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مسیرناامیدکنندهعدالتخواهی

معادنافغانستان،نمایشمضحک
یایکواقعیتشیرین؟
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ادارهتدارکاتملی:

18میلیاردافغانیصرفهجوییشدهاست

معاونسخنگویرییسجمهور:

برایمهارداعشپالیسیمشخصی
تصویبشدهاست
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اختالفپایانناپذیر
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ییس جمهور: ر

زنان و دختران باید به اسناد حقوقی و میراث دسترسی داشته باشند

افغانستان  در  که  کید می کند  تا میراث 
که به دختران و  کمتر خانواده ی هستند 

زنان خود حق میراث قایل شوند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
در  شد،  منتشر  جمهوری  ریاست 
حضور  نیز  اول  بانوی  که  دیدار  این 
تطبیق  از  غنی  آقای  آن  در  داشت، 
کلید حل  کشور به عنوان  قانون اساسی 
کرده  مشکالت زنان در افغانستان یاد 
اساسی  قانون  در  که  گفته  وی  است. 

بهتری  امتیازات  و  حقوق  افغانستان، 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  به  نسبت 

گرفته شده است. در نظر 
گفته  خود  دیدار  این  در  اشرف غنی 
جمله  از  افغانستان  در  زنان  که  است 
در  که  هستند  عددی«  کثریت  ا »سه 
به  اقتصادی  و  سیاسی  عرصه های 
آقای  گفته  به  شده اند.  مبدل  اقلیت 
عددی،  کثریت  ا سه  جمله  از  غنی، 
زنان  به  نسبت  فقرا  و  جوانان  مشکل 
که مشکل  کرده  کید  کمتر است. وی تا
زنان در افغانستان ابعاد عمیق سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. 
که  می گوید  غنی  جمهور  رییس 
یک  به  افغانستان  در  زن ستیزی 
این  حل  برای  و  شده  مبدل  فرهنگ 
معارف،  عرصه های  در  باید  مشکل 
تحصیالت عالی و صحت توجه بیشتر 

گیرد. صورت 

اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 
با  دیدار  در  کشور،  جمهور  رییس 
تخنیکی  کمیته  عضو  زنان  از  شماری 
شورای   1325 قطع نامه  عمل  پالن 
گفته است  امنیت سازمان ملل متحد، 
که زنان و دختران باید به اسناد حقوقی 
تولد، ازدواج، طالق، میراث و تحصیل 

دسترسی داشته باشند.
به  حالی  در  غنی  جمهور  رییس 
اسناد  به  دختران  و  زنان  دسترسی 

وکیلدرخوابمیبینم
کابینه تمام مطالبات و خواسته های شخصی  که وزرای  مجلس انتظار دارد 
نمایندگان را بر آورده کند. تالش برای حفظ مهره ها، تقرری ها و کسب امتیاز ها 
کابینه  وزرای  از  یکی  می رود.  شمار  به  نمایندگان  اصلی  خواسته های  از 
در  وکیل  شب  »هر  است  گفته  رسانه ها  با  نشست  در  ملی  وحدت  حکومت 
کابوس شده اند.  کابینه بدل به یک  خواب می بینم«. حاال وکال برای وزرای 
تا  امتیاز طلبی های شخصی و تیمی  و تالش برای تقرر وابستگان سبب شده 
کاری خود نداشته باشند. وزرا قدرت تصمیم گیری برای اصالحات را در عرصه 

سیدظفر هاشمی، معاون 
ی،  سخنگوی دفتر ریاست جمهور

می گوید که جنگجویان این 
وریستی در والیات  وه تر گر

ننگرهار، فراه و هلمند حضور 
وهای امنیتی  دارند اما نیر

عملیات های خاصی را برای مهار 
وه طرح کرده اند. این گر

وز یک شنبه،  آقای هاشمی که ر
هفتم سرطان، در یک کنفرانس 

ی با حضور جمعی از  خبر
سخنگویان نهادهای حکومتی 

ود که افکار  سخن می  گفت، افز
وریستی داعش در  وه تر گر
زش های مردم  مخالفت با ار

افغانستان قرار دارد.
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کتابخوانی کتابو
درزندانقندهار

دینی  کتاب های  وابستگان شان  و  نزدیکان  به  زندانیان  از  بسیاری 
زندان  این  در  دینی  کتب  خواندن  برای  اشتیاق  و  می دهند  سفارش 

بخشی از زندگی زندانیان باسواد است. 
کتاب هایی که به تازگی وارد زندان قندهار شده، بیشتر چاپ افغانستان 
است و مسایل اجتماعی، ادبی و دینی را با دیدگاه های تازه تری بیان 
قندهار،  زندان  زندانیان  از  بسیاری  برای  هم  هنوز  شاید  که  می کنند 

کند.  نا آشنا جلوه  4
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زنگ اول


بر می آید که  امنیتی کشور  از سخنرانی های مقام های 
اطالعات این آقایان چیزی بیشتر از اطالعات مردم عام 
کشور  امنیتی  وضعیت  که  می دانند  هم  مردم  نیست. 
شدت  به  آینده  هفته های  و  ماه ها  در  و  است  بحرانی 
آن افزوده می شود و مقام های امنیتی هم همین حرف 
را می گویند. مقام های امنیتی از این هم فراتر می روند 
مثال  می کنند.  ایفا  خود  دشمن  برای  تبلیغاتی  نقش  و 
می گویند که تا شش ماه آینده، جنگ شدیدتر می شود. 
موفق  تروریست ها  چگونه  که  می پرسند  عام  مردم 
شدند با عالمی  از مواد انفجاری و اسلحه خودشان را 
تا ورودی پارلمان برسانند. مقام های بلندپایه امنیتی هم 
همین سوال را در سخنرانی های شان مطرح می کنند و 

خواستار تحقیق می شوند. 
پارلمان  در  امنیتی  مقام های  توضیحی  سخنرانی های 
که  نمی گذارد  باقی  شکی  هیچ  خبری،  نشست های  و 
نیروهای امنیتی کشور از ضعف مدیریت رنج می برند. 
توضیحی شان  سخنرانی های  در  امنیتی  مقام های 
حمله  بگویند  این که  از  غیر  ندارند،  تازه ای  حرف  هیچ 
و  بود  یا الهور سازمان دهی شده  کراچی  پشاور،  در 
از وقوع حادثه می دانستند که چنین چیزی  پیش  آنان 
در  چرا  آقایان  این  که  است  این  می شود. سوال  واقع 
تروریست ها همکاری  با  درون  از  بازداشت کسانی که 

می کنند، اقدام نمی کنند.
مردم می پرسند که چگونه ممکن است که تروریست ها 
پارلمان  ورودی  تا  درون  از  عواملی  همکاری  بدون 
برسند. اگر سرباز شجاع ارتش در آن موقع در محل 
حضور نمی داشت، تروریست ها به داخل تاالر می رفتند 
و جوی خون برپا می کردند. نفس رسیدن تروریست ها 
استخباراتی  و  امنیتی  شکست  یک  پارلمان  ورودی  تا 
کند.  رد  را  ارزیابی  این  نمی تواند  کسی  هیچ  است. 
همکاران  چرا  که  است  این  است  مطرح  که  اما سوالی 
جا های  و  پارلمان  تا ورودی  را  آنان  که  تروریست ها 

دیگر می آورند، بازداشت نمی شوند؟
چرا هیچ مقام پولیس یا امنیت پس از این همه ناکامی های 
پی درپی و رسیدن تروریست ها تا تاسیسات حساس و 
قرار  مواخذه  مورد  یا  نمی شوند،  برکنار  استراتژیک، 
صفوف  در  مکافات  و  مجازات  مگراصل  نمی گیرند؟ 
می دانند  همه  است؟  تشریفاتی  امری  مسلح،  نیروهای 
گروه های  حمالت  و  ناامنی ها  شدت  بر  روز  هر  که 
می دانند  همه  هم  را  این  می شود.  افزوده  تروریستی 
ایجاد دولت موازی در  که گروه های تروریستی برای 
افغانستان تالش می کنند. این جزو مسلمات است. همه 
مقام های  که  دارند  انتظار  مردم  اما  می پذیرند.  را  آن 
خنثا سازی  برای  که  برنامه هایی  مورد  در  امنیتی 

فعالیتی تروریستی ریخته اند، صحبت کنند. 
اگر مقام های امنیتی کنونی کشور، توان مدیریت وضع 
باید جای شان  ابتکار هستند،  فاقد  ندارند و  را  موجود 
که  می کند  ایجاب  هم  اخالق  کنند.  خالی  دیگران  به  را 
کسی که توان اجرای وظیفه را ندارد، باید کنار برود و 
شخص پرتوان دیگر جای خالی او را پر کند. نباید مردم 
بپردازند.  را  ناتوان  چهره  چند  حضور  هزینه  همیشه 
مشکل  کشور،  امنیتی  نیروهای  در  رهبری  و  مدیریت 
رسیدگی  آن  به  باید  حکومتی  مقام های  و  دارد  جدی 
بسیار  دیگر  هم   تجهیزات  نبود  و  امکانات  بحث  کنند. 
جذاب  مردم  برای  دیگر  بهانه ها  این  است.  شده  کهنه 
تازه  نیست. هم چنان مثال دادن کشورهای دیگری که 
قربانی تروریسم شده اند نیز موجه نیست و چیزی از 

مسوولیت مقام های ما کم نمی کند. 
این که در فرانسه یا تونس حمله تروریستی شده است، 
نمی تواند توجیه گر ناکارآمدی مقام های امنیتی ما باشد. 
کارشان  به  و  نکنند  توجیه گری  ما  امنیتی  مسووالن 
کنار  شرافتمندانه  باید  ندارند  توانایی  اگر  و  برسند 

بروند. 

اگر ناتوان هستید کنار بروید
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 در نتیجه حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین 
شمال  در  نورستان  والیت  در  ناتو  نیروهای 

شرق کشور، پنج شورشی کشته شدند.
محلی  منابع  بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
ناوقت  حمله  این  که  می گویند  نورستان  در 
مربوطات  در  »ماردیش«  منطقه  در  شنبه  روز 

ولسوالی وانت وایگل صورت گرفته است.
به گفته آنان، هواپیمای بدون سرنشین در این 
حمله یک پناهگاه شورشیان را هدف قرار داد 

که در نتیجه پنج شورشی کشته شدند.
یک منبع امنیتی گفته است که در میان کشته 
شدگان این حمله، یک قوماندان محلی طالبان 

به نام غالم اهلل شامل است.
از  پاکستان  با  مرز  هم  نورستان  والیت 
به  شمال شرق  در  کشور  امن  نا  والیت های 

شمار می رود.
پیش  چندی  طالبان  گروه  به  وابسته  شورشیان 
در حمله گسترده ای برای چند ساعت ولسوالی 
در  خود  کنترول  به  را  نورستان  وایگل  وانت 

آوردند.
در این حمله، دست کم هجده نیروی امنیتی و 

بیست و پنج شورشی کشته شدند.

امور  در  متحده  ایاالت  پیشین  ویژه  نماینده 
در  حاال  که  می گوید  پاکستان  و  افغانستان 
مقایسه با چند سال پیش، فرصت های بیشتری 

برای صلح با طالبان بوجود آمده است.
عوامل  که  است  باور  این  به  دابنز،  جیمز 
در  چین  عالقمندی  مانند  بین المللی  مشخص 
راستای تالش های صلح، تغییر موقف پاکستان 
رییس  بودن  مصمم  و  گذشته  با  مقایسه  در 
فرصت های  جمله  از  می تواند  غنی  جمهور 

عمده امروزی باشد.
تلویزیون  به  امریکایی  پیشین  دیپلومات  این 
امریکا گفته که طالبان هرچند  آشنای صدای 
در  واضحا  اما  نیستند  صلح  مذاکرات  آماده 

مورد آن فکر می کنند.
اتحاد  منبع  مالعمر  که  می گوید  دابنز  آقای 
در میان گروه طالبان بوده و مرگ وی به هر 
حضور  نهایت  در  می تواند  باشد  که  شکلی 

طالبان را در میز مذاکرات مشکل تر سازد.
این دیپلومات پیشین امریکایی می گوید که تا 
هنوز روشن نیست و تایید هم نشده است که 
مالعمر خود حامی روند صلح باشد اما اجازه 

بحث های صلح را به طالبان داده است.
آقای دابنز می گوید که امکان بسیاری وجود 
دارد که برخی از اعضای طالبان با صلح موافق 
گفته   به  دهند.  ادامه  خود  جنگ  به  و  نباشند 
تا سالح  باشند  موافق  طالبان  اکثریت  اگر  او، 
خود را به زمین گذاشته و بخشی از روند صلح 
خواهد  پیشرفت  یک  صورت  آن  در  باشند، 

بود.

پنج شورشی در حمله هوایی 
در نورستان کشته شدند

اشرف غنی خواستار محدود شدن صالحیت اداری ریاست جمهوری شد

والیان جدید باید از والیات شان شناخت کامل داشته باشند

دابنز:

 زمینه ها برای آغاز مذاکرات 
صلح بهتر شده است 

زمان آغاز کار کمیسیون اصالحات انتخابات به تاخیر افتاد

اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 
در  کشور،  جمهور  رییس 
روی  بحث  منظور  به  که  جلسه ای 
ارگ  در  خوب  حکومت داری 
بود،  برگزار شده  ریاست جمهوری 
محدود  او طرف دار  که  است  گفته 
ریاست  اداری  صالحیت  شدن 

جمهوری شده است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 
غنی گفته است: »من می خواهم که 
صالحیت های اداری رییس جمهور 
محدود و در آن قانون بیشتر حاکم 

شود.«
دیدار  این  در  غنی  آقای  همچنین 
وظیفوی  تداخل  که  کرده  تاکید 
میان  از  باید  دولتی  ادارات  میان 
تحقق  او،  گفته ی  به  شود.  برداشته 
اولویت های  از  یکی  هدف،  این 
حکومت در چهار سال آینده است.

هیات  که  گزارشی  براساس 
احمدضیا  رهبری  تحت  اصالحات 
رییس  فوق العاده  نماینده  مسعود 

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
برای  کسانی که  می گوید  جمهوری 
پست والیت ها معرفی می شوند، باید 
و  والیت  همان  از  کامل  شناخت 
والیت های همجوار آن داشته باشند.

سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
که  می گوید  جمهور،  رییس 
از  چالش ها  و  فرصت ها  شناسایی 
دیگر شرایطی است که والیان جدید 
هاشمی  آقای  باشند.  داشته  باید 
به  سرطان،  هفتم  یکشنبه،  روز 

از  فیصل  جاوید  کابل:  8صبح، 
اجرایی  رییس  دفتر  سخنگویان 
می گوید  ملی  وحدت  حکومت 
اصالحات  کمیسیون  بود  قرار  که 
آغاز  جاری  هفته  طی  انتخاباتی 
مشکالت  بدلیل  اما  کند،  کار  به 
به  کارش  به  آغاز  زمان  تخنیکی 

تاخیر افتاده است.
هفتم  یکشنبه،  روز  فیصل  آقای 
که  گفت  خبرنگاران  به  سرطان، 
با  وحدت ملی  حکومت  رهبران 
اصالحات  کمیسیون  کار  به  آغاز 
توافق  جاری  هفته  طی  انتخاباتی 

کرده بودند. 
رهبران  که  افزود  فیصل  جاوید 
مورد  در  ملی  وحدت  حکومت 
کمیسیون  تخنیکی  مشکالت  حل 
گفتگو  باهم  انتخاباتی  اصالحات 
این  زودی  به  است  قرار  و  داشته 
سخنگوی  شود.  رفع  مشکالت 

به  در حکومت داری خوب  جمهور 
کرده،  ارایه  جمهوری  ریاست  دفتر 
وظیفوی  تداخل  مورد   314 تاکنون 
افغانستان  دولتی  ادارات  میان  در 

شناسایی شده است.
در  غنی  جمهور  رییس  این حال،  با 
برای  »کابینه  است:   مورد گفته  این 
حکومت داری  روند  ساده سازی 
در  و  داد  خواهد  ترتیب  را  نشستی 
آماده  را  ویژه ی  گروه  راستا  این 
مشخص  برنامه  یک  اساس  بر  و 

ضرب االجل تعین خواهد شد.«

خبرنگاران گفت: »هر فرد و نامزدی 
برود  والیت  یک  به  می خواهد  که 
مشخصی  شرایط  باید  کند،  خدمت 
شناخت  این که  اول  باشد.  داشته 
مکمل از والیت و مردم آن والیت 
همجوار  والیت های  از  همچنین  و 
و  فرصت ها  چه  که  باشد  داشته  آن 
آزمون ها در آن والیت وجود دارد.«

ریاست  دفتر  سخنگوی  معاون 
جمهوری گفت که بحث ها در مورد 
تعیین والیان جدید ادامه دارد و قرار 

ریاست اجرایی گفت که چگونگی 
کمیسیون  صالحیت های  و  کار 
اصالحات انتخاباتی از جمله مواردی 
اند که باعث تاخیر زمان آغاز به کار 

این کمیسیون شده است.
اصالحات  کمیسیون  اعضای 
امسال  حمل  ماه  اول  در  انتخاباتی 

که  می گوید  غنی  آقای  هم چنین 
حتمی  را  برقی  حکومت داری 
خوانده اما گفته قبل از آن باید نقشه 
غنی  آقای  شود.  آماده  آن  طرح  و 
روند  ساده سازی  برای  که  افزوده 
تشکیالت  خوب،  حکومت داری 
قرار  بازنگری  مورد  دولتی  نهادهای 
که  است  گفته  وی  گرفت.  خواهد 
تمام  داوودخان،  حکومت  زمان  در 
تعدادشان  ملکی  ادارات  کارمندان 
والیت  فعلی  کارمندان  از  کمتر 

هرات بودند.

تمرکز  دوم،  روز  صد  طی  است 
حکومت باالی کارکرد والیان باشد.

مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
از  جدید  والیان  معرفی  که  می شود 
بامیان  والیات  در  حکومت  سوی 
از  شماری  مخالفت  با  دایکندی،  و 
شده  روبرو  والیات  این  شهروندان 
است. طاهیر زهیر و معصومه مرادی 
به  جمهوری  ریاست  طرف  از  که 
دایکندی  و  بامیان  والیان  عنوان 
نتوانسته اند  تاکنون  شده اند،  معرفی 

رسما آغاز به کار نمایند.
مستقل  اداره  همین حال،  در 
که  کرده  اعالم  محل  ارگان های 
جدید  والی  عنوان  به  جوینده  سیما 
والیت غور معرفی شده است. خانم 
جوینده پیش از این به عنوان نماینده 
نمایندگان  مجلس  در  والیت  این 

کار کرده است.
سید  جوینده،  سیما  معرفی  از  پیش 
والی غور  عنوان  به  انور عالرحتمی 

کار می کرد.

جمهور  رییس  سوی  از  فرمانی  طی 
اختالفات  بدلیل  اما  شدند.  معرفی 
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی 
در مورد رهبری، صالحیت و نحوه 
انتخاباتی،  کار کمیسیون اصالحات 
کار  به  آغاز  کمیسیون  این  تاکنون 

نکرده است. 

ACKU



اداره تدارکات ملی:

 18 میلیارد افغانی
صرفه جویی شده است 

معاون سخنگوی رییس جمهور:

برای مهار داعش پالیسی مشخصی 
تصویب شده است

گفت: »برای شش ماه آینده در  سراسری خواهد بود. وی 
که این برنامه  کار شده  وزارت دفاع باالی برنامه  عملیاتی 
به نام »پالن گذاری ظفر« یاد می شود. در این برنامه ریزی 
برنامه  این  وقتی  هستند.  شریک  ذیربط  نهادهای  تمام 
تطبیق  افغانستان  سراسر  در  شد،  تصویب  عملیاتی 
می شود. این برنامه در وزارت دفاع تصویب شده و انشااهلل 
در شش ماه آینده دشمنان مردم ضربات و تلفات سختی 

خواهند دید.« 
جنگجویان  حضور  از  حالی  در  ریاست جمهوری  دفتر 
مهار  برای  برنامه ای  طرح  و  والیت  سه  در  داعش 
والدیمیر  اخیرا  که  می دهد  خبر  تروریستی  گروه  این 
کرزی،  حامد  با  دیدار  در  روسیه،  رییس جمهور  پوتین، 
سی و چهار  از  که  بود  گفته  کشور  پیشین  رییس جمهور 
کشور،  این  والیت  بیست و پنج  در  افغانستان،  والیت 

جنگجویان داعش حضور دارند.
کل نیروهای بین المللی در افغانستان  پیش از آن فرمانده 
در  کشور  این  در  داعش  تروریستی  گروه  که  بود  گفته 
کمپ بل،  جان  جنرال  به گفته   است.  سربازگیری  حال 
گروه طالبان بریده اند حاال به  که از رهبران  جنجگویانی 

گروه تروریستی داعش رو آورده اند.

بس  ملی  تیل  تدارکات  پروژه  و  دفاع  وزارت  پروژه  دو 
بحث شد.

تدارکات  پالیسی  رییس  نوری ،  مرتضی  به گفته 
ارزش  دارای  که  مهم  قرارداد   5 جلسه  این  در  ملی ، 
و  میلیارد  )شش  افغانی   6784.95657 مجموعی 
و  هزار  نودوپنج  و  میلیون  هشتادو چهار  و  هفت صد 
تایید  مورد  می باشد ،  افغانی(  شش صد و پنجاه و هفت  

گرفت. قرار 

طالبان  جنگجویان  پیوستن  نیز  امنیتی  مقام های 
که  می گویند  کرده  تایید  را  داعش  تروریستی  گروه  به 
مالی  حمایت  جلب  به منظور  بیشتر  جنگجویان  این 
گروه تروریستی می پیوندند. کمک کنندگان داعش، به این 

مساعد نشدن زمینه برای صلح
گفت  ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  معاون  هم چنین 
علنی  »مستقیم،  کرات  مذا آغاز  برای  شرایط  تاهنوز  که 
نشده  مساعد  کشور  در  صلح  تامین  منظور  به   افغانی«  و 
علنی  که  شرایطی  »تاهنوز  افزود:  هاشمی  سیدظفر  است. 
فراهم  است،  روند  بودن  افغانی  و  بودن  مستقیم  بودن، 
برابر  زمینه  و  شرایط  زمانی که  امیدواریم  ما  و  است  نشده 
کنیم. ولی هم چنین چیزی  گفتگوها را با طالبان آغاز  شود، 

تاحاال مساعد نشده است.«
ریاست  سخنگوی  معاون  فیصل،  جاوید  همین حال،  در 
زمان  از  ملی  وحدت  حکومت  که  می گوید  اجرایی، 
به منظور  را  زیادی  تالش های  کنون  تا شکل گیری اش 
کرات مستقیم صلح با  کستان و آغاز مذا بهبود روابط با پا
مخالفان مسلح دولت، انجام داده اما این تالش ها تاهنوز 
آقای فیصل،  به  گفته ی  قبال نداشته است.  نتیجه ای در 
کستان  پا دولت  از  که  انتظاراتی  افغانستان  حکومت 
کرات صلح داشت، به آن دست نیافته  به منظور آغاز مذا
با همسایگان خود  »افغانستان همیشه  گفت:  است. وی 
است.  خوب  روابط  طرفدار  کستان  پا و  ایران  به ویژه 
بهبود  برای  کنون  تا کارش  آغاز  از  ملی  وحدت  حکومت 
کرده و برای اعتمادسازی تالش  کار زیاد  کستان  روابط با پا
بوده  افغانستان  طرف  از  اقدام ها  این  تنها  که  است  کرده 
اما  دارد  را  انتظار  کستان هم همین  پا از  افغانستان  است. 
کستان  که حکومت افغانستان از پا بدبختانه آن انتظاری 

داشت، برآورده نشد.«
در  کستان  پا حکومت  که  است  معتقد  افغانستان  دولت 
کرات صلح میان دولت و طالبان نقش مهمی ایفا  آغاز مذا
کستان خواسته تا  کرده می تواند. مقام های دولتی بارها از پا
گام های مثبت بردارد اما آن طوری که مسووالن  در این مورد 

حکومتی می گویند این انتظارات برآورده نشده است.

اداره  رییس  ظاهر،  حامد  خبری  نشست  این  در 
گفت به این نهاد  ک داشت و  کشور نیز اشترا هوانوردی 
کند، اما  کنون فرصت داده نشده بود تا ظرفیت سازی  تا ا
تالش براین است تا طی دو سال آینده، ظرفیت های این 

اداره باال برده شود. 
گفت قرارداد چاپ 3 اعشاریه 9 میلیون  مرتضی نوری 
وزارت  نهم  تا  اول  درسی  صنوف  درسی  کتاب  جلد 
گذشته در خارج به چاپ می رسید،  که سال های  معارف 
براساس  و  ریاست جمهوری  هدایت  براساس  بار  این 
کنسرسیوم های  به  ملی  تدارکات  کمیسیون  تصویب 

مطابع داخی سپرده شده است.
وی هم چنان افزود: »کمسیون تدارکات ملی ضمن این که 
کشور می داند،  تولید داخلی  به نفع بخش  این تدبیررا 
به نفع تقویت مطابع داخلی نیز می داند.« وی هم چنان 
کتب ،  این  چاپ  کیفیت  قسمت  در  که  کرد  کید  تا
کتب  چاپ  روند  از  تا  شده  کیده  تا معارف  وزارت  به 

درسی به صورت متداوم نظارت جدی به عمل آورد. 
که  براساس معلومات اداره تدارکات ملی تعداد افرادی 
روند مستفید می شوند در حدود دو عشاریه سه  این  از 

گرد مکتب می باشد.  میلیون شا
پروژه  قرارداد  درمورد  هم چنان  نوری  مرتضی 
گفت نظر  کشور  گمرکات  عصری سازی و ریفورم سیستم 
کم رنگ بوده است  گمرکات  کاهش فساد در  به نتایج ، 
اما به منظور روند انتقال مسوولیت ها از نهاد »یونپس« و 
کادرهای افغان این قرارداد  فرصت دادن به شرکت ها و 
گردید ، مشروط به این که طی  به مدت 6 ماه دیگر تمدید 
گردد. یک ماه پالن انتقالی آن به ریاست جمهوری ارایه 
اداره تدارکات ملی می گوید با ازیاد 5 قرارداد منظور شده 
کمیسیون تدارکات ملی، مجموع قراردادهای منظور شده 
کمیسیون طی 13 جلسه 146 قرارداد به ارزش  توسط این 

مجموعی 33 میلیارد افغانی می باشد. 
کرد با در نظر  کید  رییس پالیسی اداره تدارکات ملی تا
کنترول  کاهش 236 میلیون دالر در قرارداد اداره  داشت 
صرفه جویی  افغانی  میلیارد   19 تا   18 حدود  در  هوایی 
روند  ادامه  با  کرد  امیدواری  ابراز  نهاد  این  شده است. 
بیشتری  صرفه جویی های  قراردادها  بررسی  و  ریفورم 

گیرد.  صورت 
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جنگجویان  حضور  مورد  در  نگرانی ها  افزایش  با  همزمان 
گروه تروریستی داعش در افغانستان، دفتر ریاست جمهوری 
در  مشخصی  پالیسی  گروه،  این  مهار  برای  که  می گوید 

شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.
سیدظفر هاشمی، معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری، 
والیات  در  تروریستی  گروه  این  جنگجویان  که  می گوید 
امنیتی  نیروهای  اما  دارند  حضور  هلمند  و  فراه  ننگرهار، 
کرده اند. گروه طرح  عملیات های خاصی را برای مهار این 
یک  در  سرطان،  هفتم  یک شنبه،  روز  که  هاشمی  آقای 
کنفرانس خبری با حضور جمعی از سخنگویان نهادهای 
گروه تروریستی  که افکار  حکومتی سخن می  گفت، افزود 
قرار  افغانستان  مردم  ارزش های  با  مخالفت  در  داعش 
پالیسی  مورد  در  ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  دارد. 
ارایه  جزییاتی  افغانستان  در  داعش  تهدیدهای  مهار 
کردن تهدیدهای داعش  گفت: »به خاطر مهار  اما  نکرد، 
در افغانستان حکومت افغانستان پالیسی مشخصی را در 
که  بوده  به همین هدف  و  کرده  امنیت، تصویب  شورای 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  جانب  از  اقداماتی  و  حمالت 
و  شده  راه انداخته  به  افغانستان  مختلف  نقاط  در  کشور 

موفقانه هم بوده است.«

موقعیت  از  استفاده  با  می گوید  ملی  تدارکات  اداره 
مناسب و اداره مطلوب، حکومت وحدت ملی توانسته 
ملی  تدارکات  سیستم  در  حات  اصال  سلسله  یک 
قیمت  »در  اداره هم چنان می گوید:  این  آورد.  به وجود 
قرارداد  به  نسبت  کشور،  هوایی  حریم  کنترول  قرارداد 
شده ،  آورده  دالرکاهش  میلیون   236 گذشته  سال های 
که قرارداد پنچ ساله قبلی به مبلغ 283 ملیون دالر  طوری 
مبلغ  به  جدید  قرارداد  که  حالی  در  بود  گرفته  صورت 
براساس  است.«  گردیده  تصویب  دالر  میلیون   47/9
دوساله  داد  قرارد  این  تدارکات،  ملی  اداره  معلومات 

است.
یک  در  ملی  تدارکات  پالیسی  رییس  نوری ،  مرتضی 
خبرنگاران  به  سرطان   7 یک شنبه  خبری  نشست 
تدارکاتی  روندهای  کنار  در  کردیم  کوشش  »ما  گفت: 
کنیم،  کمک  کشور را  و سیستم سازی خرچه  اقتصادی 
نیروها و  که این روند صد درصد متکی به  به این معنا 
کشور می باشد.« به گفته وی درکنار  متخصصین داخلی 
امور روزانه یک سلسله پالیسی ها برای تقویت تولیدات 
صرفه جویی ها،  هم چنان  و  داخلی  صنایع  و  داخلی 

گرفته است. روی قراردادهای بزرگ ملی صورت 
توجه  با  و  ملی ،  تدارکات  اداره  پالیسی  رییس  به گفته 

حکومت  که  افزود  ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  این 
داعش  با  مرتبط  تروریستی  گروه های  تمام  با  افغانستان 
گفت:  هاشمی  سیدظفر  داشت.  خواهد  یکسان  برخورد 
گروهی  که هر فرد و  »تعهد حکومت افغانستان این است 
که خون مردم افغانستان را بریزاند علیه شان اقدام صورت 

می گیرد و فعالیت شان مهار و سرکوب خواهد شد.«
وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری،  دولت  همین حال،  در 
برنامه  یک  کشور  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  دفاع، 
برنامه  این  اجرای  با  که  کرده  طرح  ماهه  شش  عملیاتی 
سنگینی  شکست  و  تلفات  با  مسلح  جنگجویان  تمامی 
عملیات  این  وزیری،  آقای  به گفته   شد.  خواهند  مواجه 

سیستم  تا  خواسته  اداره  این  دولت ،  خرید  قدرت  به 
کشور را فعال ساخته و از طریق تشویق بخش  اقتصادی 

خصوصی ، تولیدات داخلی را تقویت ببخشد. 
کمیسیون  جلسه  سیزدهمین  در  گفت  نوری  مرتضی 
ک  اشترا به  و  رییس جمهور  ریاست  به  ملی  تدارکات 
کمیسیون ، روی 6 پروژه بزرگ ملی از جمله  اعضای این 
کتب درسی از  کنترول حریم هوایی ، چاپ  روی پروژه 
گمرکات،  طریق مطابع داخلی، عصری سازی و ریفورم 

یم حسینی  مر

 ظفرشاه رویی
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اختالفپایانناپذیر
بریزند  خون  مردم  تا  شد  باعث  و  بود  شعار  روزگاری 
متعارف  تعریف  بر  پیمانه ای  چه  به  بدهند،   رای  و 
که  شایسته ساالری استوار است، حرف دیگری است 
باید به آن پرداخته شود. حکومت هنوز نتوانسته است 
فاسد  چهره های  بدهد.  نشان  عمل  در  را  اصل  این 
هنوز  و  می دهند  مانور  سیاسی  رهبران  اطراف  در  هنوز 
گرده  کمیت رییس جمهور سابق بر  میراث دار فشار حا

مردم اند. 
به  دست  تا  داشت  نخواهد  زیادی  فرصت  حکومت 
شکی  این  در  بزند.  همه شمول  و  بنیادی  اصالحات 
یک  حکومت  بدنه  در  تام  اصالحات  که  نیست 
برای  نمادین  اقدامات  آغاز  اما  است،  زمان بر  اقدام 
مردم  روی  به  را  امید  از  روزنه ای  می تواند  اصالحات 
حکومت  اصالحات  از  را  مردم  حمایت  و  بگشاید 
کار حداقل می شود فکر مردم را از  کند. با این  جلب 
که دامن گیر شان است، یک  جنگ و فقر و ناامیدی ای 
فشار  و  داد  مسیر  امیدبرانگیز  اقدامات  به  سوی  مقدار 

کم ساخت. افکار عمومی  باالی حکومت را 
کشور مطرح است.  که بحث فردای دموکراسی در  آنگاه 
امید مردم به اصالح نظام انتخاباتی بسته است، چون 
باور دارند در وجود یک نهاد اصالح شده و یک نظام 
در  تا  داشت  خواهند  فرصت  هنوز  انتخاباتی،   فعال 
که مبتنی بر اصل دموکراسی  شکل دهی نظام های بعدی 

باشد و نه حاصل توافق نامه های سیاسی، سهیم باشند. 
فراهم  بعدی  انتخابات های  برای  مناسب  فضای  گر  ا
دیکتاتور  حکومت های  شکل گیری  مسوولیت  نشود،  
کنونی  رهبران  دوش  به  فردا،   افغانستان  در  توتالیتر  و 
با هیچ تالشی نخواهند  امروز  رهبران  و  بود  آن خواهد 
کنند. توانست این بدنامی  را از تاریخ این سرزمین محو 
همکاری  فضای  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
را  اختالف برانگیز  مسایل  و  بسازند  گسترده تر  را 
بسازد.  ناامید  این  از  بیشتر  را  مردم  تا  ندهند  زمینه 
مسند  از  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
شیک  »ریاست  و  مسلح«  قوای  اعالی  »سرقوماندانی 
کنند  اجرایی« پایین بیایند و به آرزوهای مردم مراجعه 
رییس  و  رییس جمهور  بگزارند.  ارج  را  آرزوها  این  و 
که هیچ اصل و اساسی  اجرایی باید توجه داشته باشند 
کند، نمی تواند  کشور را تضمین  که بتواند آینده مردم و 
گذاشته  مردم  دیدگاه های  و  آرا  گرفتن  نظر  در  بدون 
شود. رییس جمهور و رییس اجرایی باید متوجه فردای 

خودشان و فردای ملت باشند. 

آموزشی را نیز برای زندانیان فراهم سازند. به گفته 
او: »نیاز است تا با راه اندازی برنامه های آموزشی و 
تشویق زندانیان به مطالعه، ذهن زندانیان در مورد 

مسایل دینی، اجتماعی و فرهنگی روشن شود.«
رییس اطالعات و فرهنگ والیت قندهار می گوید 
کردن  فراهم  برای  خود  تالش های  به  آنان  که 
تا  می دهند  ادامه  زندان  این  به  بیشتر  کتاب های 
بتوانند زندان را آرام آرام به مرکز آموزش و مطالعه 

کنند.  برای زندانیان مبدل 
وابستگان شان  و  نزدیکان  به  زندانیان  از  بسیاری 
کتاب های دینی سفارش می دهند و اشتیاق برای 
از  بخشی  زندان  این  در  دینی  کتب  خواندن 

زندگی زندانیان باسواد است. 
قندهار  زندان  وارد  تازگی  به  که  کتاب هایی 
مسایل  و  است  افغانستان  چاپ  بیشتر  شده، 
اجتماعی، ادبی و دینی را با دیدگاه های تازه تری 
از  بسیاری  برای  هم  هنوز  شاید  که  می کنند  بیان 

کند.  زندانیان زندان قندهار، نا آشنا جلوه 
چارچوب  در  که  محابس  و  زندان ها  ریاست 
وزارت عدلیه افغانستان فعالیت می کند، پذیرفته 
هنوز  افغانستان  زندان های  از  بسیاری  که  است 
تا  ندارند  الزم  آموزشگاه های  و  کتابخانه  هم 
به  و  کنند  استفاده  بهتری  امکانات  از  زندانیان 
کردن به فرار از زندان  مسایل دیگری از جمله فکر 

نیندیشند. 
سال  ده  از  بیشتر  درجریان  قندهار  سرپوزه  زندان 
و  فرار  جالب  رویداد های  و  تحوالت  گذشته 
اعتصاب زندانیان را شاهد بوده است. در ماه ثور 
زندانی  پنج صد  از  بیشتر  خورشیدی،   1390 سال 
بودند،  طالبان  گروه  اعضای  همه شان  تقریبا  که 
که از بیرون به داخل زندان  از یک تونل باریک 
کردند و بیشتر آنان دوباره  نقب زده شده بود، فرار 

به طالبان پیوستند. 
حضور نیروهای امریکایی در قندهار و زمانی هم 
کانادایی به مسوولین در قندهار  حضور نیروهای 
محکم  را  زندان  این  طرف  چهار  تا  کرد  کمک 
کنند و امکاناتی را نیز برای سرگرمی  و آموزش  کاری 

به زندانیان فراهم سازند. 
که  دواخان مینه پال می گوید: » دیری نخواهد بود 
زندانیان  بیشتر  آموزشی،  برنامه های  راه اندازی  با 
زندانیان  و  کنند  پیدا  را  نوشتن  و  خواندن  سواد 
در عقب میله های زندان، فردای زندگی شان را از 

کنند.« کتاب ها جستجو  البالی 

اجرایی  رییس  با  رییس جمهور  جاری،  هفته  اول  در 
دو  این  دیدار،  این  در  می رفت  انتظار  کرد.  دیدار 
با  را  انتخابات  اصالحات  منفعل  زمینه  بتوانند  رهبر 
اصالح  کمیسیون  تشکیل  روی  مشترک  تصمیم گیری 

نظام انتخاباتی به یک زمینه فعال مبدل بسازند.
با این حال،  هنوز خبرهایی از اختالفات این دو رهبر 
کمیسیون و ریاست آن  کنونی این  بر سر حفظ ترکیب 
گوش می رسد. تقریبا چهار ماه پیش و قبل از این که  به 
کمیسیون اصالح  این دو رهبر راهی سفر امریکا شوند، 
اما حضور شکریه  نهایی ساختند،  را  انتخاباتی  نظام 
مباحث  دیگر  یکبار  کمیسیون  این  راس  در  بارکزی 
اختالفی میان این دو رهبر را برانگیخت و جلو فعالیت 

گرفت. کمیسیون را  این 
نکات  مهم ترین  از  انتخاباتی  نظام  اصالح  آن که  با 
توافق نامه سیاسی این دو رهبر است، اما دیده می شود 
که این اصل توافق نامه نیز برای رهبران افغانستان مهم 
بدنام  نظام  حفظ  با  دیگر  یکبار  می خواهند  و  نیست 
و  دموکراسی  قوام  از  را  مردم  امید  انتخابات،  کنونی 

ساختارهای آن از بین ببرند.
به اعالم  پارلمان هم بستگی  کار  از سوی دیگر،  دوام 
تقویم انتخاباتی دارد و تقویم انتخاباتی هم وابسته به 
نظام  اصالح  ماجرای  است.  انتخابات  نظام  اصالح 
نظام  آبروی  به  زیادی  بستگی  که  البته  انتخابات 

از توافق سیاسی باید  کنونی دارد و حکومت برخاسته 
عملکردش  و  اقدامات  از  مردم  که  باشد  داشته  توجه 

حساب می برد.
امروز جبهات زیادی در برابر حکومت باز اند. جنگ 
در برابر طالب و داعش، جنگ با اقتصاد ورشکسته و 
برابر حلقات فعال سیاسی و  فقر روزافزون، جنگ در 

جنگ در برابر افکار عمومی.
که وزارت دفاع  حکومت در حالی به جنگ می رود 
از سوی سرپرست اداره می شود. حکومت همزمان در 
هنوز  والیت هایش  که  است  مشغول  جنگ  به  حالی 
سرپرست دارند و ولسوالی هایش در معرض سقوط قرار 
که  است  جنگ  مصروف  حالی  در  حکومت  دارند. 
کافی برای اجرای  نهادهایش هنوز از عدم صالحیت 

کارهای شان شکوه دارند. 
با این حال، آنچه می تواند مردم را برای آینده امیدوار 
مردم  برای  دل مشغولی  یک  حداقل  یا  و  بسازد 
است.  اصالحات  برای  حکومت  اقدام  کند،  خلق 
که  شایسته ساالری  اصل  به  حکومت  نگرش  این که 

پنجره  به  نافذش  و  تیز  چشم های  با  خان  آدم 
یک  داخل  در  زندانی  دو  می کند.  نگاه  زندان 
تن  چندین  هستند؛  خواندن  کتاب  سرگرم  اتاق، 
گذاشته و  دیگر یا خوابیده اند و یا هم سر به بالین 

به فکر فرو رفته اند. 
مرکز  از  چندانی  فاصله  قندهار،  سرپوزه  زندان 
که در حاشیه  والیت ندارد. در هر سلول این زندان 
زیادی  زندانیان  است،  شده  اعمار  شهر  غربی 

نگهداری می شوند. 
کتاب وارد این  کم تر از یک ماه قبل صد ها جلد 
در  اتاقی  رورفته  و  رنگ  قفسه های  و  شد  زندان 
راه  با  می شود،  نامیده  کتابخانه  که  زندان  این 

کتاب ها، نمای تازه ای یافت.   یافتن این 
است.  قندهار  سرپوزه  زندان  چوکیدار  خان  آدم 
او چهل و دو سال عمر دارد و یکی از عالقه مندان 
گاهگاهی  کتاب خوانی است. آدم خان  کتاب و 

کتاب بخوانند.  زندانیان را نیز تشویق می کند تا 
در  کتاب«  »هفته  مناسبت  به  تازه  کتاب های 
و  شد  آورده  قندهار  زندان  به  جوزا  ماه  اوایل 
کرد. احیای دوباره این  چندین قفسه خالی را ُپر 
زندانیان  از  بسیاری  برای  کنون  تا اما  کتابخانه، 

خبر جالبی نبوده است. 
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  مینه پال،  دواخان 
موسسات  از  برخی  که  می گوید  قندهار  والیت 
کردند  کمک  کتاب فروشان  فرهنگی و شماری از 
کتابخانه زندان قندهار دوباره احیا شود و زمینه  تا 

گردد.  مطالعه بیشتر برای زندانیان فراهم 
گروه  اعضای  قندهار  زندان  در  زندانیان  بیشتر 
هم  یا  و  نبرد ها  جریان  در  که  هستند  طالبان 
آنان  مورد  در  افغان  نظامیان  که  اطالعاتی 

داشته اند، بازداشت و به این جا آورده شده اند. 
کنون  ا همین  که  می گویند  قندهار  در  مقام ها 
نزدیک به دوهزار زندانی در این زندان نگهداری 
می شوند، اما بسیاری از زندانیان سواد خواندن و 
کتابخانه  نوشتن ندارند، تا بازشدن دوباره دروازه 

در زندان برای آنان مژده عجیبی باشد.
گوش  در عوض زندانیان عالقه دارند تا به رادیو ها 
تلویزیونی  مشخص  برنامه های  هم  یا  و  بدهند 

کنند.  تماشا 
قندهار  والی  مطبوعاتی  دفتر  از  که  اعالمیه ای  در 
معاون  شمسی  عبدالعلی  از  نقل  به  شده،  منتشر 
که آنان تالش دارند  گفته شده است  والی قندهار 
برنامه های  کتابخانه زندان،  با احیای  تا همزمان 
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معادن افغانستان، نمایش مضحک
 یا یک واقعیت شیرین؟

معدن طال در غزنی می باشد. در واقع، تمام این مزایده 
و قرار دادها  و قیمت های ارایه شده، کاستی های خود 
را داشته اند. اما، با وجود تمام این کاستی ها، هنوز هم 
سرمایه گذاری  برای  سراسر جهان  در  قوی  نشانه های 
در بخش معادن دست نخورده ای افغانستان وجود دارد 

و زمینه تجارت برای شان باز می باشد.
بررسی دوباره قراردادها فاجعه آمیز است

از سوی دیگر به تازگی حکومت وحدت ملی تصمیم 
گرفته است که تمام قراردادها و مزایده های گذشته را 
دو باره بررسی کند. این کار می تواند پیام اشتباهی به 
سرمایه گذاران بین المللی برساند. اداره جدید افغانستان 
را  موجود  قراردادهای  بازنویسی  حتا  و  بررسی  حق 
فراموش  نباید  اما  است.  گذاشته  محفوظ  خود  برای 
پیشرفت  برای  روند،  این  توقف  و  سکتگی  که  کرد 
افغانستان  معدن  سکتور  انکشاف  و  توسعه  پروسه 

فاجعه آمیز خواهد بود.
تعداد زیادی از قراردادها از کاستی ها، عملی نشدن و 
عدم تعهد در مورد پروسس معادن به دلیل نبود مقدار 
بشری  منابع  چالش های  آب،  انرژی،کمبود  کافی 
است.  شده  متاثر  حمل و نقل  برای  توافق نامه  نبود  و 
مشکالت  این  بردن  بین  از  برای  روش،  بهترین  اما 
برای  میکانیزم  و  دو جانبه  گفتگوهای  چالش ها،  و 
بازبینی قرار دادها می باشد. البته فسخ کلی قراردادهای 
طرف  از  نمی شود.  توصیه  گاهی  هیچ  صورت گرفته 
دیگر، اگرچه به مقیاس کوچک استفاده و استخراج 
قیمتی  و سنگ های  لوازم  و  اشیا  ساختن  برای  معادن 
هر دو می تواند منبع درآمد مالی برای دولت افغانستان 
در  بزرگ  بی ثباتی  به  می تواند  روند  این  اما،  گردد. 

مناطقی که حضور دولت کم رنگ است منجر شود.
معادن  تصاحب  برای  تالش  و  اقتصادی  جرایم 
کوچک، قسما بخشی از جنگ ها را در داخل کشور 
به ویژه در بخش های شمال و شرق کشور تمویل کرده 
والیت های  در  آشوب زده  بخش های  امروزه،  است. 
میدان  لوگر  والیت  چون  افغانستان  شرقی  و  شمالی 
بر سر در آمد  برای رقیبان محلی روی معامله  رقابت 
معادن کوچک در این مناطق بدل شده است. در حال 
توسط  غیرقانونی  به صورت  کوچک  معادن  حاضر 
زورمندان و گروه های مسلح استخراج می شوند و در 
کوتاه مدت، دولت می تواند با تقویت نیروهای امنیتی 

و حاکمیت قانون به این مشکل فایق شود.
عدم تجربه مقام های وزارت معادن در بخش 

مدیریت قراردادها
و  پترولیم  و  معادن  وزارت  به ویژه  افغانستان  دولت 
و  اداره  بخش  در  افغانستان  جیولوجی  سروی  اداره 
مدیریت قراردادهای بزرگ معادن  تجربه کمی داشته 
یا این که اصال تجربه ندارند. بنابراین برای طرح ریزی  
افغان ها  قراردادها،  ارایه  و  مزایده  پروسه  و  قراردادها 
و  معدن   8 قرارداد  و  مزایده  ندارند.  زیادی  مهارت 
کارشناسی  و  مهارت  با  که  قراردادهایی  از  بعضی 
تخنیکی توسط وزارت دفاع و بانک جهانی تهیه شده 

است.
تجربه  نخستین  متذکره،  معدن   8 قرار داد  پروسه 
افغانستان در بخش اعطای قراردادهای معادن بزرگ 
شرایط  در  قراردادها،  این  از  زیادی  تعداد  می باشد. 
مهارت  و  کافی  تجربه  نداشتن  به خاطر  غیر معیاری 
صورت  افغان  مقام های  توسط  گفتگوها  در  اندک 
گرفته است. برعکس شرکت های غول پیکر و باتجربه 
جهانی معادن مثل »MCC« و »CNPCI« که سال ها 
اند،  دارا  معادن  بخش  در  بی نظیر  مهارت  و  تجربه 
نمی توان  بنا  داشته اند.  قرار  افغانستان  دولت  مقابل  در 
گفتگو بین این نهاد را به دلیل ظرفیت و تجربه خوب 
این شرکت ها با دولت افغانستان یک گفتگو مساویانه 

قلمداد کرد.
سکتورهای  در  مشخصی  حلقه های  دیگر  طرف  از 

با  قرارداد  مخالف  افغانستان  خصوصی  و  عمومی 
راه اندازی  شرکت های خارجی هستند. آن ها طرفدار 
شرکت های قوی و بزرگ نفت و گاز و آهن عمومی 
و  حقایق  می باشند.  افغانستان  داخل  در  خصوصی  و 
تخنیکی  و  بومی  دانش  افغانستان،  در  موجود  شرایط 
همه  مالی،  هزینه های  کمبود  کشور،  در  موجود 
بزرگ  سرمایه گذاری های  که  است  این  نشان دهنده 
روی پیشرفت و استخراج معادن افغانستان، تنها توسط 

شرکت های خارجی ممکن است.
بتواند  افغانستان  که  می یابد  ادامه  وقتی  تا  کار  این 
سازد.  خودکفا  را  خود  معدن  استخراج  شرکت های 
هم اکنون شرکت هایی مثل افغان گاز و شرکت کود 
افغان در شمال موجود می باشند که از نظر مالی دچار 
متروک  ماشین آالت  با  این شرکت ها  هستند.  مشکل 
به  از جنگ  که  می باشند  مواجه  نادرست  مدیریت  و 

ارث مانده است.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از سال های گذشته 
سنگ های  قرار دادهای  ترتیب  و  مدیریت  مصروف 
وسایل  معادن  از  که  شرکت هایی  تشویق  و  قیمتی 
استفاده  کوچک  مقیاس های  در  البته  ساختمانی 
اداره ای  نقش چنین  در حالی که  است.  بوده  می کنند 
تنها مدیریت قراردادهای معادن کوچک نبوده؛ بلکه 
اجرای مناسب، نظارت و کنترول قراردادهای بزرگ 
و کوچک می باشد. از این رو، در صورت روی دست 
گرفتن جدی توسعه در بخش سکتور معادن این اداره 

به بررسی های جدی نیاز دارد.
حق االمتیاز و مالیات بلند

در عین حال مالیات و نوع امتیاز برای قرارداد معادن 
چون  دیگر  کشورهای  با  مقایسه  در  است.  نامناسب 
بلندتر  نرخ ها  جنوبی،  امریکای  کشورهای  افریقا، 
مس  معدن  برای  االمتیاز  حق  مثال،  به گونه  است. 
معدن  برای  ترتیب  به  و  درصد   12 تقریبا  عینک، 
آهن حاجیگک 8 درصد می باشد. این حق االمتیاز به 
سادگی نسبت به میانگین حق االمتیاز با استانداردهای 
می باشد.  بلندتر  درصد   6 و   4 نسبت  به  بین المللی 
نوعیت سیستم اقتصادی و مالی که باالی اقتصاد معادن 
برای  باشد.  نامساعد  و  پیچیده  افغانستان حاکم است، 
معادن  پایدار در درازمدت، در بخش سکتور  توسعه 
این نشانه ها و عالیق باید تغییر کند و به صورت جدی 

مد نظر گرفته شود.
زیر ساخت ها و دست یافتن  به بنادر منطقه ای، به عنوان 
معادن  توسعه  و  پیشرفت  ه  را  در  بزرگ  یک چالش 
تکمیل  به  نیاز  افغانستان  است.  مانده  باقی  افغانستان 
توسط  زیربنایی  پیشرفت  برای  استراتژی  یک  کردن 
مرزها  نزدیک ترین  به  طبیعی  دهلیزهای ذخایر  اعمار 
ایران دارد  در پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و 
که باعث جریان خط انرژی در داخل کشور گردیده 
و برای راه اندازی ماشین آالت برای پروسس و توسعه 

معادن مهم می باشد.
دالر  میلیارد ها  نیازمند  زیر بنایی،  سیستم های  ترکیب 
حال  در  می باشد.  تخنیکی  مهارت های  و  سرمایه 
ندارد.  وجود  کشور  داخل  در  ظرفیتی  چنین  حاضر 
عالوه بر این، دولت افغانستان باید به صورت گسترده 
روی  پاکستان  و  ایران  به ویژه  همسایه  کشور های  با 
کار  این  کند.  گفتگو  زیربنایی  اساسی  دیپلوماسی 
افغانستان را قادر می سازد که به نزدیک ترین بنادر آبی 
مارکیت های  به  خویش  محصوالت  صادرات  برای 

جهانی دست پیدا کند.
برای  افغانستان  معدن  سکتور  چالش ها،  این  تمام  با 
سکتور  یک  هنوز  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران 
جذاب است. افغانستان نیازمند معرفی یک چارچوب 
معادن دست نخورده  توسعه سکتور  برای  استراتژی  و 
می تواند  طریق  این  از  افغانستان  می باشد.  خود 
و  کند  جذب  را  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 
کند.  وارد  اصالحات  نیز  قانونی  بخش  در  برعالوه، 
برای سرمایه گذاران خارجی پالیسی ای را مهیا کند که 

آن ها بتوانند سکتور معدن را انکشاف دهند.
دولت  و  است  باقی  وسیع  به گونه  ظرفیت  هرچند 
افغانستان نیاز دارد ذخایر معدنی را اولویت بندی کند 
تا از این طریق آن را به سرمایه گذاران ملی و بین المللی 
اجرای  و  تطبیق  و  موفق  قراردادهای   دهد.  تسلیم 
موفقانه آن ها، می تواند راه را برای سرمایه گذاری های 
بیشتر هموار کند و به عنوان پروژه های پیش گام، باعث 
و  انکشاف  برای  بزرگ  سرمایه گذاری های  جذب 

توسعه سکتور معدن افغانستان گردد.
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طرفدار  نخست  فکری  گروه  کرد:  یاد آوری  فکری 
در  این گروه،  باور  به  می باشد.  معادن  توسعه سکتور 
باید  افغانستان  خارجی،  کمک های  کاهش  صورت 
همان  بدیل  این  که  کند  پیدا  کاهش  این  برای  بدیل 
درآمد از سکتور معادن طبیعی می باشد. گروه فکری 
این  باور  به  دارد.  تاکید  معادن  اولویت بندی  بر  دوم، 
گروه، باید ذخایر یا معادنی توسعه پیدا کنند که برای 
انجام،  سر  ندارند.  استراتژیک  زیاد  اهمیت  کشور 
گونه  هر  مخالف  که  کسانی اند  سوم،  فکری  گروه 
توسعه و انکشاف معادن تا زمان بهبود وضعیت سیاسی 
دیگری  انتخاب  افغانستان  هستند.  در کشور  امنیتی  و 
سکتور  انکشاف  و  توسعه  برای  این که  به جز  ندارد 

معادن در افغانستان سریع تر گام بردارد.
بخش  در  پیشرفت  منظور  به  گام هایی  برداشتن  البته 
جیولوجیکی  کامل  معلومات  نیازمند  معادن،  سکتور 
حال  در  که  می باشد  کشور  طبیعی  ذخایر  باره  در 
این رو، موفقیت در  از  ندارد.  حاضر در دسترس قرار 
ذخایر  باره  در  جیولوژیکی  معلومات  کردن  تکمیل 
می ماند.  باقی  چالش  یک  به عنوان  افغانستان  طبیعی 
دارد،  نیاز  بزرگ  هزینه  به  سروی  چنین  دادن  انجام 
این کار تنها از طریق سرمایه گذاری های شرکت های 
بگیرد.  می تواند صورت  اصالحات جدی  و  خارجی 
برعالوه، تصامیم سیاسی قاطع برای ساختن و اصالح 
اکنون  که  افغانستان،  جیولوجیکی  سروی  اداره 
توسط  تقریبا  و  است  شده  سیاسی  عمیق  به صورت 
انحصار  شوروی  در  دیده  آموزش  جیولوجیست های 

شده است می تواند صورت بگیرد.
فراهم ساختن معلومات جیولوجیکی دقیق 

برای سرمایه گذاران
تا  دارد  مسوولیت  افغانستان  حکومت  همه،  این  با 
معلومات جیولوجیکی دقیق را در باره سکتور معدن به 
سرمایه گذاران و شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری 
به  افغانستان  حاضر  حال  در  کند.  فراهم  دارند،  را 
پر  سروی های  چنین  مسوولیت  نیست  قادر  تنهایی 
هزینه را به عهده بگیرد. لذا، کشورهای کمک کننده 
افغانستان می توانند در این بخش نقش فعال و سازنده 

بازی کنند.
تا کنون، دولت افغانستان به کمک و حمایت وزارت 
دفاع امریکا و بانک جهانی قادر بوده است که دو قرار 
داد بزرگ و 8 پروسه مزایده را عملی کند. این مزایده 
آهن  معدن  عینک،  مس  معدن  شامل  قرار دادها،  و 
حاجیگک، معدن طال در بدخشان، معدن مس شیدا، 

و  امید  بیان کننده  افغانستان  طبیعی  منابع  غنی  ذخایر   
مبتنی  اقتصاد  است.  کشور  اقتصاد  آینده  برای  آرزو 
بر معدن یکی از گزینه های محدود، برای اعمار یک 
این  بنابر  می رود.  شمار  به  افغانستان  در  بومی  اقتصاد 
واضح  چارچوب  یک  نبود  ناامنی،  سیاسی،  بی ثباتی 
زیربنای  فقدان  پالیسی ها،  مدیریت  و  اداره  قانونی، 
کشورهای  با  حمل و نقل  توافق نامه های  و  اساسی 
همسایه مانع توسعه و پیشرفت سکتور معادن در کشور 
شده است. اما سکتور معدن و ذخایر طبیعی افغانستان 
وابسته  اقتصاد  برای  بدیل  و  امتیاز  به عنوان یک  هنوز 

کشور محسوب می گردد.
متحده  ایاالت  زمین شناسی  سازمان  سروی  به  نظر 
افغانستان  طبیعی  ذخایر  ارزش   ) USGS ( امریکا 
این  می رسد.  دالر  تریلیون  یک  به  تخمینی  به صورت 
افغانستان  طبیعی  ذخایر  درصد   30 تنها،  درصدی 
کشورهای  مشترک  سروی  از  که  می شود  شامل  را 
و  پیشین  شوروی  جماهیر  اتحاد  بریتانیا،  سویدن، 
گرفته،  صورت   ) USGS ( توسط  که  اخیر  سروی 
و  آهن  شامل  طبیعی  ثروت  این  است.  آمده  به دست 
ذخایر غیر آهن، و منرال های استراتژیک چون لیتیوم، 

یورانیم، امبیوم نیز می باشد.
حتا 30 درصد مناطقی که از نظر  زمین شناسی سروی 
نبوده است. این سروی  براساس  شده، دقیق و عمیق 
بریتانیا  سویدن،  کشورهای  توسط  که  قبلی  سروی 
جدید  مطالعات  و  پیشین  شوروی  جماهیر  اتحاد  و 
جیوفزیکی و جیوشیمیک اخیر سطوح مناطق مختلف 
تمام  با  دیگر،  عبارت  به  می باشد.  بود،  افغانستان 
با  تنها  ما  انجام شده است،  تازگی  به  سروی هایی که 
کرده ایم؛  پیدا  آگهی  موجوده  معادن  عالیم  و  نشانه 
با مطالعه درباره جزییات تخنیکی معادن متذکره،  اما 
مقدار، عمق و ارزش اقتصادی ذخایر طبیعی افغانستان 
تردیدهایی  و  شک  البته  نمی دانیم.  زیادی  چیزی 
نظر  از  ذخایر  این  از  تعداد  یک  که  دارد  وجود  نیز 

اقتصادی برای توسعه و استخراج موفقیت آمیز نباشد.
گرایش های فکری در زمینه توسعه ذخایر 

طبیعی
انکشاف و توسعه سکتور معادن و  با آن که در مورد 
ذخایر طبیعی افغانستان اتفاق نظر موجود است، اما در 
دایره پالیسی ساز و نخبگان سیاسی در داخل افغانستان 
به  برداشتن  گام  برای  فکری  مختلف  گرایش های 
سوی انکشاف و توسعه ذخایر طبیعی موجود می باشد 
از سه شکل گرایش های  می توان  قسمت  این  در  که 

نویسنده: تمیم عاصی
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مجلس انتظار دارد که وزرای کابینه تمام مطالبات و خواسته های شخصی 
نمایندگان را بر آورده کند. تالش برای حفظ مهره ها، تقرری ها و کسب امتیاز ها 
از خواسته های اصلی نمایندگان به شمار می رود. یکی از وزرای کابینه حکومت 
وحدت ملی در نشست با رسانه ها گفته است »هر شب وکیل در خواب می بینم«. 

حاال وکال برای وزرای کابینه بدل به یک کابوس شده اند. امتیاز طلبی های 
شخصی و تیمی  و تالش برای تقرر وابستگان سبب شده تا وزرا قدرت 

تصمیم گیری برای اصالحات را در عرصه کاری خود نداشته باشند. 

وکیلدرخوابمیبینم

 دای چوبانی
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عین جواب ها بیان شد. هر چند که استجواب و استیضاح 
حق قانونی مجلس است، اما حاال دیده می شود که بخش 
عمده اوقات وزرای امنیتی صرف رفت وآمد به مجلس 
می شود. برای نمونه در همین هفته وزیر داخله دوبار به 
هفته دو روز  است. در هر  فراخوانده شده  ملی  شورای 

جدید وزارت معارف نیز از اختالس های بزرگ در این 
رابطه خبر دادند. همین چند روز پیش نیز، مسوولین در 
مناطق  در  خیالی  مکتب  چندین  که  گفتند  غور  والیت 
هیچ  واقعیت  در  ولی  شده.  ساخته  والیت  این  مختلف 
که  رفت  پیش  جایی  تا  مساله  این  ندارد.  وجود  مکتبی 
رسانه ها  طنزی  سوژه  به  تبدیل  خیالی،  مکاتب  ساخت 
شد. باالخره فاروق وردک، وزیر پیشین معارف کشور 
که نوک پیکان اکثر این اتهامات به سوی او نشانه رفته 
بود، طاقت نیاورده و در مقابل این اتهامات واکنش نشان 

داد. 
خصوصی  تلویزیون  یک  با  مصاحبه  در  وردک  آقای 

نمایندگان به وزارت خانه ها می روند. 
بار  چند  ماه  حد اقل  نیز  مربوطه  کمیسیون های  در 
فرصت  ترتیب  این  به  احضار می شوند.  امنیتی  مقام های 
از  نبیل  آقای  نمی ماند.  باقی  امنیتی  مقام های  کار  برای 
آورد.  میان  به  سخن  کشور  دشوار  و  حساس  شرایط 
دارد.  ادامه  همچنان  جنگ  آینده،  ماه  شش  او  به گفته 
مقام های  فر صت های طالیی  و  این وصف چرا وقت  با 
امنیتی به سوال های بی ربط و یا نشست هایی که به منظور 
باج خواهی صورت می گیرد صرف شود. در این شکی 
نیست که نظارت بر اعمال حکومت حق مجلس است. 
در هر موردی که تخطی های آشکار دیده می شود باید 
جلو آن گرفته شود، اما رویکرد مجلس به این نشست ها 
بیشتر اعمال فشار و امتیاز خواهی از وزرای کابینه است. 
به  وقت  هیچ  اعتماد  رای  هنگام  در  مجلس  نمایندگان 
برنامه های وزرای پیشنهادی گوش نمی دهند. بیشتر آرای 
داده شده بر داد وستد ها استوار است. اما همین که وزیر به 
کرسی خود قرار گرفت، فصل جدید در روابط مجلس 

و کابینه آغاز می شود. 
مطالبات  تمام  کابینه  وزرای  که  دارد  انتظار  مجلس 
کند.  آورده  بر  را  نمایندگان  شخصی  خواسته های  و 
امتیاز ها  کسب  و  تقرری ها  مهره ها،  حفظ  برای  تالش 
یکی  می رود.  به شمار  نمایندگان  اصلی  از خواسته های 
با  نشست  در  ملی  وحدت  حکومت  کابینه  وزرای  از 
رسانه ها گفته است »هر شب وکیل در خواب می بینم«. 
کابوس  یک  به  بدل  کابینه  وزرای  برای  وکال  حاال 
برای  تالش  و  تیمی   و  امتیاز طلبی های شخصی  شده اند. 
تصمیم گیری  قدرت  وزرا  تا  شده  سبب  وابستگان  تقرر 
باشند.  برای اصالحات را در عرصه کاری خود نداشته 
از  را  خواب  خود  اقدام های  این  با  افغانستان  مجلس 
خود  علیه  عمومی  را  افکار  فضای  و  گرفته  وزرا  چشم 
بسیج کرده اند. چنانچه در رویداد حمله به پارلمان اکثر 
کار بران فیسبوک از این که به وکال آسیبی نرسیده اظهار 
تاسف کرده بودند. حاال بهتر است که مجلس با درک 
برنامه های شان  اجرای  در  را  حکومت  کشور  شرایط 
کمک کنند. در غیر آن با این نوع کار ها حکومت صرفا 
این  باشند.  نمایندگان  مطالبات  پاسخگو  باید  هفته  در 

مطالبات نیز اکثرا شخصی و یا تیمی  می باشد.

را  خود  علیه  اتهامات  این  تمام  این که  ضمن  کابل  در 
پرده  افغانستان  منافع  به  ملی  خیانت  از  ظاهرا  کرد،  رد 
برداشت. او گفت در قبال امضای توافق نامه استخباراتی 
با پاکستان هفتاد میلیون دالر به مقام های افغانستان رشوت 
داده شده است. هرچند آقای وردک مشخص نکرد که 
این هفتاد میلیون دالر را کی گرفته است. آقای وردک 
هم چنان گفت که این افشاگری مرمی های اولی است که 
او شلیک کرده است. او بعدا هم دوباره فیر خواهد کرد. 
در این که اختالس مانند مرضی مزمن و واگیر دار بخش 
هیچ  ساخته،  خود  درگیر  را  افغانستان  نظام  از  عمده ای 
شکی نیست. در دوره گذشته حتا تا خود رییس جمهور 
هیچ کس  می کرد.  دریافت  پول  مختلف  اشکال  به  هم 
است  نکرده  فراموش  را  مستقیم حامد کرزی  اعترافات 
پول  خارجی  کشور های  از  ما  بلی  گفت  واضحا  که 
می گیریم. البته توجیه های که جناب کرزی انجام داد حتا 
باور خودش هم نمی شد. به هر صورت چیزی که قابل 
نگرانی است این که در مورد هیچ کدام از این اتهامات، 
هیچ گونه پی گیری صورت نمی گیرد. وقتی اتهامات علیه 
و سطح  می شود  مطرح  معارف  وزارت  سابقه  مسوولین 
این اختالس هم به نزدیک به یک میلیارد دالر می رسد، 
معارف  سابقه  وزیر  وقتی  نمی خورد.  تکان  از آب  آب 
می آید و ادعا می کند که برای امضای توافق نامه جنجالی 
دستخوشی  دالر  میلیون  هفتاد  پاکستان،  با  استخباراتی 

گرفته شده، باز هم آب از آب تکان نمی خورد. 
و  نشود  داده  اثر  ترتیب  اتهامی  هیچ  به  باشد  قرار  اگر 
حداقل صحت و سقم آن بررسی نشود، به زودی آنانی 
که دست به اختالس می زنند در مقابل اتهامات واکسین 
شده و آنگاه از هیچ اتهام و افشاگری نخواهند ترسید. با 
این که کم تر افشا گری در افغانستان بررسی و پی گیری 
شده است، ولی افکار عامه باز هم منتظر اند که تفنگ 
متعددی  شلیک های  با  خود  که  وردک  فاروق  جناب 
هدف قرار گرفت، بار دیگر با چی مرمی شلیک خواهد 

کرد و هدف چه کسی یا چه گروهی خواهد بود. 

وزیر داخله روز شنبه در نشست عمومی  مجلس نمایندگان 
امنیتی  به تمام سوال های نمایندگان پاسخ داد. مقام های 
دور نمای جنگ با طالبان و داعش را نیز واضح ساختند. 
به مجلس  توضیحات  برای  داخله  نیز وزیر  روز گذشته 
سنا رفت. در این نشست نیز سوال های روز قبل تکرار و 

باالخره  معارف،  وزارت  پیشین  مسووالن  علیه  اتهام ها 
واکنش های آنان را نیز بر انگیخت. اداره تفتیش کشور 
از  گزارشی  در  می شود  یاد  سیگار  نام  به  که  امریکا 
اختالس های چند صد میلیون دالری، در وزارت معارف 
که  کرد  عنوان  گزارشش  در  اداره  این  داشت.  بر  پرده 
افغانستان  کنار  و  گوشه  در  مکتب،  هزار  یک  از  بیش 
ساخته  معارف  وزارت  مسووالن  توسط  فرضی  به طور 
شده و میلیون ها دالر به بهانه ساخت این مکاتب، معاش 
بودجه  از  خیالی  مکاتب  این  نیاز های  دیگر  و  معلمان 
وزارت معارف حیف و میل شده است. در حالی که هیچ 
اثری از چنین مکاتبی وجود ندارد. قبل از آن مسوولین 

دولت  موفقیت  بزرگ ترین  از  یکی 
افغانستان در این اواخر این است که 
هیچ ولسوالی ای را نمی گذارد سقوط 
کند. یک ولسوالی اگر ده بار هم در 
می گیرد.  پسش  دولت  کند،  سقوط 
نگاهی  خواستیم  ارتباط،  همین  در 
و  طالبان  واکنش های  به  بیاندازیم 
پس گیری  و  سقوط  پی  در  دولت 

ولسوالی ها. 
در  رنگین کمان  ولسوالی  خبر1: 

جنوب افغانستان سقوط کرد.
مبارک  ماه  در  طالبان:  واکنش 
رمضان و به زور مجاهدین ناراضی، 
والیات  تمام  کنترول  طالبان  امارت 
افغانستان را بدست گرفت و  جنوب 
کوه  فراز  بر  امارت  این  سفید  بیرق 
پایه های جنوب به احتزاز درآمد. در 
مجاهدین  گیری«،  »بدست  جریان 
میل  هزار  دوازده  حدود  ناراضی 
سالح سبک، هشت هزار میل تانک، 
هزار  سه  سرنشین،  بدون  طیاره  دو 
میل پیکا و سه هزار مواشی دولتی را 
مبارک  درآوردند.  خود  تصرف  به 

باشد. 
دولتی  نیروهای  دولت:  واکنش 
استراتژیک،  عقب نشینی  درجریان 
را  رنگین کمان  ولسوالی  از  بخشی 
در  اضافی  نیروهای  کردند.  تخلیه 
این  پس گیری  برای  آمادگی  حال 

ولسوالی هستند. 
در  رنگین کمان  ولسوالی   :2 خبر 
دست  به  دوباره  افغانستان  جنوب 

دولت افتاد. 
قول  قوماندانی  دولت:  واکنش 
ایمان  با  آسمان«  »قهر   704 اردوی 
به خداوند و دعای شما مردم  راسخ 
تا  گردید  موفق  افغانستان  عزیز 
دشمنان  از  را  رنگین کمان  ولسوالی 
مردم افغانستان پس بگیرد. درجریان 
عملیات بازپس گیری، دوهزار نیروی 
مخالف مسلح کشته و زخمی  شدند. 
این عملیات آسیب جدی به مخالفین 
مسلح رسانیده و قدرت تصمیم گیری 
را از آن ها برای شش ماه آینده سلب 

کرده است. 
واکنش طالبان: ولسوالی رنگین کمان 
هنوز هم در دست ماست. خود شما 
هم  هنوز  ما  بیرق های  که  می فهمید 
در ساختمان ولسوالی »پروت« است. 
باور نمی کنید این ویدیو که در لینک 
زیر گذاشته شده را نگاه کنید. )وقتی 
آهنگ  دهید،  فشار  را  دکمه  لینک 
غزاله جاوید  از  یم«  مینه  پر  »زه چی 

نشر می شود.( 

وقتیسقوطمیکند
وقتیپسمیگیریم

دای چوپانی

 شهریار

درانتظارشلیکبعدی
فاروقوردک  آژند 
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پنج شنبه بود. با شماری از دوستانم وعده گذاشته بودم 
اين مجموعه  بروم.  »مای«  به مجموعه آبی  برای شنا  تا 
آبی نظافت و مديريت خوب تری دارد و پرازدحام هم 
نيست. کسانی که آنجا برای شنا و ورزش می روند بيشتر 
در  که  افرادی اند  يا  هستند؛  دولتی  بلند رتبه  کارمندان 

اجتماع جای و جايگاه مناسبی دارند.
حوض  وارد  مرحله،  چند  انجام  از  پس  معمول،  طبق 
که  شدم  متوجه  حوض  به  ورود  حين  شدم.  آب بازی 
کنار  فلزی  ميله های  برش  مشغول  فلز کاران  از  شماری 
فضا  در  بلند  يکبارگی صدای خيلی  به  هستند.  حوض 
گفتم  خود  با  ناراحت کننده.  شدت  به  صدايی  پيچيد؛ 
بر  بنا  و  است  غير مترقبه  و  عاجل  بسيار  حتما  کار  اين 
تمام  زود  بدون شک  است؛  آمده  پيش  آنی  ضرورت 
خواهد شد. چند دقيقه ای همانجا منتظر ماندم. زمانی که 
خواستم در سمت عميق حوض بروم، فلز کاران گفتند: 
کار  اين جا  ما  نکنيد؛  آب بازی  سمت  اين  در  لطفا 
آن  برای  که  چيزی  شدم.  منع  آب بازی  از  من  داريم. 
برايم  ممانعت  اين  بودم.  پرداخته  پول  و  گذاشته  وقت 
خوشايند نبود اما باز هم گفتم تمام خواهد شد. اما ماجرا 

به همين سادگی به پايان نرسيد.  
وسايل  بعد  نشد.  تمام  کار  اما  کشيد  طول  ما  انتظار 
ترک  را  حوض  موقع  اين  شد.  آب  داخل  فلز کاران 
کردم و برای چند دقيقه ای وضعيت را تماشا کردم. تمام 
باقی مانده در کنار  زباله های  فلز و  قطعات ريزودرشت 
حوض را داخل آب ريختند بعد وسايل و دستان شان را 
با آب حوض شستند؛ حوضی که به علت صحی بودنش 
پول گزاف را برايش خرج می کنيم، اين گونه در برابر 

چشمان مان آلوده می شد. 
کسی واکنش نشان نداد. فکر کردم کسی متوجه نيست 
را  حوض  مدير  داشت.  خواهند  واکنش  حتما  ال  و 
صدا زدم و برايش گفتم وقتی کار جريان داشت، چرا 
درب حوض را نبست. او بهانه تراشيد که تا حاال برادر 
قبال  و کاری که  بودند  و دوستانش در حوض  کرزی 
اما حرف هايش  انجام می شد، زمان ديرتر گرفت.  بايد 
برايم قناعت بخش نبود. به همه مردم گفتم که آشکارا 
آب  اما  می شود.  ظلم  به حق شان  برابر چشمان شان  در 
از آب تکان نخورد، به جز شماری که آمدند ماجرای 
کردند،  تماشا  را  حوض  مدير  و  من  لفظی  درگيری 
حوض  کنار  و  گوشه  در  خود شان  کار  به  همه  بقيه 
بود چند نفری  آنجا  افرادی که  ميان  در  بودند.  مشغول 
رييس  کابل،  پوليس  مقامات  از  تن  دو  می شناختم:  را 
از  يکی  کابل،  در  بزرگ  و  مهم  از شفاخانه های  يکی 
تن  يک  و  محيط زيست  از  حفاظت  ملی  اداره  رييسان 
عضو مجلس نمايندگان. ايشان اما همه خاموش بودند. 
از قانون گذار تا مجری قانون و پاليسی ساز همه در آنجا 
همه  نداشت.  شايسته  واکنش  کسی  ولی  بودند  حاضر 
اين کار تکرار نخواهد شد؛  به من می گفتند که ديگر 
با يک معذرت خواهی  حاال بگذر از آن. مدير حوض 
ساده از جمعيت دور شد و همه رفتند پی کار شان. کسی 
در همان حوض کثيف به آب بازی ادامه داد، ديگری 
حوض را ترک کرد و شماری هم در بخش های ديگر 
حضور  آنجا  در  که  رييس هايی  از  من  شدند.  مشغول 
يا بستن مجموعه  اقدام به جريمه و  تا  داشتند، خواستم 
بود.  مايوس کننده  شنيدم  که  جواب هايی  کنند.  آبی 
گفتند الزم نيست. اگر بسته شود  «ما کجا برويم... همه 
»صاحبش  که  گفت  ديگری  شد.«  خواهيم  سرگردان 
دوستم است و رفاقت مان بر هم می خورد.« يکی ديگر 

  میرویس آریا 

درد  به  اين حرف ها  و  است  افغانستان  اينجا  که  گفت 
نمی خورد. او گفت چند بار »برای استفاده از قليان در 
منزل باال که آالينده توليد می کند برای اين نفر تذکر 
داده بوديم اما تا حال مشکل را برطرف نکرده است.« 
هم  را  کار  اين  که  ندارد  وجود  ضمانتی  پس  گفتم 
هيچ چيزی  که  ديدم  تمام  نا اميدی  با  اما  نکنند.  تکرار 
خود   حق  از  تا  ساخت  نخواهد  وادار  را  جمعيت  اين 
دفاع کنند. من تنها ماندم اما سوگندم برای ستاندن حق 
نفری،   30 تا   20 آن جمعيت  ميان  از  بود.  پابرجا  خود 
همه  ديگران  گرفتم.  پس  را  پولم  که  بودم  آدمی  تنها 
وقت شان را در ماه رمضان به هدر دادند. هر کدام شان 
500 افغانی پرداختند ولی آب بازی نکردند و يا در آب 
برای  لبی  اما  ساختند  غوطه ور  را  کثيف خود   و  آلوده 

شکايت گشوده نشد. 
اين داستان روح عدالت خواهی يک جامعه را برای حق 
خودش نشان می دهد. انسان ها در اين جا عادت کرده اند 
که بی عدالتی و تلف شدن حق شان و حتا ضرر رسيدن 
به خود شان را به چشم خود ببينند؛ حتا اگر توان متوقف 
کردن آن را هم داشته باشند اما به سادگی و بی تفاوتی 
محدود  تنها  بحث  اين  ببخشند.  و  بگذرند  کنارش  از 
روشنفکر  از  نمی شود؛  جامعه  پايين  و  بی سواد  قشر  به 
به  همه  خبرنگار،  و  قانون گذار  تا  اجرايی  مسوول  تا 
می آوريم  بهانه  و  می شويم  رد  مسايل  کنار  از  سادگی 

که در افغانستان اين چيز ها به درد نمی خورد. 
اما  داريم  را  مشکل  مهار  توان  موارد  از  خيلی  در  ما 
که  ظلمی  هم  کرده ايم؛  عادت  بی عدالتی  و  ظلم  به 
ديگران  حق  به  که  ظلمی  هم  و  می شود  ما  حق  به 
نمی ايستد  و حق خويش  عدالت  برای  می کنيم. کسی 
و يا رابطه های شخصی، رفاقت و منافع مشترک را بهانه 
می آورد و از کنار مسايل رد می شود. اگر کسی برخيزد 
تنها می ماند و ديگران دوست دارند تماشا کنند و  هم 
تنها  با خودت  وقتی  اخير  در  و  بايستند  يا هم خاموش 
بودند بگويند »تو راست می گويی. ولی در اين کشور 
عدالت و قانون به درد نمی خورد.« تو برای حق خود و 
حق او فرياد می زنی او تو را تمسخر می کند و بر عقل و 
هوشياری ات ايراد می گيرد و از تو می خواهد برای حق 

او الزم نيست تالش کنی. 
وظيفه رحمان  معلق شدن  با  است  داستان هم زمان  اين 
رحمانی، يکی از خلبانان نيروهای ويژه هوايی افغانستان. 
وظيفه رحمانی پس از آن به تعليق در آورده شد که او از 
غذای نيروهای ويژه هوايی در ماه رمضان، در فيسبوک 
شکايت کرد. رحمان رحمانی هم در جمع هم قطارانش 
اين چنين تنها مانده است. او برای خودش تنها ننوشته 
بود، بل برای همه افسران و سربازانی که روزه به دهن 

وقتی برای حق و عدالت صدا بلند کردی، دیگران عقل و هوشت را به تمسخر 
می گیرند و نصیحتت می کنند تا »آدم شوی« و از این جاروجنجال  بگذری. این راه 
بسا نا امید کننده و درد آور است اما باید قربانی داد، باید تمسخر را تحمل کرد و 
باید برای عدالت رزمید ولو تنها. این داعیه را باید بزرگ تر کنیم و کسی را که 
برای عدالت می رزمد، تنها نگذاریم و رد پای فاسدین و غاصبین را رها نکنیم. 
در اخیر هم باید گفت که نه بالی آسمانی این سرزمین را این همه خراب کرده 

است و نه هم فرشته آسمانی برای ساختنش خواهد آمد. 

از صبح تا شام در خط مقدم جبهه می جنگند و شام ها 
وقتی بر می گردند، نان شب و افطاری شان يک بشقاب 
با اندکی برنج خشک و مقداری ناچيزی لوبيا است و 

بس. 
خوب تر  خيلی  غذای شان  سهميه  که  می داند  رحمانی 
نان و آب سربازان  از  اما کسانی  از آن است  و زيادتر 
پول آن در کابل و جا های ديگر  از  و  دزدی می کنند 
و  عشرت  به  را  روز شان  و  شب  و  می سازند  بلندمنزل 
گران قيمت  موتر های  و  می کنند  سپری  خوش گذرانی 
برای  همه  اما  می داند  را  اين  هر کسی  می شوند.  سوار 
نا مشخص  هدفی  برای  و  منتظر اند  نا معلومی  فردای 
و  می بينند  به چشم خود  را  ظلم  و  بی عدالتی  خموش . 
هستند. کسی که  بی تفاوت  اما  می دانند  هم  را  همه چيز 
لب به فرياد بگشايد، مرِد تنهای ميدان خواهد بود و همه 

تاوان ها را او خواهد پرداخت. 
وقتی برای حق و عدالت صدا بلند کردی، ديگران عقل 
می کنند  نصيحتت  و  می گيرند  تمسخر  به  را  هوشت  و 
راه  اين  بگذری.  اين جاروجنجال   از  و  »آدم شوی«  تا 
بسا نا اميد کننده و درد آور است اما بايد قربانی داد، بايد 
ولو  رزميد  عدالت  برای  بايد  و  کرد  تحمل  را  تمسخر 
تنها. اين داعيه را بايد بزرگ تر کنيم و کسی را که برای 
و  فاسدين  پای  رد  و  نگذاريم  تنها  می رزمد،  عدالت 
غاصبين را رها نکنيم. در اخير هم بايد گفت که نه بالی 
آسمانی اين سرزمين را اين همه خراب کرده است و نه 

هم فرشته آسمانی برای ساختنش خواهد آمد. 
اين ما هستيم که خرابش کرده ايم و تقصيرش را نبايد به 
دوش خدا و سرنوشت و پاکستان و امريکا و کشور های 
از  را  غيبی  دست  انتظار  نه  بيندازيم.  غربی  و  شرقی 
آسمان بايد کشيد و نه هم به اين و آن بايد تکيه کرد. 
جز ما هيچ کسی مسوول خوبی و خرابی خود ما نيست.

مسیرناامیدکنندهعدالتخواهی
حل  برای  تکواندو،  جهانی  فدارسيون  باالخره 
افغانستان،  در  ورزشی  رشته  اين  موجود  مشکالت 

دست به کار شد.
بر اساس تصميم فدراسيون جهانی تکواندو، عثمان 
مسئوليت  فدراسيون،  اين  نماينده  به عنوان  دلدار 
افغانستان  در  را  تکواندو  به  مربوط  امور  تمامی 

دراختيار می گيرد.
پس از حدود يک سال کشمکش، بحران و تنش و 
در حالی که مقامات ورزش افغانستان، نتوانستند بر 
مشکالت موجود در تکواندوی کشور، غلبه کنند، 
مشکالت  تمامی  بر  تکواندو  جهانی  فدراسيون 

موجود نقطه پايان گذاشت.
جهانی  »فدراسيون  است:  آمده  ايميل  اين  در 
جناح  دو  هر  موقت  مديريت   WTF تکواندو 
تکواندوی افغانستان، تحت نظر آقای عثمان دلدار 
را به رسميت خواهد شناخت. اين مديريت موقت، 
الی انتخابات تا شش ماه بعد از برگزاری رقابت های 
المپيک 2016 ريو، که مورد تاييد فدراسيون جهانی 

می باشد، کارايی خواهد داشت.«
در طول چند ماه گذشته، مسئولين نهادهای حاکم بر 
ورزش افغانستان، نتوانسته اند که با کارشناسی دقيق، 

در راه حل مشکل اين فدراسيون قدم بردارند.
بررسی های  نتيجه  که  می شود  گفته  همين حال  در 
امور  اداره  به  رياست جمهوری  حقيقت ياب  هيات 
نتايج  بررسی  و  غور  حال  در  مسئولين  و  رسيده 

هستند.
اول  معاون  ورزشی  مشاور  مرادی،  عبدالحميد 
رياست جمهوری می گويد که نتايج در حال بررسی 
به  باشد  فساد  به  متهم  که  شخصی  هر  و  هستند 

لوی سارنوالی معرفی خواهد شد.
عمده ترين نقصی که به گفته مسوولين، باعث دامن 
است،  شده  افغانستان  ورزش  مشکالت  به  زدن 
نهادهای  اساسنامه  بودن  استفاده  غيرقابل  و  قديمی 

حاکم بر ورزش افغانستان می باشد.
تربيت  رياست  اداری  معاون  حميدی،  علی  قاسم 
که  داشت  اظهار  مورد  اين  در  ورزش  و  بدنی 
در  و  است  آماده  رياست  اين  اساس نامه  مسوده 
از  پس  تا  شده  داده  قرار  مسوول  نهادهای  اختيار 
بررسی های نهايی، به مجلس نمايندگان ارسال شود.
در شرايطی که 390 روز تا آغاز رقابت های المپيک 
تصميم  که  شود  ديده  بايد  مانده،  باقی   2016 سال 
جديد فدراسيون جهانی تکواندو خواهد توانست بر 
بگذارد  پايان  خط  افغانستان،  تکواندوی  مشکالت 

يا خير؟

تصمیم جهانی برای حل 
مشکل تکواندوی افغانستان
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Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and delivery of 
miscellaneous materials to submit their expression of interest letter, Company profile and past 
experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply 
and delivery of materials such as blanket, gas cylinder, metal bucket ,some kitchen dishes and etc. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 29 June 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
بعضی ظروف ون گاز،سطل وانتقال اجناس مختلف النوع از قبیل کمپل،بال تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  وغیرهآشپزخانه 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک9102  جون 92بجه تاریخ  ۴به ساعت 

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

. 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and delivery of IT 
Equipment to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and delivery of IT 
equipment such as laptop/desk top computers ,printer, projector, copier and etc. . 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 29 June 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
تجهزات آی ټی ازقبیل کمپیوتر لپ تاپ،دسک تاب ، پرنتر، ماشین ،و انتقال تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با ،و غیره فوتوکاپی، پروجکتور

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 9۰۲۵ جون 92بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

محمدجواد  که  داده اند  گزارش  ايران  رسانه های 
شهر  از  امشب  ايران  خارجه  امور  وزير  ظريف، 
تهران  به  هسته ای  مذاکرات  برگزاری  محل  وين، 

بازمی گردد.
خبرگزاری ايرنا به نقل از مسوول امور رسانه ای تيم 
ظريف  آقای  که  داده  گزارش  ايران  مذاکره کننده 
»مطابق با برنامه از پيش تعيين شده« بعد از ديدارهای 
روز  يک  از  بعد  و  گشت  باز  تهران  به  يکشنبه  روز 

دوباره به مذاکرات وين خواهد پيوست.
به گزارش بی بی سی، صبح روز يکشنبه 7 سرطان، 
آقای ظريف برای سومين بار در اين دور از مذاکرات 

با جان کری، وزير خارجه امريکا ديدار کرد.
برای  تعيين شده  مهلت  تا  مانده  روز  دو  فاصله  در 
ايران  خارجه  وزير  ايران،  با  نهايی  توافق  به  رسيدن 
روز يکشنبه بعد ازظهر با فيليپ هموند و فرانک والتر 
اشتاين ماير، وزرای خارجه بريتانيا و آلمان هم ديدار 

خاطر  به  کراچی  بندری  شهر  در  نفر  هزار  ده ها 
گرمازدگی مورد معالجه قرار گرفته اند. به قول مقامات 
سابقه  حال  تا  که  شديد  گرمای  موج  نتيجه  در  محلی 

نداشته است، تا حال 1233 تن جان باخته اند.
به گزارش دويچه وله، اداره محلی رسيدگی به بحران ها 
گفته است که از 20 جون تا حال حدود 65 هزار نفر 
به خاطر گرمازدگی در شفاخانه های شهر کراچی مورد 
معالجه قرار گرفته اند. در ايالت سند که کراچی مرکز 
آن است، شدت گرما به 45 درجه سانتی گريد رسيده 

است.
گفته  مذکور  اداره  عامل  مدير  بوزدار  محمد  نظر 
است که هنوز 1923 تن به خاطر بيماری های ناشی از 
است  گفته شده  دارند.  قرار  معالجه  تحت  گرمازدگی 
مردم  و  قطع گرديده  برق  مناطق جريان  برخی  در  که 
هوای خنک تر  در  شان  خانه های  از  بيرون  در  را  شب 
سپری می کنند. بوزدار گفته است: »حکومت با سرعت 
واکنش نشان داده و زمينه رسيدگی به اوضاع و معالجه 
در  است. وضعيت  فراهم کرده  را  بيماران گرمازدگی 

حال حاضر بهبود يافته است.«
گفته  کراچی  عامه  خدمات  اداره  از  علی  کوثر  سلما 
شهر  پرجمعيت ترين  اين  در  گرما  شدت  که  است 
پاکستان رو به کاهش است و قسما تا 36 و 37 درجه 

سانتی گريد رسيده است.
شهر کراچی 20 ميليون جمعيت دارد. کوثرعلی گفت 
اکثر قربانيان موج گرما افراد باالتر از 60 ساله بوده  و در 

بيرون از خانه کار می کرده اند.

8صبح، کابل: اسناد منتشرشده ديپلوماتيک عربستان 
در  کشور  اين  سفير  که  می سازد  آشکار  سعودی 
اسالم آباد با شبکه حقانی در ارتباط بوده است. به نقل 
از روزنامه پاکستانی دان، اين ديپلومات مالقات هايی 
با رهبری گروه حقانی برای  تداوی رهبر آن داشته 
است. اسنادی که توسط سايت ويکی ليکس نشر شده 
است، از روابط بين مقامات سعودی و شبکه حقانی 
در اين اواخر گزارش داده است. روابط شبکه حقانی 
و سعودی به سال ها قبل بر می گردد، به روزهايی که 
سازمان سيا، مجاهدين را در افغانستان تمويل می کرد. 
وزير امور خارجه عربستان بعد از اين که ويب سايت 
است  گفته  نمود،  اسناد  نشر  به  شروع  ليکس  ويکی 
که اسناد منتشر شده با جايگاه شناخته شده عربستان 
تناقض  خارجی  پاليسی  موضوعات  روی  سعودی 
ندارد .دولت عربستان سعودی موثق بودن اين اسناد 

را تصديق نکرده است. 
اسبق  سفير  امضای  محرم  اسناد  از  يکی  پای  در 
عربستان سعودی عبدالعزيز ابراهيم صالح الغدير ديده 
با نصرالدين حقانی  او  اين سند مالقات  می شود. در 
جالالدين  رياست  به  حقانی  شبکه  پسران  از  يکی 

حقانی فاش می شود. 
اين اسناد در حالی فاش می شود که عربستان سعودی 
متهم به حمايت از گروه های تندرو سلفی و از جمله 

داعش نيز می باشد. 

کرد.
ايران  با  توافق جامع هسته ای  مهلت  با وجود آن که 
روز سه شنبه، 9 سرطان به پايان می رسد اما دو طرف 

از احتمال تمديد چند روزه مذاکرات خبر داده اند.
آقای هموند قبل از ورود به هوتل محل گفتگوها به 
بين  جدی  نظرهای  اختالف  هنوز  گفت  خبرنگاران 
دو طرف وجود دارد و توافق نکردن را بهتر از يک 

»توافق بد« خواند.
خارجی  سياست  مسووليت  موگرينی،  فدريکا  پيشتر 
مذاکرات  به  يکشنبه  روز  هم  او  که  اروپا،  اتحاديه 
داشته  وجود  الزم  سياسی  اراده  اگر  گفت  پيوست، 

باشد، توافق به دست می آيد.
الوروف،  سرگيی  است  حاکی  گزارش ها  همچنين 
مذاکرات  به  دوشنبه  امروز  روسيه،  خارجه  وزير 
پيوست. چين در سطح معاون  ايران خواهد  هسته ای 

وزير خارجه در اين گفتگوها حضور دارد.

گشت ظریف به تهران کرات هسته ای و باز شدت یافتن مذا گرما در پاکستان  قربانیان 
به 1233 نفر رسید

مالقات دیپلومات سعودی 
با پسر حقانی
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