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لزوم دفاع از قانون اساسی
و ارزش های آن

رویای حکومت دایمی
رییس جمهور بازنشسته!
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برنامه های ده ماهه حکومت 
موفق ارزیابی شد
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زنگ اول


دولت  بلندپایگان  دیگر  و  رییس جمهور  دیروز 
دادند  گزارش  کمک کننده  کشورهای  به  افغانستان 
قانع  کمک ها  دوام  به  را  کشور ها  این  کردند  تالش  و 
با  ملی  وحدت  حکومت  گفت  رییس جمهور  سازند. 
می کوشد  و  است  کرده  مبارزه  اداری  و  مالی  فساد 
کند.  بدل  آسیا  اقتصادی  چهار راه  به  را  افغانستان 
پرونده  بازگشایی  افغانستان،  رییس جمهور  نظر  از 
نشانه ی  آن،  متهمان  از  برخی  محاکمه  و  کابل بانک 
تالش جدی حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد 
مالی و اداری است. هم چنان بلندپایگان حکومت وحدت 
می دهند.  مانور  نیز  ریکا  نشست  برگزاری  روی  ملی 
نمایندگان  به  دیروز  دیگر  بلندپایگان  و  رییس جمهور 
کشورهای کمک کننده گفتند که افغانستان می خواهد به 
بدل  میانه  آسیای  به  جنوبی  آسیای  اتصال  چهارراه 
شود. اما بعید به نظر می رسد که این حرف ها موجبات 

قناعت کشورهای کمک کننده را فراهم کند.
یک  ریکای شش  نشست  برگزاری  که  نیست  تردیدی 
دستگاه  و  ملی  وحدت  حکومت  برای  کالن  موفقیت 
دیپلوماسی کشور بود. نفس حضور هیات های بلندپایه 
این  که  می داد  نشان  هم  کابل  در  منطقه  کشورهای 
کشورها حداقل در ساحت نظر و تیوری اصل وجود 
یک افغانستان امن و با ثبات را پذیرفته اند. اما تا تحقق 
کامل پروژه های مطرح شده در نشست ریکای شش، 
باید  ملی  وحدت  حکومت  است.  پیش  در  درازی  راه 
کارهایی  کشور،  اقتصاد  به  دادن  سروسامان  برای 
به  موفق   ماه  ده  این  در  متاسفانه  اما  می داد،  انجام 

سروسامان دادن به اقتصاد نشده است. 
فرار سرمایه ادامه دارد. در همین شهرک صنعتی کابل، 
کسانی که کارخانه ندارند، زمین دارند ولی آنانی که 
از  استفاده  با  عده  یک  ندارند.  زمین  دارند،  کارخانه 
روابطی که با مافیای زمین و بلندپایگان دولتی دارند، 
صنعتی  پارک های  ساحه ی  و  کرده اند  زمین خواری 
کارخانه دار هایی  اما  است.  آنان  اختیار  در  پلچرخی 
این سرزمین سرمایه گذاری کنند و  که می خواهند در 
نمی کنند.  دریافت  زمین  ببرند،  باال  را  استخدام  سطح 
اخاذی های غیرقانونی نهاد های دولتی هم از بازرگانان 

ادامه دارد. 
و  جوانان  برای  شغل  ایجاد  در  هم چنان  حکومت 
وعده  غنی  رییس جمهور  است.  مانده  ناکام  نوجوانان 
کرده بود که یک میلیون شغل تازه ایجاد می کند. داکتر 
عبداهلل از تغییر در دسترخوان مردم سخن می گفت، اما 
هزاران  روزانه  است.  نیافته  تحقق  اصال  وعده ها  این 
جوان افغانستان را به مقصد اروپا ترک می کنند و در 
می خرند. حکومت  به جان  را  مرگ  حتا خطر  راه  این 
بست های  است  نتوانسته  داخلی  اختالف های  به دلیل 
خالی وزارت خانه ها را به داوطلبی بگذارد. بسیاری از 
وزیران کابینه برخی از بست ها را خالی نگه داشته اند 
تا در موقع الزم برای مطیع سازی نمایندگان پارلمان 

از آن استفاده کنند. 
برخی  کار  بازار  به  است  نتوانسته  حکومت  هم چنان 
با آن که کوریای  از کشورهای منطقه کارگر بفرستد. 
جنوبی، قطر و برخی از کشورهای دیگر از افغانستان 
کشور  وزارت خانه های  اما  کرده اند،  طلب  کارگر 
کارگاه آموزشی، برخی  برگزاری چند  با  نتوانسته اند 
از جوانان را به بازار کار این کشورها بفرستند. پول 
افغانی هم ارزش خود را باخته است و راه حل بنیادی 
برای این مشکل تا هنوز پیشنهاد نشده است. حکومت 
در اجرای اصالحات دموکراتیک هم پایش می لنگد، با 
آن که کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی کارش را تمام 
اصالحات  که  نیست  روشن  هنوز  تا  اما  است،  کرده 
کی عملی می شود و کمیسیون جدید انتخابات چه وقت 
به  انتخابات جدید  کمیسیون  اگر  آغاز می کند.  کار  به 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  نکند،  آغاز  به کار  زودی 
کشورهای  امر  این  و  است  دشوار  آینده،  سال  در 

کمک کننده را دل سرد می سازد. 
سران حکومت وحدت ملی باید بدانند که با سخنرانی های 
قانع  را  کمک کننده  کشورهای  نمی توانند  پرطمطراق 

بسازند. باید اصالحات جدی و واقعی آغاز شود. 

اصالحات باید جدی و واقعی باشد
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بحث  یک  در  قدرت  انتقال  از  بعد  ماه   11 کرزی،  حامد 
دوساعته در تلویزیون طلوع حضور یافت. گفته های آقای 
کرزی در فضای مجازی با واکنش های زیادی همراه شد. 

سخنان آقای کرزی در چند مورد قابل تامل است. 
انتخابات 2009 در یک رویکرد تازه  آقای کرزی پس از 
موقف ضد امریکایی اتخاذ کرد. این سیاست در سال های 
اخیر تشدید شد؛ به گونه ای که حتا تماس های ارگ با کاخ 
می شود  گفته  شد.  قطع  کنفرانس ها  ویدیو  طریق  از  سفید 
از  پس  و  کرزی  آقای  حکومت  روز های  آخرین  در  که 
آن، تنها مجرای ارتباط با وی از طریق سازمان استخبارات 
امریکا بوده است. آقای کرزی بانگاه دشمن فرضی و توهم 
به  را  خود  حکومت  ناکارآمدی  و  مشکالت  تمام  توطیه، 
فیصله  انداخت. وی در یک مورد برخالف  امریکا  گردن 
جمعی در جرگه پیمان امنیتی با امریکا، این پیمان را امضا 

نکرد. 
حضرت  با  رسانه ها  حضور  در  حتا  وقت،  رییس جمهور 
مجددی به جدال لفظی پرداخت. نگاه آقای کرزی به روابط 
با امریکا بیش از آن که برخاسته از یک سیاست ملی باشد، 
بیشتر مبتنی بر خواسته های شخصی استوار بود. برای آقای 
میلیارد دالری میدان  قرار داد های  انتخابات 2009 و  کرزی 
و  گرمی  معیار  دیگر،  تجارت های  برخی  و  قندهار  هوایی 
سخت ترین  در  کرزی  آقای  بود.  امریکا  با  روابط  سردی 
شرایط، کشور را در تقابل با متحدین بین المللی خود قرار 
داد. این شرایط برای حکومت نوپا پیامد ها و دشواری های 
بحران کابل بانک  آقای کرزی  به همراه داشت.  را  زیادی 
را نیز به گردن امریکا انداخت. همه به خوبی به یاد دارند 
در  چگونه  و  کی ها اند  کابل بانک  اصلی  غارت گران  که 

حکومت آقای کرزی از معافیت برخور دار بودند. 
آقای کرزی در مدت حکومت خود، هیچ تالش جدی برای 
بازداشت و تصفیه کابل بانک انجام نداد. بدتر از همه این که 
حاتم بخشی های کابل بانک در انتخابات 2009 بر همه هویدا 
است. از اعالنات رسانه ها گرفته، تا حاتم بخشی به رهبران 
در  کرزی  آقای  می گرفت.  بانک صورت  همین  از  قومی  
این بحث، فساد گسترده اداری را نیز به امریکا نسبت داد. 
این گفته ها در حالی صورت می گیرد که همه ساله حکومت 
افغانستان لقب فاسد ترین کشور را در یافت می کرد. حد اقل 
در  کرزی  آقای  کابینه  بلند رتبه  مقام  و  وزیر  سی  از  بیش 
به  آقای کرزی  در حکومت  فساد  دارند.  سارنوالی دوسیه 
یک فرهنگ بدل شده بود به گونه ای که حتا وزیر حج آن 
میلیون ها دالر را در کارتن بیسکویت با خود حمل می کرد. 
با این وصف چگونه ممکن است که آقای کرزی این گونه 
با  کرزی  آقای  می گوید؟  سخن  غیر منصفانه  و  یک طرفه 
عضو  دو  با  را  خود  مخالفت  انتخابات  قوانین  در  مداخله 
در کمیسیون شکایات انتخابات اعالم کرد. مدیریت آقای 
کرزی در انتخابات 2013 به گونه ای بود که افغانستان را تا 
پرتگاه سقوط سوق داد. با این همه آقای کرزی بی شرمانه 
باالی مردم منت می گذارد که من از حکومت دایمی  خود 
دست برداشتم. به کار بردن عبارت »حکومت دایمی« نشان 
می دهد که وی رویای حضور دایمی  را در سر داشته است. 
برخورد آقای کرزی در مصاحبه اخیرش با احزاب سیاسی 
را  حزب بازی  کرزی  آقای  بود.  کوچه بازاری  برخورد 
که  است  حالی  در  این  می کند.  تفسیر  بازی«  »چل  معادل 
احزاب  ایجاد  مختلف،  اقوام  برای  کرزی  آقای  سیاست 
بود.  ارگ  به  وابسته  برجسته کردن چهره های  و  حکومتی 
برابر جنرال دوستم گزینه های مختلفی را  آقای کرزی در 
مطرح کرد. عالم رزم، قرقین، ساعی، جنرال ملک و اکبر 
بای همه گزینه های عبور از دوستم بود که از سوی ارگ 
حمایت می شد. در یک مورد آقای کرزی به مدت هفت 
کرد.  محاصره  شیر پور  در  را  دوستم  جنرال  خانه  ساعت 
سیاست  محصول  مدبر  صادق  حزب  نیز  هزاره ها  میان  در 
با  مشاهد  و  ضرار  نیز  تاجیک ها  میان  در  می باشد.  ارگ 

حمایت های ارگ میدان دار بازی شدند. 
در وازه های  خود  حکومت  روز  آخرین  در  کرزی  آقای 
زندان را به روی جنایت کارترین عناصر طالبان بازکرد و 
آنان را به صورت گله ای رها کرد. اکنون این افراد رهبران 
نیرو های  فرماندهان  مورد  چند  در  وی  طالبان اند.  جنگ 
امنیتی را بابت جنگ با طالبان به پای میز محاکمه کشاند. 
جمله  از  بگرام  از  طالبان  رهایی  و  امریکا  با  تقابل  شاید 
اشتباهاتی باشند، که به آسانی هرگز قابل جبران نیستند. من 
انتظار داشتم که آقای کرزی در برابر افکار عامه به حیث 
رییس جمهور بازنشسته منصفانه و صادقانه به کار نامه خود 
برنامه  ساعت  دو  تمام  رییس جمهور  اما  می کرد،  قضاوت 
»سیاه و سفید« را سفید دیده و حکومت خود را پاک و منزه 

از هر زشتی دانست.

رویای حکومت دایمی 
 رییس جمهور بازنشسته!

آغاز کار بروی طرح ثبت نام افغان های فاقد مدرک در ایران

آمادگی روسیه برای ساخت مسکن در افغانستان  

کمک دوصد جلد کتاب به لیسه حبیبیه

دولت های  کابل:  8صبح، 
طرح  روی  کار  ایران  و  افغانستان 
مدرک  فاقد  افغان های  ثبت نام 

اقامت در ایران را آغاز کرده اند.
و  مهاجرین  وزارت 
اعالمیه ای  در  عودت کنندگان، 
کارشناسی  هیات  که  است  گفته 
افغانستان و ایران، روز جمعه رسما 
آغاز  زمینه  این  در  را  خود  کار 

کرده است.
سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور 
با  کنندگان،  وعودت  مهاجرین 
داخله  وزیر  معاون  ذوالفقاری 
در  ایرانی  هیات  رییس  و  ایران 
قانونمند  مشترک  طرح  رابطه 
فاقد  افغان های  اقامت  ساختن 
کرده  بحث  ایران  مقیم  مدرک 

سنتیورین  یوری  کابل:  8صبح، 
معین وزارت انرژی روسیه در دیدار 
با سعادت منصور نادری وزیر امور 
کرده  اعالم  افغانستان،  شهرسازی 
که این کشور می خواهد پروژه های 
اقتصادی اش را در افغانستان وسعت 
داده در بخش خانه سازی و مسکن 

سرمایه گذاری کند.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  شهرسازی  وزارت 
روسیه  که  گفته  سنتیورین  آقای 
اقتصادی اش  پروژه های  می خواهد 
را در افغانستان دوباره احیا کرده و 
به ویژه در زمینه اعمار خانه های قابل 
استطاعت با استفاده از تکنالوژی و 
امکانات پیشرفته روسی به صورت 
پیشریخت، در دستگاه خانه سازی 

»کمک  بنیاد  کابل:  8صبح، 
کتاب  جلد   200 حبیبیه«  لیسه  به 
لیسه  این  کتابخانه  به  را  آموزشی 
استاد  دو  از  بنیاد  این  کرد.  کمک 
لیسه  ممتاز  دانش آموز  چهار  و 
مذکور با اهدای لوح تقدیر و پول 

نقد نیز ستایش به عمل آورد.
مناسبت  همین  به  که  محفلی  در 
لیسه  در  گذشته  هفته  پنج شنبه 
سید  بود،  شده  گزار  بر  حبیبیه 
از  لیسه  مدیر  بکاولی،  شاه الال 
کارکردها و کمک های مداوم بنیاد 
کمک به لیسه حبییه قدردانی کرد 
آگاهی  من  که  جایی  »تا  و گفت: 
این  بنیاد فارغان  این  دارم، اعضای 
اروپایی  کشورهای  در  و  لیسه اند 
می کنند،  زندگی  امریکایی  و 
آموخته اند  اینجا  از  را  آنچه  اما 
ایشان  از  ما  نکرده اند.  فراموش 
از  بکاولی  سپاسگزاریم.«  قلبا 
تا  خواست  دانش آموزان  تمام 
امر مهم  به یک  فرهنگ مطالعه را 

است.
و  مهاجرین  وزارت 
که  می افزاید  عودت کنندگان 
مهاجرت  کارت  توزیع  و  ثبت نام 
مدرک  فاقد  افغان های  برای 
و  رفت  مجوز  صدور  ایران،  در 
افغان  مهاجرین  برای  برگشت 
ساختن  مهیا  اقامت،  ابطال  بدون 
ثبت نام  برای  مجدد  فرصت 
فاقد مدرک در مکاتب  کودکان 
فرصت  ساختن  مهیا  ایران، 
از  که  افغان هایی  برای  مجدد 
تسهیل  بازمانده اند،  آمایش  طرح 
ماه  سه  ویزه  تمدید  ویزه،  صدور 
و شریک ساختن اطالعات و آمار 
خواست های  از  افغان  مهاجرین 

عمده افغانستان عنوان شده است.

افغانستان سرمایه گذاری کند.
اداره  میان  نیز  نامه ای  تفاهم  اخیرا 
شرکت  و  افغانستان  سازی  خانه 
به امضا رسیده  »اندستروی«  روسی 
یک  ایجاد  قسمت  در  طرفین  که 
نام  تحت  ساختمانی  شرکت 
و   ۵1 درصدی های  با  »کاردینال« 

۴9 توافق کرده اند.
و  نهایی  توافق  از  پس  است  قرار 
امضای قرارداد، شرکت »کاردینال« 
عرصه  در  دالر  میلیون   2۵ مبلغ 
ماشین آالت  قالب ها،  واردات 
پیشریخت  پیشرفته  دستگاه  و 
خانه سازی  فابریکه  در  ساختمانی 

افغانستان سرمایه گذاری کند.
شهرسازی،  امور  وزارت  گفته  به 
این  با  کاردینال  شرکت 

از  و  سازند  مبدل  زندگی شان  در 
استفاده  کمک شده  کتاب های 

درست کنند. 
لیسه  نشان  یادشده  بنیاد  هم چنین 
بر  حک شده  کتاب  که  را  حبیبیه 
روی سنگ است و در جنگ های 
باره  دو  بود  شده  تخریب  داخلی 
نصب  لیسه  این  در صحن  و  اعمار 

کرده است.
در همین حال، حامد عبیدی مسوول 
لیسه  به  کمک  بنیاد  هماهنگی 
حبیبیه در افغانستان این کمک ها را 
فارغان  عالقه مندی  و  نشانه  سپاس 
لیسه دانسته و گفت: » اعضای بنیاد 
کمک به لیسه حبیبیه به پاس آنچه 
ساله  همه  اند،  اموخته  جا  این  از 
کمک  جهت  را  پول  مقدار  یک 
و تشویق استادان و شاگردان ممتاز 
وی  می کنند.«  کمک  لیسه  این  به 
شماری  سوی  از  بنیاد  »این  افزود: 
خارج  در  که  لیسه  این  فارغان  از 
می کنند  زندگی  افغانستان  از 

مرزی  آمد  و  رفت  مشکل 
مهیا  و  غیرقانونی  طور  به  افغان ها 
داوطلبانه  عودت  زمینه  ساختن 
از جمله  به کشور  افغان  مهاجرین 

خواست های هیات ایرانی است.
چندی قبل هر دو کشور در رابطه 
فاقد  افغان های  شدن  قانونمند  به 
یک  ایجاد  و  ایران  مقیم  مدرک 
در  زمینه  این  در  مشترک  طرح 
کابل تفاهم نامه دوجانبه را به امضا 
این  عملی  کار  که  بودند  رسانده 
شده  آغاز  اکنون  مشترک  طرح 

است. 
در حال حاضر بیشتر از دو میلیون 
زندگی  ایران  در  افغان  مهاجر 
می کنند که 1.۴ میلیون آن دارای 

اسناد مهاجرت می باشند.  

حدود  در  می تواند  سرمایه گذاری 
اعمار  آپارتمان در سال  هزار  یک 

کند.
افغانستان  شهرسازی  امور  وزیر 
به  است  عالقمند  او  که  گفته  نیز 
زودی در راس یک هییات جهت 
از تکنالوژی و دستگاه های  بازدید 
هم چنان  و  روسی  ساختمانی 
خانه  اداره  میان  قرارداد  عقد 
روسی  شرکت  و  افغانستان  سازی 
»اندستروی« به آن روسیه سفر کند.

روسیه پروژه های بزرگ ساختمانی 
پروژه  داشت.  افغانستان  در 
کابل  در  مکروریان ها  ساختمانی 
مسکونی  واحد  هزار  یازده  حدود 
طبقه ای،  به شکل بالک های شش 
خانه سازی،  فابریکه  سالنگ،  تونل 
بند آب نغلو، دانشگاه پلی تختنیک 
کابل،  جنگلک  تخنیکم  کابل، 
مزارشریف،  برق  و  کود  فابریکه 
و  مزار  در  سیلو  نان پزی  فابریکه 
کابل و فارم هده و غازی آباد جالل 
بزرگ  پروژه های  جمله  از  آباد 
حضور  زمان  در  که  اقتصادی اند 
نیروهای شوروی سابق در افغانستان 

اعمار شده اند.

اعضای  ساله  همه  و  شده  تاسیس 
جهت  را  پول  مقدار  یک  آن 
اختصاص  حبیبیه  لیسه  به  کمک 
نمونه ای  امروز  برنامه  که  می دهند 
از این کمک هاست.« این محفل با 
به دو استاد و ۴  اهدای لوح تقدیر 

دانش آموز به پایان رسید. 

 شهریار

ACKU
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شرکت کنندگان »ریکا« از گسترش همکاری های 
اقتصادی منطقه ای حمایت کردند

 ظفرشاه رویی

به  موسوم  منطقه ای،  همکاری های  نشست  ششمین  در 
گسترش  از  کابل، شرکت کنندگان این نشست  »ریکا« در 
کردند. همکاری های اقتصادی منطقه ای اعالم حمایت 
هفته  جمعه  و  پنج شنبه  روزهای  در  که  نشست  این 
به  نزدیک  نمایندگان  آن  در  شد،  برگزار  کابل  در  گذشته 
کشور و سازمان بین المللی حضور داشتند. ششمین  هفتاد 
گسترش  و  همگرایی  هدف  با  کابل  در  »ریکا«  نشست 

همکاری های منطقه ای برگزار شده بود. 
خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین  کرزی  خلیل  حکمت 
براساس  که  گفت  نشست  این  آغاز  در  افغانستان، 
ارزیابی های اقتصاددانان، طی ده سال  آینده فرصت های 
گسترش همکاری های اقتصادی در منطقه وجود  خوب 

دارد. 
هم چنین عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد در آغاز این نشست 
اولویت  که در  اقتصادی منطقه ای  پروژه های مهم  گفت 

کنون تمویل نشده اند. قرار دارند، تا
گوادر و هم چنین  آقای مراد از دهلیزهای ترانزیتی چابهار و 
اقتصادی  پروژه های  مهم ترین  به عنوان  هزار  یک  کاسا 
که این پروژه ها مورد توجه جدی  منطقوی نام برد و افزود 

قرار نگرفته اند.
کمک های جامعه  کاهش  که با  گفت  آقای مراد هم چنین 
کمک های اقصتادی  کشور به  جهانی به افغانستان، این 
نیاز  بیشتر  منطقه  کشورهای  با  همکاری ها  گسترش  و 
ثبات  تامین  راه های  از  یکی  گفت  او  است.  کرده  پیدا 
گسترش همکاری های  دوامدار در افغانستان و در منطقه، 

اقتصادی است.
افغانستان  تمویل کننده  کشورهای  که  افزود  اقتصاد  وزیر 
کشورهای منطقه  نیز با مشکالت اقتصادی مواجه شده و 
با  اقتصادی شان  همکاری های  گسترش  زمینه  در  باید 

کنند. افغانستان بیشتر توجه 
هم چنین اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، در دومین 
گسترش  و  سرمایه گذاری  فرصت های  نشست،  این  روز 
همکاری های اقتصادی در افغانستان و منطقه را بر شمرد 
کشورهای  وصل  نقطه  می تواند  افغانستان  که  گفت  و 
منابع  دست نخورده  ذخایر  از  غنی  آقای  باشد.  منطقه 
به عنوان  افغانستان  زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی و آب 
یاد  منطقه ای  همکاری  گسترش  فرصت های  مهم ترین 

کرد.
نقطه  نیز  گذشته  در  افغانستان  که  گفت  غنی  آقای 
نیز  کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی بوده و حاال  وصل 
معامالت  مهم ترین  در  ابریشم،  راه  احیای  با  می خواهد 
غنی  رییس جمهور  باشد.  داشته  نقش  جهان  اقتصادی 
کرد و  کید  با ابراز امیدواری از ختم جنگ در منطقه، تا
که افغانستان برای »هزاران« سال نقطه تقاطع آسیا  گفت 

بود.
کشور  رییس جمهور افغانستان افزود در صورتی که در این 
از  یکی  می تواند  افغانستان  گردد،  تامین  ثبات  و  صلح 
آقای  به گفته ی  باشد.  گردشگران  برای  مکان  ها  بهترین 
غنی، آب و هوای افغانستان از مناسب ترین آب و هوای 

جهان است.
که افغانستان  گفت  اشرف غنی در ششمین نشست ریکا 
دچار  گذشته  در  خود  جغرافیایی  موقعیت  به دلیل 
که با استفاده از  مشکالت زیاد شده، اما حاال انتظار دارد 

این موقعیت بتواند منفعت زیادی به دست آورد.
که  کرد  کید  تا نشست  این  در  افغانستان  رییس جمهور 

حکومت وحدت ملی تعهد و اراده سیاسی جدی برای 
کابینه این حکومت نیز از افرادی  پیشرفت دارد و اعضای 
گفت:  گفته ی او »دلسوز« تشکیل شده اند. آقای غنی  به 
که  کرد  کید  کابینه خود افتخار می کنیم.« وی تا »ما باالی 
کابینه حکومت وحدت ملی در اجرای تعهدات  اعضای 

بین المللی دولت افغانستان ظرفیت الزم را دارند.
گزینه  یک  تنها  منطقه  کشورهای  که  گفت  اشرف غنی 
و  تجارتی  روابط  طریق  از  این که  آن   و  دارند  پیش  در 
اقتصادی به همدیگر وصل شوند و در غیرآن، تروریستان 

کرد. این روند را با بن بست مواجه خواهند 
وزیر  اسلوف،  سراج الدین  کنفرانس  این  در  هم چنین 
اقتصادی  گسترش همکاری های  بر  تاجیکستان  خارجه 
قدم  در  که  گفت  و  کرد  کید  تا منطقه  کشورهای  میان 
به  باید  افغانستان،  در  اقتصادی  رشد  برای  نخست 
کشور توجه شود. آقای اسلوف افزود  تامین امنیت در این 
دولت  با  زمینه ها  تمام  در  است  آماده  تاجیکستان  که 
کید  کند. وزیر خارجه تاجیکستان تا افغانستان همکاری 
که دولت افغانستان نیاز دارد تا برای رشد اقتصادی  کرد 

خود در تمام زمینه ها مکاتب آموزشی داشته باشد.
محمدقلی  کابل،  در  »ریکا«  نشست  روز  دومین  در 
کشور  این  که  گفت  ترکمنستان  مالیه  وزیر  محمدوف، 
کنفرانس همکاری های اقتصادی  آماده است تا هفتمین 

کند. منطقه ای، ریکا، را در سال 2017 میالدی میزبانی 
همکاری  ساحه  مهم ترین  که  گفت  محمدوف  آقای 
به گفته ی  است.  ترانسپورت  مساله  منطقه،  سطح  در 
با  ترانسپورت  طریق  از  می توانند  منطقه  کشورهای  او، 
ششمین  در  ترکمنستان  مالیه  وزیر  شوند.  وصل  هم دیگر 
گسترش  که فرصت های زیادی برای  کنفرانس ریکا افزود 
این  و  دارد  وجود  افغانستان  در  اقتصادی  همکاری های 
یک  از  بیش  همکاری ها  این  از  ساالنه  می تواند  کشور 

میلیارد دالر عاید به دست آورد.
و  کرد  کید  تا ابریشم  راه  احیای  بر  ترکمنستان  مالیه  وزیر 
میانه  آسیای  ثبات  تامین  به  می تواند  راه  این  که  گفت 
که سیاست های  کند. محمدقلی محمدوف افزود  کمک 
کشورهای  با  همکاری ها  گسترش  ترکمنستان  خارجی 
کمک های  منطقه و جهان است. به گفته  او، ترکمنستان به 
ادامه  استانبول  روند  طریق  از  منطقه  کشورهای  با  خود 

می دهد.
عبدالرضا رحمانی  فضلی، وزیر داخله ایران، در ششمین 
ایران  و  افغانستان  که  گفت  کابل،  در  ریکا  کنفرانس 
دارای مشترکات زیاد دینی و فرهنگی است. به گفته ی او، 
کنار مردم افغانستان  ایران در مراحل مختلف تاریخی در 
که پس از تشکیل  بوده است. آقای رحمانی فضلی افزود 
حکومت وحدت ملی در افغانستان، ایران از این دولت 
گسترش دهد.  کرده تا همکاری هایش را  حمایت و تالش 
که سیاست ایران در افغانستان همواره حمایت  گفت  او 

از صلح و ثبات بوده است.
که تروریستان به خوب و بد قابل  وزیر داخله ایران افزود 
بشریت  کل  برای  تهدیدی  گروه ها  این  و  نیستند  تقسیم 
گسترش همکاری های اقتصادی میان  هستند. به گفته او، 

کند.  کمک  کشورهای منطقه می  تواند به تامین ثبات 
وزیر داخله ایران از بندر چابهار به عنوان یکی از راه های 
گفت  کرد و  گسترش همکاری های اقتصادی منطقوی یاد 
کم هزینه است. وزیر داخله ایران  که این راه  »بی بدیل« و 
هند جریان  با  پروژه چابهار  پیش برد  برای  کار  که  گفت 

دارد و قرار است تا ده  سال آینده این پروژه به پایان برسد.
یکی  ایران  که  می گوید  رحمانی  فضلی  عبدالرضا 
به منظور  افغانستان  برای  را  ارزان  ترانزیتی  راه های  از 
از جمله  منطقه،  کشورهای  دیگر  به  کشور  این  دسترسی 
که ایران  کرد  کید  ترکیه، قفقاز و هند تامین می کند. وی تا
از  هدف  این  و  باشد  اتصال  دریچه ها  از  یکی  می تواند 
وزیر  آمد.  خواهد  به دست  ریل  خطوط  احداث  طریق 
که در سایه همکاری های  کرد  داخله ایران ابراز امیدواری 

منطقه ای، راه  ابریشم هرچه زودتر احیا شود.
کستان، در  سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی نخست وزیر پا
گفت  کابل  کنفرانس همکاری های منطقه ای در  ششمین 
گسترش همکاری هاست. به گفته   که »ریکا« بستری برای 
و  ریکاست  فیصله های  اجرای  به  متعهد  کستان  پا او، 
همکاری های  گسترش  برای  بستری  می تواند  کشور  این 
»ریکا6«  هدف  که  می گوید  عزیز  آقای  باشد.  منقطه ای 

گذشته و همگرایی منطقه ای است. تحقق فیصله های 
احمد سلیم، سکرتر جنرال سازمان همکاری  های جنوب 
همکاری های  کنفرانس  ششمین  در  سارک،  آسیا، 
می تواند  افغانستان  که  گفت  کابل  در  ریکا،  منطقه ای، 
گسترش همکاری های منطقه ای باشد. نقطه خوبی برای 
کشورهای  میان  تجارت  میزان  که  گفت  سلیم  آقای 
زیادی  بازهم فرصت های  اما  یافته  گسترش  آسیا  جنوب 
احمدسلیم  دارد.  وجود  همکاری ها  این  گسترش  برای 
گسترش  برای  زمینه ها  مهم ترین  از  ترانسپورت  که  گفت 

هرچه بیشتر همکاری ها است.
انرژی  انتقال  که  می گوید  سارک  جنرال  سکرتر 
گسترش  زمینه ساز  نیز  آسیا  جنوب  کشورهای  میان 
کانال  های  امنیت  باید  او،  گفته   به  اما  همکاری هاست، 
نیز  خصوصی  سکتور  نقش  به  او  باشد.  تامین  انتقالی 
کشورهای منطقه باید در این زمینه   که  گفت  کرد و  کید  تا
سازمان  خود  که  گفت  سلیم  آقای  کنند.  بیشتر  توجه 
سارک نیز در برنامه ها و پروژه های خود سکتور خصوصی 

را دخیل ساخته است.
در  هند،  خارجه  وزارت  ارشد  مقام های  از  مهتا  سجاتا 
در  ریکا،  منطقه ای،  همکاری های  کنفرانس  ششمین 
که دولت هند برای پیش برد پروژه های بزرگ  گفت  کابل 
او  است.  متعهد  یک هزار«  »کاسا  جمله  از  منطقه ای، 
که این پروژه ها باید زودتر تکمیل شوند. خانم مهتا  گفت 
شغلی  فرصت های  پروژه ها  این  راه اندازی  که  می گوید 
دولت های  برای  خوبی  عواید  و  کرده  ایجاد  را  زیادی 

دخیل در این پروژه ها می تواند داشته باشد.
کشورهای  که سرمایه گذاران هند و دیگر  گفت  سجاتا مهتا 
افغانستان  طبیعی  منابع  باالی  که  می  خواهند  منطقه  
نبود  به دلیل  اما  باشند،  داشته  گسترده  سرمایه گذاری 
به  سرمایه گذاری ها  این  ارتباطی،  و  وصل کننده  راه های 
گسترش  به  مهتا  خانم  است.  نگرفته  صورت  الزم  حد 
گفت  و  کرد  کید  تا ترانسپورتی  و  ترانزیتی  همکاری های 
هند و ایران در مورد استفاده از بندر چابهار همکاری های 

نزدیک دارند.
از  آن  شرکت کنندگان  روزه،  دو  کنفرانس  این  اخیر  در 
کردند.  دیدن  افغانستان  داخلی  تولیدات  نمایشگاه 
می شود.  برگزار  بار  یک  بعد  دوسال  هر  ریکا  کنفرانس 
برگزار  کابل  کنفرانس در سال 2005 در  این  نخستین دور 
کدام  کابل بدون  کنفرانس ریکا نیز در  شده بود. ششمین 

مشکل امنیتی در فضای امن برگزار شد.

شرکت کنندگان  که  می گویند  افغانستان  دولت  مقام های 
به  کمک کننده موسوم  کشورهای  ارشد  نشست مقام های 
»سام« طی دو روز ارزیابی تعهدات دولت افغانستان پس 
کارکرد حکومت وحدت ملی را موفق  کنفرانس لندن،  از 

کرده اند. ارزیابی 
روز  کمک کننده، شام  کشورهای  ارشد  نشست مقام های 
جمعه در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. این نشست روز 
که دولت  این نشست تعهداتی  ادامه یافت. در  نیز  شنبه 
کنفرانس لندن نزدیک به ده ماه پیش داده  افغانستان در 

گرفت. بود، مورد بحث و بررسی قرار 
کلیل حکیمی، وزیر مالیه، پس از ختم نشست سام، در  ا
با نیکالس هیسم فرستاده خاص  کنفرانس مشترک  یک 
که این  گفت  سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، 
و  بود  آزمون  یک  ملی  وحدت  حکومت  برای  نشست 

توانست از این آزمون موفقانه به درآید.
آینده  سال  است  قرار  که  گفت  هم چنین  مالیه  وزیر 
کمک کننده  کشورهای  کنفرانسی با حضور روسای جمهور 
کنفرانس،  در مورد افغانستان در پولند برگزار شود و در این 
جامعه جهانی تعهدات جدیدی برای حمایت از نیروهای 
که به دنبال  گفت  کرد. او  امنیتی افغانستان ارایه خواهند 
کمک کننده  کشورهای  آن نشستی با حضور وزرای خارجه 
کمک های  در شهر بروکسل برگزار می شود و در آن در مورد 
افغانستان  در  غیرنظامی  بخش های  به  جهانی  جامعه 

تعهد جدید خواهد شد.
کنفرانس خبری  در همین حال، نیکالس هیسم نیز، در این 
شرکت کنندگان  که  گفت  شد،  برگزار  شنبه  روز  ناوقت  که 
ابراز  افغانستان  دولت  تعهدات  اجرای  از  »سام«  نشست 
کمک های  کرده و هم چنین متعهد شده اند تا به  رضایت 
خود به افغانستان ادامه بدهند. فرستاده خاص سرمنشی 
هرچند  که  افزود  افغانستان،  برای  متحد  ملل  سازمان 
مواجه است،  زیادی  با مشکالت  ملی  حکومت وحدت 
اما اراده سیاسی الزم برای رسیدگی به این مشکالت دارد.

آغاز نشست سام
روز  شام  کمک کننده  کشورهای  ارشد  مقام های  نشست 
روز  صبح  تا  و  شد  آغاز  ریاست جمهوری  ارگ  در  جمعه 
شنبه نیز ادامه یافت. این نشست به منظور بررسی تعهداتی 
کنفرانس لندن داده بود، برگزار شد. که دولت افغانستان در 
در  نشست  این  آغاز  در  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی، 
گونه  معما وضعیت  یک  در  »افغانستان  گفت:  بیانیه ای 
نقطه  سال  هزار  یک  از  بیشتر  برای  ما  کشور  دارد.  قرار 
مرکزی برای داد و ستد تجاری، فرهنگی، تشبثات و تبادله 
کز عبور و  افکار با تمامی نقاط جهان بود. شهرهای ما مرا
و  ترکیه  و  ایران  به  آسیا  کاروان های تجارتی  استراحت گاه 
تا وینز ایتالیا بود. افغانستان حتا تا اواخر سال های 1960، 
هم  با  را  آسیا  و  اروپا  که  بود  جوانانی  برای  کتشافی  ا راه 
که ما  کرده بودند. اما چهل سال جنگ باعث شد  وصل 
را متحمل شویم،  تنها آسیب های فراوان جانی و مالی  نه 
را  مان  کشور  می توانست  که  را  امکاناتی  و  زمان  بلکه 
گرفت.  روی بنیادهای رفاه و تجارت قرار دهد، نیز از ما 

بازسازی افغانستان یک تالش درازمدت است.«
دست آوردهای  از  نشست  این  آغاز  در  اشرف غنی 
کرد  گذشته یادآوری  حکومت وحدت ملی در طول نه ماه 
کنفرانس  در  که  را  برنامه هایی  این حکومت  که  گفت  و 
افغانستان  به منظور رسیدن  برنامه ها  این  کرد،  ارایه  لندن 
که این  به »خوداتکایی« طرح شده بود. آقای غنی افزود 

گذاشته شده اند. کنون به مرحله اجرا  برنامه  ها ا
خیلی  افغانستان  در  تولید  قابلیت  که  گفت  اشرف غنی 
افزایش  برای  قابلیت ها  تا  دارد  نیاز  دولت  و  است  پایین 
که  کرد  کید  کاربرد منابع را بلند ببرد. وی تا تولید و موثریت 
دولت افغانستان در قدم اول نیاز دارد تا داشته ها و منابع 
کند تا زمینه رشد اقتصادی  خود را طوری تنظیم و بسیج 
مساعد شود. به گفته آقای غنی، استفاده از تجارب منطقه 

نیز می تواند در زمینه قابلیت سازی موثر باشد.
در صفحه 4
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زش های آن و ار

کشور این روزها خیلی مظلوم است. عالوه  قانون اساسی 
اساسی  قانون  از  را  خود  مشروعیت  نظام  ارکان  این که  بر 
کرات  مذا در  که  دارد  وجود  هم  خطر  این  نگرفته اند، 
اساسی  قانون  ابطال  خواستار  گروه  این  طالبان،  با  آینده 
شود. سروصدای های حکومت موقت هم این روزها بلند 
کنار  شده است. به میان آمدن حکومت موقت به معنای 
قانون اساسی است. احمد رشید، روزنامه نگار و  گذاشتن 
است  نوشته  بی بی سی  برای  کستانی  پا افغانستان شناس 
که نیاز  گفته اند  که برخی از سیاستمداران افغانستان به او 
است تا یک حکومت موقت جای حکومت وحدت ملی 
را بگیرد. به نوشته احمد رشید، این سیاست مداران به او 
کارآیی نداشته است.  که حکومت وحدت ملی  گفته اند 

مختلف  جهت های  که  می دهد  نشان  بحث ها  این 
کودتا  افغانستان  اساسی  قانون  علیه  تا  می کنند  تالش 
وکاستی های  ضعف ها  افغانستان  اساسی  قانون  کنند. 
کاستی های  زیادی دارد. بسیاری از حقوق دانان در مورد 
اغالط  مورد  در  ویراستان  از  برخی  حتا  نوشته اند.  آن، 
قانون  این  اند.  نگاشته  مبسوطی  مقاله های  آن،  امالیی 
نخبگان  تضاد های  از  بسیاری  است،  نتوانسته  اساسی 
کند. هنوزهم بحث تغییر نظام  سیاسی افغانستان را حل 
ریاستی به نظامی  که در آن یک نخست وزیر وجود داشته 
ملی  وحدت  حکومت  سران  است.  داغ  خیلی  باشد، 
همین  که  مجرایی  از  را  اساسی  قانون  تا  کرده اند  توافق 
را  ریاستی  نظام  و  کنند  تعدیل  کرده،  پیش بینی  قانون 
وجود  نخست وزیر  یک  درآن  که  کنند  بدل  نظامی  به 

و  که درسطح حکومت  داشته باشد. این نشان می دهد  
نخبگان سیاسی در مورد ضعف ها و نواقص قانون اساسی 

افغانستان اجماع وجود دارد. 
اساسی  ازقانون های  یکی  اساسی،  قانون  همین  اما 
کمیت  حا اصل  اساسی  قانون  دراین  است.  برترمنطقه 
رسمیت  به  بیان  آزادی  حق  و  شهروندی  حقوق  مردم، 
به  اساسی  قانون  این  دوم  فصل  است.  شده  شناخته 
حقوق شهروندی مردم افغانستان اختصاص یافته است. 
و  است  بی سابقه  افغانستان  تاریخ  در  هم  چیزی،  چنین 
مبنای  بر  منطقه.  کشورهای  اساسی  قانون های  در  هم 
کشور فعالیت دارد.  همین قانون اساسی رسانه های آزاد در 
کشور ما بی نظیر است. افغانستان هیچ  آزادی رسانه ها در 
هر  ادبیات  با جدی ترین  رسانه ها  ندارد.  زندانی سیاسی 
روز رییس جمهور، رییس اجرایی و دیگر سران حکومت 
را انتقاد می کنند. هر شب تلویزیون ها بحث های سیاسی 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  بحران  اوج  در  دارند. 
میز  در  انتخاباتی  دسته ی  دو  هر  نمایندگان  گذشته، 
گرد های تلویزیونی حضور می یافتند و نظرات خود را بیان 

می کردند. 
بیان  آزادی  تحقق  است.  حمایت  شایسته  وضعیت  این 

تمامی  مهم  آرمان های  از  شهروندان،  اساسی  حقوق  و 
کنونی  کشور بود. در قانون اساسی   جریان های روشنفکری 
تمامی  بر  بنابراین  است.  یافته  تحقق  آرمان ها  این  کشور، 
قشر  و  روزنامه نگاران  سیاستمداران،   تحصیل کردگان، 
چیزفهم جامعه است تا از این قانون اساسی و ارزش های 
مثل  طرح های  مقابل  در  باید  همه  برخیزند.  دفاع  به  آن 
اساسی  قانون  که  طرحی  هر  بایستند.  موقت  حکومت 
شود.  گذاشته  کنار  باید  می کند،  حذف  را  افغانستان 
حذف  که  دانند  باید  هم  بیرونی  شناس های  افغانستان 
و ثبات نیست. هر  افغانستان، به سود امن  قانون اساسی 
که  نوع اصالح و تعدیل در قانون اساسی باید از مجرایی 
ارکان  بگیرد.  صورت  شده،  پیش بینی  قانون  همین  در 
به روشنی شرح  قانون  این  قانون اساسی در متن  جرگه ی 
نمایندگان  ملی،  شورای  اتاق  دو  هر  است.  شده  داده 
شورا های والیتی و نمایندگان شوراهای ولسوالی، اعضای 

تشکیل دهنده ی جرگه  بزرگ قانون اساسی هستند. 
باشد.  مسالمت آمیز  سیاست ورزی  معنای  به  باید  صلح 
در  و  بگذارد  کنار  را  تفنگ  که  مسلحی  گروهی  هر 
استقبال  مورد  شود،  قاعده  با  بازی  وارد  قانون  چارچوب 
گر  ا می گیرد.  قرار  آن  تحصیل کرده  قشر   و  افغانستان  مردم 
می تواند  باشد،  اساسی  قانون  تعدیل  خواستار  گروه  این 
کند و در  این خواست خود را در چارچوب قانون دنبال 
پی برگزاری جرگه ی بزرگ قانون اساسی باشد. هیچ نهاد 
را  افغانستان  اساسی  قانون  تا  ندارد  صالحیت  دیگری 

کند.  ملغی اعالم 

حکومت مداران  و  سیاستمداران  که  است  روشن 
حال  در  کرده اند.  پا  زیر  را  اساسی  قانون  افغانستان، 
است.  سوال  زیر  رییس جمهور  قانونی  مشروعیت  حاضر 
اساسی  قانون  در  هم  اجرایی  ریاست  اسم  به  ساختاری 
و  است  سرپرست  هم  پارلمان  است.  نشده  پیش بینی 
گرفته  قاضی القضات نیز از پارلمان سرپرست رای اعتماد 
کل ارکان  که مشروعیت قانونی  است. این نشان می دهد 
نظام زیر سوال است. حکومت وحدت ملی را توافق نامه 
کرده اند،  که آقایان غنی و عبداهلل آن را امضا  سیاسی ای 
آمده  توافق نامه ی سیاسی  این  مشروعیت داده است. در 
را  اساسی  قانون  باید  ملی  وحدت  حکومت  که  است 
شده،  پیش بینی  قانون  این  در  که  کارشیوه ای  مبنای  بر 
توافق نامه  این  به  باید  حکومت  سران  کند.  تعدیل 
سیاسی وفا دار باقی بمانند و هرچه زودتر به اصالح نظام 
انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی 

کنند.  اقدام 
مدنی،  فعاالن  سیاسی،  نخبگان  تحصیل کردگان،  به 
فعاالن حقوق بشر و روزنامه نگاران متعهد هم الزم است تا 
یک جریان نیرومند را در حمایت ازقانون اساسی و تعدیل 
کنند. کارشیوه های قانونی، راه اندازی  این قانون بر مبنای 
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که دولت  کرد  کید  رییس جمهور افغانستان در عین  حال تا
کند  افغانستان نباید آغوش خود را تنها برای توسعه بازار باز 
که بتوانند بازار را تنظیم و شرایط مساعد  بلکه نهادهایی را 
کنند نیز مورد توجه جدی قرار  برای استفاده از منابع فراهم 
و دولتی  به مشارکت سکتور خصوصی  او هم چنین  دهد. 

کرد.  کید  در پیش برد برنامه های اقتصادی نیز تا
کشور زخمی

ارشد  مقام های  نشست  افتتاحیه  بیانیه  در  اشرف غنی 
در  جمعه  روز  شام  افغانستان،  به  کمک کننده  کشورهای 
کشور  یک  به عنوان  افغانستان  از  ریاست جمهوری،  ارگ 
کنون پنج میلیون  کشور هم ا که این  گفت  »زخمی« نام برد و 
نفر مهاجر دارد و فقر نیز با وجود بیش از یک دهه تالش و 
گفت:  همکاری جامعه جهانی، سرجایش قرار دارد. وی 
نداریم.  جهان  به  کردن  صادر  برای  زیادی  چیزهای  »ما 
 400 ساالنه  که  هستیم  کشوری  یک  ما  اقتصادی،  دید  از 
تا   8 به  ما  واردات  میزان  اما  داریم،  صادرات  دالر  میلیون 
گر طالبان هم وجود نمی داشتند،  12 میلیارد می رسد. حتا ا
که ما را به فقر دایمی  کافی است  همین عدم توازن تجارتی 

کند.« محکوم 
و  اقتصادی  فرصت های  وجود  به  هرچند  اشرف غنی 
اما  داشت،  زیادی  اشارات  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
که خواست های سیاسی و اختالفات قومی جایگزین  گفت 
یا مکلفیت مدنی شده است.  باورهای منافع ملی  هرگونه 
به  را  کرایی  وضعیت  یک  ما  »دولت  گفت:  اشرف غنی 
بزرگ  پروژه های  میزبان  آن  در  که  وضعیتی  گرفت؛  خود 
بود اما از خود هیچ گونه فکر استراتژیک یا توانمندی الزم 

را نداشت.«
کتر  دا و  او  که  می گوید  غنی  رییس جمهور  این حال،  با 
کنفرانس لندن ارایه  که در  عبداهلل، آجندا و برنامه  هایی را 
که طرح احیای  کردند، نه تنها یک سند بلکه منشوری بود 
که  کرد  کید  مجدد افغانستان در آن منعکس شده بود. او تا
شرکای بین المللی افغانستان باید وابستگی و ارتباط میان 
کنند و بازسازی  گذار امنیتی، سیاسی و اقتصادی را درک 
هوایی  میدان  یک  بازسازی  مفهوم  به  تنها  افغانستان 
افغانستان  حکومت  که  افزود  وی  نیست.  شده  تخریب 
رسیدن  اما  زیربنایی است  و  تغییرات ساختاری  خواستار 

به این هدف دشوار و طاقت فرساست.
کارایی نهادهای دولتی نیز اعتراف  اشرف غنی به ضعف 
گفت: »کارایی امور در سطح بسیار پایین قرار دارد،  کرد و 
چون ما هنوز نتوانسته ایم تا از سرمایه خود به وجه احسن 
توانستیم  آن  از  که  سرمایه ای  این  حاال،  کنیم.  استفاده 
استفاده خوب ببریم، چه است؟ این سرمایه عبارت است 

از زمین، آب، سرمایه انسانی، و موقعیت ما.«
اشرف غنی از زمین و آب به عنوان ستون فقرات تولیدات 
مزروع  زمین  مجموع  امسال  که  گفت  و  کرد  یاد  زراعتی 
اندکی  بود،  قبل  دهه  سه  که  آنچه  نصف  از  افغانستان 
اولویت  در  زراعتی  رشد  که  کرد  کید  تا وی  است.  بیشتر 

برنامه های حکومت افغانستان قرار دارد.
کمک کننده  کشورهای  ارشد  مقام های  نشست  آغاز  در 
دیگر  برخی  ریاست جمهوری،  ارگ  در  جمعه  روز  شام 

معادن  زراعت،  وزرای  جمله  از  حکومتی  مقام های  از 
مورد  در  نیز  هرات  و  بلخ  والیان  هم چنین  و  تجارت  و 
برنامه های انکشاف اقتصادی دولت افغانستان معلومات 

دادند.
پله های رشد

در  تی  مشکال هرچند  گفت  اشرف غنی  این  حال،  به 
کشور غنی از منابع طبیعی  افغانستان وجود دارد، اما این 
است و در صورتی که از آن استفاده مناسب و درست شود، 
کشور می تواند پله های رشد و توسعه را به سرعت پشت  این 
یک  مفاد  معادن  از  گذشته  »در  افزود:  وی  بگذارد.  سر 
استراتژیک  چارچوب  هیچ گونه  می شد،  برداشته  مرتبه ای 
کشور  عمومی  منافع  بخاطر  منابع  این  که  نداشت  وجود 
گذشته فعالیت امور  گردد. حکومت ما در سال  مدیریت 
معادن مجددا  قراردادهای  امور  تا  را بطی ساخت  معادن 
واضح  چارچوب  یک  گرفته،  قرار  بررسی  و  غور  تحت 
میکانیزم ها،  از  استفاده  نحوه  بشمول  سیستماتیک  و 
به خاطر  منرال ها  و  گاز  نفت،  سکتورهای  شفافیت 
گردد.  گذشته ایجاد  جلوگیری از فساد و سوءاستفاده های 

کنون ما آماده پیش برد امور معادن هستیم.« ا
اشرف غنی در عین  حال افزود، تازمانی که چرخه اقتصادی 
این  نیاید،  حرکت  به  خارجی  حمایت  بدون  افغانستان 
غنی  آقای  کند.  کاری  شغل  ایجاد  برای  نمی تواند  کشور 
با توجه به حمالت مرز ی، عواید پیش بینی  که  می گوید 
به  نتوانست  امنیت  تامین  هزینه  کاهش  از  ناشی  شده 
حقیقت مبدل شود و هم چنین هزینه های جنگ با طالبان 

گذشته بوده است.  و سایر شورشی ها بیشتر از 
کارا کامل و  اداره 

نشست  آغاز  در  افغانستان،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
کمک کننده در صبح روز شنبه،  کشورهای  مقام های ارشد 
در  کارا  اداره  نبود یک  از  که شب جمعه  آنچه  برخالف 
در  افغانستان  حکومت  که  گفت  داد،  خبر  افغانستان 
کنفرانس لندن جدید بود، اما حاال به یک  زمان برگزاری 
افزود  غنی  آقای  است.  شده  مبدل  کارا«  و  »کامل  اداره 
الزم  تعهدات  لندن  کنفرانس  در  افغانستان  حکومت  که 
برای مبارزه با فساد اداری داده بود و در این زمینه توانسته 
دست    آوردهایی داشته باشد. رییس جمهور غنی از پرونده 
کابل بانک به عنوان نخستین اقدام حکومت وحدت ملی 
کنون به این  که ا گفت  برای مبارزه با فساد اداری نام برد و 

پرونده رسیدگی شده است.
به عنوان  ملی  تدارکات  کمیسیون  ایجاد  از  اشرف غنی 
یاد  اداری  فساد  با  مبارزه  راستای  در  دولت  اقدام  دومین 
قراردادها  بررسی  که مسوولیت  کمیسیون  این  گفت  و  کرد 
را مستقیما تحت رهبری خودش و رییس اجرایی به عهده 
افغانی صرفه جویی  میلیاردها  توانسته است  کنون  تا دارد، 
کند. آقای غنی از انجام اصالحات در نهادهای عدلی و 
کرد و افزود رشد ظرفیت ها و تقویت  کشور نیز یاد  قضایی 

سکتور خصوصی نیز از جمله برنامه هاست.
بهبود  و  زنان  توانمندسازی  مورد  در  هم چنین  اشرف غنی 
ارزش های  تحقق  گفت  کشور،  در  بشر  حقوق  وضعیت 

حقوق بشری در صدر برنامه های حکومت قرار دارد.

ACKU



اشرف غنی از مالها 
تعویذ می خواهد؟

 اند.  اقتصادی و انکشافی( شده
دخیل  و  مالها  حمایت  موضوع  به  افغانستان   های  حکومت
مصلحتی  پوپولیستی،  نگاهی  همیشه  سیاست  در   شان  دادن
برای  واالتر  هدفی  تا   اند،  داشته سیاسی   های  انگیزه با  و 
و  قدرت  این،  بر  عالوه  حکومتداری.  و  جامعه  بهبود 
دخیل  مثبت  تاثیر  و  افغانستان   ی  جامعه در  مالها  نفوذ 
واقعیت  از   آمیزتر  اغراق معموال  هم  روحانیون  کردن 
چنین  نتایج  که  داده  نشان  تجربه  واقع  در   شود.  می ارزیابی 
حکومت  تضعیف  جز  چیزی  استثنا  بدون  تقریبا  مشارکتی 
است.  نبوده  معضالت  شدن   تر  پیچیده و  قانون  حاکمیت  و 
و  کرزی  حامد  حکومت  گذشته،   های  سال در  مثال 
دست  که   اند  کرده تالش  ناتو  و   المللی  بین جامعه  حتا 
مسایل   فصل   و حل در  را  روحانیون  و  محلی  شوراهای 
آن  دلیل  و  بگذارد  باز  عدالت  و  قضا  مثل  حساسی 
این  است.  بوده  حکومتی  عدلی  نهادهای  ناچیز  ظرفیت 
 هیچ  بی اما  است،  درک  قابل  ن  آ به  نیاز  هرچند  مر،  ا
چرا     است، تضاد  در  قانون«  »حاکمیت  اصل  با  تردیدی 
شوراهای  قضایی  و  عدلی  تصامیم  از  بزرگی  بخش  که 
بر  مبتنی  بلکه  افغانستان،  نافذه  قوانین  اساس  بر  نه  محلی، 
ناقض  اغلب  که    ست  مذهبی اعتقادات  و   ها  رواج و  رسم 
و  زنان  قوق  ح ناقض  خاص   طور  به و  کل،  در  بشر  قوق  ح

کودکان بوده است. 
 نشان   و  نام بی مالیی  هرات،  در  مثال  که  بوده  همین  نتیجه 
و  کند  لغو  را  هنرمند  یک  قانونی  کنسرت   تواند  می هم 
را  زنان  رسما  قانونی   ی  مالحظه  هیچ  بی علما  شورای  یا 
را  کرزی(  )آقای  حکومت  و  بداند  دوم  درجه  شهروند 
تایید  را  اساسی  قانون  خالف   ی  نظریه این  که  کند  ادار  و

) ۳ کند. )
ضعف  جمله،  از  دارد،  واضحی  دالیل  امر  این  هرچند 
شدن  تسلیم  اما  حکومت،  کارآیی  و  مدیریتی  شدید 
دادن  دخیل  و  آن،  با  مقابله  جای  به  ضعف  این  به 
و   ها   گیری تصمیم در  مالها  و  علما  شورای  مثل  نهادهایی 
زیر  ساعتی  بمب  کارگذاری  به   شباهت  بی  گذاری،  قانون

 های حکومت نیست.  ستون
آیا مالها تنها گروه مردمی هستند؟ 

 شود؛  نمی محدود  مالها  به  افغانستان  در  مردمی  نهادهای 
 های  گروه  ها،  رسانه و   نگاران  روزنامه زنان،   های  گروه
آموزشی  موسسات  داخلی،  خیریه   های  سازمان جوانان، 
باید  که  واند  خ مردمی  نهادهای  ان   تو می نیز  را  پژوهشی  و 
باشند.  داشته  سیاست  در  مشارکت  برای  قانونی   های  راه
توجهی  نهادها  این  به  اغلب  افغانستان   های  دولت اما 
نهادها  این  که  است  این  بر  فرض  که  چرا   کنند،  نمی
به  بخشیدن  مشروعیت  در  چندانی  نقش  مالها  به  نسبت 
از   توانست  می غنی  آقای  مثال،   عنوان  به ندارند.     حکومت
هم  زنان   های  گروه و   ها  رسانه و   ها  دانشگاه و  دانشجویان 
دولت  با  در  مخ مواد  و  فساد  با  مبارزه  برای  که  بخواهد 
 توانستند  می نهادها     این که  نقشی  مسلما  شوند.  همگام  او 
 تر   هزینه کم حال  عین  در  و  باالتر  کنند  ایفا  عرصه  این  در 
 ست که ممکن است مالها داشته باشند.  از نقش ناچیزی

مشارکت سیاسی و اقتدار حکومت
خود  مشروع  و  مسووالنه  و  برتر  موضع  از  مدرن   های  دولت
سیاست  در  عمومی  مشارکت  به  را  مردم  جهان  تمام  در 
از  نه   کنند،  می تشویق  شده،   بینی  پیش و  قانونی   های  راه از 
درخواستش  و  غنی  آقای  اخیر  سخنان  اما  ضعف.  موضع 
 آور  یاد ضدفساد  سراسری  کمپاین  آغاز  برای  مالها  از 
ملی  وحدت  حکومت  که   ست   انگیزی رقت درماندگی 
 خالی  شانه جز  چیزی  را  آن   توان  نمی و  شده  دچار  آن  به 

کردن از زیر بار مسوولیت نامید. 
معضالت  دیگر  و  ناامنی  مخدر،  مواد  اداری،  فساد 
 هایی  پدیده است،  غرق  آن  در  افغانستان  که  مشابهی 
آقای  بروند.  بین  از  نفر  یک  توسط  و  شبه  یک  که  نیستند 
 اند  وابسته هم  به  معضالت  این  تمام  که   داند  می حتما  غنی، 
دینی  اعتقادات  عادات،  فرهنگ،  در  عمیق   هایی  ریشه و 
غنی  آقای  بنابراین،  دارند.  افغانستان  مردم   های  سنت و 
و  سیاسی   های  زدوبند و   پنداری  خودقهرمان جای  به 
 ها  دولت ناکامی  و  فروریختن  جز   ای  نتیجه که  قومی- 
آغاز  برای  مناسب  بستر  است  بهتر  نداشته-  افغانستان  در 
انجامید  خواهد  طول  به  سال   ها  دهه که  طوالنی   ای  مبارزه

 گذاری کند.  در افغانستان پایه
مالها  از  تعویذ  درخواست  بستری،  چنین  ایجاد   ی  الزمه
برای  الزم  ظرفیت  ایجاد  بر  تمرکز  همه  از  اول  بلکه  نیست، 
مسامحه،   ترین  کوچک بدون  آن  اجرای  قانون  حاکمیت 
اگر   ست.  ا قومی  و  سیاسی   های  زدوبند و   گرایی  مصلحت
در  عبداهلل،  عبداهلل  قدرتش،  شریک  و  غنی   جمهور  رییس
چنین  ابتدایی    های  زمینه فقط  بتوانند  خود  قدرت  سال  پنج 

 ست.    نیز موفقیت بزرگی بستری را آماده سازند،
و  حدود  که  مساجد(  و  مالها  )مثل  نهادهایی  دادن  دخیل 
تعیین  صراحت  به  قانون  در   شان  مسوولیت و  فعالیت  ثغور 
تبع  به  و  حکومت  ناتوانی  و  سردرگمی  دوران  فقط  شده،  ن

 کند.   تر می  سرنوشتی شهروندان را طوالنی آن بی
اشرف غنی »متفکر دوم«؟

 های  توانایی در  نباید  که  است  الزم  نیز  نکته  این  ذکر 
اغراق   ها،  آن اکادمیک  دانش  جمله  از  سیاستمداران، 
آقای  نیست.  اشتباه  از  خالی  سیاستمداری  هیچ  کرد. 
و   شود  می شناخته  جهان«  دوم  »متفکر   عنوان  به غنی 
مبارزات  جریان  در  قضیه  این  روی  بر  هوادارانش  و  او 
تا  دادند،  زیادی  مانور   جمهوری  ریاست انتخابات 
که  بودند  رسیده  باور  این  به  مردم  از  بسیاری  که  حدی 
به  را  افغانستان   تواند  می خود  سیاسی  دانش  با   غنی  اشرف

مسیری درست هدایت کند.
است  این  نیافت  بروز  مجال  تعصب  و  هیاهو  در  آنچه  اما 
را  عنوان  این  که  نهادی  پراسپکت،  انگلیسی  مجله  که 
اعتبار   گونه  هیچ از  داده،  غنی  آقای  به    ۲۰۱۳ سال  در 

اکادمیکی برخورددار نیست.
پراسپکت  از   تر  قدیمی و  اعتبارتر  با  بسیار  زیادی  نشریات 
 غنی  اشرف و   شوند  می نشر  مختلف  کشورهای  و  بریتانیا  در 
دارد،  اکادمیک  تدریس  و  کار  تجربه  که  کسی   عنوان  به
به  نشریات  که   هایی  عنوان که  است  واقف  نکته  این  به 
بیشتر  بلکه  ندارد،  اکادمیک  ارزش   دهند،  می افراد 
خود  شدن  مطرح  برای  تبلیغاتی  و  هوشمندانه  راهکاری 
بر  را  سال  متفکر  انتخاب  نیز  نشریه  خود  حتا  است.  نشریه 
هزار  ده  نشریه،  این   ی   گفته به گذاشته؛  خوانندگان  عهده 

 ) ۴  اند. )  پنجم رای داده  و خواننده به نفر اول تا شصت
القاب  و  متفکر«  یک  »انتخاب  س  نف منطق  نظر  از  اصوال 
امری  جهان(  فیلسوف  )مثل  آن  مشابه  گنگی  و  مبهم 
که  است  آن  مستلزم  که  چرا  است؛  پارادوکسیکال 
فرد  از   تر  برجسته فیلسوفانی(  )یا  متفکران  خود     داوران
»متفکر  عنوان  اعطای  صالحیت  تا  باشند   شده  انتخاب

جهان« به کسی را داشته باشند. 
سال  در  و   شود  می منتشر    ۱۹۹۵ سال  از  پراسپکت  مجله 
متفکران  از  فهرستی  نشر  به  بار  اولین  که  هنگامی   ، ۲۰۰۵
اگر  کرد.  جلب  خود  به  را  عمومی  توجه  زد،  دست  جهان 
که  گفت   توان  می وقت  آن  باشد،  مالک  اکادمیک  اعتبار 
معتبرتر   وجه  هیچ  به  پراسپکت  مجله  دوم«  »متفکر  عنوان 
 المللی  بین »مرکز  که  نیست  جهان«  »فیلسوف  عنوان  از 
اعطا  پول  مقابل  در  افغان  صدیق  به  کمبریج«  بیوگرافی 

) ۵ کرد. )
قدیمی  سنتی  از   برداری  کپی با  پراسپکت  شبیه  نشریاتی 
تایمز،  مجله  در  سال  مرد  انتخاب  مثل  معتبر  مجالت  در 
با  نه  و   شود  می انتخاب  فرد  یک  عملکرد  به  توجه  با  )که 
خود   کنند  می سعی  فلسفه(  یا  تفکر  مثل  انتزاعی  معیارهای 
 ها  آن که  را  القابی  و    ها  عنوان  توان  نمی و  کنند  مطرح  را 
ریچارد  که   طور  همان گرفت.  جدی   دهند،  می افراد  به 
پروسپکت  مجله  که  مشهور،  خداناباور  دانشمند  داوکینز، 
همان  در  غنی(  اشرف  از  )قبل  جهان  اول  متفکر  نوان  ع
در   گاه  هیچ تقریبا  و  نگرفت  جدی  را  آن  داد،  او  به  سال 
او  از  که  نداد  اجازه   وقت  هیچ و  نکرد  صبحتی  مورد  این 
مقاالتش  یا  و   ها  مصاحبه در  جهان  اول«  »متفکر  عنوان  به 

نام برده شود.
کسانی  افغانستان   جمهور  رییس  غنی  اشرف اطراف  در 
باالتری  سطح  در  اگر  اکادمیک  نظر  از  که  دارند  حضور 
ماست   ی  جامعه نفع  به  بنابراین،  نیستند.  نیز   تر  پایین نباشند، 
 بینانه  واقع صورت  به  غنی  آقای  اکادمیک   ی  سابقه با  که 
هرچند   ای  سابقه چنین  که  نکنیم  فراموش  و  کنیم  برخورد 
از  الزاما  اما     است، ضرور  دانشگاه  یک  در  تدریس  برای 

 سازد.  فرد سیاستمدار خوبی نمی
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این  به  گونه  چ غنی  آقای  که  دریافت   توان  می سختی  به 
گرفتن     رشوه از  مانع   توانند  می مالها  که  رسیده  نتیجه 
 های  »مقام  کند  می اعتراف  خودش  که  شوند  کسانی 

دولتی« هستند که او رییس آن است. 
در  عمده  مشکالت  از  که  گفته   چنین  هم غنی  آقای 
فرض  طبیعی  را  اداری  فساد  مردم  که  است  این  افغانستان 
جامعه،  آدرس  از  آن  علیه  باید  که  حالی  »در   کنند  می

مکاتب و مساجد مبارزه شود.« 
نبود  قانون،  حاکمیت  نبود  را  اداری  فساد  زمینه  اما 
سیستم  بودن  آلوده  نظارت،  نبود  مناسب،   های  طرزالعمل
 ها«  »مقام سطح  در  غنی(  آقای  خود  اعتراف  )به  حکومتی 
حکومت  کنترول  زیر  مستقیما  که  دیگر  عامل   ها  ده و 
 کند،  می تصور  غنی  آقای  که  این  آورده.   وجود  به است، 
بین  از   توانند  می مساجد«  و  مکاتب  »جامعه،  را  عوامل  این 
ضد  بر  قیام  برای  مردم  از  دعوت  شبیه  بیش  و  کم  برند،  ب

حکومت و دولت اوست. 
مشارکت نهادهای مردمی در سیاست

 ها  آن به  که  مردمی  و  اجتماعی  نهادهای  مشارکت   چند  هر
 های  دولت همه  در   گویند،  می هم  غیردولتی«  »بازیگران 
موفقیت  عوامل   ترین  مهم از  دموکراتیک  جوامع  در  مدرن 
در  مشابه   های  تالش اما  است،  جامعه  پیشرفت  و   ها  دولت
 ها منجر شده است.  افغانستان معموال به فروپاشی دولت

از  مردمی،  نهادهای  بریتانیا،  مثل  کشورهایی  در 
نهادهای  و  خیریه  موسسات  تا  گرفته  محل   های  کلیسا
 کنند.  می مشارکت  سیاست  امر  در   ها  دانشگاه و  پژوهشی 
 کننده  تعیین نهاد  یک  به  صرفا  حکومت  کشورها  این  در 
یافته  تقلیل  کیفی  معیارهای     تعیین و  کالن   های   مشی خط
یا  و  خصوصی  نهادهای     دست در  اغلب  کار  باقی  و  است 
   حیطه در  قانون  به  مطابق  که   ست  محلی دولتی  نهادهای 
ذکر  اما   گیرند.  می تصمیم  خود  مشروع   های  صالحیت
استثنا  بدون  نهادها  این  تمامی  که  است  مهم  نکته  این 
موضوعی  قانون  نقض  و   کنند  می کار  بریتانیا  قوانین  تحت 
امر  این  است.  جامعه  این  در   برانگیز  حساسیت بسیار 
موجودیت  و  کشور  این     حکومت اقتدار   دهنده  نشان
  است.   های موثر قانونی  های اداری و طرزالعمل سیستم

از  کشور،  این   های  حکومت سنتی   طور  به اما،  افغانستان  در 
با  که   اند  کرده تالش  طالبان،  از  پس   های  حکومت جمله 
مقبول  و  مشروع  را  خود  روحانیون  و  مالها  کردن  مراه  ه
فرضیه  این  آن  دلیل   ترین  عمده دهند.  جلوه  مردم     عامه
مالها  و   ست  مذهبی جامعه  یک  افغانستان  چون  که  است 
حمایت  برخوردارند،   ای  ویژه جایگاه  از  مردم  میان  در 
کند.  تحکیم  را  آن  مشروعیت   تواند  می حکومت  از  مالها 
 ی  بدنه در  پیچیده   های  ضعف  دلیل  به کار  این  اما 
با   ها  حکومت است؛  داشته  مخربی   های  پیامد  ها  حکومت
 اند  شده تضعیف  مذهبی   های  ایدیولوژی به  دادن  میدان 
کالن   های  برنامه از  مانع  که   اند  بوده مالها  این  اغلب  و 
 های  برنامه دختران،  آموزش  جمله  )از  دولتی  مفید  و 

علما  از  افغانستان   جمهور  رییس اخیر  درخواست 
مخدر،  مواد  و  اداری  فساد  ضد  بر  کمپاینی  آغاز  برای 
خواسته   ها  آن از  غنی  آقای  که  نیست  آن  به   شباهت  بی

باشد تعویذی برای رفع این دو معضل به او بدهند. 
در  کابل  در  افغانستان   جمهوری  رییس  غنی،  اشرف محمد 
اداری  فساد  با  مبارزه  محور  بر  که  افغان  روحانیون  نشست 
»جهاد  است  خو  ها  آن از  و  کرد  شرکت  بود  شده  رگزار  ب

) ۱ سرتاسری مبارزه با فساد« راه بیندازند. )
و  سردرگمی  دیگر  بار  یک   جمهور  رییس سخنان  این 
به  را  سطوح  باالترین  در  افغان  سیاستمداران   زدگی  عوام

 گذارد.  نمایش می
تیوری های سیاسی و عمل به آن

قدرت  به  که  زمانی  از  غنی  آقای  عملکرد  ظاهر  در  حداقل 
که  دولتداری  و  سیاسی  اکادمیک   های  تیوری با  رسیده، 
ناکام«،   های  دولت »ترمیم  در  را   ها  آن از  برخی  خود 
است،  کرده  مطرح   هارت،  الک کلیر  با  مشترکش  کتاب 

) ۲  خوانی چندانی ندارد. ) هم
آغاز  برای  روحانیون  از  غنی  آقای  اخیر  درخواست 
دولت  ناکامی  مخدر،  مواد  و  اداری  ضدفساد  کمپاین 
را  قانون  حاکمیت  انفاذ  در   انگیزش  رقت ناتوانی  و  او 
این  اصلی  مباحث  از  یکی  که   گذارد  می نمایش  به 
این  که  کرده  فراموش  ظاهرا  غنی،  آقای  است.  کتاب 
و  قانونی  راهکارهای  با  که  اوست  حکومت  مسوولیت 
اداری،  فساد  با  صحیح،  مدیریت  طریق  از  ظرفیت  افزایش 
در  قانون  حاکمیت   تر  وسیع  ی  برنامه از  بخشی   عنوان  به
در  ندرت  به  تاکنون  غنی  آقای  کند.  مبارزه  افغانستان 
فساد  با  مبارزه  برای  دولتش   های  برنامه جزییات  مورد 
و  است  کرده  صحبت  دارد،  رو  پیش  که   هایی  چالش و 
ملی  وحدت  حکومت  شاید  که  کرده  ایجاد  را  تردید  این 

 ی مدونی در این زمینه ندارد.  تاکنون برنامه
چهارده  همین  در  که  کرده  فراموش  نیز  را  این  غنی  آقای 
در  دولتداری  و  امنیتی  مشکل  از  بزرگی  بخش  اخیر،  سال 
سنتی  موازی  نهادهای  نفوذ  و  نقش  که  بوده  این  افغانستان 
این  و  بوده  دولت  از  بیشتر  خطرناکی   صورت  به مذهبی  و 
به  قانون  حاکمیت   های  چالش دشوارترین  از  تاکنون  امر 

 رود.  شمار می
که   کند  می اعتراف  خود  سخنرانی  در   جمهور  رییس
خود  دولتی  کارهای  برای   اند  شده مجبور  افغانستان  مردم 
مبارزه  به  روند  این  که  گفته  و  بدهند  باج  دالر  میلیاردها 

جدی و سرتاسری نیاز دارد. 
جدی   ی  مبارزه این   اندازی  راه برای   گوید  می سلیم  عقل 
است  داماتی  اق چگونگی  و  روش«  و  »راه  است  الزم  آنچه 
و  پراکندگی  از  تا  باشد  شده  تعریف  قانون  قالب  در  که 

 مرج و هدر رفتن منابع جلوگیری شود.   و هرج
آن  اجرای  و  قانونی   های  راه تعریف  که  پیداست  ناگفته 
به  عبارتی،  )به  دولت  مسوولیت  فساد  با  مبارزه  عرصه  در 
بنابراین،  است.   گیرنده(  رشوه طرف  غنی:  آقای  اعتراف 

 عزیز حکیمی

ACKU



• کمربند اقتصادی راه ابریشم به رهبری چین شامل چندین کشور منطقه از 
جمله افغانستان؛

• دهلیز میانی یا راه ابریشم مدرن به رهبری ترکیه که شامل افغانستان هم 
می شود؛

• ابتکار راه ابریشم، شامل قزاقستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه؛
• راه ابریشم آبی شامل چین، شورای همکاری خلیج، و دیگر کشورهای 

آسیایی؛ و 
• ابتکار راه ابریشم جدید مورد حمایت ایاالت متحده امریکا.

یکی از اهداف اساسی سیاست خارجی افغانستان کاهش تنش ها بین 
دولت ها از طریق ایجاد وابستگی های اقتصادی منطقه ای برای توسعه مشترک 

پایدار بوده است.

راه ابریشم از افغانستان
 دای چوبانی
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قدرت  صلح آمیز  انتقال  شاهد  گذشته  سال  شده اند، 
سیاسی به حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور 
بودیم.  عبداهلل  عبداهلل  اجرایی  رییس  و  اشرف غنی 
حکومت وحدت ملی کابینه را منصوب کرد و در حال 
حاضر مصروف تطبیق اجندای اصالحات قوی و حفظ 
دست آوردهای افغانستان است که در 14 سال گذشته با 

حمایت دوامدار جامعه جهانی به دست آمده اند. 
افغان  نیروهای  افغانستان بدون مجموع قربانی های  البته 
و بین المللی از بیش از چهل کشور جهان از جمله ناتو 
و  است  رسیده  اکنون  که  می رسید  جایی  به  به سختی 
سازمان  و  کشور  هفتاد  از  بیش  هیات های  پذیرای 
کابل  به  شش  ریکای  در  شرکت  برای  بین المللی 
می بود. با یادآوری دهه 1990 که بازیگران دولتی منافع 
افغانستان  کردن  بی ثبات  با  را  خود  درازمدت  امنیتی 
ضربه زدند، ریکای شش متمرکز به آجندای بنیادی با 
اهداف آینده نگر و برد برد به سمت همگرایی اقتصادی 
طبیعی  نقش  افغانستان  که  حالی  در  است.  منطقه ای 
اتصال  با  ترانزیت و تجارت  به حیث چهارراه  را  خود 
آسیای  به  آسیا  شرق  و  آسیا  جنوب  به  میانه  آسیای 
غربی با تطبیق پروژه های زیرساختی قاره ای آرمانی که 
برخوردار  قاره ای  بین  و  بین المللی  از حمایت گسترده 

است، بازی می کند:
شامل  چین  رهبری  به  ابریشم  راه  اقتصادی  کمربند   •

چندین کشور منطقه از جمله افغانستان؛
• دهلیز میانی یا راه ابریشم مدرن به رهبری ترکیه که 

شامل افغانستان هم می شود؛
آذربایجان،  قزاقستان،  شامل  ابریشم،  راه  ابتکار   •

گرجستان و ترکیه؛
• راه ابریشم آبی شامل چین، شورای همکاری خلیج، 

و دیگر کشورهای آسیایی؛ و 
• ابتکار راه ابریشم جدید مورد حمایت ایاالت متحده 

امریکا.
افغانستان  خارجی  سیاست  اساسی  اهداف  از  یکی 

ایجاد  طریق  از  دولت ها  بین  تنش ها  کاهش 
مشترک  توسعه  برای  منطقه ای  اقتصادی  وابستگی های 
هر  سیاستی،  چنین  یک  روشنی  در  است.  بوده  پایدار 
تکمیل کننده  ماهیت  لحاظ  از  باال  ابتکارات  از  کدام 
راه  پرجنب و جوش  دهلیزهای  اتصال  با  یک دیگر اند: 
ابریشم شرق و غرب با دهلیزهای سنتی پویای شمال- 
راه  احیای  کامل  ظرفیت  می تواند  منطقه  تمام  جنوب، 
ابریشم را از طریق تبدیل افغانستان به یک مرکز تجارت 

و ترانسپورت منطقه ای تحقق بخشد. 
جنوب آسیا از جمله هند و پاکستان که جزو مناطق با 
منطقه ای در تجارت جهانی هستند  کم ترین همگرایی 
هستند  متصل  منطقه  از  خارج  کشورهای  با  بیشتر  و 
یک  برندگان  نفع  اولین  منطقه،  درون  کشورهای  تا 
بتواند  که  افغانستانی  بود؛  خواهند  ثبات  با  افغانستان 
دهلیزهای  تحقق  منطقه ای،  زمینی  پل  یک  حیث  به 

اقتصادی باال را به واقعیت تبدیل کند. 
منطقه ای  زیرساختی  پروژه های  که  درحالی  اگرچه 
مهم- مثل خط گاز تاپی و کاسا یک هزار ایجاد اعتماد 
مشترک  اقتصادی  آینده  یک  سمت  به  دولت ها  بین 
از  شده  اعمال  امنیتی  تهدیدهای  کرده اند،  شروع  را 
و  منطقه ای  شبه نظامیان  دیگر  و  القاعده  طالبان،  سوی 
فرا منطقه ای، یک تهدید عمده ای برای نیل به همگرایی 

اقتصادی منطقه ای هستند. 
و  شانگهای  همکاری  سازمان  اخیر  نشست های 
روسیه،  برازیل،  )شامل  بریکس  به  موسوم  کشورهای 
چین و افریقای جنوبی( در اوفای روسیه، هم تهدیدهای 
افراط گرایی، هراس افگنی و جرایم  امنیتی  تنیده  درهم 
را مورد بحث قرار دادند و این واقعیت را پذیرفتند که 
افغانستان به حیث کشور خط مقدم به جای کل منطقه 
با این تهدیدها مقابله می کند. این امر پایدار  به تنهایی 
نمی ماند مگر آن که شرکای منطقه ای مهم در حمایت 
از افغانستان یک جا شوند البته نه تنها در حرف که در 
اقدام هماهنگ برای شکست هراس افگنی به حیث یک 

تهدید امنیتی عام منطقه ای. 
چنان که غنی در نشست های بریکس و شانگهای گفت، 
فعالیت های  و  روایت  در  مهمی   »جایگاه  افغانستان 
ما  شکست  روی  آن ها  دارد:  هراس افگن  شبکه های 
همسایه  سه  بخوریم،  ما شکست  اگر  و  اند  بسته  شرط 
تمام  و  ما  بزرگ  همسایه  سه  روسیه،  و  هند  چین،  ما 
خواهند  قرار  خطر  در  ما  دور  و  نزدیک  همسایه های 
داشت.« برای جلوگیری از تحقق یک چنین سناریوی 
در  داعش  فزاینده  به حضور  توجه  با  به ویژه  احتمالی، 
افغانستان، رییس جمهور غنی از این سه بازیگر منطقه ای 
مهم خواست تا در »اقدامی  قاطع و هماهنگ« بر ضد هر 
نوع تهدیدی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند، 
متحد شوند. وی قویا پیشنهاد کرد که سازمان شانگهای 
یک استراتژی منسجم را برای غلبه بر هراس افگنی روی 
دست گیرند، با توجه به این که اقدامات جهانی تا کنون 
»ناقص و پراکنده« بوده در حالی که هراس افگنانی مثل 

داعش با »هماهنگی، عزم و قاطعیت« آمده اند.« 
 13 تالش های  افغانستان  حکومت  گذشته  ماه  ده  طی 
مساعد  منطقه ای  محیط  یک  ایجاد  برای  را  ساله اش 
افغانستان  در  سرمایه گذاری  و  ترانزیت  تجارت،  برای 
و از طریق افغانستان که به تامین ثبات و رفاه در سراسر 
منطقه کمک کند، افزایش داده است. و مردم افغانستان 
متاسفانه سنگین ترین بها را در این زمینه پرداخته اند، در 
بر ضد  مبارزه بی امان  به یک  افغان  نیروهای  حالی که 
هراس افگنی که از حمایت سازمانی محکم در خارج از 
کشور، برخوردار است، ادامه می دهند. قربانیان تخمینی 
هزار   92 حدود  در  است  متفاوت  مرگبار  مبارزه  این 
افغان بیگناه از سال 2001 کشته و نزدیک به صد هزار 
دیگر زخمی  شده اند. فقط در همین اواخر سازمان ملل 
گزارش داد که در شش ماه اول امسال پنج هزار افغان 

در اثر منازعات جاری کشته شده اند. 
دیگر  بسیاری  مثل  ریکاشش  موفقیت  این ها،  همه  با 
وابسته  افغانستان،  درباره  بین المللی  کنفرانس های  از 
به  را  افغانستان سهم خود  است که همسایه های  به آن 
شکل ملموسی برای کمک به امنیت افغانستان در برابر 
همان تهدیدهایی که به امنیت خود آن ها و منطقه ضربه 
می زند، به جا می آورند یا خیر . الزم به ذکر نیست که 
امنیت، پیش شرط تطبیق هر نوع پروژه زیربنایی از جمله 
ابتکارات اقتصادی راه ابریشم است. افغانستان به حیث 
یک قربانی هراس افگنی، انتظار بحث عمیقی را درباره 
آنچه در کل منطقه در خطر قرار دارد، دارد و این که 
چگونه شرکت کنندگان ریکا شش یک جا برای ثبات 
افغانستان و برای اجرای آجندای اقتصادی شدیدا مورد 

نیاز منطقه، کار خواهند کرد.

یادداشت: این نوشته قبل از برگزاری کنفرانس ریکا 
ترجمه شده است.

در چند روز آینده افغانستان ششمین کنفرانس همکاری 
اقتصادی منطقه ای )ریکا6( را در کابل برگزار می کند؛ 
 2005 سال  در  اول  بار  برای  اجالس  این  که  جایی 
برگزار شد. این ابتکار منطقه ای در دسامبر 2002 و پس 
از حمالت هراس افگنانه 11 سپتامبر بر ایاالت متحده در 
پی امضای اعالمیه کابل درباره روابط همسایگی خوب 

از سوی کشورهای همسایه افغانستان شکل گرفت. 
البته تراژدی 11 سپتامبر به طور مستقیم نتیجه وانهادگی 
افغانستان از سوی جامعه جهانی در پی خروج نیروهای 
و سقوط  در سال 1989  از آن  اتحاد جماهیر شوروی 
رژیم مورد حمایت شوروی در کابل در سال 1992 بود. 
سال های بعد شاهد فراموشی کامل افغانستان در قسمت 
پس  متحده  ایاالت  سوی  از  بازسازی  و  ثبات سازی 
ویرانگر  دخالت  به  نتیجه  در  که  بودیم  سرد  از جنگ 

بازیگران دولتی مختلف در امور افغانستان انجامید. 
اگرچه مردم افغانستان با سپاس از حضور مجدد جامعه 
جهانی در افغانستان در سال 2001، راه درازی آمده اند 
صلح،  نهادینه سازی  سمت  به  زیادی  پیشرفت های  و 
تکثرگرایی و رفاه در مشارکت نزدیک با جامعه جهانی 
بازسازی  اگر صحبت شود  ملموسی  به شکل  داشته اند. 
مدارس،  از  بسیاری  ساخت  شامل  افغانستان  جاری 
جاده ها،  شاهراه ها،  صحی،  کلینیک های  دانشگاه ها، 
و  زیرساخت ها  دیگر  و  آبیاری،  سیستم های  پل ها، 
بوده  کشور  سراسر  در  اقتصادی  اجتماعی-  تسهیالت 
حد  تا  افغانستان  در  زندگی  به  امید  نتیجه،  در  است. 
اطفال  مرگ و میر  شمار  که  حالی  در  رفته،  باال  زیادی 
بهتر،  بهداشت  صحی،  مراقبت های  علت  به  مادران  و 
تغذیه مناسب و دسترسی بیشتر به برق در سراسر کشور 

به شکل زیادی کاهش داشته است. 
جایگزین  افغان  نیروهای  که  حالی  در  آن  بر  افزون 
از شهروندان شان  برای حفاظت  بین المللی شان  شرکای 

خبرنگار: می گویند در زمان حکومت 
شما فساد اداری در افغانستان بصورت 

بی سابقه گسترش یافت و نهادینه شد.
کار  اداری  فساد  نخیر،  کرزی: 
به  بار  چندین  من  بود.  خارجی ها 
امریکایی ها گفتم که بیایید فساد را در 
گمرکات کم کنیم، قبول نکردند. اونه 

زاخیلوال شاهد است. 
شما  کابینه  در  می گویند  خبرنگار: 

ظرفیت کافی وجود نداشت. 
نخیر، در کابینه من همه وزرا  کرزی: 
بودند.  برخوردار  باالی  ظرفیت  از 
افرادی  بودند که من  امریکایی ها شله 
با ظرفیت پایین را در کابینه خود قبول 
احمد  اونه ضرار  نکردم.  من  اما  کنم؛ 

مقبل شاهد است. 
قصدا  شما  می گویند  خبرنگار: 
ضعیف  نهادها  بعضی  می خواستید 

باشد. 
می خواستند  آلمانی ها  نخیر،  کرزی: 
باشند؛  بی کاره  و  ضعیف  ما  نهادهای 
یوسف  اونه  کردیم.  مقاومت  ما  اما 

نورستانی شاهد است. 
و  طالبان  به  شما  می گویند  خبرنگار: 

حزب اسالمی  باج می دادید. 
آمدند  خودشان  انگلیس ها  کرزی: 
به  را  خود  دفتر  ریاست  شما  گفتند  و 
حزب اسالمی  بدهید، من قبول نکردم. 

اونه کریم خرم شاهد است. 
در  شما  خانواده  می گویند  خبرنگار: 
زیادی  پول های  شما  حکومت  جریان 

را بدست آورد. 
من  خانواده  اعضای  نخیر،  کرزی: 
خوردن  برای  شب  نان  حاال  همین 
ندارد. اونه محمود کرزی شاهد است. 
جریان  در  می گویند  خبرنگار: 
جامعه  کمک های  از  شما  حکومت 

جهانی خوب استفاده نشد. 
هروقت  جهانی  جامعه  نخیر،  کرزی: 
می داد  قسم  را  ما  می کرد،  کمک 
و  کنیم  مصرف  جا  بی  را  پول ها  که 
قبول  ما  اما  بکنیم؛  خیالی  کارهای 
فاروق وردک شاهد  اونه  نمی کردیم. 

است. 
خبرنگار: می گویند در زمان حکومت 
در  همه  ستاره  و  ماه  و  خورشید  شما 

آسمان می درخشیدند. 
می خواستند  خارجی ها  نخیر،  کرزی: 
ما بدنام شویم، به همین خاطر خورشید 
و ماه را در آسمان نقاشی کرده بودند؛ 
در حالی که همه آن ها در زمین بودند. 

اونه اسپنتا شاهد است. 
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GIZ-PCP project has been asked by its partners and the Ministry of Interior to support the 
establishment of an emergency call center in Kunduz province. The call center will be 
installed in the existing 29 square-meter space which consists of two rooms and should have 
place for 8 operators. The equipment (Main components CISCO, Dell Poweredge, KVM, Jabra 
and Billy Blue Accounting Software) will be provided by GIZ-PCP and the companies will only be 
required to install the equipment and build the wooden cabinets for operators as well. 
Installations should be compatible with existing sites and operate with AWCC for incoming and 
outgoing calls.  
 
Experienced companies who are interested in the establishment of the installation and 6 
months’ maintenance of the system are highly encouraged to send their expression of 
interest along with the documents showing their interest and ability, references of similar 
projects already realized, to tenders-afg@giz.de  note later than 05 September 2015. 
 
 

 اعالن دواطلبی
 

یک   (GIZ) نظر به درخواست وزارت محترم امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان قرارست که موسسه جی ای زید
 باب مرکز خدامات عا جل یا کال سنتر را در والیت کندز تاسیس نماید.

 
متر مربع موجود که  29هشت گرداننده یا اپریتور را داشته باشد در مساحت مرکز متذکره که باید ظرفیت کاری برای 

 شامل دو اطاق جداگانه میباشد اعمار خواهد گردید.
 

 Main components CISCO, Dell Poweredge, KVM, Jabra and Billy Blueوسایل مربوط که شامل )
Accounting Softwareو شرکت های محترم تنها مسئول نصب وسایل  ( میباشد توسط این موسسه تهیه گردیده

وهمچنان ساخت غرفه های چوبی اپریتورهای میباشند. نصب وسایل با ید با فضای موجود سازگار بوده وبا استفاده از 
 خدمات مخابراتی افغان بیسم عمل نماید.

 
گهداری مرکز متذکره باشند اشخاص و شرکت های محترمیکه که عالقه مند ساختن و همچنان به مدت شش ماه مسئول ن

لطف نموده در خواست هایشانر همرا با سایراسنادیکه بیان گرعالقه مندی، تجربه وتوانایی شان برای کار مربوطه 
  afg@giz.de-tendersباشد، و همچنان اسناد پرژه های مشابه که قبآل انجام داده باشند راه به ایمیل 

   ارسال بدارند.September 2015 05 الی تاریخ  
 

 

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 to conduct a research for GIZ 
TVET – Program.  The TVET-Program needs a research on the formal economy in Afghanistan as to 
deliberate on a corresponding TVET strategy. Specific research questions and interests are: 

 Structure of the formal economy (number of companies, number of employees, number of 
companies according to sectors; number of employees according to economic sectors);  

 Staff recruitment and qualification strategies of companies in the formal sector of the Afghan 
Economy 

 Qualification needs of the formal economy 
 Sector associations on central and regional level 

To claim the tender documents for the bidding process please send your interest letter along with the 
factsheet and copies of contracts as past experience with the reference number of (Co-soft # 83207407) 
to tenders-afg@giz.de no later than 06 September 2015 at 4:00 O’clock, Kabul local time. 

Note: The timeline for this survey is estimated three months 

سپنتا صاحب شاهد است
مجری وارد صحنه می شود در حالی که کرزی در چوکی 

راحتی لم داده است. 
و  سرخ  و  زرد  برنامه  به  را  شما  عزيز  بيننده های  مجری: 
نارنجی و بنفش و رنگ های ديگر خوشامد می گوييم. اين 
از جناب حامد کرزی خواهش کرديم  برنامه خود  در  بار 
صاحب  کرزی  بزنيم.  گپ  هم  با  کمی  و  بياورد  تشريف 

خوش آمدين.
کرزی: خانه تان آباد، مهربان هستين. زنده باشين همراه کل 

دوست و رفيق ها و انديوال ها 
کرزی صاحب هموتو مالوم ميشه که کمی الغر  مجری: 

شدی راستشه بگو چی گپه؟ نی کی خانه نان نمی ته برت. 
جور   لوکس  نان  بسيار  خو  خانه  بچيش  مجری  کرزی: 
می کنه، خو همی که ده تلويزيون اشرف غنی ره می بينم که 
سر چوکی مه لم داده گوشت هايم او او ميشه ديگه... اونه 

ميفامی الغر شده راهی هستم. 
دروه  چهار  بگوييم  بهتر  يا  دوره  دو  شما  خو  مجری: 

حکومت کردين. قانونا بايد چوکی ره ايال می دادی. 
ايال  گفتم  دفعه  نيست که يک  يادت  بچيش  برو  کرزی: 
دادنی نيستم. همی آخر هم دلم نبود ايال بتم خو چی کنم 
هنوز الاليت سر  نی  اگه  دادن  بازی  مره  امريکايی ها  همی 
چوکی شيشته بود. گمشکو قدرت زياد لذت داره. باور کو 
د مراسم تحليف ايقه گريه کردم. مه خو بی ازو زود گريانم 
صاحب  سپنتا  اونه  قدرته.  داشتم  خوش  بسيار  مه  می برايه. 

شاهد است. ) اشاره به سپنتا( هموتو نيست سپنتا صاحب؟ 
داشتند  بسيار خوش  است.  درست  بلی  بلی  سپنتا:  داکتر 

قدرته. 
بوديد  راسش  در  شما  که  قدرت  بخش  کدام  از  مجری: 

زياد لذت برديد. 

افغانستان  د  بتی.  ادامه  خوده  حکومت  همی  بيا  گمشکو 
تو همی  نداده.  ايال  با رضايت حکومته  تا حالی  خو کسی 
قرار داده امضا کو حکومت از تو باشه. همينجه بزرگ ترين 
هنوز  و  کردن  پس  مره  اونه  نی.  گفتم  و  کردم  را  اشتباه 
حکومت جور نشده بود فرفرک واری قرارداده امضا کردن. 
بسيار اشتباه کردم که امضا نکردم. اگه نی حالی سر چوکی 

می بودم و سپنتا صاحب هم شاهد می بود. 
مجری: خو يک سوال ديگه. حکومت شما را فاسد ترين 
شما  که  حالی  در  می گويند،  افغانستان  تاريخ  در  حکومت 

کرزی: وال از همو بخش آوردن انگور از هرات زياد لذت 
بردم. باور کو يک انگور مزه دار از هرات بريم می آوردن. 
کلش لعل، انگور لعل هرات جوره نداره. اونه سپنتا صاحب 

شاهد است. 
مجری: خو حالی بريم سر گپای سخت سخت. شما سيزده 

سال حکومتداری تان را چگونه می بينيد. 
صاحب  سپنتا  اونه  خوبش.  بسيار  عالی...  بسيار  کرزی: 
شاهد است. ما در کل دوران حکومت خود به خدا اگه يک 
ذره فساد داشته بوده باشيم. سپنتا صاحب خو شاهد است. ما 
بيايين کمی  امريکايی ها گفتيم  به  نداشتيم  از بس که فساد 
افغانستان. بی فساد هم مزه نمی ته. شما فساد  فساد کنين در 

کنين باز ما عليه فساد مبارزه می کنيم. 
مجری: ميشه بری ما بگويين که سخت ترين تصميمی که 

در عمر خود گرفتين چی بوده. 
سخت ترين  نظرم  به  کردی.  سوال  سخت  وال  کرزی: 
تصميمی که گرفتم همی تسليم کردن چوکی به اشرف غنی 
بود. بسيار سخت بود. هيچ دلم نمی شد چوکی ره پس بتم. 
خوده  روی  مه  گفتم  آخر  است.  شاهد  صاحب  سپنتا  اونه 
دور می تم شما اشرف غنی ره سر چوکی بشانين که مه نبينم. 
مجری: خی حالی بگويين که بزرگ ترين اشتباهی که در 

عمر خود کردين چی بوده. 
کرزی: باش خی يک نيم ساعت چرت بزنم باز شايد يادم 
بيايه. هيچ يادم نميايه. گمشکو مه خو يادم نيامد يک کسی 
ديگه بگويه. سپنتا صاحب تو يادت نميايه بزرگ ترين اشتباه 

مه؟ تو خو شاهد بودی. 
مجری: منظور مه اين است که خود شما فکر کنين کدام 

اشتباه بزرگه انجام دادين. 
گفتن  آمدن  خارجی ها  همی  بپرسی  راستشه  وال  کرزی: 

می گوييد هيچ فساد نبوده. پس چرا در رده بندی جهانی مقام 
دوم فساد را کسب کرديد؟

کرزی: اوال هر کس در مسابقات جهانی رده اول يا دوم 
را کسب می کند او باعث افتخار کشورش می شه. اين يک 
مساله مثبت است. ما هم دوم شديم مبارک ما باشد. اما در 
مورد فساد، کی گفته که حکومت فاسد بوده. کل ما آدم های 
خوب و پدرکده بوديم. اينه سپنتا صاحب شاهد است. همی 
امريکايی ها ميامدن افغانستان و فساد می کردند و نام ما را بد 
کنم.  بيرون شان  بود  نزديک  خاطر  همين  به  مه  می کردند. 
خو باز دلم سوخت بيرون شان نکردم. مقصد هوش ته بگی 
ولی  بود.  فساد  کم  بسيار  ذره  يک  نداشتيم.  اصال  فاسد  ما 
بوديم.  مردما  خوب  بسيار  ما  بود.  تبليغات  کلش  بقيه اش 
فرهنگ  بودن. همی خارجی ها  مه گل گل آدم ها  وزيرای 
فساده در افغانستان رونق دادن. ما کی به فساد ميفاميديم. مه 
وقتی در 2001 حکومت را به دست گرفتم بيخی خراب بود 

افغانستان. سپنتا صاحب خودت خو شاهد بودی؟ 
در  هنوز   2001 در  مه  صاحب  کرزی  وال  سپنتا:  داکتر 

آلمان بودم افغانستان نيامده بودم. 
کرزی: اما شاهد خو بودی. اگر هم اينجه نبودی شهادت 

خو ميتی نی؟
داکتر سپنتا: بلی بلی حتما شهادت ميتم. 

بته  اينه مشخص شد. وقتی سپنتا صاحب شهادت  کرزی: 
همه چيز درست است ديگه نی. 

مجری: خی داکتر صاحب شهادت می ته که حکومت شما 
بسيار خوب حکومت بوده؟

خو  راهی  ديگه  بته.  شهادت  است  مجبور  بلی ها  کرزی: 
نداره.

مجری: خی شما مطمين هستين که خارجی ها باعث فساد 
در افغانستان شدند. 

باز  کردم.  شک  سر شان  ولی  نيستم  خو  مطمين  کرزی: 
شکم که به يقين تبديل شد برت تليفون می کنم و می گم. 

مجری: خو جناب کرزی صاحب اگر آخرين حرفی برای 
گفتن داشته باشين، می توانين بگويين. 

کرزی: فقط يک جمله می گويم و او اين که سپنتا صاحب 
شاهد است.
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ژه بی سابقه نظامی  ر
در چــــــــــین 

چين روز جمعه 13 سنبله به مناسبت هفتادومين 
نظامی  رژه  دوم  جهانی  جنگ  پايان  سالگرد 
انواع  نظامی  رژه  اين  در  کرد.  برگزار  بی سابقه 
مختلف تجهيزات نظامی ساخت چين به نمايش 
بی سابقه  کشور  اين  تاريخ  در  که  شد  گذاشته 
نظامی موشک های که  رژه  اين  در  است.  بوده 
بلند  برد  و  بوده  هسته ای  سالح  حمل  به  قادر 
 12000 هم چنان  آمدند.  در  نمايش  به  دارند 
سرباز نيز در اين رژه نظامی شرکت کرده بودند. 
صلح  »ميدان  برسر  نظامی  هواپيمای   200
آسمانی« به پرواز در آمدند. بنا به گزارش های 
که  نظامی  تجهيزات  از  درصد   80 رسمی 
گذاشته  نمايش  به  نظامی  همايش  اين  در 
رهبران  بودند.  نيامده  در  نمايش  به  قبال  شد، 
والديمير  مراسم  اين  در  جهان  شرکت کننده 
دبير  بان کی مون،  روسيه،  رييس جمهور  پوتين 
های  گوين  پارک  متحد،  ملل  سازمان  کل 

رييس جمهور کوريای جنوبی بودند.
هچنان در اين مراسم 1000 سرباز از 17 کشور 
رهبران  از  بسياری  داشتند.  شرکت  خارجی 
کشور های غربی در اين مراسم شرکت نداشتند. 
را  متذکره  مراسم  اين کشورها  می شود  گفته 
باشند.  کرده  تلقی  چين  دولت  قدرت  نمايش 
اين  در  چين  رييس جمهور  جينگ پينگ،  شی 
و  »توسعه  به  کشورش  که  داد  اطمينان  مراسم 
رييس جمهور  است«.  متعهد  صلح آميز  رشد 
ارتش  سربازان  شمار  که  گفت  هم چنان  چين 
يافت.  خواهد  هزارکاهش   300 ميزان  به  چين 
ارتش چين در حال حاضر دو ميليون و سه صد 
هزار پرسونل دارد و در صورتی که سه صد هزار 
نيز کاهش پيدا نمايد بازهم ارتش چين يکی از 

پرشمار ترين ارتش ها در جهان می باشد.

اطالعیه مناقصه-  درخواست برای إبراز عالقه مندی
جی آی زيد )GIZ(به نمايندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان برنامه های همکاری های تخنيکی را تطبيق مينمايد. پروگرام ارتقای ظرفيت منطقوی )RCD( که توسط جی آی زيد 

)GIZ( اداره ميشود، تمرکزش روی تقويت ساختارهای حکومتداری محلی و ظرفيت ها در سطوح واليت و ولسوالی ميباشد. 
پروگرام ارتقای ظرفيت منطقوی )RCD(در نظر دارد تا از طريق يک شرکت مشاورتی )1( وضعيت پروژه های زيربنايیRCDF/RCD را نظارت و )2( تهيه نمودن پالن های عملياتی 

و نگهداری برای هر يک از زيرساخت ها و )3( تدوير برنامه آموزشی برای کارمندان دولت مربوطه به منظورتسهيل عمليات بهتر را اجرا کند.
اين مشاوران نزديکبارئيساتيم RCD و مديران برنامهRCD/ مهندسين دراستان های شمالی و تمام همتايان شان با شمول وزارت ماليه و رياست های واليتی وزارت خانه ها کارخواهندکرد.

جهت مطالبه اسناد مناقصه برای پروسه يا روند درخواست، لطفا مکتوبی را که بيان کننده عالقه مندی شما باشد همراه با مشخصات شرکت و سفارشات تا تاريخ08 ماه سپتامبر 2015 
ميالدی ساعت 04:00 عصر به وقت محلی به آدرس tenders-afg@giz.deارسال نمائيد. لطفا به ياد داشته باشيد که تنها شرکت های واجد شرايط خواهند بود که حد اقل دارای 

3 سال تجربه کاری در اين بخش داشته باشند.

Tender Notification – Call for expression of interest
Reference No.83210084, Operation and Maintenance Advice to Infrastructure Projects in Northern Afghanistan
The Deutsche GesellschaftfuerInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical Coopera-
tion measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany. The Regional Capacity Development (RCD) administered by GIZ 
focuses on strengthening local government structures and capacities on provincial and district level.
RCD planned to (1) monitor the status of RCDF/RCD infrastructure projects, (2) develop Operations and Maintenance plans for each infrastruc-
ture measure and (3) train relevant civil servants to facilitate sound Operations and Maintenance implementation through a consulting company.
The consultants will work closely with the RCD team leaders and the provincial RCD program managers/engineers in the Northern Provinces but 
also all relevant counterparts from Ministry of Finance and respective Line Departments in the provinces. 
To claim the tender documents for the bidding process, please send your expression of interest letter along with Company profile and references to 
tenders-afg@giz.de by 08thSeptember 2015, at 4:00 pm Kabul local time. Please note that only those companies are eligible to apply, which has 
at least 3 years experience in this field. 
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