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زنگ اول


در  دیروز  افغانستان  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر 
خبرگزاری  اخیر  گزارش  به  وزیران  شورای  جلسه 
تاس  خبرگزاری  داد.  نشان  واکنش  روسیه  تاس 
به  متهم  را  افغانستان  امنیتی  مقام  دو  پیش  چندی 
حمایت از ستیزه جو های پرچم سیاهی کرده بود که 
زیر نام خالفت تروریستی داعش فعالیت دارند، داکتر 
عبداهلل دیروز در جلسه شورای وزیران این گزارش 
را تکذیب کرد. تاس خبرگزاری دولت روسیه است و 
الزم بود که یکی از مقام های دولتی افغانستان به این 
گزارش واکنش نشان می داد. پس از حوادث اکراین 
تفاهم  سوریه،  بحران  در  روسیه  نظامی  مداخله  و 
راهبردی میان ناتو و روسیه در مبارزه با شبکه های 

تروریستی برهم خورد.
و  تبلیغاتی  بازتاب  حاال  تفاهم  این  رفتن  میان  از 
این  به  این وضعیت عده ای را  یافته است.  رسانه ای 
نتیجه رسانده که استخبارات جهانی، تالش دارد از 
طریق قلمرو افغانستان اسالم افراطی ضد روسی را 
کمک کند تا در آسیای میانه برای مسکو مشکل ایجاد 
کنند. اما این گفته صرف یک نظریه است که اساس 
مدعایی  چنین  کسانی که  استواراست.  تخیل  به  آن 
مطرح می کنند مدرکی برای اثبات آن ندارند. واقعیت 
هیچ وجه  به  افغانستان  دولت  و  مردم  که  است  این 
پروژه  تروریستی  یک  وسیله  اجرای  نمی خواهند 

شوند. 
است  دهه  یک  از  بیشتر  هم  کابل  بین المللی  متحدان 
قربانی  افغانستان  در  تروریسم  با  مبارزه  برای  که 
می دهند و بسیار بعید است که سازمان های رسمی 
ترور جان  با  نبرد  کشورهایی که سربازان شان در 
می دهند برنامه های برای گسترش تروریسم طراحی 
و اجرا کنند. دولت و مردم افغانستان می خواهند که 
با روسیه روابط گسترده داشته باشند. دولت ومردم 
کابل  با  روسیه  که  می خواهند  هم چنان  افغانستان 
همکاری های بیشتر اطالعاتی و نظامی در مبارزه با 

تروریسم داشته باشد. 
که  می دانند  خوبی  به  افغانستان  مردم  و  دولت 
گسترش ترور و ناامنی به آسیای میانه، کوچک ترین 
افغانستان  مردم  ندارد.  کشوری  هیچ  برای  سودی 
وصل  آسیا  جنوب  به  میانه  آسیای  که  می خواهند 
شود، تجارت در منطقه گسترش یابد، روی رود آمو 
کشاورزی  تا  شود،  ساخته  آب گیری  کالن  سد های 
رشد کند و تولید غله و میوه بیشتر شود. هیچ کسی 
نمی خواهد که شمال افغانستان یا جنوب آن به پایگاه 

دایمی تروریسم بین المللی مبدل شود. 
تردیدی نیست که برخی از کشورها از جمله پاکستان 
و برخی از متحدانش در حواشی خلیج فارس، برای 
گروه های  میانه،  آسیای  به  نفوذ شان  گسترش 
تروریستی را وسیله می سازند. این سیاست دیرینه 
در کشورهای خلیج فارس و برخی از نهاد های نظامی 
و استخباراتی در پاکستان است. دستگاه استخباراتی 
تندروان  فارس،  کشورهای حوزه  خلیج  و  پاکستان 
کردند  جابه جا  طالبان  صفوف  در  را  میانه  آسیای 
و این جنگجویان تا حال هم در کنار طالبان هستند. 

عده ای از آنان هم بیرق داعش را بلند کرده اند. 
جنگجویان  نباشد،  آنان  شورش گری  و  طالبان  اگر 
خارجی اصال زمینه برای فعالیت نمی یابند. چندصد 
برای  نمی توانند  بیرونی  جنگجوی  چندهزار  یا 
اصلی  مشکل  کنند.  ایجاد  مشکل  منطقه  در  دولت ها 
در این منطقه طالبان هستند. تهدید استراتژیک برای 
افغانستان هم طالبان هستند. اگر کشورهای آسیای 
مشکالت  شوند  همسایه  طالبان  با  روسیه  و  میانه 
با  تفاوتی  طالبان  می شود.  خلق  آنان  برای  زیادی 
خالفت  هم  داعش  ندارند.  داعش  تروریستی  خالفت 
و  می خواهند  امارت  هم  طالبان  است،  کرده  اعالم 
به  هم  القاعده  است.  رهبرشان  لقب  امیرالمومنین 

رهبر طالبان بیعت دارد. 
لقب رهبر طالبان نشان می دهد که این گروه، آجندای 
کالن دارد و در صورتی که امکانات الزم را داشته 
باشد، جنگ را به هر جایی می کشاند. این که حاال این 
است،  افغانستان  به  محدود  اهدافش  می گوید  گروه 
حیات  مختلف  مراحل  در  طالبان  می گوید.  دروغ 
تبلیغی  تاکتیک های  این  از  نظامی شان،  سیاسی- 
استفاده کرده اند، روسیه و آسیای میانه باید متوجه 

باشند که طالبان تهدید جدی است.

دولت و مردم افغانستان خواستار همکاری 
بیشتر روسیه هستند
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وزارت داخله: سنگین کامال سقوط نکرده است

نخست وزیر هند برای افتتاح ساختمان جدید پارلمان به کابل می آید

برکناری کارمندانبودجه 1395 توسط مجلس رد شد
 توزیع تذکره الکترونیک

خبر  اعالم  بدنبال  کابل:  8صبح، 
والیت  سنگین  ولسوالی  سقوط 
هلمند، وزارت امور داخله می گوید 
کامل  صورت  به  ولسوالی  این  که 

سقوط نکرده است.
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
یک  در  گذشته  روز  داخله،  امور 
دولت  با  مشترک  خبری  نشست 
دفاع،  وزارت  سخنگوی  وزیری 
شامل  کمکی  نیروهای  که  گفت 
کماندو  و  هوایی  نیروهای  قطعات 

به والیت هلمند اعزام شده اند.
والیت  که  گفت  صدیقی  آقای 
تحرک  شاهد  روز  چند  از  هلمند 
بیشتر تروریستان طالب بوده است. 
در  امنیتی  نیروهای  او،  گفته  به 
والیت هلمند با مشکالتی مواجه اند 
اما تحت حمایت جدی قرار دارند.

وزیری  دولت  همین حال،  در 
می گوید  دفاع  وزارت  سخنگوی 
نیروهای  میان  شدیدی  جنگ  که 
گروه  جنگجویان  و  امنیتی 
تروریستی طالبان در والیت هلمند 
جریان دارد. آقای وزیری گفت که 

هند  سفیر  امرسنها  کابل:  8صبح، 
در کابل، اعالم کرده که قرار است 
مودی  نارندرا  نزدیک  آینده  در 
منظور  به  کشور  این  وزیر  نخست 
پارلمان  جدید  ساختمان  افتتاح 

افغانستان به کابل بیاید.
توسط  که  اعالمیه یی  براساس 
شده،  منتشر  خارجه  امور  وزارت 
در  را  موضوع  این  هند  سفیر 
ربانی  صالح الدین  با  دیدارش 
وزیر امور خارجه کشور بیان داشته 

8صبح، کابل: مجلس نمایندگان با 
اکثریت آرا طرح بودجه سال 1395 

را بدلیل نامتوازن بودن آن رد کرد.
این  دوشنبه  روز  عمومی  جلسه  در 
بودجه  به  تنها هشت وکیل  مجلس، 
اعضای  دادند.  مثبت  رای   1395
تغییراتی  نمایندگان خواهان  مجلس 
شدند.  بودجه  طرح  در  جدیدی 
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس 
در  رای گیری  از  پس  نمایندگان 
مورد بودجه گفت: »با اکثریت قاطع 

بودجه سال 1395 رد شد.«

سنگینی  تلفات  جنگجویان  این  به 
در این والیت وارد شده است. وی 
تاکید کرد که شماری از نیروهای 
برخی  و  هلمند  والیت  در  امنیتی 
سال  یک  برای  دیگر  والیات  از 
و  نرفته   به خانه های خود  است که 

خستگی شان را رفع نکرده اند.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
جلسه  در  دیروز  ظهر  از  قبل  نیز، 
اقدامات  شورای وزیران گفت که 
نیروهای  به  کمک  برای  جدی 
رویدست  هلمند  والیت  در  امنیتی 
گرفته شده است. او تاکید کرد که 

است.
امرسنها گفته است که نخست وزیر 
در  سلما  بند  سفرش  این  در  هند 
خواهد  افتتاح  نیز  را  هرات  والیت 

کرد.
در همین حال، صالح الدین ربانی از 
افغانستان  به  هند  دولت  کمک های 
»دولت  می گوید:  کرده  قدردانی 
همکاری ها  افغانستان  مردم  و 
سخاوتمندانه  مساعدت های  و 
را  کشورشان  با  هند  جمهوری 

هلمند  والیت  در  امنیتی  نیروهای 
تحت حمایت جدی قرار دارند.

پیش از این مقام های محلی والیت 
هلمند اعالم کرده بود که ولسوالی 
و  افتاده  طالبان  بدست  سنگین 
نزدیک به چهارصد تن از نیروهای 
تحت  ولسوالی  این  در  امنیتی 
گرفته اند.  قرار  طالبان  محاصره 
در  بودند  داده  هشدار  مقام ها  این 
صورتی که نیروهای کمکی به این 
والیت اعزام نشوند، جان نیروهای 
خواهد  خطر  به  محاصره  تحت 

افتاد.

نگریسته،  قدر  دیده  به  همیشه 
مناسبات  بیشتر  گسترش  خواهان 
در عرصه های مختلف با آن کشور 

می باشند.«
عمده  کشورهای  از  یکی  هند 
در  افغانستان  به  کمک کننده 
سال های  طی  که  می باشد  منطقه 
مصرف  به  دالر  میلیاردها  اخیر 
ساختمان  ساخت  است.  رسانده 
مهم  پروژه های  از  پارلمان،  جدید 

بازسازی هند در افغانستان است.

وزارت  نفوس،  احوال  ثبت  نافذ  قانون  بنیاد  بر 
امور داخله وظیفه توزیع تذکره الکترونیک را به 
مهم،  امر  این  پیشبرد  برای  دارد.  افغانستان  اتباع 
در چوکات وزارت امور داخله، به تاریخ 1۲ دلو 
139۰ اداره توزیع تذکره الکترونیکی ایجاد شد. 
در کنار وزارت امور داخله، وزارت مخابرات و 
تکنالوژی معلوماتی نیز در این پروژه نقش و سهم 

خود را دارد. 
به تاریخ ۶ حمل 1391 تفاهم نامه ای بین وزارت 
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  و  داخله  امور 
معلوماتی امضا شد که طی آن مسوولیت های هر 
دو وزارت مشخص و ضرورت های وزارت امور 
و سیستم ها  تجهیزات  به  قبیل دسترسی  از  داخله 

معین شد.
اداره  شکل گیری  و  پروژه  این  تاریخچه  به  اگر 
که  برگردیم  اقدام  نخستین  به  باید  کنیم،  نظر 
 ،13۸۷ حمل   ۲ تاریخ  به  کشور  ملی  شورای 
و  مخابرات  وزارت  الکترونیک  تذکره  پیشنهاد 
تکنالوژی معلوماتی را منظور کرد که بر اثر آن 
از وزارت های  الوزارتی متشکل  بین  یک کمیته 
امور داخله، مالیه، عدلیه و مخابرات و تکنالوژی 
پروژه  باالی  کردن  کار  منظور  به  را  معلوماتی 

تذکره الکترونیک توظیف کرد.
میان  داد  قرار  عقد   13۸9 قوس   ۲1 تاریخ  به 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و کمپنی 
که هدف  )GTR( صورت گرفت،  جی.تی.آر 
جی.تی. شرکت  کردن  موظف  قرارداد  این  از 

شمول  به  الکترونیک  سیستم های  ساختن  به  آر 
دریوری،  الیسنس  تذکره،  توزیع  و  )ثبت نام 
رای  دهند گان(  فهرست  و  جات  عراده  جوازسیر 
تخنیکی  و  دالیل حقوقی  بعضی  به  نظر  اما  بود. 
تذکره  سیستم های  تهیه  پروژه  تطبیق  به  موفق 
دقیق  مرور  از  بعد  بنابراین  نگردید.  الکترونیک 
وزارت  با  متعدد  جلسات  تدویر  و  پروژه  اسناد 
 ۶ تاریخ  به  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات 
امور  وزارت  بین  تفاهم نامه  تعدیل   1391 حمل 
داخله و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
سیستم های  تهیه  پروژه  تطبیق  تسریع  به منظور 
از  هدف  که  رسید  امضا  به  الکترونیک  تذکره 
این تفاهم نامه تفکیک وظایف وزارت خانه های 
معلوماتی  مرکز  ایجاد  داخله،  امور  و  مخابرات 
 ۶۶۷۷ شماره  حکم  اساس  بر  بود.  چاپخانه  و 
داخله  امور  وزارت  افغانستان،  رییس جمهور 
وزارت  و  برنامه  اصلی  تطبیق کننده  و  مالک 
در  معلوماتی  تکنالوژی  همکار  بحیث  مخابرات 

این برنامه شناسایی و توظیف شد.
توزیع  اداره  ایجاد  به منظور  داخله  امور  وزارت 
تذکره الکترونیک که بتواند در به وجود آوردن 
تذکره  توزیع  تخنیکی  و  اداری  شیوه های 
الکترونیک اسناد الزمی ایجاد کند، و از سوی، 
توزیع  »اداره  کنند  مساعی  بذل  آن  تطبیق  در 
تذکره الکترونیک« را ایجاد کرد. اساس حقوقی 
این تشکیل را مصوبات 13 و 3۷ شورای محترم 

وزیران تشکیل می دهد.
وزارت   ،۶۶۷۷ شماره  حکم  اول  فقره  به  نظر 
تمام  باید  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 
تذکره  معلوماتی  تکنالوژی  سیستم های 
در   139۲ سال  حمل  اول  الی  را  الکترونیک 
اما،  می داد.  قرار  داخله  امور  وزارت  اختیار 
ماشین  یک  صرف  توانست  مخابرات  وزارت 
اول  را در هفته  ماشین  پایه  از جمله چهار  چاپ 
یادآوری  قابل  سازد.  آماده   139۲ حمل  ماه 
همکاری  در  تی. آر  جی.  کمپنی  فعال  که  است 
با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 4 پایه 
تذکره  توزیع  اداره  چاپخانه  در  را  چاپ  ماشین 

الکترونیک نصب و فعال کرده است.

پیش از این برخی از نهادهای مدنی 
افغانستان  شفافیت  دیدبان  جمله  از 
انتقاد  بودجه  بودن  نامتوازن  از  نیز 

کرده بودند.
به تاریخ  مسوده بودجه سال 1395، 
اکلیل  توسط  رسما  قوس  چهارم 
تایید  از  پس  مالیه  وزیر  حکیمی 
نمایندگان  مجلس  به  سنا  مجلس 
ارایه  با  حکیمی  آقای  شد.  ارایه 
مسوده بودجه به مجلس نمایندگان، 
در  با   1395 سال  بودجه  که  گفت 
فعلی  محدودیت های  نظرداشت 

از یک طرف  که  شده  تهیه  طوری 
مصارف عادی دولت تمویل گردد 
پروژه های  کار  دیگر  سوی  از  و 
یابد.  ادامه  زیربنایی  و  انکشافی 
بودجه  سند  که  افزود  مالیه  وزیر 
سال 1395 براساس ساختار ادارات، 
تهیه  عواید  و  مصارف  میان  تعادل 

شده است.
سال  بودجه  سند  ارایه  با  مالیه  وزیر 
آینده به مجلس نمایندگان گفت که 
برای سال 1395 در مجموع 4۶1.۸ 
میلیارد   ۷.33 معادل  افغانی  میلیارد 
که  شده  گرفته  نظر  در  بودجه  دالر 
از این رقم مبلغ ۲۸3.3 میلیارد افغانی 
 1۷۸.5 مبلغ  و  عادی  بودجه  آن 
بودجه  شامل  آن  دیگر  میلیارد 
انکشافی می شود. بودجه سال 1395 
نظربه بودجه سال جاری خورشیدی 
دارد.  افزایش  درصد  شش  حدود 
نزدیک به شصت درصد بودجه سال 
آینده از طریق کمک های بین المللی 

تمویل می شود.

 زمری باهر، رییس ثبت نام اداره توزیع تذکره الکترونیک
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شرکت مخابراتی افغان بیسیم
شبکۀ قابل اعتماد کمپنی اپل در افغانستان

اطالعیه مطبوعاتی

اساس  به  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
رسمی  جواز  اپل،  کمپنی  با  تفاهمنامه یی 
عرضۀ مبایل های آیفون، در افغانستان  را 

بدست آورد.
نخستین  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
عرضه کننده خدمات با کیفیت تلیفون های 
است  کشور  در  سریع  انترنت  و  بیسیم 

اپل  یعنی  جهان  کمپنی  بزرگترین  با  که 
است،  رسانیده  امضا  به  را  یی  تفاهمنامه 
به اساس این تفاهمنامه شرکت مخابراتی 
اولین  و  یگانه  افغانستان  در  بیسیم  افغان 
اپل  شرکت  رسمی  و  انحصاری  نمایندۀ 

میباشد.
چند  شرکت  یک   Apple َاِپل  شرکت 
به  بیشتر  که  است  آمریکایی  ملیتی 
طراحی  در  و  نوین  سخت افزارهای  تولید 
در  شرکت  است.این  معروف  هایمطمئن 
استیو  و  جابز  استیو  توسط    ۱۹۷۱ سال 
تأسیس  بدو  از  گردید،که  ایجاد  ک  وزنیا
تولیدات  ارایه  زمینۀ  در  حال  به  تا  خویش 
فعالیت  افزار  نرم  و  افزار  سخت  خدمات  و 
شرکت  این  سخت افزار  محصوالت  دارد.از 
و  بوک  مک  آی مک،  آی پد،  می توان 
آی فون را نام برد و برای سخت افزار متذکره 
تولید  نیز  را  آن  افزارهای مورد ضرورت  نرم 

مینماید.
طبق این تفاهمنامه، بعداز اینعالقه مندان 
منجمله  اپل  شرکت  محصوالت  میتوانند 

آیفون 6 و آیفون 6 پلس را از تمام نماینده 
مخابراتی  شرکت  فروشات  رسمی  های  گی 
امتیازات  نظرداشت  در  با  بیسیم  افغان 
کامل خریداری نموده و از  ویژه و اطمینان 

مزایای آن مستفید شوند.
منحیث  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
کمپنی اپل عالوه بر فروش  نماینده رسمی 
از قبیل  آیفون خدمات اضافی  سیت های 
را  فروش  از  بعد  خدمات  ارایه  و  وارنتی 
این  که  میسازد  فراهم  نیز  مشتریان  برای 
بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت  گی   ویژه 
متمایز  مجاز  غیر  گان  فروشنده  سایر  از  را 

میسازد.
زیادی  تجارتی  های  بخش  و  ها  شرکت 
در  اپل  نمایندگی  آوردن  بدست  خواستار 
از  بعد  اپل  شرکت  اما  بودند،  افغانستان 
و  ها  فعالیت  به  توجه  با  و  بسیار  ارزیابی 
توانایی های شرکت افغان بیسیم در بخش 

تلیکام این شرکت را انتخاب نمودند.
همواره  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
تالش ورزیده تا جدیدترین تکنالوژی های 

تا  نموده  وارد  افغانستان  بازار  به  را  روز 
کیفیت عالی ارایه خدمات  هموطنان ما از 
که  در پرتو این تکنالوژی ها مستفید شوند 
انترنت  سریع  خدمات  میتوان  آنجمله  از 
صدای  خدمات  و  وایفای  3.75G،سوپر 

شفاف )HD Voice( را نام برد. 
در بارۀ افغان بیسیم:

 )AWCC( شرکت مخابراتی افغان بیسیم
)www.afghan-wireless.com( اولین شرکت 
مخابرات  مارکیت  بنیانگذار  و  مخابراتی 
سال  در  که  میباشد  افغانستان  در  بیسیم 
کتر احسان اهلل بیات رئیس  2002 از طرف دا

گردید. گروپ تأسیس  عمومی بیات 

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

کشور جهان همکاری مخابراتی دارد.
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تطبیق  خاطر  به  خواست  داخله  امور  وزارت   
تاریخ  به  رییس جمهور،   6677 شماره  حکم 
شهر  یازدهم  ناحیه  از  را  تذکره ها  توزیع  حمل   18
 ،1392 حمل   17 تاریخ  به  ولی  کند،  آغاز  کابل 
کمیته روسای ولسی جرگه  کمیسیون امور تقنین و 
توزیع  تا  امور داخله خواستند  از مسووالن وزارت 
بیندازند.  تعویق  به  قانون  تصویب  الی  را  تذکره 
از مقام ریاست جمهوری،  کسب هدایت  از  بعد 
پروسه توزیع تذکره الی تصویب قانون معطل شد. 
احوال  ثبت  قانون   1392 سرطان   24 تاریخ  به 
ماده  سی و نه  و  فصل  هفت  شامل  که  نفوس 
رسید  به تصویب  ولسی جرگه  از جانب  می باشد 
و جهت نهایی شدن به مشرانو جرگه ارسال شد. 
به تاریخ 20 عقرب 1392 قانون متذکره در جلسه 
که در نتیجه  گرفت  مشرانو جرگه مورد بحث قرار 
آن  موارد  متباقی  و  تایید  متذکره  قانون  از  مورد   5
که در نتیجه به  گردید  به جلسات بعدی موکول 
تاریخ 5 قوس 1392 طرح پیشنهادی حکومت در 
مشرانو  جانب  از  نفوس  احوال  ثبت  قانون  مورد 
کشور نهایی شد و جهت بحث باالی دو  جرگه 
کمیته  مورد آن )تخلص و دین( قانون متذکره به 
که در نتیجه به  گردید،  مختلط مجلسین محول 
تاریخ 11 جدی 1392 قانون ثبت احوال نفوس از 
کردن  اضافه  با  مجلسین  مختلط  کمیته  جانب 
دو مورد )تخلص و دین( در روی تذکره، نهایی و 

جهت توشیح رییس جمهور فرستاده شد.
اشرف غنی،  محمد   1393 قوس   9 تاریخ  به 
پروسه،  این  آغاز  خاطر  به  کشور  رییس جمهور 

کرد.  قانون ثبت و احوال نفوس را توشیح 
الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره  کارمندان 
در  حال  تا  آغاز  از  تخصصی  اداره  به عنوان 
کاری، اسناد  بخش های تهیه و ترتیب پالن های 
لوایح،  ستراتژی ها،  پالیسی ها،  چون؛  تقنینی 
بخش  سه  در  عمال  هم چنان  و  طرزالعمل ها 
هویت  تثبیت  معلومات،  جمع آوری  چون  کاری 
ریاست  هویتی  کتاب های  دیجیتلی سازی  و 

کرده است.  عمومی ثبت احوال نفوس فعالیت 
کارمندان استخدام  گذشته  در جریان سال های 
گردیده و آموزش های الزم تخنیکی و مدیریتی را 
آغاز  منتظر  همیشه  کارمندان  این  گرفتند.  فرا نیز 

عملی روند بودند.
تذکره  توزیع  اداره  کارمندان  کاِر  قرارداد 
بود  شده  تنظیم  مالی  سال  مطابق  الکترونیک 
اداره  این  کارمندان  تمام  قرارداد  آن  بنیاد  بر  که 
می یابد.  خاتمه  گذشته(  )روز  قوس  ماه  ختم  با 
که به دالیل شروع نشدن  الزم به یادآوری است 
و مشخص نبودن تاریخ دقیق توزیع تذکره، ماه ها 
این  خارجی  نهاد های  مالی  کمک های  قبل 
گردیده بود و از چند ماه به این سو  اداره متوقف 
پرداخته  دولت  بودجه  از  کارمندان  معاشات 

می شد. سرانجام مقام وزارت امور داخله تصمیم 
عملی  کار  نشدن  آغاز  به دلیل  که  کرد  اتخاذ 

کارمندان این اداره تمدید نشود.  پروژه، قرارداد 
منتشر  روزنامه  همین  در  که  قبلی  مقاله های  در 
کاری این  شد، من به تمام بخش ها و شیوه های 
را در میان  نیاز  اداره پرداخته ام و معلومات مورد 
مرحله  چهار  جمله  از  گذشته  در  ما  گذاشته ام. 
که جمع آوری  کار در دو مرحله را داشتیم  اجازه 
شامل  را  شهروندان  هویت  تثبیت  و  معلومات 
بایومتریک  اخذ  که  دیگر  مرحله  دو  می شد. 
رهبران  دستور  منتظر  بود  تذکره  توزیع  و  چاپ  و 
حکومت وحدت ملی بود. اداره تا امروز هدایت 
نکرده  دریافت  را  بخش  دو  این  باالی  کار  آغاز 

است. 
حکومت  رهبران  توجه  اخیر  ماه های  در  گرچه  ا
چنانکه  بود  بیشتر  تذکره  روند  به  ملی  وحدت 
نهاد های  تمام  با  را  نشست های  رییس جمهور 
کردند و هدایت های  دخیل درین روند نیز برگزار 
که مطابق آن عمل شد و دوباره به  الزم نیز دادند 

گردید.  گزارش ارایه  رییس جمهور 
اسد   12 تاریخ   11 شماره  جلسه  میان  این  در 
که  کرد  اتخاذ  تصمیم  وزیران  شورای   1394
 28 تاریخ  به  الکترونیک  تذکره  توزیع  کار  باید 
تذکره  توزیع  افتتاح  سپس  گردد  آغاز   1394 اسد 
برای  رییس جمهور  و  شد  موکول  بعدی  زمان  به 
کار باالی اجماع  حل موضوع تذکره الکترونیک 

کرد.  ملی/ سیاسی را اعالن 
الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره  رهبری  اخیرا 
شریک  باال  مراجع  با  نیز  را  جدیدی  پیشنهاد 
)درج  سوم  مرحله  گر  ا آن  اساس  بر  که  ساختند 
بایومتریک(  اخذ  و  شهروندان  هویتی  معلومات 
معلومات  درج  روند  آن  اثر  در  تا  گردد  عملی 
بایومتریک نزدیک به نیم میلیون  هویتی و اخذ 
گردیده  مراحل  طی  قبال  شان  اسناد  که  شهروند 
توزیع  اجازه  که،  زمانی  تا  گردد  تکمیل  نیز  بود، 
این  تذکره های  زودی  به  می گردد  صادر  تذکره 

گردد.  شهروندان چاپ و توزیع 
برای همه  کنون  ا تا  آغاز  از  روند  این  معضل های 
کار  که  هویدا است. در آغاز نبود قانون سبب شد 
که قانون ترتیب  توزیع تذکره عملی نگردد. زمانی 
و  ملیت  درج  بحث  شد  راجع  ملی  شورای  به  و 
و  تصویب  از  بعد  شد.  جنجال برانگیز  قومیت 
شد  یاد  نیز  تخنیکی  مشکالت  از  قانون،  توشیح 
توظیف  کاری  گروِه  رییس جمهور  توسط  که 
کنند. درین میان،  گردید تا این مشکل را بررسی 
در  ملت  به عنوان  »افغان«  درج  عدم  موضوع 
که تظاهراتی نیز در  تذکره الکترونیک سبب شد 
بحث  که  شوند  راه اندازی  مختلف  والیت های 
همین  به  بیشتر  نیز  رییس جمهور  سیاسی  اجماع 

موضوع اخیر ارتباط می گیرد. 

برکناری کارمندان
توزیع تذکره الکترونیک
یع تذکره الکترونیک  ییس ثبت نام اداره توز  زمری باهر، ر
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دچار  است  ماه   9 حدود  که  است  ساله ای   12 کودک  فرهاد 
گذشته به  که در سال  اختالالت شدید تشویشی شده است. او 
کالمی بنا  لحاظ تحصیلی، روابط بین فردی و توانمندی های 
گذشته  گزارش والدینش هیچ نوع مشکلی نداشته، از 9 ماه  به 
و  خواهر  که  وقتی  است.  شده  تی  مشکال دچار  طرف  این  به 
پدرش از مکتب و یا سرکار دیر بر می گردند او به شدت دچار 
ترس شده و با آن ها تماس می گیرد تا مطمین شود آن ها دچار 
یا  و  آشپزخانه  تشناب،  به  تنها  رفتن  از  نشده  اند.  سانحه ای 
در  همواره  می دهد  ترجیح  و  می ترسد  شدت  به  خودش  اتاق 
کمی دچار لکنت زبان شده و رفتارهای  کنار والدینش باشد. 
که نشانه احساس تشویش در  پا  اضافی تکان دادن دست و 

اوست، دیده می شود.
که موضوع  بنا به گفته مادرش این حالت ها از زمانی شروع شد 
اصرار  بزرگ ترش  خواهر  و  می شد  نشر  رسانه ها  در  فرخنده 
خواهرش  کنار  در  فرهاد  کند.  پی گیری  را  آن ها  که  داشت 
حمالت  و  ترس  عالیم  تدریج  به  و  می دید  را  صحنه ها  این 
پانیک در او شروع شد. بعدها فرهاد در زمان مشاهده تصاویر 

نشر  تلویزیون  برنامه های  دیگر  و  خبرها  در  که  خشونت آمیزی 
کنش نشان می داد. در زمان مشاهده تصویر سر بریدن  می شد وا
که در موبایل خواهرش بوده دچار  یک قربانی توسط داعش 
وقفه تنفسی شده و ضعف می کند. بعد از آن از دیدن تلویزیون 
که آیا آن ها هم خواهند  می ترسد. او هر روز از پدرش می پرسد 
نیز همان اتفاق ها خواهد افتاد؟ مهم ترین  آیا برای آن ها  مرد؟ 
ترس فرهاد از دست دادن خواهرش شبیه آنچه برای فرخنده 

رخ داده است می باشد. 
جامعه ما به اقتضای واقعیت های ناخوشایند و خشونت آمیزش 
خشونت آمیز  و  نگران کننده  گوار،  نا خبرهای  بستر  همواره 
انتشار این خبرها هم جزو اجتناب ناپذیر اطالع رسانی  است. 
که رسالت رسانه های خبری دانسته می شود.  اجتماعی است 
کنش ها و رفتار متناسب با واقعیت های  مردم هم برای داشتن وا
مطلع  واقعیت ها  این  از  حدودی  تا  است  الزم  خود  جامعه 
را شامل نمی شود؛  نیاز همه مردم  و  شود. هرچند این واقعیت 
به عنوان سرگرمی  را  مردم خبر  که  است  این  دیگر  واقعیت  اما 
اوقات  بسیاری  که  سرگرمی ای  می بینند.  و  می دهند  گوش 
که بی خبری  ناراحت کننده و تشویش  آور است، اما این تفکر 
که  باعث شده است  نگران کننده تر است  و  ک تر  خود خطرنا
کاذب  نیاز  احساس  خبر  دیدن  و  شنیدن  به  نسبت  ما  مردم 
زیادی  حد  تا  مردم  اقشار  همه  تقریبا  نتیجه  در  کنند.  پیدا 
دیدن برنامه های خبری و سرگرم شدن با خبرهای هیجان  آمیز 
حتا ناخوشایند را جزیی از زندگی روزمره خود می دانند. این 
می توانند  که  بزرگ ساالنی  ذهن  برای  هرچند  مضر  سرگرمی 
را  جامعه  مثبت  واقعیت های  دیگر  و  نسبت ها  احتماالت، 

برای  اما  نرسد  به نظر  آسیب زا  آنقدر  است  ممکن  کنند  درک 
کودکان داستان طور دیگری رقم می خورد.

با  که  آنچه  تحلیل  تجزیه  توان  بزرگ ساالن  همانند  کودکان 
می بینند،  که  را  آنچه  کودکان  ندارند.  را  می شوند  مواجه  آن 
کلی  قاعده  و  قانون  به صورت  می آموزند  یا  و  می شنوند 
گوار در جهان  کودکی با اخبار و رویدادهای نا گر  می پذیرند. ا
واقعیت  تمام  که  این طور فکر می کند  آشنا شود  پیرامون خود 
شدت  به  خود  زندگی  آینده  به  نسبت  و  است  همین  جهان 

دچار ترس و ناامیدی خواهد شد.
والدین، خواهران و برادران بزرگ تر باید در مورد مدیریت آنچه 
گوش دادن  کودکان خانه می بینند دقت بیشتری داشته باشند. 
در  خشونت آمیز  مسایل  مورد  در  کردن  صحبت  یا  و  اخبار  به 
که در  کودکان به شدت ذهن آن ها را نسبت به دنیایی  مقابل 
کودکان مان  آن زندگی می کنند منفی می سازند. ما نباید تصور 
کنیم؛  سیاه  می کنند  زندگی  آن  در  که  جهانی  به  نسبت  را 
که رفتارهای  هم چنین تا حد امکان نباید به آن ها اجازه بدهیم 
می بینند  را  آنچه  کودکان  ببینند.  تلویزیون  در  را  خشونت آمیز 

تبدیل به قانون می کنند و سپس خود را بر اساس دنیای ساخته 
که  کنند  گر احساس  شده ذهنی خود تطبیق می  دهند. آن ها ا
را به عنوان  ک و تهدید آمیزاند آن  انسان های اطرافشان خطرنا
الگویی برای تمام عمرشان در نظر می گیرند و ذهنیتی بدبینانه 

کرد.  نسبت به همه پیدا خواهند 
کودکان  که  بدهند  گوش  زمانی  را  خبرها  ترجیحا  والدین 
به  نسبت  نبود  ممکن  عمال  کار  این  که  صورتی  در  نباشند. 
صحنه ها و خبرهای های خشونت آمیز حساس باشند و حداقل 
گر به هر دلیلی  کانال تلویزیون را در آن زمان تغییر دهند. حتا ا
کودک شان شاهد چنین صحنه هایی بود سریع تر در موردش با 
اتفاق  این  که  کنند  تفهیم  آن ها  به  و  کنند  کودکشان صحبت 
کرد و همه مردم و  ربطی به زندگی او و خانواده پیدا نخواهد 

همه جا این طور نیست.
ک  که خبر ابزاری است برای سرگرمی می تواند خطرنا این باور 
پیام ها،  خود  همراه  به  سرگرمی  ابزار  این  که  چرا  باشد. 
هرچند  که  می کند  منتقل  را  مخربی  آموزش های  و  احساس ها 
کند  که می بینیم منزجر  ممکن است ما را نسبت به آن چیزی 
کیفیت زندگی ما لطمه  و  امیدواری  اما به احساسات مثبت، 
تشویشی  و  خلقی  اختالالت  دچار  که  کسانی  زد.  خواهد 
در  مفیدی  تاثیر  هیچ  که  چرا  بشنوند  اخبار  نباید  هستند 
قاعده  این  رعایت  در  کودکان  داشت.  نخواهد  زندگی شان 
آن  از  که می تواند  کسی مفید است  برای  اولویت دارند. خبر 
گاهی دهی  کند. خبر ابزار سرگرمی نیست بلکه ابزار آ استفاده 
و  ناامیدی  خشونت،  آن  محتوای  که  زمانی  خصوصا  است، 

گسترش دهد.  ترس را 

  سید روح اهلل رضوانی

کودکان را از آسیب خبرهای 
رسانه ها دور نگه داریم
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ژوهش من نشان می دهد 
که حزب دموکراتیک خلق 

افغانستان اطالعات درست 
و درک عمیق از وضعیت 

داخلی اتحاد جماهیر شوروی 
نداشت. این حزب حتا نیاز 

داشتن معلومات راجع به 
شوروی را حس نمی کرد. 

نبود این درک باعث 
شده بود که حزب اتکای 

بی محاسبه باالی مسکو 
داشته باشد و خود در 

ساحه استراتژیک و جهانی 
بی نفوذ و بی ربط باقی بماند. 

با رویکار آمدن داکتر 
نجیب اهلل پیام محوری و 

آرمانگرایی حزب و دولت 
از تطبیق اصالحات، دفاع 

از انقالب و انقالبی ساختن 
جامعه تغییر کرد و مصالحه 

ملی به استراتژی سیاسی و 
بزرگ دولت مبدل گشت.

افغانستان  در  خویش  متحد  نیرو های  به  را  تسلیحاتی 
امریکا  تامسن سفیر  پیتر  اما چنانچه  بودند  تعهد کرده 
جنگ های  عنوان  زیر  کتابش  در  مجاهدین  امور  در 
افغانستان گفته است امریکا هیچ گاه تا اوایل سال 1992 
حمایت خویش از مجاهدین را قطع نکرد و از تمامی 
ملی  مصالحه  ناکام سازی  به خاطر  پاکستان  برنامه های 
حمایت کرد. آقای تامسن با اتکا به اسناد دولتی امریکا 
به  امریکا  تسلیحاتی  حمایت  که  است  ساخته  واضح 
جناح حزب اسالمی حکمتیار حتا بعد از سقوط داکتر 
دیگر  موارد  در  یافت.  ادامه  حدی  تا  نیز  نجیب اهلل 
دهه  سیاست  پاکستان  گذاشت  امریکا  متحده  ایاالت 
سلسله  در  من  دهد.  ادامه  نیز   1990 دهه  در  را   1980
پاکستان  راهکار  مسعود  از  پس  عنوان  تحت  مقاالتی 
را در قبال افغانستان به بررسی گرفته ام که به این موارد 

به صورت اخص می پردازد. 
به هرحال استراتژی خروج نظامی و اقتصادی شوروی 
از افغانستان در قدم اول استوار بود بر توافق با امریکا که 
به اساس آن باید کمک تسلیحاتی به مجاهدین نیز قطع 
می گردد.  یاد  منفی  تساوی  اسم  به  توافق  این  می شد. 
دوم ترغیب و کمک کردن داکتر نجیب اهلل در ایجاد 
چپ  گروهک های  و  نیرو ها  تمام  با  ایتالف  و  اتحاد 
سیاسی  قاعده  به  بخشیدن  وسعت  یعنی  دموکراتیک 
با  تماس  گسترش  و  تشدید  سوم  کابل.  در  حکومت 
و  تماس  تشدید  چهارم  غرب.  مقیم  تکنوکرات های 
ششم  پاکستان.  در  مقیم  جهادی  تنظیم های  با  مراوده 
تطمیع و نفوذ بر فرماندهان مجاهدین در داخل کشور 
نظامی،  عملیات های  و  داغ  جنگ  کردن  فروکش  و 
انتخابات حوزوی  مانند  نسبی  ایجاد آزادی های  ششم 

و تحمل نقد های سیاسی. 
این شاخصه های  از  یکی  هر  عملیاتی ساختن  به خاطر 
راهکاری، اتکای اصلی و محوری داکتر نجیب اهلل بر 
دستگاه استخبارات و فعالین حزبی بود. در چنین یک 
افسران  از  یکی  یعقوبی  فاروق  غالم  که  بود  وضعیت 
در  مسلکی  تحصیل  که  را  افغانستان  پولیس  تجربه  با 
تعیین  دولتی  امنیت  وزیر  به عنوان  بود  دیده  آلمان 
مختلف  بخش های  در  کارم  سال های  در  من  کرد. 
به عنوان  ماموریتم  سال های  به خصوص  و  ملی  امنیت 
که  کارمندانی  با  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
با آقای یعقوبی شناخت مسلکی یا هم شخصی داشتند 
صحبت های زیاد انجام دادم. با یکی از برادران او که 
به  استناد  با  کردم.  مالقات  نیز  بود  کابل بانک  مامور 
او  که  دریافتم  شنیدم  او  به  ارتباط  در  حرف هایی که 
راه  به  معتقد  وفادار،  درون گرا،  بود کم حرف،  آدمی 

سیاسی که در پیش گرفته بود و مهم تر از همه باورمند 
از  که  امنیتی  سیاسی  استراتژی  و  نجیب اهلل  داکتر  به 
طرف او تدوین گردیده بود. او به سیگار کشی معتاد 
بود و حتا همکاران نزدیک اش این عمل را لکه ای در 

کرکتر او می دانند. 
تعالیم حزبی  با  هم خوانی  ملی  مصالحه  سیاست  چون 
و  پیروزی  به  اعتقاد  حزب  کادر های  اکثر  نداشت 
کامیابی نهایی آن نداشتند . این بی باوری بعد ها باعث 
حزبی  و  دولتی  بلندرتبه  کادر های  از  شماری  شد 
با  خودشان  برای  شخصی  مصونیت  ایجاد  به خاطر 
تنظیم های مختلف جهادی، براساس مناسبات تباری و 

قومی، رابطه برقرار کنند. 
قرار  استخبارات  بلند  کرسی  در  کسانی که  برای 
می گیرند خیلی مهم و حیاتی است که به رهبری سیاسی 
خویش باورمند باشند. نبود باورمندی به رییس جمهور، 
مسوول دستگاه استخبارات را در چند راهه تردید قرار 
می دهد. از چنین وضعیتی باید همیشه جلوگیری شود 
و رابطه رییس دولت با رییس استخبارات باید بهترین 
رابطه باشد. غالم فاروق یعقوبی باور بی لکه بر رهبری 
با  نجیب اهلل  داکتر  داشت.  نجیب اهلل  داکتر  درایت  و 
از  هیچ گاهی  دولت  ریاست  مقام  به  رسیدن  وصف 
کار و امورات استخبارات دل کنده نشد و از نزدیک 
عملیات ها و فعالیت های این ارگان را زیر نظر داشت. 
درون گرایی، کم حرفی، نداشتن ادعای بزرگ سیاسی، 
گم  نامی، پیشینه مسلکی و حزبی از زمره دالیلی بودند 
حیث  به  را  یعقوبی  فاروق  غالم  نجیب اهلل  داکتر  که 
در  را  یعقوبی  او  یعنی  کرد.  تعین  دولتی  امنیت  وزیر 

هیچ شرایطی حریف و رقیب خود حساب نمی کرد. 
تالش  با وصف  ملی  مصالحه  مشی  تطبیق،  مرحله  در 
که  گامی  هر  اما  نداشت.  تقویمی  تسلسل  دولت، 
از  نحوی  به  بر می داشت  نجیب اهلل  داکتر  حکومت 
داکتر  می شد.  داده  پیوند  ملی  مصالحه  با  اشکال 
تاکید  حزبی  سراسری  کانفرانس  دومین  در  نجیب اهلل 
ملی  مصالحه  اندازه  به  حزب  شعار  »هیچ  که  داشت 
تطبیق کننده  نیروی  و  است  نگرفته  قرار  استقبال  مورد 
این مشی مردم اند.« قبل از برگزاری دومین کانفرانس 
سراسری حزب، دقیقا در راستای تفاهم استراتژیک با 
تطبیق مصالحه ملی، داکتر نجیب اهلل  به خاطر  مسکو و 
در اولین گام پروتوکول همکاری با گروه سازا را از 

طریق وزارت امنیت دولتی به امضا رسانید.
حکومت ببرک کارمل و بعدا حکومت داکتر نجیب اهلل 
استوار بر یک ایتالف متزلزل و لرزان شاخه های خلق 
و پرچم بود. نیرو های چپی دیگر که از دید تشکیالتی 
فکری  دید  از  ولی  نداشتند  پرچم  و  با خلق  همسویی 
اوایل  در  تنها  نه  داشتند،  لینینزم  مارکسیزم  به  اعتقاد 
گرفتند.  قرار  نیز  خاد  پیگرد  زیر  بلکه  شدند  طرد 
در  انگیزه  با  ولی  کوچک  سازمان های  ازین  شماری 
که  جریانی  داشتند.  زیادی  پیروان  افغانستان  شمال 
داکتر نجیب اهلل از آن به نام سازا یاد کرد یعنی سازمان 
انقالبی زحمت کشان افغانستان بعد از عقد پروتوکول 
همکاری با حکومت نجیب اهلل، طرفداران خویش را در 
سیاسی  فعالیت های  نظارت  مسلح ساخت.  شمال شرق 
و نظامی آن ها را تشکیالت وزارت امنیت دولتی زیر 
نظر داشت اما اکماالت نظامی شان از مراجع مختلف به 
شمول حمایت مستقیم از شوروی صورت می گرفت. 

از  چنانچه  ملی  مصالحه  استراتژی  از  مرحله  این  در 
فحوای سخنرانی های داکتر نجیب اهلل پیداست معلومات 
و درک عمیق از وضعیت شوروی وجود نداشت. او 
گفتگو  دروازه های  ساختن  باز  با  صرفا  می کرد  فکر 
می تواند  حزبی  چند  نظام  به  دادن  وعده  و  مذاکره  و 
اشراف حزب خویش را بر وضعیت کلی کشور حفظ 
دموکراتیک«  چپ  »اتحاد  بر  تاکید  او  آنکه  با  کند. 
داشت اما هدایت و رهنمودش به فعالین حزبی این بود 
که »حزب در مرحله طرح مصالحه ملی و بعدا ایجاد 
نباید نقش رهبری کننده را از  ایتالف در تمام سطوح 

دست بدهد.«
در دومین کنفرانس سراسری حزب او به فعالین حزبی 
پولینوم  از  پس  بازی های  »فریکسیون  که  داد  هشدار 
از  او  اشاره  است.«  زده  صدمه  را  حزب   ،20 و   18
و  کارمل  طرفداران  به  اشاره  بازی ها  فریکسیون  این 
یعنی  به چتر واحد در حزب،  اکنون  بود که  خلقی ها 

به او زیاد باور نداشتند. 
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راستی نمی خواهند و نمی توانند با آن برخورد دور از 
احساسات شخصی و گروهی کنند، غربی ها آن را به 
دیده حقارت نگاه می کنند زیرا خود در ناکام سازی آن 
شریک بودند و انستیتوت مطالعات شرق شناسی روسیه، 
یگانه مرجع با اعتبار در شوروی و روسیه کنونی، پس 
از شکست و خروج ارتش سرخ از افغانستان، فعالیتش 
من  اما  داد.  اقل کاهش  به حد  ما  در حوزه کشور  را 
باور دارم که مشی مصالحه ملی داکتر نجیب اهلل از دید 
تخنیکی، اطالعاتی، پیام رسانی، ایجاد تقویم فعالیت ها، 
حفظ تسلسل منطقی فعالیت های استراتژیک و در آخر 
ارزش  با  تجربه های  قوای مخالف  پارچه سازی  پارچه 

برای دولت امروزی نیز می تواند باشد. 
را  فرصت هایی  نجیب اهلل  داکتر  ملی  مصالحه  مشی 
حال  عین  در  اما  کرد  ایجاد  صلح آمیز  راه حل  برای 
از  دور  و  بزرگ  چالش های  و  مشکالت  برابر  در 
حیطه صالحیت کل افغانستان نیز قرار گرفت. از دید 
تاکتیکی و عملیاتی کلیدی ترین نهاد دولتی که باید از 
فرصت ها بهره گیری می کرد وزارت امنیت دولتی بود. 
مصالحه  روند  تطبیق  در  عملیاتی  دید  از  وزارت  این 
که از دید استخباراتی تضعیف مخالفین با وسایل نرم 
را معنی می داد موفقیت های چشم گیر و قابل مالحظه 

داشت. 
به  را  خویش  اعتقاد  شوروی  دولت  جهانی  سطح  در 
راه حل نظامی از دست داده بود و بقای حکومت تک 
حزبی را در افغانستان نا ممکن می شمرد. پس یکی از 
موانع بزرگ در سطح استراتژیک از میان رفته بود که 

همانا روحیه نظامی و جنگ محور ماسکو بود.
ماسکو  برای  شد  رییس جمهور  نجیب اهلل  داکتر  وقتی 
باور پیدا شده بود که جنگ به مرحله بن بست غیر قابل 
فرصت  است.  رسیده  طرفین  از  یکی  نفع  به  شکست 
دوم خستگی نیرو های دولتی در ابعاد سیاسی و نظامی 
از جنگ بود. روحیه انقالبی سال های اول جایش را به 
واقع گرایی نسبی بدل کرده بود. فرماندهان مجاهدین 
و جنراالن دولتی شناخت بهتر از یک دیگر پیدا کرده 
شده  کم تر  تاثیراتش  شوروی  حضور  فکتور  و  بودند 

بود.
اما چالش های بزرگ منطقوی و جهانی از نوع دیگری 
امریکایی ها  که  آن  با  داشت.  وجود  زمینه  این  در 
حمایت  قطع  ژنیو  مذاکرات  روند  در  روس ها  و 

درگیر  چندملیتی،  کم ثبات،  بی ثبات،  کشور های  در 
مهم ترین  از  یکی  وفاداری شخصی  جنگ،  و  منازعه 
مهم  پست های  مقرری های  و  تعینات  در  معیارها 
دولتی به خصوص امنیتی می باشد. چه دالیل، معیار ها 
وزارت  در  نجیب   داکتر  جانشین  تعیین  در  عواملی  و 
شده  تالش  بخش  این  در  داشت.  نقش  دولتی  امنیت 
است دالیل تعین شدن غالم فاروق یعقوبی را به حیث 

وزیر امنیت دولتی افغانستان به بررسی بگیرم.
داکتر  میان  شخصی  روابط  به  پرداختن  از  قبل  اما 
وضعیتی  و  شرایط  یعقوبی،  فاروق  غالم  و  نجیب اهلل 
قدرت  اول  کرسی  به  نجیب اهلل  داکتر  آن  در  که  را 
تکیه زد باید بررسی کرد. کنار رفتن ببرک کارمل از 
قدرت ربط مستقیم با تغییر اوضاع سیاسی، اقتصادی و 
نظامی در داخل اتحاد جماهیر شوروی از یک طرف 
و بن بست غیر قابل پیش بینی جنگ افغانستان، رکود و 
و  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  در  پویایی  نبود 
نیاز روانی و سیاسی جامعه به تغییر در دولت از طرف 

دیگر داشت. 
پژوهش من نشان می دهد که حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان اطالعات درست و درک عمیق از وضعیت 
حزب  این  نداشت.  شوروی  جماهیر  اتحاد  داخلی 
حس  را  شوروی  به  راجع  معلومات  داشتن  نیاز  حتا 
حزب  که  بود  شده  باعث  درک  این  نبود  نمی کرد. 
باشد و خود در  باالی مسکو داشته  بی محاسبه  اتکای 
باقی  بی ربط  و  بی نفوذ  جهانی  و  استراتژیک  ساحه 

بماند. 
و  محوری  پیام  نجیب اهلل  داکتر  آمدن  رویکار  با 
اصالحات،  تطبیق  از  دولت  و  حزب  آرمانگرایی 
و  تغییر کرد  انقالبی ساختن جامعه  و  انقالب  از  دفاع 
مصالحه ملی به استراتژی سیاسی و بزرگ دولت مبدل 
گشت. مردم در ساحات تحت کنترول دولت سال ها 
بود از پیام یک نواخت و دگماتیک خسته شده بودند. 
پیام های حزبی و دولتی ربط کم رنگ با واقعیت عینی 
جامعه داشت از این رو نوع سخنرانی، روش مدیریت 
به  از  بعد  نجیب اهلل  داکتر  استراتژیک  پیام  و  سیاسی 
دولت،  در  برایش  و  شکست  را  یخ  رسیدن  قدرت 

جامعه و تا جایی داخل حزب ساحه ایجاد کرد. 
او  توسط  شده  آغاز  ملی  مصالحه  مشی  به  ارتباط  در 
کم تر پژوهش صورت گرفته است. پژوهشگران دست 

جاسوسان
نقش استخبارات در جنگ های کوچک و دیپلوماسی از دوران نور محمد تره کی تا حامد کرزی

باافتخار
  امراهلل صالح
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از دیگر سو چهره درخشان  مُزمن نجات دهیم، و  بالی 
اسالم را از این لکه ننگ )ترور( پاک سازیم.

به گونه  عالیم،  و  گفتارها  سلسله  یک  با  است  ممکن 
فرضی ادعای هویت کنید. معیار در جدیت و صمیمیت 
ادعا  هویت  بنیادین  ارزش های  در  صداقت  ادعا،  این 
شده است. معیار در ایمان واقعی، نه شعار و قیافه، بلکه 
حساسیت به پرنسیب هایی چون حفظ و پاسداشت حیات 
اساس  که  ارزشی  است،  انسان  به  نهادن  ارج  و  انسان ها 

همه ادیان محسوب می شود.
که  را  استبدادی«  »ایدیولوژی  باید  مسلمانان  ما 
تروریست ها در تالش گسترش آن هستند، بی قید و شرط 
که  کنیم  تشویق  را  ذهنیتی  آن  مقابل  در  و  کنیم  طرد 
تنوع و گوناگونی را غنامندی قلمداد می کند. به باور ما 
انسانیت، بر نژاد، ملیت و هویت دینی تقدم دارد و آنچه 
در این حمالت وحشیانه زیان می بیند، »شخص معنوی« 
انسانیت است. شهروندان فرانسوی که در پاریس کشته 
شدند، شهروندان مسلمان شیعی لبنانی که یک روز پیش 
در  مسلمان سنی که  بیروت کشته شدند، شهروندان  در 
همه،  از  اول تر  شدند،  کشته  تروریستان  دست  به  عراق 
انسان هستند. تا زمانی که با درد و رنج انسان های داغ دیده 
همدلی  دینی شان،  و  نژادی  هویت  داشت  نظر  در  بدون 

نکنیم، نمی توان از پیشرفت تمدن سخن گفت.
مسلمانان باید از تیوری توطیه و دسیسه دست 

بردارند و به محاسبه خویش بپردازند
ما مسلمانان باید از پناه جستن به تیوری دسایس و توطیه ها 
کاستی های مان  و  مشکالت  با  ما  رویارویی  مانع  که 
بپردازیم.  خویش  محاسبه  به  و  برداریم  دست  می شود، 
النه  ما  میان  در  که  پنهانی  استخبارات  به سوی  میل 
جوانان،  از  کردن  غفلت  فزیکی،  خشونت  کرده اند، 
را  ما  جامعه  که  عواملی اند  از  نامتوازن؛  تربیه  و  تعلیم  و 
انسانی  نیروی  فراهم آوری  برای  ساخت  مساعدی  زمینه 
به گروه های مستبد. یعنی گروه های دهشت افگن، از این 
خال برای جذب افراد به نفع خود استفاده کردند. ناکامی 
ما در برقراری حقوق و آزادی انسان، برتری حقوق، در 
ایجاد ذهنیتی که بتواند همه را در اغوش بکشد، موجب 
و  یاس  دچار  ماندند،  حاشیه  در  کسانی که  که  شد  آن 

ناامیدی شدند و به دنبال دیگر چیزها افتادند.
لعنت فرستادن به ترور کافی نیست

حادثه دل خراش پاریس، یک بار دیگر به یاد آورد که 
این  باید  مسلمان  جوامع  و  اسالم  دانشوران  و  پیشوایان 

به  کار  ولی  کنند.  نکوهش  و  رد  را  وحشیانه  حمالت 
جایی رسیده که نفرین و نکوهش ترور بسنده نیست. در 
جوامع اسالمی؛ نهادهای دولتی، رهبران دینی و نهادهای 
مدنی و اجتماعی باید دست به دست هم دهند و در برابر 
مبارزه  جوانان،  جذب  و  جلب  برای  تروریستان  تالش 
جدی کنند. در این راستا باید پروژه هایی طرح کرد که 
نظر  مورد  را  تروریستان  به دست  جوانان  افتادن  عوامل 

گیرد و همه جامعه را زیر پوشش خویش قرار دهد.
ما باید افرادی که در خال به سر می برند را تثبیت کنیم، 
جلو متوسل شدن شان به مجراهای خطرناک را بگیریم، 
را  خدمات  دیگر  و  خانواده ها  به  مشوره دهی  زیربنای 
تروریسم  محو  راستای  در  باید  شهروندان  سازیم.  مهیا 
با  مبارزه  برنامه ای  در  کنند،  تعهد  خود  دولت های  با 
را  خود  دیدگاه های  و  افکار  و  بگیرند  سهم  تروریسم 
شریک سازند. ما باید به جوانان ما بیاموزیم تا دیدگاه ها 
و نظریات شان را با راه های دموکراتیک بیان کنند. درج 
تدریس  و  معارف  مفردات  در  دموکراتیک  ارزش های 
ذهنی  ساختار  شکل گیری  در  پایین تر،  صنوف  در  آن 

سالم نسل های اینده، اهمیت به سزایی دارد.
در فرایند تاریخی، این گونه فجایع واکنش های شدیدی 
ضد  و  اسالمی  ضد  شعارهای  است.  داشته  همراه  به  را 
دینی، و رفتار محتاطانه امنیتی دولت ها در قبال مسلمانان، 
زیان ها را در پی دارد تا فواید. شهروندان مسلمان اروپا 
دارند.  را  آرامش  و  صلح  فضای  در  زیستن  آرزوی 
دولت های شان  با  ناگوار،  شرایط  وجود  با  باید  آن ها 
پالیسی  شکل گیری  در  و  کنند  برقرار  نزدیک  روابط 
هم دیگرپذیری سهم بگیرند تا بتوانند وسیله یکپارچگی 

بهتر هم کیشان خود با جامعه شوند.
با  از اسالم را،  باید رویکرد ما و دیدگاه ما  ما مسلمانان 
توجه به شرایط عصر و در پرتو تفسیری که زمان عرضه 
این  انتقادی کنیم.  نظر بگذرانیم و خود  از  داشته است، 
به معنای دوری سنت اسالمی نبوده، بلکه برعکس اگاه 
همچو  از  یافتن  رهایی  و  احتمالی  انحرافات  از  شدن 
و سنت  قران  معنای  و  روح  به  یافتن  و دست  انحرافات 

است.
تفسیرهای رادیکال دین را باید به حاشیه راند

دینی  منابع  از  که  را  دین  تفسیرهای  از  عده  آن  باید  ما 
دیگران  اهداف  برای  ابزاری  و  شده  ساخته  جدا  ما 
شده اند، به حاشیه برانیم. دانشمندان اسالمی، متفکران و 
به منابع  با رویکردی واحد  انسان ها را  باید  روشنفکران، 
دینی تشویق کنند. احکامی را که در عصرهای گذشته 
بر مبنای تشنج میان دین و سیاست صادر شده اند، باید از 
نظر گذراند. اعتقاد به بعضی باورها، به معنای دگماتیزم 
نیست. احیای »آزادی عقیده« با در نظر داشت ارزش های 
دین، ممکن و الزمی است. بینشی که در گذشته باعث 
ایجاد رنسانس در جوامع اسالمی شد. در برابر افراطیت و 
تروریسم که دست به شدت و خشونت می زنند، فقطط با 

چنین رویکردی می توان مبارزه کرد.
نه  است؛  انسانی  تمدن  با  بربریت ها  جنگ  جنگ،  این 

جنگ تمدن ها
در پی حوادث تروریستی اخیر، با تاسف حلقاتی دست 
به کار شدند و تز »جنگ تمدن ها« را شایعه پرانی کردند. 
یک  مبنای  بر  را  شایعات  چنین  حلقات  این  این که 
باره  این  در  راه حل،  به عنوان  یا  کردند  پخش  پیش بینی 
چیزی نمی توان گفت. ولی این واقعیتی اشکار است که 
این شایعات، به معنای آب انداختن به اسیاب گروه های 
که:  بگویم  می خواهم  وضاحت  به  است.  تروریستی 
بلکه  نه،  با آن مواجه هستیم، جنگ تمدن ها  جنگی که 

جنگ بربرها و وحشی ها با تمدن انسانی است.
مسلمانان باید در حل مشکل تروریسم سهم 

فعال داشته باشد
با وجود شرایط  تا  است  مسلمانان  ما  این مسوولیت های 
باشیم. اگر  دشوار، در حل معضله تروریسم سهم داشته 
و  کنیم،  دفاع  مسلمانان  آزادی  و  حق  از  می خواهیم 
سهمی در تامین صلح و آرامش جهان داشته باشیم، باید 
پی حل  در  دینی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد سیاسی،  با 
تروریسم باشیم. اگر ما به  عنوان افراد فضیلت مند، الگوی 
افراطی  تفسیرهای  باشیم،  خویش  جامعه  برای  خوبی 
ارزش های  و  برانیم،  به حاشیه  و  کنیم  رد  را  دینی  منابع 
دموکراتیک را در سنین پایین، به نسل های ما بیاموزیم، 
در مبارزه در برابر تروریسم و ایدولوژی های استبدادی، 

پیروز بدر خواهیم آمد.

فرانسه   Le Monde روزنامه  در  گولن  فتح اهلل  محمد 
نوشت: مسلمانان باید با رادیکالیزم مبارزه کنند

مشهور  روزنامه  در  که  مقاله ای  در  گولن  فتح اهلل  محمد 
Le Monde فرانسه نوشت، در باره مبارزه با تروریسم و 
افراطیت، پیام های مهمی به جوامع ملل و مسلمانان داشت. 
که  تروریستی  فعالیت های  که  داد  هشدار  گولن  فتح اهلل 
و  بیگانه ساخته  را  انجام می یابند، مسلمانان  اسالم  نام  به 
سوءبرداشت ها علیه اسالم را افزایش داده است. او تاکید 

کرد که ترور هیچ پیوندی با دین ندارد.
مسلمانان  »ما  که:  کرد  تاکید  مقاله اش  در  گولن  اقای 
باید از پناه جستن به تیوری دسایس و توطیه ها که مانع 
می شود،  کاستی های مان  و  مشکالت  با  ما  رویارویی 
دست برداریم و به محاسبه خویش بپردازیم. میل به سوی 
استخبارات پنهانی که در میان ما النه کرده اند، خشونت 
فزیکی، غفلت کردن به جوانان و تعلیم و تربیه نامتوازن؛ 
در جامعه ما زمینه مساعدی اند برای فراهم آوری نیروی 

انسانی به گروه های مستبد.«
فتح اهلل گولن، از مسلمانان اروپا خواست تا در مبارزه با 
تروریسم نقش فعال تری داشته باشند: »مسلمانان اروپا باید 
با وجود شرایط ناگوار، با دولت های شان روابط نزدیک 
هم دیگرپذیری  پالیسی  شکل گیری  در  و  کنند  برقرار 
بهتر هم کیشان  بتوانند وسیله یکپارچگی  تا  بگیرند  سهم 

خود با جامعه شوند.
گولن  فتح اهلل  محمد  معرفی  در   Le Monde روزنامه 
می  ارج  علم  به  که  است  اقای گولن شخصیتی  نوشت: 
را  ادیان  گفتگوی  می کند،  را حمایت  دموکراسی  نهد، 
حمایت می کند و پیشوا و رهبر حرکت »خدمت« است. 
آقای گولن در گذشته روابط نزدیکی با اردوغان داشته 
ولی پس از افشای فساد مالی و اداری نزدیکان اردوغان و 
وزرایش، به بزرگ ترین مخالف اردوغان بدل شد. مقاله 

کامل آقای گولن بدین گونه است:
معیار واقعی در ایمان، حساسیت در حفظ جان 

انسان است
تاسف خویش را در برابر وحشتی که داعش و دیگر گروه 
نمی توانم  کلمات  با  می شوند،  مرتکب  تروریستی  های 
ایدیولوژی  دهشت  افگن،  گروه های  این  کنم.  بیان 
منحرف و غیرانسانی خویش را در کسوت دین به اجرا 
و  من  شدن  اندوهگین  موجب  این،  که  می آورند،  در 
یک و نیم میلیارد مسلمان شده است. ما به عنوان مسلمانان، 
باید از یک سو دست در دست هم دهیم و جهان را از این 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

خریدار  آن  کالن،  کرسی  صاحب  آن 
جواب دهنده  آن  گران،  دریشی های 
کمپنی  دایمی  مشتری  آن  تاس،  گزارش 
راهی، آن  دو  بر سر  مانده  گیر  آن  باس، 
خورنده  آن  اجرایی،  ریاست  مغروق 
جاللت  لقب  دارنده  آن  کباب،  چوپان 
و  الکوابین  نجم  و  الرییس  الشیخ  ماب، 
و  شیفته  قدرت  بر  گشته  الوزارین  رییس 
مبتال الشیخ عبداهلل عبداهلل از اکابر صاحب 
بود،  خارجه  وزیر  را  مدتی  بود .  درجه 
در  و  بود  وجه  خوش  جوانی  در  گویند 
با  اپوزیسیونی  کسوت  در  دراز  زمانی 
کارش  آغاز  بود .  پنجه  در  پنجه  دولت 
کار  در  مدت  چند  که  بودی  چنان 
داکتری شدی ولی نا تمام گذاشتی. چون 
زخمیان  و  مریضان  رفتی،  جنگ  اندر 
زفان  اندر  نوشتی  نسخه  را  کشتگان  و 
انگریزی، پس فرمانده جنگ از وی پرسید 
خجلت  به  ما  شیخ  آید.  انگریزی  ترا  که 
بلی  بگفتی  پس  نه  گوید  که  شدی  اندر 
جونم بلی، فرمانده نیز زیر دستان را فرمان 
دادی که زین پس ایشان در کسوت رابطه 
با خوارج یا همان خارجی ها ما را نماینده 
باشد. چون کارش رونق بگرفت. شوقش 
افزودن گرفت و خویشتن سلطان کند. بار 
اول او را سلطان کرزی ناک اوت بکرد. 
و بار دوم که گفتی من شاه شده ام کارش 
و  رسید  کری  جان  شیخ  داری  میدان  به 
شیخ قد بلند غرب هویت، چنان میان شان 
یک  دیگری  هر  که  افگند  صفا  و  صلح 
را  مرغ  ران  این  بیا  قربانت شوم  را گفتی 
و  سلطان  را  یکی  پس  کن.  جان  نوش 
را  نامش  و  را سلطان چه ساخت  دیگری 
باری مریدان و خاصان  گذاشت اجرایی. 
با وزیر  از وی پرسیدند که چرا شاهی را 
سر  شما  بگفت  فرمودی،  تبدیل  اعظمی 
کار نمی دانید اگر نمی کردم همین وزارت 
اعظمی را نیز به ما نمی دادند. پس مریدان 
بگفت  می کنید.  شما چیکار  که  پرسیدند 
من در نبود سخنگوی نهاد ها وظیفه خطیر 
تو  گفتند  برم.  همی  پیش  را  سخنگویی 
که رییس اجرایی هستی گفت چی فرقی 
می کند. ما که اندر ریاست اجرایی کاری 
باری  نهاد ها  با سخنگویی  تا  باشد  نداریم 
حالل  ما  نان  که  باشیم  داده  انجام  کاری 
در کسوت  بود  تا  که  شاد  روحش  شود. 
سخنگویی بود و سخنگویی دوست همی 

داشت. 

اندر باب
 سخنگو شدن رییس 

جنگ بربریت
با تمدن انسانی

  محمد فتح اهلل گولن
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از  پس  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
بسته  آخرین  ارایه  با  کار  ماه  پنج  به  نزدیک 
وحدت  حکومت  رهبران  به  خود  پیشنهادی  

کارش پایان داد. ملی به 
اشرف غنی،  محمد  فرمان  طی  کمیسیون  این 
سیاسی  توافق نامه  براساس  و  رییس جمهور 
رهبران حکومت وحدت ملی در بیست و چهارم 
گذشته تشکیل و در اول ماه اسد سال  سرطان 
مشخص  پیشنهادهای  ارایه  به منظور  جاری 
به  رسما  کشور  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای 

کرد. کارش آغاز 
ویژه  کمیسیون  رییس  کفی،  عا سلطان  شاه 
بسته  آخرین  ارایه  با  انتخاباتی،  نظام  اصالح 
عبداهلل  کتر  دا به  کمیسیون  این  پیشنهادی 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل، 
شامل  پیشنهادی شان  بسته  که  گفت  ملی، 
»این  گفت:  وی  است.  عمده  بخش  سه 
شده  تنظیم  بخش  سه  در  ما  پیشنهادات  بار 
است. یک بخش از همان پیشنهاداتی است 
ما  به  فرمانی  طی  اول  پیشنهادی  بسته  در  که 
داده  رجعت  بیشتر  مطالعه  و  تحقیق  برای 
حوزه های  انتخاباتی،  نظام  از  عبارت  که  شد 
کمیسیون  بود.  شفافیت  کمیته  و  انتخاباتی 
بعد از مطالعه بسیار همه جانبه و عمیق به این 
که در پهلوی پیشنهاد مرحله اول  نتیجه رسید 
کرده بود، این  که نظام موازی را پیشنهاد  خود 

گزینه دیگر هم پیشنهاد می کنیم.« بار یک 
انتخاباتی  نظام  ویژه اصالح  کمیسیون  رییس 
خود  پیشنهادی  بسته  آخرین  در  که  می گوید 
نظر  در  نیز  را  بعدی«  چند  »نمایندگی  نظام 
که  می گوید  کفی  عا سلطان  شاه  است.  گرفته 
از  برخی  در  که  بعدی  چند  نمایندگی  نظام 
معایب  آن  در  است،  رایج  نیز  دیگر  کشورهای 
که در نظام انتخاباتی رای واحد  تی  و مشکال
دارد،  وجود  »اس ان تی وی«  یا  انتقال  غیرقابل 
آقای  داشت.  نخواهد  وجود  نظام  این  در 
و  احزاب  به  نظام  این  »در  می افزاید:  کفی  عا
فهرست هایی  داشتن  با  سیاسی  ایتالف های 
رقابت های  در  تا  می شود  داده  فرصت 
انتخاباتی داخل شوند. برای فهرست نامزدان 
احزاب  به  که  هم  منفرد  و  مستقل  انتخاباتی 
می شود  داده  فرصت  باشند  نداشته  تعلق 
یک  طریق  از  و  شوند  جمع  باهم  هم  آنها  که 
انتخاباتی  نامزدان  بکنند.  رقابت  فهرست 
که می خواهند در انتخابات  مستقل و منفردی 

گانه رقابت بکنند.« شرکت داشته باشند جدا
که  گفت  هم چنین  کفی،  عا شاه سلطان 
کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی نیز مفید 
که در بسته پیشنهادی  واقع نمی شود. وی افزود 
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی در نظام 
انتخاباتی  حوزه  های  بعدی،  چند  نمایندگی 

گرفته شده است.  والیت در نظر 
که در بسته اول پیشنهادی  این درحالی است  
کمیسیون نظام انتخاباتی موازی پیشنهاد  این 
شده بود و در آن حوزه انتخاباتی برای احزاب 
کفی  گرفته شده بود. آقای عا کشور در نظر  تمام 
که در نظام نمایندگی چند بعدی نیز، به  گفت 
کوچی ها، هند و و سیک حوزه  انتخاباتی  جز 

گرفته شده است. والیت در نظر 
انتخاباتی  نظام  ویژه اصالح  کمیسیون  رییس 
کالن  والیت های  در  صورتی که  در  افزود 
ضرورتی احساس شود تا حوزه های انتخاباتی 
که در هر  گردد، طوری باشد  کوچک تر تقسیم 

کرسی نباشند. کم تر از پنج  حوزه 
یکی  که  گفت  هم چنین  کفی  عا شاه سلطان 
کمیسیون  این  اعضای  دیگر  پیشنهادات  از 
رسیدگی  برای  ویژه  سارنوالی  و  دادگاه  تشکیل 
»به  می گوید:  او  است.  انتخاباتی  جرایم  به 
انتخاباتی  نهادهای  که  رسیدیم  نتیجه  این 
هم با قانون اساسی در تضاد واقع نشوند و هم 
این که باعث اطمینان بیشتر هموطنان به روند 
انتخابات شود، سیستم محکمه محور رسیدگی 
تا  می کنیم  پیشنهاد  را  انتخاباتی  شکایات  به 
محکمه اختصاصی با وظایف مشخص وجود 
اختصاصی  سارنوالی  هم چنین  و  باشد  داشته 
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قانون اساسی به وجود بیاید.«
در  شکایات  موقت  کمیسیون های  ایجاد 
پیشنهادات  از  دیگری  بخش  نیز  والیات 
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
این  که  می گوید  کفی  عا شاه سلطان  است. 
یک  شامل  که  عضو  سه  دارای  کمیسیون ها 
باشد.  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نماینده 
کمیسیون ها شامل یک مرد  دو عضو دیگر این 
کمیسیون مرکزی رسیدگی به  و یک زن توسط 

شکایات انتخاباتی معرفی می شوند.
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
بسته  آخرین  در  نیز  درازمدتی  پیشنهادات 
وضع  است.  کرده  ارایه  خود  پیشنهادی 
مویدات جزایی و رسیدگی به جرایم انتخاباتی 
است.  پیشنهادها  این  مهم ترین  جمله  از 
که  کرده  پیشنهاد  کمیسیون  این  هم چنین 
که  کند  طرح  برنامه یی  باید  افغانستان  دولت 
در  را  انتخابات ها  تمامی  بتواند  آن  براساس 
کفی  عا شاه سلطان  کند.  برگزار  زمان  یک 
قانون  حکم  براساس  افغانستان  که  می گوید 
اساسی در طول پنج سال باید هفت انتخابات 
انتخابات  هر  او،  گفته ی  به  که  کند  برگزار  را 
برمی دارد.  هزینه  دالر  میلیون   150 به  نزدیک 
انتخابات ها،  این  که همزمانی   کرد  کید  تا وی 

نیازمند تغییر در قانون اساسی است.
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
سهیم  خواهان  خود  پیشنهادی  بسته  در 
انتخابات  های  در  افغان  مهاجران  ساختن 
میان  در  خالها  بین بردن  از  هم چنین  و  آینده 
کمیسیون  دوره های انتخاباتی شده است. این 
برگزاری  در  نیز  تکنالوژی  از  استفاده  روی 

کرده است. کید  انتخابات های آینده تا
و  کار  از  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا همین حال،  در 
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی  فعالیت 
بدون  آن  اعضای  که  می گوید  کرده  ستایش 
آقای  دادند.  پایان  خود  کار  به  مداخله  کدام 
مسوولیت  این  تان  »هرکدام  گفت:  عبداهلل 
فقط  و  سیاسی  مالحظات  از  فراتر  را  تاریخی 
نهادهای  در  اصالحات  آوردن  هدف  با 
شما  کار  نتیجه  و  دادید  انجام  انتخاباتی 
انشااهلل برای مردم افغانستان نوید خوب برای 

آینده بهتر می دهد.«
وحدت  حکومت  که  افزود  اجراییه  رییس 
الزم  تعهد  انتخاباتی  اصالحات  برای  ملی 
دارد و هم چنین تالش می کند تا برای برگزاری 

کند. انتخابات آینده زمینه سازی 
اصالح  ویژه  کمیسیون  کار  ختم  با  هم زمان 
فرمان  نمایندگان  مجلس  انتخاباتی،  نظام 
به  مربوط  قوانین  مورد  در  رییس جمهور 

کرد.  کثریت آرا رد  انتخابات را با ا

کمیسیون ویژه اصالح نظام 
انتخاباتی به کارش پایان داد
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کشور به روز دوشنبه فرمان رییس جمهور در  مجلس نمایندگان 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون  در  اصالحات  مورد 
کثریت  کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را با ا
به  مربوط  قوانین  و  ساختاری  اصالحات  ایجاد  کرد.  رد  آرا 
رهبر  دو  میان  سیاسی  موافقت نامه  مهم  بندهای  از  انتخابات 
ویژه  کمیسیون  آن  بنیاد  بر  که  بود  ملی  وحدت  حکومت 
کمیسیون پس از ماه ها  اصالحات انتخاباتی ایجاد شد و این 
قوانین  را در مورد اصالحات در  مشوره یک بسته ده ماده ای 
مربوط به انتخابات به ریاست جمهوری پیشنهاد کرد. چگونگی 
کمیسیون های مستقل  ایجاد ساختارهای  و  کمیشنران  گزینش 
تعدیلی  پیشنهاد های  عمده ترین  از  شکایات  و  انتخابات 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون  در 
کمیسیون ویژه  اصالحات انتخاباتی آن  که  انتخاباتی می باشد 
که رییس جمهور غنی آنرا  کرد  را به ریاست جمهوری پیشنهاد 

کرد.  در زمان تعطیالت تابستان شورای ملی طی فرمانی نافذ 
صالحیت های  و  وظایف  شده  تشکیل،  نافذ  قانون  بنیاد  بر 
دارد  صالحیت  گزینش  کمیته  انتخاباتی،  کمیسیون های 
را در رشته های  آن  از  باالتر  و  لیسانس  که مدرک  را  تن  تا 27 
کمیسیون مستقل  حقوق و فقه داشته باشند، برای عضویت به 
در  عضویت  برای  مدارک  عین  با  را  دیگر  تن   15 و  انتخابات 
پیشنهاد  ریاست جمهوری  به  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
کمیسیون  که ریاست جمهوری از این میان هفت تن را به   کند 
کمیسیون شکایات انتخاباتی با درنظر  انتخابات و پنج تن را به 
که انتظار  داشت ترکیب قومی و جنسیتی تعیین می کند. با آن 
گزینش بر بنیاد قانون نافذه به زودترین  کمیته  می  رفت اعضای 
کار شان را آغاز می کردند اما به دالیل مختلفی  فرصت معرفی و 
کمیته با تاخیرهای همراه شده و در تازه ترین مورد  کار این  آغاز 
که  کرده بود  معاون سخنگوی ریاست جمهوری ابراز امیدواری 
برگزار شود.  به گونه رسمی هفته  روان  گزینش  کمیته  جلسه ای 
بر بنیاد بند اول ماده نودم قانون اساسی، تصویب، تعدیل و یا 
لغو قوانین و فرامین تقنینی از صالحیت های عمده شورای ملی 

به شمار می رود. 
مورد  در  تصمیم  چگونگی  شده  تعیین  قبل  از  برنامه   بنیاد  بر 
انتخاباتی  اصالحات  مورد  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 
به  نمایندگان  مجلس  روان  هفته ای  چهارشنبه  اجندای  از 
اقدامی  یک  در  مجلس  عضو  ده  از  بیشتر  اما  می رفت  شمار 
را  فوری  پیشنهاد  دوشنبه  روز  به  داشت،  پیشینه  کم تر  که 
مورد  در  رییس جمهور  فرمان  آن  موجب  به  که  کردند  امضا 
آن  با  شد.  مجلس  کاری  برنامه  شامل  انتخاباتی  اصالحات 
انتخابات  به دالیل مشکالت در  نمایندگان مجلس  بیشتر  که 
گذشته خواهان اصالحات در قوانین و ساختارهای انتخاباتی 
مورد  در  پیشین خویش  تصامیم  همانند  اما  بودند،  بوده  شده 
مورد  در  رییس جمهور  فرمان  ریاست جمهوری،  فرامین  رد 
کل اعضای  کثریت  اصالحات در ساختارهای انتخاباتی را با ا

کردند.  حاضر مجلس رد 
در  اصالحات  مورد  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  رد  با 
نزدیک  نمایندگان  مجلس  انتخاباتی،  نهادهای  ساختارهای 
تعطیالت  زمان  در  که  را  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  ده  به 
کرده است. عوامل  کرده بود، رد  تابستانی شورای ملی صادر 

به چند دلیل  نمونه  به گونه  راه حل آن ها  و پیشنهاد  فرامین  رد 
که در رد فرمان رییس جمهور در مورد اصالحات در نهادهای 
نمایندگان  نارضایتی   -1 می شود.  اشاره  بوده  مهم  انتخاباتی 
بیشتر  که  آن  با  ملی  وحدت  حکومت  رهبر  دو  از  مجلس 
نمایندگان مجلس در زمان پیکارهای انتخاباتی شامل دو ستاد 
بیشتر  اما  بوده اند،  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل دهنده ای 

نمایندگان مجلس به دالیل مختلف از دو رهبر ناراض  اند. 
به عنوان  ستانکزی  معصوم  ادامه  کار  بر  رییس جمهور  کید  تا
سرپرست وزارت دفاع و وادار ساختن رحمت اهلل نبیل، رییس 
پیشین امنیت ملی برای استعفا در برگیرنده ای این نارضایتی ها 
گروه پارلمانی، حزب و یا البی ها برای پشتیبانی  است. 2- نبود 
عملکرد حکومت در مجلس با آن که در حال حاضر نزدیک به 
گروه رسمی و یا نیمه رسمی پارلمانی در مجلس نمایندگان  ده 
که رهبران حکومت عالقه مندی  ایجاد شده اما به نظر می رسد 
و  نداده اند  نشان  خود  از  گروه ها  این  سمت وسودهی  برای 
هیچ برنامه  نیز برای پشتیبانی از عملکردهای رهبران حکومت 
وحدت ملی در مجلس نمایندگان وجود ندارد. 3- فعال بودن 
کرزی در مجلس نمایندگان در  نمایندگان طرفداران حکومت 
نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان به گونه واضح نمایندگان 
به طرح اصالحات  را  کرزی، مخالفت شان  طرفدار حکومت 
که به وسیله فرمان تقنینی از  انتخاباتی حکومت وحدت ملی 

سوی رییس جمهور نافذ شده بیان داشتند. 
کمیسیون های  کنونی  که از اعضای  گروه طرفدار حکومت قبلی 
نمایندگان  سایر  نارضایتی  از  می کنند  پشتیبانی  انتخاباتی 
کرده و شمار  مجلس از رهبران حکومت وحدت ملی استفاده 
نمایندگان  شمار  انگشت  و  رساندند  عضو   120 به  را  خویش 
رای دهی  در  هم  یا  و  دادند  سفید  و  سبز  رای  یا  مجلس 
در  که  است  حالی  در  این  نکردند.  باال  را  کارت شان  دیروز 
حاضر  عضو   124 نمایندگان  مجلس  گذشته  روز  نشست 
تقنینی  فرمان  نمایندگان  مجلس  آن که  با  پیشنهادها:  بودند. 
ساختارهای  و  قوانین  در  اصالحات  مورد  در  رییس جمهور 
فرمان  این  رد  یا  و  تاییدی  چگونگی  اما  کرد  رد  را  انتخاباتی 
نیز سرنوشت ساز است.  اساسی  قانون  بنیاد  بر  در مجلس سنا 
از  که  سازمان هایی  و  نهادها  و  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
می کنند،  پشتیبانی  انتخاباتی  نهادهای  در  اصالحات  طرح 
گفتگو با سناتوران مجلس در زمینه تاییدی  فرصت دارند تا با 
فرمان تقنینی رییس جمهور همانند فرمان تقنینی رییس جمهور 
مجلس  آن که  از  پس  کنند.  تالش  سرپرستی ها  قانون  مورد  در 
نمایندگان فرمان ریاست جمهوری را در مورد استثنا قایل شدن 
کرد، حکومت  به نهادهای امنیتی در قانون سرپرستی ها را رد 
که با سناتوران انجام داد، توانست رای تاییدی  گفتگوهایی  با 
مجلس سنا را به دست بیاورد. با آن که فرمان یاد شده بر بنیاد 
و  رفت  نمایندگان  مجلس  مختلط  کمیته  در  اساسی  قانون 
قانون  مورد  در  را  توافقی  رای  نتوانستند  مجلس  دو  اعضای 
سوم  دو  با  فرمان  این  تاییدی  اما  آورند  به دست  سرپرستی ها 
پیشنهاد  همین رو،  از  بود.  خواهد  دشوار  مجلس  اعضای  کل 
باورمندی  و  انتخاباتی  نهادهای  حیثیت  اعاده  برای  می شود 
مردم به انتخابات و رفتن آن ها پشت صندوق های رای دهی از 

اصالحات در نهادهای انتخاباتی حمایت شود.

  قدرت اهلل جاوید

از اصالحات انتخاباتی 
حمایت شود 
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دوشنبه،  روز  روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
جماهیر  اتحاد  نمی خواهد  روسیه  که  است  گفته 
که »کسی  کند، اما مشکل این است  شوروی را احیا 
بحران  آغاز  زمان  از  کند.«  باور  را  این  نمی خواهد 
طرفدار  رهبر  یونوکویچ  ویکتور  آن  در  که  اوکراین، 
برکنار  اروپا  هوادار  تظاهرات کنندگان  توسط  روسیه، 
شد، مسکو غرب را متهم به سیاست مهار این کشور در 

کرده است. جریان جنگ سرد 
که همکاران  که من مطمین هستم  گفته است  پوتین 
کار نمی کنند. آن ها  اوکراین  غربی ما براساس منافع 
تالش دارند تا از دوباره به وجود آمدن اتحاد جماهیر 
گفت: »اما هیچ  کنند. پوتین  شوروی سابق جلوگیری 
که ما در تالش ایجاد  کس حرف ما را باور نمی کند 

اتحاد جماهیر شوروی سابق نیستیم«.
کرده  نشر  که  اخیر  مستند  در  روسیه  رییس جمهور 
و  تند  حمله ای  فرصت  از  استفاده  با  تا  خواسته 
شمال  در  غربی  کشورهای  مداخالت  به  شدید 
کرده باشد. پوتین در این مستند  آفریقا و اسیای میانه 

گروه  تازه ارتش عراق علیه  با پیشروی های  همزمان 
که  رمادی  شهر  کنان  سا از  کشور  آن  ارتش  داعش، 
خواست  است  داعش  کنترول  زیر  آن  بخش های 
هواپیماهای  گزارش ها  بر  بنا  کنند.  ترک  را  شهر  که 
از  اعالمیه هایی  پخش  با  قوس،   29 عراق،  ارتش 
کنان رمادی خواسته اند از طریق »مسیرهای امن«  سا
می رسد  به نظر  کنند.  ترک  را  شهر  مشخص شده، 
که  عملیاتی  برای  را  خود  کشور  آن  مسلح  نیروهای 
آماده  دهد  خاتمه  کامل  طور  به  رمادی  تصرف  به 

که توسط ده  عملیات نظامی بزرگ و بی سابقه ای 
هزار نفر از نیروهای ارتش و پولیس ترکیه در جنوب 
تخلیه  هدفش  و  میگیرد  انجام  کشور  این  شرقی 
کز شهری و راندن آنها بسوی  نیروهای پ.کا.کا. از مرا
است  عراق  و  سوریه  مرزهای  نزدیکی  در  شهر  دو 

هم چنان ادامه دارد.
کنون صد و  در این نبردها ، تنها از پنج روز پیش تا 
دو نفر از افراد پ.کا.کا. بقتل رسیده اند و دو سرباز 
و پنج غیر نظامی نیز جانشان را از دست داده اند. 
این ارقام صبح روز دوشنبه از سوی مقامات امنیتی 

در محل اعالم شد. 
ارتش ترکیه روز شنبه در یک اطالعیه نظامی خبر داد 
که هواپیماهای نظامی از مرکز خود در دیار بکر  بود 
کردهای پ.کا.کا. را بمباران  کز  بپرواز در آمده اند و مرا

کرده اند.
از  خونین  درگیری های  بس،  آتش  سال  دو  از  پس 
گرفته  سر  از  منطقه  این  در  دوباره  گذشته  تابستان 
که از سال  کرات صلحی  شدند و به این ترتیب مذا
کردها و دولت انقره آغاز شده بود بر باد  2012 میان 
رفت. در حالی که نبردهای خونین فعلی باعث آواره 
شدن نزدیک به 200 هزار نفر از روستاییانی شده است 
که بسوی شهرها رو ی آورده اند، منطقه جنوب شرقی 
ترکیه اینک پر از خانه ها ، مدارس و بیمارستان های 

نسخه  توانند  نمی  غربی  کشورهای  که  است  گفته 
دموکراسی خود را حال چه خوب و یابد باشد روی 
کشورهای دیگر به صورت اتومات و ماشینی  مردمان 
که  می کنند  فکر  »غربی ها  گفت:  او  کنند.  تطبیق 
که مسوولیتی به دوش شان  معصوم هستند، اما زمانی 

گذاشته شود، ناپدید می شوند«.

مشترک  عملیات  سخنگوی  رسول،  یحیا  می کنند. 
گفته است »همه نیروهای  عراق، به خبرگزاری رویترز 
که در حال  امنیتی برای روبه رو شدن با غیرنظامیانی 

عزیمت به سوی آن ها هستند، آمادگی دارند«.
دو هفته پیش نیروهای امنیتی و نظامی عراق موفق 
کنترول افراد  شدند بخش بزرگی از شهر رمادی را از 
از  انبار،  استان  مرکز  رمادی،  کنند.  خارج  داعش 
گمرکی  و  مالی  مرکزی  و  عراق  شهرهای  مهم ترین 
در  که  است  فرات«  »والیت  به  موسوم  منطقه  در 
بخش هایی از سوریه و عراق و تحت تصرف داعش 
گذشته به تصرف افراطیون  قرار دارد. این شهر در بهار 

درآمده بود.
امریکا  دفاع  وزارت  عراقی،  نیروهای  پیشروی  با 
به  نظامی  هلیکوپترهای  و  مستشار  ارسال  برای  نیز 
گون در مورد نبردهای  کرد. پنتا منطقه اعالم آمادگی 
ضد  نیروهای  است.  کرده  خوشبینی  ابراز  نیز  فعلی 
کسازی مناطقی از رمادی  تروریستی عراق در حال پا
گرفته شده هستند. نیروهای امنیتی عراق  که بازپس 
که شماری نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از  کرده اند  برآورد 

گرفته اند. نیروهای داعش در مرکز شهر موضع 

که دیگر قابل استفاده نیستند  تخریب شده ای است 
کرده اند. کشور همسایه سوریه  و این منطقه را مشابه 

معلمان  که  داد  دستور  ترکیه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کز بهداشتی  کنند و مرا این منطقه مدارس را تعطیل 
کتر به حالت تعطیل  و بیمارستانی نیز بدلیل فقدان دا

در امده است.
از انتخابات اول  که  کم عدالت و توسعه  حزب حا
نوامبر مجلس با پیروزی خارج شده است، بوضوح 
از نابودی پ.کا.کا. یاد می کند و حزب »دموکراسی 
پنهانی  همدست  که  کند  می  متهم  نیز  را  مردمی« 

کا. است. پ.کا. 
کرد و  سازمان حقوق بشر ترکیه این عملیات را تقبیح 
اعالم حکومت نظامی در این مناطق را نوعی تنبیه 

دسته جمعی و غیر قابل دفاع نامید.

وی نیست وسیه در پی احیای مجدد اتحاد جماهیر شور پوتین: ر

درخواست ارتش عراق از ساکنان رمادی برای ترک این  شهر

وه پ.کا.کا گر گسترده ارتش و پولیس ترکیه بر ضد  عملیات 

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91095789: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply, 
delivery and installation of furniture to submit their expression of interest letter, 
Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to 
participate in the bidding process for” supply, delivery and installation of furniture such 
as office desk, meeting table, chair, file cabinet and etc. for TVET project in Mazar. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of 
interest letter along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 26 December 
2015, at 4:00 O’clock, Kabul local time. 

 

 اطالعیه داوطلبی

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
میزوچوکی جلسه،الماری فایل میز دفتر، و نصب فرنیچر ازقبیل انتقال، تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادیشرایط توجه با با TVETپروژه وغیره برای 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاقرارداد کاپی ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰۱۵دسامبر  26بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

 

Call for auction of 4 used vehicles: 

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

GIZ Office in Kabul wants to sell its 4 used vehicles in public bidding process. Therefore, GIZ invites all 
those individuals and registered companies who wish to participate in the auction processing to send 
their interest letter to the given E-mail address: tenders-afg@giz.de , by 26.December-2015 till 4:00 
O’clock Kabul local time. 

Note: After the deadline, GIZ will review the interest letters, prepare a short slit and then invite the 
bidders for the physical checkup of the vehicles. If the bidder was interested in the vehicles, he/she 
can then offer (signed/stamped) his/her price to GIZ in a sealed envelope.  

 

 

:داوطلبی اطالعیه  

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

شرکت یت خویش را در یک پروسه آزاد به فروش برساند، بنابرین موتر ملکعراده  4میخواهد کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
های خویش را الی تاریخ  ی، میتوانند  درخواستباشند راداشتهخریداری وسایط متذکره و اشخاص انفرادی که خواهان  ها

 بفرستد.  afg@giz.de-tenders  ایمیل ادرس به بعد از ظهر4،ساعت 2015دسامبر  26

جات را از ه عراد و از آنان دعوت بعمل می آید تا همشخص گردید داوطلبان بعد از اخذ درخواستی هالست نوت:
.دبه دفتر جی آی زید تسلیم نماینآفرهای خویش را به طور سر بسته  دیک چک نموده وبعدآنز  
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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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