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ظهور داعش
زمینه های داخلی هم دارد
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چرا جامعه جهانی نباید افغانستان را 
کند؟ فراموش 

رایزنیهایرییسجمهور
کارپارلمان برایادامه
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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 تجربه 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 قرارداد برای مدت یکسال بوده و قابل تمدید میباشد.

ییسجمهور: ر

کاریشانراشفافسازند نهادهایسازمانمللسیستم

امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی 
غذا،  جهانی  سازمان  پناهندگان، 
و  جهان  که  خورا و  زراعت  سازمان 
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل 

متحد حضور داشتند.
ریاست  دفتر  اعالمیه  از  نقل  به 
این  در  غنی  اشرف  جمهوری، 
میان  هماهنگی  که  گفته  نشست 
وزارت خانه ها و نهادهای وابسته به 
کارهای شان  که  متحد  ملل  سازمان 

گردد. با هم مرتبط می باشند، بیشتر 
که باید یک  گفته  رییس جمهور غنی 
نظر سنجی در همکاری با دفتر یو ان 
افغانستان  مهم  شهرهای  در  هبیتات 
تطبیق  چگونگی  در  تا  شود  انجام 
نهاد های  فعالیت های  و  پروژه ها 
نظریات  غیرحکومتی  و  حکومتی 

گردد. کشور جمع  آوری  شهروندان 
و  پولیو  محو  که  افزوده  غنی  اشرف 
بیماری سرخکان  از شیوع  جلوگیری 
افغانستان  حکومت  اولویت  از 
صحت  جهانی  سازمان  از  و  است 
خواست تا در این زمینه به طور دقیق 
با  را  خویش  معلومات  کرده،  کار 

افغانستان شریک نماید.
کشور از تمام نهادهای  رییس جمهور 
ملل متحد خواسته تا روی شیوه های 

خدماتی شان مجددا غور نمایند.

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح،
کشور، در نشستی با مسووالن  جمهور 
ملل  سازمان  به  وابسته  نهادهای 
چگونگی  افغانستان،  در  متحد 
بررسی  مورد  را  نهادها  این  فعالیت  
نهادهای  مسووالن  از  و  داده  قرار 
خواسته  ملل  سازمان  به  مربوط 
کاری شان را شفاف  است تا سیستم 
افغان ها  استخدام  روند  ساخته، 
و  بخشیده  تسریع  را  نهاد  این  در 
را  شان  تکراری  برنامه های  هم چنین 

حذف نمایند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
این  شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
شد،  برگزار  پنجشنبه  روز  که  نشست 
در آن مسووالن و نمایندگانی از اداره 
یونیسف،  متحد،  ملل  انکشافی 
کمیشنری  صحت،  جهانی  سازمان 

غصبصدهاجریبزمیندولتیدرولسوالیچهارآسیابکابل
زمین  فتح محمد چند سال پیش، حدود 2.5 جریب  که  او می گوید 
و  کرده  خریداری  است  آنان  روستای  مربوط  که  ابراهیم  حاجی  از  را 

کند. که بقیه زمین های دولتی را نیز غصب  کنون تالش دارد  ا
در  اسنادی  هیچ  که  می گوید  منگل  نعیم  محمد  حال،  عین  در 
ک  که مدیریت امال ولسوالی چهارآسیاب حریق نشده است. او افزود 
طالب  و  است  فرستاده  مکتوب  اراضی  اداره  به  قضایی  قرار  از  پس 

هدایت شده است.
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زنگ اول


برگزاری  مصروف  روزها  این  در  غنی  رییس جمهور 
کار  ادامه  بن بست  رفع  به منظور  نشست هایی  سلسله 
پارلمان  کار  اساسی،  قانون  مبنای  بر  است.  پارلمان 
پایان  خورشیدی  جاری  سال  سرطان  اول  تاریخ  به 
انتخابات  که  می کند  حکم  اساسی  قانون  می یابد. 
برگزار  تاریخ  این  از  پیش  دو ماه  باید حداقل  پارلمانی 
حال  در  اما  شوند.  مشخص  جدید  نمایندگان  و  شود 
نمایندگان جدید  نه  آمده که  به وجود  حاضر وضعیتی 
قانونی  معیاد  از  چیزی  نه  و  شده اند  انتخاب  مردم 

پارلمان کنونی باقی مانده است. 
در  ملی  وحدت  حکومت  سران  که  است  این  واقعیت 
تطبیق توافق نامه سیاسی که اساس تشکیل این حکومت 
باید  توافق نامه  این  برمبنای  کرده اند.  کوتاهی  است، 
اصالحات  کمیسیون  قدرت،  انتقال  از  پس  روز  چند 
نظام انتخاباتی به کار آغاز می کرد و کمیسیونی برای 
تاسف  با  اما  نیز تشکیل می شد.  اساسی  قانون  تعدیل 
که تا حال کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به کار آغاز 
اصال  اساسی  قانون  تعدیل  کمیسیون  و  است  نکرده 

تشکیل نشده است.
اگر کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی کارش را به موقع 
تا جایی پیش می رفت  تا حال کار  آغاز می کرد، شاید 
و کمیسیون های انتخاباتی می توانستند تقویم انتخابات 
پارلمانی را اعالم کنند. به دلیل سهل انگاری و شاید هم 
ماه  پنچ  ملی،  وحدت  حکومت  سران  نظرهای  اختالف 
وقت گرفت تا اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
معرفی شدند؛ بعد جنجال ریاست این کمیسیون، هفته ها 
وقت را تلف کرد. حتا حاال هم که این جنجال ها ظاهرا 
پایان یافته، کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی موفق به 

برگزاری اولین جلسه کاری خود نشده است. 
انتخاباتی  روشن نیست مشکل کمیسیون اصالح نظام 
نمی داند  کس  هیچ  نمی کند؟  آغاز  کار  به  که  چیست 
کمیسیون  کار  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  چرا  که 
اصالح نظام انتخاباتی را نهایی نمی کنند. بن بست ادامه 
کمیسیون  که  می تواند  شده  حل  وقتی  پارلمان  کار 
اصالح نظام انتخاباتی به کار آغاز کند و در هماهنگی 
با کمیسیون های انتخاباتی، تقویم انتخابات پارلمانی را 
به  پارلمان خود  که  است  این  هم  دیگر  راه  کند.  اعالم 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مراجعه کند 

و نظر مشورتی آنان را در این مورد مطالبه کند. 
تمدید کار  حکومت و قوه قضایی هیچ کدام صالحیت 
این  راه حل  ما  به نظر  ندارند.  را  آن  انحالل  یا  پارلمان 
است که در قدم اول کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
با  هماهنگی  در  کمیسیون  این  بعد  و  کند  آغاز  کار  به 
تقویم  انتخابات،  برگزاری  متولی  کمیسیون های  دیگر 
انتخاباتی را اعالم کند. در کنار این، کمیسیون نظارت 
کار  ادامه  مورد  در  باید  هم  اساسی  قانون  تطبیق  بر 

پارلمان کنونی نظر بدهد. 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید بدانند که اگر بیشتر 
این در تطبیق توافق نامه سیاسی سهل انگاری کنند،  از 
اعتبار  تاریخ  می شود.  دچار  کالنی  مشکل  به  کشور 
وحدت  حکومت  تشکیل  اساس  که  سیاسی  توافق نامه 
پایان  به  خورشیدی  آینده  سال  میزان  تا  است  ملی 
و  منتخب  پارلمان  یک  ما  زمان،  آن  تا  اگر  می رسد. 
شوراهای محلی منتخب نداشته باشیم، امکان برگزاری 
این قانون وجود ندارد.  جرگه قانون اساسی و تعدیل 
اگر تا پیش از میزان سال آینده، جرگه قانون اساسی 
نفس گیر  بحران  یک  با  دیگر  بار  برگزار نشود، کشور 
امکان  حتا  صورت  آن  در  می شود.  روبه رو  سیاسی 

فروپاشی سیاسی هم وجود دارد. 
گروه های  که  بدانند  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
اما  دهند.  سقوط  را  نظام  نمی توانند  تروریستی 
سهل انگاری در تطبیق توافق نامه سیاسی، کشور را با 
دوام  امروز  اگر  می سازد.  روبه رو  سیاسی  فروپاشی 
کار پارلمان به بن بست خورده است، فردا کل نظام با 
خطر فروپاشی سیاسی روبه رو می شود. بنابراین باید 
تشکیل  اساسی  قانون  تعدیل  کمیسیون  زودتر  هرچه 
شود و کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به کار شروع 

کند. 

بن بست دوام کار پارلمان
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8صبح، کابل: نمایندگان والیت دایکندی 
این  نمایندگان شورای والیتی  و  پارلمان  در 
والیت  در  مراسمی  در  گذشته  روز  والیت 
این  والی جدید  با  را  مخالفت شان  دایکندی 
دایکندی  نمایندگان  کردند.  اعالم  والیت 
گفتند که والی جدید از سوی یک حزب به 
انحصاری معرفی شده و برای مردم  صورت 

دایکندی قابل قبول نیست. 
نمایندگان  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
»نمایندگان  است:  آمده  شده  نشر  دایکندی 
مشرانو جرگه،  و  جرگه  ولسی  در  دایکندی 
مراسم  یک  در  دایکندی  مردم  و  متنفذین 
تقرر والی جدید  با  و  یافتند  گسترده حضور 

مخالفت کردند.«
به  را  مرادی  معصومه  ملی  حکومت وحدت 

عنوان والی دایکندی معرفی کرده است. 
دانشجویان  و  مدنی  جامعه  نمایندگان 
داشتند.  حضور  مراسم  این  در  نیز  دایکندی 
شنبه  امروز  است  قرار  که  حالیست  در  این 
نمایندگان والیت بامیان در اعتراض به تقرر 
طاهر زهیر والی جدید بامیان در برابر دروازه 

پارلمان دست به تجمع اعتراضی بزنند. 

چهار  رهایی  برای  تالش ها  کابل:  8صبح، 
ادامه  افراد ربوده شده در والیت غزنی  از  تن 
زمانی که  جوزا   19 تاریخ  به  افراد  این  دارد. 
منطقه  به  جاغوری  ولسوالی  از  می خواستند 
دهمرده گلزار بروند در مسیر راه از سوی افراد 

مسلح ناشناس ربوده شدند. 
در بین ربوده شدگان دو زن، یک کودک و 
یک راننده موتر شامل است. ربایندگان موتر 
را نیز با خود برده اند. پس از این گروگان گیری 
رسنه  منطقه  متنفذان  با  جاغوری  موسفیدان 
تماس  دارد  موقعیت  گیالن  ولسوالی  در  که 

گرفتند. 
که  گفته اند  8صبح  روزنامه  به  محلی  منابع 
رفته  رسنه  به  شنبه  پنج  روز  بزرگان جاغوری 
در  گروگا گیری  که  رسنه  ساکنان  اما  بودند 
خواسته اند.  مهلت  روز  یک  افتاده  اتفاق  آن 
منزل  در  شده  ربوده  افراد  منابع  این  گفته  به 
فرماندهان  از  یکی  که  عزیزی  نام  به  شخصی 

طالبان است نگهداری می شود. 
گروگان ها  این  آزادی  برای  تاهنوز  حکومت 
اقدامی نکرده است. این در حالیست که 12 تن 
از گروگان هایی که در زابل ربوده شده بودند 

هنوز آزاد نشده اند. 

مخالفت با والی جدید
دایکندی

مذاکرات برای آزادی 
گروگان های جاغوری ادامه دارد

نواز شریف: 

روابط پاکستان و افغانستان نزدیک تر شده است

ناتوانی افغانستان در کنترول حریم فضایی 

کمک بیش از 21 میلیون دالر بانک جهانی برای بهبود وضعیت گمرکات

پاکستان،  وزیر  نخست  شریف  نواز 
دپیلومات های  نشست  یک  در 
پاکستانی گفته که روابط میان کابل 
و اسالم آباد ژرفتر و گسترده تر شده 

است.

و  ترانسپورت  وزارت  مقام های 
که  می گویند  ملکی  هوانوردی 
بخاطر مدیریت حریم فضای کشور 
طی  اما  است  نیاز  متخصص   ۷۰ به 
1۴ سال گذشته تنها ۷ متخصص در 

این راستا آموزش دیده اند.
امریکا،  صدای  گزارش  به 
و  ترانسپورت  وزیر  بتاش  محمداهلل 
به دلیل  می گوید  ملکی،  هوانوردی 
حکومت  الزم،  ظرفیت های  نبود 
هوایی  حریم  کنترول  مسوولیت 
کشور را تا سه الی پنج سال آینده 
بین المللی خارجی  به یک شرکت 

واگذار خواهد کرد. 
ما  که  بسازم  »واضح  گفت:  او 
ظرفیت کدری و تخنیکی که بدون 
یک شرکت خارجی حریم فضایی 
را اداره بکنیم این امکان را نداریم.«

وزارت  بتاش،  آقای  گفته  به 
بودجه  هوانوردی  و  ترانسپورت 
آورده  به دست  ماه  سه  برای  کافی 
آزاد  رقابت  طریق  از  است  قرار  و 
کنترول حریم فضایی کشور را طی 
از شرکت های  به یکی  ماه  این سه 

8صبح، کابل: بانک جهانی اعالم 
وضعیت  بهبود  منظور  به  که  کرده 
افغانستان،  سرحدات  در  گمرکات 
مبلغ 21.5 میلیون دالر برای موثریت 
این  در  اموال  ترخیص  روند 
گمرکات به دولت افغانستان کمک 

بالعوض می کند.
انتشار  با  افغانستان  در  جهانی  بانک 
پول  این  که  است  گفته  اعالمیه ای 
انکشاف  بین المللی  اداره  طریق  از 
گمرکات  نوسازی  برای  بانک  این 
تجارتی  تسهیالت  فراهم آوری  و 
این  گفته ی  به  می رسد.  مصرف  به 
فراهم آوری  و  نوسازی  بانک، 
تجارتی در گمرکات که  تسهیالت 
تاکنون  شد،  آغاز   2۰1۰ سال  از 
به  مربوط  اسناد  مراحل  طی  سیستم 
گمرک  چهارده  در  تجارتی  اموال 

کمیپوتری شده است.
عواید  که  می افزاید  جهانی  بانک 

آقای شریف گفته است: »افغانستان 
و  شده  نزدیک تر  هم  با  پاکستان  و 
رهبری  تالش های  مدیون  کار  این 

هر دو کشور است.«
امریکا،  صدای  گزارش  به 

هوانوردی  خارجی  بین المللی 
بسپارد.

وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفته 
تا پنج سال آینده کدرهای مسلکی 
داخلی آماده خواهند شد تا کنترول 

هوایی کشور را بعهده گیرند.
ماه  سه  در  که  گفت  بتاش  آقای 
را  برنامه ای  کاری اش  نخست 
می سازد که به اساس آن مسوولیت 
سراسر  هوایی  میدان های  کنترول 
به  بین المللی  نیروهای  از  کشور 

نیروهای داخلی انتقال یابد.
سه  تا  می کنیم  »کوشش  گفت:  او 
سال اگر نتوانستیم تا پنج سال بکلی 

درآمد  مهم  منابع  از  یکی  گمرکی 
می رود.  شمار  به  افغانستان  دولت 
عواید  جهانی،  بانک  گفته ی  به 
میلیون  پنجاه  از  افغانستان  گمرکی 
دالر در سال 2۰۰2، به بیش از یک 
رسیده   2۰12 سال  در  دالر  میلیارد 

بود.
خود  اعالمیه  در  جهانی  بانک 
سیاسی،  تحوالت  که  می گوید 
افغانستان،  در  امنیتی  و  اقتصادی 
اقتصاد این کشور را به شدت تحت 

که  افزود  پاکستان  نخست وزیر 
مشترک  مبارزه  بر  عالوه  کشورش 
همکاری های  دهشت افگنی،  با 
دوجانبه در عرصه تجارت و معارف 
از  هم چنین  او  می دهد.  توسعه  را 
پاکستان  در  افغان  نظامیان  آموزش 
میان  استخباراتی  همکاری های  و 
کرده  یادآوری  همسایه  کشور  دو 

است.
به  »ما  است:  گفته  شریف  آقای 
رسانیده ایم  را  پیام  این  افغانستان 
ضد  بر  نباید  کشور  آن  خاک  که 
قرار گیرد و  استفاده  پاکستان مورد 
ما هم این اطمینان را خواهیم داد که 
پناهگاه  ما  قلمرو  در  دهشت افگنان 

ایجاد نمی کنند.«

بدون  را  افغانستان  مدیریت فضایی 
جوان های  خارجی،  شرکت  کدام 

افغان اداره خواهند کرد.« 
که  گفت  هم چنان  بتاش  محمداهلل 
دولت  گذشته  سال  چهارده  طی 
انستیتوت  نتوانست  افغانستان 
هوا نوردی ملی را با تصدیق سازمان 
فعال  ایکو  یا  هوانوردی  بین المللی 

سازد. 
هوانوردی  و  ترانسپورت  وزیر 
که  را  اسنادی  همین رو  از  گفت 
به دست  انستیتیوت  این  فارغان 
می آورند به سطح بین المللی اعتبار 

ندارد.

این  به گفته ی  تاثیر قرار داده است. 
ناخالص  تولید  بانک، عواید داخلی 
به   2۰۰2 سال  در  درصد  سه  از 
رسید،   2۰11 سال  در  درصد   11.6
 8.5 به  رقم  این   2۰1۴ سال  در  اما 
جهانی  بانک  یافت.  کاهش  درصد 
داخلی  عواید  کاهش  که  می گوید 
عواید  که جمع آوری  می دهد  نشان 
در چند سال گذشته با رکود مواجه 

بوده است. 

ACKU
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وزیر اطالعات و فرهنگ:

خبرنگاران در افغانستان نمی توانند 
بی طرف باشند

می گوید  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  جهانی،  باری 
ملی،  منافع  و  ملی  وحدت  بودن  خطر  در  به دلیل  که 
باشند.  بی طرف  نمی توانند  افغانستان  در  خبرنگاران 
افغانستان  در  خبرنگاران  جهانی،  آقای  به گفته ی 
ملی  وحدت  و  کمیت  حا کسانی که  برابر  در  تا  مجبورند 
و وحدت ملی  ارضی  تمامیت  از  به خطر می اندازند،  را 

کنند. دفاع 
کنفرانس  در  جوزا،   21 پنج شنبه،  روز  که  جهانی  باری 
»تروریسم و رسانه ها« با حضور ده ها تن از فعاالن رسانه ای 
کید  کابل سخن می گفت، تا کشور ترکیه در  افغانستان و 
تبلیغ  برای  نباید وسیله ای  و خبرنگاران  رسانه ها  که  کرد 
که  کنفرانس  کشور شوند. این  فعالیت های تروریستی در 
توسط موسسه  و رسانه ها  تروریسم  رابطه  بررسی  به منظور 
»نی« یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، اتحادیه 
فرهنگی  و  علمی  انجمن  و  افغانستان  ژورنالیستان  ملی 
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  بود،  شده  برگزار  تسامح 
نمی توانند  افغان  نویسندگان  و  خبرنگاران  که  گفت  آن 
کنند.  استفاده  آزاد  کشورهای  دیگر  مثل  بیان  آزادی  از 
دیگر  با  افغانستان  شرایط  جهانی،  باری  به گفته ی 
گفت:  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  دارد.  تفاوت  کشورها 

وحشت ایجاد شود.
تروریستی  گروه های  که  گفت  هم چنین  بالجی  کریم 
به  پیام های شان  نشر  و  اهداف  پیشبرد  به منظور  نیز 
کید  تا حال  عین  در  او  هستند.  وابسته  آزاد  رسانه های 
که رسانه ها و خبرنگاران در زمان بازتاب فعالیت ها و  کرد 
گروه های تروریستی مسوولیت دارند تا از ایجاد  پیام های 
گفت:  کنند. وی  ترس و وحشت در میان مردم جلوگیری 
می دهند؛  قرار  هدف  مورد  را  ملکی  نقاط  »تروریست ها 

که بیشترین پوشش خبری دارد.« نقاطی 
از  تروریستی  گروه های  هرچند  می گوید  بالجی  کریم 
رسانه ها استفاده اعظمی می کنند، اما رسانه ها نیز از جمله 
آقای  به گفته ی  می روند.  شمار  به  گروه ها  این  اهداف 
توسط  خبرنگار  یا  رسانه   یک  دادن  قرار  هدف  بالجی، 
دیگر  به  نسبت  گسترده  تری  بازتاب  تروریستی  گروه های 
گفت: »هدف اولی  حوادث دارد. این روزنامه نگار ترکیه 
کشتن  گروه های تروریستی، ایجاد ترس و وحشت است. 

یا از بین بردن یک شخص هدف دومی شان است.«
تلویزیون  رییس  ک  زوا جیالنی،  غالم  این حال،  با 
از  که  است  این  اصلی  مشکل  که  می گوید  کابل نیوز، 
برداشت های  و منطقه  افغانستان  تروریستی در  گروه های 

در  زنان  حضور  ساختن  برجسته  خواستار  مدنی  فعاالن 
کشور شده اند. بخش های امنیتی 

امنیت«  و  صلح  تامین  در  زنان  نقش  »بررسی  کنفرانس 
برای پررنگ  که  از سلسله نشست هایی است  یکی دیگر 
از  صلح  تامین  و  امنیت  بخش های  در  زنان  حضور  شدن 
همکاری  با  تساوی  فرهنگی  و  اجتماعی  موسسه ی  سوی 
سفید،  خانه   افغان،  زنان  و  کودکان  از  حمایت  موسسه 
روزنامه  اطالعات روز، روزنامه  8صبح و خبرگزاری بخدی 
از  شماری  و  نویسندگان  مدنی،  جامعه   فعاالن  حضور  با 

رسانه ها برگزار شد.
زنان  نقش  ساختن  برجسته  برنامه  این  برگزاری  از  هدف 
با  مدنی  نهادهای  همکاری  و  امنیت  و  صلح  تامین  در 

نهادهای امنیتی بود.
معصومه محمدی، مسوول موسسه تساوی، حضور زنان در 
نهادهای امنیتی و شورای عالی صلح را سمبولیک دانست 
پروسه های  در  زنان  گرفتن  نادیده  شک  »بدون  گفت:  و 
زندگی  بر  مستقیم  و  منفی  تاثیر  امنیت،  تامین  و  صلح 

کشور دارد.« شهروندان، به خصوص بانوان 
بودن  کم  حا بی سوادی،  جنگ،  محمدی  خانم 
و  نبود شفافیت  ناپسند، ضعف حکومتداری،  سنت های 
که حوزه  حساب دهی را از مشکالت زنان دانست و افزود 

صلح و امنیت، قلمرو فعالیت های مردانه نیست.
قشر  جدی ترین  را  زنان  قطع نامه  یک  طی  پایان،  در  او 
حکومت  از  و  خواند  جنگ ها  جریان  در  آسیب پذیر 
برای  زنان به جایگاه مشخص  برای رسیدن  وحدت ملی 

کرد: تامین صلح و امنیت، درخواست های زیر را مطرح 

بوده  بی طرف  کلمه،  واقعی  مفهوم  به  ما  »ژورنالیستان 
که وحدت ملی، امنیت ملی و وقتی که  نمی توانند. وقتی  
افغانستان با دشمنان داخلی و خارجی مواجه باشد، در 
تمامیت  از  که  دارند  وظیفه  ما  ژورنالیستان  صورت  این 
ارضی و وحدت ملی دفاع بکنند. اما، نباید از واقعیت ها 
که در  کنیم. در مملکتی  کلی چشم  پوشی  هم به صورت 
ولسوالی های آن جنگ جریان داشته باشد، ما نمی توانیم 

کنیم.« گزارش های آن چشم  پوشی  از 
با  رسانه ها  که  کرد  کید  تا فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
دارند  مسوولیت  تروریستی،  حوادث  ساختن  منعکس 
باشند.  داشته  توجه  ملی  منافع  و  وحدت  حفظ  در  تا 
ایجاد  برای  وسیله ای  نباید  رسانه ها  او،  به گفته ی 

خصومت شوند.
سرشناس  روزنامه نگاران  از  بالجی  کریم  همین حال،  در 
که  گفت  رسانه ها«  و  »تروریسم  کنفرانس  در  ترکیه، 
می یابد.  بازتاب  رسانه ها  در  بیشتر  تروریستی  حوادث 
اما، به گفته ی آقای بالجی، بازتاب فعالیت ها و پیام های 
متفاوت  کشورها  و  رسانه ها  در  تروریستی  گروه های 
فعالیت های  طوری  رسانه ها  از  برخی  می گوید  او  است. 
و  ترس  مردم  میان  در  تا  می دهند  گزارش  را  تروریستی 

این  که  راه هایی  او  به گفته ی  می گیرد.  صورت  متفاوتی 
می کنند،  انتخاب  اهداف شان  به  رسیدن  برای  گروه ها 
افزود  ک  آقای زوا گیرد.  قرار  ارزیابی  و  باید مورد بررسی 
غیرانسانی  باشد  که  هدفی  هر  برای  مسلحانه  اقدام  هر 

پنداشته می شود.
اتحادیه  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم  همین حال،  در 
را  تروریستی  گروه های  که  می گوید  ژورنالیستان،  ملی 
تا  که  افزود  دشتی  آقای  می کنند.  سوءاستفاده  رسانه ها 
کشورها به  سال های قبل از 2011، در رسانه های برخی از 
گزارش  تروریستی  فعالیت های  از  غربی  کشورهای  ویژه 
تروریسم  زمانی که  دشتی،  آقای  به گفته ی  نمی شد.  داده 
به صورت  تبدیل شد، رسانه های غربی  به  یک تجارت 
گزارش می دهند. آقای  گسترده از فعالیت های تروریستی 
 2011 سال  از  پیش  تا  رسانه ها  که  است  معتقد  دشتی 
از  پس  اما  نبودند  تروریستی  گروه های  تریبون  میالدی، 
آن رسانه ها نیز در تجارت تروریسم شریک شدند. آقای 
گفت: »در افغانستان بدبختانه ما به سخنگویان  دشتی 
ریاست جمهوری، وزارت امور داخله و امنیت ملی همان 
که به سخنگوی طالبان قایل هستیم.  ارزشی را می دهیم 
بسنجیم،  هم  مسلکی  لحاظ  از  گر  ا و  نیست  تعادل  این 
را  مشروع  طرف  یک  بنا  ندارد.  هم  مشروعیت  ما  طرف 

با طرف غیرمشروع نمی توانیم در پهلوی هم قرار دهیم.«
که  کرد  کید  تا ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجرایی  رییس 
گزارش دهند اما  رسانه ها می توانند از حوادث تروریستی 

گروه ها را به نمایش بگذارند. نباید قدرت این 
در حالی  افغانستان  در  رسانه ها  و  تروریسم  رابطه  بحث 
طالبان،  گروه های  از  کنون  تا که  می شود  راه اندازی 
که دست به اقدامات تروریستی  شبکه حقانی و القاعده 
می زنند، تعریف مشخصی ارایه نشده و مقام های دولتی 
مخالفان  برادر،  به عنوان  اوقات  برخی  گروه ها  این  از 
از  نیز  رسانه ها  می برند.  نام  سیاسی  مخالفان  و  مسلح 
و  به عنوان شورشیان مسلح، مخالفان دولت  گروه ها  این 

دهشت افگنان نام می برند.

زنان  حضور  و  سهم  باید  صلح،  تحکیم  روندهای  در   -
افغان در جامعه، مورد توجه جدی قرار داده شود.

پالیسی های  و  امنیتی، طرح ها  - در پروسه اصالح سیستم 
ارتقای  حفاظت،  زنان،  استخدام  افزایش  برای  مشخص 
ظرفیت زنان و اطمینان از سهم گیری جامعه مدنی به شمول 

گرفته شود. نهادهای مدافع حقوق زنان در نظر 
شفافیت،  پایه  بر  امنیتی  سیستم  حساب دهی 
گذاشته شده  مسوولیت پذیری و سهم گیری شهروندان بنیان 
مثل  نهادهایی  در  خاص  به طور  زنان،  حضور  از  و  است 
پولیس، اردوی ملی و امنیت ملی، حمایت های سیاسی، 

گردد. مالی و اجتماعی 
کاری برای زنان در نهادهای امنیتی  - ایجاد فضای مصون 
نهادهای  و  رسانه ها  همکاری  به  عامه  گاهی  آ افزایش  و 

مدنی.
- حکومت وحدت ملی و نهادهای مسوول امنیتی در زمینه 
که در نهادهای امنیتی در والیت های  تامین امنیت بانوانی 
و تهدیدها و خشونت های  کند  کار می کنند، تالش  ناامن 

کند. گرفته را به صورت جدی پی گیری  صورت 
تامین  و  صلح  تحکیم  روندهای  در  حیاتی  نقش  زنان 
گل یار شیرزاد، مدیر  امنیت دارند. در همین حال، سمنوال 
ایجاد  زمینه های  داخله،  امور  وزارت  بشر  حقوق  عمومي 
مدیریت  ایجاد  قوماندانی،   34 در  زنان  امور  آمریت های 
و  ثبت  آمریت  خانوادگی،  مشکالت  حل  برای  عمومی 
درِج شکایت، تدویر 35 دوره ی آموزشی و رهنمودی برای 
ارتقای ظرفیت بانوان را از فعالیت های این وزارت خواند 

که برای زنان پولیس انجام داده اند.

گفت: »رهنمودها و اجراات وزارت امور داخله، به منظور  او 
و  صلح  تامین  در  زنان  نقش  و  مصونیت  ظرفیت،  ارتقای 

امنیت است.«
برای  را  داخله  امور  وزارت  اجراات  پایان  در  شیرزاد  آقای 
پررنگ ساختن نقش زنان در تامین صلح و امنیت مطابق 
عنوان  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  و  قانون  احکام 

کرد.
در همین حال، عباس آرمان، مسوول خانه ی سفید، به این 
که نقش زنان در تامین صلح و امنیت مربوط  عقیده است 
کشور  زنان  آرمان،  آقای  به گفته ی  آدمی.  باور  به  می شود 

ناتوان نیستند بلکه اندیشه ها و باورهای ما این گونه است.
کشور  جامعه ی  در  فردی  رفتارهای  و  کارها  90درصد  او 
در  ریشه  ما،  ذهن  »ناباوری های  گفت:  و  خواند  سنتی  را 
کار فرهنگی صورت  تا  فرهنگ دارد؛ پس ضرورت است 
گانه  جدا مکان های  ایجاد  سفید،  خانه   مسوول  گیرد.« 
کرد. برای بانوان را به معنی غلبه ی حاشیه ها بر متن عنوان 
استاد  فوالدی،  محمدرضا  کتر  دا کنفرانس  این  در 
دانشگاه، با اشاره به نقش زنان در تامین امنیت به صورت 
گفت: »حضور زنان در  کرد و  مستقیم و غیر مستقیم اشاره 
نیروهای امنیتی به صورت مستقیم قابل ستایش است، زیرا 
که دارند می توانند  زنان با تفکر، دقت و مسوولیت پذیری 
کنند، و به صورت  بهتر عمل  توان فزیکی مردان  به  نسبت 
غیر مستقیم زنان تاثیر به سزایی در ساختن یک شخصیت 

دارد.«
که در یک جامعه  ایده آل هیچ تفاوتی بین  او در پایان افزود 

زن و مرد برای تامین امنیت وجود ندارد.
که حضور زنان در روند و تحکیم صلح نقش  از آن جایی 
انستیتوت  ارشد  پژوهشگر  حسینی،  رضا  دارد،  اساسی 
به دلیل  را  گروه  یک  کردن  محروم  امنیت،  و  صلح  زنان، 
اجتماعی  عدالت  از  عاری  نژادی  و  مذهبی  جنسیتی، 
خواند. او عدم حضور زنان در روند صلح را نا پایدار بیان 
گفت: »صلح پایدار اتفاق نمي افتد مگر این که تمام  کرد و 

ک داشته باشند.« مردم در آن اشترا
غیردولتی  نهاد  یک  تساوی  فرهنگی  و  اجتماعی  موسسه 
که از چندین سال به این سو در راستای حمایت از  است 
کار می کند. طی سه ماه اخیر برنامه هایی برای پررنگ  زنان 
شدن حضور زنان در عرصه های رسانه ای و امنیتی از سوی 

این موسسه برگزار شده است.

 سمانه حسینی

 ظفرشاه رویی
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که مبهم بود سفری 
در حاشیه ی سفر رییس اجرایی به تاجیکستان 
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کتر عبداهلل دیدار داشته باشند و به دنبال آن محصالن  با دا
که تاجران  افغان با رییس اجرایی ببینند. ولی سروصدایی 
که  کردند و شکایت هایی را  در دیدار با رییس اجرایی به پا 
کامال به حاشیه برد.  مطرح ساختند، مشکالت محصالن را 
که  گفت  کندز  یک تن از تاجران افغان با شکایت از والی 
وی به طور غیرقانونی شبانه نزدیک به یک هزار موتر باربری 
کندز به طرف تاجیکستان اجازه ورود می دهد،  گمرک  را از 
که موتر های دیگر تاجران روز ها باید منتظر باشند  در حالی 
این  اسناد  هم چنان  تاجر  این  برسد.  نوبت شان  گویا  تا 
گفت  کتر عبداهلل نشان داده و  کارکرد های غیرقانونی را به دا
دست  غیرقانونی  فعالیت های  این  در  نیز  کندز  گمرک  که 

دارد. 
سفارت  علیه  ادعا  با  احسان  حاجی  نام  به  دیگری  تاجر 
که دیپلومات های سفارت،  گفت  افغانستان در تاجیکستان 
به  افرادی  حتا  و  دارند  دست  غیر قانونی  فعالیت های  در 
فساد اخالقی نیز آلوده می باشند. هرچند سفیر افغانستان در 
کرد و خواهان  تاجیکستان ادعای فساد در این سفارت را رد 
ارایه اسناد شد، ولی رییس اجرایی به وزیر خارجه هدایت 

کند.  داد تا این مسایل را بررسی 
اجرایی  رییس  با  دیدار  در  را  نیز مشکالت خود  محصالن 
ماهانه  محصل  یک  معاش  آنان،  به گفته  کردند.  مطرح 
دالر  سی  جمله  این  از  که  است  امریکایی  دالر  شصت 
یک  دالر  سی  با  فقط  و  بپردازند  دانشگاه شان  به  باید  را 
نیز  محصالن  معاش  در  که  است  جالب  بگذرانند.  را  ماه 
تعداد  یک  داشت.  وجود  غریب  و  عجیب  تبعیض  یک 
یک صد و بیست  ماهانه  خاصی  تفاوت  بدون  محصالن  از 
دالر معاش می گرفتند و یک تعداد دیگر همان شصت دالر 
معاش شان بود. همین معاش ناچیز نیز به طور ماهوار به دست 
آنان نمی رسد، بلکه پس از هفت- هشت ماه یک بار برای 

محصالن توزیع می شود. 
از عدم تعیین سرنوشت شان در طول این همه  نیز  مهاجران 
مسکن گزین  دوشنبه  شهر  در  یا  آنان  داشتند.  شکایت  سال 
رفته  تاجیکستان  دیر تر  کمی  کسانی که  یا  و  بودند  شده 
بودند، باید در بیرون از شهر دوشنبه در یک شهرک به نام 
کمی دارد. روز سوم  که امکانات بسیار  کنند  وحدت زندگی 
شهر  مختلف  کن  اما از  دیدار ها  به  هم  اجرایی  رییس  سفر 
گذشت و در عصر روز سوم هم با یکی از مسوولین  دوشنبه 
کی مون، دبیر  بلند رتبه دفتر »یو ان دی پی«  و هم چنان بان 
که رسانه های همسفر با رییس  کل سازمان ملل دیدار داشت 
گاهی نیافتند. قرار بود سه شنبه  اجرایی از این دیدار هیچ آ
سفر  این  ولی  برگردد.  کابل  به  دوباره  اجرایی  رییس  شب 
به صبح روز چهار شنبه موکول شد و صبح روز چهار شنبه ما 
کرزی  حامد  بین المللی  فرودگاه  در  و  برگشتیم  کابل  دوباره 
گرفته  ما  از  قبل  هفته  یک  که  را  پاسپورت های مان  دوباره 

بودند، به ما تسلیم دادند. 

داعش است.
برخی  که  است  این  روزها  این  در  دیگر  نگرانی 
فعالیت های  خنثا سازی  برای  طالبان  از  کشورها  از 
داعش در افغانستان استفاده می کنند. به نظر می رسد 
کار می کند. چندی  که حکومت ایران، روی این پروژه 
را  طالبان  تهران  که  گفت  کابل  در  ایران  سفیر  پیش 
که تهران  کنترول اطالعاتی می کند. این نشان می دهد 
با طالبان رابطه دارد و از آنان استفاده ابزاری می کند. 
که  اخیرا یکی از روزنامه های چاپ تهران نوشته بود 
دیپلوماسی حکومت ایران، طالبان را در برابر داعش 
قرار داد. یک تحلیلگر نزدیک به طالبان هم چندی 
کشورهای  از  برخی  با  گروه  این  که  بود  نوشته  پیش 
کشورها  این  به  و  گرفته   تماس  روسیه  و  میانه  آسیای 
گر  گروه با داعش مخالف است. ا که این  گفته است 
نیست  بعید  باشد،  گرفته  صورت  واقعا  تماس ها  این 
کشورهای هم پیمانش در آسیای میانه هم،  که روسیه و 
کنند.  از پروژه تقویت طالب در برابر داعش حمایت 

هیات  بار  دو  دارد.  طالبان  با  تماس هایی  هم  چین 
که در این  کرد و به احتمال قوی  طالبان به چین سفر 
گروه داعش و حمایت برخی از  سفرها در مورد ظهور 
دو  میان  هم  گروه  این  از  چینی  مسلمان  جنگجویان 
کشورهای منطقه برای  گر  طرف صحبت شده است. ا
گروه  کنند،  استفاده  طالب  از  داعش  به  زدن  آسیب 
به دست  جنگ  تمویل  برای  جدید  منابع  طالبان، 
تاریک  افغانستان  در  صلح  چشم انداز  و  می آورد 

می شود. 
کشورهای منطقه  که تهدید داعش برای  روشن است 
جدی است، اما برای مقابله با این تهدید، حمایت 
به  طالبان  از  حمایت  نمی دهد.  جواب  طالبان  از 
معنای دوام بی ثباتی در افغانستان است. دوام فرایند 
بی ثباتی، امکان رشد هر نوع تهدیدی را فراهم می کند. 
روش درست و موثر برای مقابله با داعش حمایت از 

دولت مرکزی و نهاد های دولتی افغانستان است. 
افغانستان  امنیتی  نهاد های  از  باید  منطقه  کشورهای 
گسترش  دولت  کمیت  حا زیر  قلمرو  تا  کنند  حمایت 
برود.  بین  از  تهدید ها  همه  ترتیب  این  به  و  یابد 
در  دولتی  نظم  تقویت  از  نباید  منطقه  کشورهای 
نظم  و  قانون  کمیت  حا گسترش  بترسند.  افغانستان 
نیست.  تهدید  کشوری  هیچ  برای  دولتی،  و  رسمی 
است  تهدید  دولتی  کمیت  حا از  روستا ها  شدن  تهی 
گر دولت  گروه های افراطی می شود. ا و سبب تقویت 
بدخشان  هرات،  فراه،  روستا های  تمام  به  افغانستان 
کشورهای  کم باشد، هیچ تهدیدی متوجه  کندز حا و 

همسایه نمی شود. 
باید میزان همکاری های امنیتی، تجارتی و اقتصادی 
تا  یابد  گسترش  منطقه  کشورهای  و  افغانستان  میان 
از  حمایت  شود.  تنگ  تروریست های  برای  عرصه 
که  گروه دیگر، روشی است  برابر یک  در  گروه  یک 
از  منطقه  کشورهای  است.  شده  اثبات  آن  کامی  نا

کرده اند. تضعیف نهاد دولت در افغانستان ضرر 

کشور- و حتا  معموال سفر با هیات رهبری دولت به خارج از 
کشور- برای خبرنگاران محدودیت ها و مشکالت  در داخل 
خاص خود را دارد. تشریفات، برنامه های فشرده و پیهم و 
گفتگو و  کردن منبع برای  سرگردانی های مختلف برای پیدا 
با  تاجیکستان  سفر  اما  است.  مشکالت  این  جمله  از  غیره 
گر مشکالت تشریفات و برنامه های فشرده را  رییس اجرایی ا
کافی مشکل تازه ای شده  نداشت، در عوض نبود اطالعات 
کتر عبداهلل با آن مواجه بود.  که تیم رسانه ای همسفر با دا بود 
کردیم.  گذشته به تاجیکستان پرواز  ما عصر یک شنبه هفته 
مسافران پرواز تاجیکستان تنها همین هیات همراه با رییس 
را  کتابچه ای  تنها  هواپیما  داخل  در  ما  بودند.  اجرایی 
داده  توضیح  را  برنامه ها  کلی  به طور  که  آوردیم  به دست 
برنامه سفر رییس اجرایی در طول سه  از جزییات  اما  بود. 
در های  پشت  مالقات های  طول  در  حتا  نبود.  خبری  روز 
تا  سپرد  وعده  عبداهلل  کتر  دا مطبوعاتی  تیم  این که  با  بسته 
بسازند،  شریک  رسانه ها  با  را  مالقات  معلومات  از  بخشی 
که در  ولی این مامول صورت نگرفت و تا امروز ما ندانستیم 
امام علی رحمان، رییس جمهور  با  مالقات رییس اجرایی 
کتر  دا گفتگوی  و  دیدار  هم  یا  گذشت؛  چی  تاجیکستان 
کل سازمان ملل متحد روی چی  عبداهلل با بانکی مون، دبیر 
کنفرانس »آب  که در  مسایلی بود. حتا بیانیه رییس اجرایی 
برای حیات« به زبان انگلیسی ایراد شد با رسانه ها شریک 

ساخته نشد. 
پذیرایی  حد  در  تاجیکستان  در  عبداهلل  کتر  دا از  پذیرایی 
با  همراه  را  اجرایی  رییس  بود.   رییس جمهور  یک  از 
برای  که  ریاست جمهوری  باغ  در  همراهش  هیات  تمام 
کاروان  دادند.  اسکان  رییس جمهوراند،  حد  در  مهمانانی 
که  اسکورت  تیم  یک  توسط  همیشه  افغانستان  هیات 
گرفته می شود همراهی  معموال برای رییس جمهور ها در نظر 
آب  بین المللی  کنفرانس  برگزاری  به دلیل  این که  با  می شد. 
جهان  کشور  چندین  از  بلند پایه ای  هیات  حیات،  برای 
قرغزستان،  نخست وزیر  کستان،  پا نخست وزیر  جمله  از 
نزدیک  از  متعددی  وزرای  و  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر 
ولی  داشتند،  حضور  تاجیکستان  در  جهان  کشور  صد  به 
در  بود.  شکوه  با  بسیار  ظاهرا  افغانستان  هیات  از  پذیرایی 
کنار برنامه های رسمی، چندین ضیافت نیز به افتخار حضور 
یا هم  تاجیکستان  رییس جمهور  میزبانی  به  اجرایی  رییس 

نخست وزیر تاجیکستان تهیه دیده شده بود. 
برگزاری  از  پس  تاجیکستان  در  حضور  روز  دومین  در 
برای  عبداهلل  کتر  دا حیات،  برای  آب  بین المللی  کنفرانس 
که در  افغان در تاجیکستان، تاجرانی  با مهاجران  مالقات 
سفارت  به  افغان،  محصالن  و  داشتند  حضور  تاجیکستان 
افغانستان  سفیر  آرزو،  عبدالغفور  آقای  رفت.  افغانستان 
طوری  را  گروه  سه  این  با  مالقات  برنامه  تاجیکستان  در 
که در نخست تاجران و مهاجران افغان  کرده بود  زمینه سازی 

گفتگوی  کرزی، رییس جمهور پیشین، در یک  حامد 
فعالیت های  گسترش  که  است  گفته  تلویزیونی 
بیرونی  افغانستان پشتوانه  از مناطق  داعش در برخی 
کشف  پیشین،  رییس جمهور  گفته های  این  دارد. 
مالی  حمایت  بدون  که  است  روشن  نیست.  تازه 
بیرونی، هیچ جریانی در افغانستان نمی تواند فعالیت 
بیرونی  حمایت  بدون  طالبان  که  همان طوری  کند. 
بدون  نمی تواند  هم  داعش  بجنگند،  نمی توانند 
گروهی  هر  ظهور  اما  بیاورد.  دوام  بیرونی  حمایت 

زمینه های داخلی خودش را هم دارد. 
گسترش فعالیت های داعش  گزارش هایی از  این روزها 
کی  حا گزارش ها  است.  شده  منتشر  کشور  شرق  در 
که در برخی از روستا های ننگرهار، جنگجویان  است 
یک  شده اند.  درگیر  داعش  ستیزه جویان  با  طالبان 
که در این والیت  پارلمان می گوید  نماینده لغمان در 
داعش  است.  شده  آغاز  داعش  گروه  سربازگیری  هم 
حضور  است.  سلفی مسلک  تروریستی  گروه  یک 
شرقی،  والیت های  در  سلفی مسلک  جنگجویان 

سابقه طوالنی دارد. 
با  جنگ  سال های  در  که  می دهد  نشان  اسناد 
کنر  والیت  در  زیادی  سلفی  جنگجویان  شوروی، 
گزارش  تندروان  منابع  از  برخی  داشتند.  حضور 
از  یکی  میالدی،  هشتاد  دهه  اواخر  در  که  می دهند 
یک  کنر،  والیت  دره های  از  یکی  در  تندرو  مالهای 
کشته  کرده بود. این مال بعدها  خالفت سلفی اعالم 
که عبدالرحیم  شد. یک تارنمای تندرو خبر می دهد 
نماینده  را  خودش  حاال  که  شخصی  مسلم دوست، 
هشتاد  دهه  در  می خواند،  افغانستان  در  داعش 

میالدی از پیروان همین مالی تندرو سلفی بود. 
سلفی  جنگجویان  هم،   2004 سال  از  پس 
کردند.  آغاز  ننگرهار  و  کنر  در  را  فعالیت های شان 
نیز  کستانی  پا طالبان  صفوف  در  سلفی  جنگجویان 
این  که  می دهند  گزارش  گاه  آ منابع  داشتند.  حضور 
و  عربستان  حمایت  مورد  آغاز،  همان  از  جنگجویان 
فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  شیخ های  از  برخی 

بودند. 
که همین جنگجویان حاال علم داعش  روشن است 
ساحه  در  که  است  دهه  چند  آنان  کرده اند.  بلند  را 
برای  مساعد  بستر  خود  حضور  این  و  دارند  حضور 
پدیده  تحلیل  در  است.  کرده  فراهم  داعش  ظهور 
را  زمینه های داخلی  این  نباید  افغانستان،  داعش در 
می شود  موفق  وقتی  خارجی  مداخله  کرد.  فراموش 
چنین  گر  ا اما  باشد.  داشته  وجود  داخلی  زمینه  که 
زمینه ای وجود نداشته باشد، پدیده ای به اسم داعش 
که  است  روشن  نمی کند.  ظهور  منطقه ای  هیچ  در 
سلفی گری در افغانستان، پشتوانه اجتماعی ندارد، اما 
گروه های سلفی چند  که  نیست  تردیدی  این هم  در 
که در برخی از مناطق افغانستان، از جمله  دهه است 
فعال  بدخشان  روستا های  از  برخی  و  شرقی  مناطق 
گروه تندرو  هستند و این خود بستر مساعد برای ظهور 

 فریدون آژند 
 فردوس

ظهور داعش زمینه های 
داخلی هم دارد

ACKU



حمایت پولیس از غاصبان
در عین حال، شماری از باشندگان روستای چهل دختران 
غاصبان  که  می گویند  چهارآسیاب  ولسوالی  سفید  قلعه 
غصب  به  ولسوال  و  پولیس  چشمان  برابر  در  زمین 
پولیس و  از سوی  و  ادامه می دهند  این روستا  زمین های 

مسووالن محلی چهارآسیاب حمایت می شوند.
تاریخ  به  فتح محمد  که  می گوید  منگل  محمدنعیم 
پولیس کابل شکایت  فرماندهی  به  او  علیه   ،1392/2/24
کرده بود: »فتح محمد باالی من سه اتهام وارد کرده بود. 
و  می گیرم  زمین  جزیه  می کنم،  زورگویی  من  این که 
فتح محمد را به مرگ تهدید می کنم؛ در حالی که این ها 
به  را  حقوقی  موضوع  تا  کرد  تالش  او  ندارد.  حقیقت 

جزایی تبدیل کند.«
باال  در  آن  مکتوب های  )که  اداره ها  از  برخی  آن که  با 
دولتی  زمین   914 قطعه  که  کرده اند  تایید  شد(  ذکر 
تاریخ  به  ابتداییه چهارآسیاب  ریاست محکمه  اما  است؛ 
مدیریت  به  و  کرده  صادر  قضایی  قرار   ،1393/11/29
امالک چهار آسیاب دستور داده که قباله فتح محمد )قباله 

جعلی(، مدار اعتبار است و باید ثبت گردد.
قوم  از  عبدالرحیم  »داکتر  است:  آمده  قضایی  قرار  در 

منگل شاهد است که زمین مربوط فتح خان است.«
حریق اسناد

در این قرار قضایی تاکید شده که اسناد امالکی ولسوالی 
چهار آسیاب حریق گردیده است.

نور،  میامحمد  با  تا  کرد  تالش  8صبح  روزنامه  خبرنگار 
اما  کند؛  صحبت  چهارآسیاب  ابتدایی  محکمه  رییس 
با این حال، داکتر عبدالرحیم که  موفق به این کار نشد. 
نام او در قرار قضایی منحیث شاهد ذکر شده می گوید که 
فتح محمد به تازگی حدود 2.5 جریب زمین کشاورزی را 

در جوار قطعه 914 خریداری کرده است.
نگفته ام که زمین قطعه 914، زمین  او گفت: »من هرگز 
مشترک  علفچر   ،914 قطعه  است.  فتح محمد  شخصی 
اسناد وجود دارد و من  این مورد  قوم منگل است و در 
منحیث شاهد اقرار نکرده ام که قطعه 914 زمین شخصی 

فتح محمد است.«
داکتر عبدالرحیم می گوید که فتح محمد در جوار زمین 
پُلوان شریک زمین قوم  قوم منگل، زمین زراعتی دارد و 
منگل است: »این زمین، دولتی و علفچر قوم منگل است 
و فتح محمد زمین زراعتی در جوار این زمین دارد و در 

حقیقت با زمین قوم منگل پُلوان شریک است.«
 2.5 حدود  پیش،  سال  چند  فتح محمد  که  می گوید  او 
روستای  مربوط  که  ابراهیم  حاجی  از  را  زمین  جریب 
آنان است خریداری کرده و اکنون تالش دارد که بقیه 

زمین های دولتی را نیز غصب کند.
در عین حال، محمد نعیم منگل می گوید که هیچ اسنادی 
افزود  او  است.  نشده  حریق  چهارآسیاب  ولسوالی  در 
اداره اراضی  به  از قرار قضایی  که مدیریت امالک پس 

مکتوب فرستاده است و طالب هدایت شده است.
در مکتوب شماره 268/205، تاریخ 93/12/18 مدیریت 
اراضی  ریاست  عنوانی  چهار آسیاب،  ولسوالی  امالک 
»ریاست محکه چهار آسیاب  است:  نگاشته  والیت کابل 

قرار قضایی صادر کرده تا قباله فتح خان ثبت شود.«
ولسوالی چهار آسیاب در مکتوب  امالک  مدیر  ببرک، 
ریاست  عنوانی   1393/12/18 تاریخ   ،268/205 شماره 
اراضی والیت کابل از این اداره خواسته است تا بار دیگر 

این قضیه را روشن سازد.
ولسوالی  پولیس  فرمانده  خان،  مبین  همه،  این  با 
زمین  جریب  هزار   5 حدود  که  می گوید  چهارآسیاب 
دولتی در این ولسوالی وجود دارد و تاکنون هیچ فردی 

قادر نشده تا یک جریب زمین دولتی را هم غصب کند.
او گفت: »در چهارآسیاب حدود 4-5 هزار جریب زمین 
دولتی وجود دارد و به هیچ  فردی اجازه نداده ایم که زمین 
دولتی را غصب کند و در آینده نیز کسی قادر نخواهد 
بود چنین کند. اصال کسی تالش نکرده که زمین دولتی 

را غصب کند.«
او افزود: »من حدود دو سال و نیم به حیث فرمانده پولیس 
این ولسوالی هستم و نمی دانم که زمین در کجا است و از 
زبان شما شنیدم که تالش  ها برای غصب این زمین جریان 

دارد.«

اما یافته های 8صبح نشان می دهد که برخی از جاهای این 
از ساحات زمین های  زمین خط اندازی شده و در برخی 
دولتی ده ها موتر سنگ انداخته شده و ساخت خانه های 

رهایشی جریان دارد.
چهارآسیاب  ولسوالی  پولیس  مسووالن  که  حالی  در 
می کنند؛  رد  را  ولسوالی  این  در  زمین  غصب  هرگونه 
را  باشندگان چهارآسیاب کاپی سندهایی  از  اما شماری 
در اختیار 8صبح قرار می دهند که ریاست قضایی دولت 
عنوانی ولسوالی چهارآسیاب از غصب امالک عامه انتقاد 

کرده است.
ریاست   ،1393/2/13  ،783/1260 شماره  مکتوب  در 
چهارآسیاب  ولسوالی  عنوانی  دولت  قضایای  عمومی 
تاریخ   ،6702 شماره  مکتوب  تعقیب  »به  است:  آمده 
نامه  طی  این  از  پیش  که  می نگارم  خویش   1393/9/10
فتح محمد  اسامی  نسبتی  اسناد و سوابق دعوی  تمام  فوق 
از شما )ولسوال(، مطالبه شده  از منافع عامه  غرض دفاع 
فرستادن  از  و  شده  سپری  زیاد  مدت  تاکنون  اما  بود؛ 

دوسیه اصال خبری نیست.«
»به منظور  است:  شده  تاکید  مکتوب  این  ادامه  در 
تمامی  عامه  منافع  از  قانونی  دفاع  و  از غصب  جلوگیری 
فهرست  قید  در  زودتر  هرچه  را  مربوطه  سوابق  و  اسناد 
تا اجرااتی که الزم  بفرستید  از مهر و نشانی شد،  و پس 

است، صورت بگیرد.«
از  دولت  قضایای  عمومی  رییس  سادات،  انور  میر احمد 
عدم  علت  تا  خواسته  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره 
فرستادن اسناد و دوسیه ها را نیز مورد بررسی قرارداده و 

این اداره را در مورد دفاع از حقوق عامه همکاری کند.
با این همه، اهالی قلعه سفید به تاریخ 1394/1/27، عنوانی 
ولسوالی چهار آسیاب شکایت کرده و خواهان جلوگیری 

از غصب علفچر دولتی شده اند.
پایان  در  چهارآسیاب  پیشین  ولسوال  دالور،  جاوید 
اهالی قلعه سفید عنوانی فرماندهی پولیس این  عریضه ی 
ولسوالی نوشته است: »در مورد جلوگیری از غصب زمین 
توجه جدی کرده و در راستای حل آن اقدام جدی کنید.«

روزنامه 8صبح تالش کرد تا با عبدالخلیل مقصد، ولسوال 
فساد  با  مبارزه  اداره  مسووالن  از  یکی  و  چهارآسیاب 

اداری مصاحبه کند؛ اما با تالش های پی هم موفق نشد.
در  کابل  مردم  نمایندگان  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
مجلس نمایندگان می گویند که از زمان تشکیل حکومت 
وحدت ملی، زمین خوران به غصب زمین های دولتی ادامه 

داده اند.
فرهاد صدیقی، از اعضای کمیسیون مواصالت، مخابرات 
وزارت  که  می گوید  نمایندگان  مجلس  شهرداری  و 
بگیرد:  را  زمین  غاصبان  جلو  تا  دارد  مسوولیت  داخله 
رسیده،  چهارآسیاب  ولسوالی  از  که  »شکایت هایی 
نقاط  دیگر  و  ولسوالی  این  در  زمین  غصب  متاسفانه 
به همکاری مسووالن  و غاصبان  دارد  شهر کابل جریان 
محلی، محکمه و سارنوالی چهارآسیاب سندهای جعلی 
قرار  قانونی  پی گرد  مورد  باید  زمین خوران  و  می سازند 
رییس جمهوری  اشرف غنی،  محمد  او،  به گفته  بگیرند.« 

در برابر مفسدان تا حدی اقدام کرده است.
که  همان گونه  غنی  »رییس جمهور  افزود:  آقای صدیقی 
شماری از مسووالن وزارت شهرسازی را ممنوع الخروج 
اقدام جدی کند.  نیز  برابر غاصبان زمین  اعالم کرد، در 
گرفته  زمین  غصب  جلو  بگیرد،  صورت  کار  این  اگر 

خواهد شد.«
افزایش  از  نیز  عدلیه  وزارت  مقام های  حال،  همین  در 
و  می کنند  انتقاد  شدت  به  دولتی  زمین های  غصب 
می گویند که برای جلوگیری از غصب زمین های دولتی 
و شخصی طرح مسوده قانون جلوگیری از غصب امالک 
عامه را تهیه و به پارلمان فرستاده اند. عبدالبصیر انور، وزیر 
از  »برخی  کنفرانس گفت:  یک  در  پنج شنبه  روز  عدلیه 
را  پرداخت رشوه حتا در محاکم زمین شخصی  با  افراد 
به دولتی تبدیل می کنند. در محاکم نیز زمینه برای غصب 
زمین مساعد می شود.« آقای انور می افزاید که جمع آوری 
شروع  دولتی  زمین های  غصب  مورد  در  دقیق  معلومات 
شده و پس از تکمیل به رییس جمهوری فرستاده خواهد 
شد. به گفته او، پس از تصویب قانون جلوگیری از امالک 
دولتی، متناسب به مقدار غصب زمین برای غاصبان جزا 

تعیین شده است.
احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رییس جمهوری در امور 
غصب  افزایش  از  نیز  خوب  حکومتداری  و  اصالحات 
می گوید:  مسعود  آقای  می دهد.  خبر  دولتی  زمین های 
از  برخی  و  شده  بیشتر  کشور  در  زمین  غصب  »روند 
غاصبان حتا خانه های رهایشی مردم را غصب کرده اند.« 
به گفته او، تاکنون میلیون ها دالر از بابت غصب زمین به 
جیب غاصبان افتاده و باید جلو غصب زمین گرفته شود. 
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در  را   1321 سال  جعلی  قباله  گذشته  سال  »فتح محمد 
را  خط اندازی  آن که  از  پس  و  ساخت  پاکستان  پشاور 
سال  در  شد.  روبه رو  منگل  قوم  واکنش  با  کرد،  شروع 
1321 در قباله سن فتح محمد 50 ساله ذکر شده است و 
اکنون باید براساس این قباله 139 باشد؛ در حالی که او 
بیش از 70 سال سن ندارد. پس این خود نمایانگر جعل 

کردن قباله است؛ چون قباله هیچ مهر و عکس ندارد.«
او افزود: »در قباله فتح محمد، شاهدان آن نیز از قوم منگل 
است. داکتر عبدالرحیم یکی از شاهدان است که در قباله 
نام آن ذکر شده است. در سال 1321 سن عبدالرحیم 35 
ساله ذکر شده است و در حالی که اکنون زنده است و نام 

او جعلی نوشته شده است.«
فیصله  این  از  پیش  منگل  قوم  که  می گوید  محمدنعیم 
از  یک  هیچ  و  است  قوم  مشترک  زمین  این  که  کرده 
کند:  معامله  زمین  این  باالی  که  ندارد  حق  قوم  اعضای 
»ما در سال 1386 فیصله کرده ایم که هیچ یکی از اعضای 
فروش  به  را   914 قطعه  زمین  که  ندارد  حق  منگل  قوم 
برساند و یا از آن سوءاستفاده کند. بزرگان قوم به صورت 
مشترک تعهد کردند که زمین دولتی است و جزو علفچر 

مردم است.«
به گفته او، این زمین در سال 1349 در اداره کدستر کابل 
به نام امالک دولت ثبت شده است؛ اما فتح محمد در قباله 
گفته این زمین را از غالم محمد از باشندگان شهر نو در 

سال 1321 خریداری کرده است.
ساخته  فتح محمد  توسط  که  قباله ای  در  حال،  همین  در 
و  کشاورزی  زمین   ،914 قطعه  که  است  آمده  شده، 
این  یافته های 8صبح نشان می دهد که  اما  زراعتی است؛ 

زمین علفچر و تپه زار است.
یافته های 8صبح نشان می دهد که پس از آغاز جنجال ها 
باصالحیت  هیات  یک  منگل،  قوم  و  فتح محمد  میان 
مرکب از نمایندگان وزارت زراعت، مستوفیت، آبیاری 
و  مسوول  چهارآسیاب،  محکمه  کدستر،  چهار آسیاب، 
آمر تصفیه اراضی چهارآسیاب قطعه 914 را جزو امالک 

دولت تثبیت کرده اند. 
مدیریت   ،1392/9/4 تاریخ   ،1823 شماره  مکتوب  در 
تصفیه و پالن گذاری آمریت اراضی والیت کابل عنوانی 
 ،926/11924 شماره  مکتوب  و  آسیاب  چهار  ولسوالی 
انتقاالت  ارزیابی  و  تحلیل  آمریت   1392/8/12 تاریخ 
ولسوالی  عنوانی  اراضی  مستقل  اداره  مقام  به  تبدیلی  و 
زمین  جریب   678 حدود  که   914 قطعه  چهار آسیاب 

می شود، به نام امالک دولت ثبت شده است.
تاریخ 1392/5/13،  هم چنین، در مکتوب شماره 6010، 
 ،195 مکتوب  و  دولت  قضایای  عمومی  ریاست 
فساد  علیه  مبارزه  ریاست  اجرایی  مدیریت   ،1392/2/23
و  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  مرکز  زون  اداری 
صادره 92/18/23، آمریت تصفیه شماره 3 مقیم ولسوالی 
دولتی  امالک  جرو  نیز   914 قطعه  زمین  چهار آسیاب 

می باشد.

از  شماری  تازگی  به  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
ساحه  در  را  دولتی  زمین  جریب   678 حدود  زورمندان 
کابل  چهارآسیاب  ولسوالی  مربوطات  از  سفید  قلعه 
غصب کرده اند. براساس این یافته ها، حاجی فتح محمد با 
همکاری برخی از مسووالن محلی ولسوالی چهار آسیاب، 
بخشی از ساحات قلعه سفید این ولسوالی را خط اندازی 
زمین  جریب   678 حدود  که  حالی  در  است.  کرده 
روستای قلعه سفید ولسوالی چهار آسیاب، در قطعه 914 

امالک، به نام زمین های دولت به ثبت رسیده است.
فرمان نادرخان 

نادر خان، شاه پیشین افغانستان، در سال 1311 خورشیدی 
را  چهارآسیاب  ولسوالی   914 قطعه  فرمان،  یک  طی 
منحیث علفچر به قوم منگل سپرده است. ریاست کدستر 
کابل در سال 1349، عفلچر متذکره را به نام قطعه 914 

امالک دولت ثبت کرده است.
مدعی اند  منگل  قوم  بزرگان  از  شماری  حال،  این  با 
نادر خان  و  است  دولت  امالک  شامل   ،914 قطعه  که 
را  ننگرهار  ولسوالی شیرزاد  تتنگ  و  ماماخیل  زمین های 
ولسوالی  سفید  قلعه  چهل دختران  روستای  زمین های  با 

چهارآسیاب با قوم منگل تبادله کرده است.
آنان می گویند، پس از آن که بهای زمین در این ولسوالی 
افزایش یافت، فتح محمد با همکاری و حمایت شماری از 
را که  قطعه 914  از  بخشی  زورمندان و مسووالن محلی 
علفچر قوم منگل می باشد، غصب کرده و تالش ها برای 

غصب کل این قطعه جریان دارد.
نادر خان  از بزرگان قوم منگل، می گوید که  دین محمد، 
تا سال  از سال 1311  این مورد فرمان صادر کرده و  در 
1392، قطعه 914، مورد استفاده قوم منگل بوده است؛ اما 
از چندی به این سو، شخصی به نام فتح محمد با قباله جعلی 

تالش دارد این زمین را غصب کند.
او به 8صبح گفت: »در تتنگ و ماماخیل ننگرهار سه نوع 
زمین داشتیم که عبارت از زمین اعلی، اوسط و ادنا بود. 
ادنا  زمین  و  کشاورزی  زمین های  اوسط،  و  اعلی  زمین 
علفچر بود. نادرشاه براساس فرمان زمین ما را تبادله کرد 
و ما نیز از سال 1311 تاکنون به چهارآسیاب مسکن گزین 

شده ایم.«
نمی کند  ادعا  منگل  »قوم  داد:  ادامه  قوم  بزرگ  این 
زمین  فرمان  براساس  بلکه  است،  ما  شخصی  زمین  که 
سوءاستفاده  آن  از  کسی  نباید  و  است  آنان  علفچرهای 
برابر غاصبان می ایستیم  ما در  کند و آن را غصب کند. 

و هرگز اجازه غصب زمین  را نمی دهیم.«
در  و  است  دولت  امالک  شامل   ،914 قطعه  او،  به گفته 
به  دولت  امالک  نام  به  نیز  محکمه  و  کدستر  اداره های 
ثبت رسیده؛ اما اکنون مافیا به غصب آن اقدام کرده است.

ساخت قباله جعلی در پشاور
قوم منگل، می گوید  بزرگان  از دیگر  منگل،  محمد نعیم 
زمین  بهای  آن که  از  پس   1392 سال  در  فتح محمد  که 
برای خود ساخت:  قباله جعلی  رفت،  باال  کابل  در شهر 

 رستگار

غصب صدها جریب زمین دولتی
 در ولسوالی چهارآسیاب کابل
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رایزنی های رییس جمهور برای
 ادامه کار پارلمان

چرا جامعه جهانی نباید
 افغانستان را فراموش کند؟

 دای چوبانی
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و بی سوادی است. 
به حیث  باید  انتخابات  این که سالگرد  همین است دلیل 
به  جهانی  جامعه  درازمدت  تعهد  تقویت  برای  فرصتی 
افغانستان استفاده شود. ما همه می خواهیم مطمین شویم 
که این کشور یک بار دیگر مامن امنی برای هراس افگنی 
نمی شود.  منطقه ای  ثبات  برای  تهدیدی  و  بین المللی 
بلند  برای  نیازمند تالش مشترک  امر،  این  از  جلوگیری 
این  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان  ظرفیت حکومت  بردن 
تا  افغان هاست  برای  فرصت ها  ساختن  مهیا  و  کشور 

آینده ای مطمین و مرفه بسازند.
بدون این تعهد، این خطر واقعی وجود دارد که افغانستان 
کند  سقوط  کامل  هرج و مرج  ورطه  در  دیگر  بار  یک 
به کشورهای دیگر سرایت کند.  بی ثباتی و خشونت  و 
از  افراط گرایان  جایی که  قزاقستان؛  حتا  کشوری،  هیچ 
ناکام  ما  روادار  و  میانه رو  جامعه  در  پا  جای  کردن  باز 
به  دلیل،  همین  به  نیست.  مصون  تهدید  این  از  شده اند، 
نفع همه ماست تا با یک دیگر برای کمک به افغانستان 

کار کنیم.
این تالشی است که همسایگان آسیای میانه افغانستان، هم 
به شکل فردی و هم به شکل جمعی باید برای شکل دهی 
در  ما  این که  آن  از  مهم تر  کنند.  کمک  آن  رهبری  و 
این کامیابی، بهره فراوانی می بریم و در این شکست هم 

چیزهای زیادی را از دست می دهیم. 
مستقیم  کمک های  قبال  سهم مان  از  بخشی  به حیث  ما 
برون  انکشافی  برنامه  از  را  بشردوستانه  و  اقتصادی 
تامین  شامل  کمک ها  این  داده ایم.  افزایش  مرزی مان، 
هزینه مالی احیای جاده تالقان- کندز- شیرخان بندر و 
بازسازی مدارس و شفاخانه ها در سراسر افغانستان بوده 

است. 
ما به کمک مالی برای آموزش و تربیت یک هزار جوان 

زمانی ادامه دهد که انتخابات برگزار گردد. 
دسته دوم اما این استدالل ها را رد می کنند. آنان می گویند 
اول  تاریخ  به  پارلمان  اساسی زمان کار  قانون  براساس  که 
کار  ادامه  برای  توجیهی  هیچ  و  می رسد  پایان  به  سرطان 

نمایندگان وجود ندارد. 
انتخابات  باید در  نمایندگان مجلس  قانون اساسی  براساس 
پارلمانی توسط رای مردم تعیین شوند. مطابق قانون اساسی 
هیچ نهادی صالحیت لغو و یا تمدید کار پارلمان را ندارد. 
بن بست  یک  را  موجود  وضعیت  کارشناسان  از  برخی 

حقوقی دانسته و حکومت را در این زمینه مقصر می داند. 
را   پارلمانی  انتخابات  افغانستان  باید حکومت  قانون  مطابق 

افغان در کالج های قزاقستان ادامه می دهیم. اقالم اساسی 
مثل روغن نباتی، لباس گرم، چپرکت، خیمه، رختخواب 
شده  کمک  افغانستان  مردم  برای  غذاخوری  ظروف  و 
تا وارد  قزاقستان را تشویق کرده ایم  بازرگانان  ما  است. 
افغان  بازرگانان  از  بالعکس  و  شوند  افغانستان  بازار 
اقتصادی  همکاری های  تا  بیایند  قزاقستان  به  خواسته ایم 

و تجاری دو کشور رونق گیرد.
بر  بحث  حال  در  منطقه  در  همسایگان مان  همراه  به  ما 
بازسازی  به  می توانیم  چگونه  که  هستیم  مساله  این  سر 
امنیت  حال  عین  در  و  کنیم  بیشتری  کمک  افغانستان 
مخدر  مواد  تجارت  و  هراس افگنی  با  مقابله  در  جمعی 
را که جرایم و محنت را فراتر از مرزهای افغانستان برده، 

بهبود بخشیم. 
اقتصادی  رشد  تسریع  باید  درازمدت،  راه حل  آن هم  با 
تمام  و  افغانستان  در  را  رفاه  و  کار  تا  باشد  منطقه  تمام 
کشورهای همسایه اش به ارمغان آورد. این امر، خشم و 
نومیدی را از افراطیون که برای ریشه گرفتن پیام های شان 

نیاز دارند، دریغ خواهد کرد. 
زیادی  اهمیت  منظور،  این  به  منطقه ای  زیربناهای  بهبود 
به  که  جدیدی  فرصت های  از  می تواند  افغانستان  دارد. 
یُمن جاده های مدرن، خطوط ریل و خطوط انرژی ایجاد 
»راه  این  مثبت  تاثیر  ببرد.  زیادی  منفعت  شد،  خواهد 
حس  میانه،  آسیای  و  افغانستان  از  فراتر  جدید«  ابریشم 
خواهد شد. بهبود اتصاالت در این منطقه که از انرژی و 
ثروت طبیعی، غنی است و از لحاظ استراتژیک بین اروپا 
اقتصادهای در حال رشد شرق، قرار گرفته، می تواند  و 

حمایت ضروری برای رشد جهانی را فراهم کند. 
تغییر  حال  در  که  را  قدرتمندی  نیروهای  نمی توانیم  ما 
همکاری  طریق  از  اما  کنیم.  متوقف  هستند،  ما  جهان 
سازمان  استانبول،  پروسه ی  در  شرکای مان  با  فزاینده 
همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسالمی و سازمان 
ملل، می توانیم از آن ها برای منفعت همه استفاده کنیم. 
ما هم چنین آلماتی را به حیث یک مرکز جدید منطقه ای 
برای میزبانی تالش های ملل متحد در افغانستان پیشنهاد 

کرده ایم. 
مردم افغانستان وابسته به جامعه جهانی هستند تا دست به 
دست هم داده و به افغانستان کمک کنند. اگر ما نتوانیم 
این مقاصد خوب را به عمل مثبت تبدیل کنیم، این کشور 
یک بار دیگر با خطر سقوط در هرج و مرج روبه روست. 

ما نباید در برابر این چالش شکست بخوریم. 
یادداشت: تیمور اورازیوف، سفیر کبیر قزاقستان است. 

این آگاهان می گویند که  برگزار می کرد.  در موعد مقرر 
اعالن تقویم انتخاباتی می تواند یکی از گزینه ها برای عبور 

از بن بست باشد. 
کار  ادامه  برای  توجیهی  هیچ  می گویند  نیز  حقوق دانان 
پارلمان وجود ندارد زیرا قانون اساسی مشخص کرده که 
به  پنجم  سال  جوزای  اول  تاریخ  به  نمایندگان  کار  مدت 

پایان می رسد. 
حقوقی  مسایل  آگاه  و  دانشگاه  استاد  ستانکزی  نصراهلل 
کار  تداوم  سرطان  اول  از  »بعد  گفت:  8صبح  روزنامه  به 
نمایندگان در مغایرت با احکام قانون اساسی است. از نظر 
حقوقی مشکل اساسی این است که قانون خال دارد، توجیه 
ندارد و به هیچ مرجع دیگر هم صالحیت داده نشده است 

که در این مورد تصمیم بگیرد.«
گذشته  چهارشنبه  روز  پارلمان  نمایندگان  حال  همین  در 
انتخابات، پارلمان باید به کار  گفتند که تا زمان برگزاری 
قانون  در  که  گفتند  نمایندگان  از  برخی  دهد.  ادامه  خود 
انتخابات  برگزاری  به  پارلمان  کار  پایان  که  آمده  اساسی 
و گزینش نمایندگان جدید ربط دارد و حاال که انتخابات 
برگزار نشده است نمایندگان باید به کار خود ادامه دهند. 

سال 2015 متاسفانه تاکنون سالی پر از بحران و مرارت 
بوده است. در اوایل امسال خشونت در غزه و اوکراین، 
و  آورد  ما  تلویزیون های  به  را  ویرانی  از  تصاویری 
تهدید  داد.  تکان  را  ثبات  و  بین الملل  روابط  بنیادهای 
خشن اعمال شده از سوی بوکوحرام و دیگر گروه های 
بی ثبات  را  افریقا  از  بزرگی  بخش های  هراس افگن، 
یمن، سایه ی  و  لیبیا  ساخته است. جنگ های داخلی در 
سیاهی بر زندگی و امید شهروندان این کشورها افگنده 
و خطر گسترده شدن این بحران ها را مطرح کرده است.

به  جهانی  ثبات  و  صلح  برای  تهدیدی  هیچ  آن هم،  با 
بزرگی ظهور یک دولت افراطی در بخش هایی از سوریه 
و عراق نبوده است. بدون یک پاسخ قاطع، احتمال بالقوه 
وجود دارد که این دو کشور به شکل دایم، تجزیه شده 
و دولت اسالمی، بدل به سکویی برای صدور خشونت، 
افراطیت و بی ثباتی به سراسر منطقه و فراتر از آن گردد. 
خطر  این  علیه  نبرد  حال  در  جهانی  جامعه  حالی که  در 
تامل برانگیز  است  تذکری  افغانستان،  است،  بزرگ 
داعش  تهدید  گرفتن  نادیده  صورت  در  که  آن چه  از 
ممکن است اتفاق بیفتد. این است دلیل این که چرا جهان 
دنیا  دیگر  بخش های  در  که  چالش هایی  تمام  وجود  با 
این  از  دیگر  بار  یک  تا  بپذیرد  نمی تواند  دارد،  وجود 

کشور ناآرام خارج شود.
افغانستان، امروزه به یُمن تالش های مردمش و حمایت و 
قربانی جامعه جهانی، دیگر به عنوان پناهگاه طراحان حمله 
11 سپتامبر شناخته نمی شود. اما با وجود دست آوردهای 
واقعی سال های اخیر و پیشرفت های دوامدار از انتخابات 
داخل،  در  جنگ  با  هنوز  کشور  این  گذشته،  سال  در 
حمالت هراس افگنانه طالبان و مشکالت اقتصادی دست 
فقیرترین  از  یکی  هم چنان  افغانستان  است.  گریبان  به 
کشورها در جهان با باالترین سطح مرگ و میر کودکان 

ادامه  برای  رایزنی ها  غنی  جمهور  رییس  کابل:  8صبح، 
اول  در  پارلمان  کار  مدت  است.  آغاز کرده  پارلمان  کار 
سرطان یعنی تا روز پنجشنبه به پایان می رسد. این تالش ها 
در حالی صورت می گیرد که گروهی از نمایندگان مجلس 
تصمیم دارند تا به صورت گروهی استعفا دهند. هنوز تعداد 

دقیق این نمایندگان مشخص نیست. 
نمایندگان پارلمان در رابطه به ادامه کار و یا توقف فعالیت 
استدالل  برخی ها  شده اند.  تقسیم  دسته  دو  به  پارلمان 
انتخابات  که  است  زمانی  پارلمان  کار  پایان  که  می کنند 
برگزار شود و نمایندگان جدید انتخاب شوند ولی حاال که 
انتخابات برگزار نشده، پارلمان می تواند به فعالیت هایش تا 

در اشعار سابقه، چهل سال که از عمر 
آدم  مزاج  هم  می گذشت  آدم  عزیز 
همین  به  نمی گشت.  طفلی  حال  از 
هفتاد  از  سنش  وقتی  نفر  یک  دلیل 
خودش  می توانست  می کرد،  تجاوز 
کند.  کاندید  پارلمان  کرسی  برای  را 
در  یا  می یافت،  راه  پارلمان  در  اگر 
از  پیش  یا  و  سالگی  هفتاوپنج  سن 
دوره  می رسید.  دوستان  اطالع  به  آن 
بیشتر  از پنج سال  پارلمان  کاری هیچ 
که  نبود  امروز  مثل  نمی کرد.  تجاوز 
وکالت  خواب  پارلمان  نماینده های 
اگر  راستی،  ببینند.  را  چهل ساله 
نماینده های پارلمان این دوره، طوری 
برای  می بینند،  خواب  خودشان  که 
در  بمانند،  نماینده  متواتر  سال  چهل 
روزهای آخر، مجلس چگونه فعالیت 
خنده دار  واقعا  کنید،  تصور  می کند. 
صحنه  کردم،  تصور  که  من  است. 

پیش چشمم این طوری مجسم شد: 
کماکان  نصاب  ولسی جرگه  در 
در  نفر  چند  فقط  و  نیست  تکمیل 
از  کرسی های سالون خواب اند. یکی 
خود  سیروم  خریطه  بلخ  نماینده های 
و  می نشیند  صاف  می کند،  جمع  را 
صحبت  اجازه  ولسی جرگه  رییس  از 
پارلمان که درست  می خواهد. رییس 
می گوید:  لرزان  صدای  با  نمی بیند، 
خواب  لطفا  شایب،  مولوی  »جناب 
نکنید.  خراب  را  ولسی جرگه  اعژای 
آرام بنشینید.« نماینده فکر می کند که 
اجازه سخن  او  به  ولشی جرگه  رییس 
رییش  »جناب  می گوید:  است.  داده 
ندارد؟  کار  رای  وژیر  کدام  شایب، 
رییس  ما خرچ خانه خالش کردیم.« 
فکر  و  نمی شنود  درست  ولسی جرگه 
رمضان  مورد  در  نماینده  که  می کند 
رییس  می کند.  صحبت  بشردوست 
می گوید: »مولوی شایب، تا ژمانی که 
من ژنده هشتم، بشردوشت حق ندارد 
بلخ  نماینده  بیاید.«  جرگه  ولَشی  در 
پول  مورد  در  رییس  که  می کند  فکر 
»ژاخیلوال  می گوید:  می زند.  حرف 
اگر  باور کو  بخدا  می شود؟  وژیر  باژ 
تمام  آمد،  پارلمان  د  باژ  ژاخیلوال 
در  میشه.«  شما خالش  و  ما  قرژداری 
می شود  بلند  منشی  صدای  اثنا  این 
این  که می گوید: »دوشتان، فکر کنم 
وکیل بغلی من مرده. مجلش را این جا 

ختم کنیم.« 

چهل سال
 عمر عزیزت گذشت

دای چوپانی

 نویسنده: تیمور اورازیوف

 برگردان: یحیا سرپلی

 منبع: دیپلومات

ACKU



شنبه 23 جوزا 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2152 

sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهيل صاحب	امتیاز:	
 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرويز کاوه مدير مسوول:     

شاه حسين مرتضوي  0799037083 ســــردبير:         
اکبر رستمي، حکيمی، شکوهمند، ذبيح غازی، انگار، رجا، وحيد پيمان خبرنگاران:         

سيد مجتبي هاشمي، فردوس کاوش و فريدون آژند ويراستاران:        
ظفر شاه رويي  0799319534 هماهنگي خبر:   

رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرايي:    
احمدضيا محمدي وبسايت:         

0708144047 پذيرش اعالن:    
صندوق پستی 1911، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    

کوچه سابقه راديو کليد، سرک کلوله پشته، ناحيه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 
دور پارک ترقی، روبه روی جمنازيوم ورزشی شهيد ميرويس صادق،   نشانی دفتر هرات: 

شماره تماس 0799532750   
Afghanistan_8am@yahoo.com ايميل روزنامه:  

8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 
به	جز		سرمقاله،	آرای	مطرح	شده	در	مقاالت	به	نویسندگان	آن	برمی	گردد.

مقاالت	وارده	مسترد	نمی	شوند.

www.8am.af 
www.facebook.com/8am.af
Twitter:@HashteSubhDaily

Publisher:
Sanjar Sohail
sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Parwiz Kawa
parwiz_kawa@yahoo.com
+93 700228988
Senior Editor:
Shah Hussain Murtazawi
+93 799037083

دور	 در	 رقیب	 تیم	 دو	 بین	 سیاسی	 تفاهم	نامه	 امضا	
منتج	 که	 	 	۱۳۹۳ جمهوری	 ریاست	 انتخابات	 دوم	
گردید.	 کشور	 در	 ملی	 وحدت	 حکومت	 ایجاد	 به	
و	 از	بحران	احتمالی	دور	ساخته	 را	 کشور	 تا	 توانست	

کند.	 امیدواری	های	را	ایجاد	
اما	عدم	پرداختن	حکومت	وحدت	ملی	به	تعهدات	

کامیابی	 اش	در	بعضی	از	ساحات	سبب	شد.	تا	این	
نگرانی	های	را	نیز	با	خود	بهمرا	داشته	باشد.	چنانچه	
توقع	 که	 انتخاباتی	 اصالحات	 روند	 اغاز	 در	 تاخیر	
دوره	 	 قانونی	 معیاد	 رسیدن	 انقضا	 به	 از	 قبل	 میرفت	
تدویر	 برای	 تاریخ	 و	 شده	 کامل	 جرگه	 ولسی	 کاری	
نکرد.	 پیدا	 تحقق	 گردد.	 مشخص	 اینده	 انتخابات	
اول	 به	 شمار	 انگشت	 روزهای	 که	 حالیست	 در	 این	
ولسی	 کاری	 دوره	 قانونی	 معیاد	 	 که	 	۱۳۹۴ سرطان	
چنانچه	 است.	 مانده	 باقی	 میگردد.	 تلقی	 جرگه	
وضعیت	موجود	بر	نگرانی	ها	درمورد	مشروعیت	دوام		
کاری	ولسی	جرگه	بیشتر	از	پیش	افزوده.	و	ضرورت	انرا	
بوجود	اورده	تا	حکومت	وحدت	ملی	هر	چه	زودتر	به	

نحوی	به	این	نگرانی	ها	پاسخ	دهد.
برای	آنکه	به	یک	راه	حل	ممکننه	در	زمینه	رسید.	در	
رابطه	 در	 تا	چند	سوال	عمده	 نوشته	تالش	شده	 این	
کار	ولسی	جرگه	بعد	از	اول	سرطان	 به	چگونگی	دوام	

گردیده.	پاسخ	داده	شود: ۱۳۹۴	ارایه	
دوام	 مشروعیت	 عدم	 از	 ناشی	 عمده	 پیامد	های	 	 	.۱
کار	ولسی	جرگه	بعد	از	اول	سرطان	۱۳۹۴	چی	میتواند	

باشد؟
۲.		دید	گاه	های	عمده	حقوقی	در	قبال	چگونگی	دوام	

کدام	ها	اند	؟ کاری	ولسی	جرگه	
کار	ولسی	جرگه	 ۳.		چگونه	میتوان	از	راه	قانونی	دوام	

را	بعد	از	اول	سرطان	مشروعیت	داد؟
کار	 ۴.		آیا	علی	الرغم	نبود	یک	راه	حل	قانونی	دوام	

ولسی	جرگه	را	همچنان	مشروع	دانست؟
میتواند	دوام	 انتخاباتی	 روند	اصالحات	 آغاز	 آیا	 	 	.۵

کند؟	 کار	ولسی	جرگه	را	توجیح	
مشروعیت  عدم  از  ناشی  عمده  پیامد های   .۱
کار ولسی جرگه بعد از اول سرطان ۱۳۹۴  دوام 

چی می تواند باشد ؟
کل		مشروعیت	 عدم	موجودیت	ولسی	جرگه		میتواند	در	
سیاسی	 ساختار	 یک	 منحیث	 را	 افغانستان	 دولت	
کاهش	دهد. دموکراتیک	در	سطح	ملی	و	بین	المللی	

اصل	توازن	قوای	ثالثه	را	منحیث	عمده	ترین	شاخص	
که	غایه	و	هدف	قانون	اساسی	 یک	نظام	مردم	ساالر	

کشور	نیز	است.	به	سوال	مواجع	سازد.
اراده	 تمثیل	 بر	 که	 اساسی	 قانون	 	 ماده	چهارم	 حکم	
کید	 تا نمایندگان	شان	 طریق	 از	 کمیت	 حا در	 مردم	

گردد	. میکند.	میتواند	به	سوال	مواجع	
پارلمان	 مصوبات	 و	 ها	 فیصله	 اجراای	شدن	 قابلیت	
قانون	 روند	 و	 حکومت	 عملکرد	 از	 نظارت	 امر	 در	 را	

کاهش	دهد. گذاری.	می	تواند	بیشتر	از	پیش	
گی	فعال	و	راه	اندازی	برنامه	ها	 انگیزه	برای	نماینده	
پیدا	 کاهش	 تواند	 می	 پارلمان	 اعضا	 بین	 در	 گروهی	

کند
قبال  در  حقوقی  عمده  دیدگاه های   .۲

کدام ها اند؟ کار ولسی جرگه  چگونگی دوام 
کشور	 حقوقی	 مجامع	 بین	 که	 مباحثات	 اساس	 بر	

کار ولسی جرگه بعد از اول سرطان ۱۳۹۴ چگونگی دوام 

ولسی جرگه را می توان مشروع دانست؟
به	 را	 مشروعیت	 واژه	 که	 سیاسی	 علوم	 علمای	 الف.	
که	استوار	 دو	بعد	منقسم	می	کنند.	مشروعیت	قانونی	
بر	مبنا	قانونی	دوام	یک	عمل	بوده.	با	انقضای	مدت	
مشروعیت	 اما	 رود.	 بین	 از	 و	 متوقف	 میتواند	 قانونی	
که	بر	ضرورت	و	مقبولیت	دوام	یک	عمل	استوار	 روانی	
متوقف	 قانونی	 مبنای	 انقضای	 وجود	 با	 که	 است.	

نشده	و	از	بین	نمیرود.	
به	 میتوان	 روانی	 مشروعیت	 تعریف	 داشت	 نظر	 بادر	
گاه	بدلیل	ضرورت	اصالحات	 که	هر	 این	نتیجه	رسید	
با	 جرگه	 ولسی	 کاری	 دوره	 انتخاباتی.	 نظام	 در	
میکند.	 پیدا	 دوام	 ان	 قانونی	 میعاد	 انتقضای	 وجود	
و	 نمی	رود	 بین	 از	 	 کاری	 دوره	 این	 روانی	 مشروعیت	

همچنان	پا	برجا	می	ماند.
پارلمان	 اعضای	 و	 حقوقی	 مجامع	 از	 تعداد	 	. ب	
که	 نیست	 اول	 بار	 که	 میکنند	 استدالل	 همچنان	
انتخابات	ولسی	جرکه	بر	خالف	حکم	قانون	اساسی	
کاری	 به	تاخیر	می	افتد	و	پیامد	های	چون	دوام		دوره	
به	دنبال	 را	 قانونی	 معیاد	 انقضای	 بعداز	 جرگه	 ولسی	
کتگوری	به	انتخابات	ولسی	جرگه	 داشته	است.	این	
کاری	 که	دوره	 در	سال	۲۰۱۰	استناد	میکنند	و	می	گویند	
ولسی	جرگه	قبلی	در	حدود	۵	تا	۶	ماه	بیرون	از	معیاد	

کار	خود	ادامه	داده	است.	 قانونی	به	
را	منحیث	 	۲۰۱۰ انتخابات	 تجربه	 که	 فوق	 استعدالل	
کار	دوره	پانزده	 یک	عرف	ناپسند	در	خصوص	دوام	
ان	 قانونی	 معیاد	 انتقضای	 از	 بعد	 جرگه	 ولسی	 	 هم	
وضعیت	 قبال	 در	 تاحدی	 میتواند	 میکنند.	 استناد	
گاه	 هر	 اما	 کند.	 جلوه	 منطقی	 جرگه	 ولسی	 فعلی	
با	 	 	۲۰۱۰ انتخابات	 از	 قبل	 را	 پانزدهم	 دوره	 وضعیت	
	. بگیریم	 مقایسه	 به	 جرگه	 ولسی	 فعلی	 وضعیت	
تفاوت	های	نیز		دیده	می	شود.	زیرا	قبل	از	انتقضایی	
دوره	 انتخابات	 تاریخ	 پانزدهم	.	 دوره	 قانونی	 معیاد	
کمیسیون	مستقل	انتخابات	مشخص	و	 بعدی	توسط	

کسین شبکه	ا
که	بیش	از	160	نهاد		جامعه	مدنی	 کسین	 شبکه	ا
پروسه	 تحکیم	 راستای	 در	 و	 دارد	 آنرا	 عضویت	
کشور	فعالیت	دارد. انتخابات	آزاد	و	عادالنه	در	

این	مسله	 قانونی	 راه	حل	 که	 گرفته	واضح	می	گردد	 صورت	
کاری	ولسی	 باید	در	بند	دوم	ماده	۸۳	قانون	اساسی	)	دوره	
نتایج	 اعالم	 از	 بعد	 	. پنجم	 سال	 سرطان	 اول	 بتاریخ	 جرگه	
کار	آغاز	میکند	 انتخابات	به	پایان	میرسد	و	شورای	جدید	به	
گردد.	اما	بدلیل	عدم	مشخص	بودن	مرجع	تفسیر	 (	جستجو	
میشود.	 ارایه	 ماده	 این	 از	 مختلف	 تقاسیر	 	 اساسی	 قانون	
چنانچه	در	حال	حاضر	هم	در	مجامع	حقوقی	ازاد	و	هم	در	
بین	اعضای	ولسی	جرگه	تفسیر	دوگانه	از		بند	دوم	ماده	۸۳ 

صورت	میگرد.
تفسیر	اول	:		طرفداران	این	تفسیر	پرگراف	اول	را	یک	حکم	
ماده	 بند	دوم	 گویا	هدف	 که	 میکنند	 کید	 تا مستقل	دانسته	
دوره	 مشروعیت	 عدم	 بر	 حکم	 نا	 هما	 و	 است	 واضح	 	۸۳
کاری	بعد	از)	اول	سرطان	سال	پنجم(	میباشد.	زیرا	قید	زمانی	
پرگراف	 ذکر	 بنآ	 است.	 بند	 این	 در	 	 دیگر	 عبارات	 بر	 مقدم	
دوم	)	بعد	از	اعالم	نتایج	انتخابات	به	پایان	میرسد(	توجیح	
کار	ولسی	جرگه	نمی	باشد.	طرفداران	این	تفسیر	 کننده	دوام	
که	هدف	مقنن	یا	قانونگذار	از	ذکر	 همچنان	اضافه	میکنند	
کردن	سال	 تعین	 	) انتخابات	 نتایج	 اعالم	 از	 بعد	 	( عبارت	
کاری	 کاری	ولسی	جرگه	بوده	تا	بر	اساس	آن	سال	پنجم	 اول	
کاری	ولسی	 گردد.	نه	مشروط	ساختن	ختم	دوره	 مشخص	

جرگه	به	آن.
ارایه	 	 	طوری	 را	 نظر	خود	 تفسیر	دوم	 :	طرفداران	 تفسیر	دوم	
کاری	 دوره	 	( ماده	۸۳	 دوم	 بنده	 اول	 پرگراف	 که	 میکنند.	
پرگراف	 بدون	 پنجم(	 اول	سرطان	سال	 بتاریخ	 ولسی	جرگه	
دوم	این	بند	)	بعد	از	اعالم	نتایج	انتخابات	به	پایان	میرسد(		
و	 امده	 	) 	. 	( کامه	 زمان	 قید	 از	ذکر	 بعد	 زیرا	 نمیباشد.	 کامل	
مطابق	به	اصول	نوشتاری	تفسیر	پرگراف	اول	بدون	پرگراف	
که	قید	زمانی	)	 دوم	نامکمل	است.	بنآ	به	همین	دلیل	است	
اول	سرطان	سال	پنجم(		وابسته	به	عبارات	دیگر		)	بعد	اعالم	

نتایج	انتخابات(	می	باشد.	
قصد	 که	 میکنند	 استدالل	 همچنان	 دوم	 تفسیر	 طرفداران	
بیکدیگر	 پرگراف	 دو	 کردن	 وابسته	 و	 امیختن	 از	 قانونگذار	
دو	مسله	بوده	است.	از	یکطرف	با	ذکر	قید	زمانی	مکلفیت	را	
کرده	تا	آماده	تدویر	 برای	حکومت	و	ادارات	انتخاباتی	خلق	
کرده	تا	در	 به	موقع	انتخابات	باشند.	و	از	جانب	هم	تالش	
برای	 را	 استثنات	 زمینه	 پیش	بینی	 قابل	 غیر	 شرایط	 صورت	

انعطاف	پذیری	تاریخ	انتخابات	بوجود	آورد.
راه  از  می توان  چگونه  اول :  پیشنهادی  راه حل   .۳
سرطان  اول  از  بعد  را  جرگه  ولسی  کار  دوام  قانونی 

مشروعیت داد؟
ولسی	 کار	 دوام	 قانونی	 مشروعیت	 تامین	 برای	 راه	حل	 تنها	
ماده	 )	بند	دوم	 تفسیر	دوم	 به	 جرگه	همانا	صحت	بخشیدن	
که	ظاهرا	بدلیل	عدم	مشخص	 ۸۳	قانون	اساسی(	میباشد.	
این	مساله	تاحدی	مشکل	 قانون	اساسی	 تفسیر	 بودن	مرجع	
می	نماید.	اما	در	حقیقت	راه	و	روش	های	حقوقی	وجود	دارد	
و	به	 از	این	دو	تفسیر	پرداخت	 تا	در	زمینه	به	تصدیق	یکی	

یک	تفسیر	واحد	رسید.
که	مطابق	به	قانون	هم	ریس	جمهور	و	هم	شورای	 از	آنجایی	
تطبیق	 بر	 نظارت	 کمیسیون	 حقوقی	 مشوره	 میتوانند	 ملی	
قانون	اساسی	و	یا	ستره	محکمه	را	در	موارد	مختلف	حقوقی	
است	 بهتر	 روش	حقوقی	 این	 از	 استفاده	 با	 بنآ	 کند.	 تقاضا	
رسمآ	 دولت	 سه	گانه	 قوای	 ریس	 منحیث	 جمهور	 ریس	 تا	
ستره	 یا	 و	 اساسی	 قانون	 تطبیق	 بر	 نظارت	 کمیسیون	 مشوره	
ماده	 دوم	 	 )	بند	 از	 موجود	 دوگانه	 تفسیر	 قبال	 در	 را	 محکمه	
مشوره	 که	 صورت	 در	 و	 کند.	 تقاضا	 اساسی(	 قانون	 	۸۳
کمیسیون	مذکور	در	راستای	تایید	تفسیر	دوم	باشد.	 حقوقی	
ریس	جمهور	منحیث	ریس	قوای	ثالثه	دولت	میتواند	آن	را	
آن	 مطابق	 و	 ارسال	 ملی	 شورای	 به	 رسمی	 حکم	 یک	 ضم	
کار	ولسی	جرگه	الی	تدویر	انتخابات	بعدی	 مشروعیت	دوام	

گردد. تامین	
کار  دوام  قانونی  راه حل  یک  نبود  علی الرغم  آیا   .۴

گی	ها	برای	تدویر	انتخابات	 اعالم	شده	بود.	همچنان	اماده	
تامین	 در	 زیادی	 حدی	 تا	 مسله	 این	 که	 بود.	 گردید	 اغاز	
معیاد	 از	 بیرون	 	 هم	 پانزده	 دوره	 کار	 دوام	 روانی	 مشروعیت	

قانونی	نقش	داشته	است.
۵. راه حل پیشنهادی دوم : آیا آغاز روند اصالحات 
کار ولسی جرگه را  توجیح  انتخاباتی می تواند دوام 

کند؟
اجماع	موجود	بر	سر	لزوم	اوردن	اصالحت	قبل	ار	انتخابات	
و	 مدنی	 سیاسی.	جامعه	 رهبران	 پالمان.	 بین	حکومت.	 در	
جامعه	جهانی	فرصت	الزم	را	برای	رهبران	حکومت	وحدت	
ملی	میدهد	تا	با	استفاده	از	تاثیرات	عدم	مشروعیت	قانونی	
کار	ولسی	جرگه	بکاهند.	اما	برای	آنکه	این	مهم	عملی	 دوام	
گردد	الزم	است	تا	رهبران	حکومت	وحدت	ملی	در	دو	مورد	

ذیل	اقدامات	عاجل	و	ضروری	انجام	دهند.
باید.	 اول	 قدم	 در	 ملی	 وحدت	 حکومت	 رهبران	 	 الف.	
روند	 آغاز	 از	 انتخاباتی	 اصالحات	 کمیسیون	 افتتاح	 با	
جامعه	 مردم.	 بین	 در	 الزم	 اطمینان	 انتخاباتی	 اصالحات	
همچو	 ایجاد	 	 نماید.	 ایجاد	 بین	المللی	 دوستان	 و	 مدنی	
اطمینان	در	زات	خود	آغاز	آمادگی	ها	برای	تدویر	انتخابات	
از	 قبل	 مشابه	 وضعیت	 تکرار	 میتواند	 و	 شده	 تلقی	 آینده	

انتخابات	۲۰۱۰	ولسی	جرگه	را	توجیح	نماید.
ب.	رهبران	حکومت	وحدت	ملی	باید.	در	قدم	دوم	مجلس	
روسای	 با	 مشوره	 به	منظور	 باشد	 ملی	 اجماع	 نمایانگر	 که	 را	
قوه	مقننه	و	قضایه	.	مشران	و	رهبران	ملی	.	نمایندگان	احزاب	
رسمآ	 طریق	 این	 از	 و	 نموده	 دایر	 مدنی	 جامعه	 و	 سیاسی	
کار	ولسی	جرگه	الی	تدویر	انتخابات	 حمایت	شان	را	از	دوام	
آینده	اعالم	نمایند.	ضرور	است	تا	در	پایان	مجلس	اعالمیه	
ولسی	جرگه	 کار	 از	دوام	 بر	حمایت	 مبنی	 رسمی	مطبوعاتی	
وضعیت	 همچو	 در	 زیرا	 شود.	 رسانیده	 مردم	 سمع	 به	 و	 نشر	
ریاست	 جانب	 از	 رسمی	 اعالمیه	 یک	 پخش	 و	 صدور	
کار	ولسی	جرگه	الی	تدویر	 جمهوری	میتواند	ضرورت		دوام	
قبول	 قابل	 ملی	 مصلحت	 یک	 منحیث	 آینده.	 انتخابات	

کند.			 توجیح	

 

Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and delivery of 
Billboard to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and delivery to 
Kabul,Takhar,Badakhshan with some districts of them 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 June 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
تخته اعالنات دروالیات کابل،تخار، بدخشان همراه بعضی ولسوالی  انتقال و تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

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

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک5112  جون1۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

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

. 

For more information: www.acsen.org.af  / secretariat@acsen.org.af  / acsen.af@hotmail.com
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اعالن داو طلبی 
کمک	های	بشردوستانه	اتحادیه	 که	توسط	سازمان	 		ACF	و	NRC	،	DRC	دفاتر
اروپا	)ECHO(			تمویل	میگردد	مصمیم	اند	تا	به	طور	مشترک	به	مدیریت	دفتر	
کی	را	به	منظور	مساعدت	برای	بجاه	شدگان	داخلی،	 NRC	بسته	های	غیر	خورا

مهاجرین،	عودت	کنندگان	و	آسیب	دیدگان	خریداری	نمایند	.	
کی		مورد	 دفتر	هیت	ناروی	برای	مهاجرین	تصمیم	دارد	تا	بسته	های	غیر	خورا
اباد	،	 کابل	،	جالل	 کاری	در	والیات	 بروژه	های	 پیشبرد	 منظور	 	 به	 را	 ضرورت	
که	دارای	بسته	های		ذیل	می	باشد	به	 کندز	 کنر		و	 کندهار	،گردیز	،	 مزار	،	هرات	،	
داوطلبی	بگذارد.	تعداد	،	مشخصات	و	جزییات	بیشتر	اجناس	قابل	ضرورت	

که	توسط	دفتر	ان	ار	سی	توضیح	میگردد	درج	می	باشد	. در	اسناد	دوطلبی	

محورهای ضروری برای داوطلبان 
تهیه	کنندگان		محترم	باید	قبال	برای	دفاتر	ملل	متحد	و	یا	موسسات	غیر	دولتی	
کاپی	اسناد	ذیل	را	باید	به	دفتر	 بسته	های	غیر	غذایی		را		تیهه	نموده	باشند	و	

NRC		تسلیم	نمایند.	

اعالن مفقودی
نمبر		 دارای	 موترسایکل	 پلیت	 عدد	 یک	

کمیته	سویدن	برای	 M-34549 که	از	ملکیت	

بلخ	 ولسوالی	 ساحه	 در	 می	باشد،	 افغانستان	

فعالیت	می	نمود	به	روز	پنج	شنبه	14	جوزا	1394 

در	حین	اجرای	وظیفه	رسمی	در	ساحه	متذکره	

گردیده	بعد	از	نشر	اعالن	از	اعتبار	ساقط	 مفقود	

است.

•	فکت	شیت	)مشخصات	شرکت(		شخص	مسسول	مربوطه	و	جزییات	تماس	
با	ایشان	)تلفون-ایمیل(

کاری	در	زمینه	تهیه	بسته	های	غیر	غذایی		مخصوصا	برای	دفاتر	ملل	 •	تجربه	
متحد	یا	موسسات	غیر	دولتی	

کاپی		قرار	داد	ها	 کاری	سه	ساله	و	 •	تجربه	
کشور	 گدام	و	توانایی	وارد	نمودن	اجناس	از	خارج	 •	شرح	وضیعت	فعلی	

کاری	 کاپی	جواز	 	•
گذ	شته	 کاپی	قرار	داد	های	 	•

کامال رد میگردند.  که فاقد محور های متذکره باشند  دوطلبانی 
ذکر	 میشود	 داده	 	NRC دفتر	 توسط	 که	 دوطلبی	 اسناد	 در	 بیشتر	 معلومات	
می	باشد.	تهیه	کنندگان		محترم	اسناد	داوطلبی	را	از	دیپارتمنت	لوژستیک	دفتر	
ان	ار	سی	در	جریان	14	روز	بعد	از	نشر	اعالن		از	ساعت	8	الی	4	بعد	از	ظهر	در	
روز	های	یکشنبه	الی	پنجشنبه		میتوانند	به	دست	آورند	و	آفرهای	سر	بسته		شان	

را		الی	ختم	اعالن	به	دفتر	ان	آر	سی	تسلیم	نمایند.		
آدرس	:

کارته	چهار	سرک	مخابرات	جوار	چهاراهی	دارالمعلمین	سید	جمال	 کابل	 دفتر	
الدین	شماره	تماس	رادیو	روم	دفتر	ان	ار	سی	0700 22 85 09		و		0799147831

که	تاریخ	آن	در	فوق	ذکر	 	شرکت	های	محترم		افر	های	شان	را	الی	ختم	اعالن	
که	قبال	از	طرف	دفتر	ان	ار	سی	تهیه	و	توسط	 گردیده	استبه	صندق	جمع	آوری		
فورم	 در	 را	 و	شرکت	خویش	 بگذارند	 گردیده	 قفل	 کمیته	خریداری	 اعضای	
تسلیم	دهی	اسناد	دو	طلبی	ثبت	نمایند	.	بعد	از	ختم	تاریخ	اعالن	افر	های	شان	
پذیرفته	نمشود	.	از		تمام	شرکت	های	شرکت	کننده		دعوت	میگردد	تا	در	مراسم	
گردیده	است	شرکت	نمایند	.	از	 که	تاریخ	ان	در	اسناد	دوطلبی	ذکر	 گشایی	 افر	

گشایی	شرکت	نماید	.	 که	در	روز	افر	 هر	شرکت	تنها	یک	نماینده	میتواند	
کامال	صالحیت	رد	و	قبولی	افر	ها	را	به	طور	مکمل	و	یا	قسمی	 دفتر	ان	ار	سی	

داشته	و	هیچ	نوع	ادعا	در	این	مورد	قابل	قبول	نمی	باشد	.	

 

اعال

 اعالن داو طلبی 

 تمويل ميګردد مصميم اند تا به   (ECHO)  که توسط سازمان کمک های بشردوستانه اتحاديه اروپا ACF و NRC ، DRCدفاتر 
 بسته های غير خوراکی را به منظور مساعدت برای بجاه شده ګان داخلی ، مهاجرين ، عودت NRCطور مشترک به مديريت دفتر 

کنندګان و اسيب ديده ګان خريداری نمايند . 
دفتر هيت ناروی برای مهاجرين تصميم دارد تا بسته هايغير خوراکی  مورد ضرورت را به  منظور پيشبرد بروژه های کاری در 
واليات کابل ، جالل اباد ، مزار ، هرات ، کندهار ، ګرديز ، کنر ، و کندز که دارای بسته های  ذيل می باشد به داوطلبی بگذارد. 
تعداد ، مشخصات و جزييات بيشتر اجناسقابل ضرورت در اسناد دوطلبی که توسط دفتر ان ار سی توضيح ميګردد درج می باشد .

تعداد بسته های قابل ضرورت شماره

5,000 بسته های بهداشتی 1

4,172 وسايل اشپزخانه 2

500 بالون ګاز 3
12,516 کمپل 4

8,344 ترپال 5 

600 دوشک 6 

585 خيمه 7

 

محورهای ضروری برای داوطلبان 

 NRCتهيه کنند ه گان  محترم بايد قبال برای دفاتر ملل متحد و يا موسسات غير دولتی بسته های غير غذايی  را  تيهه نموده باشند و کاپی اسناد ذيل را بايد به دفتر 
تسليم نمايند. 

شخص مسسول مربوطه و جزييات تماس با ايشان (تلفون-ايميل)•  فکت شيت(مشخصات شرکت)
 تجربه کاری در زمينه تهيه بسته های غير غذايی  مخصوصا برای دفاتر ملل متحد يا موسسات غير دولتی •
 تجربه کاری سه ساله و کاپی  قرار داد ها •
 شرح وضيعت فعلی ګدام و توانايی وارد نمودن اجناس از خارج کشور •
 کاپی جواز کاری •
 کاپی قرار داد های گذ شته •

 

دوطلبانی که فاقد محور های متذکره باشند کامال رد ميگردند. 

 تهيه کننده گان  محترم اسناد داوطلبی را از ديپارتمنت لوژستيک دفتر ان ار  داده ميشود ذکر می باشد.NRCمعلومات بيشتر دراسناد دوطلبی که توسط دفتر 
دست اورند و آفرهای سر  روز های يکشنبه الی پنجشنبه  ميتوانند به  بعد از ظهر در4 الی 8اعالن  از ساعت نشر  روز بعد از 14سی در جريان 

بسته  شان را  الی ختم اعالن به دفتر ان آر سی تسليم نمايند.  

ادرس :

 راديو روم دفتر ان ار سی  دارالمعلمين سيد جمال الدين شماره تماساهی چهارجواردفترکابل کارته چهار سرک مخابرات 
0700 22 85 0799147831  و  09

به صندق جمع آوری  که قبال از طرف  شرکت های محترم  افر های شانرا الی ختم اعالن که تاريخ ان در فوق ذکر ګرديده است
دفتر ان ار سی تهيه و توسط اعضای کميته خريداری قفل ګرديده بګذارند و شرکت خويش را در فورم تسليم دهی اسناد دو طلبی 

 بعد از ختم تاريخ اعالن افر های شان پذيرفته نمشود . از  تمام شرکت های شرکت کننده  دعوت ميګردد تا در ثبت نمايند .

غیر	 خیریه	 سازمان	 دستورداده	 کستان	 پا
این	 ک	 خا کودکان«	 »نجات	 دولتی	
این	 رسما	 کستان	 پا کند.	 ترک	 را	 کشور	
»ضد	 فعالیت	های	 به	 را	 خیریه	 سازمان	

کرده	است. کستانی«	متهم	 پا
این	 گزارش	بی	بی	سی،	پولیس	دفاتر	 به	
کرده	و	 ک	 سازمان	در	اسالم	آباد	را	مهرال
فرصت	 روز	 	۱۵ آن	 خارجی	 کارکنان	 به	

کنند. کشور	را	ترک	 داده	تا	
کودکان«	ضمن	محکوم	 سازمان	»نجات	
که	قویا	با	 گفته	است	 کردن	این	تصمیم	

این	اقدام	مخالف	است.
کارمند	 این	سازمان	هم	چنین	افزوده	۱۲۰۰	
هستند	 کستانی	 پا همه	 که	 سازمان	 این	
پروژه	های	 و	 آموزش	 صحت،	 زمینه	 در	

کشور	فعالیت	 غذایی	در	این	
دارند.

کستان	پیش	از	این	در	سال	 پا
سازمان	 این	 میالدی	 	۲۰۱۲
دست	اندرکاران	 با	 را	 خیریه	
کسیناسیون	 وا برنامه	 یک	
بود	 دانسته	 مرتبط	 غیرواقعی	
که	از	این	طریق	سعی	داشتند	
مرکزی	 اطالعات	 سازمان	 به	
یافتن	 مورد	 در	 سیا،	 امریکا،	
وقت	 رهبر	 بن	الدن،	 اسامه	

کنند. کمک	 القاعده،	

انرژی،	 بین	المللی	 آژانس	 ماهانه	 گزارش	 اساس	 بر	
گذشته	میالدی	به	یک	 صادرات	نفت	ایران	در	ماه	
نیمه	 از	 که	 رسیده	 روز	 در	 بشکه	 هزار	 	۴۰۰ و	 میلیون	
اجرا	 به	 ایران	 علیه	 تحریم	های	غرب	 که	 	۲۰۱۲ سال	

گذاشته	شد،	یک	رکورد	محسوب	می	شود.
تا	۲.۵	میلیون	 از	تحریم	های	غرب	روزانه	 ایران	قبل	
بشکه	صادرات	نفت	داشت،	اما	در	سال	۲۰۱۳	این	

رقم	به	حدود	یک	میلیون	بشکه	رسید.
سال،	 همان	 پاییز	 در	 هسته	ای	 موقت	 توافق	 از	 بعد	
طی	 و	 افزود	 خود	 نفت	 صادرات	 بر	 مقداری	 ایران	
به	 امیدها	 افزایش	 تاثیر	 تحت	 گذشته	 ماه	های	
نهایی	 سند	 تدوین	 و	 هسته	ای	 توافق	جامع	 حصول	
آن،	صادرات	نفت	ایران	باز	هم	افزایش	یافته	است.
خبرگزاری	 گزارش	 اساس	 بر	 و	 فردا	 رادیو	 از	 نقل	 به	

مشترک	 ستاد	 فرمانده	 دمپسی،	 مارتین	 جنرال	
ارتش	امریکا،	می	گوید	ایاالت	متحده	برای	مقابله	
بیشتر	با	نیروهای	حکومت	خودخوانده	اسالمی،	
پایگاه	های	 افزایش	 گزینه	 سنجش	 حال	 در	

نظامی	خود	در	عراق	است.
گفته	های	جنرال	دمپسی،	 فردا،	 رادیو	 گزارش	 به	
ک	 بارا که	 است	 شده	 بیان	 آن	 از	 پس	 روز	 یک	
دستور	 متحده،	 ایاالت	 رییس	جمهوری	 اوباما،	
اعزام	450	مستشار	نظامی	را	افزون	بر	مستشاران	و	

کرد. نیروهای	فعلی	در	عراق،	صادر	

این	سازمان	خیریه	در	آن	زمان	این	اتهام	
کرد. را	رد	

درباره	 رسمی	 توضیح	 کستان	 پا دولت	
»نجات	 سازمان	 فعالیت	 ممنوعیت	
کستانی	 کودکان«	نداده،	اما	یک	مقام	پا
است:	 گفته	 فرانسه	 خبرگزاری	 به	
مدت	ها	 از	 سازمان	 این	 »فعالیت	های	
است.	 داشته	 قرار	 کنترول	 تحت	 پیش	
برخالف	 که	 کرده	اند	 کارهایی	 آن	ها	

کستان	است.« منافع	ملی	پا
که	 گرفته	 صورت	 آن	 از	 پس	 اقدام	 این	
به	 مربوط	 قوانین	 کرد	 اعالم	 دولت	
فعالیت		سازمان	های	غیردولتی	مستقر	در	
فعالیت	 مجوز	 و	 کرده	 را	سخت	تر	 کشور	

کرده	است. شماری	از	آن	ها	را	باطل	

کشور	 به	۲۷	 که	 انرژی	 بین	المللی	 آژانس	 بلومبرگ،	
گزارش	 در	 می	دهد،	 انرژی	 مشاوره	 جهان	 صنعتی	
در	 ایران	 نفت	 صادرات	 که	 می	نویسد	 خود	 ماهانه	
هزار	 	۲۳۵ آن،	 قبل	 ماه	 به	 نسبت	 می	 میالدی	 ماه	

بشکه	در	روز	افزایش	یافته	است.
گذشته	 ماه	 طی	 ایران	 که	 می	گوید	 گزارش	 این	
مجموعا	دو	میلیون	و	۸۵۰	هزار	بشکه	تولید	نفت	خام	

داشته	است.
که	ایران	برای	روزی	آماده	می	شود	 آژانس	می	نویسد	
که	تحریم	های	بین	المللی	لغو	شود	و	از	لحاظ	نظری	
کشور	قادر	است	چند	ماه	بعد	از	لغو	تحریم	ها،	 این	
میلیون	 	۳.۶ تا	 میلیون	 	۳.۴ به	 را	 خود	 نفت	 تولید	

بشکه	در	روز	افزایش	دهد.
بزرگ	 کننده	 تولید	 دومین	 تحریم	ها	 از	 پیش	 ایران	

ایاالت	 ارتش	 مشترک	 ستاد	 فرمانده	 گفته	 به	
در	 می	توانند	 نظامی	 پایگاه	های	 این	 متحده،	
نقاطی	با	اهمیت	راهبردی	باال،	مانند	راه	اتصالی	
تا	مناطق	شمالی	عراق	مانند	 و	 بغداد	به	تکریت	

موصل،	مشغول	فعالیت	شوند.
گفته	این	مقام	نظامی،	می	تواند	 چنین	اقدامی	به	
افزایش	مجدد	قوای	امریکایی	را	در	عراق	همراه	

داشته	باشد.
از	 امریکایی	 نیروهای	 انتقال	 احتمال	 البته	

منطقه	ای	به	منطقه	دیگر	نیز	مطرح	شده	است.

کنون	به	جایگاه	پنجم	سقوط	 نفت	اوپک	بود،	اما	ا
کرده	است.

در	حال	حاضر	تهران	و	شش	قدرت	جهانی	در	تالش	
که	مهلت	آن	تا	۱۰  که	به	توافق	جامع	هسته	ای	 هستند	

گرفته	شده	است،	دست	یابند. سرطان	در	نظر	

عمدتا	 امریکایی،	 نظامی	 	۳۱۰۰ حاضر	 حال	 در	
در	 آموزشی	 و	 مشورتی	 فعالیت	های	 انجام	 برای	

عراق	حضور	دارند.
نظامی	 نیروی	 می	گوید	 امریکا	 رییس	جمهوری	
کشور	مستقیما	در	عملیات	نظامی	زمینی	علیه	 آن	

کرد. افراطیون	شرکت	نخواهند	
امریکا	در	حال	حاضر	مشغول	 به	رهبری	 ایتالفی	
به	 موسوم	 گروه	 علیه	 هوایی	 حمالتی	 انجام	
سوریه	 در	 نیز	 و	 عراق	 در	 اسالمی«	 »حکومت	

است.

کودکان به  سازمان خیریه نجات 
فعالیت ضد پاکستانی متهم شد

ترین میزان در زمان تحریم ها رسید  صادرات نفت ایران به باال

پایگاه های نظامی امریکا در عراق افزایش می یابد
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