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نهادهای حامی حقوق زنان:

قانون منع خشونت علیه زنان پیش 
کار مجلس تصویب شود از پایان 

مجسمه تخریب شده بودا
به پا ایستاد
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سفیر امریکا: 

امریکا به حمایت از افغانستان
متعهد است

وزیر معادن:

در مورد قرارداد مس عینک 
تجدید نظر می کنیم
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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 Bid-
ders for catering service of GIZ TVET workshops in Kabul to submit 
their expression of interest letter to participate in the bidding process 
for” providing catering service (morning tea, lunch, afternoon tea in 
Kabul).
To claim the tender documents for the bidding process please send 
your interest letter to matiullah.sekandery@giz.de latest by 15 June 
2015, at 4:00 O’clock, Kabul local time.
Note: framework agreement will be for one and can be prolonged.

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

بنا دفتر GIZ مقیم کابل از شرکت ها و رستورانت های مجرب، دارای تجریه و توانائی مالی دعوت 
به عمل میاورد تا جهت اشتراک در پروسه داوطلبی برای قرارداد تهیه چای صبح، نان چاشت 
و چای بعد از چاشت در ساحات مختلف والیت کابل با توجه با شرایط قراردادی در این پروسه 

اشتراک نموده ممنون سازید.
درخواست سهم گیری خویش را تا به ساعت ۴ بجه تاریخ 15 جون 2015 به آدرس الکترونیک 

matiullah.sekandery@giz.de فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید. 
نوت: مدت قرداد برای مدت یکسال بوده و قابل تمدید میباشد.

وغ سیاست و در

افغانستان و تاجیکستان با تهدید مشترک روبه رواند

تیر ضیاالحق ترکیه به سنگ خورد

کارزار جعل و دروغ در افغانستان تا جایی گسترده است که نهاد ها و سمت های 
گرفته است. با افسوس باید  باالی دولتی ما نیز در اشغال جاعالن سیاسی قرار 
کذب و ریا روبه رو اند.  کشور همه روزه انسان ها با دنیایی از  که در این  گفت 
از سیاستمداران  آیین نامه و اصول سیاست برخی  به  کتمان حقیقت  تالش 
از نمونه های تحریف حقیقت  ارتقا یافته است. به گونه مثال، یکی  کشور ما 
را در این روز ها می توان در انکار امضای »تفاهم نامه همکاری امنیتی میان 

آی اس آی و امنیت ملی افغانستان« از جانب دولتمردان این سرزمین دید.

صبا گفت در مناطقی که 
امنیت نیست و سرباز و 

انجنیر وزارت معادن رفته 
نمی تواند، به نفع دشمنان 
مردم افغانستان استخراج 

صورت می گیرد و این وزارت 
نمی تواند مسوولیت آن را به 

دوش گیرد.
وزیر معادن می افزاید در کنار 

وه  ناامنی های موجود، گر
داعش نیز تالش دارد تا 

در مناطقی که منابع طبیعی 
وجود دارد، نفوذ کند. صبا 

وه داعش در  می گوید که گر
تالش به دست آوردن مناطق 
مهم اقتصادی است و او این 

مساله را به شورای امنیت 
ملی نیز مطرح کرده است.

کشور  دو  اساسی  برنامه های  از  را  تروریسم  با  مبارزه  نیز  اجرایی  رییس 
کشور  دو  هر  برای  مشترک  تهدید  تروریسم  گفت  عبداهلل  آقای  دانست. 
است و باید به طور مشترک در مقابل آن قرار بگیریم. پس از نشست هیات 
اجرایی  رییس  میان  مشترک  اعالمیه  تاجیکستان ،  و  افغانستان  رهبری 
حکومت وحدت ملی و نخست وزیر تاجیکستان به امضا رسید. هم چنان 
خارجه  وزارت  و  افغانستان  خارجه  وزارت  میان  همکاری  پروتوکل 

کشور به امضا رسید.  تاجیکستان توسط وزرای خارجه دو 

که  بود  دلیل  همین  به  و  گرفت  را  فعالیت ها  این  جلو  حدی  تا  پیشین  حکومت 
هم  کستانی  پا روزنامه نگار  احمد رشید،  یافت.  بهبود  افغانستان  و  چین  روابط 
از  تاسیس متشکل  تازه  تروریستی  که یک سازمان  گفته است  در یک سخنرانی 
کستان تشکیل شده است و این سازمان مستقیمان از ترکیه  کرد در پا جنگجویان 
سربازگیری می کند. نگارنده باری در همین 8صبح نوشت که اردوغان، ضیاوالحق 
کستان هم رویا هایی شبیه  کم نظامی  پیشین پا ترکیه است. جنرال ضیاوالحق حا

اردوغان داشت. او خودش را وارث شاهان مغلی هند تصور می کرد.
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زنگ اول


بسیار  پارلمان  در  معادن  وزیر  دیروز  سخنان 
صبا  داوودشاه  آقای  معادن،  وزیر  بود.  تکان دهنده 
پیشین  در حکومت  که  قراردادهایی  از  بسیاری  گفت 
سود  به  شده،  امضا  معادن  استخراج  حوزه  در 
افغانستان نیست. گپ های وزیر معادن بیانگر آن است 
به صورت  در حکومت گذشته  معادن  قرارداد های  که 
تمام  قراردادکنندگان  و  است  شده  عقد  غیرمعیاری 
نوشته اند  انگلیسی  زبان  به  را  قرارداد ها  این  اسناد 
زبان  به  اندک  آشنایی  به دلیل  داخلی  متخصصان  و 
انگلیسی نتوانستند نواقص این قرارداد ها را شناسایی 
تنظیم  در  هم  مالی  فساد  که  می رسد  به نظر  کنند. 
شرکت ها  از  برخی  و  است  داشته  نقش  قراردادها 
قرارداد ها  در  را  موارد  از  برخی  رشوه  پرداخت  با 
از  است.  تکان دهنده  خیلی  حرف ها  این  گنجانیده اند. 
تنظیم  بر  نوع نظارتی  این معلومات برمی آید که هیچ 
معادن  وزارت  و  است  نداشته  وجود  قرارداد ها  این 
در حکومت پیشین در نقش البی برخی از شرکت های 

خارجی عمل کرده است. 
فساد  از  گزارشی  پیش روزنامه 8صبح هم  دو سال 
آن  در  کرد.  منتشر  معادن  قراردادهای  در  گسترده 
زمان وزیر وقت معادن تا سرحد استیضاح پیشرفت 
و  کرد  را  خودش  کار  پارلمان  بند های  و  ضد  اما 
که  بود  آمده  8صبح  گزارش  در  یافت.  نجات  وزیر 
قرارداد ها یک طرفه و ظالمانه است. اما در آن زمان نه 
رییس جمهور وقت به این گزارش توجه کرد و نه هیچ 
نهاد دیگر آن را جدی گرفت. شاید عده ای تصور کنند 
که سخنان وزیر معادن هم بخشی از جنگ تبلیغاتی و 
رسانه ای سران حکومت پیشین با حکومت وحدت ملی 
است. حتا اگر این فرض را هم بپذیریم، نمی توان انکار 
کرد که فساد در قرارداد ها وجود داشته است. گزارش 
دو سال پیش 8صبح، نشان دهنده ی آن است که فساد 

مالی و اداری در وزارت معادن وجود داشته است. 
است.  خودکفایی  برای  افغانستان  کالن  امید  معادن 
همه انتظار دارند که روزی افغانستان صنایع کوچک 
بسازد  باشد  معادن  از  خامش  مواد  که  را  بزرگ  و 
با  که  داریم  انتظار  ما  کند.  بیرون صادر  به  را  آن  و 
کاهش ذخایر مس افریقا شرکت های صنعتی جهانی به 
کشور ما رجوع می کنند. رییس جمهور غنی بارها گفته 
است که برنامه اش ایجاد صنایع است تا مواد معدنی 
به صورت خام به کشورهای دیگر فروخته نشود. اگر 
تا  افغانستان فرصت می یابد  یابد،  چنین چیزی تحقق 
بودجه اش را خود تامین کند، اما فساد در قرارداد ها 

این انتظار را به یاس مبدل می کند. 
قرارداد های یک جانبه نشان می دهد که مافیای غارت 
معادن تشکیل شده است و می خواهند تمام دارایی این 
این  در  باید  ببرند. حکومت  یغما  به  را  مردم مستمند 
زمینه جدی عمل کند. باید تمام قرارداد های ظالمانه و 
یک جانبه فسخ شود. هم چنان مقام های پیشین وزارت 
معادن و تمام بزرگوارانی که در تنظیم قرارداد نقش 
این  به  باید  مقام ها  این  بگویند.  پاسخ  باید  داشتند، 
به  قرارداد ها  دادند  اجازه  بدهند که چرا  پاسخ  سوال 
زیان کشور و به سود طرف مقابل تنظیم شود. مگر 
مگر  نداشت؟  معادن  وزارت  و  حکومت  کشور  این 
می کنیم؟  زندگی  دولت  بدون  جغرافیای  یک  در  ما 
کرزی  حامد  جناب  حکومت  در  که  مقام هایی  همه 
تنظیم  در  فساد  مورد  در  باید  بودند،  تصمیم گیرنده 

قرارداد های معادن پاسخگو باشند. 
وزارت معادن و هر نهادی که کوتاهی های گذشته را 
کشف کرده است، باید موضوع را جدا تحقیق کند و 
مردم  کند.  معرفی  قضایی  مقام های  به  را  آن  عوامل 
در  دولتی  نهاد های  که  شوند  مطمین  باید  افغانستان 
منافع  با  کسی که  هر  و  نیست  بی تفاوت  آنان  برابر 
کشور بازی کرده است، مورد مواخذه قرار می گیرد. 

فساد در تنظیم قرارداد های معادن
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اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
مواد  بزرگ  قاچاقچیان  از  تن  دو  که  کرده 

مخدر در شهر کابل بازداشت شده اند.
این وزارت با انتشار اعالمیه ای می گوید که از 
نزد این افراد به تاریخ بیست و دوم حمل سال 
جاری بیش از پنجاه و چهار کیلوگرام هیرویین 
خالص بدست آمده بود اما این قاچاقچیان در 

آن زمان موفق به فرار شده بودند.
امنیتی و  نیروهای  وزارت داخله می افزاید که 
از مدت ها تالش موفق شدند که  کشفی پس 
کابل  شهر  هفتم  حوزه  از  را  قاچاقچیان  این 
شده  بازداشت  قاچاچیان  نمایند.  بازداشت 
باشندگان اصلی والیت تخار هستند و طی دو 
مخفی  کابل  شهر  هفتم  ناحیه  در  گذشته  ماه 

شده بودند.
هم چنین وزارت امور داخله از کشف و ضبط 
عراده  یک  از  تریاک  کیلوگرام  نیم  و  هشت 
به گفته ی  نیز خبر داده است.  موتر مسافربری 
این وزارت، یک قاچاقبر موادمخدر، این مواد 
را از ولسوالی درایم والیت بدخشان بارگیری 
کرده بود و قصد داشت آن را در شهر کابل به 

فروش برساند.

جنوب  در  لوگر  والیت  در  محلی  مقام های 
کارمند   ۹ که  کرده اند  تایید  کشور  شرق 
روز  که  هلوتراست  پاکی  ماین  موسسه 
شده  ربوده  ناشناس  افراد  توسط  یکشنبه 

بودند، شام همان روز رها شده اند.
دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر به 
بی بی سی گفته که این افراد توسط ربایندگان 
نیست  دولت  کنترول  تحت  که  مناطقی  به 
بزرگان  وساطت  با  ولی  بودند،  شده  منتقل 

محلی دوباره رها شدند.
خوب  را  ماین پاک   ۹ جسمی  وضعیت  او 
هیچ  افراد  این  به  که  گفت  و  کرد  توصیف 

گونه آسیب نرسیده  است.
آقای درویش تاکید کرد که برای تبادله آنها 

معامله ای انجام نشده است.
بر  که  گفت  لوگر  والیت  والی  سخنگوی 
افراد  این  پولیس،  اولیه  اطالعات  اساس 
آدم ربایان مسلح بوده اند و نفوذ بزرگان قومی 
به  نتوانند  آنان  باعث شده که  منطقه  این  در 

خواسته های خود برسند.
به  اسحق زی،  عبدالحکیم  یکشنبه  روز 
افراد حوالی ساعت  این  که  بی بی سی گفت 
ربوده  ناشناس  افراد  توسط  ظهر  از  بعد  دو 

شدند.
از  ماین پاک ها  این  پولیس،  فرمانده  گفته  به 
منطقه داودخیل در مرکز این والیت به سوی 
دشت باری توسط ربایندگان انتقال داده شده 

بودند.
طرف  دو  توسط  قبل  سال  تاچند  ماین پاکان 
درگیر مورد احترام بودند ولی در یک سال 
گذشته این افراد چندین بار توسط افراد مسلح 

ربوده شده اند.
در آخرین مورد ۱۹ مامور ماین پاکی در ثور 
امسال در شهر گردیز، مرکز والیت پکتیا در 
ولی  شدند،  ربوده  لوگر  والیت  همسایگی 

چند روز بعد این افراد آزاد شدند.

دو چاقاقچی بزرگ مواد 
مخدر در کابل بازداشت شدند

ماین پاکان ربوده شده
 آزاد شدند

تقدیر از افسری که بیش از شش هزار ماین را خنثا کرده است

بیش از پنجاه طالب در عملیات های نظامی کشته شدند

نمایندگان بامیان خیمه تحصن برپا کردند

8صبح، کابل: عبدالفغور افغان یار، 
در  که  ملی  پولیس  افسران  از  یکی 
هزار  شش  از  بیش  اخیر  سال  چند 
معین  توسط  کرده،  خنثا  را  ماین 
ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله 

نتیجه  در  8صبح،کابل: 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   ۵۴ گذشته،  روز  شبانه  یک 
به  دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

قتل رسیده اند.
این عملیات ها که به گفته ی وزارت 
و  سرکوب  منظور  به  داخله  امور 
مربوطات  در  مردم  دشمنان  نابودی 
ارزگان،  زابل،  قندهار،  والیت های 
پکتیکا،  خوست،  غزنی،  کاپیسا، 
پکتیا و بادغیس راه اندازی شده بود، 
در آن ۲۰ تن از شورشیان زخمی و 

دو تن دیگر بازداشت شدند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
عملیات ها  این  در  که  می  افزاید 
مقداری جنگ افزار سبک و سنگین 
کشور  امنیتی  نیروهای  بدست  نیز 
افتاده است. این وزارت اعالم کرده 
که در حال حاضر نیز در شماری از 
والیات کشور عملیات پاک سازی به 

مردم  وکالی  بامیان:  8صبح، 
نمایندگان،  مجلس  دروازه  بامیان 
مقام  دفتر  ورودی  در  مقابل  در 
والیت در اعتراض به تقرری طاهر 
بامیان  والیت  والی  حیث  به  زهیر 

خیمه تحصن به پاکردند.
ایلخانی،  صفورا  اکبری،  محمد 
وعبدالرحمان  بهشتی  فکوری 
در  دوشنبه  روز  از صبح  شهیدانی، 
بامیان  والیت  دفتر  مقابل  سرک  
سرمی برند،  به  تحصن  خمیه  در 
خواست شان  که  می گویند  آنان 
زهیر   تقرری  لغو  ازرییس جمهور 

است.
این  از  یکی  بهشتی،  فکوری 
که  »تازمانی  گفت:  نمایندگان 
فرمان رییس جمهور مبنی بر تقرری 

قرار گرفته و یک رتبه  تقدیر  مورد 
ترفیع کرده است.

اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
سالنگی  ایوب  محمد  که  می گوید 
معین ارشد امور امنیتی این وزارت، 

نابودی شورشیان  منظور سرکوب و 
مسلح مخالف دولت جریان دارد.

در همین حال، دفتر مطبوعاتی امنیت 
ملی اعالم کرده که منسوبان ریاست 
مربوطات  در  ملی  امنیت  عمومی 
نادعلی،  ناوه،  ولسوالی های 
نهرسراج، گرشک و ساحه خشکابه 
شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند، 

مقداری مهمات را کشف کرده اند.
این اداره در اعالمیه ای می نویسد که 
مهمات شامل سی و چهار حلقه ماین 

طاهر زهیر به عنوان والی لغو نشده، 
دست از تحصن برنمی داریم.« 

از  دیگر  یکی  ایلخانی،  صفورا 
که  می گوید  مردم  نمایندگان 
مردم بامیان نمی خواهند طاهر زهیر 
تحصن  خیمه  پایی  بر  و  والی شود 
مردم  خواست های  از  حمایت  در 

بامیان است. 
تجمع  یک  در  حال،  همین  در 
دیگر در هوتل گرزندوی، شماری 
محلی  نمایندگان  و  موسفیدان  از 
و  غندک  کهمرد،  سیغان،  مردم 
خیمه  پایی  بر  والیت  این  جلمیش 
والیت  این  نمایندگان  تحصن 
آنان  شخصی  خواست های  را 
حکم  از  را  خود  حمایت  خوانده 
رییس جمهور مبنی بر تقرری طاهر 

شجاعانه  عملکرد  از  تقدیر  هنگام 
آقای  که  گفته  افغان یار،  عبدالفغور 
شجاعی  افسران  از  یکی  افغان یار 
هلمند  نا آرام  والیت  در  که  است 
خطرناک ترین  از  یکی  در  سال ها 
پر  شغل  این  و  داشته  اشتغال  مناطق 
و  عالی  روحیه  و  انگیزه  با  را  خطر 

وصف ناپذیر به پیش برده است.
داخله  امور  وزارت  امنیتی  معین 
هم اکنون  افغان یار  آقای  که  افزوده 
راستای  در  تا  است  آماده  نیز 
خدمت گذاری به مردم به خنثاسازی 
انسان های  جان  و  داده  ادامه  ماین 

بیشتری را از مرگ نجات دهد.

هفت  و  بشکه ای، سی  خود ساخت 
بمب  قبضه  ماین، چهل  کانچه  عدد 
ریموت  تخت  عدد  هفت  دستی،  
کنترول، پنج فیر مرمی راکت انداز و 
صدها فیر مرمی پیکا و کالشینکوف 
به  طالبان  گروه  توسط  می شود، 
تروریستی  فعالیت های  انجام  منظور 

مخفی شده بود.

زهیر اعالن کردند.
محمد عالم فاضل، رییس دارالعلوم 
اساسی  قانون  »مطابق  گفت:  بامیان 
صالحیت  از  والی  تعیین  کشور 
حکم  از  ما  و  است  رییس جمهور 
رییس جمهور مبنی بر تقرری طاهر 
والیت  این  والی  عنوان  به  زهیر 

حمایت می کنیم.«
محمد امین، عیان یکی از فرماندهان 
جهادی بامیان عالوه کرد که بامیان 
در شرایط بدی قرار دارد و آنان در 

انتظار آمدن والی جدید هستند. 
صادق  که  است  حالی  در  این 
علی یار، رییس کمیته صلح والیت 
والیت  پست  برسر  تنش ها  بامیان 
رفتن  سوال  زیر  سبب  را  بامیان 
ظرفیت اجتماعی این والیت خواند.
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نهادهای حامی حقوق زنان:

قانون منع خشونت علیه زنان
پیش از پایان کار مجلس تصویب شود
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وزیر معادن:

در مورد قرارداد مس عینک
تجدید نظر می کنیم

که  قراردادهایی  از  بسیاری  پترولیم می گوید  و  معادن  وزیر 
به نفع  به امضا رسیده،  از سوی وزارت معادن  گذشته  در 
در  تا  می کند  تالش  وزارت  این  و  نیست  افغانستان  مردم 

کند. مورد شماری از این قراردادها تجدید نظر 
توضیح  برای  که  کشور  معادن  وزیر  صبا،  شاه  داوود 
وضعیت معادن افغانستان به نشست روز دوشنبه مجلس 
نبود  به دلیل  که  داشت  بیان  بود،  یافته  حضور  نمایندگان 
امنیت، »چوروچپاول« در معادن افغانستان ادامه داشته و 
این وزارت با تدوین قوانین و مقرره ها تالش می کند چپاول 

کاهش یابد. کشور را  از معادن 
انجنیر  و  و سرباز  امنیت نیست  که  مناطقی  گفت در  صبا 
مردم  دشمنان  نفع  به  نمی تواند،  رفته  معادن  وزارت 
افغانستان استخراج صورت می گیرد و این وزارت نمی تواند 

گیرد. مسوولیت آن را به دوش 
گروه  موجود،  ناامنی های  کنار  در  می افزاید  معادن  وزیر 
که منابع طبیعی وجود  داعش نیز تالش دارد تا در مناطقی 
تالش  در  داعش  گروه  که  می گوید  صبا  کند.  نفوذ  دارد، 
به دست آوردن مناطق مهم اقتصادی است و او این مساله 
به گفته ی  است.  کرده  مطرح  نیز  ملی  امنیت  شورای  به  را 
انجام  کنون  تا حاجیگک  معدن  استخراج  قرارداد  وی، 
که توانسته بودند  کانادایی  کمپنی هندی و  نشده و تنها دو 

وزارت  این  متخصصان  و  نیست  فارسی  زبان  به  قرارداد 
هم چنین  معادن  وزیر  نداشته اند.  آن  به  بهتری  دسترسی 
که وزارت معادن به آن روبه رو است،  گفت مشکل دیگری 
کمپنی ها  رویالتی یا همان حق امتیاز است. به گفته ی وی، 
و  می کنند  پیشنهاد  گر«  »ا قید  با  را  بزرگ  بسیار  وعده های 
که قرارداد را به دست آورند، نتایج بررسی های شان را  زمانی 

نمایندگان،  مجلس  کاری  دوره  پایان  شدن  نزدیک  با 
این  اعضای  از  زنان  حقوق  حامی  نهادهای  از  شماری 
کاری شان  مجلس خواسته اند تا پیش از پایان یافتن دوره 
کامل به تصویب  قانون منع خشونت علیه زنان را به صورت 

برسانند.
دوره  که  معتقدند  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  برخی 
اما شمار  پایان می یابد،  کاری مجلس در اول ماه سرطان 
برگزاری  تا  که  می گویند  مجلس  این  اعضای  از  دیگری 
انتخابات پارلمانی و اعالم نتیجه آرا، این مجلس می تواند 

کارش ادامه دهد. به 
کانون هماهنگی  کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان، 
از  فراخوانی  تهیه  با  افغانستان،  زنان  خبرگزاری  و  زنان 
پایان  از  پیش  تا  خواسته اند  نمایندگان  مجلس  اعضای 
به  را  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  کاری شان  دوره 
مشارکت  کمیته  مسووالن  به گفته ی  برسانند.  تصویب 
کانون هماهنگی زنان و خبرگزاری  سیاسی زنان افغانستان، 
نهاد  پنجاه  از  بیش  توسط  فراخوان  این  افغانستان،  زنان 
حقوق  فعاالن  از  تن  سه صد  و  هزار  و  زنان  حقوق  حامی 
از مجلس  آن  و در  امضا شده  کشورهای مختلف  بشر در 
نمایندگان خواسته شده تا قانون منع خشونت علیه زنان را 

به تصویب برساند.

حاجیگک  معادن  استخراج  برنده  داوطلبی  نتیجه ی  در 
شوند، از سوی وزارت معادن شناسایی شده بود.

گذشته از سوی  که در  کثر قراردادهایی  گفت ا وزیر معادن 
گرفته، به زبان انگلیسی  کمپنی ها صورت  وزارت معادن با 

که دقت الزم نیز در آن ها صورت نگرفته است. تهیه شده 
که  شده  شروع  همین جا  از  دشواری ها  که  می گوید  صبا 

که نشان دهنده ی عملی  به دولت افغانستان ارایه می کنند 
نشدن تعهدات شان است.

که توانایی  کمپنی هایی  گفت از همین رو بیشتر  وزیر معادن 
قراردادهای  نتوانسته  داشته اند،  را  کشور  معادن  استخراج 

استخراج معادن را به دست بیاورند.
ثبات  عدم  امنیت،  نبود  به دلیل  که  گفت  هم چنین  صبا 
توانایی  که  کمپنی های  از  بسیاری  حقوقی  و  سیاسی 
کشور را دارند، آماده ی سرمایه گذاری در  استخراج معادن 

کشور نیستند. بخش معادن 
کشور به گونه  کید می کند هرگاه اداره ی معادن  وزیر معادن تا
به جای  افغانستان  معادن  شود،  برده  پیش  به  آن  کنونی 

منفعت، آوردن مصیبت خواهند آورد.
بزرگی  و  قرارداد خرد  از 339  که  بیان داشت  معادن  وزیر 
کمپنی هایی داخلی و خارجی  که از سوی وزارت معادن با 
انجام شده، این وزارت حتا توانایی نظارت از 100 قرار داد 

را هم ندارد.
وزارت،  قراردادهای  از  شماری  در  معادن،  وزیر  به گفته ی 
گرفته نشده و ارقام نادرست در اختیار  منفعت مردم در نظر 

گذاشته شده است. مردم افغانستان 
از  زیاد  عواید  مورد  در  گفته هایی  آن که  با  گفت  صبا 
که  کشور بیان شده اما واقعیت این است  استخراج معادن 
طی سال روان مالی تنها 14 میلیون دالر از بخش استخراج 

کشور به دست آمده است. معادن 
به گفته ی وزیر معادن، در هردو قرارداد استخراج معدن مس 
آهن حاجیگک ضمانت های  استخراج  قرارداد  و  عینک 
که می بایست در بانک های افغانستان  پولی بر بنیاد قرارداد 

باشد، وجود ندارد و در بانک های بیرونی قرار دارد.
وزیر معادن می گوید این وزارت تالش دارد تا روی قرارداد 
اجرای  عدم  به دلیل  چینایی  کمپنی  با  عینگ  مس 
به دلیل  اما  گیرد  نظر صورت  کمپنی تجدید  این  تعهدات 

کند. مشکل قانونی نمی تواند این قرارداد را لغو 
از  هیچ یک  این  از  پس  کشور،  معادن  وزیر  به گفته ی 
و  ماند  پنهان نخواهد  پترولیم  و  قراردادهای وزارت معادن 
گاهی مردم از چگونگی  که برای آ این وزارت متعهد است 
در  را  قراردادها  متن  افغانستان،  مردم  منفعت  و  قراردادها 

اختیار شهروندان قرار خواهد داد.

زنان در سال 1388 خورشیدی  قانون منع خشونت علیه 
طی یک فرمان تقنینی توسط رییس جمهور اجرایی شد. 
والیت  سی  به  نزدیک  در  قانون،  این  شدن  اجرایی  با 
شده  ایجاد  زنان  علیه  خشونت  منع  اختصاصی  کم  محا
است. این قانون در سال 1391 برای تصویب به مجلس 
اعضای  نظر  اختالف  به دلیل  اما  شد  فرستاده  نمایندگان 
مجلس در مورد برخی از ماده های آن، از تصویب بازماند. 
تعیین سن ازدواج، اجازه والدین در مورد ازدواج فرزندان، 
تعدد زوجات، خانه های امن، تجاوز جنسی و لت و کوب 
نمایندگان  مجلس  اعضای  میان  اختالفی  موارد  جمله  از 

در قانون منع خشونت علیه زنان است. شماری از اعضای 
مجلس نمایندگان برخی از ماده های این قانون را خالف 

کرده اند. شریعت اسالمی توصیف 
زنان  سیاسی  مشارکت  کمیته  رییس  عالمه  کتر  دا
کنفرانس  یک  در  جوزا،   18 دوشنبه،  روز  افغانستان، 
زنان  منع خشونت علیه  قانون  گفت در صورتی که  خبری 
و  چالش ها  با  آینده  در  زنان  نرسد،  تصویب  به  زودی  به 
شد.  خواهند  مواجه  فرخنده  از  شدیدتر  خشونت های 
کاری پارلمان پایان  کتر عالمه افزود: »چند روز بعد دوره  دا
می یابد. در آجندای پارلمان تصویب قانون منع خشونت 

روز  آورده شود در چند  فشار  گر  ا و  قرار داشت  زنان  علیه 
تصویب  قانون  این  پارلمان،  کاری  دوره  مانده  باقی 
از خود نام  پارلمان فعلی  با تصویب این قانون،  می شود. 
انجام  افغانستان  زنان  برای  کاری  و  بگذارد  به جا  نیک 

گذشته شود.« کم تر از  بدهد تا آسیب پذیری زنان 
کمیته مشارکت  در همین  حال، خدیجه شیرباز از اعضای 
سیاسی زنان افغانستان، می گوید فراخوانی  که توسط بیش 
از  تن  هزار و سه صد  و  زنان  حقوق  حامی  نهاد  پنجاه  از 
فعاالن مدنی و حقوق بشری به امضا رسیده است، در آن از 
کاری خود قانون منع  پارلمان خواسته شده تا در این دوره 
کامل به تصویب برساند.  خشونت علیه زنان را به صورت 
از  را  زنان  علیه  منع خشونت  قانون  خانم شیرباز تصویب 
مردم  »نمایندگان  افزود:  و  خواند  زنان  مهم  ضرورت های 
که  آنانی  برابر  در  نباید  قانون  این  تصویب  به  ارتباط  در 
زنان  علیه  خشونت  برای  تا  می ورزند  تالش  مذبوحانه 
توجیهاتی  آن  برای  یا  و  بدوزند  دروغین  تقدس  عبای 
که نوع  کنند. نمایندگان مردم باید بدانند  بتراشند، تمکین 
برخورد شان با این قانون از چشم زنان افغانستان و مردان 
عدالتخواه پنهان مانده نمی تواند. نوعیت برخورد به این 
قانون یکی از معیارهای مهم در تصمیم گیری ایشان برای 
مجلس  در  عضویت  نامزد  یک  به  رای  ندادن  یا  دادن 

نمایندگان در انتخابات آینده خواهد بود.«
افغانستان  زنان  سیاسی  مشارکت  کمیته  این حال،  با 
تصویب  برای  می توانند  زن  حقوق  مدافعان  که  می گوید 
مجلس  اعضای  زنان،  علیه  خشونت  منع  قانون  کامل 
قناعت  قانون  این  جنجالی  موارد  باره  در  را  نمایندگان 
منع  قانون  گفت  کمیته  این  رییس  عالمه  کتر  دا بدهند. 
خشونت علیه زنان توشیح شده است و تصویب آن زمان 

زیادی را در بر نمی گیرد.
پیش از این نیز بارها نهادهای داخلی و بین المللی حامی 
منع  قانون  تا  بود  خواسته  افغانستان  دولت  از  بشر  حقوق 
کنون به این  خشونت علیه زنان را به تصویب برساند. اما تا
درخواست ها پاسخ مثبت داده نشده و این قانون از چند 

سال به این سو در پارلمان به سر می برد.

 فرزاد

 ظفرشاه رویی
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سفیر امریکا گفت: »مردم امریکا افتخار دارند که در کنار مردم افغانستان 
ایستاده اند تا افغان ها کشورشان را بسازند.« این مقام امریکایی تاکید 

کرد که امریکا خواهان افغانستانی آباد، با اقتصاد شگوفا و صلح آمیز است. 
ی دارند تا از آن برای بهبود  او گفت که رهبران افغانستان فرصت بی نظیر

وضعیت سیاسی و اقتصادی استفاده کنند. 
  

تیر ضیاالحق ترکیه 
به سنگ خورد
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مناطق مسلمان نشین چین است. 
گرفت و به  حکومت پیشین تا حدی جلو این فعالیت ها را 
یافت.  بهبود  افغانستان  و  چین  روابط  که  بود  دلیل  همین 
سخنرانی  یک  در  هم  کستانی  پا روزنامه نگار  احمد رشید، 
که یک سازمان تروریستی تازه تاسیس متشکل  گفته است 
این  و  است  شده  تشکیل  کستان  پا در  کرد  جنگجویان  از 
نگارنده  می کند.  سربازگیری  ترکیه  از  مستقیمان  سازمان 
که اردوغان، ضیاوالحق ترکیه  باری در همین 8صبح نوشت 
کستان هم  کم نظامی  پیشین پا است. جنرال ضیاوالحق حا
رویا هایی شبیه اردوغان داشت. او خودش را وارث شاهان 
قلمرو  باید  که  بود  نظر  این  به  او  می کرد.  تصور  هند  مغلی 
کمیتش از سمت شمال و غرب تا آسیای میانه و از جنوب  حا
که  گسترش یابد. به همین دلیل بود  و شرق تا دهلی و ممبای 
کستان و نیروهای افراط گرای  در زمان ضیاالحق بین ارتش پا
کشور، همسویی استراتژیک به میان آمد و این  مذهبی این 

اتحاد تا حال هم ادامه دارد. 
و  کستان  پا افغانستان،  در  کنونی  ناامنی های  و  جنگ 
دیکتاتور  ضیاالحق  سیاست های  معلول  حدی  تا  منطقه، 
تا حال  کستان  پا ارتش  کستان است. حلقاتی در  پا پیشین 
روز  دو  انتخابات  در  گر  ا می کنند.  دنبال  را  سیاست  همین 
کثریت آرا را به دست می آورد،  پیش، حزب آقای اردوغان ا
قصد  اردوغان  می شد.  کامل  او  شدن  ضیاالحق  رویای 
کثریت در پارلمان، قانون اساسی  داشت با به دست آوردن ا
کشور  آن  پارلمانی  نظام  تا  کند  تعدیل  را  ترکیه  جمهوری 
رییس جمهور  اختیارات  و  شود  تعویض  ریاستی  نظام  به 
اردوغان  به  رییس جمهور،  اختیارات  افزایش  یابد.  افزایش 
فرصت می داد تا بدون هیچ نوع دردسری سیاست خارجی 
که ابزار آن خشونت و خون است، دنبال  بلندپروازانه اش را 

کند. اما حاال تیر او به سنگ خورد. 
را  ترکیه  جمهوری  اساسی  قانون  نمی تواند  دیگر  اردوغان 
احزاب  با  ایتالف  در  است  مجبور  او  حزب  کند.  تعدیل 
دیگر، یک حکومت مشترک بسازد. احتمال این وجود دارد 
کند.  که حکومت ایتالفی سیاست خارجی ترکیه را اصالح 
حامیان وطنی اردوغان باید در مورد این موضوعات تحقیق 
کنند. شیفتگی و سرسپردگی به هیچ رهبر داخلی و خارجی، 
منافع  مبنای  بر  حزبی  و  کشوری  هر  ندارد.  منطقی  توجیه 
خود شان سیاست خارجی خود را تنظیم می کنند. شیفتگی 
موجه  اصال  آن،  و  این  و  اربکان  و  اردوغان  و  خمینی  به 
کنیم.  نیست. ما باید منافع خودی و وطنی خود را تعریف 
کشوری به نام وارث فالن امپراتوری،  که  به سود ما نیست 
به خودش حق قیمومیت بر وطن داران ما قایل باشد. ایجاد 
کشورهای همسایه ما به سود ما نیست.  درگیری و ناامنی در 

این موارد را همه باید در نظر بگیرند. 

کنند.  اقتصادی استفاده 
در  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  روابط 
همکاری های  موافقت نامه  براساس  حاضر  حال 
که توافق نامه امنیتی نیز ضمیمه آن است  استراتژیک 
کشور در  تعریف می شود. براساس این موافقت نامه دو 
عرصه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی باهم همکاری 
حکومت  مقام های  اظهارات  براساس  کرد.  خواهند 
این  امضای  با  امریکا  متحده  ایاالت  افغانستان، 

نیروهای  برای  را  مالی  کمک  بیشترین  موافقت نامه 
امنیتی می کند. 

در  پیش  چندی  ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف 
دالر  میلیون   12 روزانه  که  گفت  سنا  مجلس  جلسه 
را  آن  که بخش عمده  امنیتی می شود  نیروهای  خرج 
کید  تا امریکا  سفیر  می پردازد.  امریکا  متحده  ایاالت 
ادامه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  که  کرد 

خواهد یافت. 
کابینه  وزیران  صد روزه  برنامه های  از  امریکا  سفیر 
که امریکا از این برنامه به منظور  گفت  کرد و  استقبال 
استقبال  افغانستان  مردم  برای  بهتر  خدمات رسانی 
گفت: »ما در عرصه توسعه  می کند. آقای مک کینلی 
برای  ما  برنامه های  می شویم.  جدیدی  صفحه  وارد 
اقتصادی  بر خودکفایی  افغانستان  از دولت  حمایت 

استوار است.«
همکاری های  براساس  که  افزود  کینلی  مک  آقای 
جدید ایاالت متحده امریکا با افغانستان، برنامه های 
خواهد  قرار  حمایت  مورد  نخست وزیران  روز  صد 
گرفت و هدف این حمایت ها عرضه خدمات بهتر و 

قابل دیدتر برای مردم افغانستان است. 
افغانستان،  از  حمایت  برای  امریکا  دیگر  برنامه 
است.  اداری  فساد  با  مبارزه  عرصه  در  همکاری 
با  که  کرد  اعالم  کارش  آغاز  از  غنی  رییس جمهور 
کنون  تا که  است  حالی  در  این  می کند.  مبارزه  فساد 
شهرسازی  و  دفاع  وزارت های  در  فساد  پرونده های 

بررسی شده است. 

عدالت  حزب  پیروزی  از  افغانستان  شهروندان  از  برخی 
لباس  در  ترکیه  اخیر  پارلمانی  انتخابات  در  توسعه  و 
نمی گنجند. موضع گیری های برخی از هموطنان در فیسبوک 
مراد  ترکیه  رییس جمهور  می کند  تصور  آدم  که  است  چنان 
است و این دسته از هموطنان ما مرید. این دسته از هموطنان 
ما به معلومات دست اول در مورد سیاست خارجی و داخلی 
معلومات  خالی  در  و  ندارند  دسترسی  ترکیه  رییس جمهور 
که سخت  شیفته او شده اند. برای این دسته از هموطنان مان 
شیفته اردوغان اند الزم است تا معلومات دست اول برسد، 

کنند.  تان آنان تامل 
بلندپروازانه  بسیار  خارجی  و  داخلی  سیاست  اردوغان 
دارد. او رویای احیای امپراتوری عثمانی را می بیند. داوود 
کتابی نوشته است و در  اوغلو، دوست و هم حزبی اردوغان 
کشورش در پی نفوذ گذاری در  که  آن به صراحت می گوید 
میانه  آسیای  و  آسیای  جنوب  خاورمیانه،  کشورهای  تمام 
تا  می دهند  حق  خود شان  به  اطرافیانش  و  اردوغان  است. 
قیمومیت  اعمال  عثمانی  وارثان  نام  زیر  دیگر  کشورهای  بر 
دامن  نیز  را  پان ترکیسم  توهم  رویا،  این  کنار  در  آنان  کنند. 
را  ابزار  ک ترین  خطرنا نفوذ گذاری  برای  آنان  می زنند. 
از  غیر  نیست  دیگری  چیز  ابزار  این  کرده اند،  انتخاب 

تروریسم مذهبی. 
سوریه  در  نفوذ  ساحه  ایجاد  برای  النصره  جبهه  از  آنکارا 
القاعده  سوری  شاخه  النصره،  جبهه  می کند.  حمایت 
از  عراق  در  می جنگد.  اسد  بشار  سرنگونی  برای  و  است 
گروه تروریستی خالفت به رهبری ابوبکر البغدادی حمایت 
که  می دهد  نشان  جهانی  رسانه های  گزارش های  می کند. 
مقام های  روزها  این  که  ترکیه   اقتصادی  پایتخت  استانبول 
محل  می خرند،  خانه  آن  در  نیز  افغانستان  دولت  فاسد 
گروه تروریستی ابوبکر البغدادی  استقرار شبکه های حمایتی 
کشورهای شان  از  هم  اروپایی  مسلمان  جنگجویان  است. 
اول به استانبول می آیند و بعد با شبکه های حمایتی داعش 
ابوبکر  قلمرو  به  آنان  طریق  از  و  می گیرند  تماس  شهر  آن  در 
البغدادی می روند. آنکارا در آسیای میانه و جنوب آسیا هم 

سیاست بلندپروازانه را خشن و خونین را دنبال می کند. 
کرزی، نیروهای امنیتی افغانستان  در زمان حکومت حامد 
که در چارچوب  که نظامیان ترکیه؛ نظامیانی  کردند  کشف 
ماموریت ناتو در افغانستان حضور داشتند، برای جنگجویان 
و  فضا  برخاسته اند،  چین  سینکیانگ  ایالت  از  که  ایغور 
زمینه حضور در برخی از والیات شمالی افغانستان را فراهم 
رییس جمهور  کرزی،  حامد  به  چینی  مقام های  کرده اند. 
ترکیه، شبکه هایی  که دولت  بودند  گفته  افغانستان  پیشین 
که هدف از آن، استخدام  در افغانستان به وجود آورده است 
در  تروریستی  فعالیت های  انجام  برای  چینی  مسلمانان 

مراسم  در  گذشته  روز  امریکا  متحده  ایاالت  سفیر 
همکاری های  که  گفت  امریکا  استقالل  سال روز 
از  حمایت  عرصه های  در  افغانستان  با  امریکا 
درازمدت  اجتماعی،  و  اقتصادی  امنیتی،  نیروهای 
گفت  امریکا  متحده  ایاالت  مقام  این  بود.  خواهد 
افغانستان،  در  کشورش  جنگی  ماموریت  پایان  با 

همکاری های استراتژیک ادامه خواهد یافت. 
به  دولتی  مقام های  از  زیادی  تعداد  مراسم  این  در 

فعاالن  و  پارلمان  نمایندگان  کابینه،  وزیران  شمول 
متحده  ایاالت  بودند.  کرده  شرکت  مدنی  نهادهای 
روز  به عنوان  جوالی  چهارم  از  همه ساله  امریکا 
امریکا  اما سفارت  کشور تجلیل می کند  استقالل این 
کابل امسال به دلیل فرارسیدن ماه رمضان این روز  در 

کرد.  را زودتر تجلیل 
مایکل مک کینلی، سفیر ایاالت متحده امریکا در این 
که افغانستان با مشکالت زیادی مواجه  گفت  مراسم 
کشور با طالبان و تروریسم مبارزه  است؛ چنان که این 
که در چنین وضعیت دشواری مردم  می کند. او افزود 
کنار مردم افغانستان خواهند بود و از بهبود  امریکا در 
خواهند  حمایت  اجتماعی  روابط  و  امنیت  ثبات، 

کرد. 
افغانستان سال دشواری را می گذراند. نیروهای افغان 
به تنهایی با طالبان و تروریستان می جنگند. اقتصاد 
جهانی  مالی  حمایت های  کاهش  به دلیل  کشور  این 
دچار رکود است، بی کاری افزایش یافته و فقر در حال 
گفت  گسترش است. در چنین وضعیتی سفیر امریکا 
که مردم امریکا به حمایت شان در عرصه های سیاسی 

و اقتصادی ادامه خواهند داد. 
که در  گفت: »مردم امریکا افتخار دارند  سفیر امریکا 
کشورشان  کنار مردم افغانستان ایستاده اند تا افغان ها 
که  کرد  کید  تا امریکایی  مقام  این  بسازند.«  را 
و  شگوفا  اقتصاد  با  آباد،  افغانستانی  خواهان  امریکا 
که رهبران افغانستان فرصت  گفت  صلح آمیز است. او 
بی نظیری دارند تا از آن برای بهبود وضعیت سیاسی و 

 فردوس 

سفیر امریکا: 

امریکا به حمایت از 
افغانستان متعهد است
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و زمینه رسیدن به آرامش را می دهد. در روانشناسی 
به این کتمان و یا اجتناب از راست گویی، دروغ های 
»دروغ  آن  به  ما  فرهنگ  در  می گویند.  اجتماعی 
دروغ هایی  چنین  اغلب  می گویند.  مصلحت آمیز« 
برای سالمت مخاطب و یا حفظ آبرو و عزت شخصی 
که دروغ می گوید، صورت می گیرد. اما آنچه که در 
این جا مورد نظر من است، کارزار دروغ برای فریب 
مردم و جمع مردم است، دروغ پراکنی به مثابه برنامه 
پایدار  یا سیاست دروغ و دروغ های  سیاسی است و 
شخص  که  است  جنایتکارانه  دروغ هایی  سیاسی. 
دروغگو برای رسیدن به قدرت سیاسی و یا اجتماعی 
را  مردم  نظام مند  به گونه  قدرتش  پایگاه  تحکیم  و 
می فریبد. حقیقت را به سود خود و به زیان اکثریت 
می پوشاند و برای رسیدن به قدرت و تحقق اهداف 
و  تزویر  اتهام زنی،  تقلب،  به  قدرت طلبانه اش، دست 

حتا جنایت می زند.
امر  حقیقت  هدفمند  و  عمدی  کتمان  حال  همه  در 
مذمومی  است اما توسل به دروغ و خدعه در سیاست 
به پدیده نورمال و روزمره در زندگی  ارتقای آن  و 
نتایج  دارای  غیر اخالقی،  بی نهایت  امری  سیاسی 
ویرانگر اجتماعی می باشد. درست است که دروغ به 
او  ارزش شخصیت  ارتقای  باور آدم کاذب موجب 
مناسبات  در  به ذن خودش  را  او  برخورد  و  می شود 
اجتماعی و مناسبات قدرت آسان می سازد اما زمانی 
به  قدرت  مناسبات  در  حقیقت گویی  از  اجتناب  که 
و  تحکیم  برای  ابزاری  و  انسان  رفتاری  آیین نامه 
تهدید  معرض  در  جامعه  شود،  مبدل  قدرت  اعمال 
از  بسیاری  و  می گیرد  قرار  پایدار  دورویی های 
به  بی ارزشی  و  می شود  مسخ  اجتماعی  ارزش های 

آیین نامه رفتاری انسان ها مبدل می شود. 
آزاد اندیشی  و  آزادی  نعمت  از  جامعه  که  زمانی 
محروم باشد، پناه بردن به دروغ، پنهان کاری و تقیه 
امری  به  افراد  باور های سیاسی  و  افکار  بیان آرا،  در 
مورد قبول تبدیل می شود. در فرجام این امر موجب 
با خشونت های ساختاری و  تا در رویارویی  می شود 
فرایند ارتقای دیکتاتور های کوچک به دیکتاتور های 
بزرگ، انسان ها از فضلیت های اخالقی تهی شوند و 
هم رنگ روزگار بودن و تمکین به استبداد و پذیرش 
یابد.  ارتقا  قبول  به »فضیلت« مورد  زورمداری، خود 
اگر انسان باور داشته باشد که در برابر کتمان حقیقت 
پاداش  کیفر،  جای  به  نظام مند  دروغ های  اشاعه  و 
نمی شود  با واکنش جامعه روبه رو  امر  این  می بیند و 
و یا این که مکانیسم هایی در جامعه مانند پیوند های 
تباری، ایدیولوژیکی، پیوند های پدرساالرانه و مانند 
حتا  را  دروغ پراکنی  نحوی  به  که  دارند  وجود  آن 
در  می کنند،  توجیه  دست کم  یا  و  می دهند  پاداش 
به گونه  راست گویی  به  تعهد  و  الزام  حالتی  چنین 

گسترده کاهش می یابد.
سیاستمداران در همه جای جهان در جریان انتخابات 
به مردم وعده هایی می دهند که هر کسی می داند جنبه 
عملی نخواهد یافت. با تاسف تا زمانی که فاصله میان 
باشد،  حکومت کنندگان و حکومت شوندگان عمیق 
مدنی  جامعه  حضور  و  مردم  دموکراتیک  کنترول 
شهروندان  واکنش  از  سیاستمداران  و  نباشد  فراگیر 
نگران نباشند، کم تر می توان با چنین آلوده کاری هایی 
مقابله کرد. به ویژه اگر فستیوال های ریا و دروغ گویی 
رسانه های  پر محتوای  و  سازنده  نقد  از  بی محابا، 
اطالع رسانی  ارگان های  مثابه  به  جامعه  همگانی 
انتقادی خود را در امان احساس کرده و مطمین باشند 
که در معرض تحریم و بایکوت مردم قرار نمی گیرند.

خردمند  بانوی  آرنت،  هانا  کتاب   دو  روزها  این  در 
نظر  از  دوباره  سال ها  از  پس  را  یهودی  آلمانی- 
گذراندم. کتاب، »عناصر و برخاستگاه توتالیتاریسم« 
کوچک  دفتر  و   )2014 مونشن  هفدهم،  )چاپ 
)مونشن،  سیاست«  در  دروغ  و  »حقیقت  درباره  وی 
فرزانگان  آثار  آدم  وقتی  است  طبیعی    1.)2013
از  نحوی  به  می گذراند  نظر  از  را  اجتماعی  علوم 
که  باری  نخستین  می باشد.  متاثر  روز  گفتمان های 
گفتمان  خواندم،  را  آرنت  هانا  توتالیتاریسم   کتاب 
پرسترویکای گورباچف تازه مطرح شده بود. مباحث 
آن روزی، همزمان شده بود با یک گفتمان گسترده 
آلمانی  تاریخ دان  آن  در  که  آلمان  در  اکادمیک 
مثال های  آوردن  با   )Ernst Nolte( نولته  ارنست 
قتل  مانند  مدرن  دوران  از  پیش  جنایات  از  تاریخی 
عام های تاتار و مغول و کشتار های استالین در اتحاد 
شوروی و تجربه خونین »گوالک«، »منحصر به فرد 
این  بود.  برده  سوال  زیر  را  نازی ها  جنایات  بودن« 

تاریخ دانان  از  زیادی  تعداد  تا  مباحث موجب شدند 
اندیشمندان علوم اجتماعی به این موضوع  آلمانی و 
با مداخله یورگن  هابرماس که بر »منحصر  بپردازند. 
در  نازی ها  جنایات  بودن  بی مثال  و  بودن«  فرد  به 
از  بزرگ  موج  یک  داشت،  تاکید  بشریت  تاریخ 
به  آلمان  در  نیرومند  اکادمیک  مباحث  و  جدال ها 
راه افتاد. بدون شک، آنچه که به »جدال تاریخ دانان« 
نام یورگن   با  یافت،  )Historikerstreit( شهرت 
و  وی  نیرومند  مداخله  است.  خورده  رقم  هابرماس 
سایر فرزانگان آلمانی برای روشن ساختن یک دوره 
سیاه از تاریخ کشور شان، یکی از فصل های آموزنده 
در  می باشد.  جهان  اجتماعی  علوم  دانشمندان  برای 
را  دکترا  برای  آمادگی  دوره های  من  سال ها  آن 
روابط  و  جامعه شناسی  سیاست،  علم  رشته های  در 
به  که  عالقه مندی  به دلیل  می گذراندم.  بین المللی 
بود  ممکن  که  جایی  تا  داشتم  یادشده  موضوع های 
در جلسات بحث و سخنرانی هایی که بدین مناسبت 

برگزار می شدند، شرکت می کردم.
یکی از کتاب های معیاری که در آن روزگار مورد 
کتاب  می شد،  استناد  آن  به  و  می گرفت  قرار  بحث 
چنان  در  اول  بار  من  بود.  آرنت  »توتالیتاریسم«  هانا 
که  است  طبیعی  خواندم.  را  یادشده  کتاب  جوی 
همسانی ها  کردن  پیدا  پی  در  بیشتر  زمان  آن  در 
بدون  بودم.  بلشویسم  و  فاشیسم  دگردیسی های  و 
ارجمند  بسیار  اثر  کتاب،  این  منظر  این  از  که  شک 
تالش  در  پسین،  ماه های  در  است.  سنگ  گران  و 
برای پی بردن به خلقیات سیاسی حاکم در جامعه و 
از  را  این کتاب  دیگر  بار  ما،  نخبگان قدرت کشور 
نظر گذراندم. بخش هایی از این کتاب توسط محسن 
این  است.2   شده  برگردانده  دری  فارسی  به  ثالثی 
فرصتی بود تا یکبار دیگر دو اثر یادشده خانم آرنت 
را از نظر بگذرانم. گمان این که با مطالعه این دو اثر 
می شود به خلقیات سیاسی و اجتماعی بخش هایی از 
برد،  مردم ما و اخالقیات نخبگان سیاسی کشور پی 
اشتباه است. با این هم، دفترچه »حقیقت و دروغ در 
به  نوشته  این  و خواندن  است  دلپذیری  اثر  سیاست« 
کمک  سیاست،  در  نظام مند  دروغ های  چرایی  فهم 

می کند.
دروغ  و  »حقیقت  درباره  دفترچه ی  در  آرنت  هانا 
و  فرافکنی  اگر  که  است  باور  این  بر  سیاست«،  در 
دروغ پردازی به یک امر پایدار در سیاست ارتقا یابد، 
آدم به جایی می رسد که دیگر حقیقت و دروغ معنا 
و مفهوم  خود را از دست می دهد چراکه حقیقت و 
اعتماد به حقیقت از زندگی جمعی رانده می شود و 
همراه با آن ها کنش انسانی که باید موجب ثبات در 

زندگی شود.
حقیقت  از  دفاع  انسانی  کارزار  به  نیاز  ما  این رو  از 
داریم و نباید به کارزار های جعل و دروغ و ماحصل 
آن ها تمکین کنیم. انتظار نیک کرداری از مجعوالت 
حکومتداری  تحقق  برای  جاعالن  به  دادن  اندرز  و 
هم  من  است.  کور  چشم  به  زدن  وسمه  خوب، 
روزگاری در تالش گره زدن به باد بوده ام و ای دریغ!

 
پانوشت:

به  واکنش  در  را  چه  دفتر  این  آرنت  هانا   -1
)آیشمن  آیشمن  محاکمه  از  وی  که  گزارش هایی 
آوسشویتس،  جنایتکار  شر(،  ابتذال  اورشلیم،  در 
منتشر کرده بود و بحث های زیادی را در حلقه های 
روشنفکران و مهاجران یهودی در امریکا موجب شده 
بود، نوشت. نسخه اولی این دفتر به زبان انگلیسی در 
سال 1964 انتشار یافت. هانا آرنت متن آلمانی را با 

تغییراتی در سال 1969 منتشر کرد.
http://s2.picofile.com/file/7172  -  2
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D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8
%A2%D8%B1%D9%86%D8%AA.

djvu.html تاریخ رجوع ، 30 می 2015
در انرتنت دیدم که این کتاب توسط افراد دیگری نیز به 

فارسی ترجمه شده است. منی دانم که آیا فصل هایی از 

کتاب و یا متام آن ترجمه شده است. آخرین چاپ آملانی 

 München-Zürich هفدهم،  )چاپ  کتاب  این 

2014 ( چیزی بیشرت از 1015 صفحه دارد.
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از  برخی  سیاست  اصول  و  آیین نامه  به  حقیقت 
سیاستمداران کشور ما ارتقا یافته است.

را  تحریف حقیقت  نمونه های  از  یکی  مثال،  به گونه 
»تفاهم نامه  امضای  انکار  در  می توان  روز ها  این  در 
ملی  امنیت  و  آی اس آی  میان  امنیتی  همکاری 
دید.  سرزمین  این  دولتمردان  جانب  از  افغانستان« 
ریاست جمهوری  انتخابات  جعل  از  پر  واقعیت  از 
و  قید  از  آزادی  و  )رهایی  امانسیپاسیون  تحقق  و 
بند ها( که یک شبه زنان برخی از مناطق افغانستان به 
مشارکت  رکورد  که  جایی  تا  طالبان  فتاوی  برکت 
دارای  کشور های  با  مقایسه  در  را  دموکراتیک 
هزاران  و  می شکنند  صد ساله  فمینیستی  جنبش های 

مثال دیگر می گذرم.
برای  دروغ  کارزار های  اغلب  کشور،  این  در 
نظامی   یا  و  سیاسی  مصاف  یک  در  دشمن  اغوای 
مردمی  دادن  فریب  هدف  بلکه  نمی شوند  برگزار 
آن ها  از  نمایندگی  و  نام  به  سیاستمداران  که   است 
اغوا  اعمال سیاست می پردازند. در دوران کنونی  به 
سهل تر  همگانی  رسانه های  به کمک  مردم  فریب  و 
می شود. حضور همکاران دورو و آغشته به فرهنگ 
خودبزرگ بینی  حس  تقویت  موجب  رعیت مدار 
پنهان  به فرهنگ  در صاحبان قدرت و روی آوردن 

کردن حقایق و فریب کاری در برابر مردم می شود.
همان طور که گفتم، در دنیای سیاست در کشور ما، 
گیرنده دروغ ها اغلب مردمان خودی اند. سیاستمداران 
به گونه مداوم به مردم ضد حقیقت را می گویند و این 
آموزش  روشنگری،  با  سیاست  که  است  حالی  در 
سیاسی دموکراتیک، تسامح و اشاعه دانش و آگاهی 
پیوند ارگانیک دارد. کسی که راست نمی گوید، در 
آن  تعدیل  یا  و  تحریف  حقیقت،  کردن  پنهان  پی 
می باشد تا جایی که انسان ها شبه حقیقت ها را حقیقت 
حقیقت  عین  با  که  می کنند  انکار  و  می پندارند 
غیر  چیزی  بیان  یا  و  حقیقت  پنهان سازی  مواجه اند. 
از حقیقت اگر چه به گمان انسان حقیقت گریز برای 
تحقق اهداف شخصی و یا سیاسی او سودآور بنماید 
اما نمی تواند در ذات حقیقت تغییری به وجود آورد. 
قرن  ایتالیایی  اختر شناس  گالیله،  غم انگیز  سرنوشت 
هفدهم را بسیاری شنیده و یا خوانده ایم. محاکمه و 
باور  به آن  او  او در ذات حقیقتی که  حبس خانگی 
داشت اما ارباب کلیسا او را وادار به انکار آن کردند، 
تغییری نیاورد. شاید بتوان به کمک تبلیغات و جعل 
و  مکدر  انسان ها  باور  و  ذهن  در  را  واقعیت  بازتاب 
اما گوهر حقیقت را  ناممکن ساخت،  برای مدتی  یا 
نمی شود وارونه کرد. سوگمندانه برخی ها از آشکار 
شدن حقیقت می هراسند و گمان می کنند که حقیقت 
به یک هیوالی غیر قابل مهار شباهت دارد، در حالی 
روشنایی  اندازه  به  »حقیقت  سپینوزا  سخن  به  که 
فروتن است، چگونه می تواند با کسی دشمنی داشته 
باشد. حقیقت سنگ محکی برای آزمایش حقیقت و 

دروغ در عین زمان است.« 
به  حقیقت  کتمان  و  دروغ  آن  در  که  دنیایی  در 
یافته  ارتقا  قبول همگان  فراگیر و مورد  »ارزش« های 
 )Max Frisch( فریش  ماکس  سخن  به  باشد، 
و  راستگویی  همان  حقیقت  کتمان  نحوه  بهترین 
صادقانه گفتن است، چرا که کسی باور نمی کند که 
شما حقیقت را می گویید؛ به دلیل این که کم تر کسی 
حقیقت را می گوید. همان گونه که در افغانستان اگر 
کسی از قدرت و مقامش سوءاستفاده نکند و یا مبتال 
تردید  و  معرض شک  در  نباشد، همواره  نیپوتیزم  به 
در  که  می کند  باور  کسی  ندرت  به  و  دارد  قرار 
این  از  مبرا  پیدا می شود که  چنین کشوری شخصی 
آلودگی ها باشد. چرا که فساد، رشوه و سوءاستفاده 

اصل است و منزه بودن از آلودگی ها استثنا.
به دالیل  انسان ها  همه  که  است  درست  هم  این 
اجتماعی و یا خصوصی به درجات گوناگون دروغ 
برای  را  ادامه زندگی  از دروغ ها  برخی  می گویند و 
انسان ها حتا صالحیت  به  انسان ها سهل تر می سازد و 

قلب حقیقت اگر چه در سیاست به فراوانی صورت 
و  دروغ  ارتقای  و  آن  نظام مند  تحریف  اما  می گیرد 
جدی  نگرانی  موجب  سیاسی  کار  شویه  به  تزویر 
این  بر  بسیاری  مردمان  است.  سیاسی  متعهد  انسان 
نیرنگ و دروغ یک رابطه  باورند که میان سیاست، 
مستقیم وجود دارد. حتا برخی ها سیاست را به فن و 
می دهند.  تقلیل  نیرنگ  و  خدعه  و  دروغ گویی  هنر 
نحوی،  به  را  سیاست  علم  تحصیل  هم  برخی ها 
فراگیری اکادمیک دروغ و تزویر تلقی می کنند. من 
آغاز سمستر های  در  حتا  سیاست  علم  معلم  به عنوان 
سیاست  علم  دانش آموزان  با  بحث ها  در  تحصیلی 
بحث هایی  بوده ام.  مواجه  برداشت هایی  چنین  با 
بی خبری  از  پر  داعیه های  به  زمانی  دست،  این  از 
فکری  جدال های  که  می یافت  تقلیل  بی دانشی  و 
با  فنی  رشته های  و  تجربی  علوم  دانش آموزان  میان 
رشته های  جایگاه  باره  در  سیاست  علم  شاگردان 

تحصیلی شان در جامعه اوج می گرفت.
که  می دهد  نشان  اروپایی  دانشگاه های  تجربه 
مقایسه  در  اجتماعی  علوم  رشته های  دانش آموزان 
بیشتر  فنی و طبیعی  با هم دوره های شان در رشته های 
و  جنگ  مسایل  اجتماعی،  روابط  به  انتقادی  دید  با 
صلح و روند های اصالح سیاسی و اجتماعی می بینند. 
در شاگردان  محافظه کارانه  دیگر، رویکرد  به سخن 
هم سن وساالن شان  به  نسبت  اجتماعی  رشته های 
دروغ  جعل،  شیوع  است.  کم تر  دیگر  رشته های  در 
بوده  علت هایی  از  یکی  همیشه  سیاست،  در  ریا  و 
است که دانشجویان محافظه کار و حتا مردم عادی، 
علم سیاست را به مثابه دانش زیر سوال ببرند. چنین 
به دلیل  اگرچه  نیز وجود دارد،  افغانستان  مشکلی در 
سطح  کشور  این  در  فرهنگ  و  آگاهی  پایین  سطح 
گستردگی  اما  است.  پایین  بسیار  نیز  گفتمانی  چنین 
کارزار های دروغ، نیرنگ و ریا در افغانستان موجب 
سیاست  علم  به  را  اعتمادشان  دانشجویان  تا  می شود 
دست  از  سیاست  به  را  اعتماد شان  عادی  مردم  و 
کشور  در  سیاست گریزی  علت های  از  یکی  بدهند. 
گسترده  دروغ پراکنی  و  همین جعل کاری  در  نیز  ما 

سیاستمداران نهفته است.
تا جایی گسترده  افغانستان  کارزار جعل و دروغ در 
نیز در  ما  باالی دولتی  نهاد ها و سمت های  است که 
افسوس  با  است.  گرفته  قرار  سیاسی  جاعالن  اشغال 
با  انسان ها  همه روزه  کشور  این  در  که  گفت  باید 
کتمان  تالش  اند.  روبه رو  ریا  و  کذب  از  دنیایی 

 رنگین دادفر سپنتا

سیاست و دروغ
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افغانستان و تاجیکستان
 با تهدید مشترک روبه رواند

 دای چوبانی
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را  کشور  شمال  نیاز  بر  مازاد  گاز  مقدار  تا  دارد  عالقه 
هم چنان  دهد.  انتقال  خود  کشور  به  و  کرده  خریداری 
توسعه همکاری های سه جانبه میان افغانستان ، تاجیکستان 
و پاکستان در عرصه انتقال انرژی برق و ترانزیت کاال از 

دیگر مباحث مهم این نشست بود. 
به  کشور  این  از  برق  انتقال  با  تا  می خواهد  تاجیکستان 
پاکستان  به  را  برق خود  از  بخشی  پاکستان  و  افغانستان 
تاجیکستان  نخست وزیر  رسول زاده،  قاهر  دهد.  انتقال 
افغانستان  به  برق  انرژی  انتقال  کنار  در  که  می گوید  
نیز  کاال  تزانزیت  توسعه  کار  پاکستان ،  به  آنجا  از  و 
از  پاکستان  و  تاجیکستان  افغانستان ،  کشور  سه  میان 
در  تا  است  نیاز  و  است  تاجیکستان  عالقه  مورد  موارد 
نخست وزیر  بگیرد.  صورت  صحبت هایی  رابطه  این 
همکاری  تفاهم نامه  هفتاد  از  »بیش  گفت :  تاجیکستان 
رسیده  امضای  به  حال  تا  تاجیکستان  و  افغانستان  میان 
است و این تفاهم نامه ها زمینه را برای توسعه همکاری ها 
در عرصه مختلف از اقتصاد و صنعت گرفته تا فرهنگ و 

ارزش های معنوی ، میسر می سازد.«
گفتگو های  مهم  آجندای  جزو  تروریزم  با  مبارزه  اما 

کشته شده اند.
گروه طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.
از سخنگویان طالبان گفته  قاری یوسف احمدی، یکی 

دو نفر از افراد نفوذی آنها این حمله را انجام داده اند.
والیت  در  پولیس  سربازان  بر  خودی  حمله  دومین  این 
مشابه  حمله  یک  در  پیشتر  است.  جاری  ماه  در  قندهار 
سه مامور امنیتی کشته و چهار تن دیگر از محل وظیفه 
فرار کردند که گمان می رفت عوامل تیراندازی بوده اند.

حمالت خودی پیش از این یکی از چالش های عمده در 
برابر ماموران امنیتی داخلی و نیروهای بین المللی مستقر 

در کشور بوده است.

احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان به بی بی سی 
اتهام  به  که  شهرسازی  وزارت  کارمند  سه  که  گفته 
به حکم رییس جمهور ممنوع  فساد در روزهای گذشته 
الخروج شده بودند، وقتی قصد فرار از افغانستان را داشتند 

بازداشت شده اند.
به گفته آقای فروتن، افراد دستگیر شده شامل رییس اداره 

خانه سازی، مسوول مالی و یک کارمند دیگر هستند.
روز  صبح   ۷ ساعت  نفر  سه  این  که  گفت  فروتن  آقای 
با  شغنان  ولسوالی  مشترک  مرز  در  جوزا،   ۱۸ دوشنبه 
کشور تاجیکستان، در حالی که قصد فرار به تاجیکستان 
پولیس  توسط  و  شناسایی  ساکنان  همکاری  با  داشتند  را 

مرزی بازداشت شدند.
مقام  شش  وظایف  قبل،  روز  چند  غنی  جمهور  رییس 
به  فساد  در  داشتن  دست  اتهام  به  را  شهرسازی  وزارت 
حالت تعلیق درآورد و آن ها را ممنوع الخروج اعالم کرد.

فساد یکی از چالش های اصلی در برابر حکومت است.
ارایه  بین المللی  براساس رتبه بندی که برخی سازمان های 
کرده اند، دولت افغانستان یکی از فاسدترین دولت ها در 

جهان است.
مبارزه با فساد یکی از وعده های انتخاباتی اشرف غنی در 

زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ بود.

تاجیکستان  نخست وزیر  بود.  کشور  دو  رهبری  هیات 
جزو  را  مخدر  مواد  تروریسم ،  علیه  مشترک  مبارزه 
در  او گفت  کرد.  عنوان  دو کشور  مشترک  برنامه های 
مشترک  و  همه جانبه  به طور  تروریسم  با  مبارزه  عرصه 
نیز  اجرایی  رییس  گرفت.  خواهد  صورت  اقدام هایی 
کشور  دو  اساسی  برنامه های  از  را  تروریسم  با  مبارزه 
مشترک  تهدید  تروریسم  گفت  عبداهلل  آقای  دانست. 
برای هر دو کشور است و باید به طور مشترک در مقابل 
افغانستان  از نشست هیات رهبری  آن قرار بگیریم. پس 
اجرایی  رییس  میان  مشترک  اعالمیه  تاجیکستان ،  و 
حکومت وحدت ملی و نخست وزیر تاجیکستان به امضا 
رسید. هم چنان پروتوکل همکاری میان وزارت خارجه 
وزرای  توسط  تاجیکستان  خارجه  وزارت  و  افغانستان 

خارجه دو کشور به امضا رسید. 
دهه  تطبیق  کنفرانس  در  فردا  اجرایی  رییس  است  قرار 
بین المللی » آب برای حیات« اشتراک کند. آقای عبداهلل 
احمد  علی  کرد.  خواهد  سخنرانی  کنفرانس  این  در 
عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور نیز در این کنفرانس 

بین المللی اشتراک دارد. 

افغانستان  میان  سیاسی  روابط  در  گذشته  سال  چهارده 
است.  بوده  خیز  و  افت  بدون  سال های  تاجیکستان  و 
تاجیکستان از زمان استقالل این کشور از شوروی سابق 
با افغانستان روابط حسنه و مبتنی بر منافع دو طرف داشته 
افغانستان،  بر بخش عمده  است. در زمان سیطره طالبان 
حمایت  ربانی  برهان الدین  حکومت  از  تاجیکستان 
روابط  این  نیز  طالبان  سقوط  از  پس  و  کرد  همه جانبه 
دنباله  تاجیکستان  سوی  از  بیشتر  نیت  حسن  با  هم چنان 
گرفته شد. به دلیل همین روابط حسنه ، استقبال از داکتر 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در 
دوشنبه پایتخت تاجیکستان چشمگیر بود. رییس اجرایی 
تاجیکستان  به  بلند پایه ای  هیات  راس  در  یک شنبه  روز 
انرژی و  و  را وزرای خارجه  او  این سفر  سفر کرد. در 
مختلف  وزارت خانه های  معین های  از  تعدادی  و  آب 

همراهی می کنند. 
اکلیل گل  از گذاشتن  پس  دوشنبه  روز  اجرایی  رییس 
در پای تندیس اسماعیل سامانی، شاه قدرتمند امپراتوری 
سامانی در کاخ ملت با امام علی رحمان، رییس جمهور 
گفتگو  این  این که  با  کرد.  گفتگو  و  دیدار  تاجیکستان 
در پشت در های بسته صورت گرفت ، اما مجیب رحمان 
رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی به رسانه ها گفت که 
جستجوی  دو جانبه ،  روابط  را  گفتگو  این  اصلی  محور 
تجارتی  مبادالت  توسعه  و  روابط  تقویت  راهکار های 
و  اجرایی  رییس  این حال  با  تشکیل می داد.  ترانزیت  و 
هیات همراهش با هیات دولتی تاجیکستان که در راس 
آن قاهر رسول زاده، نخست وزیر تاجیکستان قرار داشت 

نیز گفتگو کردند. 
و  تاجیکستان  میان  روابط  نشست  این  در  عبداهلل  داکتر 
توسعه همکاری  بسیار عالی عنوان کرده و  را  افغانستان 
میان تاجیکستان و افغانستان را یکی از اهداف این سفر 
از  تاجیکستان یکی  عنوان کرد. آقای عبداهلل گفت که 
کنار  در  شرایط  سخت ترین  در  که  است  کشور هایی 
گفت   اجرایی  رییس  است.  داشته  قرار  افغانستان  مردم 
که یکی از مهم ترین مباحث در گفتگو با رهبری دولت 
افغانستان  از  گاز  پایپ الین  انتقال  مساله  تاجیکستان 
گفتگو های  مساله  این  روی  که  است  تاجیکستان  به 
بحث های  رابطه  این  در  باید  و  است  گرفته  اولیه شکل 
بیشتری صورت بگیرد. به نظر می رسد دولت تاجیکستان 

نتیجه  در  که  می گویند  قندهار  والیت  محلی  مقام های 
ولسوالی  در  پولیس  نیروهای  بر  خودی«  »حمله  یک 

خاکریز این والیت، پنج مامور پولیس کشته شده اند.
شود،  فاش  نامش  نخواست  که  محلی  امنیتی  مقام  یک 
در  دوشنبه  روز  صبح  حادثه  این  که  گفته  بی بی سی  به 
یک پوسته امنیتی در منطقه ای موسوم به »کیدو« رخ داده 

است.
این  وقوع  نیز  قندهار  والی  سخنگوی  خپلواک،  صمیم 
رویداد را تایید کرده و گفته که برای روشن شدن ماجرا 

هیاتی به محل حادثه اعزام شده است.
اما او روشن نکرد که در این رویداد چند مامور پولیس 

مسیر  در  چیز  هیچ  که  کشوری  در 
غیر  راست کاری،  نیست،  خود  اصلی 
از شکست، نتیجه دیگر ندارد. در شهر 
باید همان بود که بقیه مردم اند. مثال در 
داشته  پلیت دار  موتر  شما  اگر  بدخشان 
سه ساله  شما  موتر  اسنادهای  و  باشید 
چارراهی  هر  در  ترافیک  باشد،  پاک 
این جا  وقتی  می کند.  جریمه  را  شما 
موتر  پلیت  باید  یا  می آورید،  تشریف 
بگردید،  و سفید  بیندازید  را دور  خود 
یا پلیت ساخته »ویش« را در عقب موتر 
امان  در  جریمه  از  تا  کنید  نصب  خود 
آوردم،  مثال  فقط  را  بدخشان  باشید. 
که  است  رییس جمهور  با  اصل حرفم 

می خواهد با فساد مبارزه جدی کند. 
کشور  در  می خواهد  اشرف غنی 
اول  برود.  راه  راست  راست  سرچپه، 
اسناد مقامات دولتی را بررسی می کند، 
است،  آلوده  فساد  به  فهمید  وقتی  بعد 
بعد  درمی آورد،  تعلیق  به  را  وظیفه اش 
می کند  ممنوع الخروجش  روز  چند  از 
به سارنوالی معرفی می کند.  و در آخر 
طرح  این  باشم،  گفته  اول  از  من 
رییس جمهور  است.  خورده  شکست 
مبارزه  فساد  با  می خواهد  واقعا  اگر 
کند، باید در قدم نخست همه مامورین 
دولتی افغانستان، به شمول نیک نام ترین 
اقتصادی  مشاور  همان  که  شخص 
و  ممنوع الخروج   را  است  ایشان  خود 
حتما  شما  کند.  معرفی  سارنوالی  به 
را  سارنوال ها  خود  که  می کنید  فکر 
هیچ  بدون  را  سارنوال ها  کند.  کار  چه 
کند.  معرفی  محکمه  به  باید  بررسی، 
چکار  را  قاضی ها  می گویید  حتما 
هیچ  بدون  را  قاضی ها  می گویم  کند. 
حکمی به حبس ابد محکوم کند. وقتی 
قاضی ها  که  شدند  متوجه  سارنوال ها 
بدون هیچ بررسی ای به حبس ابد رفته اند 
و خودشان هم در محکمه دوسیه دارند، 
قطعا سعی می کنند دوسیه بقیه مامورین 
اگر  آنگاه  بررسی کنند.  فساد  بدون  را 
ماموری از فساد مبرا بود، اجازه خروج 
از کشور را دریافت کند، و اال برود در 
جوار قاضی ها نان گندم وطنی بخورند. 
به  نفر  هفت  شش-  کردن  معرفی  با 
سارنوالی، در کشوری که مگسش هم 
به جای  می کند، کسی  فساد  تشناب  در 

نمی رسد. 

گفته باشم!

سه کارمند وزارت شهرسازیدر حمله خودی در قندهار، پنج مامور پولیس کشته شدند
 در زمان فرار بازداشت شدند
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شهر	 کنان	 سا می	دهد.	 نشان	 را	 نیمه		شب	 ساعت	 عقربه	
رفته	اند.	 به	خواب	 پایکوبی	 و	 سرور	 روز	جشن،	 دو	 از	 پس	
از	 برقک	زدن	 با	 ستاره	ها	 گاه	گاهی	 تنها	 است.	 تاریک	 هوا	
بودا	 مجسمه	های	 رواق	های	خالی	 و	 فوالدی	 شاخ	 قله	های	

خود	نمایی	می	کنند.	
خواب	 به	 همه	 از	 زود	تر	 رواق	ها	 این	 اطرف	 مغاره	نشینان	
دادن	 دست	 از	 حسرت	 آنان	 که	 وجودی	 با	 رفته	اند.	
به	دل	 بیشتر	 را	 رواق	ها	 این	 ایستاده	در	داخل	 مجسمه	های	

که	دوباره	مجسمه	ها	زنده	می	شوند. دارند،	نمی	داستند	
متره	 و۳۷	 صلصال	 متره	 	۵۵ قامت	های	 	۱۳۷۹ سال	 در	
گلوله	باران	از	بین	رفته	بودند.	استخوان	های	شان	 شهمامه	با	
کستر	 خا آن	چنان	 منفجره	 مواد	 کیلوگرام	 صدها	 توسط	 هم	
کسی	فکر	نمی	کرد	آنان	دوباره	به	پا	ایستاده	 که	هیچ	 شده	بود	

شوند	و	به	روی	مردم	لبخند	زنند.
این	 در	 گذشت.	 شهمامه	 و	 مرگ	صلصال	 از	 سال	 چهارده	
کنار	دنیا	به	دیدن	این	 و	 گوشه	 از	 انسان	های	زیادی	 مدت	
فرستاد،	 به	روح	شان	درود	 آمدند.	یکی	 تاریخی	 دو	موجود	
کرد	و	سومی	به	بازماندگان	و	 دیگری	آفریدگارش	را	تحسین	
کرده	بودند	تسلیت	 کسانی	که	قرن	ها	با	این	مجسمه	ها	زندگی	
گفت.	شماری	هم	چند	عکس	یاد	گاری	در	باالی	نقش	فرو	

گرفتند	و	رفتند. ریخته	این	تندیس	ها	
تعدادی	هم	از	برخاستن	و	قد	برافراشتن	دوباره	این	تندیس	ها	
نابودی	همیشگی	شان	 را	 این	مجسمه	ها	 مرگ	 می	ترسیدند؛	
این	 هرگز	 دیگر	 که	 بود	 جمع	 خاطر	شان	 و	 می	پنداشتند	

تندیس	ها	نخواهند	ایستاد.

هیچ	 به	 که	 است	 کرده	 اعالم	 نمایندگان	 مجلس	
این	 مشروعیت	 تا	چگونگی	 نمی	دهد	 اجازه	 نهادی	
مجلس	پس	از	اول	سرطان	سال	جاری	را	به	بررسی	

بگیرد.
که	 عبدالرووف	ابراهیمی،	رییس	مجلس	نمایندگان	
در	نشست	عمومی	روز	دوشنبه	این	مجلس	صحبت	
نمایندگان	 کار	 ادامه	ی	 که	 داشت	 بیان	 می	کرد،	
قانونی	 پارلمانی	 انتخابات	 نتایج	 اعالم	 تا	 مجلس	
این	 قانونی	 صالحیت	های	 نمی	تواند	 نهادی	 هیچ	 و	 بوده	
که	 می	گوید	 ابراهیمی	 دهد.	 قرار	 پرسش	 زیر	 را	 مجلس	
کاری	 کشور	پایان	دوره	ی	 ماده	ی	هشتادوسوم	قانون	اساسی	
از	اعالم	 نمایندگان	مجلس	را	اول	سرطان	سال	پنجم،	پس	
که	انتخابات	 گفته	اما	از	آن	جایی	 نتایج	انتخابات	پارلمانی	
پارلمانی	برگزار	نشده	است،	نمایندگان	مجلس	می		توانند	تا	

مشخص	شدن	نمایندگان	تازه	به	وظیفه		شان	ادامه	دهند.
گفت:	»این	خانه	مشروعیت	خودرا	در	مطابقت	به	 ابراهیمی	
گرفته،	ما	به	هیچ	نهادی	اجازه	ی	آن	 قانون	از	ملت	افغانستان	
که	به	این	خانه	و	نهاد	قانونی	مشروعیت	دهد.« را	نمی	دهیم	
مردم	 که	 داشت	 بیان	 هم	چنین	 نمایندگان	 مجلس	 رییس	
مجلس	 نمایندگان	 به	 اساسی	 قانون	 بنیاد	 بر	 افغانستان	
با	 نمی	دهند	 اجازه	 نهادی	 هیچ	 به	 و	 داده	اند	 صالحیت	
مجلس	 نمایندگان	 کاری	 صالحیت	های	 تفسیرهای	شان	

پس	از	اول	سرطان	را	به	بحث	بگیرند.

کف	دستش	را	 او،	همانند	صدها	سال	پیش،	با	وقار	ایستاد.	
کرد	همه	را	به	حیرت	فرو	برد.	حاضران	 به	ادای	احترام	بلند	
که	دیدند	او	با	چشمان	مهربان	به	سوی	آنان	می	نگرد،	 زمانی	
نمرده	 او	 شد...	 زنده	 زدند:	صلصال	 فریاد	 همه	یک	صدا	

است.	
»جانسین	یو«	و	خانمش	»لیانهو«	با	چهره	های	بشاش	داخل	
این	مجسمه	سخت	مصروف	 پای	 کوچک	در	 یک	خیمه	
که	 ساخته	اند	 وسیله	ای	 چینایی	 شوهر	 و	 زن	 این	 اند.	 کار	
در	شب	با	پخش	نور	می	تواند	مجسمه	تخریب	شده	بودا	را	

به	شکل	غیرفزیکی	و	به	صورت	واقعی	نمایش	دهد.
دالر	 هزار	 	۱۲۰ حدود	 هزینه	 با	 وسیله	 »این	 می	گویند:	 آنان	
کشور	چین	 امریکایی	ساخته	شده	و	هدیه	ای	است	از	طرف	
متری	 	۵۵ تندیس	 یادشده	 وسیله	 افغانستان.	 مردم	 برای	

قانون	 هشتادو	سوم	 ماده	 دوم	 بند	 که	 آن	جایی	 از	 می	گوید	
پارلمانی	 انتخابات«	 نتایج	 اعالم	 از	 »بعد	 عبارت	 روی	
آمدن	 تا	 نمایندگان	مجلس	 کار	 ادامه	ی	 کرده	است،	 کید	 تا
ماده	 »در	 افزود:	 نیست.	سعادت	 غیر	مشروع	 پارلمان	جدید	
بند	واضح	و	مشخص	است:	 قانون	اساسی	دو	 هشتادو	سوم	
کاری	 دوره	ی	 پنجم	 اول	سرطان	سال	 در	 گفته	 اول	 بند	 در	
خاطر	 همین	 به	 آن	 تعقیب	 به	 اما	 است.	 ختم	 ملی	 شورای	
که	بعد	از	انتخابات	و	شروع	پارلمان	جدید.«	 یاد	آوری	شده	
مشروعیت	 نمی	تواند	 سرطان	 اول	 »تنها	 می	افزاید:	 سعادت	
ختم	 وقتش	 پارلمان	 صورتی	 در	 ببرد.	 سوال	 زیر	 را	 پارلمان	
هم	 انتخابات	 گر	 ا و	 باشد	 شده	 برگزار	 انتخابات	 که	 است	
نداشته	باشیم،	طبعا	تاریخ	اول	سرطان	هم	تاثیرگذار	نخواهد	
بود.«	با	این	حال،	برخی	از	نمایندگان	مجلس	به	این	باور	اند	
اول	سرطان	سال	 از	 نمایندگان	پس	 کار	مجلس	 ادامه	ی	 که	
کار	 روان	قانونی	نبوده	و	برای	مشروعیت	بخشیدن	ادامه	ی	

گیرد. نمایندگان	اجماع	عمومی	صورت	
مجلس	 در	 دایکندی	 مردم	 نماینده		 سعادتی،	 اسداهلل	
کار	نمایندگان	مجلس	در	 که	زمان	پایان	 نمایندگان	می	گوید	
استدالل	های	 و	 شده	 اساسی»قید«	 قانون	 هشتادو	سوم	 ماده	
کار	مجلس	 نمایندگان	مجلس	برای	قانونی	خواندن	ادامه	ی	
»بی	پایه«	است.	سعادتی	با	اشاره	به	ماده	هشتادو	سوم	قانون	
که	نمایندگان	مجلس	نباید	روی	عبارت	»بعد	 گفت	 اساسی	

کنند. کید	 از	انتخابات«	تا

گاهی	امید	از	زنده	شدن	صلصال	و	شهمامه	به	دل	شماری	
زندگی	 دورتر	 شهرهای	 در	 کسانی	که	 و	 شهر	 این	 کنان	 سا از	
بتوان	روزی	 امید	داشتند	شاید	 	 آنان	 می	کنند	جوانه	می	زد.	

این	تندیس	ها	را	ایستاده	دید.
از	 تن	 صدها	 می	دهد.	 نشان	 را	 شب	 دوازده	 ساعت	
پایتخت	 بامیان،	 جشن	 مناسبت	 به	 که	 انسان	هایی	
فرهنگی	سارک،	به	این	والیت	آمده	اند،	در	پای	رواق	های	
را	 خالی	صلصال	جمع	شده		،	برخاستن	این	مجسمه	بزرگ	

ثانیه	شماری	می	کنند.
چشم	ها	به	سوی	رواق	خالی	صلصال	دوخته	و	ضربان	قلب	
هلهله	 میان	 در	 و	 درخشید	 نوری	 گاه	 نا که	 بود	 شده	 بیشتر	
تاریکی	ها	 میان	 از	 صلصال	 تماشاچیان،	 کف	زدن	های	 و	

نمایان	شد.

اجرایی	 رییس	 و	 رییس	جمهور	 از	 ابراهیمی	 این	حال،	 با	
که	به	نمایندگان	مجلس	داشته	اند،	 خواست	بر	بنیاد	تعهدی	
این	 کنند.	 مشخص	 را	 پارلمانی	 انتخابات	 برگزاری	 زمان	
که	بر	بنیاد	ماده	هشتادو	سوم	 گفته	ها	در	حالی	بیان	می	شود	
کشور،	دوره	ی	پنج	ساله	نمایندگان	مجلس	در	 قانون	اساسی	
اول	سرطان	سال	روان	پایان	می	یابد.	در	این	ماده	هم	چنین	
که	انتخابات	برای	تعیین	نمایندگان	جدید	30	تا	 گفته	شده	
کاری	نمایندگان	مجلس	برگزار	 60	روز	پیش	از	پایان	دوره	ی	

شود.
گفته	 این	 از	 پیش	 انتخابات	 مستقل	 کمیسیون	 مسووالن	
هزینه		 نداشتن	 و	 حکومت	 در	 اراده	 نبود	 به	دلیل	 که	 بودند	
برای	برگزاری	انتخابات،	انتخابات	پارلمانی	در	زمان	قانونی	
حکومت	 رهبران	 هم،	 سویی	 از	 نمی	تواند.	 شده	 برگزار	 آن	
برگزاری	 سیاسی،	 موافقت	نامه	ی	 امضای	 با	 ملی	 وحدت	
اصالحات	 به	 مشروط	 را	 افغانستان	 در	 آینده	 انتخابات	
کمیسیون	 توسط	 انتخابات	 به	 مربوط	 قوانین	 و	 ساختار	 در	
شماری	 که	 حالی	 در	 ساخته	اند.	 انتخاباتی	 اصالحات	
اول	 از	 پس	 مجلس	 نمایندگان	 کار	 ادامه	ی	 حقوق	دانان	 از	
سرطان	را	قانونی	نمی	دانند	اما	شماری	از	نمایندگان	مجلس	
نشده،	 برگزار	 پارلمانی	 انتخابات	 آن	که	 به	دلیل	 می	گویند	
کار	آمدن	پارلمان	جدید	 نمایندگان	مجلس	می	توانند	تا	روی	

کار	شان	ادامه	دهند. به	
نمایندگان	 مجلس	 در	 پنجشیر	 نماینده		 سعادت،	 ظهیر	

می	دهد	.	 نشان	 نور	 توسط	 بعدی	 سه	 به	شکل	 را	 صلصال	
متره	 	۵۵ بودای	 شده	 تخریب	 مجسمه	 دادن	 »نمایش	
درحالت	ایستاده	توسط	این	وسیله	بسیار	ارزان	و	اقتصادی	

که	در	دوازده	ساعت	فقط	۵۰۰	افغانی	مصرف	دارد. است	
به	 جاپانی	ها،	 سوی	 از	 طرح	 این	 پیش،	 سال	 ده	 حدود	
بود	 پیشکش	شده	 افغانستان،	 فرهنگ	 و	 اطالعات	 وزارت	
برای	 الیزر	 با	 از	طرف	شب	 متره	»صلصال«	 	۵۵ تا	مجسمه	
گذاشته	شود.	اما	در	آن	زمان	عملی	نشد.	 سیاحان	به	نمایش	
کنون	این	طرح	از	سوی	 اما	جانسین	و	لیانهو	می	گویند:	»هم	ا
قرار	 تایید	 مورد	 نیز	 افغانستان	 فرهنگ	 و	 اطالعات	 وزارت	
گرفته	است	و	تمام	وسایل	مورد	نیاز	آن	جهت	نمایش	دادن	
بامیان	 به	ریاست	اطالعات	و	فرهنگ	والیت	 بودا	در	شب	

هدیه	می	شود.«
که	مدتی	 مجتبی	میرزایی،	باستان	شناس	افغانی	تبار	آلمانی	
می	کند،	 کار	 غلغله	 شهر	 مرمت		 و	 تحکیم	کاری	 برای	 است	
حیرت	زده	 واقعا	 صلصال	 مجسمه	 دیدن	 از	 »من	 می	گوید:	
شدم،	چون	توسط	نور	افگن	به	صورت	واقعی	و	زنده،	بودای	

صلصال	را	می	بینم.«
می	کند	 نگاه	 کارشناسانه	طرف	مجسمه	صلصال	 دید	 با	 او	
و	می	افزاید:	»این	طرح	یکی	از	بهترین	راه	های	نمایش	زنده	
و	ثابت	بودا	است،	این	طرح	تا	کنون	در	هیچ	جای	دنیا	مورد	

استفاده	قرار	نگرفته	است.«
بنیاد	انکشافی	آغا	خان	در	 امیر	فوالدی،	مسوول	ایکوتوریزم	
تخریب	 مجسمه	های	 دادن	 »نمایش	 می	گوید:	 افغانستان	
گردشگری،	 بودا	به	صورت	واقعی	آن	در	رشد	صنعت	 شده	
نه	تنها	برای	بامیان	بلکه	به	مردم	و	دولت	افغانستان	نیز	موثر	

می	باشد.«
شهر	 بودا،	 شده	 تخریب	 مجسمه	 دو	 داشتن	 با	 بامیان	
ک،	شهر	غلغله،	هزاران	مغاره	دوران	بودایی،	بند	امیر	 ضحا
والیت	های	 دیدنی	ترین	 از	 یکی	 دیگر	 مناظر	طبیعی	 ده	ها	 و	
که	ساالنه	هزاران	توریست	خارجی	و	داخلی	را	 کشور	است	

به	سویش	جلب	می	کند.

نامشخص	 انتخابات[	 از	 ]بعد	 زمان	 »چون	 افزود:	 سعادتی	
که30	سال	بعد	ما	انتخابات	 کسی	می	تواند	بگوید	 است	یک	
نشده،	 برگزار	 انتخابات	 گر	 ا هم	 بعد	 	30 تا	 می	کنیم	 برگزار	
استدالل	 استدالل،	 چنین	 بنابراین	 داریم.	 مشروعیت	 ما	
استدالل	های	 به	 شما	 و	 است	 بی	بنیاد	 و	 سست	 بی	پایه،	
این	 نسازید.«	 سبک	 را	 ملت	 خانه	ی	 بی	بنیاد	 و	 سست	
کار	 یا	هم	ادامه	 عضو	مجلس	تعطیلی	مجلس	نمایندگان	و	
نمایندگان	مجلس	پس	از	اول	سرطان	را	به	دور	از	پیامدهای	

کشور	نمی	داند. منفی	در	
که	باید	مجلس	نمایندگان	در	اعالمیه	ای	 سعادتی	می	افزاید	
کاری	خویش	را	پیش	از	اول	سرطان	به	مردم	 پایان	دوره	ی	
کار	مجلس	و	برگزار	نکردن	 کرده،	و	مسوولیت	ادامه	ی	 اعالم	
کید	می	کند	 تا به	دوش	حکومت	بگذارد.	وی	 را	 انتخابات	
ملی	 اجماع	 یک	 در	 باید	 تاثیر	گذار	 سیاسی	 جریان	های	 که	
حفظ	صالحیت	های	 با	 نمایندگان	 مجلس	 کار	 ادامه	ی	 بر	
می	شود	 بیان	 درحالی	 گفته	ها	 این	 بگیرند.	 تصمیم	 قانونی	
که	بیش	از	20	سند	تقنینی	برای	تصویب	و	تاییدی	در	شورای	
بانک	 اداره	های	 دفاع،	 وزارت	 شمول	 به	 و	 قرارداشته	 ملی	
از	 شماری	 و	 رییسان	 لوی	سارنوالی،	 میاشت،	 سره	 مرکزی،	
اساسی	 قانون	 بر	 نظارت	 کمیسیون	 و	 عالی	 دادگاه	 اعضای	
تایید	 مجلس	 نمایندگان	 سوی	 از	 اساسی	 قانون	 بنیاد	 بر	 که	
گرفتن	رای	اعتماد	به	مجلس	نمایندگان	معرفی	 شوند،	برای	

نشده	اند.

مجسمه تخریب شده بودا به پا ایستاد

مجلس نمایندگان: 

وعیت بدهد اجازه نمی دهیم نهاد دیگری به ما مشر
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و	 تمرین	ها	 کشور	 آن	 می	گوید	 بریتانیا	 نخست	وزیر	
مشاوره	های	نظامی	خود	به	قوای	عراقی	را	در	هفته	های	

پیش	رو	افزایش	می	دهد.
با	 مقابله	 برای	 عراق	 ارتش	 کامرون،	 دیوید	 گفته	 به	
)داعش(،	 اسالمی	 شبه	نظامیان	حکومت	خودخوانده	

کمک	بیشتری	نیاز	دارد. به	
دیدار	 از	 پیش	 کامرون،	 آقای	 فردا،	 رادیو	 گزارش	 به	
شهر	 در	 بزرگ	جهان،	 اقتصاد	 هفت	 	،۷ گروه	 اعضای	
مشاور	 	۱۲۵ لندن	 گفت	 خبرنگاران	 به	 آلمان،	 کرون	
نظامی،	افزون	بر	آن	چه	در	حال	حاضر	در	عراق	دارد،	

کشور	می	فرستد. به	آن	
کردن	 خنثا	 نحوه	 عراق	 ارتش	 به	 افراد	 این	 عمده	
داد.	 خواهند	 آموزش	 را	 جاده	ای	 کنار	 بمب	های	

گزارش	خبرگزاری	فرانسه،	عبدربه	منصور	هادی،	رییس	دولت	در	 به	
کشور،	با	 گفتگوهای	آتی	پیرامون	بحران	این	 تبعید	یمن	می	گوید	در	

کرد. گفتگو	نخواهد	 شورشیان	حوثی	
گروه	های	مختلف	یمنی	در	 گفتگوی	 قرار	است	در	روزهای	پیش	رو	

سویس	برگزار	شود.
گفتگوها	 که	روز	شنبه	درباره	برگزاری	این	 کل	سازمان	ملل	متحد	 دبیر	
خبر	داد،	از	همه	طرف	های	درگیر	خواسته	بود	تا	بدون	پیش	قضاوت	

گفتگو	شوند. وارد	
گفتگوها	با	تمرکز	بر	 که	 کرده	بود	 کی	مون	در	این		باره	اضافه	 بان	
برقراری	آتش	بس	و	طرحی	برای	عقب	نشینی	حوثی	ها	و	تسریع	

کمک	های	بشردوستانه	برگزار	خواهد	شد.	 روند	رساندن	

حمایت	 ضمن	 امریکا،	 مالیه	 وزیر	 لو،	 جیکوب	
مورد	 در	 گزارشی	 تکذیب	 و	 اتومی	 کرات	 مذا از	
است	 گفته	 ایران،	 اتومی	 سوخت	 ذخایر	 افزایش	
از	سال	۲۰۱۲	میالدی،	تحریم	ها	۱۶۰	میلیارد	دالر	از	

کاسته	است. درآمدهای	نفتی	ایران	
به	نقل	از	رادیو	فردا،	این	مقام	دولتی	ایاالت	متحده	
سیاست	های	 هواداران	 از	 گروهی	 جمع	 در	 که	
جاری	 کرات	 مذا از	 می	کرد،	 سخنرانی	 اسراییل	
حمایت	 تهران	 و	 جهانی	 قدرت	های	 میان	 اتومی	

کرد.
که	خود	 گزارش	خبرگزاری	فرانسه،	سخنرانی	او	 به	
یک	یهودی	ارتدکس	است،	چندین	بار	با	طعنه	ها	

سخنرانی	 این	 شد.	 قطع	 شنوندگان	 سخنان	 و	
سالیانه	 کنفرانسی	 در	 شده،	 انجام	 نیویارک	 در	
برگزار	 را	 آن	 جروزالم	پست	 اسراییلی	 روزنامه	 که	

می	کند.
گذشته	 ماه	های	 گفته	های	 کید	 تا با	 لو	 آقای	
»راه	حل	 است:	 گفته	 امریکا،	 دولتی	 مقام	های	
دیپلوماتیک	بهترین	و	پایدارترین	راه	برای	رسیدن	
بمب	 به	 ایران	 دستیابی	 از	 جلوگیری	 و	 هدف	 به	

اتومی		است.«
واشنگتن	 که	 است	 کرده	 کید	 تا حال	 عین	 در	 او	
به	 ایران	 نگذارد	 تا	 می	زند	 الزم	 کار	 هر	 به	 دست	
به	 تنها	 نه	 »این	 کند؛	 پیدا	 هسته	ای	دست	 سالح	
امریکا	 امنیت	 به	خاطر	 که	 اسراییل	 امنیت	 خاطر	

است.«

اولیه	 کمک	های	 نیز	در	زمینه	هایی	مانند	 بخشی	دیگر	
خواهند	 مشغول	 انتقاالتی	 و	 اطالعاتی	 یا	حمایت	های	

شد.
کل	مشاوران	و	مربیان	نظامی	بریتانیا	 به	این	ترتیب	شمار	
که	 کل	نیروهای	بریتانیایی	 در	عراق	به	۲۷۵	نفر	و	شمار	
گروم	موسوم	 که	در	نقش	های	مختلفی	علیه	 کشور	 در	آن	
به	 هستند،	 فعالیت	 به	 مشغول	 اسالمی«	 »حکومت	 به	

تقریبا	۹۰۰	نفر	می	رسد.
که	 است	 افزوده	 حال	 عین	 در	 بریتانیا	 نخست	وزیر	
وسعت	 نظر	 از	 »دومین«	 فعلی	 شرایط	 در	 کشورش	
حمالت	هوایی	علیه	اسالم	گرایان	در	عراق	و	حمایت	از	

نیروهای	مخالف	دولت،	در	سوریه	است.
که	 سوریه	 دولت	 مخالف	 نیروهای	 از	 بخشی	 از	 غرب	

در	عین	حال	مشغول	نبرد	با	نیروهای	»داعش«	هستند،	
حمایت	می	کند.

درخواست	 عراق،	 نخست	وزیر	 است	 گفته	 کامرون	
گرفته	بر	 کرده	است	و	بریتانیا	نیز	تصمیم	 کمک	بیشتری	

کشور	بیافزاید. تالش	های	خود	در	آن	

کاهش 160 میلیارد دالر از درآمد نفتی ایران

بریتانیا به عراق مشاور نظامی می فرستد 

رییس دولت تبعیدی یمن 
گفتگو نمی کند با حوثی ها 

کثریت پارلمان  حزب حاکم ترکیه ا
را از دست داد

می	دهد	حزب	 نشان	 ترکیه	 پارلمانی	 انتخابات	 در	 آرا	 شمارش	 نتایج	
کثریت	 ا اخیر	 سال	 	۱۳ در	 بار	 اولین	 برای	 توسعه	 و	 عدالت	 کم	 حا

پارلمان	را	از	دست	داده	است.
از	 که	 حزب	 این	 که	 است	 شده	 مشخص	 آرا	 درصد	 	۹۹ شمارش	 با	
رجب	طیب	اردوغان،	رییس	جمهور	حمایت	می	کند،	۴۱	درصد	آرا	را	

کرسی	پارلمان	را	به	دست	آورد. برده	و	نتوانسته	نیمی	از	۵۵۰	
ترکیه	 کردهای	 میان	 در	 که	 خلق	ها	 دموکراتیک	 چپگرای	 حزب	
کسب	بیش	از	۱۲	درصد	آرا	از	 هواداران	بسیاری	دارد،	موفق	شده	با	
حد	نصاب	الزم	برای	راه	یافتن	به	پارلمان	ترکیه،	۱۰	درصد	آرا،	عبور	
کرسی	وارد	پارلمان	 گرفتن	حدود	۸۰	 کند	و	برای	اولین	بار	با	در	اختیار	

شود.
نتایج	انتخابات	ضربه	بزرگی	به	حزب	آقای	اردوغان	محسوب	می	شود	
تغییر	 با	هدف	 همه	پرسی	 برگزاری	 برای	 الزم	 کثریت	 ا بود	 امیدوار	 که	
قانون	اساسی	و	افزایش	اختیارات	ریاست	جمهوری	را	به	دست	آورد.
کرسی	های	 کثریتی،	سه	پنجم	 کسب	چنین	ا اما	این	حزب	نه	تنها	از	
دولت	 تشکیل	 برای	 الزم	 آرای	 جلب	 در	 بلکه	 بازمانده،	 مجلس،	
 ۲۵۸ حزب	 این	 می	شود	 پیش	بینی	 است.	 بوده	 کام	 نا هم	 کثریت	 ا
کسب	 برای	 الزم	 حد	 از	 کمتر	 کرسی	 	۱۸ که	 آورد	 دست	 به	 کرسی	

کثریت	است. ا
عدالت	 رهبر	حزب	 و	 وزیر	 نخست	 داووداوغلو،	 احمد	 این	 وجود	 با	
تغییر	 برای	 از	طرح	حزبش	 احزاب	سیاسی	خواسته	 تمام	 از	 توسعه	 و	

کنند. قانون	اساسی	حمایت	
با	حزب	 ایتالف	 برای	 را	 آمادگی	خود	 احزاب	 از	 هیچ	یک	 کنون	 تا	

عدالت	و	توسعه	اعالم	نکرده	اند.
ایتالفی	 روز	دیگر	 تا	۴۵	 که	 ترکیه	در	صورتی	 قانون	اساسی	 بر	اساس	

شکل	نگیرد،	امکان	برگزاری	انتخابات	تازه	فراهم	خواهد	شد.
که	در	اردوی	 گزارش	بی	بی	سی،	بر	خالف	فضای	یاس	و	نارضایتی	 به	
دموکراتیک	 حزب	 هواداران	 است،	 کم	 حا توسعه	 و	 عدالت	 حزب	
کرده	اند	بسیار	 کسب	 که	 خلق	ها		از	راه	یافتن	به	پارلمان	و	نتیجه	ای	

راضی	و	خشنود	به	نظر	می	رسند.
کردنشین	دیاربکر	در	جنوب	شرق	ترکیه	و	مرکز	فعالیت	این	 شهر	عمدتا	

حزب،	از	شب	دوشنبه	شاهد	جشن	و	سرور	هواداران	حزب	بود.
را	 آرا	 نتایج	 خلق	ها	 دموکراتیک	 حزب	 معاون	 اوندر،	 ثریا	 سیری	
»پیروزی	دموکراسی	بر	فساد	سیاسی	و	غلبه	صلح	بر	جنگ«	توصیف	

کرده	است.

آلمان	 در	 که	 جهان	 بزرگ	 اقتصاد	 هفت	 سران	
زمانی	که	 تا	 کردند	 کید	 تا بودند،	 آمده		 گرد	
در	 جدایی	طلبان	 و	 روسیه	 رییس	جمهوری	
کامل	خود	را	به	توافق	صلح	در	 اوکراین،	پایبندی	
کشور	نشان	ندهند،	تحریم	ها	علیه	روسیه	ادامه	 آن	

کرد. پیدا	خواهد	
خبرگزاری	ها،	 گزارش	 به	 و	 فردا	 رادیو	 از	 نقل	 به	
کنار	اختالفات	میان	یونان	 نبردها	در	اوکراین،	در	
آن	 بدهی	های	 مورد	 در	 اروپایی	اش	 شرکای	 و	
گروه	۷	را	در	 گفتگوهای	سالیانه	سران	 کشور،	اهم	

گردهمایی	آن	ها	تشکیل	می	داد. نخستین	روز	از	
صدر	 مرکل،	 آنگال	 جاری،	 سال	 دیدار	 میزبان	
امریکا،	 رهبران	 با	 همراه	 که	 بود	 آلمان	 اعظم	
کانادا	و	فرانسه	در	جنوب	 بریتانیا،	جاپان،	ایتالیا،	

آلمان	به	سر	می	برد.
گفته	های	 وجود	 با	 فرانسه	 خبرگزاری	 گزارش	 به	
روسیه،	 رییس	جمهوری	 پوتین،	 والدیمیر	 اخیر	
با		 اما	 ندارد«،	 وجود	 روسیه	 از	 نگرانی	 »جای	 که	
هراس	 اوکراین،	 شرق	 در	 تنش	ها	 مجدد	 افزایش	
فزونی	 مینسک،	 آتش	بس	 توافق	نامه	 شکست	 از	
فرانسه	 و	 آلمان	 کمک	 با	 که	 توافقی	 یافته	است.	
ماه	 روسیه،	چهار	 و	 اوکراینی	 و	حضور	طرف	های	

پیش،	در	بالروس	منعقد	شده	بود.

وه ۷ بر ادامه  گر سران 
کردند  تحریم های مسکو تاکید 

 اطالع عام برنده گي

 18/03/1394  تاريخ صدور اطالعيه:

  عراده وسايط حمل و نقل كاركنان وزارت  39كرايه گيري  اسم پروژه:

 انتقال كارمندان از مركز وزارت به ساحات مختلف  موقعيت پروژه:

 MRRD-42/OB-6/MOF-6/CO/KBL/1394 كود نمبر پروژه:

 هشتاد و پنج هزارو سه صدو پانزده افغاني از قرار في روز  85315 قيمت ارائه شده:
 % تخفيف48با 

 چهل و چهار هزارو سه صدو شصت و سه افغاني از قرار 44363 قيمت بعد از تخفيف و قبول شده:
 في روز 

 شركت ترانسپورتي و مسافر بري برادران ورس   اسم شركت برنده پروژه:

 D-26144 شماره جواز شركت:

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه فوق الذكر را با شركت ترانسپورتي برادران ورس  عقد 
نمايد . از  شركتهاي ترانسپورتي  و ساير ارگانهاي دولتي و غير دولتي كه در مورد ايراد و يا اعتراض داشته باشند 

 يوم از نشر اين اطالعيه به رياست تهيه و تداركات وزارت احيأ و انكشاف دهات 14تقاضا ميشود كه الي مدت 
 واقع سرك نيله باغ داراالمان كتباً به تماس شوند .
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