
2278

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2278    شنبه 28 قوس 1394   قيمت 20 افغاني

غنی در میدان وردک:

خون سربازان خویش را نمی بازیم

پروژه تاپی و نقش آن بر روند صلح
و ثبات در افغانستان

کهولت و بحران هویت
احزاب جهادی افغانستان
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اعالم موجودیت 
همراه با ریزش
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دشمن تراشی 
جنرال مشرف 

و  سپتامبر  یازده  تروریستی  حوادث  از  پس 
مسعود  احمد شاه  دیگر  که  طالبان  سقوط 
مهم  چهره های  از  بسیاری  نبود،  حیات 
به  تا  کردند  تالش  طالبان  ضد  مقاومت 
بفرستند.  صلح  و  آشتی  پیام  اسالم آباد 
ربانی،  برهان الدین  مثال  به  عنوان 
رییس جمهور پیشین افغانستان پس از سقوط 
که  کرد  اعالم  کابل،  در  طالبان  کمیت  حا
کستان مایل نیست  دیگر به دوام دشمنی با پا
کند.  مالقات  مشرف  جنرال  با  می خواهد  و 
هم  طالبان  ضد  جبهه ی  دیگر  چهره  های 
به  متعددش  سفرهای  در  را  کرزی  حامد 
سران  به  و  کردند  همراهی  کستان  پا پایتخت 
رغم  به  اما  فرستادند.  دوستی  پیام  کشور  آن 
با  دشمنی  طبل  بر  مشرف  این ها  همه ی 

»پنجشیری ها« می کوبد. 

عبدرب الرسول سیاف می گوید که آنان بارها در مورد نگرانی های مردم با رهبران حکومت وحدت ملی 
صحبت کرده و هم چنین طرح ها و پیشنهاداتی را نیز با آنان در میان گذاشته اند. به گفته  او، اعضای شورای 
حراست و ثبات افغانستان به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار نیز داده اند که اگر اوضاع بهبود نیابد، 

ول خارج خواهد شد.  وضع از کنتر
ACKUصفحه 4



زنگ اول


دیروز تشکلی زیر نام حراست از ثبات در محوریت 
آقای عبدرب الرسول سیاف اعالم موجودیت کرد. 
سیاسی  چهره های  از  برخی  و  قانونی  یونس 
از  هستند.  تشکل  این  عضو  نیز  دیگر  مشهور 
سخنان آقایان سیاف و قانونی پیدا بود که تشکل 
تفاهم  نامه  ای  تطبیق  خواستار  ثبات  از  حراست 
است که آقایان غنی و عبداهلل  پیش از تحویل گیری 
این  در  بودند.  کرده  امضا  کرزی  حامد  از  قدرت 
با اصالح  تفاهم نامه آمده که حکومت وحدت ملی 
تهیه  برای  کمیسیون  یک  ایجاد  و  انتخاباتی  نظام 
 پیش نویس طرح تعدیل قانون اساسی، جرگه  قانون 
اساسی را فرامی خواند تا جایگاه مجری امور را 

مورد مداقه قرار دهد. 
میزان  ماه  در  است.  سال  دو  تفاهم نامه  این  عمر 
می رسد  پایان  به  تفاهم نامه  این  عمر  آینده  سال 
از  بعد  زمان  برای  گوناگون  جناح های سیاسی  و 
پایان یافتن معیاد این توافق نامه خودشان را آماده 
از  حراست  شورای  که  می رسد  به نظر  می کنند. 
ثبات هم می خواهد برای حوادث پس از ماه میزان 

سال آینده آماده باشد. 
عمده ترین اشتباه حکومت وحدت ملی این بود که 
برای تطبیق تفاهم نامه ای که رییس جمهور و رییس 
اجرایی پیش از احراز قدرت امضا کرده بودند، گام 
اساسی برنداشت. درست است که حکومت وحدت 
ملی مصروف مدیریت جنگ شد، اما می توانست در 
کنار آن برای تطبیق تفاهم نامه  سیاسی هم گام های 

مهمی بردارد. 
معلوم  انتخاباتی  نظام  اصالح  سرنوشت  حال  تا 
نیست. کمیته  گزینش تازه ساخته شده است ولی 
کسی  هنوز  است.  نکرده  شروع  را  کار  هنوز  تا 
تهیه پیش نویس  برای  نمی داند که چرا کمیسیونی 
در  نمی شود.  ساخته  اساسی  قانون  تعدیل  طرح 
عبداهلل،  داکتر  که  بود  آمده  توافق نامه  سیاسی 
موضوعات  این  تا  است  مسوول  اجرایی  رییس 
را پی گیری کند، اما نه ایشان در این مورد حرف 
کسی  هم  هنوز  تا  رییس جمهور.  نه  و  می زنند 
نمی داند که انتخابات پارلمانی در بهار سال آینده 

برگزار می شود یا نه. 
بن بست  به  هم  الکترونیک  شناس نامه های  توزیع 
توشیح  نفوس  احوال  ثبت  قانون  آن که  با  خورد. 
تذکره های  توزیع  ملی  وحدت  حکومت  اما  شد 
و  رییس جمهور  اگر  نکرد.  آغاز  را  الکترونیک 
رییس اجرایی سر از امروز برای تطبیق توافق نامه 
 سیاسی گام اساسی برندارند، به احتمال قوی که 
حکومت در ماه میزان سال آینده به مشکالت جدی 
دچار می شود. پیش بینی می شود که در سال آینده 
جنگ سختی در پیش رو است. سرنوشت تالش ها 
اقتصاد  نیست،  روشن  طالبان  با  مذاکره  برای 
توافق نامه  عمر  اگر  ندارد،  تعریفی  که  هم  مملکت 
اصلی  مفاد  تطبیق  در  پیشرفت  بدون  هم   سیاسی 
آن به پایان می رسد، بن بست سیاسی دیگری مزید 

بر علت می شود. 
جامعه  حمایت  روی  ملی  وحدت  حکومت  سران 
 جهانی خیلی حساب می کنند، اما نمی خواهند کاری 
کنند تا در داخل با مشکل روبه رو شوند. با توجه 
به نارضایتی اجتماعی از حکومت وحدت ملی اگر 
این حکومت تا ماه میزان سال آینده، در تطبیق مفاد 
اصلی توافق نامه  سیاسی پیشرفت های جدی نداشته 
باشد، مشکل سیاسی کالن برای این حکومت خلق 
در  که  سیاستمدارانی  صورت  آن  در  می شود. 
بیرون از حکومت ایتالف تشکیل داده اند شروع به 
بسیج هواداران شان علیه حکومت خواهند کرد و با 
توجه به نارضایتی اجتماعی حرف سیاستمداران 
بیرون از حکومت شنونده خواهد یافت. بر سران 
حکومت وحدت ملی الزم است تا گام های اساسی 
شورا  های  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای 
ولسوالی حداقل تا بهار سال آینده بردارند و زمینه 
در خزان  اساسی  برگزاری جرگه  قانون  برای  را 
سال آینده فراهم کنند تا ثبات سیاسی بیشتر شود 
و هیچ کسی در بیرون از حکومت مشکل سیاسی 

خلق نکند.

زنگ خطر را جدی بگیرید
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دورسومگفتگوهايافغانستان-آسیايمركزيدرشهرمزارشریفبرگزارشد

فراغتبیشازشصتزنتجارتپیشهازیکدورهآموزشی

پنجاهوهفتدرصدنمایندگانسهمرددرغزنیتوسططالباندرهزدهشدند
درجلساتحضورندارند

اشرف غنی  كابل:  8صبح،
که  می گوید  کشور،  رییس جمهور 
»هیچ  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
داده  شکست  نبرد  میدان  در  کسی« 

نمی تواند.
منظور  به  جمعه  روز  که  غنی  آقای 
قربانیان  خانواده های  با  غم شریکی 
سیدآباد  ولسوالی  در  اخیر  حادثه 
رفته  والیت  این  به  وردک  میدان 
جنگ  میدان  »در  گفت:  بود، 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را 
نمی تواند،  داده  شکست  کسی  هیچ 
دشمنان می خواهند با ایجاد تفرقه ما 
را شکست بدهند. باید تاکید کنم که 
میدان سیاست، خون سربازان  ما در 
آن ها  از  اما  نمی بازیم،  را  خویش 

حساب نیز می خواهیم.« 

انستیتوت  مزارشریف:  8صبح،
افغانستان  استراتژیك  مطالعات 
مشترک  گفتگوهاي  سوم  دور 
در  را  مرکزي  آسیاي  و  افغانستان 

شهر مزارشریف برگزار کرد.

تن  شصت و دو  كابل:  8صبح،
دوره  یك  از  پیشه  تجارت  زنان  از 

آموزشی چند ماهه فارغ شده اند.
این دوره آموزشی که توسط مرکز 
زنان  اقتصادی  برای رشد  بین المللی 
در  افغانستان  امریکایی-  دانشگاه 
شده  راه اندازی  گذشته  اپریل  ماه 
مورد  در  متشبث  زنان  آن  در  بود، 
تحت  تجارت شان  رشد  چگونگی 

آموزش قرار گرفته اند.
مرکز بین المللی برای رشد اقتصادی 
افغانستان،  امریکایی-  دانشگاه  زنان 
هدف  که  می گوید  اعالمیه ای  در 
دوره  این  راه اندازی  از  اصلی 
توانایی  دادن  »صیقل  آموزشی 

غزنی  شهر  حومه  در  منگور  ساکنان 
این  در  طالبان  گروه  که  گفته اند 
و  دزدی  اتهام  »به  را  نفر  سه  منطقه، 

نخواندن نماز« دره زدند.
به گفته ساکنان محل این حکم عصر 
دستور  به  و  ۲۷قوس  پنجشنبه  روز 
شده  اجرا  صحرایی  محکمه  یك 
و  محکمه  این  که  شده  گفته  است. 

که  می گوید  هم چنین  اشرف غنی 
سال  جریان  در  او  اصلی  وظیفه 
جاری حراست از آزادی استقالل و 
تمامیت ارضی کشور بوده است. وی 
افزود که دشمنان مردم می خواستند 
تا افغانستان را به دو جغرافیای سیاسی 
تقسیم کنند اما دولت چنین اجازه ای 

را نداده و تا »ابد« نخواهد داد.

این نشست روز پنج شنبه، ۲6 قوس، 
با سخنراني هاي داکتر داود مرادیان 
استاد عطامحمد  و  نهاد  این  رییس 
به  آغاز  بلخ  نور سرپرست والیت 

کار کرد.

پیشه«  تجارت  زنان  خالقیت  و 
آمده  اعالمیه  این  در  است.  بوده 
برنامه ریزی  مدیریت،  که  است 
محصوالت،  بسته بندی  تجارتی، 
ارتباطات و استراتژی  حساب داری، 
برای  که  بوده  اصلی  موضوعات  از 
این زنان تجارت پیشه تدریس شده 

است.
مرکز بین المللی برای رشد اقتصادی 
افغانستان،  امریکایی-  دانشگاه  زنان 
راستای  در  مرکز  این  که  می افزاید 
بلند بردن ظرفیت  زنان تجارت پیشه 
»گام های استواری برداشته« تا بتواند 
فعالیت  عرصه   در  را  زنان  حضور 

اقتصادی پررنگ بسازد.

قربانیان  خانواده های  از  اشرف غنی 
سیدآباد  ولسوالی  در  اخیر  حادثه 
میدان وردک بدلیل وقوع این حادثه 
معذرت خواهی کرده است. اخیرا در 
نتیجه حمله ای که گفته می شود که 
گرفته،  صورت  ملی  اردوی  توسط 
چند  شمول  به  غیرنظامیان  از  تن  نه 

کودک کشته شدند.

روز  دو  براي  نشست  این 
ارشد  نمایندگان  یافت.  ادامه 
کشورهاي  نهادهاي  و  دولت ها 
امریکا،  متحده  ایاالت  ازبکستان، 
تاجکستان،  پاکستان،  ایران، 
روسیه،  ترکیه،  ترکمنستان، 
هند  مصر،  قرقیزستان،  قزاقستان، 
سازمان  از  نمایندگاني  همچنان  و 
سازمان  اسالمي،  همکاري هاي 
مرکز  و  اروپا  همکاري  و  امنیت 
آسیاي  براي  پیشگیرانه  دیپلوماسي 
مرکزي سازمان ملل متحد در این 

نشست حضور داشتند. 
دور اول و دوم این گفتگوها پیش 

از این در کابل برگزار شده بود.

برای  بین المللی  مرکز  اعالمیه  در 
دانشگاه  زنان  اقتصادی  رشد 
است:  آمده  افغانستان  امریکایی- 
»این مرکز یگانه عامل برای تشویق 
برای  عمومی  و  خصوصی  سکتور 
مشترک  اهداف  با  مشترک  کار 
عنوان  به  زنان  مرکز  می باشد. 
فراهم  هسته گذار  نهاد  یا  چتر  یك 
تجارت های  برای  تسهیالت  کنندًه 
زنان  توسط  که  متوسط  و  کوچك 
آموزش های  می شود،  رهبری 
مسلکی را برای زنان متشبث متعهد، 
به  دسترسی  زمینه  نموده  پیشکش 
را  تکنالوژی  و  معلوماتی  منابع  تمام 

فراهم می سازد.«

امنیت،  و  زنان، صلح  انستیتوت  8صبح،كابل: 
مجلس  کارکرد  مورد  در  یافته هایش  نتیجه  در 
تا  کاری  اجالس  نهم  دوره  آغاز  از  نمایندگان 
این  جلسات  اکثریت  در  که  می نویسد  کنون، 
مجلس نزدیك به پنجاه و هفت درصد نمایندگان 
غایب بوده و تنها چهل و سه درصد این نمایندگان 

در جلسات عمومی این مجلس حاضر بوده اند.
که  می گوید  امنیت  و  صلح  زنان،  انستیتوت 
مشکل غیرحاضری در مجلس نمایندگان، پس از 
کارش  ادامه ی  و  مجلس  این  قانونی  دوره  پایان 
براساس اعالمیه دفتر ریاست جمهوری، جدی تر 
شده و طوری که از هر سه جلسه، دو جلسه آن 

فاقد نصاب بوده است.
قوس   ۲6 پنج شنبه،  روز  که  نهاد  این  یافته های 
میزان حضور  که  است  آمده  آن  در  شد،  منتشر 
گذشته  سال  به  نسبت  امسال  مجلس  نمایندگان 
انستیتوت  است.  بوده  کمتر  درصد  چهار 
کمرنگ  حضور  به  نسبت  امنیت  و  صلح  زنان، 
ابراز  شدیدا  مجلس  جلسات  در  نمایندگان 

نگرانی کرده است.
انستیتوت زنان، صلح و امنیت در نتیجه یافته هایش 
سال  جریان  در  نمایندگان  مجلس  که  می افزاید 
جاری هشتاد و پنج جلسه عمومی برگزار کرده 
که از این میان ۲5 آن به منظور قانون گذاری، ۲5 
جلسه استجوابی، یك جلسه استیضاحی، نه جلسه 

استماعی و یك جلسه فوق العاده بوده است.
هشتاد و پنج جلسه  میان  از  که  می افزاید  نهاد  این 
و  داشته  نصاب  آن  جلسه  سی و چهار  عمومی، 
درصد  شصت  که  آن  دیگر  جلسه  پنجاه و یك 
این جلسات را تشکیل می دهد، فاقد نصاب بوده 
است. همچنین مجلس نمایندگان طی سال جاری 
چهار جلسه بدون آجندا داشته و یك جلسه آن 
بدلیل عدم حضور اعضای هیات اداری لغو شده 
می گوید:  امنیت  و  صلح  زنان،  انستیتوت  است. 
»به رغم این که نصاب جلسات تکمیل نمی باشد 
از  قوانین  و  می کند  تغییر  جلسات  آجندای  و 
ابزارهای  از  یك  هیچ  اما  می مانند،  باز  تصویب 
انضباطی که در اصول وظایف داخلی پیش بینی 

گردیده تطبیق نشده است.«
هم چنین در نتیجه یافته های انستیتوت زنان، صلح 
و امنیت آمده است: »مجلس نمایندگان از بیست 
را  تقنینی  سند  هشت  شده،  معرفی  قانون  سه  و 
تصویب یا تعدیل و هشت سند دیگر را رد کرده 
است که از این مجموعه، هفت سند تقنینی دیگر 
به تصویب نرسیده است. اما هیچ طرح تقنینی به 
ابتکار مجلس نمایندگان به تصویب نرسیده است 
که نشان دهنده موضع منفعالنه مجلس در عرصه 
تطبیق  و  مکرر  غیرحاضری  است.  قانون گذاری 
وظایف  اصول  مندرج  انضباطی  تدابیر  نشدن 
داخلی مجلس نمایندگان از عوامل اصلی کندی 

کار در عرصه قانون گذاری به شمار می رود.«
حال  عین  در  امنیت  و  صلح  زنان،  انستیتوت 
می افزاید که مجلس نمایندگان در عرصه نظارت 
از کارکرد حکومت فعال تر عمل کرده است. اما، 
این نهاد تاکید کرده که بیشتر جلسات استجوابی 
مجلس نمایندگان بدون نتیجه پایان یافته و معلوم 
قانع  جواب ها  به  مجلس  نمایندگان  که  نشده 

شده  اند و یا خیر.

یافته های این نهاد که روز 
پنجشنبه، 26 قوس منتشر شد، 

در آن آمده است که میزان حضور 
نمایندگان مجلس امسال نسبت 
به سال گذشته چهار درصد کمتر 
بوده است. انستیتوت زنان، صلح 
و امنیت نسبت به حضور کمرنگ 

نمایندگان در جلسات مجلس 
شدیدا ابراز نگرانی کرده است.

از  یکی  و  بوده  علنی  حکم  اجرای 
این افراد هشتاد دره و دو تن دیگر هر 

کدام ۴5 دره خورده اند.
نزدیکان این سه نفر گفته اند که آن ها 
دزدی های  به  دست  و  هستند  معتاد 

کوچك می زدند.
فرمانده  یك  بی بی سی،  از  نقل  به 
گروه طالبان در محل نیز با تایید این 

این  که  گفته  خبرنگاران  به  موضوع 
افراد »در زمین خدا گناه می کردند.«

او گفته که این سه نفر یك بایسکل 
را از شهر غزنی به کرایه گرفته بودند 
منطقه  فاصل  حد  در  راه  مسیر  در  و 
داشتند  تصمیم  اسفندی  و  قره باغی 
بدزدند  را  بایسکل  راننده  دارایی  که 
که نیروهای گروه طالبان از موضوع 

باخبر شدند.
این فرمانده با اشاره به این که متهمان 
طالبان  گروه  قضات  حکم  براساس 
جرم  که  گفت  شده اند،  محاکمه 
قطع  موجب  که  نبود  حدی  به  آنان 
دست شان شود، لذا حکم دره بر آنان 

اجرا شد.
او گفت که با سرد شدن هوا و کاهش 
تحرک نیروهای گروه طالبان، دزدی 

در این محل زیاد شده  است.
قبل  چندی  محلی  مقام های  به گفته 
نیز در این روستا گروه طالبان سه نفر 
را به اتهام قتل یك داکتر و خانمش 

تیرباران کرده بودند.
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 نوروز رجا- بامیان

تحولی بر صنعت نمدبافی زنان بامیان

وژه تاپی چهار مقام محلی غورحمایت باشندگان هرات از پر
وج اعالم شدند ممنوع الخر

کم توجهی حکومت مرکزی  کشور،  بحران های سیاسی در 
و ضعف اداره محلی بامیان سبب رکود صنایع دستی زنان 
دستی  صنعت  که  وجودی  با  است.  شده  والیت  این  در 
بامیان همیشه از اعتبار جهانی برخوردار بوده است، اما هم 
کنون شماری از این صنایع در حال نابود شدن قرار دارند. ا

قالین بافی،  برگ بافی،  خورجین بافی،  بافی،  نمد 
و  خامک دوزی  سوزن دوزی،  شال بافی،  گلیم بافی، 
فرش های سنتی از جمله صنایع دستی زنان هزاره جات اند 
از  و عدم حمایت دولت  اثر جنگ ها، مهاجرت ها  به  که 

خانواه های روستایی، بر تاق فراموشی سپرده شده اند.
پشم  از  که  است  نمد  بامیان  باارزش  صنایع  این  از  یکی 
گوسفند وطنی ساخته می شود. این صنعت پشمی  خالص 
از مهم ترین صنایع دستی زنان  تا حدود چهل سال پیش 
به سزایی  شهرت  از  که  می آمد  حساب  به  والیت  این 

برخوردار بود.
گذشته های دور، نمد تنها زینت بخش مهمان خانه های  در 
فقط  بود.  هزاره  جات  خوش روزگار  و  متمول  خانواده های 
چهر ه های  و  مذهبی  مراجع  دایزنگی،  میرهای  و  خوانین 
خود  مهمان سراهای  فرش  حیث  به  آن  از  هزاره  متنفذ 

استفاده می کردند.
والیت  ورس  ولسوالی  باشنده  پیرمرد  مرزابیگ،  حاجی 
که از  کودتای ثور نمد دایزنگی  بامیان می گوید: »پیش از 
کردن پشم بره  کل  پشم بسیار مرغوب و از اولین »تراش« یا 
وطنی به سایز های مختلف ساخته می شد، بسیار معروف 

کشورهای دیگر نیز صادر می گردید.« بود و به 
از  یکی  گذشته  در  دایزنگی  »نمد  می کند:  اوعالوه 
قصد  به  که  زمانی  آنان  بود.  هزاره  زایران  راه  توشه های 
کن مقدسه در ایران، عراق، سوریه و عربستان و یا دیگر  اما
کاالی مرغوب و  کشورهای همسایه می رفتند از آن به عنوان 
کمایی  قیمت بها با خود می بردند، با فروش آن سود خوبی 

کرده و سوغات شان را نیز پوره می کردند.
مواجه  رکود  با  بامیان  بافی  نمد  صنعت  چرا  این که  اما 
شد دالیل آن عدم حمایت دولت از صنایع دستی زنان، 

باشندگان  از  شماری  هرات:  8صبح، 
هرات طی یک حرکت نمادین در این شهر 
لوله  خط  انتقال  پروژه  از  را  خود  حمایت 
طریق  از  کستان  پا و  هند  به  ترکمنستان  گاز 

کردند. افغانستان، موسوم به »تاپی« اعالم 
کنسولگری های  مقابل  در  تجمع  با  آنان 
آن  مسووالن  از  کستان  پا و  ترکمنستان  هند، 
اجرایی  در  تعهدشان  به خاطر  نیز  کشورها 

کردند. شدن این پروژه سپاسگذاری 
از  یک  هر  کنسولگری  مقابل  در  افراد  این 
دست  به  را  کشور  پرچم آن  کشورها،  این 
لباس های  آنان  دیپلومات های  به  و  گرفته 

ملی افغانستان را هدیه دادند.
تقاضا  کشور  سه  هر  دیپلومات های  از  آنان 
بر  مبنی  افغانستان  مردم  خواست  تا  کردند 
جدی  را  »عشق آباد«  تعهدات  بر  پایبندی 

بگیرند.
افغانستان،  بیرق های  امروز  ظهر  همچنان 
حمایت  به  هند  و  کستان  پا ترکمنستان، 
در  تخت صفر  بلندی ها  در  پروژه  این  از 

کم شدن مالداری، افزایش قیمت  خشک سالی های آخر، 
مثل  ترکی،  و  ایرانی  فرش های  شدن  وارد  گوسفند،  پشم 

موکت و دوشک اسفنج نیز ذکر شده است. 
والیت،  این  مرکز  ریش سفیدان  از  یکی  محسنی  سجاد 
دانسته  مردم  محلی  فرهنگ  و  هنر  جزو  را  نمدمالی 
و  خورده  گره  والیت  این  زنان  نام  با  مالی  »نمد  می گوید: 
فراموش  اما  می آید،  حساب  به  هزاره جات  فرهنگ  جزو 
و داشته های  نابود شدن هنر  به معنای  این صنعت  شدن 

فرهنگی مردم بامیان نیز محسوب می شود.«
کردن  که ساختن نمد از تهیه  محسنی عالوه می کند با آن 
کار سخت و دشوار است،  پشم تا نقش انداختن، مالیدن 
اما برای زنان یک میله نیز می باشد، چون مالیدن نمد طی 
گاهی چندین روز را  که  یک مراسم خاص انجام می شود 

در بر می گیرد.
به  بامیان  تجارت پیشه  زنان  از  یکی  رضایی  حلیمه 
بازار  عدم  و  نشدن  تبلیغ  مارکت،  نبود  که  است  باور  این 
این  در  زنان  دستی  صنایع  کردن  عرضه  جهت  مشخص 

والیت دلیل دیگر نابودی این صنعت دیرینه می باشد. 

تپه های مشرف به شمال شهر هرات نصب 
شد.

طریق  از  ترکمنستان  از  را  گاز  تاپی،  پروژه 
انتقال  و هند  کستان  پا به  افغانستان  ک  خا

می دهد. 
از  »تاپی«  گاز  لوله  خط  اعظم  بخش 
قندهار  و  هلمند  فراه،  هرات،  والیت های 

عبور می کند.
دلیل  به  که  می گویند  هرات  باشندگان 
اهمیت این پروژه حیاتی، مردم هرات برای 
را  آماده می شوند و خودشان  از آن  پاسبانی 
متعهد به همکاری با دولت در اجرای این 

پروژه بزرگ اقتصادی می دانند.
به  خواسته اند  نیز  دولت  مخالفان  از  آنان 
نگاه  ملی  پروژه  یک  عنوان  به  تاپی  پروژه 
که به  کنند نه یک برنامه سیاسی، پروژه ای 
گفته آنان ملت افغانستان بهره اصلی را از آن 

نصیب خواهد شد.
باشندگان هرات همچنان در این راهپیمایی 
پروژه تاپی را نقطه اساسی تحول اقتصادی 

8صبح، هرات: چهار مقام محلی والیت 
اختالس  در  داشتن  دست  اتهام  به  غور 
والیت  این  در  ساختمانی  بزرگ  پروژه های 

ممنوع الخروج اعالم شدند.
سارنوالی  به  نیز  افراد  این  پرونده های 

فرستاده شده است.
نام محمد امین توخی معاون والی غور نیز در 
می شود.  دیده  ممنوع الخروج  افراد  فهرست 
سیما جوینده والی پیشین والیت غور هفته 
گذشته از حیف و میل 117 میلیون افغانی در 
چند پروژه ساختمانی خبر داد و چهار مقام 
ارشد دولتی از جمله معاون والیت غور را به 
میل  و  حیف  و  اختالس  در  داشتن  دست 

کرد. دارایی های دولت متهم 
غالم محمد  غور،  والیت  معاون  عالوه  بر 
والی،  دفتر  اداری  و  مالی  رییس  پیمان 
تاج محمد  و  محمد یوسف دانیار مستوفی 
نام های شان  نیز  غور  پولیس  تدارکات  مدیر 
دستور  اساس  بر  که  گرفته  قرار  فهرستی  در 

و  مراسم ها  بعضی  در  تنها  بامیان  »زنان  می گوید:  وی 
نمایش  به  را  صنایع شان  که  می یابند  فرصت  جشنواره ها 
از  دیگر  یکی  هیچ  در  نه  و  بامیان  در  نه  چون  بگذارند، 
کشور، بازار مشخصی برای عرضه صنایع دستی  شهرهای 

زنان بامیان وجود ندارد.«
کیلویی پس از حالجی  به گفته خانم رضایی، یک نمد 12 
گوسفند توسط نداف، حداقل دو روز را در بر می گیرد  پشم 
شود،  مالیده  زنان  پنج نفری  یا  چهار  گروه  یک  توسط  تا 
فروش  به  افغانی  تا2000   1500 از  بیش  قریه  داخل  بازار  در 

نمی رسد. 
اما مال یعقوب از باشندگان ولسوالی پنجاب والیت بامیان 
نمد  نیز  مهمان خانه اش  فرش  که  او  دارد.  دیگری  نظر 
که  وجودی  »با  می گوید:  است  بره  پشم  از  ورسی  لیگان 
فراموش  حالت  در  بامیان  دستی  صنایع  از  زیادی  شمار 
شدن است، اما بازار نمدمالی این والیت پس از یک رکود 

گرفته است.« کوتا ه مدت دوباره رونق 
او عالوه می کند: »نمد یک فرش صحی است و در فصل 
روماتیزم  و  کمردردی  به  که  کسانی  گرم .  بسیار  زمستان 

که این  گویند  کرده و می  افغانستان عنوان 
پروژه دستکم هشت و نیم میلیارد دالر هزینه 
که نیمی از این مبلغ در  دربر خواهد داشت 
به  و  می رسد  مصرف  به  افغانستان  داخل 
خواهد  ایجاد  شغل  بی کار،  جوان  هزاران 

کرد.
در  بیکاری  حالی که  »در  آنان:  گفته  به 
کشور بی داد می کند و اقتصاد افغانستان در 
گرفته، اجرای چنین  حالت نا متعادلی قرار 
در  مردم  زندگی  روند  بر  پروژه های می تواند 
داشته  مثبتی  تاثیرات  افغانستان  همه جای 

باشد.«
که از بزرگ ترین پروژه های  گاز »تاپی«  پروژه 
روز  می رود،  شمار  به  منطقه  اقتصادی 
کشورهای  ارشد  رهبران  حضور  با  یکشنبه 
در  ترکمنستان  و  هند  کستان،  پا افغانستان، 

عشق آباد افتتاح شد.
رییس جمهور غنی روز دوشنبه، ۲۳ قوس، 
که  کرد  اعالم  خبری  کنفرانس  یک  در 
دولت افغانستان ساالنه در حدود چهارصد 
میلیون دالر از طریق این پروژه عواید بدست 

خواهد آورد.
از پروژه »تاپی« به عنوان اساس  آقای غنی 
گفت  کرده  یاد  افغانستان  تحول اقتصادی 
نیروهای  پروژه  این  امنیت  تامین  برای  که 
خاصی آموزش داده می شود. رییس جمهور 
ما  ملی  چلنج  و  اصلی  »مساله  افزود:  غنی 

امنیت سرتاسری این پروژه است.«
که این والیت را  باشندگان هرات می گویند 
گاز  به مکانی امن برای عبور این خط لوله 

تبدیل می کنند.
قرار است این پروژه تا سال 2017 تکمیل و به 

بهره برداری سپرده شود.

شده  خارج  غور  از  والیت  این  والی 
نمی توانند.

اعالم شدند  ممنوع الخروج  زمانی  افراد  این 
که صبح روز پنجشنبه مستوفی غور تصمیم 
ترک  کابل  مقصد  به  را  والیت  این  داشت 

کند.
پروژه های  سپردن  افراد،  این  اتهام 
ساختمانی با نرخ خالف معمول و سرسام آور 
به شرکت ها و اختالس در این پروژه هاست.
با  گفتگو  در  را  خود  اتهامات  متهم،  افراد 
کرده اند. والی غور پیش از این  رسانه ها رد 
مبارزه  اداری  فساد  با  تا  بود  سپرده  وعده 

کرد. خواهد 
دستکم  طی  که  است  باری  نخستین  این 
دولتی  ارشد  مقام  چندین  اخیر  دهه  یک 
به  والیت  آن  والی  سوی  از  غور  والیت  در 
گسترده اداری  اتهام دست داشتن در فساد 
به نهادهای قضایی معرفی و ممنوع الخروج 

اعالم می شوند.

کانکریتی است از آن  مبتال هستند، خانه شان نم دارد و یا 
به عنوان فرش، رودوشکی و روتختی استفاده می کنند.«

بر  دایزنگی عالوه  نمد  از  که  وقتی  »از  یعقوب  به گفته مال 
فرش خانه به عنوان تحفه برای بزرگان و رشوه برای مقامات 
که  کسانی  استفاده می شود، بازار آن بهتر شده است. چون 
کارش در حکومت و موسسات بند است یک تخته از این 
که حتا شامل حال مقامات بلند رتبه  نمد با خود می برند 

نیز می شود.« 
که رشد نمدمالی اضافه بر این که  مال یعقوب عالوه می کند 
از فروش  تقویت می کند  را  اقتصاد خانواده های روستایی 
چنانچه  می گردد.  نیز  دولت  نصیب  خوبی  عواید  آن 
تقاضای مارکت های  و دیزاین مطابق  با طرح  بامیان  نمد 
گرفت. خارجی ساخته شود، بازارش دوباره رونق خواهد 

عالوه  نمد،  از  آخر  سال  چند  در  که  است  حالی  در  این 
بر فرش، رودوشکی و روتختکی وسایل تزینی برای دیکور 
کفش رو فرشی نیز  منازل، خورجین، دستکول، واسکت و 
که این یک ابتکار نو در صنعت نمدمالی بامیان  می سازند 

است.
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پایپ الین تاپی یکی از بزرگ ترین پروژه های اقتصادی 
که قبال  که در منطقه اجرا می شود. براساس سروی  است 
ترکمنستان  از  تاپی  گاز  پایپ الین  بود،  گرفت  صورت 
کرده  کستان عبور  آغاز و سپس از طریق افغانستان به پا
والیاتی  از  پایپ الین  این  می یابد.  امتداد  هند  تا  و 
مناسبی  امنیت  که  می گذرد  کستان  پا و  افغانستان  در 
ندارند. با این همه، پروژه تاپی به اساس جدول زمانی 
رهبران  با حضور  روز سیزدهم دسامبر،  در  تعیین شده 
ماری  شهر  در  هند  و  کستان  پا افغانستان،  ترکمنستان، 
کیلومتر  گردید. پایپ الین تاپی 1814  ترکمنستان افتتاح 
طول دارد و به اساس ارزیابی ها متخصصین این پروژه 

10 میلیارد دالر هزینه در بر خواهد داشت.
آرزوهای  و  امید  با  تاپی  پروژه  افتتاح  که  حالی  در 
از مشکالت  امنیتی یک  اما موضوع  زیادی همراه بود 
می گردد.  عنوان  همیشه  پروژه  این  راه  سر  بر  اساسی 
ترکمنستان  رییس جمهور  محمدوف  بردی  قربان قلی 
پروژه  »طرح  گفت:  تاپی  پروژه  کار  به  آغاز  مراسم  در 
امن  سوی  به  مثبت  گامی         آینده،  در  می        تواند  تاپی 
ساختن انرژی مدرن جهانی، و قوه موثر اقتصادی برای 
ثبات اجتماعی در منطقه آسیا باشد.« نواز شریف نیز 
کمکی درمنطقه خواهد بود.«  گفت: »این پروژه نیروی 
گفت: »پروژه تاپی  انصاری معاون رییس جمهور هند 
کشورهای منطقه می        باشد.«  گام برای اتحاد  نخستین 
رییس جمهورغنی نیز از بهتر شدن وضعیت سیاسی در 

کرد. کنار این پروژه یاد 
کستان،  پا و  افغانستان  در  خبری  منابع  ادعای  به 
که زمانی مسوولیت  کستان  خواجه آصف، وزیر دفاع پا
نیز به عهده داشت، در  را  کستان  پا و برق  وزارت آب 
به  بی بی سی،  اردوی  بخش  با  مصاحبه ای  جریان 
کستان  پا دفاع  وزیر  است.  کرده  اشاره  جالب  نکات 
روی طالبان،  نفوذ خود  از  می        تواند  کشورش  که  گفته 
کند.  استفاده  تاپی  پروژه  پایپ الین  امنیت  برای 
خود  نفوذ  و  توان  تمام  از  »ما  گفت:  آصف  خواجه 
که  دهیم  اطمینان  شرکا  برای  تا  کرد  خواهیم  استفاده 
تاپی  بهره برداری  و  ساخت  کار  به  شدیدی  عالقه 
به  و  است  مهم  نیز  افغانستان  برای  پروژه  این  داریم، 

همین دلیل هیچ مقام افغانی با آن مخالفت ندارد.«
کستان   پا دفاع   وزیر  که  گفته  نیشن  روزنامه  برعالوه، 
طالبان  زمان  در  یونوکال  شرکت  موضوع  به  استناد  با 
طالبان  که  زمانی  یونوکال  نفت  »کمپنی  است  گفته 
بین سال های 1996 تا 2001 در افغانستان حکم روایی 
که  صورتی  در  تاپی،  پروژه  از  حفاظت  مساله  می        کرد 
امادرباره  می گرفتند.  عهده  به  را  می گردید  راه اندازی 
که باید واضح  گاز موضوعات زیادی است  پایپ الین 
خوشبین  زیاد  آصف  گفته های  به  نسبت  من  گردد. 
کستان و  که رسانه های پا نیستم، این ها موضوعاتی اند 

گزارش می        دهند. افغانستان 
کالیفرنیای امریکا است،  مقر اصلی شرکت یونوکال در 
در اواخر سال 1990 میالدی این شرکت به رهبری یک 
گاز در افغانستان تشکیل  که برای پایپ الین  کنسرسیوم 
و  ماند  کام  نا متذکره  پروژه  البته  گرفت.  قرار  بود  شده 

 1997 سال  اواخر  در  ببرد.  پیش  از  کاری  نتوانست 
گفتگو با طالبان را آغاز  کمپنی نفت یونوکال  میالدی، 
کرد و برنامه آموزشی را در دانشگاه نبراسکا برای آموزش 
افغان ها در رابطه به ساخت پایپ الین در افغانستان 
سال  در  واشنگتن پست  روزنامه  گرفت.  دست  روی 
که  گزارش داد  1998 به نقل از معاون شرکت یونوکال 
میلیون   100 الی  میلیون   50 مبلغ  شدند  حاضر  »طالبان 
افغانستان  از مسیر  گاز  پایپ الین   انتقال  برای  را  دالر 

کنند.« دریافت 
بعدا  و  به هم خورد  متذکره  ترتیب  اما در سال 1998، 
هم  از  کامل  صورت  به  کرد  بروز  که  حوادثی  به دلیل 
متحده  ایاالت  سال،  همان  گست  ا ماه  در  پاشید. 
را   افغانستان  در  القاعده  کز  مرا گرفت  تصمیم  امریکا 
این  زیرا  دهد،  قرار  هدف  کروز  موشک های  توسط 
هدف  مورد  را  تانزانیا  و  کنیا  در  امریکا  سفارت  گروه 
یونوکال  نفتی  شرکت  دلیل،  همین  به  بود.  داده  قرار 
کرد،  متوقف  افغانستان  در  را  خود  برنامه ریزی های 
افغانستان  در  خود  کارهای  پیش شرط  شرکت  این 
افغانستان  در  ثبات  با  نظام  یک  موجودیت  را 
در  زمان  همان  در  یونوکال،  سخنگوی  می        دانست. 
که  بود  گفته  ژورنال  استریت  وال  روزنامه  با  مصاحبه 
که  نبودیم  مطمین  ما  حتا  نداشتیم.  توافقی  هیچ  »ما 

کنیم.« کره  کسی مذا همراه چه 
است  بیهوده  می        گذرد.  سال ها  حال  به  تا  زمان  آن  از 
انتقال  برای  یونوکال  شرکت  رویاهای  که  بگویم  گر  ا
گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به همان شکل باقی 
حال  در  می        خورد.  امروز  درد  به  هنوز  و  است  مانده 
گروه  زیرا  می        رسد،  به نظر  پیچیده  وضعیت  حاضر 
 15 فشار  نیست.  قبلی  متحد  گروه  آن  دیگر  طالبان 
پنهان  سال  دو  که  رهبرطالبان  مرگ  شورشگری،  سال 
نگهداشته شد، جنگ بر سر جانشین رهبری طالبان و 
گروه،  موجودیت  یک احتمال دیگر مرگ رهبر دوم این 

کار روی پروژه تاپی را  گروهک تروریستی مثل داعش 
کرده است. دشوارتر 

حمایت  تاپی  پروژه  بحث  از  کسی  چه  حال  این  با 
آن ها  که  نوع ضمانت هایی است  کرد؟ و چه  خواهد 
می        توانند بدهند؟ آیا فعالیت های شبکه های مختلف 
کرد؟ آنچه می        توان از  کار این پروژه بروز نخواهد  برضد 
که از زمان تاریخ طرح  کرداین است  تیوری ها استفاده 
کنون دیده شده وهمواره با چالش هایی  پروژه تاپی تا
که از سال 1990  گزارش هایی  همراه بوده است. سلسله 
الی 2000 در باره پروژه یونوکال نشر شد، امکان داشت 
پروژه  این  ساخت  برای  طالبان  از  امریکا  زمان  آن  در 
کند. بعد از حوادث یازدهم سپتامبر آن تیوری  حمایت 
که امریکا  دیگر تغییرکرد و خوش  بینی های وجود دارد 
کند و در صورت راه اندازی شدن  از این پروژه حمایت 
این پروژه شاهد تبعات اساسی در منطقه خواهیم بود.

پروژه تاپی و نقش آن بر روند 
صلح و ثبات در افغانستان

ین پوتز کتر  نویسنده: 
 برگردان: ضیا صادق

 منبع: دیپلومات 
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کستان  پا نظامی  پیشین  کم  حا مشرف  پرویز  جنرال 
بخش  خبرنگار  نجفی زاده،  هارون  با  گفتگویی  در 
اشرف غنی،  محمد  از  ستایش  کنار  در  بی بی سی  فارسی 
که »پنجشیری ها« می خواند  رییس جمهور افغانستان به آنچه 
کرد.  کستان عنوان  کرد  و آنان را متحد هند و دشمنان پا حمله 
کند  محدود  را  نو  دهلی  با  روابط  باید  کابل  گفت  مشرف 
با  گفتگو  برای  زمینه  و  بیاورد  به  دست  را  کستان  پا تا دوستی 

طالبان فراهم شود. 
گفتگوها و سخنرانی های دیگر  از این مصاحبه ی مشرف و 
کستانی از »پنجشیری ها«  که منظور این جنرال پا او برمی آید 
این  شاخص  چهره های  و  طالبان  ضد  مقاومت  جبهه ی 
که در نیمه ی دوم دهه ی هفتاد خورشیدی با  مقاومت است 
کستان در آن زمان از طالبان  امارت طالبان می جنگیدند. پا
حمایت می کرد و بر مبنای روایات برخی از فرماندهان ضد 
سربازان  که  کستان  پا ارتش  ویژه  خدمات  نیروی  طالبان، 
حضور  طالبان  کنار  در  هستند،  آن  عضو  کستان  پا نخبه 

داشت. 
در  محمدعمر  مال  کمیت  حا که  شد  سبب  مقاومت  این 
به نظر  رسید.  بن بست  به  و جنگ  نشود  افغانستان سراسری 
گاهی از دل جنرال مشرف  کینه  این مقاومت هیچ  که  می رسد 
از  مشرف  نمی رود.  کستان  پا اردوی  رهبری  مجموع  شاید  و 
»پنجشیری ها«  که  آنچه  با  دشمنی  اعالم  برای  فرصتی  هیچ 
بگوید  که  می دهد  حق  خودش  به  و  نمی گذرد  می خواهند 

کمیت مطلق پشتونی می خواهد. اسالم آباد در افغانستان حا
که  یازده سپتامبر و سقوط طالبان  تروریستی  از حوادث  پس 
چهره های  از  بسیاری  نبود،  حیات  مسعود  احمد شاه  دیگر 
پیام  اسالم آباد  به  تا  کردند  تالش  طالبان  ضد  مقاومت  مهم 
ربانی،  برهان الدین  مثال  به  عنوان  بفرستند.  صلح  و  آشتی 
کمیت  حا سقوط  از  پس  افغانستان  پیشین  رییس جمهور 
با  دشمنی  دوام  به  دیگر  که  کرد  اعالم  کابل،  در  طالبان 
با جنرال مشرف مالقات  و می خواهد  نیست  مایل  کستان  پا
کرزی  حامد  هم  طالبان  ضد  جبهه ی  دیگر  چهره  های  کند. 
کردند  کستان همراهی  را در سفرهای متعددش به پایتخت پا
کشور پیام دوستی فرستادند. اما به رغم همه ی  و به سران آن 

این ها مشرف بر طبل دشمنی با »پنجشیری ها« می کوبد. 
دسته ی  دو  به  را  افغانستان  مردم  مصاحبه اش  در  مشرف 
دشمن  با  و  می کند  تقسیم  هند  دوست  و  کستان  پا دوست 
کل فارسی زبان های افغانستان  خواندن »پنجشیری ها« در واقع 
کستان قرار می دهد. مشرف با دشمن  را در صف دشمنان پا
که  کند  خواندن »پنجشیری ها« می خواهد به جهانیان اعالم 
ندارند  و وطنی  منافع خودی  به اسم  افغانستان چیزی  مردم 
کستان به جان هم دیگر  که به نیابت از هند و پا و حاضراند 

بیفتند و برای اسالم آباد و دهلی نو هم دیگر را بکشند.
روشن  خیلی  هم  افغانستان  حکومت  به  مشرف  پیشنهاد 
که روابط با دهلی  است. او خطاب به این حکومت می گوید 
سیاست  حاشیه ی  به  را  فارسی  زبان ها  و  کند  محدود  را  نو 
افغانستان  فارسی زبان های  مشرف  دید  از  براند.  افغانستان 
حق  بنابراین  و  می مانند  باقی  کستان  پا دشمن  همیشه  برای 
از  باشند.  داشته  سهم  کشورشان  سیاست  و  اداره  در  ندارند 
که منظور او از صلح و  سخنان جنرال مشرف استنباط می شود 
کستان و افغانستان، صلح و دوستی میان دو دولت  دوستی پا
نیست. مشرف صرف می خواهد با آن بخش از مردم و دولت 
که محمد اشرف غنی را نماینده  سیاسی  کند  افغانستان صلح 

آنان می داند. 
وجهه  را  هند  با  روابطش  افغانستان  که  است  این  او  آرمان 
میز  روی  را  طالبان  کستان  پا اردوی  تا  دهد  قرار  المعامله 
بین  گفتگو  باید  کره  مذا این  مشرف  دید  از  بیاورد.  کره  مذا
تعبیر  به  یا  کستان  پا دشمنان  و  باشد  کستان  پا دوست  دو 
نداشته  حضور  گفتگو  میز  در  »پنجشیری ها«  همان  مشرف 
و  هند  پای  گر  ا او  دید  از  است؛  ساده  مشرف  فرمول  باشند. 
میان  کستان  پا نباشد،  میان  در  افغانستان  فارسی زبان های 
هیچ  ترتیب  این  به  و  می کند  میانجی گری  خود  دوستان 
بدانند  باید  او  هم باوران  و  مشرف  نمی ماند.  باقی  مشکلی 
که چنین چیزی به معنای صلح و تفاهم نیست، بلکه یک 

جنگ دیگر را رقم خواهد زد.
که تضاد های الیت سیاسی افغانستان بسیار  این درست است 
هم  تباری  و  هویتی  بیان  تضاد  این  مواقعی  در  و  است  زیاد 
که مشرف فکر می کند شکاف ها  پیدا می کند، اما آن طوری 
که به خاطر هند و  میان مردم افغانستان به آن اندازه ای  نیست 

کستان هم دیگر را بدرند.  پا
می دانند،  سیاسی  فعالیت  معیار  را  عقالنیت  که  همه  آنانی 
شخص  هیچ  نمی کوبند.  کستان  پا با  دشمنی  دوام  طبل  بر 
نیست.  کستان  پا با  روابط  بهبود  مخالف  کابل  در  عاقلی 
کشورشان  روابط  روزی  که  می خواهند  هم  افغانستان  مردم 
بیایند.  کره  مذا میز  پای  به  طالبان  و  شود  خوب  کستان  پا با 
با  کار  پایان  که نمی تواند در  بداند  باید  کستان  پا اردوی  اما 
بخشی از مردم افغانستان دوست باشد و با بخش های دیگر 

آن دشمن.
کستان یا باید با همه  مردم افغانستان دوست باشد،  اردوی پا
کستان  که اردوی پا یا با همه آنان دشمن. این طور نمی شود 
کند و با شمار دیگری از  با شماری از مردم افغانستان دشمنی 
که فعالیت های  آنان دوستی. این یک واقعیت آشکار است 
افغانستان  پشتون  شهروندان  از  را  قربانی  بیشترین  طالبان 

گرفته است.

کاوش   فردوس 

دشمن تراشی

جنرال مشرف 

ACKU



عبدرب الرسول سیاف می گوید که آنان بارها در مورد نگرانی های مردم با 
رهبران حکومت وحدت ملی صحبت کرده و هم چنین طرح ها و پیشنهاداتی را 
نیز با آنان در میان گذاشته اند. به گفته  او، اعضای شورای حراست و ثبات 

افغانستان به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار نیز داده اند که اگر اوضاع 
بهبود نیابد، وضع از کنترول خارج خواهد شد. آقای سیاف افزود که آنان به 
رهبران حکومت وحدت ملی هم چنین اطمینان داده اند که طرفدار سرنگونی 

نظام نیستند اما خواهان اصالحات گسترده و بهبود اوضاع هستند.

 ظفرشاه رویی

انتخابات  از جمله برگزاری  نشود، نظریات دیگری 
زودهنگام و تشکیل حکومت موقت مطرح خواهد 
شد. وی می گوید: »حاال مشوره و حتا توصیه من به 
دولت این است که گرهی که بدست باز می شود به 
وحدت  حکومت  )رهبران  شما  حاال  نگذار.  دندان 
انتخابات  قانون اساسی و  لویه جرگه  ملی( می توانید 
را برگزار کنید. اما اگر انتخابات و لویه جرگه قانون 
اساسی را برگزار نکنید که برگزاری آن وعده شما 
و خواست ملت است، ملت بدیل آن را از پیش تان 
و  بحث ها  در  که  دیگری  دالیل  همان  می خواهد. 

مناقشات مطرح بود، باز خود را مطرح می کند.«
برای آغاز  عبدرب الرسول سیاف تالش های دولت 
گفتگوهای صلح را نیز مورد انتقاد قرار داده گفت 
تا زمانی که موضوع جنگ میان دولت و گروه های 
مشخص  جنگ  طرف  هم چنین  و  مسلح  شورشی 
این تالش ها موفق نخواهد شد. آقای سیاف  نشود، 
علیه  داعش  و  طالبان  تروریستی  گروه های  جنگ 
دولت افغانستان را ناروا توصیف کرده و گفت که 

آنان به خاطر اجرتی که می گیرند جنگ می کنند.
آواز تباهی افغانستان

اول  معاون  قانونی،  محمدیونس  هم چنین 
رییس جمهور پیشین نیز، می گوید که وضعیت فعلی 
و  ساخته  نگران  را  جهادی  رهبران  و  مردم  کشور، 
از همین رو آنان به خاطر »بقا و سرنوشت افغانستان« 
افغانستان  ثبات  به تشکیل شورای حراست و  دست 
و  موقتی  شورا  این  که  گفت  قانونی  آقای  زده اند. 
برنامه  فعال  برای  بلکه  کرد  نخواهد  عمل  مقطعی 
اول  معاون  است.  کرده  تهیه  را  خود  چهار ساله 
سرنوشت  و  بقا  از  »ما  افزود:  پیشین  رییس جمهور 
آواز  شخصا  من  داریم.  عمیق  نگرانی  افغانستان 
می شنوم.  خویش  گوش  به  را  افغانستان  تباهی 
تمامیت ارضی و سرنوشت ملت بزرگ افغانستان با 
توجه به دسایس و توطیه هایی که بیرون از مرزهای 

فرصت های  و  زمینه ها  و  می شود  ریخته  افغانستان 
ما  دارد،  وجود  افغانستان  در  که  مساعدی  متاسفانه 
نسبت به بقا و سرنوشت شما ملت بزرگ افغانستان 

نگرانی داریم.«
محمدیونس قانونی گفت که دسیسه هایی در بیرون 
هوا  با گرم شدن  افغانستان  تا  دارد  از کشور وجود 
در سال آینده به پایتخت تروریسم مبدل شود. آقای 
قانونی افزود که این دسیسه ها در همسایگی افغانستان 
گروه های  که  کرد  تاکید  وی  می شود.  ریخته 
دارند،  آموزش  و  تجهیز  تمویل،  منابع  تروریستی 
اما یکی از کمبودهای شان نبود پایتخت است. آقای 
قانونی می گوید که »جمع کثیری« از تروریستان که 
در کشورهای آسیای میانه و همسایه تجمع کرده اند، 
افغانستان سرازیر  به  بهار آینده  تصمیم گرفته اند در 
ثبات  و  حراست  شورای  که  کرد  تاکید  او  شوند. 
مردم  نگرانی  و  ناامیدی  به  نمی خواهد  افغانستان 
گفته  مردم  به  باید  واقعیت ها  از  برخی  اما  بیفزاید، 
اغفال شده  این  از  بیش  نباید مردم  شود و هم چنین 
قانونی گفت:  آقای  نگهداشته شوند.  تاریکی  در  و 
»ما می گویم نگرانی، تشویش و چالش وجود دارد 
اما در عین حال امیدوار هستیم که راه های حل هم 
وجود دارد؛ مشروط بر این که میان نخبگان سیاسی، 
فکری، علما، جوانان، جامعه مدنی و دولت افغانستان 
به وجود  توافق  و  اجماع  چالش ها  راه حل  مورد  در 

بیاید.«
شورای  رویکرد  که  می گوید  قانونی  محمدیونس 
اصالح طلبانه  رویکرد  افغانستان،  ثبات  و  حراست 
است.  کشور  سطح  در  سیاسی  عقالنیت  مبتنی بر  و 
به گفته  او، این شورا تصمیم به براندازی نظام ندارد.

مشروعیت حکومت وحدت ملی
و  حراست  شورای  در  که  می گوید  قانونی  آقای 
اقشار  و  اقوام  تمام  از  نمایندگانی  افغانستان  ثبات 
انتخابات  که  می خواهند  و  دارند  عضویت  جامعه 
اول  معاون  شود.  برگزار  موقع  به  لویه جرگه  و 
رییس جمهور پیشین ابراز داشت: »تدویر لویه جرگه 
دارد.  قرار  ما  برنامه های  صدر  در  اساسی  قانون 
آینده  سنبله  ماه  در  ما  فعلی  ملی  وحدت  حکومت 
به دست آورده  توافق نامه  براساس  را که  مشروعیتی 
تیم  دو  این  خود  توافق  براساس  می دهد.  دست  از 
به  بحث دوام این حکومت، تبدیل ریاست اجرایی 
پیش بینی  اساسی  قانون  لویه جرگه  توسط  صدارت 
شده است. اگر لویه جرگه قانون اساسی تدویر نیابد 
و به بهانه های مختلف به تاخیر انداخته شود، بحث 
خواهد  سوال  زیر  شدت  به  نظام  دوام  مشروعیت 

رفت.«
محمدیونس قانونی می گوید هرگاه رهبران حکومت 
وحدت تصور کنند که دوام این حکومت براساس 
بزرگ،  اشتباه  است،  امکان پذیر  خودشان  تصمیم 
نادرست، خالف قانون و خالف توقع و انتظار مردم 

افغانستان خواهد بود. 
ثبات  و  حراست  شورای  که  افزود  قانونی  آقای 
افغانستان در انتخابات های آینده نقش فعالی خواهد 
برای  الزم  آمادگی  شورا  این  او،  به گفته  داشت. 
حضور فعال در انتخابات های شورای های ولسوالی، 

والیتی، پارلمانی و ریاست جمهوری دارد.
تالش های  مورد  در  هم چنین  قانونی  محمدیونس 
صلح نیز گفت که شورای حراست و ثبات افغانستان 
خواهان تامین صلح در کشور است، اما معتقد است 
تاکتیک  یک  به عنوان  صلح  مساله  از  پاکستان  که 

استفاده می کند.
راهی به گورستان

همایش  در  نیز  داخله  پیشین  وزیر  عمرداوودزی، 
اعالم موجودیت شورای حراست و ثبات افغانستان، 
گفت که تالش های دولت به منظور آغاز مذاکرات 
آقای  داشت.  نخواهد  قبال  در  نتیجه ای  صلح 
داوودزی افزود که در آغاز کار حکومت وحدت 
بود  گفته  غنی  رییس جمهور  اشرف غنی،  به  ملی 
در  مذاکرات  آغاز  برای  حکومت  این  که  راهی 
پیش گرفته قبال آزموده شده و این راه به گورستان 

می رود. 
نیز درپی  گفته می شود برخی رهبران سیاسی دیگر 
تا  و  دولت اند  اپوزیسیون  تشکیل  برای  رای زنی ها 

چند روز دیگر حضور خودرا اعالم خواهند کرد.
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از  و  بود  بیرون خواهد  )رهبران حکومت( هم  شما 
توان ما هم بیرون خواهد بود.«

قدرت اکسپایر ناشده
موجودیت  اعالم  مراسم  در  سیاف  عبدرب الرسول 
که  کرد  تاکید  افغانستان  ثبات  و  حراست  شورای 
آنان به خاطر به دست آوردن چوکی دست به تشکیل 
از قدرت  بلکه می خواهند حکومت  نزده  این شورا 
»قوت های  بگیرد. وی گفت:  کار  نیز  آنان  قوت  و 
جهادی از کار برآمده و اکسپایر شده نیستند که به 
آن طرف بیندازید. سر این کشور چهار بار مصیبت 
اشغال گری بیرونی یا تالش برای اشغال آمده اما این 
سیاف  آقای  شدند.«  ایستاد  برابرشان  در  مجاهدین 
هم چنین افزود: »تو به چه حقی این را می گویی که 
تو جنایت کار هستی دور شو، تفنگ ساالر هستی دور 
شو، زورگو هستی دور شو. از برکت تفنگ این ها 
)مجاهدین( است که امروز تو سرچوکی نشستی، از 
برکت تفنگ این هاست که تو امروز می توانی یک 
برکت  از  کنی،  راه اندازی  را  انتخابات  آزاد  روند 
تفنگ این هاست که امروز بیرق سه رنگت باالست، 
سرت بلند است. این ملکت را برایت همین مجاهد 

کمایی کرده است.«
شایعاتی  قبال  که  می گوید  سیاف  عبدرب الرسول 
حکومت  برابر  در  می خواهند  آنان  که  بود  مطرح 
اگر  تاکید کرد که  سیاف  آقای  کنند.  ایجاد  موانع 
آنان خواسته باشند در برابر حکومت موانعی ایجاد 
تنها حرف های شان هم می تواند یک چالش  کنند، 

در برابر حکومت باشد. 
انتخابات می خواهیم

انتخابات  برگزاری  مورد  در  سیاف  عبدرب الرسول 
هم چنین  و  اساسی  قانون  لویه جرگه  آینده، 
تالش های دولت به منظور آغاز گفتگوهای صلح نیز 
انتخابات و  اشاره کرد و هشدار داد در صورتی که 
برگزار  اساسی در خالل دو سال  قانون  لویه جرگه 

به عنوان  افغانستان،  ثبات  و  حراست  شورای 
بزرگ ترین اپوزیسیون سیاسی دولت توسط شماری 
طی  افغانستان  سیاسی  و  جهادی  ارشد  رهبران  از 

همایشی اعالم موجودیت کرد.
جهادی،  ارشد  رهبران  از  سیاف  عبدرب الرسول 
محمدیونس قانونی معاون اول رییس جمهور پیشین، 
و  انرژی  وزارت  پیشین  وزیر  خان  محمداسماعیل 
عمر  ملی،  دفاع  پیشین  وزیر  محمدی  بسم اهلل  آب، 
داوودزی وزیر پیشین داخله، عبدالهادی ارغندیوال 
رییس  ابراهیمی  عبدالرووف  اقتصاد،  پیشین  وزیر 
مجلس نمایندگان و صادق مدبر رییس پیشین اداره 

امور از اعضای ارشد این شورا هستند.
اعالم موجودیت شورای حراست و ثبات افغانستان 
مطرح شد. یک  این شورا  مهم  دو عضو  غیاب  در 
به  شود  هویدا  نامش  نخواست  که  شورا  این  منبع 
در  رسول  زلمی  و  شهرانی  وحیداهلل  گفت  8صبح 
عنعنوی  جرگه  لویه  تدویر  درج  عدم  به  اعتراض 
همایش  این  در  حضور  از  شورا  این  آجندای  در 

خودداری کردند.
آقای سیاف روز جمعه، 27 قوس، در مراسم اعالم 
ساقط  قصد  آنان  که  گفت  شورا  این  موجودیت 
کردن نظام را ندارند بلکه به دلیل افزایش  نگرانی ها 
در مورد گسترش ناامنی  و بی ثباتی سیاسی در کشور 
عبدرب الرسول  زده اند.  شورا  این  تشکیل  به  دست 
سیاف افزود که شماری از رهبران جهادی و سیاسی 
تصمیم گرفتند تا به خاطر بقای افغانستان و اصالحات 
گسترده در نظام دست به ایجاد این شورا بزنند. آقای 
مسوولیت  درک  »با  آنان  براین که  تاکید  با  سیاف 
مردم«  آبروی  و  عزت  حفظ  افغانستان،  بقای  ملی، 
امنیتی  »اوضاع  افزود:  زده،  اقدامی  چنین  به  دست 
به روز روبه خراب شدن است. جوانان  کشور روز 
احتوا  را  افغانستان  سراسر  بی کاری  می گریزند،  ما 
فردای شان  و  امروز  به  نسبت  مردم  نگرانی  کرده، 
همین  برابر  در  می رود.  شده  زیاده  لحظه  به  لحظه 
زیر  دست  که  می کردیم  گناه  احساس  وضع  طور 

االشه بنشینیم و نظاره گر و تماشاگر باشیم.«
در  بارها  آنان  که  می گوید  سیاف  عبدرب الرسول 
با رهبران حکومت وحدت  مورد نگرانی های مردم 
ملی صحبت کرده و هم چنین طرح ها و پیشنهاداتی 
را نیز با آنان در میان گذاشته اند. به گفته  او، اعضای 
شورای حراست و ثبات افغانستان به رهبران حکومت 
وحدت ملی هشدار نیز داده اند که اگر اوضاع بهبود 
آقای  شد.  خواهد  خارج  کنترول  از  وضع  نیابد، 
وحدت  حکومت  رهبران  به  آنان  که  افزود  سیاف 
ملی هم چنین اطمینان داده اند که طرفدار سرنگونی 
بهبود  اما خواهان اصالحات گسترده و  نیستند  نظام 
»برای شان  می  گوید:  سیاف  آقای  هستند.  اوضاع 
افغانستان  نیستیم.  نظام  سقوط  طرفدار  ما  که  گفتیم 
نمی تواند  را  بی نظامی  تحمل  هم  روز  یک  برای 
داشته باشد. در اینجا قوانین و نظام نهادینه نشده و در 
تغییرات  و  نظام دستخوش تحوالت  اخیر  چند دهه 
تحمل  افغانستان  که  گفتیم  ما  خاطر  این  به  و  بوده 
برای شان  واضح  باشد.  داشته  نمی تواند  را  بی نظامی 
گفتیم که ما طرفدار اسقاط نه، بلکه طرفدار اصالح 
هستیم. برای شان عالوه کردیم باوجودی که طرفدار 
را تحمل کرده  بی نظامی  افغانستان  و  نیستیم  اسقاط 
یابد،  ادامه  منوال  همین   به  وضع  اگر  اما  نمی تواند، 
که وضعیت  است  ملت  و کل  ما  پیش  نگرانی  این 
به جایی خواهد کشید که کنترول کردنش از عهده 

اعالم موجودیت
همراه با ریزش

ACKU
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بنابر  اما  گیرد،  به دوش  را  اسالمی  رهبری جمعیت  نور 
هم وزن بودن چهره های پس از استاد ربانی، صالح الدین 
افغانستان  سیاست  در  مشهور  چندان  نه  چهره ای  ربانی 

رییس جمعیت اسالمی شد. 
علیه  افتخار جنگ  و  نام  تنها  اسالمی  از جمعیت  اکنون 
اتحاد شوروی سابق باقی مانده است که گاهی چهره های 
وابسته به این حزب از آن یاد می کنند. ولی از نظر عملی 
وجود  در  سیاسی  نهاد  و  سازمانی  شاخصه های  کم تر 
جمعیت  حزب  آشفتگی های  می شود.  دیده  جریان  این 
اسالمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بیشتر از 
هر زمان دیگر آشکار شد، چون در آن  زمان این حزب 
نتوانست به عنوان یک نهاد سیاسی وارد معرکه انتخاباتی 

شود. 
خان  محمد اسماعیل  و  مسعود  احمد ضیا  حزب  معاونان 
در انتخابات صف شان را جدا کردند. گرچه انشعاب های 
تنها احزاب اسالمی جهادی تجربه نکرده اند.  را  سیاسی 
مرگ  از  پس  مذهبی  تندرو  گروه  به عنوان  نیز  طالبان 
از دست دادند  اتحاد شان را  رهبران شان یک پارچگی و 
اسالمی  حزب  همین گونه  شدند.  منقسم  شاخه  دو  به  و 
گلبدین حکمتیار نیز به شاخه های متعدد تقسیم شده است 
که علت منشعب شدن این سازمان ها را بایست به منعطف 
نبودن اعضای رهبری و چگونگی رسیدن به قدرت سیاسی 
جستجو کرد. اما تنها جریانی که به فراکسیون های متعدد 
تقسیم نشده است، جنبش ملی اسالمی به رهبری جنرال 
دوستم است، چون جنرال دوستم هنوز هم دارای قدرت 

بالمنازعه در جامعه ازبک تبار افغانستان می باشد.
نگاهیبرناسازگارینسلنوونسلپیشین

و  چند پاره  شدت  به  افغانستان  سیاسی  جامعه  هرچند 
اصلی  ازمنتقدان  آن که  با  نو  نسل  و  است  نا منسجم 
احزاب  رهبران  محافظه کار  و  غیر سازمانی  رفتارهای 
گذشته اند، ولی هنوز به  رابطه سیستماتیک میان هم دیگر 
مستقل  سیاسی  نهادهای  ایجاد  برای  خودباوری  و 
بر  افغانستان  تاکنون سیاست  این روی  از  نیافته اند.  دست 
نخبه گرایی قومی و تنظیمی می چرخد. ولی شکاف هایی 
که در رویدادهای مختلف چون راهپیمایی بزرگ بیستم 
پیشین  نسل  و  جدید  نسل  میان  که  جاری  سال  عقرب 
سیاست شکل گرفته است، این گمان را بیشتر می کند که 
فاصله میان دو طرز دید نوگرا و محافظه کار در سیاست 

افغانستان، رو به فزونی است. 
از سوی دیگر منشا های این فاصله بر دو پایگاه اجتماعی 
تعلق می گیرد. سیاستمداران پیشین، نسل جدید را گستاخ 
با ارزش های شهری و  می پندارند، چون معموال نسل نو 
مدرن پرورش یافته اند و شامل نیروی شهری و مدنی اند 
ولی  می آمیزند.  در  کم تر  سنتی  اطاعت پذیری  با  که 
ذهن  از  متاثر  تاکنون  سنت گرا  احزاب  سیاستمداران 
قوماندان ساالری اند. از این روی جوان های تحصیل یافته  
و نویسنده  را به اندازه یک فرمانده و جنگ ساالر عادی 
روستاها  که  می کنند  احساس  چون  نمی گیرند.  جدی 
هم سان گذشته با زور قوماندان ها بر حمایت  شان خواهند 
اکنون روستاها وضعیت چهل سال  شتافت. در حالی که 

پیش را ندارند و در آستانه تغییر و دیگردیسی اند. 
روستا نشین ها اکنون می دانند که حمایت بی دریغ آن ها، 
شمار زیادی را به ثروت و جایگاه رسانده است و شماری 

از رهبران زیر نام جهاد برای آن ها آخرت خوب و برای 
فضایی  اکنون  کرده اند.  آرزو  خوب  دنیای  خودشان 
آدمیان  از  فراوان  قربانی های  روستاها  در  بی دولتی 
ستم  باعث  لجام گسیخته  وضع  این  و  می گیرد  روستایی 
قوماندان های محلی که اغلب شان مورد حمایت رهبران 

سیاسی اند، بر روستاییان بی دفاع شده است.
بحرانهویتوچالشهایسازمانی

اساسی  موضوع  هویت  هانتینگتون،  سامویل  به  قول 
بدانند چی  که  دارند  نیاز  انسان ها  است،  انسانی  زند  گی 

کسی هستند یا هم چه کسی نیستند.
هویتی  مبنای  بر  سیاسی  کنش  و  رفتار  هر  دارد  باور  او 
مولفه های  دارای  هرهویتی،  این روی  از  می یابد.  انتظام 
نهادها  و  سازمان ها  به تحریک  قادر  که  است  ارزشی  
احزاب  معنای  بحران  که  همین جاست  از  می باشد. 
درک  قابل  دیگر  زمان  هر  به   نسبت  پیشین  اسالم گرای 
و فهم می شود، چون منشای  این بحران در احزاب سنتی 
پیوند  نوین  سیاسی  جامعه  تعریف  نوعیت  نارسایی  به 
پیشینه  دارد، احزاب اسالمی جهاد گرا از یک سو دارای 
بنیادگرایی اسالمی اند که اکنون قادر نیستند کامال هویت 
دموکراتیک و مردم ساالر را اختیار کنند، از سوی دیگر 
نمی توانند مذهبی تر از طالب ها، حزب التحریر و جمعیت 
اصالح شوند. از همین رو  از سوی جریان های اسالم گرای 
با  همکاری  به  متهم  گذشته  جهادی  احزاب  تندرو، 

امریکایی ها و صلیبی ها اند. 
این  در  را  معنا  بحران  و  سرخوردگی  پارادوکس،  این 
نگاه  نوع  نمی توانند  چون  است.  داده  افزایش  جریان ها 
ارزشی شان  را به  مثابه نهادهای سیاسی پیرامون وضعیت 
صورتی که  در  کرد  اذعان  بایست  کنند.  تعریف  جاری 
را  تباری  گفتمان  و  بروند  قومیت  درفاز  سازمان ها  این 
تقویت کنند، این نگرش بیشتر به نفع جریان های رادیکال 
رادیکال ترین  افغان ملت  چون  شد.  خواهد  منتهی  قومی 
طاهر  بقایای  و  است  پشتونی   جامعه  در  قومی  حزب 
بدخشی و اطرافیان لطیف پدرام، هر گونه سخن و بحث 
قومی جامعه تاجیکی را در انحصار خویش قرار داده اند. 
همین گونه قشر هزاره گرای جامعه هزاره، بر فرصت های 
قوم  اندیشی مسلط اند. از همین  رو اغلب احزاب اسالمی 
جهادی از کنشگری باز مانده اند، و بیشتر به  واکنش های 
سیاسی  آینده  به  منعفالنه  و  می شوند،  متوسل  سیاسی 

می نگرند.
سن  کهولت  و  جوان  نسل  حضور  بودن  کم رنگ 
این  ناکارآیی  باعث  کشور،  جهادی  احزاب  چهره های 
از  است.  ارزش های جدید شده  و  سیاست  در  جریان ها 
سوی دیگر فاصله ثروت و دارایی میان توده های حامی 
زمان  آن  جامعه  توده های  و  روم  قیصر  رفتار  رهبران،  و 
را در اذهان مجسم می کند. احتماال افزایش تفاوت های 
طبقاتی و میراثی شدن و خانواد گی شدن قدرت، رابطه 
این جریان ها را با مردم و به ویژه با نسل جوان به انقطاع 
برای  را  فهم  این  دموکراتیک  تلقی های  چون  برساند. 
نسل جوان ایجاد می کند که بایست به مبارزه شان ارزش 
تمکین شود، نه این که فرزندان رهبران پس از خودشان 
به شانه های نسل جوان با روش های سنتی تحمیل گردند.

آیندهاحزاباسالمگرایجهادی!
دموکراتیک  سیاسی  جامعه  معیارهای  اساس  به  هرگاه 
بر آینده احزب اسالمی کنون نظر بیفگنیم، به این نتیجه 
می  رسیم که این جریان های با تداوم شگردها و رفتارهای 
این روی  از  می دهند.  پایان  سیاسی شان  حیات  به  کنونی 
بدهند.  تن  ساختار  و  هویت  تغییر  و  تجدید  به  بایست 
ارزش های  به  جهادی  احزاب  این  تغییر  حالی که  در 
به  را  جربان  این  وجودی  فلسفه  و  هویت  مردم ساالری 
و  معنا  بحران  ولی  می سازد.  مواجه  زیادی  پرسش های 
بی برنامگی کنونی در گستره ارزش های سیاست نوین این 
جریان ها را ملزم به چنین نگرش می سازد. اما احتمال دوم 
دموکراسی  نظام  نا استواری  و  بی ثباتی  هرگاه  است  این 
ادامه بیابد، در آن صورت جریان های که به منابع قدرت 
ساختار  تجدید  به  ضرورت  دارند،  دسترسی  نا مشروع 
این  اغلب  کنونی  استنانداردهای  چون  داشت.  نخواهند 
جریان های که سابقه جنگ و نبرد دارند با بستر حکومت 
ضعیف و ناتوان همسویی دارد. از همین رو این دو گزینه 

را آینده جامعه سیاسی افغانستان پاسخ خواهد داد.

احزاب  اجتماعی  و  سیاسی  پایگاه های  دید،  یک  از 
این  و  است  فروپاشی  آستانه  در  کشور  جهادی 
نوع  و  سازمانی  روش های  فقدان  به  ریشه  گسست، 
افغانستان  سیاسی  نوین  جامعه  بر  احزاب  این  نگاهی 
رهبران  مرگ  از  پس  جریان ها  این  اغلب  چون  دارد. 
کاریزماتیک شان، گرفتار رقابت های داخلی و انحصار 
بحران  به   دیگر  سوی  از  و  شده اند  خانواد  گی  قدرت 
هویت و رابطه ی تعریف ناشده با نسل جوان مواجه اند. 
چهره های  رویارویی  و  انشعابات  که  همین جاست  از 
فروپاشی  عالیم  نخستین  از  سیاسی  کهنه  و  نو  نسل 
افغانستان  سیاسی  می شود. گرچه گستره جامعه  دانسته 
پایه نفوذ شهری  بر  به  آنقدر بزرگ نیست که احزاب 
اما پهن شدن ارزش های جدید  و مدنی استوار گردد، 
اعتبار  از  جهانی  ارزش های  به  جوان  نسل  توسل  و 
است.  کاسته  محافظه کار  و  سنت گرا  سیاسی  احزاب 
نگاه  و  برنامه  بر  این که  تا  جریان ها  این  همین روی  از 
سیاسی بر جامعه نو استوار باشند، بر چهره های مشهور 
زمان تحوالت و جنگ ها اتکا یافته اند. هرچند احزاب 
تجربه  فراوان  را  پر فراز و نشیب  تاریخ  کشور،  سیاسی 
به  شدیدا  گذشته  حکومت های  نا استواری  و  کرده اند 
است.  بوده  اثر گذار  سیاسی  سازمان های  تداوم  و  بقا 
نجیب اهلل،  داکتر  زوال حکومت  از  لحاظ پس  به همین 
احزاب  و  شدند  مضمحل  چپ گرا  سازمان های  همه 
اسالم گرای افغانستان که در جنگ علیه اتحاد شوروی 
شکست شان  نخستین  بودند،  کرده  پیدا  هویت  سابق 
در  همه شمول  و  فراگیر  حکومت  تشکیل  ناکامی  در 
فراوان  دالیل  گرچه  بود.  کابل  در  میالدی  نود  دهه 
اما  است،  شده  مطرح  مجاهدین  حکومت  شکست  بر 
و  درون سازمانی  انضباط  عدم  عمده،  عوامل  از  یکی 
این  چون  می شود.  دانسته  حکومتداری  دانش  نداشتن 
جریان ها بر قاعده رهبرمحور و عرف و رفتارهای سنتی 
شرایط  با  بیشتر  که  بودند  یافته  شکل  افغانستان  جامعه 
محوری  رهبر  همین رو  از  داشتند.  هم خوانی  جنگ 
مرگ  از  پس  که  شد  سبب  جهادگرا  جریان های  در 

رهبران شان با آشفتگی و سرگشتگی مقابل شوند.
تبعاتمرگچهرههاینخست

رهبران بالمنازع سازمان های جهادی محافظ یک پارچگی 
از  سازمان ها پس  این  از  می شدند. شماری  دانسته  آن ها 
مرگ رهبران شان به انشعاب مواجه شدند، چون احزاب 
رهبر شان  را  سازمانی ،  جنبه های  با  کشور  اسالم گرای 
گزینش نمی کردند. آنچه برای رسیدن به جایگاه رهبری 
موثر می افتاد، دسترسی به امکانات و منابع مالی، پایگاه 
سنتی، شجاعت و دلیری در جنگ ها بود. از همین روی 
حزب وحدت اسالمی پس از ترور استاد عبدالعلی مزاری 
به دست طالبان به چندپار  گی مواجه شد که تا هنوز محمد 
محقق و کریم خلیلی بر سر جانشینی باهم رقابت دارند. 

جمعیت اسالمی اولین انشعاب را پس از ترور احمد شاه 
آلمان  بن  توافق  برمبنای  جدید  نظام  تشکیل  و  مسعود 
تجربه کرد که محمد یونس قانونی و مارشال قسیم فهیم 
به فکر تشکیالت جداگانه ای افتادند و بعدا یونس قانونی 
ترور  اما  کرد.  بنیان گذاری  را  نوین  افغانستان  حزب 
استاد برهان الدین ربانی تعداد فراکسیون های جمعیت را 
ابتدا تصور می رفت که عطا محمد  در  زیرا  داد.  افزایش 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

آژند

والی  شوهر  قدر  عالی  محترم  مقام  به 
صاحب دایکندی!

السالم علیکم.
فرزند  شاه  غریب  عرض  ورقه 

مسکین یار باشنده زیر دست و پای تان.
خویشتن  عریضه  عرض  از  قبل 
باشم  شکر گزار  را  خداوند  می خواهم 
شوهر  چنین  ما  محترم  والی  برای  که 
نایاب و کم یابی را داده است. و باز هم 
به جا می آورم که جناب  را  شکر خدا 
والی صاحب را بر سر ما والی ساختند. 
والی  شوهر  نعمت  فیض  از  ما  نه  اگر 
صاحبی چون شما کامال محروم شده 
از  بیشتر  شما  که  طور  همان  بودیم. 
والی صاحب مستحضر هستید،  جناب 
جناب  تایید  و  شما  دستور  اساس  بر 
که  افرادی  شده   قرار  صاحب  والی 
دارند  گاو  عدد  دو  خویش  خانه  در 
شما  تا  بیاورند  شما  برای  را  یکی 
با استفاده از شیر این  صبحانه مع الخیر 
گاو ها برای خویش حمام شیر بگیرید 
شما  مبارک  جلد  نکرده  خدای  تا 
چروک نا مبارک نیافتد. از آنجایی که 
بنده نیز در خانه خویشتن دو عدد گاو 
دارم یکی را باید خدمت شما بفرستم. 
گاو های  از  یکی  که  آنجایی  از  ولی 
من نر و یکی ماده است. بنده در تحیر 
قرار گرفته ام که چگونه کنم. چند روز 
و  آوردند  تشریف  همکاران تان  پیش 
با کمال مهربانی و لطف در حالی که 
ما از خوشحالی دهن و دماغ مان خون 
آلود شده بود ، از ما درخواست کردند 

تا یک گاو را به ایشان بدهیم. 
والی  شوهر  جناب  جاللت ماب 
صاحب ! ما کامال وابسته به شیر همین 
ما  زندگی  آن  بدون  و  هستیم  گاو مان 
کنید  لطف  که  شود  اگر  نمی چرخد. 
و همین گاو نر را قبول بفرمایید. شاید 
نمی دهد. ولی  نر که شیر  بگویید گاو 
شما  شناخته ایم  را  شما  ما  که  طوری 
استخراج  شیر  هم  نر  گاو  از  می توانید 
شما  محترم تر  مقام  از  بنا  کنید. 
نر را  درخواست داریم که همین گاو 
از ما قبول بفرمایید. البته بعید از لطف و 
مرحمت شوهر والی بودن تان نخواهد 
بود. ما هم به دولت عمر والی صاحب 
حکمروایی  دولت  تضمین کننده  که 

شما می شود دعا می کنیم. 
با احترام غریب شاه فرزند مسکین یار. 

نامه به مقام 
والیت دایکندی 

کهولت و بحران هویت
احزاب جهادی افغانستان

شفیقاهللشفیق-استاددانشگاهبلخ
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می گوید:  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
چشم اندازی برای بهبود روابط میان ترکیه و روسیه 

نمی بیند.
کنفرانس مطبوعاتی  که در  رییس جمهوری روسیه 
سرنگونی  دیگر  بار  می گفت  سخن  خود  ساالنه 
»عملی  را  ترکیه  ارتش  توسط  روسی  هواپیمای 

کرد. خصمانه« از سوی ترک ها ارزیابی 
سلسله  یک  روسیه  حادثه  این  دنبال  به 
ترکیه اعالم داشت و مقامات  را علیه  تحریم هایی 
دولت مسکو رجب طیب اردوغان و خانواده وی را 
کردند. به فساد مالی و خرید نفت از داعش متهم 

و  داخلی  خبرنگار  صدها  مقابل  در  که  پوتین 
تالش های  به  اشاره  با  می گفت  سخن  خارجی 

قزاقستان  در  افغان  دانشجویان  کابل:  8صبح، 
شان  مددمعاش  نشدن  پرداخت  از  نامه ای  طی 
که ماهانه مبلع هشتاد  گویند  کی اند. آنان می  شا
»انتظار  که  کنند  دریافت  باید  مددمعاش  دالر 
تعلل  و بدون  به موقع  ناچیز  مبلغ  این  تا  می رفت 
دولت  اما  شود؛  پرداخته  دولت  سویی  از  کاری 
کرده  کم کاری  و  تعلل  آن  اجرای  در  همواره 
گفته اند: »بیشتر از دو  است.« آنان در نامه شان 
از سوی دولت  ناچیز  این مبلغ  که  سال می گذرد 
کشورهای  در  مقیم  افغانستان  دانشجویان  برای 
خارج منجمله قزاقستان پرداخت نشده است.« 
با جنرال  این دانشجویان در طی چندین دیدار 
کنسولی افغانستان در شهر آلماتی از عدم دریافت 
کردند.  مدد معاش و تعلل در این زمینه شکایت 
کنسولی ضمن مکتوب رسمی، اعتراض و  جنرال 
شکایت جدی دانشجویان را ثبت و به مقامات 

تر  بال از تالش های سب  کشورش  ورزشی 
کل معلق شده فدراسیون بین المللی  مدیر 
دریافت  مستحق  را  او  و  کرد  دفاع  فوتبال 

جایزه صلح نوبل دانست.
دست  به  برای  روسیه  تالش  گفت  پوتین 
آوردن میزبانی بازی های جام جهانی در 

گرفته است. 2018 »با درستکاری« انجام 
مقام  یک  پوتین،  سخنان  از   پیش 
بود  کرده  اعالم  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
که مقامات  که چنانچه فساد های مالی ای 
فیفا به آن متهم هستند اثبات شود میزبانی 
قطرلغو  و  روسیه  در  جهانی  جام های 

خواهد شد.

پاسخ  تا  را  دانشجویان  و  داده  گزارش  کابل  در 
شکیبایی  و  صبر  به  خارجه  وزرات  مسوولین 

کرده است.  دعوت 
قزاقستان  به  جمهور  رییس  سفر  جریان  در  آنان 

کرده  صحبت  غنی  اشرف  با  موضوع  این  از  نیز 
که رییس  گفته دانشجویان در حالی  بودند اما به 
داده  را  شان  مددمعاش  پرداخت  وعده  جمهور 

بود اما تا حال معاش آنان اجرا نشده است. 
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مهاجرین  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساری 
گزارشی از مهاجره شدن 60 میلیون نفر در  طی 
که روز، جمعه  گزارش  جهان خبر داد. در این 
 ۲۰۱۵ »سال  است:  آمده  منتشرشده،  قوس   ۲۷
را  زمینه  این  در  قبلی  رکوردهای  تمام  احتمااًل 
از  متذکره  گزارش  براساس  شکست.«  خواهد 
ترک خانه خود  به  نفر مجبور  نقر یک  هر 122 

شده است.
کمیسار عالی سازمان ملل در  گوته رس،  آنتونیو 
گفت: »هیچگاه نیاز  امور پناهندگان در این باره 
مردمی  با  همبستگی  و  همدردی  رواداری،  به 
که همه چیز خود را از دست داده اند، این چنین 

باال نبوده است.«
ملل  سازمان  عالی  کمیساری  گزارش  اساس  بر 
تعداد  جدید  رکورد  دلیل  پناهندگان  امور  در 
درگیری های  و  سوریه  در  جنگ  پناهجویان، 

نظامِی دیگر در نقاط مختلف جهان است.
گذشته هیچ گاه  سازمان ملل می گوید در ۳۰ سال 
بخت بازگشت پناهجویان به سرزمین های خود 

امنیت  شورای  عضو  کشور   ۱۵ مالیه  وزیران 
کردند  سازمان ملل متحد قطع نامه ای را تصویب 
که  گروه داعش  بر اساس آن درآمد خارجی  که 
و  تاریخی  اشیای  و  نفت  فروش  از درک  اغلب 

گردد. گروه می شود مسدود  عتیقه عاید این 
متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  مون،  کی  بان   
حلمه  از  تروریستی  گروه های  که  این  بیان  با 
کی و نوآوری و تنوع در به دست  داعش با چاال
ک خود  اعمال وحشتنا برای  مالی  منابع  آوردن 
تا  خواست  بین الملل  جامعه  از  بوده اند  موفق 
منابع  و  پول  گردش  از  پیشگیرانه  تمهیدات  با 
شورای  قطعنامه  کند.  جلوگیری  آن ها  مالی 
کشورها  از  هم چنین  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
فعاالنه  و  قاطعیت  و  جدیت  با  تا  خواهد  می 
در  را  گروه  این  مالی  تامین  به  مربوط  اطالعات 

اختیار یک دیگر قرار دهند.

این چنین پایین نبوده است و بسیاری از مردم 
»در تبعید ماندگار شده اند«.

کمیساریای عالی سازمان ملل  با توجه به آمار 
از  آن  از  و پس  از سوریه،  پناهجویان  بیشترین 
سودان،  جنوبی،  سودان  سومالی،  افغانستان، 
جمهوری  کنگو،  دموکراتیک  جمهوری 

آفریقای مرکزی، برمه، اریتره و عراق هستند.
نیمه  شامل  گزارش  که  است  حالی  در  این 
نخست سال ۲۰۱۵ می شود و افزایش بی سابقه 
دوم  نیمه  در  که  اروپا،  در  پناهجویان  تعداد 

سال رخ داد به حساب نیامده است.
جاری  سال  نیمه  تا  ترکیه  آمار،  این  براساس 
پناهجو  میلیون   ۱,۸۴ پذیرش  با  میالدی 
بیشترین تعداد آوارگان را پذیرفته است. پس از 
کستان، لبنان، ایران، اتیوپی،  ترکیه به ترتیب پا

کنیا، اوگاندا، چاد و سودان قرار دارند. اردن، 
هر  از  بیشتر  لبنان  جمعیت،  تعداد  نسبت  به 
کشور از  کشوری پناهجو پذیرفته است. در این 

هر یک هزار نفر، ۲۰۹ نفر پناهجو هستند.

با ۸۹  گزارش های منتشر شده داعش  بر اساس 
گروه  پردرآمدترین  ماهیانه،  درآمد  دالر  میلیون 

شبه نظامی افراطی است.
محل  از  داعش  درآمد  از  درصد   ۵۰ حدود 
تحت  شهرهای  و  اراضی  در  مالیات  دریافت 
گروه عاید می شود و حدود ۴۳ درصد  کنترل این 

گاز تامین می شود. نیز از قاچاق نفت و 
قاچاق آثار باستانی، فعالیت های جنایتکارانه، 
کمک های  و  بانک ها  از  سرقت  ربایی،  آدم 
تامین  دیگر  منابع  از  گروه  این  به  مالی حامیان 

مالی داعش است.
از  جهان  کشورهای  از  برخی  حمالت  برغم 
این  مواضع داعش  علیه  روسیه  و  امریکا  جمله 
میادین  جمله  از  وسیعی  مناطق  افراطی  گروه 
کنترول خود  گازی و نفتی را در عراق و سوریه در 

دارد.

 

Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91095968: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply, delivery and 
installation of armored windshield and door glasses to submit their expression of interest letter, 
Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to participate in the 
bidding process for” supply, delivery and installation of armored windshield and door glasses for RMO 
vehicles in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 21 December 2015, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

:داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شیشه زرهی پیشرو و شیشه زرهی دروازه برای دفتر ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

((RMO  در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰1۵دسامبر 21بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

.ارسال کاپی قرارداد های قبلی درین ساحه با هر سازمان که باشد الزامی استنوټ:   

سازمان ملل از آواره شدن 60 میلیون نفر در جهان خبر داد

وابط با ترکیه وجود ندارد پوتین: چشم انداز بهبود ر

تعلل در پرداخت مددمعاش دانشجویان افغان در قزاقستان

قطع نامه مسدود شدن منابع مالی داعش تصویب شد
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(1) بهبود سیستم هاى آبیارى سنتى و ترویج سیستم هاى مناسب مدرن
(2) پیشبرد کار ایجاد سیستم راه آهن ملى براى افغانستان (بر اساس سفارشات پالن راه آهن ملى افغانستان)

(3) احداث زیرساخت هاى فرعى (سرکها و راه هاى مواصالتى) در اطراف دهلیزهاى منابع براى انتقال مواد معدنى
(4) ایجاد "مرکز واحد خدمات عامه" مجهز با سیستم هاى منسجم کمپیوترى براى خدمات ادارى تجارت و سرمایه گذارى
(5) کاهش هزینه و افزایش زمینه دسترسى به منابع مالى با گسترش تضمین هاى بانکى، افزایش قرضه هاى کوچک و تطبیق 

شرایط قرارداد هاى قرضه
(6) ایجاد یک استراتیژى براى پارکهاى صنعتى که بازتاب دهنده ضرورتها و پیشنهادهاى سکتور خصوصى باشد

(7) تصویب عاجل قانون انرژى برق، ایجاد اداره مستقل تنظیم انرژى و تطبیق پالیسى هاى حمایت از 
سرمایه گذارى سکتور خصوصى در بخش سکتور انرژى

(8) عصرى سازى زیرساخت ها و تجهیزات نهادهاى تعلیمات تخنیکى و مسلکى براى 
تعلیم دو صد هزار شاگرد با توجه به نیازهاى بازار

(9) حفاظت از سرمایه گذاران و تشویق سرمایه گذارى (بهبود تطبیق قرارداد ها، 
حل منازعات، حل و فصل ورشکستگى)  

(10) تدوین پالیسى ملى و چارچوب حقوقى و مقرراتى براى مشارکت 
(PPP) سکتور خصوصى و عامه

(11) ایجاد راه ترانزیتى بدیل از طریق آسیاى میانه (در کنار پروژه 
پیشنهادى احداث خط لوله گاز آسیاى میانه)

یک برنامه استراتیژیک اداره حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان

با آمدن حکومت نو در سال 2014، نمایندگان سکتور خصوصى در کابل گردهم آمده و اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات را 
شناسایى نمودند. این اولویت ها به حکومت وحدت ملى و همکاران بین المللى آن در کنفرانس لندن 2014 رسمًا پیشکش گردید.

اولویت ها براى اصالحات مشخص، واقع بینانه و قابل اندازه گیرى بوده که در مدت سه تا پنج سال آینده قابل تطبیق میباشند که فهرست 
فشرده آن از قرار ذیل است:

اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات

سکتور خصوصى گفتار و تعهدات حکومت وحدت ملى و 
آنچه را این حـکومت عمًال در تطبیق اصالحات پیشنهادى 

ما انجام مى دهد به دقت پى گیرى مى کند. بنابراین ما 
براى عملى شدن این اولویت ها براى اصالحات به 

کمک و همکارى پایدار  شما نیاز داریم.

براى معلومات بیشتر به ویبسایت و صفحات 
شبکه هاى اجتماعى ما مراجعه فرمایید.
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