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حکومتداری محلی ناکام بوده است 
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ییس جمهور: معاون ر

کار می کند کمیسیون اصالحات انتخاباتی به زودی آغاز به 

و دست زدن به هر یک از این مشکالت، 
چالش های دیگری را رونما می سازد.«

کرد  کید  تا معاون دوم ریاست جمهوری 
موارد  از  بسیاری  قانونی در  روندهای  که 
نا  گذشته  درسال های  مالی  و  حقوقی 
کنون  ا مساله  این  و  شده  گرفته  دیده 
حکومت  برای  معضل  یک  به  تبدیل 

شده است.
بخش  بر  »عالوه  می گوید:  دانش  سرور 
دیگر  بخش های  در  قضایی،  و  عدلی 

قانونی  روندهای  نیز  تقرری ها  جمله  از 
گرفته نشده است. به  گذشته در نظر  در 
قوانین  کنون  ا بخواهیم  گر  ا دلیل  همین 
بر  عملی  مشکالت  با  کنیم  تطبیق  را 
صورت  کاری  چنین  گر  ا و  می خوریم 

نگیرد، قوانین بر زمین می ماند.«
است  گفته  دانش  سرور  این حال،  با 
آینده  در  تا  می کند  تالش  حکومت  که 
لوی  عالی،  دادگاه  رییس  نزدیک 
کمیسون  اعضای  همچنین  و  سارنوال 
را جهت اخذ رای  قانون اساسی  تطبیق 
کند. اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی 
نمایندگی  هیات  رییس  همین حال،  در 
می گوید  نیز  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه 
افغانستان  المللی  بین  همکاران  که 
عالقمند هستند تا اصالحات انتخاباتی 
عدلی  بخش  در  اصالحات  همچنین  و 
که  تی  مشکال و  گیرد  صورت  قضایی  و 

کنون وجود دارد، رفع شود.  ا

معاون  دانش،  سرور  کابل:  8صبح، 
رییس  با  دیدار  در  جمهوری،  ریاست 
افغانستان،  در  اروپا  اتحادیه  نمایندگی 
اصالحات  کمیسیون  که  است  گفته 

کار می کند. انتخاباتی به زودی آغاز به 
رسمی  صفحه  در  که  خبری  براساس 
جمهوری  ریاست  دوم  معاون  فیسبوک 
روز  دیدار  در  دانش  آقای  شده،  منتشر 
اتحادیه  نمایندگی  رییس  با  خود  شنبه 
باره  در  که  افزوده  افغانستان  در  اروپا 
توافق  و  اجماع  انتخاباتی  اصالحات 
حکومت  رهبران  و  دارد  وجود  عمومی 
را  انتخاباتی  اصالحات  ملی،  وحدت 

یک ضرورت می دانند.
نهادهای  مورد  در  همچنین  دانش  سرور 
این  که  گفته  کشور  قضایی  و  عدلی 
گفته  وی  دارند.  زیاد  مشکالت  نهادها 
و  عدلی  نهادهای  »متاسفانه  است: 
حقوقی ما دچار مشکالت زیادی است 

برای  را  امنیتی  مقام  سه  نمایندگان  مجلس 
نمایندگان  سوال های  فراخواند.  استجواب 
مجلس با صراحت و تندی تمام مطرح می شد. 
و  البی  وزرا  برای  قبل  ماه  چند  که  وکالیی 
برابر شان  در  کنون  ا می دادند،  تر تیب  مهمانی 
روز  در  مجلس  نمایندگان  بودند.  گرفته  جبهه 
رای اعتماد حتا از این مقام ها سوالی را در رابطه 
به برنامه های شان مطرح نکردند. رای آنان برای 
سخاوتمندانه  و  کیلویی  به صورت  مقام ها  کثر  ا
انتظار  وکال  کثر  ا شد.  واریز  صندوق ها  به 
کابینه  وزیران  به  اعتماد  رای  از  پس  که  دارند 
گذاشته  اجرا  به  آنان  شخصی  خواسته های 
کابینه وقت خود  وزرای  روز  دو  هفته  در  شود. 
وکال  بیشتر خواسته های  وکال می کنند.  را صرف 

مقرری و تبدیلی وابستگان شان  است. 
این  شد،  مطرح  دیروز  که  سوال هایی  میان  در 
سوال جالب به نظر می رسد: »جناب وزیر چهار 
مالقات  وقت  من  برای  ندیده ام،  ترا  شده  ماه 
خوبی  به  وکال  سوال های  محتوای  نداده اید«. 
اعتراض ها  و  سوال ها  کثر  ا که  می دهد  نشان 
ریشه در مسایل شخصی و یا هم تنظیمی دارد. 
آقای  با  همسو  و  نزدیک  وکالی  نمونه  برای 
استجواب  در  جهادی  احزاب  برخی  و  کرزی 
وزیر داخله نقش دارند. امضاهای این وکال در 
افرادی  چه  که  می دهد  نشان  استیضاح  ورق 
پشت برنامه های استجواب و استیضاح مقام ها 
در  باج گیر  افراد  برخی  میان  این  در  دارند.  قرار 
جمع آوری  با  تا  می کوشند  فعاالنه  نیز  مجلس 
این  برخی  یابند.  دست  خود  اهداف  به  امضا 
وکال همیشه تعدادی امضا در جیب داشته و در 
برای  تالش  می زنند.  سر  وزرا  دفاتر  به  هفته  هر 
شرایط  در  امنیتی  مقام های  و  وزرا  استیضاح 
هنوز  نمی کند.  وضعیت  به  کمکی  هیچ  جاری 
بر نامه های صد روز ه وکال به پایان نرسیده است. 
معلوم  تا  شود  داده  فرصت  مدتی  برای  حد اقل 
دارند  را  کار  اجرای  توان  افراد  این  آیا  که  گردد 
ماه وقت  این حد اقل هشت  از  گذشته  یا خیر. 
گرفت تا حکومت وحدت ملی وزیر دفاع معرفی 
شرایط  در  امنیتی  مقام های  استیضاح  کند. 
خوبی  به  حکومت  که  می شود  سبب  جنگی 
اعمال  نوع  هر  کند.  مدیریت  را  جنگ  نتواند 
تا  می شود  سبب  امنیتی  مقام های  باالی  فشار 
دفاع  حفظ  در  جنگ  مدیریت  به جای  آنان 
کشور در  از جایگاه و مقام خود باشند. پارلمان 
طول همین دوره حتا یک طرح جامع امنیتی را 
برای عبور از وضع موجود ارایه نکرد. اما مجلس 
برنامه  یک  حداقل  ماه  هر  مزاحمت  برای 

استیضاح را در آجندا دارد. 

مجلس
مزاحمت می کند

کستان باید مانع صلح نشود پا

کره با طالبان: دست یافتن سیاست مذا
به امنیت و ثبات یا اشتباه راهبردی؟ 
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کم تر از جنگ نیست! خطر فساد 
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امنیت ملی:

ماه های دشواری پیش رو است
تفاهم نامه ی  امضای  از  نگرانی  مورد  در  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
تفاهم نامه ی  وی  که  گفت  کستان  پا با  استخباراتی  اطالعات  تبادل 
یادشده را امضا نکرده است و بر بنیاد مسوده ی تفاهم نامه ی یاد شده تا 
که رییس عمومی امنیت ملی آن را امضا نکند، تفاهم نامه  عملی  زمانی 

نخواهد شد.
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زنگ اول


نمایندگان  ملی کشور در حضور  امنیت  رییس  دیروز 
تروریستان  چگونه  نمی داند  هم  او  که  گفت  پارلمان 
مجهز با جنگ افزارهای نیمه سنگین تا ورودی پارلمان 
مشترک  کمیسیون  یک  تشکیل  خواستار  او  آمدند. 
این  از  شد.  موضوع  این  تحقیق  برای  پارلمان  با 
که  برمی آید  وضوح  به  ملی  امنیت  رییس  گفته های 
را  تروریستان  و  کرده اند  را  خودشان  کار  نفوذی ها 
رسانده اند.  پارلمان  ورودی  تا  جنگ افزارهای شان  با 
نظر  در  را  سیاسی  مالحظات  شاید  ملی  امنیت  رییس 
گرفت و از افشای کسانی که تروریستان را تا ورودی 
پارلمان آوردند خود داری کرد، اما یک نماینده پارلمان 
فرماندهان  از  یکی  که  کرد  افشا  دیروزی،  جلسه  در 

پولیس با تروریستان همکاری کرده است. 
رییس امنیت ملی با گفتن این که بازداشت این فرمانده 
این  کنار  از  نیست،  ملی  امنیت  ریاست  کار  پولیس 
موضوع گذشت. روشن بود که رییس امنیت ملی بنا بر 
مالحظاتی نخواست برخی از چهره ها را افشا کند. اما 
این وظیفه امنیت ملی است که هر کسی را که با طالبان 
همکاری می کند، بازداشت کند. در تمام کشور های دنیا، 
قرار  مورد سوءظن  ارتش  یا  پولیس  فرماندهان  وقتی 
می گیرند، اداره اطالعات ملی آن کشورها این آقایان را 

بازداشت می کند. 
استخبارات دولت های قبلی افغانستان هم، تمام عوامل 
نفوذی دشمنان آن دولت ها در صفوف نیروهای مسلح 
را صرف نظر از این که در کدام سازمان اجرای وظیفه 
می کردند، بازداشت می کرد. حاال هم بر امنیت ملی است 
که مظنونان همکاری با طالبان را در صفوف نیروهای 
امنیتی بازداشت کند. حتا اگر شخص مظنون، فرمانده 
یک قول اردو هم باشد، باید امنیت ملی در بازداشت او 

اقدام کند. 
مبنای  بر  بیشتر  پولیس  مقرری های  که  است  روشن 
وظیفه  این  اما  می گیرد،  صورت  سیاسی  مالحظات 
امنیت ملی است که مالحظات سیاسی را در نظر نگیرد 
و مظنونان را بازداشت کند. ریاست عمومی امنیت ملی 
هر  است،  این کشور  امنیتی  منافع  از  مسوول حفاظت 
بازداشت  باید  منافع است،  این  تامین  راه  کسی که سد 

شود و مورد مواخذه قرار گیرد. 
نکته دیگری که همه باید متوجه آن باشند این است که 
افکار عمومی در مورد چگونگی رسیدن تروریست ها تا 
ملی  امنیت  ریاست  می خواهد.  پاسخ  پارلمان،  ورودی 
کرده  تحقیقاتی  و  دارد  مورد  این  در  اطالعاتی  حتما 
است. به نظر ما بهتر است که یافته های این تحقیق منتشر 
شود. حتا اگر کمیسیون مشترک تحقیق با پارلمان هم 
بگوید  به مردم  باید  ملی  امنیت  تشکیل نشود، ریاست 
پارلمان  ورودی  در  تا  کسانی  چه  را  تروریست ها  که 

آوردند. 
چگونگی  مورد  در  که  پارلمان  نمایندگان  از  عده  آن 
رسیدن تروریست ها تا دروازه پارلمان معلومات دارند 
مردم حق  بسازند.  را رسانه ای  معلومات  این  باید  هم 
دارند بدانند که چه کسانی، تروریسست ها را تا ورودی 
پارلمان آوردند. کتمان بیشتر این موضوع، مشروعیت 

کارکردی حکومت را با پرسش جدی روبه رو می کند.
سیاف  الرسول  عبدرب  آقای  بلخ،  والی  این،  از  پیش 
که  بودند  گفته  دیگر،  مشهور  چهره های  از  برخی  و 
تروریست ها را عده ای ازآدم های پولدار و قدرتمند در 
به  می آورند.  کابل  تا  گران قیمت  و  شیک  واسطه های 
هیچ یک از این حرف ها تا حال به صورت جدی پرداخته 
نشده است. انتظار می رود که امنیت ملی حداقل این بار، 
چهره های کسانی را که از درون نظام با طالبان همکاری 
می کنند، افشا کند. حمله به پارلمان با وجود آن که تلفات 
بود.  استخباراتی  و  امنیتی  شکست  یک  اما  نداشت، 
مقام های امنیتی ما باید حمله تروریستی به پاریس یا 
جای دیگر را بهانه ناکارآمدی شان قرار ندهند و هرچه 
زودتر حقیقت را در مورد حمله تروریستی به پارلمان 

با مردم در میان بگذارند. 

عوامل نفوذی تروریست ها 
باید بازداشت شوند
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8صبح، هرات: در نتیجه واژگون شدن یک 
موتر حامل زندانیان در والیت هرات، سه تن 
به شمول دو زندانی و یک مامور پولیس کشته 

و 11 تن دیگر زخمی شدند.
میدان  سرک  در  شنبه  روز  ظهر  حادثه  این 
زمانی  پل،  پشتون  منطقه  در  و  هرات  هوایی 
از  زندانیان  حامل  موتر  که  پیوست  وقوع  به 
ولسوالی گذره به سمت شهر هرات در حرکت 

بود.
پولیس هرات  عبدالرووف احمدی سخنگوی 
می گوید که موتر حامل این زندانیان به داخل 

جنگل حاشیه هری رود سقوط کرده است.
شفاخانه  سخنگوی  شیرزی  رفیق  محمد 
حوزوی هرات می گوید که سه کشته و یازده 
حوزوی  شفاخانه  به  رویداد  این  از  زخمی 
هرات منتقل شده است. به گفته آقای شیرزی، 
این  در  زندانی  شش  و  پولیس  مامور  پنج 
رویداد زخم برداشته اند که وضعیت صحی سه 

تن از آنان وخیم گزارش شده است.
بررسی  حال  در  که  می گوید  هرات  پولیس 

دلیل واژگون شدن این موتر است.

مالداری  زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
زراعتی  امور  مسووالن  از  نقل  به  آبیاری  و 
محصوالت  که  کرده  اعالم  پروان  والیت  در 
درصدی  ده  رشد  با  والیت  این  در  زراعتی 

همراه است.
که  گفته اند  پروان  والیت  محلی  مسووالن 
امسال محصوالت گندم با رشد بیشتری همراه 

است.
و  زراعت  وزارت  توسط  که  اعالمیه ای  در 
»در  است:  آمده  آن  در  شده  منتشر  مالداری 
بسیار  والیت  این  در  زراعت  وضع  مجموع 
محصوالت  مختلف  انواع  و  است  خوب 
زراعتی و باغی امسال رشد چشم گیری دارند. 
گندم  زرع  به  ساحات  بیشترین  میان  این  در 
اختصاص داده شده است و درکنار آن انگور، 

میوه و سبزی نیز حاصل پر بار دارد.«
پروان  والیت  مالداری  و  زراعت  اداره  ریس 
تطبیق  و  هوا   و  آب  بودن  مساعد  که  گفته 
معرفی  کنار  در  ترویجی  مختلف  برنامه های 
دهقانان،  آموزش  و  جدید  تکنالوژی های 
و  سرسبزتر  امسال  والیت  این  تا  شده  باعث 

پرحاصل تر از سال گذشته باشد.
 205 گذشته  سال  خزان  در  که  می گوید  وی 
متریک تن گندم اصالح شده از طرف وزارت 
زراعت به دهقانان توزیع شده و در نتیجه امسال 
کشاورزان پروان محصول خوبی از مزارع خود 
مالداری  و  زراعت  اداره  رییس  برداشته اند. 
پروان می افزاید که 300 باب سردخانه محلی 
برای حفظ و نگهداری محصوالت زراعتی با 
ظرفیت های کمتر در پروان احداث شده و این 

روند همچنان جریان دارد.
که  می افزاید  مالداری  و  زراعت  وزارت 
انگور  و  سیب  بادام،  زردآلو،  ترکاری، 
مهم ترین محصوالت باغی است که پیش بینی 
می شود امسال در پروان رشد زیاد داشته باشد.

محصوالت  برداشتن  وزارت،  این  گفته   به 
باعث شده  از مزارع در والیت پروان،  خوب 
تا دهقانان این والیت به کشت مشروع تشویق 

شوند.
به  تطبیق  که  می گوید  پروان  زراعت  ریس 
امراض  و  آفات  با  مبارزه  برنامه های  موقع 
طبیعی و همچنین معیاری سازی خدمات برای 
زراعتی  محصوالت  است  شده  سبب  دهقانان 

در این والیت بیشتر شود.

پولیس و زندانی باهم 
کشته شدند

ولسوالی  وانت وایگل از کنترول طالبان خارج شد

رشد ده درصدی محصوالت نزدیک به شصت  شورشی در عملیات های نظامی کشته و زخمی شدند
زراعتی در پروان

ولسوال شیبر از یک حمله مسلحانه جان به سالمت برد

وزارت دفاع اعالم  8صبح، کابل: 
وایگل  وانت  ولسوالی  که  کرده 
»چند  برای  که  نورستان  والیت 
ساعت محدود« از کنترول نیروهای 
امنیتی خارج و بدست طالبان سقوط 
کنترول  تحت  باره  دو  بود،  کرده 

نیروهای امنیتی درآمده است.
مرکز این ولسوالی شب جمعه در پی 
پوسته های  به  طالبان  گسترده  حمله 
این  کنترول  از  پولیس،  نیروهای 

نیروها خارج شد.
اعالمیه ای  در  ملی  دفاع  وزارت 
وایگل  وانت  ولسوالی  که  می گوید 
سریع  مانور  »یک  اجرای  نتیجه  در 
دوم  لوای  نیروهای  قهرمانانه«  و 
دیگر  و  سیالب   201 اردوی  قول 
تسلط  تحت  کشور  امنیتی  نیروهای 

دولت درآمد.
شورشیان  دفاع،  وزارت  گفته ی  به 
مسلح مخالف دولت با اجرای مانور 
نیروهای امنیتی، در برابر این نیروها 
تحمل  با  و  نتوانسته  کرده  مقاومت 
»شکست  به  جانی  و  مالی  خسارات 

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
تصفیه یی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   3۷ گذشته،  روز  شبانه  یک 
شورشیان مسلح مخالف دولت کشته 

شده اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
می گوید این عملیات ها که به منظور 
مسلح  مخالفان  ونابودی  سرکوب 
والیت های  مربوطات  در  دولت 

8صبح، بامیان: عظیم فرید ولسوال 
شنبه  روز  بامیان، صبح  شیبر والیت 
به  جان  مسلحانه  سوقصد  یک  از 

سالمت برد.
ساحه  در  دیروز  صبح  فرید  آقای 
بیست  حدود  در  پول،  شش 
کیلومتری شرق مرکز والیت بامیان 

مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
قصد  سو  این  از  پس  فرید  عظیم 
از  می خواست  که  هنگامی  گفت 
محل  به  در  بامیان  والیت  مرکز 
کارش در ولسوالی شیبر برود، مورد 
حمله راکتی و رگبار مخالفان مسلح 

دولت قرار گرفت.
حمله  »این  افزود:  شیبر  ولسوال 
و  گرفته  انجام  طالبان  گروه  توسط 
از  گروه  آن  افراد  از  نفر  ده  حدود 
ساحه غندک و جلمیش باالی موتر 
این  در  اما  کردند  شلیک  حاملم 
حادثه کسی زخمی و مجروح نشده 

تنها موتر از بین رفته است.«
این  گذشته  سال  ده  چهار  طول  در 

به  مجبور  و  شده  مواجه  کامل« 
که  افزوده  وزارت  این  شدند.  فرار 
نورستان  والیت  در  امنیتی  نیروهای 
والیت  این  پاک سازی  مصروف 
مخالف  مسلح  شورشیان  وجود  از 

دولت هستند.
دفاع  وزارت  مقام های  این  از  پیش 
به شش صد  نزدیک  بودند که  گفته 
شمول  به  مسلح  شورشیان  از  تن 
ولسوالی  باالی  خارجی  جنگجویان 

وانت وایگل حمله کرده اند.
جمله  از  وایگل  وانت   ولسوالی 

بدخشان،  فاریاب،  کندز،  تخار، 
هلمند  و  غزنی  ارزگان،  سرپل، 
 21 آن  در  بود،  شده  راه اندازی 
شورشی دیگر زخمی و همچنین دو 

تن بازداشت شده اند.
وزارت امور داخله می افزاید که در 
افزار  مقداری جنگ  عملیات ها  این 
کشور  امنیتی  نیروهای  بدست  نیز 
افتاده است. به نقل از اعالمیه وزارت 
از  برخی  در  نیز  اکنون  هم  داخله 

نزدیک ترین  در  که  است  بار  اولین 
موتر  باالی  بامیان  مرکز  در  ساحه 
گروه  توسط  دولتی  مسوول  یک 

طالبان حمله می شود.
پولیس  سابق  فرمانده  تبدیلی  با 
از  بیشتر  هفته  دو  حدود  که  بامیان 
مورد  در  نگرانی ها  نمی گذرد،  آن 
بامیان  والیت  در  نا امنی ها  افزایش 

باال گرفته است.
شماری از باشندگان بامیان می گویند 
که قوماندان امنیه جدید این والیت 
پولیس  در بخش رهبری  سابقه کار 
مخالفان  تحرکات  ممکن  و  ندارد 

والیت  ولسوالی های  ناآرام ترین 
این  می رود.  شمار  به  نورستان 
چندین  نیز  این  از  پیش  ولسوالی 
میان  شدن  بدست  دست  شاهد  بار 
نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان 

بوده است.
ولسوالی های  اخیر  ماه  یک  طی 
و  چهاردره  و  بدخشان  در  یمگان 
نیز  کندز  والیت  در  ارچی  دشت 
شورشیان  و  امنیتی  نیروهای  میان 
بدست  دست  دولت  مخالف  مسلح 

شده اند.

به  پاک سازی  عملیات  والیت ها 
نابودی شورشیان  منظور سرکوب و 

جریان دارد. 
در  ملی  پولیس  نیروهای  هم چنین 
گذشته  روز  شبانه  یک  جریان 
در  ماین  حلقه  دوازده  انفجار  از 
لغمان،  والیت های  مربوطات 
و  وردک  میدان  کندهار،  فاریاب، 
این  کرده اند.  جلوگیری  خوست 
مسلح  شورشیان  توسط  ماین ها 
اهداف  منظور  به  دولت  مخالف 

تروریستی جاسازی شده بود.
اعالم  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
ماین های  انفجار  نتیجه  کرده که در 
کنار جاده، ده تن از نیروهای اردوی 
ملی در جریان دو شبانه روز گذشته 
داده اند.  دست  از  را  خود  جان های 
مختلف  والیات  در  تلفات  این 

کشور صورت گرفته است.

و  مرزی  ساحات  در  دولت  مسلح 
مرکز این والیت افزایش یابد.

هدف  که  می گویند  آگاهان  اما 
ناامنی  ایجاد  دولت  مسلح  مخالفان 
در ساحات نزدیک به مرکز والیت 
بامیان است تا آنان به سادگی دست 
ذغال  معادن  غیرقانونی  استخراج  به 

سنگ این والیت بزنند.
عظیم  حامل  موتر  نیز  گذشته  سال 
دره  ساحه  در  شیبر  ولسوال  فرید 
حمله  مورد  بامیان  والیت  شکاری 
گرفته  قرار  دولت  مخالفان  مسلحانه 

بود.
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پوپل:زندگی دشوار برای زنان بیوه

حکومتداری محلی 
ناکام بوده است 

مرد  كه  شوهرم  كای  پسر كا به  مرا  می خواست  خسرم 
با  پیشنهاد  این  رد  با  من  كنند،  عقد  بود  كهن سالی 
كابل آمدم. پسرم  كرده و شهر  یگانه پسرم از قریه فرار 
را به سختی بزرگ نمودم، اما او با زن و فرزندانش به 

گذاشت.« اروپا رفت و مرا تنها 
كمیسیون حقوق بشر افغانستان آمده  گزارش  در یک 
كه 85 درصد زنان بیوه فاقد مسكن می باشند.  است 
جمله  از  مخدر  مواد  قاچاق  تن فروشی،  گدایی، 
در صد   32 تاسف  با  كه  است  آن  منفی  پیامدهای 
گداهای  جمع آوری  كمیسیون  سوی  از  كه  گدا  زنان 
سره میاشت به ثبت رسیده اند، زنان بیوه اند. هم چنان 
 23.5 زندانی اند،  زنا  جرم  به  كه  زنانی  از  درصد   40
به  در صد   14.7 و  مواد مخدر  قاچاق  به جرم  در صد 
كابل  والیت  زندان های  در  باج گیری  و  سرقت  اتهام 
همه  كه  بوده  بیوه  زنان  از  متشكل  می برند،  سر  به 
و  اقتصادی  مشكالت  دولت،  بی توجهی  از  ناشی 

خشونت های خانوادگی می باشد.
وزارت  بیوه،  زنان  كنونی  وضعیت  داشت  نظر  در  با 
را  بیوه  زنان  می توانند  بخش  چند  در  تنها  زنان  امور 
راجع سازی  مشوره دهی،  قسمت  در  رسانند.  یاری 
گماشتن وكیل مدافع  آنان به مراجع عدلی و قضایی، 
به  كار  زمینه    فراهم آوری  و  به خاطر حل قضایای شان 

تمام زنان به خصوص زنان بیوه.
و  دولت  بی توجهی  به  اشاره  با  سلطانی  لطیفه  اما 
پیشنهاد های  قبال  »ما  می گوید:  مسوول  ارگان های 
كار و امور اجتماعی و امور  مشخص برای وزارت های 
كه باید این دو وزارت پیشنهاد ها را  زنان داده بودیم 
شدن  بهتر  برای  ما  اما  نگرفتند.  كه  می گرفتند  جدی 
كه فشار های زیادی  وضعیت زنان بیوه تصمیم داریم 
از  كه  بیوه  زنان  قبال  در  زیربط  ارگان های  باالی  را 

گوار برخوردار هستند، وارد آوریم.« وضعیت نا
كی مون، سرمنشی عمومی  كه بان  این در حالی است 
به مناسبت روز جهانی  سازمان ملل متحد هفته قبل 
كه سازمان ملل متحد  گفته است  زنان بیوه در پیامی 
كه بتواند به  كار روی اقدامات ویژه ای است  در حال 

كند.  كمک  بیوه ها 
كه بیایید تصمیم بگیریم  او در این پیام افزوده است 
اطمینان  برای  و  پایان دهیم  تبعیض آمیز  رفتار های  به 
برابر،  بشر  از حقوق  بیوه ها در هر سنی  برخورداری  از 
در  كامل  حضور  و  خود  آینده  ساختن  حق  شامل 
یک  این  چون  بزنیم.  اقدام  به  دست  اجتماع، 
زندگی  داشتن  از  ما  هدف  تحقق  در  ضروری  عنصر 

شرافتمندانه برای همه افراد است.
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سال های  در  زنان  علیه  خشونت  افزایش  با  همزمان 
اخیر، نگرانی های زیادی از وضعیت زنان بیوه نیز در 
گرفته است. به اساس آمار ارایه شده  افكار عامه شكل 
سراسر  در  اجتماعی،  امور  و  كار  وزارت  سوی  از 
كه تقریبا  افغانستان ۵۰۰ هزار زن بیوه زندگی می كنند 
همه آن ها زیر خط فقر قرار دارند. به گفته مسووالن این 
را تحت حمایت  آنان  تنها ۳۰ درصد  وزارت، دولت 

غیر مستقیم قرار داده است.
در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  كمیسیون  نیز  قبال 
گسترده در سال 2011 خود، وضعیت زنان  پی تحقیق 
 90 كه  است  كرده  ذكر  و  تكان دهنده خوانده  را  بیوه 
در صد زنان بیوه در افغانستان با مشكالت اجتماعی 

و خشونت های خانوادگی رو به رو اند.
هفت  از  زن  هزار  با  كه  است  آمده  گزارش  این  در 
كاپیسا، هرات، بلخ، ننگرهار و...  كابل،  والیت چون 
بیوه  زنان  می دهد  نشان  كه  گرفته  صورت  مصاحبه 
از تمام حقوق شان محروم بوده و تحت خشونت های 

روانی، اجتماعی، خانوادگی و ساختاری قرار دارند.

در یکی از آمار کمیسیون حقوق 
بشر افغانستان آمده است 

که 85 درصد زنان بیوه فاقد 
مسکن می باشند. گدایی، 

وشی، قاچاق مواد مخدر  تن فر
از جمله پیامدهای منفی آن 

است که با تاسف 32 در صد 
زنان گدا که از سوی کمیسیون 
ی گداهای سره میاشت  جمع آور

به ثبت رسیده اند، زنان بیوه اند. 
هم چنان 40 درصد از زنانی که به 
جرم زنا زندانی اند، 23.5 در صد 
به جرم قاچاق مواد مخدر و 14.7 

ی  در صد به اتهام سرقت و باج گیر
در زندان های والیت کابل به 

سر می برند، متشکل از زنان بیوه 
بوده که همه ناشی از بی توجهی 

دولت، مشکالت اقتصادی و 
خشونت های خانوادگی می باشد.

كه در بخش  رییس ارگان های محل می گوید در حالی 
امنیت و دیگر سكتور ها صد ها میلیون دالر مصرف شده 
اما به حكومتداری محلی توجه خاصی صورت نگرفته 

است. 
محلی  حكومتداری  كامی  نا و  ضعف  كه  می گوید  او 
كه دشمن  گذشته خالیی به وجود آورد  در سیزده سال 

كند. توانست از آن استفاده 
كه  محل  ارگان های  اداره  رییس  پوپل،  جیالنی  غالم 
كاری خود را ارایه می كرد هم چنین  دیروز برنامه صدروز 
كه پیش از این تنها در شصت ولسوالی هم مرز با  گفت 
كستان مشكالت امنیتی وجود داشت، اما امروز شمار  پا

ولسوالی های ناامن بیشتر شده است.
كم  بودجه  به  ارگان های محل  رییس  در همین حال، 
و موجودیت  كیفیت  كه  گفت  و  كرد  اشاره  ارگان  این 
مشروعیت  و  امنیت  تامین  در  خوب  حكومتداری 
رییس  به گفته  دارد.  اساسی  بسیار  نقش  نظام 
كه حدود  ارگان های محل، در ولسوالی شیندند هرات 
هزار   22 ماهانه  می كنند،  زندگی  تن  هشت صدهزار 
افغانی برای خدمات، 5 هزار افغانی برای ترمیمات و 
گرفته شده  6 هزار افغانی برای تسهیالت عامه در نظر 

است.
والیتی،  شورای  والیت،چهارده  چهار  كه  افزود  او 
صدوشصت وهشت  ولسوالی و هفتادوهشت شهرداری 

هنوز ساختمان اداری ندارند.
ادارات  قانون  »هنوز  گفت:  محل  ارگان های  رییس 
و  نقش  نشده،  تصویب  شهرداری ها  قانون  و  محلی 
صالحیت ها و مسوولیت های ادارات محلی به صورت 

واضح معلوم نیست.« 
وی برنامه صد روز نخست این اداره را تصویب قوانین 
و  مسوولیت ها  بخش  در  وضاحت  ایجاد  به  مربوط 
به  بیشتر  صالحیت های  تفویض  و  محلی  ادارات 

والیات دانست. 
محلی  ادارات  قانون  مسوده  كه  گفت  هم چنان  وی 
كه به ولسی جرگه رفته و تالش بر این  چندین ماه است 
كه تا صد روز آینده این قانون به تصویب برسد.  است 
تا قانون شهرداری ها  كه تالش می شود  كرد  كید  تا وی 

نیز درصد روز آینده از شورای ملی پاس شود.
مشكل  والیات  در  محل  ارگان های  رییس  به گفته 
در  تا  می كند  تالش  اداره  این  و  دارد  وجود  ظرفیت 
كند. غالم جیالنی پوپل در مورد  والیات ظرفیت ایجاد 
گفت: »تعیین والی یک تصمیم سیاسی  تعیین والی ها 
براساس  و  رییس جمهور می باشد  نماینده  والی  است. 

یک مصلحت سیاسی  مقرر می شود.« 
وی  در مورد برخی مخالفت ها و اعتراض ها علیه تعیین 
ارگان های  كار  كه  گفت  و دایكندی  بامیان  والی های 
كه والی ها مقرر شده باشند.  محلی وقتی شروع می شود 
به  رابطه  در  مردمی  اعتراض های  گفت  هم چنان  وی 
ارزیابی  حال  در  دایكندی  و  بامیان  در  والی ها  تعیین 
قرار دارد اما فیصله نهایی به دست این ارگان نمی باشد.

كه  در این تحقیق مواردی از خشونت ها واضح شده 
آزادی  سلب  درصد   31.9 لت و كوب،  درصد   40.3
در صد   70 و خود كشی می شود،  كه شامل خود سوزی 
محرومیت از حق ازدواج و هم چنان بیش از 54 درصد 
كم تر از 2000 افغانی در  كه با دست مزد  این زنان بیوه 

كار می كنند، به ثبت رسیده است. ماه 
مسوول  سلطانی،  لطیفه  كه  است  حالی  در  این 
كمیسیون مستقل حقوق  هماهنگ كننده امور زنان در 
كمیسیون حقوق  كه قبال از سوی  بشر می گوید: »آماری 
بشر افغانستان به نشر رسیده بود، در حال به روز رسانی 
كه  می دهد  نشان  جدید  آمار  تاسف  با  و  است 
بیوه  میلیون زن  نیم  افغانستان  كنون در سراسر  ا همین 
نگرانی  قابل  و  تكان دهنده  خود  این  كه  دارد  وجود 

می باشد.«
قبیل  از  زیادی  مشكالت  دارای  بیوه  او  زنان  به گفته 
بیوه های  به عنوان  اجباری  ازدواج  ملكیت،  غصب 
محروم  منزل،  از  اخراج  اطفال،  حضانت  میراثی، 
كار در اجتماع، در برخی از موارد،  شدن از اوالد، منع 
سوی  از  كهولت  سن  در  گرفتن  قرار  حمایت  عدم 

فامیل های شان و غیره می باشند.« 
گاهی  آ عدم  شرعی،  احكام  از  نادرست  تفسیر 
از  جامعه  در  قانون  تطبیق  عدم  و  زنان  حقوق  از 
بیوه نقش  زنان  گسترش مشكالت  كه در  عواملی اند 
كه 30  دارد. در همین حال راحله دختر 33 ساله ای 
خوست  والیت  جنگ های  در  را  پدرش  قبل  سال 
شد،  كشته  پدرم  كه  »زمانی  می گوید:  داده  دست  از 
كایم می خواست، مادرم را به نكاح خود درآورد، اما  كا
كاهایم  كا مادرم قبول نكرد. با رد این پیشنهاد یكی از 
كشیده و خودش مسوولیت پرورش  او را از خانه بیرون 

گرفت.« من و برادرم را به عهده 
»زمانی  می كند:  بازگو  چنین  را  خود  تلخ  خاطرات  او 
مادر  جستجوی  به  شدیم،  بزرگ  برادرم  و  من  كه 
كه او را یافتیم، اعصابش را  پرداختیم، ولی هنگامی 
كنون با آن كه با ما  از دست داده بود و ما را نشناخت. ا
زندگی می كند، هیچ وقت ما را اوالد خود قبول نكرده 
كه از ما به یاد دارد، لباس های دوران  و یگانه چیزی را 
و هر ازگاهی  نزد خودش نگهداشته  كه  كودكی ماست 

گریه می كند.« آن را می بوسد و 
كابل  چهلستون  باشنده  ساله ،   67 رافعه  بی بی 
كردم و زن چهارم  كه ازدواج  می گوید: »14 ساله بودم 
شوهرم بودم. در 30 سالگی شوهرم الدرك شد و شنیدم 
و  انداخته  گودال ها  در  پلچرخی  پلیگون  در  را  او  كه 
كرده اند. در آن زمان یك پسر داشتم و خانواده    دفن 
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می کند.  کستان  پا حکومت  نظامیان  با  کره  مذا به  کید  تا
تصریح  خود  عمومی  نطق های  در  غنی  رییس جمهور 
و  کستان  پا نظامیان  با  باید  افغانستان  حکومت  که  کرده 
عمال  و  شود  گفتگو  وارد  کشور  این  استخباراتی  سازمان 
کره کننده،  مذا گر جانب  ا است.  کرده  آغاز  را  پروسه  این 
کستان تشخیص داده شده باشد،  سازمان استخبارات پا
دارد.  وجود  روند  این  شدن  موفقیت آمیز  در  بزرگی  ابهام 
به نهاد های استخباراتی  در روابط بین الملل هیچ دولتی 
نهادهای  بنیاد  ندارد.  باور  و  اعتماد  دیگری  دولت 
استخباراتی بر شک و بی اعتمادی استوار می باشد. حتا 
که با هم ایتالف سیاسی- نظامی دارند و از  دولت هایی 
به عملکرد  پنداشته می شوند،  هر لحاظ محرم یک دیگر 
می باشند.  مشکوک  یک دیگر  استخباراتی  نهاد های 
که  کرد  ثابت  سنودن  ادوارد  آقای  اخیر  گری های  افشا
عملکرد  امریکا  متحده  ایاالت  استخباراتی  نهاد های 
دیگر  و  فرانسه  آلمان،  چون  خود  دوستان  نزدیک ترین 
متحدان  به  و  داشته  نظر  تحت  را  اروپایی  کشور های 
خود به دیده شک می نگرد. از جانب دیگر موفقیت آمیز 
کره یک دولت با یک نهاد استخباراتی مبنی بر  شدن مذا
گروه مورد حمایت این  اختتام فعالیت های خشونت آمیز 
خواهد  بین الملل  سیاست  در  اتفاقات  نادرترین  از  نهاد 
ریکورد های  کتاب  در  می باید  گردد،  چنین  گر  ا و  بود 
آقای  حکومت  سال های  طول  در  گردد.  ثبت  گنیس 
کرزی و پیش از این که حکومت وحدت ملی به نهاد های 
رجوع  افغانستان  به  صلح  آمدن  جهت  کستان  پا نظامی 
این دروازه ها  امریکا  ایاالت متحده  مقامات رسمی  کند، 
نظامی،  توان  همه  با  آن ها  کوبیدند.  مراتب  چندین  را 
تصمیم  نتوانستند  امریکا،  دولت  اقتصادی  و  سیاسی 
چرا  این که  دهند،  تغییر  را  کستان  پا نظامی  مقامات 
نقش  ایفای  خوشبین  ملی  وحدت  حکومت  مقامات 
کستان در قضیه صلح افغانستان  مثبت مقامات نظامی پا

می باشند، سوالی است بی پاسخ. 
بحران شناخت

حکومت های موفق اولویت های خود را مبتنی بر شناخت 
و درک واقعیت های اجتماع سیاسی خود تعیین می کنند. 
درک و شناسایی شرط اول تعیین یک اولویت می باشد. 
حقایق  و  نیاز ها  حسب  بر  و  هستند  متغیر  اولویت ها 
اقتصادی  انکشاف  زمانی  دوره  یک  در  می کنند.  تغییر 
دوره  نیاز های  شاید  حالی که  در  می باشد  اولویت  یک 
به عنوان  را  اقلیمی  تغییرات  از  جلوگیری  دیگر  زمانی 
مسلکی  اداره  موفق  دولت های  دهد.  قرار  اولویت  یک 
قلمرو  مختلف  پدیده های  اداره  این  دارند.  ارقام  و  آمار 
آمار  نشر  به  همه ساله  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  خویش 
در  را  حکومت  آمار  این  موجودیت  می پردازد.  حقایق  و 
بلند  بی کاری  نرخ  گر  ا می کند.  کمک  اولویت ها  تعیین 
داده  قرار  اولویت  یک  به عنوان  اشتغال زایی  باشد،  رفته 
می شود و به همین ترتیب در دیگر عرصه ها. اما حکومت 
از  درکی  هیچ  و  می باشد  اداره ای  چنین  فاقد  افغانستان 
حقایق موجود در قلمرو خود ندارد. حتا نفوس و جمعیت 

بین المللی مهاجرت  و تجارتی دچار مشکل اند. سازمان 
کشور های  به  مهاجرت  حال  در  که  افغان هایی  تعداد 
است.  زده  تخمین  میلیون  دو  حدود  را  می باشند  غربی 
را  مهاجرت  به  رجوع  اصلی  دلیل  مهاجران  این  بیشتر 
و  تهدیدات  تا  می دانند  حکومت  کامی  نا و  بی کاری 

فعالیت های تخریبی طالبان. 
خطای راهبردی

از  دولت  یک  که  می افتد  اتفاق  زمانی  راهبردی  خطای 
به  نسبت  دیگر  دولت  دیدگاه  و  استراتژی ها  سیاست ها، 
با در نظر داشت  و  اشتباه محاسباتی می شود  خود دچار 
دولت  آن  قبال  در  را  خود  برنامه های  محاسبات،  این 
که  تدوین می کند. این تشخیص حکومت وحدت ملی 
با  تا  نمود،  تعامل  کستان  پا استخباراتی  سازمان  با  باید 
کره با طالبان  رهبری طالبان دقیق است، اما سیاست مذا
میز  به  را  طالبان  کستان  پا استخبارات  این که  به  باور  و 
کره می کشاند نشانه های دارد از یک اشتباه راهبردی  مذا
به  ثبات.  و  صلح  اهداف  به  رسیدن  برای  سیاستی  نه 
بر  غلبه  برای  چینایی،  مشهور  استراتژیست  تیزو  سن  باور 

حریف باید حریف را شناخت. 
و  منافع  از  را  خود  درک  باید  افغانستان  حکومت 
کامل  افغانستان  قبال  در  کستان  پا دولت  استراتژی های 
نموده و با در نظرداشت این شناخت سیاست تعامل خود 
سیاست های  شناخت  در  کند.  تدوین  را  کشور  این  با 
نهاد های  همه  می بایست  افغانستان  قبال  در  کستان  پا
همین  به  گردند.  بسیج  افغانستان  استخباراتی  و  سیاسی 
قرار  را مورد مطالعه  کستان  پا باید اجتماع سیاسی  ترتیب 
کشور را تشخیص داد. با  داد و نکات قوت و ضعف این 
کستان می توان  حصول شناخت از استراتژی ها و منافع پا
هرگاه  کرد.  طرح ریزی  را  کشور  این  با  موثر  تعامل  برنامه 
کشور ما را به  نتایج شناخت ما از استراتژی ها و منافع این 
قوی می تواند  و  ثبات  با  افغانستان  که  رساند  نتیجه  این 
منافع  و  باشد  داشته  کستان  پا دیدگاه های  در  جایگاهی 
کند،  تجلی  ثبات  با  افغانستان  در  می تواند  دولت  این 
کستان  گفتگو با نهاد های استخباراتی پا کره و  سیاست مذا
کستان منافع  معنادار می گردد. اما در صورتی که نظامیان پا
جستجو  بی ثبات  و  ضعیف  افغانستان  در  را  کشور  این 
کرده  طراحی  درازمدتی  برنامه  هدف  این  برای  و  کنند 

کره مسیر بدون هدفی را می پیماید.  باشند، سیاست مذا
استراتژی های  نمی توانند  دولت ها  که  یاد داشت  به  باید 
دولت های دیگر را علیه خود تغییر دهند و تنها می توانند 
با  کنند.  ایجاد  استراتژی ها  این  توازن و محدودیت علیه 
گذشته  دهه  چند  استراتژی های  به  نسبت  سطحی  نگاه 
منافع  که  دریافت  می توان  افغانستان  به  نسبت  کستان  پا
قوی  و  ثبات  با  افغانستان  یک  حیات  در  دولت  این 
در جنگ های  کستان  پا نظامیان  نقش  نمی باشد.  نهفته 
که  ساخت  ثابت  کشور،  این  در  شوروی  فروپاشی  پسا 
با  گر  ا حتا  افغانستان  در  قوی  حکومت  موجودیت 
این  منافع  باشد،  همگام  محور  کستان  پا سیاست های 

کستان تامین نمی کند.  دولت را از دید نظامیان پا
حکومت رژیم طالبان نمونه دیگری از این تجارب است. 
افغانستان  در  طالبان  رژیم  حکومت  در  کستان  پا نقش 
مالی  اقتصادی  لحاط  از  نتواند  رژیم  این  که  شد  سبب 
خود  حکومت  دوره  طول  در  طالبان  رژیم  گردد.  مستقل 
تحت تعزیرات اقتصادی قرار داشت و از لحاظ سیاسی 

نیز مورد شناسایی بین المللی قرار نگرفت. 
کستان در قبال افغانستان  سیاست های پسا 2001 میالدی پا
برای  کشور  این  مدت  دراز  برنامه های  ادامه  از  حکایت 
سرمایه گذاری،  دالیل  این  به  اتکا  با  دارد.  افغانستان 
کره به عنوان اولویت  بسیج منابع و قرار دادن سیاست مذا
اصلی حکومت وحدت ملی در قبال سازمان استخباراتی 
کستان مسیر بدون هدفی را می پیماید و این مصروفیت  پا
چیزی جز خطای راهبردی محسوب نمی شود. بهتر است 
کستان برای افغانستان بر آمد.  در صدد توازن برنامه های پا
نکات قوت و ضعف این دولت را تشخیص داد و برای 

آن ها سیاست های مناسب تدوین نمود. 

از  را  طالبان  با  کره  مذا سیاست  ملی  وحدت  حکومت 
کمی تغییرات  کرزی به ارث برده است. با  حکومت آقای 
کره با طالبان  در نحوه نگرش نسبت به قضیه، سیاست مذا
کرده است. تالش های یک  را اولویت اصلی خود تعیین 
گره صلح افغانستان  کرزی نتوانست  دهه حکومت آقای 
هدف  این  به  ملی  وحدت  حکومت  آیا  اما  بگشاید،  را 
نبشته  این  اصلی  مبحث  سوال  این  آمد؟  خواهد  نایل 
است. پاسخ فرضی به این سوال رویکرد منفی نسبت به 
را یک  و چنین سیاستی  دارد  با طالبان  کره  مذا سیاست 
خطای راهبردی می داند تا پروسه برای رسیدن به صلح 
که در نبود درک درست  کید می کند  و ثبات. این نبشته تا
شناخت  افغانستان،  اجتماعی  ساختاری-  وضعیت  از 
چالش های  و  مشکالت  طبقه بندی  و  درک  حقایق، 
عملکرد  و  موجودیت  در  موجود  پیچیدگی های  کشور، 
گروه های خشونت گرا و نقش عناصر مختلف خارجی در 
ابزار رسیدن  به عنوان  کره  موثریت مذا گروه ها،  این  عقب 
گرفته و این  به صلح و ثبات در افغانستان زیر سوال قرار 
برآورده  را  ملی  وحدت  حکومت  اهداف  نمی تواند  ابزار 
برای  افغانستان  حکومت  کره  مذا فعلی  سیاست  سازد. 
رسیدن به صلح، مانند تجویز دارو برای مریضی می باشد 
نگرفته  صورت  آن  مریضی  عوامل  از  قبلی  تشخیص  که 

باشد. 
اختالفات  حل  برای  شیوه  بهترین  کره  مذا هر چند 
گره گشای  و  نبوده  اختالفات  حل  ابزار  تنها  اما  است، 
زمانی  دیگر  جانب  از  نمی باشد.  مشکالت  تمامی 
رجوع  اختالف  حل  ابزار  به عنوان  کره  مذا به  می توان 
شناخت  همچون  کره  مذا مفهومی  عناصر  که  نمود 
کره کننده،  مذا مقابل  جانب  شناخت  اختالف،  موضوع 
طرف  توانایی های  از  درک  آن،  خواسته های  شناخت 
مقابل، شناخت سطح انعطاف پذیری طرف مقابل و به 
سطح  و  خود  توانایی های  از  درست  درک  ترتیب  همین 
مقابل  طرف  قبال  در  خود  موقف  از  انعطاف پذیری 
کمک  ما  به  کره  مذا مفهومی  عناصر  باشد.  داشته  وجود 
با  کره در حل اختالف  موثریت مذا که پیش بین  می کند 
ابزار  کره  که مذا جانب مقابل باشیم. هر گاه متیقن شدیم 
درست حل اختالف ما می باشد، باید به آن رجوع نمود 
چیز  منابع  اتالف  و  وقت  دادن  دست  از  جز  آن  غیر  در 
عملی  و  نظری  لحاظ  از  شد.  نخواهد  عایدمان  دیگری 
حرفه ای ترین  و  نخبه ها  موفق ترین  از  کسینجر  هنری 
کره کنندگان زمان خود می باشد. در یکی از نطق های  مذا
که اخیرا از وی به نشر رسیده می گوید: »در هشتاد درصد 
کره نمی نشستم الی این که  از قضایا هیچ زمانی به میز مذا
دارد،  قبال  در  موفقیتی  من  کره  مذا که  می گردیدم  متیقن 
یقین  این که  مگر  نکنید  رفت و آمد  صرف  را  خود  وقت 
هیچ  می رسد.«  جایی  به  شما  تالش  که  باشید  داشته 
کره اصولی و منطقی نمی باشد جز این که ضرب االجلی  مذا
برای رسیدن یا نرسیدن به توافق وجود داشته باشد. باید 
متوجه زمان و اختصاص منابع در چوکات زمانی محدود 
کره به عنوان ابزار حل اختالف بود. جیمز بیکر از  برای مذا
کره کنندگان موفق دنیا می گوید: »شما هیچ گاهی  دیگر مذا
کره کننده موفقی نخواهید بود مگر این که بتوانید نکته  مذا
بگذارید.  نیست  موفقیت آمیز  که  کره  مذا روند  بر  پایانی 
مسیری  به  ببخشید  اختتام  را  روند  این  نتوانید  گر  ا چون 

که به جایی نخواهید رسید.«  می روید 
کره حکومت افغانستان با طالبان هیچ یک  در روند مذا
کره  مذا موضوع  ندارد.  وجود  کره  مذا مفهومی  عناصر  از 
سال  ده  از  بیش  طول  در  است.  نشده  مشخص  حاال  تا 
نیست  مشخص  هنوز  صلح  اصطالح  به  روند  شروع 
چی  طالبان  با  افغانستان  حکومت  کره  مذا موضوع  که 
می باشد. حکومت افغانستان قادر به درک خواسته های 
سطح  که  نمی داند  ترتیب  همین  به  و  نگردیده  طالبان 
انعطاف پذیری طالبان چگونه است. هیچ ضرب االجلی 
هویت  هنوز  حتا  است،  نشده  تعیین  کره  مذا روند  برای 
کرزی  آقای  حکومت  است.  مبهم  کره کننده  مذا جانب 
فعلی  حکومت  اما  بود  طالبان  با  کره  مذا تالش  در 

نرخ  است.  شده  تعیین  گمان  و  حدس  به  افغانستان 
گمان  و  بر حدس  مبتنی  و...  فقر،  بی کاری، بی سوادی، 
کره با طالبان نه تنها به عنوان یک  گرفتن مذا است. قرار 
اولویت بلکه به عنوان تنها اولویت حکومت وحدت ملی 
گرفته است.  گمان های مقامات صورت  مبتنی بر حدس و 
که ریشه های نا امنی،  هیچ مطالعه مسلکی صورت نگرفته 
ناشی  را  افغانستان  در  موجود  نا هنجاری های  و  بی ثباتی 
از فعالیت های طالبان دانسته باشد. به همین ترتیب هیچ 
کرات  که افغانستان پسا مذا پیش بینی منطقی وجود ندارد 
موفق با طالبان، یک افغانستان امن و با ثبات خواهد بود. 
افغانستان  اجتماعی  حقایق  درک  و  شناخت  عدم  در 
هرگاه  پرداخت.  اولویت  تعیین  به  درستی  به  نمی توان 
در  شاید  باشد،  داشته  وجود  کشور  حقایق  از  دقیق  آمار 
کره با طالبان بعد از مبارزه  ردیف اولویت ها، سیاست مذا
اقتصادی  انکشافی  صحی،  خدمات  ارایه  فساد،  علیه 
با  کره  مذا ارقام  و  آمار  نبود  در  گیرد.  قرار  اشتغال زایی  و 
پرداختن  و  می گیرد  قرار  اولویت  یک  به عنوان  طالبان 
می باشد.  حاشیه  در  کشور  معتاد  میلیون  سه  وضعیت  به 
مقامات  گوش  اول،  پدیده  استفاده  مورد  وسایل  چون 
به  را  کشور  عزیزان  جان  دومی  پدیده  ولی  می خراشد  را 
روزانه  طالبان  سر و صدای  پر  حمالت  می گیرد.  خاموشی 
کره با این  جان 50 انسان را می گیرد، به این دلیل باید مذا
که  گروه یک اولویت باشد اما در نبود خدمات بهداشتی 
از دست  را  مادر جان خود  و  پنجاه طفل  از  روزانه بیش 

می دهند هیچ اقدامی صورت نمی گیرد. 
انحراف در تصمیم گیری  از خود، سبب  بحران شناخت 
روز  چند  اظهارات  می  گردد.  معکوس  اقدامات  واتخاذ 
در  داعش  نیرو های  حضور  از  کی  حا پوتین  آقای  گذشته 
دیگری  جای  مشکل  شاید  می باشد.  کشور  والیات  کثر  ا
پذیرش  آماده  افغانستان  اجتماعی  محیط  شاید  است. 
گروه های شورشی و خشونت گراست و شاید هم مشکالت 
اقتصادی، بی کاری، عدم ارایه خدمات اجتماعی، فساد 
گرفتن نیرو های خشونت گرا در این  اداری و... سبب پناه 
و  تحقیق  طریق  از  را  اساسی  مشکل  باید  جغرافیاست. 
باید  نمود.  پیدا  افغانستان  سیاسی  اجتماع  از  شناخت 

دنبال علت ها بود نه معلول ها. 
در حال حاضر حکومت افغانستان انرژی خود را صرف 
در  می کند،  )طالبان(  معلول  نمودن  طرف  بر  و  پرداختن 
)عوامل  علت  فعلی،  معلول  شدن  طرف  بر  با  حالی که 
آورد.  به وجود  دیگری  معلول  می تواند  آورنده(  بوجود 
آیا  می دهد،  نتیجه  طالبان  با  کره  مذا این که  بر  فرض 
دیگر  افغانستان  آماده  محیط  از  که  دارد  وجود  تضمینی 
کره  گروه های خشونت گرا استفاده نکنند؟ بعد از ختم مذا
می نماییم؟  اتخاذ  را  سیاستی  چی  داعش  با  طالبان  با 
معامله ما با مافیا مواد مخدر و شبکه های تبهکار چگونه 
شمالی  مرکزی،  والیات  از  زیادی  تعداد  بود؟  خواهد 
فعالیت های  و  طالبان  نفوذ  از  عاری  کشور  غرب  و 
امنیت  و  ثبات  از  والیات  این  اما  است،  مخرب شان 
انکشافی  اقتصادی،  فعالیت های  نمی باشند.  برخوردار 
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 گفتگوکننده: فردوس کاوش

 قسمت دوم و پایانی

باید مانع صلح نشود
پاکستان

آنان گفتند که در این سه- چهار ماه کارخانگی خود 
نظامی   و  دولتی  ارگان های  تمام  و  می کنند  اجرا  را 
کشورشان را در مورد این نقشه راه قانع می سازند. اما 

متاسفانه به 30 اکتوبر نرسیدیم. 
استاد ربانی در ماه سپتامبر شهید شد. در آن زمان حتما 
در  آی اس آی  این که  بر  مبنی  داشت  شواهدی  کابل 
ترور استاد دست دارد. اعتراض هایی که در آن زمان 
کابل انجام داد، روابط افغانستان و پاکستان را خراب 
نقش برآب  بودیم،  که کرده  تالش هایی  تمام  و  کرد 
متوقف  را  خود  تالش های  ما  هم  آن  از  بعد  شد. 
بار  روابط  که  کردم  تالش  زیاد  شخصا  من  نکردیم. 
دیگر بهبود بیابد. در ماه فبروری سال 2012 بار دیگر 

کرزی صاحب به اسالم آباد آمد. 
با  دیدار  به  عالوه  صاحب  کرزی  سفر،  این  در 
مذهبی  رهبران  و  احزاب  با  نظامیان،  و  سیاستمداران 
پاکستان هم دیدار کرد. با رهبران جماعت اسالمی، با 
موالنا فضل الرحمان و مولوی سمیع الحق مالقات کرد. 
همه وعده کردند که برای آوردن صلح در افغانستان 
همکاری  کابل،  و  طالبان  بین  مذاکره  سازمان دهی  و 
می کنند. بار دیگر دو کشور به هم نزدیک شدند، اما 
امنیت ملی،  حمله به جان اسداهلل خالد، رییس پیشین 
یک  در  کرد.  نقش برآب  را  تالش ها  تمام  دیگر  بار 
زمان،  آن  در  ما  تالش های  کنم،  خالصه  اگر  جمله 
قربانی حوادث شد. این طور نبود که کرزی صاحب 
این  پشت  که  نمی دانم  من  اما  باشد.  نداشته  اراده 
بودند  آی اس آی  در  حلقاتی  بود.  واقعا کی  حوادث 
یا دست دیگر بود. من نمی توانم در این مورد اظهار 

نظر قاطع کنم. 
8صبح: حامد کرزی پس از کناره گیری از قدرت در 
مصاحبه ای گفت که پاکستان از او می خواست دیورند 
را به رسمیت بشناسد و روابط با هند را محدود کند، 
تالش هایش  که  بود  دلیل  همین  به  و  نپذیرفت  او  اما 

برای صلح و بهبود روابط با پاکستان ناکام ماند؟
و  می آید  پیش  حوادث  وقتی  خوب...  داوودزی: 
روابط خراب می شود، طرف ها به صورت طبیعی نقاط 

اختالفی را برجسته می کنند. 
8صبح: آقای کریم خرم، رییس دفتر رییس جمهور 
دست  که  گفته  بی بی سی  با  مصاحبه ای  در  پیشین، 
سومی  در کار بود، این دست حوادثی را خلق کرد و 

نگذاشت آن تالش ها موفق شود؟

امریکا  به  ما  از دوستان  برخی  نمی دانم.  داوودزی: 
از  امریکا  نیستم.  موافق  من  اما  می کنند،  اشاره 
تالش های ما حمایت می کرد. هیچ سندی، اتهام های 

این دوستان را تایید نمی کند. 
برخی  ارضی  ادعای  که  نمی کنید  فکر  8صبح: 
سیاستمداران افغانستان بر پاکستان، اشتباه است و تمام 
تالش های دوجانبه برای نزدیک شدن روابط را ضربه 

می زند؟ 
که  نرانیم  زبان  به  سخنی  باید  ما  بلی.  داوودزی: 
پاکستانی ها فکر کنند، دشمن وحدت ملی آن کشور 
هستیم. من با این نظر موافق هستم. اما توقع ما این است 
که وقتی ما این حرف را نزدیم، پاکستانی ها هم عمل 
بالمثل را انجام دهند و مانع ثبات در افغانستان نشوند. 
را  ما آن حرف  تا  بپردازد  را  قیمت آن  پاکستان  باید 
نزنیم. یک نکته دیگر را هم می خواهم بگویم و آن 
این که سیاست رسمی  حکومت پیشین، ادعای ارضی 
بر پاکستان نبود. ما در آن زمان به این نظر بودیم که 
وقت  حاال  و  است  اختالفی  مساله ای  دیورند،  خط 

مذاکره روی آن نیست. 
8صبح: رییس جمهور پیشین در مصاحبه با تلویزیون 
یک، پس از این که از قدرت کنار رفت، گفت که ما 
امضای  از  قبل  که  او گفت  نگذریم.  از حق مان  باید 
معاهدات دیورند و گندمک، خاک ما تا فالن جا بود. 

این اظهارات به چه معنا است؟
الزم  صاحب  کرزی  مصاحبه  مورد  در  داوودزی: 
نیست که گپ بزنم. اما موقف رسمی  حکومت کرزی 

صاحب، هیچ وقت ادعای ارضی بر پاکستان نبود. 
8صبح: بحث دیگر موضوع هند است. شما می دانید 
حوادثی که منجر به جدایی بنگله دیش شد، هیچ وقت 
پاکستان  امنیتی  سیاست سازان  و  جنرال ها  حافظه  از 
تجزیه  پی  در  هند  که  می کنند  تصور  آنان  نمی رود. 
حتا  که  است  خاطر  همین  به  شاید  و  است  پاکستان 
حضور دیپلوماتیک و سیاسی هند در افغانستان را برای 
کار  چه  باید  ما  حاال  می کنند.  تلقی  تهدید  خودشان 

کنیم که پاکستان از رابطه مان با هند نترسد؟
است  که  همین شکلی  به  هند  با  رابطه مان  داوودزی: 
ساختن  خوش  به خاطر  کشوری  هیچ  یابد.  ادامه  باید 
تنظیم  را  خارجی اش  روابط  دیگر،  کشور  یک 

نمی کند. 
که  کنیم  کاری  باید  که  نمی کنید  فکر  اما  8صبح: 

پاکستان از رابطه مان با هند نگران نباشد؟
را  راهی  هستم.  موافق  نکته  این  با  بلی  داوودزی: 
باید پیدا کنیم که ترس پاکستان از روابط ما با هند از 
بین برود. وقتی من به پاکستان به حیث سفیر رفتم، در 
هفته اول در باشگاه مطبوعات اسالم آباد یک نشست 
با خبرنگاران پاکستانی داشتم. در آنجا از من پرسیده 
شد که به چه دلیل هند در افغانستان 36 جنرال کنسولی 
والیت  سی وشش  ما  که  گفتم  جواب  در  من  دارد. 
نداریم، چه برسد به 36 جنرال کنسولی هند. این نشان 
نشست،  آن  اشتراک کنندگان  معلومات  که  می داد 
غلط و زیر تاثیر تبلیغات مغرضانه بود. وقتی من به آنان 
توضیح دادم که هند صرف چهار جنرال کنسولی دارد 
و آن هم در شهرهای بزرگ ما که پاکستان هم در آن 
شهرها کنسولگری دارد، ایران هم دارد و کشورهای 
دیگر هم دارد، متوجه شدم که همه شرکت کنندگان 
حیرت زده شدند. وقتی روابط دوجانبه بین رسانه های 
وجود  دیپلوماسی  دستگاه  و  مدنی  جامعه  کشور،  دو 
ترس  و  می رود  بین  از  معلومات  خالی  باشد،  داشته 
در  خواست ها  از  برخی  اما  می شود.  کم  پاکستان 
باری  که  می آورم  یاد  به  من  است.  نامعقول  پاکستان 
به یک مقام مهم پاکستانی در مورد روابط افغانستان با 
هند و کمک های هند به افغانستان معلومات می دادم. 
به او گفتم که هند در افغانستان، سرمایه گذاری کرده، 
بورسیه داده، مکتب و شفاخانه ساخته و شما این کارها 
هند  به  خاطر  همین  به  افغانستان  مردم  و  نکرده اید  را 
دید مثبت دارند، اما این مقام به من گفت »همین که 
را خوش  ما  می کنید،  مقایسه  پاکستان  با  را  هند  شما 

نمی آید.« این نوع اظهارات نامعقول است.
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انعطاف  نظرتان  شما  نشود.  تفاهم  پاکستان  با  دست 
موافقت نامه عدم  امضای یک  با  داشت. شما  را  الزم 
با  مبارزه  لزوم  بر  آن  در  که  دولت  دو  میان  مداخله 
ندارید،  مشکل  باشد،  شده  تاکید  یک دیگر  دشمنان 
نوع  هر  با  پیشین  رییس جمهور  که  می رسد  به نظر  اما 
دشمنان  با  مبارزه  به  کابل  آن  در  که  موافقت نامه ای 
که  نمی کنید  فکر  است.  مخالف  دهد  تعهد  پاکستان 
تفاهم  به  پاکستان  با  وقت  هیچ  باشد،  طور  این  اگر 

نمی رسیم؟
چنین  صاحْب  کرزی  که  نمی کنم  فکر  داوودزی: 
عدم  اسناد  هم  ایشان  زمان  در  باشد.  داشته  نظری 
همان  شد.  امضا  یک دیگر  داخلی  امور  در  مداخله 
طوری که گفتم در سال 2005 با مشرف چنین سندی 
را امضا کرد. زمانی که امراهلل خان، رییس استخبارات 
ما بود هم یک »خِط گرِم تماس« با »آی اس آی« ایجاد 
اما  بود.  به یک شکلی  هم  معلومات  تبادل  بود.  شده 
افغانستان از آی اس آی  این که  به دلیل  نبود.  تفاهم نامه 
می شود،  مطرح  سازمان  این  نام  وقتی  خورده،  ضربه 
نکته  همین  در  گپ  جاِن  می شوند.  حساس  افغان ها 
است. افغان ها حق دارند از امضای یادداشت تفاهم با 
آی اس آی ناراحت باشند، چون از همین ارگان ضربه 
امضای  با  صاحب  کرزی  خاطر  همین  به  خورده اند. 
است.  مخالف  آی اس آی  با  استخباراتی  تفاهم نامه 
اما به این معنا نیست که ما هیچ نوع موافقت نامه ای با 

پاکستان امضا نکنیم.
8صبح: در سال 2010 آقای کرزی هم سیاست تعامل 
این  برای مدیریت  را  را آغاز کرد و شما  پاکستان  با 
این  فرستاد؛  اسالم آباد  به  حساس  و  مهم  ماموریت 
به  عده ای  یافت.  ادامه  ربانی  استاد  ترور  تا  سیاست 
اراده  زمان،  آن  در  کرزی  آقای  که  هستند  باور  این 
و شجاعت الزم برای تعامل با پاکستان را نداشت، به 
همین خاطر آن سیاست ناکام ماند. اما حاال حکومت 

وحدت ملی این اراده را دارد؛ ارزیابی تان چیست؟
صاحب،  کرزی  نیستم.  باور  این  به  من  داوودزی: 
آن  ما  تالش های  داشت.  را  الزم  اراده  و  شجاعت 
که  رسیدیم  مرحله ای  به  رسید.  مهم  مراحل  به  زمان 
من شخصا احساس کردم تالش های ما موفق شده و 
جون   12 تاریخ  به  می آیند.  مذاکره  میز  روی  طالبان 
داشتیم.  اسالم آباد  در  پاکستانی ها  با  جلسه ای   2011
صاحب،  کرزی  افغانستان،  جانب  از  جلسه  این  در 
جانب  از  داشتیم.  حضور  من  و  شهید  ربانی  استاد 
پاکستان صدراعظم یوسف رضا گیالنی، رییس وقت 
اردو  »آی اس آی« و جنرال اشفاق کیانی رییس ستاد 
به  اما  کشید،  طول  ساعت  دو  جلسه  داشتند.  حضور 

نتجیه نرسیدیم و جلسه به فردا موکول شد. 
با پاکستانی ها روی یک نقشه راه  در جلسه 13 جون 
که  کردند  قبول  آنان  و  رسیدیم  تفاهم  به  شش ماهه 
پاکستانی ها در جلسه گفتند کوشش  همکاری کنند. 
می کنند که ظرف شش ماه تالش های صلح به نتیجه 
برسد. آنان گفتند که روی جزییات این نقشه راه طی 
سه یا چهار ماه کار می کنند و بعد به تاریخ 30 اکتوبر 
می گویند.  ما  به  را  کارشان  نتایج  و  می آیند  کابل  به 

8صبح: اگر سران دو دولت موافقت نامه امضا کنند و 
نکات مهم تفاهم نامه استخباراتی را در آن بگنجانند، 
مثال در آن بیاورند که کابل در مبارزه با جدایی طلبان 
آن  در  دارد،  تعهد  کشور  آن  دشمنان  و  پاکستان 

صورت مشکلی نمی بینید؟
جلسه  یک  در  و   2007 اپریل  ماه  در  داوودزی: 
افغانستان- بودند،  آن  میانجی  ترک ها  که  سه جانبه 

یازده ماده ای  سه جانبه  اعالمیه  یک  پاکستان-ترکیه 
صادر کردند. در آن زمان که روابط کابل و اسالم آباد 
جانب  از  مذاکره کنندگان  از  یکی  بود،  تیره  بسیار 
تالش  دوطرف  جلسه  این  در  بودم.  من  افغانستان 
می کردند تا خواست های خود را در اعالمیه بگنجانند. 
به عنوان  دیورند  از خط  پاکستانی ها می خواستند  مثال 
مثال  نبودیم.  موافق  ما  اما  شود،  یاد  اعالمیه  در  »مرز« 
آنان می گفتند که در اعالمیه باید بیاید که دوطرف در 
اما ما می گفتیم  امنیت »مرزها« توافق دارند،  مدیریت 
آن  دیورند«.  »خط  امنیت  مدیریت  بیاید،  باید  که 
دیورند  ندادیم که خط  اجازه  ما  و  امضا شد  اعالمیه 
به نامی دیگر یاد شود. پیش از صدور آن اعالمیه، ما 
جرگه امن منطقه ای و این مسایل را تجربه کردیم. از 
نظر من باید همان راه ها بار دیگر طی شود. پشتون و 
بلوچ در هر دو کشور حضور دارند. حال اگر پاکستان 
نگرانی دارد باید بزرگان این دو قوم را تضمین کند. 
مثال محمود خان اچکزی و اسفندیار ولی باید تضمین 

شوند؛ این راهش است. 
8صبح: این روزها از زبان همین دو شخصیت شنیده ام 
که گفته اند پاکستان و افغانستان نباید دشمن یک دیگر 

را پناه دهند؛ این امر در یک موافقت نامه بگنجد؟
داوودزی: بلی من هم قبول دارم. ولی دو دولت باید 
دشمنان یک دیگر حمایت  از  که  کنند  امضا  و  تعهد 
نمی کنند، نه استخبارات ها. دولت ها باید روی مسایل 
توافق روی آن ممکن  مسایلی که  و روی  اختالفی- 

است، به توافق برسند. 
مرز  است که یک  این  دیگر  مهم  نظر  8صبح: یک 
رسمی  و مورد قبول دو طرف، میان دو کشور به وجود 
اگر  شود.  حل  ریشه ای  به صورت  مشکل  تا  بیاید 
تشویش های  باشیم،  داشته  طرف  دو  قبول  مورد  مرز 
حمایت  و  افغانستان  و  هند  روابط  ناحیه  از  پاکستان 
فکر  چه  شما  می شود.  حل  جدایی طلبان  از  کابل 
می کنید؟ آیا وقت آن نیست که در این راستا تالش 

کنیم؟
داوودزی: من فکر می کنم که هنوز وقت موافقت 
وقتش  حاال  است.  فرانرسیده  دیورند  معضل  روی 
نیست. تجربه من نشان می دهد که می توانیم پاکستان 
را  پاکستان  ما می توانیم  بسازیم.  قانع  این مورد  را در 
قانع بسازیم تا معضل مرزی را مطرح نکند. در آینده 
می توانیم که مثل کشورهای اروپایی به راه حل برسیم، 
نه این که خط مرزی و جنجال های مرزی را تازه کنیم.

8صبح: حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، با محتوای 
یادداشت تفاهم استخباراتی با پاکستان مخالفت کرد. 
موضع او این بود که عالوه بر لغو این یادداشت تفاهم، 
باید تالش شود تا در آینده هم روی مواردی از این 

گفتگوی اختصاصی محمد عمر داوودزی با 8صبح
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رسوایی کابل بانک بود. در فساد کابل بانک یک گروه 
از  بسیاری  داشت .  دست  سیاسی  تجارت پیشه  و  بی پروا 
افغان ها، حامد کرزی را متهم به اساس گذاری اقتصادی 
می کنند که بر پایه مافیا استوار است. در حقیقت، برای 
ناشی از خروج  اقتصادی که  امنیت و چالش های  بهبود 
کشور های  مالی  کمک های  کاهش  و  ناتو  کشور های 
با هزاران مشکل  را  افغانستان  بین المللی می شود، دولت 
بد و  با حکومت داری  نموده است. دولت کنونی  دچار 

فساد دست به گریبان است.
در حال حاضر، دولت گرفتار وضعیت بد امنیتی، بحران 
این  است.  شورشیان  با  صلح  گفتگو های  و  اقتصادی 
خود  به  اخیر  ماه  چند  در  را  دولت  توجه  موضوعات، 
جلب کرده است. با این وجود، رهبری حکومت وحدت 
ضعف  مهم  موضوع  که  را  قضیه  آن سوی  نباید  ملی 
حکومت داری و فساد می باشد از یاد ببرد. در حال حاضر 
به صورت  دولت  است.  خالی  دولت  خزانه  صندوق 
گسترده به کمک های جامعه بین المللی وابسته است. به 
عملی  به  مشروط  بین المللی  مالی  کمک های  حال،  هر 
کنفرانس  جریان  در  افغانستان  قبلی  دولت  تعهد  شدن 
توکیو در سال 2012 میالدی می باشد. در این کنفرانس 
دولت افغانستان متعهد به طرح یک چارچوکات قانونی 

برای مبارزه برضد فساد شده بود.
علی رغم تمام این تعهدات بزرگ، پیشرفت کمی صورت 
گرفته است و افغانستان در صدر جدول کشور های مفسد 

جهان قرار دارد. بر اساس گزارش سیگار، فساد به عنوان 
یکی از مهم ترین فکتور های بازدارنده بر سر راه پروسه 
یکی  است.  مانده  باقی  افغانستان  در  بازسازی  و  ثبات 
وزارت  باره  در  سیگار  اخیر  هشدار دهنده  آمار های  از 
ارقام  وزارت  این  ارشد  مقامات  از  بعضی  بود.  معارف 
غیر واقعی در باره تعداد مکاتب در کشور و معلمان ارایه 
را  بین المللی  جامعه  پول های  طریق  این  از  تا  کرده اند 
امریکایی  مالیه دهندگان  دالر  میلیون ها  واقع  در  بدزدند. 
افغانستان  در  خیالی  استادان  و  غیر واقعی  مکاتب  برای 

پرداخته شده است.
تا حاال، دولت افغانستان و کشور های کمک کننده جهان 
این  با  کنند.  مهار  را  فساد  تا  کرده اند  تالش  شدت  به 
سکتور های  مقامات  و  سیاسی  اشخاص  زمانی که  همه، 
این جا  از فساد سود می برند، مرتکب اصلی در  عمومی 
می دهد.  رشوت  برای شان  که  است  خصوصی  سکتور 
صورت  آن  سطح  بلندترین  در  فساد  ما،  کشور  در 
و  سیاسی  گماشتگان  بین  تبانی  که  خاطری  به  می گیرد 

قرار دادکنندگان بخش تجارتی وجود دارد.
قرار  بر  نظارت  کمیته  امسال،  اوایل  در  مثال  گونه  به 
جمهور  رییس  سرپرستی  تحت  دفاع  وزارت  دادهای 
وزارت  در آن  نمود که  را آشکار  فساد جدیدی  غنی، 
نفت  قراردادی های  به  اضافی  دالر  میلیون   200 دفاع 
پرداخته بود. بعد از  یک بررسی، قراردادهایی که قبال 
بود  از سوی مقامات ارشد وزارت دفاع صورت گرفته 

فسخ  گردید.
ما  کنونی  شرایط  در  فساد  کاهش  و  بردن  بین  از  برای 
بین  از  ضرورت داریم که آن را در بخش های عمومی 
ببریم. بعد مطابق ارزش هایی که برای جامعه جهانی قابل 
پذیریش است مثل شفافیت، وحدت و معیارهای خوب 
بخش  دو  در  کار  این  سازیم.  عیار  را  سیستم  اخالقی 
این  از  زیرا،  بگیرد.  صورت  باید  خصوصی  و  عمومی 
نیز استفاده کرده اند. ما هرگز  روش ها کشورهای دیگر 
از  افراط گرایی  و  مذهبی  رادیکالیزم  ضد  بر  جنگ  در 
نخواهیم شد. دولت مسوول  پیروز  نظامی  طریقه جنگ 
و قابل پذیرش دولتی عاری از فساد و متعهد به شفافیت 
افغانی  جامعه  سرتاسر  در  صداقت  و  راستی  می باشد. 
بهترین جنگ افزار برای شکست شورشیان و حامیان شان 

می باشد.

است.  شده  پیچیده  دیگر  بار  یک  افغانستان  در  جنگ 
افزایش حمالت طالبان در  با  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 
کشور  بزرگ  شهر های  از  تعدادی  و  افغانستان  سراسر 
به ویژه کابل، مواجه می باشند. حمله شدید روز دو شنبه 
زیرا  داشت،  سیاسی  مهم  اهمیت  افغانستان،  پارلمان  بر 
کشور  در  قدرت  سمبول  مهم ترین  توانستند  شورشیان 
را مورد حمله قرار داده و مختل کنند. در ماه جنوری، 
مقاله ای  بودیم. در  پیش بینی کرده  نا مناسب  را  وضعیت 
طالبان  بهاری  از رشد حمالت  نوشتم  الجزیره  برای  که 
یاد آوری کرده بودم. در ماه اپریل، یک گزارش سازمان 
ملل گفته بود که تلفات غیر نظامیان تنها در سه ماه نخست 
سال 2015 میالدی 8 درصد افزایش داشته است. افزایش 
جنگ، تالش های حکومت وحدت ملی را در مبارزه با 
فساد و دولتداری خوب ضعیف می سازد. رییس جمهور 
مراسم تحلیف دیدگاه  غنی در جریان سخنرانی اش در 
ضد  بر  مبارزه  او  داشت.  بیان  افغانستان  درباره  را  خود 
قرار  تاثیر  تحت  را  کشور  بخش های  تمام  که  را  فساد 

داده، در صدر آجندای کاری اش قرار داد. 
در جریان 13 سال گذشته، میزان باالی فساد و دولت داری 
بد، مانع تالش های بین المللی برای ثبات افغانستان گردید. 
میلیون ها دالری که برای توسعه و پیشرفت افغانستان در 
و  گرفته  قرار  سوءاستفاده  مورد  بود،  شده  گرفته  نظر 
بزرگ  و  استثنایی  فساد های  از  یکی  شد.  داده  هدر  به 
در  میالدی   2010 سال  در  دالر  میلیارد  یک  شدن  گم 

8صبح، کابل: سفر نورالحق علومی وزیر امور داخله 
افغانستان به پاکستان بدلیل افزایش ناامنی ها در کشور 

به تاخیر افتاد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله با اعالم 
که  نوشته  خود  فیسبوک  رسمی  صفحه  در  خبر  این 
دعوت  به  هفته  این  جریان  در  علومی  آقای  بود  قرار 
رسمی مقام های پاکستانی به آن کشور سفر کند. آقای 
صدیقی افزوده مصروفیت های شدید کاری وزیر امور 
داخله و موضوعات امنیتی باعث شده تا آقای علومی 
امور  وزارت  سخنگوی  کند.  سفر  پاکستان  به  نتواند 
داخله در مورد هدف این سفر جزییاتی ارایه نکرده اما 
گفته که این سفر در یک زمان مناسب صورت خواهد 

گرفت.

معلوم نیست. کسی تصدیق نکرده 
صفحه  در  فقط  بکند.  هم  نباید  و 
که  نوشته  کسی  خود  بوک  فیس 
بدخشان  دانشگاه  استادان  از  یکی 
در فالن جای از شهر روزه اش را 
خورده است. یکی از شاگردهای 
موضوع  که  روزه  دکتورای  دوره 
خوار  روزه  »محو  پایان نامه اش 
کلی  است،  روزگار«  صفحه  از 
رییس  با  رفته  و  کشیده  زحمت 
داده.  انجام  مصاحبه  دانشگاه  این 
رییس دانشگاه که یک آدم توانا و 
تقریبا باسواد است، به این شاگرد 
دوکتورا اطمینان داده که آن استاد 
از  نخست  درقدم  را  خوار  روزه 
دانشگاه و در قدم بعدی از صفحه 
روزگار محو خواهد کرد. من فکر 
می کنم که در قسمت محو کردن، 
رییس دانشگاه حتما دچار کمبود 
است  چطور  شد.  خواهد  طرح 
چند  بدخشان  دانشگاه  رییس  به 
استاد  محو  برای  داعشی  توصیه 

روزه خوار داشته باشم؟ 
یک: استاد را در پنجره قفل کنید. 
چهار طرف پنجره پطرول بپاشید و 
نیمه محو  استاد  بزنید. وقتی  آتش 
و  ببرید  یورش  خانه اش  به  شد، 
به  با زنجیر  را  اعضای خانواده اش 

بازار بیاورید و بفروشید. 
بپیچانید.  برق  سیم  با  را  استاد  دو: 
برق سه فاز را در سیم جاری کنید 
و پودر شدن استاد را تماشا کنید. 
بعد، پودر استاد را در کوزه گلی به 
باشد  تا عبرتی  بفرستید  هندوستان 

برای روزه خواران هندوستانی. 
سه: استاد را نزد طالبان به ولسوالی 
بفرستید.  بدخشان  والیت  جرم 
مهارت  کردن  محو  در  طالبان 
خاص دارند. تاهنوز آبروی داشته 
و نداشته این ملت را با بی آبرویی 
در  قطعا  نموده اند.  محو  تمام 
قسمت استاد نیز مالحظه نخواهند 

داشت. 
چهار: استاد را در جعبه خزانه ملت 
قفل کنید. در افغانستان هرکس به 
اندازه توانش در محو کردن خزانه 
ملت تخصص دارد. همین طور که 
آهسته آهسته خزانه محو می شود، 
استاد نیز همراه با آن محو خواهد 
اعضای  بعضی  است  ممکن  شد. 
بدن استاد را از خانه وزیر و مشاور 
نداشته  تشویش  اما  کنید؛  پیدا 
و  وزیر  خانه  به  که  چیزی  باشید. 

مشاور برسد، محو حساب کنید. 

روزه خوار را محو کنید ما در جنگ علیه بنیادگرایی دینی و افراط گرایی تنها از راه نظامی پیروز نخواهیم شد. 
دای چوپانی

 نویسندگان: هارون میر و حبیب وردک

 برگردان: ضیا صادق

 منبع: الجزیره

سفر وزیر داخله به پاکستان به تعویق افتاد
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اعالم کرده  ملی  امنيت  رياست عمومی 
دشواری های  با  افغانستان  که  است 
ماه های پيش رو مواجه  امنيتی در  بيشتر 
رييس  نبيل،  رحمت اهلل  شد.  خواهد 
عمومی امنيت ملی که همراه با نورالحق 
علومی، وزير داخله و افضل امان، رييس 
توضيح  برای  دفاع  وزارت  اپراسيون 
شنبه  روز  نشست  به  امنيتی  وضعيت 
مجلس نمايندگان فراخوانده شده بود، با 
بيان اين مطلب، افزود که شش ماه آينده 
برای بقای دولت افغانستان سرنوشت ساز 

خواهد بود.
اين  در  تروريستان  آن که  با  گفت  نبيل 
ساحات  تا  کرد  خواهند  تالش  مدت 
تصرف  واليات  برخی  در  را  مشخصی 
ملی،  امنيت  طرح  بنياد  بر  اما  کنند 
عمليات های  با  کشور  امنيتی  نيروهای 
ويژه مراکز و والی های نام نهاد آن ها را 

هدف قرار می دهند.
نمايندگان  به  داخله  وزير  گونه،  همين 
سطح  در  کامل  هماهنگی  که  گفت 
امنيتی  نهادهای  و  حکومت  رهبران 
اما  هست  تروريستان  با  مبارزه  برای 
پايينی  بخش های  در  دشواری هايی 
امنيتی  نيروهای  ميان  در  جنگ  اداره ی 

وجود دارد.
وی با اشاره به در اختيار گرفتن برخی 
کشور،  شمال  در  ولسوالی ها  و  مناطق 
ميان  در  دهشت افگنان  نفوذ  گفت 
برخی  تا  شده  باعث  امنيتی  نيروهای 
پاسگاه ها و مناطق در اختيار تروريستان 
تاکيد  اما  داخله  وزير  گيرد.  قرار 
می کند که طالبان و ساير دهشت افگنان 
يک  حتا  نمی توانند  بيرونی  و  داخلی 
دربياورند.  خود  کنترول  به  را  واليت 
تمام  ريشه  داشت که  بيان  داخله  وزير 
و  بوده  افغانستان  بيرون  در  نا امنی ها 
مناطق  در  تروريستان  که  آن جايی  از 
عمليات های  می برند،  پناه  غير نظامی 
نظامی برای سرکوب آن ها با کندی به 

پيش می رود.
بخش های  که  گفت  هم چنين  علومی 
وزارت  اين  استخباراتی  و  کشفی 
شماری  وی  همين رو  از  بوده  ضعيف 
داده  تغيير  را  بخش ها  اين  مقام های  از 
و  کشفی  مسووالن  او  به گفته   است. 
گذشته  در  داخله  وزارت  استخباراتی 
نفوذ  از  اطالعات  گرد آوری  توانايی 
کشور  امنيتی  نيروهای  ميان  در  دشمنان 
اميدواری  ابراز  داخله  وزير  نداشتند.  را 
کرد که با در اختيار قرار گرفتن وسايل 
و تجهيزات مدرن کشفی و استخباراتی 
که کشورهای همسايه به دولت افغانستان 
به دشواری های موجود  وعده کرده اند، 

در اين زمينه فايق آيند.
رييس  امان،  افضل  هم،  سويی  از 
که  گفت  دفاع  وزارت  اپراسيون 

  قدرت اهلل جاوید

نيروهای امنيتی کشور در چهار ماه اخير 
تروريستان  با  جنگ ها  خونين ترين  با 
روبه رو  افغانستان  در  خارجی  و  داخلی 
تاکيد  دفاع  وزارت  مقام  اين  بوده اند. 
ارتش آمادگی کامل  نيروهای  کرد که 
رسيدگی  موجود  مشکالت  به  تا  دارند 
بر ضد دشمنان  را  کنند و عمليات هايی 

مردم افغانستان راه اندازی کنند.
چگونگی حمله بر ساختمان شورای ملی

نمايندگان  به  امنيت ملی  رييس عمومی 
حمله  از  رياست  اين  که  گفت  مجلس 
بر ساختمان شورای ملی آگاه بود و اين 
مساله را با ساير نهادهای امنيتی و بخش 
گذاشته  ميان  در  ملی  شورای  امنيت 
شش  تروريستان  که  گفت  نبيل  بود. 
ملی  شورای  مقر  بر  را  تروريستی  حمله 
سازمان دهی کرده بودند که از انجام پنج 

حمله جلوگيری شده بود.
حمله  مورد  در  ملی  امنيت  رييس 
گفت  ملی  شورای  ساختمان  به  اخير 
بر  حمله  پيش  ماه  سه  تروريستان  که 
سازمان دهی  را  ملی  شورای  ساختمان 
از  که  تحقيقاتی  از  پس  و  بودند  کرده 
داشتند،  مورد  در  شده  بازداشت  افراد 
ملی  شورای  اطراف  در  ويژه   تدابير 
روی دست گرفته بودند. نبيل گفت که 
به تاريح 12 ثور،  يک تروريست را در 
ملی  بر ساختمان شورای  به حمله  پيوند 
را  ديگر  تروريست   8 و  دستگير کردند 
که قصد حمله بر ساختمان شورای ملی 
تعقيب کرده  تا واليت غزنی  داشتند  را 

بودند.
گفت  اما  ملی  امنيت  عمومی  رييس 
جنگ افزارها  با  تروريستان  آوردن  که 
امنيت  برای  ملی  شورای  نزديکی  تا 
از  نبيل  است.  پرسش بر انگيز  نيز  ملی 
کميته ای   تا  خواست  نمايندگان  مجلس 
در  حضور  با  مجلس  نمايندگان  از 
رسيدن  چگونگی  ويژه ی  کميسيون 
را  ملی  شورای  نزديکی  به  مهاجمان 
اختيار  در  آنرا  نتايج  و  کرده  بررسی  

نمايندگان مجلس قرار دهد.

تفاهم نامه ی تبادل اطالعات استخباراتی 
با پاکستان

مورد  در  ملی  امنيت  عمومی  رييس 
تبادل  تفاهم نامه ی  امضای  از  نگرانی 
پاکستان  با  استخباراتی  اطالعات 
را  يادشده  تفاهم نامه ی  وی  که  گفت 
مسوده ی  بنياد  بر  و  است  نکرده  امضا 
که  زمانی  تا  شده  ياد  تفاهم نامه ی 
امضا  را  آن  ملی  امنيت  عمومی  رييس 
شد.  نخواهد  عملی  تفاهم نامه   نکند، 
مسوده  که  داشت  بيان  هم چنين  نبيل 
زير  پاکستان  با  استخباراتی  تفاهم نامه ی 
قرار  و  می شود  تهيه  رييس جمهور  نظر 
است که در نشست آينده شورای امنيت 

ملی روی آن بحث شود.
زمانی  تا  کرد  تاکيد  اما  ملی  امنيت  رييس 
در  ملی  امنيت  که  پنج گانه ای  مراحل  که 
پاکستان  با  استخباراتی  تفاهم نامه ی  مورد 
تفاهم نامه ی  نشود،  عملی  کرده  پيشنهاد 
استخباراتی با پاکستان اجرايی نخواهد شد.
تا یک  الکترونیک  توزیع تذکره های 

هفته دیگر
بيان  مجلس  نمايندگان  به  داخله  وزير 
داشت که توزيع تذکره های الکترونيک 
شد.  خواهد  آغاز  ديگر  هفته  يک  تا 
در عملی شدن  تاخير  علومی گفت که 
الکترونيک  تذکره های  توزيع  پروسه 
هفته  يک  تا  رييس جمهور  و  بوده  فنی 
تذکره های  توزيع  زمينه  در  ديگر 
الکترونيک تصميم خواهد گرفت. وزير 
در  تاخير  به دليل  که  می گويد  داخله 
امريکا  الکترونيک،  تذکره های  توزيع 
کرده  صرفنظر  يادشده  پروژه   تمويل  از 
است و در حال حاضر تنها جامعه اروپا 

متعهد به تمويل پروژه   يادشده است.
حاضر  حال  در  که  گفت  علومی 
توزيع  اداره  کارمندان  از  درصد   60
کاهش  به دليل  الکترونيک  تذکره های 
بودجه برکنار شده اند و در صورتی که 
ساير  نشود،  عملی  زودی  به  پروسه  اين 
را  کمک های شان  نيز  تمويل کننده ها 

قطع خواهند کرد.

ماه های دشواری پیش رو است
امنیت ملی:

افغانستان  باور اند که هند و  اين  به  8صبح: عده ای 
سياسی  و  فرهنگی  تجاری،  اقتصادی،  روابط  بايد 
خود را گسترش دهند و اما در حوزه همکاری های 
امنيتی بايد کمی  احتياط کنند تا از نگرانی پاکستان 
نظامی  ما  افسران  که  می گويند  مثال  شود.  کاسته  
به  نظر  بلکه  نفرستيم،  هند  به  آموزش  برای  بايد  را 
نيازهايی که داريم آنان را به کشورهای ديگر يا به 
پاکستان بفرستيم؛ کاری که حکومت وحدت ملی 

به صورت نمادين انجام داد. شما چه فکر می کنيد؟
در  بودم،  پاکستان  در  وقتی  ببينيد من  داوودزی: 
پاسخ به همين پرسش می گفتم که ما نياز نداريم که 
به پاکستان  يا  به هند  برای آموزش  افسران خود را 
بفرستيم. ما خودمان تاسيسات و امکانات الزم را در 
همين کابل داريم تا آنان را آموزش دهيم. افسران 
افغانستان  بی ثباتی  در  پاکستان  که  نقشی  به دليل  ما 
نمی روند؛  پاکستان  نظامی  به  تعليمات  برای  داشته، 
يک نوع بدبينی نسبت به پاکستان دارند. همان پنچ 
نفر را هم حکومت به  مشکل به پاکستان فرستاد. من 
فکر می کنم که پاکستان خودش را برادر کالن ما 
که  کاری  هر  ما  که  می کند  فکر  و  می کند  تصور 
بايد  ذهنيت  اين  بگيريم.  اجازه  او  از  بايد  می کنيم 
تغيير کند. مساله تعليمات افسران بهانه است. تالش 

برای تغيير اين ذهنيت الزم است.
در  هند  کنسولگری  مورد  در  پاکستانی ها  8صبح: 
جالل آباد هم تشويش دارند، چه راه حلی برای آن 

وجود دارد؟
که  کنيم  ثابت  پاکستان  به  بايد  ما  داوودزی: 
بر  فعاليتی  هيچ  جالل آباد  در  هند  کنسولگری 
ما  اگر  اما  است.  معقول  اين  ندارد.  پاکستان  ضد 
با هند کاهش دهيم، هند هم  سطح روابط خود را 

عکس العمل نشان می دهد و منافع ما آسيب می بيند.
دوستی  به دليل  هند  که  نمی کنيد  فکر  8صبح: 
را  افغانستان  ناگزيری های  دارد،  ما  با  که  ديرينه ای 

درک کند؟
داوودزی: من ديده ام که هندی ها درک می کنند. 
اما اگر زياد به اعتراض های پاکستانی ها گوش دهيم، 
از  هند  می دهد.  نشان  عکس العمل  هم  نو  دهلی 
تالش های صلح ما و شريک شدن طالبان در اقتدار 

هم نگرانی دارد، که بايد به رفع آن اقدام کنيم. 
8صبح: يعنی شما می گوييد که اگر شورای کويته 
به يک حزب سياسی تبديل شود و اسلحه را کنار 
نگران  هند  شود،  سياسی  روند  وارد  و  بگذارد 

می شود؟
صلح،  توافق نامه  امضای  از  پيش  اگر  داوودزی: 
نگران  نشود،  ايجاد  هند  و  طالبان  بين  مراوده ای 
کابل  صلح،  تالش های  جريان  در  بايد  می شود. 
کمک کند تا سوءتفاهم ميان طالبان و دهلی نو از 
ايران  با  طالبان  مراوده  که  طوری  همان  برود.  بين 
طالب  ناحيه  از  تهران  ديگر  که  است  شده  سبب 
جريان  در  بايد  طور  همين  باشد،  نداشته  تشويش 
تالش های صلح، ترتيبی داده شود تا سوءتفاهم هند 

و طالبان از بين برود. 
شما در سال آخر حکومت حامد کرزی  8صبح: 
حساس  معلومات  به  طبعا  و  بوديد  داخله  وزير 
دسترسی داريد. معلومات تان در مورد ظهور گروه 
خالفت اسالمی  در افغانستان چيست؟ آيا پرچم های 
است که  تحولی  يا  است  پديده ی گذرا  سياه يک 

ريشه می گيرد و پايدار می شود؟
داوودزی: معلومات من نشان می دهد که شماری 
اسالمی   به خالفت  طالبان،  گروه  سلفی  اعضای  از 
بيعت کرده اند. مالعمر ديوبندی است. ديوبندی ها با 

سلفی ها ديدگاه واحد ندارند. وقتی خالفت اسالمی 
 سر باال کرد، طالبان سلفی که دل خوش از رهبری 
شماری  کردند.  بيعت  آن  به  نداشتند،  ديوبندی 
ناراض  رهبری شان  از  که  هم  ديوبندی  طالبان  از 
بودند، پرچم خالفت اسالمی  را بلند کردند. خالفت 
اسالمی  برای افغانستان تهديد است. در اين ترديدی 
اين گروه را من يک فرصت هم  اما ظهور  نيست. 
می دانم. حاال که طالبان و حکومت دشمن مشترک 
پيدا کرده اند، امکان موفقيت تالش های صلح بيشتر 

شده است. 
عربستان  که  می کنند  تصور  عده  يک  8صبح: 
سعودی و ترکيه پشت سر ظهور خالفت اسالمی  در 
افغانستان هستند و می خواهند از طريق آنان بحران را 

به آسيای ميانه ببرند، شما چه فکر می کنيد؟
داوودزی: اسناد موثق در اين مورد وجود ندارد. 
آنانی که حاال در واليات شمالی ما می جنگند. اتباع 
وزيرستان  از  اين ها  هستند.  ميانه  آسيای  کشورهای 
پا  در شمال جای  و حاال می خواهند  رانده شده اند 
زياد  رابطه شان  هم  اسالمی   خالفت  با  کنند.  پيدا 

استوار نيست. 
8صبح: اين روزها جنگ شديد شده و ولسوالی ها 
دست به دست می شود، شما از خطر سقوط برخی از 

واليات نگران نيستيد؟
می دهد  نشان  من  معلومات  و  تجربه  داوودزی: 
که هيچ واليتی سقوط نمی کند، نيروهای امنيتی ما 
توانايی دفاع از واليات را دارند. اما دست به دست 
شدن ولسوالی ها هم رنج زيادی به مردم در قريه ها 
تحميل می کند. به همين خاطر است که من طرفدار 
به توافق  با طالبان،  بايد  اين هستم که هرچه زودتر 
صلح برسيم. حکومت وحدت ملی بايد ثبات سياسی 
را بيشتر کند و حکومتداری را بهبود بخشد. در آن 
را  کارشان  می توانند  بهتر  امنيتی  نيروهای  صورت 

انجام دهند. 
8صبح: سوال آخرم در باره ثبات سياسی است. در 
هستيم.  روبه رو  اساسی  قانون  بحران  با  حاضر  حال 
هيچ يک از نهاد های ما مشروعيت عادی و قانونی 
سياسی  توافق  يک  مبنای  بر  رييس جمهور  ندارند. 
اساسی  قانون  درج  سمتش  اجرايی  رييس  آمد، 
نيست. قاضی القضات سرپرست است و ميعاد قانونی 
را چگونه  دورنما  رسيده،  آخر  به  هم  پارلمان  کار 

می بينيد؟ 
گفتيد، وضعيت  شما  که  همان طوری  داوودزی: 
تصور  من  گذشته  سال  است.  بد  و  بغرنج  بسيار 
چنين  در  سياسی  ثبات  لحاظ  از  که  نمی کردم 
وضعيتی باشيم. ثبات سياسی اساس همه چيز است. 
وضعيت  اگر  دارد.  بستگی  آن  به  اقتصاد  و  امنيت 
همين طور باشد، تا سال آينده، نه لويه جرگه خواهيم 
داشت، نه انتخابات پارلمانی و نه انتخابات شورا های 
بهبود وضعيت  برای  اما هنوز هم فرصت  ولسوالی. 
شکل  را  حکومت  تيمی  که  دو  هر  دارد.  وجود 
برسند و مشترک کار  به وحدت نظر  بايد  داده اند، 
کنند. ديگر اين که اداره بايد افغانستان شمول شود. 
راستا کاری  اين  در  تا حال  ملی  حکومت وحدت 
نکرده بلکه، همه را از خود رانده است. مثال رهبران 
حکومت  اين که  ديگر  هستند.  نا راضی  ما  جهادی 
وحدت ملی تمام کسانی را که با حکومت کرزی 
صاحب کار کرده بودند، از خود رانده است. بايد 
ديگر  سال  يک  تا  اگر  شود.  ايجاد  دوباره  اجماع 
زياد  مشکالت  نيايد،  تغييری  سياسی  وضعيت  در 

می شود. اما باز هم تاکيد می کنم که فرصت است.
8صبح: سپاس جناب داوودزی.

پاکستان باید مانع...
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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 supply and delivery of 
miscellaneous materials to submit their expression of interest letter, Company profile and past 
experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply 
and delivery of materials such as blanket, gas cylinder, metal bucket ,some kitchen dishes and etc. 

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 29 June 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

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   
بعضی ظروف ون گاز،سطل وانتقال اجناس مختلف النوع از قبیل کمپل،بال تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  وغیرهآشپزخانه 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک9102  جون 92بجه تاریخ  ۴به ساعت 

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

. 

 

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 supply and delivery of IT 
Equipment to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and delivery of IT 
equipment such as laptop/desk top computers ,printer, projector, copier and etc. . 

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 29 June 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

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

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
تجهزات آی ټی ازقبیل کمپیوتر لپ تاپ،دسک تاب ، پرنتر، ماشین ،و انتقال تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با ،و غیره فوتوکاپی، پروجکتور

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 9۰۲۵ جون 92بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

دولت تونس گفته است هشتاد مسجد را در اين کشور به 
دليل تحريک به خشونت ها تعطيل خواهد کرد.

هوتل  به  حمله  به  پاسخ  در  را  اقدام  اين  تونس  دولت 
ساحلی در اين کشور که به کشته شدن دست کم 39 نفر 

منجر شد، به اجرا در می آورد.
اغلب قربانيان اين حمله مسلحانه، شهروندان اروپايی از 

جمله بريتانيايی، آلمانی و بلژيکی بودند.
گروه تروريستی داعش مسووليت حمله به اين هوتل در 

شهر سوسه در شمال شرقی تونس را پذيرفته است.
تونس  نخست وزير  الصيد،  حبيب  بی بی سی،  گزارش  به 
گفته است از مساجدی که زير نظر و نفوذ دولت نيستند، 

برای تبليغات و تشويق به تروريزم استفاده می شود.
قرار است اين مساجد تا هفته آينده تعطيل شوند.

نخست وزير تونس افزود که سربازان ذخيره برای افزايش 
امنيت در سراسر کشور به خدمت فرا خوانده شده اند.

پوليس فرد مهاجمی را که به هوتل حمله کرد، به ضرب 

به  که  است  گفته  کويت  نفت  ملی  شرکت  سخنگوی 
دنبال بمبگذاری روز جمعه در مسجد شيعيان اين کشور، 

تدابير امنيتی در تاسيسات نفتی کويت تشديد می شود.
بمب گذاری در مسجد امام صادق کويت که به شيعيان 

اين کشور تعلق دارد، 27 کشته برجای گذاشت.
را  حمله  اين  مسووليت  )داعش(  اسالمی  دولت  گروه 

پذيرفته است.
روز شنبه در کويت عزای عمومی اعالم شد.

اين گروه طی هفته های اخير در مساجد شيعيان عربستان 
و يمن نيز بمب گذاری کرده است.

اين برای اولين بار است که مسجد شيعيان کويت هدف 
حمله قرار می گيرد.

در اين بمب گذاری، 227 نفر هم زخمی شدند.
در ماه مارچ امسال، به دنبال آغاز حمالت هوايی ايتالف 

خارجه  وزرای  کری،  جان  و  ظريف  محمدجواد 
ايران و امريکا ديدار دوجانبه خود را در وين آغاز 
کرده اند. هلگا اشميت نماينده اتحاديه اروپا هم در 

اين مذاکرات حضور دارد.
نهم  ضرب االجل  پايان  از  پيش  روز  سه  ديدار  اين 
 5+1 گروه  و  ايران  که  می گيرد  صورت  سرطان 
اتومی  توافق جامع  به  از آن  تا پيش  توافق کرده اند 

دست پيدا کنند.
هنگام  سرطان،  شش  شنبه  روز  صبح  ظريف  آقای 
ورود به وين گفت که توافق خوب مهم تر از رسيدن 

به مهلت تعيين شده است.
پيشتر، عباس عراقچی از اعضای ارشد گروه مذاکره 
به  راه حل های  برخی  ايران، گفت که  اتومی  کننده 
نهايی  برای  حاضر  حال  در  لوزان  در  آمده  دست 

کردن توافق جامع اتومی ايران »پاسخگو نيست.«
آقای عراقچی روز شنبه گفت: »ما در خيلی از موارد 
در لوزان به راه حل های خوبی رسيديم و االن آن راه 

او  که  گفتند  تونسی  مقام های  آورد.  در  پای  از  گلوله 
دانشجو بوده ولی تحت نظر نبوده است.

پايتخت  در  موزيمی  به  حمله  نيز  امسال  مارچ  ماه  در 
تونس، منجر به مرگ 22 نفر شد.

و  احزاب  نمی گذارد  است که  تونس گفته  نخست وزير 
گروه ها، »خارج از چارچوب قانون اساسی، عمل کنند« 
و هشدار داده است که حرکت خارج از اين چارچوب، 
منجر به دريافت هشدار از مقامات يا تعطيلی اين گروه ها 

و احزاب خواهد شد.

به رهبری عربستان در يمن عليه نيروهای حوثی، کويت 
تدابير امنيتی در تاسيسات نفتی و مراکز حساس را تشديد 

کرده بود.
است  گفته  کويت  داخله  وزارت  بی بی سی،  از  نقل  به 
جمعه  روز  بمب گذاری  با  ارتباط  در  را  نفر  چندين 

بازداشت کرده است.
يک سوم جمعيت کويت را شيعيان تشکيل می دهند.

حل ها پياده می شود، ولی در بعضی موارد در لوزان 
راه حل هايی  برخی  نرسيديم و همچنين  راه حل  به 
به  نيست،  پاسخگو  رسيديم  آنها  به  لوزان  در  که 
کشورهای  از  برخی  لوزان  از  بعد  اين که  خصوص 
کردند  مطرح  را  مواردی  و  داشتند  اظهاراتی   5+1
يک  اين  و  شد  مشاهده  مواضع شان  در  تغييراتی  و 

مقدار زيادی کار را سخت تر کرده است.«
سانحه  اثر  بر  پايش  که  امريکا  خارجه  امور  وزير 
شکسته،  مذاکرات  پيشين  دور  در  سواری  بايسکل 
شب شنبه وارد وين شد. تصاويری که از آقای کری 
در هواپيما منتشر شده، او را با عصای زير بغل نشان 

می دهد.
اين  در  هم  امريکا  انرژی  وزير  مونيز  ارنست 
مذاکرات حاضر است اما علی اکبر صالحی، رييس 
منتهی  ايران که در مذاکرات  اتومی  انرژی  سازمان 
لوزان حضور داشت، در گفتگوهای وين  تفاهم  به 

حاضر نشده است.

هشتادمسجددرتونستعطیلمیشوند

کویت تشدیدتدابیرامنیتیدرتاسیساتنفتی

دیداردوجانبهوزرایخارجهایرانوامریکاآغازشد
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