
وند  فساد در ر
انتقال حجاج

پا برجاست

شرکت آریانا در مجموع از بابت 700 ساعت 
میلیون   8.4 حدود  کابو  هواپیمای  پرواز 
منابع  می پردازد.  سلمان  سید  به  کرایه  دالر 
که سید سلمان، حدود 5.6 میلون  می گویند 
کمپنی  به  پرواز  ساعت   700 بابت  از  دالر 
تورپک می پردازد و 2.8 میلیون دالر دیگر را 

حیف ومیل می کند.
با  فشار  توسط  »کسانی که  گفت:  منبع  این 
کردند،  امضا  مالی  قرارداد  تورپک  کمپنی 
که چرا این تفاوت هنگفت  باید پاسخ دهند 

وجود دارد.«

در صفحه 5

2210

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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گژدمک  با 
شهر و محیط را نیش نزنید

بحران پناهجویان در اروپا 
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کمیسیون بسته پیشنهادی 
اصالح نظام انتخاباتی تایید شد

3

کسری فاحش
در بیالنس تجارت
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زنگ اول


دیروز وزیران، رییس جمهور و رییس اجرایی، اعضای 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را دنبال نخود سیاه 
به  رییس جمهور  که  است  شده  گزارش  فرستادند. 
اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی دستور داده 
است تا راه های تطبیق طرح اصالح نظام انتخاباتی را 
جستجو کنند. روشن نیست که منظور رییس جمهور 
نظام  اصالح  طرح  تطبیق«  راه های  »جستجوی  از 
انتخاباتی چیست. کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی بر 
کمیسیون  این  آمد.  میان  به  سیاسی«  »توافق  مبنای 
نشست های پی درپی برگزار کرد و در پایان طرحی را 
برای اصالح نظام انتخاباتی به رییس جمهور و رییس 

اجرایی پیشکش کرد. 
فرمانی  مبنای  بر  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
اجرایی  صالحیت  کرده،  صادر  رییس جمهور  که 
»راه های  می تواند  چگونه  کمیسیون  این  حاال  ندارد. 
کند.  را جستجو  انتخاباتی  نظام  تطبیق« طرح اصالح 
تقنینی  فرمان  یک  مبنای  بر  باید  غنی  رییس جمهور 
فرمان  این  متن  کند.  نافذ  را  انتخابات  جدید  قانون 
عدلیه  وزارت  در  حقوق  کارشناسان  را  تقنینی 
از  برگرفته  باید  فرمان  این  مفاد  بنویسند.  می توانند 
طرح اصالح نظام انتخاباتی باشد. در سال 1389 هم 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، انتخابات پارلمانی 
آن سال را به اساس یک فرمان تقنینی برگزار کرد. آن 
زمان استدالل حکومت این بود که پارلمان در آخرین 
دوره ی کاری خود، نمی تواند قانون انتخابات را تعدیل 

کند. 
در حال حاضر پارلمان، آخرین فصل کاری خودش 
را هم سپری کرده و نمایندگان مردم در سر پرستی 
بنابراین  دارند.  تشریف  شهروندان  از  نمایندگی 
تقنینی،  فرمان  یک  صدور  با  می تواند  حکومت 
انتخابات را بر مبنای طرح اصالح نظام  قانون جدید 
باید رییس جمهور  از آن  نافذ گرداند. پس  انتخاباتی، 
برای  را  جدید  افراد  و  اشخاص  اجرایی،  رییس  و 
کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مدیریت 
انتخاباتی  نظام  اصالح  بگمارند.  انتخاباتی  شکایات 
اعم از اصالح قوانین و نهادها است. کمیسیون جدید 
انتخابات باید هرچه زودتر به کار آغاز کند. نباید در 
معرفی مدیران جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعلل 

شود. 
آغاز  کار  به  به زودی  انتخابات جدید  اگر کمیسیون 
نکند، حکومت وحدت ملی موفق به برگزاری انتخابات 
بهتر  بنابراین  بود.  نخواهد  آینده  سال  در  پارلمانی 
است که هرچه زودتر کمیسیون انتخابات جدید به کار 
آغاز کند. اگر انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی 
در تابستان یا بهار سال آینده برگزار نشود، حکومت 
آینده،  سال  میزان  ماه  در  نمی تواند  ملی  وحدت 
قانون  این  تعدیل  برای  را  اساسی  قانون  لویه جرگه 
لویه جرگه  آینده،  میزان سال  ماه  تا  اگر  کند.  برگزار 
قانون اساسی برگزار نشود، عمر حکومت وحدت ملی 

یا حداقل عمر بخشی از آن به پایان می رسد. 
مبنای  بر  ملی  وحدت  حکومت  که  است  روشن 
از  یکی  اگر  است،  آمده  میان  به  سیاسی  توافق  یک 
جناح های تشکیل دهنده آن از حکومت خارج شود، یا 
نداشته  محکم  و سیاسی  حقوقی  مبنای  کارش  دوام 
باشد، بحران عمیق سیاسی به وجود می آید. حکومت 
یک  وارد  کشور  که  بدهد  اجازه  نباید  ملی  وحدت 
بحران سیاسی در ماه میزان سال آینده شود. همین 
حاال هم برخی از حلقات بیرونی و داخلی کمر بسته اند 
نظام  تداوم  و  اساسی  قانون  مدار  از  را  کشور  تا 
را مطرح می کنند.  کنند و بحث حکومت موقت  خارج 
توافق نامه  تطبیق  در  ملی  اگر سران حکومت وحدت 
موفق  اساسی  قانون  لویه جرگه  برگزاری  و  سیاسی 

نشوند، دشمنان دموکراسی مجال بیشتری می یابند.
که  دهند  اجازه  نباید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
دشمنان  برای  میدان  که  برسد  مرحله ای  به  بحران 
دموکراسی شغالی شود. سران حکومت وحدت ملی 

باید مسوولیت تاریخی شان را ادا کنند.

اصالحات بیاورید و از بحران
جلوگیری کنید
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طی  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
کمیسیون خاص  پیشنهاد  مورد  هفت  فرمانی 

اصالح نظام انتخاباتی را تایید کرده است.
رییس جمهور به وزارت عدلیه، اداره امور و 
دبیرخانه شورای وزیران وظیفه داده تا جهت 
فراهم آوری زمینه های قانونی تدابیر عاجل را 

اتخاذ کند.
اصالحات  خاص  کمیسیون  به  غنی،  آقای 
و  حقوقی  جهات  تا  سپرد  وظیفه  انتخاباتی 
پیشنهادات  دیگر  عملی  و  تطبیقی  جنبه های 

شان را مورد تدقیق بیشتر قرار دهد.
کمیسیون  به  فرمان،  این  در  جمهور  رییس 
تقویم  تا  سپرد  وظیفه  انتخابات  مستقل 
را  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
پیشنهادهای کمیسیون  تنظیم کند که  طوری 
تطبیق  عمل  در  انتخاباتی  اصالحات  خاص 

شود.

ابراز نگرانی  با  اعضای شورای والیتی غزنی 
این  مرکز  در  آدم ربایی  و  ترور  موارد  از 
یک سال  درجریان  که  می گویند  والیت، 
اخیر دست کم ۷۰ نفر ازکارمندان حکومتی، 
شخصیت های با نفوذ و افراد ملکی در مرکز 

شهر غزنی ترورشده اند.
مسلح  افراد  که  می افزایند  شورا  این  اعضای 
ناشناس با تفنگچه های بی صدا بیشتر مامورین 
نفوذ  با  افراد  و  سرمایه داران  حکومتی، 
غیرنظامی را در داخل شهر غزنی هدف قرار 

داده اند.
به گفته آنان، تاکنون هیچ یک از عامالن این 
نگرفته  قرار  پیگرد  مورد  و  شناسایی  قتل ها 

است.
امان اهلل کامرانی مسوول کمیته امنیتی شورای 
است:  گفته  امریکا  صدای  به  غزنی  والیتی 
داخل  در  نفر   ۷۰ اخیر  سال  یک  طی  »در 
با  ناشناس  مسلح  افراد  توسط  غزنی  شهر 

تفنگچه های بی صدا به قتل رسیده اند.«
نهادهای  تاکنون  می گوید  کامرانی  آقای 
امنیتی این والیت حتا شناسایی نکرده اند که 
کجا  از  را  بی صدا  تفنگچه های  تروریستان، 

بدست می آورند.
ترور  غزنی  محلی  اداره  مسووالن  آنکه  با 
افراد با نفوذ و مامورین حکومتی را در داخل 
شهر تایید می کنند اما آنان می گویند که در 
طی سال جاری آمار این قتل ها پنجاه درصد 

کاهش یافته است.
محمدعلی احمدی معاون و سرپرست والیت 
غزنی به صدای امریکا گفته است: »در تمام 
شهر  داخل  در  نفر   ۳۵ حدود  گذشته  سال 
ماین های  و  صدا  بی  تفنگچه های  با  غزنی 
مقناطیسی به قتل رسیدند که این آمار در سال 

جاری حدودا به نصف کاهش یافته است.«
مسووالن حکومتی در غزنی مخالفان مسلح را 

عامل اصلی این ترورها یاد می کنند. 
اوقات  گاهی  که  می گوید  احمدی  آقای 
کودکان ۱۴ تا ۱۸ ساله نیز در این ترورها از 
سوی مخالفان دولت استخدام شده و اشخاص 

مورد نظر را توسط آنان به قتل رسانده اند.
اعمال  در  که  نفر   ۳۰۰ »دستکم  گفت:  او 
دارند  دست  غزنی  والیت  در  تروریستی 
اکنون در زندان این والیت تحت حبس قرار 
دارند که اکثریت شان به جرم نا امنی، ترور و 

انفجارات دستگیرشده اند.«
از  یکی  به  اخیر  سال های  طی  غزنی  والیت 
از  فعالیت گروه های تروریستی  مراکز اصلی 
جمله طالبان تبدیل شده است. بیشتر مسیرهای 

این والیت ناامن است.

رییس جمهور غنی:

تقویم انتخابات پارلمانی 
مشخص گردد

ترور هفتاد نفر در یک سال 
در مرکز غزنی

مردی که دخترش را با تیشه کشت، بازداشت شد

           کشته و زخمی شدن بیش از 240 طالب در عملیات های نظامی

سنگ تهداب ساختمان دانشگاه فراه گذاشته شد

است  پولیس والیت سمنگان گفته 
دختر  قتل  اتهام  به  که  را  مردی 
قتل  به  تیشه  ضرب  به  جوانش 

رسانده بود، بازداشت کرده است.
مرد  این  که  می گوید  پولیس 
دختر  سنبله،   ۱۲ گذشته،  پنجشنبه 
هجده ساله خود را به قتل رساند و 
روز یکشنبه ۱۵ سنبله بازداشت شد.

آن  از  پس  مرد  این  بازداشت 
کشته  خبر  که  می گیرد  صورت 
صورت  به  جوان  دختر  این  شدن 
اجتماعی  رسانه های  در  گسترده ای 

بازتاب یافت.
پولیس  سخنگوی  رحیمی،  منیر 
فرد  که  گفته  بی بی سی  به  سمنگان 
که  کرده  اعتراف  بازداشت شده 
با  »نافرمانی«  دلیل  به  را  دخترش 

8صبح، کابل: وزارت های دفاع و 
امور داخله اعالم کرده که در نتیجه 
امنیتی  نیروهای  نظامی  عملیات های 
روز  شبانه  یک  جریان  در  کشور 
گذشته بیش از ۲۴۰ تن از شورشیان 
شده اند.  زخمی  و  کشته  طالب 
شهادت  از  دفاع  وزارت  همچنین 
نیز  هفده تن از سربازان اردوی ملی 

خبر داده است.
وزارت دفاع در اعالمیه ای می گوید 
زمینی  عملیات های  نتیجه  در  که 
در  ملی  اردوی  نیروهای  هوایی  و 
گیرو،  کنر،  ننگرهار،  والیت های 
لوگر،  کنر،  وردک،  میدان  غزنی، 
از  تن   ۱۰۳ فراه،  و  غور  پکتیا، 

تهداب  سنگ  کابل:  8صبح، 
ساختمان دانشگاه دولتی والیت فراه 
هزار  دو  ساحه  در  در غرب کشور، 
مقام های محلی  توسط  زمین  جریب 

این والیت گذاشته شد.
انتشار  با  فراه  دفتر مطبوعاتی والیت 
که  دانشگاه  این  گفته  اعالمیه ای 
دارای دو ساختمان تدریسی و اداری 

تیشه کشته است.
آقای رحیمی افزود که پولیس برای 
این  در  بیشتر  اطالعات  به  دستیابی 

مورد، به تحقیقات ادامه می دهد.
هفته  دو  جوان  دختر  این  قتل  خبر 
پس از قتل یک زن ۴۰ ساله توسط 

شورشیان طالب کشته و 9۷ تن دیگر 
از این شورشیان زخمی شده اند. این 
عملیات ها  این  در  می افزاید  وزارت 
شورشیان  سرکوب  منظور  به  که 
شورشی  ده  بود،  شده  راه اندازی 

دیگر بازداشت شده اند.
و  سالح  مقداری  عملیات ها  این  در 
اردوی  نیروهای  بدست  نیز  مهمات 

ملی افتاده است.
داخله  امور  وزارت  همچنین 
که  عملیات هایی  نتیجه  در  می گوید 
توسط نیروهای پولیس، اردوی ملی 
شبانه  یک  جریان  در  ملی  امنیت  و 
راه اندازی شده  مشترکا  روز گذشته 
کشته  طالب  شورشی  بیست  بود، 

از چهل و یک  با هزینه بیش  است، 
انکشافی  بودجه  از  افغانی  میلیون 
به شکل عصری  طبقه  دو  در  دولت 

و مدرن ساخته می شود.
است  قرار  که  آمده  اعالمیه  این  در 
طی  دانشگاه  این  ساختمانی  کار 
کار  شود.  تکمیل  آینده  ماه  هجده 
فراه  والیت  دانشگاه  ساختمانی 

مرکز  ایبک،  در  ساله اش   ۲۰ پسر 
والیت سمنگان منتشر می شود.

شایع ترین  از  خانوادگی  خشونت 
است  افغانستان  در  خشونت ها  نوع 
که زنان و دختران از قربانیان اصلی 

آن شمرده می شوند.

اعالمیه ای  در  وزارت  این  شده اند. 
نقاط  در  عملیات ها  این  که  افزوده 
مختلف کشور راه اندازی شده بود و 
طالب  چهار  و  بیست  آن  جریان  در 

دیگر زخمی شده اند.
اعالم  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
کرده که هفده تن از سربازان اردوی 
سالح  انداخت  نتیجه  در  نیز  ملی 
انفجار  و  شورشیان  توسط  سنگین 
شهادت  به  جاده  کنار  ماین های 
جزییات  وزارت  این  رسیده اند. 
نکرده  ارایه  مورد  این  در  بیشتری 

است.
ملی  امنیت  نیروهای  همین حال،  در 
والیت  مربوطات  از  عملیاتی  طی 
کنرها یک نفر را به اتهام انتقال ۱6۰ 
بازداشت  انفجاری  مواد  کیلوگرام 

کرده اند.
امنیت ملی می گوید  دفتر مطبوعاتی 
دارد،  نام  جهان زیب  شخص  این 
دیورند  خط  طرف  آن  از  مواد  این 
ساخت  منظور  به  و  بارگیری 
مقناطیسی  و  جاده  کنار  ماین های 
کنرها  والیت  مانوگی  ولسوالی  به 

منتقل می شد.

پیش  به  داخلی  شرکت  یک  توسط 
برده می شود.

در حال حاضر  فراه  دانشگاه والیت 
زراعت  تحصیلی  رشته  دو  دارای 
رشته های  و  است  تربیه  و  تعلیم  و 
کانکور  در  نیز  شرعیات  و  اقتصاد 
سال جاری در نظر گرفته شده است.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

 سهیال وداع خموش

ویژه  کمیسیون  پیشنهادی  بسته  افغانستان  کابینه  اعضای 
اصالح نظام انتخاباتی را مورد تایید قرار داده اما در برخی 
کمیسیون خواسته تا زمینه های اجرایی شدن  از موارد از این 

کند. طرح هایش را نیز جستجو 
کابینه در جلسه  که اعضای  دفتر ریاست جمهوری می گوید 
کمیسیون  پیشنهادی  طرح  سنبله،  چهاردهم  شب،  شنبه 
اما  داده  قرار  تایید  مورد  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه 
خواسته اند  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  از 
با  مطابقت  در  را  طرح  این  شدن  اجرایی  زمینه های  تا 
چهل  شماره  فرمان  مطالبات  رعایت  و  کشور  قوانین 

کند. ریاست جمهوری نیز جستجو 
است:  آمده  ریاست جمهوری  دفتر  اعالمیه  از  بخشی  در 
بحث  از  بعد  افغانستان  اسالمی  جمهوری  »کابینه 
کمیسیون  اعضای  و  رییس  از  قدردانی  ضمن  همه جانبه 
اول  مرحله  پیشنهادهای  انتخاباتی،  اصالحات  خاص 
و  وزارت عدلیه  و  داده  قرار  تایید  مورد  را  متذکره  کمیسیون 
کرد تا جهت  اداره عمومی امور ریاست جمهوری را موظف 
کمیسیون خاص  فراهم آوری زمینه های قانونی پیشنهادات 
همین  به  کنند.  اتخاذ  فوری  تدابیر  انتخاباتی  اصالحات 
وظیفه  انتخاباتی  اصالحات  خاص  کمیسیون  به  ترتیب 
تطبیقی  جنبه های  و  تخنیکی  حقوقی،  جهات  تا  سپرد 
قرار  بیشتر  تدقیق  مورد  را  شده  ارایه  پیشنهادات  عملی  و 
داده و از طریق ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به 

توسط  کمیسیون  این  پیشنهادی  طرح  تمامی  که  گفت 
تشکیل،  قانون  اصالح  بخش  در  اما  شده  پذیرفته  کابینه 
ایجاد  مورد  در  انتخاباتی  نهادهای  وظایف  و  صالحیت 
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  از  شفافیت  کمیته 
پیشنهاد  این  تطبیقی  و  تا جنبه های حقوقی  خواسته شده 
کمیته شفافیت  کند. به گفته ی آقای توحیدی،  را نیز بررسی 
که مسوولیت رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انتخاباتی 
را به عهده خواهد داشت، موضوع تازه در طرح پیشنهادی 

کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی است. 
که یکی از پیشنهادهای  گفت  صدیق اهلل توحیدی هم چنین 
نظام  تغییر  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  دیگر 
انتخاباتی  به نظام  انتقال  از رای واحد غیرقابل  انتخاباتی 

شده  پذیرفته  کابینه  توسط  نیز  طرح  این  که  است  موازی 
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  از  باره  این  در  اما 
خواسته شده تا جنبه های حقوقی و تطبیقی این طرح را نیز 

کند. جستجو 
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی افزود از جمله  معاون 
تنها  کمیسیون،  این  پیشنهادی  طرح  در  شده  مطرح  موارد 
قید شدن درجه تحصیل برای نامزدان انتخابات پارلمانی 
کابینه رد شده است. به گفته آقای توحیدی، اعضای  توسط 

کرده اند. کابینه این مساله را در مغایرت با قانون توصیف 
کمیسیون ویژه اصالح نظام  که  صدیق اهلل توحیدی می گوید 
جستجو  مبنی بر  کابینه  اعضای  درخواست  به  انتخاباتی 
راه های تطبیق طرح پیشنهادی اش جواب مثبت می دهد و 
گفت: »من  کار در این زمینه را شروع می کند. آقای توحیدی 
کار برای جستجو راه های تطبیقی طرح های  که  باور نمی کنم 
پیشنهادی زمان گیر باشد. بخاطر این که طرزالعمل  ها، لوایح 
وظایف و مقرره ها وجود دارند و یک بار مورد بررسی مجدد 
گر جایی نیاز بود مانند میکانیزم ابطال آرا  قرار می گیرند و ا
گرفت و جایی که نیاز باشد  دو باره مورد بررسی قرار خواهد 

پیشنهادات اصالحی ارایه خواهد شد.«
فیفا،  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  اما، 
ویژه  کمیسیون  پیشنهادی  طرح های  اجرای  که  می گوید 

اصالح نظام انتخاباتی زمان طوالنی  می طلبد.
گفتگو  در  فیفا،  اجرایی  رییس  رشید،  محمدیوسف 
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  که  گفت  8صبح  روزنامه  با 
مختلف  اقشار  با  طرح هایش  اجرای  برای  باید  انتخاباتی 
افزود:  رشید  آقای  دریابد.  را  عملی  راه های  و  کرده  بحث 
کاری  رویه  تغییر  با  انتخاباتی  اصالحات  ویژه  »کمیسیون 
انتخابات،  امور  با نهادهای متخصص در  باید بیشتر  خود 
انتخابات و  روند  نهادهای جامعه مدنی، دست اندرکاران 
راه های عملی  و  گفتگو شود  و  وارد بحث  احزاب سیاسی 
مردم  همه جانبه  حمایت  از  طرح های شان  تا  بکند  پیدا  را 

افغانستان برخوردار شود.«
به  فرمانی  طی  رییس جمهور  گذشته  روز  حال  همین  در 
کمیسیون انتخابات وظیفه سپرد تا تقویم انتخاباتی پارلمان 

کند. و شورای ولسوالی ها را تنظیم 

کمیسیون اصالح  بسته پیشنهادی 
نظام انتخاباتی تایید شد

گژدمک  با 
شهر و محیط را نیش نزنید

که می خواهید از یک نقطه به نقطه دیگر در حرکت  زمانی 
با عملکرد های عجیبی روبه رو خواهید شد. یک  شوید، 
و  می شود  پایین  مدل  آخرین  موتر  یک  شیشه  طرف 
باد  سپس  و  می ریزد  بیرون  به  رنگ  سبز  مواد  از  مقداری 
کمی   آن را به اطراف آن حتا به صورت مردم پف می کند. 
با  و  کرده  تن  به  دریشی  که  می بینید  را  فردی  آن طرف تر 
سبزرنگ  مواد  از  مقداری  دهن،  نزدیک  به  دست  گرفتن 
که نزدیک  کمی  آن طرف تر نگاه می کنید  را تف می کند، 
خودنمایی  مواد  این  از  زیادی  مقدار  فروشنده  فرد  پای 

کرده است.  که در طول روز آن را تف  می کند 
کابل پنداشته می شود  ده افغانان یکی از مزدحم ترین نقطه 
به صدای  گوش های تان  تن،  هزاران  هیاهوی  میان   در  که 
که می گوید: »گژدمی  نصوار، اینه  قوی مردی آشنا می شود 

گژدمک!«  نصوار 
به گفته  و  است  گژدمک  به  مشهور  و  دارد  نام  خان  او 
خودش یکی از پر آوازه ترین افراد در راستای تهیه و فروش 

نصوار است.
او می گوید: »از پنجاه سال به این سو مصروف فروش نصوار 
می باشم، مردم در شهر و محل ها منتظر صدای من هستند 
گژدمک نصوار می شنوند تا  گژدمی  نصوار یا  که چه وقت 

از نزدم نصوار بخرند.«  
گدا از جمله مشتریان نصوارش  گرفته تا  به گفته او از شاه 

می باشند. 
وکالی  دولت،  جنرال های  بزرگ ترین  »حتا  می گوید:  او 
قرغه  و  پغمان  در  میله  به  که  زمانی  رییس ها  پارلمان، 
می روند مرا با خود می برند تا  از من نصوار خریداری  کنند. 
کت نصوار را تهیه و به فروش  روزانه بیش از 100 الی 200 پا

می رسانم.«

کند.« ریاست جمهوری ارایه 
براساس  که  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  سیاسی  موافقت نامه 
پس  انتخابات  روند  در  الزم  اصالحات  آوردن  به منظور 
کار  به  آغاز  و  ایجاد  ریاست جمهوری  فرمان  صدور  از 
کار، نزدیک به ده روز  از نزدیک به یک ماه  کرد، پس 
رهبران  به  را  پیشنهادی خود  مرحله نخست طرح  پیش 
حکومت  رهبران  کرد.  ارایه  ملی  وحدت  حکومت 
کمیسیون  این  پیشنهادی  طرح های  از  ملی  وحدت 

کرده اند. حمایت 
کمیسیون  معاون  توحیدی،  صدیق اهلل  همین حال،  در 
با روزنامه 8صبح  گفتگو  انتخاباتی، در  ویژه اصالح نظام 

گژدمی   که او و نصوارش زمانی مشهور به  خان می افزاید 
گژدم  گذشته او در نصوارش زهر  که در  گژدمک شدند  یا 
به  را  نصوارش  و  او  که  افرادی  به  و  می کرده  مخلوط  را 
گژدم  مسخره می گرفتند، به فروش می رسانید. ترکیب زهر 
با دیگر مواد نصوار خیلی ها قوی و نشه زیادی را در قبال 

دارد. 
خودش،  کرده  تهیه  نصوار  بسته های  تمام  او  به گفته 

گژدم می باشد. دارای نشان مار و 
کنار پیاده رو از دهنش  که تازه نصوارش را در  مرد دیگری 
دست  با  را  دهنش  گرد  و  لب  داشت  و  ریخته  بیرون 
این سو  به  سال   40 از  »من  گفت:  می کرد،  ک  پا راستش 
خودت  نکرد،  سوال  من  از  کس  هیچ  و  می کشم  نصوار 

تفش  که  هرجا  دلم  می کنی،  سوال  من  از  که  هستی  کی 
گفت و با عصبانیت به راهش ادامه داد. کردم.« او این را 

منطقه  شهروندان  از  یکی  بالل  خواجه  حال،  همین  در 
کت های  کابل می گوید: »مردم باید نظافت و نزا کلوله پشته 
کنند. در این اواخر انداختن نصوار در  شهری را مراعات 
کردن آن در جاده ها و پیاده رو ها  دهن و یا بینی و یا تف 
کار  این  با  هم  کس  هیچ  و  شده  تبدیل  فرهنگ  یک  به 
کار روند شهری را با مشکل مواجه  نمی شرمد.  آنان با این 

ساخته اند.«
که  دارد  فرهنگ سازی  به  بستگی  این  که  می افزاید  او 
کار های  باید وزارت اطالعات و فرهنگ در این خصوص 

جدی را انجام دهند.
که در ترکیب آن  به باور او در قدم اول نصوار با مواد هایی 
آلوده  سبب  دیگر  سوی  از  و  نیست  زیان  از  خالی  است، 
نصوار  از  که  کسانی  می گردد.   ماحول  و  محیط  شدن 
گیرند و  کردن آن را یاد  کت تف  استفاده می کنند، باید نزا

باعث اذیت و آزار دیگران نگردند.
کابل  شهرداری  تنظیف  رییس  غوری،  حبیبی  نثاراحمد 
بنا  مردم  که  است  جا هایی  از  یکی  کابل  »شهر  می گوید: 
عالقه مند  قریه جات  و  ولسوالی  والیت،  هر  از  ضرورت  بر 
سال  چند  این  در  اما  شوند،  سرازیر  کابل  به  که  هستند 
کابل  کرده است.  کشیدن ترویج پیدا  اخیر پدیده نصوار 
از لحاظ حدود جغرافیایی  که جمعیت آن  شهری است 
از   اما بسیاری  ندارد،  را  تعداد جمعیت  این  توان پذیرش 
از تشناب های  مردم به خاطر رفع حاجت، نصوار و غیره 
که به تعداد 70 تشناب شهری زنانه و مردانه وجود  شهری 
کنار در جاده ها و  گوشه و  دارد، استفاده نمی کنند و در هر 

پیاده رو ها این عمل زشت را انجام می دهند.«
او می گوید: »من منحیث رییس تنظیف نمی توانم فرد فرد 
گر فکر  کنم. ا جامعه را نصیحت به رعایت فرهنگ شهری 
بکنید یک میلیون نفر روزانه ده یا بیست بار نصوار در شهر 
کنند، این به چه تعداد خواهد رسید. با آن که روزانه  تف 
6 هزار تن زباله را از شهر بیرون می کنیم، اما عدم همکاری 

ارگان های مسوول فرهنگ ساز سبب شده است تا ما را به 
مشکل مواجه سازند.«

کلیدی و ارگان های  گر وزارت های  که ا او هشدار می دهد 
اقدام  شهری  فرهنگ  و  شهری  آموزش  به  فرهنگ ساز 

نکنند وضعیت از این بدتر خواهد شد.
کابل  در همین حال، عبدالقادر آرزو، سخنگوی شهرداری 
کت های شهری  نزا و  فرهنگ شهری  تاسف  »با  می گوید: 
کامال به فراموشی سپرده شده است. بیرون  که  چیزی است 
کامال به یک  کردن نصوار در شهر  ریختن آب دهن و تف 
حقیقت  در  اما  است.  شده  مبدل  مردم  برای  عادی  امر 
باید با نمایش های مجازی، ترویج شهری شدن از راه های 
مختلف، تبلیغات سالم در مورد زندگی شهری و غیره را در 
که چنین حرکتی دیده  میان مردم رایج سازند، در حالی 

نمی شود.«
شهری  فرهنگ  عدم  و  محیطی  شدن  آلوده  بعد  تنها  این 
بلکه  است،  ساخته  مواجه  مشکل  با  را  مردم  که  نیست 
که می تواند در انتقال امراض ساری  نصوار پدیده ای است 

نقش بارز داشته باشد. 
انتانی  امراض  نعیمی،  متخصص  صادق  محمد  کتر  دا
کردن و یا بیرون  کابل می گوید: »تف  در شفاخانه انتانی 
گون  گونا امراض  انتقال  و  انتشار  باعث  نصوار  ریختن 
منتن  مکروب ها  از  برخی  با  نصوار  شاید  می گردد.  ساری 
گون   گونا امراض  انتقال  سبب  آن  کردن  تف  با  و  باشد 
توبرکلوز  به  مصاب  که  فردی  مثال  به طور  گردد.  ساری 
تف  با  و  شده  مخلوط  دهن  لعاب  با  نصوار  است،  شش 
دیگر  افراد  به  تا  شد  خواهد  سبب  محل،  یک  در  کردن 
کند، چون مکروب توبرکلوز و یا انواع زردی ها  انتشار پیدا 

به آسانی قابل از بین رفتن نیست.«
ک زردی  که به یکی از انواع خطرنا کسانی  گر  به باور او، ا
یا  از طریق نصوار و  از نوع هپاتیت بی و سی مبتال باشند 
به  تماس  با  و  آلوده ساخته  را  کردن می تواند محیط  تف 
بر داشته باشد، این  که خراشیدگی  از اعضای بدن  یکی 
کرده و او را نیز متبال به یکی از  مکروب به فرد دیگر انتقال 

انواع زردی خواهد ساخت.
خود  ترکیب  در  که  نصوار  دیگر  سوی  »از  می افزاید:  او 
مضر  خیلی  مواد  نوع  دو  این  دارد،  چونه  و  نیکوتین 
می باشد. چونه می توانند سبب تخریشات در جوف دهن 
گلو را به وجود آورده و این مکروب  گردد و التهاب زبان و 
ک  خطرنا مرض  یک  سبب  شده  خون  جریان  داخل 
که بحث  می گردد. نیکوتین نیز اضرار مختلف خود را دارد 

گانه می باشد. جدا

ACKU
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سوری  سال  خرد  پسر  عکس  غربی  روزنامه های  از  بسیاری   
آورده  به ساحل  امواج  با  و جسدش  دریا غرق شده  در  که  را 
عکس  رساندند.  چاپ  به  خود  اول  صفحات  در  بود،  شده 
این پسر خردسال رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک را نیز به 
کاربران  تسخیر خود در آورده است و موجب همدردی وسیع 
کشور های مختلف شده است. بسیاری باور دارند  اجتماعی از 
که این عکس اذهان بسیاری از مردم را در اروپا تغییر خواهد 
پناهجویان  باالی دولت های خود جهت پذیرش  و مردم  داد 
در  کرد.  وارد خواهند  فشار  کشور سوریه  از  به خصوص  بیشتر 
که دولت های اروپایی خود را برای طرح جدید جهت  حالی 
کشور های  می کنند،  آماده  پناهجویان  ساالنه  پذیرش  میزان 
تا  دارند  مستقیم  دخالت  بحران  این  در  نوعی  به  اسالمی  که 
کنون هیچ طرح و ابتکاری برای رفع این بحران انسانی ارایه  ا
که بنا به ارقام موجود تنها چهار  نکرده اند. این در حالی است 
لبنان  و  ترکیه  نظیر  منطقه  کشور های  در  سوری  آواره  میلیون 
پول  دادن  با  آوارگان  این  از  برخی  همین  برای  سرگردان اند. 
به قاچاقچیان از مسیر های مختلف از جمله یونان خود را به 

اروپا می رسانند. 
کشور های  جای  به  پناهجویان  این  که  عمده ای  دلیل  یک 
بهتر  اقتصادی  اروپا می شوند وضعیت  اسالمی  راهی  و  عربی 
پناهجویان  کنار  در  است.  بریتانیا  و  آلمان  مانند  کشور های 
کشور های مانند افغانستان نیز راهی قاره  سوری پناهندگانی از 
چالش  یک  خود  این  که  می شوند  بهتر  زندگی  امید  به  اروپا 

کشور ها به وجود آورده است.  مهمی  را برای این 
افکار  سوی  از  به خصوص  زیادی  فشارهای  حاضر  حال  در 
آمده  به وجود  کشور ها  این  دولت های  باالی  اروپایی  داخلی 
نشان  خود  از  را  الزم  کنش  وا مذکور  انسانی  بحران  برابر  در  تا 
بدهند. خصوصا این فشار پس از پیدا شدن یک موتر الری در 
کشف شد، در اروپا افزایش  که در آن جسد ۷۱ پناهجو  اتریش 
کرده است. غرق شدن پناهندگان در مسیر های دریایی  پیدا 
که  آلمان  است.  ساخته  بیشتر  را  فشارها  این  اروپا  مقصد  به 
را  پناهنده  بیشترین  اروپایی  کشور های  سایر  با  مقایسه  در 
پذیرش  سهمیه  افزایش  جهت  تالش ها  رهبری  می پذیرد، 
کشور های عضو اتحادیه اروپا را به عهده  پناهجویان از سوی 

گرفته است. 
با  اسپانیا  اضافه  به  شرقی  اروپای  کشور های  که  حالی  در 
طرح سهمیه بندی اجباری پذیرش پناهجویان از سوی آلمان 
آمدن  برای  افراد  بیشتر  تشویق  منزله  به  را  آن  و  مخالف اند 
در  را  فرانسه  که  موفق شدند  آلمانی ها  اما  اروپا می دانند،  به 
گزارش روزنامه  حمایت از این طرح با خود همراه سازند. به 
کمیسون اروپا، به روز  کلود یونکر، رییس  گاردین، آقای ژان 
موجب  به  که  کرد  خواهد  ارایه  طرحی  هفته  این  چهار شنبه 
عضو   ۲۸ جمله  از  کشور   ۲۵ میان  در  پناهنده  هزار   ۱۶۰ آن 
این  از  ایرلند  و  دانمارک  بریتانیا،  گردد.  تقسیم  اتحادیه  این 
فشارهای  زیر  لندن  هم  و  دوبلین  هم  البته  استثنا اند.  میان 
اعالم  پناهجویان  بیشتر  پذیرش  برای  را  آمادگی خود  داخلی 
اتحادیه  قبلی  نشست  در  که  است  حالی  در  این  داشته اند. 
اروپا تنها روی پذیرش دواطلبانه ۳۲ هزار پناهنده توافق شده 
موجب  موجود  سیاسی  مالحظات  که  می آید  به نظر  و  بود 
مانند  اروپا  اتحادیه  بانفوذ  اعضای  تصمیم  در  نظر  تجدید 

آلمان، شده است. 
که بسیاری ها از این اقدام آلمان برای افزایش  البته در حالی 
اروپا  اتحادیه  اعضای  سوی  از  پناهجویان  پذیرش  سهمیه 
اروپا  اتحادیه  که  زمانی  تا  می آید  به نظر  اما  می کنند  ستایش 
راه های قانونی برای درخواست پناهندگی را برای پناهجویان 
از  پناهندگان  سفر  باشد،  بسته  جنگزده  کشور های  به  متعلق 
راه های پر خطر زمینی و دریایی هم چنان ادامه خواهد یافت. 
کشور هایی  خصوصا پس از راه افتادن جنگ های داخلی در 
که از افزایش موج مهاجرت  مانند سوریه و لیبیا به نظر نمی آید 
که  نمی آید  به نظر  دیگر  جانب  از  شود.  کاسته  اروپا  قاره  به 
بحران های  حل  برای  راه حلی  مدت  کوتاه  در  اروپایی ها 
در  خود  سوی  به  پناهجویان  سیل  از  جلوگیری  و  خاورمیانه 

اختیار داشته باشند. 
که از طریق مبارزه  که دولت های اروپایی می کوشند  در حالی 
پناهجویان  انگیزه های  کاهش  و  انسان  قاچاق  شبکه های  با 
در  کنند،  برخورد  معضل  این  با  اروپا  اتحادیه  به  سفر  برای 
که باید بحران سوریه و  کانادا پیشنهاد داده است  عین حال 

شکست داعش از طریق نظامی  حل شود. 

معضلی به نام پناهجویی 
شدن  غرق  مانند  تراژیکی  رخداد های  دیر  بسیار  از  البته 
اتفاق  ایتالیا برسانند،  را به  که می خواستند خود  پناهجویانی 
افتاده و تاثیرات زیادی باالی سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا 
باید  که  است  این  اروپایی  دولت های  استدالل  نداشته اند. 
کاهش انگیزه های سفر به اروپا و محو قاچاق انسان  راه های 
کشور های اروپایی عبارت  پیدا شود. چون سیاست مهاجرتی 
کاهش پناهجویی است.  از افزایش مقررات سختگیرانه جهت 
پناهجویان  ورود  میزان  از  می کوشند  که  حالی  در  اروپایی ها 
ورود  برای  را  زمینه  در عوض  ولی  بکاهند  کشور های خود  به 
مهارت  با  کارگران  و  سرمایه گذاران  مانند  اقتصادی  مهاجرین 
کانادا ساالنه بیشتر از ۱۶۰ هزار  هموار می سازند. به عنوان مثال، 
را  آن  ۱۰ درصد  به  نزدیک  میان  این  از  اما  را می پذیرد  مهاجر 
گریز  که بنا به دالیل سیاسی و یا  پناهجویانی تشکیل می دهند 
است  موفق شده  کشور  این  آمده اند.  کشور  این  به  از جنگ 
ک  پناهجویان در خا میزان  از  گذشته  به سال های  که نسبت 

خود بکاهد. 
در حال حاضر دولت های اروپایی در یک شرایط استثنایی 
کرده اند.  آمادگی خود را برای افزایش پذیرش پناهجویان اعالم 
سوری  سه ساله  پسر  شدن  غرق  مانند  تراژیکی  واقعات  چون 
به نظر  بعید  ولی  است.  داده  تکان  کشور ها  این  عامه  افکار 
که دولت های اروپایی پذیرش پناهجویان را تبدیل به  می آید 

کنند.  یک میکانیسم بلندمدت 
اروپایی  عامه  افکار  که  است  این  عمده  مشکالت  از  یکی 
نظر مساعدی نسبت به پناهجویان ندارند و به آن ها به عنوان 
در  حساسیت ها  به خصوص  می نگرند.  اجتماعی  معضل 
کشور های  کنون  برابر پناهجویان مسلمان بیشتر است. همین ا
کم اند،  که در برخی از آن احزاب مهاجر ستیز حا اروپای شرقی 
مسیحی اند.  پناهجویان  پذیرش  به  حاضر  تنها  که  گفته اند 
ویکتور اوربن، نخست وزیر هنگری، طی مقاله ای در روزنامه 
که  نگاشت  زایتونگ  آلگماینه  فرانکفورتر  آلمانی  محافظه کار 
ریشه های  برای  تهدیدی  اروپا  به  مسلمان  پناهجویان  ورود 
باید  اروپا  پناهجویان  پذیرش  جای  به  و  بوده  اروپا  مسیحی 
ورود  برابر  در  مرزهایش  از  خود  مذهبی  اصالت  حفظ  برای 

کند.  مهاجرین دفاع 
در  میانه  راست  و  دموکرات  سوسیال  اصلی  احزاب  هراس 
از  ناشی  مشکالت  و  مهاجرین  حضور  که  است  این  اروپا 
احزاب  قدرت گیری  باعث  مهاجر پذیر  چند فرهنگی  جامعه 
گردد.  اروپا  اتحادیه  کشور های  در  فاشیست  و  مهاجرستیز 
حزب  یک  در  هالند  قدرتمند  حزب  سومین  حاال  همین 
که خواهان ممنوعیت چاپ  مهاجرستیز و مسلمان ستیزی است 
پیشرفته  کشور های  در  حتا  است.  کشور  این  در  شریف  قرآن 
در  ستیز  مهاجر  راست گرای  احزاب  نیز  دموکراتیک  سوسیال 
که احزاب  حال قدرت گیری اند. این موضوع باعث شده است 
کرده و برای  اصلی در سیاست های مهاجرتی خود تجدید نظر 
چند فرهنگی  جامعه  از  انتقاد  به  خود  رای دهندگان  حفظ 
اروپا  در  پناهجویان  افزایش  بابت  از  نگرانی ها  با  و  پرداخته 

کنند.  احساس همدلی 
حضور  که  می کوشند  اروپا  در  جناح هایی  حال  عین  در 
معتبر  هفته نامه  کنند.  توجیه  اقتصادی  منظر  از  را  پناهجویان 
گزارش مفصلی در مورد بحران پناهجویان  آلمانی اشپیگل طی 
کرد.  کید  در اروپا روی ارزش اقتصادی پناهجویان در آلمان تا
در حال حاضر اروپا دارای نرخ پایین رشد جمعیت بوده و بنا 
گاردین تا سال ۲۰۳۰ میالدی  به اطالعات روزنامه بریتانیایی 
کاسته می شود. به هر  ۱۳ میلیون نفر از جمعیت اتحادیه اروپا 
کار برای  که نرخ زاد و ولد در اروپا پایین باشد نیاز بازار  اندازه 
کشور ها افزایش پیدا می کند. بنابرین  کار از سایر  ورود نیروی 
کشور های  که  موافقین سیاست پذیریش پناهجویان می گویند 
کار  کمبود نیروی  اروپایی باید پناهجویان بیشتری برای جبران 

در آینده بپذیرند. 
گسترش  و  فرهنگی  اختالفات  که  است  این  واقعیت  اما 
اقتصادی  بر معقولیت  اروپا فعال  احساسات مهاجرستیزی در 
گرفته است. در حال حاضر موجی از احساسات انسان  پیشی 
اروپایی  کشور های  در  پناهجویان  از  حمایت  برای  دوستانه 
که سوابق تاریخی نشان  گرفته است ولی همان طوری  شکل 
به دستور  پناهجویان  ورود  مهار  بار دیگر موضوع  داده است، 
انتخابات  در  و  گشت  برخواهد  اروپایی  دولت های  کار 

کشور های اروپایی از موضوعات محوری خواهد بود.

کسری فاحش
در بیالنس تجارت

 سلیم آزاد 

یم حسینی   مر

کسر  از  افغانستان  که  وزیر تجارت و صنایع می گوید 
او  می برد.  رنج  خود  تجارت  بیالنس  در  فاحش 
که  صنایع در افغانستان هنوز جایگاه خود را  می گوید 
نیافته و بخش تجارت خصوصی نیز در سطح پایینی 

قرار دارد.
کنفرانس  در  صنایع  و  وزیرتجارت  رسا،  همایون 
سنبله   15 یک شنبه  روز  صنایع،  از  حمایت  ملی 
 8.7 جمله  از  گذشته  سال  در  گفت  خبرنگاران  به 
دالر  میلیارد   8.2 از  بیشتر  امریکایی،  دالر  میلیارد 
این  و  است  یافته  اختصاص  واردات  به  امریکایی 
کند  بسیار  کشور  در  صنایع  رشد  که  می دهد  نشان 

بوده است.
کشور جایگاه خود را هنوز نیافته  او افزود : »صنایح در 
کسر فاحش در بیالنس تجارت  است و افغانستان از 
ناخالص  تولید  در  صنایع  سهم  می برد.  رنج  خود 
بخش  سهم  و  بوده  در صد   15 به  نزدیک  تنها  ملی 
کاری بسیار  خصوصی در ایجاد اشتغال و زمینه های 

در سطح پایینی قرار داشته است.«
و  وارداتی  کشور  یک  افغانستان  کرد  کید  تا وی 
مصرفی به شمار می رود و در عرصه های اقتصادی و 
دست و پنجه  گون  گونا مشکالت  با  صنایع  انکشاف 

نرم می کند.

اداره  رییس  حقجو،  محمد قربان  حال  همین  در 
گفت صنایع  حمایت از سرمایه گذاری در این نشست 
تشکیل  را  کشور  یک  اقتصاد  فقرات  ستون  تولیدی 
صنایع  در  باال  تولید  ظرفیت های  باید  و  می دهد 
گون شناسایی شده تا بتوان مطابق آن ها ظرفیت  گونا

تولید را باال برد. 
در  تولیدی  ظرفیت های  شناسایی  با  کرد  کید  تا وی 
کوچک می توان مانع فرار  گون صنایع  گونا عرصه های 

کشور شد. سرمایه از 
گفت واردات رسمی  و  محمد قربان حقجو هم چنان 
میلیارد  بر 15  بالغ  کشور در مجموع ساالنه  غیر رسمی  
واقع پول  و در  باال است  بسیار  رقم  این  و  دالر است 
برای خرید مواد اولیه، ماشین آالت و موتر، مدوفیشن 

کشور خارج می گردد. و دارو از 
گفت تنها برای خرید داروهای پیشرفته  وی هم چنان 
دالر  میلیارد  یک  تا  میلیون  صد   7 حدود  در  ساالنه 

واردات صورت می گیرد. 
هم چنین  سرمایه گذاری  از  حمایت  اداره  رییس 
کم تر  گذشته ما به صنایع تولیدی  گفت: »در 14 سال 
کردیم.  دریافت  را  مشکالت  بارها  کردیم.  توجه 

یک  امروز  که  است  خوب  اما  زدیم.  زیاد  حرف 
کنیم و این مشکالت را  باردیگر به این موضوع توجه 

به عنوان آجندای ملی در نظر بگیریم.« 
گپ های آنی پیش روی  گفت: »بعضی  وی هم چنین 
که می تواند در دراز مدت به  کشور وجود دارد  اقتصاد 
گفت جمع آوری مالیات  اقتصاد ما ضربه بزند.« وی 

کشور باشد. نباید به قیمت فرار سرمایه از 
دور  فقیر  از  سرمایه دار  روز  به  روز  کرد  کید  تا وی 
که  است  فقیری  نفرش  یک  تن  سه  هر  از  و  می شود 
گفته او از هر سه شهروند یک  توانایی خرید ندارد. به 

نفرش بی کار است.  
گفت سرمایه گذاری  وزیر تجارت و صنایع  هم چنین 
ناامنی ها،  جمله  از  زیاد  چالش های  با  کشور  در 
برق  نبود  زمین،  نبود  صنعتی،  پارک های  محدویت 
با قیمت مناسب، نبود منابع بشری متخصص، نبود 
زیربنا های مساعد، نبود قرضه ها با تکانه های مناسب 
و چالش های ترانسپورتی و ترانزیتی مواجه می باشد. 

وزارت تجارت و صنایع می گوید سیستم مالیاتی فعلی 
داخلی  تولیدات  برای  را  مناسب  شرایط  کشور  در 
می توانند  همسایه  کشورهای  و  کند  مهیا  نمی تواند 
از این رهگذر با استفاده از پالیسی دمپینگ صنایع 
او  گفته  به  برسانند.  را بیشتر ضربه  کشور  آسیب پذیر 

کشور  کارا از صنعت کاران در  هیچ گونه مکانیزم موثر و 
نیز وجود ندارد.

اتحادیه  رییس  محمدی،  عبداهلل  حال  همین  در 
است  این  ما  بزرگ  »مشکل  گفت:  کابل  کلچه پزان 
 14 در  صنعت کار  و  کارخانه دار  یک  از  دولت  که 
کارخانه ها رو به  کثر  ا گذشته حمایت نکرده و  سال 

سقوط اند.«
که  می خواهیم  دولت  »از  گفت:  هم چنان  وی 
قرضه های  دادن  با  کارخانه دار  و  صنعت کار  از 
کند و مالیه را از صنایع تولید  طویل المدت حمایت 
کوتاه بردارند تا ما بتوانیم با  داخلی برای مدت زمان 

کنیم.« کشور های همسایه رقابت 
ملی  حمایت  کنفرانس  می گوید  تجارت  وزارت 
چالش های  جمع آوری  به منظور  کشور  صنایع  از 
داخلی  تولیدات  صادر کنندگان  و  صنعت کاران 
بخش  راه  فرا  چالش های  تا  شده  راه اندازی 
جهت  معقول  راه های  و  کرده  دریافت  را  خصوصی 
رشد و انکشاف بخش خصوصی و حمایت از صنایع 
کشور را ترتیب و به مقامات ذی صالح ارایه  داخلی 

کند.
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هم چنین، آقای زرمتی طی ایمیل 
به داوود شریفی رییس آریانا، 

فهیم صافی معاون اجرایی و عمر 
مستور رییس اداری این شرکت، 
انتقال پول نقد به کمپنی تورپک 

را غیرقانونی و خالف قرارداد 
خوانده است.

اما داوود شریفی، به تاریخ 22 
جوالی در پاسخ به ایمیل زرمتی 

نوشته است: »با پول نقد موافقه 
شود.«

آقای شریفی، رییس شرکت آریانا 
می گوید که هیچ گونه مشکل در 
قرارداد و انتقال زایران وجود 

ندارد: »مطابق برنامه روند انتقال 
زایران جریان دارد. ما هر روز 

برخی از حجاج را از هرات به کابل 
می آوریم. این که هواپیما نیامده، 
مشکلی خاص ایجاد نکرده است.«

فساد در روند انتقال حجاج
 پا برجاست

آقای سلطان زوی می گوید که پروسه انتقال زایران به 
قاهره  و  با کمپنی های کابو  قراردادها  امضای  و  جده 
برای برخی از افراد ناخوشایند است که در سال جاری 
از چور و چپاول دارایی های عامه جلوگیری صورت 

گرفته است.
او به 8صبح گفت: »در گذشته قراردادها مشکل داشت 
و بیش از 2.5 میلیون دالر توسط کمپنی ها برده می شد 
و تاکنون آریانا با برخی از کمپنی ها دعوا دارد. پروسه 
که  است  ناخوشایند  به خاطری  افراد  از  برخی  برای 

دست برخی از مافیا از حیف ومیل گرفته شده است.«
جلوگیریازاضافهستانیها

کمپنی  با  آریانا  که  دلیلی  یگانه  سلطان زوی،  به گفته 
از  جلوگیری  کرده،  امضا  مالی  قرارداد  تورپک 
و  دارد  گرنتی  تورپک  »کمپنی  است:  اضافه ستانی ها 
امسال پروسه را سرعت بخشیده است. کمپنی تورپک 
در  شاهد  منحیث  من  نشده،  داخل  من  واسطه  به 
مسووالن  تصمیم گیرنده  اما  کرده ام؛  امضا  قراردادها 
آریانا هستند. سلطان زوی امسال شهامت به خرچ داده 
و مافیا را شکست داده است شاید به همین خاطر مرا 

متهم کنند.«
بوینگ کابو در هر ساعت  در همین حال، هواپیمای 
حدود 9.5 تن سوخت نیاز دارد و شرکت آریانا باید 
تا پایان روند برگشت حجاج، 6650 تن سوخت را نیز 

تامین کنند.
 196 حدود  آریانا  شرکت  که  می دهد  نشان  سندها   
هزار دالر برای تامین مخارج 53 عمله پرواز هواپیمای 
هواپیمای شرکت  پرواز  به دلیل  دالر  هزار  کابو، 214 
است.  کرده  تادیه  کابل  مقصد  به  نایجریا  از  کابو 
هم چنین، شرکت آریانا از مجرای کمپنی تورپک245 
هزار دالر دیگر را نیز از بابت پایان روند حج به کابو 
تادیه کرده تا هواپیمای آن، کابل را به مقصد نایجریا 

ترک کند.
براساس اسناد، شرکت آریانا به کمپنی تورپک حدود 
شرکت  هواپیمای  دو  عمله  مخارج  دالر  هزار   148
از  هواپیما  دو  پرواز  هدف  به  دالر  هزار   146 قاهره، 
مصر به کابل و 192 هزار دالر دیگر را به هدف پرواز 

کابل- مصر پرداخته است.
تضمینخیالی

با آن که کمپنی کابو حدود 700 ساعت پرواز را در 
قرارداد تضمین کرده؛ اما شماری از مسووالن شرکت 
آریانا می گویند که هواپیمای کابو قادر به 700 ساعت 

پرواز نیست.
»در  گفت:  8صبح  به  آریانا  در  آگاه  منبع  یک 
کند،  پرواز  ساعت   500 کابو  هواپیمای  صورتی که 
آریانا براساس قرارداد مکلف شده تا 8.4 میلیون دالر 
پول 700 ساعت پرواز هواپیمای کابو را به سید سلمان 

بپردازد.«
که  می دهد  نشان  نیز  8صبح  یافته های  همه،  این  با 
و  دارد  تخنیکی  مشکالت  کابو  بوینگ  هواپیمای 
به دلیل مشکالت تخنیکی حدود یک سال از نایجریا 

پرواز نکرده است.
براساس اسناد، پنج » لندینگ گیر« این هواپیما پیش از 

پرواز به کابل مشکل تخنیکی داشته است.
باب شهروند امریکایی، رییس پیشین اجرایی شرکت 
طی  میالدی  جاری  سال  جوالی   15 تاریخ  به  آریانا 
از  ایمیل عنوانی داوود شریفی، رییس شرکت آریانا 

عوارض تخنیکی هواپیمای کابو خبر داده است.
باب نوشته است: »تمام لندیگ گیر هواپیمای بوینگ 
مدت  نایجریا  در  هواپیما  این  است.  خراب   747
منظور  به  نکرده است. کابو  پرواز  یک سال است که 
ترمیم هواپیمای خود به 1.5 میلیون دالر پول نیاز دارد.«

بررسیمشکالتتخنیکیهواپیما
به  باید  نخست  گام  در  که  کرده  پیشنهاد  باب  آقای 
بررسی  هواپیما  این  تخنیکی  مشکالت  فزیکی  شکل 

شود.
است:  نوشته  باب  آقای  پاسخ  در  شریفی،  داوود  اما 
نشر  اشتباه  معلومات  کابو  هواپیمای  مورد  در  »لطفا 
نکنید. شما )باب( پس از ماه جوالی رخصت هستید.«

مشکالت  از  باب  آقای  آن که  از  پس  شریفی،  آقای 
ایمیل  طی  داد،  خبر  کابو  بوینگ  هواپیمای  تخنیکی 
نوشته  مالی  رییس  زرمتی،  مصطفی  عنوانی  جداگانه 

که حساب مالی آقای باب را تصفیه کنید.
در ایمیل آمده است: »لطفا حساب مالی آقای باب را 

تصفیه کرده و او را از وظیفه رخصت کنید.«
ریاست  وظیفه  از  جنجالی  ایمیل  از  بعد  باب،  آقای 
اجرایی شرکت آریانا سبکدوش شد و در حال حاضر 

آقای فهیم صافی معاونیت این اداره را به عهده دارد.
ازضمانتبانکیتاانتقالپولنقد

با این حال، یافته های 8صبح نشان می دهد که مسووالن 
شرکت آریانا به شکل خودسر حدود یک میلیون دالر 

ضمانت بانکی را به کمپنی کابو پرداخته  اند.
و  کابو  کمپنی  به  آریانا  شرکت  قرارداد  براساس 
هزار  پنجاه  و  یک صد  و  یک میلیون  قاهره،  شرکت 
دالر ضمانت بانکی داده است؛ اما طی یک ماه گذشته 
به  نقد  پول  دالر  میلیون  یک  حدود  آریانا  شرکت 
کمپنی کابو و 150 هزار دالر پول نقد به شرکت قاهره 

از مجرای کمپنی تورپک فرستاده است.
یافته های 8صبح نشان می دهد که شماری از مسووالن 
کرده اند.  مخالفت  نقد  پول  انتقال  با  آریانا  شرکت 
مصطفی زرمتی، رییس مالی شرکت آریانا در پاسخ به 
ایمیل مسووالن کمپنی تورپک نوشته است: »شرکت 
آریانا براساس قرارداد اجازه ندارد که به جای ضمانت 

بانکی پول نقد به شما بفرستد.«
شریفی  داوود  به  ایمیل  طی  زرمتی  آقای  هم چنین، 
رییس آریانا، فهیم صافی معاون اجرایی و عمر مستور 
کمپنی  به  نقد  پول  انتقال  شرکت،  این  اداری  رییس 

تورپک را غیرقانونی و خالف قرارداد خوانده است.
به  پاسخ  در  جوالی   22 تاریخ  به  شریفی،  داوود  اما 

ایمیل زرمتی نوشته است: »با پول نقد موافقه شود.«
که  می گوید  آریانا  شرکت  رییس  شریفی،  آقای 
وجود  زایران  انتقال  و  قرارداد  در  مشکل  هیچ گونه 
ندارد: »مطابق برنامه روند انتقال زایران جریان دارد. ما 
هر روز برخی از حجاج را از هرات به کابل می آوریم. 
نکرده  ایجاد  خاص  مشکلی  نیامده،  هواپیما  که  این 

است.«
پول  هیچ کسی  و  است  مصون  ما  »قرارداد  افزود:  او 
روزنامه  )خبرنگار  معلومات  نمی تواند.  گرفته  را  ما 

8صبح( نادرست است و نباید تشویش کرد.«
برای  را  8صبح  خبرنگار  شریفی  آقای  آن که  با 
گرفتن جزییات بیشتر در مورد قراردادها به دفتر خود 

خواست؛ اما از مصاحبه کردن خودداری کرد.
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دولت خلق شد که پروسه حج و انتقال زایران به شکل 
داوود  مداخالت  اثر  در  اما  بگیرد؛  صورت  شفاف 
خودسر  شکل  به  که  شد  مجبور  آریانا  سلطان زوی، 
یک هواپیمای کمپنی کابو را با پول هنگفتی به کرایه 
بگیرد. در حال حاضر آریانا منحیث تماشاگر پول را به 
سید سلمان رییس کمپنی تورپک در ترکیه می فرستد؛ 
اما سید سلمان در هر ساعت 4 هزار دالر را برای خود 

می گیرد.«
سفارش  و  هدایت  براساس  آریانا  »شرکت  افزود:  او 
مالی  قرارداد  تورپک  کمپنی  با  سلطان زوی،  داوود 

امضا کرده است.«
تعهد  آریانا  به شرکت  قرارداد، کمپنی کابو  براساس 
کرده که در رفت وبرگشت 700 ساعت پرواز می کند. 
مسیر کابل-جده و برعکس آن حدود 9 ساعت و 20 
دقیقه است. هواپیمای کابو تا پایان روند انتقال زایران 
و برگشت حجاج، 76 پرواز دارد و این کمپنی مکلف 
شده که حدود 22 هزار زایر را انتقال دهد. در حالی 
که آریانا دو هواپیمای شرکت قاهره را که 180 مسافر 
از شش هزار  بیش  انتقال  بر  گنجایش دارد و مکلف 
زایر است، برای هر یکی آن در هر ساعت شش هزار 

دالر کرایه می پردازد.
براساس آمارهای وزارت حج و اوقاف قرار است در 
سال جاری، بیش از 24 هزار زایر به عربستان سعودی 
انتقال داده شوند؛ اما بر مبنای قرارداد، شرکت آریانا 
 76 بابت  از  دالر  میلیون   8.4 که حدود  است  مکلف 
به  پرواز )حدود 700 ساعت یک هواپیمای کابو( را 

سید سلمان بدهد.
حیفومیل2.8میلیوندالر

پرواز  بابت 700 ساعت  از  شرکت آریانا در مجموع 
سید  به  کرایه  دالر  میلیون   8.4 کابو حدود  هواپیمای 
سلمان،  سید  که  می گویند  منابع  می پردازد.  سلمان 
به  پرواز  ساعت   700 بابت  از  دالر  میلون   5.6 حدود 
کمپنی تورپک می پردازد و 2.8 میلیون دالر دیگر را 

حیف ومیل می کند.
کمپنی  با  فشار  توسط  »کسانی که  گفت:  منبع  این 
تورپک قرارداد مالی امضا کردند، باید پاسخ دهند که 

چرا این تفاوت هنگفت وجود دارد.«
ادعاها می گوید که  این  رد  با  داوود سلطان زوی،  اما 
در سال جاری شرکت آریانا شفاف ترین قرارداد را با 
کمپنی ها امضا کرده که طی سیزده سال گذشته نمونه 

نداشته است.

8صبح به اسنادی دست یافته که نشان می هد شرکت 
حیف ومیل،  به منظور  جاری  سال  در  آریانا  هوایی 
به شکل  عربستان سعودی  به  افغان  زایران  انتقال  برای 
کشور  از  آیر  »کابو  هوایی  شرکت   با  غیرقانونی 
نایجربا« و شرکت هوایی قاهره از مصر قرارداد امضا 

کرده است.
یافته های 8صبح نشان می دهد که شرکت آریانا یک 
در  را   »747 »بوینگ  نوع  از  کابو  شرکت  هواپیمای 
هواپیمای  دو  و  امریکایی  دالر  هزار   12 ساعت  هر 
»تی  یو210« شرکت قاهره را فی ساعت 6 هزار دالر 

امریکایی به کرایه گرفته  است.
که  است  مکلف  آریانا  شرکت  قرارداد،  براساس 
سوخت و دیگر مصارف مورد نیاز سه هواپیما را نیز 

تامین کند.
با آن که شرکت آریانا یک قرارداد را با شرکت های 
امضا  قاهره  شرکت  با  را  دیگر  قرارداد  و  آیر  کابو 
شرکت  با  را  مالی  قرارداد  حال،  عین  در  اما  کرده؛ 

سومی به نام »تورپک« امضا کرده است.
براساس اسناد موجود، شرکت آریانا تمام مسایل مالی 
آغا،  سلمان  سید  به  باید  را  هواپیما  سه  کرایه  پول  و 

رییس کمپنی تورپک، بپردازد.
مشاوررییسجمهوری؛شاهدقرارداد

در همین حال، در قرارداد شرکت آریانا با کمپنی کابو 
هیات  آریانا،  رییس  شریفی  داوود  امضای  کنار  در 
عامل آریانا، مسوول شرکت کابو، داوود سطان زوی 
مشاور رییس جمهوری در بخش هوانوردی نیز منحیث 
سلطان زوی،  آقای  امضای  است.  کرده  امضا  شاهد 
منحیث شاهد در قرارداد مالی آریانا با کمپنی تورپک 

نیز دیده می شود.
شرکت  چرا  که  می شود  مطرح  پرسش  این  اکنون 
امضا  سومی  شرکت  با  مالی  جداگانه  قرارداد  آریانا 
در  شاهد  منحیث  سلطان زوی،  آقای  چرا  و  کرده 

قرارداد امضا کرده است؟
نام  افشای  از  که  آریانا  شرکت  مسووالن  از  شماری 
که  می گویند  می کنند،  خود داری  گزارش  در  خود 
دالر  تورپک در هر ساعت 12 هزار  به کمپنی  آریانا 
می پردازد؛ در حالی که سید سلمان به شرکت کابو در 

هر ساعت 8 هزار دالر کرایه می پردازد.
فشارومداخالتبرایتحمیلقرارداد

گفت:  8صبح  به  آریانا  شرکت  از  موثق  منبع  یک 
و  مردم  برای  زیادی  امیدواری های  امسال  »متاسفانه 

رستگار

ادامهدرصفحه6
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 دای چوبانی
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عربستان  هوانوردی  وزارت  دستورالعمل  براساس 
انتقال  جده  به  را  زایران  که  هواپیماهایی  سعودی، 

می دهند باید بیمه مسیر رفت وبرگشت را داشته باشند.
بوینگ  هواپیمای  که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های 
شرکت کابو و هواپیمای شرکت قاهره بیمه کشورهای 
هواپیماهای  آریانا  شرکت  دارند.  را  مصر  و  نایجریا 
این  مسیر کابل-جده  باید  و  »چارتر« کرده  را  یادشده 

هواپیماها نیز توسط یکی از کمپنی های بیمه شود.
بیمه  عدم  از  نیز  آریانا  شرکت  مسووالن  از  برخی 
انتقاد  شدت  به  کابو  و  قاهره  شرکت  هواپیماهای 

می کنند.
احمدشکیب احمدی، مدیر بیمه شرکت آریانا به تاریخ 
22 اگست عنوانی کمپنی کابو و شرکت تورپک گفته 
کرایه  به  که  هواپیماهایی  قرارداد  براساس  که  است 
گرفته شده، به ارزش 750 میلیون دالر )استانداردهای 

جهانی است(، باید بیمه شوند.
از مسووالن شرکت آریانا  برخی دیگر  از سویی هم، 
و  کابو  شرکت  هواپیماهای  که  گفته اند  گذشته،  ماه 

قاهره بیمه نشدند.
داوود  عنوانی  اگست  تاریخ شش  به  زرمتی،  مصطفی 
شریفی رییس آریانا، فهیم صافی معاون اجرایی و علی 
فروغ رییس تجارتی طی ایمیل گفته است: »هواپیماها 
تاکنون ترمیم نشده و از عربستان نیز اجازه نگرفته اند. 
هم چنین تاکنون بیمه نشدند و من نگران انتقال مرحله 
اول )براساس قرارداد شرکت اریانا در سه مرحله پول 

را باید تادیه کند( پول هستم.« 
آقای صافی در پاسخ آن نوشته است: »تا تاریخ 10-11 

اگوست همه چیز خوب می شود.«
که  می گوید  آریانا  شرکت  در  موثق  منبع  یک  اما 
و  دارند  را  خود  کشورهای  بیمه  یادشده  هواپیماهای 
نشدند،  بیمه  ندارند: »چون هواپیماها  را  افغانستان  بیمه 
وارد  کشور  به  بزرگ  ضربه  حادثه  بروز  صورت  در 

می کند.«
یک هفته تاخیر در پروازها

با آن که براساس قرارداد، دو هواپیمای شرکت قاهره به 
تاریخ 28 اسد ماه گذشته زایران را از والیت های بلخ 

به جده و یک هواپیمای کمپنی کابو زایران  و هرات 
اما یک هواپیمای  انتقال می دادند؛  را از کابل به جده 
شرکت قاهره پس از هفت روز تاخیر و هواپیمای کابو 
با یک روز تاخیر انتقال زایران را شروع کردند. منابع 
موثق می گویند که با گذشت سه هفته یک هواپیمای 

قاهره هنوزهم به کابل نرسیده است.
از  جلوگیری  منظور  به  آریانا  حال، شرکت  همین  در 
 »p7« سروصدای زایران، توسط یک هواپیمای کمپنی
به نام هوتیل که آریانا در هر ساعت 2400 دالر به آن 
حدود  اگوست،   22-24 تاریخ  از  می پردازد،  کرایه 
650 زایر را از والیت هرات به کابل انتقال داده است. 
در این میان، تقسیم اوقات هواپیمای کابو نیز تغییر کرد 
کابل،  از  زایران  جای  به  تا  شد  مجبور  هواپیما  این  و 

زایران را از هرات انتقال بدهد. 
آریانا می گویند که طی چهار  موثق در شرکت  منابع 
انتقال  بابت  از  دالر  هزار  این شرکت حدود 50  پرواز 

زایران از هرات به کابل ضرر کرد است.
عدم هماهنگی میان شرکت آریانا و وزارت 

حج و اوقاف
یک منبع موثق گفت: »متاسفانه در 4 پرواز هواپیمای 
کابو که حدود 580 تن گنجایش آن را دارد، وزارت 
حج و اوقاف کم تر از 500 زایر را هماهنگ کرده بود. 
طی چهار پرواز نیز به آریانا ده ها هزار دالر زیان وارد 

شد.«
اما می گوید  اوقاف،  فیض محمد عثمانی، وزیر حج و 
در روند انتقال زایران افغان به جده هیچ مشکلی وجود 

ندارد و تنها با یک روز تاخیر پرواز آغاز شد.
باشد،  مالحظه  قابل  که  »مشکلی  عثمانی گفت:  آقای 
می شود.  سپری  خوبی  به  زایران  انتقال  ندارد،  وجود 
آغاز هر روند دارای مشکالت است، در پروازهای اول 
زایران  از  برخی  و  داشت  وجود  مشکل  کمی  دوم  و 

غیر حاضر بودند و 480 زایر را انتقال دادیم.«
با همین امکانات محدود  او افزود: »در شرایط کنونی 
با  کارها  تمام  که  طبعا  امنیتی  مشکالت  و  کشور  در 
معیارهای جهانی برابر نیست. هیچ ادعا کرده نمی توانیم 

که صددرصد به مشکالت رسیدگی می توانیم.«
به  رسیدگی  به منظور  رییس جمهوری  او،  به گفته 
و  داده  تشکیل  کمیته  یک  زایران  انتقال  و  مشکالت 
داوود سلطان زوی، در راس آن قرار دارد: »این کمیته 
شرکت  و  اوقاف  و  حج  وزارت  با  خوبی  همکاری 

آریانا دارد.«
روبه رو  مشکالت  با  حج  پروسه  ساله  همه  آن که،  با 
شده  بیشتر  مشکل  این  زمان  گذشت  با  اما  می شود؛ 

است. 
مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  رییس  حسن،  قیس 
نمایندگان،  رخصتی های  آغاز  از  پیش  که  می گوید 
هیات رهبری مجلس به کمیسیون مواصالت و مخابرات 
دستور داده تا در مورد وضعیت شرکت آریانا بررسی 
صورت بگیرد و پس از آن گزارش مفصل آن را در 

اخیتار نمایندگان قرار دهد.
افغان و آغاز  انتقال زایران  افزود: »متاسفانه قرارداد  او 
نمایندگان  رخصتی  زمان  در  شرکت ها  با  روند  این 
مشکل  مجلس  جلسه  نخستین  در  گرفت.  صورت 
به صورت  را  آریانا  شرکت  مشکالت  و  حج  پروسه 

جدی بررسی خواهیم کرد.« 

ترمیم هواپیمای نایجریایی با پول آریانا
مسووالن شرکت  سال گذشته،  چند  حالی که طی  در 
آریانا به دلیل نبود پول کافی و مشکالت دیگر، نتوانسته 
برای  اما  کنند؛  ترمیم  را  خود  هواپیمای  از  برخی  که 
تادیه  دالر  میلیون  یک  کابو،  شرکت  هواپیمای  ترمیم 

کرده اند.
که  می کنند  تایید  آریانا  شرکت  مسووالن  از  شماری 
هواپیمای کابو مشکل تخنیکی داشت و پس از انتقال 
شد:  حل  مشکل  این  آریانا  نقد  پول  دالر  میلیون  یک 
آقای  داشت،  تخنیکی  مشکل  کامال  کابو  »هواپیمای 
و  آریانا  رییس  منافع  بود.  کرده  تحقیق  درست  باب 
حامیان رییس ایجاب می کرد تا این هواپیما با پول نقد 
آریانا ترمیم شود. سید سلمان به مالک این هواپیما در 
هر ساعت 8 هزار دالر می پردازد و 4 هزار دیگر را به 

جیب خود و حامیان خود تقسیم می کند.«
مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  رییس  حسن،  قیس 
مجلس نمایندگان نیز می گوید که شکایت های زیادی 
رسیده  کمیسیون  این  به  امسال  حج  پروسه  مورد  در 
با  قرارداد  در  مالی  فساد  که  می دهد  نشان  یافته ها  و 

شرکت های کابو آیر و قاهره وجود دارد.
قرارداد،  براساس  آریانا  می گوید شرکت  آقای حسن 
در هر ساعت به کمپنی تورپک 12 هزار دالر امریکایی 
شرکت  میان  اصلی  قرارداد  که  حالی  در  می پردازد؛ 
تورپک و کابو آیر در هر ساعت 8 هزار دالر امریکایی 

است.
او با انتقاد از مسووالن شرکت آریانا می گوید که در 
حال حاضر رییس این شرکت صالحیت ندارد و گپ 
اول و اساسی را داوود سلطان زوی، مشاور رییس جمهور 
در  می زند؛  سلطان زوی  داوود  را  اول  »گپ  می زند: 
ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  سرور  که  حالی 
مسوولیت پیشبرد امور فرهنگی و حج را به عهده دارد؛ 

اما چیزی را که سلطان زوی بگوید عملی است.«
قراردادها  در  که  است  معمول  دنیا  در  او،  به گفته 
ضمانت دو طرفه است و آریانا حق نداشت که پول نقد 

به شرکت تورپک بفرستد.
استفاده از بیمه نایجریا به نام افغانستان

آیت اهلل تمدن و استاد سپاهی، در پیوند 
به کنسرت اخیر در بامیان گفته اند که 
و  می کند  ترویج  را  فحشا  کنسرت 
بامیان کنسرت  بار دگر کسی در  اگر 
برگزار کرد، مردم بامیان آرام نخواهند 
دفعه  همین  می گویند.  راست  نشست. 
قبل هم که کنسرت برگزار شده بود، 
هرکس  ننشستند.  آرام  بامیان  مردم 
داد.  تکان  را  خودش  توان  اندازه  به 
سعید  آریانا  آهنگ های  مخصوصا 
فضای  در  آدم  اگر  که  است  طوری 
مجبور  بعدش  بنشیند،  عمومی آرام 
است که چون به خلوت برود، آن کار 

دگر بکند. منظورم رقص است.
نظر هستید که  این  به  آقایان  اگر  البته 
برگزار  اصال کنسرت  بامیان  در  دیگر 
نشود، بدانید که شما از آن جوک های 
نسلش  میشود  مدتی  که  گفته اید 
منقرض شده است. شما دیگر کاره ای 
نیستید. محبوبیت شما در بامیان، نصف 
باور  نیست.  محبوبیت آریانا سعید هم 
از  و  بگذاریم  صندوق  بیایید  ندارید، 
مردم بخواهیم میان شما و آریانا سعید 
بهانه  بعدش  کنند.  انتخاب  را  یکی 
نیاورید که آریانا جوانان را با آرایش 
غلیظ و جراحی وغیره! اغوا کرد. شما 
را  آوردن  بدست  دل  طریق  هر  هم 
بلدید، بکار بگیرید که حج اکبر است.

اگر انتخابات را قبول ندارید، بیایید دو 
می گویید  اگر  بدهید.  کنسرت  طرف 
کنسرت فساد را ترویج می کند، بیایید 
در فیسبوک عکس و مطلب بگذارید، 
این  می گویید  اگر  بشماریم.  الیک 
گوگل  در  را  طرف  دو  بیایید  نه،  هم 
درمورد  مردم  ببینیم  و  کنیم  جستجو 
ادعای  به  نسبت  طرف  دو  عملکرد 
بازهم  اگر  دارند.  نظر  چه  خودشان 
رقابت  در  بیایید  است،  نه  جواب شما 
این  که  می کنید  فکر  اگر  تن.  به  تن 
در  طرف  دو  بیایید  است،  زشت  کار 
کنار هم بنشینید، ما یک طفل دو ساله 
این  ببینیم  می گذاریم،  وسط  در  را 
طفل معصوم پیش که می رود و از که 
می ترسد. اگر این را هم قبول ندارید، 
نکنید. همسن و  لطفا دگر جگرخونی 
جوی  از  اند  رفته  همه  شما  سال های 
عسل می خورند، شما هنوز این جا چه 
یکی-  ما  نمی گذارید  چرا  میکنید؟ 
با شادی سر  را  از زندگی مان  دو روز 
با شادی ملت چه مشکلی  کنیم؟ شما 

دارید؟

مشکل با شادی
دای چوپانی

ادامه ازصفحه 5

فساد در روند انتقال حجاج
 پا برجاست

ACKU



اطالعیه مناقصه-  درخواست برای إبراز عالقه مندی
تطبیق  را  تخنیکی  همکاری های  برنامه های  آلمان  فدرال  جمهوری  دولت  از  نمایندگی  )GIZ(به  جی آی زید 
مینماید. پروگرام ارتقای ظرفیت منطقوی )RCD( که توسط جی آی زید )GIZ( اداره میشود، تمرکزش روی 

تقویت ساختارهای حکومتداری محلی و ظرفیت ها در سطوح والیت و ولسوالی میباشد. 
پروگرام ارتقای ظرفیت منطقوی )RCD(در نظر دارد تا از طریق یک شرکت مشاورتی )1( وضعیت پروژه های 
زیربناییRCDF/RCD را نظارت و )2( تهیه نمودن پالن های عملیاتی و نگهداری برای هر یک از زیرساخت ها 

و )3( تدویر برنامه آموزشی برای کارمندان دولت مربوطه به منظورتسهیل عملیات بهتر را اجرا کند.
این مشاوران نزدیکبارئیساتیم RCD و مدیران برنامهRCD/ مهندسین دراستان های شمالی و تمام همتایان شان با 

شمول وزارت مالیه و ریاست های والیتی وزارت خانه ها کارخواهندکرد.
جهت مطالبه اسناد مناقصه برای پروسه یا روند درخواست، لطفا مکتوبی را که بیان کننده عالقه مندی شما باشد 
همراه با مشخصات شرکت و سفارشات تا تاریخ08 ماه سپتامبر 2015 میالدی ساعت 04:00 عصر به وقت محلی به 
آدرس tenders-afg@giz.deارسال نمائید. لطفا به یاد داشته باشید که تنها شرکت های واجد شرایط خواهند 

بود که حد اقل دارای 3 سال تجربه کاری در این 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 implement-
ing Technical Cooperation 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 infrastructure 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 in-
terest letter along with Company profile and references to tenders-afg@giz.de by 08thSep-
tember 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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نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات شماره 

تمويل كننده كشور هندوستان/ وزارت ماليه 1

عنوان پروژه متره150اعمار پل کيبلی  2 
 3 موقعيت پروژه ننگرهار يت واليوه خي تاران ولسوالي كوتيهقر

روش داوطلبي  باز داخلي 3 

MRRD-100/R.PROGRAM-15/MOF-15/CC/NGR/94 نمبر ارتباطي پروژه 4 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را به اساس قانون تداركات قرارداد 
نمايد.شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، ميتوانندسافت 

 طريق ويب سايت شرطنامه  ، نقشه، بل احجام كاري و ساير اسناد داوطلبي پروژه  را
در روز سافت كاپي اسناد داوطلبي را بطور رايگان  ويا ه زباندريبUwww.mrrd.gov.afUهاي

دريافت وزارت  دفتر ارتباط عامه، بخش تداركات اين  از4:00الي 8:00هاي رسمي از ساعت 
 نمايند.

 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

5 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي) افغاني به شكل تضمين920,000مبلغ ( 6

، آفر هاي دير رسيده  از ظهر ميباشدقبل بجه 11:00ساعت 19/07/1394يكشنبه مورخ 
پذيرفته نخواهد شد.
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تسليمي افرها
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 طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل يخويش راآفرهاداوطلبان 
روز فرها آبازگشايي .) روز كاري ارايه نمايند22 مدت (بهاز تاريخ اعالن بعد تداركات عامه 

منزل سوم وزارت محترم اقتصاد،  در  از ظهربعدبجه 02:00ساعت19/07/1394مورخ يكشنبه 
.آفر هاي انترنتي پذيرفته نمي تعمير سه منزله، در دفتر رياست روابط واليات صورت ميگيرد

شوند.
procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي 
تسليمي آفرها
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Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Rural Rehabilitation & Development

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا ساختمان سرک اسفلت ولسوالی قره باغ الی جاغوری 
والیت غزنی به طول 367+30 الی 000+0 قسمت اول آن را به اعالن داوطلبی سپرده و 

قرارداد می نماید.
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز ایسا بوده و خواهش اشتراک 
از نشر  بعد  باشند درخواست های خویش را  این پروژه را داشته  را در پروسه داوطلبی 
تدارکات  ریاست  قراردادهای  و  داوطلبی  آمریت  به  کاری  روز   21 مدت  الی  اعالن 
وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بالک 2 منزل 2 سپرده و شرط نامه را در بدل 
قیمت 2000 افغانی اخذ و آفرهای خویش را طور سربسته به شکل دوپاکته خود را به 

آمریت مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند. تضمین طبق شرط نامه 

به شکل گرنتی بانک اخذ می گردد.

پل  برکی  الی  دوشیخ  دوراهی  از  سرک  بازسازی  تا  دارد  نظر  در  عامه  فواید  وزارت 
دبار دو بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 926+15 و بخش دوم از کیلومتر 000+0 الی 
740+2 کیلومتر والیت لوگر با فرش اسفلت به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید.

شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز ایسا بوده و خواهش اشتراک 
از نشر  بعد  باشند درخواست های خویش را  این پروژه را داشته  را در پروسه داوطلبی 
تدارکات  ریاست  قراردادهای  و  داوطلبی  آمریت  به  کاری  روز   21 مدت  الی  اعالن 
وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بالک 2 منزل 2 سپرده و شرط نامه را در بدل 
قیمت 2000 افغانی اخذ و آفرهای خویش را طور سربسته به شکل دوپاکته خود را به 

آمریت مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند. تضمین طبق شرط نامه 

به شکل گرنتی بانک اخذ می گردد.

وسیه در سوریه  هشدار امریکا نسبت به تحرکات ر
با  تلیفونی  گفتگوی  در  امریکا  امور خارجه  وزیر  جان کری، 
سرگی الوروف وزیر خارجه روسیه، نسبت به تشدید تحرکات 
نیورک  روزنامه  به گزارش  داد.  هشدار  در سوریه  این کشور 
تایمز، روسیه یک هیات نظامی را به سوریه فرستاده است. جان 
کری در گفتگوی تلیفونی که شنبه شب صورت گرفت، نسبت 

به ارسال هرگونه کمک نظامی روسیه هشدار داده است.
باره  در  را  امریکا  نگرانی  گفتگو  این  در  کری  جان 
به  روسیه  نظامی  کمک های  ارسال  به  مبنی  گزارش های 
وزیر  است.  ساخته  شریک  روسی اش  همتای  با  سوریه 
خارجه امریکا تصریح کرده است که این عمل سبب تشدید 

و پیچیده شدن وضعیت در سوریه خواهد شد. به گفته جان 
کری این عمل بر موج مهاجرین سوری خواهد افزود. اواخر 
نیورک  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  سپتامبر  ماه 
تشکیل خواهد شد. مقام های متذکره گفته اند روی جزییات 

بیشتر این موضوع به گفتگوی خواهند پرداخت.
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گذاشت کشته برجای  حمالت تازه عربستان ده ها 

کثر فرانسوی ها به آسان گیری در پذیرش پناهجویان  مخالفت ا

گذشته رسید خ بی کاری در امریکا به پایین ترین سطح خود در ۷ سال  نر

استرالیا پناهندگان سوری را می پذیرد

دو روز پس از حمالت خون بار به صنعا و کشته شدن 60 
نفر از نیروهای حوثی، ایتالف کشورهای عربی به رهبری 
حمله  صنعا  به  دیگر  بار  سنبله   15 یک شنبه  روز  عربستان 
یک شنبه  روز  هوایی  حمالت  رویترز،  به گزارش  کرد. 

به  وفادار  نظامی  واحدهای  سعودی،  ایتالف 
یمن  پیشین  رییس جمهور  صالح،  عبداهلل  علی 
هدف  هستند،  هم پیمان  حوثی ها  با  که  را 
به گفته دوکتوران، روز شنبه  خود قرار دادند. 
غیرنظامی   24 جان  عربستان  هوایی  حمالت 
 27 یک شنبه  روز  در  حمالت  این  گرفت.  را 

کشته داشته است.
روز جمعه 45 سرباز امارات متحده عربی، 10 

پایان سال جاری،  تا  آلمان تصمیم گرفته که  در حالی که 
در  نظرسنجی  یک  بپذیرد،  خود  به  را  پناهجو  هزار    800
»روش  با  فرانسویان  اکثریت  که  می دهد  نشان  فرانسه 
آلمانی ها« مخالفند. با این وجود، تبلیغ و تالش برای پذیرش 

پناهجویان در فرانسه نیز کم کم سازماندهی می شود.
پذیرش  باره  در  که  نظرسنجی  بر اساس 
انجام  اودوکسا  موسسه  توسط  پناهجویان 
گرفته، تنها 44درصد از فرانسوی ها با سرمشق 
قرار دادن آلمان موافقند. نزدیک به 56 درصد، 
به  پناهجویان  انبوه  دادن  راه  که  دارند  اعتقاد 

کشور، پیامدهای سنگین خواهد داشت.
تعلقات  با  مستقیما  فرانسوی  شهروندان  عقیده 
سیاسی آنان مرتبط است: نزدیک به 70درصد 
پناهجویان  پذیرش  با  چپ،  طرفداران  از 
موافقند در حالی که در میان طرفداران راست، 
تقریبا همین نسبت )69 تا 70 درصد(، مخالف 

با وجود اشتغال زایی کم تر از انتظار در ماه اگست در امریکا، 
آخرین گزارش ها حکایت از آن دارد که نرخ بی کاری در 
این کشور به کم ترین میزان خود در 7 سال گذشته رسیده 
است. اقتصاد امریکا در ماه اگست، 173 هزار شغل جدید 
ایجاد کرد که به  مراتب کم تر از رقمی بود که اقتصاددانان 
بود  آنقدر  شده  ایجاد  کارهای  شمار  اما  داشتند،  انتظار 
یعنی  و یک دهم درصد،   5 به  را  بی کاری  نرخ  بتواند  که 

پایین ترین سطح خود در 7 سال و نیم گذشته برساند
امریکا در گزارش روز جمعه 4 سپتامبر خود  وزارت کار 
شمار کارهای ایجاد شده را کم ترین تعداد در 5 ماه گذشته 
جهان  بورس  بازارهای  گذشته  روز  است.  کرده  عنوان 

به گزارش رویترز، تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا 
مهاجرین  کشورش  که  است  گفته  یک شنبه  روز 
بیشتر سوری را از کمپ های مهاجرین که در امتداد 
مرز بین سوریه و عراق واقع است می پذیرد. به گفته 
مهاجرین  وزیر  دوتون  پیتر  استرالیا،  نخست وزیر 
مسوول  با  تا  کرد  خواهد  سفر  جینوا  به  این کشور 
کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل دیدار کرده 
مهاجرین  به  استرالیا  بیشتر  کمک های  باره  در  و 
تصمیم  ما  است  گفته  ابوت  کند.  گفتگو  سوری 
و  دهیم  نجات  ساحه  از  را  بیشتری  مردم  داریم 

شبه نظامیان  حمله  در  بحرینی  سرباز  پنج  و  سعودی  سرباز 
نیروهای  مهمات  انبار  به  حمله  این  شدند.  کشته  حوثی 
طرفدار عبد ربه منصور هادی، رییس جمهور کنونی یمن، 

در شهر »معاریب« واقع در شرق صنعا، صورت گرفت.

پذیرش آنان هستند. 
برای  نباید  که  دارند  اعتقاد  نیز  فرانسوی ها  از  62درصد 
پناهجویان سوری تفاوتی قایل شد. در عین حال، 61درصد 
فرانسوی ها با مداخله نظامی فرانسه از طریق عملیات زمینی 

در سوریه موافق اند.

بازتابی منفی نسبت به گزارش مشاغل وزارت کار امریکا از 
خود نشان دادند و از ارزش سهام در بازارهای بورس جهان 
کاسته شد، شاخص های عمده سهام امریکا هم یک درصد 

ارزش خود را از دست دادند. 
آنچه مشخص است این است که به گفته کاخ سفید، اقتصاد 
امریکا در سه سال گذشته 8 میلیون شغل جدید ایجاد کرده، 
و آنچه مشخص نیست آن است که آیا توانمندی اقتصادی 
امریکا بجائی رسیده است که بانک مرکزی در نشست ماه 
جاری خود بتواند نرخ اصلی بهره های بانکی را که نه سال 
است در پایین ترین سطح تاریخی خود نگه داشته، افزایش 

دهد.

آماده کمک های مالی بیشتر با کمیساری های عالی 
پناهندگان سازمان ملل هستیم.

در حالی که بحران مهاجرت در اروپا شدت گرفته، 
بسیاری از سیاستمداران استرالیایی خواستار پذیرش 
فوری 20000 مهاجر سوری شده اند. در اواخر ماه 
جوالی سال جاری 13750 مهاجر که اجازه ورود 
به استرالیا را داشته اند یک سوم آن از سوریه و عراق 
می باشند. دولت استرالیا تصمیم دارد این رقم را بین 
افزایش  تن   18750 به   2019 الی   2018 سال های 

دهد.

9th Year    No: 2210   Monday  7 September, 2015    Price: 20 Afs

Daily

عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
info@turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8 d



