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افغانستانراترکمیکنند!

گزینهحالتاضطراروتمدیددورهمجلس
رویمیزرییسجمهورغنی
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دیدگاهیبرایساختنصنایع
استخراجیدرافغانستان

رییس ستاد ارتش:

عملیات عزم با شکست
مواجه شده است
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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.

نی:
دولت برای تامین امنیت رسانه ها اقدام نکرده است

هرچند  که  می افزاید  »نی«  دفتر 
مشخص  هنوز  انفجارها  این  عامالن 
گفته ی این اداره چنین  نیستند، اما به 
تی از سوی دشمنان آزادی بیان  حمال
صورت می گیرد. دفتر »نی« با انتقاد از 
بی توجهی دولت در قبال تامین امنیت 
»متاسفانه  می گوید:   رسانه ها  دفاتر 
گذشته  دهه  نیم  و  یک  در  رسانه ها 
کی  شا الزم  امنیت  نبود  از  همواره 
تدابیر  هیچ گونه  دولت  اما  بوده اند، 
که  نگرفت  روی دست  را  مقتضی 
دولت  بی تفاوتی  و  سهل انگاری  این 
را  خبرنگاران  از  زیادی  تعداد  جان 
مالی  خسارات  نیز  رسانه ها  و  گرفت 
نتوانستند  و  شدند  متحمل  را  زیادی 
آنچه می خواهند، بنویسند و یا به نشر 

بسپارند.«
عمومی  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب 
نیز می گوید: »این نخستین  دفتر »نی« 

از  کمتر  جریان  در  که  است  بار 
دو  در  رسانه ای  نهاد  دو  هفته  یک 
از  می شوند.  داده  انفجار  والیت 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
می خواهیم تا در این زمینه تحقیقات 
به  دیگر  سوی  از  و  داده  انجام  الزم 
دهد  اطمینان  خبرنگاری  جامعه 
هم چنان  و  آنان  وظیفه  و  جان  که 
خطر  با  والیات  و  مرکز  در  دفاترشان 

مواجه نیست.«
کشور  امنیتی  نهادهای  از  نی  دفتر 
و  صیانت  زمینه  در  تا  خواسته  نیز 
حراست از آزاد بیان به حیث یکی از 
مکلفیت های اساسی شان هرچه زودتر 
که  نگذارند  و  شوند  اقدام  به  دست 
فضای  رسانه  و  کتاب  قلم،  دشمنان 
و  بگسترانند  را  جهالت  و  تاریک 
اطالع رسانی  خدمات  از  شهروندان 

محروم شوند.

»نی«  اداره  کابل:  8صبح، 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
افغانستان، با ابرازنگرانی از انفجار دو 
ماین در مقابل دفاتر رادیو دنیای نوین 
در شهر چاریکار والیت پروان و آژانس 
ننگرهار،  والیت  در  ک  پژوا خبری 
کنون  تا افغانستان  دولت  که  می گوید 
رسانه ها  امنیت  تامین  برای  اقدامی 

نکرده است.
اعالمیه ای  انتشار  با  اداره  این 
تاریخ شانزدهم جوزا  به  که  می گوید 
رادیو  دروازه  مقابل  در  ماین  یک 
و  چاریکار  شهر  در  نوین  دنیای 
تاریخ  به  دیگر  ماین  یک  هم چنین 
بیستم جوزا در مقابل دروازه ورودی 
در  ک  پژوا خبرگزاری  محلی  دفتر 
این  و  شده  منفجر  ننگرهار  والیت 
دو  این  به  مالی  خسارات  انفجارها 

کرده است. رسانه وارد 

وزیر امور زنان:

زنان مصونیت اجتماعی ندارند
ع  که حقوق و آزادی های مدنی و اجتماعی زنان در هرنو »ما آرزومندیم 
گردد. شمولیت زنان  کشور حفظ  مصالحه سیاسی مطابق قانون اساسی 
اطمینان  باعث  صلح،  گفتگوهای  در  مشاورین  و  نمایندگان  به حیث 
تمام  در  مشارکت  به  را  خود  آمادگی  ما  می شود.  ما  جامعه ی  نصف 
گفتگوهای صلح و مصالحه اعالم می کنیم. زنان حق دارند  کرات و  مذا

کنند.« ک  کشور خود فعاالنه اشترا کرات سازنده و سرنوشت ساز  در مذا
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رییس ستاد مشترک  
قوای مسلح گفت: 

»امسال سال تعیین 
وی  کننده برای نیر

امنیتی بود. جنگجویانی 
که با کمک استخبارات 
منطقه عملیات عزم را 

ی کرده بودند،  پالن گذار
هیچ دست آوردی 

نداشتند. این عملیات 
دشمن تبلیغات و 

وپاگند بود و آن ها  پر
ی انجام داده  هیچ کار

نتوانستند.« 

ACKU



زنگ اول


جنرال قدم شاه شهیم، رییس ستاد مشترک اردوی ملی 
بر  محدودیتی  دیگر  که  گفت  دیروز  افغانستان، 
و  ندارد  وجود  امنیتی  نیروهای  نظامی  فعالیت های 
طالب  با  جنگ  جرم  به  سربازی  هیچ  بعد  به  این  از 
و  افسر  هر  که  بود  این چیزی  نخواهد شد.  دادگاهی 
سرباز ارتش آرزوی آن را داشت. در حکومت پیشین، 
تالش برای صلح طلبی و سیاست التماس به طالب به 
جایی رسید که تک تیراندازان ارتش و افسران نیروی 
معرفی  دادگاه  به  طالب  به  به   جرم شلیک  را  ویژه 

می کردند.
رییس جمهور پیشین سیاست التماس به طالب را پیشه 
کرده بود و تصور می کرد که تمکین به خواست های 
رها سازی  و  آنان  برابر  در  التماس  و  طالبان 
می آورد.  عقل  را سر  گروه  این  زندانیان شان، سران 
ناکام  به شدت  سیاست  این  که  داد  نشان  تجربه  اما 
گروه های  با  جنگ  در  کشور  امنیتی  نیروهای  است. 
گروه های  باشند.  داشته  باز  دست  باید  تروریستی 
که  به روند سیاسی می پیوندند  زمانی  افراطی مسلح 

به پیروزی نظامی شان باور نداشته باشند. 
وقتی طالب به این نظر باشد که فردا پیروز میدان است، 
پروژه  کل  نخواهد شد.  مذاکره حاضر  به  گاهی  هیچ 
التماس به طالب در حکومت پیشین، از سوی طالبان 
به ضعف تعبیر شد. طالبان به این نظر بودند و هستند 
که نیروهای بین المللی خارج شده اند و نیروهای داخلی 
دیگر نمی توانند از این سرزمین دفاع کنند و آنان شبیه 
سال 1375 می توانند با لشکری از جوان های افراطی و 
متحجر، کالن شهرهای کشور را به اشغال درآورند و 

دست به وحشی گری بزنند. 
نیروهای امنیتی باید دست شان در میدان نبرد باز باشد. 
باید این نیروها در میدان نبرد به گروه های تروریستی 
که  طوری  آن  کشور  این  که  بفهمانند  حامیان شان  و 
تصور می کنند بی صاحب و بی درو پیکر نیست و از آن 
حفاظت می شود. فرماندهان جنگی طالبان و پشتیبانان 
استراتژیک آنان باید به این نتیجه برسند که با استفاده 
بار  را  قرون وسطایی شان  امارت  نمی توانند  زور  از 

دیگر بر مردم افغانستان تحمیل کنند. 
ملی،  وحدت  حکومت  دیگر  ستایش  قابل  اقدام 
ارج گزاری به فداکاری های افسران و سربازان قهرمان 
ارتش است. در چند مورد دیده شده است که سران 
و  سربازان  جان نثاری های  از  ملی،  وحدت  حکومت 
افسران ارتش قدردانی کرده اند. فرهنگ ارج گزاری از 
درگیر  ما  شود.  نهادینه  باید  کشور  امنیتی  نیروهای 
جنگ با طالبان، داعش و دیگر گروه های خرد و کوچک 
تروریستی هستیم. کشورهای همسایه ما هم بر مبنای 
محاسبات و تعاریف کاذبی که از امنیت ملی خودشان 
دارند، از این گروه ها حمایت می کنند. در مواردی هم 

این گروه ها را در سرزمین ما به جان هم می اندازند.
مقابله  از  غیر  دیگری  راه  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
با این گروه ها ندارند و روشن است که مقابله با این 
پولیس  ارتش،  می طلبد.  سنگین  قربانی های  گروه ها 
امنیت  تامین  برای  روز  هر  کشور،  ملی  امنیت  و 
قربانی  و  می جنگند  تروریست ها  با  افغانستان،  مردم 
می دهند. به مردم و دولت افغانستان هم الزم است تا 
از این قربانی ها ارج گزاری کنند. جامعه مدنی و دولت 
باید صندوق های جداگانه برای حمایت از بازماندگان 

جان باختگان نیروهای امنیتی بسازند. 
باید در توزیع زمین، بورسیه های تحصیلی، مقرری ها 
جان باختگان  خانواده های  سهم  امتیازها،  دیگر  و 
نیروهای مسلح افغانستان، مدنظر گرفته شود. باید یک 
روز در تقویم کشور برای قدردانی از نیروهای امنیتی 
والیات  تمام  در  کشور،  دینی  عالمان  مشخص شود. 
باید ارزش دینی جان نثاری برای امنیت مردم و وطن 
که  با مالهایی  باید  کنند.  مقتدیان شان گوش زد  به  را 
از خواندن نماز جنازه پیکرهای پاک نیروهای امنیتی 
امتناع می کنند و برای آن توجیهات غیرمنطقی می بافند، 

برخورد قانونی صورت گیرد. 

لزوم قدردانی از نیروهای امنیتی 
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اردوی  مشترک  ستاد  رییس  کابل:  8صبح، 
برای جنگ  سیاسی  اراده  است که  ملی گفته 
توانمندی  ملی  اردوی  سربازان  به  طالبان  با 
بیشتر بخشیده است. این مقام اردو گفته است 
اردو  به خصوص سربازان  امنیتی  نیروهای  که 
دیگر با محدودیت ها برای انجام عملیات شبانه 
و استفاده از سالح های سنگین در نبرد با طالبان 

مواجه نیستند. 
دیگر  حاال  گفت  دفاع  وزارت  مقام  این 
خاطر  به  ملی  اردوی  فرماندهان  و  سربازان 
انداخت  شبانه،  عملیات های  راه اندازی 
علیه  خاص  عملیات های  و  سنگین  سالح های 
نمی شوند و  افغانستان، محاکمه  مردم  دشمنان 

مورد پی گرد قرار نمی گیرند.
افغانستان  پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
در سال های اخیر کارش عملیات های شبانه را 
که در نتیجه آن هسته های اصلی گروه طالبان 
کرزی  کرد.  متوقف  می گرفت،  قرار  هدف 
سالح های  پرتاپ  از  را  ملی  اردوی  هم چنین 

سنگین بر مراکز طالبان منع کرده بود. 
اما زمانی که محمد اشرف غنی به قدرت رسید، 
گرفته  از سر  شبانه  عملیات های  که  کرد  امر 
شوند و نیروهای امنیتی از تمام داشته های خود 

برای مقابله با طالبان استفاده نمایند.
قوای  مشترک   ستاد  رییس  شهیم  شاه  قدم 
مسلح افغانستان روز گذشته در مراسم فراغت 
در  اردو  بریدمالن  و  سربازان  از  تن  هزار  سه 
کابل گفت که عملیات عزم طالبان با شکست 
مواجه شده و طالبان هیچ دست آوردی در این 
عملیات نداشته اند. آقای شهیم افزود که طالبان 
در نبرد سه ماه گذشته تلفات سنگینی متحمل 
گروه  این  فرماندهان  از  زیادی  شمار  و  شده 

کشته شده اند. 
رییس ستاد مشترک  قوای مسلح گفت: »امسال 
بود.  امنیتی  نیروی  برای  کننده  تعیین  سال 
منطقه  استخبارات  کمک  با  که  جنگجویانی 
عملیات عزم را پالن گذاری کرده بودند، هیچ 
دشمن  عملیات  این  نداشتند.  دست آوردی 
هیچ کاری  آن ها  و  بود  پروپاگند  و  تبلیغات 

انجام داده نتوانستند.« 
بر  را  سنگینی  حمالت  ثور  ماه  در  طالبان 
تلفات  والیات بدخشان و کندز آغاز کردند. 
سنگین اردوی ملی در ولسوالی جرم بدخشان 
زنگ خطری برای حکومت وحدت ملی بود. 
سپس این گروه حمالتی را بر شهر کندز آغاز 
کردند و تا پنج کیلومتری مرکز کندز رسیدند 
پولیس  و  اردو  نیروهای  پیهم  عملیات های  اما 
سنگین  تلفات  تحمل  با  طالبان  تا  شد  سبب 

دوباره از این دو والیت عقب نشینی کنند. 
مقام های امنیتی گفته اند که طالبان می خواستند 
چند ولسوالی را تصرف کنند و از آن به عنوان 
پایگاه برای حمله بر سایر مناطق استفاده نمایند 
اما حمالت این گروه در همه ولسوالی ها ناکام 

ماند. 
رییس ستاد مشترک  اردو گفت تصور می شد 
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج  با  که 
این  از  دفاع  به  قادر  افغانستان  پولیس  و  اردو 
کشور نیستند ولی آقای شهیم گفت که اردو و 
پولیس نه تنها با شهامت و پایمردی از والیات 
که  مناطقی  از  برخی  بلکه  کردند  دفاع  ناامن 
پیش از این در کنترول طالبان بود، از تصرف 

این گروه بیرون شد. 
سربازانی که از مرکز تعلیمی کابل فارغ شدند 
گفته اند که مهارت های کافی را برای نبرد علیه 
افغانستان آموخته اند و آماده اند  دشمنان مردم 

تا در میدان های جنگ علیه طالبان برزمند. 

رییس ستاد ارتش:

عملیات عزم با شکست
 مواجه شده است

وزیر صحت عامه:
 اهدای خون سبب کاهش مرگ و میر مادران می شود

افزایش بی سابقه محصوالت تربوز و ترکاری در فراه

یک والی و دو فرمانده ارشد طالبان در کنر کشته شدند

فیروزالدین  داکتر  کابل:  8صبح، 
می گوید  عامه،  صحت  وزیر  فیروز 
بیشتری  داوطلبان  به  افغانستان  که 
او  دارد.  نیاز  خون  اهدای  برای 
برای  خون  اهدای  که  می افزاید 
در  مادران  میر  و  مرگ  کاهش 

کمک زیادی می کند.
این  فیروز،  فیروزالدین  داکتر 
گرامی داشت  مراسم  در  را  موضوع 
بیان  خون  اهدای  جهانی  روز  از 
پیامی  در  فیروز  آقای  است.  کرده 
اهدای  جهانی  روز  مناسبت  به  که 
از  گرامی داشت  مراسم  در  خون 
می گوید:  شد،  خوانده  روز  این 
سخاوت  به  متکی  افغان ها  »بسیاری 
در  نمایند.  اهدا  خون  تا  دیگران اند 
بیشتر  داوطلبان  به  ما  حاضر  حال 
اهدای خون ضرورت داریم. اهدای 
مرگ  کاهش  در  مخصوصا  خون 
اهمیت  افغانستان  در  مادران  میر  و 
شدید  خون ریزی  دارد.  به سزایی 
طفل  تولد  از  بعد  و  والدت  هنگام 
یکی از دالیل عمده مرگ و میر و 
ناتوانی طوالنی مدت می باشد. هنگام 
و  فوری  تداوی  شدید،  خون ریزی 
به موقع برای مدیریت این مریضان به 
شمول نقل الدم و فرآورده های خون 
ضرورت است، زیرا ممکن است که 

زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  آبیاری  و  مالداری 
در  ترکاری  و  تربوز  محصوالت 
امسال  فراه در غرب کشور،  والیت 

بی سابقه است. 
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
می گوید در حال حاضر محصوالت 
والیت های  به  فراه  والیت  از  تربوز 
و  می شود  صادر  کشور  شمالی 
محصوالت  فروش  از  زمین داران 
تربوز عاید خوبی به دست آورده اند. 
خود  اعالمیه  در  وزارت  این 
میوه، دیگر  این  می افزاید: »در کنار 
حاصل  نیز  زراعتی  محصوالت 

مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
والی  که  کرده  اعالم  ملی  امنیت 
نام نهاد گروه طالبان در والیت کنر با 
دو تن از فرماندهان ارشد این گروه، 

به قتل رسیده اند.
این اداره با انتشار اعالمیه ای از والی 
نام نهاد گروه طالبان در کنر بنام عمر 
زدران و دو فرمانده ارشد این گروه 
و  شهاب الدین  مولوی  به نام های 

مولوی اصغر یاد کرده است.
افزوده  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
یک  جریان  در  افراد  این  که 
عملیات هوایی که بر بنیاد اطالعات 
استخباراتی در ولسوالی دانگام کنر 
رسیده اند.  قتل  به  گرفت،  صورت 

جان  ساعت  یک  ظرف  در  خانم ها 
خود را از دست بدهند.«

که  می افزاید  عامه  صحت  وزارت 
خون  به  زیادی  افراد  افغانستان  در 
وزارت،  این  گفته ی  به  دارند.  نیاز 
و  جنگ ها  نتیجه  در  که  افرادی 
خون  به  می شوند،  زخمی  انفجارها 
وزارت  این  دارند.  شدید  نیازمندی 
باید  همین رو  از  که  می کند  تاکید 
افراد بیشتری به صورت داو طلبانه و 

منظم خون اهدا می کنند.
ریچارد  داکتر  همین حال،  در 
صحی  سازمان  نماینده  پیپر کورن 
که  می گوید  افغانستان  در  جهان 
زندگی  خود،  خون  اهدای  با  مردم 
انسان های نیازمند را نجات می دهند. 

محصول  عوض  در  و  دارد  خوب 
یافته  کاهش  حداقل  به  خشخاش 

است.«
وزارت زراعت و مالداری می افزاید 
باعث  فراه  دریای  آب  افزایش  که 
این  در  زراعتی  محصوالت  تا  شده 
این  گفته ی  به  شود.  پربارتر  والیت 
فراه  والیت  در  دهقانان  وزارت، 
و  نمی کنند  استفاده  واتر پمپ  از 
والیت  این  در  زیرکشت  زمین های 
بیشتر  گذشته  سال های  تناسب  به 

است.
وزارت زارعت و مالداری می گوید: 
به  فراه  از  ترکاری  و  »سبزی 

امنیت ملی افزوده که برعالوه والی 
فرمانده  دو  و  طالبان  گروه  نام نهاد 
جنگجوی  دوازده  گروه،  این  ارشد 
عملیات  این  در  نیز  طالبان  دیگر 

هوایی به قتل رسیده اند.

زندگی  خون  »اهدای  گفت:  وی 
هر  ما  و  می دهد  نجات  را  زیادی 
طور  به  تا  می کنیم  تشویق  را  فرد 
کند.  اهدا  خون  متکرر  و  رایگان 
تنها ممکن  منابع کافی خون مصون 
خون  منظم  اهدای  طریق  از  است 
بدون  داوطلب  اهدا کنندگان  توسط 
وزارت  گردد.  تامین  پرداخت 
حال  در  که  می گوید  عامه  صحت 
هزار  هفت  و  بیست  از  بیشتر  حاضر 
افغانستان  در  خون  منظم  اهداکننده 
درصد  شش  و  نود  که  ثبت شده  
به  می دهند.  تشکیل  مردان  را  شان 
مجموع  از  وزارت،  این  گفته ی 
هفت  و  چهل  خون،  اهداکنندگان 

درصد آن ها داوطلب هستند.

و  کشور  غرب  جنوب  والیت های 
یک مقدار هم به کشور ایران صادر 
به  تربوز  و  رنگ  باد  اما  است.  شده 
تمام مناطق افغانستان انتقال داده شده 
ناحیه  این  از  بسیار خوبی  و تجارت 
بسیار  عواید  دهقانان  دارد.  جریان 
محصوالت  فروش  بابت  از  خوب 

خود به دست آورده اند.«
سال گذشته دهقانان در والیت فراه 
بیش از 310 هزار متریک تن تربوز 
به  امسال  اما  بودند  برداشته  محصول 
مالداری،  و  زراعت  وزارت  گفته ی 
انتظار می رود که این رقم به بیش از 

چهارصد متریک تن برسد.
 به گفته ی وزارت زراعت و مالداری، 
گندم  اصالح شده  تخم های  توزیع 
نیز  دهقانان  به  جاری  سال  آغاز  در 
در  زراعتی  محصوالت  افزایش  به 
این  است.  این والیت کمک کرده 
وزارت می افزاید که در آغاز امسال 
در  گندم  اصالح شده  تخم  تن   215

فراه توزیع شد.

دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید 
که مولوی اصغر رهبری جنگ را در 
ولسوالی دانگام به عهده داشت و از 
این  در  طالبان  سرشناس  فرماندهان 

ولسوالی به شمار می رفت.

ACKU



اداری  هیات  اعضای  از  برخی  انتخاباتی،  شکایات  و 
مجلس  مختلف  کمیسیون های  اعضای  و  سنا  مجلس 

نمایندگان نیز شرکت داشتند.
از  و  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار،  هادی  فضل 
رییس جمهور،  با  مشورتی  نشست های  شرکت کننده های 
به  وی  که  گفت  مجلس  این  یک شنبه  روز  نشست  در 
مورد  در  را  دیدگاه های شان  سنا  مجلس  از  نمایندگی 
و  روان  سال  سرطال  اول  در  نمایندگان  مجلس  کار  پایان 
از  نمایندگی  به  می بایست  که  سنا  مجلس  یک سوم  نبود 
شوراهای ولسوالی در این مجلس حضور می داشتند بیان 

کرده است.
کاری مجلس نمایندگان در اول سرطان  به گفته ی او، زمان 
سال روان بر بنیاد قانون اساسی پایان می یابد و اظهارات 

وزیر امور زنان:

زنان مصونیت اجتماعی ندارند
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به دنبال برگزاری نشست های مشورتی ریاست جمهوری با 
اقشار و نهادهای مختلف سیاسی و مدنی در مورد ادامه ی 
محمد  انتخاباتی،  نظام  اصالح  و  نمایندگان  مجلس  کار 
موضوع  که  است  گفته  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی، 
راجع  عالی  دادگاه  به  را  نمایندگان  مجلس  کار  ادامه ی 

می سازد.
به نقل از خبرنامه  دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد 
گانه  ای  کشور در دیدارهای جدا اشرف غنی، رییس جمهور 
که با اقشار و نهادهای مختلف در مورد سرنوشت مجلس 
مجلس  انتخابات  برگزاری  زمان  تعیین  نمایندگان، 
و  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار  آغاز  نمایندگان، 
از  الکترونیک داشته است، پس  تذکره های  توزیع  پروسه 
که  دریافت دیدگاه های شرکت کننده ها بیان داشته است 
دولت بر تعیین زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان 
متعهد است، اما نخست از همه باید در مورد امور امنیتی، 
نمایندگان  مجلس  انتخابات  پروسه  سیاسی  و  تخنیکی 

یک اجماع ملی به میان آید.
که  داشته  بیان  هم چنین  دیدارها  این  در  رییس جمهور 
تمویل  برای  مالی  منابع  جستجوی  صدد  در  حکومت 
تا  می کند  استفاده  ممکنه  راه های  از  و  است  انتخابات 

انتخابات به گونه شفاف برگزار شود.
غنی  »رییس جمهور  است:  آمده  هم چنین  خبرنامه  در 
انتخابات  زمان  تعیین  به  رابطه  در  که  داد  اطمینان 
کشور  گونه تصمیم به اساس مصالح علیای  ولسی جرگه هر 

گرفته می شود.« و در روشنایی اجماع ملی 
اساسی  قانون  » تفسیر  است:  افزوده  خبرنامه  گونه،  همین 

گرامیداشت از بیست وچهارم جوزا، روز مادر  همزمان با 
که  می گویند  زنان  امور  وزارت  مقام های  افغانستان،  در 
ندارند  مصونیت  اجتماعی  نگاه  از  کشور  این  در  زنان 
مواجه  غیرکاری«  »انگیزه های  با  کاریابی  هنگام  در  و 

می شوند.
کنفرانس  روز  نخستین  در  زنان،  امور  وزیر  نظری  دلبر 
توسط  که  اعتمادسازی«  و  ایثار  صلح،  »زنان،  سه روزه 
و  دولتی  مسووالن  از  تن  ده ها  ک   اشترا با  وزارت  این 
گفت  برگزار شده است،  روز مادر  به مناسبت  غیردولتی 
در  را  زنان  امنیت  تامین  مساله  باید  افغانستان  که دولت 
گانه مورد مطالعه قرار دهد. وزیر  نظام امنیتی به طور جدا
زنان  برای  اجتماعی  امنیت  این که  بر  کید  تا با  زنان  امور 
کاریابی با انگیزه های  گفت: »زنان در هنگام  مهم است، 
کار  محل  در  زنان  از  برخی  می شوند.  مواجه  غیرکاری 
به جای  خویش  آبروی  حفظ  برای  آنها  فشاراند.  زیر 
سکوت  و  خودسانسوری  به  دادخواهی،  و  شکایت 
ترجیح می دهند.« وی همچنین افزود: »امنیت زنان باید 
برای  شود.  مطالعه  کشور  امنیتی  نظام  در  خاص  به طور 
مهم  اجتماعی  امنیت  حکومتی،  امنیت  به  نسبت  زنان 
امنیت  شرایط  در  زنان  از  بسیاری  زیرا  است.  حیاتی  و 
و  مدنی  نداشته، حقوق  بازهم مصونیت  کامل حکومتی 

بشری شان دست خوش ظلم و تجاوز بوده است.«
افغانستان  در  زنان  که  گفت  همچنین  زنان  امور  وزیر 
تحت سپر دفاعی دیگران قرار دارند و در مواردی برسر زن 
گرفته است. دلبر نظری برخی از  جنگ هایی نیز صورت 
نامناسب  را برای زنان  کشور  کم در  رسم  و رواج های حا

کار  وظیفه ی ستره محکمه می باشد و این موضوع [ ادامه ی 
مجلس نمایندگان] به ستره محکمه راجع خواهد شد.«

کمیسیون مستقل  رییس جمهور در این دیدارها هم چنین از 
کابل  در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  دفتر  و  انتخابات 
از  آموخته  درس های  داشت  نظر  در  با  تا  است  خواسته 
برگزاری  برای  را  پیشنهادهای شان  گذشته،  انتخابات 
انتخابات آینده ظرف پنج روز آ ینده به ریاست جمهوری 

کنند. ارایه 
که  رییس جمهور  اخیر  روز  دو  مشورتی  دیدارهای   در 
شده  برگزار  ریاست جمهوری  ارگ  در  گانه  جدا به صورت 
زنان،  و  مدنی  جامعه  نهادهای  نمایندگان  بر  افزون  بود، 
و  علما  جهادی،  و  سیاسی  شخصیت های  از  شماری 
انتخابات  مستقل  کمیسیون های  اعضای  روحانیون، 

کار نمایندگان مجلس به پشتیبانی  سناتوران در مورد پایان 
کشور بوده است. از قانون اساسی 

حکومت  هرگاه  که  بود  گفته  این  از  پیش  سنا  مجلس 
اعالم  را  نمایندگان  مجلس  انتخابات  برگزاری  زمان 
مجلس  سوی  از  سرطان  اول  از  پس  که  تصامیمی  نکند، 
نیست.  قبول  قابل  آن ها  برای  می شود،  گرفته  نمایندگان 
نمایندگان  با  سنا  مجلس  سناتوران  که  گفت  اما  مسلمیار 
از  پیش  ریاست جمهوری  و  ندارند  »رقابت«  مجلس 
کار مجلس نمایندگان، زمان برگزاری انتخابات این  پایان 

کند. مجلس را اعالم 
مجلس  قانونی  زمان  سرطان  اول  » در  گفت:  مسلمیار 
که پیش از  نمایندگان پایان می باید. حکومت مکلف بود 
پیش انتخابات را برگزار می کرد و در اول سرطان اعضای 
و  می شدند  معرفی  ملت  به  نمایندگان  مجلس  جدید 
کارهای شان را شروع می کردند.« مسلمیار افزود: » تقاضای 
که تا اول سرطان تاریخ برگزاری  ما از حکومت این است 

کند.« انتخابات مجلس نمایندگان را مشخص 
کید هیات اداری و نماینده  که تا گفت  رییس مجلس سنا 
انتخابات  برگزاری  که  بود  این  این مجلس  پارلمانی  گروه 
که  است  حکومت  مسوولیت  و  است  ضروری  و  حتمی 
قادر  از سویی هم،  کند.  برگزار  را  انتخابات  زودتر  هر چه 
و  مجلس  در  کابل  مردم  نماینده   وطن دوست،  زازی 
که  گفت  رییس جمهور،  با  نشست  دیگر  شرکت کننده ی 
هیات اداری و برخی از اعضای مجلس از رییس جمهور 
خواسته اند تا هر چه زودتر زمان برگزاری انتخابات مجلس 
کار  کند و به دشواری های موجود در مورد پایان  را اعالم 

مجلس نمایندگان پایان دهد.
این عضو مجلس با اشاره به گفته های مقام های امنیتی در 
دیدار با رییس جمهور و برداشت های نمایندگان مجلس از 
کاری مجلس نمایندگان  که زمان  کید می کند  گفته ها تا آن 
یافت.  خواهد  ادامه  آینده   سال  در  انتخابات  برگزاری  تا 
داشت  بیان  رییس جمهور  قول  از  هم چنین  وطن دوست 
کنونی  شرایط  در  که  گفته اند  وی  به  امنیتی  مسووالن  که 
کنند.  پاسبانی  رای دهی  صندوق های  از  نمی توانند 
انتخابات  برگزاری  نمایندگان،  مجلس  عضو  این  به گفته 
که  در ماه های پیش رو امکان پذیر نیست و انتظار می  رود 
تمدید  دیگر  سال  یک  تا  نمایندگان  مجلس  کاری  زمان 

شود.

کرده افزود: »در افغانستان برعالوه جنگ های  توصیف 
سیاسی و نظامی، جنگ های سنتی و محلی بر سر زمین، 
جنگ ها  تاریخ  است.  مروج  نیز  منافع  سایر  و  زن  آب، 
که تجاوزگران سال ها و سده ها برای غصب  شاهد است 
زنان  و  نکرده اند  که  زمین چه لشکرکشی هایی  و  زر  زن، 
هدف  و  آماج  نبوده   جنگ ها  پیام آور  که  وجودی  با  را 

جنگ ها قرار داده اند.«
که باید برای زنان  کرد  کید  با این حال، وزیر امور زنان تا
صلح  تالش های  پیشبرد  در  جمله  از  زمینه ها  همه ی  در 
در  زنان  که  گفت  او  داده شود.  کافی  فرصت  کشور  در 
صلح  تالش های  پیشبرد  در  سهم گیری  برای  افغانستان 
که حقوق  کامل دارند. وی افزود: »ما آرزومندیم  آمادگی 
هرنوع مصالحه  در  زنان  اجتماعی  و  آزادی های مدنی  و 

گردد. شمولیت  کشور حفظ  سیاسی مطابق قانون اساسی 
گفتگوهای صلح،  زنان به حیث نمایندگان و مشاورین در 
آمادگی  ما  می شود.  ما  جامعه ی  نصف  اطمینان  باعث 
گفتگوهای صلح  کرات و  خود را به مشارکت در تمام مذا
کرات  زنان حق دارند در مذا و مصالحه اعالم می کنیم. 
کنند.« ک  کشور خود فعاالنه اشترا سازنده و سرنوشت ساز 
می گوید  صلح،  عالی  شورای  عضو  صمیمی،  شیال  اما، 
کشور  در  صلح  تالش های  پیشبرد  در  زنان  ک  اشترا که 
این  در  صمیمی  خانم  است.  ظرفیت سازی  نیازمند 
گفت:  «بدون شک در روند صلح به تخصص  کنفرانس 
در  زنان  این که  برای  است.  نیاز  خاص  مهارت های  و 
روند صلح نقش موثر و مشارکت فعال داشته باشند، الزم 
تفاهم سازی  و  میانجی گری  کرات،  مذا روند  در  تا  است 

ظرفیت سازی شود.« 
که زنان آماده اند تا نقش خود را  کرد  کید  شیال صمیمی تا
ایفا  برای نزدیکی طرف های درگیر جنگ در افغانستان 
در  جنگ  درگیر  طرف های  تمام  از  هم چنین  وی  کنند. 
کشور خواست تا به مناسبت روز مادر به آتش بس دایمی 

تن دهند.
زنان  اجتماع  رییس  گیالنی،  فتانه  همین حال،  در 
گذشته  سال  چهارده  طی  زنان  که  می گوید  افغانستان، 
کنند.  استفاده  درستی  به  فرصت ها  از  نتوانستند 
در  افغانستان  در  مادران  گیالنی،  خانم  به گفته ی 
جنازه های  با  روز  هر  و  می برند  سر  به  گواری  نا وضعیت 
زمان  »در  گفت:  وی  می شوند.  مواجه  خود  فرزندان 
هر  در  محترم  رهبر  دو  هر  ریاست جمهوری،  انتخابات 
گفته می  رفتند و پیش مردم عذر و زاری  گوشه افغانستان 
که صلح و امنیت را تامین می کنند.  می کردند و می گفتند 
مردم  دسترخوان  در  تغییر  که  بود  این  دوم شان  گپ 
کابینه خود را درست تکمیل نکرده ،  می آورند. اما، تا حاال 
که  والی های خود را مقرر نکرده و تاحاال نابه سامانی هایی 
کرده نتوانسته اند.  در ادارات شان موجود است، برطرف 
با این وضعیت تغییر در دسترخوان های زنان فقیر به وجود 
که  می آید یا این که صلح تامین می شود؟ من فکر می کنم 
کسی بازی بدهد.«  زنان و مردم افغانستان را دیگر نباید 
گیالنی وزارت امور زنان را نیز مورد انتقاد قرار داد و  فتانه 
گذشته نتوانسته برای  گفت این وزارت در چهارده سال 

کاری انجام بدهد.  زنان 
کشور در پیامی به  با این حال، اشرف غنی رییس جمهور 
که به دلیل جنگ و خشونت  مناسبت روز مادر، می گوید 
پریشانی  و  محرومیت  با  مادر  میلیون ها  افغانستان،  در 
که با وجود  گریبان هستند. آقای غنی می گوید  دست به 
زنان در عرصه های  اما  افغانستان،  محرومیت مادران در 
در  رییس جمهور  دارند.  فعال  سهم  اجتماعی  و  سیاسی 
که دولت مصمم است تا نقش زنان  این پیام خود افزوده 

را در ادارات بیشتر سازد.
یک  مادر،  که  می گوید  اول،  بانوی  غنی  روال  هم چنین 
مدرسه است و در صورتی که به او بیشتر رسیدگی و نقش 
کسانی که در دامانش  قوی تر داده شود، به همان پیمانه 

تربیت می شوند، به بالندگی و رشد بهتر می رسند.

 قدرت اهلل جاوید

 ظفرشاه رویی

سرنوشت مجلس نمایندگان را
دادگاه عالی تعیین می کند
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اتحاد تهران و طالبان
زه با داعش برای مبار

دو شنبه 25 جوزا 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2154 

آمد  تهران  به  سه روزه  سفری  در  افغانستان  طالبان  از 
محمدجواد  جمله  از  ایرانی  مقامات  از  شماری  با  و 
جزییات  هر چند  کرد.  دیدار  خارجه  وزیر  ظریف، 
دیروز  اما  بود،  نشده  منتشر  سفر  این  درباره  زیادی 
عصر  خبرگزاری  و  ترکیه  آناتولی  خبرگزاری  یک شنبه 
بر عهده  هیات طالبان  این  ریاست  که  نوشتند  ایران 
کویته بود و طالبان با  مال اختر منصور، رییس شورای 
برجسته ترین سران دستگاه دیپلوماسی ایران از جمله 

کرده اند. محمد جواد ظریف دیدار 
طالبان  سفر،  این  در  که  نوشتند  خبرگزاری ها  این 
کمک ایران برای مبارزه با داعش و نظامیان  خواستار 
امریکایی در افغانستان شده است. خبرگزاری ایرانی 
آناتولی نوشته است  از  ایران« هم چنان به نقل  »عصر 

کرده است. که ایران از درخواست طالبان استقبال 
می رسد  به نظر  حاضر  حال  در  ایران  در  داعش  نفوذ 
نگران  عمدتا  ایران  اما  نیست،  ساده  گروه  این  برای 
است؛  افغانستان  و  کستان  پا با  خود  مرزی  مناطق 
اخیر  سال های  در  آن  سنی نشین  مناطق  در  جایی که 
چون  ناراضی  گروه های  سوی  از  زیادی  تحرکات 
را  دردسرهایی  و  شده  دیده  جیش العدل  و  جنداهلل 

کرده است. برای نیروهای نظامی ایران خلق 
و  منطقه  جهادی  گروه های  بر  که  اشرافی  با  طالبان 
گزینه برای  نفوذی در میان مردم عادی دارند، بهترین 
گروه هایی مثل داعش به شمار  مهار هرگونه تحرکات 

می روند.
چشیده  سردوگرم  خود  که  طالبان  دیگر  سوی  از 
جبهه های نبرد اند و نزدیک به 20 سال تجربه جنگ 
که مانع  دارند، ممکن است بهتر از هر نیرویی بتوانند 
گسترش نفوذ داعش در ایران و افغانستان به ویژه در 
ایران هر  و  از سوی دیگر طالبان  مرزی شوند.  مناطق 
دو مخالف حضور نیروهای خارجی در منطقه به ویژه 
در افغانستان هستند. از این رو دشمن مشترکی به نام 
کار  که می تواند در دستور  نیز موضوعی است  امریکا 

گفتگوها وجود داشته باشد.
که داعش، برخالف تصور برخی،  ایرانی ها می گویند 
با طالبان متفاوت است. طالبان نگاه تجاوزکارانه به 
هم چنان  ایرانی ها  ندارند.  اسالمی  دیگر  کشورهای 
فاقد  طالبان،  از  موثری  بخش  حداقل  که  می گویند 
نگاه های شدید داعش نسبت به اقلیت های مذهبی 

و شیعیان اند. 
افزایش فعالیت های استخباراتی

از  حمایت هایش  ساختن  گسترده تر  عالوه  بر  ایران 
طالبان برای مقابله با داعش، این  روزها فعالیت های 
را  و آن  بیشتر ساخته  نیز  را  افغانستان  استخباراتی در 

حق قانونی خویش می داند. 
گفتگو  در  کابل  در  ایران  سفیر  بهرامی،  محمدرضا 
کنترول  بین  باید  که  کرد  عنوان  یک،  تلویزیون  با 
این ها  و  کشید  خط  یک  رابطه،  وجود  و  اطالعاتی 
در  بهرامی  ندید.  مجموعه  یک  در  فنی  لحاظ  به  را 

کنترول  که ایران به لحاظ اطالعاتی  کرده  کید  ادامه تا
و حرفه ای در حوزه  فنی  این یک اصطالح  و  می کند 
کشور هزار  اطالعاتی است و طبیعی است وقتی یک 
کشور دیگر دارد، به خود  کیلومتر مرز مشترک با یک 
کنترول اطالعاتی داشته باشد؛ البته  که  حق می  دهد 
مرکزی  دولت  با  که  امنیتی  تعامالت  چارچوب  در 
آن ها  برای  اطالعاتی  کنترول  این  می کند،  برقرار 
می گیرند  قرار  موضوع  جریان  در  آنان  و  تعریف شده 
یک  و  سیاسی  رابطه  یک  که  نیست  این  مفهوم  و 

حمایت وجود دارد. 
که رابطه خود با طالبان را پنهان  ایران تالش می کند 
کید می کند  تا بهرامی  آقای  دلیل  به همین  دارد،  نگه 
با  ایران  رابطه  معنی  به  طالبان  اطالعاتی  کنترول  که 

طالبان نیست.
ایسنا: رابطه ایران و طالبان، داعش را دلواپس 

کرده است
که ایران از به میان آمدن روابط جدید  به نظر می رسد 
خبرگزاری های  است.  خشنود  شدت  به  طالبان  با 
بستگی   نظام  به  نوعی  به  آن ها  همه  که  ایران  رسمی 
را  ایرانی  سیاستگذاران  خشنودی  بارها  دارند، 
ایران،  دانشجویان  خبرگزاری  کرده اند.  منعکس 
که نزدیکی طالبان به  گزارشی نوشته است  ایسنا، در 
کرات برای حل مشکالت  ایران و نشستن پای میز مذا

کرده است.  گروه داعش را دلواپس  منطقه ای، 
که قصد تسلط بر تمام  ایسنا ادامه داده است داعش 
ایران  با  طالبان  این که  از  دارد،  را  اسالمی  کشورهای 
طی  آن  به دنبال  و  افتاده  وحشت  به  کرده  کره  مذا
داعش  و  طالبان  افراد  بین  درگیری  گذشته  روزهای 
غرب  در  فراه  والیت  و  شرق  در  ننگرهار  والیت  در 
کشته  گرفته و ده ها نفر از دو طرف  افغانستان شدت 
یا زخمی شده اند. ایسنا دیدار طالبان از تهران را یک 
کاش  که  گفته است  موفقیت دیپلوماتیک دانسته و 
نیز  داخلی  سیاست  در  روحانی  حسن  آقای  دولت 

مانند سیاست خارجی اش موفق بود.
نگرانی از وفاداری مردم به داعش

با نفوذ در میان جوامع  که داعش  ایران نگران است 
از  شود.  دردسر ساز  برایش  نیز  افغانستان  کم سواد 
دیدگاه ایرانی ها جامعه افغانستان به دلیل بی سوادی، 
برای  باالیی  ظرفیت  از  همواره  باال  گاهی  ناآ و  فقر 
است.  بوده  برخوردار  افراطی  گروه های  به  جذب 
گروه های  طوالنی مدت  استیالی  موجب  امر  همین 
گروه هایی  بود؛  شده  کشور  این  سراسر  بر  مختلف 
امریکا هم چنان به  از  با شکست  که  همچون طالبان 

فعالیت خود ادامه می دهند.
که شکل گیری داعش و موفقیت آن  ایران نگران است 
گرایش  گرایش رادیکال تر نسبت طالبان زمینه  توام با 
کرده  مهیا  گروه  این  سوی  به  را  افغان ها  از  شماری 

است. 
خبرگزاری فرهنگ نیوز ایرانی اخیرا تحلیلی را به نشر 
که در آن آمده است: »حفیظ وحیدی و مال  رسانده 
منطقه  و  افغانستان  در  داعش  مسوول  عبدالرووف، 
افغانستان  ارتش  اخیر  عملیات های  در  که  خراسان 
طالبان  پیشین  فرماندهان  جزو  دو  هر  شده اند،  کشته 
داعش  در  طالبان  رهبران  برجسته  حضور  بوده اند. 
سوی  به  طالب  جوانان  بیشتر  هرچه  گسیل  زمینه 
از  بیش  که  جوانانی  کرد،  خواهد  فراهم  را  داعش 
آن که سودای شریعت در سر داشته باشند، با نگاهی 
مشت  سیاست  مجذوب  عقالنیت  فاقد  و  تندروانه 

آهنین و ددمنشانه داعشی ها شده اند.«
که حضور فعال شهروندان  این خبرگزاری نوشته است 
افغان و آسیای مرکزی در جبهه داعش و تالش برای 
تروریستی  گروه  این  نفوذ  تحت  والیت های  ایجاد 
زمینه  توامان  می تواند  مرکزی  آسیای  و  افغانستان  در 

کند. تقویت تروریسم در این منطقه را فراهم 

به عنوان  داعش  که  ندارد  عالقه  هیچ گاه  ایران 
باالقوه  خطری  به  منطقه ای اش  دشمن  رادیکال ترین 
تالش  حالی   در  ایران  شود.  تبدیل  کشور  این  برای 
را  خود  منافع  علیه  داعش  تحرکات  هرگونه  می کند 
که  کند  خنثا  مرزهایش  از  دورتر  فاصله ای  در  حتا 
گروه داعش در مناطقی از عراق، فاصله بسیار زیادی 
افغانستان  در  داعش  گاه  هر  ندارد.  ایران  مرزهای  با 
پا  جای  خود  برای  کشور  غربی  مناطق  در  به ویژه 
و خطری  ایران  مرزهای  یعنی محاصره  این  کند،  باز 

کشور. غیر قابل انکار برای این 
را به  ایران و طالبان  این تهدیدات، حاال روز به روز 
که خبرگزاری  کرده است تا جایی  یک دیگر نزدیک 
عصر ایران به نقل از خبرگزاری های ترکی از رایزنی ها 
و  داده  خبر  تهران  در  طالبان  دفتر  گشایش  برای 
خبرگزاری تسنیم چند هفته قبل از سفر هیات طالبان 

به ایران خبر داد.
کل  ستاد  رییس  فیروزآبادی،  حسن  پیش،  هفته  دو 
نمی تواند  کشورش  که  گفت  ایران  مسلح  نیروهای 
را  ایران  ک  خا کیلومتری  چهل  در  داعش  حضور 
گر داعش به  که ا گفت: »مصمم هستیم  کند و  تحمل 
کیلومتری هر یک از مرزهای ایران برسد،  فاصله چهل 

کنیم.« نابودش 
ساعاتی پس از آن خبرهایی از درگیری شدید نظامیان 
آنهم  شد؛  منتشر  فراه  والیت  در  داعش  با  طالبان 
چهل وهشت ساعت پس از انتشار خبر سفر شماری از 

سران طالبان به ایران.
که در این درگیری  گفتند  مقام های امنیتی والیت فراه 
به  نزدیک  گروه طالبان،  و  افراد داعش  میان  خونین 
کشته شده اند. این نخستین خبر  سی نفر از دو طرف 
طالبان  و  داعش  میان  پرتلفات  و  خونین  درگیری  از 
شروع کننده  که  می دهد  نشان  بررسی ها  واقع  در  بود. 
داعش  از  که  طالبانی  بوده اند؛  طالبان  حمله،  این 
این  سفید  ک  خا ولسوالی  زودتر  چه  هر  تا  خواستند 
از آن تاریخ به بعد هیچ خبری  کنند.  را ترک  والیت 
ک  گسترده داعش در ولسوالی خا از سربازگیری های 

سفید منتشر نشده است.
ایران به شدت نگران  که  با این حال به نظر می رسد 
گروه داعش در مناطق غربی افغانستان است. به  نفوذ 
همین  دلیل این روزها خبرهای بیشتری از فعالیت های 
استخباراتی و حتا حمایت های مالی و تسلیحاتی این 

گوش می رسد. کشور از طالبان به 
چرا طالبان؟

موضوع  این  به  بارها  ایرانی  رسانه های  از  بسیاری 
براي  زمینه ای  داعش  سرباز گیری  که  پرداخته اند 
نگرانی  این  است.  ایران  مرزهای  در  نیابتی  جنگ 
طالبان  به  نزدیکی  به  متقاعد  را  ایران  پیش  از  بیش 
کرده تا از این طریق مانع نفوذ داعش در مناطق مرزی 

ایران - افغانستان شوند.
که هیات 11 نفره  خبرهای منتشر شده نشان می دهد 

مختلف  نهادهای  با  را  گسترده  رایزنی های  غنی  رییس جمهور 
کسب مشورت در باره  از این رایزنی ها،  کرده است. هدف  آغاز 
کاری مجلس شانزدهم است. رییس جمهور در دیدار  تمدید دوره 
گزینه پیش رو داریم: یکی  گفته است: »ما دو  با مدیران رسانه ها 
که به آن سمت نمی رویم، دیگر تمدید دوره  اعالم حالت اضطرار 

کاری مجلس تا خالی قانونی به وجود نیاید.«
کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه  امضای  از  حکومت   -1
درس های خوبی آموخت. آقای حنیف اتمر در نشست با رسانه ها 
که از این به بعد در هر مساله مهم حد اقل با بیش از  کرد  یادآوری 
پنج صد تن از اقشار مختلف مشورت می شود. در مورد تفاهم نامه 
کستان، حکومت پس از امضا به مشورت  ها روی آورد.  امنیتی با پا
گسترده  که حکومت با اعتراض های جدی و  همین امر سبب شد 
کنون آقای غنی در آستانه یک تصمیم مهم تالش  روبه رو شود. ا

کند. دارد تا رضایت جمعی را جلب 
کشور، پارلمان در یک روند دموکراتیک  2- مطابق قانون اساسی 
و با آرای مردم شکل می گیرد. حکومت تالش دارد تا در مشورت 
با ستره محکمه و طی یک فرمان تاریخ انتخابات و تمدید دوره 
است  این  اساسی  سوال  کند.  اعالم  همزمان  را   مجلس  کاری 
میزانی  چه  تا  گیرد،  شکل  حکومت  فرمان  با  که  پارلمانی  که 
می تواند یک نهاد موثر و ناظر خوب بر اعمال حکومت باشد. 
بر مبنای یک فرمان دور زدن قانون اساسی  پار لمان  کار  تداوم 
این که حکومت  به  توجه  با  است.  آن  بردن  به حاشیه  یا هم  و 
وحدت ملی محصول یک توافق سیاسی و تفاهم نامه می باشد، 
کنون نیز تمام  گرفت. ا مجلس نیز در عین وضعیت قرار خواهد 
که بر اساس یک مصلحت جمعی  دیدگاه ها بر این استوار است 
کار پار لمان از سوی حکومت سبب  پارلمان تمدید شود. تمدید 
می شود، تا این سنت به صورت یک روش در دوره های بعد نیز 
حکومت  روزی  که  است  این  همه  از  ک تر  خطر نا شود.  تکرار 
کند و به عمر  کاری  وحدت ملی از پارلمان تقا ضای تمدید دوره 
کاری مجلس  دوره  تمدید  بنا بر این  بخشد.  دوام  سیاسی خود 
برای افغانستان می تواند مشکالت و زیان های زیادی به همراه 

داشته باشد.
کسی مقصر وضعیت  که چه  این است  کنون سوال اساسی  ا  -3
بر می گردد.  قبل  به حکومت  از مشکالت  موجود است؟ بخشی 
کرزی انتخابات ریاست جمهوری را درست مدیریت نکرد.  آقای 
جدال های  صرف  پارلمانی  انتخابات  زمان  تا  زیاد  فرصت های 
از  پس  شد.  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  سر  بر  سیاسی 
کارخانگی  نیز  ملی  وحدت  حکومت  رییس جمهور،  تحلیف 
گامی برای اصالح نظام  کنون هیچ  خود را درست انجام نداد. تا ا
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی  انتخاباتی برداشته نشده است. 
کنون حتا یک  ا تا  اما  گرفت  روز های سال قبل شکل  در آخرین 

نشست برگزار نکرده است.
انتخابات  به  مرتبط  بخش های  سایر  در  ملی  وحدت  حکومت 
تذکره  بود  قرار  می کند.  تعلل  قانع کننده  دلیل  کدام  بدون  نیز 
رسما  تمویل کننده  منابع  کنون  ا شود.  توزیع  قبل  مدت ها  از  برقی 
کار توزیع تذکره برقی شروع نشود،  که  هشدار داده اند در صورتی 
که  است  سال  دو  از  بیش  شد.  خواهد  قطع  مالی  حمایت های 
انجام  کاری  اما  کرده اند،  دریافت  معاش  برقی  تذکره  کارمندان 
است،  شده  گرفته  تذکره  توزیع  برای  آمادگی ها  تمام  نمی دهند. 
اما رییس جمهور برای توزیع آن فرمان صادر نمی کند. با این همه 
تاریخ تفاهم نامه آقایان غنی و عبداهلل نیز در ماه میزان سال آینده 
که ماشین حکومت به این آهستگی  به پایان می رسد. در صورتی 
مشروعیت  چالش  با  نیز  ملی  وحدت  حکومت  کند،  حرکت 
سیاسی مواجه خواهد شد. با این همه ارگ تمام آمادگی ها برای 
ارگ  کند.  تمدید  را  کاری مجلس  دوره  تا  گرفته  را  فرمان  اعالم 
تا  حد اقل  کنون  ا می رسد.  به نظر  راضی  فوق العاده  وضع  این  از 
انتخابات بعدی ما شاهد یک مجلس غیر موثر و فرمان بر از ارگ 
کارنامه  خواهیم بود. هر چند در زمان رسمی نیز مجلس شاهکار و 

درخشانی برای خود ثبت نکرد.

 شهرام 

 شاه حسین مرتضوی

گزینه حالت اضطرار و 
تمدید دوره مجلس
روی میز رییس جمهور غنی

ACKU



اصالح کانکور از اولویت های 
وزارت تحصیالت است

سیک ها  معابد  از  زیادی  تعداد  داخلی  جنگ های 
ملل  سازمان  که  گزارشی  شد.  تخریب  هندو ها  و 
خاطر نشان  کرد،  نشر  میالدی   2005 سال  در  متحد 
در  سیک ها  پرستشگاه  هشت  از  بیشتر  که  می سازد 
جنگ های  جریان  در  هندوها  معبد  چهار  و  کابل 
داخلی تخریب گردیده است. در جریان هرج و مرج 
به  نسبت  افغان ها  بردباری  داخلی،  جنگ های 
اقلیت های مذهبی دیگر به شدت تغییر کرده است. 
زمانی که گروه افراطی طالبان در سال 1996 میالدی 
بلند ترین  به  سازگاری  عدم  این  رسید،  قدرت  به 
سطح خود رسید و عدم پذیریش اقلیت های مذهبی 

به پالیسی رسمی  آن ها بدل گردید.
در زمان حکومت طالبان، سیک ها و هندوها تحت 
فشار قرار داشتند که یا به اسالم رو بیاورند یا به طالبان 
جزیه بپردازند. برعالوه، آنان مجبور بودند لباس زرد 
بپوشند یا تکه زرد رنگی به لباس خود پیوند کنند. 
در این جریان طالبان افغان ها را تشویق می کردند از 
داد و ستد با سیک ها خود داری کنند. به این علت، 
تعداد زیادی از هندو ها و سیک ها ناگزیر شدند خانه 
و زمین خود را بفروشند یا توسط زورمندان مجبور به 
اخراج شوند. آن هایی که از کشور فرار کردند، اغلبا 

جایداد های شان غصب شد.
طالبان در سال 2001  مستبد  از سرنگونی رژیم  بعد 
داشتند،  انتظار  بعضی ها  آنچه  برخالف  میالدی 
از  عده ای  نکرد.  تغییر  چندان  اقلیت  این  وضعیت 
باقی  که  عده ای  کردند.  فرار  کشور  از  سیک ها 
شده اند.  خسته  پذیرش  عدم  حالت  از  مانده اند 
درجه  شهروندان  به عنوان  هنوز  هندو ها،  و  سیک ها 
پسا طالبانی  شرایط  اگرچه  می گردند.  محسوب  دوم 
و روی کار آمدن حکومت به رهبری حامد کرزی 
در سال 2002 میالدی به صورت قابل مالحظه ای به 
اما  گذاشت؛  پایان  نقطه  هندو ها  زمین های  غصب 
زمین هایی که قبال  غصب شده بود، برگردانده نشد. 
عبدالقادر آرزو، یکی از سخنگویان اداره شهرداری 
کابل می گوید، غصب زمین به یک مشکل عمومی 
»این  می گوید:  آرزو  است.  شده  بدل  افغانستان   در 
یک مشکل جدی برای عده زیادی از افغان ها است 
که شامل سیک های افغانی نیز می گردد. سیک ها نیز 
مثل سایر افغان ها در جریان جنگ ها و کشمکش های 

داخلی آسیب دیده اند.«
باور  این  به  تحلیلگران جامعه سیک،  و  شخصیت ها 
غیر مسلمانان  مقابل  مدارا در  و  پذیرش  اند که عدم 
افزایش  حال  در  افغانستان  در  هندو ها(  و  ) سیک ها 
جنگ ها،  جریان  در  افغان ها  فاحش  تغییر  است. 
هندوها  که  است  رسانده  درک  این  به  را  سیک ها 
آسانی  به  و  می شوند  پنداشته  خارجی  سیک ها،  و 
تالشی  می پندارند.  پاکستانی  و  هندوستانی  را  آن ها 

بانو مومند هم چنان بر تقرری کادرها به سطح ماستر و 
دکتر تاکید کرد و گفت که این وزارت در نظر دارد 
تا  ارجحیت دهد  ماستری و دکترا  دارای  به کادر های 
کشور  عالی  تحصیالت  وزیر  شوند.  دانشگاه ها  جذب 
بر  با ماخذ معاصر و  بر چاپ کتاب های درسی جدید 

بازنگری نصاب درسی تاکید کرد.
او هم چنین به چالش بورسیه ها اشاره کرد و گفت که 
گام های جدی  عالی  تحصیالت  وزارت  مورد  این  در 
نهایی سازی مقرره  بازنگری و  برداشته است که شامل 
بورسیه ها با در نظر داشت اصل شایسته ساالری ، تطبیق 
امتحان رقابتی بورسیه ها به صورت  آن و معیاری سازی 
وزارت  که  کرد  تاکید  مومند  بانو  می باشد.  آنالین 
تحصیالت عالی تالش دارد با ایجاد سیستم آنالین از 
در  را  شایسته ساالری  سالم  و  آزاد  رقابت  یک  طریق 

کشور حاکم بسازد.
به دنبال  این وزارت  وزارت تحصیالت عالی می گوید 
علمی  دانشگاه ها  و  مالی  استقاللیت  تدریجی  تفویض 
مالی  بنیه  تقویت  به منظور  عالی  تحصیلی  نهادهای  و 
در  دکترا  و  ماستری  برنامه های  علمی  و خودکفایی  و 

دانشگاه ها می باشد. 
وزیر تحصیالت عالی هم چنان از برنامه های دیگر این 
وزارت در صد روز اول کاری یادآوری کرد که شامل 
ایجا د دانشگاه زنانه در کابل به کمک کشور ترکیه ، 
راه اندازی پروژه های نا تکمیل زیر بناها و ساختمان های 
به دانشگاه ها، آغاز کار پروژه های صد میلیون  مربوط 
و  کشور  والیات  برخی  در  هندوستان  کشور  دالری 

تدوین برنامه پنج ساله تحصیلی می باشد. 

که توسط حامد کرزی در سال 2013 میالدی مبنی 
پارلمان برای سیک ها و هندو ها  بر دادن کرسی در 
نمایندگان  توسط  و  ماند  ناکام  گرفت  صورت 
تحلیلگران  از  یکی  سعیدی  احمد  شد.  رد  مجلس 
سیاسی می گوید: »در صورت عملی شدن این کار، 
خواهند  تقاضا  را  امتیاز  عین  نیز  دیگر  اقلیت های 

کرد.« 
متحده  ایاالت  ادیان  آزادی  بین المللی  کمیسیون 
امریکا در سال 2009 میالدی، طی یک گزارش بیان 
داشت که »گرچه به صورت رسمی  هیچ گونه تبعیض 
برضد هندوها و سیک ها در افغانستان وجود ندارد، 
دولتی  کار های  بیشتر  از  واضح  به صورت  آن ها  اما 
منع هستند و با دشمنی و آزار و اذیت های اجتماعی 
روبه رو می باشند.« گهگاهی این فشار ها شدت یافته 
و به حمله های خشونت آمیز بدل می شود؛ به ویژه در 
مراسم  امروز  حتا  هندوها.  اجساد  مراسم سوختاندن 
می گیرد،  قانونی صورت  به صورت  که  هندو سوزی 

به دیده تمسخر نگریسته می شود. 
از  حفاظت  برای  اساسی  قانون  در  این که  وجود  با 
نه  اما  اقلیت های قومی  و مذهبی تضمین داده شده، 
وضعیت  بهبودی  برای  قضایی  مقامات  نه  و  دولت 
انجام داده اند.  افغانستان کاری  سیک ها و هندو های 
هنریار می گوید: »تبعیض اجتماعی و جایگاه شهروند 
درجه دوم در داخل جامعه افغانی؛ تنها دلیلی است 
که سیک ها و هندو های افغانستان را مجبور به ترک 
کشور می کند.« او اضافه می کند که شکایت کردن 
به پولیس در باره سوءاستفاده ها و رفتار زشت به کلی 
افغانستان،  سیک های  برای  می شود.  گرفته  نادیده 
تبعیض دایمی،  تلخ و غیرقابل تحمل است. آن ها به 
افغان بودن خویش همواره افتخار می کنند. بعضی از 
آن ها مثل، اریندر سینگ، حتا برای دفاع از افغانستان 
با  جنگ  در  سینگ،  اریندر  است.  کرده  مبارزه 
شوروی در سال 1980 میالدی حتا جانش را به خطر 

انداخته و برای کشورش مبارزه کرده است.
او می گوید: »برادران افغان ما در باره تاریخ ما آگهی 
افغانی  شناسنامه  و  پاسپورت  می توانند  آن ها  دارند. 
افغانستان  دولتی  ادارات  در  را  ما  ثبت شده  اسناد  و 
آن ها  می کنیم،  مراجعه  آن ها  به  ما  وقتی  اما  ببینند. 
شما  نیستید،  افغان  شما  می گویند  ما  برای  هنوزم 
برگردید.« یک  به کشور خود  هندوستانی هستید و 
عالم دینی سیک که در شهر گردیز تولد شده است 
دینی  موضوعات  کابل،  در  سیک  اطفال  برای  و 
بگویم  می خواهم  »من  می گوید:  می کند،  تدریس 
شده ام.  تولد  این جا  است.  من  کشور  افغانستان  که 
را  افغانستان  در طول سه دهه گذشته جنگ، هرگز 
ترک نکرده ام. در این جا تولد شده ام و در همین جا 

خواهم مرد.« 
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پکتیا،  والیت  مرکز  گردیز  در  که  می رساند  امروز 
شهر  این  در  می کردند.  زندگی  پاکستان  با  هم مرز 
بوده اند.  ثروتمند  بازرگانان  و  زمین داران  او  نیاکان 
است.  بوده  شفایی  تاریخ گوی  یک  او  پدر بزرگ 
ثروت  آن  دیگر  خانواده های سیک  روزها،  این  در 
هنریار،  کلی  انار  سناتور  به گفته  ندارند.  را  گذشته 
دست  از  را  زمین های شان  از  زیادی  بخش  آنان 
اذیت های  و  آزار  با  افغانستان  در  هندوها  داده اند. 
آیین  دو  هندویسم  و  سیکیسم  مواجه اند.  گوناگون 
جداگانه است. اما بسیاری از افغان ها هر دو اجتماع 
را به چشم غیر مسلمان های خارجی می نگرند. خانم 
است،  نیز  بشر  فعال حقوق  همزمان یک  هنریار که 
هندوها،  و  سیک ها  والیت ها،  تمام  »در  می گوید: 
صاحب زمین بودند. اما در جریان جنگ ها، متاسفانه 
شده  غصب  زورمند  افراد  توسط  زمین های شان 
از سال های  افغانی،  اذیت سیک های  و  است.« آزار 
جنگ و تحوالت در این کشور جنگ زده باقی مانده 

است.
بعد از خروج شوروی در 1990 میالدی و در جریان 

به دلیل مشکالتی  اما  به دست آورند،  را  تحصیلی خود 
زمان  در  نمی توانستند  دانشجویان  داشته،  وجود  که 
او  به گفته  آورند.  به دست  را  خود  فراغت  سند  معین ، 
پایان  با  زمان  هم  به شکل  می ورزد  تالش  وزارت  این 
تحصیل دانشجویان ، سند فراغت آن را نیز توزیع کند. 
وزیر تحصیالت عالی از بازنگری در الیحه تبدیلی های 
دانشجویان نیز یاد آوری کرد و گفت که کار در این 

مورد جریان دارد.
کاری  روزاول  صد  برنامه  ارایه  ادامه ی  در  مومند  بانو 
عالی  تحصیالت  عملکرد  بر  دقیق  نظارت  از  خود، 
یک  با  گفت  وی  زد.  سخن  کشور  در  خصوصی 
 124 از  دقیق  به صورت  نمی توان  کوچک  ریاست 
کرد.  بازنگری  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسه 
که  بعدی  برنامه  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
قراراست در صد روز اول کاری عملی گردد، تحکیم 
بازار  ادارات سکتوری ،  دانشگاه ها،  بین  مسلکی  رابطه 
کار و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای پاسخ گویی به 

تقاضا های اجتماعی و اقتصادی کشور می باشد.

را  آبایی شان  کشور  و  زادگاه  افغانستان  سیک های 
ترک می کنند و به شدت در حال کم شدن هستند. 
و  تبعیض  روزافزون  افزایش  را  کار  این  دلیل  آن ها 
مسایل دیگر ذکر می کنند. نظر به گفته های بزرگان 
دهه  در  که  افغانستان  هندوان  رقم  جامعه،  این 
به  امروز  می رسید،  تن  هزار  صد  به  میالدی   1990
ترک  دالیل  است.  یافته  تقلیل  تن  دوهزاروپنج صد 
در  اجتماعی  و  بومی   تبعیض  افغان،  سیک های 
کشوری است که اکثریت باشندگان آن را مسلمانان 
حریم،  از  محافظت  توانایی  عدم  می دهد.  تشکیل 
قبل  سال ها  که  سیک ها  پرستشگاه های  و  تجارت 
از  آمده،  در  دیگران  تصرف  به  غیرقانونی  به شکل 

دیگر دالیل ترک کشور می باشد.
چرم سنگ دارو ساز 23 ساله می گوید: »در صورتی 
برای  ما  نگرانم.  واقعا  من  نکند،  تغییر  وضعیت  که 
نخستین  بمانیم.  این جا  نمی توانیم  طوالنی  مدت 
کسانی که این جا را ترک می کنند آنانی خواهند بود 
که دیگر توان زندگی در این جا را ندارند.« خانواده 
او ریشه و قدمت تاریخی شان را به 400 سال قبل از 

برنامه های  که  عالی  تحصیالت  وزیر  مومند،  فریده 
اصالح  از  می کرد،  ارایه  را  اول خود  روز  کاری صد 
نظام کانکور به عنوان اولویت کاری این وزارت در صد 
راه اندازی کمیته های کاری  از  یاد کرد. وی  اول  روز 
برای اصالح نظام کانکور خبر داد و گفت که گزارش 
قرار  به زودی در دسترس همگان  این مورد  نهایی در 

خواهد گرفت.
کنفرانس  یک  طی  دیروز  عالی،  تحصیالت  وزیر 
خبری، بهبود سیستم اداری و مبارزه با فساد در وزارت 
دانست.  خود  کاری  دوم  اولویت  را  عالی  تحصیالت 
کمیته های  که  گفت  مورد  این  در  مومند،  خانم 
اختصاصی را به منظور فراهم آوری تسهیالت در  روند 

استخدام ایجاد کرده است.
ارجحیت های  از  یکی  که  گفت  تحصیالت  وزیر 
و  تحصیلی  سند  توزیع  روند  ساده سازی  وزارت  این 
که  کرد  تاکید  وی  می باشد.  دانشجویان  ترانسکرپت 
سند  فراغت  روز  در  که  است  دانشجویان  حق  این 
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سیک ها و هندو ها افغانستان 
را ترک می کنند!
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نهاد  در  کافی  ظرفیت های  ایجاد  بنا 
به منظور  سکتور  این  مدیریت کننده 
مهارت های  به  نیاز  ساختن  برآورده 
صنایع  انکشاف  برای  مختلف 
سرمایه های  به  دستیابی  و  استخراجی، 
هنگفت مورد نیاز و تکنالوژی پیچیده 
پروسس  و  استخراج  برای  سنگین  و 
و  کلیدی  عناصر  از  ثروت ها  این 

الزامی  هستند که فقط با دست یافتن به آن ها افغانستان 
خواهد توانست به انکشاف صنایع استخراجی خویش 
نایل  بنیادهای وسیع در کشور  با  در راستای توسعه ای 

گردد. 
باور دارم زمان بسیار مناسبی است تا افغانستان خود را 
از کشوری که منبع تهدید و بی ثباتی پنداشته می شود، 
و  استخراجی  صنایع  در  بی نظیر  فرصت های  منبع  به 
آن  حوش  و  حول  در  که  صنایعی  گسترده  زنجیره 

می تواند به وجود آید، مبدل کند. 
2. دیدگاه ما

ثروت  از  یک سو  از  که  پارادوکس  این  با  افغانستان 
بالقوه و منابع سرشار طبیعی برخوردار است و از سوی 
زندگی  است  رنج  در  تاریخی  دامن گیر  فقر  از  دیگر 
می کند. تا امروز، این یکی از برجسته ترین ویژگی های 
چشم انداز اجتماعی و اقتصادی کشور است. بازنگری 
اکنون  تا  که  می دهد  نشان  استخراجی  صنایع  کوتاه 
از  را  خود  شایسته ی  سهم  است  نتوانسته  افغانستان 
مجموع وجوهات موجوده ی جهانی که برای انکشاف 
صنایع منرالی مهیا می باشد، جذب کند. دالیل مختلفی 
آن ها  اساسی ترین  از  که  دارد،  وجود  ناتوانی  این  در 
یکی تجرید ژیوپولیتیک دوامدار کشور به مثابه دولتی 
درازمدتی  و  جدی  منفی  اثرات  که  است  بوده  حایل 
را در انکشاف کلی این سرزمین از خود به جا گذاشته 
تاریخ  است، و دیگری جنگ ها و ستیزه های ویرانگر 
ظرفیت های  و  ساختارها  باعث  که  است  ما  معاصر 
در  مدیریتی  و  تنظیم کننده  قانونی،  نا هنجار  و  ضعیف 

این سکتور گردیده است. 
خارق العاده  ثروت های  به  عامه  توجه  که  حالی  در 
منرالی در افغانستان بی پیشینه است، اما سرمایه گذاران 
باثبات  محیط  بتواند  که  وضعیتی  از  اکنون  تا  جهانی 
شرایط  و  معیارها  با  سرمایه گذاری  برای  را  مساعد  و 
قابل قبول جهانی بازتاب دهد و سکتور معدن کاری را 
سازد،  رقابتی  آن  جهانی  بستر  با  هم تراز  افغانستان  در 
این که  بر  مبنی  غالب  پندار  نکرده اند.  اطمینان حاصل 
افغانستان کشوری است از نظر سیاسی بی ثبات، تا هنوز 
و  شکل گیری  راه  جدی،  چالش های  از  یکی  مثابه  به 
انکشاف اقتصاد تنومند را در کشور سد ساخته است و 
تا اکنون نیز پایانی به این پندار در چشم رس نمی آید. 

با این پیشینه ی فرصت ها و زمان ازدست رفته، اگر قرار 
باشد ما بر چالش های فرا راه صنایع منرالی در کشور 
فایق آییم، ضرورت اساسی است تا با یک اجماع کلی، 
انکشاف صنایع  برای  را  واضح  و  واقع بینانه  دیدگاهی 

باید  افغانستان به وجود آوریم. این دیدگاه  استخراجی 
به حد کافی بلند پروازانه باشد تا ما را قادر سازد مسیر 
حرکت انکشاف اقتصادی افغانستان و سرنوشت مردم 
می تواند  دیدگاه  این  کنیم.  دگرگون  را  آن  فقرزده 
کوتاه مدت،  استراتژی های  تا  کند  فراهم  چهارچوبی 
استخراجی  صنایع  انکشاف  درازمدت  و  میان مدت 
و  حقوقی  وسایل  آن  مبنای  بر  و  تدوین  را  کشور 
سازد  قادر  را  ما  که  آوریم  به وجود  را  تنظیم کننده ای 
تا با حرکتی جبران کننده به جلو، بتوانیم به قافله رفته ی 

جهانی در این سکتور برسیم.
دیدگاه ما می باید با ارزش ها و پرنسیپ های شناخته شده 
و  باشد  داشته  همخوانی  جهان  در  استخراجی  صنایع 
بستر حقوقی و پالیسی هایی را بازتاب دهد که نیازهای 
این صنایع را در افغانستان در قالب صنایع استخراجی 
باید  این دیدگاه  بتواند.  رقابتی معاصر برآورده ساخته 
برای ما وظایف واضحی را که بر ایجاد صنایع منرالی 
نظر  از  پایداری،  اصل های  بر  مبتنی  استخراجی  و 
قبول  قابل  اجتماعی  نظر  از  و  مسووالنه  محیط زیستی 
باشد مشخص سازد. این دیدگاه همزمان باید امکانات 
و پوتانسیل های مناسبی را در زنجیره ارزشی این صنایع 
به وجود  پایین جریان و کنار جریان  باالی جریان،  در 
آورد، به نحوی که نقش کلیدی صنایع استخراجی را 
اقتصادی کشور،  پایدار  و  بنیاد  انکشاف گسترده-  در 
داشته  نظر  در  منطقه ای  به هم پیوسته ی  اقتصاد  بستر  در 

باشد.   
برای  ما  دیدگاه  که  می گردد  پیشنهاد  مبنا،  این  بر 
باور  این  بر  افغانستان  استخراجی  صنایع  انکشاف 
چنین  آن  سرلوحه  و  گردد  معطوف  همه جانبه 
منابع  موثر  بهره برداری  و  »استخراج  فرمول بندی شود: 
منرالی مبتنی بر اساسات دانش، با پایداری، شفافیت و 
حساب دهی در حمایت از استراتژی انکشاف متساوی 

در افغانستان.«
و  حقوقی  اصالحات  آوردن  پی  در  ما  که  حالی  در 
استخراجی هستیم که ظاهرا هدف  نهادینه در سکتور 
و  داخلی  خصوصی-  سرمایه گذاری های  تشویق  آن 
این  بنیادی  ویژگی های  از  یکی  می باشد،  خارجی- 
سرمایه گذاری ها  در  خطرات  کاهش  باید  اصالحات 
باشد تا بتواند بستر هم سویه و عاری از تبعیض را در این 
سرمایه گذاری  خواهان  که  آنانی  همه   برای  فعالیت ها 

در این عرصه هستند فراهم سازد. 
ادامه دارد

1. مقدمه
موهبت الهی، طبیعت زیبای افغانستان را با ارزانی داشتن 
بخشیده  بی نظیر  غنای  پترولیم  و  معدنی  هنگفت  منابع 
است. این موهبت سرزمین مان را در جهان به کشوری 
یک  که  پترولیم-  و  معدنی  داشته های  نظر  از  غنامند 
مبدل  می شود-  پنداشته  مالحظه  قابل  مقایسوی  امتیاز 
ساخته است. افغانستان می تواند این ظرفیت های واقعی 
را برای انکشاف صنایع استخراجی رقابتی تحول بخشد 
از  تاریخی خود  فقر  به  از یک سو  آن  از  استفاده  با  و 
طریق انکشاف اقتصادی با پایه های گسترده نقطه پایان 
انکشاف  برای  شود  عاملی  دیگر  سوی  از  و  بگذارد، 
به هم پیوسته ی منطقه ای. با پیمودن این مسیر، افغانستان 
شگوفایی  و  صلح  ثبات،  در  شایسته ای  سهم  می تواند 

منطقه ای و جهانی داشته باشد. 
در  که  است  این  بر  غالب  باور  امروز،  جهان  در 
استخراجی  صنایع  جهانی،  کنونی  اقتصاد  چهارچوب 
آن-  واقعی  معنای  به  و-  رقابتی ترین  پیچیده ترین،  از 
را  ملی  مرزهای  که  می باشد  صنایعی  جهانی ترین 
ملی گرایانه  تنگ  آجنداهای  و  درنوردیده  کماکان 
این  در  است.  ساخته  مردود  این سکتور  توسعه  در  را 
چهارچوب، صنایع استخراجی اکنون نه با قلت سرمایه 
این  به  عالقه مندی  کمبود  نه  و  است،  مواجه  جهانی 
اختصاصی  موجود  سرمایه  می گردد.  احساس  سکتور 
بین المللی برای اکتشاف و معدن کاری به صورت وسیع 
به سوی آن  به حرکت  در حال دوران بوده و متمایل 
کشورهایی است که شرایط بهتر و محیط رقابتی تری را 
برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با بهترین چشم انداز 
فراهم  بهینه خطرات،  مدیریت  امکانات  با  و  اقتصادی 
ساخته باشند. در حالی که صنایع مرتبط به معدن کاری 
رشد  خاص  منطق  و  دینامیک  و  درونی  ویژگی های 
خود را دارا می باشد، اگر این صنایع با درایت و درک 
این منطق بر مبنای بهترین شیوه های قبول شده ی جهانی 
در صنایع استخراجی به صورت بهینه و شفاف مدیریت 
می تواند  صنایع  این  انکشاف  شک،  بدون  شود، 
میان مدت  در  را  افغانستان  اقتصادی  اسفبار  وضعیت 

دگرگون سازد. 
برای رسیدن به این آرمان، افغانستان باید بر چالش های 
فراوانی فایق آید؛ به صورت خاص عبور از ستیزه هایی 
که اسباب ناامنی و بی ثباتی سیاسی دوامدار را به وجود 
گذر  و  مدیریت  دیگر  سوی  از  و  یک سو،  از  آورده 
این  بر  نوبه خود  به  که  منطقه ای  بی ثباتی های کلی  از 
به وجود آورده  را  افزوده و چنان وضعیتی  دشواری ها 
تنهایی  به  افغانستان  مردم  تالش های  با  که  است 
نمی تواند مدیریت گردد، از شرایط اساسی است. مزید 
بر این چالش های اساسی، نیاز مبرم است تا ضعف ها و 
ابهامات در چهارچوب های حقوقی و مقررات در این 
سکتور به زودترین وقت پاسخ های مناسب خود را بیابد. 
در این راستا، اقتباس از پالیسی ها و استراتژی هایی که 
نوسانات جهانی  با  انعطاف پذیری کافی در سازگاری 
بازار منرال )از نقطه نظر نرخ های واقعی و درازمدت و 
استخراج دورانی( داشته باشد، یکی از پیش شرط های 

اساسی دیگر است. 

1. ای مادر زحمت کش، روزت مبارک. 
تو را دوست دارم.

تفسیر: این جا نویسنده مادرش را به خاطر 
کردن  جمع  لباس،  شستن  غذا ،  پختن 
دارد.  دوست  اطاق  کردن  تمیز  و  شلوار 
و  است  مجرد  احتماال  پیام  این  نویسنده 
تصمیم ندارد که فعال ازدواج کند. مادر 
چهل وپنج  حدود  آن که  با  نویسنده  این 
خوب  انرژی  از  هنوز  دارد،  سن  سال 
هفده  روزانه  می تواند  و  است  برخوردار 

ساعت کار کند. 
2. مادر، ای فرشته زمینی! هنوز در قلب 

منی.
واقعا  را  مادرش  نویسنده  این  تفسیر: 
قلبش. می داند  اما فقط در  دوست دارد؛ 
ابراز  که اگر این حس دوست داشتن را 
کند، روزگارش در خانه سیاه است. همین 
استاتوس فیسبوکی را طوری گذاشته که 
نبیند.  خسرش  خانواده  اعضای  و  خانم 
تا  کرده  تالش  خیلی  نویسنده  این  مادر 
هنوز  اما  بگیرد؛  دومی  زن  پسرش  برای 

موفق نشده. 
دستان  قربان  جان!  مادر  وای   .3
خواهم  دوست  ابد  برای  را  تو  مهربانت. 

داشت+عکس مادر.
و  است  مجرد  نویسنده  این  تفسیر: 
ژورنالیزم  فاکولته  در  که  را  دختری 
نویسنده  دارد.  دوست  می خواند،  درس 
بی کار  و  کرده  تمام  را  درس هایش 
تشریف دارد. مادر نویسنده هر چند روز 
نویسنده،  پدر  چشم  از  پنهان  بار،  یک 

هزار افغانی به پسرش می دهد. 
سایه  اوووف که  ببو جان.....  اوووف   .4
تابستان+عکس  در  درخت  چون  تو 
یک  نقاشی  پروانه+عکس  گل+عکس 

کودک با مادرش.
خانم  دختر  یک  نویسنده  این  تفسیر: 
به  شدیدا  که  است  ساله  سی وهفت 
یک  دارد.  عالقه  سپید  شعر  سرودن 
ساعت قبل از سرودن این شعر، با مادرش 
طعنه های  ازش  و  کرده  لفظی  جنگ 
از  شنیده.  نکردن  مورد شوهر  در  زیادی 
را  مادرش  نمی خواهد  که  پیداست  متن 
تمجید کند، فقط می خواهد از پنج هزار 

دوست فیسبوکی اش الیک بگیرد. 
5. مادر، ای نقاشی خداوند! کاش تو در 

کنارم بودی+عکس کیک روز مادر
کشور  از  خارج  در  نویسنده  این  تفسیر: 
است  مصادف  مادر  روز  و  می برد  به سر 
خارجی اش.  دختر  دوست  تولد  روز  با 
تا  فیسبوک گذاشته  در  را  عکس کیک 
مادرش را ارج نهد، خود کیک را توسط 
به  دوست دخترش قطع کرده و خورده. 
کیک  روی  که  گفته  دخترش  دوست 

اسم او به زبان فارسی نوشته است. 

تفسیر پیام های روز مادر
دای چوپانی

 داوودشاه صبا
 قسمت اول

دیدگاهی برای 
ساختن 

صنایع استخراجی 
در افغانستان
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گراميداشت  جوزا   24 در  مادر  روز  افغانستان  در 
هديه  مادران شان  به  مردم  روز  اين  در  می شود. 
جشن  خانواده  کنار  در  را  لحظه هايی  و  می دهند 
می گيرند. اين سنت در گذشته چندان رايج نبوده 
است اما باگذشت هر سال ديده می شود که مردم 
افغان  زنان  می کنند.  تجليل  مادر  روز  از  بيشتر 
زياد  تحديدهای  و  تهديدها  معرض  در  هرچند 
قرار دارند و همه روز در گوشه و کنار کشور در 
برابر آنان خشونت های متعددی اعمال می شود، اما 
شاداند،  مادر«  »روز  بهانه  به  که  زمانی  اندک  اين 
دلخوشی ناياب و بسيار با ارزش برای شان حساب 

می شود. 
امسال بازتاب آنچه به نام تجليل از روز مادر دانسته 
می شود در شبکه های اجتماعی بسيار پر رونق بوده 
نبوده  موافق  جهت  در  تنها  لزوما  رونق  اين  است. 
نشر  پيرامون  اين  در  متفاوتی  ديدگاه های  است؛ 
به جای  که  اند  باور  اين  به  برخی ها  است.  شده 
راه اندازی اين همه هياهو بايستی لختی با مادران از 
دِر مهربانی و حرمت نگاه شود و به زعم آنان اين 
لطف بزرگی است که ما در حق مادران کرده ايم.

کاربران  از  و  فرهنگی  فعال  کريمی،   خادم حسين 
نگاشته  خود  فيسبوک  صفحه  در  فيسبوک،  فعال 
رياآلودگي  و  تصنع  از  برخاسته  »هياهوي  است: 
بالهت  هرگز  مجازي،  جهان  در  متن  و  کالم 
پاک  را  مي داريم  روا  مادران  بر  که  فحش هايي 
چقدر  که  کنيد  تصور  لحظه  يك  کرد.  نخواهد 
دشنام  و  فحش  به  را  طرف  مادر  روان،  و  راحت 
نشستيم،  که  تصنع  و  بلوف  مقام  بر  و  مي بنديم 
پاي  زير  جرعه  جرعه  را  بهشت  راحت،  چقدر 
دو  اين  رابطه ي  کردن  تعريف  مي ريزيم.  مادران 
اجتماع،  رواني  تحليل وضعيت  در  را  آدم  حالت، 

واقعا ناتوان مي کند.«
نعمت اهلل سلطانی، يکی ديگر از کاربران فيسبوک- 
شايد با حسرتی در دل- در نمايه فيسبوکش نوشته 
اکثر  مانند  ورنه  نيست،  فيسبوکی  »مادرم  است: 
می کرد.«  گل  فيلسوفانه هايم  و  شاعرانه ها  دوستان 
و در ادامه اين پرسش را مطرح کرده است: »پيام 

بود،  وارد  کرزی  حامد  حکومت  بر  که  انتقاد هايی  از  يکی 
استخدام بی رويه مشاوران بود. در زمان حکومت حامد کرزی 
بودند؛ حتا گفته می شود  او جمع شده  اطراف  ده ها مشاور در 
تعدادی از اين مشاوران آقای کرزی را هرگز نديده بودند و اگر 
برای مشوره دهی وجود نداشت. جالب است  ديدند هم زمانی 
که با وجود اين همه مشاور در اطراف آقای کرزی، ايشان وقتی 
به مسايل مهم کشوری بر می خورد، مجمعی از متنفذين محلی، 
را  تاثيرگذار سياسی  فرماندهان جهادی و چهره های  رهبران و 

برای مشاوره دعوت می کرد. 
رييس جمهور  کنار  در  مشاوران  لشکر  حضور  ترتيب  اين  به 
آنان  از  ديگری  بلند، کار  معاش های  و جز گرفتن  بود  بيهوده 
مسير  همين  نيز  غنی  رييس جمهور  می رسد  به نظر  نبود.  ساخته 
را می پيمايد. گفته می شود که رييس جمهور غنی از چند روز 
به اين سو به استخدام مشاور در بخش های مختلف کاری ارگ 
شروع کرده است، تا با استفاده از رهنمودها و مشاوره های اين 

بزرگواران، راهکار های بهتری را در حکومتداری عملی کند. 
استخدام مشاور برای مسووالن عالی رتبه دولتی در تمام نظام ها، 
حتا  و  نخست وزيران  جمهور،  روسای  است.  آشکار  امر  يك 
وزرا به دليل تراکم وظايف، مشغوليت مداوم و کار زياد، نياز به 
مشاور دارند. اين مشاوران به دليل حضور در حساس ترين پست 
مقطع  باشند.  دانش  سطح  عالی ترين  در  رشته های شان  در  بايد 
دکترا بهترين مقطع برای کسانی است که به عنوان مشاور انتخاب 
می شوند. حتا افرادی که در رشته مشورتی شان تخصص در حد 
دکترا دارند، بايد در کنار آن تجربه کافی در همان عرصه نيز 
داشته باشند، تا بهترين راهکار ها را برای رييس جمهور يا چهره 
فرايند  اين  افغانستان  در  بدهند. ولی  ارايه  نظام  عالی رتبه ديگر 
بر اساس  بيشتر  اين جا مشاوران  را می پيمايد.  کال مسير ديگری 
تا  می شوند  استخدام  منطقه ای  و  قومی  حزبی،  سياسی،  نفوذ 

دانش اکادميك. 
حامد کرزی در دوران حکومتداری اش تعداد زيادی از چهره 
سياسی را برای همسو کردن با خود و خنثا کردن فعاليت مخالف 
بلند  معاش  آنان  می کرد.  استخدام  مشاور  به عنوان  خويش، 
می گرفتند و موتر های آخرين مدل و ضد گلوله سوار می شدند. 
نيز می داد. حاال در نخستين اقدام  حکومت حتا برای شان خانه 
باز هم می توان همين  رييس جمهور غنی برای استخدام مشاور 
از تعداد  جنبه ها را ديد. به جز تعداد خيلی معدود- حتا کم تر 
در  مشاور  به عنوان  که  ديگری  افراد  يك دست-  انگشت های 
تحصيالت  هيچ گونه  گرفته اند،  قرار  غنی  رييس جمهور  کنار 
جز  آنان  ندارند.  باال  سويه  و  سطح  در  و  اکادميك  و  عالی 

چه  به  نشوند،  خبر  هيچ  که  کسانی  به  تبريکی 
در  اما  می گويد  صواب  حرف  شايد  او  می ماند؟« 
از جوانان عکس های  زيادی  شمار  موازات  همين 
فيسبوک  مادر« در  مناسبت »روز  به  را  مادران شان 

پست کرده اند و اين روز را گرامی داشته اند. 
فريد برزگر، فعال فرهنگی و از کاربران فيسبوک 
در نشانی فيسبوکی اش در حالی که عکس مادرش 
و  نشر کرده  است  ايستاده  در کنارش  را که خود 
چنين نگاشته است: »مادران مان را دوست می داريم، 
معشوقه های مان  می داريم،  دوست  را  خواهران مان 
می داريم  دوست  را  زنان مان  می داريم،  دوست  را 
و... اما از گرفتن نام شان، نشر تصويرشان در کنار 
خريداری  به  و  جاده  در  آن ها  با  زدن  قدم  خود، 
می آيد  ننگ مان  می شويم،  خجالت  آن ها  با  رفتن 
کليشه های  اين  می کند.  گل  افغانی مان  غيرت  و 
اصلی  جايگاه  ماست.  سرزمين  در  زن ستيزی 
در  ما  افغانی  غيرت  همين  را  زن  نام  به  موجودی 
من  باور  می کند.  و  است  کرده  نابود  جغرافيا  اين 
اين است که روشنگری و نهادينه کردن نقش زنان 
ناپسند  کليشه های  کردن  زيرپا  بدون  ما  جامعه  در 
غيرت افغانی امکان پذير نيست. اگر ما واقعا دروغ 
نمی گوييم با بودن در کنار مادر، خواهر، معشوقه و 
زن خود بايد افتخار کنيم و کم از خود و ديگران 

فکر شان نکنيم.« 
در همين حال سيد مهدی حسينی، روزنامه نگار و 
از کاربران فيسبوک، عکسی را نشر کرده است که 
و  است  نشسته  مادرش  کنار  در  لبخندی  با  آن  در 
است.  داشته  گرامی  را  مادر  روز  عاشقانه  با جمله 
او چنين نوشته است: »مادرم؛ درخشنده ترين ستاره 
آسمان من، فرشته زمينی، زيباترين واژه در کالم، 
مادر  می کنم،  تقديمت  آفتاب،  گرمی  به  سالمی 

من! روزت مبارک!«
مير عبداهلل ميری، خبرنگار و از کاربران فيسبوک 
با  و  است  نشر کرده  را  مادرش  و  از خود  عکسی 
به  مهر آميز،  کوتاه  جمله های  اين  و  تصوير  نشر 
»هر  است:  کرده  تجليل  را  مادر  روز  خود  نوبت 
عجيب  برخی  گاهی  دارد...  خاصی  عطر  کسی 
روزت  مادرم  »مادر«.  همانند  می دهند...  خدا  بوی 

مبارک ناز من، مادرم تنها تويی آواز من.«
در  مادر  روز  از  گراميداشت  بازتاب  داستان 
نمونه خالصه  همين چند  در  اجتماعی،  شبکه های 
مناسبت  همين  به  زيادی  جوانان  نمی شود؛ 
عکس هايی را نشر کرده اند که در کنار مادران شان 
اين که صورت  از  ايستاده اند و  افتخار  با  شادمان و 
همه  برای  احترام  موجب  که  را-  مادران شان 
باکی  ببينند  نيز  ديگران  است-  نيز  مخاطبان 

نداشته اند. 
تابوهای خودساخته و سنت های متحجر در جامعه ما 
کم تر اين امر را مشروع می داند که کسی در مورد 
نام و نشان و صورت مادران و دختران و همسران ما 
بدانند، با اين وجود به گونه روزافزون همزمان با باال 
تابوها  اين  پلشت  نقاب  مردم،  آگاهی  ميزان  رفتن 
کنار زده می شود و زندگی آهسته آهسته در مدار 
يك اصل به نام »انسانيت« می چرخد و ديگر به اين 

نشانی های خرافی وقعی نمی گذارد.
مادران  همه  به  را  مادر  روز  فرصت  از  استفاده  با 
گرامی شادباش می گوييم و اميدواريم روزی زنان 
و مادران در موقعيت و جايگاهی باشند که سزاوار 

آن اند.

نفوذ سياسی اندک در مناطق شان ديگر کدام جنبه مثبت برای 
استخدام در هيات يك مشاور را دارا نمی باشند. در ميان آنان 
هيچ گونه  بدهند  مشاوره  بايد  که  بخشی  در  که  کسانی اند  حتا 
آگاهی ندارند. بدتر از آن اين که در استخدام مشاورين تعلقات 
نظر  در  اصل  يك  به عنوان  ايديولوژيك  حتا  و  زبانی  قومی، 

گرفته می شود. 
در  نيست؛  رييس جمهور  مشاوران  به  مختص  تنها  مساله  اين 
چهره های  و  است  صادق  مساله  اين  نيز  نظام  بخش های  ديگر 
و  دانش  نه  تعلقات خاص-  بر اساس  تا  دارند  تالش  مشاوردار 
انتخاب کنند.  به عنوان مشاور  را در کنار خود  افرادی  تجربه- 
رياست جمهوری  در  را  مشاور  کيلويی  استخدام  روند  آنچه 
جالب تر می کند، اين  است که رييس جمهور غنی کم تر التفاتی 

نسبت به مشورت های ديگران دارد. 
می کردند،  کار  غنی  رييس جمهور  با  روزگاری  که  افرادی 
می گويند که رييس جمهور کم تر مشاوره ای را قبول می کند و به 
نحوی احساس می کند حرف خودش منطقی ترين، درست ترين 
و الزم ترين حرف است و او بهتر از هر کسی می داند و می تواند 
به عنوان  افراد  استخدام  وضعيتی  چنين  در  دهد.  تشخيص 
نيز  غنی  آقای  اين که  مگر  ندارد.  اعراب  از  هيچ محلی  مشاور 
مشاور  استخدام  برای  ذهنيت های ديگری  مانند سلفش کرزی 
داشته باشد. به هر صورت از آنجايی که استخدام مشاور برای 
رياست جمهوری يك اصل است، بهتر است رييس جمهور چند 

مساله را در اين رابطه در نظر داشته باشد. 
الف: رييس جمهور بهتر است تا بهترين و اکادميك ترين افراد 
را، کسانی که در عرصه کاری و مشورتی خود تحصيالت عالی 

و تجربه کافی دارند، به عنوان مشاور انتخاب کند. 
بهتر  به کار«،  نيايد  لشکر  »سياهی  معروف  بيت  به مصداق  ب : 
چند  مشاور  لشکر  يك  تشکيل  عوض  به  رييس جمهور  است 
چهره آگاه، تحصيل کرده و باتجربه را در اين پست ها انتخاب 

کند. 
ج : بهتر است تا همان گونه که آقای غنی حکومتش را حکومت 
وحدت ملی می گويد، اين شعار را در عمل نيز پياده سازد، تا از 
شکل گيری شبهات پيرامون استخدام مشاور از يك قوم در نزد 

افکار عامه جلوگيری شود. 
با اين پيش فرض ها اگر رييس جمهور برای خود مشاور درست 
حکومت  بهتر  کارکرد  مورد  در  می توان  حتا  کند،  انتخاب 
را  بی کاره ای  لشکر  رييس جمهور  آن  غير  در  بود.  خوشبين 
نخواهند  به درد هيچ کاری  به دنبال خويش خواهد داشت که 

خورد. 

وز مادر و  گرامیداشت از ر
و ریختن تابوهای خودساخته فر

زی را  کر آیا غنی ریکارد 
خواهد شکست؟

       سیدجعفر راستین

ند
آژ
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به  براين که  تاکيد  با  ايران  رييس جمهوری 
ايران  در  خارجی  جنس  هر  تحريم ها  دليل 
است،  گران تر  درصد«   15 تا   10 »حداقل 
مهم  تحريم  می گويند  که  »آن هايی  گفت: 

نيست، گويی از جيب مردم بی خبر هستند.«
به نقل از راديو فردا و به گزارش خبرگزاری 
ايسنا، حسن روحانی روز يکشنبه 24 جوزا، 
شهر  در  شمالی  خراسان  واليت  به  سفر  در 
بجنورد تاکيد کرد: »آنهايی که می گويند ما 
در برابر بيگانگان نبايد حرف بزنيم و مذاکره 

کنيم گويی از زندگی مردم بی خبرند.«
آقای  ايرنا،  خبرگزاری  گزارش  به  هم چنين 

و  روسيه  دسترسی  پی  در  گزارش ها،  بر  بنا 
ادوارد  توسط  شده  افشا  اطالعات  به  چين 
اطالعاتی  نهادهای  پيشين  کارمند  اسنودن، 
سازمان های  و  بريتانيايی  مسووالن  امريکا، 
از  را  خود  جاسوس های  غربی  جاسوسی 

کشورهای مختلف خارج کرده اند.
بريتانيايی  روزنامه  فردا،  راديو  از  نقل  به 
 24 يکشنبه  روز  را  مطلب  اين  تايمز  ساندی 
جوزا از قول يك مقام دولت ديويد کامرون 

در بريتانيا خبر داده است.
کمپيوتری  فايل های  روزنامه،  اين  نوشته  به 
»فوق  که  پرونده  ميليون  يك  از  بيش 
محرمانه« توصيف شده اند، در اختيار اسنودن 
و  اطالعاتی روسيه  نهادهای  اکنون  بوده که 

چين موفق به رمزگشايی از آنها شده اند.
گفته می شود که اين پيمانکار سابق سازمان 
سی آی ای،  امريکا،  اطالعات  مرکزی 
عليه  افشاگری ها  به  تصميم  که  هنگامی 
سرويس اطالعاتی کشورش را گرفت، يك 
در  محرمانه  فايل  هزار  هفت صد  و  ميليون 

اختيار داشت.
از  نامی  که  بريتانيا  دولت  اطالعاتی  مقام 
گفته  است،  تايمز  ساندی  به  نشده،  برده  او 
که  غربی ها  محرمانه  اطالعات  از  بخشی 
نيز  به آگاهی چين  اختيار گرفته،  روسيه در 

رسيده  است.
جدی  احتمال  اين  گزارش ها،  اين  براساس 
وجود دارد که چين نيز مانند روسيه از طريق 
محرمانه ترين  از  فايل ها،  اين  از  رمزگشايی 
آگاه شده   و روش های جاسوسی غرب  راه 

است.

جنوبی  افريقای  از  کيفری  بين المللی  ديوان 
جمهور  رييس  البشير  عمر  است  خواسته 
سودان را که برای شرکت در نشست اتحاديه 
افريقا به اين کشور سفر کرده بازداشت کند.

ارتکاب جرايم جنگی  به خاطر  البشير  آقای 
تحت  دارفور  منطقه  تنش های  جريان  در 

تعقيب اين ديوان است.
به نقل از بی بی سی، اکنون ديوان بين المللی 
دولت  که  کرده  اعالم  بيانيه ای  در  کيفری 
»از  او  بازداشت  برای  بايد  جنوبی  افريقای 

هيچ تالشی فروگذار نکند.«
مقام های  سوی  از  البشير  عمر  وجود  اين  با 

مقام های پاکستانی بسته شدن دفاتر سازمان 
در  را  کودکان«  »نجات  غيردولتی  خيريه 

اين کشور به تعويق انداخته اند.
سازمان  اين  دفاتر  پوليس  گذشته  پنج شنبه 
به  و  کرده  الک  و  مهر  آباد  اسالم  در  را 
کارکنان خارجی آن 15 روز فرصت داده 

بود تا کشور را ترک کنند.
رسمی  دليل  هيچ  پاکستان  دولت  چند  هر 
برای اين اقدام خود بيان نکرد، اما مقامات 

روحانی در ادامه سخنان در مورد فعاليت های 
دولت در شرايط تحريم، افزود: »اين دولت 
ننشسته تا تحريم ها برطرف شود و سپس کار 

کند.«
سازمان  همان  طريق  »از  کرد:  تصريح  وی 
تحميل  کشور  اين  بر  را  تحريم  که  ملل 

کردند، اين تحريم ها را لغو خواهيم کرد.«
نشستی  در  نيز  شنبه  روز  روحانی  آقای 
غرب  تحريم های  خبرنگاران  با  مطبوعاتی 
»موثر«  حال  درعين  و  ناموفق  را  ايران  عليه 
که  بود  کرده  تاکيد  ديگر  بار  و  خوانده 
تحريم ها حتا ساخت سد را نيز شامل می شود.

خبرگزاری رويترز نيز در اين باره نوشته  است 
که دسترسی روسيه و چين به اطالعات، درپی 
شکستن رمز فايل های محرمانه ای که تا قبل 
از آن در اختيار اسنودن بود، می تواند برای 
اطالعاتی  نهادهای  همکاران  و  خبرچينان 
متخاصم«  »کشورهای  در  غرب  و  بريتانيا 

دردسرساز شود.
بريتانيايی  جاسوسان  گزارش،  اين  اساس  بر 
و غربی از »کشورهای متخاصم« بيرون برده 
شده و به آنها گفته شده که مخفی شوند و 
نيز  ديگر  کشورهای  در  جاسوسان  همچنين 

جابه جا شده اند.
نخست وزيری  دفتر  مقام  حال،  همين  در 
داشته،  مصاحبه  تايمز  ساندی  با  که  بريتانيا 
از  اطالعات کسی  اين  رفتن  لو  گفته  است، 
خود جاسوسان را ظاهرا به دردسر نيانداخته  
تمام شده  است  بريتانيا گران  برای  اما  است 
و  رفته  دست  از  حياتی«  »اطالعات  زيرا 
گردآوری اطالعات در اين کشورها متوقف 

شده  است.
بر اساس اين گزارش ها، امنيت مردم بريتانيا 
از  متخاصم«  »کشورهای  آگاهی  پی  در  نيز 
ساير  و  بريتانيا  جاسوسی  سری  شيوه های 

قدرت های غربی، »به خطر افتاده است.«
شدن  شکسته  تايمز،  ساندی  نوشته  به 
چينی ها  دست  به  محرمانه  فايل های  قفل 
اين  اطالعاتی  سرويس های  روس ها،  و 
کشورها را تا سال های آينده مشغول بررسی 
و مطالعه خواهد کرد تا هر چه بيشتر به نحوه 
کار جاسوسی سرويس های اطالعاتی امريکا 

و غرب پی ببرند.

ژوهانسبورگ  در  جنوبی  افريقای  رسمی 
مورد استقبال قرار گرفته است.

رابطه ميان ديوان بين المللی کيفری و اتحاديه 
آنچه  جمله  از  مختلفی  مسايل  سر  بر  افريقا 
اتهام زنی غيرعادالنه عليه افريقايی ها خوانده 

می شود با تنش همراه بوده است.
اتحاديه افريقا پيش از اين از ديوان بين المللی 
کيفری خواسته بود اقداماتش را عليه رهبرانی 

که بر سر قدرت هستند متوقف کند.
جمله  از  البشير  عمر  عليه  شده  صادر  حکم 
را محدود کرده  او  امکان سفرهای خارجی 

است.
افريقايی  برخی کشورهای  از  او  حال  اين  با 
دارد  دوستانه  روابط  آنها  با  که  خاورميانه  و 

ديدار کرده است.
مهم ترين  و  بشر  حقوق  فعال  سازمان های 
هم  جنوبی  افريقای  دولت  مخالف  حزب 
سودان  جمهوری  رييس  بازداشت  خواهان 

شده اند.
بيانيه خود گفته  بين المللی کيفری در  ديوان 

ضد  فعاليت های  به  را  خيريه  سازمان  اين 
پاکستانی متهم کرده بودند.

»نجات  سازمان  سوی  از  قويا  که  اتهامی 
کودکان« تکذيب شد.

به نقل از بی بی سی، وزارت داخله پاکستان 
با انتشار يادداشتی گفته تا اطالع ثانونی بسته 
شدن اين سازمان خيريه را به تعويق انداخته 

است.
اين  فعاليت های  شدن  متوقف  صورت  در 

است افريقای جنوبی بايد »به تعهداتش مبنی 
بر همکاری با اين ديوان پايبند باشد«، اما يك 
می گويد  جنوبی  افريقای  خبری  وب سايت 

خواسته اين ديوان برآورده نخواهد شد.
غرب  در  دارفور  تاکنون   2003 سال  از 

سودان، کانون تنش بوده است.
به  دست  دولت  عليه  سال  اين  در  شورشيان 

اسلحه بردند.
نفر  از 300 هزار  بيش  سازمان ملل می گويد 
در اين مدت کشته شده اند که علت بيشتر اين 

مرگ و ميرها بيماری بوده است.
ديوان بين المللی کيفری تحقيق درباره جرايم 
جنگی را در منطقه پايان داده است اما حکم 

عليه عمر البشير به قوت خود باقی است.
»سال  اروپا  اتحاديه  نشست  اصلی  موضوع 
توانمندسازی و توسعه زنان« است اما هرج و 
مرج سياسی در بوروندی، بحران در جنوب 
سودان و موج اخير بيگانه هراسی در منطقه از 
مورد  نشست  اين  در  که  هستند  موضوعاتی 

بررسی قرار خواهند گرفت.

سازمان خيريه وضعيت شغلی 1200 کارمند 
آن در معرض خطر قرار می گيرد.

پاکستان پيش از اين در سال 2012 ميالدی 
دست اندرکاران  با  را  خيريه  سازمان  اين 
مرتبط  غيرواقعی  واکسيناسيون  برنامه  يك 
داشتند  سعی  طريق  اين  از  که  بود  دانسته 
سيا،  امريکا،  مرکزی  اطالعات  سازمان  به 
وقت  رهبر  بن الدن،  اسامه  يافتن  مورد  در 

القاعده، کمك کنند.

که می گویند تحریم مهم  وحانی: آن ها  ر
نیست از جیب مردم بی خبرند 

کشور در  وج جاسوسان بریتانیایی از چند  خر
پی افشای اسناد 

کیفری برای بازداشت رییس جمهور سودان  درخواست دیوان بین المللی 

کودکان در پاکستان به تعویق افتاد بسته شدن دفاتر سازمان خیریه نجات 

موسسه بين المللي ورلدويژن به اجناس ذيل ضرورت دارد: 
 

دفتر ورلدويژن افغانستان يك موسسه خيريه بين المللي بوده و در واليات هرات، بادغيس، و غور در پروگرام هاي زراعتي، 
انكشاف و توسعه مكاتب، تامين غذائي و صحت فعاليت هاي ارزنده اي را ارائه ميدارد.  

دفتر ورلدويژن افغانستان تصميم دارد اجناس ذيل را براي پيشبرد پروگرام هاي خويش خريداري نمايد: 

  
 

 
  

 
1394 سرطان 2بدين منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل ميايد تا از تاريخ نشراعالن الي روز سه شنبه مورخ 

 صبح نرخنامه خويش را به دفتر ورلد ويژن هرات تحويل نمايند.  10:00ساعت 
 

جهت معلومات و اخذ فورمه درباره نوعيت، كيفيت و مشخصات اقالم فوق الذكر به آدرس اين مراجعه و يا به ايميل آدرس 
زيرمكاتبه فرمايند. 

 

  224568-40نمبر تماس: 
 Dawood_habibi@wvi.orgايميل ادرس: 

 شماره شرح جنس تعداد واحد

 Laptop (Dell Latitude E6440)  1 1 عدد ( كمپوتر لب تاپ)

 Desk Top (Dell OptiPlex 9020) 2 7 عدد (ديسك تاپ)

 Laptop (Dell Latitude E6540)  3 1 عدد (كمپوتر لب تاپ)

 Camera (Sony cyber-shot DSC-W810 4 8 عدد (كامره)

 Printer (HP laser jet Pro 200) 5 1 عدد (پرنتر)

 Scanner (HP Scanjet, N6310)  6 1 عدد (اسكنر)

عدد (ماشين فوتوكپي)  1 Photocopier machine (SHARP AR-5520N)  7 
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