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غنی:

برای تامین امنیت پروژه تاپی
نیروی ویژه آموزش می دهیم

قوانین جدید پناهند گی در اروپا
و نقض معاهدات بین المللی!

کرزی ک  رویای خطرنا
برای پشتون های افغانستان
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کابلبانکپیچیدهترمیشود: پرونده

کابینه ردپایرییسجمهورو
درشهرکهوشمند

کجاشد؟ تاپی؛فراترازیکپروژهبزرگاقتصادیششصدمیلیوندالر
گذشته به جدی ترین سوال های نمایدگان جواب  کابل بانک روز  2- مقام های دخیل در قضیه 
ندادند. برای نمونه آقای نقیب اهلل فایق و خانم ناهید فرید از موجودیت شش صد میلیون دالر 
کابل بانک خبر دادند. متاسفانه تمام مقام های حاضر در نشست  در زمان اعالم ورشکستگی 
گر واقعا این سوال بر مبنای معلومات درست باشد، این همه  دیروز از این سوال طفره رفتند. ا

کدام مقام ها غارت شده است؟ کابل بانک توسط   پول نقد پس از اعالم ورشکست شدن 

تاپی،  گاز  بزرگ  پایپ الین  کار ساخت  می رود  انتظار  ترکمنستان،  کشور  به گفته 
گردد.  گاز، الی سال 2018 تکمیل  با ظرفیت انتقال ساالنه 33 میلیارد متر مکعب 
گذشته  کستان در  پا کستان و هند-  پا افغانستان-  کشورهای همسایه مثل  گرچه  ا
کابل، اسالم آباد و دهلی جدید، به طور مکرر از تعهدات  روابط پرتنشی داشتند، اما 

خود نسبت به راه اندازی این  پروژه اطمینان داده اند. 
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زنگ اول


از  ترکمنستان  گاز  لوله  انتقال  خط  اعمار  پروژه 
زیادی  سود  هند،  و  پاکستان  به  افغانستان  راه 
ایده  اتصال  پروژه  این  دارد.  افغانستان  برای 
تحقق می بخشد، وزن  را  افغانستان  منطقه توسط 
سیاسی کابل را در منطقه بیشتر می سازد و سود 
اقتصادی کالنی هم دارد. اما رییس جمهور و دیگر 
در  به گونه ای  نباید  ملی  وحدت  حکومت  مقام های 
مورد پروژه  اعمار خط لوله   انتقال گاز ترکمنستان 
بسیار  افغانستان  مردم  توقعات  که  بگویند  سخن 
مدیریت  و  مردم  انتظارات  بردن  بلند  برود.  بلند 
نشدن این انتظارات به اعتبار حکومت صدمه وارد 
می کند. این پروژه ها اگر به صورت جدی اجرا شود 
و تمام موانع بر سر راه  آن از میان برود، باز هم 
احتمال آن وجود دارد که حوادث غیرمترقبه به این 

پروژه مشکل ایجاد کند.
به نزاع امروزی ترکیه و روسیه نگاه کنید. ترکیه 
داد  ترجیح  بود،  همسایه  ترکمنستان  آن که  با 
آن  لوله  انتقال  خط  کند،  وارد  گاز  روسیه  از  که 
این  از  ترکیه  که  است  سال ها  و  ساختند  هم  را 
هواپیمای  یک  سرنگونی  اما  می برد،  سود  پروژه 
جنگی روسیه توسط نیروهای ترکیه، وضعیتی را 
دو  اقتصادی  روابط  کل  که  است  آورده  به وجود 
کشور را در معرض خطر قرار داده است. احتمال 
از  انتقام گیری  برای  روسیه  که  دارد  وجود  آن 
ترکیه هزارویک بهانه بسازد و خط انتقال گاز را 
ببندد. مسکو خرید سبزی از ترکیه را هم متوقف 

کرده است. 
بزرگ  یا  و  حادثه خرد  یک  که  می دهد  نشان  این 
لوله  انتقال  و  پروژه  اعمار  کل  و سیاسی،  امنیتی 
افغانستان   گاز را به مشکل مواجه می کند. روابط 
رییس  جمهور  نیست.  هنجار  به  بسیار  پاکستان  و 
به صراحت می گوید سازمان های دولتی پاکستان 
پیش  به  افغانستان  ضد  بر  را  خاموش  جنگ  یک 
می برند. پاکستان از طالبان و دیگر گروه هایی که 
حمایت  دارند  دشمنی  افغانستان  مشروع  نظام  با 
می کند. در شروع حکومت وحدت ملی هم روابط 
باور  این  به  همه  و  شد  گرم  بسیار  اسالم آباد  با 
رسیدند که تا ماه مارچ پاکستان کاری می کند که 
نمایند گان طالبان روی میز گفتگو بیایند، آتش بس 
بین  توافق نامه  یک  امضای  برای  زمینه  و  شود 
کابل و طالبان فراهم شود و پس از آن دولت های 

افغانستان و پاکستان هم بین خود صلح کنند. 
اما چنین سناریوی خوشبینانه محقق نشد. حوادث 
تروریستی خون باری در کابل به وقوع پیوست و 
صدها شهروند بی گناه افغانستان به قتل رسیدند. 
در واکنش به این حوادث تروریستی رییس جمهور 
غنی و مجری امور عبداهلل اعالم کردند که پاکستان 
طالبان را برای مذاکره تشویق نکرده بلکه برعکس 
با پنهان کردن خبر مرگ مال محمد عمر و حمایت از 
خشونت های طالبان، کابل را فریب داده است. این 
ساخت.  سرد  را  اسالم آباد  کابل-  روابط  واکنش 
دیگر  بار  دیگر  کشورهای  وساطت  به  که  حاال 
تماس ها میان کابل و اسالم آباد بیشتر شده است، 
هیچ تضمینی وجود ندارد که بار دیگر حوادثی به 
روی  را  پاکستان  و  افغانستان  و  نپیوندند  وقوع 
درروی هم قرار ندهد و به این ترتیب کار پروژه 

 انتقال گاز هم به مشکل روبه رو شود. 
بلندپایگان  دیگر  و  امور  مجری  رییس جمهور، 
حکومت وحدت ملی باید متوجه این حوادث احتمالی 
باشند و انتظارات مردم را بیشتر نسازند. در بهار 
پای  در مورد کشاندن  انتظارات مردم  هم  امسال 
باال برده شد، وعده  به میز مذاکره بسیار  طالبان 
 یک میلیون شغل، شهرک معلمان و تصفیه  پرونده 
کابل بانک هم به قدر کافی انتظارات را بیشتر کرد 
اما عملی نشدن این انتظارات، به شدت از محبوبیت 
که  می شود  تبلیغ  هم،  چنین  حاال  کاست.  حکومت 
پروژه  انتقال گاز مشکالت اقتصادی را حل می کند 
شروع  دوباره  مذاکرات  هم  هفته  دیگر  چند  تا  و 
می شود، در حالی که چنین چیزهایی عملی نیست. 
حکومت باید یک راهبرد واقع بینانه  تبلیغاتی داشته 

باشد.

انتظارات را بدون موجب
بلند  نبرید
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وزیر مالیه:
 امسال 117 میلیارد افغانی عاید بدست آورده ایم

بامیان عضو شبکه شهرهای خالق جهان شد

کشته شدن بیش از سی طالب در 
عملیات های هدفمند در غزنی

 و کندز

غنی:مجلس نمایندگان خواستار احضار سفیر پاکستان شد
 برای تامین امنیت پروژه تاپی 
نیروی ویژه آموزش می دهیم

8صبح، کابل: اکلیل حکیمی وزیر 
افغانستان  دولت  که  می گوید  مالیه، 
از  بیشتر  تا  است  شده  موفق  امسال 
وجهی  صندوق  به  شده  تعهد  رقم 

بین المللی عواید بدست آورد.
به  گذشته  روز  که  حکیمی  آقای 
مورد  در  توضیحاتی  ارایه  منظور 
مجلس  به  هوشمند  شهرک  قضیه 
بود،  شده  فراخوانده  نمایندگان 
که  ما  عواید  »جمع آوری  گفت: 
شده  افغانی  میلیارد   99 پارسال 
و  شما  با  تعهد  یک  ما  امسال  بود، 

شهرهای  شبکه  عضو  بامیان  والیت 
علمی،  سازمان  در  جهان  خالق 
متحد،  ملل  آموزشی  و  فرهنگی 

یونسکو شد.
داشتن قدمت تاریخی، آثار باستانی، 
از  دستی  صنایع  و  بومی  فرهنگ 
شبکه  این  در  عضویت  معیارهای 

است.
سوی  از  دنیا  کشور   ۳۳ از  شهر   ۴۷
علمی،  سازمان  اعضای  کمیته 
یا  متحد  ملل  آموزشی  و  فرهنگی 
یونسکو به عنوان شهرهای خالق دنیا 

پذیرفته شده اند.
و  فرهنگی  علمی،  سازمان  مسووالن 

نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
دفاع  وزیر  اخیر  اظهارات  به دنبال 
کشور  این  این که  مبنی بر  پاکستان 
گاز  لوله  خط  امنیت  تامین  برای 
طالبان  از  افغانستان  در  »تاپی« 
درخواست کمک می کند، واکنش 
نشان داده و از وزارت امور خارجه 
خواسته تا سفیر این کشور در کابل 
احضار  خارجه  امور  وزارت  به  را 

کند.
گفته  پاکستان  دفاع  وزارت  اخیرا 

صندوق  با  مخصوصا  و  داشتیم  دنیا 
 11۴ که  داشتیم  بین المللی  وجهی 
جمع آوری  عاید  افغانی  میلیارد 
امروز  خوشبختانه  ولی،  می کنیم. 
جمع آوری  ما  افغانی  میلیارد   11۷

آموزشی سازمان ملل متحد می گویند 
بامیان تنها شهر از کشورهای آسیای 
این  به  که  است  خاورمیانه  و  میانه 

عنوان دست یافته است.
دفتر  مسووالن  از  نوشادی،  سارا 
گفته  بی بی سی  به  کابل  در  یونسکو 
انتخاب شهرهای خالق دنیا به تازگی 

صورت گرفته است.
او گفت: »از نظر اقتصادی بسیار مهم 
مناطق  داشتن  خاطر  به  بامیان  است. 
میراث های  لیست  شامل  تاریخی 
فرهنگی جهان است و اکنون به خاطر 
شبکه  عضو  بامیان،  زنده  فرهنگ 
اقتصاد  به  این  است.  شهرهای خالق 
واقع  در  و  می کند  کمک  بامیان 
بامیان  که  این  برای  است  شروعی 
مرکز کانون خالق در افغانستان باشد 
و خیلی ها درآمدشان از همین صنایع 

خالق است.«
مسووالن محلی نیز انتخاب شدن این 
والیت را به عنوان یکی از شهرهای 

خالق دنیا با اهمیت می دانند.
و  اطالعات  رییس  دادرس،  کبیر 

کرده ایم.«
که  گفت  همچنین  حکیمی  اکلیل 
شهرک  قضیه  در  مالیه  وزارت 
هوشمند هیچ گونه مداخله ی نداشته 

است.

توسعه  می گوید  بامیان،  فرهنگ 
میان شهرهای خالق  روابط فرهنگی 

دنیا برای بامیان اهمیت خاص دارد.
در  بامیان  عضویت  که  افزود  او 
صنعت  بر  مثبتی  تاثیرات  شبکه  این 
خواهد  والیت  این  گردشگری 

داشت.
آبده های  داشتن  دلیل  به  بامیان 
گردشگری  جاذبه های  و  تاریخی 
پیش ازین به عنوان پایتخت فرهنگی 
همکاری های  سازمان  یا  سارک 
منطقه ای جنوب آسیا در سال ۲۰1۵ 

میالدی انتخاب شده بود.
از  کشور  مرکز  در  بامیان  والیت 
می رود.  شمار  به  امن  نسبتا  والیات 
بومی  فرهنگ  توسعه  برای  ها  تالش 
اخیر  سال های  در  والیت  این  در 
برگزاری  است.  بوده  گیر  چشم 
برگزاری  ابریشم،  راه  جشنواره های 
نمایشگاه های صنایع دستی و غذاهای 
به  بامیان  شدن  انتخاب  برای  محلی 
عنوان یکی از شهرهای خالق جهان 

نقش مهم داشته است.

که  می گوید  کشور،  جمهور  رییس  شرف غنی 
امنیت  تامین  برای  تا  دارد  نظر  در  افغانستان  دولت 
پروژه خط لوله گاز »تاپی«، نیروی خاصی آموزش 

دهد.
پروژه های  بزرگ ترین  از  که  »تاپی«  گاز  پروژه 
با  یکشنبه  روز  می رود،  شمار  به  منطقه  اقتصادی 
رهبران ارشد کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و 

ترکمنستان در عشق آباد افتتاح شد.
به  نزدیک  ساالنه  پروژه،  این  تکمیل  با  است  قرار 
طریق  از  ترکمنستان  گاز  مترمکعب  میلیارد  سی 
افغانستان به کشورهای هند و پاکستان منتقل شود. 
والیت های  از  »تاپی«  گاز  لوله  خط  اعظم  بخش 

هرات، فراه، هلمند و قندهار عبور می کند.
رییس جمهور غنی روز دوشنبه، ۲۳ قوس، در یک 
افغانستان  دولت  که  کرد  اعالم  خبری  کنفرانس 
طریق  از  دالر  میلیون  چهارصد  حدود  در  ساالنه 
غنی  آقای  آورد.  بدست خواهد  عواید  پروژه  این 
اقتصادی  تحول  اساس  عنوان  به  »تاپی«  پروژه  از 
امنیت  تامین  برای  که  گفت  کرده  یاد  افغانستان 
داده می شود.  نیروهای خاصی آموزش  پروژه  این 
چلنج  و  اصلی  »مساله  افزود:  غنی  جمهور  رییس 
نقطه یی  است.  پروژه  این  سرتاسری  امنیت  ما  ملی 
من  افغانستان  ملت  تمام  از  نمایندگی  به  که  را 
وقت  هیچ  ما  که  است  این  کنم  اعالم  می خواهم 
اساس  پروژه  این  کردیم.  نخواهیم  نگاه  عقب  به 
طرف  یک  از  بنا  است.  افغانستان  اقتصادی  تحول 
امنیت پروژه  تامین  برای  اقدامات همه جانبه  دولت 
برای  رویدست خواهد گرفت و قوای خاصی که 
تامین امنیت آن ضرور است، تعلیم و تربیه می کند.«

تاپی نزدیک  اشرف غنی همچنین گفت که پروژه 
به هشت و نیم میلیارد دالر هزینه می برد که به گفته 
او، نیمی از این مبلغ در داخل افغانستان به مصرف 
خواهد رسید. آقای غنی افزود که سهم کشورهای 
کشورهای  و  شده  مشخص  پروژه  این  در  سهیم 
هر  تا  دارند  مسوولیت  هند  و  پاکستان  افغانستان، 
کنند.  آماده  را  پروژه  این  هزینه  درصد  پنج  کدام 
آسیایی  انکشاف  بانک  که  می گوید  اشرف غنی 
دولت  سهم  از  هزینه  درصد  سه  که  کرده  تعهد 
افغانستان  دولت  گفت  او  بپردازد.  را  افغانستان 
مسوولیت دارد تنها دو درصد از سهم خود را برای 

پیش برد این پروژه بپردازد.

کرده  اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
که در نتیجه عملیات های هدفمند نیروهای قطعات 
خاص پولیس و اردوی ملی در والیت های غزنی 
گروه  جنگجویان  از  تن  یک  و  سی  کندز  و 

تروریستی طالبان به قتل رسیده اند.
این وزارت در اعالمیه ای می گوید که دوازده تن 
از این جنگجویان در منطقه »کنم« مربوط به شهر 
که  می افزاید  وزارت  این  رسیده اند.  قتل  به  کندز 
هم اکنون نیز در این منطقه جنگ جریان دارد. از 
نزد افراد کشته شده ده میل کالشینکوف و چهار 

عراده موتر نیز بدست آمده است.
روستای  در  امنیتی  نیروهای  کمین  در  همچنین   
نزده  نیز  غزنی  والیت  آبند  ولسوالی  اسپین بند 
شورشی طالب به قتل رسیده اند. از نزد افراد کشته 
شده چهار میل کالشینکوف، دو میل دهشکه، نه 
فیر مرمی مزاییل، و دو عراده موترسایل نیز بدست 

آمده است.
نیز  نتیجه عملیات های مشترک دیگر  همچنین در 
ده شورشی طالب به قتل رسیده اند. این عملیات ها 
در مربوطات فاریاب، کندهار، ارزگان، پکتیکا و 

هلمند راه اندازی شده بود.
در همین حال، نیروهای امنیت ملی طی عملیاتی در 
والیت ننگرهار، دو عضو گروه تروریستی داعش 
را از مربوطات چهار راهی شفاخانه شهر جالل آباد 

مرکز این والیت بازداشت کرده اند.
افراد بازداشت شده که عطاالرحمان و اسماعیل نام  
دارند، قصد داشتند یک حلقه ماین سی کیلویی را 
در چهار راهی شفاخانه جالل آباد به منظور بردهم 

زدن امن و نظم عامه جابجا نمایند.

بود که این کشور برای تامین امنیت 
در  طالبان  با  »تاپی«  گاز  لوله  خط 
مذاکره  و  گفتگو  وارد  افغانستان 

خواهد شد.
رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
اظهارات  این  نمایندگان،  مجلس 
در  مداخله  را  پاکستان  دفاع  وزیر 
در  و  افغانستان خوانده  داخلی  امور 
گفت:  مجلس  این  دیروزی  نشست 
یک  امر  واقعیت  در  اظهارات  »این 
داخلی  امور  در  صریح  مداخله 

این  ما  است.  افغانستان  ما  کشور 
از  و  می کنیم  محکوم  را  اظهارات 
خواهش  خارجه  امور  وزیر  جناب 
در  را  کشور  آن  سفیر  تا  می کنیم 
تا  بکند  احضار  مساله  این  به  پیوند 
صحبتی مطابق به قانون داشته باشد.«

همچنین  نمایندگان  مجلس  رییس 
امور  وزیر  استقبال  چگونگی  از 
اخیرش  سفر  در  افغانستان  خارجه 
کرد.  تاسف  ابراز  نیز  اسالم آباد  به 
آقای ابراهیمی گفت که وزیر امور 
شرکت  برای  که  افغانستان  خارجه 
در کنفرانس قلب آسیا به اسالم آباد 
از  پاکستانی ها  توسط  بود،  رفته 
محل  به  تا  این کشور  هوایی  میدان 
شده  منتقل  کاستر  توسط  اقامتش 
اقدام  این  ابراهیمی  آقای  است. 
دولت پاکستان را خالف پروتوکول 
و اصول دیپلوماتیک توصیف کرده 
مردم  به  توهین  اقدام  این  که  گفت 

افغانستان بود.

خریداری 200 هزار تن گندم از ترکمنستان

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
هیات  که  می  گوید  کشور،  جمهور 
به  سفرش  در  افغانستان  دولت 
دوصد  خریداری  برای  ترکمنستان، 
از  کمتر  قیمت  به  گندم  تن  هزار 
دولت  مقام های  با  تن  فی   دالر   ۲۵۰

ترکمنستان به توافق رسیده است.

آقای غنی که روز گذشته در یک 
می کرد،  صحبت  خبری  کنفرانس 
همچنین افزود که دولت افغانستان با 
نیز در حال مذاکره  دولت قزاقستان 
گندم  تن  هزار  شش صد  تا  است 
دیگر از این کشور خریداری نماید.

گندم  که  گفت  اشرف غنی 

خواهد  کیفیت  با  شده  خریداری 
تاثیر  بازار  در  قیمت ها  باالی  و  بود 

خواهد گذاشت.
و  زراعت  وزارت  این  از  پیش 
که  بود  کرده  اعالم  مالداری 
تا  دارد  نیاز  امسال  برای  افغانستان 

1.۳ میلیون تن گندم وارد کند.

ACKU
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کابلبانکپیچیدهترمیشود: پرونده

کابینه ردپایرییسجمهورو
درشهرکهوشمند

ششصدمیلیون
دالر

کجاشد؟

پیشین  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی 
که در قضیه جنجالی امضای  رییس جمهور، می گوید 
اصلی  بدهکاران  از  فروزی  خلیل اهلل  میان  تفاهم نامه 
کابل بانک و وزارت شهرسازی به منظور ساخت شهرک 
کابینه به شمول  کابل، تمامی اعضای  هوشمند در شهر 

کشور دخیل هستند. اشرف غنی رییس جمهور 
کلیل  ا با  قوس،   23 دوشنبه،  روز  که  محمدی  آقای 
وزیر  نادری  منصور  مالیه، سید سعادت  وزیر  حکیمی 
شهرسازی، خان افضل هده وال معاون بانک مرکزی و 
کابل بانک  تصفیه  اداره  رییس  خراسانی  عبدالواحد 
تفاهم نامه  امضای  مورد  در  توضیحاتی  ارایه  منظور  به 
هم چنین  و  شهرسازی  وزارت  و  فروزی  خلیل اهلل  میان 
مجلس  به  کابل بانک  قرضه های  حصول  چگونگی 
این  در  که  گفت  بودند،  شده  خواسته  نمایندگان 
دارند. مجلس  مسوولیت  اعضای حکومت  تمام  باره 
فوق العاده  نماینده  مسعود،  احمدضیا  نمایندگان 
حکومتداری  و  اصالحات  امور  در  رییس جمهور 
خوب را نیز به این منظور برای پاسخ گویی به مجلس 
گفت  مجلس  رییس  طوری که  آن  اما  بود  فراخوانده 

کشور به سر می برد. آقای مسعود به بیرون از 
کابل، به تاریخ  تفاهم نامه ساخت شهرک هوشمند در 
به امضا رسید. در مراسم امضای این  سیزدهم عقرب 
آقای  داشت.  حضور  نیز  فروزی  خلیل اهلل  تفاهم نامه، 
که دوران حبس خود را می گذراند، حضورش  فروزی 
کنش های زیادی را در قبال  در این مراسم انتقادها و وا
داشت. در این مراسم عبدالعلی محمدی و احمدضیا 

مسعود نیز حضور داشتند.
فروزی  خلیل اهلل  آزادی  از  انتقادها  افزایش  به دنبال 
وظیفه  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی،  زندان،  از 
حالت  به  را  خود  حقوقی  مشاور  محمدی  عبدالعلی 
این  امضای  از  بعد  روز  دو  هم چنین  درآورد.  تعلیق 
اعالم  لغو  را  تفاهم نامه  ریاست جمهوری  تفاهم نامه، 

کرد.
مجلس  دیروزی  جلسه  در  محمدی  عبدالعلی 
که هدف  اصلی حکومت از امضای  گفت  نمایندگان 
شهرسازی  وزارت  و  فروزی  خلیل اهلل  میان  تفاهم نامه 
حصول  کابل،  در  هوشمند  شهرک  ساخت  برای 
محمدی  آقای  است.  بوده  کابل بانک  قرضه های 
تمامی  و  نیست  این مساله دخیل  در  او  تنها  که  گفت 
مسوولیت  رییس جمهور  شمول  به  کابینه  اعضای 
کرده  که من طرح  دارند. وی افزود: »این چیزی نبوده 
کابینه و رییس جمهور افغانستان و تمام مقامات  باشم. 
دولت افغانستان در این قضیه دخیل بوده و مسوولیت 
کار خوب  گر  ا نفر.  نه متوجه یک  متوجه همه است، 
هم  بوده  بد  کار  گر  ا و  نیست  تنها  محمدی  هم  بوده 

محمدی تنها نیست.«
قضیه  زمانی که  گفت  هم چنین  محمدی  عبدالعلی 
مقام های  از  یکی  شد،  جنجالی  هوشمند  شهرک 
تا استعفا  از وی خواسته بود  نزدیک به رییس جمهور 
کرده  پیشنهاد  برایش  اشرف غنی  او،  به گفته ی  دهد. 
حقوقی،  مشاوریت  پست  از  استعفا  به جای  تا  بود 

می شود.  داده  وی  به  مشاوریت  به  هم سطح  پست 
اعالمیه  این که  از  »پس  می گوید:  محمدی  عبدالعلی 
شهرسازی  وزارت  قرارداد  لغو  برای  ریاست جمهوری 
صادر شد، یکی از مقام های نزدیک به رییس جمهور 
اعتراض  مورد  مقدار  یک  قضیه  که  کرد  ابالغ  من  به 
اعتراض  خارجی ها  و  سر و صدا  رسانه ها  و  گرفته  قرار 
گرفته این  که در جلسه صورت  می کنند، بنا فیصله ای 
دلیلش  گفتم  بدهد.  استعفا  باید  محمدی  که  است 
که  گفت  کمال تاسف به صراحت به من  چیست؟ با 
)محمدی(  تو  نمی رسد،  دیگر  کسان  به  ما  زور  چون 
جدی  برخورد  و  نشدم  حاضر  من  کنی.  استعفا  باید 
که درست است من به هیچ حزب سیاسی  گفتم  کردم و 
این قدر  اما  نیستم،  وابسته  کالن  سیاسی  شخصیت  و 
که اتهام ناحق را سرخود قبول نکنم.« وی  عزت دارم 
که  دومی  پیشنهاد  روز  چهار  از  »بعد  افزود:  هم چنین 
که یا استعفا یا تبدیل به پوزیشن هم سطح  به من شد 
از آن هم مقرر  باالتر  گر  ا گفتم در همین شرایط  فعلی. 
گر در این  شوم قبول نمی کنم. چون هرگونه جابه جایی ا
حالت صورت می گرفت، اثبات تمام دروغ هایی است 

گفته می شود.« که در رسانه ها 
او  که  می گوید  رییس جمهور  پیشین  حقوقی  مشاور 
مشاوریت  پست  به  ریاست جمهوری  فرمان  براساس 
وی  فرمانی  براساس  باید  رییس جمهور  و  شده  مقرر 
دادن«  »زجر  برای  که  کرد  کید  تا او  کند.  برکنار  را 
آقای  است.  درآورده  تعلیق  حالت  به  را  وظیفه اش 
که اشرف غنی به اثر فشار وظیفه وی را  محمدی افزود 

به حالت تعلیق درآورده است.
که طرح حصول قرضه های  عبدالعلی محمدی می گوید 
پیشین  سهام داران  سرمایه گذاری  طریق  از  کابل بانک 
گذشته توسط  این بانک اولین بار در هشتم جدی سال 
رییس جمهور  پیشین  اقتصادی  مشاور  عمرزاخیلوال 
مطرح شد. به گفته آقای محمدی، این طرح مورد تایید 
برای  کمیسیونی  و  گرفت  قرار  رییس جمهور  و  کابینه 
کابل بانک تشکیل شده  چگونگی حصول قرضه های 
که  گفت  گرفت. وی  کمیسیون وی قرار  و در راس این 
طرزالعملی نیز به این منظور ساخته شد. آقای محمدی 
کابینه  که این طرزالعمل در ماه حوت توسط  می گوید 

تایید و به توشیح رییس جمهور رسید.
برای  اشرف غنی  که  می افزاید  محمدی  عبدالعلی 
حصول  اما  بود  جدی  کابل بانک  قرضه های  حصول 
این قرضه ها از قرضداران این بانک نیز دشوار بود. وی 
بحث  منظور  به  هیاتی  زمانی که  کرد  کید  تا هم چنین 
نزد  کابل بانک  قرضه های  حصول  چگونگی  برای 
خلیل اهلل فروزی و شیرخان فرنود از سهام داران اصلی 
کابل بانک به زندان رفتند، تنها آقای فروزی حاضر شد 
تا از طریق سرمایه گذاری و دسترسی به جایدادهایش 
که  کرد  کید  کند. او تا با خواست این هیات موافقت 
و  دارد  گفتن  برای  زیادی  حرف های  فرنود  شیرخان 
ریشه ای  کابل بانک  قضیه  می خواهد  دولت  هرگاه  
داده  گوش  فرنود  آقای  حرف های  به  باید  شود،  حل 

و رسیدگی شود.

برای  رییس جمهور  که  افزود  محمدی  عبدالعلی 
به  فرنود  شیرخان  و  فروزی  خلیل اهلل  دسترسی 
دولت  تا  کرد  تعیین  را  شرایطی  جایدادهای شان 
بگیرد.  را  کابل بانک  قرضه های  طریق  این  از  بتواند 
که پیش روی  گفت: »مشکل اصلی و جدی تری  وی 
بود.  مقروضین  از  پول  گرفتن  بود  افغانستان  حکومت 
به  این ها  و  هستند  آشنا  همه  مقروضین  چهره های  با 
کسانی  سادگی حاضر به پرداخت پول نمی شدند. حتا 
که این افراد را تشویق می کنند  بودند و هنوزهم هستند 
کابل بانک و حکومت  که پول ندهند تا پروسه تصفیه 

کام بماند.«  وحدت ملی نا
نمایندگان  مجلس  اعضای  سواالت  عمده ی  بخش 
عبدالعلی  متوجه  مجلس  این  دیروزی  جلسه  در 
آقای محمدی  از  نمایندگان  از  بود. شماری  محمدی 
رییس جمهور  فرمان های  بیشتر  چرا  که  داشتند  انتقاد 
آقای  نمی دهد.  درست  مشوره  برایش  او  و  می شود  رد 
تمامی  که  گفت  پرسش ها  این  به  پاسخ  در  محمدی 
مورد  شده  صادر  رییس جمهور  توسط  که  فرمان هایی 

تایید وی نبوده است.
وزیر  نادری  منصور  سعادت  سید  همین حال،  در 
شهرک  قبال  در  وزارت  این  که  می گوید  شهرسازی 
ندارد.  مسوولیت  فروزی  خلیل اهلل  آزادی  و  هوشمند 
میان  هوشمند  شهرک  قرارداد  که  افزود  نادری  آقای 
امضا  به  وردک  نبی زاده  شرکت  و  فروزی  خلیل اهلل 
پنهان  و  پت  کار  »ما  کرد:  کید  تا وی  است.  رسیده 
شهرسازی  وزارت  طرف  از  دعوت  کارت  نکرده ایم. 
حکومتی  ارگان های  تمام  به  بانک  کابل  تصفیه  و 
این  است.  شده  ارسال  نمایندگان  مجلس  شمول  به 
کردیم.  ما دعوت  را هم  رسانه ها  و  نبود  پنهان  دعوت 
که می گویند شتر دزدی  یک ضرب المثل عامیانه است 

به خم خمک نمی شود.«
اداره  این  اقدامات  تمام  که  افزود  شهرسازی  وزیر 
کابل بانک  تصفیه  اداره  رسمی  مکتوب  براساس 

گرفته است. صورت 
اداره  رییس  خراسانی،  عبدالواحد  همین حال،  در 
کنون 442 میلیون  که این اداره تا کابل می گوید  تصفیه 
از  نقد،  صورت  به  دالر  میلیون   228 شمول  به  دالر، 
دولت  به  و  کرده  جمع آوری  کابل بانک  قرض داران 
از  دالر  میلیون   554 وی،  گفته   به  است.  داده  تحویل 

کابل بانک باقی مانده است. قرضه های 
هدف  که  می گوید  ابراهیمی  عبدالرووف  این حال،  با 
حکومت از اجازه دادن خلیل اهلل فروزی برای ساخت 
و  بوده  کابل بانک  قرضه  جمع آوری  هوشمند  شهرک 
در این زمینه خالف اصول و قانون عمل نشده است. 
مشاور  توضیحات  »مطابق  گفت:  ابراهیمی  آقای 
هوشمند  شهرک  ریاست جمهوری،  سابق  حقوقی 
تحصیل  طرزالعمل  به  مطابق  و  شفاف  به صورت 
ایشان  اجراات  و  گردیده  تکمیل  کابل بانک  قروض 
حصول  راستای  در  و  متذکره  طرزالعمل  روشنایی  در 
کابل بانک بوده است. جواب وزیر شهرسازی  قروض 
نیز بیانگر طی مراحل قانونی و معمولی شهرک هوشمند 
گونه تخلفی در قانون به  توسط این وزارت بوده و هیچ 

مالحظه نمی رسد.«
به  افغانستان  بانک های  بزرگ ترین  از  که  کابل بانک 
شمار می رفت، نزدیک به چهار سال پیش در نتیجه 
سوءمدیریت با سقوط مواجه شد. با سقوط این بانک، 
نزدیک به نه صد میلیون دالر به غارت برده شد. برخی 
از اعضای مجلس نمایندگان در جلسه دیروزی اعالم 
که در زمان سقوط این بانک شش صد میلیون  کردند 
این  از  آن  تصفیه  در  اما  داشت  وجود  نقد  پول  دالر 
پول هیچ یادآوری نشده است. معاون بانک مرکزی و 
نیز در جلسه دیروزی  کابل بانک  اداره تصفیه  رییس 

در مورد این مبلغ هیچ گونه معلوماتی ارایه نکردند.

دوسیه  قضیه  در  دخیل  مقام های  نمایندگان  مجلس 
کابل بانک و شهرک هوشمند را برای استجواب به مجلس 
منصور  سعادت  و  محمدی  عبدالعلی  بود.  فراخوانده 
شهرک  قضیه  به  رابطه  در  را  توضیح  بیشترین  نادری 

هوشمند بیان داشتند.
کرد:  روشن  را  نکته  یک  مقام  دو  هر  صبحت های   -1
با هماهنگی  کابل بانک  به دوسیه  رسید گی  مراحل  تمام 
است.  گرفته  صورت  ریاست جمهوری  ارگ  و  کابینه 
که  داد  نشان  دخیل  مقام  دو  حداقل  اسناد  و  روایت ها 
که توسط  گرفته  تمام مراحل بر مبنای طرزالعملی صورت 
ارگ  است.  شده  تدوین  ریاست جمهوری  ارگ  و  کابینه 
و  داخلی  تند  کنش های  وا از  پس  ریاست جمهوری 
کند.  کرد تا از این مسوولیت شانه خالی  خارجی تالش 
به گفته ی  غنی  آقای  قبلی  مشاور  محمدی  وظیفه  تعلیق 
است.  بوده  عمومی  افکار  در  فشار  از  فرار  برای  خودش 
شهرک  جریان  از  بیشتر  وضاحت  برای  ارگ  که  هرچند 
کرده است تا حقیقت یابی  کمیته ای را توظیف  هوشمند 
کند، اما صحبت های امروز ارگ را بیشتر در معرض سوال 

قرار داد.
گذشته  روز  کابل بانک  قضیه  در  دخیل  مقام های   -2
برای  نمایدگان جواب ندادند.  به جدی ترین سوال های 
نمونه آقای نقیب اهلل فایق و خانم ناهید فرید از موجودیت 
ورشکستگی  اعالم  زمان  در  دالر  میلیون  شش صد 
کابل بانک خبر دادند. متاسفانه تمام مقام های حاضر در 
گر واقعا این سوال  نشست دیروز از این سوال طفره رفتند. ا
بر مبنای معلومات درست باشد، این همه پول نقد پس از 
مقام ها  کدام  توسط   کابل بانک  اعالم ورشکست شدن 

غارت شده است؟
به  که  شرکت هایی  و  افراد  باره  در  دیروز  نشست  در   -3
در  پول  مختلف  حساب های  و  مستعار  جعلی،  نام های 
که  گفته می شود  کرده اند نیز وضاحت داده نشد.  یافت 
کابل بانک سهم هر یک از متهمان و شرکا  صرفا در قضیه 
نام های  به  که  هنگفتی  پول های  اما  است،  شده  واضح 
تثبیت  حاال  تا  است،  شده  برداشت  افراد  و  شرکت ها 
نگردیده است. این سوال ها نیز توسط برخی وکال مطرح 
کردند تا نوت های دست  شد، اما مقام های دخیل تالش 
گرفته و از پرسش های جدی و  داشته خود را به خوانش 

کنند. مهم عبور 
4- برخی وکالی مجلس تالش داشتند تا به هر نحو ممکن 
گفته های  رفتارها  نوع  این  کنند.  مختل  را  جلسه  جریان 
که برخی حلقات در تالش اند،  محمدی را تایید می کرد 
که یکی  کابل بانک تصفیه نشود. جالب بود  تا حساب 
بیش  است،  مجلس   عضو  که  کابل بانک  بدهکاران  از 
کرد تا جریان صحبت ها در مجلس مختل  از همه تالش 
شود. پس از ختم صحبت ها بر مبنای جمع بندی رییس 
را  قضیه  مرکزی  تفتیش  کمیسیون  تا  شد  قرار  مجلس 
که پارلمان  بیشتر مورد بررسی قرار دهد. انتظار این است 
کابل بانک این دوسیه را با  برای رسیدگی به عمق قضیه 

کند. جدیت دنبال 
کابل بانک صرفا یک دوسیه اقتصادی نیست،  5- دوسیه 
احساس  بیشتر  دوسیه  این  در  سیاست  سنگین  سایه 
گذشته دارد.  می شود. این دوسیه ریشه در انتخابات های 
بدون  و  دولتی  کمیسیون های  توسط  کابل بانک  دوسیه 
معلوم  حاال  نمی شود.  حقیقیت یابی  آسانی  به  پشتوانه 
کمیسیون تفتیش  کمیسیون های دولتی و  که از دل  نیست 
مجلس چه بیرون می شود. اما با توجه به پیچید گی های 
آن  حقیقت یابی  برای  روشنی  دورنمای  دوسیه،  این 

متصور نیست.

  شهریار
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کشور های چند  قومی  مانند 

افغانستان به مراتب در معرض 

خطر چنین جنگی قومی ای 

قرار دارند. همین اکنون 

شوونیست های فارسی زبان 

تصور می کنند که مصایب 

ی مانند افغانستان  کشور

زمانی پایان می گیرد که اقوام 

دیگر از پشتون ها جدا شده 

و یا دولت فدرالی برای از بین 

بردن سلطه  یک قوم در این 

کشور ایجاد گردد. اگر قرار بر 

این است که پشتونیست هایی 

زمین  ی از تشکیل سر ز چون کر

پشتون ها و یا الحاق مناطقی از 

پاکستان به افغانستان حمایت 

کنند، به همان میزان شاید 

ی ناسیونالیست های  وزگار ر

تاجیک و ازبک خواستار تشکیل 

رگی برای تاجیک ها و  زمین بز سر

ترک تباران نیز شوند.
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کرزی، رییس جمهور سابق افغانستان، مرز موجود  حامد 
کستان را مرز تحمیل شده از سوی استعمار بریتانیا  با پا
پشتون های  صراحت  به  و  خواند  افغانستان  باالی 
کرد. البته، قبل  کستانی را شهروندان افغانستان اعالم  پا
حرف های  باید  چرا  که  است  این  سوال  چیزی  هر  از 
پاسخ  گرفت؟  جدی  را  بازنشسته  رییس جمهور  یک 
کرزی بخشی از سیاستمداران پشتونیستی  که  این است 
که هنوز هم دلبسته  تشکیل پشتونستان بزرگ ویا  است 
بوده  افغانستان  به  کستان  پا پشتون نشین  مناطق  الحاق 
کردن از این داعیه را معادل خیانت ملی  و صرف نظر 
سیاستمداران  از  دسته  این  حال،  عین  در  می دانند. 
کستان با حل  که افغانستان و پا پشتون مانع از آن شده 
گام  اختالفات مرزی خود به سوی عادی  سازی روابط 
که سیاستمداران پشتون به دالیل  بردارند. از آن جایی 
اختیار  در  را  حکومت  گذشته  سده  یک  در  مختلف 
بزرگ هم چنان  گر داعیه  پشتونستان  ا بنابرین  داشته اند 
برای نخبگان سیاسی پشتون اهمیت داشته باشد در آن 
کشور هرگز محقق  نورمال شدن روابط میان دو  صورت 
پشتونیست هایی  داعیه   خاطر،  همین  به  شد.  نخواهد 
برای  و  خاص  به صورت  پشتون ها  برای  کرزی  چون 

ک است. افغانستان به طور عام خطرنا
پروژهمحالوحدتپشتونها

موجود  مرز  افغانستان  است:  ساده  کرزی  آقای  طرح 
به  امیدش  نهایت  در  و  نمی پذیرد  را  کستان  پا با 
هرچند  است.  سرحد  طرف  دو  پشتون های  وحدت 
سیاسی  واقعیت  با  ربطی  کوچک ترین  تصوری  چنین 
همانند  کرزی  آقای  اما  ندارد،  کشور  دو  میان  موجود 
رویایی  چنین  به  وفادار  را  قومی  خود  ناسیونالیست  هر 
کرد برای  که یک ناسیونالیست  می داند؛ همان طوری 
تشکیل سرزمین مستقل در منطقه چنین آرزویی را در سر 
که مرزهای موجود ترکیه،  دارد. این به معنای آن است 
ایران، سوریه و عراق از میان برداشته شده و دولت های 
کردستان را  مذکور اجازه تشکیل سرزمین جدیدی به نام 

بدهند؛ آرزوی دوست داشتنی اما محال.
از  استفاده  با  که  توانسته اند  کرد ها  حاضر  حال  در 
فضای جنگ داخلی و تضعیف حکومت های مرکزی 
به  را  غیر رسمی  قلمروهایی  به طور  عراق  و  سوریه  در 

مشکل  که  دارد  نیاز  خود  هستی  حفظ  برای  کستان  پا
کند.  حل  خود  مرزهای  درون  در  را  جدایی طلبی 
که عمدتا سندی و پنجابی اند، این  کستانی  زمامداران پا
کار را از طریق سرکوب خونین نظامی  انجام داده و هیچ 
راه حل دموکراتیکی را برای مشکل مذکور قبول ندارند. 
روی  خود،  سنتی  سیاست  بر  بنا  افغانستان،  گر  ا بنا 
کند، برای زمامداران  کید  استقالل بلوچ ها و پشتون ها تا
کشور همسایه خواستار  که  کستان به معنای آن است  پا
به  را  آن  از  بخشی  می خواهد  و  بوده  کستان  پا تجزیه 
کند. چنین فرضیه ای دست کمی  از  ک خود الحاق  خا

کستان ندارد. اعالم جنگ غیر رسمی  علیه پا
تنها  قومی   جدایی طلب  جنبش های  شک،  بدون 
که  هستند  قادر  حدی  تا  دموکراتیک  دولت های  در 
کشور های  چون،  کنند.  عملی  را  خود  جدایی  طرح 
دموکراتیک  کمیت  حا حق  به  پیشرفته  دموکراتیک 
فرانسوی های  کانادا  در  دارند.  باور  اقوام  و  خلق ها 
و  حقوقی  زمینه های  کاتاالن ها  اسپانیا  در  و  کبکی 
کشور جدید را دارند. اما در خاورمیانه  سیاسی تشکیل 
ناسیونالیست،  و  مرکز گرا  غیر دموکراتیک،  دولت های  که 
کم اند، هر نوع داعیه قومی   کالسیک آن، حا به معنای 
برای  و  دانسته  کشور  تجزیه   معادل  را  جدایی طلبانه 
عملی نشدن داعیه  مذکور از هیچ نوع سرکوب و تبعیض 
نباید  حال  عین  در  نمی ورزند.  دریغ  بی رحمانه ای 
بی ثباتی  ایجاد  برای  منطقه  کشور های  که  برد  یاد  از 
داعیه های  از  رقیب  معموال  و  دیگر  کشور های  در 
تجهیز  به  دست  حتا  و  کرده  حمایت  جدایی طلبی 
گروه های جدایی طلب قومی  می زنند. به همین خاطر، 
جنبش های  خودکار  به صورت  منطقه  دولت های 
کشور خارجی دانسته  جدایی طلب قومی  را منتسب به 
و  مدنی  جنبش های  سرکوب  برای  بیشتری  انگیزه   و 

مسلحانه  قومی  می یابند.
کستان تحریکپا

کنیم، در عمل  کرزی را پیگیری  گر طرح  بر فرض محال ا
خود  افغانستان  پشتون نشین  مناطق  الحاق  برای  باید 
و  کرده  هسته ای  بزرگ  قدرت  یک  با  درگیری  وارد  را 
بین المللی  کارزار  مذکور  هدف  تحقق  برای  هم چنان، 
چنین  اندازد.  راه  به  دیپلوماتیکی ای  و  حقوقی  بزرگ 
حتا  و  خنده آور  بلکه  نیست  عملی  تنها  نه  طرحی 
لحاظ  به  دست کم  شک،  بدون  است.  ک  خطرنا
که بخش های  سیاسی و اقتصادی، همه دوست داریم 
چه  گردد.  الحاق  افغانستان  به  کستان  پا پشتون نشین 
کشورش  جغرافیایی  وسعت  که  ندارد  دوست  کسی 
عمل  در  اما  یابد.  افزایش  آن  جمعیت  و  شده  بزرگ تر 
گر چنین طرح بلندپروازانه ای به معنای درگیری با یک  ا
سازگار  ما  ملی  منافع  با  تنها  نه  باشد،  هسته ای  قدرت 

کی نیز دارد. نیست بلکه پیامد های خطرنا
با  رسمی  مرز خود  به صورت  در حال حاضر  افغانستان 
گر ما این مرز  کستان را به رسمیت نمی شناسد. طبعا ا پا
کستان نورمال  را به رسمیت نشناسیم هرگز روابط ما با پا
با  رابطه   به  ما  که  است  حالی  در  این  نمی تواند.  شده 
اسالم آباد  با  متقابل  اعتماد  و  منافع  بر  مبتنی  و  ثبات 
غیر معقول  سیاست های  با  افغانستان  گر  ا داریم.  نیاز 
با  مرزی  جدال  به دنبال  کرزی  چون  سیاستمدارانی 
رویا  روی  درگیری  وارد  را  خود  ما  عمال  برآیند  کستان  پا

کشور می کنیم. نظامی  و سیاسی با این 
کستان  پا پشتون های  میان  در  جنبشی  امر  واقعیت  در 

به وجود  کرد ها  برای  کمیتی  حا آن  در  و  گرفته  دست 
کردستان در چارچوب ساختار  اقلیم  در عراق،  آورند. 
جنگ  به دلیل  سوریه  در  اما  دارد  موجودیت  فدرال 
توانسته اند  کرد ها  مرکزی  حکومت  تضعیف  و  داخلی 
داخل  در  را  پیشروی  بسیار  شبه مستقل  کمیت  حا که 
عین  در  کنند.  ایجاد  ترکیه  با  هم مرز  و  سوریه  ک  خا
کرد های ترکیه و ایران به دلیل دولت های قدرتمند  حال، 
نمی توانند  کرده  عملی  را  رویایی  چنین  تنها  نه  مرکزی 
که  می خواهند  تنها  گزیزی  نا سر  از  نهایت  در  بلکه 
وضعیت حقوقی و سیاسی و اقتصادی خود را در درون 
کشور مذکور  ساختار های موجود سیاسی و اقتصادی دو 
و  ترکیه  باری دولت  که  ترکیه دیدیم  در  بهبود بخشند. 
کردستان ترکیه به رهبری عبداهلل اوجاالن  کارگران  حزب 

روی مصالحه به توافق رسیده بودند.
ناسیونالیست  پشتون های  همانند  هم  کرزی  آقای 
اصول  در  باید  دست کم  که  می کند  فکر  هم  هنوز  دیگر 
تاریخی  قلمرو  درون  در  بزرگ  پشتونستان  تشکیل  به 
است  تاجایی  آن ها  تعصب  بود.  وفادار  افغانستان 
چیزی  را  تاریخی  داعیه  این  از  کردن  نظر  صرف  که 
که  اما سوال این است  از خیانت نمی دانند.  دست کم 

چنین طرحی عملی است؟
از طریق  افغانستان چه  که  به سختی می شود قانع شد 
کستان  مجاری بین المللی و چه از راه های دیگر باالی پا
کرده و به طریق صلح آمیز مناطق مذکور را  ادعای ارضی 
در اختیار بگیرد. طبعا افغانستان نمی تواند به زور سالح 
مذکور  مناطق  کستان  پا چون  هسته ای  قدرت  یک  از 
از  برای  کستانی ها  پا یا  کرده،  الحاق  خود  ک  خا به  را 
با  کره  مذا وارد  خود  پشتون نشین  مناطق  دادن  دست 
یک  در  محال  فرض  بر  افغانستان  یا  و  شود  افغانستان 
مناطق مذکور  بر  کمیت خود  بین المللی حق حا دادگاه 
کستان هم با صورت داوطلبانه تن به  کرده و پا را تثبیت 
حکم دادگاه بین المللی بدهد. چنین فرضیات تخیلی 

بیش نیست.
جنبش های  با  خود  تشکیل  زمان  از  کستان  پا
گریبان  و  دست  قومی   جدایی طلب  و  استقالل طلب 
کنون جدایی  طلبان بلوچ به صورت  بوده است. همین ا
واقع،  در  می کنند.  مبارزه  خود  استقالل  برای  فعالی 

را  افغانستان  به  پیوستن  ادعای  که  نمی شود  دیده 
ناسیونالیست  جنبش های  نهایت  در  باشد.  داشته 
کستان  پا از  مستقل  سرزمین  تشکیل  خواستار  پشتون 
سیاسی،  ثبات  لحاظ  به  افغانستان  افغانستان اند.  و 
برای  نظامی  جذابیتی  توانایی  و  اقتصادی  پیشرفت 
کستان ندارد. حتا شاید آن ها عالقه داشته  پشتون های پا
که افغانستان بخشی از پشتونستان بزرگ باشد و  باشند 

نه برعکس.
در پایان باید بگویم با این که حق دموکراتیک قومیت ها 
در  عمل  در  اما  می پذیرم  را  مستقل  کشور  تشکیل  برای 
راه  و  دولت ها  سقوط  باعث  طرح هایی  چنین  منطقه، 

افتادن جنگ های داخلی می شود. 
در  مراتب  به  افغانستان  چند  قومی  مانند  کشور های 
همین  دارند.  قرار  قومی ای  جنگی  چنین  خطر  معرض 
که  می کنند  تصور  زبان  فارسی  شوونیست های  کنون  ا
می گیرد  پایان  زمانی  افغانستان  مانند  کشوری  مصایب 
که اقوام دیگر از پشتون ها جدا شده و یا دولت فدرالی 
ایجاد  کشور  این  در  قوم  یک  سلطه   بردن  بین  از  برای 

گردد. 
کرزی از  که پشتونیست هایی چون  گر قرار بر این است  ا
کستان  تشکیل سرزمین پشتون ها و یا الحاق مناطقی از پا
شاید  میزان  همان  به  کنند،  حمایت  افغانستان  به 
خواستار  ازبک  و  تاجیک  ناسیونالیست های  روزگاری 
ترک تباران  و  تاجیک ها  برای  بزرگی  سرزمین  تشکیل 
زبان  فارسی  شوونیست های  نیز  حاال  همین  شوند.  نیز 
برای مقابله با شوونیسم پشتونی از طرح وحدت تمدنی 
نظام  مخالف  طرح هایی  چنین  می کنند.  حمایت 
که  بوده  وستفالیایی  دولت های  بر  مبتنی  بین المللی 
تهدید  را  منطقه  دولت های  ثبات  می تواند  آن  نقض 

کند.
منطقه  دولت های  تشویق  طرح  واقع بینانه  شاید 
قلمرو های شان  در  کن  سا اقوام  حقوق  رعایت  برای 
داعیه   از  حمایت  کرد  خلق  به  خدمت  بهترین  باشد. 
ملی،  تالش  بلکه  نیست  ترکیه  در  جدایی طلبی 
ترکیه  دولت  تشویق  برای  بین المللی  و  منطقه ای 
کرد و بهبود وضعیت  کره با نمایندگان خلق  جهت مذا
کرد ها در ترکیه  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
است. به همین سان در افغانستان منافع ملی ما ایجاب 
که وضعیت پشتون ها و بلوچ ها در نظام سیاسی  می کند 
کستان بهتر شده، مناطق آن ها توسعه یافته  و اقتصادی پا
کستان  پا اقتصادی  و  طبیعی  منابع  از  عادالنه  سهم  و 
همانند  که  است  آن  ملی  خیانت  اما  آورند.  به دست 
کرزی از جدایی طلبی  پشتونیست های رمانتیکی چون 
با  را  خود  افغان ها  و  گیرد  صورت  حمایت  پشتون ها 

کستان وارد درگیری سازند.  پا

سلیمآزاد

ک رویای خطرنا
برای پشتون های افغانستان
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و  ناگهان طالبان در جای حمله کرده  قسمی  است که 
از  پس  می کنند.  ویران  و  آتش کشیده  به  را  منطقه ای 
موقتی  به طور  دوباره  را  آنجا  و  مدتی دولت خبر شده 
نا امنی  دیگر  شکل  می گیرد.  پس  باز  طالبان  دست  از 
این است که طالبان راه را کمین و مسافرین را گروگان 
گرفته و به قتل می رسانند. برخی از مناطق البته همیشه 

مورد تهدید حضور طالبان است. 
دولت  »فقدان  افغانستان  در  نا امنی  عنصر  مهم ترین 
آن  به  اروپایی  دولت های  بیشترین  که  است  مسوول« 
ترس  افغانستان  در  مسوول  دولت  فقدان  دارند.  اذعان 
از مرگ را برای تمام اتباع کشور در مناطق و شهر های 
واقعا  کسی  هیچ  است.  کرده  موجه  طالبان«  »هم مرز 
مطمین نیست که امنیت زندگی و فامیل او چه خواهد 

شد.
به  افغانستان«  »مناطق  آن  از  بسیاری  پناهند گان  اکنون 
قراردارد  ناگهانی طالبان  اروپا آمده اند که مورد حمله 
و یا مناطق مسکونی پناهند گان در محاصره طالبان قرار 
گرفته و به گونه ای که رفت وآمد آن ها به شهر های مهم 
مواجه  و گروگان گیری  تهدید  با  همیشه  مرکز،  حتا  و 
درستی  ارزیابی  با  مناطق  این  پناهنده های  است.  بوده 
روزی  یک  افغانستان  در  زندگی  ادامه  این که  بر  مبنی 
»مرگ  ریسک  تحمل  با  می گردد،  آن ها  جان  بالی 
است.  گردیده  پناهجویی  پروسه ی  وارد  زندگی«  و 
به  اروپایی  کشور های  جدید  قوانین  وضع  با  آن ها  اما 
شوند،  بر خوردار  پناهند گی  حق  از  می توانند  مشکل 
حق پناهند گی که تا هنوز در حوزه ی قوانین بین المللی 

مرسوم بود.
هنگامی که »تهدید و خطر جان« به عنوان مهم ترین دلیل 
ملل تصویب شد )1951( هر گز  پناهندگی در سازمان 
که  کند  ارایه  را  دالیل  یقین  به  که کسی  نبود  متصور 
او  قتل  به  استثنا پذیری  دالیل خطر جانی حتما و بدون 
منجر می شود و به همین خاطر تقاضای پناهند گی کرده 
جانی  که خطر  است  مشخص  مواد  این  تعریف  است. 
تهدید کرده  را  پناهنده  باشد که جان  به گونه ای موجه 
و او از همین خاطر همیشه هراسان و متشنج باشد و به 
خاطر همین ترس و تهدید خانه و وطن مسکونی خود 
را رها کرده باشد. این تهدید اکنون در اکثریت نقاط 
افغانستان مطابق تعریف سازمان ملل در زمان تصویب نه 

تنها موجه بلکه در حد باالیی قرار دارد.
از  افغانستانی اکنون جوانانی اند که  پناهندگان  بیشترین 
گروه  این  بیشتر  سرنوشت  میان  این  در  آمده اند.  ایران 
در  موجود  سیاست های  مالحظات  به دلیل  پناهند گان 
 هاله ای از سکوت تشویش های را بر انگیخته است. آن ها 
شدیدترین  تحت  ایران  در  که  می کنند  ارایه  را  اسناد 
فشار برای اعزام و پیوستن به جنگ سوریه اند. فرستادن 
که  حتمی  است  جانی  خطر  سوریه  جنگ  به  جبری 
از  به آن مواجه اند . هیچ کدام  پناهنده  بیشترین جوانان 
دولت های اروپایی تا هنوز در برابر ده ها هزار پناهجویی 
که از این خاطر به اروپا آمده اند واکنش نشان نداده اند.

2. حق استیناف و بازخوانی دوباره پرونده برای پناهجو 
وجود ندارد. رد تقاضای پناهد گی ماهیت حقوقی دارد 
و ماهیت حقوقی بودن قضاوت، شامل حکم آزادانه و 
حق استیناف از طرف مدعی می باشد. در سیاست های 
جدید پناهندگی این حق برای پناهجو وجود ندارد. در 
طی یک مصاحبه همراه پناهنده تقاضای او را می شنوند 
و بالفاصله برای اخراج او تصمیم می گیرند. امکان زیاد 
پناهنده،  اخراج  و  مصاحبه  بین  زمان  که  دارد  وجود 

قرار  داعش  یا  طالبان  تهاجم  مورد  او  مسکونی  منطقه 
به  خانه  راه  در  کشور  خارج  از  برگشت  در  یا  بگیرد. 
پناهندگی  تقاضای  »کسانی که  درآید.  داعش  اسارت 
استیناف  فرصت  و  مجال  برای شان  می گردد  رد  آن ها 

و باز بینی توسط داد  گاه عالی فنلند داده نخواهد شد.2«
3. الحاق خانواده: »فنلند از این پس، در قسمت الحاق 
فامیل بی نهایت سخت گیری خواهد کرد.3« سخت گیری 
برای الحاق خانواده در تمام کشور های اروپایی تا هنوز 
پناهنده  باید  که :  شکل  این  به  داشت.  وجود  شدت  به 
کار  پناهنده  کند.  شرکت  وفق یابی  و  زبان  پروسه  در 
داشته باشد و در آمد او در حدی باشد که بتواند مصرف 
خود و فامیل را مستقل از حمایت دولت تامین کند. این 
وضعیت با توجه به بازار کار در اروپا وضعیت پناهنده 
از  یکی  زبان  یاد گیری  می ساخت.  دشوار  بی نهایت  را 
کشور های اروپایی، برای ورود به باز کار به طور معمول 
تالش 2 تا 4 ساله را می طلبد. بدون داشتن تخصص کار 
ولو کار معمول در بازار کار اروپا، پیدا کردن کار، یک 
امر نا ممکن است. البته استثناهای بسیار کم را نمی توان 
است  قوانین  و  قواعد  ما روی  بحث  اما  نادیده گرفت. 
با اعالم  که شامل اکثریت پناهند گان می گردد. اکنون 
بیشتر  سخت گیری  خانواده  الحاق  سیاست  در  این که 

اعمال می گردد نا امیدی پناهنده را بیشتر می سازد. 
4. تامین و حمایت دولتی : تامینات و حمایت وفق یابی، 
فندلند:  در  مثال  است.  گردیده  محدود  بی نهایت 
می گیرند  فنلند  در  اقامت  حق  جدیدن  »کسانی که 
اجتماعی،  معمول  و کمک های  امکانات  از  نمی توانند 
برنامه  آن ها  برای  شوند.  بر خوردار  زندگی  و  سکونت 
و  کمک  است.  شده  گرفته  نظر  در  جدید«  »وفق یابی 
کم تر  کار،  بازار  به  آن ها،   ورود  برای  مادی  حمایت 
در نظر گرفته خواهند شد. هم چنین در مراکز پناهند گی 
فقط غذا و امکانات اولیه زندگی برای پناهنده ها تعلق 

خواهند گرفت.4« 
پس از »هفت خوان رستم« وقتی پناهجو موقتا پذیرفته 
از حق شهروندی  می شود، مطابق سیاست جدید عمال 
کمک های  و  دولتی  تامینات  نمی گردد.  بر خوردار 
حالی  در  این  نمی شود.  نیز  او  حال  شامل  وفق یابی 
پناهنده  اروپای کنونی«  »بازار کار  در  اکنون  است که 
وفق یابی«  حمایتی  »تامینات  و  امتیازات  تمام  داشتن  با 
وارد  شغل  چندین  داشتن  با  هم  آن  سختی،  به  بسیار 
که  پناهند گانی  بسیار اند  می گردد.  معمولی  کار  بازار 
مفت و مجانی کار می کنند تا سرانجام وارد بازار کار 
نمی کنند.  پیدا  را  مناسبی  کار  گاهی  هیچ  اما  شوند. 
وقتی پناهند گان قبلی و دارای اطالعات و توانایی کار 
به سختی نمی توانند وارد بازار کار گردند، پناهند گانی 
که تازه آمده اند بدون »تامینات دولتی« چگونه می توانند 

وارد بازار کار گردند؟
از  پناهجو  که  کشور هایی  و  آسیا  در  بی کاری  رفع 
کم تر  مزد  و  بیشتر  کار  با  حد اقل  است،  آمده  آنجا 
در کشور های  به خصوص  و  اروپا  در  اما  می شود.  پیدا 
وقتی  ندارد.  وجود  سیاه«  »کار  امکان  یا  و  اسکاندینا 
پناهند گی  با سیاست های جدید  کمک های دولتی هم 
به حد اقل ترین حد خود رسیده است، پناهجو حتا برای 
به راه  نمیر«  »بخور و  از زندگی دقیقا  فرار  بر گشت و 
شد  گفته  آنچه  می ماند.  در  ممکن،  و  حد اقل  چاره ی 
مهم  دولت های  از  برخی  و  فنلند  دولت  تصمیمات 
که  است  ناروی  و  دنمارک  سویدن،  جرمنی،  مثل 
درباره  محدودیت ها  و  تصمیمات  این  کرده اند.  اعالم 
مهم ترین  نظر  و  رای  بر اساس  چون  جدید  پناهندگان 
احزاب این کشور ها گرفته شده است، قطعا در پارلمان 
این  برخی  در  گرفت.  خواهند  قرار  تصویب  مورد  نیز 
اگر  است.  کرده  تصویب  را  آن  نیز  پارلمان  کشور ها 
ورود  از  جلوگیری  و  تهدید  برای  صرفا  قوانین  این 
بیشتر پناهجویان نباشد و واقعا مثل دیگر قوانین ملی با 
جدیت تطبیق شود،  کشور های اروپایی در آستانه نقض 

معاهدات بین  المللی قرار دارند. 
مآخذ: 

کنفرانس رسمی نخست وزیر،  وزیر کار و وزیر داخله 
در  پناهند گی  جدید  سیاست  مفصل  نشر  هم  و  فنلند. 

وبسایت وزارت کشور فندلند:
http://www.iltalehti.fi/
uutiset/2015120820798254_
).uu.shtml1.2.3
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-
.1449539877085.html4
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/
hallitus_/0/1/uutiset/maahanmuutto
julkisti_turvapaikkapoliittisen_toimen
)4(pideohjelmansa_64231?language=fi
/ ترجمه تفصیل کنفرانس نخست وزیر فنلند و 
http:// :سیاست های جدید پناهندگی کشور فنلند
www.afghanistan.fi/kanun/index.
php?option=com_content&view=artic
-3A1394-09-17-19-41%le&id=1036
catid=48%3Areports&Itemid=1&41
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مثال نخست وزیر فنلند می گوید: »نا امنی منطقه را همیشه 
شناخته  پناهندگی  مستحق  کسانی که  و  نموده  ارزیابی 
می شوند، آن ها را برای مدت 4 سال اقامه خواهیم داد. 
و در صورت بهبود امنیت »اجازه اقامت« آن ها را باطل 
وزیر  می گردانیم.«  بر  کشور شان  به  را  آن ها  و  کرده 
داخله فنلند می گوید: ... هم چنین ارزیابی می گردد که 
چرا، افراد از منطقه »نا امن« به مناطقی که امنیت دارند 

نمی روند.1 
و  »نا امنی  پناهند گی  پذیریش  دلیل  تنها  و  عمده ترین 
ترس از خطر موجه« است که جان او را تهدید می کند. 
در  پناهند گی  جدید  سیاست های  وضع  را  دلیل  این 
جدید  سیاست های  است.  کرده  منتفی  تقریبا  اروپا 
شامل ارزیابی مسایل امنیتی است که هر منطقه به شکل 
می گردد.  ارزیابی  دقت  با  بار  دو  هرسال  جداگانه 
برعالوه امکان رفتن به مناطق دیگر را همیشه گزینه ی 
قرار  پرسش  و  توجه  مورد  خاص  منطقه  نا امنی  بدیل 
امنیت  هرگاه  اروپا ،  جدید  سیاست  مطابق  می دهند. 
منطقه  از آن  پناهنده ای که  تثبیت شد،  منطقه ی خاص 
لغو شده و  اقامت آن  باشد  اقامت گرفته  می باشد، اگر 
پناهند گی  حق  یعنی  می شود.  برگردانده  کشورش  به 
موقتی و مربوط زمان است که کشور های اروپایی آن 

را تشخیص می دهند نه خود پناهنده.
پذیرش  انکار  غیر قابل  و  با دالیل روشن  پناهنده  وقتی 
قرار  باز گشت  هراس  و  ترس  در  او  همیشه  می گردد، 
او موقتی پذیرش شده است. هیچ جای  دارد. در واقع 
روزی  باالخره  و  نمی یابد  ادامه  جنگ  سال ها  تا  دنیا 
و  تالش  سال ها  از  پس  پناهنده  می شود.  تمام  جنگ 
تحمل مشکالت زبان و پروسه  دشوار وفق یابی،  ناگهان 
بی اقامت شده و برای برگشت به صفر و به سوی زندگی 

بی سرنوشت و نا معلوم چمدان خود را می بندد.
جای  هیچ  »نا امنی«  از  پناهند گی  جدید  سیاست  مطابق 
دنیا حتا سوریه در این تعریف نمی گنجد. زیرا در آنجا 
عالوه  بر  نیست.  دایمی  جنگ  به طور  جای  هیچ  نیز 
تمام  مباحثات  اثر  بر  پناهندگی مصوب 1951  سیاست 
است.  شده  تصویب  ملل  سازمان  در  دنیا  کشور های 
با  اما  کند.  لغو  نمی تواند  را  آن  دلیل  همین  به  اروپا 
به طور  اروپا  پناهند گی،  جدید  سیاست های  تصویب 
 28 معاهده  بین المللی  قوانین  اجرای  از  یک جانبه 
فوق  معاهدات  طبق  می کند.  انصراف   1951 جوالی 
اما  پذیرش می گردد.  بود  موجه  پناهنده  تقاضای  وقتی 
این که مستند  سازی کند که واقعا او در این نا امنی کشته 
مستدام  و  موجه  او  پناهند گی  دلیل  همین  به  و  می شد 
است از معاهده فوق برداشت نمی گردد. مطابق قوانین 
بین المللی و کشور های اروپایی بعد از پذیرش تا زمانی 
که جرم معین را در کشور مقیم مرتکب نشده باشد به 
باز  اجبار  به  باشد  شده  امن  که  در صورتی  کشور شان 
و  موقتی  پذیرش  صورت  در  زیرا  نمی شود.  گردانده 
دایمی   تشویش  و  ترس  متبوع،  کشور  امنیت  به  منوط 
بر زندگی پناهنده سایه انداخته و او سال ها با این ترس 
زندگی ای که شاید شکنجه  زندگی می کند.  و هراس 
آن به دلیل بی زبانی و غربت، شدید تر از ترس و نگرانی 
از مرگ در کشور شان باشد. به خصوص این که پناهنده 
پذیرش شده پس از 4 سال یاد گیری زبان و بر بادی عمر 
و انرژی جوانی، ناگهان اقامت او باطل شده و اجبارا به 

کشورش بر گردانده شود.
واقعیت این است که  این گونه پذیرش شامل حال هیج 
افغانستان  در  جنگ  شکل  زیرا  شد.  نخواهد  افغانی 

فنلند تقریبا آخرین کشوری است که با توجه به اوضاع 
کشور های  دیگر  قوانین  تصویب  و  پناهندگی  جدید 
در  را  پناهند گی  قوانین  سخت گیرانه ترین  اروپایی، 
قوانین  هرچند  کرد.  اعالم  جاری  سال  آخر  ما  هشتم 
جدید دیرتر اعالم شد، اما دولت فعلی با حوصله مندی، 
جهات گوناگون آن را ارزیابی کرد. مجموعه  اطالعات 
سیاست  دولت،  شریک  احزاب  نظر  مثل  دقیق  و  الزم 
امنیت  و  کار  بازار  نیازمندی های  اروپایی،  کشور های 
کشور هایی که از آنجا پناهنده داریم، به دست آوردند و 
بر اساس اطالعات و ارزیابی های جدید و مشورت های 
گسترده و تخصصی آخرین تصمیمات خود را در رابطه 
با پذیریش پناهند گان و چگونگی پذیریش آن ها اعالم 

کرد.
را  خود  پناهند گی  جدید  سیاست  که  دارد  ادعا  فنلند 
کشور های  به خصوص  و  اروپای  کشور های  دیگر  با 
هماهنگ  دنمارک  و  سوید  ناروی،  اسکاندیناویا، 
پناهند گی  یکسان سیاست جدید  است. محتوای  کرده 
را  ادعا  این  سویدن  و  آلمان  مثل  کشور هایی  با  فنلند 
اروپا  پناهندگی  جدید  قوانین  محتوای  می کند.  تایید 
برخوردارند.  واحد  هدف  و  هم سویی  هماهنگی ،  از 
هدف و جوهر اصلی سیاست جدید در واقع جلوگیری 
فرصت  و  شانس  بنیادی؛  مانع  ایجاد  و  پناه گزینی  از 
برای  مرفه  زندگی  و  اقتصادی  موفقیت های  تحصیل، 

پناهندگان می باشد. 
قوانین  اجرای  و  تصویب  با  اروپایی ها  واقع  در 
تقاضای  ادامه  زمینه های  و  انگیزه  سخت گیرانه جدید ؛ 
مضاعف  فشار  و  گرفته  پناهند گان  از  را  پناهند گی 
کشور شان  به  آرامی   به  آن ها  تا  کرده،  زمینه سازی  را 
جلوگیری  آن ها  بیشتر  ورود  از  نیز  و  بر گردند. 
به  پناهندگی  آسای  سیل  حرکت  انگیزه ی  و  کرده 
جدید  سیاست  محتوای  ببرند.  بین  از  را  اروپا  سمت 
مهم  قسمت های  در  را،  اروپایی  کشور های  پناهندگی 
وفق یابی  و  حمایت  خانواده،  الحاق  پذیریش،  چون 
با  رابطه  در  به خصوص  آن ها،  اقامت  چگونگی  و 
شده،   اعالم  مصوبه های  بر اساس  افغانستانی  پناهند گان 
مورد ارزیابی قرار داده ایم. اول نص معاهده پناهند گی 

در معاهدات بین المللی را می خوانیم:
که  است  کسی  »پناهنده  ژنو:   1951 مشهور  معاهده 
نژاد  به  مربوط  علل  به  این که  از  موجه  ترس  علت  به 
گروه های  بعضی  در  عضویت  یا  ملیت  یا  مذهب  یا 
قرار  شکنجه  تحت  سیاسی  عقاید  داشتن  یا  اجتماعی 
گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی )کشور 
اصلی خود( به سر می برد و نمی تواند، و یا به علت ترس 
کشور  آن  تابعیت  تحت  را  خود  نمی خواهد،  مذکور 
قرار دهد، یا در صورتی که فاقد تابعیت است، و پس از 
چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی 
 خود به سر می برد، نمی تواند- یا به علت ترس مذکور 

نمی خواهد به آن کشور بازگردد.«
1. پذیرش: در این رابطه دولت های اروپایی یکی پس 
از دیگری جدیدا اعالم کردند که پس از ارزیابی دقیق 
برای  پذیرش  صورت  در  پناهجو،  پناهندگی  تقاضای 
بدین  موقتی  اقامت  می شود.  داده  موقتی  اقامت  آن ها 
امنیت  از  با تشخیص کشور های اروپایی  معنا است که 
مناطق پناهنده، پناهند گی آ ن ها لغو شده و به کشور شان 
و  سال   3 جرمنی  سال،   3 سویدن  می شود.  بر گردانده 
فنلند 4 سال. تقریبا اکثریت کشور های اروپایی شرایط 
شدیدتر از کشور های مذکور وضع کرده است. به طور 

قوانین جدید 
پناهند گی در اروپا 

و نقض معاهدات 
بین المللی!

 محمدرفیق رجا

ACKU
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ساخت  کار  می رود  انتظار  ترکمنستان،  کشور  به گفته 
 33 انتقال ساالنه  با ظرفیت  تاپی،  گاز  بزرگ  پایپ الین 
گردد.  تکمیل   2018 سال  الی  گاز،  متر مکعب  میلیارد 
و  پاکستان  افغانستان-  مثل  همسایه  کشورهای  اگرچه 
اما  داشتند،  پرتنشی  روابط  گذشته  در  پاکستان  هند- 
کابل، اسالم آباد و دهلی جدید، به طور مکرر از تعهدات 
داده اند.  اطمینان  این  پروژه  راه اندازی  به  نسبت  خود 
دوشنبه،  روز  تاپی  پروژه  عضو  کشور  چهار  رهبران 
باعث  پروژه سیاسی خواندند که  را یک  پایپ الین  این 
استحکام روابط میان کشورهای منطقه خواهد شد. نواز 
شریف، نخست وزیر پاکستان در جریان افتتاح این پروژه 
گفت: »پروژه پایپ الین گاز تاپی، سبب به وجود آمدن 
صلح و تشویق تجارت بین کشورهای منطقه خواهد شد.«

بیان داشت:  معاون رییس جمهور هند نیز در این نشست 
یک  از  بیشتر  اهمیت  اندازه گیری  و  مقیاس  در  »تاپی 

افزایش  به  توجه  با  بلخی  آقای  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
»در  انسان گفت:  قاچاقچیان  به کمک  پناهجویان  شمار 
این قانون سعی شده است که به قاچاق مهاجران وصف 
اقدام  کشفی  نهادهای  اساس  آن  بر  شود،  داده  جرمی 
انتقال  را  مهاجران  که  کنند  قاچاقچیانی  دستگیری  به 

می دهند.«
تصویب این قانون نیاز با تایید شورای وزیران، پارلمان و 

امضای رییس جمهور دارد. پیش نویس این قانون سال ها 
پیش تهیه شده بود.

ضعیف  آن  در  که  است  کشورهایی  از  یکی  افغانستان 
انسان  قاچاق  از  جلوگیری  مورد  در  استانداردها  ترین 
وجود دارد، اما تالش دارد که استانداردهای خود را در 

این زمینه باال ببرد.
افغانستان تا 1۵ آگوست 201۴ عضو پروتکل جلوگیری، 
منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان )2۵ 

دسامبر 2003( نشده بود.
چند  گذشته  سال های  در  مهاجرت  بین المللی  سازمان 
و  منتشر کرد  افغانستان  در  انسان  قاچاق  درباره  گزارش 
در هر کدام از آن ها به این موضوع اشاره می کرد که این 

کشور عضو این پروتکل نیست.
هرچند در سال های گذشته میزان قاچاق انسان بسیار باال 
نبود و آماری که این سازمان در گزارش های خود ارائه 
ماه  از چند  اما  نشان می داد،  را  این موضوع  می کرد که 
پیش با افزایش مهاجرت، قاچاق انسان هم افزایش یافته 

است.
از  مهاجران  انتقال  منظور  به  انسان  قاچاق  افغانستان  در 
این کشور به کشورهای همسایه و غربی به امری معمول 
می توانند  آرام  خاطر  با  تقریبا  قاچاقچیان  و  شده  تبدیل 
به  کشور  این  از  قاچاقی  صورت  به  را  پناهجو  افراد 

کشورهای دیگر انتقال دهند.
اعالم  حالی  در  را  موضوع  این  مهاجرین  امور  وزیر 
می کند که بنا بر آمار رسمی، بیش 1۵0 هزار پناهجوی 
هدف  به  را  کشور  این  قاچاق  طریق  از  عمدتاً  افغان 

پناهندگی در اروپا ترک کرده اند.

وحدت  برای  گام  نخستین   و  دارد  را  اقتصادی  پروژه 
رییس جمهور  اشرف غنی  می باشد.«  منطقه  کشور های 
افغانستان نیز در محفل افتتاحیه گفت که راه اندازی این 
نشان  را  شرکت کننده  کشورهای  سیاسی  اراده  پروژه، 
داخل  در  پایدار  توسعه  به  متعهد  »ما  گفت:  او  می دهد. 
کشورهای منطقه هستیم، این مهم تنها در صورتی که ما با 
یک دیگر هماهنگی و همکاری داشته باشیم، امکان پذیر 

خواهد بود.« 
آگاهان مسایل انرژی می گویند پروژه تاپی این ظرفیت 
کشورهای  بین  روابط  گسترش  سبب  تا  دارد  را  بالقوه 
اسبق  وزیر  هیندری،  چارلس  گردد.  پروژه  این  عضو 
انرژی بریتانیا گفت: »تاپی به خاطر تنش های دوجانبه بین 
کشورهای عضو این پروژه، می تواند یک پروژه پر چالش 
کنفرانس  جریان  در  گذشته  ماه  هیندری  آقای  باشد.« 
خبرگزاری  به  ترکمنستان  پایتخت  آباد  عشق  در  انرژی 
پروژه های  می کنم که چنین  فکر  من  »اما  فرانسه گفت: 
به دالیل  و  سیاسی  جغرافیای  نظر  از  مشترک  و  بزرگ 
منافع مشترکی که برای کشورهای عضو دارد سبب متحد 
روز  محمدوف،  بردی  قلی  قربان  می شود.«  آن ها  شدن 
میدان  توسعه  سوم  فاز  آن ها  که  گفت  هم چنان  دوشنبه 
می کند  تهیه  را  تاپی  پروژه  گاز  که  را  گلکنش  گازی 
میدان  بعدی،  فاز  توسعه  او،  به گفته  کرده اند.  آغاز  نیز 
گازی گلکنش، که دومین میدان گازی بزرگ در جهان 
شرکت های  از  کنسرسیومی  توسط  می شود،  محسوب 

ترکی و جاپانی نظارت خواهد شد.
در  اما  است،  شده  راه اندازی  تاپی  پروژه  که  حالی  در 
هزینه  که  دارد  وجود  نیز  تردید هایی  پروژه  این  مورد 
بد  وضعیت  شامل  تردیدها  این  می دهد.  افزایش  را  آن 
روی  تجارتی  بزرگ  سرمایه گذاری های  عدم  و  امنیتی 
در  خوشبینی ها  مانع  مواردی  در  و  می باشد  پروژه  این 
انسیشی،  لوکا  می گردد.  تاپی  گاز  پایپ الین  به  رابطه 
دانشگاه گالسکو،  کارشناس مسایل آسیای مرکزی در 
ابتدای کار پروژه تاپی  به خبرگزاری فرانسه گفت: »در 
اندازه کافی  به  ترکمنستان  آیا  بود که  این سوال مطرح 
نیازمند  آن  به  پاکستان  و  هند  که  گاز  پیمانه  همان  به  و 
است دارد.« او اضافه کرد: »پس از ارزیابی هایی که در 
میدان گازی گلکنش صورت گرفت و وضعیت در تمام 
کشورهای اشتراک کننده در پروژه تاپی، سواالت قبلی 
که وجود داشت به شکل مثبت پاسخ داده شد. اما سوال 
درباره  جدی  به صورت  که  امنیتی  وضعیت  مورد  در 
پروژه موجود است، هزینه ها برای این پروژه را افزایش 

داده است.« 
را  تمایل خود  از دور  انرژی غربی،  بزرگ  شرکت های 
داده اند.  نشان  پروژه  این  روی  سرمایه گذاری  به  نسبت 
دبی،  شهر  در  مستقر  نفتی  بزرگ  شرکت  مثال  به گونه 
که در بخش سکتور پترولیم ترکمنستان نیز کار می کند، 
عالقه مندی خود را در زمینه سرمایه گذاری اعالم کرده 
طی  ترکمنستان  کمپنی  سخنگوی  همه،  این  با  است. 
در  رسمی  تصمیم  »هیچ  که  گفت،  گذشته  ماه  بیانیه ای 
مورد اشتراک شرکت های متذکره در پروژه گرفته نشده 

است.« 

رهبران ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند روز دوشنبه 
پایپ الین  دالری  میلیارد   10 پروژه  قوس،  بیست و سوم 
این که  برعالوه  پروژه  این  کردند.  افتتاح  را  تاپی  گاز 
کمبود انرژی کشورهای آسیای جنوبی را رفع می کند، 
پروژه  این  عضو  کشورهای  بین  تنش ها  کاهش  سبب 
رییس جمهور  محمدوف،  قلی بردی  قربان  شد.  خواهد 
نواز  افغانستان،  رییس جمهور  اشرف غنی  ترکمنستان، 
انصاری  حامد  محمد  و  پاکستان  نخست وزیر  شریف 
صحرای  در  که  محفلی  در  هند،  رییس جمهور  معاون 
ماری  ترکمن  شهر  جنوب شرقی  قسمت  در  قراقروم 
برگزار شده بود، کار پروژه گاز ترکمنستان- افغانستان- 
پاکستان- هند را افتتاح کردند. رییس جمهور ترکمنستان 
طی سخنانی گفت: »امروز ما شاهد یک رویداد مهم و 
تاریخی بودیم و کار پروژه بزرگ پایپ الین گاز تاپی را 

افتتاح کردیم«. 

مهاجرت  جهانی  روز  آستانه  در  مهاجران  امور  وزارت 
اعالم کرده که می کوشد در طرح قانون مبارزه با قاچاق 

انسان، قاچاق انسان را جرم انگاری کند.
به  مراسمی  در  مهاجران  امور  وزیر  بلخی  عالمی  حسین 
که  گفته  مهاجرت  بین المللی  روز  بزرگداشت  مناسبت 
این موضوع به منظور کاهش میزان مهاجرت غیرقانونی و 

قاچاق انسان در این طرح قانون درج می شود.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

که  کند  انکار  نمی تواند  کس  هیچ 
نصاب تعلیمی ما پر از غلطی است. به 
همین خاطر قرار شده نصاب تعلیمی 
تهیه  خودش  مستقیم  نظر  زیر  جدید 
دستور های خودش  اساس  بر  و  شده 
شده  قرار  شود.  اعمال  تغییرات 
به  که  را  تغییراتی  روز  هر  خودش 
مسوولین  به  می آید  متفکرش  ذهن 
نصاب دیکته کند. چند تغییری را که 
خودش به تازگی به ذهنش رسیده و 
به بخش نصاب تعلیمی انتقال داده با 

شما در میان می گذاریم. 
دستور  اساس  بر  تاریخ :  بخش  در 
تاریخ  در کتاب  این  از  خودش پس 
رشید  مامون  که  شود  نوشته  باید 
خلیفه  بلکه  نبوده  عباسی  خلیفه 
عثمانی  خالفت  البته  است.  عثمانی 
نی  هجری  هفت  و  شش  قرن  از  هم 
شده.  سه هجری شروع  قرن  از  بلکه 
طاهر  خودش  تفکرات  به  بنا  چون 
امین  همراه  سه  قرن  در  فوشنجی 
برادر مامون در مرو جنگ کرد. پس 
باید  است ،  عثمانی  خلیفه  مامون  اگر 
شروع  سه  قرن  از  هم  امپراتوری شان 
شده باشد. هم چنان هارون رشید هم 
مامون  زیرا  باشد  عثمانی  خلیفه  باید 
هم  هارون  پدرش  شد  عثمانی  که 
عباسی  خالفت  اصال  است.  عثمانی 
خالفت  همان  نداشته.  وجود  اول  از 
تاریخ  خودش  مثل  ما  بوده.  عثمانی 

نمی دانستیم. 
درسی  نصاب  در  ریاضی:  بخش  در 
باید یک فرمول تازه اضافه شود. این 
نام  میلیون  سی  جمع  خودش  فرمول 
را  این هر عددی  از  یعنی پس  دارد. 

می توان با خودش جمع کرد. 
البته عدد های منفی را بهتر می توان با 

خودش جمع کرد. 
تغییر  این  اجتماعی :  علوم  بخش  در 
علوم  کتاب های  که  بیاید  باید 
انسان ها  که  بیاید  به وجود  اجتماعی 
دو  اصل  در  بلکه  ندارند.  پدر  یک 
پدر دارند. یکی پدر مادی و دیگری 
بهتر  معنوی  پدر  البته  معنوی.  پدر 
که  خاطری  به  است.  مادی  پدر  از 
خودش  حرف  و  می گوید  خودش 
نصاب  در  البته  نیست.  شدنی  رد  هم 
نیز  دختر شخصی  مساله  باید  تعلیمی 
گنجانیده شود. یعنی آدم ها بر عالوه 
دختر نسبی  ، می تواند دختر شخصی  ، 
دختر دولتی و حتا دختر خارجی هم 

داشته باشند. 
نصاب  در  را  تغییرات  این  شما  فعال 
تعلیمی داشته باشید و ما منتظر هستیم 
تا خودش تغییرات دیگری را نیز در 

نصاب تعلیمی ما وارد کند. 

نصاب تعلیمی
 به سبک خودش 

تاپی؛ فراتر از یک پروژه
 بزرگ اقتصادی

 برگردان: ضیا صادق
 منبع: العربیه

قاچاق انسان در افغانستان جرم انگاری می شود

شرکت های بزرگ انرژی غربی، از دور تمایل خود را نسبت به سرمایه گذاری 
روی این پروژه نشان داده اند. به گونه مثال شرکت بزرگ نفتی مستقر در 

شهر دبی، که در بخش سکتور پترولیم ترکمنستان نیز کار می کند، عالقه مندی 
خود را در زمینه سرمایه گذاری اعالم کرده است. با این همه، سخنگوی کمپنی 

ترکمنستان طی بیانیه ای ماه گذشته گفت، که »هیچ تصمیم رسمی در مورد 
اشتراک شرکت های متذکره در پروژه گرفته نشده است.« 
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که بعد از پایتخت، والیات قندهار، هلمند، جالل آباد  کشور است  سیستم عرضۀ خدمات انترنتی 3.75G افغان بیسیم سریع ترین خدمات انترنتی در 
کنون والیت فراه را تحت پوشش قرار داده و سریع ترین انترنت را به هموطنان عزیز ما مهیا نموده است. و ا

گردیده بود، در آن الحاج احمد شاه لمر؛ مسول دفتر ساحوی شرکت مخابراتی افغان بیسیم در  که به همین مناسبت در مرکز والیت فراه برگزار  در محفل 
زون جنوب غرب، محمد آصف ننگ؛ والی فراه، اعضای شورای والیتی این والیت، جمال الدین پاچاه خیل؛ رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

ک ورزیده بودند. کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم در زون جنوب غرب اشترا کارمندان و روسای دوایر دولتی و عدۀ از  والیت فراه، برخی 
درآغاز محفل به نمایندگی از محترم امین رامین؛ رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم، احمدشاه لمر؛ مسوول دفتر ساحوی شرکت مخابراتی افغان 
از  گفت: »به توفیق خداوند متعال و تالشهای شبانه روزی همکارانم این  فرصت به نیابت  بیسیم در زون جنوب غرب به ایراد بیانیه پرادخته و 
پیام  این  به هموطنانم بدهم؛  را  موفقیت است  از  که سرشار  تازه ای  پیام  بار دیگر  تا  میسر شد  برایم  رامین  امین  و دلسوز محترم  پرتالش  شخصیت 
تصویر روشنی از پیشرفت را در فعالیت های ما نشان خواهد داد. حاال همشهریان عزیز ما در والیت فراه میتوانند از خدمات واقعی  3G موبایل درین 

گردید.« کنون در فراه افتتاح  کابل، قندهار ، هلمند و جالل آباد  ا شهراستفاده نمایند؛ این خدمات پس از والیت های 
کمترین زمان ممکن بزرگترین  کنون مشتریان ما میتوانند در والیت فراه از سریع ترین خدمات باند3.75G  افغان بیسیم در  آقای لمر همچنان افزود: »ا
گذاری و دسترسی به خدمات ویدیویی و انترنتی شفاف داشته باشند.« ک  فایل ها را ارسال و دریافت نموده و به همه خدمات از جمله دانلود، اشترا
را در  بتواند خدمات وسیع مخابراتی  تا  کشور  همواره میکوشد  اولین شرکت مخابراتی در سطح  بعنوان  افغان بیسیم  گفت: »شرکت مخابراتی  وی 
گذشته شاهد دو ابتکار تازه از سوی افغان بیسیم بوده ایم، این ابتکارات بهره برداری از خدمات  گسترش دهد، ازاین رو ما طی ماه های  افغانستان 
که مشترکین ما میتوانند با استفاده از تکنالوژی HD-Voice  صدای شفاف را  کیفیت و Super Wi-Fi میباشد  تکنالوژی HD-Voice و یا صدای با 

کیفیت باال و لغو صدا های اضافی پس زمینه و قطع و وصل شدن بشنوند.« با 
کشور بخصوص در حوزۀ جنوب غرب  متعاقبا محمد آصف ننگ؛ والی والیت فراه ضمن قدردانی از فعالیت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم در 

که برعالوه ارایۀ خدمات مخابراتی، در بخش های عرضۀ خدمات عام المنفعه نیز نقش مهم را ایفا نموده است.« گفت: »شرکت مخابراتی افغان بیسیم نخستین شرکت مخابراتی در افغانستان است 
که موثریت آن در بخش های  کیفت  افزوده خواهد شد  موصوف همچنان عالوه نمود: »کیفیت عرضۀ خدمات شرکت مخابراتی افغان بیسیم در والیت فراه قناعت بخش بوده و با فعال ساختن سیستم خدمات انترنت 3جی به این 

گسترش تجارت لمس خواهد شد.« کار،تامین ارتباطات بهتر و  حکومت داری خوب، سرعت 
گفت: »فعالیت شرکت مخابراتی افغان  در ادامه جمال الدین پاچاه خیل؛ رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت فراه ضمن صحبت های 
بیسیم در والیت فراه همواره طبق قانون و مقررات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ادارۀ اترا بوده و این شرکت از جمله خوشنام ترین شرکت ها 
در حوزه غرب بخصوص والیت فراه میباشد و  تا به حال هیچ نوع تخطی مخابراتی را دروالیت فراه انجام نداده است وبا داشتن بیشترین پوشش 
کامال از ارایۀ خدمات شان راضی هستند. وی همچنان در آخر به نمایندگی از مقام  کرده و مردم  کثریت مارکیت این والیت را ازآن خود  مخابراتی  ا
والیت فراه و اداره محلی این والیت تقدیر نامه ای را برای عصمت اهلل قاری زاده مسول دفتر ساحوی افغان بیسیم در والیت فراه، به نمایندگی از 

کارمندان این شرکت و تالشهای صادقانه شان اهدا نمود. تمام 
در بارۀ افغان بیسیم:

در  بیسیم  مخابرات  مارکیت  بنیان گذار  و  مخابراتی  شرکت  اولین   )AWCC) )www.afghan-wireless.com) بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
گردید. گروپ تأسیس  کتر احسان اهلل بیات رئیس عمومی بیات  که در سال 2002 از طرف دا افغانستان میباشد 

که در 34 والیت افغانستان حضور دارند خدمات انترنت  افغان بیسیم برای چهار میلیون مشتریان عادی، تاجران و ادارات دولتی و غیر دولتی 
کشور جهان همکاری مخابراتی دارد. 3.75G ،3G ،2.5G و خدمات بانکی موبایل را ارائه می نماید. این شرکت با 425 شبکۀ بیسیم در 125 

گـــــــــهی آ

که با هدف حمایت  رهبران جهان روز یک شنبه نشستی را 
از طرح سازمان ملل متحد برای تشکیل دولت وحدت ملی 
در  نشست  این  رساندند.  پایان  به  بودند  داده  تشکیل  لیبیا 
رم و با حضور نمایندگانی از دو جبهه رقیب لیبیا و هم چنین 
برگزار شد.  المللی  بین  نهاد  و چهار  کشور  از ۱۷  نمایندگانی 
خارجه  وزیر  کری  جان  ریاست  به  یک شنبه  روز  جلسه 
برگزار شد. دو  او  ایتالیایی  پایولو جنتیلونی، همتای  امریکا و 
دولت رقیب در لیبیا آماده می شوند تا توافق وحدت را روز 

کنند. کش امضا  چهارشنبه در مرا
کنفرانس خبری مشترک با جنتیلونی و مارتین  کری در  جان 

و  بن بست«  »شکستن  زمان  گفت  متحد  ملل  فرستاده  کوبر 
گفت سندی  پیشروی به سوی آینده لیبیا فرا رسیده است. او 
که در رم امضا شد از تمام طرف ها می خواهد تا به محض 
گفت  کولبر  امضای توافق آتش بس فوری و جامع را بپذیرند. 
عالوه بر دولت های رقیب، توافق هم چنین به امضای رهبران 
گفت رسیدن  احزاب لیبیا و دیگر مقامات نیز خواهد رسید. او 
که این توافق به مشروعیت  کثریت الزم« مهم است چرا  به »ا
کثر مردم  گفت ا نیاز دارد. یک مقام وزارت خارجه امریکا 
کشور و افزایش حضور  کمیت  لیبیا از درگیری، ناتوانی در حا

کالفه اند. کشورشان خسته و  داعش در 

ح وحدت ملی لیبیا حمایت رهبران جهان از طر
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شرکت مخابراتی افغان بیسیم سریع ترین خدمات انترنت 
3.75G را در والیت فراه افتتاح و به بهره برداری سپرد

قوس،   22 یک شنبه  روز  آلمان،  صدراعظم  مرکل،  آنگال 
نظامی  کمک  افزایش  برای  برلین  از  امریکا  درخواست 
گزارش  به  است.  کرده  رد  را  داعش،  گروه  علیه  جنگ  در 
رویترز، آنگال مرکل در مصاحبه با شبکه »زد. دی. اف« و در 
گزارش مجله اشپیگل  مبنی بر  پاسخ به پرسشی در خصوص 
گفته است:  کمک،  درخواست امریکا از آلمان برای افزایش 
گذار شده بود، ادا شده است  که به آلمان وا »به نظرم سهمی 
این  به  نیازی نیست درباره مسایل مربوط  و در حال حاضر 

پرسش حرف بزنیم.«
کار تر،  اشتون  که  بود  داده  گزارش  شنبه  روز  اشپیگل  مجله 
کمک های  افزایش  خواستار  نامه ای  در  امریکا  دفاع  وزیر 
نظامی آلمان شده است. پیشتر یک سخنگوی وزارت دفاع 
گفته  کرده و  آلمان دریافت نامه از وزیر دفاع امریکا را تایید 
بود موضوعات مطرح شده در این نامه در حال بررسی است. 

وی توضیح بیشتری در خصوص محتوای این نامه نداد.
گذشته مشارکت نظامی آلمان در جنگ  پارلمان آلمان هفته 
مصوبه،  این  طبق  بود.  کرده  تصویب  را  داعش  گروه  علیه 
جنگنده  فروند  شش  اعزام  شامل  آلمان  نظامی  ماموریت 
کشتی نظامی برای محافظت از ناو  شناسایی تورنادو،   یک 
هواپیمابر شارل دوگل فرانسه و  یک هواپیمای سوخت رسانی 
نیروی نظامی   ۱۲۰۰ ارتباط،  قرار است  بود. در همین  خواهد 

آلمان در چهارچوب این ماموریت شرکت داشته باشند.
کشته   ۱۳۰ کم  دست  که  پاریس  مرگبار  حمالت  دنبال  به 
گذاشت، فرانسه از آلمان خواست تا درجنگ علیه  برجای 
کند. قرار نیست هواپیماهای  گروه حکومت اسالمی مشارکت 
سوریه  و  عراق  در  داعش  گروه  مواضع  بمباران  در  آلمانی 
گذشته  گزارش رویترز، آلمان طی دو سال  کنند. به  مشارکت 
داده  نشان  کشورها  دیگر  به  نیرو  اعزام  برای  را  خود  آمادگی 
در  آلمان  نظامی  نیروی  هزار  سه  از  بیش  کنون  ا هم  و  است 

کشور حضور دارند. خارج از این 

کرد کمک برای جنگ با داعش را رد  لمان درخواست افزایش  آ
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(1) بهبود سیستم هاى آبیارى سنتى و ترویج سیستم هاى مناسب مدرن

(2) پیشبرد کار ایجاد سیستم راه آهن ملى براى افغانستان (بر اساس سفارشات پالن راه آهن ملى افغانستان)

(3) احداث زیرساخت هاى فرعى (سرکها و راه هاى مواصالتى) در اطراف دهلیزهاى منابع براى انتقال مواد معدنى

(4) ایجاد "مرکز واحد خدمات عامه" مجهز با سیستم هاى منسجم کمپیوترى براى خدمات ادارى تجارت و سرمایه گذارى

(5) کاهش هزینه و افزایش زمینه دسترسى به منابع مالى با گسترش تضمین هاى بانکى، افزایش قرضه هاى کوچک و تطبیق 
شرایط قرارداد هاى قرضه

(6) ایجاد یک استراتیژى براى پارکهاى صنعتى که بازتاب دهنده ضرورتها و پیشنهادهاى سکتور خصوصى باشد

(7) تصویب عاجل قانون انرژى برق، ایجاد اداره مستقل تنظیم انرژى و تطبیق پالیسى هاى حمایت از 
سرمایه گذارى سکتور خصوصى در بخش سکتور انرژى

(8) عصرى سازى زیرساخت ها و تجهیزات نهادهاى تعلیمات تخنیکى و مسلکى براى 
تعلیم دو صد هزار شاگرد با توجه به نیازهاى بازار

(9) حفاظت از سرمایه گذاران و تشویق سرمایه گذارى (بهبود تطبیق قرارداد ها، 
حل منازعات، حل و فصل ورشکستگى)  

(10) تدوین پالیسى ملى و چارچوب حقوقى و مقرراتى براى مشارکت 
(PPP) سکتور خصوصى و عامه

(11) ایجاد راه ترانزیتى بدیل از طریق آسیاى میانه (در کنار پروژه 
پیشنهادى احداث خط لوله گاز آسیاى میانه)

یک برنامه استراتیژیک اداره حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان

با آمدن حکومت نو در سال 2014، نمایندگان سکتور خصوصى در کابل گردهم آمده و اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات را 
شناسایى نمودند. این اولویت ها به حکومت وحدت ملى و همکاران بین المللى آن در کنفرانس لندن 2014 رسمًا پیشکش گردید.

اولویت ها براى اصالحات مشخص، واقع بینانه و قابل اندازه گیرى بوده که در مدت سه تا پنج سال آینده قابل تطبیق میباشند که فهرست 
فشرده آن از قرار ذیل است:

اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات

سکتور خصوصى گفتار و تعهدات حکومت وحدت ملى و 
آنچه را این حـکومت عمًال در تطبیق اصالحات پیشنهادى 

ما انجام مى دهد به دقت پى گیرى مى کند. بنابراین ما 
براى عملى شدن این اولویت ها براى اصالحات به 

کمک و همکارى پایدار  شما نیاز داریم.

براى معلومات بیشتر به ویبسایت و صفحات 
شبکه هاى اجتماعى ما مراجعه فرمایید.
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