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کستان  پا به  آسیا  قلب  نشست  در  غنی  آقای 
که بیرون دادند،  رفت و با اعالمیه های مشترکی 
راه برای دوام همکاری هموار شد. نشست قلب 
وسیع تری  همکاری  یک  برای  را  فرصت  آسیا 
افغانستان  قضیه  در  اثرگذار  کشورهای  میان 
کشورهای  به عنوان  امریکا  و  چین  کرد.  فراهم 
فعال  حضور  چهارجانبه  نشست های  در  ناظر 
برخی  شدن  شامل  برای  تالش هایی  و  داشته 
کشورهای دیگر منطقه نیز جریان دارد. حکومت 
کرد تا  افغانستان از طریق مجاری سیاسی تالش 
کشورهای  نیت و اهداف نشست چهارجانبه را با 
سوءتفاهم  نوع  هر  از  تا  کرده،  شریک  منطقه 

کند.  جلوگیری 

طالبان به نابود سازی پیکره های عظیم 
که روزگاری یکی از عجایب عالم  بودا 

بود، بسنده نکردند و بیشتر پیکره های 
که همه میراث  کابل را هم  مربوط موزیم 

گروه  دوران باستان بود، از بین بردند. 
طالبان می خواستند نقاشی های قدیمی 

کنند، اما  نگارستان ملی را هم نابود 
کارگران و مال زمان آن اداره، این نقاشی ها 
کرده بودند.  را از رزمند گان طالبان پنهان 
گر نقاشی ها را پنهان نمی کردند، طالبان  ا

تمام تابلوها را به آتش می کشیدند. 
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گفتگو آماده نیستند طالبان برای 
که در آخرین  الت متحده امریکا  کستان، چین و ایا کشورهای افغانستان، پا گروه هماهنگی چهارجانبه شامل 

گروه طالبان  کرات رسمی صلح میان دولت افغانستان و  که نخستین دور مذا کرد  کابل، اعالم  نشست خود در 
کستان برگزار خواهد شد. چ در پا در هفته اول ماه مار

اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

که  ج می گذاریم، باید پول افغانی را  کشور را از صمیم قلب ار ود ملی و بیرق ملی  پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سر
وش خود از آن استفاده نموده، وظیفه ملی خود را ادا نمائیم. گذاشته و در دادوستد و خریدوفر ج  ود، ار نماد هویت ملی ما به شمار می ر

4 متنفرمانتقنینیتاشامامروزمنتشرمیشود

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
که متن فرمان  کرده  جمهوری اعالم 
تقنینی رییس جمهور در مورد ادامه 
به  کشور  انتخاباتی  نظام  اصالح 
قرار  و  شده  فرستاده  عدلیه  وزارت 
در  امروز  شام  تا  فرمان  این  است 

سایت این وزارت منتشر شود.
سیدظفر هاشمی معاون سخنگوی 
رییس جمهور، روز شنبه، 22 حوت، 
گفت: »فرمان فعال  با اعالم این خبر 
است.  افغانستان  عدلیه  وزارت  در 
ک  کنفرانس اشترا پیش از این که در 
کنم با معین وزارت عدلیه در تماس 
تا  فرمان  متن  که  گفت  او  و  شدم 
تمام  دوشنبه  صبح  یا  شام  فردا 
مواد آن در وبسایت وزارت عدلیه در 
اختیار مردم افغانستان قرار می گیرد 
و در پهلوی آن در جریده رسمی نیز 

افغانستان نشر  زبان های رسمی  به 
می شود.«

معاون سخنگوی ریاست جمهوری، 
دسترسی  عدم  از  انتقادها  پی  در 
رییس  تقنینی  فرمان  به متن  مردم 
جمهور در باره اصالحات انتخاباتی، 
بر  در  را  مدتی  فرمان  هر  که  افزود 

می گیرد تا طی مراحل شود.
پیش از این سرور دانش گفته بود که 
جمهور  رییس  فرمان های  صدور  با 
نهادهای  و  قوانین  اصالح  مورد  در 
گزینش  کمیته  کار  کشور،  انتخاباتی 

به زودی آغاز خواهد شد.
معرفی  صالحیت  که  گزینش  کمیته 
جدید  اعضای  صالحیت  بررسی  و 
به  را  انتخاباتی  کمیسیون های 
فرمان های  رد  از  پس  دارد،  عهده 
توسط  جمهوری  ریاست  تقنینی 
متوقف  کارش  نمایندگان،  مجلس 
شد. مجلس نمایندگان فرمان های 
مورد  در  جمهوری  ریاست  پیشین 
اصالح قوانین و نهادهای انتخاباتی 
جمهوری  ریاست  دفتر  کرد.  رد  را 
فرمان  صدور  از  پیش  که  می گوید 
ملی  شورای  اعضای  با  جدید  های 
با  جدید  فرمان های  تا  شده  رایزنی 
مواجه  قبلی  فرمان های  سرنوشت 

نشود.
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بر رییس جمهور  از مرخصی برگشته است و حاال  پارلمان 
است تا هر سه مقام بلندپایه امنیتی را به مجلس معرفی کند 
تا صالحیت شان تایید شود. در حال حاضر وزارت خانه های 
با  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  هم چنین  و  داخله  و  دفاع 
با  امنیتی  نیروهای  شدن  اداره  می شود.  اداره  سرپرست 
قرار دارد  سرپرست در شرایطی که کشور در حال جنگ 
و طالبان هر روز بر طبل جنگ می کوبند، مبنای منطقی 
ندارد. باید وزارت خانه های قوای مسلح را کسانی اداره کنند 
پشتوانه شان  افغانستان،  حقوقی  نظام  الزم  مشروعیت  که 

باشد و هم چنان اعتماد عمومی را جلب کنند. 
رییس جمهور باید اصال نگران یک کودتای احتمالی از جانب 
افغانستان  در  ناتو  محدود  نیروهای  نباشد.  نیرویی  هیچ 
را  نوع کودتایی  این حضور خطر هر  و نفس  دارند  حضور 
به  رییس جمهور  که  نیست  الزم  بنابراین  می کند.  منتفی 
اصرار  ملی  دفاع  وزارت  سمت  در  ستانکزی  آقای  حضور 
کند. بهتر است که هرچه زود تر شخصیت های محترمی که 
قرار گرفته اند  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  اعتماد  مورد 
رای  نمایند گان  از  و  یابند  تاالر عمومی مجلس حضور  در 
به  اما  است،  سرپرست  خودش  مجلس  آن که  با  بخواهند. 
امضای رییس جمهور مدت ماموریت آن تمدید شده است 
و صالحیت دارد تا در مورد نامزدوزیران حرف آخر را بزند. 
الزم  نکرد،  قبول  را  نامزدوزیری  نمایند گان  مجلس  اگر 
نیست که آن وزارت خانه ماه ها در بی سرنوشتی باشد، باید 
هرچه زودتر شخص دیگری معرفی شود تا خالی مدیریتی 
در وزارت خانه های قوای مسلح به وجود نیاید. همین حاال با 
نیروهای  آن که کشور درگیر جنگ است، هماهنگی میان 
شده  دیده  مناطق  از  بسیاری  در  نمی شود.  دیده  امنیتی 
است که پولیس مورد حمله قرار گرفته، اما نیروی اردوی 
ملی مستقر در ساحه در جنگ به نفع پولیس مداخله نکرده 
است. پولیس هم در مواردی به همین صورت عمل کرده 
نیروهای  به  سنگینی  هزینه های  ناهماهنگی ها  این  است. 

امنیتی کشور تحمیل کرده است. 
نیرومند  قاطع،  رهبری  نبود  هم  ناهماهنگی  این  دلیل 
در  است.  امنیتی  نیروهای  راس  در  جنگ  فن  به  آگاه  و 
صورتی که وزیران قوای مسلح از وضعیت سرپرستی بیرون 
شوند، مشروعیت حقوقی داشته باشند، از تمام صالحیت ها 
حل  را  ناهماهنگی  مشکل  می توانند  باشند،  برخوردار 
اصلی  مشکل  که  گفت  باری  ناتو  نیروهای  فرمانده  کنند. 
در نیروهای امنیتی افغانستان، ضعف رهبری است. مشکل 
دیگر هم که همه ما هر روز شاهد آن هستیم، فساد اداری، 
ناکارآمدی و بی سوادی است که در نیروهای مسلح بیداد 
می کند. اگر رهبری قوی و با صالحیت در نیروهای امنیتی 
وجود داشته باشد، این مشکالت رفته رفته از بین می رود. 
نبود  هم،  فرماندهان  اداری  عمده  فساد  دالیل  از  یکی 
تضمینی برای بقای شان است. اگر هرچه زود تر سرپرست ها 
تصمیم  فرماندهان  انفکاک  یا  بقا  مورد  در  و  شوند  وزیر 
گرفته شود، از فساد مالی و اداری پیش گیری خواهد شد. 

با اختیار کامل حقوقی و اجرایی  باید  وزیران قوای مسلح 
به مسند تکیه بزنند و رهبری کنند. ضرور نیست که همه 
که  بود  روزگاری  دهد،  انجام  مملکت  اول  شخص  را  کار 
و  صدارت  و  حربیه  و  خارجه  وزارت های  هم  داوود خان 
ریاست جمهوری را یک جا اداره می کرد و بعد شخصیت های 
ضعیفی را در راس وزارت خانه های حربیه و داخله قرار داد و 
نتیجه آن کودتای هفت ثور بود. این تجربه باید دیگر تکرار 
نشود. سران حکومت وحدت ملی باید به روش های مدرن 
با تجربه را  اتکا کنند و شخصیت های نیرومند و  مدیریت 
با صالحیت کامل در راس وزارت خانه های قوای مسلح قرار 
دهند. البته وزیر وقتی با اختیار کامل عمل خواهد کرد که 
از سوی مجلس نمایند گان رای اعتماد گرفته باشد و سران 

حکومت به او اعتماد کنند.

به داستان سرپرستی خاتمه دهید
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طرح حمله باالی دفتر والی تخار خنثا شد

لقب »شهید وحدت ملی« رسما به عبدالعلی مزاری اعطا شد

مجددی: مبارزه علیه تروریستان وجیبه دینی و شرعی است

جسد بیست پناهجوی افغان به کابل رسید

طالبان برای گفتگو آماده
 نیستند

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی در 
انتحاری  والیت تخار، طرح یک حمله 
خنثا  را  والیت  این  والی  دفتر  باالی 

کرده اند.
می گوید  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
انتحارکننده که  فاروق یک  که محمد 
طیب  مولوی  دستور  به  می خواست 
طالبان  تروریستی  گروه  نام نهاد  والی 
حمله  به  دست  تخار  والی  دفتر  در 
عملیات  نتیجه  در  بزند،  تروریستی 
خاص نیروهای امنیت ملی از مربوطات 
بازداشت  تالقان مرکز این والیت  شهر 

شده  است.
امنیت  مطبوعاتی  دفتر  گفته  به 
انتحارکننده  این  با  همراه  ملی، 
نام های  به  نیز  دیگر  تروریست  هفت 
زیداهلل، حجت اهلل،  نجیب اهلل، خادم اهلل، 
نعمت اهلل  و  نعمت اهلل  قاری   محب اهلل، 

نیز بازداشت شده اند.
تروریستان  که  می افزاید  اداره  این 
با  تا  داشتند  تصمیم  شده  بازداشت 
گسترده  تروریستی  حمالت  راه اندازی 
در مناطق مزدحم والیات شمال کشور 

فضای رعب و وحشت ایجاد کنند.
نیز  داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
به  فرمانی  صدور  با  کشور،  جمهور 
حزب  فقید  رهبر  مزاری  عبدالعلی 
وحدت  »شهید  لقب  رسما  وحدت، 

ملی« داده است.

از  مجددی  صبغت اهلل  کابل:  8صبح، 
رهبران ارشد جهادی، می گوید مبارزه 
مسلحانه علیه گروه ها و افرادی که به 
کشتار مردم و تخریب تاسیسات عامه 
و  دینی  وجبهه  یک  می دهند،  ادامه 

شرعی است.
براساس بیانیه ای که در صفحه رسمی 
شده،  منتشر  مجددی  آقای  فیسبوک 
آمده است: »تاکید می نمایم که آنانی که 
مکررا و پی درپی، با عمل قبیح انتحار 
با احکام  انفجار که صریحا در تضاد  و 
قتل  اسالمی می باشد، سبب  و  شرعی 
در  بیگناه  رهروان  و  زن  کودک،  ده ها 
شهرها و قصبات افغانستان می گردند، 
دیگر  و  مساجد  مکاتب  آنانی که  و 
ساختمان های ملی و دولتی را با انفجار 
و تخریب نابود می سازند، نه تنها مقابله 

از  تن  بیست  اجساد  کابل:  8صبح، 
پناهجویان افغان که در راه  رسیدن به 
اروپا در آب های ترکیه جان های خود 

را از دست داه اند، به کابل رسید.
دوشنبه  پناهجویان  این  حامل  کشتی 
شب گذشته در آب های میان یونان و 

ترکیه غرق شد.
در  گذشته  روز  قربانیان،  این  اجساد 
میدان هوایی کابل به بازماندگان  شان 
شامل  قربانیان  این  شد.  داده  تحویل 
مرد  شش  و  کودک  شش  زن،  هشت 
هستند. ده تن از این قربانیان اعضای 

موثق حکومتی می گوید  منبع  یک  کابل:  8صبح،  
ماه  اول  هفته  در  بود  قرار  که  صلح  مذاکرات  که 
مارچ رسما میان دولت افغانستان و گروه طالبان در 
گروه  این  آمادگی  عدم  بدلیل  شود،  آغاز  پاکستان 

تاکنون به تاخیر افتاده است.
این منبع حکومتی که از افشای هویتش خودداری 
کرد، به روزنامه 8صبح گفت که گروه طالبان تاکنون 
برای شرکت در مذاکرات صلح اعالم آمادگی نکرده 
سه  و  افغانستان  دولت  منبع،  این  گفته  به  است. 
نیز،  چهارجانبه  هماهنگی  گروه  عضو  دیگر  کشور 
وقت  در  مذاکرات  این  که  بودند  کرده  پیش بینی 

تعیین شده برگزار نخواهد شد.
پیش از این نیز گروه تروریستی طالبان اعالم کرده 

بود که در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد.
کشورهای  شامل  چهارجانبه  هماهنگی  گروه 
امریکا  متحده  ایاالت  و  چین  پاکستان،  افغانستان، 
که در آخرین نشست خود در کابل، اعالم کرد که 
دولت  میان  صلح  رسمی  مذاکرات  دور  نخستین 
افغانستان و گروه طالبان در هفته اول ماه مارچ در 

پاکستان برگزار خواهد شد.
مذاکرات  آغاز  برای  شده  تعیین  زمان  از  این که  با 
هنوزهم  اما  می گذرد،  هفته  یک  به  نزدیک  صلح 
روشن نیست که این مذاکرات چه زمانی آغاز خواهد 

شد.
عالی  شورای  اعضای  از  قاسمیار  محمداسماعیل 
صلح  مذاکرات  تاریخ  تعیین  که  می گوید  صلح، 
ابتدا  از  چهارجانبه،  هماهنگی  گروه  اعضای  توسط 
»پیچیده«  با  قاسمیار  آقای  بود.  »غیرواقع بینانه« 
توصیف کردن مذاکرات صلح گفت:  »بعد از این که 
تاریخ  تعیین  می کنم  فکر  شد،  آماده  راه  نقشه 
مذاکرات براساس خوش بینی بوده تا این واقع بینی 

را اساس قرار داده باشند.«
گروه  که  گفت  صلح  عالی  شورای  عضو  این 
مذاکرات  انداختن  تاخیر  به  با  طالبان  تروریستی 
صلح، می خواهد بیشترین استفاده را ببرد. به گفته 
آقای قاسمیار، این گروه از خود سخت گیری نشان 
داده و تاکتیکی عمل می کند تا امتیازات بیشتری از 
کشورهای شامل گروه چهار جانبه صلح بدست آورد.

محمداسماعیل قاسمیار هم چنین گفت که »آبروی« 
کشورهای شامل در گروه هماهنگی چهارجانبه صلح 
نیز در گرو تطبیق نقشه راه صلح قرار دارد. به گفته 
آقای قاسمیار، این کشورها تالش دارند تا مذاکرات 
وی  برسد.  مطلوب  نتیجه  به  و  شده  آغاز  صلح 
افزود: »کشورهای شامل گروه هماهنگی چهار جانبه 
مثل چین، افغانستان، پاکستان و امریکا تالش دارند 
که نقشه راه عملی شود. بخاطری که آبروی این چهار 
کشور که نقشه راه درست کرده اند، در گرو تطبیق 

همین نقشه راه است.«
اما وی تاکید کرد که برای انجام این مذاکرات موانعی 
در  بیشتری  فرصت  است  اما ممکن  نمی شود  دیده 
برگیرد. آقای قاسمیار گفت که کشورهای دخیل در 
مذاکرات صلح افغانستان، در صورت سرباز زدن کدام 
مواضع  باید  شان  علیه  صلح،  مذاکرات  از  گروهی 

هماهنگ و یکسان داشته باشند.
وزارت  پیشین  وزیر  داوودزی  عمر  همین حال،  در 
امور داخله، می گوید هر زمانی که مذاکرات صلح به 
یک مرحله حساس می رسد، دولت پاکستان پا پس 
مراسم  یک  در  دیروز  که  داوودزی  آقای  می کشد. 
گرامی داشت از روز جهانی زن سخن می گفت، افزود 
که پاکستان از افغانستان  خواست های مشخص دارد 
را  خواست ها  این  افغانستان  پیشین  حکومت  نه  و 
آینده  و  فعلی  هم حکومت های  نه  و  کرده  برآورده 

افغانستان برآورده کرده می توانند.
قبلی  نشست های  در  جانبه  چهار  هماهنگی  گروه 
از  گروه هایی که  علیه  تا  بودند  کرده  توافق  خود 
اقدام  می زنند،  سرباز  صلح  مذاکرات  به  پیوستن 

مسلحانه جدی داشته باشند.

از کشته شدن ده تروریست به شمول 
نتیجه  در  تروریستان  فرمانده  یک 
خبر  ملی  پولیس  نیروهای  عملیات  

داده است.
این وزارت می گوید که این عملیات ها 
در  تروریستان  سرکوب  منظور  به  که 
والیت های تخار، بلخ و کاپیسا راه اندازی 
برعالوه کشته شدن  آن  در  بود،  شده 
ده تروریست، یک تروریست زخمی و 
هفت تن دیگر بازداشت شده اند. وزارت 
امور داخله می افزاید که مسافر مشهور 
مهم  فرماندهان  از  یکی  بدرالدین  به 

اشرف غنی در این فرمان خود گفته که 
منظور  به  ملی«  وحدت  »شهید  لقب 
ارزشمند«  »خدمات  به  ارج گذاری 
اهداف  تحقق  راستای  در  مزاری  آقای 
جهاد و مقاومت مردم افغانستان، دفاع 

مسلحانه علیه آنان جواز دارد بلکه یک 
وجیبه دینی و شرعی می باشد.«

افزوده  همچنین  مجددی  صبغت اهلل 
که پاکستان در امور افغانستان مداخله 
مستقیم دارد. به گفته  او، ترویستان نیز 
پاکستان  استخبارات  سازمان  توسط 
تجهیز و تربیه می شوند. آقای مجددی 
سرتاج  اخیر  اظهارات  که  می افزاید 

یک  خانواده هستند.
مسووالن دولتی می گویند که در حادثه 
شب،  دوشنبه  در  کشتی  شدن  غرق 
نیز  افغان  شهروندان  از  دیگری  تعداد 
اجساد شان در روزهای  و  باخته  جان 
آینده به افغانستان منتقل خواهد شد.

و  دوصد  به  نزدیک  جاری،  سال  طی 
به  افغان  شهروندان  از  تن  هزار  پنجاه 
مرفه تر  و  آرام   زندگی  داشتن  منظور 
عازم  و  کرده  ترک  را  افغانستان 
این  بیشتر  اروپایی شده اند.  کشورهای 

پناهجویان به آلمان رفته اند.

تروریستان نیز در میان کشته شدگان 
است.

 205 اردوی  قول  فرماندهی  همچنین 
جریان  در  که  کرده  اعالم  نیز  اتل 
مربوطات  در  »طوفان«  عملیات 
یازده  ارزگان  والیت  دهراوود  ولسوالی 
رسیده اند.  قتل  به  تروریستان  از  تن 
می گوید  اعالمیه ای  در  فرماندهی  این 
حاجی  شدگان  کشته  میان  در  که 
فرماندهان  از  تن  تاج الدین دو  و  ذکی 

تروریستان نیز شامل هستند.

وحدت  تحکیم  اسالمی،  ارزش های  از 
عدالت  تامین  و  ملی  حاکمیت  ملی، 

اجتماعی اعطا شده است.
در فرمان رییس جمهور آمده که روز 
شهادت عبدالعلی مزاری بدون رخصتی 

در تقویم کشور گنجانده شود.
که  مراسمی  در  غنی،  جمهور  رییس 
اعطای لقب »شهید وحدت  به منظور 
ارگ  در  مزاری  عبدالعلی  به  ملی« 
بود،  شده  برگزار  جمهوری  ریاست 
باهم  افغانستان  مردم  تمام  که  گفت 
برابرند و حکومت برای تحکیم برابری 
آقای  است.  متعهد  شهروندان  میان 
غنی از عبدالعلی مزاری به عنوان یکی 
از شخصیت های »تاریخ ساز« نام برده 
مزاری  آقای  اصلی  خواست  که  افزود 

برابری شهروندان کشور بود.

در  پاکستان  وزیر  نخست  مشاور  عزیز 
در  طالبان  گروه  رهبران  حضور  مورد 
خاک پاکستان نیز، این مساله را تایید 

می کند.
تروریستی  از گروه  صبغت اهلل مجددی 
سنت  از  پیروی  با  تا  خواسته  طالبان 
نبوی، دست از کشتار مردم کشیده و 

به روند مذاکرات صلح بی پیوندد.

ACKU
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رییس جمهور غنی حدود یک ماه قبل در یک سخنرانی 
یک  میالدی،   جاری  سال  ختم  تا  که  بود  داده  وعده 
سرپرست هم در دولت افغانستان نخواهد بود. داستان 
حکومت  راه  فرا  بزرگ  چالش های  از  یکی  سرپرستی 
قانون  برخالف  رییس جمهور  است.  ملی  وحدت 
کرده  عنوان  ماه  دو  را  سرپرستی  زمان  که  سرپرستی 
نیاز  که  را  دولتی  نهاد های  روسای  و  وزرا  ماه ها  است، 
به رای مجلس دارند، در این پست ها به شکل سرپرست 
که  دفاع  وزیر  عالوه  بر  نیز  حاال  همین  گذاشت.  باقی 
عمر  طول  اندازه  به  تقریبا  سرپرستی اش  دوران  طول 
داخله  وزیر  لوی سارنوال،   است،   ملی  وحدت  حکومت 
به عنوان سرپرست در  نیز  ملی  امنیت  رییس عمومی  و 

سمت های شان قرار دارند. 
کل تمام سکتور امنیتی ما سرپرست است. قبل  به طور 
سرپرست  به شکل  ماه ها  وزرا  زیاد  تعداد  یک  نیز  آن  از 
داستان  همین  بودند.  زده  تکیه  وزارت  کرسی های  به 
است.  ما  امنیتی  مشکالت  دالیل  از  یکی  سرپرستی 
و  معلق  به صورت  را  خود  رهبری  که  نظامی  نیرو های 
کم تر برای نبرد و جنگ علیه  غیر ثابت می بینند، انگیزه 

دشمنان پیدا می کنند. 
باید در عرصه تامین  که  نیز آن طور  فرماندهان نظامی 
وزارت خانه  ها  خود  در  نمی بندند.  کار  به  دل  امنیت 
بودن  سرپرست  همین  به دلیل  نیز  مدیریت  عرصه  در 
وزرا، چالش های متنوعی وجود دارد. مثال وزرا در زمان 

ناتو  کمبل، فرمانده اسبق نیروهای امریکایی و  جان 
رهبران  به  افغانستان،  ترک  از  قبل  افغانستان،  در 
را  کشور  این  نقش  تا  کرد  وارد  فشار  امریکا  ملکی 
به  که  حالی  در  او  دهند.  گسترش  افغانستان  در 
فرآیند  را  کنونی  روند  می رود،  شدن  بازنشسته  سوی 

کارآمد نامید. کند و نا تصمیم گیری 
مورد  در  جزییات  دادن  از  کمبل،  اف  جان  جنرال 
ارشد  رهبران  به  جاری  ماه  در  او  که  پیشنهاداتی 
کرده  کرد، اما پیشنهاد  کرد، خود  داری  امریکایی ارایه 
نیروهای  به  مشوره دهی  برنامه های  امریکا  که  است 
بر ضد  اقدامات  و  گسترش داده  را  افغانستان  زمینی 
در  طالبان  حاضر  حال  در  بخشد.  تشدید  را  طالبان 
گسترش قلمرو خود و راه اندازی حمالت بر ضد  تالش 

نیروهای محلی اند.
می خواهید  شما  گر  »ا است:  گفته  کمبل  جنرال 
به  سوی  را  گر می خواهید طالبان  ا و  کنید  وارد  فشار 
که  باورم  این  به  من  دهید،  سوق  صلح  گفتگوهای 
کمبل  گردد.« آقای  باید فشار بیشتری بر طالبان وارد 
گرفت  پیش  در  می توان  که  را  دیگری  »راه  می افزاید: 

فریدون آژند 

نویسنده: میسی ریان
برگردان: ضیا صادق

منبع: واشنگتن پست 

مجلس رای اعتماد نگرفت،  باز هم او را در وزارت دفاع 
دوباره  که  می داند  رییس جمهور  مسلما  نگهداشت. 
نمی تواند آقای استانکزی را به عنوان نامزد پست وزارت 
که  است  نیازی  چه  پس  کند.  معرفی  مجلس  به  دفاع 
بماند؟  باقی  سمت  این  در  هم چنان  استانکزی  آقای 
برای  از آقای ستانکزی  آیا رییس جمهور نمی تواند بهتر 
پیش  روز  چند  همین  کند.  پیدا  را  کسی  دفاع  وزارت 
نطق آقای استانکزی را در محفل فراغت افسران جوان 
احساس  شنیدم.  فهیم  مارشال  نظامی  دانشگاه  از 

که از نکات خوب و بد در عین زمان  پروسه هایی بود 
مابعد  فرمانده  به  کمبل  برعالوه،  می شدند.«  ایجاد 
توصیه های  تا  کرده  پیشنهاد  نیکلسون  جنرال  خود 

گیرد. که در انتظار اوست مد نظر  نظامی را 
ح  مطر که  را  موضوعات  »عین  می گوید:  کمبل  جان 
کنم، زیرا  کردم نمی خواهم بار دیگر درباره آن صحبت 
بر همین موارد  نیز  نیکلسون  که جنرال  باورم  این  به 
که  شوم  مطمین  می خواهم  اما  کرد.  خواهد  تمرکز 
تا سر وقت  آن ها داده ایم  به  به موقع  را  پیشنهادات 
قبال  در  نتیجه ای   2016 سال  وگرنه،  دهند.  انجام 
امنیتی  نیروهای  کمبل  به گفته  داشت.«  نخواهد 
نظامی،  کارکردهای  فاقد  مواردی  در  افغانستان 
اما  می باشد.  هوایی  قدرت  و  لوژستیکی  اطالعاتی، 
ثابت  نیروی موثر جنگی  به عنوان  را  نیروها خود  این 

کرده اند.
برایش  را  دیگری  شانس  اوباما  اداره  می گوید،  کمبل 
تا فرماندهی نیروهای امریکایی  کرده است  پیشکش 
کنونی این نیروها  گیرد؛ فرمانده  را در افریقا به عهده 

ضعف  نهایت  در  دفاع  وزارت  سرپرست  که  می شد 
که درگیر جنگ  کشوری  جسمانی قرار دارد. وزیر دفاع در 
گلوله  ضد  جلیقه  پوشیدن  توان  باید  است،  فرسایشی 
راه  برای  این که  نه  باشد.  داشته  وزن  کیلو  هجده  با  را 
و  سالم  دفاع  وزیر  یک  کند.  استفاده  عصا  از  حتا  رفتن 
توانمند می تواند روحیه بیشتری به زیردستانش بدهد. 
شود،  حاضر  نبرد  سنگر های  در  استوار  که  دفاعی  وزیر 
متاسفانه  ولی  می بخشد.  انگیزه  بیشترین  را  سربازش 
به  کم تری نسبت  توان جسمانی  ما  وزرای دفاع  بیشتر 
رییس جمهور  صورت  هر  به  داشته اند.  عادی  فرد  یک 
به  وعده اش  طبق  که  دارد  وقت  دیگر  روز  هفت  فقط 
سرپرستی  داستان  البته  دهد.  خاتمه  سرپرستی ها 
باید  که  نیست  عمومی  روسای  و  وزرا  به  محدود  تنها 
ولسوال ها  سطح  تا  حتا  بگیرند.  اعتماد  رای  مجلس  از 
به  نیازی  که  هستیم  سرپرست ها  وجود  شاهد  ما  نیز 
رای اعتماد مجلس ندارند. بهتر است رییس جمهور در 
به  نیاز  که  روسایی  و  وزرا  سرپرستی  داستان  اول  قدم 
کند و به دنبال آن به  را ختم به خیر  رای اعتماد دارند 
سرپرستی در تمام سطوح دولت نقطه پایان بگذارد. در 
که زیاد است، زیاد باقی  غیر آن مشکل ادارات هم چنان 

خواهد ماند.

جنرال دیوید، اواخر سال جاری باز نشسته می شود. 
که به دالیل شخصی این پیشنهاد  کمبل می گوید  اما 

را نپذیرفته است.

مدیریت  شدن  بهتر  برای  نمی توانند  بودن  سرپرست 
وزرای  صالحیت های  دهند.  انجام  جا به جایی  کار شان 
که رای  کم تر است و نمی توانند مانند وزرایی  سرپرست 
رفع  برای  بنا  باشند.  داشته  باز  دست  گرفته اند  اعتماد 
شوند  معرفی  مجلس  به  سرپرست ها  باید  معضله  این 
آورده و مشروعیت حقوقی الزم  به دست  اعتماد  رای  تا 
ما  امنیتی  سکتور  عرصه  در  خصوصا  کنند.  کسب  را 

کنند.  رییس جمهور و رییس اجرایی باید تالش بیشتر 
از  دفاع  وزارت  سرپرست  این که  با  رییس جمهور 

که آن ها را مورد حمله قرار داد.« آنست 
او می افزاید: »در حال حاضر از این که به عقب برگردیم 
کنیم  و یا جنگ تمام عیاری را بر ضد طالبان راه اندازی 
که  کنم، اما یکی از راه ها همین است  نمی خواهم دفاع 
که امریکا  کنیم.« این در حالی است  می توانیم دنبال 
در  متحدینش  و  امریکایی  نیروهای  از  حفاظت  برای 
کند؛  راه اندازی  هوایی  حمالت  می تواند  افغانستان 
خطر  در  افغانستان  نیروهای  که  مواردی  برعالوه 
سرکوب  برای  هم چنین  و  باشند  داشته  قرار  حتمی 
کرده  اندازی  راه  عملیات  نیز  داعش  و  القاعده  گروه 

می تواند. 
که درباره حضور تقریبا 37 ساله اش در  کمبل  جنرال 
گون  پنتا با خبرنگاران در  امریکا  ایاالت متحده  ارتش 
سخن می گفت، این سخنان را ابراز داشت. این جنرال 
که  در حالی وظیفه  اش را در افغانستان خاتمه بخشید 
است.  نهاده  وخامت  رو به  کشور  در  امنیتی  وضعیت 
از سوی دیگر، طالبان و شورشیان دیگر در جستجوی 
تی را بر ضد  توسعه قلمرو خود اند و تالش دارند حمال

کنند. نیروهای محلی راه اندازی 
 9800 به  حاضر  حال  در  امریکایی  سربازان  شمار 
عملیات های  راه اندازی  مسوولیت  که  می رسد  تن 
محلی  نیروهای  به  مشوره  و  تروریسم  ضد  بر  کوچک 
که  برنامه ای  براساس  دارند.  عهده  به  را  افغانستان 
ح  ریزی  طر امریکا  رییس جمهور  اوباما،  ک  بارا توسط 
به  آینده  سال  ابتدای  در  سربازان  این  شمار  شده، 

کرد. کاهش پیدا خواهد  5500 سرباز 
کمبل از تصامیم قصر سفید در جریان یک و نیم  جنرال 
گفت این تصمیم ها  کرد و  گذشته سپاس گزاری  سال 
افغانستان  نیروهای  نقاط ضعف  تا  اجازه داد  برایش 
منعکس  آن  توسط  را  طالبان  نیروهای  قوت  نقطه  و 
که از سوی بارک  کرد  کند. هم چنان او به نکاتی اشاره 
شامل  که  شد  داده  اجازه   2014 سال  خزان  در  اوباما 
شماری از فعالیت های جنگی و فرمان اجازه عملیات 
می باشد؟  افغانستان  در  داعش  گروه  ضد  بر  هوایی 
که شمار بیشتر سربازان امریکایی  هم چنان تصمیمی 

در افغانستان برای زمان بیشتری بمانند.
و  آهسته  پروسه  را  آن  او  آنچه  از  کمبل  جنرال  اما 
کرد.  رنج آور از سوی قصر سفید نامید ابراز نا  خشنودی 
او می گوید به صورت مکرر اقداماتی را در جلسه هایی 
کرده و جلساتی را در  با مقامات بلند پایه تجدید نظر 
تا  کابل  از  غیره  و  کابینه  ملی،  امنیت  شورای  سطح 

کرده است. ناوقت های شب  تنظیم 
بار  یک  که  را  راهی  چرا  گفتم  »بارها  می گوید:  کمبل 
به  وقت  »هر  می افزاید:  او  می رویم.«  دوباره  رفته ایم 
که واقعا  گرفتیم  کردم تصمیمی را  بارک اوباما مراجعه 
در جستجوی آن بودم.« به قول او »ناامیدی ها تنها از 

سال تمام شد سرپرستی تمام نشد

به طور کل تمام سکتور امنیتی ما سرپرست 
را  است. قبل از آن نیز یک تعداد زیاد وز
ماه ها به شکل سرپرست به کرسی های 
وزارت تکیه زده بودند. همین داستان 
سرپرستی یکی از دالیل مشکالت امنیتی 
ی خود را  و های نظامی که رهبر ما است. نیر
به صورت معلق و غیر ثابت می بینند، انگیزه 
کم تر برای نبرد و جنگ علیه دشمنان پیدا 
می کنند. 

رییس جمهور با این که سرپرست وزارت 
دفاع از مجلس رای اعتماد نگرفت،  باز هم 
او را در وزارت دفاع نگهداشت. مسلما 
رییس جمهور می داند که دوباره نمی تواند 
ی را به عنوان نامزد پست  آقای استانکز
وزارت دفاع به مجلس معرفی کند. پس چه 
ی هم چنان در  ی است که آقای استانکز نیاز
این سمت باقی بماند؟

جنرال کمبل که درباره حضور تقریبا 
37 ساله اش در ارتش ایاالت متحده 
امریکا با خبرنگاران در پنتاگون سخن 
می گفت، این سخنان را ابراز داشت. 
این جنرال در حالی وظیفه  اش را 
در افغانستان خاتمه بخشید که 
و به وخامت  وضعیت امنیتی در کشور ر
نهاده است. از سوی دیگر، طالبان و 
شورشیان دیگر در جستجوی توسعه 
و خود اند و تالش دارند حمالتی را  قلمر
ی کنند. وهای محلی راه انداز بر ضد نیر

شمار سربازان امریکایی در حال حاضر 
به 9800 تن می رسد که مسوولیت 
ی عملیات های کوچک بر ضد  راه انداز
وهای محلی  وریسم و مشوره به نیر تر
افغانستان را به عهده دارند. براساس 
برنامه ای که توسط باراک اوباما، 
ی شده،  رییس جمهور امریکا طرح  ریز
شمار این سربازان در ابتدای سال آینده 
به 5500 سرباز کاهش پیدا خواهد 
کرد.

کمبل: جان 

امـــــریکا 
گام های 

بیشتری در 
افــغانستان 
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طالبان در اواخر ماه حوت سال 1379 پیکره های 
کردند. در آن زمان  عظیم بودا را در بامیان نابود 
سازمان های  از  یک  هیچ  وزاری  عذر  به  طالبان 
به  حتا  طالبان  نکردند.  اعتنایی  بین المللی 
توصیه  شخصیت های مذهبی مشهور خاورمیانه 
گوش ندادند. شخصیت های مذهبی مشهور  نیز 
که  القرضاوی  یوسف  شیخ  جمله  از  خاورمیانه 
اخوان المسلمین  جنبش  فقهی  مرجع  به عنوان 
آمدند  قندهار  به  زمان  آن  در  می شود،  شناخته 
این مالی  اما  کنند.  را نصیحت  تا مال محمد عمر 
افراطی از خر شیطان پایین نیامد و حکم نابودی 
زمان  آن  در  یونسکو  کرد.  صادر  را  مجسمه ها 
فرهنگی«  »جنایت  را  بودا  مجسمه های  نابودی 

کرد.  توصیف 
که  طالبان به نابود سازی پیکره های عظیم بودا 
روزگاری یکی از عجایب عالم بود، بسنده نکردند 
که  کابل را هم  و بیشتر پیکره های مربوط موزیم 
بردند.  بین  از  بود،  باستان  دوران  میراث  همه 
قدیمی  نقاشی های  می خواستند  طالبان  گروه 
و  کارگران  اما  کنند،  نابود  هم  را  ملی  نگارستان 
رزمند گان  از  را  نقاشی ها  این  اداره،  آن  زمان  مال 
را  نقاشی ها  گر  ا بودند.  کرده  پنهان  طالبان 
پنهان نمی کردند، طالبان تمام تابلوها را به آتش 

می کشیدند. 
و  نقاشی  تابلوی  تندیس،  نوع  هر  طالبان  نظر  از 
مرام  این  است.  بیداد  و  شرک  مظهر  هنری  فلم 
از  حال  تا  آنان  است.  پابرجا  هم  هنوز  تا  طالبان 
تخریب مجسمه های بودا ابزار ندامت و خجالت 
که در سایه دولت زند گی  نکرده اند. حتا طالبانی 
کویته بریده اند نیز به  می کنند و ظاهرا از شورای 

با  حکومتی  مسووالن  قبل  هفته  چند  تا 
طالبان  با  گفتگو  اول  دور  برای  تمام  دلخوشی 
اعالمیه  براساس  می کردند.  لحظه شماری 
گفتگو های  نشست چهارجانبه، قرار بود دور اول 
آغاز  چ  مار ماه  اول  هفته  در  طالبان  با  مستقیم 
نزدیک  پایان  به  چ  مار دوم  هفته  کنون  ا شود. 
فضای  در  صلح  گفتگو های  آینده  اما  می شود، 
هیچ  تنها  نه  روزها  این  در  دارد.  قرار  مبهم 
دورنمایی برای صلح دیده نمی شود، بلکه نقض 
کستانی خود  حریم افغانستان توسط سربازان پا
است.  افگنده  سایه  صلح  گفتگوهای  برروند 
با  ملی  وحدت  حکومت  در  مقام ها  که  هرچند 
طرف  اما  کرده اند.  ابراز  را  خود  اعتراض  نرمی 

شهریار

فردوس

کشورهای عضو  که چرا  تمام این ها روشن نیست 
ناتو طالبان را دشمن خود نمی دانند، ولی برای 
بسته اند.  کمر  داعش  تروریستی  خالفت  نابودی 
گفته شد نشان دهنده ی  که در باال  واقعیت هایی 
که تفاوتی میان افکار طالبان و داعش  آن است 
را  ویستفالیایی  دولتی  نظم  دو  هر  نیست. 
رد  را  مدرنیته  فرهنگی  گروه  دو  هر  ندارند.  قبول 
گروه برای رسیدن به اهداف شان  می کنند، هر دو 
چون  را  سرآدم ها  گروه  دو  هر  می کنند،  خشونت 
گروه  عام می کنند. هر دو  قتل  و  غ می برند  سرمر
آثار  گروه  را دشمن می دانند، هر دو  تمدن غربی 
فرهنگی به جا مانده از دوران باستان را مصادیق 
می زنند.  آن  نابودی  به  دست  و  می دانند  شرک 
اما با وجود این مشابهت ها صرف داعش هدف 
بین المللی  ایتالف  نیروهای  هوایی  حمله های 
است و طالبان هم در افغانستان مصون اند و هم 

کستان.  در پا
امنیتی  نیروهای  را  طالبان  با  مبارزه  بزرگ  بار 
افغانستان به دوش دارند. در حالی که ارتش های 
عراق و سوریه و لیبیا، از حمایت هوایی بی دریغ 
خالفت  با  جنگ  در  روسیه  و  متحده  ایاالت 
نیروهای  هم  افغانستان  در  برخورداراند.  داعش 
اما  برخوردار اند،  ناتو  هوایی  حمایت  از  امنیتی 
گفته می شد  این حمایت هوایی حداقلی است. 
کند،  صلح  طالبان  با  می خواهد  دنیا  حاال  که 
دست  روی  سردی  آب  طالبان  سخنگوی  اما 
ریخت  افغان  و  امریکایی  چینی،  دیپلومات های 

کرد.  کره ای را رد  و هر نوع مذا
شکست  نبرد  میدان  در  طالبان  زمانی که  تا 
دست  خود  کثری  ا حد  خواست های  از  نخورند، 
مداخله  گر  ا هم  سوریه  همین  در  برنمی دارند. 
که  بود  بعید  بسیار  نمی بود،  روسیه  نظامی 
گروه های مورد حمایت عربستان و ترکیه، با دولت 
که  کنند. این نشان می دهد  بشار اسد آتش بس 
شکست در میدان نبرد خیلی تعیین کننده است. 
کره ندارند و می خواهند  که طالبان قصد مذا حاال 
که ناتو و امریکا  کنند، بهتر است  جنگ را تشدید 
کنند و تمام پایگاه های مهم طالبان  پیش دستی 

ک افغانستان نابود سازند. را در درون خا

گرفته  از آقای سیاف  کابل به همراه داشت.  در 
اظهارات  این  به  محقق  و  عبداهلل  مجددی،  تا 
حدی  به  فشارها  این  دادند.  نشان  کنش  وا
تا حرف خود  کرد  را مجبور  گیالنی  آقای  که  بود 
گیرد. این نرمش از سوی رهبری شورای  را پس 
به  سنگینی  هزینه  غنی  آقای  برای  صلح  عالی 
سیاسی  مخالفان  تمام  کنون  ا داشت.  همراه 
گفتگو های  زمانی  چه  که  منتظراند  غنی  آقای 
دوم  بار  برای  غنی  آقای  گر  ا می شود.  آغاز  صلح 
در تالش های صلح طلبی خود با شکست مواجه 
برای  بیشتری  فرصت  که  شک  بدون  شود، 
منتقدان خود فراهم می کند. عمر داوود زی یکی 
گذشته  هفته  نیز  حکومت  منتقد  چهره های  از 
امیدی  و  کرده  اند  طی  آنان  را  راه  این  که  گفت 
کنون حیثیت  کستان نمی باشد. ا به همکاری پا
کشورهای عضو نشست چهارجانبه درگیر و فصل 
گر چین و امریکا  گفتگو های صلح می باشد. ا تازه 
کام شوند، امید واری به موثریت  در این بازی نا

کاهش می یابد. کشور نیز  حضور این دو 

افتخار  بودا  عظیم  پیکره های  تخریب  در  شرکت 
محافل  در  شاید  هم  طالبان  سران  می کنند. 
بودا  پیکره های  تخریب  به  کستان  پا بنیاد گرای 

فخر بفروشند. 
افغان  آرشیف  می رسید،  دست شان  گر  ا طالبان 
هم  را  ملی  تلویزیون  رادیو-  آرشیف  شاید  و  فلم 
که  می رساند  گزارش ها  از  برخی  می کردند.  نابود 
گروه طالبان، اسناد دولتی را هم نابود می کردند. 
آنان پرونده های سابقه کاری بسیاری از کارمندان 
که در آرشیف ادارات نگهداری می شد،  دولتی را 
گرفته  کردند. طالبان سیاستی را در پیش  تخریب 
مکتب خوانده ای  و  تحصیل کرده  هر  تا  بودند 
که  کسانی نیاز داشتند  کند. آنان به  کشور را ترک 
کستان ثبت نام می کردند و مال  در مدارس دینی پا
دینی  مدارس  طالبان  و  مالها  این  از  می شدند. 
هم به عنوان چوب سوخت در جنگ ها استفاده 
نظامی  و  جنگی  برنامه  صرف  طالبان  می کردند. 
داشتند و فتوا های مالهای بنیاد گرای دیوبندی 
را به نام شرعیت در افغانستان تطبیق می کردند. 
پیروی  افکار  همین  از  هم  حال  تا  طالبان 
از  یکی  رهبر  سمیع الحق  موالنا  می کنند. 
که  کستان  شاخه های تنظیم جمعیت العلمای پا
شناخته  طالبان  رهبران  از  بسیاری  معنوی  پدر 
تمام  از  آن  در  و  است  نوشته  کتابی  می شود، 
کمیت شان  حا زمان  در  طالبان  عملکرد های 
که  که آنچه  کرده. سمیع الحق نوشته است  دفاع 
ع بود. تا  گروه طالبان انجام می دادند، مطابق شر
گروه طالبان، حتا آنانی  حال هیچ یک از رهبران 
کویته  گویا با شورای  کابل زند گی می کنند و  که در 
جنایات  نکوهش  به  حاضر  نیز،  ندارند  رابطه ای 
بودا  پیکره های  تخریب  جمله  از  طالبی  امارت 

نیستند. 
محمد عمر  مال  مرگ  از  پس  حتا  طالبان  گروه 
رهبرشان  نام  کنار  از  را  امیرالمومنین  لقب  نیز 
حاال  همین  آنان  تبلیغات  در  نکرده اند،  حذف 
مسخره  رقابتی  سیاست  و  جمهوریت  هم 
می شود. آنان هنوز هم خودشان را یک »امارت« 
به  هم  کستان  پا در  طرفداران شان  می دانند. 
وجود  با  می نگرند.  »امارت«  یک  دیده  به  آنان 

کدام پیام روشنی نداده  کستانی به این مهم  پا
است. 

طی  که  است  بار  دومین  برای  غنی  آقای 
کستان  یک ونیم سال با اعتماد تمام به طرف پا
می رود. آقای غنی در یک مرحله با شتاب تمام 
قالب  در  را  اطالعاتی  همکاری های  تا  کرد  تالش 
افزایش  کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه 
صورت  که  اعتراض هایی  با  تفاهم  این  دهد. 
فضای  دور  یک  از  پس  شد.  ملغا  عمال  گرفت، 
کشور  مملو از تنش، فصل جدیدی در روابط دو 

آغاز شد. 
کستان  پا به  آسیا  قلب  نشست  در  غنی  آقای 
که بیرون دادند،  رفت و با اعالمیه های مشترکی 
راه برای دوام همکاری هموار شد. نشست قلب 
وسیع تری  همکاری  یک  برای  را  فرصت  آسیا 
افغانستان  قضیه  در  اثرگذار  کشورهای  میان 
کشورهای  به عنوان  امریکا  و  چین  کرد.  فراهم 
فعال  حضور  چهارجانبه  نشست های  در  ناظر 
برخی  شدن  شامل  برای  تالش هایی  و  داشته 
کشورهای دیگر منطقه نیز جریان دارد. حکومت 
کرد تا  افغانستان از طریق مجاری سیاسی تالش 
کشورهای  نیت و اهداف نشست چهارجانبه را با 
سوءتفاهم  نوع  هر  از  تا  کرده،  شریک  منطقه 
تالش های  کنون  ا همه  این  با  کند.  جلوگیری 
و  خورده  بن بست  به  عمال  چهارجانبه  نشست 
وجود  گره  این  شدن  باز  برای  امیدواری  هیچ 

ندارد. 
اخیر  روز های  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
کشور  از  دفاع  برای  آمادگی های شان  از  بیشتر 
نشان  خوبی  به  اظهارات  این  راندند.  سخن 
که امیدواری ها برای فصل صلح اندک  می دهد 
فصل  به  رسیدن  برای  غنی  آقای  می باشد. 
ج داد. رییس  گفتگوها، هزینه های زیادی به خر
شورای عالی صلح به صراحت جنگ را با طالبان 
سخن  گروه  این  ل  استقال از  و  دانسته  ناجایز 
را  اظهارات خشم مقام های سیاسی  این  گفت. 

آینده
مبهـــم
صـــلح

قای غنی برای دومین بار است  آ
که طی یک ونیم سال با اعتماد 
کستان می رود.  تمام به طرف پا
قای غنی در یک مرحله با شتاب  آ
کرد تا همکاری های  تمام تالش 
اطالعاتی را در قالب تفاهم نامه 
کستان افزایش  استخباراتی با پا
دهد. این تفاهم با اعتراض هایی 
گرفت، عمال ملغا شد.  که صورت 
پس از یک دور فضای مملو از 
تنش، فصل جدیدی در روابط دو 
کشور آغاز شد. 

بار بزرگ مبارزه با طالبان را نیروهای امنیتی 
که  افغانستان به دوش دارند. در حالی 
ارتش های عراق و سوریه و لیبیا، از حمایت 
الت متحده و روسیه  هوایی بی دریغ ایا
در جنگ با خالفت داعش برخورداراند. در 
افغانستان هم نیروهای امنیتی از حمایت 
هوایی ناتو برخوردار اند، اما این حمایت 
هوایی حداقلی است.
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مگر طالب از داعش فرق دارد؟

ACKU



مریم حسینی
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یک  که  )جی آی اس(  مانند  قوتی  پر  سامانه های  داریم. 
وسیله مدیریتی و ابزار بسیار پر قوت اطالعات جغرافیایی 
است، که می توان با استفاده از آن مقدار آب های کشور را 
به صورت ابتدایی سنجش کرد. این سنجش ها روی منابع 
آبی کشور شروع شده و با این سنجش ها مقدارمنابع پنج 

حوزه آبی کشور دقیق تر خواهد شد.«
عثمانی گفت: »راهبرد دوم، مدیریت منابع آب است. بحث 
ما  است.  موضوع  همین  روی  آب  و  انرژی  وزارت  اصلی 
کوشش کردیم که مدیریت طبیعی و سنتی منابع آب را به 
مدیریت همه جانبه تبدیل کنیم. ما در منطقه نیمه خشک 
قرار داریم و منابع آبی ما دچار قلت است. زمان بارندگی 

در کشور با زمان مصرف آب ها تفاوت دارد.«
صورت  بارندگی  قبال  »وقتی  افزود:  آب  و  انرژی  وزیر 
جوی  نزوالت  مرتفع  مناطق  در  به خصوص  می گرفت، 
طریق  این  از  و  می شد.  تبدیل  یخچال ها  به  زمستان  در 
اما  می شد.  مدیریت  طبیعی  به صورت  آب ها  تابستان  در 
امروزه با توجه به تغییرات اقلیمی  و گسترش نیازهای آبی 
خود  آبی  منابع  مدیریت  از  دیگری  نوع  به  نیاز  ما  مردم، 
پاسخ گوی  دیگر  سابقه  طبیعی  و  سنتی  مدیریت  داریم. 

نیازمندی های کنونی بشر نیست.« 
مدیریت  در  گفت  آب  و  انرژی  وزیر  عثمانی،  علی احمد 
بحث  می گردد،  مطرح  که  بحثی  اولین  آب  همه جانبه 
ساختن بندها و سربندها و ساختن سامانه های انتقال آب 

وزارت انرژی و آب می گوید باید مرزهای آبی کشور دقیق  
شده و آب برای هر دو طرف به شکل مساویانه تقسیم شود.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در نشست »ژورنالیزم 
آب« که استراتژی های این وزارت را درباره آب های کشور 
تشریح می کرد، گفت این وزارت برنامه انکشاف منابع آب 
را تعریف کرده است. اما جدا از مسایلی مانند حق تاریخی 
و حقوق بین المللی در رابطه به همسایگان در مورد آب ها، 
باید با دیدگاه عدالت انسانی برخورد شده و وضعیت انسانی 

در دو طرف منطقه باید در نظر گرفته شود.
بسیار  مردم  ما  منطقه  یک  »در  افزود:  آب  و  انرژی  وزیر 
فقیری داریم و در منطقه دیگر که ممکن است در دو طرف 
مرز باشد، مردم از نظر اقتصادی در وضع بسیار خوبی قرار 
دارند. عدالت و انصاف در این جا چه حکم می کند؟ حکم 
بدهیم؟  اختصاص  گروه  کدام  برای  را  آب  ما  که  می کند 
نگاه  از محرومین حمایت کنیم.  باید  ما  طبیعی است که 
ما در این مورد این است که ما عدالت و انصاف را رعایت 
می کنیم اما عدالت ما، عدالت انسانی است نه مقدار زمین ها 
کشور  است  ممکن  همسایه.  کشورهای  انکشاف  قدرت  و 
را  زیادی  باشد. آب  باالیی داشته  انکشاف  همسایه قدرت 
مصرف کند و زمین های زیادی را زیر کشت ببرد. اگر ما با 
این شیوه آب را تقسیم کنیم، بر مردم فقیر ظلم کرده و از 

کسی که وضعش خوب است حمایت کرده ایم.«
اصل  افغانستان  انرژی وآب می گوید  وزیر  در همین حال 
را  فرامرزی  آب های  درباره  همسایه  کشورهای  با  مذاکره 
پذیرفته و محورهای مذاکره نیز ترتیب شده است. اما برای 
باید  زیادی  بسیار  مراحل  نهایی،  توافق  یک  به  دستیابی 

طی شود.
 به گفته وزیر انرژی و آب وقتی در یک منطقه تنش آبی، 
بحران و یا کمبود آب وجود داشته باشد، طرف هایی که از 
آب استفاده می کنند، تقریبا در حال مخاصمه و کشمکش 
هستند و تبدیل یک مخاصمه به یک معاهده زمان بسیار 
زیادی را ممکن است در بر بگیرد. شروع آن از بحث های 
و  می یابد  ختم  سیاسی  بحث های  به  و  است  تخنیکی 
نتیجه  به  اولیه  طبیعی است که نمی توان در نشست های 
افغانستان اصل مذاکره را پذیرفته  رسید ولی به هر حال 
است.  پایبند  بین المللی  حقوق  و  تاریخی  »حق آبه«  به  و 
کارهای تخنیکی شروع شده و کمیسیون آب های مرزی در 
هفته های آینده تحت ریاست رییس جمهور پیشنهاد شده 
که تشکیل شود. اقدامات اولیه تخنکی برای آغاز گفتگوها 
شده  شروع  فرامرزی  آب های  مساله  سر  بر  همسایگان  با 

است.
علی احمد عثمانی می گوید افغانستان از نظر موجودیت آب 
افغانستان  در  که  بحرانی  اما  نیست  مواجه  آب  بحران  با 
درباره آب ها وجود دارد، بحران مدیریت منابع آبی است. در 
حال حاضر سرانه آبی که باید ذخیره شود، 85 متر مکعب 
تمام  در  آبی کشور  منابع  و  است.  نفر  برای یک  در سال 

نقاط به صورت یکسان پراکنده نشده اند.
یک  به  نیز  کشور  در  آب  چرخه  گفت  آب  و  انرژی  وزیر 
مشکل تبدیل شده که می توان آن را با مدیریت دولت حل 
کرد. در یک منطقه منابع آب زیاد است و در یک منطقه 
دیگر منابع آب کم. به گفته وزیر انرژی و آب، بحران آب 

در کشور نسبی است.
آب های  منابع  انکشاف  »برنامه  گفت:  آب  و  انرژی  وزیر 
راهبرد  اولین  است.  راهبردی  برنامه  دارای سه  افغانستان 
باید  کشور  آبی  منابع  جغرافیای  که  است  این  آبی  منابع 
معلوم شود: یعنی باید بدانیم که چه مقدار آب و در کجا 

است. تا بتوان آب هایی که به شکل سیالب جاری می شوند 
را کنترول کرده و به جاهایی که نیاز است منتقل کرد. 

و  قید  آب  منابع  مدیریت  در  آب،  و  انرژی  وزیر  به گفته 
شرط هایی هم وجود دارد. یکی از این شرط ها این است که 
به محیط زیست آسیب نرسد. وقتی بندی ساخته می شود، 
برای خود  این حق  باید  خود رودخانه حق آبه ای دارد که 
به شکل حداقل  این حق آبه  شود.  گرفته  نظر  در  رودخانه 
جریان آب است که باید به صورت دایم در رودخانه جریان 
آسیب  محیط زیست  به  صورت،  آن  غیر  در  باشد.  داشته 
رسمیت  به  رودخانه  برای  حق آبه  این  باید  می شود.  وارد 

شناخته شود.
وزارت انرژی و آب می گوید منابع آبی باید به صورت مشروط 
کنترول شوند. نباید صد در صد آب رودخانه کنترول شود. 
یک مقدار آب باید صرف تغذیه آب های زیر زمینی و توسعه 

منطقه شود.
این وزارت راهبرد سوم درباره انکشاف منابع آبی افغانستان 
را در تنظیم رابطه سیاست با آب های فرامرزی تعریف کرده 
و می گوید آب و خاک دو واژه هم ارزش هستند. به همان 
همان  به  دارد،  وجود  خاک  حفظ  برای  تعصب  که  اندازه 
اندازه تعصب روی آب هم وجود دارد و برای حفظ هر دو 

از سیاست گرفته تا مدیریت باید تالش کرد.
در همین حال سید شریف شبیر، متخصص آب و مشاور 
وزارت انرژی و آب می گوید: »افغانستان چهار حوزه آبی باز 

دارد و با هر کدام از کشورهای همسایه این آب ها درگیر 
درگیر  دارد،  را  خود  خصوصیت  که  پاکستان  با  هستیم. 
هستیم. با ایران که خصوصیت دیگر دارد درگیر هستیم. 
در دریای آمو با سه چهار کشور درگیر هستیم که هر کدام 

از آن ها پالیسی های خاص خود را دارند.«
و  سید شریف شبیر می گوید برخی کشورها مانند ترکیه 
هند و چین با استفاده از هژمونی آب و با قدرت سیاسی 
مدیریت  خود شان  نفع  به  را  فرامرزی  آب های  دارند،  که 
می کنند. اما کشورهایی که توانایی ندارند، باید برای خود 

پالیسی هایی را بسازند که مفید واقع شود.
پول  و  توانایی  افغانستان  اگر  می گوید  آب  متخصص  این 
مدیریت  را  خود  فرامرزی  آب های  می تواند  باشد،  داشته 
از  پاکستان  و  ترکمنستان  ایران،  حاضر  حال  در  کند. 
آن ها  مانع  کسی  و  می کنند  استفاده  افغانستان  آب های 

نمی شود.
وی گفت در حال حاضر بحث مذاکره بسیار دور است. اما 
آب های  مورد  در  که  و 1997  کنوانسیون های 1992  در 
فرامرزی تدوین شده، گفته شده که بیایید به جای این که 
فکر کنید. روی  منافع آب ها  تقسیم کنید، روی  را  آب ها 
پروژه های مشترک کار کنید تا هر دو طرف مستفید شود.

سید شریف شبیر می گوید افغانستان در هر حوزه آبی خود 
باید پالیسی های خاص با شیوه های خاص داشته باشد تا 

بتواند از ظرفیت های آن حوزه استفاده کند.
از  یک  هیچ  در  افغانستان  که  است  حالی  در  این 
کنوانسیون هایی که درباره آب  در سازمان ملل وجود دارد، 
عضویت ندارد و نمی تواند از مفاد این کنوانیسیون ها برای 
مدیریت منابع آبی خود سود ببرد. اما کشورهای همسایه 
این  مفاد  از  که  هستند  این  تالش  در  افغانستان  شمالی 

کنوانسیون ها هر چه بیشتر به نفع خود استفاده کنند.
در همین حال طبق داده های وزارت انرژی و آب افغانستان، 
پاکستان در سطح جهان بیشترین تحقیق رسانه ای را در 
حوزه دریای سند انجام داده و تعداد این تحقیقات رسانه ای 
به 251 مورد می رسد. پاکستان یکی از کشورهایی است 
که با کمبود منابع آبی مواجه بوده و به نظر می رسد روی 
منابع آبی که از افغانستان دریافت می کند، حساسیت های 
خاص خود را داشته باشد. دریای کابل 6 درصد کل آب 

حوزه آبی سند پاکستان را تغذیه می کند.
وزارت انرژی و آب در نشست »ژرونالیزم آب« روی بهبود 
اقتصاد ملی از طریق مدیریت منابع آبی کشور تاکید کرد 
و گفت که در قانون آب راه کارهای مشخص در این راستا 

مد نظر گرفته شده است.
علی احمد عثمانی در این نشست تاکید کرد که رسانه ها باید 
از افراد متخصص برای برنامه ها و میزگرد ها و گفتمان های 
رسانه ای استفاده کنند تا اطالعات، داده ها و آمارها درباره 

آب های کشور دقیق تر در اختیار مردم قرار بگیرند.
آبی  منابع  افغانستان  که  کرد  تاکید  آب  و  انرژی  وزیر 
سرشار ندارد و آن چه در این زمینه از سوی برخی افراد در 
رسانه ها گفته می شود، دقیق نیست. منابع آبی افغانستان 
این  اما  ندارد  وجود  کشور  در  آب  بحران  هستند.  نسبی 

منابع به صورت درست تا اکنون مدیریت نشده است.
همه جانبه  مدیریت  برنامه  که  می کند  تاکید  وزارت  این 
آب های کشور را هم در سطح استراتژیک و هم در سطح 
این زمینه کار پروژه سازی  عملی روی دست داشته و در 
6 بند از 21 بند را نهایی کرده و به کمیته تدارکات ملی 
فرستاده است. کار روی 15 بند دیگر جریان دارد و قرار 
است درظرف یک ماه آینده کار پروژه سازی آن ها نیز تمام 
مناطق  در  بند ها  این  می گوید  آب  و  انرژی  وزارت  شود. 

گوناکون کشور در نظر گرفته شده اند.

در مدیریت 
آب ها منافع 
دو طرف در 

نظر گرفته 
شود

وزیر انرژی و آب افزود: »وقتی قبال بارندگی صورت می گرفت، به خصوص 
در مناطق مرتفع نزوالت جوی در زمستان به یخچال ها تبدیل می شد. و از 
این طریق در تابستان آب ها به صورت طبیعی مدیریت می شد. اما امروزه 
با توجه به تغییرات اقلیمی  و گسترش نیازهای آبی مردم، ما نیاز به نوع 
دیگری از مدیریت منابع آبی خود داریم. مدیریت سنتی و طبیعی سابقه 

دیگر پاسخ گوی نیازمندی های کنونی بشر نیست.« 
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پایان ناپذیر  فهرست  تکمیل  برای  تالش  به جای  بنابراین، 
با  مستقیم  مذاکره  وارد  باید  کابل  پاکستان،  اردوی  تواقعات 
اسالم آباد می شد. هر نوع گفتگو و مذاکره میان افغانستان و 
پاکستان- اگر بر روند اعتماد سازی بنا شود- ناکام است. بنا به 
تجربه یک و نیم دهه اردوی پاکستان، هیچ  گاهی خود را ملزم 
به رعایت تعهدات حتا در برابر امریکا ندانسته است چه رسد 
به افغانستان. به طور کلی، اعتماد سازی مذاکرات بین المللی را 
تسهیل  می کند اما امر الزمی هر نوع مذاکره موفق بین المللی 
گروه  با  ایران  پیچیده  چندجانبه  مذاکرات  چنان که  نیست. 
و  بود  »اعتمادسازی«  نه  و  »راستی آزمایی«  مبنای  بر   1+5
موافقانه در حال اجرا شدن است؛ در 35 سال گذشته هر دو 
طرف ایرانی و امریکایی خواستار اقدام نیک و حسن نیت جانب 
مقابل به منظور اعتمادسازی می شدند؛ امری که هر بار ناکام 

می شد و بدل به ناممکن شده بود.
افغانستان و پاکستان نه دو کشور »دوست  و برادر« بلکه دو 
همسایه  اند که بنا به جبر جغرافیایی در کنار هم واقع  شده اند. 
اپوزیسیون  به  دادن  پناه   با  پاکستان  دهه  چهار  از  بیش  در 
مسلح افغانستان، درصدد براندازی و آوردن حکومت مورد نظر 
خود در کابل بوده است. باید توقعات برادرانه از پاکستان را 
تبلیغاتی  بزداییم، همان گونه که جنگ  زبان خود  و  از ذهن 
تحریک آمیز  بیانیه های  نمی باشد؛  سازنده  نیز  پاکستان  علیه 
بنا به دست پشت  نیز  خصمانه- که حتا بی کفایتی مسووالن 
آغوش  گرفتن  در  بعد  روز  و  می شود  توجیه  پاکستان  پرده 
جنرال های پاکستانی سبب پریشانی افکار عمومی و گسترش 

ذهنیت ناسالم توهم توطیه  شده است. 
در روند فعلی مذاکرات چهار جانبه در واقع تیم افغانستان گاه 
صلح  شریک  و  همکار  گاهی  و  طرفه  یک  را  پاکستان  نقش 
در افغانستان ترسیم می کند، که به  ابهام بیشتر و در نتیجه 
به ناکامی دیگر خواهد انجامید. هر آنچه مربوط به پاکستان 
است، باید مستقیم با پاکستان مذاکره گردد و هر آنچه مربوط 
به صورت  بایست  می گردد،  افغان ها  میان  ملی  مصالحه  به 
بین االافغانی حل گردد و تقاضای همکاری پاکستان در واقع 
مداخله آن ها در موضوع داخلی ماست که دست آورد اولی آن 
از گرفتار  باید  باشد. اشرف غنی  باید  کوتاهی دست پاکستان 
شدن در این وضعیت پارادوکسیکال خود را برهاند. حتا اگر 
بدون پاکستان یک روند مصالحه ملی در افغانستان ناکام شود 
یا به  تاخیر بیفتد، بهتر از آن است که در تسهیل آن یاری و 

همدستی پاکستان تقاضا شود. 
بنا به  تجربه گذشته، تنها راهکار مذاکره موثر با پاکستانی ها به 
کارگیری استراتژی بده و بستان »این در برابر آن« است، به 
این معنا که یک اقدام مشخص و یا پاداش در برابر یک اقدام 
مشخص پاکستان قرار داده شود، و با ارزیابی عملی شدن هر 
مرحله به مرحله باالتر برسیم و توافق های عملی قابل ارزیابی 

طرح شود نه دلخوشی به تعارفات دیپلوماتیک. 
رهبران افغانستان در رسانه ها علیه پاکستان شعار می دهند اما 
پشت میز مذاکره با طرف پاکستانی حرفی برای گفتن ندارند، 
جز خواندن بیانیه ها از روی کاغذ و درخواست  مکرر دوستانه 
و نشان دادن حسن نظر شخصی خود و یا حتا اعالن وفاداری 
به اسالم آباد که عملی در شان مذاکره کننده میان دو کشور 
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پیوند  درصدد  پاکستان  کند.  ممانعت  پاکستان  و  افغانستان 
در  مشرف  پرویز  است،  مناقشه کشمیر  به   افغانستان  امنیت 
نوشته است: »زمان حل درگیری مسلحانه  کتاب خاطراتش 
می خواهند  هندی ها  که  می رسد  است...  به نظر  فرارسیده 
حل  ولی  کنند  حرکت  اعتمادسازی  خط  روی  به سرعت 
و  و  پاسخ  انتظار  در  ما  کنند....  دنبال  به کندی  را  منازعات 
بدون  می مانیم؛  منازعات کشمیر  برای حل  متقابل  ایده های 
حل این منازعات، باور قاطع دارم که صلح منطقه ای همچنان 
حاصل نشدنی باقی خواهد ماند.«)مشرف، 480-2008:478( 
برخی تحلیلگران مانند بارنت روبین و احمد رشید )2008( 
تنها راه آوردن صلح به هند، پاکستان و حتا افغانستان را حل 
امریکایی  محقق  فر،  کریستین  اما  می دانند  کشمیر  مناقشه 
که سه دهه در مورد اردوی پاکستان تحقیق کرده است، در 
کتاب »نبرد تا آخر؛ روش جنگ اردوی پاکستان«معتقد است 
که این امر دیگر درست نیست. خانم فر، رویه ها و شیوه فکری 
استراتژیک«  »فرهنگ  قالب  در  را  پاکستان  اردوی  جنگی 
که  آنجایی  از   )1 می کند:  تشریح  عمده  ویژگی  چهار  دارای 
اردو بر بیش از نیمی از تاریخ پاکستان حکومت کرده است، 
به خوبی یاد گرفته است که چگونه منابع دولت را در جهت 
موثر  به طور  اردو   )2 کند.  هدایت  خود  نهادی  خواسته های 
توانسته است اولویت ها و نگرانی های خود را به نهادهای ملکی 
حکومت  حتا  بنابراین  بقبوالند.  پاکستان  عادی  مردم  حتا  و 
اردو  از  متفاوت  امنیتی  پالیسی  یک  به طرح  قادر  نیز  ملکی 
نمی باشد. 3( دغدغه ی اردوی پاکستان فقط امنیتی نیست، 
رشد و توسعه قابلیت های نظامی هند را دلیلی برای نیت های 

هند علیه پاکستان می بیند. 
موضوع فقط حفظ سرزمین و سرچشمه آب از کشمیر نیست 
برابر هند  ایدیولوژیک خود در  از قلمرو  اردو می خواهد  بلکه 
نیز مواظبت کند. با وجود این که هند یک کشور متکثر قومی 
رویارویی  یک  پی  در  پاکستان  اردوی  اما  است،  مذهبی  و 
تمدنی با هند است. 4( اردوی پاکستان کشمکش با هند را 
همواره به عبارات بقا و موجودیت خود توصیف می کند. برای 
تن   بلکه  نیست  پیروزی  برای  پاکستان هدف مسابقه  اردوی 
ندادن به وضعیت موجود و نپذیرفتن فرادستی هند در منطقه 
است. حتا شکست بهتر از هیچ کاری نکردن است، اردو اصرار 
تهی  کشور  یک  راندن  قیمت  به  حتا  بهایی  هر  به  اقدام  به 
دارد. بنابراین آنچه را در نگاه ناظران شکست سخت ارزیابی 

 )2015 Fair( .می شود، اردو پیروزی قلمداد می کند
اردوی پاکستان می خواهد تحقیرهای گذشته را در برابر هند 
هند  برابر  در   1965 و   1948 جنگ های  طی  کند،  تالفی 
داد، در جنگ  از دست  را  و دو سوم کشمیر  شکست خورد 
1971 بخش پاکستان شرقی )بنگله دیش(، نیمی از خاک و 
جمعیتش  تجزیه شد و در 1999 در جنگ محدود کارگیل 
نیز شکست اردوی پاکستان محرز شد. در همه  رویارویی های 
اردوی پاکستان با هند نه تنها شکست سخت نظامی متحمل 
تهدید شده  نیز  پاکستان  ارضی  تمامیت  و  بقا  حتا  که  شده 
است و اگر اردوی پاکستان به سالح هسته ای دست نمی یافت، 
نبود.  بعید  کشور  این  کامل  فروپاشی  بعدی  رویارویی  در 
هسته ای شدن بخشی از اعتماد به نفس نظامی و ملی را به 
پاکستان بازگردانده است اما بازدارندگی هسته ای نه گذشته 
را جبران کرده می تواند و نه کدام پیروزی را در آینده برای 

اردوی پاکستان رقم می زند. 
هند برتری خود را در جنوب آسیا تثبیت کرده است و مشرف 
طرح  را  هند  برابر  در  پاکستان  برابر«  »موضع  آرزوی  علنی 
است.  آسیب پذیر  افغانستان  در  امنیتی  نظر  از  هند  اما  کرد. 
اردوی پاکستان می خواهد هند را در افغانستان- در یک جنگ 
محاسبات  در  سازد.  مواجه  شکست  با  شوروی  مانند  نیابتی 
هند  است،  کامال دست یافتنی  امر  این  پاکستان،  استراتژیک 
از شوروی قوی تر نیست. اما اردوی پاکستان محاسبه نکرده 
که در افغانستان گرایش ضد هندی وجود ندارد، برعکس از 
هنر و موسیقی تا فلم و غذا، آموزش عالی و دموکراسی هندی 
ایده ال افغان ها است. جلسات پارلمان افغانستان در تعمیری 
برگزار می شود که هند به عنوان نماد دوستی دو کشور ساخته 
است و بدیهی است که پاکستان آن را سمبول نفوذ هند در 

کابل بداند. 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

به مقام محترم ریاست جمهور صاحب
این جانب که یکی از وزرای شما هستم، 
لیستی از ضروریات خود را برای پرداخت 
هزینه آن خدمت فرستادم که اگر مایل 

باشید هزینه آن را پرداخت کنید. 
1:  هزینه مصرف برق خانه را که در دور 
اول میتر خوانی دو هزار افغانی و در دور 
افغانی شد. دور اول به  دوم بیست هزار 
این خاطر مصرفش کم بود که هنوز باور 
نکرده بودم که وزیر هستم ولی بعدا هم 
خودم و هم اعضای خانواده فهمیدند که 
باید  که  است  این  وزارت  اصول  از  یکی 

تمام برق های خانه دایما روشن باشد. 
2:  هزینه پرکردن دندان فاسد شده ام به 
دندان  یک  البته  افغانی.  هزار  ده  هزینه 
دیگرم نیز تازه درد گرفته. شاید نیاز به 
نیز  را  آن  هزینه  باشد،  داشته  کردن  پر 

پرداخت کنید. 
اصرار دارد که حاال که  بنده  3:  همسر 
وزیر شدم، باید همسرم هم در شان یک 
جراحی  را  صورتش  باید  بنا  باشد ،  وزیر 
را  همسرم  جراحی  پول  کند.  پالستیک 

نیز اگر لطف کنید. 
4:  خوب در صورتی که همسرم جراحی 
مسلما  شود ،  جوان تر  و  کند  پالستیک 
تحریکات جنسی خواهم شد.  دچار  من 
اگر می شود هزینه خرید قرص ویاگرا را 
پرداخت کنید خیلی خوب می شود. البته 
لطفا پول خرید کاندوم یاد تان نرود. چون 
سختی  کار  وزارت  و  بچه داری  سرپیری 

است. 
جراحی  با  حتا  بگویم  صادقانه    :5
پالستیک هم فکر نکنم که زن چیزی به 
درد بخوری شود. اگر لطف کنید هزینه 
خرید مقداری مواد آرایشی را نیز اضافه 

کنید ، بعید از لطف تان نخواهد بود. 
خجالت  که  دارم  مریضی  یک  من    :6
می کشم واضحا بگویم. همان که آخرش 
دون  شان  وزیر  یک  برای  دارد.  »سیر« 
باز  باشد.  داشته  مرضی  که چنین  است 
اگر مرض قند، کم کاری پانقراسی ، چربی 
بسیار  خوردن  گوشت  از  ناشی  خون 
می خورد.  وزیر  یک  اتوریته  به  می بود 
همین  درمان  هزینه  می کنم  خواهش 

مشکل را نیز عنایت بفرمایید. 
7:  احتمال دارد بنده مرض های دیگری 
خبر  حال  تا  خودم  که  باشم  داشته  نیز 
ندارم. برای حل ان مشکل ها نیز مقداری 

پول عنایت فرمایید. 
بنده.  درخواست های  استعالم  بود  این 
هرچه  را  هزینه ها  این  تادیه  امر  امید 

عاجل تر عنایت بفرمایید. 
با احترام 

یکی از وزیرهای تان

به این می گویند 
استعالم

بدون مبنای منطقه  ا ی
 ناکام است

صلح

 قسمت دوم و پایانی

 یاسین رسولی

مستقل نیست. چانه زنی، کارت های پیدا و پنهان نیاز دارد که 
تیم مذاکره کننده بایست مرحله به مرحله و نه یکباره رو کند 
نیاز  زیادی  آمادگی های  است.  باخت حتمی  آن،  غیر  در  که 
است تا از فرودستی متواضعانه به موقعیت برابر یا فرادستی 

با افتخار ارتقا کنیم. 
راه حل توافق پاکستان با هند است

هند بیش از هر کشوری در منطقه نگران و ناخشنود از این 
ماهیت  اگر  است.  طالبان  با  مصالحه  و  چهارجانبه  مذاکرات 
ناامنی در منطقه بنا به جنگ نیابتی میان پاکستان و هند در 
افغانستان باشد که بخشی در واقعیت نیز هست، پس تنها یک 
مذاکره مستقیم میان هند و پاکستان بر سر موضوع افغانستان 
چاره ساز خواهد بود. در گذشته نیز هند از وارد شدن به هر 
گونه مذاکرات امنیتی با پاکستان به ویژه در مناقشه کشمیر 
اجتناب کرده است. البی هند در واشنگتن در 2008 به شدت 
ویژه  نماینده  ماموریت  در  هند  گنجانیدن  از  تا  کرد  تالش 

در روند فعلی مذاکرات 
چهار جانبه در واقع تیم 

افغانستان گاه نقش پاکستان 
را یک طرفه و گاهی همکار 

و شریک صلح در افغانستان 
ترسیم می کند، که به  ابهام 
بیشتر و در نتیجه به ناکامی 

دیگر خواهد انجامید. هر آنچه 
مربوط به پاکستان است، باید 
مستقیم با پاکستان مذاکره 
گردد و هر آنچه مربوط به 
مصالحه ملی میان افغان ها 
می گردد، بایست به صورت 
بین االافغانی حل گردد و 

تقاضای همکاری پاکستان در 
واقع مداخله آن ها در موضوع 
داخلی ماست که دست آورد 

اولی آن کوتاهی دست پاکستان 
باید باشد. اشرف غنی باید از 
گرفتار شدن در این وضعیت 
پارادوکسیکال خود را برهاند. 

حتا اگر بدون پاکستان یک روند 
مصالحه ملی در افغانستان ناکام 

شود یا به  تاخیر بیفتد، بهتر 
از آن است که در تسهیل آن 

یاری و همدستی پاکستان تقاضا 
شود. 
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جنوبی  کوریای  و  امریکا  نظامی  نیروهای 
روز شنبه 22 حوت، تمرینات بزرگ زمینی- 
مشترک  مانور  چارچوب  در  را  خود  دریایی 
این  کردند.  آغاز  کشور  دو  هفته ای  هشت 
در  تنش ها  گرفتن  باال با  همزمان  که  مانور 
بزرگ ترین  می شود،  انجام  کوریا  شبه جزیره 
جنوبی  کوریای  و  امریکا  مشترک  مانور 

کنون ارزیابی شده است. تا
نیروی  از  خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل 
پنجاه وپنج  که  داد  گزارش  امریکا  دریایی 
هواپیمای نیروی دریایی و سی ناو امریکایی 
کوریایی در یک حمله شبیه سازی شده به  و 
کوریای  پوهانگ  بندر  به  نزدیک  سواحل 
جنوبی شرکت کردند. این حمله شبیه سازی 
شده با هدف »نفوذ در دفاع دشمن، ایجاد 
و  نیروها  پیاده سازی  برای  محکم  پل  یک 

گرفت. پشتیبانی به سوی ساحل« صورت 
کوریای  پیونگ یانگ مانور مشترک امریکا و 

آغاز  گذشته  دوشنبه  روز  در  که  را  جنوبی 
کرده  شده، »مانور جنگ هسته ای« ارزیابی 

کوریای  و هشدارهایش را به همسایه خود، 
جنوبی افزایش داده است.

روز  شمالی  کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
کشورش  که  کرد  اعالم  گذشته  سه شنبه 
هسته ای  کالهک های  به  شده  موفق 
از  پس  روز  دو  کند.  پیدا  دست  مینیاتوری 
کوتاه برد، از سوی  آن، دو موشک بالستیک 

کوریای شمالی آزمایش شد. ارتش 
شنبه  روز  شمالی  کوریای  رسمی  خبرگزاری 
کشور منتظر دستور  که ارتش این  کرد  اعالم 
»حمالت  آغاز  برای  شمالی  کوریای  رهبر 

بازدارنده« علیه دشمنانش است.
تلویزیونی  شبکه  که  است  درحالی  این 
اطالعاتی  منابع  از  نقل  به  امریکا  سی ان ان 
کوریای شمالی چند  که  کشور خبر داده  این 
ارتش  زیردریایی  به دنبال یک  که  روز است 
که هنگام یک مانور نظامی دچار  خود است 

نقص فنی شده است.

وزیر  دفاع  به  اعتراض  در  عربستانی  هیات 
جلسه  لبنان  حزب اهلل  از  عراق  خارجه 
خارجه  وزرای  کرد.  ترک  را  عرب  اتحادیه 
اما  نشست  این  پایان  در  عرب  اتحادیه 
گروه های  فهرست  در  را  لبنان  حزب اهلل 

»تروریستی« قرار دادند.
به  عراق  خارجه  امور  وزارت  در  منبع  یک 
نمایندگی  هیات  که  گفت  رویترز  خبرگزاری 
بیست ویکم  جمعه  سعودی،  عربستان 
حوت پس از دفاع ابراهیم جعفری، وزیر امور 
عراقی  شیعه  شبه نظامیان  از  عراق،  خارجه 
صدوچهل وپنجمین  لبنان،  حزب اهلل  و 
را  عرب  اتحادیه  خارجه  امور  وزرای  نشست 

کرد. که در قاهره برگزار می شود، ترک 
نمایندگی  »هیات  داشت:  اظهار  وی 
امور  وزیر  سخنرانی  از  پس  سعودی، 

حشد  به  تعرض  با  آن  در  که  عراق  خارجه 
و دیگر  عراقی(  الشعبی )شبه نظامیان شیعه 
از  کرد،  مخالفت  اعالم  مقاومت،  گروه های 

ج شد.« سالن نشست خار
نتوانسته  که  است  نوشته  رویترز  خبرگزاری 
موضع وزارت امور خارجه عربستان سعودی 
کند. اما شبکه خبری  را در این زمینه دریافت 
این  سعودی،  عربستان  به  نزدیک  العربیه 
تنش های  از  پس  است.  کرده  منتشر  را  خبر 
تنش  عراق،  و  یمن  سوریه،  در  اخیر  فرقه ای 

میان ریاض و بغداد نیز افزایش یافته است.
حزب اهلل  فارس،  خلیج  همکاری  شورای 
ایران حمایت می شود  از سوی   که  را  لبنان 
قرار  خود  تروریستی  گروه های  فهرست  در 
تنش  افزایش  پی  در  اقدام  این  است.  داده 
با  متحدانش  و  سعودی  عربستان  میان 

گرفته است. ایران صورت 
از سویی وزارت امور خارجه عراق نیز حدود 
به  را  بغداد  در  عربستان  سفیر  پیش  ماه  دو 
الشعبی  حشد  شبه نظامیان  این که  خاطر 
کرد،  مذهبی  تنش های  تشدید  به  متهم  را 
نیز  الشعبی  کرد. شبه نظامیان حشد  احضار 

از سوی  ایران حمایت می شوند.
گزارش  فرانسه  خبرگزاری  حین  همین  در 
اتحادیه  کشورهای  خارجه  وزرای  که  داده 
بتصویب  جمعه  روز  نشست  پایان  در  عرب 
فهرست  در  لبنان  حزب اهلل  گروه  که  کردند 

گروه های »تروریستی« قرار بگیرد.
وزرای  تصمیم  که  می گوید  گزارش  این 
رای  با  باره  این  در  عرب  اتحادیه  خارجه 
گرفته شد و تنها عراق و  کثریت اعضا  موافق ا

کردند. لبنان با آن مخالفت 

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91097640 

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 to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in this field to 
participate in the bidding process for” Printing of Calendar and Notebooks for Rule of Law project in 
Kabul 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 March 2016, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

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

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
در  (Rule of Law)حاکمیت قانونپروژه  بهابچه وکتانتقال جنتری چاپ و نمودن  قراردادداوطلبی برای در پروسه 

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

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    آدرس الکترونیک به2016 مارچ1۴بجه تاریخ  ۴ به ساعت

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هاینوټ: ارسال کاپی   

کستانی از ستون نویس یک  خ پا ل، مور عایشه جال
کستان را  که پا روزنامه معتبر امریکایی یاد می کند 
»پارانویدستان«  نامید، پارانویا یک بیماری روانی 
است که سبب برخورد دوگانه پندار حسادت شدید 
تردید  با  ل  جال می شود،  اغراق آمیز  خودبینی  و 
کستانی ها پارانوید هستند و  که آیا پا تکرار می کند 
-2011:7 MaleehaLodhi( کستان پارانویدستان؟ پا
گسترش  مبلغ  هم  کستان  پا اردوی  واقع  در   )10
ذهنیت پارانویدی است و هم خود به  شدت دچار 
تنها  کستان  پا اردوی  بیماری است. تخیالت  این 
با نورم های استراتژیک نباید سنجیده شوند بلکه 
پارانویدی  ذهنیت  تکمیل کننده  دیگر  عامل  دو 
است  جالب  شود.  عالوه  باید  نیز  تحقیر  عقده  و 
شمار  نظر  از  جهان  قدرتمند  اردوی  ششمین  که 
کارنامه خود  سرباز و تجهیزات حتا یک پیروزی در 
می زند  شوروی  بر  پیروزی  از  دم  تنها  ندارد.  ثبت 
افغانستان  در  را  پیروزی  امید  تنها  نیز  آینده  در  و 

می بیند و نه هیچ جای دیگر در منطقه و جهان! 
با  که  نیز  کستانی  پا مدنی  جامعه  و  رسانه ها 
همدلی  کستان  پا اردوی  دغدغه های  و  نگرانی ها 
که اردو به آن  گرفتار توهماتی اند  نشان می دهند، 
دامن می زند و بخشی هم مزدبگیر اردو هستند. بنا 
به گفته تحلیل گران بی طرف، به  سختی می توان از 
کستان سخن  رسانه و جامعه مدنی مستقل در پا
گفتگوها  و  تماس ها  بنابراین   )2015  Fair( گفت. 
کمکی  کستان  میان جامعه مدنی افغانستان و پا
به حل معضل امنیت نمی کند. پخش رسانه های 
عمومی  افکار  است،  منع  کستان  پا در  افغانستان 
واقعیت های  از  بی خبر  هم چنان  کشور  این 
تحلیل های  کانون  می ماند.  افغانستان 
علیه  توطیه«  »تیوری  کستانی حول  پا رسانه های 
امریکا، هند و همدستی افغانستان دور می زند. در 
کستان  پا اردوی  از  امریکا  بار  هر  گذشته  سال   15
عملیات  تروریستان  علیه  وزیرستان  در  خواسته 
کمک های  کند، یا شرط هایی برای مصرف  نظامی 
در  انتقاد  از  موجی  یا  است،  کرده  تعیین  امریکا 
که  می شود  انداخته  به راه  کستان  پا رسانه های 
کستان  کنترول سالح های هسته ای پا امریکا قصد 
کابل  طریق  از  هند  2011(یا   Rashid( دارد.  را 
کستانی را تجهیز  شورشیان بلوچ- و حتا طالبان پا
 47 افغانستان  در  می شود  گفته  حتا  می کند، 
کستان  پا علیه  که  است  فعال  هندی  کنسولگری 

تنها  درگیری  و  خشونت  و  گسترده  اعتراض های 
نامزد  ترامپ،  دونالد  سخنرانی  از  پیش  ساعاتی 
وی  تا  شد  سبب  جمهوری خواهان  پیشتاز 

کند. گو را لغو  سخنرانی خود در شیکا
کمپاین  سوی  از  که  بیانیه ای  در  ترامپ  آقای 
که به دالیل  کرده  انتخاباتی او منتشر شده اعالم 
لغو  به  نسبت  پولیس  با  گفتگو  از  پس  و  امنیتی 

کرده است. سخنرانی اش اقدام 
در  نفر  صدها  ترامپ  سخنرانی  از  پیش  ساعاتی  تنها 
تجمع  گو  شیکا در  ایلینویز  دانشگاه  بیرونی  محوطه 
کردند. هم چنین داخل دانشگاه نیز درگیری هایی میان 

گزارش شده است. هواداران و معترضان به ترامپ 
اعتراض ها  پی  در  گو  شیکا در  خشونت  و  اعتراض 
به گفته  گرفت.  صورت  فلوریدا  در  لویس  سن  در 
 ۳۲ لویس  سن  در  اعتراض ها  جریان  در  پولیس، 

نفر بازداشت شده اند.

فعالیت دارند! 
میانجی  هم  نقش  که  است  کشوری  تنها  امریکا 
منطقه  ای  منازعات  در  را  ع  بالمناز ابرقدرت  هم  و 
کافی و امکانات  که نفوذ  بازی می کند، و تنها قدرتی 
کستان  گفتگوی مستقیم میان هند و پا میانجی گری 
افغانستان  را دارد. رییس جمهور  افغانستان  در مورد 
کند اما خود در  ارایه  را  کرات  می تواند ابتکار این مذا
وزیر   2006 سال  )در  نیست.  میانجی گری  موقعیت 
و  امریکا  میان  میانجی گری  از  افغانستان  خارجه 
کرزی  و  شد  استهزا  باعث  که  بود  گفته  سخن  ایران 
در  را  کستان  پا و  هند  میان  میانجی گری  خیاالت  نیز 

سر داشت.(
زیاد  محدودیت  با  کستان  پا رفتار  تغییر  در  امریکا 
بی اعتنایی  گذشته،  سال  ده  در  است.  مواجه  نیز 
میان  تنش  به  امریکا  تقاضاهای  به  کستان  پا اردوی 
نظامی  حمله  به  تهدید  سرحد  تا  گاهی  کشور  دو 
در  رشید  احمد  است.  گرفته  باال  امریکا  یک جانبه 
بقای  که  می کند  تحلیل  پرتگاه«  در  کستان  »پا کتاب 
از  این که-  از  فراتر  است؛  وابسته  امریکا  به  کستان  پا
میلیارد   3 حدود  ساالنه  کستان  پا کنون  تا  2001 سال 
کمک عمدا نظامی و اقتصادی از امریکا دریافت  دالر 
گرفتن  در  امریکا  حمایت  به  هم چنان  است،  داشته 
با  و  جهانی  بانک  پول،  بین المللی  صندوق  از  قرضه 
دارد.  نیاز  جاپان  و  اروپا  جامعه  آسیایی،  توسعه  نک 
تنش با امریکا به معنای از دست دادن سالیانه حدود 
حتا  و  کستان  پا به  خارجی  کمک  دالر  میلیارد   4.8
 )2011:169 Rashid( .ج است بیشتر، فرار سرمایه به خار
با این حال، اردو ضد امریکایی ترین افکار عمومی دنیا 

کستان به وجود آورده است.  را در پا
نتیجه گیری

در  را  پیش رو  بهار  تا  خود  شتاب  نتوانست  حکومت 
لزوم  بر  نیز  )کرزی  دارد.  نگه   مخفی  چهار جانبه  روند 
تعیین  می کرد.(  کید  تا ماه   6 تا  توافق  به  رسیدن 
کرات  مذا موفقیت  شانس  نه  تنها  زمانی  محدودیت 
را افزایش نمی دهد بلکه نقطه ضعف و آسیب پذیری 
افغانستان را برجسته می سازد. در بهترین سناریو ی 
و  بهار  در  جنگ  توقف  به  مصالحه  روند  ممکن، 
پارلمان  نمایندگان  نمی انجامد.   2016 تابستان 
را  امنیتی  روسای  و  وزیران  تقرر  موضوع  بایست 
از  مواظبت  بدون  دهند.  قرار  اولویت  باالترین 
با   2016 سال  در  افغانستان  امنیتی،  نهادهای 

بیشترین خطر سقوط مواجه خواهد شد.

نامزدهای  از  یکی  کارسون  بن  حال  همین  در 
کنارکشیدن  جمهوری خواه ریاست جمهوری امریکا با 
ترامپ،  دونالد  از  خود  رسمی  حمایت  از  رقابت ها  از 

نامزد پیشتاز این حزب خبر داد.
که  است  جمهوری خواه  نامزد  دومین  کارسون  آقای 
کریستی،  کریس  می کند.  حمایت  ترامپ  دونالد  از 
که در حمایت  بود  نامزد جمهوری خواهان  نخستین 

کشید. کنار  از ترامپ از رقابت ها 
که  دونالد ترامپ نیز درجریان انتخابات درون حزبی 
چ برگزار شد، در ۱۵  از اول ماه فبروری تا هشتم ماه مار

ایالت پیروز شده است.
برنده  ترامپ  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  از  بسیاری 
نامزدهای  میان  در  رقابت ها  مقدماتی  دور  نهایی 
کلینتون،  حزب جمهوری خواه و رقیب نهایی هیالری 
انتخابات  نهایی  رقابت های  در  دموکرات ها  نامزد 

ریاست جمهوری امریکا خواهد بود.

 از صفحه 6

گسترش اعتراض ها، سخنرانی ترامپ در شیکاگو لغو شد ACKUدر پی 
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