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با چه هزینه ای صلح می خواهیم؟ 

مشارکت زنان
در فرایند صلح افغانستان

نقش سازنده چین
کرات صلح افغانستان در مذا
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ریاست جمهوری:

با پیش شرط
کره رفته نمی شود به مذا
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4

لمان برای آموزش دانشجویان افغان   همکاری ایران و آ
به  تبدیل شدن  از  کشور  این  افغانستان و جلوگیری  پایان جنگ در 
در  قوی  تغییر  یک  نیاز مند  تروریست،  گروه های  برای  پرش  سکوی 
باید در نظر  پالیسی ها است. نخست این که توازن قدرت در منطقه 
بار دیگر به  با یک اهداف استراتژیک روشن  نیز  امریکا  گرفته شود و 
نبرد بر ضد تروریسم برگردد. مطمینا جنراالن امریکایی بعد از 15 سال 
که نیازمند  کنند  ح ریزی  ی موثر جنگی را طر تجربه، می توانند استراتژ

لشکر کشی های نمایشی نباشد.
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کاهش  ظهور جنرال دوستم در صحنه رهبری استراتژیک، اتکای ازبک های افغانستان را به جمعیت اسالمی 
کشمکش به منظور تسلط بر شمال میان جمعیت اسالمی افغانستان  گردید، رقابت و  داد. چنان که بعد ها معلوم 
کشش  و نیرو های جنرال دوستم بحران های خونینی را در پی داشت. جذبه ی قومی و سیاسی او بعد ها چنان 
که معاون جمعیت اسالمی افغانستان به اسم استاد توانا به عقاید سیاسی خویش پشت پا زد و رسما  کرد  ایجاد 

که تازه ایجاد شده بود پیوست.  به جنبش ملی اسالمی به رهبری آقای دوستم 
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درخواستایجادقطعهخاصامنیتیبرایحفاظتازرسانهها
و  رادیوها  اتحادیه  کابل:  8صبح،
دولت  از  افغانستان،  تلویزیون های 
منظور  به  تا  خواسته  افغانستان 
حفاظت و تامین امنیت رسانه ها یک 
و  امنیتی  و  رسانه یی  مشترک  کمیته 
ایجاد  امنیتی  خاص  قطعه  همچنین 

کند.
حمله  کردن  محکوم  با  اتحادیه  این 
علیه  گذشته  چهارشنبه  تروریستی 
مربوط  موبی  رسانه یی  گروه  کارمندان 
می گوید  کابل،  در  طلوع  تلویزیون  به 
کمیته مشترک برای همکاری  که ایجاد 

در حاالت اضطراری یک ضرورت به 
شمار می رود.

تلوزیون های  و  رادیوها  اتحادیه 
این  در  اعالمیه ای  در  افغانستان 
قراردادن  »هدف  می گوید:  مورد 
به  کشور  رسانه های  شکست  و 
شکست  و  قراردادن  هدف  مثابه 
می باشد.  افغانستان  سیاسی  نظام 
منظور  به  می کنیم  پیشنهاد  بنابرین 
رسانه های  از  حراست  و  حفاظت 
کشور به عنوان ارزش ملی، یك قطعه 
پولیس  چارچوب  در  امنیتی  خاص 

امنیت  تا  شود  ایجاد  ملی  امنیت  یا 
تامین  اساسی  صورت  به  را  رسانه ها 

نماید.«
این درخواست پس از حمله تروریستی 
کارمندان  گذشته علیه  شام چهارشنبه 
گروه رسانه یی موبی مطرح می شود. در 
این  کارمندان  از  تن  هفت  حمله  این 
همچنین  شدند.  کشته  رسانه یی  گروه 
گروه  که مسوولیت آن را  در این حمله 
گرفت،  عهده  به  طالبان  تروریستی 
دیگر  تن  پنج  و  بیست  به  نزدیک 

زخمی شدند.

جاسوسان 
با افتخار 
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زنگ اول


پارلمان به مرخصی زمستانی رفته است. محمد اشرف غنی، 
رییس جمهور کشور فرصت دارد تا فرامین تقنینی جدید 
بر مبنای طرح های کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی صادر 
کند تا مبنای حقوقی برای دوام کار کمیته  گزینش فراهم 
رییس جمهور  تقنینی  فرامین  پارلمان  این  از  پیش  شود. 
حاال  بود.  کرده  رد  انتخاباتی  نظام  اصالح  مورد  در  را 
فشار  مجرای  دیگر  است،  رفته  مرخصی  به  پارلمان  که 
با خیال  می توانند  ایشان  و  ندارد  رییس جمهور وجود  بر 

راحت دوباره فرامین تقنینی صادر کنند. 
رییس جمهور  است.  امری الزمی  انتخاباتی  نظام  اصالح 
از  قدرت  تحویل گیری  از  پیش  عبداهلل  داکتر  و  غنی 
نظام  که  کردند  وعده  افغانستان  مردم  به  کرزی،  حامد 
انتخاباتی را اصالح می کنند. عالوه بر این، جامعه جهانی 
نظام  اصالح  بر  و  است  دموکراسی  تداوم  خواستار  نیز 
مصاحبه  در  غنی  رییس جمهور  دارد.  پافشاری  انتخاباتی 
اصالح  انتخاباتی  نظام  که  گفت  سی ان ان  با   اخیرش 

می شود. 
اما جامعه جهانی و مردم افغانستان وقتی مطمین می شوند 
ظاهر  صرف  بردارد.  عملی  گام های  رییس جمهور  که 
شدن در رسانه های بین المللی و تکرار تعهدات نمی تواند 
اصالح  سازد.  قانع  را  داخلی  و  بین المللی  عمومی  افکار 
پیش می رفت، خیلی  به  با شتاب  باید  انتخاباتی که  نظام 
کند است و تا مرحله  تشکیل کمیته  گزینش رسیده است، 
اما این کمیته مبنای حقوقی ندارد تا براساس آن به کارش 

آغاز کند. 
وقت آن است که رییس جمهور فرامین تقنینی در مورد 
کمیته  کار  برای  حقوقی  مبنای  تا  کند  صادر  انتخابات 
 گزینش فراهم شود. روشن است که یک عده از حلقات 
منافع  شود.  اصالح  انتخاباتی  نظام  نمی خواهند  سیاسی 
ابهام و عمیق شدن بحران  مافیایی در تدوام  این حلقات 
سیاسی نهفته است. نورستانی هم به اشاره همین حلقات 

تقویم انتخابات پارلمانی آینده را اعالم کرده است. 
این  دام  در  تا  باشد  مراقب  باید سخت  رییس جمهور  اما 
حلقات  این  نیفتد.  سلطه طلب  و  تمامیت خواه  حلقات 
می خواهند همه چیز را خراب کنند. آنان می خواهند اصل 
تشکیل دهنده  جناح های  میان  متقابل  احترام  و  همکاری 
 حکومت وحدت ملی از بین برود، رابطه  کابل و جامعه 
جهانی بر هم بخورد و اصالحات دموکراتیکی که غنی 
و عبداهلل به آن تعهد دارند، اجرا نشود. خدایی ناخواسته 
اگر این اهداف تحقق یابد، منافع جمهور مردم افغانستان 

صدمه می بیند. 
که  مخالف اند  مافیایی  سیاسی  حلقات  که  است  روشن 
توجیه  قومی  مباحث  طرح  با  را  افکارشان  و  اقدامات 
منافع  طرفدار  که  می سازند  وانمود  چنان  و  می کنند 
قومی یکی از اقوام افغانستان هستند، اما واضح است که 
تعطیل دموکراسی  با اصالحات دموکراتیک و  مخالفت 
را  افغانستان  مردم  جمهور  و  نیست  قومی  هیچ  سود  به 

صدمه می زند. 
اصالح نشدن نظام انتخاباتی تدوام کمک های بین المللی 
را دشوار می سازد و به اصل مشروعیت نظام آسیب می زند. 
دموکراسی  تداوم  به  مبرم  نیاز  حاضر  حال  در  افغانستان 
جهانی  جامعه  تا  شود  اصالح  انتخاباتی  نظام  باید  دارد. 
برای برگزاری انتخابات پارلمانی پول بپردازد. برگزاری 
انتخاب شدن  و  ولسوالی  و شورا های  پارلمانی  انتخابات 
نمایند گان جدید مردم، اصل تداوم دموکراسی را محقق 
وجود  ولسوالی  شورا های  و  پارلمان  وقتی  کرد.  خواهد 
داشته باشد، امکان برگزاری لویه جرگه  قانون اساسی فراهم 
می شود تا در آن موضوع تعدیل قانون اساسی مورد مداقه 
قرار گیرد. اگر نظام انتخاباتی اصالح نشود، رییس جمهور 
را  خود  مشروعیت  پایه های  نمی توانند  اجرایی  رییس  و 
سیاسی  و  اجتماعی  مشروعیت  ضعف  کنند.  مستحکم 
سران حکومت سبب می شود که سیاستمداران قدرتمند 
بیرون از حکومت، چالش های کالن برای رییس جمهور 
و رییس اجرایی بیافرینند. رییس جمهور و رییس اجرایی 

باید به این موضوع توجه کنند. 

لزوم صدور فرامین تقنینی جدید
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ریاست جمهوری:

 با پیش شرط به مذاکره رفته نمی شود

نمایش محصوالت زراعتی افغانستان در نمایشگاه هفته سبز برلین

 کشته و زخمی شدن بیش از پنجاه تروریست در عملیات های نظامی

ریاست جمهوری: نهادهای 
امنیتی در مورد اظهارات
 هما سلطانی تحقیق کنند

کشف بیش از چهارده هزار 
کیلوگرام مواد پیش ساز تولید 

هیرویین در قندهار

اعالم  به دنبال  کابل:  8صبح، 
طالبان  گروه  جدید  پیش شرط های 
برای آغاز مذاکرات صلح با دولت 
جمهوری  ریاست  دفتر  افغانستان، 
گذاشتن  پیش شرط  با  که  می  گوید 

مذاکره نمی شود.
به  اخیرا  نشستی که  در  طالبان  گروه 
مذاکرات  آغاز  چگونگی  منظور 
این  و  افغانستان  دولت  میان  صلح 
آلمانی  تحقیقاتی  نهاد  توسط  گروه 
شده  برگزار  قطر  در  »پگواش« 
صلح  مذاکرات  آغاز  برای  بود، 
کردن  خارج  گذاشت.  پیش شرط 
فهرست  از  گروه  این  رهبران  نام 
آزادی  متحد،  ملل  سازمان  سیاه 
رسمیت  به  گروه،  این  زندانیان 
شناختن دفتر طالبان در قطر و پایان 
دادن به تبلیغات علیه طالبان از جمله 

پیش شر ط های تازه طالبان است.
سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
با  که  می گوید  جمهوری  ریاست 
مذاکرات صلح  پیش شرط گذاشتن 
مردم  هم چنین  و  نمی شود  انجام 
را  پیش شرط ها  این  نیز  افغانستان 
که  هاشمی  آقای  نمی کنند.  قبول 
یک  در  دلو،  پنجم  دوشنبه،  روز 
می کرد،  صحبت  خبری  کنفرانس 
پیش  شرط  با  مذاکره  »در  افزود: 
افزود:  نمی شود.« وی همچنین  رفته 
مذاکره  و  گفتگو  گروه هایی  با  »ما 

زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
کرده  اعالم  آبیاری  و  مالداری 
محصول  نوع  هفتاد  به  نزدیک  که 
نمایشگاه  در  افغانستان  زراعتی 
بین المللی »هفته سبز برلین« در آلمان 

به نمایش گذاشته شد.
این  در  که  می افزاید  وزارت  این 
هفتاد  زراعتی  نمایشگاه محصوالت 

دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
تن  پنجاه  از  بیش  که  کرده  اعالم 
از تروریستان در نتیجه عملیات های 
جریان  در  امنیتی  نیروهای  مشترک 
و  کشته  گذشته  روز  شبانه  یک 

زخمی شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
مربوطات  در  که  عملیات ها  این 
چپرهار  حصارک،  ولسوالی های 
برکی  ننگرهار،  والیت  باالی  ده  و 
والیت  گیالن  لوگر،  والیت  برک 
و  بدخشان  والیت  تگاب  غزنی، 
راه اندازی  فاریاب  والیت  قیصار 
از  تن  نه  و  سی  آن  بود، در  شده 
تن زخمی  پانزده  تروریستان کشته، 
و هم چنین هفت تن دیگر بازداشت 

شده اند.
افزوده که در جریان   وزارت دفاع 
سالح  مقدار  یک  عملیات ها  این 
به دست  نیز  تروریستان  مهمات  و 

8صبح، کابل: دفتر ریاست جمهوری اعالم کرده 
مورد  در  تا  دارند  مسوولیت  امنیتی  نهادهای  که 
اصالت اظهارات هما سلطانی در حمایت از حمله 
تحقیق  کابل،  در  چهارشنبه  روز  شام  تروریستی 

کنند.
ریاست  سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
جمهوری، دیروز در یک کنفرانس خبری گفت 
که هرگاه ثابت شود که اظهارات مطرح شده در 
به هما  از تروریستان مربوط  فیسبوک در حمایت 
سلطانی است، با وی مطابق قانون برخورد خواهد 
و  تحقیقی  »نهادهای  گفت:  هاشمی  آقای  شد. 
مشخص  اول  را  مساله  این  باید  افغانستان  امنیتی 
داده  نسبت  سلطانی  هما  به  اظهاراتی که  بسازند 
از حساب های  این که  یا  است  از خودش  می شود 
باید  مساله  این  اول  است.  گرفته  صورت  جعلی 
مشخص شود تا در پرتو آن اقدام صورت بگیرد.«

هم چنین  جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
افزود: »باید به صراحت گفت که حمایت از یک 
گروه های تروریستی و شورشی، حمایت از فعالیت 
زمانی که حمله  است.  قانون  دهشت افگنی خالف 
بی گناه  شهروندان  و  می گیرد  صورت  تروریستی 
افغانستان در نتیجه آن زخمی ویا شهید می شوند، 
این خود به معنای حمایت از همان گروه است و 
از مرتکبین همان به شمار می رود. این )حمایت از 
تروریستان( غیرقابل قبول است و در پرتو قوانین با 

این گونه افراد برخورد صورت می گیرد.«
به دنبال حمله تروریستی شام روز چهارشنبه گذشته 
هما  طلوع،  تلویزیون  کارمندان  علیه  کابل  در 
صفحه  در  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  سلطانی 
حمایت  تروریستی  حمله  این  از  خود  فیسبوک 
بود. خانم  »مردار« خوانده  را  قربانیان آن  و  کرده 
تلویزیون  با  تلیفونی  گفتگوی  یک  در  سلطانی 
مربوط  ظهارات  این  که  بود  کرده  تاکید  »یک« 

خودش است.

مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  کابل:  8صبح، 
وزارت امور داخله اعالم کرده که نیروهای پولیس 
چهارده  قندهار،  والیت  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
هزار و چهارصد کیلوگرام مواد کیمیاوی پیش ساز 
تولید هیرویین را که از پاکستان وارد این والیت 

شده بود،  کشف کرده اند.
این اداره می گوید که این مواد در یک عراده موتر 
سپین بولدک  گمرک  داخل  پاکستان  خاک  از 
والیت قندهار شده بود و نیروهای پولیس پس از 

تالشی موفق شدند این مواد را کشف کنند.
داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت 
بازداشت  پولیس در تالش  نیروهای  می افزاید که 
گمرک  به  آن  انتقال دهندگان  و  موتر  مالک 

سپین بولدک هستند.
چند  جریان  در  نیز  هرات  والیت  در  هم چنین 
و  کشف  شده  تخمر  کشمش  لیتر   380 عملیات 
بدست آمده است. این عملیات ها که در ساحات 
اجرا  به  هرات  والیت  گذره  ولسوالی  مختلف 
به  پیوند  در  تن  چهار  آن  در  بود،  شده  گذاشته 

کشمش های تخمر شده بازداشت شده اند.
داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت 
می افزاید که از کشمش تخمر شده مقادیر زیادی 
مشروبات الکولی تولید و توسط مشروب فروشان 

در این والیت به فروش می رسید.

اعمال  و  خشونت  که  می  کنیم 
تروریستی را ترک کنند و آنچه را 
که در نورم ها و معیارهای بین المللی 
صلح  گفتگوهای  در  می باشد 
بپذیرند. ولی گروه هایی که بخواهند 
شرایط شان  بگذارند  شرط  ما  باالی 

را مردم افغانستان قبول نمی کنند.«
گفت  هم چنین  هاشمی  سیدظفر 
مورد  در  تصمیم گیری  که 
رفع  جمله  از  طالبان  پیش شرط های 
گروه،  این  رهبران  علیه  تعزیرات 
دارد.  خاصی  معیارهای  و  شرایط 
کاهش  هاشمی  آقای  گفته ی  به 
خشونت ها از جمله این شرایط برای 

رفع تعزیرات است.
ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون 
نام  ساختن  خارج  که  می افزاید 
فهرست  از  طالبان  گروه  رهبران 
سیاه سازمان ملل تنها به اقدام دولت 
این  و  نمی شود  مربوط  افغانستان 

به  بود.  گذاشته  نمایش  به  کشور 
گفته این وزارت، غرفه محصوالت 
بین المللی  نمایشگاه  در  افغانستان 
بازدیدکنندگان  برلین«  سبز  »هفته 
وزارت  این  است.  داشته  زیادی 
بازدیدکنندگان  که  می گوید 
بتوانند  تا  کرده  امیدواری  ابراز 
در  را  افغانستان  زراعتی  محصوالت 

هم چنین  و  افتاده  امنیتی  نیروهای 
ده ها حلقه ماین مختلف النوع کشف 

و خنثا شده شده است.
این  در  که  می گوید  دفاع  وزارت 
عملیات ها سه تن از سربازان اردوی 

ملی نیز به شهادت رسیده اند. 
یک  آغاز  از  وزارت  این  هم چنین 
نام  تحت  پاک سازی  عملیات 
خوگیانی  ولسوالی  در   »13 »شاهین 

والیت ننگرهار خبر داده است.

مطرح  قابل  جهانی  سطح  در  مساله 
است.

که  کرد  تاکید  هاشمی  سیدظفر 
دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات 
تاکنون  توافقاتی که  براساس  صلح 
و  سه جانبه  نشست  های  نتیجه  در 
چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، 
چین و ایاالت متحده امریکا صورت 
نیز  بعدی  نشست های  در  و  گرفته 
خواهد  اتخاذ  جدیدی  راهکارهای 

شد، عمل می کند. 
ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون 
در  افغانستان  دولت  که  می گوید 
حفظ  به  صلح  تالش های  پیش برد 
بیش  طی  آمده  به دست  ارزش های 
بر  معامله  عدم  و  اخیر  دهه  یک  از 
سر قانون اساسی کشور توجه جدی 
دارد. او تاکید کرد که دولت خود 
مسوول  ارزش ها  این  حفظ  در  را 

می داند.

بازارهای اروپا به دست آورند.
وزارت زراعت و مالداری می گوید 
افغانستان  نمایشگاه  این  در  که 
توانست ده قرارداد بزرگ در زمینه 
توت  کشمش،  بادام،  پسته،  صدور 
بدست  پشمینه  و  زعفران  خشک، 

آورده است.
و  زراعت  وزیر  ضمیر  اسداهلل 
برای شرکت  نیز  افغانستان  مالداری 

در این نمایشگاه به آلمان رفته بود.
با  نمایشگاه  این  جریان  در  وی 
وزیر فدرال غذا و زراعت، و وزیر 
توسعه آلمان و شماری  همکاری و 
از وزرای زراعت کشور های دعوت 

شده در نمایشگاه مالقات کرد.
جنوری   14 تاریج  به  نمایشگاه  این 
در شهر برلین جرمنی برگزار گردید 
و الی 24 جنوری به روی عالقمندان 

باز بود.

این  در  که  افزوده  وزارت  این 
ملی،  اردوی  نیروهای  عملیات  
محلی،  پولیس  ملی،  پولیس 
ملی  امنیت  و  سرحدی  پولیس 
بردن  از  آن  هدف  دارند،  شرکت 
تروریستان  بازداشت  مخفی گاه ها، 
است.  مشکوک  ساحات  تالشی  و 
این عملیات صبح روز دوشنبه آغاز 

شده است.

ACKU
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رییس جمهور غنی در اولین اقدام برای ایجاد فصل تازه 
کستان و پایان دادن به جنگ و شورشگری  در روابط با پا
کشور در آغازین روزهای پس از تشکیل  مورد حمایت آن 
حکومت وحدت ملی به اسالم آباد رفت و ُپشت درهای 
صحبت  به  کستان  پا نظامی  و  سیاسی  رهبری  با  بسته 
رییس جمهوری  سفر  نخستین  از  پرداخت.  کره  مذا و 
کرات دوجانبه و چندجانبه با  بدین سو چندین دور مذا
به عنوان  بدبختانه  است.  شده  برگزار  طالبان  نمایندگان 
کرزی،  یک سنت سیاسی باقی مانده از زمامداری حامد 
کستانی  پا طرف  با  کرات  مذا نتیجه  و  گفتگو ها  محور 
درون  کوچک  حلقه  یک  با  صرفا  رییس جمهوری  که 
را در میان می گذارد و هیچ گاه مردم و سیاسیون  ارگ آن 
کرات  مذا پرده ی  پس   روایت  از  اساسی  به صورت 
طریق  از  اسالم آباد  نگرانی های  کثرا  ا نمی شوند.  خبر 
کستانی و بعضا اظهار نظرهای تحلیلگران،  پا رسانه های 
نخست وزیر  خارجی  روابط  مشاور  به ویژه  و  جنرال ها 

کشیده می شود.  کستان به محافل سیاسی افغانستان  پا
ضد  چهره های  حذف  که  کستانی ها  پا پیش شرط های 
نجات  برای  ملی  متحد  اسبق  جبهه  به  مربوط  طالبان 
روابط  داشتن  شمال،  ایتالف  به  موسوم  افغانستان 
با  مبارزه  اطالعاتی،  آغازهمکاری های  هند،  با  محدود 
کستانی  پا طالبان  گروه های  سرکوب  و  »جدایی طلبی« 
است.  بوده  روشن  مواردی  در  افغانستان  ک  خا در 
در  سیاسی  اجماع  بی هیچ  ظاهرا  غنی  رییس جمهور 
درون نظام، با درک ضعف مشروعیت نظام، شکنند گی 
کرد تا به  کشمکش تقسیم قدرت تالش  وضع داخلی و 
کستان در  هر ترتیبی شده با نصب چهره های مورد نظر پا
اطالعاتی  تفاهم نامه  امضای  دولتی،  مختلف  سطوح 
گروه های  کشور، سرکوب  میان سازمان های امنیتی هر دو 
کستانی )تی تی پی(  تبادل اطالعات در سطح  طالبان پا

های  پایه   2 جیولوژیکی  تحقیقات  پروژه  تا  دارد  نظر  در  عامه  فواید  وزارت 
اعالن  به  را  کندهار  والیت  بولدک  سپین  الی  هوایی  میدان  سرک  مربوطه 

داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید. قرار ذیل است.
کیلومتر )100+9( بطول 320 متر. 1- پل ارغستان 

کیلومتری )65+11( بطول 180.4 متر. 2- پل در 
کیلومتر )450+72( بطول 24 متر. 3- پل ده بادی 

که دارای جواز آیسا بوده و خواهش  شرکت های خصوصی و موسسات دولتی 
های  درخواست  باشند  داشته  پروژه  این  داوطلبی  پورسه  در  را  ک  اشترا
خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت )21( یوم به مدیریت عمومی داوطلبی 
اول  مکرویان  واقع  عامه  فواید  وزارت  تدارکات  ریاست  قراردادهای  آمریت 
ک 2 منزل 2 سپرده و شرطنامه را اخذ و آفرهای خویش را طور سربسته  بال
گردیده تسلیم  که در شرطنامه ذکر  به مدیریت مذکور به ساعت و روز معینه 

نمایند.
تضمین  باشند  حاضر  آفرگشایی  روز  در  شان  باصالحیت  نماینده  یا  و  خود 

گردد. گرانتی بانک اخذ می  طبق شرطنامه به شکل 

از  پس  بار  اولین  برای  منطقه ای  تروریستی  گروه های  از 
کندز در شمال  کلیدی  سقوط  شان، قادر به تسخیر شهر 

افغانستان شدند. 
کندز به زودی جبران شد، اما هنوز وحشت  هرچند سقوط 
کندز را می آزارد.  و رعب برگشت ترور طالبانی خاطر مردم 
که اشتیاق و دل مشغولی فزاینده ی  مضحک این  است 
گفتگوهای  کردن  رهبران حکومت وحدت ملی در دنبال 
کابل و اسالم آباد فرصتی بود به جنرال های ارتش  مری، 
کستان تا طالبان را برای راه اندازی جنگ های مسنجم  پا
کنند. چه باید شود؟ هرچند تا رسیدن  وجبهه ای آماده 
باقی  زیادی  راه  افغانستان  در  دایمی  ثبات  و  صلح  به 
است اما دست یافتن به آن تنها می تواند با اجماع ملی 
کره از موضع قوت و بازخوانی تجارب قبلی تحقق  و مذا

یابد. 

به  اعتماد  مورد  سفیر  فرستادن  و  ارتش  اردوهای  قول 
گام هایی در این راستا بردارد.  کستان،  پا

کام روند صلح و جستجوی راه حل  تکرار یک تجربه ی نا
کستان  پا سیاسی به جنگ و شورشی گری مورد حمایت 
می شد،  انجام  ملی  اجماع  با  و  گیر  فرا می بایست  که 
مشروعیت  و  خورد  رقم  ابهام  و  معامله  پنهان کاری،  با 
کابل و اسالم آباد در میان نخبگان سیاسی  گفتگو ها بین 
و جامعه افغانستان از نظر افتاد اما غنی هم چنان به  دور 
از نگرانی ها و توصیه های داخلی به این روند ادامه داد. 
از  بیش  انعطاف  قبال  در  همکاری  دریافت  به  جای  او 
کستان از طرفی با موج انتقاد های  حد و امتیاز دهی به پا
دیگر  جانب  از  و  شد  مواجه  داخلی  رقبای  فزاینده ی 
حمایت  به  غافلگیر کننده  حمله  یک  در  ظاهرا  طالبان 
شماری  همدستی  و  کستان  پا ارتش  اطالعات  سازمان 

اجتماعی،  مدنی،  نهاد های  احزاب،  شخصیت ها، 
باید در پیش برد  افغانستان  پارلمان  و اعضای  سیاسیون 
از  شوند.  شریک  صلح  گفتگوهای  مراحل  و  کرات  مذا
تبانی  امنیتی- اطالعاتی در  بازدارند  گی  توان و ضرورت 
تروریسم  با  مواجهه  در  منطقه  اطالعاتی  سازمان های  با 
کستان، سرکوب طالبان و دهشت افگنان  مورد حمایت پا
جلب  شود.  استفاده  باید  آن ها  یاری گر  و  همدست 
این  در  افغانستان  غربی  متحدین  پیشتبانی  و  همکاری 
باشد.  افغانستان  ملی  امنیت  دکترین  جزو  باید  راستا 
باید  مسلکی  و  باتجربه  گاه،  کارآ مدیران  آن  بر  عالوه 
کستان و تعلق قومی، تباری و جناحی  به دور از نگرانی پا

گمارده شوند.  در راس نهادهای امنیتی- اطالعاتی 
باید  صلح  گفتگوهای  جریان  در  افغانستان  دولت 
افغانستان  دموکراتیک  دست آوردهای  حفظ  به  متعهد 
باید  افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه  بماند.  باقی 
افغانستان  مواضع  و  کره  مذا حدود  فهم  افاده ی  ظرفیت 
نباید  کرات  مذا باشد.  داشته  کستانی  پا جانب  به  را 
به  باج دهی  فرصت  یک  به  سازنده  گفتگوهای  از 
کنونی  شرایط  شود.  بدل  دهشت افگن  شبکه های 
برابر  نیروهای شورش گر در  به  باج دهی  امکان  افغانستان 
اطمینان  باید  ندارد.  را  کنونی  شکننده ی  کمیت  حا
از موضع  با قاطعیت  نمایند  گان دولت،  که  حاصل شود 
می کنند  دفاع  افغانستان  دولت  و  مردم  انسانی  و  مشروع 
ندارند.  قرار  طالبان  با  پنهان  و  پیدا  بند  و  زد   هیچ  در  و 
کنیم مطالعه  گفتگو و صلح ما نباید فراموش  در گیر و دار 
صاحب  که  گروه هایی  می دهد  نشان  کرات  مذا تاریخ 
استقاللیت فکری و سیاسی نیستند، به صورت پایداری 
این  به  دارند.  خواست های شان  در  جدی  نوسان های 
گفتگوها و قدمه های عملی صلح  گر درونمای  که ا معنی 
کید دولت افغانستان قرار نگیرد،  مشهود نباشد و مورد تا
به  طوالنی تری  فهرست  با  روز  هر  طبیعی  به طور  طالبان 
تا  می روند  کرات  مذا به  کستانی  پا جنرال های  اشاره  
فصل  در  و  نگه دارند  گفتگو  سرگرم  سرما  فصل  در  را  ما 
دامنه ی  افغانستان  شهرها  و  شهرستان ها  به  دوباره  بهار 
جنگ شان را بکشند. با توجه به تغییرات جدی و نگران 
ناامنی  و  جنگ  گسترش  منطقه،  ژیوپولتیک  در  کننده 
مرکزی،  آسیای  در  اسالمیزم ستیزه گر  در خاورمیانه، رشد 
پارادایم های سیاسی قدرت های منطقه ای مثل  تعویض 
چین، روسیه و ایران، ما ضرورت داریم مشکل خود را با 

کنیم.  کستان حل  دهشت افگنی و پا
این  نباید  اما  است،  کره  مذا رویکردها،  از  یکی  قطعا 
کلیت  که  شود  مردمی  حمایت  فاقد  حدی  به  پروسه 
برای  و دلیلی  بپاشد  از هم  مشروعیت سیاسی حکومت 

اعتماد و تمکین به دستگاه سیاسی رژیم باقی نماند.

باچههزینهای
صلحمیخواهیم؟

   بهار مهر

 

 

Call for auction of 1 used vehicle: 

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

GIZ Office in Mazar-e-Sharif wants to sell its 1 used vehicle (4Runner Model 2000)in public bidding 
process. Therefore, GIZ invites all those individuals and registered companies who wish to participate in 
the auction processing to send their interest lietter to the given E-mail Address: reception.mazar@giz.de 
, by 28 January 2016 till 4:00 O’clock Mazar Local time. 

Note: Afther deadline, GIZ will review the interest letters, prepare a short list and then invite the bidders 
for the physical checkup of the vehicle. If the bidder was interested in the vehicle, he/she can then offer 
(signed/stamped) his/her price to GIZ in a sealed envelope. 

 

 

 :اطالعیه داوطلبی 

 .ری فدرال آلمان میباشداجرا کننده همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهو  GIZ دفتر

ملکیت خویش را در یک پروسه آزاد به فروش  (4Runner Model 2000)عراده موتر  1مقیم مزارشریف میخواهد که  GIZدفتر 
برساند، بنابرین شرکت ها و اشخاص انفرادی که خواهان خریداری واسطه متذکره باشند، میتوانند درخواستی های خویش را الی 

 .بفرستد reception.mazar@giz.de ظهر به ایمیل آدرس بعد از  4ت ، ساع2012جنوری  82تاریخ 

لست داوطلبان بعد از اخذ درخواستی ها مشخص گردیده و از آنان دعوت بعمل میاید تا واسطه متذکره را از نزدیک چک :  نوت
 .بسته به دفتر جی آی زید تسلیم نمایندنموده و بعدا آفرهای خویش را بطور سر 
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افغانستان  ک طالبان در  که حمالت وحشتنا در حالی 
به صورت  نیز  امریکایی  نیروهای  و  کرده  پیدا  گسترش 
داده اند،  خاتمه  افغانستان  در  خود  عملیات  به  رسمی 
و  کنونی  دیپلومات های  و  امور  کارشناسان  به گفته 
می کنند  احساس  فشار  زیر  را  خود  چین  رهبران  سابق، 
کرات صلح  تا نقش فعال و پر رنگ تری را در پروسه مذا
دیپلوماسی  ناظرین  برای  بگیرند.  عهده  به  افغانستان 
که می خواهد به  کشور در مواردی  که این  چین، از زمانی 
نزدیک شود،  و ملت های جنگ زده  کشورهای منطقه 

چنین تعهداتی تعجب آور به نظر می رسد. 
کستان  آقای دو یوکنگ، دیپلومات اسبق چین مقیم پا
در  آسیا  جنوب  مطالعات  رییس  حاضر  حال  در  و 
»مشکل  است:  نظر  این  به  شانگهای  فودان  دانشگاه 
که ایاالت متحده امریکا بخش بزرگ  اساسی این است 
که  کرده، در حالی  افغانستان خارج  از  را  نیروهایش  از 
که در نتیجه  عملیات مبارزه بر ضد تروریسم تمام نشده 
از  شد.«  خواهد  وضعیت  ریختن  بهم  سبب  اقدام  این 
کشور ادامه  سوی دیگر »حمالت انفجاری حتا در مرکز 
دارد. افغانستان و چین مرز مشترک دارند، بدین منظور، 
کند و ثبات را  کرات صلح تالش  چین باید در بخش مذا

در منطقه استحکام ببخشد.« 
نقش  چین  که  صورتی  در  باورند  این  به  امور  گاهان  آ
و  کند  بازی  طالبان  با  صلح  کرات  مذا در  را  فعالی 
یک  که  سازد  قانع  را  کستان  پا خود  هم پیمان  کشور 
از نگاه اقتصادی و سیاسی به نفع  با ثبات،  افغانستان 
تمام قدرت های منطقه ای به شمول هند می باشد و این 
کستان نیز است. صالح الدین ربانی،  موضوع به فایده پا
وزیر امور خارجه افغانستان از روز دوشنبه به این سو در 
دیدار رسمی چهار روزه  ای وارد پکن شده است. انتظار 
آوردن  خارجه،  امور  وزیر  سفر  اولویت های  از  می رود 
با  کره  مذا میز  بر  افغانستان  جنگ  حال  در  جناح های 

رهبران چین باشد.
کشور خواهان  که این  سفر ربانی به چین بیانگر آن است 
که هنوز در مراحل  کرات صلح می باشد  از سر گیری مذا
گردیده  آغاز  پیش  ماه  یک  از  و  داشته  قرار  ابتدایی 
موضوعات  در  چین  تعامل  برای  دلیل  یک  است. 
که یک افغانستان با ثبات می تواند  افغانستان این است 
به مرکز مهم ترانسپورتی و تجارتی برای محصوالت چین 
دیگری  فرصت  می تواند  موضوع  این  نهایت  در  گردد. 
شی  رییس جمهور  اقتصادی  بزرگ  برنامه های  برای 

جینگ پینگ در آسیای مرکزی باشد.
اقتصادی  انگیزه های  روی  امنیتی  نگرانی های  اخیرا، 
کشور چین به صورت  گذاشته است.  نیز تاثیرات خود را 
غربی  مرزهای  در  شورشیان  خشونت  نگران  روز افزونی 
منطقه  این  در  می باشد.  سنکیانگ  منطقه  در  خود، 
زندگی  سنی اند  مسلمانان  کثریت شان  ا که  اویغورها 
وجود  نگرانی هایی  می باشد.  ترکی  آن ها  زبان  و  دارند 

ایران به همکاری آلمان شماری از دانشجویان افغان را در بخش 
استخراج معادن آموزش می دهد.

عالی  تحصیالت  وزارت  مسلکی  معیین  بابری،  محمد عثمان 
دیروز 5 دلو در نشست امضای یاد داشت تفاهم همکاری ایران و 
که در  گفت  آلمان در بخش آموزش استخراج معادن افغانستان، 
افغانستان به تعداد نه دانشکده معدن وجود دارد و برای تقویت 
کارهای معینی باید صورت بگیرد. در برنامه های  این دانکشده ها 
محراق  در  دانکشده ها  این  ظرفیت  ارتقای  استراتژیک،  اولویت 

توجه وزارت تحصیالت عالی قرار دارد.
اساسی  اقداماتی  شامل  عمدتا  رسیدگی  این  گفت  هم چنان  وی 
از جمله تجدید نظر در نصاب تعلیمی، ارتقای سویه تحصیلی و 
کردن مواد درسی، توجه جدی  کادر علمی، فراهم  علمی اعضای 

به افزایش مهارت های دانشجویان و مطالعه و تحقیق است.
ظرفیت  ایجاب  واقعا  »افغانستان  گفت:  بابری  محمدعثمان 
که دیده می شود  خوب را می کند. منابع طبیعی و معادن همان طور 
از طریق مشارکت به این هدف نایل  وسیع است. و ما می توانیم 
شویم. موجودیت دانشگاه های ایران این فرصت را در همه ابعاد 
و به خصوص در زمینه تحقیق و مطالعه فراهم ساخته تا به اهداف 

خود برسیم.« 
گفت مدتی  کابل  در همین حال محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در 
کردن همکاری  گفتگو های سه جانبه در رابطه به اجرایی  که  است 
موضوع  روی  تمرکز  با  عالی  تحصیالت  خصوص  در  سه جانبه 

معادن در افغانستان ادامه داشته است. 
ظرفیت  ارتقای  واقع  در  تفاهم  یاد داشت  این  »هدف  افزود:  وی 
بخش  در  هم  معدن  حوزه  در  افغانستان  دانشگاه های  انسانی 
کادمیک و هم در بخش فنی است. زمان این یاد داشت تفاهم  ا
برای  زمینه  این  در  امکان همکاری  زمانی که  تا  و  نامحدود است 
سه طرف موجود باشد، این یادداشت تفاهم پیگیری و دنبال و 

اجرایی می شود.« 
گفت: »طرف های مختلف در افغانستان ظرفیت های موجود  وی 
که بتوانند از این ظرفیت ها در جهت  را در یک مسیر قرار بدهند 
یک بخش خاص و مورد نظر استفاده بکنند. این روندی است 
ما  این که  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کم تر  افغانستان  در  که 
که  را  بتوانیم ظرفیت هایی  افغانستان  کشورهای دوست  به عنوان 
کنند  می توانند در یک راستا قرار بگیرند و هم دیگر را همپوشانی 
ظرفیت ها  این  از  باشیم  داشته  را  اراده  این  و  کنیم  شناسایی  را 
کنیم تا بتوانیم به یک هدف مشترک برسیم. و این هدف  استفاده 
که به مفهوم بهبود  مشترک طبیعتا بهبود شرایط در افغانستان است 
شرایط در منطقه هم خواهد بود. چون مشکالت افغانستان خاص 

کرد.«  کشور نبوده و به منطقه هم تسری خواهد  این 
گفت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران از تمام  وی هم چنان 
که در اختیار دارد در چارچوب این یادداشت تفاهم  ظرفیت هایی 
افغانستان دریغ نخواهد  مربوطه در  به بخش  کمک رسانی  برای 

کرد. 
که آلمان زمینه ها و سهولت ها را از لحاظ علمی  این در حالی است 
و هم  برای تجدید نصاب درسی  و هم  ارتقای ظرفیت  برای  هم 
کرده  برای انجام تحقیقات بین نهاد های افغانستان و ایران فراهم 

است.
سلسله  یک  سند  این  در  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
قرار است در سال جاری میالدی  که  فعالیت ها پیش بینی شده 

اجرایی شود.
این وزارت هم چنان می گوید در این یاد داشت تفاهم روی یک 
از  کشی  نقشه  آموزشی  دوره های  تمرین های عملی شامل  سلسله 
سوی اداره زمین شناسی ایران و یک سلسله آموزش های تخنیکی 
کبیر ایران برای دانشجویان افغان توافق  در دانشگاه تهران و امیر 

شده است. 
عملی  کار  فرصت های  روی  تفاهم  یاد داشت  این  در  هم چنان 
که مصون و  برای دانشجویان افغان در زمینه معادن در محیطی 

کید شده است. مشابه به افغانستان می باشد نیز تا

چین  بیرون  از  افراطی  و  تندرو  گروه های  مبادا  که  دارد 
راه اندازی  به  تشویق  را  آن ها  و  کرده  نفوذ  نیز  آن ها  بر 

کنند. حمالت تروریستی در ایالت سنکیانگ 
افغانستان  در  اویغورها  این سو،  به   2001 سال  از 
به پکن  آن ها  که  افغان می گویند  می جنگند. مقام های 
شده اند  دستگیر  اخیرا  که  اویغور  صدها  حضور  درباره 
خارجی  کارشناسان  از  بعضی  حتا  کرده اند،  صحبت 
ایالت  در  خشونت ها  افزایش  از  را  خود  نگرانی  نیز 
که  می گوید  دو،  آقا  داشته اند.  ابراز  چین  سنکیانگ 
هنوز جنگجویان ایغور در افغانستان خنثی نشده  اند به 
بر تمام  کنترول  که »دولت افغانستان توانایی  این دلیل 

مناطق آشوب زده ندارد.«
چین از دیر زمانی به این سو، عالقه نداشت تا در مسایل 
باشد،  داشته  دخالت  افغانستان  جنگ  موضوعات  و 
قضیه  طرف  یک  به عنوان  نمی خواهد  کشور  این  زیرا 
کرزی، مقام های  محسوب شود. اما در زمان اداره حامد 
کردند، رهبران چین را تحت فشار قرار دهند  افغان تالش 
اسالم آباد  باالی  خود  نفوذ  از  آمده  پیش  فرصت  از  تا 
به  که  گروهی  کنند.  استفاده  طالبان  شدن  مانع  برای 
کستان در دهه 1990 میالدی ایجاد شد. بیرنت  کمک پا
نیویارک  دانشگاه  در  افغانستان  امور  کارشناس  روبین، 
متحد،  ملل  سازمان  و  متحده  ایاالت  اسبق  مشاور  و 
کرات صلح  گروه چهار جانبه برای مذا می گوید: »تشکیل 
که قرار است سومین نشست شان را در ماه فبروری پیشرو 
کنون  کنند، مفید خواهد بود، زیرا تا در اسالم آباد برگزار 
این تنها نمونه ای از همکاری سیاسی چین و امریکا در 

افغانستان می باشد.«
که همکاری این دو  او می افزاید: »این بدین معنی است 
کمک خواهد  کشور به پیشرفت پالیسی های شان بیشتر 
باالی  چین  و  دارد  نفوذ  کابل  روی  امریکا  زیرا  کرد، 
که چین  مهم  از نقش های  »یکی  او  قول  به  کستان.«  پا
که می  تواند زمینه اعتماد  در پروسه صلح دارد این است 
از  حمایت  به  چین  گر  ا سازد.«  مهیا  را  کستان  پا برای 
مواضع مشترک امریکا و دولت افغانستان می پرداخت، 
در  که  می شد  مشکل  نهایت  کستان  پا برای  روش  این 

کند.« مقابل آن ایستادگی 

کرات فعلی تنها در سطح تعیین نقشه  که مذا در حالی 
گفتگوهای بیشتر می باشد، اما دست آورد موثر  راه برای 
به حساب می آید، زیرا موافقت چین مبنی بر این است 
گفتگوی های رو در  کستان تالش خود را به خاطر  که پا
است.  کرده  آغاز  افغانستان  دولت  و  طالبان  میان  رو، 
گذشته به دلیل مرگ مال  کرات صلح، سال  دور قبلی مذا
که این  گردید  که بعد از دو سال منتشر شد سبب  عمر 
گفتگوهای  در  استثناها  از  یکی  بماند.  کام  نا گفتگوها 
طالبان  باالی  کستان  پا دولت  که  است  این  صلح 
زمانی  دیر  از  کستان  پا اما  آورد.  خواهد  فشار  شورشی 
نسبت به افغانستان به عنوان قلمرو استراتژیک می نگرد 
رقیب خود هند دور  نفوذ  از  را  آن  قیمتی  به هر  باید  که 

نگهدارد.
استراتژیک  انستیتوت مطالعات  رییس  مرادیان،  داوود 
افغانستان می گوید: »چین نیازمند یک همسایه باثبات 
که بتواند منافع اقتصادی خود را توسعه دهد. او با  است 
که پکن تالش  اشاره به طرح راه جدید ابریشم، می گوید 
گسترش دهد  دارد تا نفوذ اقتصادی اش را به سوی اروپا 
و تجارت خود را در آسیای مرکزی نیز توسعه ببخشد. در 
که افغانستان موفق شود بر وضعیت جاری فایق  صورتی 
آید و زمینه مناسبی را مهیا سازد، به این دلیل، افغانستان 
چین  توسعه ای  برنامه های  در  را  مهمی  نقش  می تواند 

کند.  بازی 
کند  وارد  فشار  کستان  پا باالی  که  صورتی  در  چین 
تغییرات  می تواند  بردارد  دست  طالبان  حمایت  از  تا 
و  آقای مرادیان: »هردو پکن  کند. به گفته  زیادی ایجاد 
اقدام  اسالم آباد  کردن  آرام  سیاست  بر  باید  واشنگتن، 

کنند.«
تفاهم  به  برای  کستان  پا نمی کنم،  »فکر  می افزاید:  او 
رسیدن زیاد مستعد باشد، و دولت افغانستان نیز واقعا 
کستان  پا به  فشار  و  انگیزه  کردن  ارایه  برای  چیزی 
در  که  می افزاید  مرادیان  آقای  هم چنان  ندارد.« 
دیده  نیز  سهل انگاری هایی  چینی  دیپلومات های 
آن ها مصمم شده اند  اخیر  در چند سال  تنها  می شود، 
کنند، ممکن  تا مشکالت امنیتی در افغانستان را درک 
از  شوند  مجبور  آن ها  آینده  سال  چند  ظرف  است 
عملیات  که  عینک  مس  گیرند.«  فاصله  نیز  کستان  پا
می باشد  چینایی  شرکت  یک  عهده  به  آن  استخراج 
است.  نشده   استخراج  هنوز  امنیتی  مشکالت  به دلیل 
به  قادر  چگونه  نکند،  توقف  جنگ  که  صورتی  در 

استخراج این معدن خواهد شد؟
سازمان  و  چین  در  کستان  پا اسبق  سفیر  خان  محمود 
و  »سازنده  چین  نقش  پکن  می گوید  متحد  ملل 
کرد  خواهد  بازی  صلح  کرات  مذا در  حمایت کننده« 
به عنوان  را  کشور  این  حضور  شرکت کنندگان  تمام  و 
کارشناس  لی  آقای  می نگرند.«  اعتماد ساز  »اقدامات 
که چین می خواهد  که او به این باور بود  چینایی می گوید 
کند.  دیدار  مستقیم  به صورت  طالبان  نمایندگان  با 
که  پذیرفته اند  حاال  واشنگتن  و  کابل  پکن،  او  به گفته 
کرات صلح دخیل بسازند. آقای  گروه را در مذا باید این 
گفته اند: »چین  که اعضای طالبان برایش  لی می افزاید 
تاریخی  شکل  به  که  به خاطری  می باشد،  اعتماد  قابل 
که در امور افغانستان مداخله  کشوری می باشد  چین تنها 

کشور خیانت نکرده است.« نکرده و به این 
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جمعیت  میان  شمال  بر  تسلط  منظور  به  کشمکش  و 
اسالمی افغانستان و نیرو های جنرال دوستم بحران های 
او  سیاسی  و  قومی  داشت. جذبه ی  پی  در  را  خونینی 
جمعیت  معاون  که  کرد  ایجاد  کشش  چنان  بعد ها 
سیاسی  عقاید  به  توانا  استاد  اسم  به  افغانستان  اسالمی 
خویش پشت پا زد و رسما به جنبش ملی اسالمی به 

رهبری آقای دوستم که تازه ایجاد شده بود پیوست. 
سازایی ها و گروه کار، دو تا از از شاخه های چپی که 
با دولت همکار شده بودند، شمار زیادی از فرماندهان 
دولت  از  دفاع  در  را  گمنام  کادر های  و  محلی 

دموکراتیک بسیج کرده بودند. 
حکومت  در  سازایی ها  رهبر  کوشانی  محبوب اهلل 
اعظم  صدر  معاون  شش  از  یکی  خالقیار  فضل الحق 
به  دوستم  جنرال  عروج  اما  شد.  گزیده  بر  کشور 

جایگاه رهبری تحولی هیجان برانگیز بود. 
او قبل از  ارقام، در دنیای مطبوعات،  براساس آمار و 
سقوط حکومت داکتر نجیب اهلل نزدیک به بیست هزار 
نیروی جنگی زیر فرمان خویش داشت که این نیرو ها 
به خاطر  و  یافتند  شهرت  ملیشه های جوزجانی  به  بعدا 
می دادند،   انجام  جنگ ها  جریان  در  که  تخطی هایی 
»گلم جم« نیز به آن ها خطاب می شد. شمار دیگری به 
این باور اند که لقب »گلم جم« نه به خاطر دست اندازی 
به  خاطری  به  بلکه  مردم  دارایی  و  مال  به  نیرو ها  این 
معرکه  و  جبهه  هر  در  که  می گردید  خطاب  آن ها 
نظامی گلیم دشمن خویش را جمع می کردند. اما به هر 
حال جنگ حقایق را متروک می سازد و دیگر ستیزی 
جزو روزمرگی های جناح های داخل جنگ می شود. 
درست و نادرست اتهامات از حیطه پژوهش این نبشته 

بیرون است. 
از سال 1987 تا سقوط حکومت داکتر نجیب در سال 
افغانستان حضور  قوای مسلح  نیرو در  نوع  پنج   1992
و  قومی  ملیشه های  پولیس،  یا  سارندوی  داشتند: 
گروهی، قطعات اردو، کندک های اوپراتیفی وزارت 
امنیت دولتی و گروه های پروتوکولی مجاهدین که باز 
امنیت تمویل و قسما مسیر داده  از طرف وزارت  هم 

می شدند. 
چگونه  او  پرسیدم  دوستم  جنرال  از  که  زمانی  من 
متوجه شد که نقشش بزرگ تر از یک فرمانده ملیشه 
تنگی  عملیات  در  »من  داد:  شرح  چنین  برایم  است؛ 
واغجان، در والیت لوگر که مدت ها می شد از جانب 
و  کردم  اشتراک  بود،  بسته  حکمتیار  اسالمی  حزب 
بعد از درگیری بسیار شدید راه را باز نموده و حزب 
اسالمی را با شکست مواجه نمودم. در برابر ما لشکر 
ارتش  به وسیله  که  می جنگید  اسالمی  حزب  ایثار 
پاکستان، تجهیز و هدایت می شد. شکست لشکر ایثار 
حزب اسالمی، خبری بسیار تکان دهنده برای حکمتیار 
بود و داکتر نجیب می خواست که این پیروزی نظامی 
را بیش از حد بزرگ جلوه دهد. او می خواست ثابت 
کند که حکومتش توانایی دفاع مستقل از خویش را 
دیپلوماتیک  کاردار  تا  چند  از  هدف  همین  به  دارد. 
والیت  به  تا  شد  دعوت  داشتند  حضور  کابل  در  که 

لوگر سفر نموده و به گونه مستقیم از دست آورد های 
حکومت بازدید کنند که در این میان کاردار سفارت 

ترکیه نیز شامل بود. 
او  بودم.  مهمانداری  و  وضعیت  توضیح  حال  در  من 
داخل  هم  با  کند.  صحبت  خصوصی  من  با  خواست 
صحبت شدیم وی از من پرسید که برای چه و برای 
آن  به  زمان  آن  تا  که  را  اهدافی  من  می جنگم.  کی 
معنی دار  تبسمی  با  برایش گفتم.  داشتم  باور  و  اعتقاد 
به من گفت، نیاز است بزرگ بیندیشی. تو وارث یک 
تبار رزمنده استی که اکنون در افغانستان نقشی ندارند. 
تو از تبار تیمور جهانگشا استی، باالیش فکر کن. این 
بسنده نیست که می جنگی. اکنون در جایگاه بزرگی 
پایان  قرار گرفته ای و جا دارد نقش سیاسی ات را در 

این نبرد مد نظر داشته باشی. 
 من حرف هایش را زیاد جدی نگرفتم ولی در ذهنم 
پرسش های عمیقی پیدا شد. بعد ها برایم معلوم شد که 
کاردار  با  من  مالقات  همین  از  دولتی  امنیت  وزارت 
سفارت ترکیه یک داستان ساخته و بر ضد من دوسیه 

ترتیب کرده بود. 
من  که  شد  سبب  دوسیه سازی ها  و  دسیسه ها  همین 
داخل  در  قومی  حلقات  و  دست ها  پنهانی  اهداف  بر 
حکومت بیشتر مشکوک شوم و مواظب خودم باشم.«

جنرال دوستم در ادامه گفت: »به من گزارش می رسید 
انتقال  بی کفن  دفاع  وزارت  را   53 فرقه  شهدای  که 
در  امکانات  و  هوایی  قوای  نمی کردم.  باور  می داد. 
خوب  رابطه  من  همراه  او  و  بود  تنی  شهنواز  اختیار 
نداشت. یک روز خودم داخل یک طیاره که شهدای 
ما را انتقال می داد داخل شدم، دیدم که تمام تابوت ها 
خون چکان است. وقتی تابوت ها را باز کردیم دیدیم 
کرده اند.  جابه جا  را  جنازه ها  تکفین  و  بی کفن  که 
از  نجیب اهلل  حکومت  داخل  در  قوم پرست  حلقات 
خوشش شان  ما  موفقیت های  از  و  ما  پیشروی های 
نمی آمد. به همین قسم من متوجه شدم که در بعضی 
طرفداران  از  بیشتر  که  »پولیس«  سارندوی  جنگ ها 
خلقی ها بودند به خاطر ضربه زدن نیرو های ما با دشمن 
نگران  بسیار  مرا  مسایل  این  تمام  می کنند.  همکاری 
ساخت. من دانستم که این جا زیر کاسه نیم کاسه است 
استم،  حرکت  در  طرفه  یک  من  که  اندازه  آن  به  و 

دیگران صداقت ندارند.«
داکتر  حکومت  برای  واقعا  واغجان  تنگی  عملیات 
نجیب اهلل یک پیروزی بزرگ نظامی به شمار می رفت. 
حقیقت انقالب ثور، ارگان نشراتی حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان این پیروزی در برابر لشکر ایثار حزب 
تنگی  طلسم  »شکست  چون  عنوانی  با  را  اسالمی 
ننگین دشمنان  واغجان، شکست  تنگی  فتح  واغجان، 
وطن و لشکر ایثار تار و مار شد« در شماره های هفته 
اول ماه ثور 1370 مطابق به اپریل 1991 به نشر رساند. 
عکس های نیرو های جنرال دوستم با لباس های محلی 
و تا دندان مسلح در کنار سربازان یونیفورم دار به نظر 

می خورد. 
کشتگان  به  افغانستان  در  سیاسی  جناح های  تمام 
خویش در هر دو صف جهادی و دولتی شهید خطاب 
جنرال  را  آنچه  پژوهش  کار  حرمت  به  من  می کنند. 
دوستم قصه کرد بیان داشتم. شهید کیست و غیر شهید 

کیست از حیطه اخالقی نوشته من بیرون است. 
از سال 1988 الی سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک 
گوشه های  تمام  به  ملیشه سازی  روند   1992 سال  در 
کشور گسترش یافت. این برنامه از هدف اصلی اش که 
دفاع از حاکمیت دولتی بود منحرف شده و جناح های 
اقوام  می خواستند  حکومت  و  حزب  داخل  مختلف 
به  بعدی  بخش های  در  سازند.  مسلح  را  خودشان 
قندهار،  در حوزه  استخباراتی  عملیات های  چگونگی 
ظهور ملیشه های عصمت قندهاری و ملیشه های حوزه 
غرب خواهم پرداخت. در سال 1991، یک سال قبل 
به دندان  تا  افغانستان  اقوام  تمام  حکومت  سقوط  از 
مسلح شده بودند. این سالح ها از طریق پاکستان و از 
کمک های دنیای غرب، چین و عرب، از طریق ایران 
و یا هم در نتیجه ملیشه سازی حکومت داکتر نجیب اهلل 
بود.  گرفته  قرار  اقوام  اختیار  در  شوروی  حمایت  به 
نگاه  توطیه  تیوری های  دید  از  را  مسایل  که  آن هایی 
از ملیشه سازی  می کنند، می گویند که هدف روس ها 
می خواستند  روس ها  بود.  باتالق  به  افغانستان  تبدیل 
بودند  باخته  بودند و  از دست داده  را که آن ها  آنچه 
اما  نباشد.  برای حریف شان  قابل حل و فصل  به آسانی 
که  امریکایی ها  جهانی،  صحنه  در  روس ها  حریف 
بعد ها معلوم شد خود نیز به صورت غیرعمدی طرفدار 
باتالق شدن افغانستان بودند. آنچه در سال 1992 مردم 
باتالقی  استراتژیک  دید  از  بردند  میراث  به  افغانستان 

بیش نبود.
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چنددستگی  دچار  اداره،  و  سوق  دید  از  را  نجیب اهلل 
ساخت. در چنین اوضاع و احوال، کسانی که با حزب 
و حکومت سازش می کردند، نیاز به یک چتر سیاسی 
داشتند. داکتر نجیب اهلل چتر سیاسی ای را زیر نام جبهه 
اساسی  و  عمده  وظیفه  کرد.  تقویت  وطن  پدر  ملی 
همکاران  چپی،  سیاسی  نیرو های  انسجام  جبهه،  این 
غیرچپی حکومت و شامل سازی چهره های غیر  حزبی 
در نظام بود. اما از آن جایی که حزب بر نقش پیشتاز 
و رهبری کننده اش تاکید داشت، ایجاد این جبهه، زیاد 
کارا نیفتاد و بیشتر به قمار سیاسی حزب دموکراتیک 

خلق افغانستان شباهت پیدا کرد. 
بود  لویه جرگه  تدویر  حکومت،  دیگر  بزرگ  ابتکار 
جرگه  برساند.  تصویب  به  را  جدید  اساسی  قانون  تا 
تاریخ  به  را  جدید  اساسی  قانون  اندک،  تعدیالت  با 
1366/9/9 مطابق 30 نوامبر 1987 به تصویب رسانید. 

در اعالمیه این لویه جرگه، نشانه های بنیادی از ادبیات 
مثال گفته شده  به گونه  به چشم می خورد.  سیاسی  نو 
با  لویه جرگه،  در  افغانستان  مردم  نمایندگان  »ما  بود: 
درک تحوالتی که در میهن ما و جهان معاصر رو نما 
 ».. اسالم.  مبین  دین  اساسات  از  پیروی  با  و  گردیده 
اندیشه  از  پیروی  در  بحثی  هر  این  از  پیش  چنان که 
کار  روی  با  اما  می یافت.  آغاز  لنینزم  مارکسیزم- 
دینی  ادبیات  به  توسل  ملی،  مصالحه  سیاست  آمدن 
و ملی بیشتر شد. طبیعی بود که مجاهدین و پاکستان 
نمی کردند.  استقبال  این گونه حرکت ها  از  هیچ گاهی 
دسیسه  و  درامه  را،  ابتکارات  این  همه  آن ها  زیرا 
مسکو می دانستند. اما با این  همه در روند ملیشه سازی 
تحوالت عمیق در شیوه سوق و اداره نیرو های مسلح 
دولت به وجود آمد که تبعات آن تا امروز قابل دید و 

لمس است. 
غیر مکتبی  منسوبین  از  تن  یک  دوستم  عبدالرشید 
اردو، آهسته آهسته در صفوف قوای مسلح رشد کرد 
قرار  پیاده  و در سال 1988 میالدی در راس فرقه 53 
گرفت. شاید وی اولین فرد ازبک تبار افغانستان بود که 
مسلح کشور رسیده  قوای  داخل  در  باالیی  موقف  به 
بود. در پهلوی مهارت های ذاتی رهبری، مساله قومی 
ازبک  قوم  داشت.  بزرگ  نقشی  او  تبارز  و  رشد  در 
بیشتر  جوانان  و  کردند  استقبال  را  او  ظهور  افغانستان 
از والیت های جوزجان و فاریاب در کنار او بسیج و 

مسلح شدند. 
استراتژیک،  رهبری  صحنه  در  دوستم  جنرال  ظهور 
اسالمی  جمعیت  به  را  افغانستان  ازبک های  اتکای 
رقابت  گردید،  معلوم  بعد ها  چنان که  داد.  کاهش 

بخشیدن  برای وسعت  دموکراتیک  اتحاد چپ  ایجاد 
به قاعده حکومت و هم چنین رفتن به مصالحه ملی از 
موقف قوی تر، از دید سیاسی و از نظامی، پیروزی های 
لرزانی را نصیب حکومت داکتر نجیب اهلل ساخت. اما 
به  استراتژیک  دردسر های  گروه ها  این  مسلح سازی 

همراه داشت. 
در میانه سال های 1987 تا 1989 ارتش سرخ شماری 
پایگاه های  ضد  بر  را  کوبنده  و  قوی  عملیات های  از 
مجاهدین راه اندازی کرد. اما پس از این عملیات ها به 
آن  از  دفاع  و  شده  تسخیر  ساحه  حفظ  بنیادی  مساله 

پاسخی نداشت. 
بر اساس اعالمیه وزارت خارجه امریکا، افغانستان در 
همان سال ها شاهد بزرگ ترین مهاجرت شهروندانش 

به بیرون کشور و بی جاشدگان داخلی بود. 
در سال 1988 جمعیت پایتخت کشور، نزدیک به دو 
بمباردمان  اثر  در  نفوس  این  اکثر  بود.  رسیده  میلیون 
بودند.  به ترک دهکده های شان شده  روستا ها مجبور 
از  پایتخت  »زورآباد« در  یا  بی نقشه  گسترش ساحات 
ارتش  خروج  استراتژی  اما  گردید.  آغاز  نقطه  همین 
سرخ مشخص شده بود، که استوار بر سیاست مصالحه 
ملی و ادامه کمک نظامی به حکومت داکتر نجیب اهلل 
بخش  در  سیاست  این  استراتژیک  محور های  بود. 

گذشته توضیح داده شد. 
سیاسی  بیروی   1987 سال  جنوری   15 تاریخ  به 
اما  کرد.  تایید  را  ملی  مصالحه  مشی  سیاست  حزب، 
لحظات  آخرین  تا  سرخ  ارتش  نظامی  عملیات های 

خروج  از افغانستان ادامه داشت. 
یکی از دشوار ترین عملیات های سیاسی، تراش هویت 
جدید به حکومت داکتر نجیب اهلل پس از اعالم مشی 
او  زمامداری  نخست  سال  دو  در  بود.  ملی  مصالحه 
نکرده  تغییر  چندان  دولت  و  حزب  سیاسی  ادبیات 
بود. به گونه مثال در تمام شماره های روزنامه حقیقت 
انقالب ثور که در سال های 1986 و 1988 نشر شده 
النه های  آخرین  »نابودی  هم چون  عنوان هایی  است، 
با  نابغه بزرگ بشر، چه گوارای شهید  اشرار، مارکس 
رسالت تاریخ، تجلیل از یک صدو شانزدهمین سالروز 
اپریل 1986 در کابل«  تاریخ 22  به  لنین بزرگ  تولد 
بود  طبیعی  شاید  می خورد.  چشم  به  این ها  همانند  و 
باید بر موقف قدرت سخت و نرم خویش  که حزب 
تاکید می ورزید. اما این گونه نوشته ها ماهیت سیاست 

مصالحه ملی را زیر سوال می برد. 
در  را  ملیشه سازی  راه  »سازا«  با  همکاری  پروتوکول 
باز کرد و قوای مسلح حکومت داکتر  سراسر کشور 

با افتخار 
 امراهلل صالحجاسوسان 

 قسمت نوزدهم

»نقش استخبارات در جنگ های کوچک و دیپلوماسی از دوران زمامداری 
نورمحمد تره کی تا حامد کرزی«

ظهور جنرال دوستم در صحنه 
رهبری استراتژیک، اتکای 
ازبک های افغانستان را به 

جمعیت اسالمی کاهش داد. 
چنان که بعد ها معلوم گردید، 
رقابت و کشمکش به منظور 
تسلط بر شمال میان جمعیت 

اسالمی افغانستان و نیرو های 
جنرال دوستم بحران های 
خونینی را در پی داشت. 

جذبه ی قومی و سیاسی او 
بعد ها چنان کشش ایجاد کرد 

که معاون جمعیت اسالمی 
افغانستان به اسم استاد 

توانا به عقاید سیاسی خویش 
پشت پا زد و رسما به جنبش 

ملی اسالمی به رهبری آقای 
دوستم که تازه ایجاد شده بود 

پیوست. 

ACKU
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فلسطینی در چندین  مذاکره کننده  ارزنده حنان عشراوی 
اسراییل  و  فلسطین  مذاکره دوجانبه و چندین جانبه صلح 

به حیث یگ الگو قابل یادآوری می باشد.
حمایتدولتی

جمهوری  عمل  پالن  دولتی،  جاری  پالیسی  برعالوه 
ملل   »1325« شماره  فیصله نامه  مطابق  افغانستان  اسالمی  
آغاز  غنی  رییس جمهور  بیانیه  با  آن  تطبیق  که  متحد 
یافت تکانه خوبی برای نقش آفرینی زنان در فرایند صلح 

می باشد.
 »8« تعداد  به  عضو   »68« زمره  از  صلح  عالی  شورای  در 
این  آمدیم،  گفته  آنچه  به  توجه  با  است  زن  آن  عضو 
یک رقم قناعت بخش نیست، و از بدو تشکیل این شورا 
حضور زنان کم رنگ بوده و از نقش و عضویت شان در 
معمول  کلیشه ای  خبرهای  از  مذاکره کننده  هیات های 

چیزی بیش شنیده نشده است. 
چالشها

گاه  ناگاه این صدا زمزمه می شود که شاید در برخی موارد 
حقوق زنان در ازای استقرار صلح معامله و حذف گردد.  
نیابتی  لشکر  طالبان  که  می شود  ادعا  که  همان طوری 
جنگ افروزان خارجی اند، ذهنیت های طالبانی و منجمله 
زن ستیزی نیز یک پدیده وارداتی بوده و هیچ نوع ریشه 
توانایی و  به  این  ندارد.  ما  پندارهای دینی و فرهنگی  در 
که  دارد  پیوند  ما  صلح  فرایند  مذاکره کنندگان  مهارت 
که  را  زنان  شده  تسجیل  حقوق  می توانند  چگونه  آن ها 
در شرع انور، قانون اساسی و سایر قوانین و نظام سیاسی 

کشور، در مذاکرات و نتایج حاصله آن محفوظ بدارند.
سنتی  جامعه  در  زن  گویا  که  فکر  طرز  این  هم چنین 
یک  نمی تواند  گرفته  عهده  به  را  نقش  چنین  افغانستان 
نباید  و  نبوده  بیش  چیزی  نفوذی  تلقین  از  بیش  پندار 
محدویت حقوق  برای  را  کنونی  میخانیکی  ممانعت های 

زنان جزو ارزش ها بپذیریم.
نقشتخنیکیوسیاسیزناندرفرایندصلح

در  سیاسی  پختگی  و  تجربه  از  اکنون  افغانستان  زنان 
مستقیم  دخالت  در  جمله  آن  از  و  گوناگون  عرصه های 
بین المللی  و  منطقه ای  ملی،  کالن  سیاست های  در 
برخورداراند. آن ها توانایی و ظرفیت های الزم مواصفات 
گروه های  مدیریت  و  پیشبرد  تخنیکی  و  سیاسی 
مذاکره کننده را دارند؛ پس چی بهتر که با در نظرداشت 
شاخص هایی که تا حال به آن اتکا شده است برای زنان 
در کتگوری های ذیل در ترکیب هیات های مذاکره کننده 

نقش داده شود:
• به حیث عاقدین: در برخی ماموریت های فرعی یا اصلی 
انتهای  باشد و در  به دوش زنان  رهبری مذاکره کنندگان 
موفقانه مذاکرات و گفتگو صالحیت تصمیم گیری، عقد 

و امضای موافقت نامه را داشته باشند.
داده  اجازه  زنان  برای  تسهیل کننده:  مدیران  به حیث   •
در  مذاکره کننده  ماموریت های  ترکیب  در  چی  شود 
داخل گروه مذاکره کننده و یا در بیرون تیم گروه رسمی  
مذاکره کننده به حیث تیم سایه؛ به حیث تسهیل کننده نقش 

خود را ایفا کنند.

در  که  زمان  عین  در  فشار:  گروه  و  ناظر  به حیث   •
داشته  پررنگ  حضور  زنان  مذاکره کننده  هیات های 
مذاکرات  حاشیه  در  بایست  زنان  از  گروهی  باشند، 

به حیث ناظر و گروه فشار موجود باشند.
گروه  ترکیب  در  باید  زنان  مذاکره کنندگان:  به حیث   •
مذاکره کننده ماشینری اصلی باشند. فراموش نشود زنانی 
مواصفات  عالوه  بر  می شوند  برگزیده  منظور  این  به  که 
نظرداشت حساسیت های دینی  با در  و شایستگی سیاسی 
از شهرت خوب اخالقی و  باید  این ماموریت  و محیطی 

سجایای نیک نیز برخوردار باشند.
نقشجامعهجهانیدرحمایتسهمگیریزنان

درفرایندصلح
با جلب همکاری ملل متحد و کشورهای مساعدت کننده 
نگذارند  ساخته،  فراهم  را  زنان  اشتراک  زمینه 
تعامالت  قربانی  گذشته  سال  چهارده  دست آورد های 
در  صلح  انعقاد  از  پس  دوم ،  مرحله  در  و  شود  سیاسی 
زنان  مشارکت  و  حقوق  از  حمایت  مختلف  عرصه های 
خودکفایی  قبیل  از  گیرند؛  دست  روی  را  برنامه هایی 
توانمندی  و  شغلی  فرصت های  ایجاد  زنان،  اقتصادی 

سیاسی زنان. 
سفارشات 

سیاسی،  سلیقه ای،  گرایش های  تمام  بایست  زنان   -1
یک  ایجاد  با  و  گذاشته  کنار  را  مذهبی  و  محلی  زبانی، 
فورم یا ایتالف نیرومند سیاسی نیروی فشار را در حاشیه 

هیات های مذاکره کننده ایجاد کنند.
گزینشی  شیوه  یک  به  توسل  با  باید  افغنستان  زنان   -2
پیشنهادی  جامع  بسته  یک  مدنی  نهاد های  چوکات  در 
از مرحله مقدماتی  برای کلیه مراحل مذاکرات  مدون را 
مختلف  هیات های  دسترس  به  و  تهیه  انعقادی  مرحله  تا 

مذاکره کننده بگذارند.
مذاکرات صلح  مختلف  مراحل  در  زنان  برای  منبعد   -3
نقش نمادین داده نشود، اعضای مذاکره کننده زن از بین 
برگزیده  آن ها  تاثیر گذار ترین  و  فعال ترین  زن  نخبگان 

شوند.
تصمیم گیری  و  بحث  صلح  مقدماتی  مذاکرات  در   -4
پیرامون جلوگیری از تلفات اقشار آسیب پذیر مانند اطفال 
گرفته  نظر  در  مذاکرات  پیش شرط های  به حیث  زنان  و 

شود.
5- تحفظ کلیه حقوق اساسی زنان به موجب قانون اساسی 
در شکل گیری و نهادینه ساختن نظام سیاسی و سهم گیری 
نهایی  اسناد  و  صلح  مذاکرات  فرایند  در  ملی  حیات  در 

استقرار صلح؛
جنگ  پسا-  درشرایط  زنان  نقش  تسجیل  و  تصریح   -6
)post- conflict ( در کلیه عرصه های بازسازی، ادغام 

مجدد.
موجز این که با توجه به نکات فوق نهاد های حمایت زن 
از قبل طرح  پیرامون مشارکت زنان  بایست  افغانستان  در 
پیشگیرانه را به خاطر نقش زنان در این فرایند و پیامد های 
داشته  دست  در  زنان  زندگی  عرصه  بر  صلح  تاثیرگذار 

باشند.

اکنون  تا   )2005( سال  از  افغانستان  فرایند صلح  پیرامون 
جریان  بُن بست  با  گاهی  و  ذوق زد گی  با  گاهی  تالش ها 
این مدت هیچ گاهی دستور کاری وجود  دارد ولی طی 
نداشته که حاوی تعاریف مواضع طرفین حقیقی و نیابتی 
فرعی  و  اصلی  طرف های  دقیق  آسیب شناسی  و  منازعه 
منازعه به صورت استراتژیک باشد. در بسا موارد از فرایند 
صلح در عوض یک قرائت واحد، برداشت های متنوع در 
مثال  رسانه کشور چون  و  مدنی  دولتی،  مختلف  سطوح 

فیل حضرت موالنای روم صورت گرفته است. 
در چهارده سال گذشته در کنار یک حکومت ناکارآمد؛ 
افغانستان  تاریخ  در  رسانه ها  آزادی  و  زنان  حقوق  رشد 
در  زنان  حضور  بر  تاکید  می گردد.  محسوب  بی   نظیر 
این فرایند بخشی از واقعیت موجود و انکار ناپذیر جامعه 
افغانی و مولفه های منطقی این فرایند می باشد اما با دریغ 
علی رغم این واقعیت هنوز هستند کسانی که مشارکت زن 
می دانند.  »تابو«  مساعی صلح  به ویژه  و  ملی  در حیات  را 
اقناعی  ابزارهای  کاربرد  با  تا  است  ملی مان  مکلفیت  اما 
شیوه های  با  سیاسی  فشارهای  اعمال  با  توام  ارضاعی  و 
پسندیده مدنی نقش و سهم زنان را به طور سازنده در این 
فرایند ملی و تاریخی به حیث یک عامل نقش آفرین تثبیت 
در همچو  نقش زن  رعایت  است که  این  بر  تاکید  کنم. 
پیکر  از  نصفی  پیرامون  همه گیر خواهی  عدالت  موارد 
همراه  زود  یا  دیر  عدالت  بدون  هر صلح  و  است  جامعه 
است.  همراه  مرگبار  فاجعه  نتایج  از  دیگری  صفحه  با 
بپذیریم که یک قسمت از جنگ های خانمان سوز  بیایید 
جهان، دوام جنگ هایی می باشد که در نتیجه انعقاد صلح 
گفتار  این  در  است.  شده  مشتعل  دوباره  عدالت  بدون 
اصل عدالت  با رعایت  زنان  نقش آفرینی  ابعاد گوناگون 

اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. 
مبنایحقوقی

قانون اساسی افغانستان، حقوق و هم چنین مشارکت زنان 
را در همه شئون زندگی به صورت ُکل و در برخی موارد 
توام با جزییات آن پیش بینی کرده است. نخستین منشای 
اساسی  قانون   )22( ماده  صریح  نص  مساله  این  حقوقی 
کشور می باشد که حاوی صراحت تساوی زن و مرد در 
کشور  اساسی  قانون  اصل  این  است.  اساسی  قانون  برابر 
سهم گیری  و  شرکت  مانع  را  تفسیر  و  تاویل  هیچ گونه 
افغان در این فرایند تلقی نمی کند. به  فعال و سازنده زن 
احکام  در  بخشی  یک  در  اساسی  قانون  این  همین گونه 
نظام  ساختار  در  را  زن  جنسیتی  مثبت  تبعیض  خویش 
سیاسی کشور به مثابه یک اصل تغییر ناپذیر پذیرفته است.

قطع نامه  و  متحد  ملل  امنیت  شورای   »1325« قطع نامه 
قانون  حکم  مطابق  خود  ذات  به  که  متحد  ملل   »2122«
اساسی افغانستان پس از شرع انور و قانون اساسی در رده 
دارد ؛  قرار  کشور  قانون گذاری  مراتب  سلسله  هرم  سوم 
سهمگیری و نقش زنان را در کلیه مذاکرات صلح و حل 
تلقی  جداناپذیر  اصل  یک  مختلف  سطوح  در  مناقشات 

کرده است. 
مبنایاجتماعی

آسیب پذیری  حقیقت  در  افغانستان  امروزی  جنگ  در 
خانم-  »مادر-  یک  به  آن  تبعات  و  جنگ  جبران ناپذیر 
در  جنگ  طرف  دو  هر  در  می باشد  متوجه  دخترخانه« 
نخست  خانواده؛  معیشت  تضمینی  سیستم  یک  فقدان 
مرگ  از  پس  که  جنگ اند  رزمندگان  خانم های  این 
شوهران شان زهر تلخ جنگ را می چشند و نان آور اصلی 
یا  و  مادران  یا  دیگر  موارد  پاره ای  در  خانواده می شوند؛ 
می گردند،  خانواده های  شان  نان آوران  خانه  دختران  هم 
گرچه تاکنون هیچ سازمان ملی و بین المللی سروی دقیق 
این وضع را نکرده اند اما تجربه و چشمدید روزمره ما از 
ُرخ تلخ جنگ های جاری مصداق این حالت است و این 

واقعیت تقریبا در پنجاه درصد موارد پیش آمده است. 
مبنایتاریخی

بر مبنای گزارش »ملل متحد- زنان UN Women« از 
سال »1992 تا سال 2011« در »31« ماموریت حل منازعات 
و مساعی استقرار صلح بالنوبه زنان نقش برجسته و اساسی 
را ایفا کرده در مراحل مختلف حل منازعات و مذاکرات 
زن ها در ابعاد مختلف تخنیکی، پیشبرد مذاکرات و حل 
نقش  جمله  از  گرفته اند.  دوش  به  را  ارزنده  سهم  نهایی 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

آژند

به میمنت و خوشي و خرسندي امروز در این 
جمع پر معنویت حاضر شده ایم تا انشاهلل زمینه 
حضور برادران ناراضي و مخالفان سیاسي را 
اول  قدم  در  بنا  تثبیت کنیم.  مذاکره  میز  در 
به عنوان  را  ناراضي  برادران  خواسته هاي 
خدمت  گفتگو  و  مذاکره  پیش شرط هاي 
کردن  مطرح  از  قبل  مي کنیم.  ارایه  شما 
خشنودي  براي  فاتحه  یک  پیش شرط ها 
روح پر فتوح عالي قدر محترم شهید لوي مال 
اتحاف  آخند  محمدعمر  مال  امیرالمومنین 
مي کنیم. هم چنان آرزومند صحت و سالمتي 
و  محترمه  همشیره  کامگاري  و  بهروزي  و 

طالب پرور هما سلطاني هستیم. 
الف: پس از این براي احترام به مقام شامخ 
رسمي  مراسالت  در  باید  ناراضي  برادران 
نوشته شود »برادران محترم مخالف ناراضي.« 
و  طالبان  رهبران  اسم هاي  تمام  باید  ب: 
امریکا،  سیاه  فهرست  از  اندیواالن شان 
فهرست  متحد،  ملل  سازمان  سرخ  فهرست 
خمر هاي  کبود  فهرست  ناتو،  تعقیب  تحت 
ایفل،  برج  بازدیدکنان  فهرست  سرخ، 
فهرست عالقه مندان جنیفر لوپز بیرون شود. 

بعد از این ما وارد گفتگو مي شویم. 
به  نیاز  خارجي  سفر هاي  براي  طالبان  ج: 
و  طالبان  تمام  براي  باید  دارند.  پاسپورت 
اندیوالن شان پاسپورت سیاسي افغانستان داده 
شود. البته در زیر نام هر کس در پاسپورت 
قانون  پاسپورت  این  صاحب  شود،  نوشته 

اساسي افغانستان را قبول ندارد. 
افغانستان  از  باید  خارجي  نیرو هاي  تمام  د: 
نمي شوند  هم  خارج  اگر  حتا  شوند.  خارج 
ما  یعني  شده اند،  خارج  که  دهند  نشان  باید 
ما  در چشمان  ما  عقل  نبینیم. چون  را  آن ها 

است. 
شود،  کم  سیاف  استاد  محافظان  تعداد  هـ: 

دسترسي به ایشان بسیار مشکل است. 
بمبیرک ها  این  از  ما  علیه  لطفا در جنگ  و: 
استفاده  مي کنید  یاد  جنگي  جت  نام  به  که 
نشانه  مي گیرد،  خنده  را  ما  وقتي  نکنید. 
هلیکوپتر هاي تان  نمي توانیم.  گرفته  درست 
سقوط  خود شان  است.  خراب  خیلي  هم 

مي کنند. ما نزدیم شان. 
افتتاح  هم  پاریس  در  باید  را  قطر  دفتر  ز: 
چي  باشد  لیزه  شانزه  خیابان  در  اگر  کنید. 
بهتر، در غیر آن خیابان شارل دوگل هم قابل 

قبول است. 
ح: براي ما هفت فروند طیاره بدون سرنشین 
استفاده  نظامي  مقاصد  براي  البته  بدهید.  هم 
مي شود  کنیم  بررسي  مي خواهیم  نمي کنیم. 

سرنشین هم داخلش کرد یا ني. 
ط: آریانا سعید کجا است ؟ لطفا آدرسش را 
لطف کنید. عالي قدر امیر المومنین کار دارد. 
حمایت  را  آنان  لطفا  است.  بد  داعش  ی: 

نکنید. 
باز هم الف: چرا در رسانه هاي تان از راحیل 
شریف بد مي گویید. گناه دارد. در صورت 
با  امیر المومنین  ما،  پیش شرط هاي  قبول 
گفتگو  ما  که  مي کند  مشوره  اختر  رضوان 

کنیم یا خیر.

مشارکت زنان در فرایند
 صلح افغانستان

آجنداي پگواشغالمحسنگران
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Call for expression of interest (EOI)
Tender Notification 

Tender Reference no: 83221554
Short description of the project:
The Ministry of Energy and Water (MEW) is the responsible Ministry for the development of the energy sector in Afghanistan. 
This includes the design of policies, strategies and sector plans as well as to bring them to decision making processes established 
on governmental side. Additionally, MEW has to encourage the different actors on public and private side to implement the policies 
and strategies, is to say to amplify the energy offer satisfying with that the increasing demand of energy by the population, industry, 
commerce and transport. This includes the energy production by traditional energy sources as well as the use of renewable energies, 
which is coordinated by the Renewable Energy Department (RED) of the Ministry is the main technical body responsible for sup-
porting the REN sector in Afghanistan. Otherwise, the Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) coordinates with 
the MEW the use of renewable energies for rural development within a specified capacity and defined institutional agreement.

On behalf of the BMZ (Federal Ministry for Cooperation and Economic Development) the German Development Cooperation a joint 
FC/TC-Program for the Energy Sector was established in 2014. Whilst the financial cooperation (FC) is financing projects for energy 
sector infrastructure (transmission lines, substations, transformations etc.) the technical cooperation (TC) supports the institutional 
development and transition processes of lead institutions in the energy sector. Therefor the program was agreed as “Institutional 
Development for Energy in Afghanistan” (IDEA). Besides the strengthening of institutional performance of key public institutions 
of energy sector like MEW, DABS or MRRD (component 1), IDEA intends to link the interventions at the micro, meso and macro 
level (component 2), to promote awareness of renewable energy and energy efficiency including networking between the public and 
private sectors and vocational training for maintenance of power plants (component 3) and to integrate private sector into energy 
production and transmission (component 4).
1) Objective.
    Distribution network extension of Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages of Chall district of Takhar provice.
2) Responsibilities
a) Distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages according given drawing and specification;
b) The following Major activities are included in distribution of electrical network to Qalqaban, Hazarai Saei and Zonlandra villages.
   i) Delivery and installation of work of Iron electrical poles.
   ii) Excavation work.
   iii) Concrete work of electrical poles foundations.
   iv) Installation of electrical equipment such as electric cables, Transformers, Switch boards, Lightening arresters, Disconnect     
        switches, Meter boxes, insulators etc.
3) Qualification of company.
a) Experience in Works of Comparable Nature;
   i) Applicants shall provide evidence that they have successfully executed at least two construction projects of comparable nature  
      and complexity to the proposed contracts within the last five years had a certified value of at least 16,000,000 AFN.
b) Personnel Resources
    i) The applicant shall provide suitably qualified personnel to fill as a minimum the following key positions. For each position the  
 applicant will  supply information on a first choice candidate and an alternate, each of whom should meet the experience   
 requirements specified below:
         (1) Project Manager (at least 5 years’ experience in comparable nature)
         (2) Site Engineer (at least 5 years’ experience in comparable nature)
         (3) Surveyor (at least 5 years’ experience in comparable nature)
a) Applicant’s Equipment
   i) The applicant shall own, or have assured access to (through hire, lease, purchase agreement, availability of manufacturing    
       equipment, or other means), of key items of equipment for execution of the work.

Interested eligible Construction Companies can send the interest letter along with updated company profile and references to  
tenders-afg@giz.de by 03.02.2016 at 16:00 pm Kabul local time. (GIZ- Office Kabul, Taimani Street 5 House 10, Kabul, Afghani-
stan) The EOI should demonstrate the company’s competencies and relevant past work experience.

The outer cover for envelope shall be addressed to the abovementioned contact person and shall be clearly marked: “EXPRESSION 
OF INTEREST FOR Distribution Electrical Network Extension 83221554”. The EOI must be sent through email.
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