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روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2324   سه شنبه 4 حوت 1394   قيمت 20 افغاني

Co-soft # 83223064

Tender Notification Call for Expression of Interest:
The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical Cooperation measures on behalf of the 
Government of the Federal Republic of Germany.
GIZ Afghanistan wants to tender the Driver Training in public bidding process. Therefore the HR-Development Unit in Kabul would like to invites 
experienced and financial solvent local companies for the support to HR-Development Unit on (Driver Training in soft skin vehicles and armored 
vehicles) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.
Objective:
All GC drivers need to be aware of regulations and have an advanced understanding of save driving and the related technical skills on soft skin and 
armoured vehicles.
Expected Outcome:
1. Improved security and safety of movements by cars for all GC staff.
2. To minimize risks and ensure safe and secure transportation for all GC personnel.
3. Increase the duration of material through improved maintenance.
Qualifications required:
This assignment requires committed and qualified local companies with insight knowledge of international best practices and experiences in the 
field of Driver Training; the contractor is expected to provide the following services:
 Basic Driver Training: 2 batches each batch 4 days.
 Advanced Driver Training: 4 batches each batch 3 days.
 Refresher Driver Training: 6 batches each batch 3 days.
 The courses are to be conducted by at least two experts with at least two years’ experience in conducting basic and advanced Driver Trainings.
 The training is to be held in local language (Pashto/Dari).
Note: To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the reference number (83223064) to 
tenders-afg@giz.de latest until 29.02.2016.
After the deadline GIZ – Office Kabul will review the interest letters and then invite the bidders for receiving their offers. The maximum time for 
collecting the offers will be no more than a week.
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Technical Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of 
Germany.  
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HR-Development Unit in Kabul would like to invites experienced and financial solvent local 
companies for the support to HR-Development Unit on (Driver Training in soft skin vehicles and 
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driving and the related technical skills on soft skin and armoured vehicles. 

Expected Outcome: 

1. Improved security and safety of movements by cars for all GC staff. 
2. To minimize risks and ensure safe and secure transportation for all GC personnel.  
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experience in conducting basic and advanced Driver Trainings. 
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گسترده پول و  حیف ومیل 
خویشاوندساالری در یک اداره دولتی غور

فصل تغییر روابط روسیه و امریکا
در افغانستان

»از میان دیوهای مست باید بگذریم«
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وابستگان قربانیان غور:

مولوی عبدالرحمان 
علنی مجازات شود

توهم
خطا ناپذیری

»استقرار«  دوران  برای  برنامه ای  هیچ  تنظیم ها 
که  نداشتند. تمام برنامه ها و دستورالعمل هایی 
کردند، معطوف به دوران  تنظیم ها از آن پیروی 
»تاسیس« بود. آنان همیشه فضیلت »قتال« را 
درجات  از  می کردند.  گوش زد  پیروان شان  به 
»شهید« می گفتند و خواستار »حکومت شرعی« 
جان بازی  و  »قتال«  که  است  روشن  بودند. 
مربوط به دوران »تاسیس« است. از »حکومت 
شرعی« هم تعریف واحدی در میان تنظیم ها و 
رهبران آنان وجود نداشت. آنان همین قدر به 
که نظام طرفدار شوروی  پیروان شان می گفتند 
به  آنان  مبارزه  و  است  کمونیستی«  »حکومت 
صورت  شرعی«  »حکومت  تاسیس  هدف 

می گیرد. 
که سران تنظیم ها ناتوان تر  اما در عمل دیده شد 
کنند.  تاسیس  دولت  بتوانند  که  بودند  آن  از 
سران تنظیم ها حتا نتوانستند منازعه قدرت را 

کنند. در درون خود حل 

صفحه 4
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زنگ اول


امروز چهارمین دور نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، 
امریکا و چین برگزار می شود و بر مبنای اعالمیه وزارت 
خارجه، قرار است در این نشست تاریخ شروع مذاکره با 
طالبان مشخص شود. پیش از این اعالم شده بود که »نقشه 
راه صلح« ترتیب شده است و براساس آن پاکستان مکلف 
بیاورد.  مذاکره  میز  روی  را  طالبان  نمایند گان  که  است 
پاکستان هم به صورت علنی و رسمی  می گوید که از نفوذ 
خود بر طالبان استفاده می کند و نمایند گان آنان را روی 

میز مذاکره می آورد. 
واقعا  آیا  دارد.  وجود  جدی  ابهام های  مورد  این  در  اما 
مذاکره  می آورد  میز  روی  را  طالبان  نمایند گان  پاکستان 
کجا  از  اندازد؟  راه  به  فریب کارانه  بازی  دارد  نظر  در  یا 
میز  روی  را  طالبان  نماینده  واقعی  پاکستان  که  معلوم 
یا  فردا  که  دارد  وجود  تضمینی  چه  بیاورد؟  مذاکره 
پس فردا پاکستان چند عمامه به سر را به نام نماینده طالبان به 
میز مذاکره بیاورد، ولی در همان روز دفتر قطر صالحیت 

مذاکره کننده ها را انکار کند؟
مشعر  می رسد،  نشر  به  طالبان  نشانی  از  که  اعالمیه هایی 
منحصربه فرد  نماینده  را  قطر  دفتر  گروه  این  که  است 
از  دیگری  شخص  دفتر،  این  غیراعضای  و  می داند  خود 
آنان نمایندگی نمی کند. در مذاکراتی که در حاشیه شهر 
قطر  دفتر  نمایند گان  شد،  برگزار  »مری«  در  اسالم آباد 

حضور نداشتند. 
در نشست چهارجانبه باید پاکستان تضمین بدهد که بازی 
باید  افغانستان  دولت  انداخت.  نخواهد  راه  فریب کارانه 
بگنجاند.  نشست  این  اعالمیه  پایانی  در  را  چیزی  چنین 
از  یا  بیاورد که  باید کسانی را روی میز مذاکره  پاکستان 
اعضای دفتر قطر باشند، یا دفتر قطر صالحیت آنان را تایید 
کند. کشورهای چین و امریکا هم باید تضمین بدهند که 
پاکستان  اگر  کرد.  نخواهد  فریب کاری  بار  این  پاکستان 
مذاکره  میز  روی  را  طالبان  که  نمی تواند  یا  نمی خواهد 

بیاورد، باید رسما این را اعالم کند. 
تعریفی که ما از صلح داریم، تعریفی است که تمام قشر 
می کند.  آن حمایت  از  افغانستان  و شهری  مکتب خوانده 
در بیانبه های سیاستمداران مشهور نیز نکاتی از این تعریف 
آمده است. ما به این باور هستیم که صلح به معنای حذف 
عنصر خشونت از سیاست است. هر گروهی که افغانستان 
را کشور خود می داند، باید تمام جنگ افزارهای خود را 
تسلیم سازمان ملل متحد کند، تشکیالت نظامی  را منحل 
کرده و با ایجاد حزب وارد فاز فعالیت های سیاسی شود. 
نباید  جغرافیایی  تقسیم  نوع  هیچ  باید  آشتی  روند  در 

صورت بگیرد. 
در  برنامه صلح،  براساس یک  از کشور  بخش هایی  نباید 
باقی  دولت  کنترول  از  خارج  مسلح  گروه  یک  اختیار 
معامله  اساسی  قانون  در  مندرج  ارزش های  با  نباید  بماند. 
هم  جهانی  جامعه  با  افغانستان  روابط  بگیرد.  صورت 
دست آورد کالن دهه  گذشته است. این روابط باید حفظ 
شود. در صورتی که جنگ در کشور نباشد و تمام گروه ها 
به قواعد بازی دموکراتیک تن بدهند، روشن است که به 
بلکه  نیست  نیازی  افغانستان  در  نظامی  بین المللی  حضور 
بود،  خواهد  نیاز  آنان  فنی  و  مالی  بیشتر  کمک های  به 
افغانستان  و  دارد  دوام  کشور  در  جنگ  که  زمانی  تا  اما 
مورد تهدید گروه های تروریستی است، به حضور نظامی 
توافق  و  کامل  صلح  برقراری  تا  داریم.  نیاز   بین المللی 
مشروعیت  معیارهای  روی  نیروها  و  جریان ها  مجموع 

سیاسی، به حمایت نظامی  بین المللی نیاز داریم. 
الزم است که حکومت هر نوع تالشی را که برای صلح 
سیاسی  نیروهای  تمام  با  مشوره  در  می دهد،  سازمان 
باشد. افغانستان باید در مورد صلح صدای واحدی داشته 
نوع  هر  از شروع  پیش  باید  ملی  باشد. حکومت وحدت 
مذاکره ای اجماع به وجود بیاورد. وجود اجماع سیاسی به 

افغانستان قوت می بخشد.

لزوم وجود اجماع سیاسی
 در مورد صلح
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جنرال مراد:

 نیروهای امنیتی از نوزاد و موسی قلعه با منظوری وزارت دفاع خارج شده اند

سیاف: صلح باعث تقسیم افغانستان نشود

نگرانی جدی تیفا از وقت کشی حکومت در اصالح نظام انتخاباتی

کمپاین آگاهی عامه درمورد 
خدمات پولی از طریق موبایل

یک تن از چنگ ربایندگان 
در میدان وردگ آزاد شد

مرادعلی  جنرال  کابل:  8صبح، 
وزارت  درستیز  لوی  معاون  مراد 
امنیتی  نیروهای  که  می گوید  دفاع، 
 215 قوماندانی  پیشنهاد  با  کشور 
اردوی ملی و منظوری وزارت دفاع 
موسی قلعه  و  نوزاد  ولسوالی های  از 

والیت هلمند خارج شده اند.
سوم  دوشنبه،  روز  که  مراد  آقای 
خبری  کنفرانس  یک  در  حوت، 
خروج  که  افزود  می کرد،  صحبت 
در  مشکالت  بدلیل  نیروها  این 
گرفته  صورت  تدارکات شان 
وزارت  درستیز  لوی  معاون  است. 
بود  تصمیمی  »این  گفت:   دفاع 
براساس  ما   215 قوماندانی  که 
از  وضعیت  از  که  ارزیابی ای 
انجام  خود  زمستانی  عملیات های 
عملیات های  بر  که  مروری  و  داده  
این  گرفت.  بود،  کرده  زمستانی 
برخی  تصمیم گرفت که  قوماندانی 
اکماالت  لحاظ  از  که  را  ساحاتی 
شان مشکل داشتند و قوت های شان 
مصروف  بسیار  زمستان  فصل  در 

عبدرب الرسول  کابل:  8صبح، 
جهادی،  ارشد  رهبران  از  سیاف 
نباید  صلح  تالش های  که  می گوید 
تقویت  و  افغانستان  تقسیم  به  منجر 

گروه های تروریستی شود.
در  گذشته  روز  که  سیاف  آقای 
مراسم گرامی داشت از سوم حوت، 
قیام مردم کابل علیه نیروهای اتحاد 
کابل  در  سابق  شوروی  جماهیر 
سخن می گفت، افزود که با پیش برد 
مردم  عزت  نباید  صلح  تالش های 
تاکید  وی  شود.  زیرپا  افغانستان 
برای  تالش ها  هرگونه  از  »ما  کرد: 
صلح حمایت می کنیم و هرکسی که 
او  از  می کند  تالش  صلح  برای 
که  شرطی  به  اما  می کنیم.  استقبال 
شود،   جنگ  شدن  متوقف  به  منجر 
و  جنگ  بین  در  را  ما  شرطی که  به 
طرف  یک  از  که  ندهد  قرار  صلح 
طرف  از  و  بدهیم  امتیاز  مخالف  به 
شدتش  همان  به  هم  جنگ  دیگر 
صلحی که  همان  باشد.  داشته  دوام 
آن  بنام  ما  ملک  نخواسته  خدای 
ما  سیاسی  جغرافیای  نشود؛  تقسیم 

انتخابات  بنیاد  کابل:  8صبح، 
را  حکومت  تیفا،  افغانستان،  شفاف 
نظام  اصالح  در  وقت کشی  به  متهم 
این  از  انتخاباتی کرده می گوید که 

مساله شدیدا نگران است.
در  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهاد  این 
حکومت  که  می گوید  اعالمیه ای 

8 صبح، کابل: بانک مرکزی افغانستان به کمک 
بخش  و  امریکا  متحده  ایاالت  انکشافی  اداره 
خصوصی کمپاین دو روزه آگاهی عامه در مورد 
راه  کابل  در  را  موبایل  طریق  از  پولی  خدمات 

اندازی کرد.
خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی سوم حوت در 
مراسم این کمپاین در کابل گفت خدمات پولی از 
طریق موبایل در کاهش فساد می تواند مفید واقع 

گردد.
بانک مرکزی می گوید 8 ماه پیش سیستم خدمات 
به  اما  است  کرده  ایجاد  را  موبایل  طریق  از  پولی 
این  آن  از  استفاده  مورد  در  آگاهی  عدم  دلیل 

سیستم ناکام مانده است.
بانک مرکزی هم چنان می گوید افزایش دسترسی 
به خدمات پولی از طریق موبایل، ترویج فرهنگ 
مالیات  تادیات  روند  افزایش  نقدی،  غیر  اقتصاد 
راه  اهداف  از  فساد  کاهش  و  شفافیت  افزایش  و 

اندازی این سیستم در کشوراست. 
به  جمهور  رییس  دستور  اساس  بر  کمپاین  این 
وزارت خانه ها و ادارات مربوطه برای استفاده از 
سیستم پرداخت الکترونیکی راه اندازی شده است.

بانک  اول  معاون  وال  هده  افضل  حال  همین  در 
های  موبایل  از  استفاده  میزان  گفت:»  مرکزی 
بوده  گسترده  صورت  به  قبل  از  کشور  در  همراه 
و ما مطمین هستیم از طریق این کمپاین،شهروندان 
به دست خواهند  این مورد  بیشتری را در  آگاهی 

آورد.«
در  سیستم  این  از  استفاده  که  کرد  تاکید  وی 
معامالت روزمره مصوون تر وساده تر خواهد بود.

تمرکز  گوید  می  مرکزی  بانک  حال  همین  در 
های  روش  که  است  این  روی  کمپاین  این  در 
قابل مالحظه سبب تسریع  الکترونیکی به صورت 
دریافت معاشات کارمندان بوده و زمان مورد نیاز 

برای پرداخت بل برق را کاهش می دهد.
این کمپاین، یک صد و هشت میلیون دالرهزینه را 
در برداشته و از سوی اداره انکشافی ایاالت متحده 

امریکا پرداخت می شود.
بر اساس آماری که بانک مرکزی ارایه کرده است 
سیستم   این  در  مشتری  هزار   225 حاضر  حال  در 
بیشتر  های  ایجاد سهولت  برای  و  هستند  مشترک 
برای هر صد نفر دو مرکز خدمات پولی از طریق 

موبایل به وجود خواهد آمد.
و  مخابرات  وزارت  که  است  حالی  در  این 
تکنولوژی معلوماتی نیز از کمپاین آگاهی استفاده  
استقبال  موبایل  طریق  از  پولی  خدمات  سیستم  از 

کرده است.  

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی در مربوطات 
ولسوالی سید آباد والیت میدان وردگ، یک تن 

را از چنگ آدم ربایان آزاد کرده اند.
خبر  این  اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
اصلی  باشندگان  از  تن  یک  احمداهلل  می گوید 
افراد مسلح  قریه شیخی ولسوالی سید آباد توسط 
بدل  در  مسلح  افراد  این  و  شده  ربوده  ناشناس 
در  دالر  میلیون  یک  مبلغ  فامیلش  از  وی  آزادی  

خواست کرده بودند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید که ربایندگان 
سنداور  کوه  مغاره های  از  یکی  در  را  احمداهلل 

ولسوالی سید آباد نگهداری می کردند.

احوال  شان  فامیل های  از  و  بودند 
تجدید  نتوانستند  و  نتوانستند  گرفته 
به  نیروها  این  همچنین  و  بکنند  قوا 
تعلیم و تربیه بهتر ضرورت داشتند، 
پیشنهاد کردند  ما  به  به همین لحاظ 
تایید  و  دفاع  وزارت  منظوری 
از  بعضی  که  گرفتند  را  ستردرستیز 
پوسته ها جمع شوند تا این قوت های 
فرصت  بعدی  عملیات های  برای  ما 

پیدا بکنند.«
آخندزاده  عبدالحی  همین حال،  در 
هلمند،  والیت  نمایندگان  از 
می گوید که در مرکز ولسوالی های 

در آن متعدد نشود و بنام های شمال، 
جنوب یا شرق و غرب یاد شود.«

همچنین  سیاف  عبدرب الرسول 
ثبات  و  حراست  شورای  که  افزود 
به  را  رهبری اش  وی  که  افغانستان 
تالش های  دقت«  »به  دارد،  عهده 
هشدار  او  دارد.  نظر  تحت  را  صلح 
داد هرگاه تالش های صلح منجر به 
جنگ  دامنه  شود،  افغانستان  تقسیم 
تاکید  او  شد.  خواهد  گسترده تر 
در  باید  افغانستان  دولت  که  کرد 
دفاع از حاکمیت ملی و تعرض های 
آقای  کند.  استفاده  مردم  از  بیگانه 

وعده های  دادن  باوجود  افغانستان 
تحقق  برای  عملی  اقدام  پیاپی، 
در  و  نکرده  انتخاباتی  اصالحات 
کرده  اختیار  سکوت  رابطه  این 
است. تیفا می افزاید: »با درنظرداشت 
این که اصالحات انتخاباتی در زمان 
مبدل  انکارناپذیر  اصل  به  حاضر 

هرنوع  برگزاری  و  است  گردیده 
انتخاباتی  بدون اصالحات  انتخابات 
مردم  و  نوپا  دموکراسی  به  جفا 
حکومت  از  تیفا  است،  افغانستان 
سکوت  که  می خواهد  افغانستان 
موضع اش  و  شکستانده  را  خویش 
انتخاباتی  اصالحات  به  رابطه  در  را 
برای مردم و نهادهای دست اندرکار 

روشن سازد.«
تیفا تاکید کرده که قرار بود رییس 
ادامه  برای  جدیدی  فرمان  جمهور 
اما  کند،  صادر  گزینش  کمیته  کار 
برخورد  سهل انگارانه  مساله  این  با 

می کند.
 کمیته گزینش که مسوولیت معرفی 
جدید  اعضای  صالحیت  بررسی  و 
دارد،  را  انتخاباتی  کمیسیون های 
رییس  تقنینی  فرمان های  رد  از  پس 
نمایندگان،  مجلس  توسط  جمهور 

کارش متوقف شد.

خروج  از  پیش  موسی قلعه  و  نوزاد 
کنترول  دولت  نیز  امنیتی  نیروهای 
که  گفت  آخندزاده  اقای  نداشت. 
دور  مناطقی  در  امنیتی  پوسته های 
از مرکز ولسوالی قرار داشته و هیچ 
این  امنیتی  اوضاع  بر  موثریتی  گونه 

دو ولسوالی نداشتند.
ناامن ترین  جمله  از  هلمند  والیت 
به شمار می رود.  والیت های کشور 
این  ولسوالی های  از  برخی  در 
والیت جنگجویان گروه تروریستی 

طالبان تسلط کامل دارند.

این که  پهلوی  »در  گفت:  سیاف 
را  مجاهدین  برای حکومت صدای 
حفظ  و  خدا  بخاطر  که  می رسانیم 
این سرزمین و ملک  عزت، آبروی 
از ملت در چوکات نظام و دفاع از 
ملک کار بگیرد. و در مساله مذاکره 
هم محتاط باشد تا جغرافیای سیاسی 

واحد این ملک نگهداری شود.«
همچنین  سیاف  عبدرب الرسول 
به  تروریستی  گروه های  به  خطاب 
ویژه طالبان گفت که جنگ جاری 
بخاطر اسالم نیست بلکه برای تباهی 

افغانستان است.
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با  تقابل  در  واشنگتن  جهان،  در  درگیری ها  تمام  در 
امنیتی  وضعیت  شدن  بدتر  است.  داشته  قرار  مسکو 
در افغانستان، منافع دولت اوباما و نگرانی های روسیه 
را در تقابل قرار داده است. اختالف بر سر جنگ در 
اوکراین و سوریه، این دولت ها را از همکاری در مبارزه 
تدارکاتی  خطوط  امنیت  تامین  و  مخدر  مواد  ضد  بر 
اولیه  موفقیت  از  پس  اما  نکرد.  متوقف  نظامی  ناتو 
روسیه  که  می رسد  به نظر  چنین  حاال  جبهه،  این  در 
مسیر خود را از هر دو، امریکا و دولت افغانستان، جدا 

می سازد.
روسیه  که  جایی  سرد،  جنگ  قدیمی   میدان  در  آنهم 
که از سوی امریکا  قریب به یک دهه بر ضد نیروهایی 
حمایت می شد جنگید. حاال مسکو استراتژی جدیدی 
کابلوف،  ضمیر  سرد.  برخورد  گرفته :  پیش  در  را 
افغانستان،  امور  در  پوتین  رییس جمهور  ویژه  فرستاده 
در  »ما  گفت:  اخیرا  روسیه  حکومتی  رسانه های  به 
پیش  را  این  و  نمی کنیم  شرکت  سود  بدون  برنامه های 
روسیه  هم چنان  گفته ایم.«  امریکایی ها  به  نیز  این  از 
که میان طالبان و دولت  گفتگویی  که در هیچ گونه  گفته 
و  کستان  پا امریکا،  دولت های  حمایت  به  افغانستان 

کرد. چین برگزار شود، شرکت نخواهد 
گفت: »صادقانه بگویم در حال حاضر  کابلوف  آقای 
که توسط واشنگتن  ک در تمام برنامه هایی  از اشترا ما 
تمایلی  »هیچ  افزود:  او  شده ایم.«  خسته  شود،  برگزار 
راه  اندازی  امریکایی ها  سوی  از  که  آنچه  در  نداریم 
کنیم، زیرا، آن ها تمایالت شخصی خود  می شود شرکت 
را در نظر می گیرند و برای ما نقش اضافی را می دهند.« 
کارها، تصمیم  دولت رییس جمهور پوتین، به جای این 
گرفته براساس خواسته های خود و آنچه را با آن مواجه 
که از هرج ومرج  می باشد، مثل تهدیدات امنیتی فوری 
که در  شورشیان در افغانستان احساس می شود، جایی 
آن بجز طالبان حاال شورشیان داعش نیز حضور دارند، 

بپردازد.
بزرگ ترین  روسیه  حاال  موارد،  این  نظر داشت  در  با 
با  افغانستان  مرز  امتداد  در  خود  نظامی  پایگاه 
سربازان  دیگر  سوی  از  می کند.  تقویت  را  تاجیکستان 
سربازان  با  را  نظامی  مرتب  مشترک  تمرینات  روسی 
روسیه  دیگر  سوی  از  کرده اند.  راه اندازی  تاجیک 
تجهیز  و  آموزش  برای  را  دالر  میلیارد   1.2 شده  متعهد 
آسیای  در  جدید  پایگاه  ایجاد  و  تاجیک  سربازان 
از  کند.  راه اندازی  افغانستان  همسایگی  در  مرکزی 
که روسیه  کرده  کابلوف، اخیرا فاش  سوی دیگر آقای 
برقرار  با طالبان  ارتباطی  به صورت مستقیم چینل های 
کار تبادل معلومات در باره  از این  کرده است. هدف 
که توسط داعش حمایت  ملیشه ها در شمال افغانستان 

افغانستان جابه جا شده اند.
کروپنوف، یکی از مشاورین رییس مبارزه بر ضد  یوری 
مواد  قاچاق  ضد  بر  مبارزه  گفت،  روسیه  مخدر  مواد 
که بخشی از منابع مالی شورشیان در  مخدر، حلقه ای 
افغانستان را تمویل می کند، یکی از نکات مشترک مورد 
که  تمایل روسیه و امریکایی ها بود. اما این روند زمانی 
وزارت مالیه امریکا در سال 2014 تحریم هایی را بر آقای 
کرد، خاتمه  ایوانف یکی از نزدیکان آقای پوتین وضع 
گفتگویی  گفت: »امریکا با ما  کروپنوف  یافت. آقای 
خود  منافع  حفظ  و  کمیت  حا فکر  به  تنها  و  نداشته، 
دیگر  کس  هر  و  روسیه  دیدگاه های  به  نسبت  و  بوده 
بی عالقه است.« او افزود: »دولت اوباما امیدواری های 
کرد؛ تمام درهای همکاری بسته شده  همکاری را دفن 

است.«
به عنوان  افغانستان،  در  خارجی  شورشیان  میان  اتحاد 
هراس  آن  از  روسیه  که  نمی شود  محسوب  تهدیدی 
والیت  در  می گویند  طالبان  فرماند هان  چنان که  دارد. 
تن   500 به  خارجی  جنگجویان  شمار  بدخشان، 
ملیشه ها  این  گروه  بزرگ ترین  می شود.  زده  تخمین 
ازبکستان  اسالمی   تحریک  توسط  که  تاجیک ها اند 
گروه های چچینی و اویغور در آنجا  حمایت می شوند. 
مرکزی  آسیای  از  شورشیان  دارند.  کم رنگی  حضور 
فرماندهان  بوده اند.  درد سر  طالبان  مهمانان  برای 
محلی می گویند، زیرا آن ها از روش های خشن استفاده 
می کنند. در راس همه آن ها، طالبان محلی خشمگین 
گروه داعش  که بعضی از مهمانان شان اخیرا به  شده اند 
که طالبان آن ها را به عنوان  گروهی  کرده اند؛  تمایل پیدا 

مزاحم در قلمرو خود می ببینند.
بدخشان  در  طالبان  نام نهاد  والی  امان الدین  مولوی 
را  آن ها  ما  که  داشت  اصرار  کویته  »شورای  می گوید: 
نیاز  ما  همکاری  به  آن ها  می کنیم.  تهدید  آسانی  به 
افزود:  او  دارند.«  زیادی  کاستی های  آن ها  اما  دارند، 
که زنان شان در حوالی  »آن ها جهاد می کنند، در حالی 
رعایت  را  حجاب  این که  بدون  می کنند  گشت و گذار 
کنند.« موجودیت شکاف های داخلی مقام های روسی 
تماس  طالبان  با  مستقیم  به صورت  که  کرده  تشویق  را 
و  روسیه  که  بزنند  ضربه  گروه هایی  به  و  کنند،  ایجاد 

میزبانان افغانی خود را تهدید می کنند.
کارنگی مسکو، در  الیسکی ملشینکوف، محقق در مرکز 
از سوی  که  ما  گفت: »موضع رسمی   تلیفونی  مصاحبه 
زیاد  روسیه  که  است  این  شده  بیان  خارجه  وزارت 
برای  چیزی  امریکا،  با  همکاری  از  و  می کند  ریسک 
در  نمی توانیم  »ما  گفت:  او  ندارد.«  آوردن  به دست 
کنیم؛ چرا در جنگی  جورجیا، اوکراین و روسیه موافقت 

کنیم؟« که ما نمی توانیم موافقت  مصروف شویم 

احتمالی  حمله  از  اخیر  روز های  در  رسانه ها  برخی 
این  داده اند.  خبر  افغانستان  مرکزی  مناطق  به  داعش 
داشته  اجتماعی  رسانه های  در  زیادی  بازتاب  گزارش 
که  می رسد  به نظر  داشت.  همراه  به  نیز  نگرانی  نوعی  و 
کشور در پی  حلقات و جریان های مشخص سیاسی در 

بزرگ نمایی از داعش اند. 
که داعش تالش دارد تا جغرافیا و  در این شک نیست 
گام  قلمرو بیشتری در اختیار داشته باشد. اما داعش در 
از سوی دیگر  از این قابلیت برخور دار نیست و  نخست 
اولویت داعش مناطق مرکزی نخواهد بود. داعش برای 
داشتن یک عقبه قوی نیاز دارد تا حضور قوی خود را در 

کند.  کستان حفظ  سر حد با پا
ننگر هار  ولسوالی های  ماهرانه  به صورت  نیروهای داعش 
کرده اند. در  را به عنوان پایگاه اصلی برای خود انتخاب 
دسترسی  مطمین  جبهه  پشت  به  یک سو  از  مناطق  این 
داشته و از طرف دیگر زمینه برای سرباز گیری بیشتر فراهم 
است. بخشی از نیروهای داعش در ننگرهار، طالبانی اند 
گزینه مهم برای  که قبال در این مناطق حضور داشته اند. 

کشور است.  داعش رسیدن به والیت های شمالی 
کشورهای آسیای  داعش به منظور رسیدن به نوار مرز های 
را  تا در والیت های شمال حضور خود  میانه تالش دارد 
کند. از همین جهت نگرانی های بزرگ و جدی  تثبیت 
کشورهای آسیای میانه به شمول روسیه به وجود آمده  در 
است. افزایش ناامنی در والیت های شمال سبب شده تا 
کشورهای روسیه و تاجیکستان وضعیت در افغانستان را 
که نگرانی از  کنند. به نظر می رسد  به دقت بیشتر دنبال 
افزایش داعش در مرز های تاجیکستان سبب شده تا راه 

گفتگو میان روسیه و طالبان باز شود. برای 

دیده  با  افغانستان  در  داعش  حضور  به  نسبت  روسیه 
شده  به گونه ای  وضعیت  می کند.  نگاه  تردید  و  شک 
از قطع همکاری های روسیه  تازه ترین مورد  که در  است 
این  به  شد.  گفته  سخن  افغانستان  مسایل  در  امریکا  و 
به  میانه  آسیای  کشورهای  مرز های  به  رسیدن  ترتیب 
برای  که می تواند  مراتب مهم می باشد. نقطه مهم دیگر 
که از منابع  داعش مهم و حیاتی باشد، والیت هایی است 

خوب طبیعی و معادن برخور داراند. 
در  جنگ  برای  فعال  تروریستی  گروه های  سیاست 
گروه ها در تالش اند به  کرده است. این  افغانستان تغییر 
منابع طبیعی و معادن دست یافته و از آن راه مخارج خود 
هدف  سه  این  برای  داعش  همه  این  با  کنند.  تامین  را 
و  ننگرهار  در  این همه داعش  با  در تالش است.  بزرگ 
متحمل  را  سنگینی  ضربه های  دیگر  والیت های  برخی 
بین المللی شان  همکاران  و  دولتی  نیروهای  است.  شده  
خبر هایی  نشر  دارند.  قوی  اراده  داعش  سرکوب  برای 
اهداف  با  می تواند  بیشتر  داعش  بزرگ  نمایی  مورد  در 

کشورهای خاص باشد.  سیاسی از سوی 
کشور در باره داعش چیز دیگری  واقعیت های عینی در 
باز به مسایل نگاه  را نشان می دهد. بهتر است با چشم 
هم  آن  خطر  از  هم چنان  و  نشده  شایعه ها  شکار  و  کرده 

غفلت نشود.

می گردد ذکر شده است. 
میان  توازن  خوردن  برهم  از  افغانستان  مقام های 
دارند  افغانستان  در  که  منافعی  با  جهانی  قدرت های 
و  دولت ها  با  مستقیم  رابطه  برقراری  زیرا  نگران اند، 
خواهد  کابل  دولت  تضعیف  سبب  طالب  شورشیان 
شد. از سوی دیگر این مقام ها نگران حرکت های اخیر 
کنترول  که باعث تحریک نیروهای خارج از  روسیه اند 
کابل شده است. برعالوه، نبود استراتژی روشن  دولت 
نیز  را  امریکا  با  پوتین  روابط  و تنش در  امریکا  از سوی 

می توان نام برد.
گرفته  که نخواست نامی  از او  یک مقام بلند پایه افغان 
تا  داریم  تالش  ما  دوجانبه،  »به صورت  گفت:  شود، 
بسازیم،  قانع  موضوعات  از  بعضی  مورد  در  را  روس ها 
امریکا  بزرگ  بازی  از  بخشی  به عنوان  را  ما  آن ها  زیرا 
نیروهای  حضور  از  سال   14 از  پس  می کنند.«  نگاه 
کرملین  اخیر  حرکت های  امریکا،  رهبری  به  ایتالف 

بیش از هر زمان دیگر برجسته به نظر می رسد. 
سرباز   140000 به  نزدیک  حضور  از  مسکو  چنان که  حتا 
و  بود  کرده  دریافت  هشدار  خلوتش  حیاط  در  غربی 
آقای  دولت  می خواند،  کام  نا را  آن ها  ماموریت  اغلبا 
رهبری  به  ایتالف  نیروهای  که  نمی آمد  بدش  پوتین 
امریکا با تهدیدات القاعده و طالبان و نیز مواد مخدری 
قاچاق  روسیه  طرف  به  و  شده  تولید  افغانستان  در  که 
که  از یک سال  بیش  در مدت  مواجه شود.  می شود، 
از پایان عملیات نظامی  ناتو در افغانستان سپری شده 
است، جنگ در افغانستان به ویژه در شمال افغانستان 
که  کشور آسیای مرکزی  در امتداد مرز 1250 مایلی با سه 
کوچک به آن ها می بیند  روسیه به عنوان مستعمره های 
کرده است. چنان که طالبان در  کسب  شدت بیشتری 

کردند. کندز را تصرف  گذشته شهر  خزان سال 
یک جنرال ارشد امریکا در افغانستان بیانیه متناقضی را 
کمبل  کرد. اخیرا، جنرال  گروه های شورشی ارایه  در باره 
فرمانده عمومی  نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان در 
گفته است: »براساس تصمیم  کمیته نیروهای مسلح سنا 
امریکا، ما با طالبان در جنگ نیستیم.« تنها چند روز 

گفت، طالبان دشمن ماست. بعدتر او 
جنگجویان  از  که  اندازه  همان  به  روسیه ،  دولت 
که می توانند از  گروه هایی  آسیای مرکزی هراس دارد، از 
کردن به مرزهای  افغانستان به عنوان سکویی برای نفوذ 
که  گروه  یک  دارد.  هراس  نیز  کنند،  استفاده  روسیه 
گروه  دارد،  وجود  آن  موجودیت  از  خاصی  نگرانی 
اخیرا  که  فرقه ای  است؛  اسالمی  ازبکستان  تحریک 
افغان  مقام های  هم چنان  کرد.  بیعت  داعش  گروه  با 
تاجیکستان،  از  تندروی  گروه های  که  داده اند  گزارش 
کستان در  چچین، اویغورهای چین از مناطق قبایلی پا

فصل تغییر روابط روسیه و امریکا 
در افغانستان
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با تمام تالش های جامعه جهانی و دولت افغانستان برای 
روزهای  وارد  افغانستان  می رسد  به نظر  وضعیت،  بهبود 
به صورت  کشور  احوال  و  اوضاع  است.  شده  خود  دشوار 
کم سابقه نشان از بحران های تازه دارد. مثل این که همه چیز 
از  نگرانی  شود.  خارج  مدیریت  و  کنترول  از  می خواهد 
ک در چهره های شهروندان سایه  گاه خطرنا آینده مبهم و 
اندوه و غم انداخته است. مردم وقتی از وضعیت سیاسی 
بهبودی  از  سخنی  کم تر  می گویند،  سخن  کشور  امنیتی  و 
و  نگران  همه  می زنند.  نشان  آینده  به  نسبت  خوشبینی  و 
مایوس اند و از خود می پرسند: چه شد؟ و قرار هست دیگر 
به  برگشت  حال  در  دوباره  ما  آیا  بیفتد؟  تازه  اتفاق  چه 
روزهای تیره و تاریک هستیم؟ روزهای جنگ و برادرکشی 

کشور.  در جاده ها و خیابان های 
که بوی باروت و آتش می دهند. واقعا این سوال  روزهایی 
سمت  کدام  به  و  شده  چه  را  افغانستان  که  است  مطرح 
گزارش های رسانه ها و سخنان چهره های  می رود. وقتی به 
سیاسی می بینیم، همه این نگرانی و یاس را تبارز می دهند. 
شاهد  گذشته  سال  پانزده  در  افغانستان  شک  بدون 
منفی.  و  مثبت  تحوالت  است؛  بوده  زیادی  تحوالت 
بیرون  انزوا  و  رکود  از یک دوره  را  افغانستان  که  تحوالتی 
ما  زمان  عین  در  ولی  زد.  پیوند  جهانی  خانواده  به  و  کرد 

تی نیز بودیم.  دچار ضعف ها و مشکال
برابر  در  که  فرصتی  از  نتوانستیم  ما  معنا  ساده ترین  در 
کشور  و  ببریم  استفاده  احسن  نحو  به  بود،  گرفته  قرار  ما 
شاهد  وقتی  امروز  برسانیم.  رفاه  و  امنیت  به  را  خود 
این  به  هستیم  شوراسازی ها  و  جبهه سازی ها  از  موجی 
افغانستان مطلوب به نظر  که وضعیت  معنا می تواند باشد 
معضل  برای  راه حلی  یافتن  پی  در  بسیاری ها  و  نمی رسد 
از  شک  بدون  که  برخی ها  هستند.  کشور  فعلی  و  فوری 
چهره های مطرح چند دهه پسین اند، راه چاره را در ایجاد 
هماهنگی  و  همفکری  هدف  به  تازه  جبهه های  و  شورا ها 
وضعیت  مهار  برای  عمومی   بسیج  معنا  گسترده ترین  در  و 
یک  نتیجه  در  که  نیز  ملی  وحدت  حکومت  دیده اند. 
گذشته  گرفت، ظرف یک ونیم سال  کشور شکل  بحران در 

کند.  کارنامه مثبت و قابل قبولی ارایه  نتوانست 
سران دولت بیش از آن که به فکر غلبه برمشکالت باشند، 
بیشتر وقت خود را به حل اختالفات درونی خود و تقسیم 
وقت تالف  همه  این  ماحصل  کردند.  صرف  قدرت 
و  ناامن  گذشته  از  بیشتر  افغانستان  که  شد  این  کردن ها 
گروه  که دسته دسته و  غیرقابل اعتماد شود. وقتی می بینیم 
کشور را ترک می کنند، دلیل مهم  گروه جوانان و خانواده ها 

و عمده آن می تواند فرار از وضعیت موجود تعبیر شود. 
و  ناامنی  شاهد  شرق  و  جنوب  در  تنها  افغانستان  امروز 
و غرب  این معضل حاال در شمال  امنیتی نیست؛  بحران 
کشور هم به خوبی احساس می شود. در این مناطق نیز نفوذ 
گسترده ای  به صورت  امنیت  مخل  گروه های  و  شورشیان 
افزایش یافته است. پس سوال اساسی در برابر ما این است 
کرد، پیش  که برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چه باید 

رهبران سابق تنظیم های ضد شوروی و سیاستمداران 
راهبردی سیاست  که حاال هم ساحه  امروز  مشهور 
که  را دردست دارند، باید این حقیقت را بپذیرند 
از رهبرانی  کام بودند. هیچ یک  نا در دولت سازی 
عمده  نقش  شوروی  ضد  بر  جنگ  دوره  در  که 
که او و مجموع  داشتند، تا حال قبول نکرده است 
بوده اند.  کام  نا دولت سازی  در  تنظیم ها  رهبران 
ضد  بر  جنگ  تنظیمی  رهبران  که  است  درست 
سپاهیان  که  کردند  رهبری  به گونه ای  را  شوروی 
نجیب  کتر  دا حکومت  خوردند.  شکست  شوروی 
نظامی  و  مالی  کمک های  نبود  در  نتوانست  هم 
در  تنظیم ها  رهبران  ناتوانی  اما  بیاورد.  دوام  مسکو 
کسی نمی تواند  دولت سازی هم امری مسلم است و 

منکر آن شود. 
»استقرار«  دوران  برای  برنامه ای  هیچ  تنظیم ها 
که  دستورالعمل هایی  و  برنامه ها  تمام  نداشتند. 
دوران  به  معطوف  کردند،  پیروی  آن  از  تنظیم ها 
به  را  »قتال«  فضیلت  همیشه  آنان  بود.  »تاسیس« 
»شهید«  درجات  از  می کردند.  گوش زد  پیروان شان 
بودند.  شرعی«  »حکومت  خواستار  و  می گفتند 
که »قتال« و جان بازی مربوط به دوران  روشن است 
تعریف  هم  شرعی«  »حکومت  از  است.  »تاسیس« 
وجود  آنان  رهبران  و  تنظیم ها  میان  در  واحدی 
که  نداشت. آنان همین قدر به پیروان شان می گفتند 
است  کمونیستی«  »حکومت  شوروی  طرفدار  نظام 
شرعی«  »حکومت  تاسیس  هدف  به  آنان  مبارزه  و 

صورت می گیرد. 

که سران تنظیم ها ناتوان تر از آن  اما در عمل دیده شد 
کنند. سران تنظیم ها  که بتوانند دولت تاسیس  بودند 
حل  خود  درون  در  را  قدرت  منازعه  نتوانستند  حتا 
معیارهای  روی  نتوانستند  تنظیم ها  رهبران  کنند. 
برهان الدین  آقای  کنند.  توافق  سیاسی  مشروعیت 
که مشروعیتش را از شورایی موسوم  ربانی ادعا می کرد 
عبدرب  آقای  است.  گرفته  عقد«  و  حل  »اهل  به 
الرسول سیاف هم »شورای اهل حل و عقد« را قبول 
واصل  شورا  این  مشروعیت  حکمتیار  اما  داشت. 
انکار  را  برهان الدین  آقای  حکومت  بودن«  »شرعی 

می کرد. 
»شورای  هم  حکمتیار  تنظیم  که  است  این  جالب 
عالمان دینی« داشت و این شورا برای تنظیم او مجوز 
مولوی  تنظیم های  بود.  داده  را  کابل  موشک باران 
محمد نبی محمدی و مولوی محمد یونس خالص در 
نداشتند.  قبول  را  جمهوریت  شرعی  مشروعیت  کل 
بدنه تنظیم های این دو بزرگوار با ظهور طالبان به این 
زمان طالبان،  تنظیمی در  رهبر  هر دو  پیوستند.  گروه 
امیرالمومنین  به عنوان  محمدعمر  مال  به  نحوی  به 
از  پس  خالص  محمدیونس  مولوی  کردند.  بیعت 
کرد، به  کرزی جالل آباد را ترک  کارآمدن آقای  روی 
کستان رفت و از آن جا بر ضد نظم جدید سیاسی  پا

از آن که همه چیز در سراشیب سقوط بلغزد. یک مساله را 
که سقوط نظام به  باید همه در افغانستان به خوبی بدانند 
گروه ها و دسته های  هیچ صورت متضمن نفع هیچ یک از 

سیاسی بوده نمی تواند. 
پر  و  تاریک  گذشته  به  برگشت  معنای  به  نظام  سقوط 
و  داریم  را  آن  تجربه  ما  که  گذشته ای  است.  مصیبت  از 
در  بحران  گسترش  شود.  تکرار  که  بگذاریم  نباید  دیگر 
که  طالبان  چون  مخالفی  گروه های  برای  حتا  افغانستان 
در حال حاضر برای سقوط نظام می جنگند نیز نمی تواند 
نیز در پی وخامت اوضاع و  گروه ها  این  تلقی شود.  مفید 
خواهند  دایمی  سقوط  ورشکستگی  باتالق  در  هرج ومرج 
کشورهای منطقه و جهان نیز پر  کرد. بحران افغانستان برای 
که به نحوی  کشورهایی  از چالش و خطر می تواند باشد. 
نظامی   و  سیاسی  واقعیت های  از  درستی  درک  به  هنوز 
که هرج و مرج در افغانستان به  کنند  نرسیده اند، شاید فکر 
که چنین برداشتی  سود منافع آن ها تمام می شود در حالی 

از وضعیت به یک خواب آشفته شبیه است. 
خواهند  مشکل  و  آسیب  دچار  همه  بحرانی  وضعیت  در 
متحدان  و  منطقه  کشورهای  که  است  چیزی  این  و  شد 
بین المللی افغانستان باید آن را فهمیده باشند. افغانستان 
برای  دوباره  تهدیدی  به  که  است  آماده  بالقوه  به صورت 
»بچه ترسانک«  نوع  از  هشداری  این  و  شود  مبدل  جهان 
دارد.  گیر  فرا و  گسترده  تحلیل های  در  ریشه  بل  نیست 
برای  همه  این که  آن  و  نمی ماند  باقی  بیشتر  راه  یک  پس 
کنیم.  رفع بحران و عدم سقوط در باتالق هرج و مرج تالش 
انجام  الزم  هم فکری های  که  است  الزم  منظور  این  برای 
که بتواند واقعا  گزینه های مختلف راهکاری  شود و از میان 
کشور را از چنگال بحران موجود نجات دهد جستجو شود. 
انتقالی  به طرح دولت  گزینه ها رسیدن  این  از  شاید یکی 
و  نخبگان  میان  از  دیگر  اثر گذار  راهکار  هم  یا  موقت  یا  و 
خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  کشور  ملی  شخصیت های 

از آن باشد. 
غیرجانبدار  مطرح،  چهره های  به عنوان  واقعا  که  افرادی 
و مورد قبول همه طرف های درگیرشناخته شوند و در مورد 
یگانه  این  اما  باشد.  داشته  وجود  عمومی   اجماع  آن ها 
بررسی  و  شدن  جمع  صورت  در  و  نمی تواند  بوده  گزینه 
موثرتر دیگری  و  کاراتر  گزینه های  راه های مختلف شاید 
نیز  طالبان  به  می خواهم  حال  همین  در  شوند.  مطرح 
خطاب  کشور  مسلح  مخالف  گروه  اصلی ترین  به عنوان 
که هیچ سودی در سقوط نظام برای شما هم متصور  کنم 
مردم  دل های  بر  نمی توان  خشونت  و  کشتن  با  نیست. 
که به چنین  کرد. هیچ نظامی  در جهان نتوانسته  حکومت 
مدتی  برای  شده  موفق  گر  ا حتا  کند  پیدا  دست  توفیقی 
شرایط  از  همه  نجات  براند.  سلطه  آن ها  جان های  بر 
بحران فعلی رسیدن به یک توافق ملی و سراسری است 
گروه ها،  همه  به  را  آن  خود  جایگاه  و  موقعیت  از  من  که 
کشور اعالم می کنم. زنده باد  احزاب و جناح های مطرح 

افغانستان.

و  ربانی  آقایان  که  نظمی  داد.  فتوا  افغانستان  در 
قانون  تصویب  در  و  بودند  پذیرفته  را  آن  سیاف 

کردند.  اساسی آن نقش عمده بازی 
کسی نمی تواند از آن  که  این ها واقعیت هایی است 
منکرشود. رهبران تنظیم ها نتوانستند روی معیار های 
نتایج زیان  امر  کنند و این  توافق  مشروعیت سیاسی 
که  کشور داشت. همین موضوع سبب شد  باری برای 
کابل را شبیه شهرهای اروپایی  جنگ های تنظیمی 
کند. این هم واقعیت  در جنگ جهانی دوم ویران 
که برخی از رهبران تنظیم ها برای تقویت پهلوی  دارد 
قومی فعالیت های سیاسی و نظامی خود، علم قوم و 
کردند تا در آتش منازعات  زبان را برافراشتند و تالش 

قومی نان مشروعیت خود را بپزند. 
معیار های  روی  هم  حاال  حتا  تنظیم  ها  رهبران 
عبدرب  آقای  ندارند.  توافق  سیاسی  مشروعیت 
حکومت  سیاسی  اپوزیسیون  رهبر  سیاف  الرسول 
بر  موضع  از  شجاعانه  خیلی  و  است  ملی  وحدت 
کشور در جنگ با طالبان دفاع  حق نیروهای امنیتی 
اما حکمتیار، مولوی جالل الدین حقانی و  می کند. 
می برند  به سر  کستان  پا در  مولوی خالص،  خانواده 
خون بارترین  حقانی  جالل الدین  مولوی  پسران  و 
راه اندازی  کشور  شهرهای  در  را  تروریستی  حمالت 

می کنند. 
سیاسی  اسالم  که  آنچه  که  است  این  واقعیت 
رسیده.  بن بست  به  افغانستان  در  می شود،  خوانده 
وقتی تنظیم های مدعی نمایند گی از اسالم سیاسی، 
توافق  سیاسی  مشروعیت  معیارهای  روی  نتوانستند 

و  دیانت  شعار  طالبان  پرداختند،  نبرد  به  و  کنند 
نفی  سرحد  تا  و  ربودند  آنان  از  را  شرعی  حکومت 
امارت  یک  تاسیس  و  غرب  با  دشمنی  جمهوریت 
مشکل  تنها  این  البته  رفتند.  پیش  خودخوانده 

تنظیم های افغانی نیست. 
جهان،  سطح  در  اسالم گرا  سیاسی  نیروهای  تمام 
خود  مشابه  گروه های  با  ملی  فرا  سطح  در  آن که  با 
معیارهای  روی  ملی  سطح  در  دارند،  همکاری 
هم دیگر  با  زعامت  موضوع  و  سیاسی  مشروعیت 
کنید.  نگاه  مصر  به  هستند.  مشت ویخن 
که سلفی  النور  اخوان المسلمون و حزب اسالم گرای 
مسلک است با هم دیگر روی معیارهای مشروعیت 
مشروعیت  النور  حزب  نداشتند.  توافق  سیاسی 
برکنارشده ی  رییس جمهور  مرسی  محمد  سیاسی 
باید  افغانی  تنظیم های  سران  نپذیرفت.  را  مصر 
ببرند.  باال  منتقدان  مقابل  در  را  خود  تحمل  آستانه 
و  کامی ها  نا و به ضعف ها،  را بشنوند  نقد  باید  آنان 
کنند. آنان نباید خود را فوق  اشتباهات خود اعتراف 
بودن  نقد  فوق  توهم  کنند.  تصور  چون وچرا  و  نقد 
ک است. هر سیاستمداری باید  امری خیلی خطرنا
که امکان خطا در باورها و عملکرد هایش  کند  قبول 

وجود دارد. 

 نثاراحمد فیضی غوریانی- عضو مجلس

 فردوس

افغانستان در مصاف با 
چالش های بحران آفرین

توهم خطا ناپذیری

ACKU



وابستگان قربانیان غور:

مولوی عبدالرحمان 
علنی مجازات شود

تالش  علمای جهان اسالم برای
 محو فلج کودکان
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کند.
مولوی عبدالرحمان که متهم به قتل چهارده غیرنظامی 
شهر  در  گذشته  جمعه  روز  است،  غور  والیت  در 
چغچران مرکز این والیت توسط نیروهای امنیت ملی 

کشور  علمای  حمایت  جلب  را  کنفرانس  این  تدویر 
در  صحی  برنامه های  بهتر  تطبیق  برای  اسالم  جهان  و 
کودکان  فلج  یا  پولیو  محو  برنامه  به خصوص  کشور 
پاکستان دو کشوری اند  و  »افغانستان  دانسته می گوید: 
و  مبتال  فلج  به  پولیو  بیماری  از  اطفال شان  هنوز  تا  که 

یاهم جان های شیرین شان را از دست می دهند.« 
»در  اشاره کرده گفت:  در کشور  پولیو  واقعات  به  او 
سال گذشته مجموعا به تعداد 74 واقعه پولیو در سراسر 
در  واقعه   20 جمله  از  که  شده  داده  گزارش  جهان 
افغانستان و 54 واقعه در کشور پاکستان به ثبت رسیده 

است.« 
پولیو یک مرض کشنده  باور وزیر صحت کشور،  به 
و معلول کننده است که اطفال کم تر از سن 5 سال را 
معلولیت  و  نداشته  درمان  مرض  این  می سازد.  مصاب 
که  است  او خوشبین  اما  می باشد.  دایمی  آن  از  ناشی 

شماری از فعاالن جامعه مدنی و وابستگان قربانیان غور، 
عبدالرحمان،  مولوی  تا  افغانستان خواسته اند  دولت  از 
در  غیرنظامی  چهارده  کشتار  اصلی  عامل  و  طراح 
مجازات  علنی  و  منتقل کرده  کابل  به  را  غور  والیت 

زمینه  در  اسالم  جهان  علمای  بین المللی  کنفرانس 
دوره  واکسین  برنامه  ترویج  و  کودکان  صحت 

کودکی، روز دوشنبه سه حوت در کابل برگزار شد. 
سازمان  االزهر،  جامعه  نمایندگان  کنفرانس  این  در 
همکاری های اسالمی، اکادمی بین المللی فقه اسالمی، 
از  بین المللی  نماینده های  اسالمی،  انکشاف  بانک 
علمای  و  جهان  صحی  سازمان  و  یونیسف  اداره های 

دینی از سراسر کشور اشتراک کرده بودند.
عامه  صحت  وزارت  ابتکار  به  دوروزه  کنفرانس  این 
و وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور راه اندازی شده 

است. 
در این نشست علمای جهان اسالم جمع شدند تا نقش 
جهت  در  دینی  ارشادات  به  توجه  با  را  برازنده شان 

سالمتی کودکان از طریق آگاهی عامه ایفا کنند. 
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور، هدف از 

بازداشت شد. گفته می شود مولوی عبدالرحمان زمانی 
غور  والیت  مرکز  به  تداوی  برای  که  شد  بازداشت 

مراجعه کرده بود.
چهارده  که  زمانی  گذشته،  سال  اسد  ماه  اوایل  در 
در  بامیان  سمت  به  غور  والیت  از  هزاره  غیرنظامی 
حرکت بودند، در بیست و پنج کیلومتری مرکز والیت 
غور توسط جنگجویان گروه تروریستی طالبان پس از 
از موتر  میان دیگر مسافران  از  بررسی تذکره های شان 
قرار  جنگجویان  این  تیرباران  هدف  و  گردیده  پیاده 
نوعروس  یک  حادثه  این  قربانیان  میان  در  گرفتند. 
همراه با مادر، خواهر و شوهرش نیز حضور داشت. قتل 

این غیرنظامیان اعتراضات گسترده ای در قبال داشت.
قربانیان  وابستگان  و  مدنی  جامعه  فعاالن  از  شماری 
کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  غور،  والیت  حادثه 
خبری اعالم کردند که دولت افغانستان به منظور تامین 
عدالت مسوولیت دارد تا با مولوی عبدالرحمان جدی 

برخورد کند.
سید برهان یک تن از وابستگان قربانیان والیت غور، 
دولت  صورتی که  در  گفت  خبری  کنفرانس  این  در 
و  جدی  برخورد  عبدالرحمان  مولوی  با  افغانستان 
شناخته  تروریسم  حامی  عنوان  به  باشد،  نداشته  قاطع 
حادثه  در  را  کاکایش  که  برهان  سید  شد.  خواهد 
گفت:  است،  داده  دست  از  غور  والیت  گذشته  سال 
قسمت)محاکمه  این  در  ملی  وحدت  حکومت  »اگر 
مولوی عبدالرحمان( سهل انگاری کند، مردم افغانستان 
باور خواهند رسید و شک شان  این  به  فعاالن مدنی  و 
تروریستان  با  که حکومت  تبدیل خواهد شد  یقین  به 

همکار است و حامی بزرگ تروریستان خواهد بود.«
هم چنین شعیب پسر نوجوان نعمت اهلل یکی از قربانیان 
خواست  افغانستان  دولت  از  نیز،  غور  والیت  حادثه 
به  و  کرده  منتقل  کابل  به  را  عبدالرحمان  مولوی  تا 
در  که  اصلی  »عقده  گفت:  وی  کند.  محکوم  اعدام 
بدون  بی گناه  انسان  یک  چرا  که  است  این  دارم  دل 
کدام کاری که کرده باشد، فجیعانه کشته  شود. کشتار 

مرض  این  مقابل  در  اطفال  پولیو،  واکسین  تطبیق  با 
محافظت شده و معافیت دایمی ایجاد می شود.

والیت های  در  پولیو  واقعات  بروز  به  فیروز  آقای 
شرقی، جنوبی و غربی کشور اشاره کرده می گوید که 
این  در  خطرناک  بیماری  این  موجودیت  عمده  علت 
به کودکان در جریان  از عدم دسترسی  ناشی  والیات 

کمپاین های واکسین می باشد. 
برنامه  از  کودکان  بازماندن  درصدی  به  صحت  وزیر 
واکسین می گوید: »در این والیت ها حدود 10 الی 20 
باز  واکسین  از  کمپاین ها  جریان  در  کودکان  درصد 

می مانند.« 
هر  در  اطفال  تمام  به  دسترسی  صورت  »در  افزود:  او 
از  یکی  به  افغانستان  پولیو،  واکسین  کمپاین  دور 
ساختن  متوقف  همانا  که  خود  بین المللی  تعهدات 
پولیو در جریان سال 1395 می باشد،  گردش ویروس 

نایل می شود.«
آقای فیروز می افزاید: »جهت رسیدن به این هدف، از 
برازنده شان را در  تا نقش  تقاضا می شود  علمای کرام 
این راستا از طریق روشن ساختن اذهان مردم در جریان 
ایفا  خطبه های نماز جمعه، محافل جمعی و مطبوعات 
را  خویش  اخروی  و  دنیوی  خطیر  مسوولیت  و  کرده 

ادا کنند.«
رییس  سراجی،  عبدالکریم  کنفرانس  این  حاشیه  در 
اوقاف  و  ارشاد، حج  وزارت  تکیه خانه های  و  مساجد 
توجه  »با  گفت:  وزارت  این  از  نمایندگی  به  کشور 
و  افغانستان  کشور های  در  اطفال  فلج  موجودیت  به 
در  تا  شده اند  جمع  این جا  کشور  علمای  پاکستان، 
باید  ما  کنند.  مبارزه  اطفال  فلج  بردن  بین  از  راستای 
مردم را تشویق بکنیم تا اطفال زیر پنج سال را واکسین 

بکنند تا از این مرض کشنده جلوگیری شود.«
می شود ،  شنیده  که  قسمی  تاسف  »با  می افزاید:  او 
عده ای تبلیغ های سوء می کنند که گویا واکسین اضرار 

انسان های بی گناه هیچ دلیلی ندارد. درد و عقده من این 
است که دولت از سال گذشته تاکنون هیچ کاری نکرد 
و قضیه را پی گیری نکرد. حتا از قاتالن خبر داشت ولی 
پی گیری نکرد. حاال که مولوی عبدالرحمان در چنگ 
ماست و قاتل اصلی است و جنایت های زیادی کرده 
باید به اشد مجازات محکوم شود. کسی نمی تواند من 
را درک کند که چه عقده ی در دل دارم، چون پدرم 

شهید شده است.«
بصیر مصباح یک تن دیگر از وابستگان قربانیان حادثه 
والیت غور نیز، به انتقال مولوی عبدالرحمان به کابل 
تاکید کرده می گوید که هیچ تضمینی وجود ندارد که 
این فرمانده مهم تروریستان از چنگ دولت فرار نکند. 
آقای مصباح، که کاکایش را در این حادثه از دست 
داده است، می گوید: »عامل و طراح اصلی این حادثه 
چراکه  کنند.  منتقل  کابل  به  غور  والیت  از  باید  را 
هیچ تضمینی وجود ندارد که این آدم از والیت غور 
این آدم )مولوی  فرار نکند و یاهم فراری داده نشود. 
جنایت های  به  و  است  تروریست  یک  عبدالرحمان( 
انظار  در  علنی  به صورت  باید  و  داشته  دست  جنگی 

مردم مجازات شود.«
جامعه  شبکه  اعضای  از  انوش  حسین  همین حال،  در 
مدنی و حقوق بشر، می گوید که برخی از افراد تالش 
کنند.  آزاد  زندان  از  را  عبدالرحمان  مولوی  تا  دارند 
شبکه  که  گفت  اما  نبرد،  نام  شخصی  از  انوش  آقای 
شده  آگاه  تالش ها  این  از  بشر  و حقوق  مدنی  جامعه 

است.
هم چنین محمد فرزام دیگر فعال جامعه مدنی، می گوید 
گروه های  برابر  در  افغانستان  دولت  سهل انگاری  که 
تروریستی باعث شده تا جنایت های بیشتری در کشور 
صورتی که  در  می افزاید  فرزام  آقای  گیرد.  صورت 
حکومت افغانستان با تروریستان و دیگر جنایت کاران 
و  جرم  میزان  باشد،  نداشته  قانونی  و  جدی  برخورد 

جنایت در کشور بیشتر خواهد شد.

خود را دارد. به همین خاطر بعد از مشوره با اهل فن، 
آگاه  موضوع  اهمیت  از  تا  شده اند  جمع  این جا  علما 
شوند و این را مسوولیت خود دانسته و با برگشت به قرا 
و قصبات شان، مردم را تشویق بکنند تا والدین متوجه 
این امر مهم شوند و اطفال از این مرض کشنده نجات 

پیدا بکنند.« 
دیپارتمنت  آمر  قمر،  عبدالقاهر  داکتر  حال،  همین  در 
عربستان  جده  واقع  اسالمی  فقه  اکادمی  در  فتوا 
می دهند،  فتوا  واکسین  علیه  که  »کسانی  می گوید: 
فتوای شان درست نیست، چون اسالم همیشه به تداوی 

تاکید می کند.«
او می گوید که به همین خاطر جامعه فقه اسالمی تالش 
به  را  دین  احکام  که  دین  علمای  طریق  از  تا  می کند 
خطرناک  ویروس  این  با  مبارزه  در  می رسانند،  مردم 

سهیم باشند.
به باور آقای قمر رعایت و تطبیق واکسیناسیون کمک 
خطرناک  مرض  این  از  آینده  نسل های  که  می کند 

مصون بمانند.
در همین حال، نعیم خان اسیستانت سکرتر جنرال اداره 
علمای  نقش  کنفرانس  این  در  اسالمی  همکاری های 
دین را به خاطر محو فلج اطفال ارزنده خوانده گفت: 
»علما باید به خاطر محو فلج اطفال تبلیغ کنند تا والدین 
معتقد به آن شوند تا اطفال شان را واکسین کنند و این 
بیماری کشنده در کشورهای اسالمی از بین برده شود.«

او می افزاید: »این یک ضرورت است که تالش کنیم 
تا پولیو را از بین ببریم و علمای محترم، حکومت ها در 
اطفال  نگذارند  تا  کنند  کار  هم  با  یکجا  سطوح  تمام 

دچار این بیماری خطرناک شده و قربانی شوند.«
بانک  صحی  بخش  مسوول  سالم،  بشیر  حال،  این  با 
فلج  بیماری  یا  »پولیو  می گوید:  اسالمی  انکشاف 
در  و  دارد  وجود  پاکستان  و  افغانستان  در  تنها  اطفال 
هیچ کشور دیگر نیست. بنابران به خاطر ختم این مرض 
همه دست به دست هم داده و در زمینه تشویق والدین 
تالش کنیم و مبارزه سرتاسری را به خاطر از بین بردن 
به  اشاره  با  او  اندازیم.«  راه  به  خطرناک  مرض  این 
باور های غلط برخی از مردم از زیان بار بودن واکسین، 
والدین  برخی ها ،  غلط  باور های  »به خاطر  می گوید: 
شود.  تطبیق  اطفال شان  به  واکسین  تا  نمی دهند  اجازه 
در این جا وظیفه علما است تا از خطرات بیماری فلج و 

فواید تطبیق واکسین برای مردم آگاهی دهند.« 
سومالیا،  کشور  سه  در  قبال  که  است  حالی  در  این 
در  اما  داشت،  وجود  مرض  این  افغانستان  و  پاکستان 

کشور سومالیا این بیماری محو شده است.

ظفرشاه رویی
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ملی  وحدت  حکومت  کار  آغاز  از  نیم  و  سال  یک 
شهروند  میلیون ها  قبل  سال  دو  حالی که  در  می گذرد. 
بهتر  افغانستانی  امید  به  و  توقعات  تمام  خالف  افغانستان 
رای دادند، حاال اما با گذر زمان، بیم و ناامیدی در مورد 
آینده افزوده می شود. »اونیس کوزکیناس«، محقق ارشد 
که  نوشت  پالیسی  فارن  نشریه  در  نوین  امریکای  بنیاد 
در  می پردازند، خطر جدی  آن  به  رسانه ها  آنچه  خالف 
دولت  گسترش  هم  یا  و  طالبان  برگشتن  افغانستان  برابر 
نتوانسته اند  هیچ گاهی  سال   ۱۵ در  طالبان  نیست.  اسالمی 
پس  کنند.  ایجاد  کابل  حکومت  بقای  برای  تهدیدی 
و  غیرنظامیان  تلفات  میزان  افزایش  وجود  با   ،۲۰۱۴ از 
نیروهای امنیتی، این نیروها هنوز قادر اند در مقابل طالبان 

بایستند.
دوسال  در  اساسی  مشکل  است.  درست  استدالل  این 
نظامی  توانایی های  نه  است  مدیریت سیاسی جنگ  اخیر 
و  بغالن  در  طالبان  با  سیاسی  معامالت  امنیتی.  نیروهای 
نظام  که  داد  نشان  کندز  سریع(  بازپس گرفتن  )و  سقوط 
در رویکردش نسبت به طالبان به صورت گسترده آشفته و 
سردرگم است. این بیشتر شبیه این است که یکی در مقابل 
خودش شطرنج بازی کند؛ تمام هوشش را به کار بیندازد 
تا حرکتی طرح کند و سپس آن را شکست دهد. در پایان 
معلوم نیست که باخته است و یا برده. به همین صورت، 
ظهور دولت اسالمی هنوز به هیچ صورت تهدیدی برای 
نیست.  کابل  دولت  امنیتی  و  سیاسی  ساختارهای  بقای 
بیشتر کسانی اند که پس  افغانستان  جنگجویان داعش در 
از مرگ مال عمر نخواستند با مال اختر منصور بیعت کنند، 
مخالفین  تعداد  و  بحران  متغیرهای  در  جدی  تفاوت  بنا 

نیامده است.
آنچه از دید کوزکیناس نگران کننده است، فروپاشی نظام 
امید شان  سرعت  به  افغانستان  شهروندان  است.  درون  از 
از دست می دهند. موج روز افزون  بهبود  تغییر و  برای  را 
گزارش  است.  ادعا  این  بر  ثبوتی  اروپا  به  مهاجرت 
رضایت  میزان  که  داد  نشان   ۲۰۱۵ در  آسیا  بنیاد  ساالنه 
پایین ترین سطحش  و خوش بینی شهروندان از دولت در 
از  یکی  هیچ   بر  است  نتوانسته  حکومت  است.  رسیده 
وعده های بزرگ انتخاباتی اش عمل کند. میزان بی کاری 
از  افغانستان  اقتصادی  رشد  است.  درصد   ۵۰ به  نزدیک 
رسید.   ۲۰۱۴ در  درصد   ۱.۳ به   ۲۰۱۲ در  درصد   ۱۴.۳
بیشتر کرده. بی اعتمادی نسبت  نزول  این رقم حتا  اکنون 
به ثبات دوامدار نه تنها سرمایه گذاری خارجی را کاهش 
سرمایه،  صاحب  افغان های  اکثر  شده  باعث  بلکه  داده 
انتقال دهند. سرنوشت دو  پول شان را به خارج از کشور 
پروژه بزرگ همکاری اقتصادی منطقه ای نیز هنوز معلوم 
نیست. ممکن این پروژه ها باعث صلح و توسعه اقتصادی 
سطح  در  را  منازعه  و  بحران  متغیرهای  این که  یا  و  شود 
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محلی و منطقه ای اش بیشتر پیچیده بسازد. جمعیتی بی کار 
و ناامید ثبات را در شهرها به هم می زنند و گراف جرایم 
در  اجتماعی  ناامنی  هم  حاال  همین  می دهند.  افزایش  را 
کابل گسترش یافته است. سرقت های مسلحانه، اختطاف 
و جرایمی از این دست که نظم اجتماعی را مختل می کند 
به مراتب نگران کننده تر از خطر طالبان و دولت اسالمی 

است.
چنین ناامیدی با ناکامی حکومت در مبارزه با فساد اداری 
دیده  سال،  یک و نیم  از  پس  اکنون  است.  شده  بیشتر 
می شود اراده سیاسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد. از 
بازگشایی قضیه فساد مالی کابل بانک تا تالش احمدضیا 
مسعود، مسوول ارشد حکومت برای حکومتداری خوب 
برای رهایی خلیل اهلل فروزی، مدیرعامل کابل بانک نشان 
داد که مامورین مبارزه با فساد بیشتر از دیگران غرق در 
وزیر  زاخیلوال،  عمر  دیگر  مثال های  در  گرداب اند.  این 
سفیر  است،  گسترده  فسادهای  به  متهم  که  پیشین  مالیه 
در اسالم آباد تعیین شد. حاال قرار است، فاروق وردک، 
میلیون  صدها  اختالس  به  متهم  که  پیشین  معارف  وزیر 
دالر است، در پست تازه ای تقرر یابد. گزارش های اخیر 
اداره سیگار از قضایای فساد گسترده پرده برداشته است، 
نادیده  را  آن ها  پیهم  ملی  رهبران حکومت وحدت  ولی 
بین الملل،  می گیرند. در گزارش ساالنه دیده بان شفافیت 

افغانستان بازهم دومین کشور فاسد جهان است.
نگرانی جدی اما بحران مشروعیت سیاسی است. تا هفت 
ماه دیگر میعاد توافق سیاسی که مشروعیت نیم بندی برای 
براساس  پایان می رسد.  به  حکومت وحدت  ملی می داد، 
ساختارهای  و  قوانین  زمان  این  تا  بود  قرار  توافق نامه، 
ولسوالی ها  شوراهای  انتخابات  شوند،  اصالح  انتخاباتی 
تعدیل  لویه جرگه  توسط  اساسی  قانون  و  شوند  برگزار 
یابد. تا اکنون اما نه قوانین و ساختارهای انتخاباتی اصالح 
شده و نه هم انتخابات شوراهای ولسوالی ها برگزار شده. 
اصالحات  کمیسیون  رییس جمهور  تا  برد  زمان  ماه  پنج 
انتخاباتی را ایجاد کند و پنج  ماه دیگر تا روی اعضای آن 

با رییس  اجرایی توافق کند. 
اصالح  پیشنهاد  نمایندگان  مجلس  حالی که  در  اکنون 
رد  اساسی  قانون   ۱۰۹ ماده  براساس  را  انتخاباتی  قوانین 
و  پارلمانی  انتخابات  انتخابات،  کمیسیون  است،  کرده 
برگزار   ۲۰۱۶ اکتوبر  ماه  در  را  ولسوالی ها  شورا های 
اصالح  بدون  که  دارد  اصرار  اجرایی  رییس  می کند. 
روند  هرگونه  برگزاری  انتخاباتی،  ساختارهای  و  قوانین 
رای دهی مردود است و باعث تقلب و تنش های سیاسی 
با ختم میعاد توافق سیاسی، هر سه قوای دولت  می شود. 
دوره  فعال  می شوند.  حقوقی  و  سیاسی  مشروعیت  فاقد 
شورای دادگاه  عالی به پایان رسیده و پارلمان نیز براساس 
فرمان تقنینی رییس جمهور یک سال است به کارش ادامه 

می دهد.
دخیل  جناح های  حتا  است  شده  باعث  سردرگمی  چنین 
بقای  برای  بدیل های  به دنبال  ملی  وحدت  حکومت  در 
سیاسی شان باشند. رهبران جهادی با ایجاد شورای جهادی 
شدند.  موقت  و حکومت  اضطراری  لویه جرگه  خواستار 
شورای  کشور،  شمال  به  سفرش  در  مسعود  احمدضیا 
خرید  و  توزیع  است.  کرده  ایجاد  را  جهادی  فرماندهان 
ادعا  از یک  فعال  اسبق جهادی  فرماندهان  توسط  اسلحه 
به واقعیت غیر قابل انکار بدل شده است. در مواردی هم، 
به  دست  خود  مسلحش،  مخالفین   شکست  برای  دولت 
ظاهر  مجددی،  مانند  سیاسیونی  است.  زده  اسلحه  توزیع 
قدیر و انورالحق احدی که سهمی از قدرت نبرده اند، نیز 

به منتقدین نظام بدل شده اند. 
سرنوشت اصالحات سیاسی و انتخاباتی با بن بست روبه رو 
است که دشوار است رهبران حکومت وحدت ملی بتوانند 
برای  سیاسی  اراده  متاسفانه  برآیند.  آن  گشودن  پس  از 
مثال  یک  ندارد.  وجود  ساختار  رهبری  در  جدی  تغییر 
آن ناکامی حکومت در توزیع شناس نامه های الکترونیک 
مجلس  از  الکترونیک  شناس نامه   قانون  این که  با  است. 
گذشته و توسط رییس جمهور شده بود، حکومت وحدت 

ملی بدون هیچ دلیل این روند را به تعویق می اندازد. 
رییس جمهور  به دوش  تنها  این همه مالمتی  بار  انداختن 
عبداهلل  داکتر  اجرایی،  رییس   است.  نادرست  اشرف غنی 
برای اصالحات  موثر سیاسی  فشار  نتوانسته هیچ گونه  نیز 
وارد کند. در وضعیتی که هیچ اپوزیسیون سیاسی وجود 
ندارد، داکتر عبداهلل کم ترین کاری را که می توانست این 
بود تا همتای انتخاباتی اش را وادار به اصالحات انتخاباتی 
و سیاسی و تطبیق مواد توافق نامه سیاسی کند. جدی ترین 
ریشش  اصالح  مدل  و  لباس  رنگ  ظاهرا  اما  او  دغدغه 

است. 
فراتر از رهبران حکومت وحدت ملی، سازمان ملل متحد 
و ایاالت متحده نیز در ایجاد چنین بحرانی مقصر اند. توافق 
سیاسی که دو رقیب انتخاباتی را وادار به همکاری کرد، 
با وساطت ملل متحد، توسط وزیر خارجه امریکا تحمیل 
شد. این مسوولیت هر دو، مخصوصا دولت امریکا بود تا 
حکومت وحدت ملی را وادار به عملی کردن وعده های 
گسترده  اصالحات  گرفتن  دست  روی  و  انتخاباتی اش 
با فساد اداری  انتخاباتی و سیاسی از جمله در امر مبارزه 
می کرد. بعضی ها معتقد اند دولت امریکا حتا می توانست 
به  را مشروط  افغانستان  به  نظامی اش  کمک ها و حمایت 

پیشرفت های چشمگیر و اصالحات می کرد.
تنها راه برون رفت از این بحران اراده قاطع سیاسی رهبران 
حکومت وحدت ملی است. رییس جمهور اشرف غنی باید 
قبل از آن که پارلمان دروه کاری بهاری اش را آغاز کند، 
و  کرده  تعدیل  را  انتخابات  قانون  تقنینی  فرمان  یک  در 
توشیح کند. با این قانون، کمیسیون های انتخاباتی باید تازه 
پارلمانی و شوراهای  ولسوالی ها  انتخابات  تا  ایجاد شوند 
را مدیریت کنند. با آمادگی هایی که کمیسیون انتخابات 
برای انتخابات پارلمانی در ماه جوزا سال پار گرفته بود، از 
قبیل تهیه پالن عملیاتی و فعال نگهداشتن دفاتر کمیسیون 
در سراسر کشور، وظیفه اصلی کمیسیون تازه بازگردانی 
اعتبار سیاسی آن به عنوان یک نهاد ملی و بی طرف و جلب 
دوباره اعتماد مردم است. برای همین اعضای پیشنهاد شده 
باید به لحاظ تخنیکی متخصص در مدیریت انتخابات و 
به لحاظ سیاسی، از وجه ای خوبی به عنوان شخصیت های 
بی طرف و صادق برخوردار باشند. با برگشت نمایندگان 
باید  از تعطیالت زمستانی، هر دو رهبر حکومت  مجلس 
تا  کنند  تالش  مجلسین  روسای  به  نزدیک  همکاری  در 
نگذارند  ممکن  صورت  در  و  بگیرند  را  فرمان  رد  جلو 
این فرمان وارد اجندای مجلس شود. در عین زمان جامعه 
به حکومت  باید  امریکا  متحده  ایاالت  جهانی مخصوصا 
و  سیاسی  اصالحات گسترده  تا  آورد  فشار  ملی  وحدت 
پیشرفت  به  را روی دست گیرد. حمایت مشروط  اداری 

امر کلیدی برای تغییر وضعیت است.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 دای چوپان 

به  ساخته اند  سریالی  جدیدا  ایرانی ها 
آن  داستان  خالصه  که  »شیوع«  اسم 
افغانستان  مسیر  از  امریکا  است؛  چنین 
می کند  بیولوژیکی  حمله  ایران  بر 
»احتماال  اسم  به  جوانی  داکتر  ولی 
خرچ  به  هوشیاری  احمدی نژاد«  دکتر 
می دهد و این توطیه را افشا می کند. در 
ایران  غیرنظامی  دفاعی  سازمان  نتیجه 
را  ایران  ملت  و  به کار می شود  دست 

به خوشبختی می رساند. 
سریال  کارگردان  و  نویسنده  آقای 
تحقیر  موضوع  از  اگر  حتا  شیوع! 
فکر  بگذریم،  سریال  این  در  افغان ها 
نمی کنید کمی چرت نوشته اید و عبث 
که  کسی  به  بروید  کارگردانده اید؟ 
ندارد  عقل  شش ماهه  طفل  اندازه  حتا 
داستان  این  کوچک زاده(  آقای  )مثال 
می خندد؛  شما  بر  کنید،  تعریف  را 
بر  که  ندارد  نیازی  هیچ  امریکا  چون 
ایران حمله بیولوژیکی کند. خود مقام 
عظما خطرناک ترین مکروب دنیاست 
است.  نشسته  شما  سر  باال  همانجا  که 
فسیل هایی که در مجلس خبرگان شما 
هر روز دوازده ساعت می خوابند، برای 
انسان ها به مراتب کشنده تر از باکتریای 
محمود،  داکتر  قیافه  آنتراکس اند. 
هشت  که  »ماموتی«  شما  خود  به گفته 
کرد،  حکومت  شما  بر  کامل  سال 
استوایی  زنبور  زهر  از  آزاردهنده تر 
که  شما  بسیجی های  کارکرد  است. 
سفارت خانه  یک  چاشت  از  بعد  هر 
مار  زهر  از  قوی  تر  می کنند،  فتح  را 
نیاز  مگر  وضع،  این  با  است.  جعفری 
حمله  شما  بر  و  بیاید  کشوری  است 
اگر  را  ایران  مردم  بکند؟  بیولوژیکی 
ماموتی  دکتر  زمان  جهانی  آبروریزی 
باکتریای  هیچ  که  کنید  باور  نکشته، 
حمله  موفقیت  نمی تواند.  کشته  دیگر 
است.  به محیط آن  وابسته  بیولوژیکی 
در محیطی که خطرناک ترین باکتریای 
جهان توانست دایناسور را از بین ببرد 
را  جنتی  حجته االسالم  نتوانست  ولی 
حرف  کند،  درجه ای   ۳۶ تب  دچار 
زدن از حمله بیولوژیک مسخره است. 
امریکا االن هرچه پادزهر قوی به کار 
این  از  تا  تواند سه-چهار  نمی  می برد، 
از  کابل  در  را  شما  مکروب زاده های 
بین ببرد، آنوقت شما آمده اید از حمله 
قید  می شنوید،  من  از  می زنید.  حرف 
این سریال را بزنید و بروید یک سریال 
امریکا  آن  در  که  کنید  درست  دیگر 
موضع دفاعی داشته باشد، نه تهاجمی. 

به وهلل شما خطرناک تر اید.

»از میان دیوهای مست باید بگذریم«
سناریوی فروپاشی حکومت وحدت ملی چقدر جدی  است و برای پیش گیری آن چه باید کرد؟

»شیوع«، سریال وارونه 
ایرانی
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نشان  که  یافته  دست  اسنادی  به  8صبح  روزنامه 
در  باال  هریرود  فرعی  حوزه  ریاست  اداره  در  می دهد 
وجود  خویشاوندساالری  و  اداری  فساد  غور  والیت 

دارد.
براساس این اسناد 5 تن از اجیران این اداره، معاش، 
هفت  طی  و  می شود  حیف و  میل  آن  مزایای  و  حقوق 
گذشته این افراد هیچ گاه به وظایف خود حاضر  سال 

نشده اند.
حوزه  »ریاست  کارمندان  از  شماری  که  اسنادی  در 
قرار  8صبح  روزنامه  دسترس  به  باال«  هریرود  فرعی 
فضل احمد،  فرزند  حیات اهلل  که  آمده است  داده اند، 
فرزند  عبدالرحمان  عبدالقدوس،  فرزند  میرآقا 
غالم محمد  و  رسول داد  فرزند  ابراهیم  عبدالبشیر، 
گذشته در این اداره  فرزند فضل احمد طی هفت سال 
از  مزایای شان  و  حقوق  اما  نداشته،  فزیکی  حضور 
هری رود  فرعی  حوزه  ریاست  به  دولت  بودجه  طریق 

باال رسیده است.
محافظ  و  راننده  به عنوان  اسناد  در  ظاهرا  افراد  این 
کارمندان این اداره  که  اما آن گونه  استخدام شده اند، 
ادعا می کنند، هیچ گاه به وظایف خود حاضر نشده و 
هیچ وقت چنین افرادی در اداره ریاست حوزه دریای 

هریرود دیده نشده اند.
آمده  گرفته،  قرار  8صبح  دسترس  به  که  اسنادی  در 
عبدالحی  فرزند  عبدالولی  به نام  شخصی  که  است 
این  می کند.  دریافت  دولت  از  معاش  دو  همزمان 
هریرود  فرعی  حوزه  ریاست  اداره  کارمند  هم  شخص 
کارمند ریاست معارف والیت غور است و به  باال و هم 

شغل معلمی در ولسوالی دولتیار می پردازد.
شخص  که  است  شده  ادعا  اوراق  این  در  هم چنان 
که  اداره  این  راننده  نعیم،  خلیفه  نام  به  دیگری 
خواهرزاده رییس حوزه فرعی هریرود باالی غور است، 
اما نه منفک  ماه هاست به وظیفه خود حاضر نشده، 
شده و نه هم معاش وی به حالت تعلیق درآورده شده 

است.
که محمد امین »وکیل« رییس  در این اسناد آمده است 
اداره حوزه فرعی هریرود باالی غور و به همراه محمد 
شماری  ریاست،  این  اداری  و  مالی  مدیر  احمدی، 
خود  خویشاوندان  و  اقوام  از  نیز  را  برحال  اجیران  از 

کرده اند. منصوب 
مدیر  احمدی،  محمد  که  گفتند  8صبح  به  منابعی 
پسر  هریرود  دریای  حوزه  اداره  مالی  اداری  و  مالی 

مامای رییس اداره است.
اداره  این  نیز به صفت اجیر در  برادر رییس  هم چنان 
استخدام شده است و خواهرزاده رییس نیز اجیر دیگر 

این اداره است.
کارمندان ارشد و برحال این  این اسناد توسط 5 تن از 
اداره از جمله مدیر عمومی برنامه ها، مدیر عمومی ارقام 
حق آبه ها،  تثبیت  و  منازعات  حل  مدیر  آب،  منابع 

کرده اند،  از رییس خود به اداره سارنوالی والیت غور شکایت 
که در زمان شکایت این  اما رییس سارنوالی والیت غور می گوید 
افراد به مسافرت بوده و به زودی شکایت آنان را بررسی خواهد 

کرد.
والیت  سارنوال  غیاب  در  که  کسی  نصرت  آقای  هم چنان 
اداره  به  شکایتی  هیچ  که  می گوید  بوده،  اداره  سرپرست 
سارنوالی والیت غور از این افراد نرسیده است و سارنوالی غور 
را  موضوع  اسناد،  و  شکایت  هرگونه  به  دسترسی  صورت  در 

کرد. بررسی جدی خواهد 
چندی پیش معاون والی، مستوفی، رییس مالی و اداری والیت 
و یک مامور بلند رتبه نظامی از سوی والی پیشین این والیت به 

مامور استیشن هایدرولوژی و مامور استیشن میترولوژی 
گرفته است و آنان ادعا  به دسترس روزنامه 8 صبح قرار 
تثبیت  زمینه  در  افغانستان  حکومت  به  که  می کنند 

تمامی این ادعاها پاسخ گو هستند.
از این اسناد هم چنان در مورد  در بخش های دیگری 
سیر   930 حیف و میل  جمله  از  کوچک  فسادهای 
مستحقین،  به  گندم  ناعادالنه  توزیع  بلوط،  چوب 
اسم  به  غیر حاضر  اجیر  یک  ماهه   5 کول  ما اختالس 
اسناد خریداری  تهیه  فرزند عبدالبشیر،  محمد عارف 
افغانی،   250000 ارزش  به  قیمتی  به  سمنت  بوجی   20
بر خالف  ایزوگام  به جای  اداره  بام های  کردن  کاه گل 
فروخته  و  نقلیه  وسایط  از  شخصی  استفاده  نقشه، 
شدن دستگاه تلیفون ثریای دولتی توسط رییس اداره 

که از آن ها نام برده شده است. موارد دیگری است 
هریرود  فرعی  حوزه  رییس  »وکیل«،  امین  محمد  اما 
این  تمامی  8صبح  روزنامه  با  گفتگو  در  غور  باالی 
و  کرده  »توطیه« علیه خود عنوان  و  را »کذب«  ادعا ها 

که این افراد دست به »سبوتاژ« زده اند. مدعی است 
کارمند خیالی در این اداره  که هیچ  کید می کند  وی تا
گذشته  وجود ندارد و این پنج نفر صرف طی یک سال 
کرده اند و از ابتدای ماه  کار  در این اداره به عنوان اجیر 

جدی سال جاری قرارداد شان به اتمام رسیده است.
به  اقوامش  از  شماری  که  می کند  تایید  وکیل  آقای 
که  کار می کنند، اما می گوید  صفت اجیر در این اداره 
قانون مانع تعیین اقوام رییس و آمر هیچ اداره ای نشده 

است.
هم چنان  غور  باالی  هریرود  فرعی  حوزه  رییس 
در  اجیر  به عنوان  عبدالولی  نام  به  فردی  موجودیت 
که نمی داند او  این اداره را تایید می کند، اما می گوید 

کارمند معارف غور است یا خیر! همزمان 
که ادعای فساد در اداره  آقای وکیل می گوید از افرادی 
کرده اند به دادگاه  حوزه فرعی دریای هریرود باالی غور 

کرد. شکایت خواهد 
گفتگو  در همین حال، غالم ناصر خاضع والی غور در 
از  گزارش هایی  که  می کند  تایید  8 صبح  روزنامه  با 
کرده، اما وی  موجودیت فساد در این اداره را دریافت 
که در والیت غور زد و بندهای قومی منجر  کید دارد  تا
گری  افشا است  ممکن  و  شده  اختالفات  ایجاد  به 
کارمندان اداره حوزه هریرود باالی مرغاب  شماری از 

گرفته باشد. از این اختالفات سرچشمه 
کرده  که این موضوع را بررسی  با آنهم والی غور می گوید 
گسترده اداری در این  که فساد  کنون به اسنادی  و تا 

کند دست نیافته است. اداره را ثابت 
که  والیت غور در غرب افغانستان از والیت هایی است 
گسترده اداری در  طی یک سال اخیر مواردی از فساد 

آن افشا  شده است.
که به دسترس 8 صبح قرار داده  هم چنان سند دیگری 
کارمندان این اداره  که شماری از  شده، نشان می دهد 

اختالس در چند پروژه ساختمانی در این والیت متهم شدند و 
دوسیه شان به سارنوالی رفت.

فرماندهی  ساختمانی  پروژه  پنج  که  شده اند  متهم  افراد  این 
پولیس، با هزینه ١١٧ میلیون افغانی را به شماری از شرکت ها با 
که ١800  که در آن یک متر مکعب سنگ کاری  نرخ بلند داده اند 
تا 2۵00 افغانی است، به چهار هزار افغانی محاسبه شده است، 
اما به تازگی منابع معتبر از تعیین معاون والی غور به صفت معاون 

والی هرات خبر داده اند.
کم توجهی  که حکومت مرکزی متهم به  غور از والیت هایی است 
از  یکی  به  صعب العبور  راه های  با  والیت   این  است.  آن  به 

دورافتاده ترین والیت های افغانستان مشهور است.

گسترده پول و خویشاوندساالری  حیف ومیل 
در یک اداره دولتی غور
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Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the Support to IARCSC on 
finalization of F-PAR project documents and initiating PPU for F-PAR to submit their expression of 
interest letter to participate in the bidding process. 

Objective: 
 
The main objective is to support IARCSC to “Establish the F-PAR Project Management Unit and Initiate 
the Implementation”.  

Expected Outcome: 

 Finalize the Project Documents including the 5 Year Implementation Plan and the Budget of the 
F-PAR Project.   

 Develop an Action for the Project’s PMU Set Up for the course of the Project. 
 Support the Implementation Initiation of the Project based on the Implementation Plan especially 

Year 1. 
 Define the Work Processes for Simplification and System Development Targets of Year 1. 
 Capacity Building on-the-job for IARCSC/CSMD relevant government staff 

Qualifications required 
This assignment requires committed and qualified national and international consultants with insight 
knowledge of international best practices and experiences in the field of project 
management/development, public admiration and civil service reform and Working Experience within 
Afghan Ministries is needed. 
 Therefore the experts should fulfill the following requirements: 

Consultancy firm:  

A team with  

- At least ten (10) years of work experience with civil service reforms (5 years for national). Relevant 
work experience in Afghanistan will be highly preferred. 

- Willingness to travel to Afghanistan for up to four times (one week/month) 
- Knowledge of Business simplification processes required. 
- Proven Organizational development skills (3-5 years) 
- Knowledge of Policy Development needed 
- Knowledge of reform processes required 
- Understanding of project development processes and methodologies. 
- Technical skills of programs’ design, analytical and evaluation abilities and problem solving capacity 

 in the context of developing countries. 
- Ability to work effectively with donors and a diverse team 
- Excellent experience and proven network to donor/international community on national level and 

to align with various other national stakeholders  
- Proven Experience with developing national action plan or national priority plans is essential 
- Familiar with Afghan government strategic and country-wide priorities (NPPs,  SMAF, etc.) 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the refer-
ence number (83223199) to tenders-afg@giz.de latest until 29.02.2016.
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