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کمک های جامعه جهانی
کاهش فقر نشده است باعث 

کتر عبداهلل دا
و درد جانکاه انزوای سیاسی
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تابوت قانون روی شانه های مردم 

تروریستان پشت دروازه 
»وی آی پی« 
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جنرال بین دوسنگ آسیا 
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ییس جمهور غنی: ر

برای تداوی عمه ام به شفاخانه امنیت ملی پول می دهم

کرده است. تداوی قرار دارند، بیان 
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
آقای  شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
می خواهم  »من  است:  گفته  غنی 
این  در  عمه ام  تداوی  بدل  در  که 
با پرداخت مبلغ چهار صد  شفاخانه 
و هشتاد و دوهزار و شش صد و پانزده 
مصرف  به  وی  تداوی  در  که  افغانی 
رسیده است، به این شفاخانه  تادیه 

مبدل  رسم  یک  به  را  آن  و  نموده 
سازم.«

افزوده  همچنین  جمهور  رییس 
یک  گذشته  از  »دراینجا  است: 
تداوی  بدل  در  که  مانده  باقی  رسم 
دولتی  رتبه  بلند  کارمندان  اعضای 
این پس  از  اما  پرداخت نگردد،  پول 
در  کارانه  رضا به صورت  باید  مردم 
بدل تداوی مریضان شان به شفاخانه 
پول بپردازند تا از این طریق شفاخانه 
کارمندان  درست  به صورت  بتواند 
که در جنگ با دشمن  امنیت ملی را 

زخمی می شوند، تداوی نماید. 
مورد  در  که  می گوید  اشرف غنی 
رایگان  تداوی  روند  شدن  متوقف 
رتبه  بلند  مقام های  خانواده  اعضای 
ملی،  امنیت  شفاخانه  در  دولتی 

گرفته است.  کابینه را نیز  موافقه 

اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 
که  است  گفته  کشور،  جمهور  رییس 
هیچ یک از مسووالن بلند رتبه دولتی 
نمی توانند اعضای خانواده های خود 
شفاخانه  در  رایگان  صورت  به  را 

امنیت ملی تحت تداوی قرار دهند.
در  را  موضوع  این  غنی  جمهور  ریس 
جریان عیادت از زخمیان و بیمارانی 
تحت  ملی  امنیت  شفاخانه  در  که 

طالبان بیخ گوش نمایندگان
کنون  در این دروازه حتا به محافظان وکال نیز اجازه ورود داده نمی شود. ا
کمربندهای چندگانه امنیتی برای  که به رغم  پرسش اساسی این است 
حفاظت از مجلس، چگونه مخالفان به دروازه »وی آی پی« رسیده اند؟ 
باز  مورد  باره  این  در  مسوول  مقام های  که  است  رسیده  آن  وقت  آیا 
که به دلیل ناتوانی در امنیت  کسی شهامت دارد  گیرد؟ آیا  خواست قرار 

شهر آبرومندانه از سمت  خود استعفا دهد؟

4

طالبان از صلح صحبت می کنند 
اما نه با حکومت افغانستان

درخواست های مهم  طالبان تغییر نکرده بود: خروج نیروهای خارجی، 
فهرست  از  طالبان  کردن  ج  خار و  اسرا  آزادی  اساسی،  قانون  تغییر 
برخی  در  آن ها  که  می آید  به نظر  هم  آن  با  متحد.  ملل  تحریم های 
موضوعات نظرشان عوض شده و شروع به صحبت روی جزییات عملی 
که  گفته اند  گذشته، به وضوح  کرده اند. آن ها در ماه های اخیر بر خالف 
ک کنندگان  اشترا از  برخی  که  نیستند  قدرت«  انحصار  جستجوی  »در 

به عنوان یک تغییر بزرگ از آن یاد می کنند. 5
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زنگ اول


پارلمان بدون همکاری عناصر نفوذی ممکن  حمله به 
حفاظت  به شدت  کشور  پارلمان  عمارت  از  نبود. 
عبورومرور  نمایندگان  آن  از  که  دروازه ای  می شود. 
مداربسته مجهز  پهره دارها و دوربین های  با  می کنند، 
اجازه  نمایندگان  محافظان  حتا  دروازه  این  در  است. 
ورود ندارند. اما شش تروریست با خون سردی تمام 

از این دروازه گذشتند و به عمارت آتش گشودند. 
نیروهای  پارلمان،  امنیتی  تدابیر  بر  عالوه  دیروز 
امنیتی تدابیر احتیاطی ویژه به مناسبت ورود معاون 
به  دفاع،  وزارت  نامزدوزیر  و  ریاست جمهوری  دوم 
اجرا گذاشته بودند. شعاع چندین  به  نیز  تاالر مجلس 
بود.  امنیتی  نیروهای  پوشش  در  پارلمان  کیلومتری 
هیچ ممکن نیست که تروریست ها بدون همکاری عوامل 
نفوذی شان با واسطه بمب گذاری شده و جنگ افزارهای 

نیمه سنگین وارد پارلمان شوند. 
موفقیت  عوامل  از  یکی  نفوذی،  عناصر  همکاری 
را  دیروز  حمله  آن که  با  است.  تروریستی  حمله های 
سربازان شجاع وطن و تکاوران ارتش و پولیس ملی 
تمامی  ارتش  قهرمان  دفع کردند و یک سرباز  کشور 
تروریست ها را از پا درآورد، اما با آن هم نفس ورود 
تروریست های مسلح به حیاط پارلمان، ناکامی بزرگ 
همکاری  بدون  امر  این  است.  امنیتی  و  استخباراتی 

عوامل نفوذی امکان ندارد. 
مجلس  نمایند گان  میان  در  طالبان  که  نیست  روشن 
نفوذ دارند یا نه، اما بارها سیاستمداران و چهره های 
که  گفته اند  عمومی  سخنرانی های  در  پرقدرت، 
و  گران قیمت  واسطه های  با  انتحاری  تروریست های 
شیشه دودی به محل مورد نظر رسانده می شوند. باری 
آقای عبدرب الرسول سیاف گفت که واسطه های شیک 
شیشه دودی، از محمد آغه و ریشخور تروریست ها را 

به داخل شهر می آورند. 
شخص  یک  که  کرد  اعالم  بلخ  والی  هم  پیش  چندی 
می کند  نگهداری  خانه اش  در  را  تروریست ها  مشهور 
و شورای امنیت ملی کشور هم این آقا را می شناسد. 
رویداد های  وقتی  هستند.  سنگینی  اتهام های  این ها 
اتفاق  حفاظت شده  به شدت  تاسیسات  در  تروریستی 
می افتد، دیگر تردیدی باقی نمی ماند که عوامل نفوذی 
تا  را  انتحاری ها  و  می کنند  بسترسازی  تروریست ها 

محل رویداد می رسانند. 
و  واسطه شیشه دودی  هیچ  مالک  ملی،  امنیت  حال  تا 
گران قیمت را به ظن همکاری با تروریست ها بازداشت 
نکرده است. هیچ مقام عالی رتبه هم به ظن جاسوسی 
صدای شان  که  آنانی  است.  نشده  محاکمه  آنان  به 
ضبط و منتشر شد هم دادگاهی نشدند. روشن است 
که مصلحت های سیاسی، مانع مبارزه جدی و موثر با 

عوامل نفوذی تروریسم در درون نظام است. 
این بار باید سازمان امنیت ملی کشور، وزارت داخله و 
وزارت دفاع سکوت نکنند و عوامل نفوذی تروریست ها 
دندان  به  تا  تروریست  کنند. ورود شش  بازداشت  را 
مسلح به عمارت به شدت حفاظت شده پارلمان، ناکامی 
از  غیر  دیگر  راهی  است.  استخباراتی  و  امنیتی  کالن 
بازداشت عوامل نفوذی تروریست ها برای جبران این 

ناکامی وجود ندارد.
امنیت  وزارت خانه های قوای مسلح و ریاست عمومی 
ملی نباید بیش از این به عوامل نفوذی تروریسم مجال 
هیچ  بروند.  سیاسی  مصلحت های  بار  زیر  و  بدهند 
مصلحتی باالتر از تامین امنیت تاسیسات استراتژیک 
فردا  اگر  بود  خواهد  ناشیانه  خیلی  نیست.  کشور 
بگویند  برگزار کنند و  امنیتی نشست خبری  مقام های 
که حمله بر پارلمان کار مثال شبکه حقانی است و این 
حمله مثال در پشاور سازمان دهی شده بود. این چیزها 
را همه می دانند. انتظار افکار عمومی این است که در 
اطالع همه رسانیده شود  به  این رویداد حقایق  مورد 
به  حمله  شوند.  بازداشت  تروریسم  نفوذی  عوامل  و 
عوامل  همکاری  بدون  هم  کابل  کلوله پشته  در  هوتلی 
هوتل  به  پیش  سال  دو  حمله  در  نبود.  ممکن  نفوذی 
سرینا هم بدون تردید، عوامل نفوذی تروریسم دست 
داشتند. وقت آن رسیده است که این عوامل بازداشت 

شوند و چهره های شان افشا گردد. 

عوامل نفوذی تروریستان را
 بازداشت کنید
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اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
مشترک  عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای  تصفیه ای 
از  تن  پنج  و  هشتاد  گذشته،  روز  شبانه  یک 
افراد طالبان کشته و چهل و نه تن دیگر زخمی 

شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
نابودی  و  سرکوب  منظور  به  عملیات ها  این 
مربوطات  در  افغانستان«  مردم  »دشمنان 
ننگرهار،  سرپل،  بدخشان،  کندز،  والیت های 

فراه، غزنی و هلمند راه اندازی شده بود. 
این  در  افزود  هم چنین  داخله  امور  وزارت 
به دست  نیز  جنگ افزار  مقداری  عملیات ها 
نیروهای امنیتی کشور افتاده است. این وزارت 
از  برخی  در  نیز  حاضر  حال  در  می گوید 
نیروهای  والیات کشور عملیات های مشترک 
»دشمنان  نابودی  و  سرکوب  منظور  به  امنیتی 

مردم« ادامه دارد.

اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
کردن  سپری  از  پس  ساتنمن   355 که  کرده 
ارتقای رتب،  ماهه  یک دوره آموزشی چهار 

اسناد فراغت شان را بدست آوردند.
امور  وزارت  اداری  معین  یاور  اکرام الدین   
از  ساتنمنان،  این  فراغت  مراسم  در  داخله، 
»قهرمانان  عنوان  به  کشور  امنیتی  نیروهای 
نیروهای  که  افزود  برده  نام  افغانستان  واقعی« 
تامین  بخاطر  پولیس  نیروهای  ویژه  به  امنیتی 
هرگونه  آماده  کشور  در  صلح  و  امنیت 

فداکاری هستند.
آموزشی  دوره  این  فارغان  از  یاور  آقای 
در  آن  از  آموخته اند  که  را  آنچه  تا  خواست 
استفاده  کشور  سراسری  امنیت  تامین  جهت 

نمایند.
در همین حال، سردار محمد کوهدامنی معاون 
امور  وزارت  تربیه  و  تعلیم  عمومی  قوماندانی 
داخله، می گوید که مرکز تعلیمی پولیس کابل 
اساسی  گام های  پولیس  مسلکی سازی  جهت 
کوهدامنی،  آقای  گفته ی  به  است.  برداشته 
در  شده اند،  فارغ  مرکز  این  از  که  نیروهایی 
مطابقت با قانون وظایف خود را انجام خواهند 

داد.

 بیش از 130 طالب کشته 
و زخمی شدند

355 ساتنمن از مرکز تربیوی 
پولیس فارغ شدند

وضعیت پولیس محلی مورد ارزیابی قرار می گیرد

توزیع کتاب  راهنما به نیروهای پولیس برای درک مسوولیت های شان

ولسوالی دشت ارچی سقوط کرد

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
از  متشکل  هیاتی  که  کرده  اعالم 
اداره  و  امنیتی  نهادهای  نمایندگان 
منظور  به  محلی  ارگان های  مستقل 
محلی  پولیس  وضعیت  بررسی 

توظیف شده است.
این وزارت در خبری که در سایت 
انترنتی خود منتشر کرده، نوشته که 
تربیه،  و  تعلیم  نظر  از  محلی  پولیس 
نظامی،  تحکیمات  نیازمندی ها، 
و  ارزیابی  مورد  تجهیزات  و  سالح 

بررسی قرار می گیرند.
سی  به  نزدیک  محلی  پولیس  رقم 
که  نیروها  این  می رسد.  نفر  هزار 
خارج از ساختار نیروهای امنیتی ملی 
هستند، در بیست و نه والیت حضور 
ایاالت  کمک  به  نیروها  این  دارند. 
با  مبارزه  منظور  به  امریکا  متحده 

همکاری  اداره  کابل:  8صبح، 
هفته  طی  که  کرده  اعالم  آلمان 
کتاب  جلد  هزار  دوازده  جاری 
ملی  پولیس  نیروهای  به  راهنما 

افغانستان توزیع شده است.
می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 
نیروهای  کتاب ها،  این  توزیع  با  که 
و  مسوولیت ها  از  ملی  پولیس 
پیدا  بهتری  درک  خود  وظایف 
در  کتاب ها  این  کرد.  خواهند 
از  بخشی  که  می  شوند  توزیع  حالی 
نیروهای پولیس از سواد کافی برای 

خواندن و نوشتن برخوردار نیستند.

از  بعد  طالبان  جنگجویان 
نیروهای  با  شدید  درگیری های 
دشت  دوشنبه  روز  صبح  امنیتی، 
والیت  در  ولسوالی  دومین  ارچی، 
یک  کردند.  تصرف  را  کندز 
ولسوالی  جنگجویان  این  قبل  روز 

چهاردره را تصرف کرده بودند.
یوسف  از دویچه وله، محمد  نقل  به 
کندز  والیتی  شورای  رییس  ایوبی، 
گفته که جنگجویان طالبان از چهار 
سمت بر ولسوالی دشت ارچی حمله 
به  کرده اند.  تصرف  را  آن  و  کرده 
گفته او، پیش از افتادن این ولسوالی 
به دست طالبان، جنگ های شدیدی 

دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 
ولسوالی های  و  والیات  در  عمدتا 
این  خود  باشندگان  میان  از  ناامن 
استخدام  ولسوالی ها  و  والیات 

شده اند.
و  داخلی  نهادهای  از  برخی 
بین المللی حقوق بشری در مواردی 

اداره همکاری آلمان با افغانستان، در 
نیروهای  که  می افزاید  خود  اعالمیه 
تاکنون  افغانستان  ملی  پولیس 
دسترسی  ثابت  درسی  مواد  به 
جدید،  کتاب های  توزیع  و  نداشته 
تا  قادر سازد  را  نیروها  این  می تواند 
خوبتر  و  بهتر  را  مسوولیت های شان 

انجام دهند.
آموزش  منظور  به  که  کتاب ها  این 
نیروهای پولیس آماده شده  مسلکی 
به  آلمان  دولت  مالی  کمک  به  و 

چاپ رسیده اند. 
افغانستان  با  آلمان  همکاری  اداره 

نیروهای  و  جنگجویان  این  میان 
امنیتی صورت گرفت.

گفته  کندز  والیتی  شورای  رییس 
امنیتی  نیروهای  این جنگ ها  که در 
محلی تلفات داده اند، اما شمار دقیق 

آن هنوز معلوم نیست.
به گفته ایوبی، حدود 150 هزار تن 
محل  نتوانسته اند  محل  باشندگان  از 

را ترک کنند.
یکشنبه  روز  که  است  درحالی  این 
چهار  کنترول  طالبان  شورشیان 
دره، نزدیک ترین ولسوالی به مرکز 
گرفتند.  دست  به  را  کندز  والیت 
را  حمالتی  اپریل  ماه  در  گروه  این 

محلی  پولیس  نیروهای  عملکرد  از 
داخله  امور  وزارت  اما  کرده  انتقاد 
با  نیروها در مقابله  می گوید که این 
خود،  مناطق  امنیت  تامین  و  طالبان 
نقش مهمی ایفا کرده اند. این نیروها 
توسط وزارت امور داخله رهبری و 

هدایت می شوند.

»این  می افزاید:  خود  اعالمیه  در 
مسلکی  آموزش  برای  کتاب های 
خواهد  قرار  استفاده  مورد  پولیس 
گرفت و به افسران پولیس افغانستان 
قبیل  از  مختلف  موضوعات  در 
عملیات،  پولیس  ترافیک،  پولیس 
قانون  تطبیق  و  بشر  حقوق  اسلحه، 
ساختار  کرد.  خواهند  راهنمایی 
داخلی پولیس ملی و مقررات مربوط 
کتاب ها  محتوای  جز  نیز  پولیس  به 
توانایی  تحکیم  به  امر  این  است. 
و  افغانستان  ملی  پولیس  پرسونل 
در  پولیس  کارایی  و  موثریت  به 

مجموع کمک خواهد کرد.«
افغانستان  با  آلمان  همکاری  اداره 
می افزاید که محتوای این کتاب ها از 
شش سال به این سو توسط نیروهای 
آلمانی به نیروهای پولیس افغانستان 
از  آلمان  دولت  می شود.  تدریس 
سال 2009 به این سو، برنامه آموزش 
و سواد آموزی برای نیروهای پولیس 

ملی افغانستان را آغاز کرده است. 

و  کرد  شروع  کندز  شهر  سوی  به 
تصرف  نیز  را  شهر  که  بود  نزدیک 

نمایند.
نیروهای امنیتی قبال از شروع عملیات 
چهار  ولسوالی  باز پس گیری  برای 
کرده اند.  شروع  را  عملیاتی  دره، 
پولیس  فرمانده  نصرتی،  عبدالصبور 
امنیتی  »نیروهای  است:  گفته  کندز 
هم یک  مرکز  از  و  تجدید شده اند 
از  حمالت  رسیده اند.  نیرو  تعداد 
آغاز  دره  چهار  بر  استقامت  چهار 
کندز  شهر  وضعیت  است.  شده 
امنیتی  کمربندهای  و  است  خوب 

تحکیم شده اند.«

ACKU



نمایندگان صورت  تاالر مجلس  و پنجاه متری  نمایندگان 
کثر مکان های منتهی به ساختمان شورای  که ا گرفت. با آن 
ملی تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و نیروهای ویژه  
ملی  شورای  اعضای  محافظان  و  ملی  شورای  محافظت 
نیز روزانه سرگرم تامین امنیت مقر شورای ملی می باشند، 
اما رسیدن مهاجمان تا پشت سالون »وی.آی.پی« سوال 

برانگیز است. 
ملی  شورای  ساختمان  بر  مهاجمان  حمله   دومین  این 
نیز  پیش  سال  سه  است.  ملی  شورای  شانزدهم  دوره  در 
کردند.  حمله  ملی  شورای  ساختمان  بر  مسلح  مهاجمان 

در آن حمله نیز به هیچ عضو شورای ملی آسیب نرسید.
کشور  رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد  حال،  همین  در 
شدت  به  را  ملی  شورای  ساختمان  بر  تروریستی  حمله  
کرده است. بر بنیاد خبرنامه ی ریاست جمهوری،  محکوم 
رییس جمهور غنی پس از حمله بر ساختمان شورای ملی 
در  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  با 
گفتگو  کارمندان اداری آن   مورد وضعیت اعضای شورا و 
که رییس جمهور حمله  گفته شده  کرده است. در خبرنامه 
بی گناه  شهروندان  بر  حمله  را  ملی  شورای  ساختمان  بر 

کتر عبداهلل را با یک فرمان برکنار  همین امروز قادر باشد، دا
گر عین توانایی در ریاست اجرایی  کرد و بالعکس ا خواهد 
ندارد غنی همه  کاره ی مملکت  نیز دوست  باشد، عبداهلل 
در  را  فرصتی  چنین  موجود  سیاسی  الزامات  اما  باشد. 
کدام نگذاشته است. به خاطر همین ناتوانی  اختیار هیچ 
کتر  دا که  کردن یک دیگر شان است  و محدود  از حذف 
کتر عبداهلل از طریق  غنی از طریق حامیان سیاسی اش و دا
کردن یک دیگر در  سخنگویان رسمی اش به دنبال بدنام 
اذهان عامه اند، تا به این ترتیب برای تثبیت موقعیت خود 
بهتر  موقعیت  از  بیشتر  صالحیت  اعمال  و  حکومت  در 

برخودار شوند. 
حمایت های  بازسازی  به  قادر  که  می داند  عبداهلل  کتر  دا
از  بعد  نتوانست  او  زیرا  نیست.  انتخابات  دوران  کالن 
پیوستن به حکومت وحدت ملی به خواست ها و توقعات 
کند. از سوی دیگر او می داند  همه ی طرفدارانش رسیدگی 
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کشور  هفت تروریست مهاجم دیروز بر ساختمان پارلمان 
کردند و جلسه این مجلس را بر هم زدند. این حمله  حمله 
ساعت  سه  و  شد  شروع  بیست دقیقه  و   ده   ساعت  دیروز 

ادامه یافت.
ریاست جمهوری،  دوم  معاون  دانش،  سرور  بود  قرار 
نامزدوزیر  به حیث  رسمی  به گونه  را  ستانکزی  معصوم 
نمایندگان  مجلس  دوشنبه  روز  نشست  به  دفاع  وزارت 
شد.  کار  این  مانع  انفجاری  حمله های  اما   کند  معرفی 
بر  مسلح  مهاجمان  حمله ی  حین  که  8صبح  خبرنگار 
حضور  ملی  شورای  مقر  در  نمایندگان  مجلس  ساختمان 
عمومی  جاده   در  نخست  حمله  که  می گوید  داشت، 
شد؛  انجام  ملی  شورای  شرقی  دروازه   مقابل  داراالمان 
که به دلیل مشکالت امنیتی از چندین سال به  دروازه ای 

این سو مسدود است.
نمایندگان  و  محافظان  از  شماری  گفته های  اساس  بر 
به  را  خود  اولی  انفجار  از  پس  مهاجمان  مجلس، 
افغانستان  پارلمان  به  کمک  دفاتر  از  یکی  ساختمان 
جنوبی  دروازه   محافظان  با  آن جا  از  و  رساندند  » البا«  یا 
گیر شدند. در نتیجه درگیری با محافظان  شورای ملی در 
عیسی  شدند.  کشته  مهاجمان  همه  ملی  شورای  امنیتی 
رسانه ها  به  ملی  اردوی  سربازان  از  یکی  لغمانی،  خان 
در  پا  از  را  مهاجم  شش  توانسته  تنهایی  به  او  که  گفته 
کاربران فیسبوک تصویر عیسی خان  آورد. شمار زیادی از 
»قهرمان«  را  او  و  گذاشته  کاربری شان  در حساب های  را 
دیگری  تعداد  که  شده  گفته  این،  با  همزمان  گفته اند.  
وارد یک ساختمان چندین طبقه ای مقابل  از مهاجمان 
از  داشتند  قصد  و  بودند  شده  ملی  شورای  شرقی  دروازه  

آن جا نیز تعمیر شورای ملی را هدف قرار دهند.
نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان به معرفی معصوم 
ستانکزی به عنوان نامزد وزارت دفاع اختصاص یافته بود. 
گذشته نمایندگان مجلس پیش از آن که وارد ساعت  روز 
موکالن شان  مشکالت  برخی  روی  شوند،  مجلس  رسمی 

آصف آشنا، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در برنامه 
را  افغانستان  ریاست جمهوری  طلوع  تلویزیون  کنکاش 
کرد  افغانستان  مردم  سیاسی  اراده  به  بی باوری  به  متهم 
روندهای  اجرای  و  برگزاری  قبال  در  ارگ  که  گفت  و 
تعهد  ضعف  پارلمانی  انتخابات  جمله  از  دموکراتیک 
کردن  کنار متهم  گفتگو در  سیاسی دارد. او در جریان این 
ریاست جمهوری به قانون شکنی، ریاست اجرایی را مبرا از 
که حکومت افغانستان در قبال  خطاها و نواقصی دانست 
برگزاری انتخابات دارد. آشنا با حرارت و احساسات تمام 

کرد.  از ادبیات بسیار مشابه به دوران انتخابات استفاده 
چنین  با  آشنا  آقای  که  نیست  بار  نخستین  این  البته 
در  نیز  این  از  پیشتر  او  می گوید.  سخن  هیجان  و  حرارت 
سخن  حرارت  و  هیجان  همین  با  تلویزیونی  بحث های 
فقدان  قانون شکنی،  به  متهم  را  ریاست جمهوری  و  گفته 
که آصف  کرده است. البته آنچه را  کارشکنی  مشروعیت و 
نیست.  بیان می دارد، دیدگاه های شخصی خودش  آشنا 
کند،  گر بخواهد دیدگاه های شخصی خود را بیان  او حتا ا
چنین امری برایش مقدور نمی باشد. بنابراین او سخنگوی 
تصورات  در  عمیق  ریشه  که  است  باورهایی  و  دیدگاه ها 

کتر عبداهلل دارد.  ریاست اجرایی و شخص دا
یا  هنوز  عبداهلل  کتر  دا تیم  که  می آید  بر  آشنا  سخنان  از 
از  این که  یا  و  است  انتخابات  در  پیروزی  توهم  از  سرشار 
سیاست ها و عملکردهای ارگ راضی نمی باشد. اعضای 
به صورت  رای شان  که  می کنند  گمان  هم چنان  تیم  این 
تحمیل  آن ها  بر  غنی  کتر  دا و  شده  دزدیده  سیستماتیک 
که  ندارد  وجود  شکی  این  در  حالی که  در  است.  گردیده 
انتخابات سال ۲۰۱۴ یک انتخابات رسوا و پر از تقلب بود 
که به چه  و آرای واقعی مردم افغانستان صرف نظر از این 
گفتن  گرفت؛ اما با  کسی رای داده بودند، مورد دستبرد قرار 
کسی تقلب  کسی بود و چه  این که پیروز آن انتخابات چه 

ساعت  جمع بندی  پایان  از  پیش  اما  داشتند  اشاراتی 
امتیازی، صدای مهیبی تاالر مجلس را تکان داد. با آن که 
فضای تاالر عمومی غبار آلود و نمایندگان مجلس هراسان 
نمایندگان  به  ابراهیمی خطاب  بودند، عبدالرووف  شده 
گفت: »نترسید وکالی محترم... نترسید، شارتی برق بود.«

به  شلیک  آن   به دنبال  و  انفجار  صداهای  که  حالی  در 
کارمندان  با  همراه  مجلس  نمایندگان  می رسید،  گوش 
اداری و خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی به محل امنی 
رهنمایی شده و پس از آن از دروازه ی غربی مجلس بیرون 

شدند.
از  بسیاری  مرمی، شیشه های  و شلیک  انفجار  نتیجه   در 
خون  لکه های  و  بود  ریخته  ملی  شورای  ساختمان های 
درمجلس  امنیتی  محافظان  از  تعداد  لباس های  بر  نیز 
شش  به  نزدیک  ملی  شورای  ساختمان  می شد.  مشاهد 
که از این میان تنها سه دروازه  آن  برای  دروازه  عمومی دارد 

رفت وآمد اعضای شورای ملی و مراجعین است.
مجلس  رییس  دفتر  متری  سی  در  نخست  انفجار 

کرد، درد امروز مردم افغانستان دوا نمی شود. واقعیت این 
که وراجی های آصف آشنا حکایت از یک مساله  است 
دیگر نیز دارد و آن این که هم او و هم همکارانش در ریاست 
اجرایی در صدد اند تا با دامن زدن به احساسات مردم، 
انتخابات  دوران  کالن  حمایت های  به  دیگر  بار  یک 
که ریاست اجرایی  دست یابند. مساله اساسی این است 
گون از جمله نوپایی و عدم وقوف و  گونا به دالیل متعدد و 
کشوری، احساس می کند  کالن  سهم در تصمیم گیری های 
به همین خاطر هم است  رانده شده است.  که به حاشیه 
که ریاست اجرایی می خواهد تا با ایجاد فضای رسانه ای 
نفع خود شکل  به  را طوری  ارگ، وضعیت  متهم سازی  و 
از این  تا  پارلمان بوده اند  آنان حامی تداوم  گویا  که  دهد 

کتر غنی بشورانند.  طریق پارلمان را نیز ضد دا
سیاست  تلخ  واقعیت  یک  تمامیت خواهی  حالی که  در 
گر  ا اشرف غنی  کتر  دا است.  افغانستان  چون  کشوری  در 

افغانستان دانسته و »دشمنی آشکار با دین مقدس اسالم« 
خوانده است.

عاملین  که  است  کرده  کید  تا هم چنین  رییس جمهور 
جنایتکارانی  ملی  شورای  ساختمان  بر  تروریستی  حمله  

که به هیچ دین و آیینی پابند نیستند.  هستند 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  حال،  همین  در 
گفته است  و در اعالمیه ای  کرده  را محکوم  این حادثه 
که تا  که حمله به شورای ملی یک اقدام شنیع بود. با آن 
گزارش آمار رسمی از تلفات این حادثه  لحظه نوشتن این 
اش  اعالمیه  در  بشر  حقوق  کمیسیون  اما  نبود  دست  در 
گفته: »مطابق معلومات تایید ناشده ۵ تن از افراد ملکی 
کشته شده و بیشتر از ۲۰ تن  شامل ۵ زن جراحت برداشته 

اند.«
از سوی دیگر، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
که برای معرفی نامزد وزارت دفاع به شورای ملی رفته بود، 
در اعالمیه ای حمله های مهاجمان بر شورای ملی را اقدام 

بزدالنه خوانده است.
مختلف  نهادهای  گیر  فرا اجماع  از  هم چنین  دانش 
و  کرده  استقبال  کنونی  وضعیت  به  رسیدگی  برای  کشور 
اصالح  کمیسیون  کار  به  آغاز  با  که  است  ورزیده  کید  تا
مجلس  آینده  انتخابات  برگزاری  زمینه  انتخاباتی  نظام 

نمایندگان فراهم شود.
در  ملل  سازمان  نمایندگی  دفتر  یا  یونما  گونه،  همین 
ملی  شورای  ساختمان  بر  حمله  خبرنامه ای  در  نیز  کابل 
خبرنامه  از  نقل  به  است.  کرده  محکوم  را  افغانستان 
ویژه ی  نماینده  معاون  ماتور،  یاما  چی  ته دامی  یوناما، 
که حمله بر شورای ملی  گفته است  کابل  سازمان ملل در 
»بی حرمتی  گرفته،  عمده  به  را  آن  مسوولیت  طالبان  که 
گفته است  آشکار به دموکرسی« می باشد. یوناما هم چنین 
نگران  رویدادهایی  چنین  در  غیرنظامیان  تلفات  از  که 
تطبیق  به  ملزم  طالبان  شمول  به  درگیر  طرف های  و  بوده 

قوانین بشردوستانه می باشند.

غنی  کتر  دا با  مساوی  و  برابر  سهم  عملی  لحاظ  از  که 
به عمده ترین  را  کتر غنی  دا نتوانسته است  او  ندارد. حتا 
ایجاد  که  ملی  وحدت  حکومت  سیاسی  توافق نامه  ماده 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی است، قانع سازد و افرادی 
که مورد رضایت هر دو  گماشته شوند  کمیسیون ها  در این 
توافق نامه سیاسی  که  اتفاق می افتد  این در حالی  باشد. 
ممکن است تا قبل از عملی شدن عمده ترین موادش، از 
اعتبار ساقط شود. مواد عمده توافق نامه سیاسی حکومت 
اصالحات  کمیسیون  ایجاد  از  عبارت  ملی  وحدت 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  انتخاباتی، 
ولسوالی و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی به منظور تایید 
نظام  به  سیاسی  نظام  تبدیل  و  اجرایی  ریاست  پست 
زمان  به  توجه  با  کارها  این  تمامی  انجام  پارلمانی است. 
عملی  صورت  هیچ  به  سیاسی  توافق نامه  از  باقی مانده 
احساسات  و  عصبیت  خاطر  همین  به  نیست.  ممکن  و 
تعریف  و  توصیف  راستا  همین  در  می توان  را  آشنا  آصف 

کرد. 
غنی  کتر  دا کارشکنی  از  دارد  حق  عبداهلل  کتر  دا شاید 
کامی  نا نصف  که  باشد  متوجه  باید  اما  باشد،  کی  شا
کتر  گر دا حکومت وحدت ملی به خود وی نیز برمی گردد. ا
کتر  غنی و اطرافیانش به دنبال تمامیت خواهی و حذف دا
تا  ندارند  نیاز  مردم  تصمیم گیری اند،  روندهای  از  عبداهلل 
کتر  دا بریزند.  خیابان  به  عبداهلل  کتر  دا به خاطر  دیگر  بار 
را سهم دار مساوی در حکومت می داند  گر خود  ا عبداهلل 
ایجاد  نه  کند  طلب  را  خود  حق  سیاست  طریق  از  باید 
با  بایست  او  انتخاباتی.  دوران  و هیجان های  احساسات 
که یک رهبر توانا و موثر برای  کند  توانایی و درایت ثابت 
ایجاد تغییر در نظام سیاسی افغانستان است. او باید سهم 
گدایی نکند، بلکه باید آن را با اتکا به توافق نامه  خود را 
کند. او باید متوجه  سیاسی حکومت وحدت ملی مطالبه 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی،  کنار ایجاد  که در  باشد 
مردم  لویه جرگه  برگزاری  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
از  اولویت ها  این  دارند.  نیز  دیگری  نیازهای  و  اولویت ها 
نظر عبداهلل بدون شک پنهان نیست. اشتغال، فقرزدایی و 
که داعش در ننگرهار مردم  تامین امنیت مردم در شرایطی 
را سر می برد و ولسوالی ها یکی بعد دیگر در شمال سقوط 
کتر عبداهلل باید  که دا می کنند، اولویت های دیگری است 
فراهم  مناسب  پاسخ  آن ها  به  کتر غنی یک جا  دا کنار  در 

کنند. 
انتخاباتی  احساسات  و  هیجانات  ایجاد  و  وراجی  با 
مردم  اضطراری  درد های  سیاسی  پا دو های  طریق  از 

افغانستان دوا نمی شود. 

 قدرت اهلل جاوید

یبرز آهنگر  فر

تروریستان پشت 
دروازه »وی آی پی« 

کتر عبداهلل دا
ACKUو درد جانکاه انزوای سیاسی
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این وضعیت آقای عطامحمد نور رییس اجرایی 
حزب جمعیت و جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر 
کنار هم قرار داده  حزب جنبش ملی را به ناچار 
است. هر دو سیاستمدار در پی بسیج مردم شمال 
می خواهند  و  هستند  داعش  و  طالبان  علیه  بر 

کنند.  ساحه نفوذ خود را حفظ 
رزم  لباس  پیش  چندی  نور،  عطامحمد  جنرال 
کرد و یک جا با نیروهای امنیتی، به نبرد  به تن 
به  مدتی  از  هم  دوستم  جنرال  رفت.  طالبان 
است  فرماندهانش  با  رایزنی  مصروف  این سو، 
اسالمی  حرکت  و  طالبان  با  مقابله  راه های  تا 
که در ساحه نفوذ او مستقر شده اند،  ازبکستان را 

کند.  بررسی 
چالش های دو فرمانده 

در  سیاستمدار  دو  این  فراراه  عمده  چالش 
است.  طالبان  محلی  جنگجویان  حاضر،  حال 
کمیت شان، نفوذ چندانی در  طالبان در زمان حا
والیات شمالی نداشتند. اما در این اواخر دیده 
در  بیرونی شان،  متحدان  و  طالبان  که  می شود 
مناطق ازبک نشین، ترکمن نشین و تاجیک نشین 
صفوف  در  محل  مردم  از  جنگجویانی  شمال، 
خارجی  جنگجویان  کرده اند.  استخدام  خود 
مستقر در ساحه هم، هم تبار مردم محل اند. این 
گروه انصاراهلل تاجیکستان  جنگجویان یا مربوط 
تعلق  ازبکستان  اسالمی  حرکت  به  یا  و  هستند 
در  حمایتی  شبکه های  جنگجویان  این  دارند. 

خارج از مرزهای افغانستان نیز دارند. 
چالش دیگر جنرال دوستم و جنرال عطامحمد 
حکومت  سران  است.  مرکزی  حکومت  نور، 
دو  این  نظامی  فعالیت های  از  ملی  وحدت 
نمی کنند.  قاطع  حمایت  شمال  در  جنرال، 
اجرایی  رییس  با  اخیرا  نور  عطامحمد  جنرال 
آخرین  در  او  است.  شده  اختالف  دچار  هم 
کتر عبداهلل و محمد اشرف غنی  مصاحبه اش، دا
کرد. سران حکومت وحدت  کم کاری  را متهم به 
ملی از قدرتمند شدن شبه نظامیان مسلح جنرال 
دوستم و جنرال عطا محمد نور در شمال نگران 

اند.
حامی  ناتو-  سازمان  که  می رسد  به نظر 
از  هم  افغانستان-  امنیتی  نیروهای  استراتژیک 
و جنرال عطامحمد  فعالیت های جنرال دوستم 
سازمان های  نمی کند.  پشتیبانی  شمال  در  نور 
حقوق بشری بین المللی، این دو جنرال را متهم 
که در نقض  کرده اند  به حمایت از ملیشه هایی 
نظاممند حقوق بشر دست دارند. این دو جنرال 
کشورهای عضو ناتو اعتماد  به ویژه آقای نور هم به 
گفت نمی گذارد  ندارند. آقای نور چندی پیش 
کشانده شود. او  دامنه ناامنی ها به آسیای میانه 
کشورها تالش دارند، جنگ را به  گفت برخی از 
کشورهای آسیای میانه ببرند.  شمال و از آن جا به 
کشورهای  که منظور آقای نور، برخی از  روشن بود 

عضو سازمان پیمان اتالنتیک شمالی است. 
انتخاب میان ترکیه و ازبکستان

آن  و  دارد  هم  دیگر  مشکل  یک  دوستم  جنرال 
حضور  است.  ازبکستان  و  ترکیه  میان  انتخاب 
روستا های  در  ازبک،  افراط گرای  جنگجویان 
امنیتی  جدی  تهدید  افغانستان،  ازبک نشین 
برای تاشکند است. این جنگجویان آرزو دارند 
پیدا  ازبکستان  قلمرو  به  ورود  برای  مجرایی  که 
کریم اف  اسالم  کمیت  حا با  آن جا  در  و  کنند 
نوع  هر  از  قوی  احتمال  به  تاشکند  بجنگند. 
ازبک  جنگجویان  ضد  و  طالبان  ضد  فعالیت 
کرد.  خواهد  حمایت  افغانستان  شمال  در 
و  گزارش ها  نیست.  چنین  ترکیه  سیاست  اما 
و  ترکیه  آن  براساس  که  دارد  وجود  تحلیل هایی 
گسترش ناآرامی ها به  عربستان از حامیان اصلی 
هستند  میانه  آسیای  مرزهای  و  افغانستان  شمال 
و می خواهند یک درد سر فرسایشی برای روسیه 
گزارش ها درست  گر این تحلیل ها و  کنند. ا خلق 
حامیان  از  ازبکستان  کنار  در  که  ترکیه  باشد، 
جنرال  بر  است،  ملی  جنبش  حزب  بیرونی 
کرد تا علیه جنگجویان  دوستم فشار وارد خواهد 
که جنرال  ازبکستانی اقدام نکند. به نظر می رسد 

گرفته است. دوستم میان دو سنگ آسیا قرار 

جنرال  و  دوستم  جنرال  اخیر  همبستگی  اعالم 
بازتاب  اجتماعی  شبکه های  در  نور  عطامحمد 
کشور  رسانه های  که  هرچند  داشت،  گسترده 
جنرال  به  وفادار  فرماندهان  نپرداختند.  آن  به 
همکاری  قول  ملی  جنبش  حزب  رهبر  دوستم، 
دادند.  بلخ  والی  نور،  عطامحمد  جنرال  به 
به  هم  نور  آقای  به  وفادار  جمعیتی  فرماندهان 
اتحاد  دست  او  به  و  رفتند  دوستم  جنرال  منزل 
اعالمیه های  نور  و  دوستم  آقایان  بعدا  دادند. 
که  کردند و از اتحاد حزب هایی  گانه منتشر  جدا

به آن تعلق دارند، خبر دادند. 
ناامنی های اخیر شمال و سقوط برخی از مناطق 
دوستم،  جنرال  آقایان  فاریاب  و  شمال شرق  در 
نور،  عطامحمد  و  ریاست جمهوری  اول  معاون 
والی بلخ را واداشته است تا با هم قول همکاری 
گروه داعش بدهند. به نظر  در مبارزه با طالبان و 
شده  تکرار  تاریخ  دیگر  بار  یک  که  می رسد 
است. رقبای سیاسی- نظامی دیروز حاال برای 
مقابله با تهدید مشترک قول همکاری می دهند. 
کابل را اشغال  در خزان سال 1375 وقتی طالبان 
قرار  جدی  تهدید  معرض  در  شمال  و  کردند 
کریم خلیلی و جنرال  گرفت، احمدشاه مسعود، 
دوستم، در خنجان با هم نشستند، اختالف ها را 
گذاشتند و »شورای عالی دفاع از افغانستان«  کنار 
متحد  جبهه  به  بعدا  شورا  این  کردند.  ایجاد  را 
تغییر نام یافت و تا سقوط طالبان، زیر همین نام، 

با امارت مالعمر در شمال مبارزه  کرد. 
است.  شده  تکرار  داستان  همان  دیگر  بار  حاال 
جنرال  و  بلخ  والی  نور،  عطامحمد  جنرال 
که در دهه  دوستم، معاون اول ریاست جمهوری 
شهر  تسخیر  سر  بر  شمال  در  خورشیدی،  هشتاد 
گسترش ساحه اقتدار و نفوذ با هم  مزارشریف و 
 1382 و   1381 سال  در  حتا  و  می کردند  مقابله 
درگیری نظامی داشتند، علیه تهدید مشترک در 

شمال، به هم دیگر قول همکاری داده اند. 
اتحاد از سر ناچاری

دوستم  جنرال  قدرت  پایگاه  شمال،  در  طالبان 
و آقای عطامحمد نور را تهدید می کنند. جنرال 
روستا های  از  بسیاری  حاضر  حال  در  دوستم 
داده  دست  از  طالبان  نفع  به  را  فاریاب  والیت 
ترکمن نشین  مناطق  از  برخی  در  طالبان  است. 
هم  سرپل  دارند.  فعالیت  هم  کندز  والیت 
است.  طالبان  فعالیت های  جوالنگاه  تقریبا 
که جنرال دوستم،  این واقعیت ها نشان می دهد 
برخاستگاه سیاسی- اجتماعی اش را به طالبان 

می بازد.
پایگاه  که  روستا هایی  در  هم چنان  طالبان 
مستقر  سنتی حزب جمعیت محسوب می شود، 
کوکچه، امام صاحب،  شده اند. مناطق ماورای 
بدخشان،  روستا های  و  خنجان  نهرین،  درقد، 
که حاال به محل  ساحه نفوذ حزب جمعیت بود 
متحدان  و  طالبان  شورشی  دسته های  استقرار 
می شود  گفته  است.  شده  بدل  آنان  خارجی 
روستا ها  این  در  هم  داعش  تروریستی  گروه  که 
ورود  از  خبرهایی  حتا  می کند.  هسته گذاری 
بهاوالدین  دسته های شورشی طالبان به خواجه 

گوش می رسد.  تخار هم به 
مقاومت  اداره  و  سوق  مرکز  بهاوالدین  خواجه 
ضد طالبان در نیمه دوم دهه هفتاد بود و خون 
ریخت.  زمین  به  همان جا  در  مسعود  احمد شاه 

والیت  اندر  ولسوالی  به  کرزی  حامد  آقای  قبل  سال  شش 
به  بزرگ  اجتماع  یک  در  پیشین  رییس جمهور  رفت.  غزنی 
شلیک  صدای  سخنرانی  جریان  در  پرداخت.  سخن  ایراد 
گوش رسید. مخالفان محل سخنرانی را هدف قرار  کت به  را
گفت:  کرزی با شجاعت تمام به حاضران  داده بودند. آقای 
»بنشینید! بنشینید! این راه تازه آغاز شده است.« حاضران در 
کرزی  گرفته و با جسارت تمام به سخنان آقای  محل روحیه 
گوش دادند. در یک مورد دیگر، مراسم مهم سالگرد پیروزی 
گرفت. در آن روز مهاجمان از یک  مجاهدین نیز هدف قرار 
کردند.  شلیک  مراسم  برگزاری  محل  بر  خرابه  ساختمان 
کرزی  کشته شد. آقای  حداقل یک وکیل در جریان تیراندازی 

گفتند.  با وزرای خود محل را ترک 
تیراندازی  هدف  لویه جرگه  خیمه  دیگر  رویداد  یک  در 
وزیر  به حیث  اتمر  حنیف  زمان  آن  در  گرفت.  قرار  مخالفان 
ملی  امنیت  عمومی  رییس  به حیث  صالح  امراهلل  و  داخله 
حالی  در  لویه جرگه  خیمه  رویداد  می کردند.  وظیفه  انجام 
که تدابیر شدید امنیتی از مدت ها قبل اتخاذ  گرفت  صورت 
شده بود. بیشتر حمله های طالبان از شباهت هایی برخوردار 
است. اما مقام های امنیتی نمی توانند به آسانی خالی شان را 
طالبان  رویدادها  دیگر  مثل  نیز  لویه جرگه  خیمه  در  کنند.  پر 
قرار  هدف  را  نشست  محل  کار،  حال  در  ساختمان  یک  از 
به گونه ای  لویه جرگه  خیمه  رویداد  با  کرزی  آقای  اما  دادند. 

کرد.  دیگر برخورد 
او وزیر داخله وقت و رییس امنیت ملی را فراخوانده و خواهان 
کرزی  توضیحات شد. دالیل آقایان اتمر و صالح برای آقای 
قانع کننده نبوده است. سرانجام هر دو مقام از سمت های خود 
کلیدی ترین مقام های  که  استعفا دادند. برای نخستین بار بود 
کنار  مقام شان  از  امنیت  تامین  در  ناتوانی  به خاطر  حکومت 
رویدادها  سایر  مانند  نیز  مجلس  در  امروز  رویداد  می رفتند. 
قابل تامل است. امروز نشست علنی مجلس جریان داشت. 
قرار بود آقای سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، نامزدوزیر 
کند. درست زمانی که مجلس به سوی  را معرفی  وزارت دفاع 
داد  تکان  را  تاالر  انفجار  صدای  می رفت،  رسمی  آجندای 
آقای  هرچند  شد.  کم  حا مجلس  در  غبار  و  دود  فضای  و 
کند، اما فضا  کرد، تا آرامش مجلس را حفظ  ابراهیمی تالش 
کسی جرات برای ماندن را نداشت. شش  که  به گونه ای بود 
این  رسیدن  بودند.  رسیده  وکال  گوش  بیخ  در  مسلح  مهاجم 
سوال برانگیز  همه  برای  »وی .آی.پی«  دروازه  به  مهاجمان 

است. 
داده  ورود  اجازه  نیز  وکال  محافظان  به  حتا  دروازه  این  در 
رغم  به  که  است  این  اساسی  پرسش  کنون  ا نمی شود. 
مجلس،  از  حفاظت  برای  امنیتی  چندگانه  کمربندهای 
چگونه مخالفان به دروازه »وی.آی.پی« رسیده اند؟ آیا وقت 
باز  مورد  باره  این  در  مسوول  مقام های  که  است  رسیده  آن 
که به دلیل ناتوانی  کسی شهامت دارد  گیرد؟ آیا  خواست قرار 

در امنیت شهر آبرومندانه از سمت  خود استعفا دهد؟

کاوش  شهریار فردوس 

طالبان بیخ گوش 
نمایندگان

ACKU



افزون بر آن، به گفته 
انوارالحق احدی که با 

نمایندگان طالبان در قطر 
و دبی در هفته های اخیر 

دیدار داشته، تماس آقای 
غنی با پاکستان ریشه در 
درس های دردناک تاریخ 
معاصر دارد. هر زمان 
که در گذشته حکومت 

به شکل مستقیم و نه از 
طریق پاکستان به طالبان 
نزدیک شد، شورشیان 
یا کشته شدند یا پشت 
میله های زندان قرار 

گرفتند. 

طالبانازصلحصحبتمیکنند
امانهباحکومتافغانستان

بخش  ریاست جمهوری  ماه  ده  طی  غنی  آقای 
عمده ای از تالش سیاسی خود را جهت تالش برای 
کرده  سرمایه گذاری  طالبان  با  مصالحه  به  رسیدن 
است؛ عمدتا با کاهش تنش ها با ارتش پاکستان که 
دیده  افغان  طالبان  جنبش  حامی   حیث  به  دیرباز  از 
شده و تا حدی می تواند کنش های رهبری ارشد این 

گروه مستقر در پاکستان را کنترول کند.
هزینه های  سیاسی  لحاظ  از  تالش ها  این  اگرچه 
اما  داشته،  کشور  داخل  در  غنی  برای  سنگینی 
پاکستان،  که  امیدوارند  می گویند  افغان  مقام های 
حکومت  با  مستقیم  گفتگوهای  برای  را  طالبان 

افغانستان تحت فشار قرار دهد.
اما در نشست ماه می در قطر  که گفته شد قیوم کوچی، 
کاکای غنی در آن به شکل غیررسمی  شرکت کرده 
نمایندگان  از اشتراک کنندگان،  به گفته دو تن  بود، 

و  کرده  متهم  وعده خالفی  به  را  غنی  آقای  طالبان 
گفته اند که وی دیگر قابل اعتماد نیست.

اشتراک کنندگان گفته اند که دلیل این امر آن بوده 
که تالش های غنی برای کار از طریق پاکستان سبب 
شده نمایندگان شورشیان از این که به حیث نیروی 

نیابتی پاکستان دیده شوند، خشمگین باشند. 
با آن هم برخی مقام های غربی و افغان تاکید می کنند 
مذاکره  به  حاضر  غنی  آقای  با  اصال  طالبان  که 
تجهیز  برای  امنیتی  موافقت نامه  وی  اگر  نمی شدند 
ارتش افغانستان و حضور نیروهای خارجی را امضا 
نظامی  کامل  پیروزی  امری که هرگونه  بود؛  نکرده 

شورشیان را غیرمحتمل ساخته است.
با  که  احدی  انوارالحق  به گفته  آن،  بر  افزون 
اخیر  هفته های  در  دبی  و  قطر  در  طالبان  نمایندگان 
پاکستان ریشه در  با  دیدار داشته، تماس آقای غنی 
درس های دردناک تاریخ معاصر دارد. هر زمان که 
طریق  از  نه  و  مستقیم  به شکل  حکومت  گذشته  در 
کشته  یا  شورشیان  شد،  نزدیک  طالبان  به  پاکستان 

شدند یا پشت میله های زندان قرار گرفتند. 
قطر  در  کوچی  آقای  به  و  نشده  متقاعد  طلبان  اما 
همان حرف ها را تکرار کردند. سید اسحاق گیالنی، 
»آن ها  این گفتگوها می گوید:  اشتراک کننده  دیگر 
در چشم های کاکای رییس جمهور دیده و گفتند: ما 

این حکومت را مشروع نمی دانیم.«
از  را  نارضایتی اش  علنی  به شکل  کوچی  آقای 
در  دبی  در  آنچه  اما  داشت.  ابراز  قطر  گفتگوهای 
که  است  آن  از  حاکی  گذشت،  جون  ماه  اوایل 
طالبان ممکن است از پوشش یک چنین نشست هایی 
می کنند.  استفاده  غنی  آقای  پیامی  به  ارسال  برای 
به جای  طالبان  اشتراک کنندگان،  از  برخی  به گفته 
گفتگو با تمام گروه، دیدارهای فردی و گفتگوهای 
گروهی کوچک را در دبی انتخاب کردند و چانس 
افزایش  را  کوچی  آقای  با  خصوصی  دیدارهای 

دادند.
درخواست های مهم  طالبان تغییر نکرده بود: خروج 
اسرا  آزادی  اساسی،  قانون  تغییر  خارجی،  نیروهای 
ملل  تحریم های  فهرست  از  طالبان  کردن  خارج  و 
برخی  در  آن ها  که  می آید  به نظر  هم  آن  با  متحد. 
موضوعات نظرشان عوض شده و شروع به صحبت 
ماه های  در  آن ها  کرده اند.  عملی  جزییات  روی 
»در  که  گفته اند  به وضوح  بر خالف گذشته،  اخیر 
از  برخی  که  نیستند  قدرت«  انحصار  جستجوی 
آن  از  بزرگ  تغییر  یک  به عنوان  اشتراک کنندگان 

یاد می کنند.
بیانیه کامال عمیق  »این یک  احدی می گوید:  آقای 
به  کنید  تعقیب  را  آن  منطقی  نتایج  شما  اگر  است، 
سیاست  تا  می خواهند  آن ها  که  است  آن  معنای 
رقابتی را مد نظر قرار دهند؛ یعنی یک نظام جمهوری 

از حکومِت مبتنی بر انتخابات، نه یک امارات.«
درباره  آنان  دیدگاه  که  می رسد  به نظر  هم چنین 
حق  و  آموزش  حق  جمله  از  زنان  اساسی  حقوق 
آنچه  چارچوب  در  که  جایی  تا  کار  به  دسترسی 
آن ها حجاب اسالمی  می دانند، بازتر شده است. این 
زن  فعاالن  با  اسلو  در  طالبان  نشست های  در  موضع 
حمایت شد. شکریه بارکزی، یک اشتراک کننده و 
نماینده پارلمان، نشست اسلو را یک پیشرفت در نوع 

خود دانست.
برای  تاریخی  لحظه  »یک  گفت:  بارکزی  خانم 
خیابان ها  در  طالبان  رژیم  دوران  در  که  بود  کسی 
لت خورده و از سوی یک انتحاری مورد حمله قرار 
التماس  را  آنچه  و  بنشیند  آن ها  مقابل  تا  بود  گرفته 

برای صلح معنا می دهد، شرح دهد.«
رفتار  تاثیر  تحت  اگرچه  که  گفت  وی  آن هم  با 
شکاکیت  اما  گرفته،  قرار  طالبان  هیات  مودب 

محتاطانه را رها نکرده است.
وی می گوید: »زنان افغان دیگر احمق نیستند که به 
در  چیز  همه  می خواهیم  ما  کنند.  باور  مفت  حرف 

عمل ثابت شود.«
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کوچک تری تقسیم می شوند تا دروازه های اتاق های 
را در  با آنان چای و شام  را  که می خواهند  کسانی 

یک فضای دوستانه بخورند تک تک کنند.
اما اگر هدف ابتدایی طالبان کسب قلمرو در زمانی 
است،  آسیب پذیر  مرکزی  حکومت  که  است 
گفتگوها،  این  در  شرکت کنندگان  و  تحلیلگران 
که  می دانند  آن  نشانه  را  غیررسمی   دیپلوماسی 
برای  تالش  درازمدت  در  است  ممکن  شورشیان 

بازگشت کامل به قدرت از راه نظامی  را رها کنند.
با  طالبان  خود  مشکل  است  ممکن  عامل  یک 
با  گروه  این  ارشد  رهبری  باشد.  شورشگری 
فرماندهان  سوی  از  فزاینده ای  داخلی  چالش های 
شکاکی روبه رو است که تاکنون تنی چند از آن ها تا 
جایی پیش رفته اند که از طالبان جدا شده و به داعش 

اعالم وفاداری کرده اند. 
نظرمحمد مطمین، یک مقام پیشیین طالبان که اکنون 
نویسنده است می گوید: »آن ها  در کابل تحلیلگر و 
گفتگوها را تشدید کرده اند چرا که می ترسند دیگر 
نفع  ضعیف  حکومت  این  از  است  ممکن  نیروها 

ببرند.«
تحلیلگران دیگر به این باورند که این آهنِگ تهاجم 
شورشیان  می کند  مشخص  که  بود  خواهد  نظامی 
چقدر زود برای مذاکرات مستقیم با حکومت حاضر 

می شوند. 
»نبرد  می گوید:  سیاسی  تحلیلگر  یک  میر،  هارون 
امسال تعیین کننده است، حتا اگر در آخر سال یک 
آتش بس داشته باشیم. آنچه من از آن می ترسم این 
است که ممکن ما بعدا دو اداره موازی داشته باشیم.« 
یک  حیث  به  را  خود  »طالبان  می افزاید:  میر  آقای 
طرف  حالی که  در  کرده اند  معرفی  منسجم  صدای 
دیگر را چند پارچه کرده اند. این مساله یک مشکل 
آورده  به وجود  افغانستان  حکومت  برای  اساسی 

است.«
اتفاقات  این  که  نیستند  آن  بر  همه  وجود  این  با 
خبرهای بدی برای حکومت آقای غنی داشته باشد.

اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  ملبین،  مایکل  فرانز 
گفتگوهای  که  وقتی  حتا  می گوید  افغانستان  در 
فوری  کاهش  به  که  نمی رسد  غیررسمی  محتمل 
خشونت بینجامد، »آن ها قطعا به حکومت افغانستان 
در  طالبان  که  کند  درک  بهتر  تا  می دهند  امکان 

گفتگوهای بالقوه صلح به دنبال چه هستند.«

به  کنفرانس  یک  از  گذشته  ماه  طالبان  نمایندگان 
کنفرانس دیگر و از یک پایتخت به پایتخت دیگر در 
بزرگ ترین شتاب در جبهه صلح افغانی در رفت و آمد 
بودند. آنان گفتگوهایی غیررسمی  با تکنوکرات ها، 
شبه نظامیان رقیب پیشین، رهبران احزاب و نمایندگان 
مجلس برگزار کردند. شرکت کنندگان در برگشت 
برخی  طالبان  هیات های  چگونه  که  دادند  گزارش 
بیشتر  مشخصه  که  را  سخت گیرانه شان  مواضع  از 
بود،  سیاسی  مصالحه  درباره  آنان  پیشیین  بیانیه های 

رها کرده اند.
ناگهان  طالبان  اندک،  پیشرفت  سال ها  از  بعد  چرا 

چنین خوش برخورد شده اند؟
یک دلیل شاید در کسی باشد که طالبان با او صحبت 
نمی کنند: با وجود تالش همه جانبه اشرف غنی برای 
ماه های  در  طالبان  با  مستقیم  گفتگوهای  کردن  باز 
اخیر، شورشیان تاکنون به شکل رسمی  با هر کسی که 
از حکومت او نمایندگی کند، دیدار نداشته اند. وقتی 
بین المللی  نشست های  همان  در  حکومتی  مقام های 
شرکت  داشته اند  حضور  هم  طالبان  نمایندگان  که 
کرده اند، شورشیان به سرعت بیانیه هایی منتشر کرده 

و شایعات گفتگوهای رو در رو را رد کرده اند.
بزرگ ترین  کسب  حال  در  آنان  حال  عین  در 
نبرد  میادین  در  مناطق  تصرف  دست آوردهای 
فشرده اند  پای  جنگ  بر  بوده اند؛  سال ها  این  در 
بخش های  بسیاری  در  مهمی  را  ولسوالی های  و 

افغانستان تهدید کرده اند.
مقام های افغان و تحلیلگران این امر را بخشی از یک 
تداوم  می بینند:  طالبان  سوی  از  دوجانبه  استراتژی 
تسلط بر قلمرو یک حکومت به شدت از نظر سیاسی 

ضعیف در کنار گفتگوهای صلح با هر کس دیگر.
در ظرف دو ماه، نمایندگانی از دفتر سیاسی طالبان 
در قطر گفتگوهای غیررسمی با رهبران قومی افغان 
برگزار  ناروی  و  دبی  قطر،  در  نمایندگان مجلس  و 
کرده اند. نشست مشابهی قرار است اواخر این ماه در 

قطر برگزار شود.
قابل  به شکل  طالبان  نمایندگان  دیدارها  این  طی 
توجهی اثبات کردند که خوش برخورد اند و به نظر 
خود  از  خوب  تصویری  ارایه  عالقه مند  که  می آید 
می گیرند  یادداشت  مذاکرات  طی  در  آنان  هستند. 
گوش  مقابل  طرف  سخنان  به  مودبی  به شکل  و 
گروه های  به  آنان  رسمی،  ساعات  از  بعد  می دهند. 
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برآوردن نیازهای واقعی این صنایع انکشاف داده شود. 
این  انکشاف  در  بارز  اولویت های  از  دیگر  یکی 
سکتور، طرح و اجرایی ساختن پالیسی واضح و رقابتی 
این  می باشد.  و  هایدروکاربن ها  منرال ها  برای  مالیاتی 
چهارچوب باید توسط اهداف انکشاف پایدار در کشور 
گسترده  انکشاف  اقتصادی،  رشد  پایدارسازی  بر  باید 
بنیاد اجتماعی – اقتصادی و فقرزدایی متمرکز ساخته 
کارآی  سیستم  ساختن  پی  در  ما  که  حالی  در  شود. 
شفافیت  تامین  برای  هستیم،  منرالی  عواید  جمع آوری 
و حسابدهی الزمی  و دوامدار، نهاد های پالیسی ساز باید 
اطمینان بخشند که پالیسی مالیاتی این سکتور را عامه 
مردم و شرکای این سکتور به خوبی می فهمند و خود 

را در طرح و تطبیق آن شریک می دانند. 
مالیاتی  کارآی  و  موثر  رژیم  که  است  این  بر  ما  باور 
همزمان  باید  افغانستان  استخراجی  نوپای  صنایع  برای 
از  را  سرمایه گذاران  توقعات  ساختن  برآورده  قابلیت 
یک سو، و برآورده ساختن اهداف و توقعات حکومت 
را به مثابه حافظ منافع عامه مردم از سوی دیگر داشته 
که  عیارشونده ای  خود  مالی  پالیسی  وسایل  باشد. 
می تواند هم در حاالت تقاضای زیاد و هم در حاالت 
مشتقات  و  منرالی  بازارهای کاالهای  در  تقاضا  رکود 
پترولیم کارآیی داشته باشد، باید به شکلی دسته بندی 
گردد که هم برای سرمایه گذاران قابل قبول و جذاب 
باشد، و هم حاصالت حکومت را از بابت جمع آوری 

عواید منابع منرالی به حد اعظمی  برساند. 
موثر  گام  نخستین  اهداف،  این  آوردن  به دست  برای 
همانا بازنگری جامع از نهادهایی است که وظیفه دارند 
تا رژیم های مالیاتی منابع منرالی و پترولیم و بهره برداری 
تفتیش عواید  و  میکانیزم های جمع آوری  با  را  آنها  از 
پروژه های این سکتور طرح و تصویب کنند. این تمرین 
ما را قادر خواهد ساخت تا نیازها و الزامات انکشاف 
ظرفیت های مورد ضرورت را شناسایی کنیم و بر این 
و  مالیاتی  مدیریت  افرایش  روبه  خواسته های  به  مبنا، 

جمع آوری عواید صنایع استخراجی رسیدگی کنیم.
وسایل  بااهمیت ترین  از  یکی  منابع  بر  رقابتی  مالیات 
خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  برای  پالیسی 
به  باید  مالیاتی  رژیم  است.  کشور  منرالی  صنایع  در 
پالیسی سازان این امکان را میسر گرداند تا آن ها بتوانند 
با  مطابقت  در  آگاهانه  طور  به  را  مالیات  اعظمی   نرخ 
کارآیی استفاده از منابع وضع کنند، همزمان با آن که 

مشوق های مناسب را نیز برای سرمایه گذاری در سکتور 
زمان،  عین  در  مالیات  این  باشد.  آورده  به وجود  منابع 
برای ایجاد توان رقابتی برای صنایع ملی استخراجی در 
کشور، باید با مالیات های مشابه در کشورهای همسایه 
که  است  درک  قابل  شود.  همسان سازی  منطقه مان  و 
سرمایه گذاران  برای  کافی  حد  به  مالیاتی  شرایط  اگر 
جذاب نباشد، نه اکتشافی صورت خواهد گرفت و نه 
قابل مالحظه  نظر کمی و کیفی  از  سرمایه گذاریی که 
باشد. بنا رژیم مالیاتی قناعت بخش در سکتور منرال ها 
اهداف حکومت و هم  باید طرح گردد که هم  چنان 
هم  و  معدن کاری  صنایع  در  سرمایه گذاران  اهداف 
اهداف عامه مردم را به مثابه مستفیدشوندگان خاموش 

این دارایی ملی برآورده کرده بتواند.
سود  مفاد،  بر  مالیات  منابع،  مدیریتی  کارآیی  نظر  از 
مانند  مالیات هایی  با  مقایسه  در  نقدینگی  جریان  و 
تعرفه های گمرکی و یا رویالتی ها برای سرمایه گذاران 
باعث  کم تر  و  است  برخوردار  بیشتری  جذابیت  از 
خارجی  و  محلی  سرمایه گذاری های  در  انحراف 
معدن کاری  عملیات  پیرامون  تصمیم گیری های  و 
می گردد. به صورت خاص، مالیات منرال ها باید معین 
و برای مدت طوالنی ثابت نگهداشته شود. مالیات دهی 
دوگانه باید از طرق امضای توافق نامه ها با کشورهایی 
که ما فکر می کنیم بیشترین سرمایه از آنجا به افغانستان 
می آید، به حد اقل رسانیده شود. برای به دست آوردن 
از  استفاده  حق  از  افغانستان  عادالنه  سهم  جذب  و 
مالیاتی  رژیم  دارای  ما  که  شویم  متیقن  باید  منرال ها، 
رقابتی ای هستیم که هم این هدف را می تواند برآورده 
کند و هم باعث تشویق جذب سرمایه گذاران در این 

سکتور می گردد.
یکی از ضرورت های فوری دیگر ما این است تا روی 
چند و چون ایجاد یک بازار محلی و یا منطقه ای برای 
شکل دهی و جمع آوری سرمایه ها به مثابه یکی از منابع 
تمویل پروژه های صنایع استخراجی بیندیشیم. هم چنان 
که باید از امکانات و فرصت های بالقوه در این سکتور 
به بانک های محلی آگاهی رسانی کنیم و آنها را قادر 
سالم  مدیریت  که  معدن کاری  پروژه های  به  تا  سازیم 
دارند، قرضه های مناسب فراهم آورند. این به نوبه خود 
نه تنها به مشارکت و ازدیاد سرمایه گذاری های مستقیم 
تکنالوژی های  بلکه  کرد،  خواهد  کمک  خارجی 
به ترتیب  این صنعت خواهد ساخت و  جدید را وارد 
مدیریت  برای  را  محلی  مسلکی  کادر  تربیه  زمینه های 
خواهد  وجود  به  متوسط  و  کوچک  معدنکاری های 

آورد.
یکی دیگر از اقدامات ما که باید در کوتاه مدت دنبال 
و  مدیریتی  ظرفیت های  تقویه  پالیسی  اقتباس  گردد، 
تمرکز  با  محلی  تحصیلی  تعلیمی  و  نهادهای  تخنیکی 
بر سکتور صنایع استخراجی است، به نحوی که روحیه 

تشبث را در بین نسل جوان و جامعه به وجود آورد. 
ادامه دارد

اولویت  دارای  پالیسی های  از  یکی  کوتاه مدت،  در 
بلند برای انکشاف صنایع استخراجی تنومند در کشور 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  ترویج  و  تشویق  باید 
معدن کاری باشد، تا زمینه های مصون و قابل اعتمادی 
به  بین المللی  با شرکت های کوچک  برای شراکت  را 
این  تا  توانست  خواهد  مشارکت ها  این  آورد.  وجود 
مفکوره را که افغانستان از نظر بستر سرمایه گذاری بر 
منابع منرالی آن، کشوری پرمخاطره است، بشکند. این 
کار از طریق شیوه های مشارکت شرکت های کوچک 
با  همراه  پذیرفتن خطرات،  در  افغان  محلی  متوسط  و 
می تواند.  شده  میسر  بین المللی  کوچک  شرکت های 
جذب این پیشگامان بین المللی به داخل کشور، در عین 
تخنیکی  ظرفیت های  و  مهارت ها  تهیه  در  را  ما  زمان، 

مورد نیاز این سکتور یاری خواهد داد. 
مقادیر  به  تنها  نه  چندملیتی  بین المللی  شرکت های 
هنگفت سرمایه های مورد نیاز برای انکشاف کاری این 
بزرگ معدن کاری  پروژه های  ایجاد  منظور  به  سکتور 
بین المللی هستند  نهاد های  یگانه  بلکه  دارند،  دسترسی 
چنین  بزرگ  ممکنه  خطرات  مدیریت  توان  که 
پروژه هایی را دارا می باشند. مزید بر آن، این شرکت ها 
ظرفیت های  و  گوناگون  مهارت های  منابع  یگانه 
کردن،  پیدا  برای  که  هستند  مالی  و  تخنیکی  مختلف 
پیچیده  بسیار  صنایع  این  موفقانه  مدیریت  و  انکشاف 
ضرورت است. هم چنان این شرکت ها از طریق روابط 
مراتب  به  دسترسی  از  بین المللی شان  شراکت های  و 
امروزی  پیشرفته  بسیار  جهانی  بازارهای  به  بهتری 
که  داد  تذکر  باید  را  این  بی درنگ  هستند.  برخوردار 
معامله با این غول های معدن کاری ظرفیت های مناسب 
رقابتی را ایجاب می کند، که در حال حاضر، افغانستان 
از آن بی بهره است. تلخی های قرارداد معدن عینک و 
حاجیگگ  معدن  ذخایر  مورد  در  ابهام آمیز  پیام های 

نمونه ای زنده بر این مدعا است.
بر  مذاکرات  باب  افغان ها  ما  که  این  با  همزمان  شاید 
درس  می گشاییم،  را  داوطلبی ها  و  قراردادها  این 
بسیار  بهای  به  چه  اگر  باشیم،  آموخته  نیز  را  بزرگی 
ساختن  عملی  برای  که  باشیم  آموخته  باید  ما  بزرگ. 
منابع  از  کامل  بهره برداری  اهداف  ساختن  برآورده  و 
زیرساخت های  کلیه  تا  است  الزم  افغانستان،  معدنی 
به صنایع استخراجی در کشور همزمان  الزمی  مربوط 
برای  قناعتی  قابل  حد  تا  آن  تنظیم کننده  شرایط  با 

حتما  شما  عزیز!  خوانندگان 
داستان های زیادی را در مورد جنگل 
خود  از  وقت  کدام  آیا  خوانده اید. 
پرسیده اید که چرا شیر در هر داستان 
حالی که  در  است؟  جنگل  پادشاه 
حکومتی ای  نظام  هیچ  جنگل  در 
انسانی  حکومتی  نظام  به  شباهت  که 
خود  حتا  ندارد.  وجود  باشد،  داشته 
جنگل  پادشاه  که  ندارد  خبر  شیر 
ابتکار  سابقه  داستان نویس های  است. 
پادشاه جنگل  به خرچ داده و شیر را 
به جای  آن ها  اگر  کرده اند.  قلمداد 
به عنوان  داستان ها  در  را  روباه  شیر، 
امروز روباه  پادشاه مطرح می کردند، 
داستان نویس ها  بود.  جنگل  پادشاه 
خاصیت امریکا را دارند؛ هر موجودی 
را که خواسته باشند پادشاه می سازند. 
این  مصرف  کل  داستان نویس  برای 
قلم  رنگ  افغانی  پنج  پادشاه سازی 

است. 
به  وقتی  جنگل  باشندگان  که  گویند 
بردند،  پی  داستان نویسان  توطیه  این 
شیر  که  گرفتند  تصمیم  گذشته  سال 
آن  به جای  و  بزنند  کنار  از صحنه  را 
انتخاب  جنگل  پادشاه  را  شترمرغ 
ایرانی،  به قول دندان پزشکان  تا  کنند، 
دهن داستان نویسان را سرویس کرده 
باشند. حاال یک سال است که شترمرغ 
است.  جنگل  پادشاه  آفریقا  در 
پادشاهی  سمت  به  که  اول  روزهای 
هم  خوشحالی  از  بود،  شده  انتخاب 
مدتی  اما  می زد؛  پر  هم  و  می برد  بار 
می شود که هر دو را فراموش کرده. 
شترمرغ پادشاه جدید جنگل است؛ اما 
هنوز هم از شیر همان قدر می ترسد که 
قبال در سمت رعایا می ترسید. هرچه 
گندکاری بچه های شیر افشا می شود، 
که  نمی دهد  جرات  خود  به  شترمرغ 
آن ها را توبیخ کند. عافیت را در این 
نادیده  را  شیر  بچه های  که  می بیند 
بدود.  مرغ  جوجه  دنبال  و  بگیرد 
یک  موقعیت  که  بار  یک  خالصه 
شود،  تثبیت  پادشاه  به عنوان  موجود 
محال است که کسی بتواند با او چشم 
آوردن  کار  روی  با  شود.  چشم  در 
شترمرغ، نه باشندگان جنگل توانستند 
نه  بیاورند،  خود  روزگار  در  بهبودی 
کم  را  داستان نویسان  توطیه  توانستند 
تاثیر کنند. عمال شیر هنوز هم پادشاه 

است. 

شیر هنوز هم
 پادشاه است

دای چوپانی

 داوودشاه صبا
 قسمت هفتم

دیدگاهی برای ساختن 
صنایع استخراجی در 

افغانستان
باور ما بر این است که رژیم موثر و کارآی مالیاتی برای صنایع نوپای 
استخراجی افغانستان باید همزمان قابلیت برآورده ساختن توقعات 

سرمایه گذاران را از یک سو، و برآورده ساختن اهداف و توقعات حکومت 
را به مثابه حافظ منافع عامه مردم از سوی دیگر داشته باشد. وسایل 
پالیسی مالی خود عیارشونده ای که می تواند هم در حاالت تقاضای زیاد 

و هم در حاالت رکود تقاضا در بازارهای کاالهای منرالی و مشتقات 
پترولیم کارآیی داشته باشد، باید به شکلی دسته بندی گردد که هم برای 

سرمایه گذاران قابل قبول و جذاب باشد، و هم حاصالت حکومت را از 
بابت جمع آوری عواید منابع منرالی به حد اعظمی  برساند. 
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که  می گويد  اقتصاد،  وزير  مراد،  عبدالستار 
چهارده  طی  جهانی  جامعه  هنگفت  کمک های 
در  فقر  کاهش  به  افغانستان،  در  گذشته  سال 

کشور کمک نکرده است.
سرطان،  ماه  اول  دوشنبه،  روز  که  مراد  آقای 
در  را  اقتصاد  وزارت  نخست  روز  صد  برنامه 
وضعيت  می کرد،  ارايه  خبری  کنفرانس  يک 
کرده  توصيف  نامناسب  را  کشور  اقتصادی 
مردم  درصد  سی و شش  اکنون  هم  که  گفت 
عبدالستار  دارند.  قرار  فقر  خط  زير  افغانستان 
مراد در اين کنفرانس خبری افزود: »انکشافات 
فقر  خط  در  نتوانست  قبل  سال های  اقتصادی 
تصميم  اقتصاد  وزارت  بنا  بکند.  ايجاد  تغييری 
و  بگيرد  تحليل  به  را  فقر  وضعيت  تا  گرفت 
داليل و عوامل را پيدا بکند که چرا در چهارده 
در  بزرگی  سرمايه های  وجودی که  با  سال 
در  بزرگ  پروژه های  شد،  سرازير  افغانستان 
بخش نظامی و ملکی عملی شد، اما در خط فقر 
هنوزهم  افغانستان  نفوس  که سی و شش درصد 

زير خط فقر است، تغييری نيامد.«
عبدالستار مراد می افزايد يکی از داليل عمده  ای 
در  جهانی  جامعه  هنگفت  کمک های  که 
اين  نشد،  فقر  وضعيت  تغيير  باعث  افغانستان 
است که بيشتر اين کمک ها از طريق موسسات 
و  اولويت ها  درنظرداشت  بدون  غيردولتی 
نيازمندی ها به مصرف رسيده است. وی گفت: 
»بيش از نيمی از مساعدت های خارجی از طريق 
موسسات غيردولتی به مصرف می رسد. اگر اين 
مساعدت ها در مطابقت با اولويت های اقتصادی 
افغانستان صورت بگيرد و مصرف شود، به يقين 
در زندگی مردم عادی افغانستان تغييرات مثبت 
رونما می شود و در برآورده  شدن اولويت های 

اقتصادی افغانستان موثر تمام می شود.«
برنامه های  از  يکی  که  می گويد  اقتصاد  وزير 
صد روز نخست اين وزارت، تحليل وضعيت 
فقر در کشور است. به گفته ی عبدالستار مراد، 
عدم  مورد  در  تا  دارد  نظر  در  اقتصاد  وزارت 
باالی  جهانی  جامعه  کمک های  تاثيرگذاری 
کاهش فقر در افغانستان، تحقيق بکند. او افزود 
در  با  تا  دارند  مکلفيت  دولتی  نهادهای  که 
نظرداشت نتايج تحليل وضعيت فقر در کشور 
برنامه های انکشافی آينده خود را طرح و اجرا 
مساله  اين  »وزارت  گفت:  اقتصاد  وزير  کنند. 
و  عوامل  تا  دانست  خود  مسووليت های  از  را 
داليل فقر را پيدا بکند تا در برنامه های بعدی 
وزارت خانه های سکتوری و حکومت افغانستان 
بدون دريافت داليل و  بگيرند.  نظر  را در  آن 
عادی  مردم  زندگی  در  نتوانست  که  عواملی 
برنامه های  يقينا  بکند،  ايجاد  تغييری  افغانستان 

بعدی اقتصادی به خطا خواهد رفت.«
وزير اقتصاد می افزايد زمانی که کمک های جامعه 
جهانی به افغانستان بيشتر بود، رشد اقتصادی در 
کم  با  اما  داشت،  قرار  خوبی  شرايط  در  کشور 

  ظفرشاه رویی

با  ديگر  بار  افغانستان  کمک ها  اين  ميزان  شدن 
مشکل رشد اقتصادی مواجه شد. عبدالستار مراد 
چند  تا  افغانستان  در  اقتصادی  رشد  که  گفت 
سال پيش به دوازده درصد و عايد سرانه هم به 
کمک های  کاهش  با  اما  بود،  رسيده  دالر   780
بين المللی رشد اقتصادی و عايد سرانه با کاهش 

چشم گيری مواجه شده است.
وزارت  که  گفت  هم چنين  مراد  عبدالستار 
اقتصادی  وضعيت  ابتدا  دارد  نظر  در  اقتصاد 
را  باميان  و  بلخ  هرات،  قندهار،  واليت های  در 
آسيب شناسی کند. به گفته ی او، با آسيب شناسی 
چگونگی  واليت ها،  اين  در  اقتصادی  وضعيت 
پروژه های  موثريت  و  کمک ها  مصرف 
کرد  تاکيد  وی  شد.  خواهد  مشخص  انکشافی 
واليات،  اقتصادی  آسيب شناسی وضعيت  با  که 
پروژه های  راه اندازی  و  کمک ها  مصرف  نحوه 

انکشافی تفاوت خواهد کرد.
برنامه های  از ديگر  ارزيابی موسسات غيردولتی 
صد روز نخست وزارت اقتصاد است. عبدالستار 
مراد می گويد که اين موسسات بايد از »شفافيت 
از  افغانستان  حکومت  و  شوند  برخوردار  تام« 
تاکيد  وی  باشد.  آگاه  موسسات  اين  مصارف 
تامين  با ارزيابی موسسات غيردولتی و  کرد که 
اين  افغانستان  حکومت  کارشان،  در  شفافيت 

موسسات را همراهی خواهد کرد. 
موسسه  هزار  دو  به  نزديک  حاضر  حال  در 
ثبت و راجستر شده که  افغانستان  غيردولتی در 

اين رقم سه صد موسسه آن مربوط خارجيان  از 
است. 

وزارت اقتصاد هم چنين می گويد که تهيه گزارش 
ده  ساله از چگونگی تطبيق برنامه انکشافی هزاره 
در افغانستان نيز، در جمع برنامه های کاری صد 

روز نخست اين وزارت قرار دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2000 
ميالدی برنامه ده ساله ای تحت عنوان »انکشاف 
از  و  انکشاف کشورها طرح کرد  برای  هزاره« 
تمامی کشورها خواست تا برای انکشاف متوازن 
تمامی زمينه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و 
افغانستان  دولت  بردارند.  الزم  قدم های  امنيتی 
انکشافی  برنامه  شامل  ميالدی   2005 سال  در 
هزاره سازمان ملل متحد شد و اقدامات متعددی 
را برای رسيدن به اهداف اين برنامه روی دست 
گرفت. تحکيم امنيت، از بين بردن فقر شديد، 
ابتدايی، تساوی  تعليمات  به  دسترسی سراسری 
جنسيتی، کاهش مرگ و مير مادران و کودکان، 
و  حفظ  و  توبرکلوز  و  ايدز  بيماری  با  مبارزه 
اهداف  جمله  از  محيط زيست  وضعيت  بهبود 
متحد  ملل  سازمان  هزاره  انکشافی  برنامه  مهم 

است.
وزارت اقتصاد می گويد که دولت افغانستان در 
نظر دارد تا گزارش نهايی خود از اجرای برنامه 
انکشافی هزاره سازمان ملل متحد را تهيه و برنامه 
پايدار«  »انکشاف  عنوان  تحت  جديدی  ده ساله 

راه اندازی کند.

کمک های جامعه جهانی 
باعث کاهش فقر نشده است

وزیر اقتصاد: 

بی سرنوشتی  و  نمايندگان  مجلس  انتخابات  نشدن  برگزار  پی  در 
مدنی  جامعه  فعاالن  از  شماری  انتخابات،  نظام  اصالح  کميسيون 
در يک اقدام نمادين تابوت مشروعيت، انتخابات و قانون را حمل 

کردند.
احمد زکی، رييس جنبش عدالت اجتماعی که اين برنامه اعتراضی 
را راه اندازی کرده بود. در يک نشست خبری اعتراضی گفت در 
نظام مردم ساالر و نوپای کنونی به جای اين که قانون تقويت شود، 
نقص می شود. وی تاکيد کرد در حالی که انتخابات بايد برگزار 
شود تا حيثيت ازدست رفته انتخابات دوباره اعاده شود، به نحوی از 

برگزاری به موقع انتخابات خودداری صورت می گيرد.
رييس جنبش عدالت اجتماعی افزود: »به جای اين که با تحقق قانون 
با مصلحت ها  به نظام مشروعيت بخشيده شود، امروز  انتخابات  و 
داده  مشروعيت  نظام  اين  به  می خواهند  غيرقانونی  نشست های  و 

شود.«
اين جنبش با صدور يک بيانه مطبوعاتی، از رييس جمهور کشور 
نظام  اصالح  ويژه  کميسيون  کار  به  آغاز  فرمان  صدور  خواهان 

انتخابات و توزيع تذکره های الکترونيک شد.
تا  نخواسته  عمدا  حکومت  که  است  آمده  مطبوعاتی  بيانه  در 
کميسيون ويژه اصالح نظام انتخابات تشکيل شود و به کار آغاز 
در  اصالحات  عدم  حکومت  که  شده  تاکيد  بيانه  اين  در  کند. 
کميسيون های انتخاباتی را بهانه قرار داده و می خواهد با اين دليل 

»فرصت طلبی« کند.
به گفته جنبش عدالت اجتماعی، حکومت در کنار حرکت موازی 
افراد  دارد  قصد  موجودش،  سياسی  چالش های  رفع  و  زمان  با 
مجلس  انتخاباتی،  نهادهای  تمام  در  سيستماتيک  به طور  را  خود 

نمايندگان و لويه جرگه جا به جا کند.
را  الکترونيک  تذکره های  نشدن  توزيع  اجتماعی  عدالت  جنبش 
با  نخواسته  سياسی خوانده و می گويد که حکومت وحدت ملی 
برگزار  شفاف  به شکل  انتخابات  الکترونيک  تذکره های  توزيع 

شود.
اجتماعی هم چنان گفت حکومت وحدت  رييس جنبش عدالت 
والی ها،  وزرا،  کرد  تاکيد  وی  است.  تيم  دو  حکومت  ملی، 
سمت های  در  گذشته  ماه  چند  طی  کسانی که  تمام  و  فرماندهان 
از  و  شايسته ها  از  و  بوده  تيم  دو  از  يافته اند،  تقرر  حکومتی 

متخصصين کسی در اين حکومت مقرر نشده است.
سال  سرطان  اول  در  نمايندگان  مجلس  که  است  حالی  در  اين 
جاری مهلت قانونی اش به پايان می رسد، اما دفتر رياست جمهوری 
در اوايل هفته گذشته در اعالميه ای از تمديد کار مجلس تا زمان 

اعالم نتايج انتخابات پارلمانی خبر داد.

تابوت قانون 
وی شانه های مردم  ر

       مریم حسینی 

ACKU



Hasht e Subh

اسراییل و فلسطینیان مرتکب 
جنایت جنگی شده اند

اجرای عملیات تازه اتحادیه 
کردن  وپا برای متوقف  ار

قاچاق انسان 

سازمان ملل در گزارشی که درباره جنگ در غزه در سال 
نيروهای  احتماال هم  منتشر کرده، گفته است که  گذشته 
اين  جريان  در  فلسطينی  مسلح  گروه های  هم  و  اسراييلی 

درگيری ها مرتکب جنايات جنگی شده اند.
غزه،  فلسطينی  گروه های  با  اسراييل  روزه   50 جنگ  در 

2189 فلسطينی کشته شدند.
طبق آمار سازمان ملل 148۶ غيرنظامی فلسطينی در ميان 
نتيجه  در  نيز  فلسطينی  هزار  يازده  بودند.  کشته شدگان 

حمالت اسراييل زخمی شدند.
در اسراييل نيز ۶7 سرباز و شش غيرنظامی کشته شدند.

از  پس  که  ملل  سازمان  از  تيمی  بی بی سی،  گزارش  به 
تحقيقاتی يک ساله اين گزارش را منتشر کرده گفته که 
شواهدی از »نقض جدی« حقوق بشر و قوانين بين المللی 
از سوی هر دو طرف درگير در اين جنگ ديده شده است.

اسراييل اين گزارش را به اين دليل که در جريان تهيه آن 
نتايج آن از قبل  با اين کشور صورت نگرفته و  همکاری 

مشخص شده، رد کرده است.
در  را  ميالدی گزارش خود  ماه جاری  اوايل  در  اسراييل 

باره جنگ غزه منتشر کرد.
که  بود  شده  گفته  اسراييل  صفحه ای   277 گزارش  در 
کشتن  از  تا  داده  انجام  را  خود  تالش  تمامی  کشور  اين 

غيرنظاميان خودداری کند.
اسراييل در اين گزارش حماس را به دليل شروع حمالتی 
از مناطق مسکونی، مسبب کشتار غيرنظاميان دانسته است.

نشستی  جريان  در  اروپا  اتحاديه  خارجه  امور  وزرای 
دريايی  عمليات  که  کرده اند  موافقت  لوگزامبورگ  در 
طريق  از  انسان  قاچاق  کردن  متوقف  برای  را  جديدی 

دريای مديترانه به اروپا به مورد اجرا بگذارند.
به نقل از بی بی سی، در اين عمليات دريايی، برای مقابله با 
باندهايی که اقدام به قاچاق هزاران نفر از شمال افريقا به 
اروپا می کنند، از هواپيما، قايق و هواپيمای بدون سرنشين 

برای جمع آوری اطالعات استفاده خواهد شد.
اين عمليات تا زمانی که اتحاديه اروپا بتواند مجوز ورود به 
خاک ليبيا را کسب کند خارج از حريم هوايی اين کشور 

و در آب های بين المللی انجام خواهد شد.
تخمين زده شده که در سال جاری يک صد هزار مهاجر 
وارد اروپا شده  و دست کم دو هزار نفر در مسير سفر به 

اروپا غرق شده اند.

در  سند  ايالت  در  گرما  موج  اثر  در  نفر   120 از  بيش 
جنوب پاکستان جان های خود را از دست داده اند.

مقام های صحی پاکستان می گويند که بيشتر اين افراد 
شاهد  اخير  روزهای  در  که  بودند  کراچی  شهر  اهل 

اروپا  اتحاديه  عضو  کشورهای  خارجه  وزرای 
تحريم های اقتصادی اين اتحاديه عليه روسيه را تا پايان 

جنوری 201۶ تمديد کرده اند.
در  اروپا  اتحاديه  سخنگوی  کاسيجانکيک،  ماجا 
کردن  وادار  اقدام  اين  از  هدف  که  نوشته  توييترش 
است که  اوکراين  با  توافق آتش بس  اجرای  به  روسيه 

در ماه فبروری در مينسک امضا کرد.
والديمير  ياران  امريکا،  و  اروپا  اتحاديه  تحريم های 
پوتين، رييس جمهور روسيه و بانک های دولتی، ارتش 

و شرکت های انرژی اين کشور را هدف قرار داده اند.
پيش تر فيليپ هاموند، وزير امور خارجه بريتانيا نيز در 

مورد تمديد تحريم ها عليه روسيه هشدار داد.

سازمان پوليس اروپايی درحال تشکيل تيمی از ماموران 
پوليس از سراسر اروپا برای ردگيری و مسدود کردن 
حساب های مرتبط با گروه دولت اسالمی )داعش( در 

شبکه های اجتماعی است.
نشان  امريکا  در  تازه  مطالعه  يک  که  درحاليست  اين 
داده است که حداقل 4۶ هزار حساب توييتری مرتبط با 
اين گروه وجود دارد که بسياری از آنها به عضوگيری 

برای اين گروه کمک می کنند.
به گزارش بی بی سی، سازمان پوليس اروپايی، يوروپل، 

با  همزمان  خاورميانه،  عميق  بحران های  ميانه  در 
اعالم اعزام سفير جديد مصر به اسراييل، مناسبات 

اسراييل و اردن نيز نزديک تر شده است.
تصميم  از  اسراييل،  وزير  نخست  نتانياهو،  بنيامين 
عبدالفتاح السيسی، رييس جمهور مصر، برای اعزام 
خشنودی  ابراز  تل آويو  به  کشور  اين  جديد  سفير 

کرده  است.
به نقل از راديو فردا و به گزارش رسانه های اسراييل، 
نتانياهو گفته که تصميم مصر مهم و مورد استقبال 

اسراييل است.
پيش از اين گزارش شده بود که مصر در انتصاب 
ديپلومات های جديد خود در منطقه و جهان، آقای 

افزايش گرما تا 45 درجه سانتيگراد بود ه اند.
يک مشکل اين است که گرمای شديد باعث افزايش 
تقاضا برای الکتريسيته، فشار بر سيستم، و قطع برق شده 

است.

وی گفت که برای لغو تحريم ها اجرای توافق مينسک 
ضروری است.

کرد  اعالم  رسمی  به طور  جون   19 روز  اروپا  اتحاديه 
با  ارتباط  که تصميم گرفته تحريم های اعمال شده در 
تمديد  سال  يک  مدت  به  را  روسيه  به  کريمه  الحاق 
کند. اين تحريم ها شامل ممنوعيت واردات محصوالت 

از کريمه و سواستوپول به اتحاديه اروپا می شود.
شهروندان و شرکت های ثبت شده در اتحاديه اروپا از 
سرمايه گذاری در اقتصاد کريمه، از جمله خريد امالک 

و معامالت مالی با شرکت های کريمه منع شده اند.
 19 جمعه  روز  روسيه  رييس جمهور  پوتين،  والديمير 
توانسته  تحريم ها  وجود  با  روسيه  که  بود  گفته  جون 

اداره  با شرکت هايی که شبکه های اجتماعی را  اکنون 
می کنند برای ردگيری اين حساب ها همکاری خواهد 

کرد. از اين شرکت ها نام برده نشده است.
هدف تيم تازه يوروپل بستن حساب های تازه مرتبط با 

داعش ظرف دو ساعت از زمان راه اندازی است.
يوروپل بر اين باور است که تا 5 هزار شهروند اتحاديه 
اروپا، از جمله افرادی از بريتانيا، فرانسه، بلژيک و هالند 

به نواحی تحت کنترول داعش سفر کرده اند.
راب وينرايت، مدير يوروپل، به روزنامه گاردين گفته 

تل آويو  در  جديد  سفير  عنوان  به  را  خيرت  حزام 
منصوب کرده  است.

فرزند  خيرت،  آقای  اسراييل،  رسانه های  نوشته  به 
ماه  دو  از  مصری،  ديپلومات  قديمی  خانواده  يک 

ديگر به اسراييل خواهد آمد.
رضا،  منصور  آقای  جديد،  انتصاب های  در  مصر 
سفير  عنوان  به  نيز  را  تل آويو  در  مصر  اسبق  سفير 

تازه مصر در امريکا منصوب کرده  است.
خود  سفير  سالم،  عاطف  پيش  سال  سه  مصر 
اسراييل  به  را  او  ديگر  و  خواند  فرا  تل آويو  از  را 

برنگرداند.
در پاييز 2012 زمانی که ارتش اسراييل در عمليات 

در  اضطراری  بخش  سرپرست  بی بی سی،  گزارش  به 
شفاخانه جناح کراچی گفته که اکثر قربانيان افراد مسن 

بوده اند.
به  »بيماران گرمازده ای که  داکتر سميع جمالی گفت: 
شفاخانه منتقل شدند از جمله دچار تب شديد، ضعف 
هوشياری، از دست رفتن آب شديد بدن و حمالتی از 

نوع صرع بوده اند.«
سند  ايالت  صحی  سازمان  سرپرست  منگنجو  سعيد 
نفر   114 شنبه  روز  »از  که  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به 
در کراچی و هشت نفر در سه ناحيه ديگر ايالت سند 

درگذشته اند.«
و  داغ  هوای  پاکستان،  هواشناسی  سازمان  گفته  به 
شنبه  روز سه  از  اما  يافت  ادامه  دوشنبه  روز  تا  شرجی 

ورود هوای خنک تر پيش بينی شده است.
رکورد گرم ترين روز در کراچی 47 درجه سانتيگراد 

است که در سال 1979 ثبت شد.
ماه گذشته تقريبا 1700 نفر در موج گرما در هند جان 

خود را از دست داده بودند.

کنترول  با  و  کند  اقتصادی جلوگيری  عميق  بحران  از 
تورم، ارزش نرخ روبل، واحد پول اين کشور را ثابت 

نگه دارد.
پس از آن که روسيه در ماه مارچ گذشته منطقه کريمه 
را به خاک خود ملحق کرد، اتحاديه اروپا تحريم های 

اقتصادی عليه روسيه را تصويب کرد.

را شروع خواهد  اول جوالی کارش  تيم روز  اين  که 
را  حساب ها  اين  »سرکرده های  دارد  وظيفه  و  کرد 

شناسايی کند.«
با  مرتبط  حساب های  همه  ردگيری  که  گفت  او  اما 
سنگين  بسيار  وظيفه ای  اجتماعی  شبکه های  در  داعش 

است.
تحليلگران در موسسه بروکينگز در واشنگتن می گويند 
که شمار حساب های منسوب به اين گروه در توييتر حتا 

می تواند به 90 هزار برسد.

محمد  کرد،  حمله  غزه  به  ابرها«  »ستون  به  موسوم 
مرسی، نماينده اخوان المسلمين که رييس جمهوری 

مصر بود، سفير کشورش را از اسراييل فرا خواند.
در زمان حکومت کوتاه اخوان المسلمين در مصر، 

آن کشور مناسبات با اسراييل را قطع نکرد.
با وجود تحوالت سال های گذشته منطقه، سفارت 
بوده  فعال  تل آويو  تجاری  قلب  در  بی وقفه  مصر 

 است.
بار  چند  نيز  مصر  گذشته  سال های  رخدادهای  در 
سفارت  به  مصری  افراطی  اسالم گرايان  سوی  از 
همواره  اسراييل  اما  شد  حمله  قاهره  در  اسراييل 
کادر ديپلوماتيک خود را در اين کشور حفظ کرد.

گرفت گرما در پاکستان جان ۱۲۰ نفر را 

وسیه تمدید شد وپا علیه ر تحریم ار

کردن حساب های داعش در شبکه های اجتماعی  وپا برای مسدودن  اقدام پولیس ار

استقبال نتانیاهو از اعزام سفیر جدید مصر به اسراییل 

9th Year    No: 2160   Tuesday  23 June, 2015    Price: 20 Afs

Daily

یــا�ی  ــش از پوهنتــون امر خ ت مســلیک (PDI)، �ب انســتیتیوت انکشــاف تعلــامی

مــن  ب
خ

ا� طــا�ی   عضویــت  خ  داشــ�ت �ب  تعلیــی  ــاد  �خ نــه 
ـ

یا افغانســتان، 

افغانســتان  در   (ACCA-UK) امللــی  خ  بــ�ی شــده  تصدیــق  حماســبان  ریمس 

و  حماســبه  کورهســای  کــه  اســت  تعلیــی  ــاد  �خ نــه 
ـ

یا ــاد  �خ خ  میباشــد.ا�ی

یــد.   میامخ فــرامه  امللــی  خ  بــ�ی �ب معیــار هــای  را   (ACCA و FIA) مــایل امــور 

 
  079 .35 .45 .579  : هــرات       /   020 .25 .20 .830     : بــل    کا
079 .00 .23 .292 ر رشیف:  072 / مــزا .90 .41 .000     : ر کندهــا

 PDI@auaf .edu.af  — www.auaf .edu.af /PDI
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