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مجلس سنا از هر تالشی
برای تامین صلح حمایت می کند

لباس رسمی  به ادارات نظم می آورد 
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دیدگاهی برای ساختن صنایع 
استخراجی در افغانستان

فیفا اصول اساسی اصالحات 
کرد انتخاباتی را ارایه 
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رییس جمهور:

ثبات بدون عدالت ممکن نیست 
2

وزارت تجارت:

گران فروشان در ماه رمضان برخورد جدی می شود با 

از  برخی  نرخنامه  رحمان  آقای 
و  تاجران  اختیار  در  را  کی  خورا مواد 
قرار  کی  خورا مواد  عمده  فروشندگان 
تالش  که  خواسته  تاجران  از  و  داده 
ماه  پایان  تا  را  کاالها  این  نرخ  کنند 

رمضان ثابت نگهدارند.
بسته  یک  قیمت  نرخنامه  این  در 
روغن 16 لیتره برای فروش عمده، 950 
برنج  کیلویی   24 بوری  یک  افغانی، 
کیلویی  1550 افغانی، یک بسته پنجاه 
پنجاه  بوری  یک  افغانی،   1620 شکر 

کیلو  یک  و  افغانی   1220 آرد  کیلویی 
چای سیاه و سبز به ترتیب، 280 و 260 

افغانی تعیین شده است.
کی از یک هفته  قیمت این مواد خورا
ماه  راسیدن  فر  آستانه  در  و  بدین سو 
کابل ثابت بوده است. رمضان در بازار 
رمضان،  ماه  رسیدن  فرا  با  همه ساله 
روغن،  ویژه  به  کی  خورا مواد  قیمت 
می  پیدا  افزایش  آرد  و  برنج  گوشت، 

کند.
بازار  در  اولیه  مواد  نرخ  افزایش 
دنبال  به  را  شکایت هایی  همه ساله 
کی  خورا مواد  قیمت  رفتن  بلند  دارد. 
خبرساز  افغانستان  در  رمضان  ماه  در 
که قیمت  می شود اما تاجران می گویند 
از  مختلف  شرایط  به  بستگی  کاال 
جمله اوضاع امنیتی و سیاست دولت 
کاال  کننده  صادر  کشورهای  قبال  در 

کستان دارد. مخصوصا پا

و  تجارت  وزارت  کابل:  8صبح، 
هشدار  دکانداران  و  تاجران  به  صنایع 
ماه  در  که  صورتی  در  است  داده 
کی را نسبت به نرخ  رمضان مواد خورا
برخورد  با  بفروشند،  گران  آن  اصلی 

قانونی مواجه خواهند شد. 
صنایع  امور  معین  رحمان،  عبدالباری 
وزارت  خصوصی  بخش  توسعه ی  و 
تجارت و صنایع در نشستی با تاجران 
مواد  برخی  قیمت  که  گفت  کشور 
کاهش یافته است. کی مانند آرد  خورا

دیوار بی اعتمادی میان حکومت و هزاره ها
داشتند  انتظار  بودند،  کرده  حمایت  غنی  از  که  هزاره  سیاسی  رهبران 
دهد.  ادامه  خود  حاتم بخشی  سیاست  به  عمل  هنگام  در  رییس جمهور 
کنون حتا یک نفر از آدرس حزب  گذشت هشت ماه از مراسم تحلیف تا ا با 
کریم خلیلی به سمت مهمی معرفی نشده است. نماینده عالی آقای خلیلی 
کار ندارد. طاهر زهیر سه هفته است  به ارگ ریاست جمهوری تا هنوز دفتر 

که به حیث والی معرفی شده، اما حکومت برای معرفی آن تعلل می کند. 
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شش میلیون دالر معاش
در شش ماه فعالیت

که وزارت فواید عامه در ماه اپریل 2012 با همکاری  سندها نشان می دهد 
موسسه مشوره دهی »هیل انترنشنل«، ذبیح اهلل مجددی، پسر صبغت اهلل 
مجددی و والی پیشین کابل را به حیث مشاور ارشِد رشد ارتقای ظرفیت ها 
کرده است. با معاش ماهانه 40 هزار دالر امریکایی در این وزارت استخدام 
که  هیل انترنشنل، یک موسسه مشوره دهی در بخش جاده سازی است 
شماری از کارمندان و مشاوران را با معاش باالتر از 40 هزار دالر امریکایی به 

کرده است. شرکت جاده سازی آی سی سی آی و وزارت فواید عامه معرفی  3
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زنگ اول


کار کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی باید هرچه زودتر 
باید مشکل  اجرایی  آغاز شود. رییس جمهور و رییس 
این کمیسیون را حل کنند. سه ماه است که کمیسیون 
یک  حال   تا  اما  شده،  تشکیل  انتخاباتی  نظام  اصالح 
ارگ  پیش  روز  چند  است.  نکرده  برگزار  هم  جلسه 
این  ترکیب  در  که  کرد  اعالم  خبری  نامه  یک  نشر  با 
کمیسیون تغییر می آید و بعد به کارش آغاز می کند. اما 
با گذشت چند روز از این نامه خبری، نه تغییری آمده 

و نه این کمیسیون تشکیل جلسه داده است. 
معطل  حالی  در  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار 
یافتن  پایان  حال  در  پارلمان  قانونی  مدت  که  است 
یا  لغو  به هیچ مرجعی صالحیت  قانون اساسی  است. 
راه حل حقوقی  هیچ  است.  نداده  را  پارلمان  کار  تمدید 
برای مشکل پارلمان وجود ندارد. ما در بن بست قانون 
این  برای  که  راه حلی  تنها  می بریم.  سر  به  اساسی 
مشکل متصور است، شروع کار کمیسیون اصالح نظام 
انتخاباتی و اعالم تقویم انتخابات پارلمانی است. شروع 
تقویم  اعالم  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار 
انتخابات پارلمانی هم نیاز به توافق سیاسی جناح های 

تشکیل دهنده وحدت ملی دارد. 
رییس جمهور و رییس اجرایی کشور باید هرچه زودتر 
اعضای  به  و  آورند  به وجود  را  سیاسی  توافق  این 
به  تا  دهند  دستور  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
کار آغاز کنند. کمیسیون های انتخاباتی هم باید با روند 
اصالح نظام انتخاباتی همکاری کنند. بن بست قانونی در 
موضوع پارلمان و معطل بودن کار کمیسیون اصالح 
روند  مورد  در  را  جدی  نگرانی های  انتخاباتی  نظام 

جاری سیاسی به وجود آورده است. 
انتخابات  بحران  از  پس  که  سیاسی  توافق نامه  در 
آمده  رسید،  امضا  به  گذشته  سال  ریاست جمهوری 
است که حکومت وحدت ملی باید کمیسیون تعدیل قانون 
تعدیل  طرح  کمیسیون  این  و  دهد  تشکیل  را  اساسی 
اساسی سال 1395  قانون  به جرگه  را  اساسی  قانون 
نشده  تشکیل  کمیسیون  این  حال  تا  اما  کند.  پیشکش 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  نشدن  برگزار  است. 
ولسوالی ها، برگزاری جرگه قانون اساسی را تا میزان 
جرگه  زمان،  آن  تا  اگر  می سازد.  ناممکن  آینده  سال 
اجرایی  ریاست  و سمت  نشود  برگزار  اساسی  قانون 
فروپاشی  خطر  نیابد،  ارتقا  اجرایی  نخست وزیری  به 

سیاسی جدی می شود. 
سران  باید  سیاسی  فروپاشی  از  جلوگیری  برای 
تعدیل  کمیسیون  زودتر  هرچه  ملی،  وحدت  حکومت 
اصالح  کمیسیون  به  دهند،  تشکیل  را  اساسی  قانون 
تا به کار آغاز کند و در  انتخاباتی دستور دهند  نظام 
ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  تقویم  مورد 
توافق سیاسی به وجود بیاورند. اگر چنین نشود، خطر 
فروپاشی سیاسی جدی می شود. از فروپاشی سیاسی 

باید به هر قیمتی جلوگیری شود. 
سران حکومت وحدت ملی باید دیگر منتظر میانجی گران 
بین المللی نباشند. نباید همیشه یک سیاستمدار بیرونی 
افغانستان میانجی گری کند.  بیاید و بین طبقه سیاسی 
چنین چیزی به مشروعیت کارکردی حکومت به شدت 
صدمه می زند و از اعتبار اجتماعی سیاستمداران کشور 
خود  افغانستان  دولتمردان  و  سیاستمداران  می کاهد. 
توافق نامه  کنند.  حل  را  کشور  سیاسی  مشکالت  باید 
سیاسی وجود دارد و این توافق نامه باید موبه مو عملی 
راه  فرا  موانع  رفع  و  توافق نامه  این  شود. عملی شدن 
بین  از  را  سیاسی  فروپاشی  خطر  آن،  شدن  عملیاتی 

می برد. 
از  برخی  شاید  نشود،  عملی  سیاسی  توافق نامه  اگر 
حلقات، راه حل هایی شبیه اداره موقت و مسایلی از این 
دست را مطرح کنند. این نوع طرح ها هم که بر مبنای آن 
همه چیز باید از صفر شروع شود نیز به حال کشور 
اجازه  باید  ملی  است. سران حکومت وحدت  ما مضر 
ندهند که وضعیت به سمتی برود که عده ای جرات کنند 

و پیشنهاد شروع مجدد از صفر را مطرح کنند.

خطر فروپاشی سیاسی
 باید خنثا شود
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8صبح، کابل: سرور دانش معاون دوم رییس 
جاده  نام  که  است  گفته  گذشته  روز  جمهور 
شهید مزاری در غرب کابل تغییر نمی کند. این 
نامه ای  اخیرا  در حالیست که شهرداری کابل 
را به ناحیه ششم فرستاده و در آن گفته است 
فیض  و  مزاری  شهید  جاده های  نام های  که 

محمدکاتب در غرب کابل را تغییر دهد. 
در  گذشته  روز  جمهور  رییس  دوم  معاون 
دیدار با اعضای شورای  والیتی حزب وحدت 
شهید  جاده  نام  »تغییر  است:  گفته  اسالمی 

مزاری هرگز امکان پذیر نیست.«
از  را  موضوع  این  که  است  افزوده  دانش 
توضیحی  ضمن  و  کرده  پی گیری  نزدیک 
که از سرپرست شهرداری کابل خواسته، این 
موضوع را در جلسه شورای امنیت ملی که قبل 
از ظهر روز گذشته برگزار شده بود نیز، مطرح 

کرده است.
معاون دوم رییس جمهور در صفحه فسبوکش 
متذکره  جاده های  نام  تغییر  که  است  گفته 
جاده ها،  نام گذاری  کمیسیون  و  نیست  ممکن 
مصوبه  تا  ندارد  صالحیت  قانونی  لحاظ  به 
خالف  و  کرده  نقض  را  قبلی  کابینه  قانونی 

فیصله های آن تصمیم بگیرد.
گروگان گیری های  به  رابطه  در  دانش  سرور 
و  کرده  نظر  ابراز  نیز  غزنی  والیت  در  اخیر 
گفته است که این قضیه نیز در جلسه شورای 
رایزنی های  از  پس  و  شده  مطرح  امنیت 
تا  سپرده شده  وظیفه  امنیتی  نهادهای  به  الزم، 
زمینه  این  در  را  عملی  اقدامات  عاجل  هرچه 
شورای  به  آن  نتایج  از  و  بگیرند  روی دست 

امنیت ملی گزارش دهند.
دانش گفته است که ارگان های امنیتی موظف 
شده اند تا در مناطقی که باشندگان آن از این 
را  امنیتی  ویژه  پالن های  می برند،  رنج  ناحیه 

طرح و به مرحله اجرا بگذارند. 
آقای دانش این اظهارات را در دیدار با روسا 
وحدت  حزب  والیتی  شوراهای  اعضای  و 
اسالمی افغانستان، بعد از ظهر روز گذشته بیان 

کرده است. 
دیدار کنندگان، از اقدام کمیسیون نام گذاری 
جاده های شهر کابل و شاروالی کابل مبنی بر 
صدور مکتوبی در پیوند به تغییر نام جاده شهید 
مزاری و جاده فیض محمد کاتب ابراز تاسف 
با روی دست  تا  کرده و از حکومت خواستند 
اینگونه خودسری ها  اقدام عملی، جلو  گرفتن 

ر ا بگیرد.

افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  کابل:  8صبح، 
روز گذشته در دومین بازی خود در برابر تیم 
را  بر صفر کامبوج  فوتبال کامبوج، یک  ملی 
چارچوب  در  کشور  ملی  تیم  داد.  شکست 
تیم  دیدار  به  مقدماتی جام جهانی  رقابت های 

کامبوج رفته است.
کوهستانی  فردین  افغانستان،  تیم  ترکیب  در 
قرار گرفت، جالل شریعت یار،  دروازه  درون 
ضمیر داودی، مصطفی حدید و حسن امین در 
پست دفاع بازی کردند، آرش هاتفی هافبک 
عصمت  آزادزوی،  مصطفی  بودند،  دفاعی 
فیصل  هافبک،  زازی  مصطفی  و  شینواری 
حمله  خط  در  هم  حکیمی  فردین  و  شایسته 

بازی بازی کردند. 
از  دور  این  از  دیدار  اولین  در  افغانستان 
ورزشگاه  در  گذشته  پنجشنبه  روز  رقابت ها، 
ثامن مشهد به مصاف تیم فوتبال سوریه رفت 
و این بازی را با نتیجه سنگین شش بر صفر به 

حریف واگذار کرد.

سرور دانش: 
نام جاده شهید مزاری تغییر نمی کند

صد ها خانواده در جنگ یمگان آواره شده اند

تیم فوتبال افغانستان
 یک بر صفر  بر کامبوج پیروز شد

رییس جمهور:
 ثبات بدون عدالت ممکن نیست 

حامد کرزی:
 در سیاست نقش فعال ندارم

مقام های محلی در والیت بدخشان 
می گویند  افغانستان  شمال شرق  در 
که با ادامه درگیری ها در ولسوالی 
یمگان این والیت، »صدها« خانواده 
به  مجبور  ولسوالی  این  ساکنان  از 

ترک خانه های خود شده اند.
به  پیش  روز  ده  یمگان  ولسوالی 
و  درآمد  طالبان  گروه  تصرف 
روز  دو  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
این  بازپس گیری  برای  آن  از  بعد 

ولسوالی دست به عملیات زدند.
شاه ولی اهلل ادیب، سرپرست والیت 
بی بی سی  به  دوشنبه  روز  بدخشان 
ارتباطی  مسیر  قطع  که  است  گفته 
میان یمگان و شهر فیض آباد، مرکز 
شدن  کم  سبب  بدخشان  والیت 
در  قیمت ها  رفتن  باال  و  اولیه  مواد 

این ولسوالی شده است.
به گفته آقای ادیب قیمت برخی از 
مواد خوراکی در یمگان تا »هشت 

برابر« افزایش یافته است.

8صبح، کابل: مراسم تحلیف ۲۰۶ 
دور  نهمین  و  بیست  فارغان  از  تن 
اشرف  محمد  حضور  با  قضا   ستاژ 
برگزار  کشور  جمهور  رییس  غنی 
شد. این مراسم که بعد از ظهر روز 
ارگ  سالم خانه  قصر  در  گذشته 
انجام شد، در آن بانوی اول کشور، 
شورای  عضو  عدالتخواه  عبدالقادر 
شورای  اعضای  عالی،  دادگاه  عالی 
عبدالعلی  دکتور  عالی،  عالی دادگاه 
رییس  حقوقی  مشاور  محمدی 
اراکین  از  دیگری  تعداد  و  جمهور 

بلند رتبه دولتی حضور داشتند.
ستاژ  دور  فارغان  از  تعداد  این 
سوگند یاد کردند که وظیفه قضا را 

کرزی  حامد  کابل:  8صبح، 
به  کشور  پیشین  جمهور  رییس 
است  گفته  تایمز  نیویارک  روزنامه 
و  سیاست  در  حاضر  در حال  که 
قرار  و  ندارد  فعال  نقش  حکومت 
ریاست  انتخابات  در  که  نیست 

جمهوری سال ۲۰19 شرکت کند. 
حامد کرزی گفته است که چهار ده 
بوده  افغانستان  جمهور  رییس  سال 
کرزی  است.  گذشته  وقتش  و 
سیاستمدارن  نوبت  حاال  که  گفته 
جوان تر رسیده است. کرزی از زمان 
تا  تاکنون تالش کرده  پایان کارش 
حکومت وحدت ملی را نتقاد نکند. 
برای  خبرنگاران  تقاضای  همیشه  او 
که  گفته  و  کرده  رد  را  مصاحبه 
ملی  وحدت  حکومت  نمی خواهد 

را نقد کند. 
مهم  مسایل  آن که  با  گفته  کرزی 

ساکنان  از  شماری  که  گفت  او 
»به  ماندن  زنده  برای  ولسوالی  این 

خوردن گیاهان رو آورده اند.«
»اگر  گفت:  هم چنین  ادیب  آقای 
دولت به عملیات نظامی خود برای 
این  کنترل  دوباره  گرفتن  به دست 
این  راه  و  نبخشد  سرعت  ولسوالی 
باز نشود،  با مرکز والیت  ولسوالی 
فاجعه  با  منطقه  این  است  ممکن 

انسانی مواجه شود.«
والیت بدخشان در ماه های گذشته 

امانت، صداقت و بی طرفی  با کمال 
اسالمی،  شریعت  احکام  و  اجرا 
کشور  قوانین  سایر  و  اساسی  قانون 
اسرار  نموده،  تطبیق  و  احترام  را 
وظیفه را حفظ می نمایند، به صورت 
خیانت،  به  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 
و  قانون شکنی  بی عدالتی،  حق تلفی، 

اخذ رشوت مبادرت نمی ورزند.
ریاست  خبرنامه  یک  اساس  بر 
جمهوری رییس جمهور غنی در این 
عدالت  جایی که  در  گفت  مراسم 
زراعت،  تجارت،  آنجا  در  نباشد 
موجود  حکومت داری  نظام  و  اردو 
کرد  تاکید  جمهور  رییس  نیست. 
موقتی  زور  به  متکی  نظام های  که 

دنبال  نزدیک  از  بسیار  را  افغانستان 
حکومت  نمی خواهد  اما  می کند، 
رییس  رهبری  به  ملی  وحدت 
انتقاد  مورد  را  غنی  اشرف  جمهور 

قرار دهد.
کرزی  حامد  که  حالیست  در  این 
امضای  به  رابطه  در  پیش  هفته  دو 
افغانستان  بین  استخباراتی  تفاهم نامه 
آن  و  داد  نشان  واکنش  پاکستان  و 

و  بوده  زیادی  ناامنی های  شاهد 
مخالف  مسلح  گروه های  حمالت 
والیت  این  از  مناطقی  در  دولت 

افزایش یافته است.
این  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
که  می کنند  مطرح  را  احتمال 
شورشیان مسلح، به دنبال استفاده از 
موقعیت استراتژیک بدخشان برای 
و  میانه  آسیای  به  شدن  نزدیک تر 

چین هستند.

و  می باشد  پایدار  عدالت  ولی  بوده 
در کشوری که قانون وعدالت وجود 
میان  به  آنجا  در  ثبات  باشد،  نداشته 

نمی آید.
کرد  خاطر نشان  غنی  اشرف  محمد 
زن  که  است  این  عدالت  معیار  که 
و  مسلمان  ثروتمند،  و  فقیر  مردم،  و 
هندو در مقابل نظام قضا برابر باشند. 
از  تن   ۴۲ حضور  از  جمهور  رییس 
قضات  سایر  با  که  زن  قاضی های 
حلف وفاداری یاد کردند و همچنان 
از موجودیت ۲۴۵ تن قضات زن در 
نهاد های عدلی و قضایی کشور، ابراز 
خرسندی کرد و آن را افتخار بزرگی 

برای افغانستان دانست.
مبارزه  این که  ضمن  جمهور  رییس 
در  به خصوص  اداری  فساد  با 
از  یکی  را  قضایی  و  عدلی  امور 
دانست،  حکومت  مهم  اولویت های 
چون  که  گفت  قاضی ها  به  خطاب 
سپرده  تان  برای  بزرگ  صالحیت 
نیز خطیر  تان  شده است، مسوولیت 
تا  خواست  قضات  از  وی  است. 
عدالت را در امور شان در نظر داشته 

باشند.

را خالف منافع ملی افغانستان خواند. 
که  است  نوشته  تایمز  نیویارک 
مورد  در  کرزی  حامد  تند  واکنش 
ریاست  بین  استخباراتی  تفاهمنامه 
اداره  و  افغانستان  ملی  امنیت 
استخباراتی پاکستان نشان داده است 
این  از  پیشین  جمهور  رییس  که 
راضی  غنی  جمهور  رییس  تصمیم 

نیست.
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ود: »من براساس قابلیت و تجربه خود معاش می گرفتم و در آینده  او افز
وم باالتر از 15 هزار معاش خواهد داد. موسسه  اگر در هر موسسه ای بر

هیل انترنشنل شاید 40 هزار از بانک ]به نام من[ گرفته باشد؛ اما من 
هرگز 40 هزار دالر معاش نگرفته ام. هیل شاید از اداره بانک انکشاف 

آسیایی پول باقی مانده را برای مصارف خود گرفته باشد.«

معاون  کاردوس،  عبدو  امضای  مکتوب،  این  پایان  در 
موسسه هیل انترنشنل وجود دارد.

او دکترای  که  از سوی دیگر، ذبیح اهلل مجددی می گوید 
خود را از رشته مهندسی از یکی از معتبرترین دانشگاه های 
که بانک انکشاف  امریکا به دست آورده و تایید می کند 
حیث  به  تخصص  و  توانایی ها  براساس  را  او  آسیایی 
ارتقای ظرفیت در وزارت فواید عامه معرفی  مشاور ارشد 

کرده است.
رد معاش 40 هزار دالری

هیل  موسسه  سوی  از  هرگز  او  که  می گوید  مجددی  آقای 
نگرفته،  معاش  امریکایی  دالر  هزار   40 ماهانه  انترنشنل، 
بل در شش ماه فعالیت خود منحیث مشاور ارشد ارتقای 
ظرفیت در وزارت فواید عامه، ماهانه حدود 15 هزار دالر 

کرده است. معاش دریافت 
انکشاف  بانک  طریق  »از  گفت:  8صبح  به  مجددی 
که  می رسید  معاش  دالر  هزار   15 برایم  ماهانه  آسیایی، 
قابلیت هایی  و  توانایی ها  براساس  انترنشنل  هیل  موسسه 
کرد. یک  تعیین  برایم  بیشتر  دالر معاش  هزار   4 که دارم، 
توانایی ها  براساس  است،  مفاد خود  به دنبال  که  موسسه 
کرد و من هرگز 40 هزار  و قابلیت من، 4هزار دیگر را اضافه 

دالر معاش دریافت نکرده ام.«
معاش  خود  تجربه  و  قابلیت  براساس  »من  افزود:  او 
گر در هر موسسه ای بروم باالتر از 15  می گرفتم و در آینده ا
 40 شاید  انترنشنل  هیل  موسسه  داد.  خواهد  معاش  هزار 
گرفته باشد؛ اما من هرگز 40 هزار  هزار از بانک ]به نام من[ 
دالر معاش نگرفته ام. هیل شاید از اداره بانک انکشاف 
گرفته  خود  مصارف  برای  را  مانده  باقی  پول  آسیایی 

باشد.«
ساخت  با  او  کار  که  می گوید  مجددی  حال،  این  با 
جاده ی قیصار-المان هیچ ارتباطی نداشته و او در بخش 

کرده است. ارتقای ظرفیت وزارت فواید فعالیت 
گفت: »کار من با سرک قیصار-المان هیچ  آقای مجددی 
کار  ارتباطی نداشت. من فقط در بخش ارتقای ظرفیت 
فواید  وزارت  در  فعالیت  ماه  شش  جریان  در  می کردم. 
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انترنشنل«  »هیل  موسسه ی  که  است  دریافته  8صبح 
کارمند ارشد در وزارت  شماری از افراد را به حیث مشاور و 
فواید عامه و شرکت فراری جاده سازی ترکی- امریکایی 
کرده  است. )ICCI(، با معاش هنگفت دالری استخدام 

ماه  در  عامه  فواید  وزارت  که  می دهد  نشان  سندها 
»هیل  مشوره دهی  موسسه  همکاری  با   2012 اپریل 
انترنشنل«، ذبیح اهلل مجددی، پسر صبغت اهلل مجددی 
کابل را به حیث مشاور ارشِد رشد ارتقای  و والی پیشین 
این  در  امریکایی  دالر  هزار   40 ماهانه  با معاش  ظرفیت ها 

کرده است. وزارت استخدام 
بخش  در  مشوره دهی  موسسه  یک  انترنشنل،  هیل 
مشاوران  و  کارمندان  از  شماری  که  است  جاده سازی 
شرکت  به  امریکایی  دالر  هزار   40 از  باالتر  معاش  با  را 
معرفی  عامه  فواید  وزارت  و  آی سی سی آی  جاده سازی 
کارمندان یادشده بیشتر در جاده  کرده است. مشاروان و 
قیصار-المان با شرکت آی سی سی آی و وزارت فواید عامه 

کرده اند. همکاری 
کیلومتر طول دارد و سه سال  پروژه ی قیصار-المان 233 
بانک  مالی  کمک  با  دالر  میلیون   397 ارزش  به  پیش 

انکشاف آسیایی با شرکت آی سی سی آی به امضا رسید.
والیت های  که  است  جاده هایی  مهم ترین  از  پروژه  این 
فاریاب، بادغیس و هرات را با هم وصل می کند. شرکت 
از  پیش پرداخت  پول  دالر  میلیون   100 حدود  یادشده 

کرده است.  بانک انکشاف آسیایی دریافت 
شرکت  و  کشور  عامه  فواید  وزارت  میان  قرارداد  براساس 
مشترک راه سازی ترکی و امریکایی، تکمیل پروژه قیرریزی 
اما  می کشید،  طول  سال  چهار  قیصار،  المان-  سرک 
از 6 ماه فعالیت فرار  مسووالن این شرکت قراردادی پس 

کرده اند.
فرار شرکت با 100 میلیون دالر

از  صد میلیون دالر  مسووالن شرکت آی سی سی آی، بیش 
پول پیش پرداخت جاده قیصار- المان را با خود بردند و 

کردند. قرارداد را نیز یک جانبه فسخ 
که موسسه هیل انترنشنل،  یافته های 8صبح نشان می دهد 
کارمند خود را با معاش  کارمند، حدود 42  از میان صدها 
کرده  هنگفت دالری برای جاده قیصار-المان استخدام 

بود.
این  که  می دهد  نشان  رسیده  8صبح  به  که  سندهایی 
آی سی سی آی  شرکت  کارمندان  از  شماری  برای  موسسه 
و وزارت فواید عامه، از چهار هزار دالر الی پنجاه وسه هزار 

کرده است. دالر ماهانه معاش پرداخت 
ارشد  پسر  و  کابل  پیشین  والی  مجددی،  ذبیح اهلل 
قیصار- قیرریزی جاده  کار  آغاز  با  صبغت اهلل مجددی، 
معاش  با  ظرفیت ها  ارتقای  رشد  مشاور  به عنوان  المان 

کرده است. کار  ماهانه 40 هزار دالر امریکایی 
این  دیگر  کارمند   7 که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
شرکت ماهانه از 40 هزار تا 53 هزار دالر امریکایی معاش 
 32 و  دالر  هزار   35 از  باالتر  دیگر  کارمند   4 و  گرفته اند 

کرده اند. کارمند نیز الی 30 هزار دالر معاش دریافت 
ماهانه  خارجی  شهروند  دونووان  ریچارد  میان،  این  در 
پنجاه وسه هزاروپنج صد دالر امریکایی، جان میشر شهروند 
هندوستان  شهروند  کومار  میشرا  هزار،   44 ماهانه  خارجی 
ماهانه حدود 27 هزار، سید حسین، احمد عارف منصور 
و شمار دیگری از شهروندان افغانستان نیز باالتر از 25 هزار 

کرده اند. دالر ماهانه معاش دریافت 
شش میلیون دالر معاش در شش ماه فعالیت

کارمند   42 ماهانه ی  معاش  که  می دهد  نشان  سندها 
شرکت آی سی سی آی حدود یک میلیون دالر بوده و با این 
حساب این شرکت در شش ماه فعالیت حدود 6 میلیون 
کرده است. کارمندان خود را پرداخت  دالر تنها معاش 42 

که شرکت هیل  اما مقام های وزارت فواید عامه می گویند 
انترنشنل در بخش مشوره دهی و حفظ و مراقبت شماری 
به شرکت جاده سازی آی سی سی آی  تنها  را  کارمندان  از 

کرده است. معرفی 
احمدشاه وحید، معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه 
که تابعیت خارجی  که این موسسه بیشتر افرادی را  می گوید 
گماشته است: »کسانی که  کارمند  دارند به حیث مشاور و 
تابعیت خارجی دارند، در موسسه هیل انترنشنل با معاش 
بانک  توسط  افراد  این  پول  شده اند.  استخدام  گزاف 
انکشاف آسیایی پرداخت می شود. از نظر شخصی من، 
کارمند در بخش جاده سازی با معاش  نباید افراد منحیث 

گماشته شوند.« اضافه تر از 2 هزار دالر 
افزود: »این مربوط وزارت فواید عامه نیست  آقای وحید 
کارمند و مشاور این وزارت نیز استخدام  و آنان به حیث 
دالر  هزار   40 با معاش  مربوط می شد  به من  گر  ا نشده اند. 
حدود 20 الی 30 انجنیر قوی و جوان را استخدام می کردم 

و این از صالحیت وزارت خارج است.« 
پیشینه معاش هنگفت دالری

به گفته او، ذبیح اهلل مجددی یک انجنیر ورزیده می باشد 
براساس  سبب  همین  به  و  دارد  نیز  بلند  معاش  پیشینه  و 
شده  استخدام  بلند  معاش  با  دارد،  که  توانایی هایی 

است.
به  مجددی،  ذبیح اهلل  که  می گوید  وحید  آقای  آن که  با 
به  که  اما سندهایی  گماشته نشده،  وزارت  حیث مشاور 
فواید  وزارت  مسووالن  که  می دهد  نشان  رسیده،  8صبح 
که ذبیح اهلل  کرده  عامه به موسسه هیل انترنشنل پیشنهاد 
مجددی را به حیث مشاور ارشد ارتقای ظرفیت های این 

کند. وزارت مقرر 
 ،2012 سال  می  دوازدهم  تاریخ  به  انترنشنل  هیل  موسسه 
»به  است:  گفته  عامه  فواید  وزارت  عنوانی  مکتوبی  در 
عامه  فواید  وزارت   2012 اپریل   24 تاریخ  مکتوب  جواب 
ارشد  به عنوان مشاور  نامزدی ذبیح اهلل مجددی  به  راجع 
هیل  گردد.  تعیین  عامه  فواید  وزارت  در  ظرفیت ها  رشد 

انترنشنل به مشاوریت آقای مجددی موافقه می کند.«
آقای  که  کرده  کید  تا یادشده  موسسه  مکتوب،  این  در 
 36 امریکایی،  دالر  هزار   40 ماهانه  معاش  با  مجددی 

کند.  کار  ساعت در هفته 

بخش  در  گذشته  سال  ده  در  کردم.  نوشته  پالن  چند 
میلیون   60 حدود  عامه،  فواید  وزارت  در  ظرفیت  ارتقای 
نگرفته  یاد  را  چیزی  هیچ  کس  هیچ  و  شده  مصرف  دالر 
کارهای بزرگی انجام  است. من بدون بودجه در شش ماه 

دادم.«
زمینه فسخ قرارداد 

مجلس  در  مردم  نمایندگان  از  شماری  همه،  این  با 
استخدام  با  که شرکت آسی سی آی،  نمایندگان می گویند 
فسخ  و  فرار  برای  را  زمینه  هنگفت،  معاش  با  کارمندان 

قرارداد مساعد ساخته است.
مواصالت،  کمیسیون  اعضای  از  صدیقی،  فرهاد 
که  می گوید  نمایندگان  مجلس  عامه  فواید  و  مخابرات 
شرکت یادشده، شماری از مقام های پیشین و افراد وابسته 
کرده  استخدام  را  مالیه  و  عامه  فواید  وزارت  مسووالن  به 
کارمند  بود و مسووالن این شرکت از برخی مقام ها منحیث 

کرده اند. سوءاستفاده 
کارمندان  گفت: »حتا برخی از  آقای صدیقی به 8صبح 
معاش  هزار   50 از  بیش  ماهانه  آی سی سی آی  شرکت 
هنگفت  معاش  با  کسانی که  از  باید  می کردند.  دریافت 

استخدام شده بودند، بازجویی صورت بگیرد.«
برخی  دالر  میلیون   3 حدود  یادشده،  شرکت  او،  به گفته 
پولیس  فرماندهی  ساختمان  که  را  افغانی  شرکت های  از 
فواید  »وزارت  است:  برده  خود  با  نیز  ساخته اند  را  کندز 
مسووالن  تا  بخواهد  کمک  انترپول  پولیس  از  باید  عامه 

شرکت آی سی سی آی را دوباره به افغانستان برگرداند.«
سخنگوی  حمید،  اجمل  با  8صبح  روزنامه  خبرنگار 
معاش  از  وزارت  این  آیا  که  کرد  صحبت  مالیه  وزارت 
کارمندان شرکت آی سی سی آی و موسسه  هنگفت دالری 

گرفته است. هیل انترنشنل، مالیه 
که در این مورد معلومات در اختیار  کرد  آقای حمید، وعده 
8صبح قرار می دهد؛ اما پس از دو روز هیچ معلوماتی در 

اختیار روزنامه قرار نداد.
30 میلیون دالر برای تامین امنیت جاده

که  آسیایی  انکشاف  بانک  مسووالن  حال،  این  با 
که  گفته اند  است،  قیصار-المان  پروژه  تمویل کننده 
امنیت  تامین  برای  را  دالر  میلیون   ۳۰ افغانستان  حکومت 

گرفته است. این پروژه 
پیش  آسیایی  انکشاف  بانک  رییس  کاشی،  تا جوجی 
تامین  برای  دالر  »30میلیون  بود:  گفته  رسانه ها  به  این  از 
شده  پرداخته  افغانستان  حکومت  به  پروژه  این  امنیت 
امور  وزارت  سوی  از  آن  امنیت  که  می رفت  توقع  و  است 
باید  پروژه  این  امنیت  تامین  برای  شود.  تامین  داخله 
گماشته می شدند،  نیروهای ویژه ی امنیتی این وزارتخانه 
شدن  منحل  و  موجود  مشکالت  به  توجه  با  متاسفانه  اما 

گماشته نشد.« این نیروها بازهم نیرو به اندازه ی الزم 
که  گفته اند  ادعاها  این  رد  با  داخله  وزارت  مسووالن 
این وزارت  و  مالیه سپرده شده  به وزارت  این مقدار پول 
گرفتن  نه  دارد  به عهده  را  امنیت جاده  تامین  مسوولیت 

پول.
قرارداد به نفع شرکت 

عامه  فواید  وزارت  پیشین  مقام های  حال،  عین  در 
که این پروژه سه سال پیش با شرکت امریکایی-  می گویند 
شرکت  نفع  به  بیشتر  و  شد  قرارداد  آی سی سی آی،  ترکی 

بوده است.
به  این  از  پیش  عامه  فواید  پیشین  وزیر  اوژن،  نجیب اهلل 
سال  سه  پروژه  این  »قرارداد  بود:  گفته  رسانه ها  از  برخی 
پیش امضا شد، این قرارداد غیر معیاری و به سود شرکت 
بوده است. این شرکت ظرفیت الزم را برای عملی ساختن 

این پروژه نداشته است.«
جاده  این  قرارداد  گر  ا که  این جاست  پرسش  کنون  ا
کامل برای عملی ساختن  غیرمعیاری بود و شرکت ظرفیت 
به عنوان  دالر  میلیون  یک صد  چرا  نداشت،  را  پروژه  این 

پیش پرداخت به این شرکت داده شده است.
به گونه  که  دالری  میلیون  »صد  گفت:  اوژن  آقای 
آمده  قرارداد  در  شده  داده  شرکت  به  پیش پرداخت 
گذشته از  است، اما نباید داده می شد، چون این شرکت 
برایش  که  بانکی  از  نیز  را  دیگر  دالر  ۱۲میلیون  پول،  این 

گرفته است.« ضمانت داده بود، 
کرد تا با یکی از مسووالن شرکت  خبرنگار 8صبح تالش 
آی سی سی آی و موسسه مشوره دهی هیل انترنشنل صحبت 

کار نشد. کند، اما موفق به این 
مراقبت  و  حفظ  معین  وحید،  احمدشاه  همین حال،  در 
که در حال حاضر نمایندگان  وزارت فواید عامه می گوید 
از شورای امنیت، وزارت های فواید عامه، مالیه و شرکت 
کرده اند و در صدد  کره را آغاز  آی سی سی آی در دبی مذا

یافتن یک راه حل معقول هستند.

 رستگار

شش میلیون دالر معاش
در شش ماه فعالیت
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غنی  است.«  والیت  به  ولسوالی  ارتقای  جاغوری 
جاغوری  به  »اصال  داد:  پاسخ  تمام  عصبانیت  با 
کنم.« آقای  نمی روم. من نمی توانم خالف اصول عمل 
غنی زمانی که با همکاری عزیز رویش مصروف نوشتن 
کوچی  معضل  حل  سر  بر  بود،  خود  انتخاباتی  منشور 
سبب  امر  همین  می شوند.  اختالف  دچار  ده نشین  و 
می شود تا معلم عزیز رویش سفر انتخاباتی را نیمه تمام 
سرانجام  کند.  خداحافظی  غنی  آقای  با  و  بگذارد 

جدال انتخابات به پایان رسید. 
کرده  حمایت  غنی  از  که  هزاره  سیاسی  رهبران 
عمل  هنگام  در  رییس جمهور  داشتند  انتظار  بودند، 
گذشت  با  دهد.  ادامه  خود  حاتم بخشی  سیاست  به 
از  نفر  کنون حتا یک  ا تا  مراسم تحلیف  از  ماه  هشت 
معرفی  مهمی  سمت  به  خلیلی  کریم  حزب  آدرس 
ارگ  به  خلیلی  آقای  عالی  نماینده  است.  نشده 
کار ندارد. طاهر زهیر سه  ریاست جمهوری تا هنوز دفتر 
که به حیث والی معرفی شده، اما حکومت  هفته است 
برای معرفی آن تعلل می کند. وقتی آقای خلیلی از غنی 
هم  غنی  نمی شود،  معرفی  والی  چرا  که  می کند  سوال 
نشده  معرفی  زهیر  که چرا  را مطرح می کند  عین سوال 
است. در آخرین نشست خلیلی و غنی، آقای خلیلی 
در  نظرش  مورد  افراد  گر  ا که  می گوید  صراحت  به 
سمت های وعده شده معرفی نشود، حمایت خود را از 

حکومت قطع می کند. 
غنی خواستار مطالبه یک فهرست می شود. اما به رغم 
گامی برداشته نشده است. این در  ارایه فهرست هنوز 
کریم  سیاسی  رقیب  محقق،  محمد  که  است  حالی 
کنون افراد مورد نظر خود را به حیث  خلیلی حداقل تا ا
قوماندان امنیه در سمنگان و معین تامیناتی در وزارت 
کرده است. یک منبع به 8صبح می گوید  داخله مقرر 
فشار  تحت  خلیلی  کریم  جانب  از  دانش  سرور  که 
کند.  است، تا زمینه های عملی خواسته های او را فراهم 
کریم خلیلی دوباره  کنون پس از 13 سال رقبای دیرینه  ا
مدبر،  صادق  حداقل  می کنند.  ایستادگی  برابرش  در 
به صورت  صف آرایی  این  در  کبری  ا و  محقق  محمد 
کریم  پیشنهادی  والی  می شوند.  دیده  پنهان  و  آشکار 
به نظر  مواجه شده است.  تیم  این  با مخالفت  خلیلی 
موفق  هزاره ها  اعتماد  جلب  در  حکومت  که  می رسد 
نبوده است. هر روز دیوار بی اعتمادی میان حکومت 
بدون  بی اعتمادی  این  بلندتر می شود. سود  هزاره ها  و 
که نصیب رقبای سیاسی آقای غنی خواهد شد. شک 

کثر مجاهدین  ا بر هم خورد. چون  نیز  رسمی   لباس 
مساله  این  ادارات می آمدند،  به  غیررسمی   لباس  با 
شش ساله  دوره  گردید.  رسم  یک  به  تبدیل  کم کم 
این  ولی  بود.  اصل  یک  رسمی   لباس  هم  طالبان 
بار طالبان پیراهن تنبان را به عنوان تنها لباس رسمی 
کس حق نداشت جز  کردند و هیچ   افغانستان مطرح 

این، لباس دیگری بپوشد. 
با پایه های  با سقوط طالبان و شکل گیری حکومت 
رسمی  پوشش  به عنوان  بحثی  دیگر  دموکراتیک، 
که  گونه ای  هر  به  دولت  کارمندان  نشد.   مطرح 
دوست داشتند و دارند می توانستند در زمان حضور 
در ادارات دولتی لباس بپوشند. البته نه این که تمام 
ادارات با چنین انارشی روبه رو باشد. به طور مثال در 
سال  سیزده  این  طول  در  افغانستان  خارجه  وزارت 
وزارت خانه  رسمی  این  لباس  تنها  به عنوان  دریشی 
براساس  نیز  دریشی  این  رنگ  حتا  بود.  مشخص 
البته  بود.  شده  تعیین  خارجه  وزارت  پرنسیپ های 

کشور  امنیتی  لباس رسمی  در نظام  در مورد پوشش 
لباس  موقعیتی  هر  در  زیرا  ندارد.  وجود  حرفی  که 
با تفکیک  و  امنیتی مشخص است  نیروی  و  ارتش 
ملی،  ارتش  نیرو های  میان  در  آن  رنگ  در  جزیی 
پولیس ملی و امنیت ملی لباس متحد شکلی توسط 

نیرو های امنیتی استفاده می شود. 
یک  به عنوان  رسمی   پوشش  به  نیاز  صورت  هر  به 
مطرح  غیرکارمند  از  دولت  کارمند  تفکیک  اصل 
دولتی،  دوایر  با  مراجعه  در  بار ها  نگارنده  است. 
گرفته است و  کارمند و ارباب رجوع را با هم اشتباه 
کارمندان  به همین خاطر و دالیل دیگر نیاز است تا 
کنند. زیرا پوشیدن لباس  دولتی لباس رسمی  بر تن 
دولتی  ادارات  در  ظاهری  نظم  آوردن  رسمی  در 
افغانستان  معارف  وزارت  که  حاال  می کند.  کمک 
پیش قدم  ادارات  در  رسمی   لباس  شکل دهی  برای 
این  دولتی  ادارات  تمام  تا  است  بهتر  است،  شده 
که  است  این  بهتر  کار  البته  کنند.  دنبال  را  شیوه 
حداقل  دولت  کارمندان  تمام  به  فرمانی  با  دولت 
رسمی  لباس  از  تا  دهد  دستور  پایتخت  کابل  در 
کابل  در  کارمندی  نمی رسد  به نظر  کنند.   استفاده 
که یک جفت دریشی نداشته باشد. هرچند  باشد 
و  ضعف ها  با  دولت  کارکرد  کیفیت  در  هنوز  تا  ما 
گر  ا ولی  هستیم.  روبه رو  زیادی  نابه سامانی های 
نیز  دولت  ظاهر  به  مشکالت  این  حل  با  همزمان 

بپردازیم بی جا نخواهد بود.

سیاسی شان  موقعیت  از  هزاره تبار  سیاسی  رهبران  کثر  ا
نخستین  در  بودند.  راضی  کرزی  آقای  حکومت  در 
دو  حداقل  انتقالی،  حکومت  شکل گیری  روز های 
حضور  کرزی  آقای  کنار  در  هزاره ها  آدرس  از  معاون 
بر  سال   13 طول  در  نیز  هزاره  وزرای  تعداد  داشت. 
کریم خلیلی  بود.  گرفته شده  توافق بن در نظر  مبنای 
به حیث  کرزی  آقای  ریاست جمهوری  دور  دو  در 
داشتند.  قرار  امور  اداره  راس  در  مدبر  صادق  و  معاون 
صدراعظم  به عنوان  مدبر  صادق  از  بار ها  کرزی  آقای 
و  مالی  زیاد  صالحیت های  از  امور  اداره  می کرد.  یاد 
صادق  هم  و  خلیلی  آقای  هم  بود.  برخوردار  اجرایی 
و  برداشته  قدم  کرزی  با  در 13 سال شانه به شانه  مدبر 
کردند. تنها در یک مورد  از سیاست های وی حمایت 
آقای خلیلی برای یک هفته به رسم اعتراض به بهسود 

کرد.  رفته، اما این خشم زود فروکش 
گزینش مهره های حزبی و وابستگان  خلیلی و مدبر در 
امر  همین  کردند.  عمل  تمام  ظرافت  و  دقت  با  خود 
سبب شد تا بخشی دیگر از رهبران هزاره تبار در نقش 
که در پیروزی  باقی بمانند. محمد محقق  اپوزیسیون 
کرزی نقش محوری داشت، به زودی  آقای  دور دوم 
گرفته و راه خود را جدا  به گفته خودش رای خود را پس 
اپوزیسیون  نقش  در  کرزی  دوره  ختم  تا  محقق  کرد. 
حاشیه  در  عمال  دور  این  در  محقق  آقای  ماند.  باقی 

گرفت.  قرار 
انتخاباتی  تیم  در  خلیلی  کریم   1393 انتخابات  در 
از  جمعی  با  محقق  محمد  و  گرفته  قرار  اشرف غنی 
برای  گرفتن  رای  پیوستند.  به عبداهلل  احزاب سیاسی 
کار دشواری بود. ذهنیت  اشرف غنی از آدرس هزاره ها 
بود.  منفی  کامال  آقای غنی  به  نسبت  هزاره ها  بین  در 
از  دانشگاهی  و  تحصیل یافته  افراد  از  برخی  تنها 
سیما  کتر  دا کردند.  حمایت  غنی  آقای  سیاست های 
غنی  آقای  نفع  به  رای   50 تنها  خود  زادگاه  در  سمر 
کرد. آرای هزاره تا 80 درصد به نفع تیم عبداهلل  کمایی 
کمپاین از مطالبات  کتر عبداهلل در جریان  تمام شد. دا
به خوبی می دانست  او  بود.  واقف  به خوبی  هزاره ها 
یک  ولسوالی  این  شدن  والیت  جاغوری ها  برای  که 
اولویت است. عبداهلل به راحتی این خواسته ها را قبول 

کرد و به مردم وعده عملی شدن آن را داد. 
اما غنی زمانی که به طرف جاغوری می رفت، نشست 
علیزاده  آقای  کرد.  برگزار  غزنی  وکالی  با  مشورتی 
مردم  »خواست  گفت:  غنی  به  غزنی  وکالی  از  یکی 

دیروز تعدادی عکس در صفحات اجتماعی دست 
که نشان می داد وزارت معارف  به دست می گشت 
غیررسمی   لباس  با  که  را  کارمندان خود  از  آن عده 
)پیراهن و تنبان( به وزارت آمده بودند، اجازه ورود 
کارمندان  ورود  اجازه  نداده است. عدم  وزارت  به 
و  حرف  اجتماعی  شبکه های  در  پیراهن تنبان پوش 
کرد. عده ای این مساله  حدیث های زیادی را ایجاد 
و  دانسته  آدم ها  سلیقه  و  انتخاب  به  بی احترامی   را 
آن را با عملکرد طالبان شبیه دانستند. عده ای دیگر 
پیراهن تنبان پوش  کارمندان  حضور  ممنوعیت  نیز 
به  بخشیدن  نظم  مصداق  را  آن  و  کرده  تحسین  را 
در  جدل ها  و  بحث  این  دانستند.  دولتی  ادارات 
هر  ذهن  در  را  بزرگی  سوال  اجتماعی  شبکه های 
که به راستی ما با چی پوششی  شهروند ایجاد می کند 
کارمند حضور پیدا  به عنوان  ادارات دولتی  به  باید 

کنیم. 
که فقط  نگاه اجمالی به نیم قرن اخیر نشان می دهد 

پوشش  جایگاه  اخیر  سال  بیست وپنج  همین  در 
تا  است.  ریخته  هم  به  دولتی  ادارات  در  رسمی  
پیش از سال 1371 پوشش رسمی  در ادارات دولتی 
افغانستان و حتا مکاتب به شدت اعمال می شد. در 
که دختران همیشه پوشش مشخص  مکاتب با این 
)لباس سیاه، چادر سفید( خود را داشتند، ولی در 
کتر نجیب اهلل حتا برای  چند سال اخیر حکومت دا
یعنی  می شد.  داده  متحد شکل  لباس  نیز  پسران 
توزیع  پسر ها  به  معارف  سوی  از  یک رنگ  پارچه 
و  پیراهن  به شکل  را  پارچه  این  باید  آنان  و  می شد 
باید  به مکتب  رفتن  زمان  در  و  کرده  پتلون درست 
افغانستان  دیگر  شهر های  در  حتا  می پوشیدند. 
وجود  رسمی  کم تر  پوشش  فشار  ناامنی  به دلیل  که 
گردان مکتب تا دروازه مکتب با پیراهن  داشت، شا
مکتب  داخل  به  ورود  برای  ولی  می آمدند  تنبان  و 
کرده در بکس های مکتب خود را  پتلون های پنهان 
کودتای هفت ثور نیز  در آورده و می پوشیدند. پیش از 
که در تعدادی از سینما های افغانستان  گفته می شد 
افراد اجازه حضور با پیراهن تنبان را نداشتند و نقل 
که  بود  دکان هایی  سینما ها  این  کنار  در  که  است 
کرایه می داد تا شهروندان بتوانند به سینما  پتلون را به 

وارد شوند. 
که دقت در پوشش رسمی  این مسایل نشان می دهد 
پیروزی  از  پس  داشته.  وجود  افغانستان  در   همیشه 
مجاهدین، همچون دیگر بخش های نظام، شیرازه 

 فریدون آژند  شهریار

لباسرسمی
بهاداراتنظممیآورد
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 سر پلی

جنگ و صلح طالبان

در  متعدد  برف کوچ های  به  اشاره  با  ظاهر  آقای 
زیادی  تعداد  آن  اثر  به  که   گذشته  سال  زمستان 
که  گفت  دادند،  دست  از  را  خود  جان  مردم  از 
افغانستان در تغییر اقلیم و گرمایش زمین نقش ندارد. 
به گفته او، افغانستان کارخانه های صنعتی ندارد که 
گازهای گوناگون گل خانه ای تولید کنند، اما قربانی 

کشورهای صنعتی و پیش رفته است. 
برنامه  ارشد  معاون  میسن،  جاسلن  نشست  این  در 
برای  اقلیم  تغییر  که  گفت  متحد  ملل  انکشافی 
زیادی  کوتاه مدت  و  درازمدت  تاثیرات  افغانستان 
تاثیرات منفی و  اقلیم  تغییر  تاکید کرد که  او  دارد. 
شدیدی بر این کشور دارد و باید تاثیرات تغییر اقلیم 

در درازمدت مدیریت شود. 
معاون  ملکیار،  غالم محمد  انجنیر  حال،  همین  در 
این  در  از محیط زیست  ملی حفاظت  اداره  مسلکی 
افغانستان  فعالیت  اولین  که  گفت  مشورتی  نشست 
ملل  سازمان  اقلیم  تغییر  کنوانسیون  عضو  به عنوان 
اداره  چوکات  در  اقلیم  تغییر  ریاست  ایجاد  متحد، 

ملی حفاظت از محیط زیست می باشد. 
محیط زیست  از  حفاظت  ملی  اداره  مسلکی  معاون 

برای  برد.  نخواهند  به جایی  راه  نشست ها  این  نشود، 
مثال آقای ابراهیمی، رییس پارلمان نشست های پنهانی 
می گوید  و  نمی داند  کشور  نفع  به  را  غیررسمی   و 
گفتگوهایی که در آن ما نمی دانیم حکومت با کدام 
گروه یا گروه ها گفتگو می کند، به نفع کشور نیست. 
شورای عالی صلح هم که یگانه مرجع پیشبرد پروسه 
مذاکرات  این  از  که  گفته  است،  کشور  در  صلح 

حمایت نمی کند. 
پیشرفت صلح  به  را کمکی  نشست ها  این  طالبان هم 
نمی دانند. آن ها گفته اند تا زمانی که نیروهای خارجی 
مذاکره  افغانستان  حکومت  با  باشند،  افغانستان  در 
ناتو در  نخواهند کرد. در حال حاضر 13000 سرباز 
افغانستان حضور دارند که وظیفه شان بیشتر مشاوره و 

آموزش ارتش و پولیس کشور است. 
خود  حمالت  تشدید  با  این که  عین  در  اما  طالبان 
را  افغانستان  حکومت  کشور،  مختلف  نقاط  در 
در  را  خود  چانه زنی  قدرت  و  داده  قرار  فشار  تحت 
به شکل  برده اند،  باال  آینده  در  مذاکراتی  نوع  هر 
هوشمندانه ای از فرصت هایی نظیر نشست اسلو برای 
دیدگاه های  و طرح  مبارزه خود  به  مشروعیت بخشی 
این گروه بهره برداری کرده اند. طفره روی این گروه 
افغانستان و شرکت در  مقامات حکومت  با  از دیدار 
از آن روی صورت می گیرد  نشست های رسمی  هم 

مقامات  با  رودررویی  و  رسمی   نشست  گونه  هر  که 
حکومت به معنای شناخت رسمی  حکومت از جانب 

آنان تلقی خواهد شد.
گفتگوهای  خواستار  تکرار  به  غنی  رییس جمهور 
صلح با شورشیان برای پایان 14 سال جنگ در کشور 
شده است و به این منظور اخیرا قطب الدین هالل، از 
اعضای بلندرتبه اسبق حزب اسالمی  گلبدین حکمتیار 
را به حیث مشاور خود در پروسه صلح برگزیده است. 
در همین حال یک مقام وزارت خارجه پاکستان گفت 
که پاکستان هیچ گونه وعده ای به حکومت افغانستان 
با  برای تحت فشار گذاشتن طالبان به منظور مذاکره 
حکومت افغانستان نداده است. طارق فاطمی، دستیار 
امور خارجی گفت که  پاکستان در  ویژه صدراعظم 
وی  بدهد.  می تواند  نه  و  نداده  قولی  هیچ  پاکستان 
مصالحه  هدف  ارتقای  به  تنها  می توانیم  »ما  گفت: 
داشتیم  نفوذی  قدری  ما  کنیم،  خدمت  افغانستان  در 
در  اما  باشیم  داشته  نفوذ  قدری  هنوز  است  ممکن  و 
و  ببریم  کنفرانس  میز  به  را  افراد  که  نیستیم  موقعیتی 
یک  هرگز  ما  کنند.  امضا  را  توافق نامه  این  بگوییم 
توهمی   چنین  یک  که  چرا  نداده ایم  قولی  چنین 
به  پاکستانی ها  یعنی صریح ترین جواب  این  نداریم.« 
انتظارات کابل از اسالم آباد برای تحت فشار گذاشتن 

طالبان. 

با خطر  اقلیم  تغییر  اثر  منابعی که در  از  افزود یکی 
وقتی  او  گفته  به  است.  آبی  منابع  می باشد،  مواجه 
منابع آبی آسیب پذیر شد، زراعت نیز متاثر می شود 
سبب  و  می فزاید  مردم  فقر  بر  زراعت  متاثرشدن  و 

ناامنی در کشور می شود. 
بیابان زایی،  گفت  هم چنین  ملکیار  غالم محمد 
آسیب  جنگالت،  نابودی  دریا،  سواحل  انکشاف 
بخش  به  ضرر  و  انرژی  کمبود  انسانی،  صحت  به 
بر  وی  دانست.  اقلیم  تغییر  پیامد های  از  را  زراعت 
ضرورِت داشتن استراتژی عمل، مبارزه با تغییر اقلیم 

و عام ساختن سازگاری با تغییر اقلیم تاکید کرد.
اقلیم  تغییر  با  سازگاری  چارچوب  هم چنان  وی 
اقلیم  تغییر  اثرات  کاهش  برای  نیازمندی  یک  را 
دانست و گفت که از خشک سالی  و بیابان زایی باید 
جلوگیری شود. آقای ملکیار افزود که باید ظرفیت  
این پدیده  با  بتوان  تا  برده شود  باال  نهادها  تخنیکی 

مبارزه کرد.
در این نشست مشورتی، مسووالن ریاست های اداره 
دولتی  اداره های  و  محیط زیست  از  حفاظت  ملی 
و  عمل  برنامه  غنامندی  برای  مشوره دهی  جهت 
کرده  شرکت  نیز  والیات  از  اقلیم  تغییر  استراتژی 
آینده  در  نشست ها  سلسله  این  است  قرار  بودند. 

نزدیک در بامیان و هرات نیز برگزار شود.
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محیط زیست در این نشست گفت که تغییر اقلیم در 
افغانستان انسان، حیوان، نبات و همه چیز را متضرر 
می سازد. او گفت که تغییر فصل بارندگي، طوالنی 
شدن زمستان و  گاهی گرمای شدید در فصلی که 
انتظارش نمی رود، از نشانه های تغییر اقلیم در کشور 

است.

با طالبان بوده است. 
برخی گزارش ها حاکی از آن بود که هیات اعزامی  
و  دیدار  هم  با  اسلو  در  افغانستان  حکومت  و  طالبان 
گفتگو خواهند کرد، اما این گروه صریحا امکان هر 
این  حاشیه  در  را  طرف  دو  بین  مستقیم  دیدار  گونه 
کنفرانس رد کرده است. گرچند دیدارهای غیررسمی  
با گروه طالبان در این اواخر مثل دیدار در قطر، دیدار 
ناروی  در  اخیر  دیدار  دو  و  در چین  دیدار  دبی،  در 
تشدید شده است، اما این گفتگوها موافقان و مخالفان 
تحلیلگران  برخی  حالی که  در  داشته اند.  را  خود 
را  اسلو  مثل  نشست هایی  در  طالبان  گروه  اشتراک 
را  زمینه  نشست ها  این  که  اند  آن  بر  و  می دانند  مهم 
می کند،  مهیا  رسمی  صلح  گفتگوهای  شروع  برای 
دیگران آن را اتالف وقت می خوانند و بر آن اند که 
شروع  طرف  دو  رسمی  بین  و  صریح  گفتگوهای  تا 

در  نشست  سومین  اقلیم ،  تغییر  نشست های  ادامه  به 
و  استراتژی  مشورتی  »کارگاه  عنوان  با  مورد  این 
تخنیکی  و  مالی  کمک  به  اقلیم«  تغییر  عمل    پالن 
برگزار  متحد در کابل  ملل  انکشافی سازمان  برنامه 

شد.
مصطفی ظاهر، رییس عمومی اداره ملی حفاظت از 

کرده اند  تایید  افغانستان  حکومت  هم  و  طالبان  هم 
 Oslo( که نمایندگانی برای شرکت در مجمع اسلو
ناروی  به  صلح  درباره  گفتگو  هدف  با   )Forum
اسلو  مجمع  سوی  از  که  نشست  این  فرستاده اند. 
ناروی  خارجه  وزارت  سوی  از  شده،  سازمان دهی 
ژنیو  در  آن  مقر  که  بشردوستانه  دیالوگ  مرکز  و 
را  نشست  این  اسلو  مجمع  می شود.  برگزار  است، 
افغانستان در آن موضوعات کشورهای  بر  که عالوه 
یگانه  »فرصتی  بحث گرفته خواهد شد،  به  نیز  دیگر 
دیگر  و  ارشد  تصمیم گیران  مذاکره کنندگان،  برای 
تجارب،  تبادل  برای  صلح  روند  در  عمده  بازیگران 
شناخت چالش ها و نشان دادن کوشش های خودشان 
و دیدن کوشش های دیگران در یک فضای غیررسمی  

دانسته است.« 
ریاست هیات حکومت در این نشست را محمد محقق، 
بر عهده دارد و در ترکیب آن  معاون عبداهلل عبداهلل 
معین  به شمول حکمت خلیل کرزی،  دیگر  تن  پنج 
ذبیح اهلل  به گفته  سیاسی وزارت خارجه شامل هستند. 
مجاهد، سخنگوی طالبان، ریاست هیات سه نفره این 
گروه را سید طیب آغا که رییس دفتر سیاسی طالبان 

در قطر هم است، بر عهده خواهد داشت.
در  گذشته  هفته  دو  در  که  است  نشستی  دومین  این 
ناروی با حضور هیات طالبان برگزار می شود. پیش از 
این رهبران طالبان با نمایندگان پارلمان زن افغانستان 
و اعضای جامعه مدنی در اسلو در اوایل این ماه دیدار 
روی  صحبت  گفتگوها  آن  از  هدف  بودند.  کرده 
چگونگی محافظت از حقوق زنان و دست آوردهای 
آن ها در 14 سال گذشته در صورت دستیابی به صلح 

 مریم حسینی 

افغانستان نقشی در تغییر اقلیم ندارد 
اما ازآن رنج می برد
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 دای چوبانی
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محلی  متوسط  و  کوچک  مدرن  تشبثات  انکشاف 
بزرگ ترین  انکشاف  راه  می رسد،  نظر  به  که عملی تر 
کاری  اولویت  در  را  افغانستان  اکتشاف شده  ذخایر 
خویش قرار داده است؛ از جمله ذخایر معدن عینک، 
خان  زرکشان،  معادن  اواخر  این  در  و  حاجیگگ، 
مدت  کوتاه  اهداف  بیشتر  که  بلخآب،  و  شیدا  نشین، 
سیاسی - اقتصادی را بازتاب دهد، تا انکشاف معقول، 

پایدار و به موقع این منابع را.
بسیاری از منابع ذکرشده به داوطلبی گذاشته شده اند، 
چینایی  شرکت  دسترس  در  کماکان  عینک  ذخایر  و 
نه  می رفت،  توقع  که  طوری  اما،  است.  گرفته  قرار 
تنها کشورما چیز قابل لمسی را از بابت این قراردادها 
قضیه  در  بلکه  است،  نیاورده  به دست  داوطلبی ها  یا  و 
و  حقوقی  دشواری های  با  حاضر  حال  در  ما  عینک، 
تخنیکی فراوانی مواجه هستیم و در شرف از سرگیری 
مذاکرات پیرامون این قرارداد قرار داریم. در قضایای 
و  طوالنی  پروسه  در  پترولیم  و  معادن  وزارت  دیگر، 
دشوار داوطلبی و مذاکراتی که ظرفیت پیشبرد آن را 
ندارد،  دوامدار خارجی  و  تخنیکی  مشاوره های  بدون 
گیر مانده است. این در حالی است گاهی دسترسی به 
این مشاوره ها نیز میسر نمی باشد و یا به مشکل می توان 

آن را به دست آورد.
احیای  در  دست آوردها  بعضی  شد،  ذکر  که  طوری 
پروژه های اکتشافی و استخراجی نفت وگاز و هم چنین 
و  تعمیراتی  سنگ های  و  زغال  استخراج  ساحات  در 
ساختمانی وجود داشته است، اما تا اکنون سهم این ها 
در عواید ملی ناچیز است. تقریبا همه ی این فعالیت ها 
شفافیت  نبود  از  ناشی  تردید  و  شک  از  در  هاله ای 
اجاره دهی، حسابدهی  و  داوطلبی  پروسه های  الزم در 
غیراستاندارد  اجراات  معدنکاری،  فعالیت های  از 
منابع،  مدیریت  سوء  پایین،  مولدیت  ناکارآ،  و 
ایمینی در  الزامات صحی و  نبود  استخراج غیرقانونی، 
فعالیت های  نامناسب  تفتیش  و  نظارت  کمبود  معادن، 
تولید  و  منابع  میل  و  حیف  به  منتج  که  معدن کاری 
شده  پوشانیده  می گردد،  ناکافی  و  ضعیف  عواید 
قیمتی  سنگ های  قاچاق  و  غیرقانونی  استخراج  است. 
و تزیینی، کرومایت، تالک و مرمر- رخام به صورت 
کنترول  از  این ها  همه ی  تقریبا  و  دارد  وجود  گسترده 
فساد،  زمینه های  وضعیت  این  هستند.  خارج  نهاد  این 
را  بیشتر  ناامنی های  و  اجتماعی  ستیزه های  و  تنش ها 
فراهم ساخته است. بسیاری از مواد ساختمانی، به ویژه 
بستر  از  غیرمعیاری  و  ناپایدار  صورت  به  ریگ وجغل 
رودخانه ها برداشته می شود که باعث ویرانی های زیاد 
محیط زیستی در این ایکوسیستم های حساس می گردد. 
و  ایکولوژیکی  سنگین  بار  این ها  منفی  اثرات  بدون 
مالی را بر دوش نسل های آینده افغانستان به جا خواهد 

گذاشت. 
مزید بر کمبود سرمایه های تخنیکی و انسانی در سکتور 
که  دارد  وجود  نیز  دیگری  موانع  منرال ها،  و  معادن 
انکشاف پایدار منابع قابل دسترس را سد ساخته است. 
نبود چهارچوب های خوب، واضح و تعریف شده و با 
ثبات تنظیم کننده و حقوقی، مسایل امنیتی و تنش ها و 
مداخالت سیاسی محلی در ساحات معدنی دورافتاده، 
برخی  مناسب،  زیرساخت های  نبود  و  انرژی  کمبود 
به  کم توجهی  و  نادیده انگاشتن  هستند.  موانع  این  از 

مثابه  به  متوسط  و  کوچک  معادن  انکشاف  اهمیت 
طی  در  سکتور  این  در  اولویت  دارای  ضرورت  یک 
به  نتوانیم  ما  تا  گردیده  آن  باعث  گذشته  سال  سیزده 
در  ضعیف  معدن کاری  فرهنگ  تاریخی  نارسایی های 
که  است  حالی  در  این  کنیم.  الزم  رسیدگی  کشور 
کوچک  معادن  در  معدن کاری  تشبثات  ایجاد  با  فقط 
و متوسط مبتنی بر بهترین شیوه های معدن کاری است 
که می توان به مثابه یک پیش زمینه الزمی، بستر مناسبی 
را برای جذب شرکت های پیشگام اکتشافی به کشور 
منرالی  صنایع  سکتور  ساختن  راه  و  سازیم  مساعد 

خویش را به جلو باز کنیم. 
همراه  که  غیررسمی   حرفه ای  معدن کاری  مساله  به 
ویژه  محیط زیستی  و  اقتصادی  اجتماعی،  پیامد های  با 
بوده  فعال  افغانستان  در  متمادی  دهه های  طی  خویش 
است، کم تر توجه گردیده و گام های اساسی و اقدامات 
عملی در راستای شناخت ماهیت این گونه معدن کاری 
مولدیت،  بردن  بلند  و  رسمی سازی  افغانستان،  در 
منابع  از  حفاظت  و  زیستی  محیط  مسوولیت پذیری 
طبیعی مورد بهره برداری، برداشته نشده است. تصورات 
مدیریت  در  و حسابدهی  شفافیت  نبود  بر  مبنی  غالب 
منابع منرال ها نزد عامه مردم هنوز پابرجا است. با وجود 
جیولوژی  سروی  نهاد  مدرن سازی  جهت  در  تالش ها 
افغانستان و ایجاد مرکز واحد معلومات، کم تر نتیجه ای 
از این تالش ها را می توان به نمایش گذاشت؛ وضعیت 
بخش کادستر معادن تعریف بهتری از این ندارد. اداره 
پترولیم در وضعیت درهم از نظر ظرفیت کادری قرار 
دارد و روند اصالحات خدمات ملکی در اداره بسیار 
نهاد  کل،  در  وضعیت  این  است.  بی کیفیت  و  کند 
در  جدی  چالش های  با  را  پترولیم  و  معادن  وزارت 
مواجه  پترولیم  و  منرالی  منابع  موثر و کارای  مدیریت 

ساخته است که جای اندیشه و نگرانی دارد.
5. معدن کاری کوچک و حرفه ای 

و  کوچک  معدن کاری  فعالیت های  اساسی  مشخصه 
حرفه ای در افغانستان به سان بسیاری از کشورهای دیگر 
قاعده ناپذیری  با  این تشبثات  با غیررسمی  بودن  جهان 
آن ها از یک سو، و نداشتن سرمایه گذاری ها و وسایل 
تخنیکی  مهارت های  کمبود  با  دیگر  سوی  از  مناسب 
این  اگرچه  هم،  آن  با  می باشد.  همراه  مدیریتی  و 
مولدیت  و  کارآیی  کمبود  دلیل  به  می تواند  تشبثات 
پایین باعث حیف و میل منابع منرالی محدود در یک 
زیاد صحی و مصونیتی،  کشور گردد و دشواری های 
مردم  به  را  فراوانی  زیستی  محیط  خطرات  هم چنان 
در  ولی  کنند،  ایجاد  بهره برداری  مورد  زمین های  و 
فقر  رفع  در  می تواند  شود،  تنظیم  اگر  کوتاه مدت، 
اشتغال،  ایجاد  طریق  از  روستایی  ساحات  در  شدید 
بار  به نسبت  به کشور ممد واقع شود.  ثروت و عواید 
بودن  کوتاه  و  تشبثات،  این  در  سرمایه گذاری  سبک 
تا  کشف  مرحله  از  آن ها  رسیدن  پختگی  به  زمان 
رسمی   صورت  در  معدن کاری  این گونه  بهره برداری، 
به  داشت.  خواهد  را  به خودش  منوط  کارآیی  بودن، 
طور مثال در بسیاری مواردی که ذخایر معدنی از نظر 
تخنیکی و اقتصادی برای معدن کاری متوسط و بزرگ 
شیوه  این  با  نمی باشند،  بهره برداری  و  استخراج  قابل 
می شود این منابع را استخراج و از آن بهره برداری کرد. 
ادامه دارد

منرال ها  قانون  دو  داشتن  با وجود  که  است  ذکر  قابل 
و هایدروکاربن ها و داشتن بعضی از اوراق پالیسی برای 
مدیریت  هایدروکاربن ها و بهره برداری منرال ها به مثابه 
چهارچوب های اساسی نهاد حقوقی در این سکتور، و 
تهیه خدمات تخنیکی کمکی از جانب کمک کننده ها 
نهاد های  موثریت  و  کارایی  گذشته،  سال   13 در 
افغانستان که مسوولیت مدیریت سکتور صنایع منرال ها 
است.  مانده  باقی  ضعیف  هنوز  تا  هستند،  عهده دار  را 
بین الوزارتی  کمیسیون  و  پترولیم  و  معادن  وزارت 
منرال ها  منابع  مدیریت  کلیدی  عناصر  معدن کاری 
وزارت  وظیفه  می باشند.  کشور  در  و هایدروکاربن ها 
معادن و پترولیم تنظیم، نظارت و تشویق سکتور منرالی 
و پترولیم، سازماندهی و هماهنگی ارزیابی داوطلبی ها 
معدنکاری،  جوازهای  اعطای  یا  اکتشاف  برای 
توافق نامه های  پیرامون  مذاکرات  انجام  و  بهره برداری 

این پروژه ها می باشد.
که  زیربناهایی  که  دید  می توان  گذرا  نگاهی  در 
میسر  بتواند  را  سکتور  این  رقابتی  و  مناسب  مدیریت 
مناسب  و  کافی  بودجه  است؛  اندک  بسیار  گرداند 
وجود ندارد و برای حفظ و مراقبت وسایل و به دست 
آوردن تکنالوژی جدید، این نهاد به صورت نسبی و در 
برخی موارد به طور کامل متکی به پروژه های کمک 
تخنیکی خارجی می باشد. در بسیاری از موارد، مدیران 
ارشد بر اساس روابط استخدام گردیده اند تا بر مبنای 
و  سکتور  این  در  اصالحات  آوردن  به  تعهدات شان 
میانه  سطوح  در  مسلکی شان؛  توانایی های  اساس  بر  یا 
برخوردار  پایین  بسیار  معاشات  از  کارکنان  پایین،  و 
هستند، که این مساله نه تنها از جذب متخصصان مورد 
نیاز در تشکیل رسمی  این نهاد جلوگیری می کند و کار 
با موثریت و کارایی را تشویق نمی کند، بلکه می تواند 

بستر مناسبی برای فساد فراهم آورد.
رفع  برای  تعریف شده  و  واضح  راهکاری  نبود  با 
انکشاف  برای  اقدامات الزمی   و  این وضعیت  نواقص 
تا  ما  سکتور،  این  در  بشری  سرمایه  از  مناسبی  حد 
هنوز در نقطه ای هستیم که به دشواری می توانیم افراد 
حتا  و  جهانی  همتایان  سطح  در  را  مسلکی  و  باتجربه 
منطقه ای مان در این سکتور بیابیم؛ به طور مثال افرادی 
مذاکره کننده  معدنکاری،  حقوق  تخصص های  با 
معادن،  مالی  تحلیلگر  معدنکاری،  توافق نامه های 
تجربه  با  اجرایی  مدیران  منرال ها،  مالیات  متخصص 
بسیار  هنوز  تا  وغیره  معادن  قانون  تطبیق  و  معدنکاری 
کم پیدا هستند. بنا مساله ساختن یک نهاد کارآ و موثر 
باالترین  از  یکی  مثابه  به  مدیریتی الزم  و ظرفیت های 
اولویت های وزارت معادن و پترولیم باقی خواهد ماند. 
از معدنکاری های محلی  در حال حاضر، بدون برخی 
تشبثات  تعداد،  نظر  از  بیشترینه  حرفه ای،  و  کوچک 
در  این ها  سهم  تنها  نه  هستند.  یا خودسر  و  غیرقانونی 
کل اقتصاد کشور نامعلوم است، بلکه از نظر رسمیات 
پروژه های  از  برخی  می باشد.  اندک  بسیار  تعدادشان 
در  نفت وگاز  سکتور  در  اکتشافی  یا  و  آماده سازی 
در  را  سکتور  این  انکشاف  که  دارد  وجود  نیز  شمال 
عملیات های  از  است.  ساخته  امیدوارکننده  میان مدت 
در  و  نیست  خبری  متوسط  و  بزرگ  معدن کاری 
آن خوشبین  برای  نمی شود  نیز  کوتاه مدت  چشم انداز 

بود. 
مدیریت کننده  نهاد  واضح،  استراتژی  یک  نداشتن  با 
این سکتور در کشور به عوض تمرکز بر آماده ساختن 
طریق  از  منابع مان  مدیریت  الزمی  برای  سرمایه های 

گروهی  که  است  آمده  خبرها  در 
با  صلح  گفتگوی  برای  طالبان  از 
دولت افغانستان به کشور ناروی رفته 
به  گروه  این  پای  که  روزی  از  اند. 
تاحال  رسیده،  ناروی  کشور  خاک 
در  که  غزنی  والیت  هزاره از  شانزده 
به  داشتند،  سیاسی  پناهندگی  ناروی 
نماینده  نگشته اند.  باز  خانه های شان 
گروه صلح طالبان در اسلو گفته است 
که این شانزده هزاره را آن ها نربوده؛ 
آن ها  رهایی  در  می توانند  طالبان  اما 
گروه  نماینده  این  باشند.  داشته  نقش 
اگر  که  است  گذاشته  شرط  صلح 
خارجی  جنگجویان  افغانستان  دولت 
به سر  افغانستان  زندان های  در  که  را 
می برند آزاد سازد، هزاره های ناروی 
خود به خود به خانه های شان برخواهند 

گشت. 
رسانه ها  به  ناروی  پولیس  مقام  یک 
گفته است که تمام شانزده نفر گروگان 
در زیرزمینی هوتل گروه صلح طالبان 
از  اما  می شوند؛  نگهداری  اسلو  در 
پاسپورت های  با  طالبان  که  آن جایی 
تشریف  کشور شان  به  دیپلوماتیک 
خالف  نمی تواند  پولیس  آورده اند، 
عرف دیپلوماتیک به زیر زمینی هوتل 
نظر  در  افغانستان  دولت  ببرد.  یورش 
دارد که یک گروه صلح پنج نفره را 
طالبان  با  تا  بفرستد  لوکزامبورگ  به 
گروگان  شانزده  رهایی  درمورد 
نارویژی گفتگو کند. هزاره های غزنی 
مقیم لوکزامبورگ در اعتراض به این 
جاده ها  به  افغانستان  دولت  تصمیم 
لوکزامبورگ  دولت  از  و  ریخته 
خواسته تا از گسترش گفتگوی صلح 
در این کشور جلوگیری کند. طالبان، 
اما از دولت افغانستان خواسته تا زمینه 
و  گروه  این  میان  صلح  گفتگوی 
فراهم  استرالیا  در  را  افغانستان  دولت 
است  معتقد  طالبان  صلح  گروه  کند. 
برای  محل  بهترین  استرالیا  که کشور 

تمرین گفتگوهای صلح است. 
و  رییس جمهور  مخصوص  جمله  دو 

رییس اجرایی؛
شما  که  دارم  یقین  من  عالیجنابان! 
خواندن  با  نمی فهمید.  طنز  از  چیزی 
نوشته باال راستی راستی باور کرده اید 
ناروی ربوده  که هزاره های غزنی در 
که  هزاره ها  من.  عزیزان  نشده،  شده. 
در  روز  هر  اند،  افغانستان  شهروندان 
می شوند.  ربوده  غزنی  والیت  خود 
به جای تعیین این همه مشاور، کمی به 

فکر امنیت شاهراه ها باشید. 

آدم ربایی در کشور ناروی
دای چوپانی

 داوودشاه صبا
 قسمت سوم

دیدگاهی برای ساختن 
صنایع استخراجی در 

افغانستان
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موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان، فيفا، روز 
گذشته »اصول اساسی اصالحات انتخاباتی« را ارايه 
احزاب  نمايندگان  حضور  با  نشستی  نهاد  اين  کرد. 
برگزار  کابل  در  رسانه ها  و  مدنی  نهادهای  سياسی، 
کرد و خواستار تطبيق اصالحات در نظام انتخاباتی 

شد. 
نادر نادری، رييس عمومی فيفا در اين نشست گفت 
گذشته  انتخابات های  از  درس هايی  افغانستان  که 
باشد.  ممد  پيشرفت  برای  می تواند  که  است  گرفته 
سال  انتخابات  تلخ  »درس های  کرد:  تاکيد  نادری 
با  گفت  نادری  آقای  شود.«  تکرار  نبايد  گذشته 
اصالح  برای  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  آن که 
گذشت  از  پس  اما  کرده اند  تعهد  انتخاباتی  نظام 

هشت ماه از اين اصالحات خبری نيست. 
نتيجه  انتخاباتی  اصالحات  اصول  که  گفت  نادری 
کار مشترک 51 حزب سياسی، 35 نهاد مدنی و 15 
تاريخی  مشترک  درک  با  که  است  رسانه ای  نهاد 
اصول  برای  الزم  اجماع  يک  تا  کرده اند  تالش 

اساسی اصالحات در انتخابات به وجود بياورند. 
سياسی  احزاب  پيشنهادهای  نادری،  آقای  به گفته 
واليت   34 از  گذشته  ماه  دو  در  مدنی  نهادهای  و 
توسط فيفا جمع آوری شده و در نتيجه اصول اساسی 
اصالحات انتخاباتی به دست آمده است. نمايندگان 
اين  در  حاضر  مدنی  فعاالن  و  احزاب  تمامی 
امضا  را  انتخاباتی  اساسی اصالحات  نشست، اصول 
کردند. يک نسخه از اين سند در اختيار نمايندگان 

رييس جمهور و رييس اجرايی نيز قرار گرفت. 
نشست  اين  در  فيفا  اجرايی  رييس  رشيد،  يوسف 
گفت که آغاز کار کميسيون اصالحات انتخاباتی، 
انتخاباتی  اصالحات  اساسی  اصول  اصلی  تاکيد 
»بی درنگ«  بايد  اين کميسيون  کار  او گفت  است. 

آغاز شود. 
پيش  ماه  سه  هرچند  انتخاباتی  اصالحات  کميسيون 
ولی  گرديد،  تعيين  آن  رييس  و  اعضا  و  شد  ايجاد 
انتصاب شکريه  با  نتيجه مخالفت رييس اجرايی  در 
هيچ  هنوز  کميسيون،  رييس  به عنوان  بارکزی 
است.  نشده  انجام  کميسيون  اين  سوی  از  کاری 
حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی  حال  همين  در 
کميسيون  که  گفت  نشست  اين  در  رييس جمهور 
به کار آغاز خواهد  هفته  انتخاباتی يک  اصالحات 

کرد. 
برای  فيفا  ديگر  پيشنهاد  رای دهندگان  فهرست  تهيه 

به  منجر  که  گزينه  ای  هر  از  می گويد  سنا  مجلس 
گفتگوهای صلح، تامين امنيت و ثبات در کشور شود، 

پشتيبانی می کند.
فضل هادی مسلميار، رييس مجلس سنا که در نشست 
روز سه شنبه گفت که آوردن صلح در کشور نياز همه  
راه های  از  تا  دارد  مسووليت  حکومت  و  است  مردم 
گوناگون صلح و ثبات را در کشور تامين کند. مسلميار 
که  هرشکلی  »به  گفت:  ناروی  نشست  به  اشاره  با 

می شود، در افغانستان امنيت بيايد.«
از استراتژی جنگ  به گفته  او، سناتوران همان گونه که 
و عمليات های نظامی دولت افغانستان در برابر شورشيان 
نيز  حکومت  صلح  پروسه ی  از  کرده اند،  پشتيبانی 

حمايت می کنند. 
در حال حاضر هياتی از دولت افغانستان به رهبری محمد 
گفتگوهای  برای  اجرايی  رياست  دوم  معاون  محقق، 
با  در گفتگو  نيز  طالبان  می برد.  به سر  ناروی  در  صلح 
گفتگوهای  انجام  برای  نمايندگان شان  رسانه ها حضور 

صلح در ناروی را تاييد کرده اند.
گروه  نمايندگان  با  زن  فعاالن  از  شماری  اين  از  پيش 
آن  با  همزمان  و  داشتند  ديدار  ناروی  در  طالبان 
با شرکت شماری  نيز  نشست های صلح در دبی و قطر 
بود.  شده  برگزار  طالبان  و  افغانستان  سياستمداران  از 
به دليل  سنا  مجلس  اعضای  از  شماری  اين حال،  با 
که  می گويند  شورشيان  ميان  در  واحد  رهبری  نبود 

گفتگوهای صلح با چنين گروه هايی نتيجه نمی دهد.
گروه های  که  گفت  سنا  مجلس  منشی  قرلق،  عبداهلل 
افغانستان می جنگند،  نظامی که در برابر دولت و مردم 
منسجم و زير رهبری واحد نيستند و از همين رو گفتگو 
با  او  نيست.  موثر  کشور  در  صلح  تامين  برای  آن ها  با 
حال  در  که  افغانستان گفت  در  داعش  ظهور  به  اشاره 
عمل  طالبان  از  قوی تر  مراتب  به  داعش  گروه  حاضر 

می کند.
قرلق گفت: »اگر اين همه سرو صداها برای صلح کردن 
با طالب باعث حل مشکل و يا هم قانع ساختن داعش 

رشيد  آقای  است.  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
گفت تا زمانی که اين فهرست تهيه نشود، برگزاری 
توزيع  بود.  خواهد  امکان  از  دور  شفاف  انتخابات 
تذکره الکترونيک هم يکی از توصيه های مهم فيفا 

است.
سيستم  از  انتخابات  سيستم  بايد  که  تاکيد کرد  فيفا 
رای واحد غيرقابل انتقال به سيستم مختلط تغيير کند. 
پيشنهاد  از  بخشی  نيز  انتخاباتی  ساختارهای  اصالح 
بايد  انتخاباتی  کميسيون های  که  طوری  است،  فيفا 
و  کنند  حفظ  را  خود  استقالليت  باشند،  پاسخگو 

کميشنران آن افراد متخصص باشند. 
استفاده از تکنالوژی مدرن برای برگزاری انتخابات 
نظام  در  اصالحات  آوردن  برای  فيفا  ديگر  پيشنهاد 
زمانی که  تا  می گويد  نهاد  اين  است.  انتخاباتی 
برگزاری  برای  پيشرفته  تکنالوژی  از  افغانستان 
انتخابات استفاده نکند، جلوگيری از تقلب ناممکن 

است. 
در همين حال سيد حسين فاضل سانچارکی، مشاور 
بايد  انتخاباتی  اصالحات  می گويد  اجرايی  رييس 
انتخابات  در  تاکيد کرد کسانی که  او  آغاز گردد. 
و  کردند  تقلب  رياست جمهوری  گذشته  سال 
بايد محاکمه شوند اما  افغانستان را به بحران بردند، 
ابراز تاسف کرد که اين افراد در حال حاضر تقدير 

می شوند و لقب »پدر دموکراسی« را می گيرند. 
تمامی  ريشه  که  کرد  تاکيد  سانچارکی  آقای 
سال  انتخابات  در  جنجال ها  و  ناامنی  مشکالت، 
گذشته نهفته است و حلقاتی در حال حاضر نيز در 
در  اجرايی  رياست  و  رياست جمهوری  دهليزهای 

تالش هستند تا حکومت را به بن بست بکشانند. 
اما عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رييس جمهور 
برای  جدی  اراده  که  گفت  نشست  اين  در  غنی 
برگزاری انتخابات وجود دارد. اما اجماع سياسی در 
برای  تخنيکی  راه حل های  و  هزينه  امنيت،  به  رابطه 

برگزاری يک انتخابات شفاف بايد به وجود آيد. 
محمدی تاکيد کرد در صورتی که انتخابات در يک 
روز ممکن نباشد، افغانستان به چند زون تقسيم شود 
برگزار  مختلف  روزهای  در  انتخابات  هند،  مانند  و 

گردد تا ناامنی و تقلب انتخابات را صدمه نزند. 
تذکره  توزيع  که  گفت  رييس جمهور  مشاور 
و  است  ناممکن  کوتاه  زمان  مدت  در  الکترونيک 
بايد راه حل های ديگری برای جلوگيری از تقلب در 

انتخابات مدنظر گرفته شود. 

او  ندارد.«  مفهومی  هيچ  پس  نگردد،  ديگران شان  و 
گفت که جای تعجب است که از يک سو مساله مطرح 
به  کشور  ولسوالی های  برخی  هم  سويی  از  و  می شود 

تصرف طالبان قرار می گيرد.
از سويی هم بازمحمد زرمتی، يک عضو ديگر مجلس 
می باشد،  نيز  عالی صلح  سنا که همزمان عضو شورای 
گفت:  زرمتی  نيستند.  صلح  آماده  طالبان  که  می گويد 
مقابل  ما کوشش کرده ايم، جانب  اندازه ای که  »به هر 
به صلح و گفتگوهای صلح  به صلح تن نمی دهد و  ما 
آماده نمی شود. زمانی که کسی به صلح نمی پيوند و به 
خواست های ديگران عمل کند، از آن ها توقع آوردن 

صلح غلط است.«
اين عضو مجلس سنا تاکيد می کند که با جلب مردم به 
سوی حکومت، زمينه همکاری ميان مردم و حکومت 
نا امن  را  مناطق  نمی توانند  طالبان  و  شد  خواهد  فراهم 
سناتور  گيانوال،  جمعه الدين  ديگر،  جانب  از  سازند. 
قوت  نقطه  از  طالبان  با  که  زمانی  تا  می گويد  پکتيکا 

صحبت نشود، آنان آماده صلح نمی شوند.
گيانوال با بيان تالش های رييس جمهور پيشين گفت که 
حامد کرزی بيش از بيست مرتبه برای آوردن صلح به 
پاکستان رفت اما نتيجه نداد. او گفت که رييس جمهور 
اما تجربه نشان  با طالبان سخن می زند  همواره از صلح 
پيشنهاد صلح  می دهد که آن ها در سيزده سال گذشته 
سنا  مجلس  عضو  اين  کرده اند.  رد  را  افغانستان  دولت 
تاکيد می کند تازمانی که حکومت از نقطه قوت طالبان 
را وادار به صلح نکند، آنان به خواست های تضرع  آميز 

حکومت پاسخ نخواهند داد.
از  طالبان،  با  صلح  پيشنهاد  به جای  گفت  اما  گيانوال 
نيروهای امنيتی کشور که در برابر طالبان سينه های شان را 
سپر کرده اند و از مردم و خاک افغانستان دفاع می کنند، 
تقدير به عمل آيد. اين عضو مجلس تاکيد می کند که 
تا  و  ناتوان اند  صلح  آوردن  در  افغانستان  سياستمداران 
نسازند،  ضعيف  را  طالبان  افغانستان  نظاميان  زمانی که 

آنان به صلح تن نخواهند داد.

فیفا اصول اساسی اصالحات 
کرد انتخاباتی را ارایه 

مجلس سنا از هر تالشی برای 
تامین صلح حمایت می کند

       حکیمی
       قدرت اهلل جاوید
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روسيه گفت  رييس جمهوری  پوتين،  والديمير 
موشک  چهل  از  بيش  امسال  کشور  اين  که 
خود  هسته ای  زرادخانه  به  قاره پيما  بالستيک 

خواهد افزود.
پوتين که در يک  آقای  بی سی  بی  از  نقل  به 
افزود  می گفت،  سخن  تسليحاتی  نمايشگاه 
ضد  دفاع  سيستم  پيشرفته ترين  بر  سالح ها  اين 

موشکی تفوق دارند.
هنوز مشخص نيست موشک های مدنظر آقای 

پوتين کجا مستقر خواهند شد.
رييس جمهوری روسيه اين سخنان را يک روز 
استقرار  کشور  اين  که  کرد  بيان  آن  از  پس 
شرقی  اروپای  در  آمريکا  سنگين  سالح های 
با روسيه را محکوم کرد و  نزديکی مرز  و در 
آن را خصمانه ترين اقدام آمريکا از زمان پاپان 

جنگ سرد خواند.

اسالمی  آزاديبخش  جبهه  شورشی  گروه 
مورو تحويل سالح های خود به دولت فيليپين 
را به عنوان گامی در روند صلح، آغاز کرده  

است.
در جزيره  ماگوئيندانائو،  استان  در  مراسمی  در 
شرکت  رئيس جمهور  آکينو،  بنينيو  ميندانائو، 
داشت و از اين اقدام به عنوان يک گام مهم به 

جلو استقبال کرد.
نشانه  به عنوان  است  قرار  بی بی سی،  گزارش  به 
به  مورو  اسالمی  آزادی بخش  جبهه  پايبندی 
انداخته  از کار  صلح، هفتاد و پنج قبضه سالح 

شود.
آزادی بخش  جبهه  و  دولت   2012 سال  در 
اسالمی مورو پس از 17 سال مذاکره توافقنامه 

مقدماتی صلح را امضا کردند.
به اين ترتيب، 145 نفر از حدود 10 هزار عضو 
مورو  اسالمی  آزادی بخش  جبهه  مسلح  جناح 
موسوم به نيروهای مسلح اسالمی بانگسامورو به 

زندگی شهروندی روی خواهند آورد.
اسالمی  آزادی بخش  جبهه  رهبر  ابراهيم،  مراد 
مورو به خبرگزاری فرانسه گفت: "وقتی امروز 

حکم اعدام محمد مرسی، رييس جمهوری سرنگون شده مصر 
به اتهام سازماندهی حمله به يک زندان و فرار چند هزار زندانی 

در سال 2011 تائيد شده است.
قاضی دادگاه، آقای مرسی را در ماه مه به اعدام محکوم کرده 
بود، اما اين رای نياز به تائيد مفتی اعظم مصر داشت که او آن 

را تائيد کرده است.
به گزارش بی بی سی اين رای کماکان قابل تجديدنظر خواهی 
است و وکيالن آقای مرسی گفته اند که درخواست تجديدنظر 

خواهند کرد.
اين در حالی است که محمد مرسی، رئيس جمهوری سابق اين 
اهلل  ايران، حزب  برای  اتهام جاسوسی  به  امروز همچنين  کشور 

لبنان و گروه فلسطينی حماس به حبس ابد محکوم شده است.
ارشد  اعضای  از  نفر  شانزده  همچنين  قاهره،  در  دادگاهی 
اخوان المسلمين، از جمله خيرت شاطر را به اعدام محکوم کرده 

است.
منظور  به  را  امنيتی  اطالعات  که  بود  شده  متهم  مرسی  آقای 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه   اختيار  در  مصر  بی ثبات کردن 

حزب اهلل لبنان و گروه حماس در نوار غزه قرار داده  است.
حماس  گروه  با  اخوان المسلمين،  که  گفت  دادگاه  اين  قاضی 
برای نفوذ از مرزهای شرقی مصر و حمله به زندان ها، همکاری 

کرده است.
اخوان المسلمين مصر اتهام های وارد شده به آقای مرسی را رد 
آقای  است.  دانسته  سياسی  انگيزه های  با  را  آنها  طرح  و  کرده 

مرسی نيز صالحيت اين دادگاه ها را زير سئوال برده است.

روز  صلح،  برای  استکهلم  بين المللی  پژوهش های  انستيتوت 
زرادخانه های  مورد  در  خود  ساالنه  گزارش  جوزا،   25 دوشنبه 

اتومی کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد.
 2015 جاری  سال  آغاز  در  که  می شود  گفته  گزارش  اين  در 
چين،  فرانسه،  بريتانيا،  روسيه،  متحده،  اياالت  کشور   9 ميالدی، 
هند، پاکستان، اسراييل و جمهوری خلق کره، در مجموع، حدود 
15 هزار و 850 عدد سالح هسته ای داشتند که از اين تعداد، 4300 
عدد سالح های عملياتی بشمار می آيند و بقيه به صورت ذخيره در 

انبارها نگاهداری می شوند.
 4300 تعداد  از  که  کرده  تصريح  استکهلم  انستيتوت  گزارش 
کالهک حدود 1800 عدد همواره در شرايط آماده برای پرتاب 

نگاهداری می شوند.
در اين گزارش ساالنه همچنين آمده است که با تداوم سياست های 
آمريکا و  روسيه در کاستن از ميزان زرادخانه های هسته ای خود، 
روند کاهش تعداد کالهک های اتومی در جهان هم ادامه دارد با 
اين حال آهنگ کاستن از مجموع اين کالهک ها، نسبت به يک 
پيش  سال  پنج  ميالدی،  سال 2010  از  و  کندتر شده  پيش،  دهه 
تاکنون، هيچيک از اين دو ابرقدرت هسته ای، کاهش چشمگيری 

در توانايی های سالح های استراتژيک خود نداشته اند.
پنج سال پيش، پيمان جديدی که به پيمان »استارت نو« معروف 
پيش بينی  را  کشور  دو  اتومی  کالهک های  بيشتر  کاهش  است، 

کرد.

کردهای سوريه می گويند موفق شده اند کنترل شهر استراتژيک 
تل ابيض در مرز با ترکيه را از دست گروه  موسوم به »حکومت 

اسالمی« خارج کرده و منطقه را به تصرف خود درآورند.
اين خبر با ابراز نگرانی مقام های دولتی ترکيه همراه شده است.

در تصرف تل ابيض، که پيشروی به سوی آن از چند روز پيش 
و پس از محاصره »سلوک« ادامه داشته، عالوه بر گروه کرد 
از  کوچک تر  گروهی  )ی پ گ(،  خلق«  مدافع  »يگان های 

شورشيان مخالف دولت بشار اسد نيز حضور داشته اند.
اين  است.  برخوردار  زيادی  راهبردی  اهميت  از  تل ابيض 
با خاک ترکيه، از مرکز اصلی  شهر نزديک ترين نقطه مرزی 
استقرار گروه موسوم به حکومت اسالمی )داعش(؛ يعنی شهر 

امريکا گفته است که می خواهد حضور نظامی 
اروپای  در  ناتو  عضو  کشورهای  در  را  خود 

شرقی افزايش دهد.
پوتين همچنين گفته است که ارتش  والديمير 
دوربرد  موشک های  آزمايش  صدد  در  روسيه 

جديد است.
و کشورهای عضو  امريکا  و  ميان روسيه  تنش 
ناتو به دنبال بحران اوکراين و الحاق شبه جزيره 

کريمه به خاک روسيه شدت گرفته است.
اين کشورها، روسيه را متهم می کنند که سرباز 
و سالح های سنگين در اختيار شورشيان هوادار 

اين کشور در اوکراين قرار داده است.
روسيه به طور مرتب، چنين ادعاهايی را تکذيب 
که  روسی  شهروندان  که  است  گفته  و  کرده 
داوطلب  نيروهای  دارند،  حضور  اوکراين  در 

هستند و از سوی دولت روسيه اعزام نشده اند.

اينجا حاضرند  ما  برادر که  به چهره 145  صبح 
نااميدی  درد،  مبارزه،  داستان   145 کردم،  نگاه 
و حتی مرگ را ديدم. با اين حال من همچنين 
145 داستان اميد و ايمان می بينيم که صلح واقعا 
شده  که  فداکاری هايی  همه  و  است  نزديک 

ارزشش را داشته است."
هر  به  دولت  که  نوشت  استار  فيليپينی  روزنامه 
امرار  و  کارآموزی  آموزش،  برای  شورشی 

معاش حدود 550 دالر می پردازد.
حالی  در  مورو  اسالمی  آزادی بخش  جبهه 
سالح هايش را تسليم می کند که صلح بين اين 
گروه و دولت، در کنگره با استقبالی گرم رو به 

رو نبوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای آکينو گفته 
شنبه  سه  روز  که  سالح هايی  تعداد  که  است 

تحويل داده شد قابل مالحظه بوده است.
امور  در  فيليپين  جمهوری  رياست  مشاور  دفتر 
صلح عکس هايی از سالح ها تحويل داده شده 

را در توييتر منتشر کرده است.
مستقل  نهاد  را يک  اين سالح ها  می شود  گفته 

نگهداری و از رده خارج خواهد کرد.

نظاميان مصر در سال 2013 و در پی تظاهرات گسترده مخالفان 
دولت، آقای مرسی را از قدرت برکنار کردند.

فيلدمارشال  فرماندهی  به  که  مصر  ارتش  کودتای  جريان  در 
و  کشته  نفر   1400 از  بيش  گرفت،  صورت  سيسی  عبدالفتاح 
هزاران نفر که عمدتا از هواداران اخوان المسلمين بودند، زندانی 

شدند.
بود،  کناره گيری کرده  نظامی خود  از سمت  آقای سيسی که 
در ماه مه سال 2014 با رای 97 درصد از شرکت کنندگان در 
انتخابات رياست جمهوری مصر پيروز شد و از آن زمان برخورد 
اجتماعی  و  سياسی  گروه های  ساير  و  اخوان المسلمين  گروه  با 

تشديد شده است.

 90 آمريکا،  و  روسيه  کشور  دو  هسته ای  کالهک های  تعداد 
درصد موجودی اين نوع سالح ها را در جهان تشکيل می دهد.

بازسازی  برنامه  آمريکا،  و  روسيه  دولت  دو  هر  حال  همين  در 
توليد  تاسيسات  و  کالهک ها  کردن  مدرنيزه  برای  گسترده ای 

تسليحات هسته ای خود را در دست اجرا دارند.
ساير کشورهايی که براساس پيمان 19۶8 ان پی تی، به طور رسمی 
يا در  نيز  بريتانيا  فرانسه و  قدرت هسته ای شناخته شده اند، چين، 
حال گسترش سيستم های تسليحات اتومی خود هستند و يا تصميم 

به انجام چنين بازسازی و مدرنيزه کردن آنها را اعالم داشته اند.
اين  چين،  مورد  در  که  می گويد  استکهلم  انستيتوی  گزارش 
باشد  اندک  است  ممکن  اتومی  سالح های  نوسازی  و  گسترش 
سازمان  امنيت  شورای  عضو  کشور  پنج  تمام  هرحال،  در  ولی 
ملل که قدرت اتومی محسوب می شوند، مصمم به حفظ دايمی 

زرادخانه های هسته ای خود هستند.

بنا بر برخی گزارش ها مرز ترکيه، محل نيروگيری  رقه است. 
شمار  به  اسالم گرايان  کنترل  تحت  مناطق  به  سالح  ارسال  و 

می رود.
خبرگزاری رويترز می گويد تصرف تل ابيض به اين معنی ست 
که »يگان های مدافع خلق« کنترل خطی 400 کيلومتری از مرز 

سوريه با ترکيه را در دست گرفته اند.
تهاجم زمينی نيروهای کرد و ديگر شورشيان، با حمايت هوايی 

ائتالف به رهبری آمريکا همراه بوده است.
اما پيشروی نيروهای کرد در عمق منطقه تحت کنترل حکومت 
داشته  همراه  را  آنکارا  مقام های  نگرانی  اسالمی،  خودخوانده 

است.

رادخانه  پوتین: چهل موشک بالستیک قاره پیما به ز
وسیه اضافه می کنیم هسته ای ر

و تحویل سالح های خود را به دولت  شورشیان مور
کردند  فیلیپین آغاز 

حکم اعدام محمد مرسی تایید شد

رادخانه های اتومی جهان  گزارش ساالنه ز

کرده اند  کامل تصرف  کردهای سوریه می گویند تل ابیض را به طور 
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