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ج سربازان  لزوم احتیاط در روند خرو
امریکایی از افغانستان

ج های افغان زو
دارای نکاح نامه رسمی می شوند

دیپلوماسی بی پشتوانه چهارجانبه
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اطالعیهدافغانستانبانک
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که برای  کنی  که اما گفته باشند  شاید برخی از مالها و مفتی های وابسته به دولت عربستان به این اشخاص و افراد 
کن به میدان نبرد بروند  مسلمانان مقدس است در معرض تهدید امنیتی است و آنان باید برای حراست از این اما

کسانی که به نبرد یمن رفته اند، روستایی های ساده ای  که  و با دشمنان دولت عربستان بجنگند. روشن است 
که به آنان معلومات ثقه بدهد.  که نه سواد دارند و نه به منابعی دسترسی دارند  هستند 

دانش:مشکالتانتخاباتبهزودیرفعمیشود
معاون  دانش،  سرور  کابل:  8صبح،
می گوید  ریاست جمهوری،  دوم 
تی که اخیرا سر راه اصالح نظام  مشکال
است،  آمده  میان  به  کشور  انتخاباتی 

به زودی رفع خواهد شد.
روز  را  موضوع  این  دانش  آقای 
میلیبن  میشل  با  دیدارش  در  گذشته 
افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  سفیر 

کرد. بیان 
اصالحات  که  می افزاید  دانش  آقای 
اما مشکالت  می یابد  ادامه  انتخاباتی 
رییس  تقنینی  فرمان های  رد  از  پس 

انتخاباتی  اصالحات  مورد  در  جمهور 
دوم  معاون  ساخت.  کند  را  روند  این 
در  که  می گوید  ریاست جمهوری 
مورد  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 
خواهد  به وجود  تغییراتی  انتخابات 
آمد و در آن خواست اعضای مجلس 

گرفته می شود. نمایندگان نیز در نظر 
که  می گوید  هم چنین  دانش  سرور 
انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 
خواهند  معرفی  گزینش  کمیته  توسط 
گزینش  کمیته  که  کرده  کید  شد. او تا
کارش ادامه  نیز با تغییراتی به زودی به 

می دهد.
 در همین حال، سفیر اتحادیه اروپا در 
افغانستان می گوید با وجودی که از نظر 
قانون دولت صالحیت دارد تا مسایل 
ببرد،  پیش  به  را  انتخابات  به  مربوط 
تفاهم  به  رسیدن  می رسد  نظر  به  ولی 
انتخابات  مشکالت  حل  برای  ملی 
باید  »پارلمان  افزود:  وی  است.  بهتر 
دولت  مطمینا  و  باشد  دولت  همکار 
در  را  انتخابات  می تواند  افغانستان 
انجام  و  کند  آن هدایت  مسیر درست 

برساند.«
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درنشستپگواشچهگذشت؟
گذشت، من خوشبین به  که در نشست پگواش در دوحه قطر  آنچه 
جوانب  سوی  از  که  موضع گیری هایی  و  هستم  گفتگو ها  این  نتایج 
ح شد، امیدواری های زیاد را مبنی بر تمایل طالبان  ک کننده مطر اشترا
که طالبان در جریان  به روند صلح به وجود آورده است. زیرا ادبیاتی 
کرات از آن استفاده می کردند نه جنگ و تنش بود، بلکه ادبیات  مذا
که می توان به آن خوشبین بود. دومین دست آرود  صلح جویانه  بود 

گذشته بود. این نشست دو روزه، تغییر موضع طالبان نسبت به 
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زنگ اول


قربان حقجو، رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری گفته 
محوریت  در  که  انتخاباتی  دسته  دو  هنوز  تا  که  است 
داکتر غنی و داکتر عبداهلل شکل گرفته بود، به یک گروه 
در  هنوزهم  رقابت ها  و  است  نشده  بدل  کاری  هماهنگ 
بر  آقا  این  گفته های  از  می کند.  بیداد  حکومت  درون 
می آید که سران حکومت وحدت ملی نتوانسته اند به یک 
کشور  مشکالت  به  و  شوند  بدل  واحد  و  دسته  نیرومند 
دارد  وجود  زیادی  نشانه های  متاسفانه  کنند.  رسید گی 
که صدق گفته های رییس اداره  سرمایه گذاری را روشن 

می کند. 
در همین اداره  سرمایه گذاری، معینی مقرر شد و دوباره او 
را برکنار کردند. عده ای از کارمندان همین اداره به دلیل 
به  دست  شده  برکنار  کارمندان  شدند.  برکنار  بی سوادی 
اعتصاب زدند و دروازه های اداره را بستند. روشن بود که 
پشت اعتصاب کارمندان برکنار شده، دست های نیرومندی 

بود و آن را هدایت می کرد. 
همین حاال منظوری بیشتر معین های وزارت خانه ها از سوی 
اداره امور صادر نشده است. بسیاری از وزیران نتوانسته اند 
یا  بگمارند  کار  به  را  کسانی  خود،  لزوم دید  حسب  به 
هجده هزار  حدود  که  می رساند  گزارش ها  کنند.  برکنار 
پر نشده  تا حال  اما  ادارات وجود دارد  فرصت شغلی در 
اما  بی کاراند،  از تحصیل کرده ها  بسیاری  با آن که  است. 
نمی توانند  جناحی  اختالف های  به دلیل  وزارت خانه ها 

سمت های خالی را پر کنند. 
یا  اجرایی  ریاست  از  شخصی  که  است  شده  دیده  بارها 
ریاست جمهوری حکم مقرری دریافت کرده اما بعدا این 
درون  در  که  می رساند  همه  این ها  است.  شده  لغو  حکم 
حکومت رقابت منفی جناح های سیاسی چنان شدید است 
که کل دستگاه را فلج کرده است. انتظار عموم این بود که 
دو دسته  انتخاباتی در درون حکومت به یک دسته  کاری 
مشترک  اهداف  برای حصول  همه  و  شوند  بدل  منظم  و 
برمبنای توافقی که آقایان غنی و عبداهلل امضا کرده بودند، 

کار کنند. 
تشکیل دهنده  حکومت  جناح های  که  می رسد  به نظر 
کار  مشترک  اهداف  برای  این که  به جای  ملی  وحدت 
یک دیگر  به  دادن  نشان  دندان  و  چنگ  مصروف  کنند، 
نا معقول  بازی  یک  در  را  هم دیگر  می خواهند  و  هستند 
زمین گیر کنند. جناح های تشکیل دهنده  حکومت وحدت 
ملی باید بدانند که هیچ یک نمی تواند دیگری را حذف 
کند. اگر چنین چیزی ممکن بود، حکومت وحدت ملی 

به وساطت ایاالت متحده شکل نمی گرفت. 
مبنای حکومت وحدت ملی همین است که هیچ جناحی 
نمی تواند جناح دیگر را نادیده بگیرد، یا از صحنه سیاسی 
امور  مجری  و  غنی  رییس جمهور  که  همین  کند.  حذف 
داکتر عبداهلل پیش از تحویل گیری قدرت تفاهم نامه امضا 
کردند، معنایش این است که جناح ها نمی توانند یک دیگر 
و  نامعقول  بازی  این  باید  زودتر  هرچه  کنند.  حذف  را 

غیرسازنده پایان یابد و کارها سامان بگیرد. 
اختالف های  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
خردوکوچک را مدیریت کنند و برای تقویت مشروعیت 
مجری  و  رییس جمهور  بکوشند.  نظام  حقوقی  و  سیاسی 
آینده  سال  میزان  ماه  تا  که  بودند  کرده  تعهد  امور 
خورشیدی، جرگه   قانون اساسی را برای مداقه روی طرح 
تعدیل قانون اساسی فرا بخوانند. هر دو بزرگوار به مردم 
می کنند،  اصالح  را  انتخاباتی  نظام  که  بودند  کرده  تعهد 
انتخابات  می کنند،  توزیع  را  الکترونیک  شناس نامه های 
پارلمانی و شورا های ولسوالی  را برگزار می کنند و طرح 
تعدیل قانون اساسی را می نویسند. هیچ یک از این تعهدات 
عملی نشده است که هیچ، سران حکومت روی مقرری ها 
هم اختالف نظر دارند. رییس جمهور و رییس اجرایی باید 

بر اختالف های جناحی غلبه کنند.

بر اختالف های جناحی
 غلبه کنید
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قاضی و شهردار نام نهاد طالبان در ولسوالی درقد بازداشت شدند

کشته شدن بیش از 20 تروریست در عملیات های نظامی

یک خبرنگار محلی در ننگرهار کشته شد

پروژه کمربند سبز کابل افتتاح شد

وزارت خارجه:

 ممکن کسانی با انگیزه های 
شخصی در جنگ سوریه حضور 

داشته باشند امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
گروه  نام نهاد  شهردار  و  قاضی  ملی 
تروریستی طالبان در ولسوالی درقد 

والیت تخار را بازداشت کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
دو  این  با  که  می گوید  خبر،  این 
طالبان،  تروریستی  گروه  مهم  عضو 
نیز  همکاران شان  از  تن  دوازده 

بازداشت شده اند.
از  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
مولوی نجیب الرحمان و مال شکراهلل 
نام نهاد  شهردار  و  قاضی  به نام های 
گروه تروریستی طالبان در ولسوالی 

درقد والیت تخار یاد کرده است.
شکراهلل  مال  که  می افزاید  اداره  این 
در  همکارانش  از  تن  دوازده  با 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
جریان یک شبانه روز گذشته بیش 
زخمی  و  کشته  تروریست  از50 

8صبح، کابل: محمدزبیر خاکسار، 
رییس نشرات رادیو و تلویزیون ملی 
در والیت ننگرهار شب شنبه در این 
مورد  مسلح  مردان  توسط  والیت 

حمله قرار گرفته و به قتل رسید.
آقای خاکسار نزدیک به بیست سال 
تلویزیون  مختلف  بخش های  در 
به عنوان  به تازگی  ملی کار کرد و 
مقرر  ننگرهار  والی  فرهنگی  مشاور 

شده بود.
آقای  نزدیک  همکاران  از  یکی 
خاکسار گفته است که این خبرنگار 
سوی  از  تهدیدهایی  اخیرا  باسابقه، 

زراعت،   وزارت  کابل:  8صبح، 
با  هماهنگی  در  مالداری  و  آبیاری 
امور  شهری،  انکشاف  وزارت های 
و  فرهنگ، حج  و  اطالعات  داخله، 
اراضی،  مستقل  اداره های  و  اوقاف 
شهرداری  و  زیست  محیط  حفظ 
را  کابل  سبز  کمربند  پروژه  کابل 

افتتاح کرد.
وزارت زراعت و مالداری می گوید 
که هدف اصلی این پروژه گسترش 
پایدار  حفاظت  برای  سبز  فضای 
آینده  فراهم سازی  و  زیست  محیط 

سبز برای شهروندان کابل است.
است  قرار  پروژه  این  براساس 
زمین  هکتار  ده هزار  مساحت  در 
کابل  شهر  اطراف  دامنه های  در 
این  در  هم چنین  جنگل کاری  شود. 
مناطق کشت بته، درخت چه و علف 

سازمان  گزارش  انتشار  به دنبال  کابل:  8صبح، 
از  شماری  این که  مبنی بر  بشر  حقوق  دیده بان 
به  ایران  دولت  توسط  اجبار  به  افغان  شهروندان 
جنگ سوریه فرستاده شده اند، وزارت امور خارجه 
برای  معتبری  شواهد  و  سند  تاکنون  که  می گوید 
تثبیت این مساله به دست نیاورده اما »ممکن« کسانی  
کرده  شرکت  جنگ  این  در  شخصی  انگیزه های  با 

باشند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش ساالنه خود 
شهروندان  از  ایران شماری  پاسداران  سپاه  که  گفته 
برای  و  کرده  استخدام  را  کشور  آن  مقیم  افغان 
سوریه،  جمهور  رییس  اسد  بشار  رژیم  از  حمایت 
سازمان  این  است.  فرستاده  کشور  آن  جنگ  به 
بین المللی می افزاید که دولت ایران برای پناهجویان 
افغان در آن کشور به منظور شرکت در جنگ سوریه 
مشوق هایی را نیز در نظر گرفته و گفته هرگاه از رفتن 
به جنگ سوریه خودداری کنند، به افغانستان اخراج 
جوانان  از  شماری  گزارش،  این  براساس  می شوند. 
قصد  به  را  ایران  سوریه،  جنگ  از  فرار  برای  افغان 

کشورهای اروپایی ترک کرده اند.
امور خارجه و مهاجرین  در همین حال، وزارت  های 
اما  نکرده،  تایید  یا  و  رد  را  گزارش  این  افغانستان، 
می گویند که تاکنون به اسناد و شواهد معتبری برای 
سوی  از  افغان  مهاجرین  اجباری  اعزام  مساله  اثبات 
دولت ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس به 

جنگ سوریه دست نیافته اند.
امور خارجه،  وزارت  معاون سخنگوی  آزاد  خیراهلل 
در  گزارش ها  زمانی که  قبل  مدت ها  می گوید 
شد،  منتشر  رسانه ها  از  برخی  سوی  از  مورد  این 
در  خود  سیاسی  نمایندگی های  به  افغانستان  دولت 
این  روی  داد  دستور  فارس  خلیج  کشورهای حوزه  
مساله تحقیق کنند، اما به گفته ی او، تاکنون به اسناد 
در  آزاد  آقای  نیافته اند.  زمینه دست  این  در  معتبری 
عین حال افزود که ممکن شماری از شهروندان افغان 
سوریه  جنگ  طرف  دو  در  شخصی  انگیزه های  با 
امور  وزارت  سخنگوی  معاون  باشند.  داشته  حضور 
ما  بدست  تابحال  »سندی  گفت:  افغانستان  خارجه 
شده  ساخته  مجبور  مهاجرین  بدهد  نشان  که  نیامده 
باشند  باشند در جنگ شرکت کنند. ممکن کسانی  
طرف  دو  هر  صفوف  در  انگیزه های شخصی  با  که 
جنگ سوریه حضور داشته باشند. اما برای ما مهم این 
نشان  تا  بیاوریم  به دست  اسنادی  و  شواهد  که  است 
یا  از جانب یک کشور  )مهاجرین(  این ها  بدهد که 
سازمان و جریان مجبور شده باشند که چنین سندی 

تا حال به دست نیاورده ایم.«
وزارت  مطبوعاتی  مشاور  میاخیل  حفیظ  هم چنین 
تاکنون  که  می گوید  عودت کنندگان،  و  مهاجرین 
افغان  پناهجویان  اجباری  اعزام  مبنی بر  معتبر  اسناد 
از سوی دولت ایران به جنگ سوریه به دست نیامده 
افغانستان  تاکید کرد که دولت  میاخیل  است. آقای 
افغان  مهاجرین  با  میزبان  کشورهای  تا  دارد  انتظار 
کنند.  برخورد  بشری  حقوق  ارزش های  براساس 
وی افزود: »وزارت مهاجرین هرنوع استفاده سیاسی 
خالف  و  ناروا  عمل  یک  را  مهاجرین  از  جنگی  و 
پدیده  به  که  می خواهد  و  می داند  بشری  حقوق 

مهاجرت به حیث یک موضوع بشری دیده شود.«
اعزام  مورد  در  زیادی  گزارش های  نیز  این  از  پیش 
منتشر  سوریه  جنگ  طرف  دو  به  افغان  شهروندان 
نیز در  بی بی سی  پیش،  به ده روز  نزدیک  بود.  شده 
عربستان  توسط  افغان  شهروندان  اعزام  از  گزارشی 
سعودی برای جنگ علیه حوثی ها در یمن خبر داده 
بود. براساس این گزارش، شماری از جوانان افغان به 
از  و  می روند  سعودی  عربستان  به  عمره  منظور حج 

آنجا به جنگ یمن فرستاده می شوند.
در  سوریه  به جنگ  ایران  از  افغان  پناهجویان  اعزام 
می گیرد.  صورت  »فاطمیون«  نظامی  واحد  قالب 
با  نزدیک  بسیار  رابطه  که  نظامی  واحد  این  فرمانده 
داشت،  ایران  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی،  سردار 
در  افغان ها  شرکت  رسید.  قتل  به  سوریه  جنگ  در 
جنگ سوریه، تلفاتی نیز در قبال داشته است. برخی 
از هفته ها تا پنج جنازه شهروندان افغان از سوریه به 
ایران منتقل شده و به شهرهای مشهد، قم و اصفهان 
دفن شده اند. ایران در بدل شرکت افغان ها در جنگ 
سوریه، به فامیل های آنان پول و اجازه اقامت می دهد.

که  گفته اند  8صبح  روزنامه  به  موثق  منابع  از  برخی 
شماری از شرکت های زیارتی در انتقال جوانان افغان 
از شهرهای کابل و هرات به ایران برای شرکت در 

جنگ سوریه نیز نقش دادند.

ولسوالی درقد مصروف فعالیت های 
اذیت  و  آزار  تخریبی،  تروریستی، 
نزد  از  عشر  جمع آوری  و  مردم 

باشندگان والیت تخار بودند.
شده  بازداشت  تروریستان  نزد  از 

شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
منظور  به  که  عملیات ها  این 
مربوطات  در  تروریستان  تصفیه 
ناوه  و  خوگیانی  ولسوالی های 

والیت  در  داعش  تروریستی  گروه 
ننگرهار دریافت کرده بود.

می گویند  ننگرهار  امنیتی  مسووالن 
حمله کنندگان  هویت  تاهنوز  که 
را  تحقیقاتی  آنها  و  نشده  مشخص 

در این زمینه آغاز کرده اند.
صنفی  نهادهای  همین حال،  در 
وعده های  که  می گویند  خبرنگاران 
پیگرد  زمینه  در  امنیتی  نهادهای 
اعتبار  قابل  خبرنگاران  قتل  عامالن 
اجرایی  رییس  دشتی  فهیم  نیست. 
می گوید:  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
در  که  بگوییم  اگر  نیست  »مبالغه 

نیز صورت می گیرد.
وزارت زراعت می گوید که اجرای 
این پروژه چهل میلیون دالر نیاز دارد 
ابتدایی  هزینه  با  پروژه  این  فعال  اما 
بودجه  طریق  از  دالر  میلیون  سه 
هزینه  با  است.  شده  افتتاح  دولت 
کوه  در  فعال  پروژه  این  موجود، 
و  قرغه  شیردروازه،  کوه  آسمایی، 
شمال میدان هوایی به مساحت 550 

هکتار زمین عملی خواهد شد.
اسداهلل ضمیر وزیر زراعت و آبیاری 
در مراسم افتتاح پروژه کمربند سبز 
پروژه  این  تطبیق  »با  گفت:  کابل 
هزار   200 حدود  آینده  سال  در 
بیشتر  و  قلمه  هزار   100 نهال،  اصله 
بته ها  و  درختچه ها  تخم  تن  از یک 
در ساحات تحت پالن در دو فصل 
بهار و خزان غرص و هم چنان بیش 

میل  یک  کالشینکوف،  میل  یک 
سالح »آر.دی.پی« دوازده فیر مرمی 
فیر  صدها  و  »آر.پی.جی7«  راکت  
و  مختلف النوع  سالح های  مرمی 
وسایل نظامی به دست آمده است.   

والیت  وازه خواه  غزنی،  والیت 
آن  بود، در  شده  راه اندازی  پکتیکا 
بیست و نه تروریست کشته و سی و 

سه  تن دیگر زخمی شده اند.
در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
و  سالح  مقدار  عملیات ها  این 
نیز  تروریستان  به  مربوط  مهمات 
کشور  امنیتی  نیروهای  بدست 
ماین  حلقه  ده ها  هم چنین  و  افتاده 

مختلف النوع خنثا شده است.
وزارت دفاع از شهادت چهار سرباز 
نیز خبر داده است. این  اردوی ملی 
وزارت می گوید که این سربازان در 
عملیات هایی علیه تروریستان داخلی 

و خارجی به شهادت رسیده اند.

قضایای  بار  سال های گذشته صدها 
کارمندان  و  خبرنگاران  بر  حمله 
از  اما  است؛  داده  رخ  رسانه ها 
تعداد  به  قضایایی  شاید  میان،  این 
اثر  در  هم  دست،  یک  انگشتان 
تحقیقات پولیس روشن نشده باشد.«

آقای دشتی تاکید کرد که مسووالن 
نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران 
با  نشستی  زودی  به  رسانه ها  و 
مقام های ارشد امنیتی خواهند داشت 
این مشکالت  با  به گونه ریشه ای  تا 

برخورد شود.

از 150 هزار اصله نهال از طریق این 
نهاد های  و  شهروندان  برای  وزارت 
روند  تا  می گردد  توزیع  مختلف 
سرسبزی شهری را سرعت بخشد.«  

که  می گوید  زراعت  وزارت 
ایجاد  در  پروژه  این  راه اندازی 
شهروندان  برای  کاری  زمینه های 
مشغولیت  فراهم سازی  و  کابل 
نیز نقش ارزنده دارد. به گفته  سالم 
و  پروژه  این  تطبیق  با  وزارت،  این 
ساحات  هکتار  هزار  یک  هر  ایجاد 
هزار   220 به  نزدیک  سبز،  کمربند 
روز کاری ایجاد می شود و هم چنین 
از  مرحله دوم کاری و حفاظت  در 
کاری   روز  هزار   ۴0 سبز  ساحات 

برای مردم  فراهم می گردد.

ACKU
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که در حکومت وحدت ملی تا هنوز  اداره آیسا می گوید 
برخوردها مانند دوران قبل از انتخابات صورت می گیرد. 
محمد قربان حقجو، رییس اداره آیسا در همایش »نگاهی 
به وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان« دیروز 10 دلو در 
را  همایش  این  نشست  اولین  بحث های  نتایج  که  کابل 
تیم  یک  اجراات  در  هنوز  تیم  دو  گفت  می کرد،  ارایه 
انتخاباتی  رقابت های  مساله  دنیا  تمام  در  است.  نشده 
که انتخابات وجود  وجود دارد و این مساله تا وقتی است 
می آید،  پیش  کار  مساله  که  وقتی  آن  از  بعد  اما  و  دارد 
و  واحد  دیدگاه  یک  با  و  می سازند  هم گون  را  برنامه ها 

در  تا  گرفته اند  تصمیم  عالی  دادگاه  و  زنان  امور  وزارت 
کنون  تا که  زوج هایی  تمام  برای  مشترک  اقدام  یک 
کرده و ازدواج  نکاح نامه رسمی نگرفته، نکاح نامه توزیع 

کنند. آنان را ثبت 
که این اقدام به منظور  مقام های وزارت امور زنان می گویند 
علیه  خشونت ها  میزان  کاهش  ازدواج ها،  شدن  رسمی 
از جمله  اساسی شان  حقوق  از  زنان  برخورداری  و  زنان 
این  که  می افزایند  مقام ها  این  می گیرد.  صورت  میراث 
گام  قرار است در  و  آغاز شده  گذشته  برنامه اخیر هفته 
کرده  که ازدواج  کارمندان دولتی  نخست برای آنعده از 
ازدواج های شان  ندارند،  رسمی  نکاح نامه  کنون  تا اما 

ثبت و نکاح نامه رسمی داده شود. 
زوج  هر  باید  که  می گوید  زنان،  امور  وزیر  نظری،  دلبر 
به  آن  و داشتن  باشند  قانونی داشته  و  نکاح نامه شرعی 
خانم  نشوند.  محروم  میراث  از  تا  می کند  کمک  زنان 
کاهش خشونت  گفت: »یکی از مفاد نکاح نامه  نظری 
باشد،  نداشته  نکاح نامه  زمانی که  زن  بود. یک  خواهد 

پدر و برادرش [او را] از میراث محروم می کنند.«
ثبت  و  نکاح نامه  توزیع  که  می افزاید  زنان  امور  وزیر 
برنامه  این  تطبیق  و  برنامه طوالنی است  ازدواج ها یک 
در جامعه سنتی افغانستان نیازمند تبلیغات و دادخواهی 
گفت: »در دادگاه عالی بخش وثایق  گسترده است. وی 
می کنند،  مراجعه  آنجا  در  کارمندانی که  و  دارد  وجود 
ازدواج شان ثبت شده و بعد نکاح نامه  اسناد مربوط به 

وجود دارد، سیر نزولی داشته است. میزان سرمایه گذاری 
کاهش  در سال 2015 در مقایسه با سال 2014، سی در صد 

داشته است. 
یازده  امروز  »تا  گفت:  هم چنان  حقجو  محمد قربان 
میلیارد دالر به شکل ابتدایی و اسمی در اداره آیسا ثبت 
تخمین های  به  بنا  واقعی  سرمایه گذاری  اما  است  شده 
اداره آیسا در حدود 25 تا 30 میلیارد دالر در 14 سال در 

گرفته است.« کشور صورت 
گر دولت به پیشنهادهای مشخص  ا آیسا می گوید  اداره   
که روند نزول و فرار  این اداره توجه نکند، طبیعی است 

کار می کنند.  به عنوان یک تیم واحد با هم دیگر 
تیم  دو  هنوزهم  دارد.  وجود  تبعیض  »هنوز  گفت:  وی 
جریان  یک  به  که  وزارت خانه هایی  هم  هنوز  است. 
وجود  الزم  هماهنگی های  است.  طرف  یک  در  رسیده 

ندارد، و این یک مشکل جدی است.«
به  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  گفت  هم چنان  وی 
که اقتصاد افغانستان  مشکالت واقف هستند و می دانند 

کرد.  کاری  با مشکل مواجه است و باید 
از  گفت میزان سرمایه گذاری  آیسا هم چنان  اداره  رییس 
که در اداره آیسا  سال 2011 به این طرف با توجه به ارقامی  

افغانستان  در  باید  نکاح نامه  می دهد.  قانونی  و  شرعی 
قانونمند شود.«

رییس بخش حقوق  عزیزه عدالتخواه،  در همین حال، 
که دارای چند فرزند  وزارت امور زنان می گوید زوج هایی 
دادگاه  به  ازدواج شان  ثبت  برای  می توانند  باشند  هم 
کرده و نکاح نامه بگیرند. خانم عدالتخواه  عالی مراجعه 
که قبال ازدواج  گفت: »آن تعداد از خواهران و برادران ما 
زوجیت  وثیقه  برای شان  هستند،  فرزند  دارای  و  کرده 
که ازدواج  داده می شود و آن تعداد از خواهران و برادران 

کرده اما فرزند ندارند برای شان نکاح نامه داده می شود. 
در  که  است  نکاح نامه ای  همان  عین  نکاح نامه  همین 

شروع زندگی مشترک یک زن و شوهر می گیرد.«
این  که  می گوید  زنان  امور  وزارت  حقوق  بخش  رییس 
تطبیق  دولتی  رسمی  کارمندان  باالی  تنها  فعال  برنامه 
برای  تا  ندارند  نیاز  کارمندان  این  او،  به گفته   می شود. 
وکالی  تصدیق  نکاح نامه  گرفتن  و  ازدواج شان  ثبت 
گذر و چند شاهد باخود داشته باشند. عزیزه عدالتخواه 
مکتوب  یک  به  نیاز  تنها  دولتی  کارمندان  که  می گوید 

وی  بگیرند.  نکاح نامه  تا  دارند  خود  مربوطه  اداره  از 
امور  به وزارت  ابتدا  ازدواج دارند  کسانی که قصد  افزود 
صدور  برای  وزارت  این  طریق  از  و  کرده  مراجعه  زنان 

نکاح نامه به دادگاه عالی معرفی می شوند.
که پس از  گفت  رییس بخش حقوق امور زنان هم  چنین 
کارمندان دولتی،  ثبت ازدواج  ها و توزیع نکاح نامه برای 
قرار  اجرا  مورد  نیز  کشور  شهروندان  باالی  برنامه  این 
این  افزود: »برای فعال  گرفت. عزیزه عدالتخواه  خواهد 
کردیم. پس ارزیابی موفقیت خود،  روند را در مرکز آغاز 
ما از طریق روسای امور والیات همین برنامه را در والیات 

آغاز می کنیم.«
ثبت  که  می افزاید  زنان  حقوق  رییس  این حال،  با 
از  دولت  سوی  از  رسمی  نکاح نامه  توزیع  و  ازدواج ها 
گفت:  او  می کند.  جلوگیری  نیز  اجباری  ازدواج های 
بد  اجباری،  ازدواج های  از  می تواند  نکاح نامه  »داشتن 
کند. یعنی زمانی که یک روند ثبت  و بدل هم جلوگیری 

می شود از این موارد جلوگیری می کند.«
ثبت  عمومی  ریاست  مسلکی  عضو  فهیمه  هم چنین 
از  نکاح نامه  که  می گوید  عالی،  دادگاه  وثایق  و  اسناد 
زنانی که  آن  براساس  و  می رود  شمار  به  اعتبار  با  اسناد 
می توانند  شوند،  جدا  خود  شوهران  از  باشند  خواسته 
»داشتن  گفت:  فهمیه  خانم  بگیرند.  را  خود  مهریه 
نشان  را  شوهر  و  زن  یعنی  طرفین،  رضایت  نکاح نامه 
برای  محکمه  به  شوهر  و  زن  یک  زمانی که  می دهد. 
تثبیت  هم  را  رضایت شان  می آیند،  نکاح نامه  گرفتن 
که ثبت نشده اجباری  می سازد. بعضی از نکاح هایی 

می باشد.«
عضو مسلکی ریاست عمومی ثبت اسناد و وثایق دادگاه 
در  زوج  حضور  از  پس  نکاح نامه ها  که  گفت  عالی 
از زوج ها در دادگاه  دادگاه صادر می گردد و هرگاه یکی 
قانونی  وکیل  یک  گرفتن  با  نیز،  باشد  نداشته  حضور 

نکاح نامه شان صادر می شود.
وزارت امور زنان و دادگاه عالی در حالی اقدام به ثبت 
کثریت زوج ها در  که ا کرده  ازدواج ها و صدور نکاح نامه 
افغانستان فاقد نکاح نامه رسمی هستند. بیشتر ازدواج ها 
کشور در نتیجه نکاح  عرفی و بدون مکتوب صورت  در 

می گیرد و این ازدواج ها ثبت هم نمی شود.

کادر جوان ادامه خواهد داشت.  سرمایه و 
داده  ترتیب  کابل  در  را  نشستی  پیش  روز  ده  آیسا  اداره 
و  از مرکز  که در آن نمایندگان بخش های خصوصی  بود 
کرده بودند و روی چالش ها و فرصت های  والیات شرکت 

کشور به بحث پرداختند. سرمایه گذاری در 
نبود  جمله  از  عمده  چالش  دوازده  نشست  این  در 
سرمایه داران،  از  حمایت  برای  پالیسی ها  و  استراتژی 
اداری،  نبود  فساد  سرمایه داران،  برای  الزم  امنیت  نبود 
کافی، مغلق بودن سیستم مالیاتی، موجودیت  امکانات 
نهاد های مختلف برای صدور جواز، مغلق بودن سیستم 
داخلی  تولیدات  بودن  غیر رقابتی  قضایی،  و  عدلی 
از  ویزه  گرفتن  و  ترانسپورتی  مشکالت  موجودیت  و 
کشورهای منطقه و همسایه از چالش های عمده ای است 
راه های  برای  حال  همین  در  شد.  مطرح  نشست  در  که 
مشخصی  پیشنهاد های  چالش ها،  این  از  کدام  هر  حل 

گردیده است.  که تدوین شده ، ارایه  نیز در سندی 
طبق  است  قرار  و  شده  تهیه  صفحه   35 در  سند  این 
همان  در  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  که  وعده ای 
نشست اولیه داده بود، در شورای عالی اقتصاد و شورای 

گیرد. وزیران مورد توجه قرار 
کرد:  کید  تا حقجو  محمد قربان  حال  همین  در 
کشورهایی  باشد.  اقتصادمحور  باید  کشور  »دیپلوماسی 
خارجی  سیاست  که  یافته اند  دست  اقتصادی  رشد  به 
تدوین شده  اقتصادی  توسعه  و  انکشاف  محور  بر  آن ها 
است. این رویکرد بسیار مهم است. تمام تالش سیاست 
سیاست  نشان دهنده  واقع  در  که  کشور  این  خارجی 
از  حمایت  و  اقتصاد  رشد  محور  بر  است،  آن ها  داخلی 
بنا براین جا  استوار است.  آن ها  و تجارت  سرمایه گذاری 
که سیاست خارجی ما به هدف رشد اقتصادی و  دارد 

کشور بازنگری شود.« تسریع روند سرمایه در 
برگیرنده  در  سند  این  می گوید  آیسا  اداره  حال  همین  در 
کشور  تمام چالش ها و موانع سد راه رشد سرمایه گذاری در 
که تمام یافته ها در  است. این اداره از دولت می خواهد 
این سند از طرف مسوولین دولتی در مرکز و والیات جدی 
کاری در آجندای شورای  گرفته شده و به عنوان اولویت 

گیرد. کابینه قرار  عالی اقتصادی و شورای وزیران و 

ادارهآیسا:

برخوردهاهنوزهمتیمیاست

زوجهایافغان
داراینکاحنامهرسمیمیشوند

 ظفرشاه رویی

یم حسینی    مر
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با  توافق  برای  چهارجانبه  نشست های 
افغانستان  تامین صلح در  کستان به منظور  پا
مسالمت آمیز  ختم  برای  جدیدی  تالش های 
تالش ها  این  اما  است.  افغانستان  در  منازعه 
به خاطر  که منطقه  در حالی صورت می گیرد 
درگیر  آن  قدرتمند  کشور های  رقابت های 
کشور های  از  یک  هر  است.  عمیق  تنش 
اقتدار  و  نفوذ  که  می کوشد  حوزه  این 
طریق  از  را  خود  مذهبی  و  نظامی   و  سیاسی 
از  حمایت  و  داخلی  جنگ های  راه اندازی 
که  آنچه  بخشد.  گسترش  شبه نظامی   گروه 
منازعات را تداوم می بخشد، اختالف منافع 

و دیپلوماسی بی پشتوانه است. 
که  حالی  در  چهار جانبه  نشست های 
امیدواری جانب افغانستان را به یک توافق 
کستانی شان  پا حامیان  و  طالبان  با  صلح آمیز 
طبقه  سردرگمی   اما  است  بخشیده  افزایش 
عده ای  اشتیاق  به خصوص  و  سیاسی 
محض  گفتگوهای  به  سیاستمداران  از 
امید  این  که  می دهد  نشان  طالبان،  با 
اتفاق  یک  به  داشتن  چشم  حد  در  چیزی 
این  در  پیش بینی ناشده  گشایش  یا  و 
آن ها  است.  امنیتی  و  سیاسی  مغلق  اوضاع 
و  امریکایی  دیپلومات های  که  منتظر اند 
نشست های  دوام  به  را  کستانی ها  پا چینی 
کرده و در این جا هیاتی  دیپلوماتیک ترغیب 
اعزام  گفتگوها  مجلس  به  نیز  ارگ  سوی  از 
فراتر  و  خورده  شکست  استراتژی  این  شود. 
از یک خبر متوسط چیزی برای ما به ارمغان 

ندارد.
بسیاری  تحلیلگران  بارها  که  طوری  همان 
استراتژی  با  ملی  وحدت  حکومت  گفته اند، 
اعتماد  و  دیپلوماسی  روی  محض  تکیه 
کستانی ها،  پا ظاهرفریب  حرف های  به 
به جایی  راه  طالبان  با  توافق  به  رسیدن  در 
همواره  افغانستان  که  حالی  در  نمی برد. 
و  تماس  دیپلوماتیک  کانال  و  نشست ها 
کستانی شان  پا حامیان  و  طالبان  با  گفتگو 
جهت  در  حال  عین  در  ولی  بگذارد،  باز  را 
استراتژی ها  سلسله  یک  حکومت  موازی 
دست  روی  نیز  را  بدیلی  سیاست های  و 
رایزنی های  طریق  از  را  کار  این  که  بگیرد 
می تواند.  داده  انجام  بین المللی  و  داخلی 
در  اشرف غنی  که  نیست  شکی  این  در 
برخوردار  داخلی  انسجام  از  کستان  پا مقابل 
کشور در معرض  نبوده و هر نوع تعامل با این 
از  می گیرد.  قرار  داخلی  بدبینی  و  سوءظن 
و  چشم انداز  که  نیست  معلوم  مهم تر،  همه 
و  طالبان  با  گفتگوها  آینده  از  ارگ  تحلیل 
کستانی شان چیست. طبعا نباید به  حامیان پا
به  متعدد  سفرهای  روی  کرزی،  کام  نا روش 
کستانی  اسالم آباد و دیدار با مقامات ارشد پا
کرد. باید فراتر از این حکومت به لحاظ  تکیه 
فکری و سیاسی تالش جدیدی را برای یافتن 

در  امنیت  و  »صلح  غیر رسمی   نشست 
افغانستان« به ابتکار نهاد مطالعاتی موسوم 
نوبل  صلح  جایزه  برنده  که  پگواش  به 
با  قطر  کشور  دوحه  شهر  در  می باشد،  نیز 
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جنوری سال 2016 میالدی برگزار شد.
و  »صلح  به  متمرکز  بیشتر  پگواش،  نشست 
شمار  آن  در  که  بود  افغانستان  در  امنیت« 
افغانستان  سیاسی  چهره های  از  زیادی 
کرده و به گونه  رو در رو با نمایندگان  ک  اشترا
کره  مذا و  گفتگو  به  روز  دو  طی  طالبان 
آن  بر  تالش  نشست  این  در  پرداختند. 
زمینه ساز  انجام شده،  کرات  مذا تا  شد 
دولت  میان  مستقیم  و  رسمی   گفتگو های 

گروه طالبان شود. افغانستان و 
از  ک کننده  اشترا یک  به عنوان  من  آنچه 
دولت،  نماینده  به حیث  نه  افغانستان 
محور  حول  کردم،  مطرح  نشست  این  در 
مختصرا  آن  به  که  بود  مهم  موضوع  چهار 

می پردازم:
مردم  که  گفتم  طالبان  به  خطاب   -1
شما،  عملکردهای  و  شما  از  افغانستان 
و  کی  شا حال  عین  در  و  ناراض  به شدت 
قبال  در  شما  موضع گیری  هستند.  نگران 
بشری،  حقوق  مسایل  و  زنان  جوانان، 
عامل نگرانی جدی مردم افغانستان بوده و 
امیدواریم در این زمینه ها تغییر موضع دهید 
در  طالبان  جانب  از  آنچه  خوشبختانه  که 
از  متفاوت  کامال  شد،  مطرح  راستا  این 
گروه  این  قبلی  موضع گیری های  و  موقف 
ما  دیدگاه  که  کردند  اذعان  طالبان  بود. 
گذشته  از  زنان،  کار  و  تحصیل  به  نسبت 
دارند  نیز حق  آنان  و  کرده  فاحش  تفاوت 
فعالیت های  هم  یا  و  کنند  تحصیل  که 

اجتماعی داشته باشند.
نمایندگان  از  که  موضوعی  دومین   -2
جوانان  نگرانی  گرفتم،  پرسش  به  طالبان 
افغانستان به خصوص حدود بیشتر از یک 
کادر می باشد  میلیون جوان تحصیل کرده و 
شما  کارنامه  از  شدت  به  گذشته  در  که 
به  شما  ضمانت  بوده اند.  نگران  و  کی  شا
آنچه  چیست؟  جامعه  از  بزرگ  قشر  این 
مطرح  طالبان  جانب  از  پاسخ  به عنوان 
گذشته شان  مواضع  به  نسبت  گردید، 

متفاوت و مثبت بود.
3- سومین نکته ای  که در این نشست به آن 
پرداختم، قانون اساسی و نهاد های ساخته 
شده در جریان 14 سال در افغانستان بود. 
از  امنیت  و  پولیس  اردو،  چون  نهاد هایی 
دل  خون  با  که  نهاد هایی اند  مهم ترین 
کسانی  گر  ا و  افغانستان ساخته شده  مردم 
یا  و  کنند  تخریب  را  نهاد ها  این  بخواهند 

کند. کستان آغاز  پالیسی های بدیل در برابر پا
در حال حاضر چین و امریکا به دلیل نفوذ و 
در  را  افغانستان  کستان،  پا با  نزدیک  روابط 
حال  عین  در  اما  می کنند  کمک  مسیر  این 
فشارهای  اعمال  به  مایل  زیاد  کشور  دو  این 
کشور  این دو  نیستند.  اسالم  آباد  باالی  قاطع 
سیاسی  نزدیک  روابط  عمق  از  خوبی  به 
گاه  آ طالبان  با  کستان  پا ارتش  نظامی   و 
جنراالن  که  می دانند  حال  عین  در  و  بوده 
دست  به  حاضر  سادگی  این  به  کستانی  پا
گروه نیستند.  کشیدن از حمایت خود از این 
که آیا  به همین خاطر سوال جدی این است 
به  حاضر  محض  دیپلوماسی  با  کستانی ها  پا
افغانستان  قبال  در  خود  سیاست های  تغییر 

هستند و یا خیر؟
به  توجه  با  کستانی ها  پا حاضر،  حال  در 
فضای جدید سیاسی در حکومت افغانستان 
برای  اشرف غنی  بی سابقه  اقدامات  و 
را به دوام  نزدیکی به اسالم آباد، تمایل خود 
اما  داده اند  نشان  دیپلوماتیک  نشست های 
جهانی  جامعه  نه  و  افغانستان  حکومت  نه 
برابر  در  دیپلوماتیک،  صحبت های  از  فراتر 

کستان به ابزار دیگری متوسل نمی گردند. پا
بدون  دیگر،  کشور های  تجارب  بر اساس 
باالی  نظامی   و  سیاسی  جدی  فشار  اعمال 
کشور دست صادقانه  کستان، مقامات این  پا
افغانستان دراز نمی کنند.  را به سوی  دوستی 
برابر  در  متحده  ایاالت  و  چین  سیاست 
است.  ترغیب  و  تشویق  سیاست  کستان،  پا
استفاده  کمال  بازی  این  از  نیز  کستانی ها  پا
خود را می کنند و با اقداماتی نشان می دهند 
چون  کرده،  حمایت  روند  این  از  شدیدا  که 
کشور نیز هزینه های  تهدید طالبان باالی این 
واقع  در  اما  می دارد.  تحمیل  انسانی  و  مالی 
از  گر  ا سپتامبر  یازده  از  پس  کستانی ها  پا
یک سو در ظاهر خود را به عنوان متحد امریکا 
ایاالت  از  نفرت  به دلیل  اما  می دهند،  نشان 
این  هندوستان،  با  دیرینه  دشمنی  و  متحده 
گروه های تروریستی بین المللی و  کشور از تمام 
منطقه ای، از القاعده و طالبان در افغانستان 
در  محمد  جیش  و  جنگوی  لشکر  تا 
امنیتی  مقاصد  اجرای  منظور  به  هندوستان، 
کشور  این  است.  کرده  حمایت  سیاسی  و 
اسامه  دهه  برای یک  که  پیشرفت  تا جایی 
بن الدن، رهبر القاعده را نیز در پناه خود حفظ 
ایاالت متحده  منافع  گروه علیه  این  از  و  کرد 
که  این جاست  جالب  نکته  کرد.  استفاده 
بن الدن،  اسامه  پناهگاه  افشاشدن  وجود  با 
امریکایی ها هیچ نوع تجدید نظر اساسی در 
همین  به  نکردند.  اسالم آباد  با  خود  روابط 
گروه های سیاسی زیادی در افغانستان  خاطر، 
گر ایاالت متحده در  که ا با بدبینی می گویند 
قدم  در  پس  است  جدی  تروریسم  با  مبارزه 
کستان را زیر فشار جدی خود قرار  اول باید پا

بدهد. 
گر حکومت افغانستان هنوز هم  از این منظر، ا
امیدی به فشار و سیاست های امریکا در قبال 
کستان دارد، باید در آن تجدید نظر اساسی  پا
کنند. در حال حاضر، امریکا ترجیح می دهد 
که به خاطر بی ثباتی ساختاری و اجتماعی در 
وارد  جدی  فشار  کشور  این  باالی  کستان  پا
کستان  کمک ها به پا کاهش  نکند. دست کم 
جنراالن  دروغین  ادعای  به  بی اعتنایی  و 
کم ترین  با تروریسم  بر مبارزه  کستانی مبنی  پا
رفتار  تغییر  برای  سفید  کاخ  که  است  کاری 

اسالم آباد انجام داده می تواند.
به این ترتیب، طبقه سیاسی افغانستان باید 
روابط  آینده  مورد  در  کالن  فکر  جسارت 
چون،  کنند.  را  طالبان  و  اسالم آباد  با  خود 
حرکت اند  در  مسیری  همان  در  آن ها  فعال 
کرزی به مدت ده سال در آن رفت و به  که 
بدون  دیپلوماسی  روی  تکیه  نرسید.  جایی 
نظامی  چیزی  و  اقتصادی، سیاسی  پشتوانه 
امر توقف  را در  افغانستان  که دولت  نیست 
کرده  کمکی  داخلی  شورش های  و  جنگ 
کستانی ها در حال حاضر خواهان  بتواند. پا
بیرون  هند،  با  افغانستان  روابط  کاهش 
و  از ساختار قدرت  اقوام غیر پشتون  ساختن 
کالن به طالبان در حکومت اند؛  سهم دادن 
که در افغانستان نه تنها با آن  خواسته هایی 
هم  عملی  بلکه  نیست  موافق  کسی  هیچ 
برای  می تواند  افغانستان  نمی تواند.  شده 
اساسی  توافقات  سلسله  یک  صلح  تحقق 
این  برای  اما  کند  کستان  پا با  مشروع  اما 
هوشیارانه  سیاست های  تدوین  نیازمند  کار 

است.
را  خود  افغانستان  حکومت  حاضر  حال  در 
است.  داده  قرار  ضعیفی  بسیار  موقعیت  در 
اشرف غنی با برنده شدن در یک انتخابات 
کاسته  پر از تقلب از مشروعیت سیاسی خود 
در  را  زیادی  قومی  تنش های  لحاظ  به  و 
است.  کرده  خلق  کشور  سیاسی  طبقه  میان 
کرزی، رییس جمهور  از جانب دیگر، حامد 
پیشین، با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی 
نوع  هر  از موضع هند علیه  که  خود می کوشد 
کرده و از جانب  کستان فعالیت  نزدیکی به پا
دیگر روابط حکومت با متحدان غربی اش را 

کند. نیز تخریب 
حکومت باید به صورت اساسی به این نتیجه 
اساسی  اصالحات  آغاز  بدون  که  برسد 
راه  کستان  پا با  منطقه ای  بازی  در  کشور  در 
و  ضعیف  کشور  یک  نمی برد.  جایی  به 
وابسته در منطقه  ما به شدت آسیب پذیر و در 
کنون  معرض دخالت های خارجی است. تا ا
مبنای  بر  که  نداریم  اختیار  در  را  شواهدی 
جایگاه  برای  حکومت  که  گفت  بتوان  آن 
افغانستان در رقابت های منطقه ای اقدامات 
گرفته است. اصالحی اساسی را روی دست 

بی تردید  باشند،  بردن شان  بین  از  پی  در 
که به دنبال صلح نیستند و نخواهند بود. با 
توجه به مسایل مطرح شده، جانب طالبان 
به  گذاشتن  احترام  ضمن  که  پذیرفتند  نیز 
پیش شرط  )با  افغانستان  اساسی  قانون 
فعلی(،  اساسی  قانون  در  تعدیل  و  تغییر 
نکته  و  دارند  قبول  نیز  را  موجود  نهاد های 
بارز در تغییر موضع طالبان، نیاز به داشتن 
قبول  گذشته  در  که  بود  اساسی  قانون 

نداشتند.
خطاب  صحبت هایم  از  دیگر  بخشی   -4
با  می بایست  که  بود  افغانستان  دولت  به 
به گونه  واضح،  طرح  و  روشن  موضع گیری 
کره شود. دولت   مستقیم با طالبان وارد مذا
از  را  طالبان  به  رسیدن  راه  باید  افغانستان 
مستقیم  بلکه  نکرده  جستجو  کستان  پا
گفتگو شود. این موضوع مورد استقبال  وارد 

گرفت. نمایندگان طالبان نیز قرار 
دوحه  در  پگواش  نشست  در  که  آنچه 
این  نتایج  به  خوشبین  من  گذشت،  قطر 
از  که  موضع گیری هایی  و  هستم  گفتگو ها 
شد،  مطرح  ک کننده  اشترا جوانب  سوی 
امیدواری های زیاد را مبنی بر تمایل طالبان 
زیرا  است.  آورده  به وجود  صلح  روند  به 
از  کرات  که طالبان در جریان مذا ادبیاتی 
آن استفاده می کردند نه جنگ و تنش بود، 
که می توان  بلکه ادبیات صلح جویانه  بود 

به آن خوشبین بود.
روزه،  دو  نشست  این  دست آرود  دومین 
گذشته بود.  تغییر موضع طالبان نسبت به 
نمایندگان طالبان، داشتن قانون اساسی در 
افغانستان را با پیش شرط تعدیل و اصالح 
آن،  پذیرفتند. موضع طالبان در قبال زنان 
به  کرده،  تغییر  کامال  گذشته  به  نسبت 
را  خشونت  و  جنگ  بحث  عنوان  هیچ 
پیش کش نکردند و انعطاف پذیری واضح 

در قسمت صلح از خود نشان دادند.
نشست  این  در  که  آنچه  به  توجه  با 
کره کننده، با رویکرد  گذشت و جوانب مذا
در  من  بودند،  شده  وارد  صلح جویانه 
حال  که  کردم  اذعان  نشست  دوم  روز 
جریان ها  همه  تا  است  رسیده  آن  زمان 
قضایای  در  دخیل  سمت وسو های  و 
قصور  تمام،  خود گذری  با  افغانستان 
افغانستان  مردم  از  و  پذیرفته  را  خویش 
شده اند،  بی شمار  رنج  و  درد  متحمل  که 

کنند. معذرت خواهی 
طالبان  گروه  از  عنوان  هیچ  به  من 
هر  گفته ام  بلکه  نکرده ام.  معذرت خواهی 
که در جنگ های افغانستان  فرد و جناحی 
باید  که  آمده  وقتش  کرده  ظلم  کسی  بر 
کند؛  معذرت خواهی  افغانستان  مردم  از 
می شود.  نیز  من  حال  شامل  موضوع  این 
کسی  بر  ماموریتم،  زمان  در  که  در صورتی 
مردم  از  من  باشد  شده  ناحقی  و  ظلم 
افغانستان معذرت می خواهم. خاطر نشان 
معنی  به  موضوع  این  تعبیر  که  می سازیم 
معذرت خواهی از طالبان نبوده، بلکه زمان 
درگیر  جناح های  همه  تا  است  رسیده  آن 
افغانستان  مردم  بر  ظلم  اعمال  عامل  که 
کرده و قصور خویش  شده اند، خودگذری 
را بپذیرند. تا روزی شاهد صلح پایدار در 

افغانستان عزیز باشیم.

  محمدعمر داوودزی  حمید خاوری

دیپلوماسی بی پشتوانه 
چهارجانبه

در نشست پگواش 
چه گذشت؟
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شمول باراک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا و شی 
اشتراک  کنفرانس  این  در  چین  رییس جمهور  پنگ،  جینگ 

کردند.
میکانیزم های مختلفی برای کمک به کشورها در جهت کاهش 
گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییر اقلیم وجود دارد. اگر 
از این مکانیزم ها استفاده درست صورت بگیرد، ساالنه صدها 
خواهد  سرازیر  کشور  به  مکانیزم ها  این  طریق  از  دالر  میلیون 
کم تر  کشورهای  صندوق  محیط زیست،  جهانی  صندوق  شد. 
اقلیم  صندوق  و  اقلیم  تغییر  با  سازگاری  صندوق  توسعه یافته، 
سبز، از جمله این مکانیزم ها است. هند، چین، برازیل و اندونیزیا 
از جمله کشورهایی اند که بیشترین استفاده را از این مکانیزم ها 
 ،)ADB( بانک انکشاف آسیایی ،)WB( برده اند. بانک جهانی
برنامه توسعه ملل متحد )UNDP(، دفتر خدماتی پروژه های 
ملل )UNOPS( از جمله کانال هایی اند که کمک های مالی 
اقلیم از طریق آن ها هزینه می شود. این نهادها  به تغییر  مربوط 
با کشورهای  نیز  این کمک ها  زمینه چگونگی جذب  در  حتا 
کم تر  کشورهای  به خصوص  اقلیم  تغییر  کنوانسیون  عضو 
توسعه یافته هم چنین  توسعه یافته همکاری می کنند. کشورهای 
از طریق روابط دوجانبه به کشورهای در حال توسعه برنامه های 

تغییر اقلیم را کمک می کنند.
بودن ظرفیت سکتور عمومی و خصوصی  پایین  چالش عمده 
جامعه  عضو  ما  است.  فرصت ها  این  از  درست  استفاده  برای 
تغییر  جامعه  این  اعضای  سایر  که  همان گونه  هستیم.  جهانی 
پذیرفته اند  اقتصادی  توسعه  برای  تهدید  به عنوان یک  را  اقلیم 
ما نیز آن را به حیث آسیب پذیر ترین عضو این جامعه به عنوان 
با آن  باید خود را برای مقابله  یک تهدید جدی تلقی نموده، 

آماده کنیم. 
چالش مهم دیگر این است که افغانستان برای توسعه اقتصادی 
از  بسیاری  که  همان گونه  است؛  متکی  طبیعی  منابع  به  بیشتر 
کشورهای در حال توسعه با سرنوشت مشابهی مواجه می باشند. 
استفاده از منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی ارزان تر است، در 
حالی که استفاده از منابع جدید خیلی سنگین تمام می شود و 
اتکا تنها به آن می تواند موتور توسعه اقتصادی را متوقف سازد. 
مقتضیات  بین  باید  خود  اقتصادی  پالیسی  در  ما  این جهت  از 
تغییر اقلیم و شرایط اقتصادی کشور یک نوع تعادل نسبی برقرار 
اقلیم  تغییر  برای  از کمک های منظور شده  استفاده  البته  کنیم. 
می تواند زمینه بهره گیری از منابع جدید را برای رشد اقتصادی 
تسهیل کند؛ زیرا همان گونه که توضیح داده شد، این کمک ها 
از  منابع جدید  از  استفاده  زمینه  داده می شود که  پروژهایی  به 
قبیل انرژی بادی، آفتابی و یا آبی به جای استفاده از زغال سنگ 
و چوب و نفت را فراهم سازد. از این جهت ما باید ظرفیت خود 
را برای استفاده بهینه از این فرصت باال ببریم تا هم کمکی به 
توسعه اقتصادی کرده باشیم و هم در تالش جهانی برای نجات 
زمین سهیم شده باشم. ما برای داشتن یک محیط زیست سالم و 

مصون ناگزیریم به این تالش جهانی بپیوندیم.

را  آنان  بعد  و  می کنند  پر  شده،  کانالیزه 
هیچ  که  می فرستند  نبردی  میدان های  به 
این  در  ندارد.  آنان  کشور  برای  سودی 
در  افغان ها  حضور  که  نیست  تردیدی 
تهدید  یمن،  و  سوریه  در  نبرد  میادین 

امنیتی برای افغانستان است. 
کشورهای  شهروندان  روزگاری 
بعد  و  جنگیدند  افغانستان  در  عرب زبان 
برای کشورهای شان به یک تهدید امنیتی 
روزی  که  نیست  بعید  هیچ  شدند.  بدل 
سوریه  در  که  سنی ای  و  شیعه  افغان های 
و یمن  می جنگند به کشور خود برگردند 
جان  به  مذهبی  و  فرقه ای  کینه های  با  و 
هم دیگر بیفتند. نهاد های امنیتی کشور باید 

این تهدید بالقوه را جدی بگیرند. 
به  قادر  اگر  کشور  امنیتی  نهاد های 
شهروندان  پای  کشاندن  از  جلوگیری 
و  سوریه  در  نبرد  میدان های  به  افغانستان 
شهروندان  اعزام  بر  حداقل  نیستند،  یمن 
یمن،  و  سوریه  جنگ های  به  افغانستان 
مردم  باشند.  داشته  اطالعاتی  اشراف 
افغانستان انتظار دارند که وزارت خانه های 
ملی کشور  امنیت  سازمان  و  داخله  دفاع، 
معلومات  عمومی   افکار  به  مورد  این  در 
چه  که  بدانند  دارند  حق  مردم  بدهند. 
روشی  چه  از  استفاده  با  و  سازمان هایی 
در  نبرد  میدان های  به  را  افغانستان  مردم 

سوریه و یمن می برند. 
نهاد های امنیتی کشور باید در مورد شمار 
افغان های اعزام شده به میدان های نبرد در 
سوریه و یمن و خطرات احتمالی حضور 
نبرد  میدان های  در  افغانستان  شهروندان 
عمومی  معلومات  افکار  به  خاورمیانه، 
دهند. روشن است که دولت ها برای منافع 
می زنند.  کاری  هر  به  دست  امنیتی شان 
امنیتی اش  منافع  پی گیری  در  دولتی  هیچ 
نمی گیرد.  نظر  در  را  اخالقی  معیارهای 
دولت های  از  که  نیست  الزم  بنابراین 
بیرونی گالیه کنیم و به آنان دشنام بدهیم. 

این رفتار سودی ندارد. 
راه معقول برخورد با این موضوع این است 
پاسخ گویی  به  وادار  افغانستان  دولت  که 
افکار  به  باید  افغانستان  حکومت  شود. 
اعزام  گزارش  که  دهد  عمومی  معلومات 
کشور های  در  نبرد  میدان های  به  افغان ها 
تعداد  عرب زبان چقدر درست است، چه 
کشته  آنان  تعداد  چه  شده اند،  اسیر  آنان 
برای  میزان  چه  تا  آنان  حضور  و  شده اند 
وزارت خانه های  است.  تهدید  افغانستان 
با  مسووالنه  برخورد  مهاجران  و  خارجه 
تحقیقی  هم  اگر  و  نداشتند  موضوع  این 
در این مورد کرده باشند، یافته های آن را 

عمومی نکرده اند. 
انتظار  امنیتی  نهاد های  از  دلیل  همین  به 
شهروندان  اعزام  مورد  در  که  می رود 
افغانستان به میدان های نبرد سوریه و یمن، 

به افکار عمومی  معلومات بدهد. 

افغانستان،فرصتهاوچالشها
گلخانه ای  گازهای  انتشار  نظر  نقطه  از  افغانستان  که  حالی  در 
از جمله  اما  است،  داشته  زمین  را در گرمایش  نقش  کم ترین 
تغییر  مقابل  را در  بیشترین آسیب پذیری  کشورهایی است که 
اقلیم دارد. افغانستان از جمله آسیب پذیرترین کشورها در برابر 
تغییر اقلیم است و در عین حال کم ترین آمادگی را برای مقابله 
با آن دارد. بر اساس تحقیقات یک دانشگاه امریکایی، افغانستان 
آسیب پذیرترین کشور آسیا و چهاردهمین کشور آسیب پذیر 
منحیث  کشور،  این  است.  اقلیمی  تغییرات  مقابل  در  جهان 
تغییر  مقابل  در  آماد گی  کم ترین  دارای  و  آسیب پذیر  کشور 
اقلیم در جهان، قبال نیازمندی های مالی و تخنیکی خود را در 
گزارش سهم ملی مشخص کشور در تغییر اقلیم )INDC( به 

سکرتریت کنوانسیون تغییر اقلیم ارایه کرده است. 
کاهش  برای  اقداماتی  به  را  خود  گزارش  این  در  افغانستان 
تعهد  این  اجرای  اما  است،  کرده  متعهد  گلخانه ای  گازهای 
منوط به کمک های خارجی از وجوه مربوط به تغییر اقلیم است. 
بر اساس این گزارش، افغانستان ساالنه بیش از 600 میلیون دالر 
برای کاهش گازهای گلخانه )Mitigation ( و بیش از 10 
میلیارد دالر برای سازگاری با تغییر اقلیم )Adaptation( به 

مدت یک دوره ده ساله ضرورت دارد.
رییس جمهور افغانستان در کنفرانس پاریس گفت که نشست 
چارچوب  ترتیب  برای  خوبی  فرصت  پاریس  در  کنونی 
بلند  هم چنان  و  زمین  حرارت  درجه  شدن  گرم  از  جلوگیری 
با تهدید مواجه می باشند.  بردن مقاومت کشورهایی است که 
گفت  اقلیم  تغییر  کنفرانس  اشتراک کنندگان  به  خطاب  وی 
که اهمیت و مرکزیت پالیسی انرژی در رابطه به محیط زیست 
روشن است، اما تا کنون تاثیر مصارف گزاف ساختن زیربنا ها 
تشخیص نگردیده است. تمرکز روی موثریت زیربناها می تواند 

منجر به صرفه جویی و کاهش گاز های گلخانه  ای گردد.
بر  عالوه  افغانستان  انکشافی  مسیر  که  گفت  رییس جمهور 
بلکه  نمی گردد،  کشورش  در  کاربن  ازدیاد  به  منجر  این که 
همسایه های  تمام  و  پاکستان  هند،  در  گاز  این  کاهش  باعث 
تولید ۳16 هزار  توانایی  افغانستان  افزود که  او  نیز می شود.  ما 
میگا وات برق را با استفاده از آب، آفتاب و باد دارد و در ضمن 
کشورش نقطه کلیدی برای انتقال گاز طبیعی و برق از آسیای 

مرکزی به آسیای جنوبی است.
یک  راس  در  افغانستان  رییس جمهور  که  است  بار  اولین  این 
هیات بلند پایه در کنفرانس تغییر اقلیم شرکت می کند. اشتراک 
در  بیانیه  ایراد  و  پاریس  کنفرانس  در  ما  رییس جمهور کشور 
جدید  حکومت  که  است  اهمیتی  نشان دهنده  کنفرانس  این 
افغانستان به موضوع تغییر اقلیم و محیط زیست قایل است. البته 
در کنفرانس تغییر اقلیم همه ساله سران کشورها شرکت می کنند 
و امسال در حدود 150 تن از سران کشورها و حکومت ها به 

سازمان دیده بان حقوق بشر با نشر گزارشی، 
سازمان های اطالعاتی دولت ایران را متهم 
افغانستان  شیعه مذهب  شهروندان  اعزام  به 
به نبرد سوریه کرده است. در این گزارش 
استخباراتی  سازمان های  که  است  آمده 
شهروندان  مواردی  در  ایران،  امنیتی  و 
شیعه مذهب افغانستان را که در آن کشور 
سوریه  نبرد  به  زور  به  می کنند،  زند گی 
فرستاده اند. تهران پیش از این اعالم کرده 
شیعه مذهب  شهروندان  از  برخی  که  بود 
داوطلبانه  دیگر،  کشورهای  و  افغانستان 
برای  که  اماکنی  از  تا  رفته اند  سوریه  به 

شیعه ها مقدس است، حراست کنند. 
شهروندان  اعزام  از  زیادی  گزارش های 
سوریه  جنگ  به  افغانستان  شیعه مذهب 
است  اولین بار  این  اما  بود،  شده  منتشر 
که یک سازمان جهانی مدافع حقوق بشر 
دولت ایران را متهم به استفاده از زور برای 
شیعه مذهب  شهروندان  از  برخی  فرستادن 
سوریه  جنگ  در  ایران  مقیم  افغانستان 
وزارت  واکنش  میان  این  در  می کند. 
خارجه و وزارت مهاجران افغانستان خیلی 

جالب است. 
به  واکنش  در  بار  هر  وزارت خانه ها  این 
که  می گویند  گزارش هایی  چنین  پخش 
اما  می کنند،  تحقیق  مورد  این  در  آنان 
وزارت خانه ها  این  از  یک  هیچ  حال  تا 
نتیجه تحقیقات خود را عمومی  نکرده اند. 
این  واقعا  آیا  که  نیست  روشن  هنوز  تا 
تحقیق  مورد  این  در  وزارت خانه ها 
یا  خارجه  وزارت  اگر  نه؟  یا  کرده اند 
این  چرا  کرده اند،  تحقیق  واقعا  مهاجران 
اگر  نمی سازند؟  عمومی   را  تحقیقات 
چرا  نکرده اند،  تحقیق  وزارت خانه ها  این 
که  نمی گویند  عمومی   افکار  به  صادقانه 

در این مورد چیزی نمی دانند؟
پیش  هفته  دو  نیست.  سوریه  بحث  تنها 
بی بی سی گزارشی منتشر کرد که براساس 
آن شماری از شهروندان افغانستان به یمن 
دولت  دشمنان  و  حوثی ها  با  تا  رفته اند 
یکی  بجنگند.  سرزمین  آن  در  عربستان 
نبرد  به  خانواده اش  اعضای  کسانی که  از 
و  بی بی سی مصاحبه کرد  با  رفته اند،  یمن 
او  که  دهکده ای  جوانان  بیشتر  که  گفت 
در آن زند گی می کند، به یمن رفته اند تا با 

دشمنان عربستان بجنگند. 
شاید برخی از مالها و مفتی های وابسته به 
دولت عربستان به این اشخاص و افراد گفته 
باشند که اماکنی که برای مسلمانان مقدس 
است در معرض تهدید امنیتی است و آنان 
باید برای حراست از این اماکن به میدان 
عربستان  دولت  دشمنان  با  و  بروند  نبرد 
بجنگند. روشن است که کسانی که به نبرد 
یمن رفته اند، روستایی های ساده ای هستند 
که نه سواد دارند و نه به منابعی دسترسی 

دارند که به آنان معلومات ثقه بدهد. 
این  ذهن  استخباراتی  سازمان های 
و  کاذب  اطالعات  با  را  روستایی ها 

تالش جهانی برای 
نجات زمین

اعزام افغان ها
 به نبرد های سوریه

 و یمن

عباسبصیر
بخشپایانی

نگاهی کوتاه به
پدیده تغییر اقلیم و موافقت نامه پاریس

فردوس
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همین منبع افزوده است که این هیات ۳۵ عضو دارد.
دو  استفن  سوریه،  امور  در  ملل  سازمان  ویژه  فرستاده 
میستورا، با اشاره به این مطلب نسبت به فرآیند مذاکرات 
ابراز  شود  می  آغاز  فبروری  اول  یک شنبه  که   صلح 

خوش بینی کرده است. 

در  را  خود  شرکت  تاکنون  مذاکرات  عالی  کمیته 
محاصره  و  بمباران  توقف  به  مشروط  صلح  گفتگوهای 
قرار  از  بود.  کرده  سوریه  رژیم  توسط  غیرنظامی  مناطق 
ایتالف بین المللی به رهبری امریکا ضمانت هایی در این 
به  بین المللی  ایتالف  و  فرانسه  عربستان،  داده اند.  زمینه 
رهبری امریکا از شرکت مخالفان اسد در مذاکرات صلح 

ژنو ابراز خشنودی کرده اند. 
مخالفان،  غیبت  برغم  که  داشت  نظر  در  ملل  سازمان 
مذاکرات صلح را روز جمعه ۲۹  جنوری آغاز کند و برای 
این منظور »استفن دو میستورا« با نمایندگان رژیم دمشق 
ملل  نقشه راهی که سازمان  اساس  بر  بود.  مالقات کرده 
تهیه کرده شرکت کنندگان در مذاکرات صلح باید بر سر 
انتقالی قدرت که وظیفه اش برگزاری  نهاد  تشکیل یک 
انتخابات در اواسط سال ۲۰۱۷ است با یک دیگر به توافق 
برسند. برای این منظور سازمان ملل مذاکرات غیرمستقیم 
و  دیده  تدارک  را  سوریه  بحران  در  درگیر  طرفین  میان 
از طریق فرستاده های  نمایندگان مخالفان و رژیم سوریه 

ویژه سازمان ملل با یک دیگر گفتگو می کنند. 
در  اختالف  اصلی  موارد  از  یکی  اسد  بشار  سرنوشت 
مذاکرات صلح سوریه است. مخالفان بشار اسد خواستار 
برکناری او بالفاصله پس از تشکیل ارگان انتقالی قدرت 
هستند که البته با مخالفت روسیه، ایران و خود رژیم بشار 

اسد روبه رو شده است. 

فرمانده جدید نیروهای امریکایی و قوای ایتالف که قرار 
نیروها در  این  فرمانده کنونی  به جای جان کمبل،  است 
این  در  شدن  پذیرفته  صورت  در  را  وظیفه اش  افغانستان 
در  امنیتی  وضعیت  اگر  می گوید  کند،  اشغال  سمت 
افغانستان بدتر شود، تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان 
می تواند  تنها  شود  داده  اجازه  برای شان  که  صورتی  در 

»اندکی کاهش« پیدا کند.
نیروهای  جدید  فرماندهی  برای  نیکلسون،  جان  جنرال 
او  است.  شده  کاندید  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 
مسلح  نیروهای  کمیته  مقابل  در  گذشته،  پنج شنبه  روز 
پذیرفته شدن جنرال  امریکا ظاهر شد. در صورت  سنای 
او وظیفه اش را در  انتظار می رود  این پست،  به  نیکلسون 
ماه مارچ آغاز کند. جنرال نیکلسون گفت که او با رییس 
این کمیته موافق است؛ زیرا جان مک کین، رییس کمیته 
و چند تن دیگر از سناتوران امریکایی در روزهای اخیر 
مک کین  آقای  داده اند.  هشدار  طالبان  حمالت  به خاطر 
که  است  این  ما  از  زیادی  تعداد  »دیدگاه  است:  گفته 
است  شدن  خراب  حال  در  افغانستان  در  امنیتی  وضعیت 
نیکلسون در جواب رییس کمیته  بهبود یافتن.« جنرال  نه 

گفت: »من با ارزیابی های شما موافقم.«

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، سخنگوی کمیته عالی 
مذاکرات صلح سوریه که دربرگیرنده مهم ترین گروه های 
اپوزیسیون این کشور به شمار می رود خبر داد که هیاتی 
از سوی مخالفان بشار اسد شنبه شب سی ام جنوری برای 
شرکت در مذاکرات صلح سازمان ملل وارد ژنو می شود. 

اشتراک مخالفان بشار اسد در مذاکرات صلح ژنو
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افغانستان  در  امریکایی  فرماندهان  که  را  اساسی  موضوع 
با آن مواجه اند، تعداد سربازان امریکایی می باشد که بعد 
حال  در  ماند.  خواهند  باقی  افغانستان  در  جاری  سال  از 
به شمول 6۰۰۰  امریکایی  تعداد ۱۰۰۰۰ سرباز  به  حاضر 
عسکر نیروهای بین المللی در افغانستان حضور دارند. در 
پالن فعلی اداره اوباما، تا پایان سال جاری شمار سربازان 
امریکایی به ۵۵۰۰ تن کاهش پیدا خواهد کرد. اما تعداد 
به شکل  امریکایی  نظامی  ارشد  فرماندهان  از  زیادی 
خصوصی گفته اند که امریکا نباید تعداد سربازانش را در 

افغانستان کاهش دهد.
ارزیابی هایش در  به سناتوران گفت که  نیکلسون  جنرال 
افغانستان را در جریان سه ماه آینده  امنیتی  باره وضعیت 
تکمیل خواهد کرد، و سپس توصیه هایش مبنی بر این که 
به چه تعداد از سربازان امریکایی در افغانستان پس از سال 
میان خواهد گذاشت.  در  سناتوران  با  بمانند  باقی  جاری 
او گفت: »فکر می کنم بعدا از ۹۰ روز، چشم انداز خوبی 
براساس  ما  و  کنم  پیدا  افغانستان  در  وضعیت  به  نسبت 

تجربیات گذشته به پیش خواهیم رفت.«
برای  که  تصمیمی  هر  کرد  اضافه  نیکلسون  جنرال 
یا  و  امریکایی  نیروهایی  خروج  روند  آهسته سازی 

به  آغاز  هم  یا  و  افغانستان  در  سربازان  این  نگهداشتن 
همین  در  باید  شود،  گرفته  نیروها  این  مجدد  استقرار 
او گفت  نه در آخر سال.  ماه های نزدیک صورت گیرد 
آخر  در  اگر  حتا  دارند.  الزم  زیادی  زمان  تصامیم  »این 
از  پیش  این مورد  داریم که در  نیاز  ما  سال عملی شود، 
پیش اقدام کرده و نشست های خود را آغاز کنیم.« آقای 
ارزیابی های  و  با شما  من  »بنابراین،  اضافه کرد  نیکلسون 
این نشست ها را زودتر برگزار کنیم  باید  ما  شما موافقم. 

تا مبادا دیر شود.«
تصمیم دولت بارک اوباما در گذشته چنین بود که تعداد 
سربازان امریکایی در افغانستان را الی ماه دسامبر گذشته 
مجدد  ظهور  اما  می داد،  کاهش  سرباز   ۵۵۰۰ تعداد  به 
گروه طالبان و القاعده رییس جمهور اوباما را مجبور کرد 
امریکایی در  نیروهای  از  تعدادی  استقرار  به  دیگر  بار  تا 
حمالت  اخیرا،  طالبان  شورشیان  کند.  موافقت  افغانستان 
گسترده ای را راه اندازی کرده اند، بر عالوه، امریکا هفته 
گذشته اعالم کرد زمان آن فرا رسیده که نه تنها عملیات 
بلکه  راه اندازی کنیم  القاعده  بر ضد شورشیان  را  نظامی 
در  جدیدا  که  گروهی  داعش،  ضد  بر  حمالت  این 
افغانستان پیدا شده نیز راه اندازی گردد. تاکنون نیروهای 
نکرده اند.  آغاز  را  عملیاتی  افغانستان چنین  در  امریکایی 
و  امریکایی  نیروهای  کنونی  فرمانده  کمبل  جان  جنرال 
حمایت قاطع در افغانستان، تخمین زده که در حال حاضر 

به تعداد ۳۰۰۰ شورشی داعش در افغانستان وجود دارد.
از  پنج شنبه  روز  که  سوالی  به  پاسخ  در  نیکلسون  جنرال 
طرف سناتوران مطرح گردید، مبنی بر این که آیا امریکا 
داخل  در  را  هوایی  عملیات های  قدرت  کافی  اندازه  به 
افغانستان دارد که انجام دهد؛ حال آن که عملیات هوایی 
دیگر  سوی  از  است،  شده  اجرا  گذشته  سال  چندین  در 
عملیات های مشابه هوایی همین اکنون در عراق و سوریه 
جریان دارد. جنرال نیکلسون گفت تا زمانی که به وظیفه 
صحبت  موضوع  این  درباره  نشده،  گماشته  خود  جدید 
نخواهد کرد. اما گفت، او فکر می کند که »خالیگاه« باید 
مشخص شود، و او در صورت پذیرفته شدن در این پست 

آماده اقدام خواهد بود.
خاطر نشان  اخیر  هفته های  در  امریکا،  دفاع  وزیر  کارتر، 
درازمدت  تعهدات  باره  در  باید  امریکا  که  است  ساخته 
آقای  کند.  فکر  بعدی  سال های  برای  حتا  افغانستان  در 
آنجا  در  »ما  گفت:  پنتاگون  در  خبری  جلسه  در  کارتر 
به  پاسخ  در  کارتر  آقای  ماند.«  خواهیم  درازمدت  برای 
دهه  برای چندین  امریکایی  نیروهای  آیا  پرسش که  این 
در افغانستان باقی خواهند ماند، گفت: »درباره حضور این 

نیروها برای چندین دهه چیزی نمی داند.«

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

نوت: این طنز با لهجه ایرانی نوشته شده. 
ظریف: الو کیری جون ! کیری صدای منو 

می شنوی ؟ 
کری: اوه مای گاد، ظریف نمی شه غلظت 

نام مرا کم کنی... آبرویم رفت. 
ظریف: باشه باشه فهمیدم. حاال نام فامیلی 
فامیلی  اسم  همچین  رفتی  که  بود  کم 

تخمی انتخاب کردی. 
به  ورنه  است  تخمی  شما  زبان  به  کری: 
زبان ما خیلی هم قشنگ است. ما کی به 
اسم های عجیب غریب شما خنده کردیم. 
دیگه  فاکر  آیت اهلل  که  گفتیم  روز  کدام 

چی صیغه ای است. 
ظریف: حاال دنبال این مسایل نگرد. این ها 
به دلیل تفاوت فرهنگی ایجاد می شود. اینو 
بگو که این کاکا سیاه تون چرا دوباره ما 

را تحریم کرد. 
فرهنگی همان  تفاوت  از  منظورت  کری: 
انجام  دیپلومات تان  برازیل  در  که  است 
داد. ای نژاد پرست کاکا سیاه یک ترکیب 
نژاد پرستانه است. البته از شما بعید نیست. 
چند  که  بود  دلت  تحریم ها  مورد  در  اما 
روان  برای تان  هم  شده  غنی  یورانیوم  تن 

می کردیم. 
ظریف: داداش کیری... ببخشید کری ما که 
هر چی شما گفتید انجام دادیم. غنی سازی 
را متوقف کردیم. سانتریفیوژ های خود را 
قبال  انداختیم . دهن نصفش را که  از کار 
ویروس استاکس نت تون سرویس کرده 

بود؛ دیگه چی می خواهید. 
په  په  ما  می کنید  خیال  هاهاهاها  کری: 
انجام  زیر  از  را  کار تان  نصف  هستیم. 

می دهید. 
ظریف: جاااااان با من شوخی هم داشتی. 
نکنه کار های زیر ما را هم شما با ماهواره ها 

تون می بینید. 
کری: هر کار زیر تان را نی همان کار هایی 
که در زیر زمین انجام می دهید ما می بینیم. 
ظریف: تورو جان عمه ات این را به کسی 
نگو من فقط یک بار در زیر زمین آن کار 

را انجام دادم. 
کری: ای ظریف همین است که شما هیچ 
فکر تان  تمام  نمی کنید.  پیشرفت  وقت 
می گذرد.  زمینی  زیر  چیز  های  پیرامون 
سالح های  تونل های  همان  من  منظور 
بالستیک تان بود که ساخته اید و کشور تان 

را مثل سوراخ زنبور غار غار کردید. 
همش  اونا  دارم  بچه هام  جون  به  ظریف: 
عربستان  فقط  ما  نبود.  واقعی  بود.  ماکت 
نداریم  سوراخ  یک  ما  می ترساندیم.  را 
که از گیر مادر اوالدا قایم شویم اونوقت 
بالستیک  موشک  تونل  این قدر  میگی  تو 
ببخشید  سیاه،  کاکا  به  من  جون  داریم. 
ما  واسه  تحریم  اینقد  بگو  جان  اوباما  به 

ندوزه. دیگه رهبر هم پوالش ته کشیده. 
کری: چون آدم صادقی هستی به حرفت 
کرده  کار  چی  ببینم  باش  می کنم.  باور 

می تانم. فعال خدافظ 
ظریف: شب خوش راستی از او مساله زیر 
میس  بای،  نگی.  کسی  به  ما  خود  زمینی 

یو جیگر.

لزوم احتیاط در روند
 خروج سربازان امریکایی از افغانستان

چرا دوباره تحریم 
می کنید؟ 

 منبع: وال استریت ژورنال- واشنگتن

 نویسنده: گوردون لوبولد

 برگردان: ضیا صادق
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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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