
به جای عکس 
خط مشی تان را 

نشر کنید

ی تالش های  وز ی خوب در بخشی از سخنان دیر نماینده فوق العاده رییس جمهور افغانستان در امور اصالحات و حکومت دار
وریستی نتیجه نداده است.  وه های تر ی صلح با گر صلح در کشور را نیز مورد نقد قرار داد و گفت که تاکنون در هیچ کشور
وه غیرمعقول است. وریستی نام برده گفت که  تالش های صلح با این گر وه تر احمدضیا مسعود از طالبان به عنوان یک گر

این روزها برخی از اشخاص و افراد نزدیک به 
رییس جمهور پیشین از لزوم برگزاری یک جرگه 
سخن  کشور  مشکالت  بررسی  برای  عنعنه ای 
رسانه های  از  دربرخی  نظریه  این  می گویند. 
کرزی نیز منتشر شده است. غیر از  نزدیکان آقای 
درخواست برگزاری جرگه عنعنه ای دیگر چیزی 
از سیاستمداران و نزدیکان شان شنیده نمی شود. 
که  می دانند  خوبی  به  هم  سیاستمداران  همین 
هیچ  حاضر  حال  در  جرگه ای  چنین  برگزاری 
کسی از آن حمایت  توجیه قانونی ندارد و هیچ 

نمی کند. 
در صفحه 4
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زنگ اول


گزارش نهایی هیات حقیقت یاب کندز باید هرچه زودتر 
در دسترس رسانه ها و عموم مردم قرار گیرد. مردم 
مفتضحانه  شکست  یک  کندز،  سقوط  که  بدانند  باید 
طالبان  به دست  تا شهر  بود  کار  در  معامله ای  یا  بود 
بیفتد. مستندی که از کار هیات حقیقت یاب پخش شد، 
نشان می داد که در بیشتر تاسیسات مهم کندز کسی 
با طالبان مهاجم نجنگیده بود و همه فرار کرده بودند. 
کندز حقیقت  در مورد  که  دارند  افغانستان حق  مردم 
گزارش  که  است  ممکن  زمانی  امر  این  و  بدانند  را 
هیات حقیقت یاب نشر شود. امراهلل صالح، رییس هیات 
حقیقت یاب کندز در صفحه اش نوشته است که گزارش 
ملی  امنیت  شورای  به  و  است  صفحه  دوصد  هیات 

تقدیم شده است. 
حاال وظیفه حکومت است که این گزارش را منتشر کند. 
گزارش های  مثل  کندز  حقیقت یاب  هیات  گزارش  نباید 
دیگر به بایگانی برود. نقص عمده کمیسیون سازی های 
بایگانی  آن  نهایی  گزارش  های  که  بود  این  گذشته 
نهایی  یافته های  که  نمی دانست  کس  هیچ  و  می شد 
گزارش های  تا  نبود  مایل  پیشین  حکومت  چیست. 
از  عموم  انتظار  کند.  منتشر  را  حقیقت یاب  هیات های 
کند  عمل  متفاوت  که  است   این  ملی  وحدت  حکومت 
مردم  بسازد.  همگانی  را  حقیقت یاب  هیات  گزارش  و 
حق دارند به معلومات دسترسی داشته باشند و هیچ 
دسترسی  مانع  باید  غیرسیاسی  و  سیاسی  مصلحت 

مردم به معلومات نشود.
حقیقت یاب  هیات  خبری  نشست  برگزاری  در  تاخیر 
مبادا  که  است  آورده  به وجود  را  نگرانی  این  کندز، 
آن  شدن  همگانی  از  و  شود  بایگانی  نهایی  گزارش 
در مورد  در هر کشوری حکومت ها  جلوگیری گردد. 
معلومات  شهروندان شان  به  مهم،  امنیتی  رویداد های 
حادثه  حقیقت یاب  کمیته های  مثال  به طور  داده اند. 
تروریستی یازدهم سپتامبر در امریکا، گزارش های شان 

را همگانی کردند. 
تارنما های  از  برخی  به  با سرزدن  می تواند  هر کسی 
این گزارش ها دسترسی پیدا کند. وقت آن  انترنتی به 
بدون  هم،  ملی  وحدت  حکومت  مسووالن  که  است 
هیات  گزارش  مالحظه ای،  نوع  هیچ  نظرداشت  در 
شایعه  بازار  نکنند،  اگر  کنند.  منتشر  را  حقیقت یاب 
وقتی  می گذارد.  به جا  ناگواری  اثرات  و  می شود  گرم 
سران حکومت عمدا از انتشار معلومات ثقه جلوگیری 
کنند، شایعات قوت می گیرد و افکار عمومی  هم به آن 
باور می کند. تسلط شایعه بر افکار عمومی، پیامد های 
خیلی بد و غیرقابل کنترول دارد. کتمان حقیقت صف 
مهاجرت ها را طویل تر می سازد و انگیزه دفاع از نظام 

را در صفوف نیروهای امنیتی کاهش می دهد. 
حقیقت ولو هر قدر تلخ باشد، باید منتشر شود تا مردم 
چه  بود،  گذشته  چه  کندز،  در  روز  آن  در  که  بدانند 
کسانی از کیان نظام دفاع کردند و چه کسانی فرار را 
برقرار ترجیح دادند و اسلحه و تخنیک نیروهای امنیتی 
هم حق  کندز  مردم  مهاجم سپردند.  به جنگجویان  را 
دارند بدانند که نیروهای امنیتی مستقر در شهرشان به 
چه دلیل نتوانستند از شهرشان حفاظت کنند و در روز 
حادثه آنان را تنها گذاشتند. نشر حقایق باید با پی گرد 
قانونی آنانی دنبال شود که به اشتباه یا به عمد، سبب 

سقوط شهر و از هم پاشی نیروهای امنیتی شدند. 
سران حکومت وحدت ملی باید بدانند که اگر در نشر 
کنند،  تعلل  کندز  سقوط  حقیقت یاب  هیات  گزارش 
مشروعیت کارکردی شان بیشتر از این صدمه می بیند 
فراوان  بهره برداری  آن  از  سیاسی شان  مخالفان  و 
خواهند کرد. به لحاظ حقوقی و قانونی هم کتمان حقایق 
پشت  رازهای  باید  ندارد.  توجیه  هیچ  کندز،  مورد  در 
پرده آن افشا شود و این امر منافاتی با اصل محرمیت 
برخی از راز های امنیتی ندارد. مردم افغانستان منتظر 

نشر گزارش هیات حقیقت یاب کندز هستند.

گزارش هیات حقیقت یاب کندز
کی نشر می شود؟
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اداره حمایت از سرمایه گذاری، آیسا، اعالم  
که  می دهد  نشان  نهاد  این  بررسی  که  کرده 
میزان  میالدی  جاری  سال  گذشته  ماه   ۹ در 
سرمایه گذاری نسبت به ۹ ماه اول سال ۲۰۱۴ 

میالدی ۲۶ درصد کاهش یافته  است.
یکشنبه  روز  اداره،  این  رییس  حقجو  قربان 
ماه   ۹ در  که  گفت  خبری  نشست  یک  در 
افغانستان  در  دالر  میلیون   ۶۱۱ گذشته  سال 
سرمایه گذاری شده بود ولی امسال این میزان 

به ۴۴۸ میلیون دالر کاهش یافته  است.
به نقل از بی بی سی، آقای حقجو افزود که 
است  ساختمان  بخش  در  کاهش  بیشترین 
بود  میلیون   ۲۰۰ حدود   ۲۰۱۴ سال  در  که 
که  یافته  کاهش  دالر  میلیون   ۸۳ به  امسال  و 

۵۸ درصدکاهش را نشان می دهد.
به گفته آقای حقجو، بخش صنعت نیز شاهد 
بوده  سرمایه گذاری  درصدی   ۲۵ کاهش 
آن  در  دالر  میلیون   ۱۰۸ سال گذشته  در  که 
سرمایه گذاری شده بود و امسال به ۸۱ میلیون 

دالر رسیده است.
نیز  زراعت  بخش  در  که  گفت  او 
میلیون   ۱۴.۸ به  میلیون   ۱۷ از  سرمایه گذاری 
را  کاهش  درصد   ۱۲ که  یافته  کاهش  دالر 

نشان می دهد.
بخش  در  این که  به  اشاره  با  حقجو  قربان 
گذاری  سرمایه  درصد   ۹.۶۳ نیز  خدمات 
کاهش یافته، گفت که مقدار سرمایه گذاری 
سال  در  دالر  میلیون   ۲۲۰ از  بخش  این  در 
سال  در  دالر  میلیون   ۱۹۹ به  میالدی   ۲۰۱۴

جاری رسیده  است.
بزرگ  سرمایه گذار  هفت  سند  که  گفت  او 
امضا  بود  قرار  پیشین،  که در زمان حکومت 
و طی مراحل شود، به حکومت وحدت ملی 
امضا  قراردادها  این  تاکنون  که  شد  واگذار 

نشده اند.
آقای حقجو، گفت که سرمایه گذاری بزرگ 
دیگری در بخش معادن نشده و در بخش های 
سال  به  نسبت  سرمایه گذاری  نیز  کوچک 
گذشته ۶ درصد بیشتر و میزان سرمایه گذاری 
 ۶۹.۵ به  دالر  میلیون   ۶۵.۳ از  بخش  این  در 

میلیون دالر افزایش یافته  است.
به گفته رییس آیسا، با توجه به این که وضعیت 
کننده  نگران  والیت ها  در  سرمایه گذاری 
 است، ولی در کابل وضعیت سرمایه گذاری 

نسبت به سال گذشته بهبود یافته  است.
آقای حقجو می گوید که در ۹ ماه امسال ۲۷۳ 
میلیون دالر در کابل سرمایه گذرای شده، در 
حالی که میزان سرمایه گزاری در سال ۲۰۱۴ 
در ۹ ماه به ۲۴۹ میلیون دالر می رسید و امسال 

ده درصد افزایش را نشان می دهد.
او می افزاید که سرمایه گذاری خارجی نیز در 
یافته است.  افزایش  والیت کابل ۲۱۸ درصد 
در  کابل  در  خارجی  سرمایه گذاری  میزان 
که  بود  دالر  میلیون   ۳۹ حدود   ۲۰۱۴ سال 

امسال به ۱۲۶ میلیون دالر رسیده است.
او گفت که بعد از امضای پیمان استراتژیک 
کابل  در  خارجی  سرمایه گذاری  امریکا  با 
خارجی  شرکت های  زیرا  یافته؛  افزایش 
طرف قرارداد ناتو در افغانستان که شمار آنان 
پایگاه های  در  و  می رسد  شرکت   ۱۶۰۰ به 
نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، مشغول 
 ۱۶۰ از  بیش  برای  تاکنون  و  هستند  فعالیت 

شرکت جواز فعالیت صادر شده  است.
رییس اداره آیسا می گوید که از سال ۲۰۱۱ 
افغانستان  در  سرمایه گذاری  میزان  بعد  به 

هرساله سیر نزولی داشته است.
و  سیاسی  ثبات  عدم  که  گفت  حقجو  آقای 
اقتصادی باعث شده که میزان سرمایه گذاران 

رو به کاهش باشند.

کاهش 26 درصدی میزان 
سرمایه گذاری در افغانستان

تاکید وزارت خارجه امریکا بر حمایت جامعه جهانی از نیروهای امنیتی افغانستان

ارایه گزارش دوصد صفحه ای از چگونگی سقوط شهر کندز به رییس جمهور

بیش از پنجاه شورشی در عملیات های نظامی به قتل رسیدند

بلنکن  انتونی  کابل:  8صبح، 
خارجه  امور  وزارت  معاون 
امریکا، در دیداری  ایاالت متحده 
امور  وزیر  ربانی  صالح الدین  با 
خارجه افغانستان، بر حمایت جامعه 
جهانی از نیروهای امنیتی افغانستان 

تاکید کرده است.
این  امور خارجه می گوید  وزارت 
یازدهمین  حاشیه  در  که  دیدار 
شهر  در  منامه«  »دیالوگ  نشست 
صورت  بحرین  کشور  منامه 
تاکید  ضمن  بلنکن  آقای  گرفت، 
جهانی  جامعه  حمایت  ادامه  بر 
»تمدید  است:  گفته  افغانستان  از 
در  امریکایی  نیروهای  حضور 
تعهد  از  بارزی  نشانه  افغانستان 
حمایت  ادامه  برای  متحده  ایاالت 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از 
دیگر  همکاری های  و  افغانستان 
جمهوری  با  امریکا  متحده  ایاالت 

اسالمی افغانستان می باشد.«
وزیر  ربانی  صالح الدین  همچنین 

صالح  امراهلل  کابل:  8صبح، 
از  حقیقت یاب،  کمیسیون  رییس 
ارایه گزارش دوصد صفحه یی این 
سقوط  حادثه  مورد  در  کمیسیون 
شهر کندز به ریاست جمهوری خبر 
داده است. آقای صالح می گوید که 
با ارایه این گزارش، کار کمیسیون 

حقیقت یاب پایان یافت.
خبر  این  اعالم  با  صالح  امراهلل 
خود  فیسبوک  رسمی  صفحه  در 
روز  گزارش  این  که  می نویسد 
یک  در  عقرب،  هفتم  پنجشنبه، 
ملی  امنیت  شورای  بزرگ  جلسه 
جمهور  رییس  شخص  توسط  که 
آقای  شد.  ارایه  می شد،  رهبری 
یافته های   مورد  در  جزییاتی  صالح 

شان ارایه نکرده است.
می نویسد که گزارش  امراهلل صالح 
»باکمال  حقیقت یاب  کمیسیون 
و  بی کم  توافق   و  امانت داری 
کاست« همه  اعضای این کمیسیون 
کمیسیون  رییس  است.  شده  ارایه 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
شبانه  یک  جریان  در  کشور  امنیتی 
از  تن  چهار  و  پنجاه  گذشته،  روز 
به  دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

قتل رسیده اند.
این وزارت در اعالمیه ای می افزاید 
این عملیات ها که به منظور سرکوب 
مربوطات  در  شورشیان  نابودی  و 

تصمیم  از  نیز  کشور  خارجه  امور 
مبنی بر  امریکا  متحده  ایاالت  اخیر 
حضور سربازان این کشور پس از 
استقبال  افغانستان  در   ۲۰۱۶ سال 

کرده است.
اعالم  اخیرا  امریکا  متحده  ایاالت 
کرد که روند خروج نیروهایش از 
از  پس  و  ساخته  کند  را  افغانستان 
را  نیروهایش  از  نیز شماری   ۲۰۱۶
در افغانستان حفظ می کند. براساس 
برنامه ای که از قبل تدوین شده بود، 
قرار بود نیروهای بین المللی تا پایان 

پهلوی  »در  می افزاید:  حقیقت یاب 
اشتراک  گزارش،  تسلیم گیری 
امنیت  شورای  )جلسه  کنندگان 
دقت  به  را  ما  حرف های  ملی( 
را  خویش  پرسش های  شنیدند، 
پایان فیصله شد  مطرح ساختند. در 
ذیربط  مقامات  و  نهادها  برای  که 
دولتی باید وقت داد که این گزارش 
را مطالعه کنند. رییس جمهور یک 
یافته های  که  کرد  تاکید  دیگر  بار 
می گذارد  حرمت  را  کمیسیون 
دید  از  کمیسیون  می خواهد  و 
نقطه  صالبت  و  کار  نوع  استقالل، 
عطف در تاریخ کمسیون سازی در 

کشور باشد.«
رییس  که  می گوید  صالح  امراهلل 
همزمان  که  سپرده  وعده  جمهور 
کمسیون  مطبوعاتی  کنفرانس  با 
اقدامات  بسته  دولت  یاب،  حقیقت 
خویش را در مطابقت به پیشنهادات 
این  کمیسیون اعالم خواهد کرد و 
چوکات  یک  در  اقدامات  بسته 

مشخص زمانی تطبیق خواهد شد.
می شود  اعالم  حالی  در  خبر  این   
شنبه،  روز  صبح  بود  قرار  که 
کمیسیون  اعضای  عقرب،  نهم 
در  را  شان  یافته های  حقیقت یاب 
مورد  در  خبری  کنفرانس  یک 
بدست  کندز  شهر  سقوط  علت 
جنگجویان گروه تروریستی طالبان 
این  سازند.  شریک  مطبوعات  با 
معلوم  هنوز  و  شد  لغو  کنفرانس 
یافته های  زمانی  چه  که  نیست 
مطبوعات  با  کمیسیون  حقیقت یاب 

شریک ساخته می شود.
میزان  ششم  تاریخ  به  کندز  شهر 
سنگین  حمالت  نتیجه  در  گذشته 
جنگجویان طالبان بدست این گروه 
شهر  این  کرد.  سقوط  تروریستی 
این  کنترول  تحت  روز  سه  برای 
از  پس  و  داشت  قرار  جنگجویان 
تا  شدند  موفق  امنیتی  نیروهای  آن 
بدست  دوباره  را  شهر  این  کنترول 

گیرند.

کندز،  تخار،  ننگرهار،  والیت های 
غزنی،  لوگر،  ارزگان،  کندهار، 
بود،  شده  راه اندازی  هلمند  و  پکتیا 
دیگر  شورشی  پنج  و  سی  آن  در 

زخمی شده اند.
وزارت امور داخله می گوید که در 
افزار  این عملیات ها مقداری جنگ 
مخالف  مسلح  شورشیان  به  مربوط 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  دولت 
کشور افتاده است. این وزارت تاکید 

را  افغانستان  میالدی   ۲۰۱۶ سال 
ترک بگویند. اما گسترش ناامنی ها 
تهدیدهای  بروز  و  کشور  در 
ویژه  به  جهانی  جامعه  جدید، 
واداشت  را  امریکا  متحده  ایاالت 
از  نیروهایش  خروج  مورد  در  تا 

افغانستان تجدید نظر کند.
امریکا،  اخیر  تصمیم  اعالم  بدنبال 
از  دیگر  کشورهای  از  شماری 
اعالم  نیز  آلمان  و  بریتانیا  جمله 
کرده که نیروهای این کشورها در 

افغانستان حضور خواهند داشت.

پاک سازی  عملیات های  که  کرده 
کشور  مناطق  از  برخی  در  همچنان 
تا  عملیات ها  این  و  دارد  جریان 
وجود  از  مناطق  کامل  پاک سازی 
شورشیان مسلح ادامه خواهد یافت.

از  نیز  دفاع  وزارت  همچنین 
شورشیان  از  شماری  شدن  کشته 
نتیجه  در  دولت  مخالف  مسلح 
داده  خبر  ملی  اردوی  عملیات های 
تعداد  هرچند  دفاع  وزارت  است. 
مشخص  را  شورشیان  کشته شدگان 
این  در  که  می گوید  اما  نکرده، 
مهمات  و  سالح  مقدار  عملیات ها 
نیز بدست نیروهای اردوی ملی قرار 

گرفته است.
شهادت  از  همچنین  دفاع  وزارت 
پنج سرباز اردوی ملی نیز خبر داده 
است. این وزارت می گوید که این 
علیه  عملیات ها  جریان  در  سربازان 
به  خارجی  و  داخلی  تروریستان 

شهادت رسیده اند.
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احمدضیا مسعود:

تخریب افغانستان بخشی از 
منافع ملی پاکستان است

بخش جراحی قلب 
کابل  رگ ساالن در  بز

گشایش یافت 

ی در کشور را جنگ پاکستانی ها توصیف کرده گفت که  احمدضیا مسعود جنگ جار
ودی ها خاتمه نخواهد یافت. آقای مسعود تاکید کرد که  این جنگ فرسایشی به ز
مردم افغانستان باید برای مقابله با این جنگ بسیج شوند. وی گفت: »این جنگ 
در کشور ما یک جنگ طوالنی و فرسایشی خواهد بود. این جنگی است که توسط 
میکانیزم های صلح راه حل پیدا نمی کند. به همین  خاطر ما و شما باید آمادگی های 

الزم خود را برای یک جنگ طوالنی داشته باشیم.«

کمک  از  افغانستان  دولت  شدن  ناامید  به دنبال 
کشاندن طالبان به پای  کستان در زمینه  دولت پا
نماینده  مسعود  احمدضیا  صلح،  کرات  مذا میز 
اصالحات  امور  در  رییس جمهور  فوق العاده 
تخریب  که  می گوید  خوب،  حکومت داری  و 

کستان است. افغانستان جزو منافع ملی پا
افغانستان  در  کستان  پا که  افزود  مسعود  آقای 
زمانی که  تا  و  دارد  سیاسی  و  اقتصادی  اهداف 
و  ادامه ی جنگ  از  نیابد  به اهداف خود دست 
افغانستان  در  طالبان  تروریستی  گروه  از  حمایت 
کستان  که دولت پا دست بر نمی دارد. او می گوید 
تروریستی  گروه  از  خود  اهداف  به  رسیدن  برای 

کار می گیرد.   طالبان 
در  عقرب،  نهم  شنبه،  روز  مسعود  احمدضیا 
ستایش نامه هایی  اهدای  منظور  به  که  مراسمی 
به شماری از خبرنگاران از سوی دفترش برگزارش 
به  کشور  در  جاری  جنگ  که  افزود  بود،  شده 
باید  افغانستان  مردم  و  نمی یابد  خاتمه  زودی 
آماده جنگ فرسایشی باشند. نماینده فوق العاده 
رییس جمهور در امور اصالحات و حکومت داری 
همسایه  کشورهای  از  »یکی  می گوید:  خوب 
که  می خواهد  همیشه  کستان  پا کشور  یعنی  ما، 
گروه  طریق  از  و  نگهدارد  بی ثبات  را  ما  کشور 
کستانی است،  گروه مزدور و مزدبگیر پا که  طالبان 
کشور ما به وجود بیاورد.  می خواهد بی ثباتی را در 
کشور ما جزو منافع ملی  بی ثبات و ناامن ساختن 
وقتی  هیچ  کستانی ها  پا و  است  کستان  پا کشور 
قوی  حکومت  یک  ما  کشور  در  که  نمی خواهند 

به وجود آید.«
کشور را جنگ  احمدضیا مسعود جنگ جاری در 
این جنگ  که  گفت  کرده  کستانی ها توصیف  پا
فرسایشی به زودی ها خاتمه نخواهد یافت. آقای 
برای  باید  افغانستان  مردم  که  کرد  کید  تا مسعود 
گفت:  وی  شوند.  بسیج  جنگ  این  با  مقابله 
و  طوالنی  جنگ  یک  ما  کشور  در  جنگ  »این 
که توسط  فرسایشی خواهد بود. این جنگی است 
به  نمی کند.  پیدا  راه حل  صلح  میکانیزم های 
همین  خاطر ما و شما باید آمادگی های الزم خود را 

برای یک جنگ طوالنی داشته باشیم.«
تالش  های غیرمعقول صلح

افغانستان  رییس جمهور  فوق العاده  نماینده 
در  خوب  حکومت داری  و  اصالحات  امور  در 
در  صلح  تالش های  دیروزی  سخنان  از  بخشی 
کنون  تا که  گفت  قرار داد و  نیز مورد نقد  را  کشور 
تروریستی  گروه های  با  صلح  کشوری  هیچ  در 
طالبان  از  مسعود  احمدضیا  است.  نداده  نتیجه 
که   گفت  برده  نام  تروریستی  گروه  به عنوان یک 
است.  غیرمعقول  گروه  این  با  صلح  تالش های 
صلح  می گویم:  ما  »این که  می گوید:  مسعود  آقای 

کامال غیرمعقول است و  گپ  با طالبان؛ این یک 
پیدا  کستانی ها فرصت  پا منافع  تامین  برای  فقط 
گروه  یک  و  مزدور  گروه  یک  با  صلح  می شود. 
پیدا  تاحاال تحقق  دنیا  تروریست در هیچ جای 
کشور ما جنگ  نکرده است. جنگ فعلی هم در 
کستانی هاست نه جنگ طالبان. طالبان یک  پا
منافع  تامین  به خاطر  که  است  پیش قراول  گروه 

کستانی ها جنگ می کند.« پا
که  کرد  کید  تا هم چنین  مسعود  احمدضیا 
آشتی پذیر  طالبان  تروریستی  گروه  جنگجویان 
گروه نسبت به چهارده سال  نیستند و اعضای این 
گذشته »وحشی تر« شده اند. آقای مسعود می  گوید: 
والیت  چند  در  کمیت شان  حا زمان  در  »طالبان 
کشور سیاست زمین سوخته را به راه انداخته بودند 
این  شاهد  ما  سال  چهارده  از  بعد  دیگر  بار  یک 
آماده  هنوز  تروریستی  گروه  این  بازهم  که  هستیم 
با  مسالمت آمیز  همزیستی  و  زندگی  یک  پذیرش 
اخیر  جنگ های  در  ما  نیست.  افغانستان  مردم 
که تروریستان طالب نسبت به سالیان قبل  دیدیم 
باداران شان  دستور  به  هنوزهم  و  شده  وحشی تر 
کنند،  حریق  را  ما  ملی  موسسات  می خواهند 
و هنوزهم می خواهند  را می کشند  ما  هنوزهم مردم 

بر ناموس مردم تعرض بکنند.«
گروه  عملکردهای  که  کرد  کید  تا مسعود  آقای 
مدنی  زندگی  معیار  هیچ  با  طالبان  تروریستی 

مطابقت ندارد.
امور  در  رییس جمهور  فوق العاده  نماینده 
مراسم  در  خوب،  حکومت داری  و  اصالحات 
شماری  به  ستایش نامه هایی  اهدای  با  دیروزی 
معرفی  در  تا  خواست  آنان  از  خبرنگاران،  از 
مردم  برای  تروریستی  گروه های  اصلی  چهره های 
که با  کنند. احمدضیا مسعود می گوید  بیشتر تالش 
معرفی چهره ها و اهداف اصلی تروریستان، مردم 
کرد.  نخواهند  حمایت  دیگر  آنان  از  افغانستان 
که رسانه ها می توانند  گفت  آقای مسعود هم چنین 
کستان  از پا که تروریستان را  کسانی را  چهره های 
کشتار به افغانستان می آورند  به منظور تخریب و 

کنند. نیز به مردم معرفی 
از  حمایت  به  مراسم  این  در  مسعود  احمدضیا 
دارند  حق  رسانه ها  گفت  و  کرد  کید  تا رسانه ها 
از  مردم  شدن  گاه  آ جهت  معلوماتی  منابع  به  تا 
کامل داشته باشند. کارکردهای حکومت دسترسی 
در همین حال، عبدالمجیب خلوتگر، رییس دفتر 
افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«، 
از برخورد مسووالن و نهادهای حکومت وحدت 
کرده می گوید  ملی با خبرنگاران و رسانه ها انتقاد 
در  خبرنگاران  پرونده  پنج صد  از  بیش  تاهنوز  که 
مانده  مسکوت  کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
که این پرونده ها شامل  گفت  است. آقای خلوتگر 

48 مورد قتل خبرنگاران نیز می شود.

این  از  پیش  تا  که  کودکان  برای  فرانسه  طبی  انستیتوت 
این  از  می کرد،  فعالیت  کودکان  قلب  عملیات  برای  تنها 
نیز  را  بزرگ ساالن  برای  قلب  مکمل  خدمات  بخش  پس 

راه اندازی می کند. 
اما شنبه  آن می گذرد  فعالیت  از  ماه   5 که  آن  با  این بخش 
صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین  سوی  از  رسما  عقرب   9
کشور در حضور جیان میشل مارلوئد، سفیر فرانسه در  عامه 
کابل، ایریک چیسون، رییس موسسه زنجیره امید فرانسه و 
کابل،  نورجهان ماوانی نماینده سیاسی شبکه آغا خان در 

گشایش یافت.
مراسم  این  در  کشور  عامه  صحت  وزیر  فیروز،  فیروز الدین 
اولویت  یک  کشور  در  صحی  خدمات  سطح  بهبود  گفت 
که در میزان  برای این وزارت است. این وزارت از طرح هایی 
کاهش می آورد، حمایت  کشور  مراجعه بیماران به خارج از 

می کند.
گفت  کشور هم چنان  فیروز، وزیر صحت عامه  فیروز الدین 
کشور را وادار به مسافرت  که مردم  بیشترین مشکل صحی 

برای تداوی می کنند، آفات قلبی است.
ارزیابی های  بر اساس  می گوید  کشور  عامه  صحت  وزارت 
از سوی  تا 300 میلیون دالر  تقریبا 250  یافته هر سال،  انجام 

کشور مصرف می شود. بیماران جهت درمان در خارج از 
کودکان  برای  فرانسه  انستیتوت  در  بخش  این  گشایش 
گرفته است. مسوولین این  کشور صورت  برای اولین بار در 
6000عملیات  تقریبا  آینده،  سال   15 در  می گویند  انستیتوت 
گرافی،  انژیو  عملیات   12000 بزرگ ساالن،  قلب  جراحی 
2400عملیات انژیو پالستی و 63000 خدمات مشوره دهی در 

این مرکز اجرا خواهد شد.
در  بزرگ ساالن  قلب  عملیات  مکمل  بخش  تمویل کننده 
و  آغاخان  انکشافی  شبکه  کودکان  برای  فرانسه  انستیتوت 
که بالغ بر 1.7 میلیون  موسسه زنجیره امید فرانسه می باشند 

دالر تخمین زده شده است.
در همین حال ایریک چیسون، رییس موسسه زنجیره امید 
فرانسه  ابتکارات طبی  از  تا  متعهد است  موسسه  این  گفت 
کیفیت  با  کودکان در قسمت عرضه خدمات صحی  برای 

کند. حمایت 
کار ممکن توسط سهیم  وی افزود: »گشایش این مرکز بهترین 
طریق  از  درمان  شیوه های  و  طرزالعمل ها  بهترین  ساختن 

کوتاه مدت می باشد.« ماموریت صحی درازمدت و 
کودکان در سال 2006 از طریق  انستیتوت طبی فرانسه برای 
فرانسه  و  افغانستان  بین  دولتی  خاص  شرکت  یک  ایجاد 
سوی  از  و  شده  تاسیس  کابل  در  خصوصی  موسسه  دو  و 

دانشگاه آغاخان مدیریت می گردد. 
قلب  عملیات   2000 از  بیشتر   2006 سال  از  انستیتوت  این 
کودکان را انجام داده است.700 متخصص صحی را آموزش 
کارمندان خود را از میان افغان ها انتخاب  داده و 95 درصد 

کرده است.

ACKU
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وقتی سیاستمداران افغان خزانه دولت 

را گاوشیری خود ساخته اند!

مسوول  و  دموکراتیک  حکومت های  در 
غیر قانونی  مصرف  به خاطر  حکومتی  مقامات 
برکنار  کار  از  مالی  ناچیز  سوء استفاده  و 
کرایه  به خاطر  وزیری  کشوری  در  می شوند. 
دالری   15 گیالس  آب میوه  و  گران قیمت  هوتل 
چنین  شنیدن  داد.  دست  از  را  خود  شغل 
تقریبا  پیشرفته تر  کشور های  در  چند  هر  خبری 
در  روزگاری  چیزی  چنین  گر  ا اما  است  عادی 
افغانستان اتفاق بیفتد، به معجزه خواهد ماند: 
سوءاستفاده  به خاطر  افغانستان  در  وزیری 
گیالس آب میوه استعفا داده  مالی در حد یک 
که  نمی خواهیم  خیال پردازی  با  طبعا  است. 
توقعات خود را در چنان سطحی باال ببریم ولی 
که سیاستمداران محترم و  دست کم توقع داریم 
خزانه  یک دیگر  کمک  به  افغان  وطن پرست 
که درآمد ملی  دولت را خالی نکرده و بگذارند 
زیرا،  شود.  افغان  مردم  ترقی  و  رفاه  صرف  ما 
بلندپایه  مقامات  که  دارد  وجود  کافی  شواهد 
کشور های  در  خالی  کیسه های  با  روزگاری  که 
کنون  ا می کردند،  سپری  روز  غربی  و  همسایه 
گر  ا شده اند؛  هنگفت  سرمایه های  صاحب 
به خاطر  افغانستان  سارنوالی  و  قضا  دستگاه 
ناتوانی قادر به پیگرد آن ها به خاطر ثروت های 
کور نیست  یک شبه شان نیست ولی چشم مردم 
که این  و در دادگاه عدالت عامه روشن است 
ثروت های بادآورده چگونه در ظرف یک دهه 
وطن پرست  و  محترم  سیاستمداران  به دست 

افغان رسیده است.
کتر غنی  فرمان افتضاح آمیز حکومت جناب دا
سرسام آور  هزینه های  تامین  باب  در  عبداهلل  و 
نشان  اسبق،  رییس جمهور  کرزی،  آقای  دفتر 
مجبوریت های  به خاطر  حکومت  که  می دهد 
با پول  یا خوش خدمتی های خویش  و  سیاسی 
که  است  واضح  می کند.  برخوردی  چه  ملت 
مالی  گزاف  و مصارف  با خدمه  چنین دفتری 
رییس جمهور  هیچ  برای  دنیا  کجای  هیچ  در 
در  نمی گردد.  فراهم  اسبقی  و  مستعفی 
متحده،  ایاالت  حتا  ثروتمندی،  کشور  هیچ 
نیست  امتیازاتی  چنین  صاحب  رییس جمهور 
افغانستان،  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  و 
گر  ا حقوقی اش(  پیامد های  )به دلیل  خیانت 
می توانیم  ملتی  حق  در  بزرگ  جفای  نگوییم، 
که قسمت اعظم بودجه ملی خود را از  بخوانیم 

»خیرات  زننده اش  نام  )و  خارجی  کمک های 
کشوری هستیم  ما  تامین می کند.  خارجی ها«( 
امریکایی  دالر  با  آن  مسلح  قوای  تقریبا  که 
گر این پول نباشد در ظرف چند  می چرخد و ا

هفته از هم می پاشد. 
که وزارت خانه ها برنامه های  کشوری هستیم  ما 
تدوین  خارجی  منابع  تمویل  بر اساس  را  خود 
مانند  وزارت هایی  حتا  آن،  از  برخی  و  کرده 
باز  رو به رواند.  بودجوی  مشکل  با  خارجه، 
کشوری رییس جمهور بر حال سر  هم در چنین 
خزانه دولت را می گشاید و برای رییس جمهور 
منظور  شاهانه  مصارف  و  معاش  مخلوع 
به  توجه  با  که  اسبقی  رییس جمهور  می دارد؛ 
برنامه هایی  که  می آید  نظر  به  دفترش  و  دیوان 

در آستین و نقشه هایی در سر دارد. 
که  قاتل حساب دهی و شفافیت در یک دولت 
افغانستان به آن در سطح جهان مشهور است، 
همین  به  است؛  شفافیت  و  حساب دهی  عدم 
سادگی. آقای غنی بر اساس چه منطقی چنین 
می دهد؟  قرار  کرزی  آقای  اختیار  در  را  پولی 
از  بیشتر  ظاهرا  که  غنی  آقای  باید  دست کم 
چنین  با  غرب  در  زندگی  به دلیل  کسی  هر 
یک  که  می داد  توضیح  باشد،  آشنا  مسایلی 
چنین  به  نیازی  چه  بازنشسته  رییس جمهور 
کشور فقیری  که باالتر از توان مالی  گزافی  پول 
مانند افغانستان است، دارد؟ در واقع به برکت 
که  حکومتی  پاسخ گویی  نه  و  آزاد،  رسانه های 
رییس آن بیشتر از هر چیزی هنر زدن حرف های 
بلد  را  دولتداری  کالن  تیوری های  و  بزرگ 

گاه شدیم. است، ما از این موضوع آ
که جذابیت تیوری توطیه بر دریافت  کشوری  در 
می چربد،  حوادث  و  حقایق  مستند  علمی  و 
کرده است  را خلق  این سوال  گروه هایی  برای 
آقای  نگهداشتن  راضی  برای  آقای غنی  آیا  که 
چنین  توطیه چینی اش،  از  جلوگیری  و  کرزی 
نظر  در  ایشان  برای  را  مالی  بزرگ  امتیازات 

گرفته است.
از حیث حیف و میل  را  ملی  حکومت وحدت 
بوروکراسی  کردن  چاق  و  حکومت  منابع 
دادن  هدر  نوبل  جایزه  برنده  می توان  دولت 
)البته، چنین جایزه ای وجود  کرد  اعالم  منابع 
آقایان  افتخار  به  می توان  ولی  ندارد  خارجی 
عبداهلل و غنی این جایزه را از بودجه دفتر حامد 

سمت  شدن  اضافه  با  آورد(.  به وجود  کرزی 
که هنوز  اجرایی به بروکراسی دولت افغانستان 
و  وزرا  هفته وار  مجالس  اداره  از  بیشتر  آن  کار 
دیدار های دیپلوماتیک و تشریفاتی با مقامات 
تی  تورم تشکیال و  بر مصارف  نیست،  خارجی 
حکومت افغانستان افزوده شده است. جالب 
تی نه بر اساس  که این تورم تشکیال این جاست 
و  امتیاز  دادن  به خاطر  که  وظیفوی  ضرورت 
افراد نزدیک  و  به مقامات، وابستگان  منصب 

گرفته است.  سیاسی و قومی شان شکل 
نماینده  کنید:  نگاه  مسعود  ضیا  آقای  دفتر  به 
حکومتداری  امور  در  رییس جمهور  خاص 
ریاست جمهوری  معاونین  سطح  تا  خوب 
ارتقای مقام و امتیاز یافته است. چنین چیزی 
ممکن  افغانستان  جز  جهان  کشور  کدام  در 
می توانیم  نباشیم  هم  نابغه  گر  ا البته  است؟ 
این  دلیلی  چه  به  غنی  آقای  که  کنیم  درک 
است.  مسعود  احمدضیا  آقای  خاطر خواه  قدر 
در  ریشه  مسعود  آقای  به  غنی  آقای  امتیازات 
و  حساب  هم چنان  و  انتخاباتی  زد و بند های 
برای  دارد.  رییس جمهور  سیاسی  کتاب های 
بر اساس  که  است  حاضر  غنی  آقای  همین 
به  تبدیل  را  دولت  خزانه  سیاسی  مالحظات 
کرده و برای متحدان سیاسی و  گاو شیری خود 

قومی اش شیر پرچرب پامیری بدوشد.
آقای  حکومت  مالی  ناشایست  مدیریت  این 
که  هستیم  شاهد  حالی  در  را  عبداهلل  و  غنی 
هیچ  به  افغانستان  اقتصادی  بقای  چشم انداز 
به  این که  با  افغانستان  نیست.  مثبت  صورت 
کشور  را  خود  گفتار  حد  در  و  سیاسی  لحاظ 
کشور  یک  به  عمل  در  اما  می خواند  مستقلی 
لقب  بدون  که  است  شده  مبدل  وابسته ای 
پول  ساالنه  و  ماهانه  به صورت  استعماری، 
و  بین المللی  بزرگ  قدرت های  از  مستمری 
برای  باید  همین  برای  می گیرد.  منطقه ای 
پولی  وقتی  که  باشد  درک  قابل  ما  هموطنان 
خزانه  به  امریکا  سفارت  یا  و  سفید  کاخ  از 
سفارت  و  سیا  پول های  یا  و  می رسد  دولت 
مخصوص  کود  به  سیاه  خریطه های  در  ایران 
و  حیف  پس  می شود،  واریز  رییس جمهور 
نخبگان  است.  پیش بینی  قابل  نیز  آن  میل 
که هیچ امیدی به آینده خود نداشته  وابسته ای 
چانس  یک  از  کم تر  را  خود  فعلی  موقعیت  و 
طالیی به حساب نمی آورند، چهار دست و پای 
به این پول های خارجی باد آورده چسپیده و با 

شرکای خود تقسیم می کنند.
فارسی  مشهور  مثل  آن  از  نمودی  غنی  آقای 
است: »عالم بی عمل«. آقای غنی افتخار دارد 
در  کام  نا دولت های  ترمیم  باره  در  کتابش  که 
دانشگاه های غربی به عنوان یک ماخذ درس 
ضعیف  مدیریت  برعکس،  اما  می شود.  داده 
به خاطر  حکومت  تی  تشکیال تورم  و  مالی 
وفاداری  خریدار  و  سیاسی  مصلحت های 
نشان  قومی  رییس جمهور  و  سیاسی  رقبای 
که  کادمیکش  کتاب ا که او نه بر اساس  می دهد 
بر مبنای نسخه رایج حکومتداری در افغانستان 
متحدان  و  سیاستمداران  جیب  می کند:  عمل 
گند و حرف های  کن، مردم را با پروپا خود را پر 
چند  برای  کار  این  با  و  ده  فریب  پرکن  دهن 

کن. روزی عمر حکومتت را طوالنی 

به جای عکس
خط مشی تان را نشر کنید

 سلیم آزاد

در ماه های اخیر هرازگاهی عکس های 
صفحات  در  سیاف  و  کرزی  آقایان 
و  شبکه های اجتماعی منتشر می شود 
می گیرد.  شکل  شایعاتی  آن،  از  پس 
کرزی  آقای  گویا  که  می شود  شایع 
تالش می کند یک نیروی اپوزیسیونی 
برای انتقاد سازمان یافته از حکومت 
مدتی  ولی  کند،  ایجاد  ملی  وحدت 
می رسد.  پایان   به  نشست ها  بعد 
ادامه  روند  این  که  است  ماه  چند 
از  شماری  که  است  شایعه  دارد. 
سیاستمداران پس از برگزاری جلسات 
برای  را  زمینه  آن،  فیسبوکی سازی  و 
معامله با سران حکومت وحدت ملی 

کرده اند.  فراهم 
سازمان یافته  اپوزیسیون  یک  وجود 
هر  در  بدیل،  برنامه های  دارای  و 
جریان  یک  گر  ا است.  نیاز  کشوری 
سیاسی منتقد حکومت وحدت ملی 
بدیل داشته  برنامه های  و  گیرد  شکل 
امور  بهبود  به  که  است  روشن  باشد، 
اخیر  تالش های  اما  می کند.  کمک 
برخی از سیاستمداران، بر مبنای یک 
برنامه  گر  ا نیست.  مشخص  برنامه 
این  باید  باشد  مشخص وجود داشته 
تا  کنند  اعالم  را  آن  سیاستمداران 
که این سیاستمداران چه  مردم بدانند 

می خواهند. 
افراد  و  اشخاص  از  برخی  روزها  این 
از  پیشین  رییس جمهور  به  نزدیک 
عنعنه ای  جرگه  یک  برگزاری  لزوم 
سخن  کشور  مشکالت  بررسی  برای 
از  دربرخی  نظریه  این  می گویند. 
نیز  کرزی  آقای  نزدیکان  رسانه های 
درخواست  از  غیر  است.  شده  منتشر 
چیزی  دیگر  عنعنه ای  جرگه  برگزاری 
نزدیکان شان  و  سیاستمداران  از 
نمی شود. همین سیاستمداران  شنیده 
برگزاری  که  می دانند  خوبی  به  هم 
هیچ  حاضر  حال  در  جرگه ای  چنین 
کسی از آن  توجیه قانونی ندارد و هیچ 

حمایت نمی کند. 
دوام  بر  هم  جهانی  جامعه 
دارد.  کید  تا ملی  وحدت  حکومت 
سخنرانی  در  امریکا،  رییس جمهور 
سران  از  افغانستان،  درباره  اخیرش 
و  گرفت  نام  ملی  وحدت  حکومت 
استقبال  والی های جدید  انتصاب  از 
که  کرد. این امر نشان دهنده این است 
که  تی  مشکال رغم  به  جهانی  جامعه 

مصمم  دارد،  ملی  وحدت  حکومت 
است  حکومت  این  با  همکاری  به 
ساختارهای  از  که  لزومی  نمی بیند  و 
مثل جرگه عنعنه ای برای تصمیم گیری 
افغانستان،  سیاسی  سرنوشت  روی 

کند.  حمایت 
شورایی  هم  جهادی  سران  از  برخی 
با  همسو  که  داده اند  تشکیل  را 
اشرف غنی  محمد  رییس جمهور 
حضور  کسانی  شورا  این  در  است. 
سر  گل  جرگه ای  هر  در  که  دارند 
مجددی  حضرت  بوده اند.  سبد 
زمان  جرگه های  از  بسیاری   از  که 
حاال  می کرد،  ریاست  کرزی،  آقای 
همسو  که  است  نشسته  شورایی  در 
بنابراین  است.  اشرف غنی  محمد  با 
رهبران  دیگر  و  او  موجودیت  عدم  در 
جرگه ای  برگزاری  امکان  سیاسی، 

عنعنه ای وجود ندارد. 
برگزاری  درخواست  بنابراین 
یک  نمی تواند  عنعنه ای  جرگه 
باشد.  واقع بینانه  سیاسی  خواست 
می خواهد  که  سیاستمداری  هر 
باید  کند،  ایجاد  بدیل  جریان 
مشخص،  روشن،  برنامه های 
باشد.  داشته  واقع بینانه  و  قانونمند  
و  کرزی  آقای  گر سیاستمدارانی مثل  ا
دارند،  بدیل  برنامه ای  سیاف،  آقای 
کنند. هم چنان  بهتر است آن را اعالم 
می خواهند  که  سیاستمدارانی 
بدهند  تشکیل  تازه  سیاسی  جریان 
موجودیت  اعالم  زودتر  هرچه  باید 
که  بدانند  افغانستان  مردم  تا  کنند 
عکس  انتشار  می خواهند.  چه  آنان 
در  سیاستمداران  مالقات های 
میزان  بر  این که  از  غیر  فیسبوک، 
کارکرد  بیفزاید،  مردم  نگرانی های 

مثبت ندارد. 
به جای  باید  مشهور  سیاستمداران 
برنامه های بدیل خود  انتشار عکس، 
و پیشنهاد های سازنده  کنند  را منتشر 
کسی در نظر  گر  به حکومت بدهند. ا
بهتر  بسازد،  تازه  سیاسی  جریان  دارد 
کند و خطوط عمده  است آن را اعالم 
رسانه ای  را  آن  اساسی  برنامه های 
بیشتر  که  می رسد  به نظر  بسازد. 
در  عکس شان  که  سیاستمدارانی 
فیسبوک منتشر می شود، در پی معامله 
با سران حکومت وحدت ملی هستند 

و آجندای فراتر از این ندارند.

  بیژن

ACKU



 شهریار

 آزیتا رفعت

برای  امنی  محل  به  را  غزنی  ناوه  ولسوالی  طالبان 
ولسوالی  این  در  کردند.  انتخاب  خود  فعالیت های 
طالبان دارای کلینک مجهز، مراکز مخابره، انجنیری 
و مراکز ساخت انواع بمب می باشند. در طول زمان 
حکومت آقای کرزی هیچ اقدامی علیه این ولسوالی 
صورت نگرفت. در زمان آقای غنی صرفا برای یک 
مرحله در این ولسوالی عملیاتی صورت گرفت اما به 
زودی ولسوالی ناوه به کنترول طالبان درآمد. طالبان 

از این ولسوالی به پاکستان در تردد  اند. 
مسیر امن ولسوالی ناوه به طرف پاکستان سبب شده 
نیاز  مورد  مواد  انتقاالت  و  نقل  تمام  مسیر  این  از  تا 
نیز  غزنی  ولسوالی های  سایر  گیرد.  صورت  طالبان 
یکی پس از دیگری به سوی ناامنی سوق داده شده. 
رشیدان،  گیالن،  مقر،  قره باغ،  اندر،  ولسوالی های 
ولسوالی ها  به  نا امنی ها  شدند.  نا امن  نیز  و...  جغتو 
محدود نماند. در یک مورد انفجار موتر مملو از مواد 
انفجاری سبب تخریب بخش های زیادی از شهر شد. 
بین  از  به کلی  این والیت  حداقل هفت ریاست در 
در  تکان دهنده  رویداد  این  آثار خرابی  هنوز  رفت. 

شهر باقی است. 
تا  بود  شده  سبب  غزنی  والیت  در  رهبری  ضعف 
مامور  چندین  هفته  در  هراسی  کدام  بدون  طالبان 

ریاست جمهوری را بار دیگر به سوی جبهات جنگ 
کشید تا همراه و حافظ مردمش باشد و شاید هم برای 
نبرد خنثا  پنجم را در میدان  این که دسیسه های ستون 

سازد.
فرهنگ  تقویه  کنار  در  که  کار شیوه ای  نبود 
گروگان گیری و قوت گرفتن گروه های هراس افگن 
ما  سربازان  فاجعه جلریز، شهادت  نفوذی های شان؛  و 
سقوط  هلمند،  در  طالبان  نظامی  مانور  بدخشان،  در 
کندز و فجایع که در آنجا رخ داد، سقوط غورماچ و 
اسارت و شهادت فرزندان این کشور وبه ادامه سقوط 
یکی از ولسوالی های والیت تخار )ولسوالی درقد( را 

در پی داشت.
رفتن  نمي شود، طفره  تمام  این جا  در  متاسفانه مشکل 
رهبران از وظایف اساسی حکومت و وعده های بزرگ 
و تاکید های جدی در زمان کمپاین های انتخاباتی شان 
مناسب  اقتصاد  فراهم آوری  امنیت و  ایجاد  که همانا 
برای شهروندان بوده و است، باعث گردیده که امروز 
هزاران جوان وهزاران خانواده کشور حتا پیرزن ١٠٥ 
ساله، دارو و ندارشان را لیالم کنند و برای زنده ماندن 
و  پیموده  را  دشوار  راه های  کردن،  زندگی  شاید  و 
حکومت  ناکامی  و  ببرند  پناه  اروپایی  کشور های  به 

وحدت ملی را به جهان واضح کنند. 
و  مصونیتی  برنامه های  نبود  و  سرمایه ها  و  مغز ها  فرار 
عامل  و  فقر  و  بی کاری  افزایش  موجب  توسعه ای، 

امنیتی و کارمند دولتی را در داخل شهر ترور کنند. 
تنها در یک سال چندین سرباز، افسر، بزرگ محل و 
کارمند دولتی ترور شدند. طالبان در هفته های اخیر 
باالی زندان مرکزی والیت حمله کرده، نزدیک به 
دو صد زندانی شان را فرار دادند. پس از آن حمله ی 
سنگین طالبان به منظور تصرف این والیت آغاز شد. 
والیت  امنیه  فرماندهی  و  والیت  رهبری  در  تغییر 
غزنی سبب شد، تا مقاومت جدی در برابر حمله های 
طالبان صورت گیرد. هم اکنون والیت غزنی ترکیب 
امنیه،  فرمانده  والی،  دارد.  رهبری  سطح  در  خوبی 
کار  چهره های  همگی  لوا  فرمانده  و  امنیت  رییس 

آزموده و مصمم برای مبارزه با طالبان اند. 
پولیس  تشکیل  در  ارتقا  با  ملی  وحدت  حکومت 
بیشتر  امنیت  تامین  والیت غزنی می تواند در عرصه 
اخیر  این والیت کمک کند. در طول سال های  در 
بوده  والیت  مرکز  روی  متمرکز  تغییرات  تمام 
است. ولسوالی های والیت غزنی در طول سال های 
آن  وقت  اکنون  مانده اند.  باقی  نخورده  دست  اخیر 
ولسوالی های  در  خانه تکانی جدی  که  است  رسیده 
و  ولسوال ها  برخی  گیرد.  صورت  نیز  والیت  این 
رهبران  و  وکال  حمایت  سایه  در  امنیه  فرماندهان 
کمیشن کاران  نقش  در  که  است  سال ها  سیاسی 
سطح  در  مردم  می کنند.  وظیفه  انجام  منطقه  در 
ولسوالی ها تا اکنون هیچ  گونه تغییرات و اصالحات 
که  است  این  اساسی  انتظار  اکنون  ندیده اند.  را 
عملی  غزنی  ولسوالی  های  در  همه جانبه  اصالحات 
و تشکیل پولیس این والیت نیز به درجه یک ارتقا 
یابد. با این کار ما شاهد بهبودی در عرصه های امنیتی 

و حکومتداری بهتر خواهیم بود.

شکل گیری بحران های جدید در جامعه ای که فرهنگ 
خشونت، اعتیاد و تعصب در آن مواج می باشد گردیده 

است. 
میان  از  هم  هنوز  افغانستان  حکومت مداران  مگر 
می کنند  نگاه  قصرهای شان  از  بیرون  به  حباب ها 
کرسی  و  مشاورگیری ها  راه  از  تا  دارند  تالش  و 
به  و  خود  پروردگان  ناز  و  نزدیکان  برای  بخشی ها 
اصطالح بزرگان جامعه و رهبران جهادی، باج دهی ها 
بقای شان  برای تضمین  اداری  و پهن سازی تشکیالت 
شده  ایدیت  و  فرمایشی  مصاحبه های  با  و  قدرت  در 
و مقصر دانستن دیگران و مبرا شمردن شخص خود، 
از دریچه ضعیف مطبوعاتی دفاتر خویش، نشان دهنده 

فعالیت و رفع مسوولیت شان در قبال ملت باشند.
اندیشه های  تکرار  زمان  است که  این  ملت  باور  مگر 
وطن دوستانه  واقعی،  عملکرد های  برای  انگیزه  بدون 
شعارهای  تکرار  است،  گذشته  مسوولیت پذیرانه  و 
نه  به سرباز وطن است و  نه روحیه دهنده  میان خالی، 

تقویه کننده بنیه های اعتماد در جامعه. 
شاید زمان آن رسیده تا حکومت مداران، باری هم که 
به صفت  فرا دهند و  به آواز وجدان شان گوش  شده 
تیم واحد، درد و رنج دیرینه مردم را در نظر داشته و 
تا  بپردازند،  مکلفیت های شان  و  مسوولیت ها  انجام  به 
شاید بتوانند با همراه سازی ملت، کشتی شکسته را از 

غرق شدن نجات دهند.
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شهر  این  وارد  بعدی  والی  که  نمی یافت  خاتمه 
حکومت داری  عمر  به  می توان  نمونه  برای  می شد. 
اشاره  عثمانی  و  خوستی  شیر  فیضان،  چون  والیانی 
کرد. رفت وآمد های والیان آنقدر سریع بود که اصال 
در  دراز مدت  پالن های  و طرح  ایجاد  برای  فرصت 
در  رهبری  ضعف  و  خال  نکردند.  پیدا  والیت  این 
والیت غزنی سبب شد تا این والیت بیش از هر جای 

دیگر به النه ای امن برای طالبان بدل شود. 

نشد  چنین  تنها  نه  اما  سازد.  مسدود  است  »ترکستان« 
رهبران  صحبت  سناریوی  هنوز  سال  یک  بعد  بلکه 
حکومت در مورد شدت گرفتن بحران امنیتی، با اشاره 

به دخالت های کشورهای همسایه ما می چرخد.
عامل  تاریخی  دخالت های  این  که  نیست  شکی 
است ،  بوده  کشور  در  طوالنی  و  نیابتی  جنگ های 
بی اعتمادی،  فضای  که  نیست  هم شکی  این  در  ولی 
مشخص،  کار شیوه  نبود  حکومتی،  درون  رقابت های 
تک تازی ها، طویل شدن مدت سرپرستی حکومتداران 
و  قانون  گذاشتن  پا  زیر  خوب،  حکومتداری  نبود  و 
ده ها عامل دیگر زمینه ساز دخالت های بیرونی و عمق 

گرفتن بحران های داخلی گردیده است.
بحران هایی که رییس جمهور، رییس اجرایي و مشاور 
یا مثلث رهبری حکومت تالش دارند  امنیت  شورای 
دیالوگ  قالب  در  فرمایشی  مصاحبه های  انجام  با  تا 
خود  کاری  دفاتر  از  خالی  میان  شعار های  یا  بسته 
مطبوعاتی شان،  بخش های  ایدیت  و  مراقبت  تحت 
آن را برعکس جلوه داده و با کتمان حقایق، شانه از 

مسوولیت فارغ کنند.
اول  معاون  پای  که  بی برنامگی  و  بی اعتمادی 

والیت  به   »2٠١3 »غزنی  مناسبت  به  غزنی  والیت 
درجه یک ارتقا یافت. اما تشکلیل پولیس آن درجه 
به  که  هرچند  والیت  این  است.  مانده  باقی  سه 
مناسبت جشن غزنی 2٠١3 اندکی بازسازی شد، اما 
به وضعیت امنیتی آن کم تر توجه شد. والیت غزنی 
در زمان حکومت آقای کرزی به آزمایشگاهی برای 
به غزنی  ماه یک والی  بود. هر سه  والیان بدل شده 
می رفت. هنوز مراسم معارفه و تبریکی والی نخست 

به  امنیتی  سکتور  از  هیاتی  زودی  به  است  قرار 
بروکسل  عازم  افغانستان  برای  ناتو  سفیر  درخواست 
راستای  در  ناتو  جدید  تعهد  خصوص  در  و  گردیده 
چگونگی  اقتصادی،  و  مسلکی  بنیه های  تقویه ی 
برخورد و انجام مسوولیت های حکومت افغانستان در 
وضعیت  نظرداشت  با  ثبات  و  امنیت  تحکیم  راستای 
ناهنجار کنونی و تغییر جغرافیایی جنگ، مباحثه کنند. 
آنجا  به  منسجمی  برنامه  چی  با  مذکور  هیات  این که 
عمل  واحد  تیم  صفت  به  چگونه  و  رفت  خواهند 
باشد  ارمغانی  سفرشان  دست آورد  تا  کرد  خواهند 
نشان  زمان  گذشت  کشور،  در  ثبات  شدن  پایدار  بر 
خواهد داد، ولی آنچه امروز بعد از سپری شدن یک 
سال از حکومت وحدت ملی شاهدش هستیم خالی 
امنیتی  مشخص  استراتژی  نبود  و  بی برنامگی  بزرگی 
به معرفی  است که قرار بود در سه ماه اول حکومت 

گرفته شود. 
بتواند جنگ را تعریف کند، دشمن  استراتژی ای که 
منطقه  در  را  افغانستان  جایگاه  دهد،  مشخص  اسم  را 
تاریک  کج راه های  همه  از  مهم تر  و  سازد  برجسته 
مذاکرات را که عاقبتش رسیدن و فشردن دست ها در 

والیتدرجهیکباتشکیلدرجهسه

اندیشههاىبدونانگیزه

شكى نيست كه اين دخالت هاى تاريخى عامل جنگ هاى نيابتى 
و طوالنى در كشور بوده است ، ولى در اين هم شكى نيست كه 

فضاى بى اعتمادى، رقابت هاى درون حكومتى، نبود كار شيوه 
مشخص، تك تازى ها، طويل شدن مدت سرپرستى حكومتداران 
و نبود حكومتدارى خوب، زير پا گذاشتن قانون و ده ها عامل 
ديگر زمينه ساز دخالت هاى بيرونى و عمق گرفتن بحران هاى 

داخلى گرديده است.

ACKU



ماجرای پس از طالق

طالبان راه های ارتباطی شش ولسوالی را بستند

صداها اندک اندک اوج می گرفتند و هر کس از هر گوشه ای صحبت می  کرد و هر 
کدام جداگانه می خواستند ماجرای به گفته خودشان سریالی را بازگو کنند، اما در این 

میان یک زن که لنگ لنگان خودش را به میز کارمند رسانیده بود، چادری مملو از 
لکه های اشکش را باال زد. او خیلی گریسته بود. هنوزهم شانه و رانش از شدت زخم 
چاقو سوزش داشتند. توان ایستادن روی پا را نداشت و قبل از این که به شکایتش 

بپردازد، آهسته اما به بسیار مشکل به روی چوکی نشست. 
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لنگان خودش  میان یک زن که لنگ  این  اما در  کنند، 
را به میز کارمند رسانیده بود، چادری مملو از لکه های 
اشکش را باال زد. او خیلی گریسته بود. هنوزهم شانه و 
رانش از شدت زخم چاقو سوزش داشتند. توان ایستادن 
روی پا را نداشت و قبل از این که به شکایتش بپردازد، 

آهسته اما به بسیار مشکل به روی چوکی نشست. 
با تالش های زیاد  این دفتر سرانجام  کارمند مسوول در 
توانست وضعیت را تحت کنترول در آورد. همه خاموش 

شدند جز مریم. 
می گریست  سختی  به  که  حالی  در  سی ساله  مریم 
حکایتش را چنین بیان کرد: »پانزده سال قبل به خواست 
خانواده با این مرد ازدواج کردم، حاصل این ازدواج پنج 
و  بسیار مشکل می گذشت  به  زندگی ام  می باشد.  فرزند 
به حمایت  به خصوص خواهرم  زمانی که خانواده پدرم 
من برخاست، یک روز شوهرم به خواهرم حمله ور شد 
و با چاقو او را از سه ناحیه مجروح ساخت، به طوری که 
به  را  او  قلبش آسیب رسانید و  به وال  یک ضربه چاقو 
هندوستان جهت تداوی بردیم. شوهرم فکر می کرد که 

ولسوالی این والیت را بسته اند.
 ۸ جمعه  روز  صبح  انفجار  این  سی،  بی  بی  گزارش  به 
تنگه  و  شوات  تنگه  به  موسوم  منطقه   دو  در  عقرب 

است.  شده  ما  زندگی  در  جنجال ها  سبب  خواهرم  این 
پس از این واقعه مناسبات من با شوهرم بیشتر تیره گشت 
و منجر به طالق گردید. این مرد از نگهداری کودکان ما 

ابا ورزید و سرپرستی آنان به من واگذار شد.
از آن پس با آن که زندگی خیلی برایم مشکل بود، اما 
از این که از قید این مرد ظالم رهایی یافته بودم، تا حدی 
برای کودکانم  نان و پوشاک  بودم. رسانیدن  خوشحال 
خیلی سخت است و من در حالی که در خانه های مردم 
ذلیل  و  خوار  فرزندانم  نمی خواهم  می کنم  مزدوری 
گردند. یک سال و پنج ماه این گونه گذشت. یک روز 
این مرد در کوچه  ناگهان  بود،  قربان  در حالی که عید 
باالی پدرم حمله ور شد و چندین ضربه چاقو را به بدنش 
فرو برد، بعدا از سوی پولیس دستگیر شد و راهی زندان 

گردید، در محکمه دو سال قید باالیش حکم گردید.«
هنوز هم مرد حمله کننده در خاموشی به سر می برد، اما 

حس انتقام جویی هنوز هم در چشمانش موج می زد.
دستان  با  صورتش  از  را  اشک هایش  مریم  آن طرف تر 
داد:  ادامه  و چنین  پاک کرد  و ترک خورده اش  کلفت 
»مدت شش ماه از قید این مرد می گذشت. درست بیست 
روز قبل در خانه نان  قاق را جمع آوری کردم. می خواستم 
بخرم.  اوالد هایم  برای  گرم  نان  دانه  چند  آن  فروش  با 
بغل  در  را  شیرخوارم  کودک  پوشیدم،  را  چادری ام 
گرفته، با یک دست او را محکم گرفته و با دست دیگر 
خریطه نان قاق را گرفتم. آهسته آهسته به سوی دکان ها 
در حرکت شدم هنوز به دکان ها نرسیده بودم که ناگهان 
از  را  تعادلم  و  احساس کردم  شانه ام  به  سوزش عجیبی 
دست داده با کودکم به زمین خوردم. چادری به دورم 
بیشتر پیچید و دست و پایم را بست. هنوز درگیر چادری 
بودم که خودم را خالص کنم تا از جا برخیزم که ناگهان 
ضربه دومی به رانم نشست. از پشت چشمک های چادری 
شوهرم را دیدم که بی رحمانه به من حمله ور شده است. 
فریاد کشیدم و کمک خواستم. مردم به سراغم دویدند، 
از  بعد  شدم،  شفاخانه  راهی  من  کرد.  فرار  مرد  این  اما 
پانسمان  اما جهت  بهبود حاصل کردم،  روز کمی  چند 
به شفاخانه می رفتم. امروز صبح نیز هنگامی که با مادر و 
خواهرم به شفاخانه می رفتیم این مرد برای دومین بار در 
عقب یک دکان در کمینم نشسته بود که به من حمله ور 
شود، اما از مردم کمک خواسته و او را دستگیر کردیم 

و به این جا آوردیم.«
 او می گوید: »آیا این مرد در صورتی که دو سال قبل از 
هم جدا شدیم و رسما مرا طالق داد،  حق این را دارد که 
بر من حکمروایی کند، در کوچه و بازار به من حمله ور 
شود؟ جان از جان جداست و او چه می داند که چقدر 
درد می کشم. حال از دولت،  پولیس و ارگان های قضایی 
و سارنوالی می خواهم که او را به جزای اعمالش برساند.«

هنوز جر و بحث جریان داشت که دروازه دفتر باز شد 
و یک افسر پولیس داخل شد. مرد حمله کننده آهسته و 
بی صدا از جا برخاست و بدون هیچ گونه عکس العمل به 
نیز از عقب آن  افتاد و سه زن دیگر  تعقیب افسر به راه 

بیرون رفتند. با رفتن آن ها خاموشی اتاق را فرا گرفت.

مقام های  گفته  به  و  داده  روی  پکتیا  شرق  در  سورکی 
ولسوالی   ۶ این  ساکنان  برای  زیادی  مشکالت  محلی 

ایجاد کرده است.
لجه منگل، جاجی آریوب، سمکنی، احمد خیل، پتان و 
جانی خیل، ولسوالی هایی هستند که مسیر ارتباطی آنها 

بسته شده است.
از ظهر جمعه  بعد  امنیتی که  نیروهای  گفته می شود که 
با  بودند  رفته   منطقه  به  مسیر  این  مجدد  باز کردن  برای 
در حال حاضر  و  مواجه شده اند  طالب  حمله شورشیان 

درگیری شدید میان دو طرف ادامه دارد.
به گفته مقام های امنیتی قرار بود نیروهای دولتی عملیاتی 
را در این منطقه راه اندازی کنند اما طالبان پیش از آغاز 

عملیات مسیر را مسدود کردند.
هم مرز  پاکستان  با  کشور  جنوب شرق  در  پکتیا  والیت 
است و شورشیان مسلح مخالف دولت در مناطقی از آن 

فعال هستند.

ساحوی  دفتر  در  زنان  حقوق  از  حمایت  دفتر  دروازه 
حقوق بشر کابل، باز گردید و سه زن چادری پوش با دو 
مرد نمودار گشتند. یکی از این زنان در حالی که از پا 
می لنگید و شانه راستش به سمت پایین افتاده بود، لنگ 
لنگان به میز یکی از کارمندان این دفتر نزدیک شد، زن 
دومی که مسن بود، خیلی سر و صدا می کرد و هر دم با 
مشت به شانه مرد می کوبید و می گفت: »تو قاتل هستی. 

چرا به دخترم حمله کردی؟«
با ورود این افراد، در یک لحظه اتاق کوچک به جهنم 
بزرگی مبدل گشت. همه به جان یک مرد افتاده بودند و 
آن مرد بی خیال در چوکی نشست و منتظر عکس العمل 
تنومند  جثه  که  دومی  مرد  ماند.  بشر  حقوق  کارمندان 
داشت خودش را به مرد الغر و نحیف رساند و خم شده 
گفت: »این نامردی است که بار بار به اعضای خانواده ام 

حمله ور می شوی. بس است این بار از حد گذشتی.«
از  کس  هر  و  می گرفتند  اوج  اندک  اندک  صداها 
جداگانه  کدام  هر  و  می  کرد  صحبت  گوشه ای  هر 
بازگو  را  سریالی  به گفته خودشان  ماجرای  می خواستند 

در جنوب شرق کشور  پکتیا  در والیت  محلی  مقام های 
با منفجر  می گویند که شورشیان وابسته به گروه طالبان 
شش  ارتباطی  راه های  کوه،  یک  از  قسمتی  کردن 

سهیال وداع خموش

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
این خالصه گزارشی است که از جنگ کندز 
خدمت رییس جمهور فرستاده شده و ما نیز آن 

را در این جا نشر می کنیم. 
یابیدن حقیقت  برای  ما  رییس جمهور:  جناب 
را  مساله  ته و باالی  و  زیاد جان کندیم  کندز، 
که  رسیدیم  نتیجه هایی  به  خالصه  کاویدیم. 
است.  یاب شده  کندز  می دهد حقیقت  نشان 

از جمله...
مراکز  به  که  طالبانی  زیاد  تعداد  یک  الف:   
غیره  و  محبس  و  امنیت  ریاست  مثل  امنیتی 
یا  بودند،  کور  که  شده  یابیده  کردند  حمله 
)بسیار  می دیده.  عین وغین  چشمان شان  هم 
استفاده  عین وغین  ترکیب  از  که  ببخشید 
کردیم.( به دلیل این که هر چی بر سنگرهای 
نیرو های دولتی انداخت کردند، هیچ کدام از 
حتا  و  اطراف سنگر  به سنگر،  مرمی های شان 
می دهد  نشان  این  نخورده.  سنگر  پنجاه متری 
نیستند.  جنایت کار  گروه  هم  زیاد  طالبان  که 
سربازها  که  کردند  هوایی  فیِر  خالص  چون 

بترسند و فرار کنند. 
که  رسیده ایم  نیز  حقیقت  این  به  ما  ب: 
زیرا  بوده  خراب  همه  ما  سربازان  تفنگ های 
فیر  مرمی  پوچک  همراه  را  مرمی ها  تمام 
پوچک  دانه  یک  اگر  شویم  کور  کرده اند. 
معلوم  پس  باشیم.  دیده  سنگرها  اطراف  در 
پوچک های شان  همراه  مرمی ها  که  می شود 

فیر شده اند. 
ع: حقیقت دیگر نیز که به ما یابیده شده این 
است که طالبان دچار کمبود مهمات بوده اند. 
زیرا درودیوار ریاست امنیت را با جبل سوراخ 
است  این  در  مساله  جالبِی  کرده اند.  سوراخ 
آمده اند  کندز  پس گرفتن  از  بعد  طالبان  که 
ورنه  کرده اند.  سوراخ  جبل  با  را  دیوارها  و 
هیچ سوراخی وجود  آمدیم  ما  که  اول  دفعه 
نداشت، ولی بعدا داشت. نتیجه می گیریم که 

طالبان هنوز در کندز هستند. 
غ: هم چنان یک حقیقت دیگر نیز بر ما یابیده 
و  غیب شدن  توان  طالبان  که  این  آن  و  شد 
از  وقتی  ما  زیرا  دارند.  را  ظاهرشدن  دوباره 
داخل  چگونه  طالبان  که  پرسیدیم  افسران 
که  دادند  جواب  شدند،  آنان  ساختمان های 
از چهاردره به داخل ساختمان های ما آمدند. 
نتیجه این که طالبان ناگهان در چهاردره غیب 
شدند و دوباره در داخل ساختمان های دولتی 

ظاهر شدند. 
یابیده  اصلی  حقیقت  این  به  ما  نتیجه  در  و 
از  تقصیر  نه  کندز  جنگ  در  که  می شویم 
نه  و  امنیت  رییس  از  نه  بوده،  امنیه  فرمانده 
دست های  حتا  و  امنیتی  فرماندهان  دیگر  هم 
هر  نداشتند.  نقشی  نیز  کابل  در  خارجی 
تقصیری که بوده به گردن خود طالبان است 

که آمدند و کندز را سقوط دادند. 
یادتان باشد این یک پیام بازرگانی بود. 

بالخره حقیقت کندز 
یاب شد
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کرات  مذا فرانسه،  بین المللی  بین  رادیو  گزارش  به 
و  بحران  سیاسی  راه حل  یافتن  برای  بین المللی 
خاتمه  قطعی  نتیجه  بدون  سوریه  داخلی  جنگ 
یافت.  با این حال، وزیر امور خارجه فرانسه لوران 
که دو هفته دیگر نشست مشابه ای  گفت  فابیوس 
که برغم اختالفات  کرد  برگزار خواهد شد. او تصریح 
به  کنندگان  کره  بشار اسد، مذا آیندۀ  بر سر  ویژه  به 
انتقال  روند سیاسی  بر سر  از جمله  پیشرفت هایی 
قانون  انتخابات،  انتقالی،  حکومت  قدرت، 

اساسی آینده سوریه دست یافتند.
وزیر  کری،  جان  جمعه  روز  کرات  مذا جریان  در   
که رییس جمهوری  کرد  امور خارجه امریکا، اعالم 
نیروی  از  تن  پنجاه  حدود  اعزام  با  این کشور، 
کرده  موافقت  سوریه  شمال  به  امریکا  ارتش  ویژه 
متحد  دو  از  یکی  عنوان  به  ایران  هم چنین  است. 
کراتی  اصلی بشار اسد برای اولین بار در چنین مذا
دولت  گفتگوها،  آغاز  از  پیش  می کند.  شرکت 
انتقالی  دوره  یک  طرح  از  را  خود  پشتیبانی  ایران 
که در پایان  کرد و افزود  شش ماهه در سوریه اعالم 
سرنوشت  سوریه  در  انتخابات  برگزاری  دوره،  این 

مناقشه  به  که  ساله ای  دو  بودجه  الیحه 
پایان   ۲۰۱۷ سال  تا  کنگره  اعضای  دیرپای 
خواهد داد، بعد از تصویب مجلس و سنای 
کاخ سفید ارسال شد. امریکا، برای امضا به 

مجلس  در  تصویب  از  پس  الیحه،  این 
از  پس  و  شد  فرستاده  سنا  به  نمایندگان 
در  موافق  رای   ۶۴ با  نظر،  تبادل  و  بحث 
برابر ۳۵ رای مخالف به تصویب سنا رسید 
شد.  فرستاده  رییس جمهور  امضای  برای  و 

روز  سرنشین،   ۲۲۴ با  روسی  هواپیماى  یك 
مصر  در  سینا  جزیره  شبه  در  عقرب   ٩ شنبه 
گفته اند  مصر  امنیتی  مقام های  کرد.  سقوط 
دادن  قرار  هدف  بر  مبنی  نشانه ای  هیچ 

هواپیما وجود ندارد.

کرد.   بشار اسد را تعیین خواهد 
کاخ سفید،  روز پنج شنبه ارنست جاش، سخنگوی 
و  روسیه  که  دارد  انتظار  کشور  این  که  بود  گفته 
از  اسد  گیری  کناره  خود  نفوذ  از  استفاده  با  ایران 
قدرت را تسهیل سازند. با این حال، روسیه و ایران 
نابودی  حاضر  حال  در  اولویت  که  می کنند  کید  تا
خارجۀ  امور  وزیر  کری،  جان  است.  داعش  گروه 
گاهی از موضع ایران  امریکا، دیروز پنج شنبه برای آ
و روسیه درباره سرنوشت بشار اسد با نمایندگان این 
کرد. او به همین مناسبت  گفتگو  کشور در وین  دو 
در  ایران  برای  نیز  جایی  رسیده  آن  وقت   : گفت 
در  گرفت.  نظر  در  سوریه  به  مربوط  کرات  مذا میز 
اظهاراتی مشابه، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
گفت: »عاقبت موفق  روسیه پیش از عزیمت به وین 
که به نوعی در بحران  شدیم همه را بدون استثناء 
کنیم.«  جمع  کره  مذا میز  دور  هستند  دخیل  سوریه 
او  منظور  که  کرد  تصریح  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
ملل،  امنیت سازمان  دایم شورای  »اعضای  از همه 
و  کشورهای عرب حوزه خلیج فارس  ایران، مصر، 

عراق« است.

امضا  را  آن  رییس جمهور  که  می رود  انتظار 
کند.

در این مصوبه هزینه های دولت  برای مدت 
قرضه های  سقف  و  شده  تعیین  سال  دو 

دولتی را نیز باال برده است.
طی  نمایندگان  مجلس  کثریت  ا رهبر 
کامل  بودجه  این  چه  گر  ا گفت:  سخنانی 
افزایش مالیات جلوگیری می  از  اما  نیست، 
کند، برنامه  مستمری بگیران دولتی را  بهبود 

هواپیما  این  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
پترزبورگ  راهی سن  و  ایرباس ٣٢١  نوع  از  که 
روسیه بوده است، دقایقی پس از برخاستن از 
فرودگاه شرم الشیخ دچار سانحه شده است. 
دفتر نخست وزیر مصر با انتشار بیانیه اى خبر 

می بخشد، و بودجه صندوق امانی معلولین 
را افزایش می دهد،.

یک  را  بودجه  این  تصویب  تحلیلگران 
از  که  می دانند  بینر  جان  برای  پیروزی 
کرده  گیری  کناره  ریاست مجلس نمایندگان 
است و در عین حال زنگ تنفسی برای پال 
رایان رییس جدید مجلس خواهد بود چون 
با  مسوولیت  ابتدای  در  نیست  مجبور  او 

کند. چالش بزرگ بودجه دست وپنجه نرم 

شبه جزیره  در  روسی  هواپیماى  این  سقوط 
مقام های روسی  قرار داد.  تایید  مورد  را  سینا 
گفته اند ارتباط این هواپیمای مسافربری پس 
از پرواز با برج مراقبت در قبرس قطع شده و از 

صفحه های رادار هم ناپدید شده  است.

World Food Progamme
Country Office, Kabul

Request for Expression of Interest
WFP/AFG/EOI/2015/002

The United Nations World Food Programme (WFP) Office in Kabul, Afghanistan hereby 
solicits Expression of Interest (EOI), looking for reputable, eligible financial institutions/
service provider(s) with the capacity to set up, operate, and maintain a secure, effective and 
cost-efficient electronic platform to transfer cash and/or voucher assistance to our benefi-
ciaries, which could be used by WFP  for current and planned cash assistance and vouchers 
programs across the region inside Afghanistan”. 
Conditions:
Financial Institution Service Provider(s) are kindly requested to submit their EOI to the 
e-mail address as indicated below. And then the Request for Information (RFI) along with 
WFP Supplier Registration Form will be sent to the interested Suppliers email addresses a 
Kabul.procurement@wfp.org
The EOI must include completed Preliminary Capacity as a minimum, the following docu-
mentation/information:
•  Company/organization’s profile, with a minimum of 5 years proven experience.
•  Company/organization’s registration certificate/licenses.
•  List of referenced clients (minimum three), with contact details (address, telephone, fax, 
e-mail, etc.)
•  List of similar Services undertaken with major clients.
•  Synopsis of the company/organization’s expertise/capabilities.
•  A copy of Audited Financial Accounts for the past three years.
•  Bank certificates providing the details of the local Bank Accounts; for Afghan registered 
companies.
To be pre-qualified for inclusion in the WFP Vendor Roster, the prospective service 
providers must also meet the following minimum requirements:
(i)  Acceptance of WFP Afghanistan payment terms: This is payment for any received in-
voice within 30 days from the date of receipt of the invoice, and payment in local currency.
New Vendors are encouraged to submit to WFP Afghanistan, a completed WFP Suppliers’ 
Registration Form that the interested institution(s) should collect from WFP Country Office 
in Kabul. 
Important Notice:
This EOI does not constitute a solicitation. UNWFP reserves the right to change or cancel 
the requirement at any time during the EOI and/or solicitation process. Thus, submitting a 
response to this EOI does not automatically guarantee that your company/organization will 
be considered for receipt of the solicitation when issued.
The Expression of Interest should be submitted with a tittle:

Attn: Vendor Management Committee, WFP Afghanistan,
Expression of Interest Number WFP/AFG/EOI/2015/002

World Food Programme, Kabul, Afghanistan,
by e-mail to address: kabul.procurement@wfp.org. Responses submitted by any other mode 
of submission shall not be accepted. The deadline for submission of the Expression of Inter-
est is 15 November 2015 no later than 1600 hours Kabul Time (GMT+4.5 hours). Submis-
sions after the deadline will not be accepted.
For any clarifications regarding this request for Expression of Interest may be sought by 
calling to 
Mr. Abdul Hadi Noorzad   contact number +93 706 421 51 Or   Ahmad Zahir Fahiz Contact 
Number +93 706 004 959
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رستگار، وحيد پيمان، ذبيح غازی، منان ارغند، سهيال وداع خموش، مريم حسينی،   خبرنگاران:         
نوروز رجا   

سيد مجتبي هاشمي و فردوس کاوش ويراستاران:        
ظفر شاه رويي  0799319534 هماهنگي خبر:   

رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرايي:    
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وسیه با بیش از ۲٠٠سرنشین در مصر سقوط هواپیمای مسافربری ر

ACKU



Hasht e Subh 8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

9th Year    No: 2244   Sunday  1 November, 2015    Price: 20 Afs

Daily

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8 d



