای  است. 
شدیم  متوجه  تازه  شد.  جنجال  پر  و  متشنج  بودن، 
در  یعنی  داشتیم.  را  هراسش  ما  که  شده  همانی  که 
مشغله  یک  پاکستان  داشتیم،  غلغله  ما  که  مدتی  این 
روایت  شده اند  قادر  پاکستانی ها  داشت.  استراتژیک 
استدالل  دیگر  که  بیاورند  به وجود  طوری  را  نو 
»پناهگاه های تروریسم« در پاکستان از افغانستان گرفته 
به کشوری که  افغانستان مبدل شود  بر عکس  شود و 
تروریستان پاکستانی را در خود پناه داده است. آن ها 
قادر شده اند در ذهنیت عامه خود طالبان افغان را یک 
نیروی مستقل و خارج از نفوذ پاکستان معرفی کنند که 
در افغانستان می جنگند و این جنگ ربطی با پاکستان 

به قطع کامل مذاکرات صلح،  اشاره  با  باجوه  جنرال 
گفته است: »افرادی وجود دارند که می خواهند روند 

صلح را برهم بزنند.«
سخنگوی ارتش پاکستان گفته که او همواره تاکید بر 
کنترول افراد مغرض داشته است تا »روندی که باعث 

صلح در منطقه خواهد شد، پیشرفت داشته باشد.«
جنگجوهای  به  ارتباط  در  همچنین  باجوه،  جنرال 
که  است  گفته  آمده اند  افغانستان  به  که  پاکستانی 
که  جنگجویانی  از  عده  آن  به  باید  افغانستان  دولت 
بیرون  کشور  آن  از  پاکستان  نظامی  عملیات  اثر  در 

می شوند، اجازه وارد شدن به خاک خود را ندهد.
ارتش  ستاد  رییس  شریف،  راحیل  باجوه،  جنرال 
امریکا همراهی  به  اش  پنج روزه  در سفر  را  پاکستان 

می کند.

ندارد. 
این طرز دید در میان تمام نیروهای دولتی و غیردولتی 
پاکستان به گونه عجیب اما یکسان مشترک است. شما 
روایت  این  که  می یابید  را  کسی  کم تر  پاکستان  در 
دل  از  را  عملی  استراتژیک  نظر  نقطه  از  ولی  فریبنده 
و جان نپذیرفته باشد. ما دریافتیم که ما افغان ها خیلی 
و  سیاست  در  که  می کنیم  تصور  واهی  به گونه  وقت 
با  تضاد  در  که  داریم  دوستانی  پاکستان  مدنی  جامعه 
فکر  پاکستان  استخباراتی  دستگاه  و  نظامیان  دیدگاه 
مدنی  اعضای جامعه  میان  در  نه  من  می کنند.  و عمل 
پاکستان و نه در میان سیاستمداران و آگاهان پاکستان 
سیاست  در  پاکستانی ها  دیدم.  متفاوتی  دید  طرز 
داخلی خود اختالف نظر جدی دارند ولی در قسمت 
دستگاه  و  نظامیان  افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست 
را می زنند، و  اول و آخر  پاکستان حرف  استخباراتی 
باقی همگی بی درنگ آن را می پذیرند و برای تبلیغ و 

ترویج آن سیاست کار می کنند. 
وجود  اصال  پاکستان  در  آن  مقابل  در  رسایی  صدای 
ما در آن  پاکستان سفارت  ما در  ندارد. یگانه صدای 
از  آگاه  و  فعال  جوان  یک  توسط  که  است  کشور 
مسایل دو کشور رهبری می شود. اما سفارت ما در آن 
کشور امکانات و تسهیالت الزم را برای پیشبرد امور 
استراتژیک ندارد. ما خاموش نبودیم؛ در مقابل هر بند 
کردیم  اصرار  داشتیم.  واضحی  استدالل  روایت  این 
که جهت گیری نمایندگان جامعه مدنی پاکستان عین 
جهت گیری نظامیان و استخباراتی های آن کشور است. 
نفوذ  وسیله  کماکان  افغان  طالبان  که  آوردیم  دلیل 
که  کردیم  استدالل  استند؛  افغانستان  در  پاکستان 
افغانستان  طالبان  برای  امنی  پناهگاه  هم چنان  پاکستان 
را  طالبان  جدید  رهبری  که  کردیم  استناد  است؛ 
بر  ایجاد کرده اند؛ گفتیم حمله  پاکستانی ها در کویته 
پاکستان  خود  که  تخمی  بود  ثمره  پشاور  در  مکتب 
به  مربوط  تنها  طالبان  مشکل  گفتیم  است؛  کاشته 
معما  این  حل  در  را  پاکستان  ما  و  نیست  افغانستان 
رسمیت  به  مذاکره  اصلی  طرف  یک  به عنوان 
اصطالح  استفاده  که  ساختیم  واضح  می شناسیم؛ 
»رهبری و مالکیت افغان ها در مذاکرات صلح« فریبنده 
است و دعوت کردیم که پاکستان باید به نمایندگی از 

طالبان شامل رهبری این مذاکرات باشد. 
دور  به  و  میان تهی  را  ما  روایت  پاکستانی ها  خالصه 
و  تصنعی  را  آن ها  روایت  ما  و  خواندند  واقعیت  از 
فریبنده خواندیم. قرار شد در مجالس بعدی کوشش 
شود تا روایت مشترکی به وجود بیاید. ما پذیرفتیم ولی 
می دانیم تا زمانی که پاکستانی ها در حالت انکار مطلق 
به سر ببرند و به هر پیمانه ای که تالش کنند تا خود را 
با وضعیت بی ربط سازند، برای ما ربط شان با وضعیت 
ادامه  کماکان  خود  مذاکرات  به  ما  می شود.  بیشتر 
می دهیم، ولی در وضعیت کنونی به وجود آمدن یک 
روایت مشترک رویای شیرینی است که عملی شدن 
آن در آینده نزدیک محال است. از آنچه ما دیدیم و 
شنیدیم افغانستان نیاز دارد تا دیر نشده راه جدیدی در 
پیش گیرد و این روایت تصنعی و فریبنده را مهار کند. 
رسانه های  و  مدنی  جامعه  حکومت،  این که  مورد  در 
افغانستان چی می توانند کنند و بگویند در یک فرصت 

دیگر می نویسم.
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پاکستان  در  نظام  تاثیر  از  بی نیاز  و  صریح اللهجه 
در  تحلیل وی  پرسیدم که  مسعود  طلعت  از  می دانند. 
با  چیست.  پاکستان  و  افغانستان  روابط  وضعیت  مورد 
لهجه نرم و انگلیسی روان ذهنیت حاکم را برایم تشریح 
کرد. گفت ما کار خود را کردیم. طالبان پاکستانی را 

با راه اندازی عملیات »ضرب عضب« نابود کردیم. 
وضعیت  کردیم.  بیرون  پاکستان  از  را  افغان  طالبان 
شکل  به  قبل  سال های  با  مقایسه  در  پاکستان  امنیتی 
قابل مالحظه ای بهبود یافته است. اکنون ما با وضعیتی 
روبه رو هستیم که طالبان پاکستانی تقریبا نابود شده اند، 
از  ما  برای  و  برده  پناه  افغانستان  به  تعداد شان  اما یک 
آنسوی مرز مشکل ایجاد می کنند. دیگر پناهگاهی در 
افغان  طالبان  ندارد.  افغان وجود  طالبان  برای  پاکستان 
در  کار خاصی  و  است  افغانستان  داخلی  مشکل  حال 
این مورد از دست ما ساخته نیست. اما با آنهم ما حاضر 
 )Neutralization( هستیم تا در قسمت مهار کردن

طالبان افغان در حد توان خود با شما کار کنیم. 
پرسیدیم هدفش از »مهار کردن« طالبان افغان چیست؟ 
گفت ما نمی توانیم به نمایندگی از افغانستان با طالبان 
افغان یک جبهه دیگر جنگ را بگشاییم. طالبان حال 
به مشکل داخلی شما مبدل شده اند و شما باید از طریق 
در  آن  رهبری  و  مالکیت  که  بین االفغانی  روند  یک 
ما  کنید.  مذاکره  آن ها  با  باشد،  افغان ها  خود  دست 
می توانیم به عنوان یک همکار با شما باالی طالبان فشار 

بیاوریم تا با حکومت شما مذاکره کنند. 
باشد. گفتیم  بالخیر  ثالث  نقش  فقط می تواند  ما  نقش 
بکشانید  مذاکره  میز  به  را  آن ها  می توانید  شما  یعنی 

از سوی حکومت افغانستان در پاکستان، برگزار شد. 
نشست حضور  آن  در  هم  امریکا  و  چین  نمایندگان 

داشتند.
بعد از اعالم خبر مرگ مال عمر در حدود چهار ماه  
پیش، دومین دور گفتگوهای برنامه ریزی شده صلح 
در  طالبان  گروه  نمایندگان  و  افغانستان  دولت  بین 

پاکستان لغو شد که تاکنون از سرگرفته نشده است.
به گزارش بی بی سی، سخنگوی ارتش پاکستان در 
این باره گفته است: »روندی به این بزرگی آغاز شد 
و دور نخست آن مکمل شد. تنها دو روز قبل از آغاز 
روند دوم مذاکرات، معلومات درز کرد و این روند 

قطع شد.«

هفته گذشته با هیاتی به شهر اسالم آباد پایتخت پاکستان 
شخصیت های  میان  بحث  سفر  این  از  هدف  رفتم. 
دو  روابط  مورد  در  طرف  دو  غیر دولتی  تاثیر گذار 
کشور بود. وقتی از من خواستند در این سفر شرکت 
کنم، بی درنگ پذیرفتم. من که قبال بارها با هیات های 
دولتی به پاکستان رفته بودم، از روایت های دولت آن 

کشور و طرز دید شان در مورد افغانستان خسته بودم. 
سیاست های  به  نسبت  بدبینی ام  می کردم  احساس 
واقعیت  همین  از  ناشی  افغانستان  مورد  در  پاکستان 
است. تصمیم گرفتم بروم و روی دیگر این روایت را 
از نمایندگان غیردولتی آن کشور بشنوم. انتظار داشتم 
با نمایندگان رسانه ها و جامعه مدنی آن کشور، بدون 
روابط  مورد حقایق  در  دولتی،  روایت  از  تاثیرپذیری 
بین دو کشور صحبت کنیم و روایت دومی  را به اساس 
نتیجه  در  و  و درد های مشترک طرح کنیم  واقعیت ها 

گره کوچکی از کار باز کنیم. 
روز قبل از آغاز مذاکرات رسمی  ما نمایندگان جانب 
وارد  از  که  شد  قرار  و  کردیم  بحث  هم  با  افغانستان 
کردن اتهامات کلیشه ای و ایجاد روحیه منفی در این 
مذاکرات خود داری کنیم و تالش کنیم تا بحث های 
غیر رسمی  راه  مهمانی  شد،  که  شب  باشد.  سازنده  ما 
با  رسمی  برنامه  آغاز  از  قبل  تا  یافتیم  فرصت  و  افتاد 
نان شب صرف کنیم و  یک تعداد آگاهان پاکستانی 

گپ های غیر رسمی مان را بگوییم. 
نشستم.  مسعود،  طلعت  متقاعد،  جنرال  پهلوی  قصدا 
آگاهان  تاثیر گذار ترین  از  یکی  مسعود  طلعت 
را  وی  معموال  و  است  پاکستان  در  بین المللی  امور 

روند  که  است  گفته  پاکستان  ارتش  سخنگوی 
معلومات  درز  از  بعد  افغانستان  در  گفتگوهای صلح 

محرم قطع شد.
جنرال عاصم سلیم باجوه، سخنگوی ارتش پاکستان 
تلویزیون خصوصی  با یک  در واشنگتن در صحبت 
درز  همواره  اساسی  »مشکل  است:  گفته  پاکستانی 
معلومات)محرم( از سوی دولت افغانستان بوده است.«

مرگ  خبر  انتشار  محرم،  معلومات  درز  از  منظور 
روشن  از  بعد  که  طالبان  گروه  پیشین  رهبر  مالعمر 

شدن آن، مذاکرات صلح متوقف می باشد.
جوالی  ماه  در  صلح  رسمی  مذاکرات  نخست  دور 
سال جاری، میان گروه طالبان و هیات رسمی اعزامی 

ارتش پاکستان: 
گفتگوی صلح در افغانستان بعد از درز معلومات محرم متوقف شد

غلغله ما و مشغله پاکستان 
وحید عمر

جنگ و صلح با طالبان: 

ACKU



شهر ضحاک 
از شکوه تا ویرانی 

6سال نهم    شماره مسلسل 2256 سه شنبه 26 عقرب 1394     

ترکهایمغولیبودهاند.
افغانی تاریخنگاران از یکی کهزاد احمد علی مرحوم
کوزههای حفریات اثر »در است: نگاشته مورد این در
شاهان ترک از برخی مکان،صورت این در مارک با
غربیهمپدیدارشدهکهمقارنساسانیهاازماورایآمو

بهخاکهایباخترسرازیرشدهاند.«
ابراهیماکبری،رییسپیشیناطالعاتوفرهنگوالیت
بلخ شهر از بعد شهر »این که: باوراست این به بامیان
»امالبالد«توسطاولینحکمروایانآریاییهاساختهشده
بودهوآناندراینشهرزیستوحکمرواییمیکرده.«
اماافواهاتوقصههایعامیانهدربینمردمبامیانوجود
داردکهاینشهرتوسطیکیازشاهانمقتدرافسانهایو
ظالمترکها،بهنامضحاکماردوشساختهشدهاست.

تخریب شهر ضحاک
بنا زمان و دوره کدام در ضحاک شهر اینکه اما
از بعضی ولی نمیداند، چیزی دقیقا کسی بوده؛ شده
راتوسطحملهمسلمانان پژوهشگرانتخریبشدنآن
برجهای باالی پیوندمیدهند.بخش زمانصفاریان در
شهرضحاککهدرتپههایشمالیشهربهجایماندهاند
یک شهر این که میرسد بهنظر شدهاند؛ تعمیر دوباره
و مانده مخروبه قرنها بوده، شده ویران کلی به مرتبه
دراثرریزشمداومبرفوبارانبخشیازدیواربرجها
ساییدگییافتهوآبریختهشده،سپسبررویبقایای
دیوارهایمخروبه،دیوارهایجدیدیساختهشدهاست.
اثرکاظمیزدانی،آمده بامیانسرزمینعجایب درکتاب
است:»چنگیزخانمغول،تنهاحصاربامیانراکههمان
درزمان کرد، تبدیل ویرانه به است امروزی شهرغلغله
یورشاوهیچنامیازشهرضحاکدرتاریخذکرنشده
است.پساحتمالزیادوجودداردکهاینشهرقبلاز

آنخرابشدهباشد.«
»زمانیکه است: نوشته کنبوالهوری محمدصالح
هـ 1037 رمضان ماه در ازبک پادشاه خان نظرمحمد
ازطرفسلطنت بامیان بامیانحملهکرد،حاکم در ق
که بوده ترکمنی خنجرخان نام به هند،شخصی بابری
مقرحکومتآنشهرضحاکبودهاستوخنجرخان

درقلعهضحاکبهمقاومتپرداخت.«
افشار »نادرشاه است: آمده نیز تاریخی منابع برخی در
برایآخرینبارفرزندشنصراهللمیرزارابابیستهزار
نفرجهتتسخیربامیانوقلعهضحاکماردوشفرستاد؛

تاآنانرابهاطاعتدرآوردند.«
ریاست اطالعات آمر احمدپور، احمدحسین سید
اطالعاتوفرهنگبامیانسهعواملرادرتخریباین
شهردخیلمیداند.اومیگوید:»جنگولشکرکشیها،
عواملطبیعیباتوجهکهخاکآنیکحالتفرسودگی
دارد،حفاریهاوکاوشگریهایخودسربهمرورزمان

اینشهررابهویرانهتبدیلکردهاست.«
باوجودیکهاینشهربهکلیویرانشدهاست،باآنهم
کند حفظ توریستان برای را جذابیتش هنوز تا توانسته
دیوارهای دیدبانی، برجهای شده ویران بقایای آن و

تونل یک از قسما که پلکانی راه مغارهها، منقش،
میگذردوتونلپلکانیزیرزمینیاست.

نام به محل مردم نزد به که زیرزمینی پلکانی تونل 
و خمیده تونل از عبارت میشود یاد آبدوزدگ« »راه
به پایینی تپه از ازوسطشهرضحاک مارپیچاستکه
سویزیرزمینحفرگردیدهوبهحوضآبیکهاینک

خشکیدهاستوصلمیشود.
»در میگوید: محل باشندگان از یکی نصراهلل حاجی
ازطریق نامعلومی نقطه از بامیان گذشته،آبرودخانه
اتصال حوض این به ضحاک تپه زیر تا سفالی لوله
میکرده، محاصره را شهر دشمن که وقتی مییافته،
اهالیشهرمیتوانستندازطریقهمینتونلپلکانیآب

موردنیازشانراتامینکنند.«
ضحاک ماردوش کی بود؟

پدرش که خندان، یا خوشخنده معنی به ضحاک
مملکت افسانهای قدرتمند پادشاه داشته نام ماردوش
بوری،یاغوریبودهکهسالهاعلیهجمشیدپادشاهافسانه
بلخجنگیده،ارنوازوشهرنازدختراناورابهعقدخویش
شده سرنگون آهنگر کاوه توسط سرانجام و درآورده

است.
دلیل این به را ضحاک که دارد وجود نیز افسانهای
ماردوشمیگفتندکهدومارخطرناکازدوشهایاو
یک سر مغز مار دو آن خوراک روزانه بوده، آویزان
آدمبودهاست،اگرغذابهآنهانمیرسیدممکنمغزسر

ضحاکرامیخوردند.
نیز آهنگر کاوه داستان و قصه ضحاک شهر کنار در
شهر غرب سمت در آهنگران دره در که دارد وجود
ضحاکزندگیمیکرد.براساسگفتههایمردممحل،
بقایایآثارودکانهایآهنگریاوکهمردیشجاعی

بودههنوزقابلرویتاست.
میگوید: بامیان مرکز علمای از یکی محسنی سجاد
اعتماد مورد شخص و سرداران از یکی آهنگر »کاوه
ضحاکبودهکهبرایسپاهیاناوسالحمیساخته،وی
روزیبهبهانهاینکهبهمارهایباالیدوشضحاکغذا
میدهدباپتکشبهسرضحاکمیزندوبهزندگیآن

پادشهافسانهایومارهایشخاتمهمیدهد.«
وضعیت کنونی شهر ضحاک

هماکنونازاینشهرتاریخیکهدردورانجهادمرکز
نظامیتفنگدارانبودهوبارهاتوسطروسهابمباردمان
است، شهر به ورودی راه تنها که تونل یک جز شده
یکراهپلکانی،برجهایآبریخته،دیوارهایفروریخته

ومغارههایتخریبشدهچیزیباقینماندهاست.
راهنمای تابلوی یک آن ورودی دروازه در تازگی به
توریستنصبشدهاستکهمشخصاتشهرضحاکیا
شهرسرخرویآنحکگردیده،امادرراستایمرمت
واستحکامکاریآنکدامکاریصورتنگرفتهاست.
باران، و برف دولت، بیتوجهی اثر به شهر این
عدم و عتیقه آثار قاچاقبران خودسرانه کاوشگریهای
حالت در آن توریستی اهمیت از محل مردم آگاهی
روز هر آن مانده باقی ویرانههای و دارد قرار اسفبار

ویرانتروغمانگیزیزترمیشود.

ازهشتآبدهتاریخیبامیانکهبهعنوانمیراثفرهنگی
جهانثبتیونسکو،سازمانعلمیوفرهنگیمللمتحد
میباشد،یکیهمشهرضحاکاست.اینشهردرحدود

هجدهکیلومتریشرقمرکزاینوالیتقراردارد.
اینشهرکهبهنامشهرسرخنیزشناختهمیشود،مجموعه
سرخ تپه بر که است تاریخی بناهای ویرانه از وسیعی
ورودی محل در استراتژیک، نقطه به مشرف رنگی
پل شش جنوبغربی قسمت در و بامیان وادی شرقی

واقعشدهاست.
ارتفاعاینشهرمستحکمودیدنیکهدروسطدریاچه
از دارد، موقعیت موریودرهآهنگران پای آبشار بامیان،
دو باالیشهرککه تابخش پل همواریجلگهشش

بخشمیباشداز110تا180مترتخمینمیشود.
دنیای ارتباطی چهارراه ضحاک، شهر روزگاری
محل این از گذشته در که تجاری راههای بود. قدیم
ایران، به را شرق هندوستان، به را جنوب میگذشتند،
و آمو دریای هندوکش، کوههای سلسله به را شمال
کوهایقفقازوصلمیکردند.اینشاهراهتجاریبهنام

جادهابریشمنیزیادمیشد.
ازدیوارهایاینشهر،برجهایمتعددوراههایپیچوخم
که میشود فهمیده است، مشاهده قابل هنوز تا آنکه
شهرضحاکدرزمانآبادیخویشازشکوه،رونقو
استحکاماتدفاعیمهمیبرخورداربودهاست.احتماال
نابودشدن اکنوندرحال بناهاییکههم اینمجموعه
است،درسهبخشپایین،باالیارگوبخشمسکونی

ساختهشدهبود.
یادداشتهای باستانشناسان، یافتههای براساس
تاریخنگارانوسبکمعماریکهدربعضیقسمتهای
از برخی آثار آن در دارد، وجود شهر مانده باقی
ترکهای میخورند: چشم به زیر تاریخی دورههای
یفتلییاهونهایسفید»قرنهایچهارمتانهم«،سدههای
تیموریها و سیزدهم« تا دهم »قرنهای اسالمی اولیه

»قرنپانزدهمتاشانزدهم«میالدی.
نام این شهر

میشود، شناخته ضحاک نام به اکنون هم که شهری
میشده یاد نامی چه به نخستین سالهای در اینکه
نام به ماردوش، شاه افسانه اگرچه نیست، مشخص
ضحاکدرادبیاتفارسیآمدهوباهمیننامثبتتاریخ

شدهاست.
پایتخت اینجا قدیم در که باوراند این به نیز مردم
را شهر این وی چون است، بوده ماردوش ضحاک
از بعضی در اما شده، مسمی او نام به و بوده ساخته
یاد نیز سرخ شهر نام به شهر این از تاریخی کتیبههای

شدهاست.
ساکنان شهر ضحاک

تاکنون که غیرعلمی پراکنده کاوشگریهای براساس
بهدست که سفالی ظروف و کوزهها است، شده انجام
زده داشتهحدس وجود که نقاشیهایی بعضی و آمده
اسالم از قبل ضحاک شهر اولیه ساکنان که میشود

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

این انتخاباتی نظام اصالح کمیسیون
و سرگنسک دچار بدرقم روزها
کلهچرخکشده.روزاولاینکمیسیون
تصمیمگرفتکهسیستمانتخاباتیازرای
تغییر موازی رای به انتقال بدون واحد
و هفتصد گرفتند، را تغییر نام تا کند.
بیستویکنفرخودراسیزدهپارهکردند
خر ما شود موازی رای سیستم اگر که
باالخواهیمکرد. بام به را مالنصرالدین
اگر زیرا ترسید بسیار بیچاره کمیسیون
خرمالبهبامباالمیشدپایینکردنشنه
ازعهدهکمیسیوناصالحاتبرمیآمدو
کرده کاری امرخیل گوسفندهای هم نه
میتوانست.درنتیجهکمیسیوناصالحات
بهایننتیجهرسیدکهسیستمانتخاباترا
بهرایسریعاالنتقالتوسطپستفیدکس

تغییردهد.
نفردادزدند بازهمششصدوچهلوپنج
بااینسیستماحتمالداردجنگهای که
کافری ابزار از زیرا بیافتد راه به صلیبی
نزدیک کمیسیون بار این شده. استفاده
بدون سریعا پس کند. تهی قالب بود
به را رای سیستم بفهمد کسی آنکه
شرط به ادبا و فضال جمع آرای سیستم
تغییر صیهونیسم علیه مشترک مبارزه
سهصدونودویک هزار دو ناگهان دهند.
نفریکصدادادزدند:مرگبرایرانو
بارشانزده این فقیه. بادضدوالیت زنده
سفارت به کمیسیون اعضای از نفر
نزدیک شدند. پناهنده کنگو جمهوری
بودکمیسیونمنحلشودکهبازهمفکری
بار این و افتاد اعضایکمیسیون بهذهن
سیستمرابهسیستمرایفوقالعادهمحرمبا

گرایشهایکاپیتالیستیتغییردادند.
درهمینوضعیتبودکهوالدیمیرپوتین
هفت با را خود طیارهبردار کشتی سه
گسیل آمو دریای به اتومی زیردریایی
جنگ بود نزدیک دیگه بار این کرد.
جهانیچهارمدربگیره)سومشدرحال
حاضردرپاریسدرگرفته(کهخداوندبه
دادکمیسیونرسیدویکتنازاعضاکه
عمریرادرعرصهسیستمرایباانتقالاز
کودکبهصندوقدودچراغخوردهبود،
سرگردان رای سیستم از که داد پیشنهاد
بدون هم که کنند استفاده واسطه بدون
کمیسیون کمهزینه. هم و است سر درد
پیشنهادی سیستمهای وارخطای بسکه از
وضعیت داشت درنظر بدون بود، سابقه
اقتصادیمردماینسیستمراتصویبکرد
سیستم از آینده انتخابات در انشاهلل ما و
رایسرگردانبدونواسطهاستفادهبهینه

خواهیمکرد.

رای سرگردان 
بدون واسطه 

نوروز رجا- بامیان

ACKU



سه شنبه 26 عقرب 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2256 

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

کشور  جنوب  در  هلمند  در  محلی  مقام های 
این  در  ترافیکی  حادثه  یک  در  که  می گویند 
زخمی  دیگر  نفر  یک  و  کشته  تن  نه  والیت 

شده اند.
خبرگزاری  به  هلمند  والی  سخنگوی  ک  زاوا عمر 
امروز   ۱۱:۰۰ ساعت  »حوالی  است:  گفته  بخدی 
)دوشنبه( ده تن در یک حادثه ترافیکی در هلمند 
که  می گوید  ک  زوا آقای  و زخمی شدند.«  کشته 
رخ  هلمند  والیت  نهرسراج  منطقه  در  حادثه  این 
شامل  شده ها  کشته  ک،  زوا به گفته  است.  داده 

»میخاییل بوگدانف« معاون وزارت خارجه 
امور  در  روسیه  رییس جمهوری  نماینده  و 
سازمان  مسکو  گفت:  آفریقا  و  خاورمیانه 
های حزب اهلل لبنان و حماس را تروریستی 

نمی داند و با آنان رابطه دارد.
یک شنبه  روز  بوگدانف  رویترز،  گزارش  به 
حزب اهلل  گفت:  خبرنگاران  با  گفتگو  در 
اقدام  هیچ  روسیه  در  این که  بر  افزون  لبنان 
نظام  در  است،  نداده  انجام  تروریستی 
منتخب  حزب  عنوان  به  هم  لبنان  سیاسی 
کشور  کند، در پارلمان این  مردم فعالیت می 

چندین  طی  فرانسه  های  جنگنده 
عملیات، مواضع داعش در شهر رقه، مقر 
بمباران  سوریه  در  را  تروریستی  گروه  این 

کردند.
بنا به اعالم وزارت دفاع فرانسه، ۱۰ فروند 
بمب   ۲۰ کشور،  این  هوایی  نیروی  رافال 
را به مواضع داعش از جمله یک پایگاه 

این  در  دختر  یک  تنها  و  هستند  زنان  و  کودک 
رویداد زخمی شده است.

او می گوید این حادثه در شاهراه قندهار – هلمند 
رخ داده است.

که یک  ک می گوید حادثه زمان رخ داد  آقای زوا
موتر نوع سراچه با سرعت زیاد در حرکت بوده و 
کنترول  که با موتر تیلری نزدیک شده از  هنگامی 

کرده است. خارج و باهم برخورد 
خانم ها  تماما  سراچه  موتر  سرنشینان  او،  گفته  به 

کودک بودند. کابینه و  اعضای  از  تعدادی  و  دارد  نماینده 
دولت نیز از این جنبش هستند.

این  کرده اند.  پرتاب  نظامی  آموزش 
عملیات با مشارکت دو هواپیمای نظامی 

پشتیبانی همراه بود. 
فرماندهی  مرکز  یک  و  سالح  انبار  یک 
اهداف  جمله  از  رقه  شهر  در  نیز  داعش 

این بمباران ها بوده است.
پس  ساعت   ۴۸ فاصله  به  عملیات  این 

حماس  مورد  در  دیدگاه  همین  افزود:  وی 
را  آن  امریکا  که  حالی  در  است  صادق  نیز 
سازمان تروریستی می داند، اما روسیه بر این 
باور نیست زیرا این تشکل بخشی از جامعه 

فلسطین است.
کرد:  اظهار  روسیه  خارجه  وزیر  معاون 
و  پارلمانی  مجمع  در  حماس  نمایندگان 

دولت فلسطین انتخاب شده بودند.
که حزب وحدت  کرد  وی هم چنین اعالم 
کردها در سوریه را نیز تروریستی  دموکراتیک 

نمی دانیم.

صورت  پاریس  در  تروریستی  حمالت  از 
کشته شدن ۱۲۹  که منجر به  گرفته است 

نفر شد.
اوالند،  فرانسوا  حمالت،  این  با  همزمان 
تمدید  خواستار  فرانسه  رییس جمهوری 
کشور به مدت  وضعیت اضطراری در این 

سه ماه شده است.

17th November 2015
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR THE “NATIONAL SU-
PERVISION FIRM” 
The Asian Development Bank (ADB) approved funding of US $ 56.66 million under 
the Grant NO: G0411 (ADF) & G0412 (AITF) and the Project No: 48326-001-AFG: 
Northern Flood-Damaged Infrastructure Emergency Relief project (N-FIER) in Octo-
ber 2014 (to be implemented over 3 years) to the Islamic Republic of Afghanistan (GI-
RoA) to support the worst-affected provinces in the Northern Afghanistan during the 
severe flood from March to June 2014. The project is to assist the government's efforts 
in the rehabilitation of damaged irrigation and rural road infrastructure. The project 
is rehabilitate (i) small-scale irrigation and rural road infrastructure in 21 and more 
worst-affected provinces based on the damage and needs assessment (DNA) undertak-
en by the Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) and (ii) larger-
scale irrigation system infrastructure in three provinces based on the DNA undertaken 
by the Ministry of Energy and Water (MEW). The executing agency is the Ministry of 
Finance (MoF) and the implementing agencies are Ministry of Rural Rehabilitation & 
Development (MRRD) and Ministry of Energy & Water (MEW). 
N-FIER-PMO-MRRD, invites eligible “National Engineering Consultant Firms”, with 
qualified Engineers, having “experience in Irrigation and Rural Infrastructure Pro-
jects” to submit their “Expression of Interest” (EOI) for “Supervision and Monitoring 
and Evaluation of Irrigation and Rural Infrastructure Projects” in 21 and more prov-
inces of Afghanistan for a period of 20 months (January 2016 – October 2017). The 
Expression of Interest (EOI) should be submitted online only through http://cms.adb.
org. Please do visit MRRD and National Procurement Authority (NPA), websites for 
the advertisement of EOI. The deadline for submission of EOI is 16th December 2015; 
by 1:00PM; Afghanistan Time. PMO-N-FIER-MRRD will not accept any hard or soft 
copies of EOI, if not submitted through http://cms.adb.org website. For the complete 
TOR, please download the attachment from http://cms.adb.org. 
If any further queries needed in this regard, please do write an email to: Jeevanand.
kumar@mrrd.gov.af and qudoos.akbari@mrrd.gov.af
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از  نقل  به  و  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
گون وزیران دفاع امریکا و فرانسه روز دو  پنتا
که مبارزه مشترک برضد  کردند  شنبه توافق 
کارتر وزیر  داعش را شدت ببخشند. اشتون 
دفاع  وزیر  درین  یی  جان  و  امریکا  دفاع 
پاسخ  خواستار  تلفنی  صحبت  در  فرانسه، 
پاریس شدند  تروریستی  شدید به حمالت 

که در آن 129 تن جان داد.
گفت»  گون  پنتا سخنگوی  کوک  پیتر 
نظامی  نیروهای  حمالت  افزایش  به  آن ها 
برعالوه  نمودند.  کید  تا کشورها  این 
شان  عملیات های  باید  فرانسه   و  امریکا 
مشترک  کمپاین  و  نموده  بیشترهماهنگ 
گفت:  کنند«. او  برضد داعش را راه اندازی 
بیانیه  که  کرد  کید  تا امریکا  دفاع  »وزیر 
در  امریکا  و  کرد  خواهند   صادر  مشترک 
حمایت  فرانسه  از  تروریزم  برضد  جنگ 

کرد«. خواهد 

متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  بان کی مون، 
کوریای شمالی سفر  به  این هفته  قصد دارد 
به  کی مون  بان  منتظره  غیر  این سفر  کند.  
درباره  را  امیدها  می تواند  شمالی  کوریای 
کوریا و تالش ها برای  پیشرفت در روابط دو 
برنامه  برسر  موجود  بن بست  به  دادن  پایان 

هسته ای پیونگ یانگ افزایش دهد.
نیویورک  از  یونهاپ  خبرگزاری  گزارش  به 
متحد  ملل  سازمان  بلندپایه  منبع  این  یک 
کل خبر داده، بدون  که از احتمال سفر دبیر 
اشاره به تاریخ دقیق و جزییات دیگر درباره 
افزود:  شمالی  کوریای  به  کی مون  بان  سفر 
کی مون به پیونگ یانگ نخستین  سفر بان 

هنوز در مورد جزییات این بیانیه معلومات 
امریکایی   مقامات  اما  است.  نشده  اراییه 
جنراالن  بین  هماهنگی  آنها  که  اند  گفته 
عملیات  که  امریکایی  جنرال  و  فرانسوی 
نظارت  میانه  خاور  در  را  امریکا  نظامی 
در  فرانسه  گرفته اند.  دست  در  را  می کند 
حال حاضر یکی از اعضای ایتالف مبارزه 
است.  عراق  و  سوریه  در  داعش  برضد 
گفت  رود  بین  امریکا،  ملی  امنیت  مشاور 

زمان  از  کوریای شمالی  پایتخت  به  او  سفر 
گرفتن این سمت به شمار می رود. به عهده 

این منبع سازمان ملل متحد خواست نامش 
کی مون هنوز به طور  فاش نشود زیرا سفر بان 

رسمی اعالم نشده است.
کی مون ماه می نیز قصد داشت به شهر  بان 
سفر  شمالی  کوریای  در  کایسونگ  مرزی 
زیرا  شد  لغو  آخر  دقایق  در  این سفر  اما  کند 
کی مون  پیونگ یانگ دعوت خود را از بان 

گرفت. به دالیل نامشخص پس 
کوریای جنوبی بر  کوریای  شمالی از  انتقاد 
کایه سونگ؛ ممانعت  کارگران  سر دستمزد 

کی مون را سبب شد. از سفر بان 

معلومات  هم چنان  فرانسه  و  امریکا  که 
کرد. استخباراتی را باهم شریک خواهند 

محوری  بحث  پاریس  تروریستی  حمالت 
تشکیل  را  ترکیه  در   20 جی  گروه  کشورهای 
رییس جمهور  نشست  این  در  می  داد، 
امریکا نیز شرکت دارد، رییس جمهور امریکا 
خواهد  فرانسه  همراه  کشورش  که  گفته 
گروه  برضد  مبارزه  برای  تالش ها   و  ایستاد 

کرد. تروریستی داعش »دو چند« خواهد 

گذشته وزیر امور خارجه  که در  کی مون  بان 
کرده است  کید  کوریای جنوبی بوده بارها تا
آشتی  تقویت  براي  را  ممکن  تالش  هرگونه 
کوریای  کوریا و حل مساله هسته ای  بین دو 

شمالی انجام خواهد داد.
در  متحد  ملل  سازمان  بلندپایه  منبع  این 
گفت:  یونهاپ  خبرگزاری  با  مصاحبه 
به  سفر  در  کی مون  بان  است  ممکن  غیر 
دیدار  کشور  این  رهبر  با  شمالی  کوریای 
کوریای شمالی به علت آزمایش های  نکند. 
تحریم های  با  خود  هسته ای  و  موشکی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد ، اتحادیه 

اروپا و امریکا روبه رو بوده است.

زه مشترک بر ضد داعش  توافق امریکا و فرانسه برمبار

کوریای شمالی سفر می کند  کی مون به  بان 

گناه  انگال مرکل، صدر اعظم آلمان، می گوید نباید 
»پناهجویان  گردن  بر  را  پاریس  تروریستی  حمالت 
گریخته اند«  تروریسم  و  جنگ  از  که  بی گناهی 
گذشته، از سوی برخی  انداخت. او، طی روزهای 
»درهای  سیاست  خاطر  به  اروپایی  سیاستمداران 
باز« در مواجهه با پناهجویان سوری مورد انتقاد قرار 

گرفته است.
خانم مرکل، ۲۴ عقرب، در نخستین روز از نشست 
سران ۲۰ قدرت اقتصادی جهان )گروه ۲۰( در ترکیه، 
و  انگیزه ها  مورد  در  فوری  تحقیقاتی  انجام  لزوم  بر 
است  گفته  او  کرد.  کید  تا پاریس  حمالت  دالیل 
حمالت  پشت پرده  عامالن  و  مسببان  کردن  پیدا 
»وظیفه ما در قبال قربانیان و خانواده ها ی آنها و نیز 

برای افزایش امنیت خود ما است«.
کار در عین  که این  صدر اعظم آلمان افزوده است 
حال »وظیفه ما در قبال پناهجویان بی گناهی ست 
گریخته اند«. حمالت جمعه  که از جنگ و تروریسم 
گذاشته  برجای  کشته   ۱۲۹ دست کم  پاریس  شب 
حمالت  و  تیراندازی  مسوولیت  داعش،  است. 
در  گذشته  دهه  چند  طی  بی سابقه  انتحاری 

گرفته است. پایتخت فرانسه را بر عهده 
حمالت،  مهاجمان  از  یکی  جسد  کنار  در 

یونانی  مقام های  که  شده  پیدا  سوری  گذرنامه ای 
کشور  که وارد آن  می گویند متعلق به پناهجویی  ست 
از  که  شده  منتشر  نیز  گزارش هایی  البته  بود.  شده 
یافت شده  گذرنامه های  بودن«  »تقلبی  احتمال 
از  گروهی  کنش   وا با  موضوع  این  دارند.  حکایت 
که  سیاستمداران و دولتمداران اروپایی روبه رو شد 
حمالت و انتقاداتی را متوجه سیاست »درهای باز« 
که صدر  کرده اند؛ سیاستی  در مواجهه با پناهجویان 
گذشته و در مقابل موج  اعظم آلمان طی هفته های 
حدودی  تا  را  آن  کرده  تالش  پناهجویان  کم سابقه 

کند. اجرا 
میان  در  مرکل  آنگال  خود  متحدان  از  برخی 
تغییر  و  کنترل ها  افزایش  خواستار  که  کسانی اند، 
شده اند.  پناهجویان   مسئله  برابر  در  اروپا  سیاست 
افزایش  مورد  در  گفت  یک شنبه  روز  مرکل  آنگال 
کردن راه حلی برای بحران  تالش ها در رابطه با پیدا 

کرده است. کراتی  سوریه، با والدیمیر پوتین، مذا
نیز  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  ک  بارا با  پوتین 
که موضوع سوریه  گفتگویی نیم ساعته داشته است 
در صدر آن عنوان شد. مسکو از متحدان بشار اسد 
کشورهای غربی خواستار  است در حالی که عمده 

کناره گیری او از قدرت هستند.

وریستی پاریس نیستند انگال مرکل: پناهجویان مسوول حمالت تر
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