
طرح صلح حکومت 
عملی نیست

همزمان با آغاز تالش های دوباره ی 
امریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح 
تازه ی  طرح  نیز  حکومت  طالبان،  با 
هفت ماده ای برای صلح آماده کرده است. 
این طرح هم از از نظر میکانیزم و هم از 
این  دوم  ماده  نیست.  عملی  زمان  نظر 
طرح مربوط به مذاکره حکومت با طالبان 
است. اما گروه طالبان هیچ گاهی حاضر 
نبوده و نپذیرفته که مستقیم با حکومت 
بنشیند.  مذاکره  میز  پشت  افغانستان 
رژیم  را  افغانستان  حکومت  طالبان 
بازی گران  دست نشانده ی  و  نامشروع 
قبلی  مذاکرات  در  می دانند.  خارجی 
طالبان،  مستقیم  طرف  افغانستان،  صلح 
به  افغانستان  بوده و حکومت  واشنگتن 
طالبان  هنوز  است.  شده  رانده  حاشیه 
این  دارند.  اصرار  خود  ادعای  این  بر 
وضعیت تنها در زمان حکومت وحدت  
ملی نیست، در حکومت آقای کرزی نیز 
طالبان  انکار  بود.  همین  طالبان  رویکرد 
حکومت  با  رو  در  رو  گفت وگوی  از 
سیاسی  وجاهت  دست دادن  از  به دلیل 
در  است.  جنگ جویانش  نزد  گروه  این 
این صورت رهبران طالب برای سال ها 
جنگ و خشونت پروری که از نظر آنان 

جهاد است به زیردستان و...

شما با گشت وگذار در یک شهر قدیمی از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس ممکن است بازار، مسجد، برج ساعت 
و قصری را ببینید. ممکن است درهای ورودی اقامتگاه های 
خصوصی را ببینید. در فاصله ی دور ممکن است نگاه تان به 
سکوهای نفتی و تانکرهایی بیفتد که در فاصله ای از ساحل 
آنچه  است  ممکن  مسافر  یک  این حال  با  انداخته اند.  لنگر 
طبقه ی  در  نبیند.  باشد،  شهر  فضای  مهم ترین  شاید  که  را 
دوم بسیاری از خانه ها و حتا ویالهای مدرن که محله های 
جدید را شکل داده اند، یک اتاق بزرگ با پنجره های قوسی، 
دکور پیچیده و بالش و کوسن های نرم وجود دارد. این اتاق 
البته  زنان،  و  مردان  است.  قبیله  شورای  اتاق  یا  »مجلس« 
این  در  قبیله  یا  بزرگ  خانواده ی  یک  جداگانه،  به صورت 
اتاق گردهم می آیند. تقریبا همه ی قبیله ها در خلیج فارس، 
ثروت مند باشند یا فقیر، اتاق مجلس در خانه های خود دارند.
از  یکی  توضیح  به  مجلس  اتاق  فراگیربودن 
گیج کننده ترین ویژگی های زندگی سیاسی در خلیج فارس 
کمک می کند: واقعیت این است که بیش تر این منطقه هنوز 

توسط پادشاهان و امیران اداره می شود...

ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه ی  وضعیتی  که  در 
سرگیری  از  احتمال  طرفی  از  و  نشده  معلوم  افغانستان 
مذاکرات صلح ایاالت متحده امریکا با گروه طالبان می رود، 
نامزدان  از  یکی  و  فعلی  رییس جمهور  اغنی  محمداشرف 
این انتخابات، طرح هفت ماده ای صلح را زیر نام »گام هایی 

به سوی ثبات در افغانستان« آماده کرده است.
در  دارد.  ماده  هفت  و  مرحله  سه  غنی  آقای  طرح 
مرحله ی اول زیر نام »مذاکرات از باال به پایین« شامل سه 
ماده: »مذاکره با ایاالت متحده + ناتو«، »مذاکره با طالبان« و 
اجماع  »ایجاد  دوم  مرحله ی  می شود.  پاکستان«  با  »مذاکره 
ماده:  دو  شامل  که  است  بین المللی«  و  منطقه ای  با شرکای 
اسالم«  جهان  و  منطقه  همسایه ها،  با  گفت وگو  و  »بحث 
بین المللی«  سازمان های   + غرب  با  گفت وگو  و  »بحث  و 
می شود. مرحله ی سوم »ثباِت از پایین به باال« است که شامل 
دو ماده ی دیگر: »تقویت نهادها در سطح ملی« و »رسیدگی 

به شکایات در سطح محل« می باشد.
آقای غنی در این طرح یک بخش را زیر عنوان »گام های 

مهم فوری« به هدف جلب حمایت ملی و...

چهار  )داعش(  اسالمی  دولت  رهبر  بغدادی،  ابوبکر 
نیروهای  نتیجه ی حمالت  در  عقرب(   ۴ )شنبه،  پیش  روز 
امریکایی در سوریه کشته شد. همزمان با اعالم کشته شدن 
افغانستان از این رویداد استقبال کرده، آن را در  او، دولت 
مهم  افغانستان  امنیت  تأمین  و  تروریستی  حمالت  کاهش 

خوانده است.
در  ریاست جمهوری  ارگ  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
واکنش به کشته شدن رهبر گروه داعش به نشر رسید، آمده 
جمله  از  تروریستی  گروه های  رهبران  کشته شدن  که  است 
موثر  جهان  و  منطقه  افغانستان،  امنیت  در  بغدادی  ابوبکر 
است. با این حال اما، شماری از کارشناسان نظامی می گویند 
که کشته شدن ابوبکر بغدادی تأثیر »چندانی« روی وضعیت 

امنیتی افغانستان نمی گذارد.
از سوی  روز یک شنبه  بغدادی  ابوبکر  کشته شدن  خبر 
آقای  شد.  همگانی  امریکا  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 
ترمپ در سخنانی در کاخ سفید گفت که رهبر گروه داعش 
شده  کشته  سوریه  ادلب  والیت  در  »باریشا«  روستای  در 

است. او تأکیده کرده بود که...

راز شیوخ؛ چرا رژیم های سلطنتی 
حاشیه خلیج فارس باثبات هستند؟

طرح هفت ماده ای صلح غنی؛ 
برنامه ی کهنه، بازی نو

آینده داعش در افغانستان؛ 
پیامد مرگ بغدادی برای ما چیست؟

کشور  شبیه  بسیاری  جهات  از  شیرآباد 
ماست. البته ما در چندین حوزه نسبت به شیرآباد 
و  مسلمانیم  الحمداهلل  ما  مثال  هستیم.  پیشرفته تر 
پا می زنند  و  هنوز در ضاللت دست  شیرآبادی ها 
و به صراط مستقیم هدایت نشده اند. ما از نظر برق 
)و این را مستند به سخنان رییس جمهور می گویم( 
خودکفا شده ایم و حتا قرار است به ممالک دیگر 
برق صادر کنیم. در شیرآباد هنوز در بیست و چهار 

ساعت برق چندین بار می رود و...

گفت وگو 
با رییس پارلمان شیرآباد

به  افغانستان  حکومت  روز:  اطالعات 
راکت پراکنی های اخیر نظامیان پاکستانی بر مناطق 
نزدیک به خط فرضی دیورند واکنش نشان داده و 

آن را نقض آشکار قوانین بین المللی دانسته است.
صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری 
در یک پیام تویتری همچنان خواستار قطع فوری 

این اقدام از جانب پاکستان شده است.
»حکومت  است:  نوشته  صدیقی  آقای 

افغانستان، راکت پراکنی های نظامیان...

کابل: 
راکت پراکنی های پاکستان 

بر خاک افغانستان نقض آشکار 
قوانین بین المللی است
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چهار شنبه  ۸ عقرب ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۳۷

مجلس نمایندگان امریکا 
در مورد تحقیقات استیضاح 

رای گیری می کند
نمایندگان  مجلس  روز:  اطالعات 
با  آن  در  اکثریت  که  امریکا 

دموکرات ها است، روز...

رونالدو: چیزهای زیادی 
از فرگوسن یاد گرفتم

ساله   3۴ ستاره  رونالدو،  کریستیانو 
پیشرفت  پرتغالی در مورد دالیل  و 

خود در منچستریونایتد...

امریکا قصد دارد ائتالف 
ضد داعش در شمال سوریه 

را »تقویت کند«
ارشد  مقام  یک  روز:  اطالعات 
وزارت خارجه امریکا، یک روز پس 

از اعالم خبر کشته شدن...

زراعت،  وزارت  روز:  اطالعات 
آبیاری و مالداری کشور اعالم کرده 

است که کار ساخت یک...

وزارت زراعت کار ساخت 
یک فابریکه بزرگ پروسس 

شیر را در کابل آغاز کرد
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اشرف غنی بیش ترین مصارف را 
هزینه  ی دو ماه مبارزه ی انتخاباتی نامزدان؛ 

داشته است



حامد کرزی: خوش آمدی خوش آمدی خلیل زاد صیب. به خدا که دل ما بریت تنگ شده بود. او جوان 
تو ٌنه ماه در آسمان صلح کشور ما ماه چهارده بودی و خوب می درخشیدی. مُچم چه شد که یک دفعه 

ماه بیست وهفتم شدی و هرچه می پالیدیم یافت نمی شدی. بیا بیا خدا بیارت. چطور استی؟
خلیل زاد: هاهاهاهاها کرزی صیب. رییس جمهورت کردیم، پیرت کردیم، اما تو هنوزم مثل سابق کنایه 

می گویی. بخدا که جالب استی. 

صفحه ویـژه جـوانان

چهار شنبه  ۸ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۷گزارش

جلیل رونق

لطف علی سلطانی 

خبرهای داخلیچهار شنبه  ۸ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۷

مصارف  مالی  گزارش  به تازگی  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات  در  آنان  دریافتی  کمک های  و  نامزدان 
ریاست جمهوری را اعالم کرده است. بر مبنای این گزارش 
محمداشرف غنی بیش ترین هزینه و غالم فاروق نجرابی 

کم ترین مصرف را داشته اند. 
جریان  در  غنی  محمداشرف  می دهد  نشان  گزارش 
 160 و  میلیون   201 مجموع  در  انتخاباتی اش  کارزارهای 
هزار و 513 افغانی مصرف کرده و 200 هزار افغانی کمک 

مالی دریافت کرده است.
و  هزار   997 و  میلیون   20 عبداهلل  عبداهلل  ترتیب  به 
6۴5 افغانی مصرف و 21 میلیون و 30 هزار افغانی کمک 

دریافت کرده است.
افغانی  هزار  و 78۴  میلیون  جلیلی، شش  سیدنوراهلل 

مصرف کرده و هیچ کمکی دریافت نکرده است.
نوررحمن لیوال، در کل ۴68 هزار و 9 افغانی مصرف 
کرده است و فقط پنج هزار افغانی بابت غذا کمک دریافت 

کرده است.
شهاب حکیمی 712 هزار و 131 افغانی مصرف کرده 

و 950 هزار افغانی کمک دریافت کرده است. 
حکیم تورسن سه  میلیون و 283 هزار و 339 افغانی 
کرده  دریافت  افغانی کمک  و 500  هزار  و 1۴۴  مصرف 

است.
 968 و  هزار   238 و  میلیون  یک   پدرام  عبدالطیف 
افغانی   880 و  هزار   26۴ میلیون  یک  و  مصرف  افغانی 

کمک دریافت کرده است.

نورالحق علومی دو میلیون و 973 هزار و 810 افغانی 
مصرف و 760 هزار افغانی کمک دریافت کرده است.

غالم فاروق نجرابی 186 هزار افغانی مصرف کرده و 
هیچ کمکی دریافت نکرده است. 

مسعود،  احمدولی  ابدالی،  محمد  شیدا  تمنا،  فرامرز 
گلبدین حکمیتار، حنیف اتمر، زلمی رسول و محمدابراهیم 
الکوزی نامزدانی اند که گزارش مصارف و مساعدت های 

مالی شان را به کمیسیون گزارش نکرده است. 
شماری از نامزدانی هم که گزارش مالی شان را ارایه 
نکرده اند در جریان کارزارهای انتخاباتی و پیش از آن از 

نامزدی شان انصراف دادند. 
در همین حال شماری از نهادهای ناظر می گویند که 
برای  مشخصی  و  دقیق  میکانیزم  انتخابات  کمیسیون  در 

»راستی آزمایی« گزارش های مالی نامزدان وجود ندارد.
یک  دریافت  با  نامزدان  که   می گوید  رشید،  یوسف 
را  مالی  مساعدت های  و  مصارف  کمیسیون،  از  جدول 
تشخیص  برای  که  می کنند  فهرست  کرده اند،  دریافت  که 
درستی آن میکانیزم مشخصی وجود ندارد: »در کمیسیون 
میکانیزمی برای راستی آزمایی آن نیست. بیش تر به صداقت 
و کد اخالقی خود نامزدان مرتبط است که چقدر مصرف 

کرده اند.«
که  می گوید  انتخابات  شکایت های  کمیسیون 
رابطه  در  تصمیم  و  نامزدان  مالی  گزارش  راستی آزمایی 
از  نکرده اند،  ارایه  را  مالی شان  گزارش  که  نامزدانی  به 

مسئولیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی است. 

قاسم الیاسی، منشی و سخن گوی کمیسیون شکایات 
این  هنوز  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  انتخاباتی 

فهرست در اختیار این کمیسیون قرار نگرفته است.
اختیار  در  فهرست  این  آن که  از  پس  کرد  اضافه  او 
کمیسیون شکایات قرار گرفت، کمیته ی مشخصی که در 
این زمینه وجود دارد، آن را بررسی و راستی آزمایی خواهد 

کرد. 
بود،  کرده  تخلف  کسی  اگر  الیاسی  آقای  گفته ی  به 

جریمه ی پولی می شود.
آقای الیاسی اضافه کرد پس از اعالم نتایج نهایی اگر 
نیاورد،  به دست  را  استعمال شده  آرای  درصد  نامزدی 10 
یک میلیون افغانی که در کمیسیون ضمانت گذاشته بود، 

برایش پس داده نمی شود.
انتخابات،  قانون   77 ماده  دوم  فقره ی  حکم  مطابق 
تمویل،  منابع  از  مکلف اند،  ریاست جمهوری  نامزدان 
حدود و موارد مصارف در مبارزات انتخاباتی به کمیسیون 

گزارش دقیق ارایه کنند. 
ماه  دو  هزینه ی  سقف  انتخابات  کمیسیون 
نامزد  هر  برای  میزان(   ۴ تا  اسد   6( انتخاباتی  کارزار 
ریاست جمهوری را حدود ۴۴2 میلیون افغانی معادل پنج 
میلیون دالر تعیین کرده بود که براساس گزارش کمیسیون، 

مصارف هیچ یک از نامزدان به این سقف نرسیده است. 
براساس گزارش کمیسیون مصرف مجموعی 10 نامزد 
به  انتخاباتی  کارزارهای  برای  ریاست جمهوری  انتخابات 

2۴1 میلیون و 655 هزار و 290 افغانی رسیده است.

هزینه  ی دو ماه مبارزه ی انتخاباتی نامزدان؛ 
اشرف غنی بیش ترین مصارف را داشته است

وزارت خارجه کارمندانش را از ابراز نظر سیاسی و امنیتی در شبکه های اجتماعی منع کرد
اطالعات روز: وزارت خارجه ی کشور تمامی کارمندان رسمی و قراردای این وزارت 
را از اظهار نظر در مورد موضوعات سیاسی و امنیتی کشور در شبکه های اجتماعی منع 

کرده است.
در یک مکتوب وزارت خارجه که دو روز قبل )دوشنبه، 6 عقرب( با امضای آقای 
زمان، معین سیاسی این وزارت صادر شده، در آن به تمامی کارمندان رسمی و قراردادی 

قونسلی  و  سیاسی  نمایندگی های  والیتی،  نمایندگی های  مرکز،  شعبات  در  وزارت  این 
افغانستان در کشورهای خارجی هدایت داده شده است که از هر گونه اظهار نظر پیرامون 

موضوعات سیاسی و امنیتی کشور در شبکه های اجتماعی خودداری کنند.
در این مکتوب وزارت خارجه همچنان گفته شده است که با کارمندان این وزارت 

در صورت تخلف با در نظرداشت اصل مکافات و مجازات برخورد قانونی خواهد شد.

آینده داعش در افغانستان؛ 
پیامد مرگ بغدادی برای ما چیست؟

اطالعات روز: وزارت معارف کشور 
با  همکاری  تفاهم نامه ی   10 امضای  از 
مؤسسات داخلی و خارجی به ارزش بیش 
از ۴0 میلیون دالر امریکایی خبر داده است.

سرپرست  بلخی،  محمدمیرویس 
این  امضای  از  هدف  معارف  وزارت 
اهداف  به  »دست یابی  را  تفاهم نامه ها 
معارف«  ملی  سوم  استراتژیک  برنامه ی 
همچنان  بلخی  آقای  است.  کرده  عنوان 
این  تطبیق  ساحه ی  که  است  گفته 

کشور  والیات  و  مرکز  در  تفاهم نامه ها 
می باشد.

دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
آمده  شده،  منشتر  عقرب(   7 )سه شنبه، 
بخش های  در  تفاهم نامه ها  این  که  است 
کودکان  برای  محلی  صنف های  تدویر 
بیرون از مکتب، صنوف تعلیمات تسریعی، 
برگزاری برنامه های ارتقای ظرفیت، اعمار 
و  آموزش  زمینه ی  فراهم کردن  مکاتب، 
و  معلولیت  دارای  کودکان  برای  پرورش 

جهانی  کنوانسیون  درباره ی  آگاهی دهی 
کودک و حمایت از مکاتب دولتی از طریق 
تهیه ی خیمه و بسته های قرطاسیه به امضا 

رسیده است.
این  تطبیق  از  اعالمیه،  براساس 
تفاهم نامه ها، 26 هزار و 975 کودک خارج 
معلولیت  دارای  کودک   215 مکتب،  از 
مکاتب  دانش آموز  شدید، ۴۴ هزار و 17 
دولتی و سه هزار و ۴۴0 نفر از آموزگاران 

و کارمندان معارف مستفید خواهند شد.

تفاهم نامه های  که  است  گفتنی   
»مؤسسه  جمله  از  مؤسسه  نُه  با  یادشده 
رفاه  جهانی  »مؤسسه  افغانستان«،  برک 
اکتید«،  »مؤسسه  افغانستان«،  اسالمی 
»مؤسسه اطفال در معرض خطر«، »مؤسسه 
»مؤسسه  آسیا«،  در  اجتماعی  خدمات 
کمیته  »مؤسسه  نجات«،  بین المللی  کمیته 
نی  »مؤسسه  سرخ«،  صلیب  بین المللی 
قلعه« و »مؤسسه پیشرفت اجتماعی و امید 

برای صلح« به امضا رسیده است.

وزارت معارف ۱۰ تفاهم نامه ی همکاری با مؤسسات داخلی و خارجی امضا کرد

جنگ جویانـش هیـچ پاسـخی ندارنـد. ایـن درسـت 
اسـت کـه بایـد نقـش مرکـزی را در رونـد صلـح 
واشـنگتن  و  باشـد  داشـته  افغانسـتان  حکومـت 
ایـاالت  و  افغانسـتان  منافـع  بهتـر  پیش بـرد  بـرای 
متحـده ایـن موضـوع را در نظـر داشـته باشـد؛ امـا 
افغانسـتان  در  داخلـی  انسـجام  نیازمنـد  کار  ایـن 
اسـت. متأسـفانه حکومـت ایـن توانایی را نـدارد که 
انسـجام داخلـی را سروسـامان دهـد. از نظـر افـکار 
عمومـی جایـگاه حکومـت در افغانسـتان بـه آقـای 
غنی و شـماری محـدودی از اطرافیـان او پایین امده 
اسـت. حتـا آاقـای عبداهلل کـه در حکومـت وحدت 
 ملـی شـریک قـدرت دانسـته می شـود، بـا موضـع 
رییس جمهـور هماهنـگ نیسـت. در آخرین نشسـت 
شـورای وزیـران آقـای عبـداهلل به گونـه ای از طـرح 
در چتـر کالن تـری  کـرد.  انتقـاد  تـازه ی حکومـت 
رهبـران  اسـت.  آشـفته تر  وضعیـت  ایـن  سیاسـی 
سیاسـی به طـور جداگانـه با طالبان نشسـته و رسـما 
حکومـت را دور زده انـد. از ایـن رو، زمانی حکومت 
می توانـد مدیریـت رونـد صلـح را در اختیـار بگیرد 
داشـته  افغانسـتان وجـود  در  انسـجام سیاسـی  کـه 

 . شد با
در مـاده دیگـر ایـن طـرح مذاکـره بـا پاکسـتان 
خوش بینانـه  خواسـت  ایـن  اسـت.  شـده  مطـرح 
اسـت. پاکسـتان به دنبـال عمـق اسـتراتیژیک خـود 
در افغانسـتان اسـت. ده سـال اسـت کـه پاکسـتان 
صلـح  به دنبـال  را  افغانسـتان  حکومـت  رهبـران 
سـرگردان کـرده  اسـت. حامـد کـرزی رییس جمهور 
پیشـین کشـور نزدیـک بـه 20 بار به پاکسـتان سـفر 
کـرد. رییس جمهـور غنـی نیـز بارهـا بـه اسـالم آباد 
رفـت. تمـام ایـن سـفرها بی نتیجـه مانـد. بـا این کـه 
بـه  اسـالم آباد  کـه  شـده  معلـوم  دیرزمانی سـت 
طالبـان کمـک می کنـد و بـرای اعضـای ایـن گـروه 
امـا حکومـت  پنـاه گاه فراهـم می کنـد،  در خاکـش 
بـه  ایـن روایـت را  نتوانسـت  افغانسـتان  و دولـت 
ریشـه ی  کـه  بقبوالنـد  خـود  بین المللـی  شـرکای 
اصلی جنگ افغانسـتان در پاکسـتان اسـت. بنابراین، 
اصـرار مذاکـره بـا پاکسـتان بـدون میکانیزم روشـن 

اسـت. کلی گویـی  و  خوش خیالـی  فقـط 
مـاده دیگـر طـرح که شـامل مذاکـره بـا امریکا 
اسـت، نیـز منطبـق بـر واقعیـت نیسـت. زیـرا پـس 
از نزدیـک بـه دو دهـه درگیـری ارتـش امریـکا در 
 ۴00 و  دوهـزار  از  بیـش  کشته شـدن  افغانسـتان، 
تریلیـون   1.07 هزینه کـردن  و  امریکایـی  سـرباز 
دالـر به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـرای جنـگ 
افغانسـتان، این کشـور در بن بسـت قرار دارد و مردم 
امریـکا نیـز از این جنگ خسـته شـده اند. تطبیق این 
طـرح ممکن حضور ایـاالت متحده را در افغانسـتان 
از آنچـه کـه مقامـات امریکایـی در نظـر دارنـد، بـه 

درازا بکشـاند. و ایـن را امریـکا نمی پذیـرد. 
بـا  بحـث  طـرح،  ایـن  دیگـر  مهـم  بخـش 
غیرعملـی  هـم  بخـش  ایـن  اسـت.  همسـایه ها 
سیاسـت های  قبـال  در  حکومـت  متأسـفانه  اسـت. 
حکومـت  زمـان  در  به ویـژه  خـود،  منطقـه ای 
وحـدت  ملـی چشـم اندازی روشـن نـدارد. دسـتگاه 
هـر  اسـت.  غیرفعـال  عمـال  حکومـت  دیپلماسـی 
تحـول  در  افغانسـتان  منطقـه ای  سیاسـت های  روز 
و بیش تـر فـردی و سـلیقه ای اسـت؛ نـه مبتنـی بـر 
اسـت  ممکـن  چطـور  پایـدار.  و  فعـال  دیپلماسـی 
در سیاسـت  آشـفته  بـا چنیـن وضعیـت  حکومـت 
 خارجـی موفـق شـود انسـجام منطقـه ای را به وجود 
آورد؛ منظقـه ای کـه تضـاد منافـع در آن موج می زند. 
از نظـر زمانـی نیز ایـن طرح ممکن نیسـت. هم 
امریـکا عجلـه دارد که تا انتخابات ریاسـت جمهوری 
ایـن کشـور بحـث صلـح را بـه سـرانجام برسـاند، 
طالبـان نیـز بـرای رسـیدن بـه صلـح عجلـه دارد و 
افغانسـتان  در  روزافـزون  نهایـت خشـونت های  در 
دهـه  دو  زودتـر  هرچـه  کـه  اسـت  ایـن  مسـتلزم 
جنـگ فرسایشـی بـه فرجـام برسـد. طرحـی فعلـی 
صلـح حکومـت بسـیار شـبه طـرح قبلـی حکومـت 
ایـن  برشـمردیم،  پیش تـر  کـه  موانـع  بـه  اسـت. 
طـرح در طـول پنـج سـال کار حکومـت یـک قـدم 
هـم پیـش نرفـت؛ اکنـون چگونـه ممکن اسـت این 
طـرح در فرصـت زمانـی کـم بـه نتیجـه برسـد؟ آن 
 هم در شـرایطی که سرنوشـت انتخابـات و حکومت 
در هالـه ای از ابهـام اسـت. گام هـای فـوری هـم که 
حکومـت در طـرح سـنجیده، چیـزی تـازه  نیسـت. 
ادامـه ی همـان راه اسـت کـه حکومت تا کنـون رفته 
و نتیجـه نگرفتـه اسـت. وقتـی لویـه جرگه، پروسـه  
کابل، شـورای مشـورتی صلـح نتیجه نـداده، چگونه 

سـازوکارهای کوچک تـر از آن نتیجـه دهـد؟
طـرح حکومـت غیرعملـی، فرافکنانـه و مبهـم 
اسـت. هـدف آن تـالش بـرای دورنمانـدن و تـرس 
ناشـی از انـزوا اسـت. بهتـر این اسـت کـه حکومت 
بـرای رونـد دوم صلـح کـه مذاکـرات بین االفغانـی 
اسـت، آمادگـی بگیرد و زمینه ی انسـجام سیاسـی را 

بـا پیشـانی بـاز فراهـم کند.
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افغانستان  در  که  می کند  تأکید  ندیم  آقای 
هم  آن  گروه،  این  جنگ جویان  اندک  تعداد 
او،  گفته ی  به  می جنگند.  دوردست  مناطق  در 
منابع  از  را  مالی شان  این جنگ جویان مصارف 
در  قاچاق  جمله  از  افغانستان،  در  مالی شان 

ننگرهار تأمین می کند.
مسئوالن  گفته ی  به  گروه  این  اگرچند 
ارتش کشور در جریان دو سال اخیر با تشدید 
سرکوب  افغان  و  خارجی  نیروهای  حمالت 
حمالت  هرازگاهی  اما  است،  شده  ضعیف  و 
مرگباری را انجام می دهد. با این حال این گروه 
مسئولیت خونبارترین رویدادها را در کشور به 

عهده گرفته است.
در  داعش  که گروه  می گوید  ندیم  اسداهلل 
انجام حمالتی که به این گروه  افغانستان توان 
به دلیل  »این گروه  ندارد:  نسبت داده می شود، 
کافی  منابع  نداشتن  و  منظم  ساختار  یک  نبود 
مالی، توان حمالت بزرگ در کشور، به خصوص 
در بزگ شهرهای کشور را ندارد، اما ما می بنیم 
بر عهده  را  مرگبارترین حمالت  این گروه  که 

می گیرد. این موضوع بدین معناست که داعش 
آقای  گفته ی  به  است.«  سیاسی  پروژه ی  یک 
افغانستان  در  نهادی  یا  و  شخص  هنوز  ندیم، 
درستی و نادرستی مسئولیت گرفتن این حمالت 

توسط داعش را راستی آزمایی نکرده است.
کارشناس  کوهستانی،  جاوید  حال  این  با 
کشته شدن  که  می گوید  امنیتی  و  نظامی  امور 
بر گروه داعش و  تأثیری منفی  بغدادی  ابوبکر 
از جمله شاخه ی خراسان این گروه می گذارد. 
اندک  فعالیت  به دلیل  که  می کند  تأکید  اما  او 
جنگی داعش در افغانستان، این تأثیر »چندان« 

محسوس نیست.
تأکید  کوهستانی  آقای  هم،  سویی  از 
تشکیالت  که  صورتی  در  داعش  که  می کند 
دست  از  سوریه  و  عراق  در  را  ساختاری اش 
یافتن  به خاطر  ممکن  گروه  این  اعضای  بدهد، 
پشتیبان ایدئولوژیک خود به طالبان بپیوندد. این 
می کند:  تأکید  امنیتی  و  نظامی  امور  کارشناس 
افراد  برگشتاندن  برای  خوبی  فرصت  »اکنون 
به زندگی عادی شان می باشد که دولت  داعش 

مورد  این  در  الزمی  اقدامات  باید  افغانستان 
این گروه ممکن  روی دست گیرد، در غیر آن، 

به طالبان بپیوندد.«
ملی  امنیت  مشاور  محب،  اهلل  حمد  اما 
در  طالب  رهبران  از  برخی  می گوید  کشور 
»شماری  است:  پیوسته  داعش  به  افغانستان 
به  موسوم  گروه  به  طالبان  عمده  فرماندهان 

دولت اسالمی پیوسته اند.«
معاون  امان،  فواد  حال،  همین  در 
سخن گوی وزارت دفاع ملی می گوید که داعش 
این گروه  اکنون  پاشیده و  از هم  افغانستان  در 
انجام فعالیت تهاجمی را ندارد. او می افزاید که 
جنگ جویان این گروه در افغانستان هم اکنون به 

صورت »محدود و مخفی« فعالیت دارند.
افغانستان  در  فعالیتش  آغاز  از  گروه  این 
شمرده  جدی  تهدیدهای  از  یکی  به عنوان 
از  پس  سال  یک  خارجی  نیروهای  می شد. 
گروه  این  مواضع  گروه،  این  موجودیت  اعالم 
را مورد بمباردمان هوایی قرار دادند. پس از آن 
با اعالم  نیز در ماه می 2016  افغانستان  دولت 
تصویب »استراتیژی مبارزه با داعش« گفت که 
ماه  در  می گیرد.  هدف  را  داعش  جنگ جویان 
جوالی 2016 نیز نیروهای ارتش عملیاتی برای 
سرکوب این گروه را زیر نام »قهر سیالب« در 

ولسوالی کوت ننگرهار آغاز کرد.
علیه  عملیات  راه اندازی  از  پس  سال  دو 
گروه داعش، محمداشرف غنی، رییس جمهوری 
کشور در ماه فبروری سال 2018 شکست این 
گروه را در یک نشست با بزرگان اقوام شینوار 
اعالم  ننگرهار  غنی خیل  ولسوالی  در  مومند  و 

کرد.
این  شکست  نشست  این  در  غنی  آقای 
گفته،  تبریک  افغانستان  مردم  برای  را  گروه 
افزوده بود که »روزهای سیاهی را که مردم فکر 
برکت  به  امروز  یابند،  رهایی  آن  از  نمی کردند 
از  ننگرهار  امنیتی و مردم  نیروهای  قربانی های 

آن رهایی یافته اند.«
امریکا  دفاع  وزارت  اما،  حال  این  با 
)پنتاگون( حدود سه ونیم ماه پیش )2۴ سرطان( 
بود  گفته  کشور  این  کنگره ی  به  گزارشی  در 
ماه  شش  در  داعش  گروه  خراسان  شاخه  که 
 )2019 می  ماه  آخر  تا   2018 )دسامبر  گذشته 
کنترل  تحت  را  بیش تری  مناطق  افغانستان  در 
درآورده است. قبل تر از آن، یک جنرال نیروی 
داعش  که حضور  بود  گفته  نیز  امریکا  دریایی 
در افغانستان یک چالش جدی در برابر امریکا 

است.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان اتالنتیک 
در  عقرب(   2( پیش  روز  پنج  )ناتو(  شمالی 
حاشیه ی نشست وزیران ناتو در بلجیم نیز گفته 
بود که جنگ جویان داعش در افغانستان حضور 
دارد و به جنگ های خود ادامه می دهد. او تأکید 
کرده بود که ناتو نمی گذارد داعش فعالیتش را 

در افغانستان گستردش دهد.

اسالمی  دولت  رهبر  بغدادی،  ابوبکر 
)داعش( چهار روز پیش )شنبه، ۴ عقرب( در 
نتیجه ی حمالت نیروهای امریکایی در سوریه 
کشته شد. همزمان با اعالم کشته شدن او، دولت 
را  آن  کرده،  استقبال  رویداد  این  از  افغانستان 
امنیت  تأمین  و  تروریستی  حمالت  کاهش  در 

افغانستان مهم خوانده است.
ارگ  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
کشته شدن  به  واکنش  در  ریاست جمهوری 
است  آمده  رسید،  نشر  به  داعش  گروه  رهبر 
از  تروریستی  گروه های  رهبران  کشته شدن  که 
جمله ابوبکر بغدادی در امنیت افغانستان، منطقه 
شماری  اما،  حال  این  با  است.  موثر  جهان  و 
کشته شدن  که  می گویند  نظامی  کارشناسان  از 
وضعیت  روی  »چندانی«  تأثیر  بغدادی  ابوبکر 

امنیتی افغانستان نمی گذارد.
روز  بغدادی  ابوبکر  کشته شدن  خبر 
یک شنبه از سوی دونالد ترمپ، رییس جمهوری 
سخنانی  در  ترمپ  آقای  شد.  همگانی  امریکا 
در  داعش  گروه  رهبر  که  گفت  سفید  کاخ  در 
روستای »باریشا« در والیت ادلب سوریه کشته 
شده است. او تأکیده کرده بود که عملیات برای 
کشتن ابوبکر بغدای از دو هفته ی پیش از این 
واقعه، توسط نیروهای امریکایی راه اندازی شده 

بوده است.
پیامد مرگ بغدادی برای افغانستان چیست؟

مورد  در  که  امریکا  رییس جمهوری 
کشته شدن ابوبکر بغدادی در کاخ سفید جزئیات 
رهبر  خطرناک ترین  به عنوان  را  او  می داد، 
نیروهای  که  گفته  و  خوانده  جهان  تروریستی 
کرده  تطبیق  را  عدالت  او،  کشتن  با  امریکایی 
است. آقای ترمپ تأکید کرده است که »جهان 

بدون بغدادی جای امن تری خواهد بود«.
به دنبال این گفته های رییس جمهور ترمپ، 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز کشته شدن 
بغدادی را بزرگ ترین ضربه به این گروه خوانده 
تأکید  ریاست جمهوری  اعالمیه ای  در  است. 
شده است: »دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
از  بیرون رفت  راه  یگانه  که  است  باور  بدین 
مشترک  همکاری  کنار  در  تروریزم  چالش 
با  مبارزه  راستای  در  جهان  کشورهای  تمام 
پدیده ی شوم تروریزم، اقدامات سریع و به موقع 

این چنینی می باشد.«

اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  آن  از  پس 
نشست  در  عقرب(   6( دوشنبه  روز  نیز  کشور 
عامل  بغدادی  ابوبکر  که  شورای وزیران گفت 
کشتار هزاران انسان و ویرانی ها و ناآرامی های 
کشورهای  از  بخش هایی  و  سوریه  عراق، 
اسالمی در منطقه به شمول افغانستان بوده است. 
داعش  رهبر  کشته شدن  که  افزود  عبداهلل  آقای 
در  ثبات  و  صلح  برقراری  راستای  در  گامی 

منطقه و افغانستان می باشد.
کارشناسان  از  شماری  اما،  حال  این  با 
بغدادی  ابوبکر  کشته شدن  که  می گویند  نظامی 

تأثیری در میدان نبرد در افغانستان ندارد. 
و  نظامی  امور  کارشناس  ندیم،  اسداهلل 
امنیتی می افزاید که رهبری این گروه در سوریه 
مستقیم  به صورت  که  است  سال ها  عراق  و 
جنگ این گروه در افغانستان را رهبری نمی کند: 
در  گروه  این  جنگ جویان  داعش،  »رهبریت 
و  می کند  مالی  تأمین  نه  را هم اکنون  افغانستان 
نه هم بر نحوه ی جنگ شان در افغانستان کنترل 

دارد.«

به  افغانستان  حکومت  روز:  اطالعات 
پاکستانی  نظامیان  اخیر  راکت پراکنی های 
دیورند  فرضی  خط  به  نزدیک  مناطق  بر 
واکنش نشان داده و آن را نقض آشکار قوانین 

بین المللی دانسته است.
سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
ریاست جمهوری در یک پیام تویتری همچنان 
جانب  از  اقدام  این  فوری  قطع  خواستار 

پاکستان شده است.
»حکومت  است:  نوشته  صدیقی  آقای 

افغانستان، راکت پراکنی های نظامیان پاکستانی 
را  دیورند  فرضی  خط  به  نزدیک  مناطق  بر 
و  دانسته  بین المللی  قوانین  آشکار  نقض 
قطع  خواهان  ما  می کند.  محکوم  به شدت 
پاکستان  جانب  از  اقدام هایی  چنین  فوری 

هستیم.«
این در حالی است که اخیرا در نتیجه ی 
راک پراکنی های نظامیان پاکستانی در ولسوالی 
چهار  و  کشته  زن  سه  کنر  والیت  ناری 

غیرنظامی دیگر زخمی شده بودند.

کنر  والی  سخن گوی  مصمم،  عبدالغنی 
به روزنامه  قبل )دوشنبه، 6 عقرب(  دو روز 
اطالعات روز گفته بود که نظامیان پاکستانی 
دو  میان  مرز  صفری  خط  در  یک شنبه  روز 
کشور دست به »تحرکات غیرقانونی« زده و 
هنگامی که می خواستند تأسیسات ایجاد کنند، 
باشندگان محل و نیروهای امنیتی افغان مانع 

آن ها شدند.
نظامیان  که  بود  گفته  مصصم  آقای 
پاکستانی خانه های مسکونی در ولسوالی ناری 

را هدف قرار دادند که در نتیجه سه زن کشته 
و چهار غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. 

حمالت راکتی پاکستان از چند سال به 
این سو بر برخی مناطق مرزی افغانستان با آن 

کشور ادامه دارد.
هرچند دولت افغانستان بارها از پاکستان 
به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت 
کرده است، اما دیده می شود که این شکایت ها 
کارساز نبوده و مانع راکت پراکنی های نظامیان 

پاکستان بر خاک افغانستان نشده است.

کابل: 
راکت پراکنی های پاکستان بر خاک افغانستان نقض آشکار قوانین بین المللی است

زراعت،  وزارت  آمار  براساس  که  است  حالی  در  این 
و  گاو  گوشت  تُن  متریک  هزار   139 ساالنه  اوسط  طور  به 
و  تولید  کشور  در  شیر  تُن   195 و  هزار   952 و  یک میلیون 

مصرف می شود.
به گفته ی این وزارت، با صادرات ساالنه ی پوست گاو 
به ارزش 8.56 میلیون دالر امریکایی و قروت به ارزش 218 
هزار و 95 دالر امریکایی، مالداری سهم عمده ای در مجموع 

15 درصد تولید ناخالص ملی زراعتی دارند.
نشان  زراعت  وزارت  احصاییه ای  آمار  هم  سویی  از 
می دهد که در حال حاضر 335 هزار و 160 شهروند کشور در 
بخش مالداری مصروف اند و به گفته ی وزیر زراعت، »به طور 
تربیت حیوانات شیری در حدود 51 درصد  زنان در  سنتی، 

نقش اساسی را به عهده دارند«.

اطالعات روز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور 
اعالم کرده است که کار ساخت یک فابریکه ی بزرگ پروسس 
شیر به ارزش 3.3 میلیون دالر در منطقه ی ریش خور کابل آغاز 

شده است.
نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری دیروز 
)سه شنبه، 7 عقرب( در مراسم تهداب گذاری این فابریکه گفته 
است که این فابریکه با ظرفیت پروسس 80 هزار لیتر شیر در 
2۴ ساعت ساخته می شود. آقای درانی همچنان گفته است که 
هفت نوع مواد لبنی »خوش کیفیت« از جمله شیر، ماست، دوغ، 

قیماق، چکه، مسکه و پنیر در آن تولید خواهد شد.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افزوده است که هزینه ی 
اعمار  وسایل،  فراهم سازی  شامل  که  فابریکه  این  مجموعی 
صندوق  سوی  از  می شود،  نیز  آن  امکانات  و...  ساختمان ها 

بین المللی انکشاف زراعت )IFAD( و پرداخت و از سوی 
سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد )FAO( تطبیق 

می شود.
کار  آغاز  درانی  آقای  وزارت،  این  اعالمیه،  از  نقل  به 
رشد،  به سوی  دیگر  بلند  گام  یک  را  فابریکه  این  ساخت 
حمایت و تقویت مالداری دانسته و گفته است که این فابریکه 
می تواند به کاهش واردات لبنیات و رشد اقتصاد ملی کمک 
کند. به گفته ی آقای درانی، با فعال شدن این فابریکه، ورادات 
تُن[  از 80 متریک  میزان بیش تر  به  لبنی ]روزانه  محصوالت 

کاهش خواهد یافت.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در ادامه گفته است که در 
این فابریکه برای هشت هزار خانواده ی مالدار و بیش تر از 150 

نفر کار دایمی ایجاد می شود.

وزارت زراعت کار ساخت یک فابریکه بزرگ پروسس شیر را در کابل آغاز کرد

ما  البته  ماست.  کشور  شبیه  بسیاری  جهات  از  شیرآباد 
در چندین حوزه نسبت به شیرآباد پیشرفته تر هستیم. مثال ما 
الحمداهلل مسلمانیم و شیرآبادی ها هنوز در ضاللت دست و 
پا می زنند و به صراط مستقیم هدایت نشده اند. ما از نظر برق 
)و این را مستند به سخنان رییس جمهور می گویم( خودکفا 
کنیم.  برق صادر  دیگر  ممالک  به  است  قرار  و حتا  شده ایم 
بار  در شیرآباد هنوز در بیست و چهار ساعت برق چندین 
می رود و می  آید و گاه که رفت یادش می رود که بیاید. تنها 
است  پیشرفته تر  ما  کشور  به  نسبت  شیرآباد  در  که  چیزی 
نیست  مجبور  کس  هیچ  شیرآباد  در  است.  لهجه  صراحت 
حرف خود را بجود یا قورت بدهد. همه حق دارند هرچه دل 
فراخ شان می خواهد بگویند. در کشور ما هم از این نظر فضا 
الحمداهلل باز است؛ اما به پای شیرآباد نمی رسد. آیا از این نظر 
مقامات شیرآباد می توانند به ما در افغانستان مشورت بدهند و 
تجربه های خود را با ما در میان بگذارند؟ به همین خاطر، با 

بوع الحِق نر، رییس پارلمان شیرآباد گفت وگو کردیم:  
ما: آقای نر، ابتدا از شما سپاس گزاریم که به افغانستان 

تشریف آوردید. 
آقای نر: تشکر. خوشحالم که این جا هستم. 

ما: هدف سفرتان؟
آقای نر: من رییس پارلمان شیرآباد هستم. دوستان افغان 
پارلمان  با  را  خود  تجربه های  و  بیایم  که  خواستند  من  از 

افغانستان در میان بگذارم. 

شیرآباد  پارلمان  رییس  که  است  سال  هفت  شما  ما: 
هستید، درست؟ 

رییس  من  نگذاشتند  اول  دفعه ی  مرده گاوها  نر:  آقای 
شوم، وگرنه من چهارده سال پیش رییس می شدم. 

ما: کی ها نگذاشتند؟
بی ناموس شیرآباد.  نمایندگان  پدرلعنت  نر: همین  آقای 
رییس  نگذارند  که  می زدند  عف  طرفم  چهار  از  سگ  مثل 

شوم.
ما: دلیل مخالفت شان چه بود؟

بهانه می کردند. من در آن وقت زور نداشتم،  نر:  آقای 
ساکت شدم. حاال کسی با من مخالفت کند در دهانش شاش 

می کنم. 
ما: پارلمان ما را چگونه یافتید؟

در  دیروز  همین  نبودند.  بد  نماینده ها  خود  نر:  آقای 
حضور من چندتای شان با کفش بر سر همدیگر کوفتند. ولی 

رییس پارلمان تان مزه اش نیست. 
ما: ببخشید، شما این قضیه کفش را مثبت می بینید؟

نماینده ها غیرتی  دارم  نر: طبعا. من خیلی خوش  آقای 
باشند. در شیرآباد نماینده های پارلمان ما تقریبا هر روز یخن 

همدیگر را پاره می کنند. 
ما: و رییس پارلمان ما؟

در  شلیطه  زنکه  یک  است.  ضعیف  خیلی  نر:  آقای 
مجلس خیلی گپ های ته و باال زد. رییس مثل موش نشسته 

بود و گوش می کرد. 
ما: ولی ما در تلویزیون دیدیم که رییس پارلمان ما یکی 

از نمایندگان را لوده و احمق خطاب کرد. 
نمی داد؟  را شور  قدر هم خود  همان  ههههه.  نر:  آقای 
حاال من یک سوال از شما دارم: آیا در کشور شما فحش های 

خواهر و مادر هیچ وجود ندارند؟ 
ما: چرا. هستند. 

آقای نر: پس چرا در پارلمان شما حتا یک نفر هم از آن 

فحش ها استفاده نمی کند؟
نداشتیم،  سوال  این  برای  قناعت بخشی  پاسخ  چون  ما 
گفت وگو را متوقف کردیم و مهلت خواستیم تا این سوال را 
با شما عزیزان در میان بگذاریم. اما شما عزیزان کجا وقت 
دارید به این سوال مهم فکر کنید و پاسخ بدهید. نیم روزتان 
به بی آب  کردن دیگران می گذرد و نیم دیگرش به پاک کردن 
کامنت های مملو از بی آبی دیگران. شما این چنین، پارلمان 

آن چنان.

سخیداد هاتف  

گفت وگو با رییس پارلمان شیرآباد
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انتخابـات  نتیجـه ی  وضعیتـی  کـه  در 
ریاسـت جمهوری افغانسـتان معلـوم نشـده 
و از طرفـی احتمـال از سـرگیری مذاکـرات 
صلـح ایاالت متحـده امریکا با گـروه طالبان 
مـی رود، محمداشـرف اغنـی رییس جمهـور 
فعلـی و یکـی از نامـزدان ایـن انتخابـات، 
نـام  زیـر  را  صلـح  هفت مـاده ای  طـرح 
افغانسـتان«  در  ثبـات  به سـوی  »گام هایـی 

آمـاده کـرده اسـت.
طـرح آقـای غنـی سـه مرحلـه و هفت 
نـام  زیـر  اول  مرحلـه ی  در  دارد.  مـاده 
پاییـن« شـامل سـه  بـه  بـاال  از  »مذاکـرات 
مـاده: »مذاکـره بـا ایـاالت متحـده + ناتـو«، 
»مذاکـره بـا طالبـان« و »مذاکـره با پاکسـتان« 
می شـود. مرحلـه ی دوم »ایجـاد اجمـاع بـا 
شـرکای منطقـه ای و بین المللـی« اسـت کـه 
بـا  گفت وگـو  و  »بحـث  مـاده:  دو  شـامل 
همسـایه ها، منطقه و جهان اسـالم« و »بحث 
سـازمان های   + غـرب  بـا  گفت وگـو  و 
بین المللـی« می شـود. مرحلـه ی سـوم »ثباِت 
از پاییـن بـه باال« اسـت که شـامل دو ماده ی 
دیگـر: »تقویـت نهادهـا در سـطح ملـی« و 
»رسـیدگی بـه شـکایات در سـطح محـل« 

می باشـد.
آقـای غنـی در ایـن طـرح یـک بخـش 
را زیـر عنـوان »گام هـای مهـم فـوری« بـه 
هـدف جلـب حمایـت ملـی و بین المللـی 
از ایـن طـرح و بهبـود آن آورده کـه شـامل 
یـک  »راه  انـدازی  می شـود:  اقـدام  سـه 
جرگـه ی کوچـک«، »ایجاد یک گـروه متحد 
گفت وگوهـای  »برگـزاری  و  رایزنی هـا« 

میان افغانـان«
غنـی در مقدمـه ایـن طـرح نوشـته کـه 
جامعـی  اصطـالح  افغان هـا  بـرای  »صلـح 
اسـت کـه نه تنهـا مسـأله مذاکـره بـا طالبـان 
را در بـر می گیـرد، بلکـه بـه رویکردهـای 
فشـرده و جمعـی از باال به پاییـن و از پایین 
بـه بـاال نیـز بـرای از بین بـردن عواملـی کـه 
شـرایط را بـرای جنـگ ایجـاد می کنـد، نیاز 

دارد.«
متن کامل ماده های طرح صلح غنی

مذاکرات از باال به پایین
مـاده ی اول: مذاکـره بـا ایـاالت متحده + 

تو نا
مـا به ایـاالت متحـده پیشـنهاد می کنیم 
تـا به طور مشـترک میکانیزم اجرایـی و پالن 
چارچـوب  و  امریکایـی  نیروهـای  خـروج 
همکاری هـای ضد تروریسـم بـرای دوره ی 
پسـاخروج را تدویـن کنیـم. ایـن می توانـد 
بـر مبنـای گفت وگوهـای ایـاالت متحـده با 
از تالش هـای سـال  طالبـان و بخش هایـی 
گذشـته کـه توسـط امریکایی هـا انجام شـد، 

باشد.
ماده ی دوم: مذاکره با طالبان

وقتـی طالبـان اطمینـان حاصـل کننـد 
ادعـای  بـه  -کـه  خارجـی  نیروهـای  کـه 
کشـور  از  اسـت-  همیـن  مشـکل  طالبـان 
بیـرون خواهنـد شـد )تنهـا اطمینان دهـی در 
ایـن مرحلـه(، هیـأت 15 نفـری همه شـمول 
پیشـین، در مذاکره با طالبان شـرکت خواهد 
کـرد. این مذاکـرات احتمالی، بـرای افغان ها 
و  فراگیـر  به گونـه ی  و  اسـت  مهـم  بسـیار 
مشـورتی انجـام خواهد شـد. این امـر برای 
آن اسـت کـه بـه مـردم افغانسـتان اطمینـان 
داده شـود کـه صدای شـان نتایـج مذاکـرات 
را شـکل می دهـد. پیـش از آغـاز مذاکرات، 
طالبـان  از  افغانسـتان،  حکومـت  و  مـردم 
دوجانبـه  آتش بـس  یـک  تـا  می خواهنـد 
را بپذیرنـد؛ الـف( تـا ثابـت شـود کـه آن ها 
وحـدت فرماندهـی دارنـد، و ب( تـا فضای 
الزم بـرای مذاکـرات موفـق فراهـم شـود. 
هـدف دولت افغانسـتان در انجـام مذاکرات، 
نهایـی کـردن توافـق صلح بـا طالبان اسـت. 
پالن  هـای تفصیلـی بـرای آتش بـس به عنوان 
رونـد  همچنـان  و  مذاکـرات  پیش شـرط 
مذاکـرات، به طـور جداگانـه تدویـن شـده 

. ست ا
ماده ی سوم: مذاکره با پاکستان

ایـاالت متحـده و طالبـان بـر ماده هـای 
همچنـان  مـا  امـا  کرده انـد،  تأکیـد   2 و   1
کـه  مشـکل  ریشـه ی  بـه  می خواهیـم 
پاکسـتان اسـت بپردازیـم. هـدف ایـن نکته 
و  افغانسـتان  بیـن  متقابـل  اطمینان دهـی 
پاکسـتان اسـت. افغانسـتان بایـد بدانـد کـه 
و  تروریسـتان  بـه  پنـاه دادن  بـه  پاکسـتان 
پـرورش تروریسـم در منطقـه، ادامه نخواهد 
داد و پاکسـتان بایـد بدانـد که افغانسـتان در 
پروژه هـای  و  تجـارت، صـادرات  راسـتای 
انـرژی که به رشـد اقتصادی پاکسـتان کمک 

هفت مـاده ای  طـرح  گفـت  و  داد  توضیـح 
اساسـی:  بخـش  سـه  بـه  صلـح حکومـت 
خـوب  حکومـت داری  و  اجمـاع  مذاکـره، 
تقسـیم شـده اسـت. آقـای محب افـزود که 
ایـن هفـت مـاده چکیـده ی از برنامه هایـی 
اسـت طـی پنج سـال گذشـته ارائه شـده در 
مـورد آن مشـوره های نیـز صـورت گرفتـه 

اسـت: »کـدام گـپ نـو نیسـت.« 
مشـاور امنیـت ملی کشـور افـزود پیش 
از ایـن حکومت افغانسـتان مذاکره بدون قید 
و شـرط را بـا طالبان پیشـنهاد کرده بـود، اما 
بـا گذشـته چند سـال به ایـن نتیجه رسـیده 
اسـت کـه طالبـان رهبـری واحـد ندارنـد و 
شـماری از فرماندهـان مهـم ایـن گـروه بـه 
گـروه داعش پیوسـته اند، از این رو نخسـت 
طالبـان بایـد ثابـت سـازند کـه چقـدر بـر 
کنتـرل  خـود  جنگ جویـان  و  فرماندهـان 

دارند.
آقـای محب گفـت که شـرط حکومت 
بایـد  نخسـت  کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان 
از  بعـد  و  اجـرا شـود  آتش بـس یک ماهـه 
آن مذاکـرات صلـح آغـاز گردد: »این شـرط 
به خاطـر آن اسـت کـه طالبـان کنتـرل خـود 
بـر جنـگ را ثابـت کننـد.« محب افـزود که 
طالبـان نیـز وضاحـت دهد کـه چگونه خود 
را از پاکسـتان جـدا می کنـد و رابطـه ی آن ها 
با پاکسـتان چگونه اسـت و در آینده چگونه 

بود. خواهـد 
ملـی  امنیـت  مشـاور  هـم  سـوی  از 
افغانسـتان می گویـد یـک مـاده ی ایـن طرح 
مربـوط بـه مذاکـره بـا پاکسـتان اسـت و تـا 
زمانی کـه پاکسـتان تضمیـن نکنـد کـه بـه 
طالبـان و دیگـر گروه هـا پنـاه نمی دهـد، از 
آن هـا حمایت نمی کند و از جنگ افغانسـتان 
دسـت می کشـد، هیچ مذاکـرات صلح نتیجه 
نمی دهـد. او تأ کیـد کـرد یکـی از اهـداف 
بـا  افغانسـتان  مذاکـرات حکومـت  واضـح 
پاکسـتان ایـن اسـت کـه آن کشـور تضمین 
دهـد: »بایـد پاکسـتان تضمیـن دهد کـه بعد 

شما با گشت وگذار در یک شهر قدیمی از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس ممکن است بازار، مسجد، برج ساعت 
و قصری را ببینید. ممکن است درهای ورودی اقامتگاه های 
خصوصی را ببینید. در فاصله ی دور ممکن است نگاه تان به 
سکوهای نفتی و تانکرهایی بیفتد که در فاصله ای از ساحل 
آنچه  است  ممکن  مسافر  یک  این حال  با  انداخته اند.  لنگر 
طبقه ی  در  نبیند.  باشد،  شهر  فضای  مهم ترین  شاید  که  را 
دوم بسیاری از خانه ها و حتا ویالهای مدرن که محله های 
جدید را شکل داده اند، یک اتاق بزرگ با پنجره های قوسی، 
این  دارد.  وجود  نرم  کوسن های  و  بالش  و  پیچیده  دکور 
زنان،  و  مردان  است.  قبیله  شورای  اتاق  یا  »مجلس«  اتاق 
در  قبیله  یا  بزرگ  خانواده ی  یک  به صورت جداگانه،  البته 
خلیج  در  قبیله ها  همه ی  تقریبا  می آیند.  گردهم  اتاق  این 
اتاق مجلس در خانه های  فقیر،  یا  باشند  ثروت مند  فارس، 

خود دارند.
از  یکی  توضیح  به  مجلس  اتاق  فراگیربودن 
گیج کننده ترین ویژگی های زندگی سیاسی در خلیج فارس 
کمک می کند: واقعیت این است که بیش تر این منطقه هنوز 
توسط پادشاهان و امیران اداره می شود. تئوری می گوید که 
پادشاهان خلیج باید از کارشان بترسند. اقتصاد آن ها گرفتار 
بین  گسترده   نابرابری های  است.  نفت  به  وابسته  و  فساد 
انداخته  فاصله  کشورها  این  مهاجر  جمعیت  و  شهروندان 
نوسازی های  کنار  در  اسالمی  سیاسی  جریان های  است. 
فرهنگی اخیر و گردش اطالعات که به طور فزاینده دارد از 
کنترل دولت خارج می شود، می توانند به راحتی به بی ثباتی 
سیاسی در این کشورها دامن بزنند. پادشاهان خلیج فارس 
مبادا  روز  در  که  ندارند  نیز  چندانی  مذهبی  مشروعیت 
پیامبر  با  خونی  پیوند  هیچ یک  زیرا  شوند؛  متوسل  آن  به 
از  بیش تر  مراکش  و  اردن  در  نایب السلطنه ها  ندارد.  اسالم 
برخوردارند.  مذهبی  مشروعیت  از  فارس  خلیج  پادشاهان 
این  سقوط  دارند  تمایل  منطقه  کارشناسان  اساس  برهمین 
گرفته  کویت  از  این حال،  با  کنند.  پیش بینی  را  پادشاهی ها 
سعودی،  عربستان  و  عمان  قطر،  عربی،  متحده  امارات  تا 
هنوز سقوطی در کار نبوده است. حتا تشنجات »بهار عربی« 
نتوانست ساختارهای سیاسی پادشاهی های خلیج فارس را 

تکان دهد.
دوام پادشاهی های خلیج فارس صرفا محصول نفت یا 
قدرت و کاریزمای حاکمان نیست. این دوام بیش تر از همان  
ناشی  قبیله ها  و  خانواده ها  دکورشده ی  و  بزرگ  اتاق های 
اتاق ها نقش مهمی در رایزنی و میانجی گری  این  می شود. 
روابط  این  این حال،  با  می کنند.  ایفا  دولت ها  و  قبایل  بین 
در سال های اخیری رو به زوال گذاشته و قرارداد اجتماعی 
تا  می کند  کمک  کشورها  این  در  رژیم ها  به  که  را  ضمنی 

دوام بیاورند یا پیشرفت کنند، به خطر انداخته است.
در اندیشه سیاسی غربی، جامعه مدنی -پایه و اساس 
غیردولتی  سازمان های  بستر  واقعی-  نمایندگی  دموکراسی 
می دهند  سازمان  را  آن شهروندان خود  از طریق  که  است 
و منافع مشترک شان را تعریف می کنند. این بستر می تواند 
سازمان های  اتحادیه ها،  تخصصی،  انجمن های  دانشگاه ها، 
غرب  مدنی  جامعه  باشد.  دیگر  موارد  و  رسانه ها  مذهبی، 
در  شوند.  جمع  گردهم  کافه ها  یا  شهر  میدان  در  شاید 
به جای  قبیله  وابستگی  اما  فارس  خلیج  منطقه  کشورهای 
در  تصمیم گیری ها  و  سیاسی  مشارکت  محرک  شهروندی 
به  تجملی  و  بزرگ  اتاق های  این  در  است.  مجلس  اتاق 
و حکم  بین حاکم  قدرت  مناسبات  و  رسیدگی  شکایت ها 

تعریف می شود.

در جلسات قبایل مختلف شرکت می کنند تا حمایت آن ها 
را به دست آورند.

رسمی  دموکراتیک  نهاد  یک  مجلس  این وجود،  با 
مصئون  جامعه  و  سیاست  در  تغییر  از  همچنین  و  نیست 
فارس  خلیج  حاشیه  دولت های  این که  به  توجه  با  نیست. 
بخشی  قدیمی  سبک  شده اند،  رسمی تر  اخیر  دهه های  در 
کنار  در  امروزه  است.  داده  دست  از  را  خود  کارایی  از 
غربی، سیستم  کابینه  سبک  و خویشاوندی،  دوستی  روابط 
میان  به  دولت ها  این  در  خصوصی  سکتور  و  مالیات 
وابستگی  اصل  پیرامون  که  غیررسمی  شوراهای  آمده اند. 
قبیله ای سازمان می یابند، در مواجهه با این تغییرات با خطر 

منسوخ شدن دچارند.
تغییرات بیش تر هنوز در راه است. دولت های حاشیه 
خلیج فارس مانند بسیاری از کشورهای عربی تا حدودی 
می شوند؛  گردانده  پرچم دار«  »قبیله های  به عنوان  همچنان 
قبیله محور که در قامت دولت-ملت ظاهر شده اند.  جوامع 
خواهان  منطقه  این  رهبران  که  می رسد  به نظر  این حال  با 
قبیله دار«  »پرچم های  به عنوان  می توان  که  آنچه  ایجاد 
توصیف کرد، هستند؛ جوامع واحد که در آن شهروندی بر 
نهادهای دولتی جدید تحت  باشد.  قبیله ای مقدم  وابستگی 
ملی  »موزیم  و  ابوظبی«  »لوور  موزیم  مانند  دولت  حمایت 
قطر« که اخیرا افتتاح شده است، میراث قبیله ای را برجسته 
القای هویت ملی واحد و  به نظر می رسد برای  اما  می کنند 

یک پارچه طراحی شده اند.
با این حال، در یک امارت غیردموکراتیک حس هویت 
ملی اغلب با وفاداری به امیر و از قضا وفاداری به قبیله ی 
یک  از  بیش  از  که  قطر  ملی  روز  در  است.  مترادف  امیر 
دهه پیش معرفی شده است، بیش تر موفقیت »قاسم آلثانی«، 
حاکم این کشور در اوایل قرن بیستم و جد خانواده ی حاکم 

امروز، تجلیل می شود.
چند  هویت  بر  مبتنی  که  قدیمی  اجتماعی  الگوی 
را  قدرت  تشریک  زمینه  حدی  تا  دست کم  است،  قبیله ای 
از طریق مجلس فراهم می کند. امروز پایه های این سیستم 
از بین رفتن است.  بدون گزینه ای بدیل و فراگیر در حال 
در  که  جدید  عمومی  اماکن  و  کلوپ ها  دانشگاه ها،  حتا 
سراسر منطقه قدعلم کرده اند، تقریبا همه به صورت مستقیم 
از جانب خانواده های حاکم حمایت می شوند و در برخی 
در  کم تر  غیرسلطنتی  قبایل  برای  مجلس  به  نسبت  موارد 

دسترس هستند.
به  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  پادشاهان  آینده 
روش های  طریق  از  مشروعیت شان  حفظ  به  آن ها  توانایی 
ارائه  بدون  می کنند  که سعی  حاکمانی  دارد.  بستگی  سنتی 
واقعی  و  دموکراتیک  اصالحات  مانند  عملی،  جایگزین 
تمام  به ضرر خودشان  کارشان  بگذارند،  کنار  را  این مدل 

می شود. 

می کنـد، می تواند یـک همکار صادق باشـد.
بـا شـرکای منطقـه ای و  ایجـاد اجمـاع 

لمللـی بین ا
مـاده ی چهـارم: بحـث و گفت وگـو بـا 

اسـام منطقـه و جهـان  همسـایه ها، 
عـدم  از  متقابـل  اطمینـان  امـر،  ایـن 
مداخلـه این کشـورها و افغانسـتان را فراهم 
می کنـد، و همچنـان اطمینان دهی افغانسـتان 
بی ثباتـی  به جـای  کشـور  ایـن  ازینکـه 
منطقـه ای، در پی تحـول امکانـات اقتصادی 
اقتصادمحـور و  بـا رویکـرد  بـود.  خواهـد 
اتصـال منطقـه ا ی، مـا می توانیـم با هـم برای 
منافـع مشـترک منطقـه کـه صلـح و ثبـات 
را تقویـت می کنـد، کار کنیـم. همزمـان بـا 
و   2  ،1 نـکات  در  انجام شـده  تالش هـای 
3، افغانسـتان از شـماری از کشـورهای ایـن 
گـروه درخواسـت خواهـد کـرد تا مسـیر 2 
یـا 1.5 گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان را 
تسـهیل نماینـد. میکانیـزم ایـن گفت وگوها 

به طـور جداگانـه سـاخته خواهـد شـد.
بـا  گفت وگـو  و  بحـث  پنجـم:  مـاده ی 

بین المللـی سـازمان های   + غـرب 
اروپـا،  اتحادیـه  تـا  داریـم  قصـد  مـا 
کشـورهای اروپایـی، سـازمان ملـل، بانـک 
جهانـی و دیگـران را در سراسـر پروسـه ی 
صلـح دخیـل باشـند. افغانسـتان با کشـورها 
ایـن دسـته در راسـتای طـرح  و نهادهـای 
و تطبیـق برنامه هـای انکشـافی جامـع کـه 
می توانـد مسـیر درازمـدت بـرای انکشـاف 
در دوره ی پسـاتوافِق صلـح را تعییـن کنـد، 
کار خواهـد کـرد. ایـن کشـورها و نهادهـا 
همچنـان می تواننـد نقـش تضمین کننـده را 

توافـق صلـح احتمالـی داشـته باشـند.
ثباِت از پایین به باال

مـاده ی ششـم: تقویـت نهادها در سـطح 
ملی

کـه  ـ  صلـح  تقویـت  و  حفـظ  بـرای 
به دسـت  یادشـده  تالش هـای  بـا  احتمـاال 
آیـد ـ افغانسـتان بایـد به تقویـت جمهوری 
حکومـت داری،  نظـام  به عنـوان  اسـالمی 
نیرومند سـاختن بیش تـر نیروهـای امنیتی و 
دفاعـی، بهبـود حکومـت داری و مهار فسـاد 
بـرای  میکانیزم هایـی  روی  و  دهـد  ادامـه 
تمامـی  سیسـتماتیک  سیاسـی  مشـمولیت 

افغانـان ادامـه دهـد.
مـاده ی هفتـم: رسـیدگی به شـکایات در 

محل سـطح 
محرک هـا/ افغانسـتان  ولسـوالی  هـر 
خـود  منازعـات  بـرای  خاصـی  علت هـای 
دارد. ایـن علت ها/محرک هـا باید شناسـایی 
حاکمیـت  گسـترش  شـود.  رسـیدگی  و 

طالبـان یک سـری توافقاتـی  صـورت گرفته 
امریکایی هـا  اسـت.  برگشـت ناپذیر  کـه 
می خواهنـد کـه مذاکـرات را در چنـد مـاه 
آینده بـه نتیجه ی ملموسـی برسـانند: »طرح 
رییس جمهـور غنـی در حقیقـت در تضـاد 
بـا رونـد کنونـی قـرار دارد و می خواهـد که 
مالکیـت پروسـه صلـح را به رهبـری دولت 

افغانسـتان متمرکـز بسـازد.«
او همچنـان می افزایـد که ایـن طرح در 
کوتـاه مـدت قابـل تطبیـق نیسـت و تطبیـق 
آن بـه زمـان خیلـی طوالنـی نیـاز دارد: »حتا 
اگـر دولـت جدیـد تشـکیل شـود، تطبیـق 
ایـن طـرح بـا چالش هـای خـاص مواجـه 
خواهـد بود. هرچنـد این طـرح بلندپروازانه 
اسـت، حتـا اگر عملی شـود، نتایـج ملموس 
مثـال  داشـت.  نخواهـد  پـی  در  مثبتـی  و 
طرح هـای  در  بارهـا  پاکسـتان  بـا  مذاکـره 
میکانیزم هـای  دولتـی مطـرح شـده اسـت، 
مختلـف در نظـر گرفتـه شـده، امـا نتایـج 
ملموسـی در پـی نداشـته اسـت. در بخـش 
مذاکـره بـا منطقـه و جهـان اسـالم در ایـن 
طـرح راهـکار دقیـق و تضمینـات الزم کـه 
مـا مطمییـن شـویم مذاکـره با جهان اسـالم 
می توانـد نتیجه بخـش باشـد، وجـود نـدارد. 
اسـت،  اعتمادسـازی  روی  بیش تـر  تأکیـد 
اجرایـی  ضمانـت  کـه  میکانیزم هـای  امـا 
داشـته باشـد، در ایـن طـرح وجـود نـدارد. 
امـروز بیش تـر از دولـت افغانسـتان، امریکا 
پروسـه صلح را در دسـت دارد. کشـورهای 
منطقـه از ایـن موضـوع اطالع دارنـد و برای 
بـا  نـه  خواست های شـان  برآورده شـدن 
دولـت افغانسـتان، بلکـه بـا دولـت امریـکا 
مسـتقیما مذاکره می کننـد. در وضعیت فعلی 
دولـت غنـی اهرم فشـار کافی بـرای مذاکره 
بـا کشـورهای منطقـه نـدارد و کشـورهای 
افغانسـتان اهمیـت  بـه دولـت  نیـز  منطقـه 

نمی دهـد.«
تمیـم عاصـی، معـاون پیشـین پالیسـی 
گفت وگـو  در  دفـاع  وزارت  اسـتراتیژی  و 
بـا اطالعـات روز می گویـد کـه در شـرایط 
انتخابـات  نتیجـه ی  کـه  کشـور  فعلـی 
مشـخص نیسـت، حکومت وحدت ملی در 
روزهـای آخـر خـود قـرار دارد و بـا چالش 
عـدم مشـروعیت روبه رو اسـت، ایـن طرح 
صلـح عملـی نیسـت و حکومـت فعلـی که 
در »بدتریـن وضعیـت سیاسـی، حقوقـی و 
نظامـی« و انـزوای داخلـی و بیرونـی قـرار 
دارد، توانایـی اجـرا و تطبیـق آن را نـدارد.

از سـوی هـم آقای عاصی ایـن طرح را 
به شمشـیر دو لبه تشـبیه می کنـد و می گوید 
در صورتـی مانـع رونـد فعلی صلح نیسـت 
کـه ایـن طـرح یـک مقبولیـت همه شـمول 
»مانـع  باشـد:  داشـته  منطقـه ای  و  داخلـی 
زمانـی می شـود کـه ایـن طـرح یـک طـرح 
شـخصی و گروهـی آقـای غنـی و شـاخه ی 
ارگ باشـد. امـا حکومـت افغانسـتان بنـا به 
خـالی مشـروعیتی که دارد و فاصلـه ی آن با 
سیاسـیون و مـردم افغانسـتان، بعیـد می دانم 
کـه مـواد این طـرح را بتوانند تطبیـق کنند و 
در مـوردش در داخـل و بیرون از افغانسـتان 
بـه یک اجماع برسـند. برای فعـال این طرح 
هماننـد یـک مانـع دیده می شـود تـا این که 
یـک طرحـی باشـد به خاطـر تسـریع رونـد 
و کتلیسـتی باشـد بـرای ایـن کـه مـا را بـه 

سـرمنزل مقصـود همـان صلح برسـاند.«
از سـوی دیگـر تمیم عاصـی این طرح 

یـک طـرح تـازه و متفـاوت از طرح هـای 
گذشـته نمـی دانـد و می گوید کـه حکومت 
وحـدت ملـی و به ویـژه شـاخه ی ارگ بـه 
بی نتیجـه  طرح هـای  تولیـد  فابریکـه  یـک 
تبدیـل شـده اسـت: »طرح هـا  نیمـه کاره  و 
پی هـم نوشـته می شـود، امـا نیمـه کاره رهـا 
می شـود. اکثریـت ایـن طرح هـا همه شـمول 
و  بـا سیاسـیون  آن  تدویـن  بـرای  نیسـت. 
قدرت هـای  و  منطقـه  و  افغانسـتان  مـردم 
یـک طـرح  کـه  نمی شـود  مشـوره  بـزرگ 
بـه سـمت  بعـد  تـا  تدویـن شـود  واضـح 
تطبیـق برده شـود و نتیجـه ای در پی داشـته 
باشـد. نوشـتن طرح هـای پی هـم بـدون این 
کـه کامال تطبیق شـود و نتیجه بدهد کشـور 

نمی رسـاند.« به جـای  را 
»تومـاس روتیـگ«، کارشـناس آلمانـی 
شـبکه ی  مسـئول  و  افغانسـتان  مسـایل 
گفت وگـو  در  افغانسـتان  تحلیل گـران 
بـا اطالعـات روز در مـورد طـرح جدیـد 
خـوب  کـه  می گویـد  غنـی  آقـای  صلـح 
اسـت حکومـت افغانسـتان -هرچنـد هنـوز 
مشـخص نشـده کـه پـس از اعـالم نتایـج 
انتخابـات همیـن حکومـت خواهـد بـود یا 
خیـر- در تـالش اسـت تـا ابتـکار عمـل را 
دربـاره ی رونـد صلـح افغانسـتان به دسـت 
گیـرد، چـون حکومـت افغانسـتان یکـی از 
طرف هـای اصلـی درگیـری اسـت، بنابراین 
در حـل آن نیـز بایـد یـک طـرف گفت وگو 

. شد با
همزمـان آقـای روتیگ معتقد اسـت که 
حاضرنشـدن طالبان به گفت وگوی مسـتقیم 
بـا حکومـت افغانسـتان یـک مشـکل بزرگ 
اسـت و ایـن بن بسـت بایـد برطـرف شـود. 
او می افزایـد تـا جایـی که مـن می بینم، فقط 
ایـاالت متحـده می توانـد ایـن کار را انجـام 
دهـد؛ زیـرا طرفـی اسـت کـه قبال بـا طالبان 
گفت وگـو کـرده اسـت و به نظر می رسـد در 
تـالش اسـت تـا گفت وگـو را از سـر گیرد: 
»از دیـد من، شـروع مجدد مذاکـرات طالبان 
و ایـاالت متحـده تنها راهی اسـت که دولت 
افغانسـتان را وارد مذاکـرات می کند و یگانه 
راه بـرای پایان جنگ افغانسـتان اسـت. البته، 
قبـل از نهایی شـدن ایـن راه حـل، نیروهـای 
خارجـی نبایـد خـارج شـوند. امـا مطمیینـا، 
ایـن رونـد ممکـن اسـت طـول بکشـد و 
فعلـی  رییس جمهـور  کـه  نیسـت  معلـوم 
ایـاالت متحـده ایـن قـدر صبـر می کنـد یـا 

» خیر.
عمـر صمـد معتقـد اسـت که هـدف از 
تهیـه ایـن طـرح در شـرایط فعلـی کشـور، 
انتخابـات اسـت چون بـه گفتـه ی او، نتیجه 
صلـح  رونـد  در  کـه  آنچـه  از  انتخابـات 
تصمیـم گرفتـه می شـود، تأثیرپذیـر اسـت: 
»از یـک طـرف دولـت غنـی می خواهـد که 
مالکیـت پروسـه صلـح را بـه اختیار داشـته 
به عنـوان  ایـن مسـأله  از  باشـد و همزمـان 
بـا  انتخابـات  نتایـج  به خاطـر  فشـار  اهـرم 
امریکایی هـا می توانـد اسـتفاده کنـد. هـر دو 

گزینـه محتمـل اسـت.«
طـرح  کـه  می گویـد  عاصـی  تمیـم 
ابزاری سـت  غنـی  رییس جمهـور  صلـح 
شـرکای  و  امریـکا  از  امتیازگیـری  بـرای 
دیگـر افغانسـتان و آقـای غنـی بـا این طرح 
می خواهـد بگویـد کـه صلـح را بـدون او 
بـا  غنـی  »آقـای  کننـد:  تطبیـق  نمی تواننـد 
ایـن طـرح می خواهـد موافقت نامـه ای را که 
آقـای خلیـل زاد کـه تقرییـا روی 90 درصـد 
آن را بـا طالبـان بـه توافـق رسـیده اسـت، 
زیـر پایـش بزنـد و سـبوتاژ کند. ایـن طرح 
اسـتراتژیک  اهـداف  بـا  هم خوانـی  هیـچ 
قدرت هـای  کـه  را  صلحـی  برنامه هـای  و 
منطقـه و امریـکا دارد ندارد. امریـکا در یک 
خـروج عجلـه قرار دارد و ایـن طرح حداقل 
به کنـدی خـروج می انجامـد و حداکثر یک 
برنامه هـای  و  طرح هـا  بـرای  اسـت  مانـع 
دادنـد  نشـان  امریکایی هـا  امریـکا.  صلـح 
کـه حاضرنـد در مـوردش صحبـت کننـد، 
امـا صحبت کـردن بـه معنـی توافـق بـا ایـن 
طرح نیسـت. شـاید بـا برخی عناصـر موافق 
باشـند. امـا در کل ایـن طرح را یـک ابزاری 
باج گیـری و مانـع بـرای صلـح می دانـم.«

کـه  می گوینـد  کارشناسـان  هم زمـان 
ایـن طـرح دارای نـکات مثبتی نیز اسـت. به 
گفتـه ی عاصی، تأکید بـر آتش بس و کاهش 
خشـونت، مشخص شـدن رابطـه ی طالبان با 
پاکسـتان، تأکیـد روی جمهوریـت و حفـظ 
دسـت آوردهای  و  جمهوریـت  ارزش هـای 
18 سـال پسـین از نـکات مثبـت ایـن طرح 

اسـت. صلح 

از ایـن در افغانسـتان جنـگ نمی خواهـد.«
ملـی  امنیـت  مشـاور  دیگـر  از سـوی 
کشـور افـزود کـه هرگونـه توافـق صلح در 
افغانسـتان، بایـد توافق کشـورهای منطقه را 
باخـود داشـته باشـد، در غیـر آن جنـگ در 

می کنـد. دوام  افغانسـتان 
پرسـش  بـه  پاسـخ  در  محـب  آقـای 
ایـن  طـرح  هـدف  کـه  گفـت  خبرنـگاران 
اسـت کـه نخسـت افغانسـتان بـا شـریکان 
بین المللـی خـود بـه یـک توافـق برسـد. او 
افـزود کـه این طـرح بـا امریکا، کشـورهای 
اروپایـی و دیگـر کشـورها در میان گذاشـته 
شـده کـه بـه گفتـه ی او، نظـر امریکایی هـا 
در مـورد ایـن طـرح منفـی نبـوده اسـت و 
کشـورهای اروپایـی از آن اسـتقبال کرده اند.

طرح کهنه، بازی نو
طـرح  کارشناسـان  و  پژوهش گـران 
تـازه ی آقـای غنـی را طـرح تـازه و متفاوت 
نمی داننـد  غنـی  آقـای  قبلـی  از طرح هـای 
و می گوینـد کـه ارائـه ِ ایـن طـرح در مطقـع 
فعلـی، بیش تـر مانعی سـت در رونـد فعلـی 
صلـح بـه رهبری ایـاالت متحـده امریـکا تا 
یـک طرح قابـل تطبیق کـه نتیجـه ای در پی 

باشد. داشـته 
دکتـر عمـر صـدر، پژوهش گر و اسـتاد 
دانشـگاه امریکایـی افغانسـتان در صحبت با 
اطالعـات روز می گویـد کـه طـرح تـازه ی 
از  متفاوت تـر  صلـح  مـورد  در  حکومـت 
نقشـه ی راه صلـح کـه در کنفرانـس ژینـو 
ارائـه شـد، نیسـت و تنها تفـاوت آن تقدم و 
تأخـر مراحـل طرح هـا اسـت و اضافه کردن 
برخـی میکانیزم هـای تـازه در طـرح جدیـد 
ماننـد جرگـه کوچـک، پیچیده کردن مسـأله 

ست. ا
آقـای صـدر می افزایـد کـه ایـن طـرح 
کنونـی  رونـد  بـا  تناقـض  در  واقـع  در 
مذاکـرات صلـح بـه رهبـری امریـکا قـرار 
دارد؛ چـون در رونـد فعلـی صلـح امریکا با 

قدمت مجلس به دوران قبل از اسالم برمی گردد. رهبر 
را گردهم جمع  مرتب خانواده ی کالن خود  یا شیخ  قبیله 
می کرد و گاهی هم امیر یا شیخ الشیوخ در جلسات شرکت 
می کردند. پیامبر اسالم نیز به عنوان حاکم در عربستان قرن 
بین  اختالفات  حل وفصل  برای  را  مشابهی  مجالس  هفتم، 
قبایل مختلف مدینه برگزار می کرد. او شبکه ای از شوراها 
از طریق رایزنی دیپلماتیک دوره ای  بود که  ایجاد کرده  را 

به هم وصل بودند.
خلیج  کشورهای  در  دارد.  ادامه  امروز  تا  سیستم  این 
پارلمان  )کویت  می دهد.  سامان  را  حکومت  امیر  فارس، 
بیش تر  اما  دارد  واقعی  تا حدی صالحیت  پارلمان  و  دارد 
و  رسمی  قوانین  است.(  امیر  خود  دست  در  هنوز  اقتدار 
یا  استعماری  افسران  دست  ساخته  عمدتا  دولتی  نهادهای 

مشاوران غربی حاکمان داخلی هستند.
اتاق مجلس قبایل در واقع چسبی است که جامعه را به 
دولت پیوند می دهد. در جلساتی که در این اتاق ها برگزار 
نیاز  یا  ازدواج  پیشنهاد  درباره  است  ممکن  بحث  می شود، 
به ترمیم یک منبع آب باشد. خانواده ها و افراد برجسته در 
با  آن ها  همه،  از  مهم تر  هستند.  اختالفات  حل وفصل  پی 
نماینده ی خود  یا  بیاید  امیر خودش  تا  می کنند  بیعت  امیر 
در  رایزنی ها  بفرستد. مشاوره  و  این جلسات  در  را مرتب 
این اتاق ها، »مجلس« را به نوعی دریچه ی ایمنی بدل کرده 
است؛ مکانی که در آن اطالعات تبادل و شکایت ها شنیده 
به  سرعت  به  باشد،  مجلس  بحث  موضوع  آنچه  می شود. 
امیر می رسد. دیوان  یا هیأت مشاوران و معتمدان  »دیوان« 
نهادی باالتر از شبکه ی مجامع غیررسمی یا مجلس است.

مجرایی  به عنوان  مجلس  به  دارند  تمایل  شهروندان 
برای شنیده شدن صدای شان احترام بگذارند و از شرم ساری 
حساس  موضوعات  درباره ی  علنی  بحث  از  می تواند  که 
حاکمان  کنند.  جلوگیری  شود،  ناشی  قبایل شان  به  مرتبط 
راهی  به عنوان  را  مجلس  ارزش  و  اهمیت  خود  نوبه ی  به 
برای حفظ ساختارهای سنتی قدرت به رسمیت می شناسند. 
و  گردهمایی  بیش تر  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  در 
اجتماعات ممنوع است، اما سیستم مجلس با پشتیبانی فعال 
امارات  از  بخشی  که  »شارجه«  حاکم  است.  فعال  دولت 
ساخت  از  است  گرفته  تصمیم  اخیرا  است،  عربی  متحده 
مالی  حمایت  »مجلس«  برگزاری  به منظور  جدید  تاالرهای 
کند. این تاالرها برای جادادن به جمعیت محلی رو به رشد 

شارجه ساخته می شوند.
را  رسمی تری  روند  کویت،  مانند  دولت ها،  سایر 
این حال،  با  برگزیده اند.  مردمی  نمایندگان  انتخاب  برای 
این  قدرت  قبیله ای،  شوراهای  تضعیف  جای  به  انتخابات 
از آن جایی که فقط شوراها  شوراها را بیش تر کرده است. 
حق تجمعات بیش از 20 نفره را دارند، به مجرای طبیعی 
سیاست مداران  و  شده اند  تبدیل  سیاسی  فعالیت های  برای 

قانـون، تقویـت میکانیزم هـای سـنتی حـل 
و  روسـتا  توسـعه ی  برنامه هـای  منازعـه، 
در  مـردم  شـمولیت  بـرای  میکانیزم هایـی 
سیاسـت  محلـی، محـور تالش هـا در ایـن 

بـود. کتگـوری خواهـد 
جلـب  بـرای  فـوری:  مهـم  گام هـای 
حمایـت ملـی و بیـن المللـی از ایـن طـرح 
و بهبـود آن، دولت افغانسـتان در کوتاه مدت 
گام هـای محکـم زیرین را خواهد برداشـت:
کوچـک:  جرگـه ی  انـدازی  راه   .1
ایـن جرگـه، جناح هـای مختلـف سیاسـی 
گوناگـون، فعاالن جامعه مدنـی، نماینده های 
نماینده هـای  قربانیـان،  خانواده هـای 
هـم  گـرد  را  زنـان  و  جوانـان  گروه هـای 
مـی آورد تـا مشـوره های فراگیـر در مـورد 
مسـیر پیـش رو صـورت گیـرد و و در ایـن 

شـود. ایجـاد  یک پارچگـی 
2. ایجـاد یـک گـروه متحـد رایزنی هـا: 
ویـژه  )نماینـده  نماینـده گان  افغانسـتان، 
سـازمان   و  کشـور   15-12 آن(  معـادل  یـا 
بین المللـی را بـرای اشـتراک در کنفرانـس 
یـک روزه بـه کابـل دعـوت خواهـد کـرد تا 
به طـور جمعی در مـورد تالش های گذشـته 
و درس هـای یادگرفته شـده و رایزنـی بـرای 

مسـیر پیـش رو بحـث شـود.
3. برگزاری گفت وگوهـای میان افغانان: 
خواهـد  احتمالـی  شـرکای  از  افغانسـتان 
گفت وگوهـای  رشـته  یـک  کـه  خواسـت 
میان افغانـان را راه انـدازی کننـد تـا اطمینـان 
حاصـل شـود کـه مومنتـم حفـظ شـده و 
کانال هـای ارتباطـی میـان طرف هـای درگیر 
رسـمی،  مذاکـرات  برخـالف  اسـت.  بـاز 
بـه  نیـازی  میان افغانـان  گفت وگوهـای 

داشـت. نخواهـد  پیش شـرط 
طالبـان:  بـا  مذاکـره  آغـاز  پیش شـرط 

یک ماهـه آتش بـس 
حمـداهلل محـب، مشـاور امنیـت ملـی 
در  عقـرب(  )هفتـم  سه شـنبه  روز  کشـور 
را  طـرح  ایـن  کابـل  در  خبـری  نشسـت 

طرح هفت ماده ای صلح غنی؛ برنامه ی کهنه، بازی نو

دوام پادشاهی های خلیج فارس صرفا محصول نفت یا قدرت و کاریزمای حاکمان نیست. 
این دوام بیش تر از همان  اتاق های بزرگ و دکورشده ی خانواده ها و قبیله ها ناشی می شود. 
این اتاق ها نقش مهمی در رایزنی و میانجی گری بین قبایل و دولت ها ایفا می کنند. با 
این حال، این روابط در سال های اخیری رو به زوال گذاشته و قرارداد اجتماعی ضمنی را که 
به رژیم ها در این کشورها کمک می کند تا دوام بیاورند یا پیشرفت کنند، به خطر انداخته 

است.

راز شیوخ؛ چرا رژیم های سلطنتی 
مترجم: جلیل پژواکحاشیه خلیج فارس باثبات هستند؟

آقای محب گفت که شرط حکومت افغانستان این است که 
نخست باید آتش بس یک ماهه اجرا شود و بعد از آن مذاکرات 
صلح آغاز گردد: »این شرط به خاطر آن است که طالبان کنترل 
خود بر جنگ را ثابت کنند.« محب افزود که طالبان نیز وضاحت 
دهد که چگونه خود را از پاکستان جدا می کند و رابطه ی آن ها با 

پاکستان چگونه است و در آینده چگونه خواهد بود.

تمیم عاصی، معاون پیشین پالیسی و استراتیژی وزارت دفاع 
در گفت وگو با اطالعات روز می گوید که در شرایط فعلی کشور 
که نتیجه ی انتخابات مشخص نیست، حکومت وحدت ملی در 
روزهای آخر خود قرار دارد و با چالش عدم مشروعیت روبه رو 
است، این طرح صلح عملی نیست و حکومت فعلی که در 
»بدترین وضعیت سیاسی، حقوقی و نظامی« و انزوای داخلی و 

بیرونی قرار دارد، توانایی اجرا و تطبیق آن را ندارد.



بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تطبیق پروژه ۲۰ فارم تجارتی ماهی 
MAIL/ARTF/NHLP/ این وزارت تحت کود نمبر NHLP در والیت بغالن ضرورت پروژه
 Livelihoods را به موسسه محترم انکشاف اقتصاد مثبت زراعت ICB-LC-GO-2018-77
Economic & Agriculture Development Organization LEADO دارای 
جواز نمبر ۱۲۲۸ به قیمت مجموعی مبلغ ۲۲۱۲۸۰۰۰ )بیست و دو میلیون و یک صد و بیست و 

هشت هزار( افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشر این اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  وفق  مینه،  کارته سخی، جمال  واقع  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرار داد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود 
که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه امور پخته 
کاری وقیر ریزی سرک داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ را به  شرکت ساختمانی وسرکسازی سردار 
ولی پشتون دارنده جواز نمبر )D-34۰6۸( واقع سرک سوم شاه شهید مرکز کابل  را به قیمت 
مجموعی )5۱,454,35۰(پنجاه یک میلیون وچهار صد و پنجاه چهار  هزار و سه صد و پنجاه افغانی 

اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از  تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 
زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم 

قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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مجلس نمایندگان امریکا در مورد تحقیقات استیضاح رای گیری می کند
اکثریت  که  امریکا  نمایندگان  مجلس  روز:  اطالعات 
عقرب   9 اکتبر/   31 روز  است،  دموکرات ها  با  آن  در 
استیضاح  به  مربوط  تحقیقات  مورد  در  رسمی  به طور 

رییس جمهوری ایاالت متحده رأی گیری خواهد کرد.
نمایندگان  مجلس  قطع نامه  فردا،  رادیو  گزارش  به 
می تواند  آن  بر  عالوه  تحقیقات؛  بر  بود  خواهد  تأکیدی 
بیشتر  فراخوان های  پایه گذار  ضوابطی  و  قوانین  اعمال  با 
اعمال  یا  رسمی  اتهام   های  طرح  و  باشد  کنگره  به  مقام ها 
قوانینی که بر پایه آن ها استیضاح ممکن می شود، را محتمل 

سازد.
و  امریکا،  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 
فاقد  غیرقانونی،  را  تحقیقات  او،  متحد  جمهوری خواهان 

مشروعیت و عدالت می دانند.
کرده  اظهار  نمایندگان،  مجلس  رییس  پلوسی،  نانسی 
است که دموکرات ها در برابر فشارها کوتاه نمی آیند. او با 
اشاره به رای دادگاه در هفته گذشته به نفع تحقیقات گفته 

فعلی  روند  برای  رسمی  رای گیری  داده  نشان  نیز  قاضی 
الزم است.

انجام رای  گیری رسمی در مورد تحقیقات ساعاتی پس 
امنیتی کاخ سفید  امور  از آن اعالم شد، که مشاور پیشین 
از اجابت احضاریه کنگره برای پاسخ گویی به قانون گذاران 

سرباز زد.
مجلس  اطالعاتی  کمیته  دموکرات  رییس  شیف،  آدام 
قائم مقام  کاپرمن،  چارلز  گفت،  عقرب  شـشم  نمایدگان، 
وجود  با  رییس جمهوری،  ملی  امنیت  مشاور  پیشین 

احضاریه، به کنگره نرفته است.
ارائه  از  مصونیت  کاپرمن  آقای  برای  ترمپ  دونالد 
در  متناوب  به طور  ترمپ  آقای  بود.  کرده  کسب  شهادت 
دادگاه  فدرال طرح دعوی می کند تا قاضی در مورد لزوم 
حضور مقام های دولت در جلسات پرسش و پاسخ و ارائه 

شهادت در کنگره تصمیم گیری کند.
وکیل چارلز کاپرمن در نامه ای به کنگره گفته بود در 

صورتی که دادگاه به نفع مجلس نمایندگان رای دهد، موکل 
او در جلسه روی 27 اکتبر/پنج عقرب حاضر خواهد شد.

آقای شیف گفته دعوی ارائه شده در مورد آقای کاپرمن 
»فاقد وجاهت قانونی ست« و کاخ سفید را متهم کرده در 

برابر کنگره مانع تراشی می کند.
آیا  که  است  متمرکز  موضوع  این  بر  تحقیقات 
رییس جمهوری امریکا بر رییس دولت اوکراین برای انجام 
تحقیقات در مورد رقیب سیاسی اش فشار آورده است یا نه.

ترمپ  آقای  انجامید  فعلی  روند  آغاز  به  آنچه  بر  بنا 
زلنسکی،  ولودیمیر  با  خود  تلفنی  مکالمه  جریان  در 
در  تحقیقات  انجام  خواستار  اوکراین،  رییس جمهوری 
مورد جو بایدن، از نامزدهای اصلی حزب دموکرات برای 
پسرش،  و   ،2020 ریاست جمهوری  انتخابات  در  رقابت 
اعطای  ترمپ  دونالد  زمان  آن  در  بود.  شده  بایدن،  هانتر 
یک کمک نظامی ۴00 میلیون دالری به اوکراین را متوقف 

کرده بود.

ترکیه: 
کردهای سوریه هنوز کامال از نوار مرزی عقب نشینی نکرده اند

مهلت  پایان  به  مانده  ساعت  چند  روز:  اطالعات 
نظر  مورد  امن«  »منطقه  از  کرد  شبه نظامیان  عقب نشینی 
ترکیه، وزارت دفاع این کشور اعالم کرد که نیروهای کرد 
منطقه  این  از  کامل  طور  به  هنوز  خلق«  مدافع  »یگان های 

خارج نشده اند.
به گزارش ایران اینترنشنال، خلوصی آکار، وزیر دفاع 
به روزنامه صباح گفت:  ترکیه، روز سه شنبه هفتم عقرب، 
»به نظر می رسد که سازمان تروریستی یگان های مدافع خلق 

همچنان در منطقه عملیات چشمه صلح حضور دارند.«
را  سوریه  شمال  کردهای  علیه  خود  حمالت  ترکیه 

»عملیات چشمه صلح« نامگذاری کرده است.
آکار ادامه داد: »جنگ ]علیه تروریسم[ هنوز پایان نیافته 

است. ما آگاه هستیم که آن پایان نخواهد یافت.«
مشترک  گشت زنی  عملیات  درباره  ترکیه  دفاع  وزیر 
توافق شده میان نیروهای روسیه و ترکیه در مناطق مرزی 
نیز گفت: »مفاد تعهد، ]اینکه[ چه خودروهایی باید استفاده 

شوند، مسئوالن و دستورها مشخص شده است.«
وزیر دفاع ترکیه اضافه کرد که هنوز حدود هزار نیروی 
کرد یگان های مدافع خلق در شهر مرزی منبج و هزار نیروی 

دیگر در شهر تل رفعت حضور دارند.
این دو شهر در غرب نوار حائلی قرار دارد که ترکیه 
قصد دارد به عنوان »منطقه امن« در مرز میان ترکیه و سوریه 
در تالش  نیز  ارتش سوریه  و  روسیه  نیروهای  کند.  ایجاد 

برای عقب نشینی نیروهای کرد از این منطقه هستند. 
با این حال، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه 
اعالم کرد که اگر روسیه به تعهدات خود در زمینه توافق 
سوچی عمل نکند، آنکارا به تنهایی برای »حذف« نیروهای 

کرد اقدام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اکنون هیاتی از روسیه در 
ترکیه حضور دارند تا درباره موضوع گشت زنی در مناطق 
مقام های  با  سوریه  شرقی  شمال  امنیتی  وضعیت  و  مرزی 

ترکیه مذاکره کنند.
روز سه شنبه 30 میزان رجب  طیب اردوغان و والدیمر 
پوتین، روسای جمهور ترکیه و روسیه، در سوچی روسیه با 
همدیگر دیدار و درباره وضعیت شمال سوریه توافق کردند. 
بر اساس این توافق شش روزه که ساعت 18)به وقت 
محلی( روز سه شنبه هفتم عقرب به پایان می رسد، نیروهای 

کرد باید از »منطقه حائل« به عمق 30 کیلومتر در جنوب مرز 
سوریه و ترکیه خارج شوند. 

قرار است که پس از پایان این مهلت، نیروهای نظامی 
روسیه و ترکیه به طور مشترک در نوار مرزی باریک تری به 

عمق 10 کیلومتر در خاک سوریه گشت زنی کنند.
توافق روسیه و ترکیه به دنبال توافق اولیه میان امریکا 
و ترکیه صورت گرفت که به حمالت مرگبار ارتش ترکیه 
و شبه نظامیان سوری متحد این کشور علیه شبه نظامیان کرد 

شمال سوریه پایان داد.
دونالد  که  بود  شده  شروع  آن  از  پس  حمالت  این 
ترمپ، رییس جمهوری امریکا از خروج نیروهای این کشور 

از شمال سوریه خبر داد.
در  را  خلق«  مدافع  »یگان های  کرد  نیروهای  آنکارا 
ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه )پ کاکا( می داند و 

یک »گروه تروریستی« تلقی می کند.
با این حال، شبه نظامیان کرد در سال های اخیر از حمایت 
امریکا در جنگ با گروه دولت اسالمی )داعش( برخوردار 
بودند و حمله ترکیه به این شبه نظامیان نگرانی هایی را درباره 
مبارزه با نیروهای داعش در این منطقه به وجود آورده است.

همچنین خروج امریکا از سوریه، حضور روسیه متحد 
دولت بشار اسد، در سوریه را تقویت کرده است.

Strategic grain reServe Project (SgrP)
Loan no. /credit no. /grant no.:P160606
addendum no-1 for thiS Procurement iS avaiLabLe in theSe webSiteS. httPS://www.maiL.gov.af ,  httPS://www.nPa.gov.af , httPS://www.undb.org and httPS://www.
acbar.org,   for receiving Soft coPy of the addendum PLeaSe contact to mr. Ziauddin Zia Sr. Procurement SPeciaLiSt for SgrP/maiL or mohammaduLLah SahiL 
Procurement director of maiL through the beLow emaiL addreSS during office hourS - 09:00 am to 15:00 Pm hourS: Ziauddin.Zia@maiL.gov.af  and mohammad-
uLLah.SahiL@maiL.gov.af.
ProPoSe of the addendum: aS Per Some comPanieS requeSt and oraL inStruction of toP management/maiL, that above mentioned Package time ShouLd be extended 
for two (2) more weekS. in order, to have enough time for PreParation of aLL bid documentS for thiS Package.

Procurement of deSign, SuPPLy and inStaLLation of grain SteeL SiLo for Lot # - 1: deSign, SuPPLy and inStaLLation of 
grain SteeL SiLo PLant for herat Province and Lot # - 2: deSign, SuPPLy and inStaLLation of grain SteeL SiLo PLant for 

kandahar and herat ProvinceS.

addendum no: to ifb no - maiL/artf/SgrP/cS-2019-0011/12 

Original Pre-bid Meeting date and tiMe

Original bid OPening date and tiMe

date: november 3, 2019
time: 10:00 am, kabuL LocaL time

date: november 16, 2019
time: 10:00 am, kabuL LocaL time

date: november 16, 2019
time: 10:00 am, kabuL LocaL time

date: november 30, 2019
time: 10:00 am, kabuL LocaL time

MOdified  Original Pre-bid Meeting date and tiMe

MOdified  bid OPening date and tiMe

کریستیانو رونالدو، ستاره 3۴ ساله و پرتغالی در مورد 
دالیل پیشرفت خود در منچستریونایتد سخن گفت.

کریستیانو رونالدو در عنفوان جوانی و در حالیکه هنوز 
تبدیل به بازیکن بزرگ و مشهوری نشده بود، پرتغال را به 
مقصد لیگ برتر ترک کرده و زیر نظر سرالکس فرگوسن 
شد.  فوتبال  دنیای  بازیکنان  بهترین  از  یکی  به  تبدیل 
در  پیشرفت خود  مورد دالیل  در  رونالدو  کریستیانو  حاال 
اولدترافورد و تاثیر مهم بازی کردن در کنار بازیکنان بزرگ 

یونایتد در آن مقطع روی خود سخن گفته است.
کریستیانو رونالدو گفت: "پیشرفت در منچستریونایتد؟ 
من از مغز خود استفاده کردم. اگر باهوش باشید، می توانید 

از بازیکنانی که بهتر از شما هستند الگو برداری کنید و من 
چنین کاری را در مورد رودفان نیستلروی، رایان گیگز، پل 
از چنین  اگر شما  دادم.  انجام   ... و  فردیناند  ریو  اسکولز، 
بازیکنانی یاد نگیرید دیگر خرفت هستید. من به آنها نگاه 

کرده و سعی می کردم مانند چنین ستاره هایی بازی کنم.
بلکه  باشد،  بازیکنان  دیگر  از  تقلید  نباید  شما  هدف 
با  و  دیده  را  بزرگ  بازیکنان  صفات  بهترین  بتوانید  باید 
که  است  کاری  همان  این  و  دهید  تطبیق  خود  شخصیت 
به من  فرگوسن هم  آلکس  داشتم. سر  را  آن  استعداد  من 

در  حضور  روزهای  در  من  و  آموخت  زیادی  چیزهای 
توانم  می  تنها  نه  که  شدم  متوجه  منچستریونایتد  ترکیب 

دریبل زده و پاس بدهم، بلکه پتانسیل گلزنی دارم.
من می خواستم یک بازیکن کامل و بدون نقطه ضعف 
باشم. من می توانستم با پای راست، پای چپ و سر گل 
بزنم، من بازیکنی قوی و سریع هستم. اگر شما این صفات، 
اخالقی حرفه ای و شیوه زندگی خوبی داشته باشید، هنوز 
بازی  همینگونه  نیز  سالگی  نیم  و   3۴ در  توانید  می  هم 

کنید."

رونالدو: چیزهای زیادی از فرگوسن یاد گرفتم

کردها  به  نفت  احتمالی  فروش  از 
کنند  مراقبت  زندانی ها  از  »تا  برسد 
تا  کنند  تجهیز  را  خود  نیروهای  و 
در ماموریت علیه داعش به ما یاری 

برسانند«.
می گوید  حال  عین  در  رویترز 
ایاالت  دولت  خارجه  وزارت  مقام 
بخشی  که  است  پذیرفته  متحده 
اسد  بشار  دولت  دست  به  نفت  از 

خواهد رسید.
دولت سوریه از حمایت ایران و 

امریکا  خارجه  وزارت  مقام 
»تمرکز  گفته  خبرنگاران  به  نیز 
است،  نفت  بر  رییس جمهوری 
داعش  که  است  مهم  خیلی  چون 
ضمن  در  نکند.  پیدا  دست  آن  به 
یا  ایران  یافتن  دست  نمی کنیم  فکر 
چیز  هم  آن  به  )سوریه(  حکومت 

خوبی باشد«.
اسوشیتدپرس،  گزارش  به 
گفته  خبرنگاران  به  اسپر  مارک 
ایاالت متحده قصد دارد سود ناشی 

که مشخص باشد شماری از نیروها 
ماموریت  تا  داشت  خواهیم  نگه  را 

ادامه یابد«.
دفاع  وزیر  اسپر،  مارک  پیش تر 
از  شماری  بود  کرده  اعالم  امریکا، 
حفاظت  برای  امریکایی  نیروهای 
آن  به  نفتی شمال سوریه  میادین  از 

منطقه اعزام می شوند.
رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 
نیز پنج شنبه هفته پیش پس  امریکا، 
از گفت وگوی تلفنی با مظلوم عبدی 
کرد  نیروهای  فرمانده  )کوبانی(، 
سوریه، گفته بود شاید زمان آن فرا 
به  سوریه  کردهای  که  باشد  رسیده 

سمت مناطق نفتی حرکت کنند.
اسوشیتدپرس  گزارش  به 
دوشنبه  روز  امریکا  رییس جمهوری 
جمع  در  سخنرانی  یک  جریان  در 
گفته  شیکاگو  در  پولیس  نیروهای 
»ما از نفت نگه داری می کنیم. یادتان 
باشد، من همیشه این را گفته ام: نفت 
را حفظ کن. ما می خواهیم از نفت 
در  دالر  میلیون   ۴5 کنیم.  نگه داری 

ماه. نفت را نگه دار«.

ارشد  مقام  یک  روز:  اطالعات 
وزارت خارجه امریکا، یک روز پس 
از اعالم خبر کشته شدن رهبر گروه 
واشنگتن  گفته  اسالمی،  حکومت 
قصد دارد ائتالف علیه این گروه را 

در شمال شرق سوریه، تقویت کند.
به نقل از رادیو فردا، در همین 
در  دیداری  است  قرار  نیز  راستا 
نوامبر   1۴ در  خارجه  وزرای  سطح 
در واشنگتن انجام شود. دیداری که 
فرانسه انجام آن را پیشنهاد و ایاالت 

متحده از آن حمایت کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک 
امریکا،  خارجه  وزارت  ارشد  مقام 
برای  ترمپ  دونالد  دستور  می گوید 
از  متحده  ایاالت  نیروهای  خروج 
توقف  به معنی  سوریه،  شمال شرق 

نبردها علیه گروه داعش نبود.
ماه  مهر  اواسط  ترمپ  آقای 
دستور داد نیروهای امریکایی حاضر 
نبردها  در  هم  که  سوریه  شمال  در 
نقش  اسالمی«  »حکومت  علیه 
حمله  جلوی  عمال  هم  و  داشتند 
گسترده ترکیه به کردها را می گرفتند 

از سوریه خارج شوند.
واکنش های  با  تصمیم  این 
شد.  روبه رو  امریکا  در  گسترده ای 
سوریه  شمال  به  آن  از  پس  ترکیه 
حاضر  حال  در  ولی  کرد،  حمله 

آتش بس برقرار شده است.
سه هفته پس از دستور خروج، 
جریان  در  امریکایی  نیروهای 
سوریه  شمال غرب  در  عملیاتی 
داعش  گروه  رهبر  بغدادی،  ابوبکر 

را کشتند.
حال مقام وزارت خارجه امریکا 
نام  او  از  به طور رسمی  آن که  بدون 
برده شود به خبرنگاران گفته »مسئله 
پایان ماموریت علیه داعش هرگز از 
سوی او )دونالد ترمپ( مطرح نشده 
است… این یک اقدام گسترده است 

که ادامه خواهد داشت«.
این مقام امریکایی گفته دستور 
این  به  سوریه  از  نیروها  خروج 
ترمپ  آقای  چون  شده  ارائه  خاطر 
برهم« روبه رو  »اوضاعی درهم و  با 
روشن  مسائل  که  »حاال  بود:  شده 
شده، ما کمی روند را مرتب کرده ایم 

روسیه برخوردار است.
آنکارا،  با  توافق  در  روس ها 
بین  حائل  مناطق  در  گشت زنی 
را  ترکیه،  خاک  و  سوریه  کردهای 

آغاز کرده اند.
توسط  بغدادی  کشته شدن 
و  واکنش  با  امریکایی  نیروهای 
روبه رو  جهان  کشورهای  استقبال 
از  بسیاری  حال  این  با  است.  شده 
کشورها تاکید کرده اند که نبرد علیه 

افراطیون پایان نیافته است.

امریکا قصد دارد ائتالف ضد داعش در شمال سوریه را »تقویت کند«
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شـده بـود سانسـور بـرادران و خواهرانش. 
تمـام تالشـش ایـن بـود کـه بفهمـد آن هـا 
چـه می خواننـد، چـه می نویسـند، بـا چـه 
کسـانی رفیق انـد، چـه قصـه می کننـد و از 
چـه شـکایت دارنـد. مخصوصا کـه پدرش 
بـه او سـفارش کـرده بـود که خانـه را به او 
سـپرده اسـت و از او خواهـش کـرده بـود 
کـه مواظـب خانـه باشـد. تنهـا کسـی کـه 
گاه گاهـی بـا ابلیـس زمـان درگیـر می شـد، 
احمـد فرزنـد چهـارم خانـواده بـود. احمد 
بـود  خواسـته  چندبـار  بزرگـش  بـرادر  از 
کـه تک تـازی نکنـد، خـود را رییـس بدقار 
دوم جـور نکنـد، امـا بـرادر بزرگـش بـه او 
گفتـه بـود که یـا باید خفه شـود یـا مجبور 

می شـود کـه خـودش او را خفـه کنـد. 
روزهـا بـه همیـن منـوال گذشـت تـا 
این کـه روز معلـم از راه رسـید. احمـد بـه 
کوتـاه  مقالـه ی  یـک  معلـم  روز  مناسـبت 
بـود  گذاشـته  را  عنوانـش  و  بـود  نوشـته 
»جـدال بـا ابلیـس زمـان.« در ادامـه خطاب 
بـه شـنوندگان گفته بـود: »آن گاه کـه ابلیس 
بـه  گیـرد،  به دسـت  را  امـور  زمـام  زمـان 
چیـزی کم تـر از بندگـی قناعـت نخواهـد 
داشـت. از مـا خواهـد خواسـت کـه حرف 
خودمـان را نزنیـم، نظر خودمـان را ندهیم، 
راه خودمـان را نرویـم. ذات او شـر اسـت. 
او تـا هـر وقتـی بر مسـند قدرت تکیـه زده 
باشـد، در کمیـن ما خواهد بـود. از خدایش 
اسـت مـا حـرف خودمـان را بزنیـم و راه 
خودمـان را برویـم تـا بهانـه بـه دسـت او 
بیفتـد و مـا را حذف کند. مـن این ابلیس ها 
را بـه چشـم سـر دیـده ام، در یـک خانـه و 
سـر یـک دسـترخوان بـا آن هـا نشسـته و 
زندگـی کـرده ام. آن هـا عاشـق سانسـورند. 
برای شـان مهـم نیسـت مـن در هژده سـال 
عمـرم بـه چـه ارزش هایی دسـت یافتـه ام. 
دوسـت دارنـد حرف شـان خریدار داشـته 
مـن  امـا  شـود.  تحسـین  کارشـان  باشـد، 
احمـدم و معتقـد به ارزش های انسـانی. من 
بـه جـدال ابلیـس زمـان خواهم رفـت. اگر 
امـروز اجـازه دهم ذهـن و زبان مـرا کنترل 
کنـد، فردا هیچ چیـزی از آن خـود نخواهم 
داشـت. مـن طی هـژده سـال به ایـن نتیجه 
رسـیده ام کـه ابلیـس زمـان نباید بـرای من 
خـط و نشـان بکشـد. مـن خـود راهـم را 

رفت.« خواهـم 

در قریـه ی مـا مردی بود به اسـم رییس 
بدقار. او 11 فرزند داشـت. خودش در خانه 
نبـود، امـا برادرش فتـاح سرپرسـتی خانه ی 
او و یـازده  فرزنـدش را بـه عهـده داشـت. 
به خصـوص  رییـس  فرزنـدان  از  تعـدادی 
پسـر کالنـش از دسـت کاکای شـان فتـاح 
به عـذاب بودنـد. پسـر کالن نمی توانسـت 
هرکاری را که دوسـت داشـت انجام بدهد، 
شـاید به خاطـر شـرم زمانه بـود، شـاید هم 

به خاطـر تـرس از کاکایـش. 
پیـش  فتـاح  مـراد  وفـق  بـر  روزگار 

فتـاح  از سـایه ی  تـازه  کالن خانـواده کـه 
رهـا شـده بـود، رو بـه طـرف بـرادران و 
خواهرانـش کـرد و گفـت: »تـا بـه حـال 
یکی تـان از قورمه کچالو شـکایت داشـتید، 
دیگری تـان  نمی خوردیـد،  کـدو  یکی تـان 
را  دلخـواه خـود  لبـاس  و  کفـش  کـه  تـا 
نمی خریدیـد، ایالی مـا نمی دادیـد. از حاال 
بـه بعـد کسـی حـق نـدارد در مـورد غـذا 
ابـراز نظـر کند، کسـی حـق نـدارد از لباس 
و کفش شـکایت کند، کسـی حق نـدارد از 
گرمـی یـا سـردی هـوا اوف بکشـد. نـه در 
خانـه نـه در بیـرون. اگـر خبر شـوم کـه از 
دسـتور سـرپیچی کرده اید، باز بـا خمچه ی 

تـر بـادام بـه حسـاب تان می رسـم.«
ایـن را گفـت و چنـد بـار بـه طـرف 
بـرادران و خواهرانـش بـا پیشـانی تـرش و 
چشـمان گاوشـده نگاه کرد و بیـرون رفت. 
خواهـر کالنـش هـم رفـت در مهمان خانـه 
کـه پیـش آیینـه ی کالن سـر تـا پایـش را 
برانـداز کنـد. بقیـه خواهـران و بـرادران به 
دو دسـته تقسـیم شـدند. آن هایی کـه هنـوز 
چیـزی نمی فهمیدنـد، باز هـم نمی فهمیدند 
آن هایی کـه کم وبیـش  کننـد.  کار  کـه چـه 
سـرخالص بودنـد، همان جا بـرادر کالنش 

را »ابلیـس زمـان« نـام گذاشـتند. 
ابلیـس زمـان  از آن روز بـه بعـد کار 
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می کنیـد. هرکـدام تـان کـه سـرپیچی کنید، 
اگر سـر دسـترخوان شیشـته نـان خوردید، 

مه بچـه آدم نباشـم.«
دختـر کالن رییـس بدقـار کـه قبـال از 
پـدرش شـنیده بـود در خانـه متوجـه رفتار 
فتاح باشـد و کـدام جای اگر بـرادر کالنش 
خـود را بـا فتـاح بنـد می کنـد، طـرف فتاح 
را بگیـرد؛ رو بـه طـرف بـرادر بزرگش )که 
تـازه اربـاب خانه شـده بـود( کـرد و گفت: 
و خـودت همدسـت  مـه  نـزن.  رای  »الال 
هسـتیم. امـر از تـو، اطاعـت از مـا.« پسـر 

نامـه  بـرادرش  رییـس  بـه  فتـاح  نرفـت. 
نوشـت و در نامـه از روزگار شـکایت کـرد 
و گفـت که مجبور اسـت راه سـفر در پیش 
گیـرد. چنیـن شـد کـه فتـاح به سـفر رفت 
و مدیریـت خانـه ی رییـس افتـاد به دسـت 
فرزنـد کالنش. پسـر کالن رییـس یک هفته 
صبـر کـرد و بعـد از یـک هفتـه بـرادران و 
خواهرانـش را جمـع کـرد و گفـت: »خـو 
خـو! مـه همـراه شـما خنزیرهـا کار دارم. 
از ایـن بـه بعـد گـپ، گـپ مه اسـت. سـم 
صحیـح گـوش می کنیـد، آدم واری اطاعت 

این را گفت و چند بار به 
طرف برادران و خواهرانش 
با پیشانی ترش و چشمان 
گاوشده نگاه کرد و بیرون 
رفت. خواهر کالنش هم 
رفت در مهمان خانه که پیش 
آیینه ی کالن سر تا پایش را 
برانداز کند. بقیه خواهران و 
برادران به دو دسته تقسیم 
شدند. آن هایی که هنوز 
چیزی نمی فهمیدند، باز هم 
نمی فهمیدند که چه کار 
کنند. آن هایی که کم وبیش 
سرخالص بودند، همان جا 
برادر کالنش را »ابلیس زمان« 
نام گذاشتند. 


