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خط خوردگی در فرمان رییس جمهور 
مسیر سمنگان را به بامیان تغییر داد

امنیت
پاشنه آشیل حکومت
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دیدگاهی برای ساختن صنایع 
استخراجی در افغانستان

شورای عالی صلح:

از نشست ناروی خبر نداریم
5
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مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه ها
از کابینه مسترد شد
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گان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ شد مژ

ابراهیمی:

ییس جمهور اراده   برگزاری انتخابات را دارد ر

سخن  عالی  دادگاه  به  تفسیر   برای 
مجلس  رییس  اما  است؛  گفته 
که هیچ نهاد  کید می کند  نمایندگان تا
کار مجلس  دیگری نمی تواند ادامه ی 
نمایندگان را مورد پرسش قرار دهد و یا 

به آن مشروعیت بدهد.
نمایندگان  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
که تا اعالم  کید می کنند  مجلس نیز  تا
به  آنان  پارلمانی،  انتخابات  نتایج 
وظایف شان ادامه خواهند داد و هیچ 

به  رابطه  در  رییس جمهور  حکم  در 
تقرر مژگان مصطفوی آمده است: »به 
اثر پیشنهاد وزارت محترم اطالعات 
جاللتمآب  منظوری  و  فرهنگ  و 
محمد اشرف غنی رییس جمهوری 
محترمه  تعیین  افغانستان،  اسالمی 
دارای  مصطفوی  مژگان  سیده 
تحصیالت عالی و تجربه خوب در 
کارشناس ژورنالیزم  عرصه رسانه ها و 

در بست مافوق رتبه به حیث معین 
و  اطالعات  وزارت  نشراتی  امور 

فرهنگ منظور است.«
غزل  سیمین  اخیر  سال های  در 
نشراتی  معاون  سمت  حسن زاده 
به  را  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
در  ابرازنظر  از  پس  اما  داشت  عهده 
رابطه به قتل فرخنده، از این سمت 

برکنار شد. 

نهاد دیگری نمی تواند صالحیت این 
مجلس را مورد پرسش قرار  دهد.

بلخ  نماینده ی  ابراهیم زاده،  عباس 
به  اشاره  با  نمایندگان  مجلس  در 
و  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد 
بیان  عالی  دادگاه  بودن  سرپرست 
که حکومت وحدت ملی در   داشت 
آمده  میان  به  سیاسی  توافق  نتیجه 
اعضای  و  رییس  آن جایی که  از   و  
هستند،  سرپرست  خود  عالی  دادگاه 
نمی توانند در مورد مجلس نمایندگان 

کنند. صحبت 
کید  تا نمایندگان  مجلس  عضو  این 
که هیچ نهادی به شمول ریاست  کرد 
نهادهای  و  عالی  دادگاه  جمهوری، 
مورد  در  نمی توانند  مدنی  جامعه 
کار مجلس نمایندگان فیصله  ادامه ی 

کنند.

مجلس  رییس  کابل:  8صبح، 
ریاست  که  است  گفته  نمایندگان 
انتخابات  برگزاری  برای  جمهوری 

پارلمانی اراده جدی دارد. 
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس 
به  اشاره   با  دوشنبه  روز  نمایندگان 
برگزاری نشست های مشورتی از سوی 
که رییس جمهور  گفت  رییس جمهور 
انتخابات  برگزاری  زمان  می خواهد 

کند.  پارلمانی را مشخص 
بار  یک  نمایندگان  مجلس  رییس 
پارلمان  فعالیت  کرد  کید  تا دیگر  
خواهد  ادامه  انتخابات  برگزاری  تا 

یافت.
اقشار  با  دیدار  در  جمهور  رییس 
نمایندگان  و   سیاسی  مختلف 
ساختن  راجع  از  مدنی  نهادهای 
اساسی  قانون  سوم  و  هشتاد  ماده ی 

حکم  براساس  کابل:  8صبح، 
مصطفوی  مژگان  جمهور،  رییس 
رسما  زنان  امور  وزارت  پیشین  معین 
وزارت  نشراتی  معین  حیث  به 
شده  معرفی  فرهنگ  و  اطالعات 
استاد  مصطفوی  مژگان  است. 
کابل  دانشگاه  ژورنالیزم  دانشکده 
نیز است و تا مقطع ماستری تحصیل 

کرده است. 

پیامد یک تبادله
مردم  اما  است.  نداده  نشان  رسمی  کنش  وا کدام  مورد  این  در  حکومت 
کرده اند. آخرین خواست طالبان  کره  محلی حداقل چند بار با طالبان مذا
می شود.  نگهداری  ملی  امنیت  نزد  که  است  داعشی  زن  یک  رهایی 
ح می کنند.  نیز مطر را  پول  کره بحث  مذا هر دور  در  میانجی  هیات های 
که در تبادله قبلی نیز افراد میانجی چهل  گفته است  یک منبع به 8صبح 

کرده اند. هزار دالر را از یک صرافی دریافت 
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این هیات شش 
عضو دارد. یونس 

قانونی رییس پیشین 
مجلس نمایندگان، 
ی معین  ز حکمت کر

سیاسی وزارت خارجه، 
حسن بانو غضنفر 
وزیر پیشین امور 

زنان، انوارالحق احدی 
وزیر پیشین تجارت و 

فرهاداهلل فرهاد عضو 
شورای عالی صلح، 
اعضای این هیات 

هستند.
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زنگ اول


به  دولتی  مقام های  و  مشهور  از سیاستمداران  برخی 
اسلو،  به  پایان جنگ،  برای  سلسله تالش های سیاسی 
از  پیش  کرده اند.  سفر  ناروی  اروپایی  کشور  پایتخت 
این شماری از زنان سرشناس با نماینده هایی از گروه 
در  طالبان  با  زنانی که  داشتند.  دیدار  اسلو  در  طالبان 
ناروی نشست داشتند، تا هنوز داستان آن را با تفصیل 
پیوند  در  که  هم  سیاستمدارانی  و  نکرده اند  رسانه ای 
به تالش های صلح کار می کنند، اطالعات دقیق در این 

زمینه به رسانه ها نمی دهند. 
است.  ناهماهنگی  و  پراکندگی  تالش ها  این  دیگر  نقص 
تالش های  اصلی  متولی  باید  که  صلح  عالی  شورای 
سیاسی برای پایان جنگ باشد، گفته است که از سفر 
سیاستمداران و مقام های دولتی به اسلو هیچ اطالعی 
نشان  صلح  عالی  شورای  موضع گیری  این  ندارد. 
می دهد که از تالش های سیاسی که هدف آن پایان جنگ 
است، تاکنون ابهام زدایی نشده است. این تالش ها خیلی 
پراکنده است. هیچ مرجعی، مسوول هماهنگ سازی این 
تالش ها نیست و حکومت مدیریت منظم در این زمینه 

ندارد. 
تالش های سیاسی برای پایان جنگ، باید از یک دست 
ناهماهنگی  یابد.  نجات  پراکندگی  از  تا  شود  مدیریت 
نباشد.  رسا  زیاد  افغانستان  که صدای  می شود  سبب 
افغانستان باید در تالش های صلح صدای واحدی داشته 
این خیلی مهم است که جامعه مدنی، رسانه ها،  باشد. 
در  تاثیرگذار  و  مهم  شخصیت های  و  سیاسی  احزاب 
جریان تالش های صلح و بخشی از این تالش ها باشند، 

اما پراکندگی به زیان افغانستان است. 
خیلی ضروری است که رییس جمهور و رییس اجرایی، 
تالش های  پیشبرد  برای  استراتژیک  جامع  برنامه  یک 
هیچ  باشد.  هماهنگ  تالش ها  این  و  کنند  تدوین  صلح 
به صورت  باید  همه  باشد.  حاشیه  در  نباید  نهادی 
حکومت،  کنند.  شرکت  تالش ها  این  در  هماهنگ 
سیاستمداران مشهور، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و 
کنند.  را مشخص  باید خط های سرخ مذاکره  رسانه ها 
و  مدنی  جامعه  رسانه ها،  ملی،  وحدت  حکومت  سران 
احزاب سیاسی باید به تعریفی واحد و جامع در مورد 

صلح برسند. 
افغانستان  برای  که صلح  باشد  این  باید  اصلی  سوال 
چه معنا دارد و ما با راه اندازی تالش های صلح در پی 
چه هستیم؛ آیا ما می خواهیم با طالبان به یک آتش بس 
برسیم و کنترول برخی از مناطق را به این گروه واگذار 
امر  این  از صلح چیزی دیگر است.  یا تعریف ما  کنیم 
سیاه  و  سفید  افغانستان  ما  به نظر  باشد.  روشن  باید 
دوگانه  حاکمیت  به  منجر  صلح  نباید  و  نشود  ایجاد 
حاکم  طالب  افغانستان  از  قسمت هایی  در  یعنی  شود؛ 

باشد و در قسمت هایی هم نظام مشروع کنونی. 
و  دموکراسی  تقویت  به  منجر  باید  صلح  ما  نظر  از 
حاال  که  گروه هایی  شود.  خشونت  بدون  سیاست 
انتحار  و  تروریسم  طریق  از  می خواهند  و  می جنگند 
بگذارند،  کنار  را  ترور  و  جنگ  باید  برسند،  قدرت  به 
و  قانونمند  بازی  وارد  و  دهند  تشکیل  سیاسی  حزب 
باقاعده سیاسی شوند. این گروه ها باید قانون اساسی 
و نهاد های قانونی و ملی افغانستان مانند پولیس ملی 
ما  تعریف  این  بشناسند.  رسمیت  به  را  ملی  ارتش  و 
تعریف  باید  جناحی  و  سیاستمدار  هر  است.  صلح  از 
مورد  در  باید  افغانستان  و  بگوید  از صلح  را  خودش 

تعریفش از صلح به اجماع برسد. 
حکومتی  و  رسانه ای  مدنی،  سیاسی،  نخبگان  اگر 
افغانستان در مورد صلح به اجماع نرسند، هر کسی در 
خواهد  بیان  را  خودش  نظریات  گوناگون  نشست های 
از صدای واحد محروم خواهد شد.  افغانستان  کرد و 
افغانستان باید صدا و موضع واحد در تالش های صلح 
داشته باشد. رییس جمهور و رییس اجرایی باید در این 

مورد اجماع ملی ایجاد کنند.

افغانستان باید صدای واحد 
داشته باشد
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گذشته،  سال  روز های  آخرین  در 
سی ویک مسافر توسط طالبان از والیت 
نخسیتن  در  شدند. حکومت  ربوده  زابل 
رهایی  به منظور  خاصی  عملیات  اقدام، 
نرسید.  هدف  به  اما  انداخت  راه  آنان 
بارانی  زابل  والیت  هوای  روز،  آن  در 
دشوار  هدف  به  رسیدن  برای  شرایط  و 
تمام  عملیات  روز  در  طالبان  بود.  شده 
رمه های  میان  در  را  مسافر  سی ویک 
به  توجه  با  بودند.  کرده  پنهان  گوسفند 
ستالیت  دستگاه  چهار  حداقل  تمرکز 
به  موفق  امنیتی  نیرو های  اما  منطقه  روی 

کشف محل اختطاف نشدند. 
نشان  جدی  مقاومت  طالبان  روز  آن  در 
اطفال  با  همراه  را  تن  چند  آنان  دادند. 
امنیتی در ختم  نیرو های  انفجار دادند و  
خانم  یک  بازداشت  به  موفق  عملیات 
فرمانده  یک  خود  خانم  این  شدند. 
جنگی و همسر یکی از فرماندهان وابسته 
از آدم ربایی،  ماه پس  بود. دو  به داعش 
سرانجام حکومت برای یک تبادله آماده 
شد. خواست اصلی مخالفان، رهایی یک 
زن داعشی بود. آنان حاضر بودند که در 
بدل نزده تن تنها یک زن رها شود. افراد 
منتقل  را  طرف  دو  هر  دیدگاه  میانجی 
کرده و سرانجام ولسوالی جاغوری برای 

محل تبادله انتخاب شد. 
امنیتی  هیات  ترکیب  در  که  فردی 
در  او  دارد.  نام  »کارلوس«  داشت،  قرار 
این  استخبارات  اعضای  از  طالبان  زمان 
از خود  گروه بوده و کارنامه ی منفی را 
به جای گذاشته است. کارلوس در زمان 
به  را  جاغوری  مردم  طالبان  حاکمیت 
بهانه های مختلف مورد آزار و اذیت قرار 
وی  مردم حضور  از  خیلی  برای  می داد. 
جانب  از  مذاکره کننده  هیات  نقش  در 
سرانجام  بود.  سوال برانگیز  حکومت 
روستاهای  از  یکی  در  تبادله  موعد 

جاغوری فرا رسید. 
هیات حکومت پس از تسلیمی نزده تن، 
تسلیمی زن داعشی  از  در آخرین دقایق 
خودداری کرد. این امر سبب شد تا هیات 
میانجی و طالبان به شدت عصبانی شوند. 
را  بی اعتمادی  فضای  مسافر   19 رهایی 
آزادی  برای  مخالفان  کرد.  خلق  دوباره 
زن داعشی موفق نشدند. آن ها دوازده تن 
نزد خود نگهداشته اند. مخالفان  دیگر را 
تازه ترین  در  نکردند.  بسنده  هم  آن  به 
از  باشنده ولسوالی جاغوری  مورد چهار 
در  شدند.  ربوده  گیالن  ولسوالی  منطقه 

جمع چهار تن دو خانم نیز است. 
واکنش  کدام  مورد  این  در  حکومت 
مردم  اما  است.  نداده  نشان  رسمی 
مذاکره  طالبان  با  بار  چند  محلی حداقل 
کرده اند. آخرین خواست طالبان رهایی 
یک زن داعشی است که نزد امنیت ملی 
نگهداری می شود. هیات های میانجی در 
مطرح  نیز  را  پول  بحث  مذاکره  دور  هر 
می کنند. یک منبع به 8صبح گفته است 
که در تبادله قبلی نیز افراد میانجی چهل 
دریافت  صرافی  یک  از  را  دالر  هزار 
کرده اند. اکنون نیز همین هیات خواهان 
دو میلیون افغانی می باشد. به نظر می رسد 
بزرگان  از  برخی  برای  آدم ربایی  که 
محلی به یک منبع درآمد بدل شده است. 
نهادینه  را  تبادله  فرهنگ  نباید  حکومت 
شهروندان  امنیت  به  تبادله  سیاست  کند. 
به یک  نهایت  بلکه در  نمی کند.  کمک 

روش برای مخالفان بدل می شود.

پیامد یک تبادله

کشته شدن نزدیک به صد طالب در عملیات های نظامی

نابینایان از نیروهای امنیتی اعالم حمایت کردند

راه اندازی گفتمان حقوق بشری میان افغانستان و اتحادیه اروپا 

محصول گمرکی سگرت صد در صد افزایش یافت

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
امنیتی  نیروهای  پاکسازی  مشترک 
روز  شبانه  یک  جریان  در  کشور 
گروه  اعضای  از  تن   9۴ گذشته، 

طالبان کشته شده اند.
این وزارت با انتشار اعالمیه ای گفته 
منظور  به  که  عملیات ها  این  است، 
سرکوب و نابودی دشمنان مردم در 
کندز،  تخار،  والیت های  مربوطات 
ارزگان،  قندهار،  سرپل،  بدخشان، 
هرات،  پکتیا،  کنر،  خوست،  لوگر، 
شده،  راه اندازی  هلمند  و  بادغیس 
و  زخمی  دیگر  طالب  نه  و  چهل 
بازداشت  آن ها  تن  شش  هم چنین 

شده اند.

نابینایان  از  شماری  کابل:  8صبح، 
حقوق  مدافع  نهادهای  نمایندگان  و 
با  دیداری  در  معلولیت،  دارای  افراد 
داخله،  امور  وزیر  علومی  نور الحق 
امنیتی  نیروهای  از  را  حمایت شان 

کشور اعالم کردند.
انترنتی  سایت  در  که  خبری  براساس 
نورالحق  شده،  منتشر  وزارت  این 
که  است  گفته  دیدار  این  در  علومی 
مدافع  نهادهای  و  نابینایان  حمایت 
از  معلولیت  دارای  افراد  حقوق 

جلسه  نخستین  کابل:  8صبح، 
گفتمان حقوق بشری میان افغانستان 
کابل  در  دیروز  اروپا،  اتحادیه  و 

برگزار شد.
در  می گوید  خارجه  امور  وزارت 
از  نمایندگانی  که  گفتمان  این 
فرانز مایکل  به شمول  اروپا  اتحادیه 
نماینده خاص و رییس هیات  میلبن 

نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
 روز دوشنبه طرح تعدیلی در فقره ی 
کنترول  قانون  بیستم  ماده ی  دوم 
تصویب  به  را  دخانیات  و  تنبا کو 
از  پس  تعدیل  این  بنیاد  بر  رساند. 
از  سگرت  گمرکی  محصول  این 
افزایش  درصد   100 به  درصد   20

می یابد.
رییس  فرهمند  بابر  عنایت اهلل 
کمیسیون صحت، جوانان و ورزش 
به  یاد  شده  طرح  پیشنهاد  هنگام 
که  گفت  مجلس  عمومی  نشست 
جلوگیری  برای  مجلس  نمایندگان 
سگرت  دود  از  ناشی  زیان های  از 
کنترول  قانون  در  تعدیل  پیشنهاد 

تنباکو و دخانیات را امضا کرده اند.
حاضر  حال  در  فرهمند  گفته ی  به 
از  مالیه  وزارت  گمرکی  تعرفه 
است  درصد   20 سگرت  واردات 
درصد   50 کمیسیون  پیشنهاد  و 

می باشد.
نمایندگان  از  شماری  این حال،  با 
 50 افزایش  که  داشتند  بیان  مجلس 

وزارت امور داخله می افزاید که در 
جنگ افزار  مقداری  عملیات ها  این 
کشور  امنیتی  نیروهای  بدست  نیز 
می گوید  وزارت  این  است.  افتاده 
که در حال حاضر نیز در شماری از 
والیت های کشور عملیات پاکسازی 
به منظور »سرکوب و نابودی دشمن« 

جریان دارد.
همچنین وزارت داخله می گوید که 
نیروهای پولیس ملی در جریان یک 
شبانه روز گذشته از انفجار ۴2 حلقه 
ماین در مربوطات والیت های غور، 
هلمند و نیمروز جلوگیری کرده اند. 
به  ماین ها  این  وزارت،  این  گفته  به 
خاطر  به  شورشیان  توسط  تازگی 
شده  جاسازی  تروریستی  اهداف 

نیروها  این  به  کشور،  امنیتی  نیروهای 
در  عالی  روحیه  با  تا  می دهد  انگیزه 
ایستادگی  امنیتی  چالش های  برابر 

نمایند.
وزیر امور داخله با بیان این که نیروهای 
دیگر  زمان  هر  از  بیش  کشور  امنیتی 
هر  با  مبارزه  آماده  و  شده  نیرومند 
گونه تهدید امنیتی می باشند، افزود که 
حمایت نابینان از نیروهای امنیتی نشان 
می دهد که میزان محبوبیت این نیروها 

در میان مردم باال رفته است. 

این اتحادیه در افغانستان و مقام های 
وزارت امور خارجه حضور داشتند، 
بشر  حقوق  وضعیت  روی  آن  در 
میان  همکاری ها  و  افغانستان  در 
این  در  اروپا  اتحادیه  و  افغانستان 

زمینه، بحث شد.
می افزاید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
که حقوق زنان و کودکان، مجازات 

گمرکی  تعرفه های  در  درصدی 
ناچیز است و تعرفه گمرکی سگرت 

صد در صد افزایش یابد.
قدرت اهلل ذکی یک عضو کمیسیون 
نمایندگان گفت که  اقتصاد مجلس 
افزایش  باعث  سگرت  کردن  دود 
دلیل  به  و  در کشور شده  بیماری ها 
نیز  فقیر  شهروندان  آن،  بودن  ارزان 

توان خریداری سگرت را دارند.
اعضا  سایر  از  مجلس  عضو  این 
افزایش صد درصدی  با  تا  خواست 
استفاده  جلو  گمرکی،  تعرفه 

بود.
در همین حال، دفتر مطبوعاتی امنیت 
امنیت  نیروهای  که  می گوید  ملی 
ملی طی یک عملیات خاص از یک 
والیت  در  تروریستان  مخفی گاه 
هلمند، یک عراده موتر مملو از مواد 
انفجاری، پانزده حلقه ماین بشکه ای،  
میل  یک  کالشینکوف،  میل  یک 
تفنگچه و بیش از هزار و پنج صد فیر 

مرمی به دست آورده اند.
در  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
تروریستان  که  می گوید  اعالمیه ای 
موتر  از  استفاده  با  تا  داشتند  قصد 
مملو از مواد انفجاری حمله انتحاری 
شهر  مزدحم  نقاط  از  یکی  در 
لشکرگاه حمله انتحاری انجام دهند.

در همین حال، یکی از نابینایان در این 
نابینایان  حمایت  اعالم  نشست، ضمن 
کشور از نیروهای امنیتی کشور، گفت 
که  هستند  کسانی  اصلی  نابینایان  که 
انسان می کشند و منافع مردم و کشور 

را در نظر نمی گیرند.
خواست  داخله  امور  وزیر  از  وی 
به  وزارت  این  کاری  امور  در  تا 
افراد دارای معلولیت  نابینایان و دیگر 
فرصت های مناسب تری در نظر بگیرد.

به  دسترسی  شکنجه،  اعدام، 
افراد  حقوق  و  بیان  آزادی  عدالت، 
آسیب پذیر جامعه و معلولین از دیگر 

موضوعات مورد بحث بودند. 
در  خارجه،  امور  وزارت  گفته ی  به 
این گفتمان اتحادیه اروپا روی تعهد 
خویش مبنی بر همکاری در راستای 
تقویت حقوق بشر و حاکمیت قانون 
در افغانستان تاکید و دولت افغانستان 
را برای تصویب پروتوکول اختیاری 
کنوانسیون منع شکنجه تشویق کرده 

است.
بشر  حقوق  گفتمان  بعدی  نشست 
در  اروپا  اتحادیه  و  افغانستان  میان 
برگزار خواهد  سال 201۶ در کابل 

شد.

کننده های سگرت گرفته شود.
نمایندگان  رای گیری  نتیجه  در 
مجلس  اعضای  اکثریت  مجلس 
طرح تعدیل در قانون کنترول تنباکو 

و دخانیات را به تصویب رساندند.
این درحالی است که قانون کنترول 
تنباکو و دخانیات در 5 فصل و 2۴ 
شورای  سوی  از  گذشته  سال  ماده، 
پیشنهاد  و  بود  شده  تصویب  ملی 
در  تصویب  از  پس  آن  در  تعدیل 
به  تایید  برای  نمایندگان،  مجلس 

مجلس سنا نیز فرستاده شود.

 میرویس
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والیت سمنگان مقرر شده است«.
مقامات  توسط  رییس جمهور،  حکم  تعقیب  به 
است:  شده  نگاشته  نیز  داخله  وزارت  ذی صالح 
که  »ریاست محترم اسناد و ارتباط ! حکم مقام عالی 
در  اما  گردد«،  ابالغ  ثبت  از  بعد  شده  گرفته  مستقیم 

مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه ها 
از کابینه مسترد شد
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فرهنگی  و  عقیدتی  مشاور  نیازی،  عبدالمبین  جنرال 
که به پیشنهاد این وزارت طی حکم  وزارت امور داخله 
رییس جمهور به حیث فرمانده پولیس والیت سمنگان 
در  فرمان،  در  خط خوردگی  یک  با  بود،  یافته  تقرر 
شماره  پیشنهاد  براساس  کرد.  آغاز  کارش  به  بامیان 
ریاست جمهوری،  عنوانی  داخله  امور  وزارت   ۱۴۳
به حیث  محمدهاشم  فرزند  نیازی  عبدالمبین  جنرال 
جنرال  عوض  به  سمنگان  والیت  پولیس  فرمانده 
کرام تقرر یافته بود. اما براساس مکتوب شماره  محمد ا
۳۹۶۰ مدیریت پیژند قوماندانی عمومی پولیس وزارت 
بامیان  پولیس  فرمانده  حیث  به  امروز  وی  داخله، 

معرفی شد.
که حکم رییس جمهور غنی بعد از امضای  گمان می رود 
فرمانده  به عنوان  عبدالمبین  جنرال  تقرری  پیشنهاد 
پولیس سمنگان، توسط مقامات وزارت داخله دست 
داخله  وزارت  پیشنهاد  متن  در  چون  باشد.  خورده 
و  محوله  امور  بهتر  هرچه  انجام  »به منظور  است:  آمده 
بدین وسیله  کشور،  در  نظم  و  شفافیت  امنیت،  تامین 
محمدهاشم  فرزند  عبدالمبین  پاسوال  مل  محترم  تقرر 
تبدیال  داخله  امور  وزارت  فرهنگی  و  عقیدتی  مشاور 
والیت  امنیه  قوماندان  حیث  به  پاسوال  مل  بست  در 
کرام و سبک دوشی  سمنگان به عوض پاسوال محمد ا
می نماییم.  پیشنهاد  وظیفه  از  کرام  محمد ا پاسوال 

آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  اداره  مسووالن 
که نهادهای رسانه ای بارها  افغانستان، می گویند باوجودی 
از دولت خواسته بود مقرره طرز تاسیس و فعالیت  رسانه ها 
کابینه به تصویب برساند، اما به دلیل  را زودتر در مجلس 
مطرح نشدن موضوع توزیع فریکانسی ها و چگونگی وضع 
به  و  مسترد  کابینه  توسط  مقرره  این  رسانه ها،  بر  مالیات 

وزارت عدلیه فرستاده شده است.
اداره  در  رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
خبری  کنفرانس  یک  در  جوزا،   25 دوشنبه  روز  »نی«، 
نزدیک  رسانه ها  فعالیت   و  تاسیس  طرز  مقرره  که  گفت 
کابینه فرستاده  به دو سال قبل برای تصویب به مجلس 
این  تصویب  در  تاخیر  توحیدی،  آقای  به گفته ی  شد. 
و  استخدام  چگونگی  به  مربوط  آن  از  بخشی  که  مقرره 
پرداخت حقوق و امتیازات خبرنگاران در رسانه هاست، 
امتیازات شان  و  حقوق  از  را  خبرنگاران  از  تعدادی 
حدود  در  مقرره  »این  گفت:  وی  است.  ساخته  محروم 
نرسیده  افغانستان  کابینه  تصویب  به  که  است  سال  دو 
بودیم  به دلیلی  روند  این  خواستار  ما  حالی که  در  است. 
امتیازی  افغانستان  رسانه ای  کارکنان  و  خبرنگاران  که 
تا  ندارند.  کنون  تا را  امتیازات  این  باشند  داشته  باید  که 
هنوزهم خبرنگاران از حق تقاعد، بیمه صحی، مصارف 
کثر رسانه ها  ترانسپورتی و تعطیالت قانونی متاسفانه در ا
افزود:  هم چنین  توحیدی  صدیق اهلل  هستند.«  محروم 
گرفته،  صورت  سال  سیزده  این  طی  که  »قراردادهایی 
امروز  افغانستان است.  کار  قانون  با  آن در مغایرت  کثر  ا
در  رسانه ای  کارکنان  و  روزنامه نگاران  خبرنگاران، 
هرگاه  که  هستند  روزمزدی  مزدوران  مانند  افغانستان 
دلیل  کدام  بدون  می تواند  بخواهد،  امتیاز  صاحب 

تقرر  منظوری  مشخص  حکم  اصدار  با  خواهشمندیم 
افسر نامبرده را عنایت فرموده ممنون سازید.«

محمد   ۵۴۹ شماره  حکم  براساس  هم چنین 
منظور  پیشنهاد  این  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی،  
پولیس  فرمانده  حیث  به  نیازی  عبدالمبین  و  گردیده 

ابالغیه وزارت امور داخله عبدالمبین به عنوان فرمانده 
پولیس بامیان معرفی شده است.

پیژند  مدیریت   ۳۹۶۰ شماره  مکتوب  براساس 
پاسوال  لوی  امضای  با  پولیس  امور  عمومی  قوماندانی 
پولیس  امور  عمومی  قوماندان  حساس،  محمد سالم 
داخله،  وزارت  امنیتی  امور  ارشد  معینت  معاون  و 
از  بامیان  پولیس  فرمانده  قدسی،  خدایار  پاسوال  مل 
پاسوال  مل  او  عوض  در  شده،  سبک دوش  وظیفه اش 
پست  در  رییس جمهور  حکم  براساس  که  عبدالمبین 
فرمانده پولیس والیت سمنگان تقرر یافته بود، به عنوان 

گردیده است. فرمانده پولیس بامیان معرفی 
در  و  شده  زده  خط  »سمنگان«  متذکره،  مکتوب  در 
جای آن »بامیان« نوشته شده است. با توجه به این که 
چند روز پیش بین مل پاسوال خدایار قدسی، فرمانده 
پولیس بامیان و معینیت امنیتی وزارت داخله مشاجره 
گرفته بود،  لفظی بر سر پاسگاه امنیتی آشپشته صورت 
رییس جمهور  امضا  از  پس  مکتوب  این  می رود  گمان 

جعل شده باشد.
وزارت  پیژن وال  کبری،  ا عبدالوکیل  لوی پاسوال  اما 
و  نیست  جعلی  حکم  »این  می گوید:  داخله 
نوشته  بامیان  و  زده  خط  سمنگان  آن که  خط خوردگی 
قلم  با  رییس جمهور  خود  توسط  کار  این  است،  شده 

گرفته است.« خودش صوت 
بامیان  والیت  سرپرست  مبلغ،  آصف  حال  همین  در 
نیز  بامیان  محلی  اداره  نظر  از  مکتوب  »این  می گوید: 
دفتر  از  مورد  این  در  که  بود  سوال برانگیز  و  مشکوک 
ریاست جمهوری خواهان معلومات شده ایم، اما تا هنوز 
معلوماتی از صحت و یا غیر صحت بودن این مکتوب 

ارایه نشده است.«
که  عبدالمبین  جنرال  دیروز  مکتوب،  همین  براساس 
تحصیل کرده حقوق و با حدود بیست سال خدمت در 
نیروهای امنیتی می باشد، وظیفه اش را به عنوان فرمانده 

کرد. پولیس بامیان آغاز 
فرمانده  حیث  به  سال  دو  از  کم تر  که  قدسی  خدا یار 
وظیفه  از  می کرد،  وظیفه  ایفای  والیت  این  پولیس 

سبک دوش شد.

کار برکنارش  قانونی فردی را استخدام و یا به سرعت از 
که پنج سال،  کند. نهادهای رسانه ای برای خبرنگارانی 
کرده اند، [امتیاز] قایل  کار  کم تر و بیشتر از آن  ده سال یا 
و  قانون  زمینه  این  در  ما  که  است  این  دلیلش  نیستند. 

مقرره  مشخصی نداشته ایم.«
رسانه ای چند  نهادهای  که  می گوید  توحیدی  صدیق اهلل 
بودند  خواسته  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از  قبل  سال 
برکناری  و  استخدام  چگونگی  قانونی که  تسوید  طرح  تا 
کند، بریزند. اما، به گفته ی  کارمندان رسانه ای را مشخص 
و  اطالعات  وزیر  رهین،  سیدمخدوم  توحیدی،  آقای 
قانونی  تصویب  و  تسوید  که  بود  گفته  پیشین  فرهنگ 
آن  به جای  و  می گیرد  بر  در  را  بیشتری  زمان  زمینه  این  در 

کابینه  اعضای  تصویب  به  زودتر  تا  شود  طرح  مقرره ای 
برسد.

»این  می گوید:  »نی«  اداره  در  رسانه ها  دیده بان  مسوول 
کابینه به دو دلیل مسترد شده است. یکی  مقرره از مجلس 
وضع  بحث  دوم  و  فریکانسی ها  توزیع  چگونگی  بحث 
این  حاال  است.  نیامده  مقرره  این  در  رسانه ها  بر  مالیات 
مقرره در وزارت عدلیه معطل است و تقاضای ما از وزارت 
که به خاطر  عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان این است 
که در حدود هفت تا ده هزار شاغل دارد،  یک سکتوری 
تصویب  به  تا  بکند  تمام  را  مقرره  این  کار  زودتر  هرچه 
افغانستان برسد و همه نهادهای رسانه ای  کابینه  مجلس 
کردن این مقرره معتقد به اجرای امتیازات الزم  با اجرایی 

کارکنان رسانه ای شوند.« برای خبرنگاران و 
نبود  به دلیل  نیز  خبرنگاران  از  برخی  همین حال،  در 
نگران  شغلی   مصونیت  نداشتن  از  قانونی  حمایت های 

هستند.
این  در  وطن دار،  سالم   رادیو  خبرنگار  بهزاد،  حشمت اهلل 
شغلی  مصونیت  نوع  هیچ  خبرنگاران  که  می گوید  باره 
ندارند. به گفته ی او، تمام خبرنگاران از نبود حمایت های 
قانونی در مورد مصونیت شغلی نگران هستند. آقای بهزاد 
گفت: »مصونیت شغلی برای تمام خبرنگاران نگران کننده 
یک  وقتی که  ندارد  وجود  اصولی  نوع  هیچ  چون  است. 
کدام  از  می شود،  استخدام  رسانه  یک  در  خبرنگار 
که  حقوق و امتیازات باید برخوردار باشد. بیشتر رسانه ها 
زمانی که دل شان خواست  هر  آن  خصوصی اند، صاحبان 

خبرنگار را بیرون می کنند.«
که  گفت  خصوصی  تلویزیون  یک  خبرنگار  هم چنین 
صاحبان  و  نمی کند  حمایت  خبرنگاران  از  نهادی  هیچ 
ک خبرنگاران یک جانبه عمل می کنند.  رسانه ها در انفکا
ک خبرنگاران باید طوری  وی افزود: »استخدام و یا انفکا
به  رسانه ها  و صاحبان  یعنی خبرنگار  که دو طرف  باشد 
عدالت و حق خود برسند. اما، متاسفانه صاحبان رسانه ها 

کرده اند.« همیشه یک جانبه عمل 
خودداری ادارات دولتی از دادن اطالعات  

هم چنین اداره »نی« می گوید هرچند قانون حق دسترسی 
نهادهای  اما  است،  شده  اجرایی  و  توشیح  معلومات  به 
دولتی هم چنان از دادن معلومات به خبرنگاران خودداری 
شدن  نافذ  وجود  با  گفت  توحیدی  صدیق اهلل   می کنند. 
خبرنگاران  شکایت  معلومات،  به  دسترسی  حق  قانون 
معلومات،  ارایه  از  خودداری  به دلیل  دولتی  نهادهای  از 
گفت: »به حدی این مشکل زیاد  بیشتر شده است. وی 
بسیار  گزارش های  تهیه  و  تولید  از  را  خبرنگاران  که  شده 
حکومت  از  دیگر  بار  یک  است.  کرده  محروم  خوب 
افغانستان تقاضا می کنیم قانون حق دسترسی به اطالعات 
را به اجرا بگذارد و به تمام مسووالن امور در مرکز و والیات 
دستور دهد تا از دادن معلومات و اطالعات به خبرنگاران 

خودداری نکنند.«
گذشته  قانون حق دسترسی به اطالعات در ماه قوس سال 
قانون در  این  و اجرایی شد.  توشیح  توسط رییس جمهور 
مجلس  توسط  انتظار  سال ها  از  پس  گذشته  سال  اوایل 

نمایندگان به تصویب رسید. 

 نوروز رجا- بامیان

 ظفرشاه رویی

خط خوردگی در فرمان رییس جمهور
مسیر سمنگان را به بامیان تغییر داد

ACKU



داعش و طالبان
تفاوت ها و شباهت ها
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شدن مردم در برخی از نقاط والیت شرقی ننگرهار شده 
گروه به غیر نظامیان می باشد.  است، بی پروایی هر دو 
نگرانی  کشته شوند،  این که غیرنظامیان  از  گروه  دو  هر 
عملیات ها  جریان  در  که  است  همین رو  از  و  ندارند 
جان  برابر  در  مسوولیتی  هیچ  خویش  درگیری های  و 
کسانی که در جنگ هیچ دخالتی ندارند  غیرنظامیان و 
و به صورت ناخواسته تحت تاثیر جنگ قرار می گیرند، 
است  شده  باعث  مساله  همین  نمی کنند.  احساس 
از  نقطه ای  هر  در  گروه  دو  این  بین  درگیری  وقوع  که 
جدی  نگرانی  باعث  می گیرد،  صورت  که  افغانستان 
کوچ  مردم شده و مردم از ترس جان خویش مبادرت به 

اجباری می کنند.
اما علی رغم این تشابهات، نقطه های تفاوت نیز بین این 
شدن  درگیر  باعث  تفاوت  همین  و  دارد  وجود  گروه  دو 
است.  شده  افغانستان  در  گروه  دو  این  به  وابسته  افراد 
نگرش  در  گروه  دو  این  تفاوت های  مهم ترین  از  یکی 
که بتواند  گروه طالبان در پی این است  سیاسی می باشد. 
در افغانستان به قدرت برسد و مثل دوران پیش از سال 
به دست  را  افغانستان  در  کمیت  حا امتیاز  دیگر  بار   2001
گروه های مدعی  که  بیاورد. اما داعش مدعی این است 
و  کنند  عمل  داعش  گروه  محوریت  بر  باید  اسالم گرایی 
که راه انداخته  داعش را به عنوان محور تحرکات از نوعی 
که این خواسته داعش  است بدانند. این در حالی است 

گروه است.  دقیقا مخالف با نام این 
»الدوله  نام  به  گروه  این  کامل  عنوان  مخفف  داعش 
االسالمیه للعراق و الشام ) دولت اسالمی عراقی و شام(« 
تمام  می خواهند  اینک  داعش  رهبران  اما  می باشد. 
با  و  کرده  عمل  گروه  این  رهبری  تحت  تندرو  گروه های 

کنند. گروه بیعت  رهبری این 
المومنین  امیر  را  گذشته مال محمد عمر  در  که  اما طالبان 
رهبران  از  برخی  نیز  عنوان  این  تحت  و  کرده اند  اعالم 
بودند،  داده  پناه  افغانستان  قلمرو  در  را  القاعده  سابق 
رهبران  شده اند.  روبه رو  داعش  ناحیه  از  فشار  با  اینک 
گروه  که پیروان ابوبکر البغدادی رهبر  گروه طالبان می بینند 
کم سازی خالفت اسالمی در  که اینک مدعی حا داعش 
گروه  جهان می باشد، از افغانستان و قلمرو عملیاتی این 
که  نیز سرباز گیری می کند. همین مساله باعث شده است 
به  افغانستان  در  طالبان  و  داعش  بین  شدید  اختالفات 
گروه در برخی از نقاط افغانستان  میان آید و افراد این دو 
وارد درگیری و جنگ شوند. اما این درگیری دیده می شود 
که مردم  که بر مردم آسیب می رساند و سبب شده است 

کوچ اجباری شوند. ناچار به 

کشورها بتوانند  که این  کرد، با این امید  و عربستان 
و  گروه  این  نگرش  تغییر  بر  خود  نفوذ  اهرم های  با 
کره موفق شوند. اما سیر  کردن آن پای میز مذا حاضر 
کنون نتیجه  که این تالش ها تا اوضاع نشان می دهد 
کستان علی رغم وعده های  چندانی نداشته است. پا
مقامات لشکری  متعدد  و رفت و آمدهای  داده شده 
بیانیه های پرطمطراقش در محکوم  و  آن  کشوری  و 
گروه  نتوانسته  هنوز  تا  طالبان،  حمالت  کردن 
از  بنشاند.  افغانستان  با  کره  مذا میز  پای  را  طالبان 
کستان  پا افغانستان،  مقامات  اذعان  به  دیگر  سوی 
مناطق  از  برخی  در  خود  حمالت  راه انداختن  با 
قبایلی، هزاران جنگجوی مخالف را عمال به سمت 
قسمی  شکل  به  که  است  کرده  هدایت  افغانستان 

کشور موثر بوده است.  کردن بعضی نقاط  در ناامن 
کنون هیچ گونه  تا تنها  گروه طالبان نه  از طرف دیگر 
آمادگی برای مصالحه با حکومت افغانستان از خود 
خواست های  بر  هم چنان  بلکه  است،  نداده  نشان 

تغییر  و  خارجی  نظامیان  تمامی  خروج  برای  خود 
شدت  بر  حال  عین  در  و  فشرده  پای  اساسی  قانون 
به  مصالحه  وضعیت  است.  افزوده  خود  حمالت 
که حتا برخی از اعضای شورای  حدی خراب است 
اظهار  پروسه  این  موفقیت  به  نیز نسبت  عالی صلح 

کرده اند.  تردید 
یعنی تمامی تالش های حکومت در عملی ساختن 
کام  کشور نا طرح خود برای آوردن امنیت و ثبات به 
را  افغانستان  حکومت  وضعیت  این  است.  بوده 
یک  از  است.  داده  قرار  نیز  دشواری  حالت  در 
مخرب  پیامدهای  با  کشور  امنیتی  اوضاع  طرف 
نارضایتی های  و  نگرانی ها  افزایش  و  آن  اقتصادی 
مردم در وضعیت بحرانی قرار دارد و از طرف دیگر، 
متحدین  از  برخی  عاشقانه  قمار  این  در  افغانستان 
ساخته  آزرده  خود  از  را  منطقه  در  استراتژیکش 

است.
با آن هم تامین امنیت، پاشنه آشیل هر حکومتی در 
بوده است  گذشته  از یک دهه  بیش  افغانستان در 
کمک های  و  بودجه  بخش  بیشترین  عرصه  این  و 
خارجی به افغانستان را بلعیده است. آنچه از شواهد 
گر یک بازبینی اساسی  که ا امر پیداست این است 
بی گمان  نگیرد،  صورت  اوضاع  از  درست  تحلیل  و 
چالش های  و  کنون  ا از  تاریک تر  آینده  تصویر 

کشور خواهد بود. بیشتری در انتظار 

که  جنگ میان داعش و طالبان در والیت شرقی ننگرهار 
این والیت بی جا شوند،  باعث شده صدها خانواده در 
گرچه در برخی  گروه ا که این دو  نشان دهنده این است 
جهت ها  برخی  از  دارند،  قوی  بسیار  همسانی  رفتارها  از 
این  افغانستان  در  به نظر می رسد  نیز دارند.  تفاوت هایی 
وجود  گروه  دو  این  بین  که  همسانی هایی  بر  تفاوت ها 
که جنگ  دارد، افزون تر است. از همین رو دیده می شود 

گروه در افغانستان شروع شده است. بین این دو 
با  خشن  رفتار  در  داعش  گروه  و  طالبان  گروه  همسانی 
به  کشتن  از  گروه  دو  هر  می باشد.  قربانیان شان  و  مردم 
با  سخت ترین نحوه ممکن دریغ نمی کنند و از خشونت 
گروه در تحرکات  طرف مقابل خود ابایی ندارند. هر دو 
نظامیان  کنار  در  غیر نظامی  افراد  کردن  قربانی  خود، 
عملیاتی  شیوه های  از  هم چنین  و  می دانند  مجاز  را 
زدن،  دار  سربریدن،  انفجار،  انتحار،  چون  مختلف 
با  توام  مشابه  رفتارهای  و  جاده  کنار  ماین گذاری های 

خشونت و هراس استفاده می کنند.
می باشد،  کشتار  نوع  خشونت بار ترین  از  که  سربریدن 
گروه داعش و  که هر دو  یکی از رفتارهای عملیاتی است 
گذشته در  طالبان در آن شریک می باشند. طالبان نیز در 
بسیاری از موارد قربانیان خود را سر می بریدند. بسیاری 
نیروهای  یا  دولت  برای  جاسوسی  اتهام  با  کسانی که  از 
جزای  با  شده اند،  گرفتار  گروه  این  به دست  خارجی 
که تصویر های  گروه روبه رو شده اند  سربریدن از سوی این 
سربریدن این افراد از سوی طالبان در شبکه های مجازی 
قربانیان  از  بسیاری  نیز  داعش  است.  رسیده  نشر  به  نیز 
داعش  سوی  از  مشابه  تصویر های  می برند.  سر  را  خود 
به  وابسته  گروه  افراد  می دهد  نشان  که  می رسد  نشر  به 
را  آنان  و  زمین می خوابانند  رو به  را  قربانیان خود  داعش 

سر می برند.
به  و  کمی داشت  بسیار  گذشته سابقه  در  که  نیز  انتحار 
ندرت خبرهایی از آن به نشر می رسید، یکی از رفتار های 
سوی  از  هم  و  طالبان  سوی  از  هم  که  است  عملیاتی 
مقاطع  از  بسیاری  در  طالبان  است.  شده  انجام  داعش 
برای تحمیل خسارت بر دولت یا قوای خارجی مستقر در 
افغانستان و یا سایر دشمنان خود مبادرت به حمله های 
کرده اند. داعش نیز در برخی از موارد اقدام به  انتحاری 
کرده است. افراد وابسته به  انجام عملیات های انتحاری 
از این  گروه طالبان  افراد وابسته به  گروه داعش به مانند 

نظر رفتار مشابه با یک دیگر نشان می دهند.
و  داعش  بین  که  دیگری  مشابه  رفتارهای  از  یکی 
بی جا  اصلی  سبب  حقیقت  در  و  دارد  وجود  طالبان 

نشست  در  که  داخله  امور  وزیر  علومی،  نورالحق 
کاری صد روز آینده خود را  خبری روز شنبه برنامه 
از نظر درجه  را  کشور  تشریح می کرد، دوازده والیت 
این  قرار داد. در  اول  امنیتی، در ردیف  تهدیدهای 
والیات  و  غزنی  زابل،  قندهار،  هلمند،  دسته بندی 
که  والیت هایی  دارند؛  قرار  کستان  پا با  هم سرحد 
والیت   9 علومی،  به گفته  مواجه اند.  باالیی  خطر  با 
دارند  قرار  متوسط  امنیتی  تهدیدات  در  افغانستان 
کاپیسا،  فاریاب،  بادغیس،  غور،  هرات،  شامل  که 
به گفته  می باشد.  شمالی  والیت های  برخی  و  پروان 
اما  دارند  عادی  امنیتی  وضع  والیت  سیزده  تنها  او 

تی رخ می دهد.  گاهگاهی در این والیات نیز حمال
وزیر داخله در حالی صورت می گیرد  اظهارات  این 
که اوضاع امنیتی در این اواخر به شدت خراب شده 
گروه های  که طالبان و دیگر  است. هیچ روزی نیست 
کشور  از  بخشی  بر  را  تی  حمال آن ها  متحد  شورشی 
که تنها یک  راه اندازی نکنند. افزایش این حمالت 

مورد آن در روز شنبه بر یک مرکز پولیس در ولسوالی 
کشته شدن بیست تن از  موسی قلعه هلمند منجر به 
افراد پولیس شد، باید زنگ های جدی خطر را برای 
کشور به صدا درآورد تا فکری در این زمینه  مقامات 

کی خواهد داشت.  کنند، وگرنه پیامدهای خطرنا
می دهد  نشان  جاری  سال  در  امنیتی  اوضاع  سیر 
تامین  زمینه  در  ملی  وحدت  حکومت  کارنامه  که 
امنیت، مثل دیگر عرصه ها، چندان درخشان نبوده 
بخش های  جنوب،  بر  عالوه  کنون  ا هم  است. 
که در سال های پیش امن بود  کشور  عمده ی شمال 
فعالیت های  تروریستی  گروه های  و  شده  ناامن  نیز 
کرده اند. در چند ماه  خود را در این مناطق تشدید 
حمالت  صحنه  نیز  کابل  که  بودیم  شاهد  گذشته 
کنار  در  بود.  طالبان  گروه  به ویژه  شورشیان  متعدد 
درباره  پیشگویی ها  و  حدیث ها  و  حرف ها  آن، 
گروه های جدیدی مثل داعش  فعالیت و سربازگیری 
که این همه،  کشور هم وجود داشته  در برخی مناطق 
پیچیده تر  افغانستان  حکومت  برای  را  وضعیت 

خواهد ساخت.
برای  غنی  رییس جمهور  که  است  حالی  در  این 
متفاوت تری  رویکرد  کشور  امنیتی  اوضاع  بهبود 
کرده است. او  کرزی اتخاذ  نسبت به رییس جمهور 
برنامه  را بیشتر معطوف به  به این منظور توجه خود 
کستان، چین  با پا از طریق نزدیکی  با طالبان  صلح 

 خیبر

 سرپلی

امنیت
پاشنه آشیل حکومت
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شورای عالی صلح:

 از نشست ناروی
 خبر نداریم

اين  بر اساس  است  بوده  گذشته  دوره های  در 
است  نظامي  افغانستان  سياسي  نظام  اساسي،  قانون 
دارد.  تعلق  ملت  به  مردم ساالر كه در آن حاكميت 
هم چنين پارلمان كه مظهر اراده مردم است، اعضاي 
انتخاب مي شوند. از ويژگي مهم  آن از سوي مردم 
قانون اساسي جديد اين است كه حاكميت را متعلق 
اراده اش  انتخابات،  طريق  از  كه  مي داند  ملت  به 
ويژگي  اين  به  چهارم  ماده  و  مي سازد  متبلور  را 
در  ملي  »حاكميت  دارد:  اشاره  كشور  سياسي  نظام 
يا  مستقيم  طور  به  كه  دارد  تعلق  ملت  به  افغانستان 

توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي كند.«
جمهوری  نظام  در  مقننه  قوه  اصلی  ركن  پارلمان 
منتخب  نمايندگان  از  كه  است  افغانستان  اسالمی 
به قوه  برای اجرا  مردم تشکيل شده و مصوبات آن 
انواع  ميان  در  می شود.  ابالغ  قضاييه  قوه  و  مجريه 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  در  كه  انتخابات هايی 
عرصه های  مهم ترين  از  يکی  است،  شده  برگزار 
پارلمانی  انتخابات  افغانستان  مردم  سياسی  مشاركت 

است.
انتخابات پارلمانی يا شورای ملی در كشور با توجه به 
شرايط بين المللی و منطقه ای، وضعيت و صف بندی 
حالت  در  داخلی،  سياسی  گروه های  و  جريان ها 
سردرگمی قرار دارد. انتخابات پارلمانی در شرايطی 
رياست جمهوری  گذشته  سال  انتخابات  كه  است 
داده  قرار  شعاع  تحت  را  انتخابات  اين  كشور  در 
رياست جمهوری  انتخابات  نتايج  متاسفانه  است. 
اعالن  از  پس  و  نشد  پذيرفته  كانديداها  توسط 
سالمت  در  شبهه  و  ترديد  القای  با  انتخابات  نتايج 
در  خيابانی  لشکركشی  و  جمعيتی  مانور  انتخابات، 
كشور  وضعيت  اين  گرفت.  شکل  تقلب  با  مقابله 
در  كرد.  پيچيده  فتنه ای  درگير  ماه  چندين  برای  را 
خودخواهی،  اسير  رياست جمهوری  انتخابات  نتيجه 
اين  شد.  وسوسه شدن ها  هم چنين  و  جاه طلبی ها 
حاصل  و  بی نظير  و  بزرگ  فرصت  يک  انتخابات 
اشتراک چندين ميليون نفر بود كه حتا برای ديگران 
نتيجه  اما  شود؛  محسوب  بهت آور  می توانست  هم 
تا حدودی  ما  انتخابات در كشور  برعکس شد.  آن 
يک حادثه ی چالش برانگيز شده است. در داخل آن 
چه خباثت ها، خيانت ها، درگيریها و حتا كشت و 
انتخابات  كه  حالی  در  نمی افتد،  اتفاق  كه  كشتارها 
مظهر حضور مردم و مظهر مردمساالری است، و بايد 

پشتوانه ی امنيت و رفاه مردم ما باشد. 

وزارت  مشترک  همکاری  با  همه ساله،  اسلو،  مجمع 
برگزار  بشری  گفتگوهای  مركز  و  ناروی  خارجه 
می شود. اين مجمع به منازعات و درگيری ها در سطح 
اين منازعات،  به  پايان دادن  جهان می پردازد و برای 

راه حل هايی پيشنهاد می كند.
با  دبی،  و  ناروی  در  ديگر  نشست  دو  اواخر  اين  در 

حضور شماری از فعاالن مدنی، نمايندگان پارلمان و 
زنان افغان و نمايندگان طالبان برگزار شد. اما دولت 
و  بود  رسمی  غير  نشست   دو  اين  كه  گفته  افغانستان 
افرادی كه برای گفتگو با طالبان رفته بودند، از دولت 

افغانستان نمايندگی نمی كردند.

مردم  برای  بزرگ  جنجال  يک  به  امروز  امر  اين 
انتخابات  كه  بپذيريم  بايد  است.  شده  تبديل  ما 
گذشته، آنگونه كه بايد، نتوانسته از عهده وظايف و 
مسووليت های سنگينی كه برای آن تعيين شده برآيد؛ 
دولت  در  شاغل  نيروهای  از  نفر  هزاران  حاليکه  در 
چندين  و  كاراند  به  مشغول  انتخابات  كميسيون  در 
اند.  به خود اختصاص داده  را  بودجه دولت  درصد 
اما نه تنها باری از دوش مردم ما تا حاال برنداشته بلکه 
بر مشکالت مردم از قبيل آلودگی، گرسنگی، فقر، 
بيماری، اختطاف، گروگان گيری ، انتحار، محروميت 
آن  شاهد  كشور  در  امروز  كه  افزوده اند  مرگ  و 

هستيم. 
برگزاری  سمت  به  حالی  در  افغانستان  هم  امروز 
كشور  اوضاع  كه  می رود  آينده  پارلمانی  انتخابات 
برای  چشم اندازی  هيچ  و  است  پيچيده  و  شکننده 
كاهش و يا توقف جنگ و خشونت متصور نيست. 

با وجود زمينه ها و فرصت ها، انتخابات پارلمانی پيش 
بزرگی روبه رو است؛ چالش هايی  با چالش های  رو 
كه انتخابات پارلمان را تهديد می كند، شامل ناامنی، 
داعش،  و  طالبان  قبيل  از  تهديد گروه های شورشی 
مردمی،  مشاركت  كاهش  تقلب،  بروز  از  نگرانی 
مردم و عدم  قبيله گرايی ، عدم آگاهی  و  قوم گرايی 
استقبال مردم و محدوديت مالی كميسيون انتخابات 

می شود.
محيط  شرايط  تا  است  ضرورت  چارچوب  اين  در 
داخلی و خارجی و هم چنين كميسيون انتخابات در 
آستانه انتخابات پارلمانی به شيوه ای روش مند و عميق 
توسط دولت و صاحب نظران مورد بررسی و اصالح 
قرار گيرد. چالش های احتمالی و آسيب پذيری های 
انتخابات را نخبگان و پژوهشگران پيش بينی و مورد 
توجه قرار دهند. برای بهره گيری از اين فرصت پيش 

رو بايد به نگرانی های موجود توجه شود. 
آينده  و  ثبات  به  گذشته ،  سال  انتخابات  هرج و مرج 
افغانستان ضربه زده است. اگر دولت و  دموكراسی 
نخبگان سياسی گام به گام به رشد آگاهی عمومی، 
تقويت فرهنگ سياسی و مشاركت همگانی زنان و 
مردان در انتخابات توجه نکنند، مردم اعتماد و اميد 
خود را نه تنها نسبت به انتخابات، بلکه نسبت به نظام 
سياسی كشور و دولت از دست خواهند داد. در آن 
شده  محروم   مردمی  پشتوانه های  از  دولت  صورت 
نيز  قانون  حاكميت  و  دموكراسی  سياسی،  ثبات  و 

متزلزل تر خواهد شد.
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انتخاب  با  مردم  و  مي گردد  تقسيم  نفوس  به  توجه 
محلي  يا  واليتي  شوراي  پارلمان،  براي  نماينده اي 
حق مشاركت خويش را از طريق نماينده ي منتخب 
به  مي كنند.  ادا  سياسي  تصميم گيري هاي  در  خود 
همين اساس در هر كشور دموكراتيک يا حتا توتاليتر 
پارلمان دومجلسي يا تک مجلسي منتخب يا انتصابي 
حاكميت  و  مردم  از  نمايندگي  اصل  و  دارد  وجود 
ملي را به نحوي از انحا به نمايش مي گذارد. پارلمان 
يا شوراي ملي، به مثابه عالي ترين مظهر اراده مردم و 
حاكميت نيرويی است كه به وضع قواعد و مقررات 
زير  و  اجتماعي  روابط  به  بخشيدن  جهت  به منظور 
قالب كشيدن و حد و مرز گذاردن آن ها مي پردازد 
و حق و تکليف افراد و گروه ها را به گونه آشکار و 

روشن ترسيم مي كند. 
جديد  اساسي  قانون  و  نظام  مهم  دست آوردهای  از 
پارلمانی  و  رياست جمهوری  انتخابات  برگزاري 

زنان، انوارالحق احدی وزير پيشين تجارت و فرهاداهلل 
هيات  اين  اعضای  صلح،  عالی  شورای  عضو  فرهاد 

هستند.
عالی  بين المللی شورای  مشاور  قاسميار،  اسماعيل  اما 
صلح به روزنامه 8صبح گفت: »تا جايی كه به شورای 
عالی صلح مربوط است ـ بخش حکومت را نمی دانم ـ 
اعالم  ما  وگرنه  نيست  صلح  رسمی  گفتگوهای  اين 
صلح  گفتگوهای  مشخص  تاريخ  در  كه  می كرديم 
طرف  هردو  از  باصالحيت  هيات  و  می شود  آغاز 

تعيين شده است.«
قالب  در  ناروی  نشست  گفت  قاسميار  آقای 
اما  می شود  برگزار  گذشته  مشورتی  نشست های 
هيچ  تاكنون  گفت  او  »انکشاف يافته تر«.  شکل  به 
گفتگويی كه از آن به نام »گفتگوهای رسمی صلح« 

ياد شود، اتفاق نيفتاده است.

به عنوان  دموكراسی  و  جمهوري  امروز،  جهان  در 
اصلی براي بهتر حکومت كردن پذيرفته شده است. 
يکي از اصول بنيادي و اساسي حکومت جمهوري، 
سياسي،  سرنوشت  تعيين  در  مردم  مشاركت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شان به صورت مسقيم 
استقالل،  از  انسان  كه  نظامي  در  است.  بالواسطه  يا 
خود  بايد  است،  برخوردار  قانون  حمايت  و  آزادي 
در تعيين سرنوشتش سهم بگيرد. اين سهم گيري بايد 
كثرت  سبب  به  ولي  يابد  تجلي  مستقيم  صورت  به 
جمعيت و نبود امکان مشاركت مستقيم آحاد جامعه 
اصل  و...  اجتماعي  سياسي،  تصميم گيري هاي  در 
نمايندگي يا مشاركت بالواسطه به عنوان مناسب ترين 
راه مشاركت در تصميم گيري هاي ملي پذيرفته شده 

است. 
با  متعدد  حوزه هاي  به  كشوري  كه  معني  اين  به 

نمايندگی  به  هياتی  كه  حالی  در  کابل:  8صبح، 
اسلو،  به  صلح  گفتگوهای  برای  افغانستان  دولت  از 
صلح  عالی  شورای  اما  كرده  سفر  ناروی،  پايتخت 
می گويد از اين نشست خبری ندارد. وزارت خارجه 
اسلو  به  دولت  از  نمايندگی  به  هياتی  كه  است  گفته 

سفر كرده است.
اين سفر براساس يک دعوت رسمی صورت گرفته و 
اظهارات  براساس  اسلو« است.  نيز »مجمع  نام نشست 
با  افغانستان  هيات  است  قرار  حکومتی،  مقام های 
طالبان »رو در رو« مذاكره كند. وزارت خارجه گفته 
نشست  اين  در  نيز  طالبان  از  هياتی  احتماال  كه  است 

حضور خواهد يافت. 
اين هيات شش عضو دارد. يونس قانونی رييس پيشين 
سياسی  معين  كرزی  حکمت  نمايندگان،  مجلس 
امور  پيشين  وزير  غضنفر  بانو  خارجه، حسن  وزارت 

 محمد عرفانی افغانستان
و معضل انتخابات پارلمانی
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هستند،  هند  و  چین  که  ما  منطقه ی  در  نوظهور  اقتصاد 
همسایگی  در  کشور  دو  این  خوشبختانه  دارد.  مصداق 
منابع  به  البته عالقه مندان دیگری  قرار دارند.  ما  نزدیک 
عالقه مندان  این  اما  دارند.  وجود  نیز  افغانستان  منرالی 
اطمینان  قابل  عرضه کننده های  یافتن  پی  در  همواره 
کاالها و مشتقات منرال ها هستند، و استراتژی های واضح 
چیزی  چه  جستجوی  در  که  این  بر  مبنی  را  روشنی  و 
دست  به  افغانستان  در  می توانند  را  چیزی  چه  و  هستند 

آورند، دنبال می کنند. 
افغانستان  منرالی  توجه  قابل  داشته های  منظر،  این  از 
باال  پوتانسیل های  دارای  است که  مقایسه ای  امتیاز  یک 
نرخ رشد در سکتورهای دیگر  تسریع  برای  بالقوه ای  و 
کنارجریان  و  پایین جریان  باالجریان،  در  چه  اقتصاد 
می باشد. در صورت انکشاف و استفاده مناسب، صنایع 
منرالی ما می تواند به مثابه یک سازه ی بالقوه و نیرومند 
در راه انداختن و انکشاف اقتصادی پایدار و به هم پیوسته 
در  افغانستان  مقایسه ای  امتیاز  کند.  عمل  منطقه ای 
از  یکی  حیث  به  معقول  صورت  به  می تواند  راستا  این 
اقتصاد  نو  دیدگاه  ایجاد  گفتمان  در  نیرومند  ابزارهای 
کنونی  محیط  می تواند  که  منطقه ای  به هم پیوسته ی 
را  همسایگان مان  بین  اقتصادی  همکاری های  عدم 
دگرگون سازد، استفاده گردد. بر این اساس، نیاز است 
پالیسی های واقع بینانه که چهارچوب های  از مجموعه  تا 
تسهیل  برای  منطقه  را در  مالیاتی  و  تنظیم کننده حقوقی 
حرکت منابع، تبادالت تجاری، کاهش قیمت ها و رقابت 
سازد،  سازگار  امروزین  جهانی  اقتصاد  با  همگام  سالم، 
افغانستان باالخره  امتیاز مقایسه ای  این  اما  اقتباس گردد. 
به  دانشی مان  و  انسانی  سرمایه های  انکشاف  راه  از  باید 
با  درازمدت،  در  البته  گردد.  مبدل  رقابتی  امتیاز  یک 
را  توانست خودش  افغانستان خواهد  این مسیر،  پیمودن 
از ژرفنای تنگدستی، فقر و عقب ماندگی جدی انکشافی 
در  پیشرفته  مثابه کشوری  به  نهایت  در  و  بیاورد،  بیرون 

نقش تهیه کننده خدمات ابراز وجود کند. 
هدف  به  رسیدن  و  نسلی  بین  مساوات  تامین  برای 
بخورونمیر  کنونی  اقتصاد  از  اقتصاد مان  متحول سازی 
بر  مبتنی  پیشرفته ی  اقتصاد  به  طبیعی،  منابع  بر  مبتنی 
عواید  از  موثر  استفاده  با  تا  است  عرضه خدمات، الزم 
فزیکی  درازمدت  زیرساخت های  تمویل  در  منرال ها 
به  را  خود  منرالی  محدود  سرمایه های  اجتماعی مان،  و 
بدون  کنیم.  مبدل  دیگر  درازمدت  سرمایه های  اشکال 
برای  مردم  عامه  به  واضح  حسابدهی  و  شفافیت  شک، 
تامین منافع شان یکی از پیش شرط های مدیریت موفقانه 
و سالم منابع طبیعی، جمع آوری درآمدهای این سکتور 

و روندهای استفاده از این درآمدها می باشد.
به تنهایی  الزم است تا واضح گردد که داشتن منرال ها 
احیای  عامل  و  دامنگیر  فقِر  نوشداروی  نمی تواند  خود 

کامل اقتصاد افغانستان باشد، بلکه فقط یکی از سازه های 
از مجموعه ی سرمایه های الزمی  دیگری است که  مهم 
کشورمان به آن نیاز دارد. باید تاکید کرد که هر موفقیتی 
در این بستر، به چند و چون بهره برداری از این سرمایه های 
این  از  حاصله  عواید  از  ما  که  این  به  و  طبیعی  محدود 
انکشاف گسترده بنیاد، همه شمول و  داشته ها در راستای 
متساوی چگونه استفاده می کنیم بستگی دارد. هم چنانی 
که نوع میکانیزم ها و استراتژی های انکشاف اقتصادی و 
اقتصاد بزرگ در نحوه ی استفاده از این امتیاز مقایسه ای، 
راه رسیدن به داشتن امتیاز رقابتی مان را در اقتصاد جهانی 

هموار خواهد کرد. 
اگرچه فرصت های خوبی در این برهه موجود است، اما 
به تصمیم ما تعلق دارد تا استراتژی واضح و سامانمندی 
را در پاسخ به این فرصت ها تدوین و اقتباس کنیم. برای 
اگر  که  است  نوی  عصر  و  زمان  حاال  افغانستان،  مردم 
را  خود  می توانیم  بیابیم،  عقالنی  پاسخ  آن  نیازهای  به 
از  نیز  را  تاریخی  این فرصت  بسازیم، ورنه یکبار دیگر 
دست خواهیم داد. برای رسیدن به این هدف، بر ماست 
تا از عالقه مندی موجود جهانی به منابع منرالی و پترولیم 
افغانستان نه تنها برای به دست آوردن مفاد زودرس، بلکه 
شکوفایی  و  ثبات  پایدار،  صلح  آوردن  به وجود  برای 
دیدگاهی  اقتباس  با  منطقه مان،  و  خود  برای  اقتصادی 
واضح برای انکشاف سکتور منرال ها و پترولیم، استفاده 

معقول کنیم.
4. وضعیت موجود صنایع منرالی

منرالی  دارایی  که  این  دنیا،  در  دیگری  هرکشور  مانند 
سویه،  به  مصیبت،  یا  و  می شود  پنداشته  موهبت  یک 
از یک  این سکتور  موثریت و ظرفیت حکومتداری در 
برای مدیریت روند  نهادهای موثر  به موجودیت  سو، و 
انکشاف پایدار و معقول این منابع از سوی دیگر بستگی 

دارد.
این  سیاسی  بیشتر  و  ساده   طرح  گذشته،  سال  چند  در 
ارزش  با  منرالی  منابع  روی  بر  افغانستان  که  مساله 
در  را  واقعی  غیر  توقعات  است،  نشسته  دالر  تریلیون ها 
منابع  این  از فروش فوری  اذهان عامه مردم در حمایت 
به هدف احیای سریع اقتصادی کشور ایجاد کرد. اگر به 
یک معنا این ادعا حقیقت هم داشته باشد، همزمان باید 
به عامه مردم این آگاهی نیز داده می شد که دانستن در 
اکتشافی در  پروژه های  انجام  یا حتا  و  منرالی  منابع  باره 
یک کشور، لزوما به معنای تثبیت ذخایر قابل استخراج، 
ساختن معادن، صنایع مرتبط، ایجاد اشتغال، ازدیاد عواید 
و  کوتاه مدت  در  کشور  یک  ملی  ثروت  یا  و  دولت 
شرایط  که  این  مگر  نمی باشد،  سال(   5-15( میان مدت 
الزمی  برای آن از قبل فراهم گردیده باشد؛ به این معنا 
رقابتی،  پالیسی های  عملی  و  واضح  که چهارچوب های 
حقوقی و تنظیم کننده مبتنی بر آجندای ملی اصالحات و 
استراتژی وسیع اقتصاد بزرگ وجود داشته باشد، و اراده 
گرفته  کار  به  این چهارچوب ها  تطبیق  در  سیاسی  قوی 
شود. حتا با برآورده شدن این شرایط نیز، پوتانسیل های 
به  نسبی  صورت  به  منرال ها  صنایع  سکتور  اقتصادی 
برسد  مولدیت  به کمال  تا  نیازدارد  زمان طوالنی  مدت 
زمان  ایجاب  نیز  آن  علت  و  درازمدت(   و  )میان مدت 
طوالنی است که طبیعتا پروژه های معدنکاری متوسط و 

بزرگ برای به پختگی رسیدن به آن نیاز دارند. 
ادامه دارد

خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری های  تشویق  با  همزمان 
تشبثات  انکشاف  مشوق  باید  ما  اصالحی  آجندای 
مقدار  که  می دانیم  باشد.  نیز  محلی  متوسط  و  کوچک 
بدون  و  راکد  صورت  به  افغانستان  در  نقد  پول  زیاد 
در  کشور  از  خارج  به  هم  یا  و  است  موجود  استفاده 
زمینه  لذا  می یابد،  جریان  منطقه  در  ملکیت ها  بازارهای 
متوسط  و  کوچک  تشبثات  تا  شود  فراهم  طوری  باید 
بتوانیم بستر مطمینی  با این سرمایه ها شکل یابد تا  بیشتر 
و خارجی  داخلی  مشترک  تشبثات  و  مشارکت ها  برای 
در  ما  ملی  شرکت های  شراکت  بدون  کنیم.  ایجاد 
سرمایه گذاری ها،  برابر  در  بالقوه  خطرات  پذیرش 
به منظور  )جونیرها(  معدنکاری  صنایع  پیشتازان  آوردن 
بین المللی  معتبر  و  بزرگ  شرکت های  جذب  تسهیل 
میتالوژی،  و  معدنکاری  صنایع  در  سرمایه گذاری  برای 
که ایجاب سرمایه های بسیار بزرگ و تکنالوژی پیشرفته 

را می کند، به داخل افغانستان بسیار دشوار خواهد بود.
حقوقی،  چهارچوب های  به  ما  دیدگاه،  این  مبنای  بر 
سکتور  در  واضح  بسیار  مدیریتِی  پالیسی های  و  مالیاتی 
نقش  که  طوری  به  داریم؛  نیاز  پترولیم  و  معدنکاری 
سکتور خصوصی به مثابه سرمایه گذار و گرداننده اساسی 
از یک  سو و نقش حکومت به مثابه متصدی مدیریت، 
و  معدنکاری  صنایع  انکشاف  مشوق  و  تنظیم کننده 

پترولیم در کشور از سوی دیگر، وضاحت کامل بیابد.
توسعه  و  تحول  وارد  استخراجی  صنایع  دنیای  امروز 
بزرگی شده است. باور بر این است که حاال فرصت های 
بزرگ  اکتشافات  برای  دیگر  زمان  هر  به  نسبت  بهتری 
جیولوژیکی در افغانستان با اسباب تکنالوژی های جدید 
در تفحص و اکتشاف معادن از یک سو و باز بودن کشور 
برای ورود سرمایه های خارجی از سوی دیگر، به وجود 
منابع  به  مبرم  نیاز  مشخصه ی  با  شرایط  این  است.  آمده 
منرالی و انرژی، به ویژه تقاضای زیاد به منرال ها در آسیا، 
هیچ  ما  است.  شده  همراه  است،  آن  قلب  افغانستان  که 
گاهی در موقعیتی چنین مناسب برای برداشتن گام های 
منرالی خود  انکشاف سکتور  به سوی اصالح و  اساسی 
این فرصت  باور دارم که جدی گرفتن  نداشته ایم.  قرار 
و  ملی  اقتصاد  واقعی  احیای  برای  بود  خواهد  انگیزه ای 
انکشاف  آجندای  پیشبرد  برای  مناسب  بستری  ساختن 

پایدار، همه شمول و متساوی در افغانستان عزیز. 
3. امتیاز مقایسه ای دارایی منرالی

با  است،  منرال ها  داشتن  نظر  از  غنی  افغانستان کشوری 
آن که قسمت اعظم آن تا هنوز کشف ناشده باقی مانده 
است. با روال رو به افزایش تقاضای امروز به منرال ها و 
مواد خام صنعتی در جهان- که آن را یکی از برهه های 
و  منرال ها  برای  تقاضا  در  بیست ویکم  خارق العاده سده 
مصرف آن می پندارند- این خود برای افغانستان موقعیتی 
دو  مورد  در  ویژه  به  تصویر  این  است.  پرجاذبه  بسیار 

مثل هر روز از خواب بیدار می شوم، 
می بینم که همه جا تر است. وقتی به 
دفتر کار می رسم، متوجه می شوم که 
کارمندان  از  اعم  مردم؛  از  جماعتی 
نیویارک،  مقیم  متحد  ملل  دفاتر 
هسته ای،  انرژی  سازمان  کارمندان 
بزرگان  امریکا،  سنای  موسفیدان 
و  بروکسل  مقیم  اروپا  پارلمان 
همیشه  مثل  ناسا  اداره  ستاره شناسان 
واشنگتن  روزنامه  هستند.  منتظرم 
پست و گاردین را مطالعه می کنم، به 
ایمیل اوباما و والدیمیر پوتین جواب 
الما  داالیی  تلیفونی  تماس  می دهم، 
پاسخ  را  هفدهم  بندیکت  پاپ  و 

می گویم و قرارهای حضوری.
وقتی می خواهم به جلسه ولسی جرگه 
از بوالنی فروشان شهر  بروم، عده ای 
سنای  موسفیدان  نام  تحت  کابل که 
امریکا به دفتر کارم وارد شده بودند، 
نزد  را  آن ها  می شوند.  همراه  من  با 
هم  با  تا  می برم  ولسی جرگه  رییس 
دیدن  از  بوالنی فروشان  کنند.  قصه 
ذوق زده  چنان  جرگه  ولسی  رییس 
کامل  ساعت  یک  که  می شوند 
بوالنی  می گریند و دعا می کنند که 
شما همیشه گرم و دوغ شما همیشه 

سرد باد. 
جاپان  نخست وزیر  با  ظهر  از  بعد 
مالقات  این  از  که  می کنم  مالقات 
فضل  از  می گیرم.  انرژی  خیلی 
یک  قبل  روز  چند  همین  خداوند 
قلبی سراغ نخست وزیر جاپان  حمله 
جان  ایشان  متاسفانه  که  بود  آمده 
سالم به در برد. شبانگاه رهبر کوریای 
کوریای  نخست وزیر  و  شمالی 
جنوبی را می بینم و از رویداد تلخی 
کشور  دو  این  جدایی  به  منجر  که 
اعالم  می کنم.  تاسف  ابراز  شده، 
میانجی گری  تا  می کنم  آمادگی 

کنم؛ اما آن ها می فقط خندند. 
می روم.  خانواده  نزد  نیمه شب  در 
پیشنهاداتی دارم که مقبول می افتد.... 
تیلر  آهنگ  و  شبانه...  آرامش  و 
ناله های  و  شجریان  و  سویفت 
حضرت  و  ابولبشر  آدم،  حضرت 
حضرت  و  ثانی  ابوالبشر  نوح، 
خواب  و  ابواالسماعیل  ابراهیم، 
کوتاه. گروگان های والیت خودم را 
در خواب می بینم که از فعالیت های 
بر  و  دارند  رضایت  من  امروزی 
می کنند.  افتخار  من  نازنین  وجود 
دوباره از خواب بلند می شوم. باز هم 

همه جا تر است. 

روزنوشته یک وکیل
دای چوپانی

 داوودشاه صبا
 قسمت دوم

دیدگاهی برای ساختن 
صنایع استخراجی در 

افغانستان
گرچه فرصت های خوبی در این برهه موجود است، اما به تصمیم ما تعلق دارد 

تا استراتژی واضح و سامانمندی را در پاسخ به این فرصت ها تدوین و اقتباس 
کنیم. برای مردم افغانستان، حاال زمان و عصر نوی است که اگر به نیازهای آن 

پاسخ عقالنی بیابیم، می توانیم خود را بسازیم، ورنه یکبار دیگر این فرصت 
تاریخی را نیز از دست خواهیم داد. برای رسیدن به این هدف، بر ماست تا 

از عالقه مندی موجود جهانی به منابع منرالی و پترولیم افغانستان نه تنها برای 
به دست آوردن مفاد زودرس، بلکه برای به وجود آوردن صلح پایدار، ثبات و 
شکوفایی اقتصادی برای خود و منطقه مان، با اقتباس دیدگاهی واضح برای 

انکشاف سکتور منرال ها و پترولیم، استفاده معقول کنیم.
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دومين  در  امروز  افغانستان  فوتبال  ملی  تيم 
ديدار خود در مرحله گروهی مقدماتی جام 
به  کامبوديا  خانه  در   2018 فوتبال  جهانی 

مصاف اين تيم می رود.
بازی های  اول  روز  خورده  تيم شکست  دو 
جهانی،  جام  مقدماتی  در  آسيا  پنجم  گروه 
قرار  هم  روی  در  رو  حيثيت  اعاده  برای 
شد  سوريه  مغلوب  که  افغانستان  می گيرند. 
به  تن  سينگاپور  تيم  برابر  هم  کامبوديا  و 

شکست داد.
تيم ملی فوتبال افغانستان پس از انجام ديدار 
با سوريه، راهی دبی و سپس راهی کامبوديا 
اين  برای  آمادگی خود  تمرينات  و  شده اند 
اين ديدار را انجام می دهند تا بتوانند با ارايه 
مقابل  شکست  تالفی  به  خوب،  بازی  يک 

سوريه بپردازند.
مربيان  خبری  کنفرانس  حال،  همين  در 
اين  در  شد.  برگزار  بازی  از  قبل  تيم  دو 
اسکليجيج سرمربی  کنفرانس خبری سلوان 
اين که هر  بيان  با  افغانستان،  فوتبال  ملی  تيم 
دو تيم در بازی اول خود در مقدماتی جام 
جهانی مقابل حريفان شکست را پذيرفته اند 
به کسب 3 امتياز در اين مسابقه اشاره کرد. 

منصور  غيبت  احتمال  از  هم چنين  او 
مسابقه  اين  در  مصدوميت  به دليل  فقيريار 
به  پاسخ  در  اسکليجيج  گفت.  سخن 
تماشاگران  با  رابطه  در  خبرنگاران  سوال 
هزاران  حضور  که  گفت  کامبوديايی 
طرفدار تيم ملی فوتبال کامبوديا هم می تواند 
ادامه  در  بسازد.  زيبا  هم  و  سخت  را  بازی 
جالل الدين شريعت يار نيز از ارايه يک بازی 
دستورات  تطبيق  و  کمبوديا  مقابل  در  زيبا 
گفت.  سخن  ميدان  داخل  در  تيم  سرمربی 
شنبه  سه  روز  کمبوديا  و  افغانستان  بازی 
افغانستان  وقت  به  ظهر  از  بعد   4:00 ساعت 
پايتخت  پن  فنوم  شهر  المپيک  استديوم  در 

کشور کامبوديا برگزار خواهد شد.
آغاز  از  پيش  که  افغانستان  فوتبال  ملی  تيم 
برای  را  زيادی  اميدهای  رسمی،  ديدارهای 
به وجود  توجه  خور  در  نمايش های  ارايه 
متحمل  سوريه  مقابل  ديدار  در  بود،  آورده 
يک شکست سنگين گرديد و البته شک و 

ترديدهای زيادی در مورد عملکرد اين تيم 
به وجود آمد.

فوتبال  فدراسيون  از  ملی  تيم  که  درست 
در  که  ملی پوشانی  و  فنی  کادر  تا  گرفته 
ديدار اول حضور داشتند، اشتباهات فاحشی 
شکست  آن  به  نهايت  در  که  دادند  بروز 
داشت  توجه  بايد  اما  گرديد،  منجر  سنگين 
صعود  مسير  در  ديگر  بازی  هفت  هنوز  که 
جهانی  جام  مقدماتی  گروهی  دوم  دور  به 
باقی مانده است و بازی با کامبوديا می تواند، 
فوتبال  بازگشت  برای  باشد  سرآغازی 
چند  به  بايد  ميان  اين  در  البته  که  افغانستان 

نکته اساسی اشاره کرد.
نکته اول: تيم ملی پيش از ديدار با سوريه، 
و  الئوس  تيم های  با  دوستانه  ديدار  دو 
برگزاری  اگرچه  و  داده  انجام  بنگله ديش 
باعث عدم آشنايی  تا حدودی  اين ديدارها 
بازی  خاص  سبک  با  افغانستان  فوتبال 
در  شکست  نهايت  در  و  عربی  کشورهای 
مقابل سوريه شد، اما از جانب ديگر در اين 

ديدار می تواند به کمک تيم ملی بيايد.
به  حداقل  بنگله ديش،  و  الئوس  تيم های 
کامبوديا  به  نزديک  فوتبالی  ساختار  لحاظ 
کشور،  دو  اين  با  ديدار  برگزاری  و  هستند 
کادر  حدودی  تا  است  توانسته  مشخصا 
فنی تيم ملی را با سبک فوتبالی کشورهای 

جنوب شرق آسيا آشنا بسازد. 
کوتاه  بازيکنان  دارای  عمدتا  کشورها  اين 
فوق العاده  سرعت  از  البته  که  هستند  قامت 
قدرت  دارای  و  می باشد  برخوردار  بااليی 

دوندگی زياد هستند. 
جهانی  فدراسيون  رده بندی  به  نگاهی  با 
و  افغانستان  کم  فاصله  به  می توان  فوتبال 
 151 رده  در  افغانستان  تيم  رسيد.  کامبوديا 

قرار دارد و کامبوديا هم در رده 178 فيفا.
با  دوستانه  بازی  دو  از  که  افغانستان  اکنون 
تيم های الئوس و بنگله ديش، اندوخته خوبی 
همچون آشنايی با فوتبال اين منطقه آسيا به 
دست آورده است، می تواند که با ارايه يک 
اين  در  گام خود  دومين  قبول،  قابل  فوتبال 
رقابت ها را محکم بردارد و اميد خود برای 

صعود به دور بعدی بازی ها را زنده بسازد.

کامبودیا  افغانستان در 
گشت به دنبال باز

       سید مصباح

قهرمانی  کريکت  رقابت های  فاينل  ديدار 
با  لغمان  و  پکتيا  تيم  دو  ميان  افغانستان 

قهرمانی پکتيا به پايان رسيد.
در اين ديدار لغمان و پکتيا در حالی در برابر 
به  نيمه نهايی  قرار گرفتند که در مرحله  هم 
به  ننگرهار و خوست  تيم های  ترتيب مقابل 

پيروزی رسيده بودند.
و  گرفت  قرار  بتينگ  خط  در  ابتدا  لغمان 

بازی پنجم سری فاينل اين فصل رقابت های 
و  هزار   19 حضور  در   »NBA« بسکتبال 
اوراکل  جمنازيم  در  وريرز  هوادار   596
استيت و کليولند  تيم گلدن  ميان دو  آره نا 

برگزار شد. 
بازی  در  پيروزی  از  بعد  که  استيت  گلدن 
در  کند،  حفظ  را  روندش  نتوانست  اول، 
اين بازی يک بار ديگر به فرم خوب خود 
فصل   »MVP« کری  استفن  بود.  برگشته 
معمولی  نمايش  سری  اين  در  که  عادی 
ثابت  ديگر  بار  يک  بازی  اين  در  داشت 
است  جهان  بازيکنان  بهترين  از  يکی  کرد 
بازيکن  بهترين  ريباند   7 و  امتياز   37 با  و 

از  پرو،  و  برازيل  ملی  تيم های  ديدار 
 ،»C« رقابت های کوپا امريکا، در گروه
تموکو  شهر  بکر  جرمن  ورزشگاه  در 
برازيل  تيم  نهايت  در  که  شد  برگزار 

پيروز اين ميدان بود.
اول  گول  کووا  کريستين   3 دقيقه  در 
بازی و گل برتری پرو را به ثمر رساند، 
سپس در دقيقه 5 نيمار گول تساوی را 

برای برزيل به ثمر رساند.
و در نهايت در دقيقه 3 + 90 داگالس 
ثمر  به  را  برزيل  برتری  گول  کاستا 
به  موفق  برزيل  نهايت  در  تا  رساند 
خود  بازی  اولين  در  امتياز  سه  کسب 

شود.
با  ونزوئال  گروه،  اين  بازی  ديگر  در 
يک گول برابر کلمبيا يکی از مدعيان 

کسب عنوان قهرمانی به برتری رسيد.
و  پرو  مقابل  امتياز  سه  کسب  با  برزيل 
جدول  صدر  به  بيشتر  زده  گل  تعداد 

گروه »C« راه يافت.

موفق به ثبت 173 دوش به عنوان هدف برای 
تيم پکتيا شد.

تيم پکتيا هم موفق شد که در پايان 37 آور، 
هدف تعيين شده را تکميل نمايد و به مقام 
دست  افغانستان  قهرمانی  کريکت  قهرمانی 

پيدا کند.
ده  قهرمانی کشور،  رقابت های کريکت  در 

تيم برتر افغانستان حضور داشتند.

قهرمانی  مقام  به  سره مياشت  واليبال  تيم 
بانوان  واليبال  رقابت های  دوره  دهمين 

کابل رسيد.
تيم  دو  رقابت ها  اين  پايانی  ديدار  در 
در  رو  کاردان  دانشگاه  و  سره مياشت 
با  ديدار  اين  که  گرفتند  قرار  هم  روی 
به  سره مياشت  تيم  يک  بر  سه  پيروزی 

پايان رسيد.
سره مياشت و کاردان در مرحله نيمه نهايی 
به ترتيب مقابل تيم های شهرداری »الف« 

و شهرداری »ب« پيروز شده بودند.

91 گلدن   - برتری 104  در جريان  تيمش 
استيت بود. 

فوق ستاره  جيمز  لبران  ديگر  طرف  در 
کليولند که در اين سری نمايشی فوق تصور 
ادامه  روند  اين  به  هم  بازی  اين  در  داشته 
داد. جيمز با ثبت 40 امتياز، 14 ريباند و 11 
پاس منجر به گول برای دومين بار در اين 
دوران  طول  در  بار  ششمين  برای  و  سری 
حرفه ای خود در يک مسابقه از سری فاينل 

»NBA« تريپل دبل کرد. 
برد  يک  فقط  حاال  وريرز  استيت  گلدن  
رقابت های  فصل  اين  قهرمانی  با  ديگر 

بسکتبال »NBA« فاصله دارد.

تيم شهرداری »الف« هم موفق شد که در 
رده سوم اين رقابت ها جای بگيرد.

در پايان اين رقابت ها که شش تيم در آن 
جواز  برتر،  بازيکن   28 داشتند،  حضور 
حضور در تيم های منتخب »الف« و »ب« 

واليبال بانوان کابل را به دست آوردند.
شهرداری  تيم  شش  مسابقات  اين  در 
ربانی،  شهيد  دانشگاه  »ب«،  و  »الف« 
مجتمع  و  کاردان  دانشگاه  سره مياشت، 
ورزشی الزهرا حضور دارند و برای مدت 

سه روز با هم رقابت کردند.

کریکت افغانستان قهرمانی پکتیا در 

کابل بانوان سره میاشت، قهرمان والیبال 

کلیولند 2  گلدن استیت 3  فاینل »NBA«؛ 

و وزی برازیل بر پر ACKUپیر



Hasht e Subh

کرد علیه  وهای  وی نیر پیشر
داعش در سوریه 

نيروهای کرد به حومه شرقی شهر تل ابيض که در کنترل 
اسالمی)داعش(  دولت  گروه  به  موسوم  پيکارجويان 

هستند، وارد شده اند.
اين شهر در شمال شرق سوريه واقع شده است.

گفته شده پيکارجويان داعش برای جلوگيری از پيشروی 
نيروهای کرد، دو پل منتهی به اين شهر را منفجر کرده اند.
به گزارش بی بی سی، شهر تل ابيض برای داعش از اهميت 

استراتژيک بااليی برخوردار است.
نيروهای داعش از اين شهر که در مرز مشترک سوريه و 
ترکيه واقع شده به عنوان گذرگاهی برای ورود به شهر رقه 

که مرکز اين گروه است، استفاده می کنند.
با اين پيشروی ها، هزاران غيرنظامی برای فرار از  همزمان 

درگيری ها به منطقه مرزی ترکيه آمده اند.
گفته شده که برخی از آنها موفق شده اند از مرز عبور کنند 

و وارد خاک ترکيه شوند.
حمالت  امريکا  رهبری  به  ايتالف  نيروهای  هواپيماهای 

نيروهای کرد را پشتيبانی می کنند.
تاييد  ضمن  يکشنبه  روز  سوريه  بشر  حقوق  ناظر  گروه 
پيشروی های نيروهای کرد گفته بود که آن ها به ورودی 
اين  وارد  هنوز  اما  رسيده اند،  ابيض  تل  شهر  جنوب شرق 

شهر نشده اند.
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و  جينوا  شهر  در  دوشنبه  روز  ملل  سازمان  دبيرکل 
خواستار  يمن،  به  مربوط  سياسی  مذاکرات  آغاز  در 
آتش بس دو هفته ای در اين کشور در آغاز ماه رمضان 
مذاکرات  اين  به  نيز  حوثی  طرف  او،   گفته  به  شد. 

شرکت می کند.
يمن  بحران  درباره  جينوا  اوليه«  »مشورتی  نشست 
درگير  طرف های  حضور  با  جوزا،   25 دوشنبه،  روز 
در يمن، دولت در تبعيد اين کشور و از سوی ديگر 

عربستان سعودی از روز دوشنبه بازار سهام خود را به 
روی سرمايه گذاران خارجی باز کرده است.

سرمايه گذاران  به  کشور  اين  که  است  بار  اولين  اين 
خارجی اجازه می دهد که سهام شرکت ها را در بازار 

سهام خريد و فروش کنند.
بازار سهام عربستان روز يکشنبه  از بی بی سی،  نقل  به 
دوشنبه  روز  از  که  کرد  تاييد  بيانيه ای  انتشار  با 
سرمايه گذاران واجد شرايط می توانند سرمايه گذاری 

در سهام شرکت ها را آغاز کنند.
گفته شده که ميزان خريد سهام برای سرمايه گذاران 
که  شده  گفته  همچنين  بود.  خواهد  محدود  خارجی 
اعمال  هم  سرمايه گذاری  زمينه  در  محدوديت هايی 
نمی تواند  خارجی  خريداران  جمله  از  شد.  خواهد 
را  شرکت  يک  سهام  مجموع  از  درصد   49 از  بيش 

سرباز  يک  که  می گويند  جنوبی  کوريای  مقام های 
کوريای شمالی از طريق مرز ميان دو کشور که شديدا 
با تجهيزات نظامی حفاظت می شود به کوريای جنوبی 

فرار کرده است.
جنوبی  کوريای  دفاع  وزارت  بی بی سی،  از  نقل  به 
گفته که اين نوجوان روز دوشنبه به يک پوسته مرزی 
غيرنظامی  منطقه  در  هواچان  ناحيه  در  جنوبی  کوريای 

بين دو کوريا رسيد.
اين سرباز حاال در  و  نگرفته  تبادل آتشی صورت  هيچ 

بازداشت است.
عبور از منطقه غيرنظامی ميان دو کوريا بسيار به ندرت 
 2012 سال  در  اتفاقی  چنين  بار  آخرين  می افتد.  اتفاق 

رخ داده بود.
بيشتر فراريان از کوريای شمالی از مرز با چين می گريزند 
و سپس به آسيای جنوبی شرقی می روند و از آن جا وارد 

کوريای جنوبی می شوند.
از حدود 28 هزار نفر شهروندان کوريای شمالی که در 
کوريای جنوبی مقيم شده اند بسياری شان از مرز با چين 
کشور خود را ترک کرده اند نه از طريق عبور از منطقه 
غيرنظامی بين دو کوريا، به اين دليل که منطقه غيرنظامی 
که 250 کيلومتر طول دارد، شديدا حفاظت می شود و پر 

از ماين های ضدنفر است.
طريق  از  شمالی  کوريای  سرباز  يک  که  باری  آخرين 

با  از روز يک شنبه  البشير، رييس جمهور سودان، که  عمر 
صدور حکمی خروجش موقتا از افريقا جنوبی ممنوع شده 

بود، اين کشور را ترک کرد.
گرفته  صورت  حالی  در  تحول  اين  بی بی سی،  از  نقل  به 
درباره  ژوهانسبورگ  در  دادگاهی  دوشنبه  روز  که  است 

اين حکم موقت تشکيل شد.
آقای بشير برای شرکت در نشست سران اتحاديه افريقا به 

ژوهانسبورگ سفر کرده بود .
اما روز يکشنبه دادگاهی در افريقای جنوبی خروج آقای 
بشير از اين کشور را به طور موقت ممنوع اعالم کرد. آقای 
بشير از سوی دادگاه بين المللی کيفری به دليل نسل کشی و 

جنايت عليه بشريت در دارفور تحت تعقيب است.
جنگ داخلی دارفور، واقع در غرب سودان، در سال 2003 
و با اعتراض اکثريت افريقايی تبار اين منطقه نسبت به آنچه 
تبار ساکن  اقليت عرب  نفع  به  مرکزی  دولت  تبعيض  که 
دارفور می دانستند آغاز شد و به گفته سازمان ملل متحد، تا 
کنون به کشته شدن بيش از سه صد هزار نفر که اکثر آنان 
از افريقايی تباران بوده اند، نابودی هزاران روستا و آوارگی 

چند ميليون نفر ديگر منجر شده است.
تبار را  نظامی عرب  بين المللی گروه های شبه  سازمان های 
دولت  و  می دانند  دارفور  غيرنظاميان  کشتار  اصلی  عامل 

سودان را به حمايت و تجهيز اين گروه ها متهم کرده اند.
اتحاديه افريقا پيش از اين از همکاری با دادگاه بين المللی 

کيفری در مورد پرونده آقای بشير خودداری کرد.

شورشيان حوثی برگزار شده است.
که  می شود  آغاز  حالی  در  نشست  اين 
آغاز  به  حاضر  حتا  طرف ها  نمايندگان 

گفتگو در اتاقی مشترک نشده اند.
به گزارش راديو فردا، بان کی مون، دبيرکل 
نشست  اين  آغاز  روز دوشنبه  ملل،  سازمان 
را  سوييس  جينوای  در  مذاکره  و  سياسی 
خواستار  آغاز  همان  در  و  کرده  اعالم 
آتش بس بشردوستانه دوهفته ای در يمن در 

آغاز ماه رمضان شد.
آقای بان هم چنين خواستار آتش بس محلی و خروج 

و عقب نشينی گروه های مسلح از شهرها در يمن شد.
ميان  زمينی  درگيری های  صحنه  که  ماه هاست  يمن 
شورشيان حوثی و متحدان آنها از يک سو و مخالفان 
هادی،  منصور  عبدربه  هوادار  عمدتا  که  آنهاست 

رييس  جمهور در تبعيد اين کشور، هستند.
از سوی ديگر شورشيان هدف حمالت هوايی ايتالفی 

به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته اند.

خريداری کنند.
اقتصاد اين کشور غنی از نفت اين اطمينان را به  اما، 
سرمايه گذاران خارجی می دهد تا فرصت هايی را در 

زمينه سرمايه گذاری در اين کشور پيدا کنند.
کسری بودجه عربستان در سال جاری 20 درصد توليد 
از  ناشی  امر  اين  گفته شده  که  بوده  داخلی  ناخالص 

کاهش در آمد نفت است.

حصار سيمی فرار کرد اکتوبر 2012 بود.
پس از آن کوريای جنوبی تدابير خود برای تامين امنيت 

مرزی را افزايش داد.
اخيرا در منطقه غيرنظامی فعاليت های سربازان کوريای 
که  باورند  اين  بر  برخی  و  است  يافته  افزايش  شمالی 
را  خود  خاک  از  فرار  دارد  تالش  شمالی  کوريای 

مشکل تر کند.
منطقه غيرنظامی با ماين های زمينی و سيم خاردار تحکيم 
از هر دو طرف حفاظت  نيرو  و توسط ده ها هزار  شده 

می شود.
صدها نفر از شهروندان کوريای شمالی هر سال از فقر و 

از سرکوبگری حکومت فرار می کنند.
در ماه اگست سال گذشته دو شهروند کوريای شمالی 
از طريق دريای زرد به يک جزيره کوريای جنوبی شنا 

کردند.

را  منطقه  در  تنش   افزايش  از  نگرانی ها  يمن  بحران 
بيشتر کرده و در عين حال بار ديگر بر روابط پرفراز و 

نشيب رياض و تهران سايه افکنده است.
اما همزمان با آغاز نشست يمن در جينوا، رسانه ها در 
به  ايران  خارجه  وزارت  عالی رتبه  مقام  سفر  از  ايران 
عربستان سعودی برای شرکت در اجالسی درباره يمن 

خبر می دهند.
حسين  دوشنبه،  روز  در  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
در  ايران،  خارجه  وزير  عربی  معاون  اميرعبداللهيان، 
همين روز عازم شهر جده در عربستان سعودی شده 

است.
محمدجواد  معاون  سفر  از  هدف  خبرگزاری  اين 
سازمان  فوق العاده  اجالس  در  »شرکت  را  ظريف 
کرده  عنوان  يمن«  مورد  در  اسالمی  همکاری های 

است.
نشست  است،   داده  مهر خبر  آن طور که خبرگزاری 
در  يمن  بحران  درباره  اسالمی  همکاری های  سازمان 

شهر جده »فوق العاده« و يک روزه است.

سازمان ملل خواستار برقراری آتش بس دوهفته ای در یمن شد 

وی سرمایه گذاران خارجی باز شد بازار بورس عربستان به ر

کرد کوریای جنوبی فرار  کوریای شمالی به  یک سرباز 

رییس جمهور سودان افریقای 
کرد جنوبی را ترک 
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