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نهادهای امنیتی:

وضع امنیتی در هلمند تغییر کرده است

بررسی 35000 پرونده
طی 4 سال در هرات

گذشته درس نگرفته؟ آیا روسیه از 
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وزارت مالیه:

عواید امسال بی سابقه بوده است
5

اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

ج می گذاریم،  ود ملی و بیرق ملی کشور را از صمیم قلب ار پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سر
وش خود از آن  گذاشته و در دادوستد و خریدوفر ج  ود، ار که نماد هویت ملی ما به شمار می ر باید پول افغانی را 

ACKUاستفاده نموده، وظیفه ملی خود را ادا نمائیم.



زنگ اول


قرار است فردا جنرال راحیل شریف، فرمانده عمومی 
غنی،  رییس جمهور  با  و  بیاید  کابل  به  پاکستان  ارتش 
ملی  وحدت  حکومت  مقام های  دیگر  و  اجرایی  رییس 
شریف  راحیل  یقین،  به  قریب  احتمال  به  کند.  مذاکره 
ارگ  با  طالبان،  با  مذاکره  برای  کابل  تالش های  روی 
رای زنی خواهد کرد. کابل تالش می کند تا گروه طالبان 
هرچه زودتر روی میز مذاکره بیاید و پیش از رسیدن 
فصل گرما دو طرف روی آتش بس توافق کنند، تا بعد 
پایان  برای  سیاسی  توافق  یک  امضای  برای  فرصتی 

جنگ صورت بگیرد. 
ملی  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  شروع  در  کابل 
کند  توافق  پاکستان  ارتش  با  تا  کرد.  بسیار تالش  هم 
اما  بنشیند.  مذاکره  میز  روی  طالبان  نمایند گان  با  و 
را  تالش ها  این  تمام  محمدعمر،  مال  مرگ  خبر  افشای 
نقش برآب کرد. افشای خبر مرگ مال محمد عمر نشان 
داد که نمایند گان دولت افغانستان با نمایند گان یک رهبر 

خیالی مذاکره کردند. 
اما حاال کشورهای مثل چین و امریکا، با جدیت میان 
کابل  می کنند.  پادرمیانی  پاکستان  ارتش  و  افغانستان 
همین  به  و  است  بسته  دل  امریکا  و  چین  وساطت  به 
میز  روی  اما  می کند.  میزبانی  شریف  راحیل  از  دلیل 
این  به  افغانستان،  دولت  و  طالبان  نمایند گان  نشستن 
طالبان  گروه  حاضر  حال  در  است.  بعید  زودی ها 
به  تاکنون  محمد رسول  مال  گروه  شده اند.  پارچه  دو 
رهبری مال اخترمحمد منصور رضایت نشان نداده اند. 
اگر پاکستان نمایند گان اخترمحمد منصور را روی میز 
مذاکره بیاورد، به احتمال قوی مال رسول از آن استفاده 
خواهد کرد و جنگجویان ناراضی را به صفوف خودش 
جذب خواهد کرد. اگر مال محمد رسول روی میز مذاکره 
بیاید، اخترمحمد منصور از آن استفاده خواهد کرد تا 
طرفداران مال محمد رسول را به شاخه  خود جذب کند. 
گروه  هردوشاخه ی  این موضوعات  نظرداشت  در  با 
طالبان درحال حاضرمی خواهند آتش جنگ را بیشتر 
بیاورند  دست  بیشتربه  قلمرو  هم  تا  وربسازند  شعله 
وهم به حریف درون گروهی خود ضرب شصت نشان 
است.  امر  همین  معلول  هلمند  در  شدید  جنگ  دهند. 
بنابراین نیروهای امنیتی کشور و فرماندهان آنان باید 
سال  در  نظام،  و  کشور  از  دفاع  برای  را  الزم  تدابیر 

آینده میالدی داشته باشند. 
نباید وعده های راحیل شریف تیم های حاکم بر کشور 
از  را  جنگ  مدیریت  فکر  که  کند  زده  ذوق  چنان  را 
فرماندهان  افغانستان و  کنند. سران دولت  بیرون  سر 
از  دفاع  برای  شرایطی  هر  در  باید  امنیتی  نیروهای 
لحظه ای  و  باشند  داشته  آماد گی  کشور  و  نظام  کیان 
به  مذاکره  که شروع  است  این  نکته  دیگر  نکنند.  غفلت 
معنای پایان جنگ یا آتش بس نیست. با شروع مذاکره 
هر دو طرف می خواهند با داغ کردن میدان نبرد، توان 

چانه زنی خود را در میز مذاکره افزایش دهند. 
بسیار بعید است که طالبان به مجردی که نمایند گان شان 
بکشند.  از جنگ دست  فرستادند،  مذاکره  میز  را روی 
و  جنگ  مسایل  به  آشنایان  و  تحلیلگران  از  برخی 
کل  طالبان   قوی  احتمال  به  که  باوراند  این  به  امنیت 
کرد.  خواهند  سپری  زورآزمایی  در  را   2016 سال 
میالدی   2016 سال  برای  باید  جدی  تدابیری  بنابراین 
تصمیم های  که  جایی  آن  از  شود.  گرفته  دست  روی 
به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  مربوط  استراتژیک 
باید  ناتو  عضو  کشورهای  می شود،  گرفته  ناتو  کمک 
به قوت تمام کنار مردم افغانستان بایستند. بمباردمان 
هوایی ناتو مسیر جنگ را در سنگین تغییر داد و مردم 
از  بیشتر  باید  ناتو  سازمان  که  می خواهند  افغانستان 
کنند. حمایت  افغانستان حمایت  دولت  و  مردم  از  این، 
قاطع ناتو از نیروهای امنیتی افغان حامیان طالبان را به 
این نتیجه خواهد رساند که از راه زور نمی توانند قلمرو 
بیشتری را تسخیر کنند و باید روی میز مذاکره بیایند. 
نکته دیگری که باید دولت افغانستان به آن توجه کنند، 
اطالع رسانی دقیق است. دولت باید در مورد مذاکره با 
ارتش پاکستان و تالش هایی که برای گفتگو با طالبان 
صورت می گیرد، به افکار عمومی اطالع رسانی کند تا از 

شایعه پراکنی جلوگیری شود. 

نباید ذوق زده شوید
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یک عضو مجلس:

 رییس امنیت ملی پس از برکناری ده  سال حق ابراز مخالفت
 با دولت را نداشته باشد

حمالت هوایی نیروهای امنیتی باالی مواضع داعش در ننگرهار

رییس مجلس:
 اظهارات نماینده روسیه مداخله در امور افغانستان است

»دویینگ پالیسی«

کمک گران بها

کروخیل  شینکی  کابل:  8صبح، 
مجلس  اعضای  از  تن  یک 
رییس  که  می گوید  نمایندگان، 
باید  جدید  ملی  امنیت  عمومی 
و  شده  مقرر  خاصی  شرایط  تحت 
تعهد کند که پس از کنار رفتن از 
برای ده سال آینده  پست ریاست، 
مخالفت  ابراز  حکومت  علیه  نباید 

کند.
پنجم  روزشنبه،  کروخیل  خانم 
جدی، در جلسه عمومی این مجلس 
مردم  کشورها  دیگر  در  که  گفت 
استخبارات   اداره  رییس  هویت  از 
روسای  همچنین  و  نداشته  آگاهی 
شبکه های  در  خود  از  ادارات  این 
ندارند.  مشخصی  آدرس  اجتماعی 
»امیدوارم  گفت:  کروخیل  شینکی 
ملی  امنیت  عمومی  رییس  که 
تحت  می شود  استخدام  که  جدید 
گیرد.  صورت  خاصی  شرایط 
برای این که در هیچ کشور دیگری 
فیسبوک  نه  استخبارات  رییس 
خود  موضع گیری های  نه  و  دارد 
را از طریق فیسبوک می تواند نشان 
بدهد که رییس امنیت ملی به کدام 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
کرده که نیروهای هوایی چند حمله 
جنگجویان  مواضع  باالی  هوایی 
تروریستی داعش در والیت  گروه 
ننگرهار انجام داده که در نتیجه آن 
بین  از  جنگجویان  این  موضع  چند 

عبدالرووف  کابل:  8صبح، 
ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، 
کابلوف  ضمیر  اخیر  اظهارات 
رییس  پوتین  والدیمیر  نماینده 
در  را  افغانستان  در  روسیه  جمهور 
با  کشور  این  دولت  تماس  مورد 
منظور  به  طالبان  تروریستی  گروه 
داعش،  تروریستی  گروه  با  مبارزه 
افغانستان  داخلی  امور  در  مداخله 

توصیف کرد.
عمومی  جلسه  در  ابراهیمی  اقای 

طرف روان است و رهبری مملکت 
برای  است.  روان  کدام سو  به 
ستون  مملکت  استخبارات  این که 
نباید  و  است  مملکت  یک  فقرات 
استخبارات  رییس  که  بداند  کسی 
مملکت چه می خواهد، کی هست 

و چه نگرانی هایی دارد.« 
تاکید  هم چنین  کروخیل  شینکی 
این  از  بعد  که  »امیدوارم  کرد: 
از  می شود  استخدام  که  هرکسی 
تا  که  شود  گرفته  امضا  و  تعهد  او 
ده سال دیگر حق گپ زدن خالف 
حکومت نداشته باشد. اما، متاسفانه 
روسای  که  دیده ایم  دوره  دو  ما 

امنیت وقتی که از مسوولیت گوشه 
غیر  بسیار  می شوند  )سبک دوش( 

مسلکی برخورد می کنند.«
بیان  حالی  در  اظهارات  این 
نبیل  رحمت اهلل  اخیرا  که  می شود 
طریق  از  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
خبر  خود  فیسبوک  رسمی  صفحه 
استعفایش را اعالم کرد. آقای نبیل 
استعفای  دالیل  خود  فیسبوک  در 
بود  گفته  کرده  اعالم  نیز  را  خود 
زمینه  شدن  محدود  بدلیل  او  که 
جمهور  رییس  توسط  کاری اش 

خواسته از مقامش کنار برود.

صدواژه در هشت صبح، ستون ویژه ای است که 
از شما می خواهد برداشت ها،  دیدگاه ها و تبصره 
های تان در مورد رویدادهای روز را در صدواژه 
این  اعضای  بگذارید.  صفحه  این  در  و  بنویسید 
های  ارزش  به  که  بود  خواهند  کسانی  صفحه 
توانید صدواژه  می  شما  دارند.  باور  بیان  آزادی 
ی تان را در این صفحه بنگارید. همکاران هشت 
صبح نظر شما را با عکس تان در ستون ویژه نشر 
نوشته هایی  تنها  باشید  به خاطر داشته  می کنند. 
که قبال در صفحات شخصی تان نشر نشده اند، 

نشر خواهند شد.

یکی از تأکید های مقام ها هنگام سفر نخست وزیر 
با  دهلی  عملی  و  سیاست صادقانه  کابل،  به  هند 
سیاست  که  دارد  وجود  مقوله ای  بود.  افغانستان 
صداقت  که  آن  به  توجه  با  نمی شناسد.  اخالق 
بیشتر  بدون شک صداقت  ارزش سیاسی است؟ 
اگر  حال  دارد.  شباهت  اخالق  به  هرچیز  از 
ایجاب کند، دلیل  منافع کشوری سیاست عملی 
همانگونه  نمی باشد.  آن  صداقت  برای  حتمی 
مالک  پاکستان  گفتاری  سیاست  نکوهش  که 
علمی برای بدنیتی نیست. هرچند باور غالب آنرا 
بپذیرد. یکی از دسته بندی ها »سیاست گفتاری« 
گونه های  تفکیک  برای  را  عملی«  »سیاست  و 
سیاسی مطرح می کند. بنأ درهم آمیزی هر کدام با 

مسایل اخالقی، درست نمی باشد.

افغانستان  به  هند  دولت  کمک های  شک  بدون 
جای  درد  مگر  بهاست،  گران  ارزش  دارای 
افغانستان   ، گذشته  دهه  چند  درطی  دیگراست. 
و  کس  همه  از  چیز  همه  ای  کننده  دریافت 
کجایی بوده است. » انقالب ثور« را از روسیه ، 
»خط امام« ونا امام رااز ایران و پاکستان وعربستان 
و دموکراسی را از غرب بطور کاغذ پیچ دریافت 
 ، ایم  بوده  »شکرگذار«هم  مواقعی  ودر  کرده 
ما  مرض  نکرد.  درمان  مارا  درد  یکی  هیچ  مگر 
از خود  به جز  و  است  فریبی  خودستیزی وخود 
مرض  این  به  دیگری  درمان  هیچ  ملی  آگاهی 
میخوانیم  »شیر«  را  خود  هنوز  ما  ندارد.  وجود 

بدون اینکه روباهی از ما بترسد.

رفته است.
وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
دفاع، روز گذشته با اعالم این خبر 
در یک کنفرانس خبری گفت که 
تروریستان  تلفات  آمار  از  هنوز 
داعش در والیت ننگرهار جزییاتی 

نمایندگان گفت  مجلس  شنبه  روز 
که او از کمیسیون روابط بین المللی 
این مجلس می خواهد تا وزیر امور 
نمایندگان  مجلس  به  را  خارجه 
برابر  در  تاکنون  فرابخواند که چرا 
سکوت  روسیه  سفیر  اظهارات 
ابراهیمی  آقای  است.  کرده  اختیار 
از گروه تروریستی طالبان به عنوان 
کرده  یاد  افغانستان  مردم  دشمن 
بین المللی  روابط  »کمیسیون  افزود: 
ارتباط  در  که  می سازم  مخاطب  را 

گفت:  وی  است.  نیامده  بدست 
»قطعات هوایی ما در بیست و چهار 
اکماالتی  پرواز   55 گذشته  ساعت 
خصوصا  داشته اند.  محاربوی  و 
مواضع  باالی  ننگرهار  والیت  در 
و  داده  انجام  را  حمالتی  داعش 
از  وقتی که  است.  خوب  نتایج شان 
بدست  دقیق  معلومات  شان  تلفات 
اما  می سازیم.  شریک  آوردیم 
در  موضع شان  و  مرکز  چندین 

والیت ننگرهار از بین رفته است.«
تروریستی داعش در والیت  گروه 
فعالیت  کشور  شرق  در  ننگرهار 
گسترده دارد. بیشتر جنگجویان این 
گروه در ولسوالی اچین این والیت 

مستقر هستند.

در  و  روسیه  نماینده  اظهارات  به 
طالبان  با  که  مذاکراتی  به  پیوند 
دارد، طالبان دشمن مردم افغانستان 
هست و این موضوع را به کمیسیون 
وزارت  که  می دهیم  وظیفه  محترم 
تابحال  که  بکند  دعوت  را  خارجه 
چرا سکوت اختیار کرده است. این 
اظهارات در نوع خود یک مداخله 
و  است  افغانستان  داخلی  امور  در 
جنگ  میدان  را  افغانستان  می تواند 

نیابتی میان قدرت ها جهان بسازد.«
گذشته  چهارشنبه  کابلوف  ضمیر 
در گفتگو با خبرگزاری انترفاکس 
گفته بود که دولت روسیه به منظور 
داعش  تروریستی  گروه  با  مبارزه 
گروه  با  مشترک  دشمن  عنوان  به 
طالبان در تماس شده است. نماینده 
رییس جمهور روسیه در افغانستان، 
این  در  طالبان  و  روسیه  که  افزود 

زمینه منافع مشترک دارند.

وحید نویسا

Abbas Kamwand

صد واژه

ACKU
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ونده رسی 35000 پر بر
طی 4 سال در هرات

بامیان والیت درجه هیچ

والیت  در  استیناف  دادگاه  مسووالن  هرات:  8صبح، 
گذشته 35000  که طی دست کم چهار سال  هرات می گویند 
این  سوی  از  جرمی  مختلف  دسته بندی های  در  پرونده 
پرونده ها  این  متهمان  برای  و  شده  گرفته  بررسی  به  نهاد 

حکم صادر شده است.
به تازگی  که  هرات  دادگاه  پیشین  رییس  زبیر،  عبدالفغار 
کید  گماشته شده، تا کشور  به عنوان مستشار دادگاه عالی 
که دست کم 66 نفر از میان 35000 نفر در این مدت  دارد 

به اعدام محکوم شدند.
در افغانستان بیشتر جرایم جنایی شامل قتل، سرقت های 

مسلحانه، آدم ربایی ها، باج گیری ها و زورگیری ها است.
پرونده های  پرونده ها،  از  زیادی  شمار  است  ممکن 
حقوقی باشند، به ویژه این که طی سال هایی اخیر آشنایی 
مردم با مسایل حقوقی بیشتر شده و زنان و مردان زیادی 

کشانده است. را برای به  احقاق این حقوق به دادگاه ها 
این  از  مالحظه ای  قابل  و  عمده   بخش  شک  بدون  اما 

پرونده ها، مسایل جرمی است.
کردن  چرا جرایم در هرات افزایش یافته است؟ برای پیدا 
هرات  باشندگان  از  شماری  سراغ  به  سوال  این  به  پاسخ 

رفتیم.
گذار دوران افزایش جرایم است دوره 

کریمی دانشجوی حقوق و علوم سیاسی در هرات  بهمن 
به  از حالت سنتی  که  افغانستان  معتقد است در جامعه 
آداب  و  ارزش ها  است،  حرکت  حال  در  مدرنیته  سمت 
گفت  گذشته در حال تغییر است و همزمان با آن می توان 

این  ارتقای  جشن  بامیان  والیت  در  پیش  نیم  سال  یک 
طبل ها  گردید،  ذبح  گوسفند  و  گاو  ده ها  برپاشد،  والیت 
کردند و مبارک  به صدا درآمد، مقامات دولتی سخنرانی 
کرده به رقص و پایکوبی  گفتند و مردم از آن استقبال  باد 

پرداختند. 
حکومتش  روزهای  واپسین  در  کرزی  رییس جمهور  چون 
براساس   1393-2-15 مورخ   1069 شماره  حکم  طی 
و  وحدت  غالم علی  جنرال  بامیان  سابق  والی  پیشنهاد 
از درجه  را  بامیان  والیت  ارگان های محلی،  مستقل  اداره 

سه به درجه دو ارتقا داد.
محل  ارگان های  مسقل  اداره  است:  آمده  حکم  این  در 
موظف است در طی مراحل قانونی ارتقای والیت بامیان 
هفت  ماده  طی  که  جدید  محلی  ادارات  قانون  طرح  در 
پرنسیب  در   1392  -2-23 مورخ   )8( شماره  مصوبه   )7(

کند. گردید، اقدام  تایید 
هم چنان طی درخواست های دیگر مردم بامیان، پیشنهاد 
حکم  طی  محلی  ارگان های  اداره  و  والیت  این  والی 
کرزی،  رییس جمهور   1393-7-1 مورخ   4497 شماره 
ولسوالی یکاولنگ بامیان از یک واحد اداری به دو واحد 
مرکزیت  به  یکاولنگ   )2( دو  نمبر  ولسوالی  نام  به  اداری 

دره چاشت توسعه داده شد.
شدن  تقسیم  و  دو  درجه  به  بامیان  والیت  ارتقای  از  پس 
آن  امتیاز  تنها  اداری،  واحد  دو  به  یکاولنگ  ولسوالی 
تشکیل پولیس و امنیت ولسوالی دره چاشت و تبدیل شدن 
که آن هم فاقد بودجه  یک آمریت والیت به ریاست بوده 

اختصاصی می باشد.
اثر  به  ملی،  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  با  اما، 
کشمکش های جناحی، ضعف اداره  تنش های سیاسی، 
فرامین  این  مرکزی  حکومت  بی توجهی  و  بامیان  محلی 
به  و  مانده  باقی  دوسیه  داخل  در  سابق  رییس جمهور 

یافته  افزایش  نیز به همین دلیل  افزایش جرم و جنایت ها 
است.

که  به گفته وی، جامعه افغانستان جامعه ای سنتی است 
در جوامع  و  استوار است  روستایی  و عرف های  قواعد  بر 
از  کمتر  بسیار  جرایم  آن،  محدودیت  به دلیل  روستایی 
تنگاتنگ  روابط  وجود  به دلیل  و  است  شهری  جوامع 
کمتر جرات  کنان روستاها و شناخت از یک دیگر  میان سا

ارتکاب جرم میان مردم پیش می آمد.
که در یک دهه اخیر  وی می گوید با این وجود، تحوالتی 
کشاند  در افغانستان رخ داد و مردم را به سمت شهرنشینی 

فراموشی سپرده شد.
کمپاین  که رییس جمهور غنی در زمان  این در حالی است 
که درجه بندی والیت ها را نمی پذیرد  گفته  انتخاباتی اش 
با  اما  اند،  یک  درجه  شهروندان  افغانستان  مردم  همه  و 
هنوز  تا  وی  حکومتش  از  سال  یک ونیم  حدود  گذشت 
حاضر نشده است، تشکیل و بودجه والیت درجه دو را به 
نمبر دوم یکاولنگ  و تشکیل ولسوالی  بامیان بدهد  مردم 

کند. را منظور 
که والیت شان درجه چند  هیچ شهروند بامیانی نمی داند 
ارتقای  بر  مبنی  کرزی  رییس جمهور  حکم  چرا  است، 
انکشاف ولسوالی  و  به درجه دو  از درجه سه  این والیت 
مشکل  و  نمی شود،  تطبیق  اداری  واحد  دو  به  یکاولنگ 

کجاست؟!  در 
محی الدین فرهمند یکی از فعاالن سیاسی بامیان می گوید: 
»این که والیت بامیان رسما درجه دو است، اما با تشکیل 
والیت  این  اداره محلی  اداره می شود، جوابگو  درجه سه 

را می توان مهم ترین دلیل افزایش ارتکاب جرایم دانست. 
نقاط  از  عظیمی  جمعیت  حضور  با  که  دارد  کید  تا وی 
کشورهای متفاوت، تضاد و تقابل فرهنگی در  مختلف و 
که  کسی  شهرهای بزرگ به ویژه هرات وجود آمد، زیرا هر 
در  را  همان جا  فرهنگ  می زیست  دیگر  کشور  یا  شهر  در 
که همه در یک شهر  کنون  ا و  افغانستان دنبال می کردند 
زندگی می کنند، تمام فرهنگ ها در تقابل با یک دیگر قرار 

گرفتند.
عوامل دخیل بر افزایش جرایم در هرات

عوامل  هرات  در  روزنامه نگار  اضطرابی،  عبدالظاهر 

نکرده  پی گیری  را  پیشین  رییس جمهور  حکم  که  است 
است.«

مدت  در  والیت  این  والی  زهیر،  »طاهر  می کند  عالوه  وی 
هفت ماه از حکومتش جز افتتاح سرک مال غالم و دوباره 
که پیش از وی در زمان زمامداری  کردن شهرک بابا  افتتاح 
کدام  جنرال غالم علی وحدت نیز یک بار افتتاح شده بود 

فعالیت دیگر نداشته است.«
بامیان  علمای  شورای  سخنگوی  محسنی،  سجاد  اما 
به  نمایندگان  مجلس  در  را  والیت  این  مردم  نمایندگان 
که جز منافع شخصی  کرده می گوید: »آنان  کارشکنی متهم 
کام  خود هیچ گاه در پی منافع مردم نبوده اند، در تالش نا
کردن و توسعه  ساختن زهیر، والی این والیت در حکومت 

بامیان می باشند.«
به  بامیان  والیت  یافتن  ارتقا  »از  می کند  عالوه  محسنی 
دو  به  یکاولنگ  ولسوالی  دادن  انکشاف  از  و  دو  درجه 
پایکوبی  و  جشن  یک  و  نام  یک  تنها  اداری،  واحد 

مختلفی را دلیل افزایش قضایای جرمی در هرات می داند 
یک  از  هرات  در  جرمی  جرایم  افزایش  که  می گوید  و 
کشور دارد، مانند  کلی وعمومی  طرف بستگی به اوضاع 
افزایش ناامنی های ناشی از مداخالت داخلی و خارجی 

و افزایش فقر و بی کاری.
به گفته او از جانبی به ویژه در هرات این موضوع می تواند 
از تمرکز نهادهای عدلی و قضایی مبنی بر رسیدگی به این 
که راه کار  کید دارد  جرایم قلمداد شود. این روزنامه نگار تا
گون از جمله تطبیق  گونا کاهش جرایم بستگی به عوامل 
یکسان قوانین، تالش در جهت تامین ثبات و نظم و امن 

سراسری، مهارساختن فقر و بی کاری دارد.
شایسته  افراد  حضور  اداری،  فساد  با  مبارزه  وی  به گفته 
جرایم  صحیح  پی گیری  و  تحقیق  کشفی،  ادارات  در 
ملی،  پولیس  در  دیده  آموزش  و  مسلکی  افراد  حضور  و 
کاهش  در  بارزی  نقش  می توانند  کم  محا و  دادستانی ها 

ناامنی ها داشته باشند.
35000 پرونده آمار باالیی برای هرات نیست

به  رسیدگی  مورد   35000 هرات،  باشندگان  از  شماری 
کالن شهری مانند هرات – آمار  پرونده های قضایی را در 

باالیی نمی دانند.
است  معتقد  هرات  در  روزنامه نگار  حدید،  ولی محمد 
که  بندری  شهرک  دو  و  ولسوالی  پانزده  با  والیتی  در  که 
نفر هم جمعیت دارد  میلیون  از چهار  بیشتر  گفته می شود 
هیچ وجه  به  و  نیست  باالی  خیلی  رقم  جرایم  میزان  این 
نیز  والیت  این  در  جرایم  آمار  افزایش  نشان دهنده 

نمی باشد.
است  ممکن  قوی  احتمال  به  روزنامه نگار  این  به گفته 
گیرنده مسایل حقوقی  شمار زیادی از این پرونده ها در بر 

باشند و ارتباطی با جرم و خشونت نداشته باشند.
که در محکمه استیناف هرات تا  این روزنامه نگار می گوید 
چهار سال قبل هیچ گونه سیستم منظم و منسجم برای ارایه 
که آمار ارایه شده را با  آمار درست و حقیقی وجود نداشت 
کند و به نظر من عامل عمده در این راستا  قبل از آن مقایسه 
رهبری دادگاه استیناف والیت هرات از سوی یک قاضی 

گذشته است. جوان در چهار سال 
کاهش  که می تواند در  کید دارد چیزی  اما با آن هم وی تا
امار و ارقام جرایم در والیت هرات موثر و مفید واقع شود ، 
اجرای عدالت و قانون به طور یکسان و جلوگیری از فساد 
اداری و رشوه ستانی در نهاد های عدلی و قضایی است .

ساختار،  در  تغییر  کدام  اما  مانده،  باقی  مردم  خاطره  در 
تشکیل و بودجه این والیت به وجود نیامده است.« 

که  بامیان  محلی  اداره  کارمندان  از  یکی  حال  همین  در 
کار  نخواست نامش فاش شود می گوید: »آقای زهیر تجربه 
نشده،  بلد  را  امضایش  جای  هنوز  تا  او  ندارد،  را  اداری 
مالی  و  اداری  رییس  کبری  ا و  دفتر  رییس  نوازی،  صابره 
کند، نباید انتظار  کجا امضا  که در  والیت نشان می دهد 

کاری برای بامیان انجام داده بتواند.« که  داشت 
او عالوه می کند »همین نابلدی و عدم تجربه اداری والی 
که او نتوانسته تشکیل ولسوالی نمبر دوم  بامیان سبب شده 
یکاولنگ و امتیازات ارتقا این والیت را از حکومت مرکزی 

بگیرد.«
والیت  سخنگوی  احمدی،  عبداالرحمان  حال  همین  در 
اداره  معاون  حضور  با  آنکه  از  »پس  می گوید:  نیز  بامیان 
این  که  شده  اعالن  بامیان  مردم  برای  محلی  ارگان های 
است،  کرده  پیدا  ارتقا  دو  درجه  به  سه  درجه  از  والیت 
هیچ کدام تغییر نه در تشکیل و نه در بودجه والیت نیامده 

است.«
صفورا ایلخانی، نماینده مردم بامیان در مجلس نمایندگان 
و  بامیان  محلی  اداره  از  مردم،  نمایندگان  »ما  می گوید: 
اتقای والیت  در  بود،  زمان جنرال وحدت  آن  آن که  والی 
واحد  دو  به  یکاولنگ  انکشاف  و  دو  درجه  به  بامیان 
که  است  همین  هم  نتیجه اش  و  کرده ایم  حمایت  اداری 

می بینید.«
برای  تا هنوز  این که چرا  »اما  ایلخانی عالوه می کند  خانم 
ولسوالی دوم یکاولنگ تشکیل داده نشده و برای ارتقای 
کردن  والیت بودجه منظور نگردیده است؛ سیاسی برخورد 

و ضعف مدیریت والی جدید بامیان بوده است.«
حکم  که  است  والی  وظیفه  این  ایلخانی،  خانم  به گفته 
تا والیت درجه  و تطبیق می کرد  را پی گیری  رییس جمهور 
یک  تشکیل  با  اداری  واحد  دو  و  سه  درجه  امتیاز  با  دو 

ولسوالی اداره نمی شد.
که در پالن مالی سال 1395 هیچ گونه  این در حالی است 
بودجه و تخصیص برای تشکیل اداری ولسوالی یکاولنگ 

نمبر دو و اضافه شده تشکیل والیت شامل نشده است.
ارگان های  مستقل  اداره  با  مکرر  تماس های  وجود  با  اما 
با  نشدم  اداره  آن  سوی  از  پاسخ  دریافت  به  موفق  محلی 
که حکم رییس جمهور  که پرسیدم مشکل چیست  وجودی 
کسی  پیشین افغانستان در مورد بامیان تطبیق نمی گردد اما 

جواب نداد.
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میان  شدید  درگیری  و  جنگ  روز  چند  به دنبال 
تروریستی  گروه  جنگجویان  و  امنیتی  نیروهای 
به ویژه  هلمند  والیت  از  بخش هایی  در  طالبان 
امنیتی  مقام های  والیت،  این  سنگین  ولسوالی 
که نیروهای امنیتی در این والیت در حال  می گویند 
کرده است. پیشرفت هستند و وضع امنیتی آن تغییر 
نیروهای  میان  شدیدی  جنگ  اخیر  روز  چند  طی 
گروه طالبان در والیت هلمند  امنیتی و جنگجویان 
جریان داشته است. برخی از مقام های محلی این 
طالبان  به دست  سنگین  ولسوالی  سقوط  از  والیت 
گذشته  خبر داده بودند. این جنگ از اوایل هفته 
گرفت. مقام های امنیتی پیش از این  شدت بیشتر 
که تحرکات طالبان در هلمند اخیرا  گفته بودند  نیز 

گذشته بیشتر شده بود. نسبت به ماه های 
سخنگویان وزارت های امور داخله و دفاع ملی، روز 
کفنرانس خبری اعالم  شنبه، پنجم جدی، در یک 
به  بیشتری  امکانات  و  نظامی  نیروی  که  کردند 
گروه تروریستی  هلمند فرستاده شده و جنگجویان 

طالبان در این والیت شکست خورده اند.
این  در  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
نظامی  یا  اوپراتیفی  »وضع  گفت:  خبری  کنفرانس 
کرده و دشمن شکست  کامل تغییر  در والیت هلمند 

روز  چند  که  شدیدی  جنگ های  است.  خورده 
گرشگ  و  واشر  سنگین،  ولسوالی های  در  پیش تر 
بود، فعال به آن اندازه جنگ های شدید در هلمند 
کجکی دشمن حضور دارد  نیست. تنها در ولسوالی 
زیادتر است. در ولسوالی سنگین  کمی  و تحرکات 
جریان  تالشی  و  تصفیه  و  یافته  بهبود  کامال  وضع 
اوضاع  بر  کامال  نیز  ما  کماندوی  قطعات  و  دارد 

مسلط هستند.«
که نیروهای امنیتی  سخنگوی وزارت دفاع می افزاید 
جنگجویان  تا  توانستند  هوایی  حمالت  نتیجه  در 
والیت  سنگین  ولسوالی  در  طالبان  تروریستی  گروه 
که ساعت دو  کنند. دولت وزیری  هلمند را سرکوب 
کنفرانس خبری مشترک با  بعد از ظهر دیروز در یک 
سخنگوی وزارت امور داخله سخن می گفت، افزود 
کماالتی« در بعد از ظهر  کالن ا که یک قطار »بسیار 
شنبه به ولسوالی سنگین وارد می شود. وی می گوید 
داشته  ضرورت  امنیتی  نیروهای  که  »هرآن چیزی« 

کماالتی رفع خواهد شد. باشند، توسط این قطار ا
که عملیات های تصفیه یی  وزیری می گوید  دولت 
کنون  گرشگ نیز ادامه دارد و تا در اطراف ولسوالی 
است.  بوده  همراه  به  خوبی  دست آوردهای  با 
به گفته  او، به طالبان در این ولسوالی تلفات سنگین 
می گوید  دفاع  وزارت  سخنگوی  است.  شده  وارد 
وضعیت  نیز  واشر  و  خانشین  ولسوالی های  در  که 
گفت  حال  عین  در  او  است.  یافته  بهبود  امنیتی 

که تهدیدها در ولسوالی مارجه والیت هلمند بیشتر 
نگرانی  و  تشویش  قابل  تهدیدها  این  اما  است، 
کجکی  ولسوالی  که  گفت  وزیری  دولت  نیست. 
است  مواجه  بیشتری  تهدیدهای  با  هلمند  والیت 
ملی  امنیت  و  ملی  پولیس  ملی،  اردوی  نیروهای  و 
اتخاذ  مشخصی  تدابیری  تا  دارند  تالش  مشترکا 

کنند. 
امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق  هم چنین 
ابراز  هلمند  والیت  در  امنیتی  اوضاع  از  نیز،  داخله 
که ساحه نیروهای امنیتی در  گفت  کرد و  رضایت 
صدیقی  آقای  است.  توسعه  حال  در  والیت  این 
ما  امنیتی  ساحه  سنگین  ولسوالی  »در  افزود: 
کرده، نیروهای بیشتری شامل عملیات ها  انکشاف 
تمرکز  از  عمده ی  بخش  ولسوالی  این  شده اند. 
که  دیگری  ساحه  چند  و  بازار  ساحه  حتا  بود.  ما 
دشمن حضور داشتند تصفیه شده اند. بازهم برنامه 
از  سنگین  ولسوالی  که  است  این  ما  وسیع  و  قوی 
تصفیه  کامال  دولت  مسلح  مخالفان  موجودیت 
ملی  اردوی  و  ملی  پولیس  خاص  نیروهای  شود. 
افغانستان شامل عملیات های ویژه هستند. سنگین 
برای ما یک نقطه ویژه از نظر راه اندازی عملیات ها 

است.«

که  گفت  هم چنین  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
و  شده  کمال  ا هلمند  والیت  در  امنیتی  نیروهای 
ندارد.  وجود  مشکلی  نیروها  این  کماالت  ا نظر  از 
ولسوالی سنگین،  در  اوضاع  بهبود  با  که  افزود  وی 
گرشگ،  مارجه،  ولسوالی های  به  امنیتی  نیروهای 
صدیقی  آقای  کرده اند.  تمرکز  کجکی  و  خانشین 
پولیس  ذخیره  نیروهای  از  تعدادی  که  می گوید 
شده  دوباره جابجا  ولسوالی خانشین  در  سرحدی 
وسعت  بیشتر  را  امنیتی  ساحات  تا  دارند  تالش  و 
کرد: »در  دهند. سخنگوی وزارت امور داخله عالوه 
که ما به والیت هلمند فرستادیم،  مجموع امکاناتی 
اما  بود.  خواهیم  بیشتر  تغییرات  شاهد  انشااهلل 
است  هنوزهم  سنگین  در  جنگ  حاضر  حال  در 
نقاط  ک سازی  پا مصروف  ما  امنیتی  نیروهای  و 

مختلف این ولسوالی هستند.«
تمامی  که  گفت  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
مرکز  لشکرگاه  شهر  به  سنگین  ولسوالی  از  زخمیان 
این  که  افزود  وی  شده اند.  منتقل  هلمند  والیت 

کابل منتقل خواهند شد. زخمیان به 
ناامن ترین  از  کشور  جنوب  در  هلمند  والیت 
و  باغران  ولسوالی های  می رود.  شمار  به  والیت ها 
این سو تحت  به  از چهارده سال  این والیت  دیشو 
کنون  کنترول طالبان قرار داشته و نیروهای امنیتی تا
کنترول این ولسوالی ها را به دست  موفق نشده اند تا 

گیرند.

نهادهای امنیتی:

وضع امنیتی در هلمند 
تغییر کرده است

 ظفرشاه رویی
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سال  جدی  شش  در  پیشین  شوروی  اتحاد  که  است  شهره 
می دهد  نشان  اسناد  اما  کرد.  لشکرکشی  افغانستان  به   ،1358
که مسکو حداقل یک سال پیش از این تاریخ، نیرو های ویژه و 
چرخبال های خود را در فرودگاه های »بگرام« و »خواجه رواش« 

کرده بود. برای حفاظت از دولت حفیظ اهلل امین مستقر 
در  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  آمدن  کار  روی  از  پس 
ثور سال 1357، امین و تره کی به صورت شتاب زده و  خیلی تند 
از  برگرفته  که  را  خود  اصالحی  برنامه های  انقالبی«  »خشم  با  و 
کردند. این دو سیاست سرکوب  ایدیولوژی لیننیسم بود، اجرایی 
گرفتند. اعدام های بدون  دیگر نیروهای سیاسی را هم در پیش 
که  یافت  گسترش  چنان  خودسرانه  بازداشت های  و  کمه  محا
و  خوف  و  گرفت  شکل  دسته جمعی  گورهای  اندکی  مدت  در 
که در  کشور مستولی شد. این وضعیت سبب شد  هراس در سراسر 
کمیت  علیه حا مردمی خودجوش  قیام های  روستا ها  از  بسیاری 
صورت  زمان  آن  در  که  خیزشی  مشهورترین  گیرد.  شکل  خلقی 
که برای چند  گرفت، قیام 24 حوت سال 1357 شهر هرات بود 

کنترول شهر هرات را از دست داد.  روز، دولت 
قیام ها محدود به شهرها و روستا ها نماند و به پادگان های نظامی 
اختناق،  و  سرکوب  سیاست  و  کمیت  حا ایدیولوژی  کشید.  نیز 
کارد را به استخوان مردم رسانده بود و به همین دلیل خیزش های 
خلقی  کمیت  حا بنیادگرای  مخالفان  می گرفت.  صورت  مردمی 
غربی  کشورهای  از  بیشتری  منابع  بودند،  مستقر  کستان  پا در  که 
گسترده  کشور  را در سراسر  نفوذ شان  و  آوردند  به دست  و عربی 
که به صورت  ساختند. آنان در برخی از مناطق رهبری قیام هایی را 
در  را  قیام ها  این  و  گرفتند  به دست  می گرفت  شکل  خودجوش 
به  و  ادامه دادند  به شکل جنگ های چریکی  از والیات  برخی 
کشور از سلطه  نیروی های دولتی خارج  این ترتیب بخش های از 

گرفت.  شد و نظام تره کی- امین در آستانه  فروپاشی قرار 
اتحاد  مداخله  نظامی  بدون  که  شد  متوجه  امین  تره کی-  نظام 
شوروی نمی تواند دوام بیاورد. اسناد دولتی اتحاد شوروی نشان 
که حداقل بیست بار امین و تره کی با فرستادن نامه های  می دهد 
حفظ  برای  مسکو  نظامی  کمک  خواستار  کرملین  به  رسمی 
نامه ها در مورد دخالت های  این  کمیت شان شده بودند. در  حا
کمیت تره کی- امین  کستان در قیام های مردمی ضد حا ایران و پا
گفتگوی تره کی با نخست وزیر وقت شوروی  مبالغه شده است. 
در مورد قیام 24 حوت هرات هم حاال منتشر شده است. در این 
کمک  گفتگو تره کی با التماس از نخست وزیر شوروی خواستار 

نظامی می شود. 
کمیت  حا دهد  اجازه  گر  ا که  کرد  درک  زمان  همان  مسکو 
در  مذهبی  بنیادگرایان  بپاشد،  هم  از  خلق  دموکراتیک  حزب 
کم می شوند و به این ترتیب جنگ به سرحدات  افغانستان حا
مسکو  می یابد.  گسترش  شوروی  اتحاد  قلمرو  و  میانه  آسیای 
با  اسالم  دنیای  در  بنیاد گرا  سازمان های  مجموع  که  می دانست 
که  سازمان های  بودند.  کرده  جنگ  اعالم  امین  تره کی-  نظام 
کمیت امین، بازپس گیری سمرقند و بخارا را  عالوه براندازی حا

نیز شعار می دادند.
کمیت حزب دموکراتیک، خلق، نیروهای  مسکو برای حفظ حا

کرد.  ویژه و چرخبال به فرودگاه های بگرام و خواجه رواش ارسال 
حفیظ اهلل  استقرار  محل  بیگ  تاج  تپه    در  ویژه  شوروی  نیروی 
کودتای احتمالی علیه او جلوگیری  امین هم جابه جا شدند تا از 
بیرون  از  صرف  خلق  دموکراتیک  حزب  کمیت  حا اما  کنند. 
کمیت را خرد  تهدید نمی شد. شکاف های درون حزبی این حا
کارآمدن حزب دموکراتیک  کرده بود. امین در شروع روی  و خمیر 
کار  خلق جناح پرچم را از دولت راند و صد روز پیش از روی 

کشت.  کارمل، تره کی را نیز  آمدن ببرک 
دولت  پایه های  تقویت  برای  توصیه های شوروی  به  امین ظاهرا 
کنار  دیگر چپی ها  و  پرچمی ها  با  نبود  او حاضر  نمی کرد.  توجه 
کمیت استالینستی  بیاید و حکومت مشترک بسازد. امین به حا
کنار بیاید. مسکو بعدا شاید  کسی  باور داشت و نمی خواست با 
کند. به همین دلیل  کار  که با امین نمی تواند  به این نتیجه رسید 
به  نظامی  کودتای  یک  سازمان دهی  با   1358 جدی  شش  در 
کارمل رهبر جناح پرچم در ایتالف با  زند گی او پایان داد و ببرک 

خلقی های طرفدار تره کی، حکومت تشکیل دادند. 
بحران  در  شوروی  اتحاد  پای  کارمل،  ببرک  آمدن  کار  روی  با 
گیر ماند و ده سال در این سرزمین جنگید. اسناد نشان  افغانستان 
که فرماندهان ارتش شوروی پس از سال 1985 به مسکو  می دهد 
که جنگ به بن بست رسیده است و هزینه  حفظ  گزارش دادند 
این بن بست هم بسیار سنگین است. بنیاد  گرایان از سراسر دنیای 
از  افغانستان آمدند.  کستان و  با شوروی به پا اسالم برای مبارزه 
کرد تا  کشورهای دیگر شروع  همان سال مسکو رای زنی های را با 
کند و  در صورت خروج از افغانستان امنیت آسیای میانه را حفظ 

از شر بنیادگرایی در درون قلمروش راحت باشد. 
شوروی  نظامی  خروج  با  نداد.  نتیجه  مسکو  تالش های  این  اما 
کشید و از آن جا به  از افغانستان، جنگ به قلمرو آسیای میانه 
آسیای  امنیت  هم  امروز  حتا  یافت.  گسترش  چچن  و  داغستان 
افغانستان  در  که  بنیادگرا  جنگجویان  ناحیه  حضور  از  میانه 

می جنگند، تهدید می شود.
روسیه حاال برای پاسخ گویی به تهدید خالفت تروریستی داعش 
است.  کرده  برقرار  اطالعاتی  تماس  طالبان  با  افغانستان،  در 
که در مبارزه با  گفته است  نماینده  ویژه  روسیه در امور افغانستان 
داعش مسکو با طالبان منافع مشترک دارد و به همین خاطر با این 

کرده است.  گروه تماس برقرار 
بگیرد.  درس  گذشته  از  و  نکند  فراموش  را  تاریخ  باید  روسیه 
تنظیم های  از  با بسیاری  افغانستان هم  از  از خروج  مسکو پیش 
از  تا  کرد  برقرار  تماس  جهانی  بنیادگرای  سازمان های  و  افغانی 
آنان در مورد امنیت آسیای میانه پس از خروج نیروهای شوروی 
خاطراتش  کتاب  در  حکمتیار  بگیرد.  تضمین  افغانستان  از 
که دیپلومات های روسیه در اسالم آباد با او و رهبران  نوشته است 
کردند و از آنان در مورد امنیت مرزهای  کره  دیگر تنظیم های مذا
کتر  که پس ازسقوط دا گرفتند. اما دیده شد  آسیای میانه تضمین 
نجیب، جنگ حتا در آسیای میانه توقف نکرد و به قفقاز رسید. 
برای  افراطی  گروه  یک  با  معامله  که  می دهد  نشان  تجربه  این 
گروه افراطی دیگر صلح و امنیت نمی آورد. آیا روسیه از  مبارزه با 

گذشته درس نگرفته ؟

  فردوس

گذشته وسیه از  آیا ر
درس نگرفته؟

ACKU



یک صد سال پس از آن همه رویداد ها، صدراعظم هند در کابل ساختمان مجهز و 
پُر از کرسی های راحت پارلمان جدید افغانستان را به افغان ها در حالی اهدا کرد 
که اعضای ولسی جرگه افغانستان درست دو سال قبل فرمان اختصاص یک کرسی 

از مجلس 249 عضوی را به یک نماینده اقلیت هندو های افغان، رد کردند. 
اما کف زدن های ممتد نمایند گان مردم در تاالر ساختمان جدید پارلمان افغانستان 

و استقبال گرم از تحفه گران بهای هند برای افغانستان، شاید این مژده را به 
افغان های هندو تبار با خود به همراه داشته باشد که از این پس دروازه پارلمان 

افغانستان به روی آنان نیز گشوده می شود. 

  مریم حسینی

ولی  مي دارند.  حاصل  رسيد  ما  از  خود  كتابچه  در 
است  واجب  الدرج  كه  رسمي  خبر ها ی  بعض  از 

خود  داری مي كنند.«
 نشر این شکایت نامه در » سراج االخبار افغانيه« نشان 
می دهد كه دستگاه حکومتی آن زمان به خاطر حفظ 
توازن در روابطش با هند بریتانوی، قصدا نمی خواسته 
اختيار  در  طریق  این  از  حساس  مسایل  از  برخی  تا 
در  صدا  و  سر  ایجاد  باعث  حتا  و  گرفته  قرار  مردم 

شبه قاره هند شود. 
راجا مهندر پرتاب سنگ در تركيب حکومت خود 
پناهنده  افغانستان  به  قبال  كه  را  هندی های  از  برخی 
مولوی  از  ميان  این  در  بود.  داده  جا  نيز  بودند  شده 
را  بسزای  نقش  كه  است  شده  یاد  سندهی  عبيداهلل 
درقوام این حکومت و برگزاری مجالس آن دركابل 

ایفا كرده بود. 
داخله  وزیر  به حيث  را  سندهی  عبيداهلل  مولوی  وی 
حکومت جالی وطن تعيين كرد و وظایف صدارت 

را به مولوی بركت اهلل خان سپرد.
با آنکه گفته شده است امير حبيب اهلل خان به خاطر 
و  افغانستان  ميان حکومت  تنش  ایجاد  از  جلوگيری 
جالی  حکومت  با  مستقيم  تماس های  هندبریتانوی 
امان اهلل  شهزاده  اما  نداشت،  كابل  در  هند  وطن 
مبارزه  و  آزادی خواهی  عقاید  داشتن  به خاطر  خان 
راجا  با  نزدیکی  بسيار  روابط  استقالل،  كسب  برای 

مهندرپرتاب سنگ برقرار كرده بود. 
برخی ها به این عقيده هستند كه امان اهلل خان پس از 
كسب  و  پادشاهی  به  رسيدن  و  پدرش  شدن  كشته 
از  تا  داشت  تالش  شمسی،   1298 سال  در  استقالل 
حکومت  یک  به عنوان  هند،  وطن  جالی  حکومت 
هيچ  اما  كند،  استفاده  دهلی  در  كابل  دست نشانده 
سند و اظهار نظر مداخله گرانه ای از شاه امان اهلل در 
و  دیده  هند  وطن  جالی  حکومت  به  وابسته  مسایل 

شنيده نشده است. 
از آن همه رویداد ها، صدراعظم  یک صد سال پس 
كرسی های  از  پُر  و  مجهز  ساختمان  كابل  در  هند 
راحت پارلمان جدید افغانستان را به افغان ها در حالی 
افغانستان درست  ولسی جرگه  اعضای  كه  اهدا كرد 
دو سال قبل فرمان اختصاص یک كرسی از مجلس 
249 عضوی را به یک نماینده اقليت هندو های افغان، 

رد كردند. 
تاالر  در  مردم  نمایند گان  ممتد  زدن های  كف  اما 
از  افغانستان و استقبال گرم  پارلمان  ساختمان جدید 
تحفه گران بهای هند برای افغانستان، شاید این مژده 
را به افغان های هندو تبار با خود به همراه داشته باشد 
كه از این پس دروازه پارلمان افغانستان به روی آنان 

نيز گشوده می شود. 

وزارت ماليه اعالم كرده كه عواید امسال به بيش از 120 
ميليارد افغانی رسيده و این رقم نظر به سيزده سال گذشته 

بی سابقه است.
از  عواید  بيشترین  ماليه  وزارت  آماری  داده های  براساس 
به دست  افغانی می شود  ميليارد  بر55.5  بالغ  گمركات كه 
آمده و به ترتيب از وزارت خانه ها 20.02، مستوفيت ها 13، 
ماليه دهندگان بزرگ 18.6، ماليه دهندگان متوسط 10.76 
تا ختم ماه  افغانی  و ماليه دهندگان كوچک 2.84 ميليارد 

قوس 1394 عواید جمع آوری شده است.
در  جدی،  پنجم  شنبه،  روز  ماليه،  حکيمی،  وزیر  اكليل 
را  عواید  افزایش  دالیل  كابل،  در  خبری  نشست  یک 
عواید  جمع آوری  سيستم  در  تغييرات  برخی  آوردن 
كه  را  ماليه دهندگانی  اكثر  ماليه  وزارت  گفت  و  دانست 
طی چند سال گذشته ماليات خود را پرداخت نکرده بودند 

طبق قانون مجبور به پرداخت ماليات كرده است.
وزیر ماليه بدون این كه نامی  از ادارات دولتی ببرد گفت 
خزانه  غير قانونی  شکل  به  دولتی  ازادارات  تعداد  یک 
بودند.  كرده  جمع آوری  دیگر  حساب های  در  را  دولت 
را  پول های جمع آوری شده  تا  مجبور شدند  ادارات  این 

به خزانه دولت برگردانند. 
و  تعرفه های موسمی  زراعتی  تعيين  این وزارت می گوید 
برخی تعرفه های صنعتی در همکاری با ادارات مربوطه نيز 

از دالیل افزایش درعواید است.
از  كه  را  مخابراتی  محصول  حکيمی،  جمع آوری  اكليل 
بلند رفتن عواید  نيز در  ميزان سال جاری آغاز شده  اول 
دولتی تعيين كننده دانست اما گفت مقدار عواید ناشی از 

ماليات مخابراتی نسبت به سایر عواید بسيار كم تر است. 
وزیر ماليه تعيين تعرفه بر تيل و گاز و افزایش در حق عبور 
واگذاری  و  كشور  قلمرو  فضای  از  خارجی  طياره های 
پوليس گمركی از وزارت داخله به وزارت ماليه را نيز از 

دالیل افزایش درعواید امسال دانست.
در همين حال وزیر ماليه گفت: »تالش كردیم سيستم های 
دیگر  در  بودند  فعال  از گمركات  برخی  در  كه  را  برقی 
جمع آوری  در  خودش  این  كه  بسازیم  فعال  والیت ها 

عواید به صورت شفاف كمک می كند.«
مجموع  از  افغانی  ميليارد   55.5 گفت  هم چنان  وزیرماليه 
بر  بالغ  كه  متباقی  و  آمده  دست  به  گمركات  از  عواید، 
65.25 ميليارد افغانی است، از سایر ادارات و مستوفيت های 

دولتی جمع آوری شده است. 
در  عواید جمع آوری شده  ميزان  كه  است  حالی  در  این 

سال گذشته 100.05 ميليارد افغانی بوده است.
افغانستان  دولت  این كه  به دليل  می گوید  ماليه  وزارت 
صندوق  سوی  از  شده  تعيين  هدف  از  بيشتر  به  توانسته 
 75 بانک  این  كند،  جمع آوری  عواید  پول،  بين المللی 
دولت  به  تشویقی  به صورت  را  امریکایی  دالر  ميليون 

افغانستان داده است. 
وزیر ماليه هم چنان گفت با وصف مشکالت: »ما توانستيم 
عواید را از منابع آن ها جمع آوری بکنيم اما از بندر كندز 
در ظرف چند ماه گذشته هيچ نتوانستيم كه عواید خود را 
به  نسبت  ما  عواید  این،  با وصف  ولی  بکنيم  جمع آوری 

سال های گذشته بيشتر است.«
این وزارت هم چنان گفت كمکهای خارجی به افغانستان 
سال  برای  كه  اقداماتی  و  تدابير  با  و  دارد  ادامه  كماكان 
مالی آینده روی دست دارد، درصدی جمع آوری عواید 

از این مقدار هم بيشتر خواهد بود.
قانون  در  تعدیلی  طرح  یک  بر اساس  گفت  ماليه  وزیر 
در صد   1.5 اصناف  از  بعد  به  این  از  عایدات  بر  ماليات 
اصناف  تمام  كه  این  شرط  به  شد.  خواهد  گرفته  ماليات 

شامل نظام مالياتی شوند.
تجارو  و  مردم  مشکالت  »ما  حکيمی  گفت:  اكليل 
آن ها  با  مشورت  در  و  گرفته  نظر  در  را  وران خود  پيشه 
به شکلی جمع آوری شود كه همه  ماليات  می خواهيم كه 

ما از آن نفع ببریم.«
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امير حبيب اهلل خان پادشاه افغانستان كه از سال 1280 
برخورد  بود،  افغانستان  شاه   1298 سال  دلو  ماه  تا 
دستگاه  و  وی  اما  داشت  گروه  این  با  محتاطانه ای 
حاكم در كابل ممانعتی در برابر فعاليت های سياسی 
هندی های آزادی خواه ایجاد نکرد و همين مساله نيز 
باعث گردید كه راجا و مولوی بركت اهلل، تماس های 
به كابل  قبال  هندو كه  و  با آزادی خواهان سيکهـ  را 

پناهنده شده بودند، برقرار كنند. 
كه  است  آمده  تاریخی  نوشته های  از  برخی  در 
انگليس ها از ورود راجا مهندر پرتاب سنگهـ به كابل 
شده  آشفته  بر  شدت  به  وی  سياسی  فعاليت های  و 

بودند. 
عقيده بر آن است كه انتشار بيانات و خبر های وابسته 
به حکومت جالی وطن هند در نشریه »سراج االخبار 
افغانيه« منجر به بر آشفتگی زمامداران هند بریتانوی 

گردیده بود. 
در  تبار  هندی  افغان  محقق  و  نویسنده  داس  ایشور 
مطلبی با اشاره به تاسيس حکومت جالی وطن هند 
دركابل نوشته است كه »در واكنش به انتشار برخی از 
نوشته های تركنات داس- یکی از انقالبيون برجسته 
دهلی  كمشنر  چيف  هيلی  االخبار،  سراج  در  هند- 
لندا شکوه  سركليف  جنایی  استخبارات  مدیریت  به 
كنان تقاضا برد تا از ورود سراج االخبار به هند مانع 

شود«. 
سراج االخبار افغانيه كه در مطبعه سنگی كابل به نشر 
قاره هند توزیع  به طور گسترده ای در شبه  می رسيد، 
وطن  جالی  حکومت  اعضای  نوشته های  و  می شد 
در  آزادی خواهانه  تشویق حركت های  به  منجر  هند 

آن جا گردیده بود. 
در  افغان  مورخين  از  یکی  رهين  رسول  پوهاند  اما 
افغانيه«  االخبار  »سراج  نشریه  تاریخ  پيرامون  مطلبی 
و  اطالعات  موارد  از  بسياری  در  كه  است  نوشته 
نشریه  این  به  حاكم  دستگاه  سوی  از  روز  خبر های 

داده نمی شد. 
به گفته همين نویسنده، خبر تاسيس حکومت جالی 
وطن هند دركابل نيز مدت ها پنهان مانده بود. محرر 
جریده »سراج االخبار« در شماره نزدهم سال چهارم، 
شکایتی در مورد عدم همکاری دستگاه حاكم نوشته 
»شایان ذكر  است:  آمده  از آن چنين  بخشی  در  كه 
جناب  عاليه،  محکمه  دفتر  كالن  ميرزا  كه  است 
این گونه  قبيل  از  ملکی  صاحب  آغاسی  ایشيک 
آب  كيفيت  وظيفه  آن  نشر  كه  را  مافوق  خبر های 
پاكت ها  متعدد  هفته  هر  در  است،  هوا نگاران  و 
و  می فرستند  ما  برای  محرمانه  و  رسمي  به صورت 

سال  اواخر  در  سنگهـ  پرتاب  مهندر  راجا  وقتی 
در  را  هند«  وطن  جالی  »حکومت  شمسی   1294
و  استقالل  نوید  می خواست  و  كرد  تاسيس  كابل 
دموكراسی را از كابل به دهلی منتقل كند، شاید هيچ 
تصور هم نمی كرد كه صد سال بعد از آن رویداد، 
به عنوان تحفه  پارلمان را  رهبر هند ساختمان مجلل 
اهدا  كابل  به  مردم ساالری،  و  دموكراسی  بزرگ 

می كند. 
از  بعد  سال  یک صد  درست  مودی  نرندرا  سفر 
برگزاری نخستين اجالس حکومت جالی وطن هند 

دركابل، صورت گرفت.
كابينه  اجالس  نخستين  روایات  از  برخی  بر اساس 
جالی وطن هند تحت نام »هند آزاد« در حاشيه غربی 
اعمار  تازه  ساختمان  و  بود  شده  برگزار  كابل  شهر 
نيز درست در حواشی غرب  افغانستان  پارلمان  شده 

كابل قد بلند كرده است. 
راجا مهندر پرتاب سنگهـ ) 1886-1979( كه از هند 
به جرمنی رفته بود، با شماری از همراهان خود در ماه 
به  ایران  از تركيه و  با عبور  اسد سال 1294 ميالدی 

شهر هرات در غرب افغانستان آمد.
وی در تركيه با رهبران عثمانی نيز دیدار های را انجام 
داده بود. راجا همراه با موالنا بركت اهلل، كرشناجی و 
از  را  از هندی های كه می خواستند هند  شمار دیگر 
سيطره بریتانيا بيرون بکشند، بيشتر از یک ماه را در 

هرات سپری كردند.
آنان با برخی از روشنفکران در هرات نيز دیدار های 
داشته اند. درماه عقرب همان سال راجا مهندر پرتاب 
سنگهـ و همراهان وی هرات را ترک كرده و به كابل 

آمدند. 
راجا مهندر پرتاب سنگهـ پس از چندین سال اقامت 
همسایه  زمان  آن  در  كه  را  افغانستان  برلين،  در 
تحركات  و  سياسی  فعاليت های  برای  بود،  هند 
از  برخی  بود.  كرده  انتخاب  آزادی خواهانه اش 
روایت ها حاكی است كه جرمن ها وی را تشویق و 
حمایت كرده بودند كه به افغانستان برود و از آنجا 

مبارزات خود را سازمان دهی كند. 
از حضور  افغانستان هم  به خوبی می دانست كه  وی 
نفوذ سياسی آن در دستگاه حاكم  بریتانيا و  سنگين 
به شدت رنج می برد ، زیرا انگليس ها روابط حکومت 
به شدت زیر  را  افغانستان و حركت های داخلی آن 
نظر داشتند و استقالل افغانستان تا حد زیادی در گرو 

بریتانيا بود.
كابل  به  آزادی خواه  هندی های  از  گروه  این  ورود 
مایه درد سر تازه برای زمامداران افغان نيز شده بود. 

یاد حکومت جالی وطن هند
 در کابل

 عواید امسال 
بی سابقه بوده است

وزارت مالیه:

  برشنا نظری 

ACKU



6سال نهم    شماره مسلسل 2283 یک شنبه 6 جدی 1394     

مطابق  هر کدام  افرادی اند که  از  عده  آن  خاطره نویسی 
حال و هوای خویش با کندن قسمتی از دیوار خاطرات 

خود را برجسته کرده اند.
در یکی از اتاق ها پسر 24 ساله ای به چشم می خورد که 
پیراهن پاره پاره ای به تن داشت. دست ها و پاهایش را با 

زنجیر های ضخیم بسته کرده بودند. 
او در حالی که بدنش از شدت باد می لرزید و می خواست 
»بیست  می گوید:  کند،  پنهان  کمره  لنز  از  را  چهره اش 
روز می شود که مرا به این جا آورده و به زنجیر بسته اند. 
نیستم، قبال در والیت لوگر سرباز جنگی در  من دیوانه 
جبهات بودم، اما خانواده ام به خاطر این که به چرس اعتیاد 
بند  در  و  آورده  جا  این  به  مرا  کنم  رها  را  آن  و  دارم 
کشیده اند. نه غذا برایم داده می شود و نه به شکل آزاد 
و  مجاورین  از سوی  اوقات  بسیاری  بزنم.  قدم  می توانم 
متوالیان این زیارت به وسیله زنجیر لت وکوب می شویم. 
و  سیاه  مرچ  فقط  می شود،  داده  ما  برای  غذایی که  تنها 
نان خشک می باشد. در ضمن باید به خاطر شفا یافتن از 

نصوار نیز استفاده کنیم.«
میا غالم حیدر، یکی از متولیان زیارت میا علی می گوید 
از  حتا  و  افغانستان  والیت های  سایر  از  بیماران  که 
کشور های ایران و پاکستان نیز برای درمان به این زیارت 

آورده می شوند. 
شدید  تکلیف شان  که  بیماران  برخی  می گویدکه  او 
با گرفتن تعویذ و دعا خوانی بسنده کرده و  نباشد، تنها 

بهبود حاصل می کنند. 
اکنون چهار  »همین  ادامه حرف هایش می افزاید:  به  وی 
زنجیر  در  بهبودشان  به خاطر  اتاق ها  در  روانی  بیمار  فرد 
پرهیز اند فقط در  از همه خوراکه ها  این ها  بسته شده اند. 

پر  امسال،  رقابت های  در  نیز  مالدیو 
قدرت حاضر شده و دو روز قبل تیم 
بوتان را با نتیجه 3 در مقابل 1 از پیش 

رو برداشت.
هم اکنون پیش از بازی تیم های فوتبال 
افغانستان و بوتان، مالدیو با یک بازی 
 B گروه  در صدر  امتیاز   6 با  و  بیشتر 

این مسابقات قرار گرفته است.
تیم فوتبال مالدیو با این پیروزی وارد 
در  و  شد  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
بوتان،  بر  افغانستان  پیروزی  صورت 
از  کننده  صعود  تیم  دیگر  افغانستان 
این گروه به مرحله یک چهارم نهایی 

خواهد بود.
رویارویی افغانستان و بوتان هم اکنون آغاز شده و دو تیم 
تا دقیقه شش بازی با نتیجه 0 بر 0 به بازی ادامه می دهند.
افغانستان بر بوتان، روز دوشنبه این  در صورت پیروزی 
بر سرنوشت سایر  تغییری  مالدیو  و  افغانستان  بازی  هفته 

تیم های گروه نخواهد آورد.

یک  بارسلونا  فوتبال  تیم  ارجنتاینی  ستاره  مسی  لیونل 
تا  داد  هدیه  بوسنیا  در  شفاخانه  یک  به  را  خود  پیراهن 
پزشکی  تجهیزات  شفاخانه  این  برای  آن  فروش  پول  از 

خریداری شود.
کرده  درج  را  خودش  امضای  پیراهن  این  روی  مسی 

است.
لباس های مسی همیشه نزد هوادارانش قیمتی و ارزشمند 
بوده است و تا نزدیک به 20000 یورو نیز به فروش رفته 

است.
در سال 2001 میالدی یک پیراهن مسی با قیمت 11000 
یورو به شکل مشابهی فروخته شد و پول آن به نهادهای 

خیریه اهدا شد.
هدیه  بوسنیایی  شفاخانه  به  تازگی  به  مسی  که  پیراهنی 
داده است به زودی به مزایده گذاشته می شود و پیش بینی 

تا  که  است  شده 
یورو   30000 قیمت 

نیز به فروش برسد.
تواند  می  پول  این 
این  تجهیزات 
افزایش  را  شفاخانه 

دهد.

مدت چهل شبانه روزی که این جا باید باشند، نان خشک 
و مرچ سیاه اجازه خوردن را دارند.«

به گفته او، تا حال حدود 300 بیمار روانی به اثر کرامت 
این زیارت صحت یاب شده و به خانه های شان برگشته اند.

در همین حال، داکتر ایمل صافی، ترنر متخصص شفاخانه 
صحت روانی کابل می گوید: »در تداوی های عنعنوی و 
بومی  که بیماران را به خاطر بهبود به زیارتگاه ها می برند، 
به زنجیر می بندند و در آن جا مواد غذایی باالی شان قطع 
و غذاهای مخصوص و مضر برای آنان پیشنهاد می شود به 
عوض این که بیماران شفا یابند، برعکس این کار سبب 
می شود تا یک نوع فشار روانی و استرس بیشتر به بیمار 
وارد شود. که این کار از دید داکتران روانی عمل غلط 

و نادرست می باشد.«
داکتر صافی می افزاید که یک نوع بیماری به نام بیماری 
زمانی  دوره  یک  گذشت  با  فرد  که  دارد  وجود  جنون 
بدون این که تداوی دوایی شود، تا یک مدت صحت یاب 
می شود و این بیماری را بیماری دوره ای نیز می نامند. با 
شفا یاب شدن مقطعی بیمار متوالیان زیارت و مردم محل 
فرد  بهبود  در  و  داشته  کرامات  زیارت  که  می کند  فکر 

بیمار اثر گذار بوده است.
از  که  می شود  سبب  خرافاتی  کار های  این  او،  باور  به 
لحاظ تداوی اختالل روانی در نزد بیمار پنهان باقی مانده 
و بیماری سیر مزمن را به خود گرفته و تداوی را مشکل 

سازد. 
نوع  این  که  گفت  صراحت  به  »باید  می گوید:  او 
باالی  منفی  تاثیرات  خرافاتی  و  عنعنوی  تداوی های 
وضعیت مریض داشته و خطرات جدی را در نزد شخص 

بیمار در قبال خواهد داشت.«
دانشکده  استاد  هروی،  احمد  فرید  دیگر  سوی  از 
دانشگاه کابل می گوید: »در آغاز اسالم چون  شرعیات 
به  و  بود  نشده  جایگزین  قلب شان  در  ایمان  مسلمان ها 
عمق دین معلومات نداشتند و آثار قبلی جاهلیت در فکر 
و اندیشه های شان بود، پیامبر اسالم مسلمان ها را از رفتن 
این که دین در  از  بعد  قبر ها منع کرد و  به زیارتگاه ها و 
قلب مسلمانان جاری شد، پیامبر اسالم ) ص( در حدیثی 
بودم،  کرده  منع  قبور  زیارت  از  را  شما  »قبال  فرمودند: 
در  آن  فلسفه  بروید.«  قبور  زیارت  به  می توانید  حاال  اما 
اخیر این حدیث این است که رفتن به قبرستان و رفتن به 
زیارت روز رستاخیز را به یاد مسلمان ها می آورد. رفتن به 
زیارتگاه ها و قبور شروط مشخص دارد آن این که فرد از 
زیارت طلب کمک ننماید، سجده نکند، طواف نکند و 
از این قبیل شرط ها ذکر شده است و با در نظر گرفتن این 

شرط ها برای زن و مرد زیارت رفتن جایز است.«
به باور استاد هروی این که بسیاری از خانواده ها بیماران 
از جمله بیماران روانی را برای درمان به زیارت می برند و 
با زنجیز می بندند، یا به زیارت متوسل شده تا صحت از 
دست رفته بیمار شان را باز یابند، یا این که برخی ها مرادی 
به دل می گیرند و از زیارت طلب کمک می کنند، همه 
کامال  زیارت  به  متوسل شدن  است. چون  ناجایز  این ها 
است.  دین  آن خالف  به  عقیده کردن  و  بوده  نادرست 
این کار ایمان انسان را خدشه دار می کند. انسان ها نباید به 

توحید شرک کنند.
این در حالی است که نابه سامانی های اجتماعی، افزایش 
و  خانواده ها  اقتصادی  وضعیت  شدن  خراب  نا امنی ها، 
تنگ دستی  و  فقر  خواست های شان،  به  جوانان  نرسیدن 
همه و همه سبب شده است تا روز تا روز تعداد بیماران 

روانی در کشور افزایش یابد.

به  باد  می داد.  نشان  را  چاشت  از  پیش  یازده  ساعت 
بلند  هوا  به  را  جاده  خاک های  سرمه  و  می وزید  شدت 
می کرد. گذشتن از جاده ای مارپیچ خاکی که به زیارت 
ننگرهار  والیت  بهسود  ولسوالی  واقع  صاحب  میاعلی 
منتهی می شود، منظره عجیبی را به  وجود آورده بود، اما 
جالب تر از آن باور های مردم محل به این زیارت است. 
دارد  کرامات  زیارت  این  که  دارند  این  بر  عقیده  آنان 
باشد،  و العالج  روانی  بیماری  دچار  هر شخصی که  و 
در  روز  شبانه  گذراندن چهل  و  زیارت  این  به  آمدن  با 
شفایاب  بیمار  و جداگانه، شخص  نیمه تاریک  اتاق های 

خواهد شد.
نزدیک  بهسود  ولسوالی  مناطق  از  یکی  در  زیارت  این 
مقبره  دارد.  موقعیت  ننگرهار  والیت  جالل آباد  شهر  به 
نسبتا هموار واقع شده  میاعلی صاحب در وسط محوطه 
و در دو طرف آن حدود 13 اتاق کوچک و نیمه تاریک 
وجود دارد. در اولین گام به این محل تعفن و بوی زننده 
به مشام می رسد. چهار فرد در اتاق های جداگانه به شکل 
عجیب با زنجیر ها بسته و با قفل های سنگی نسبتا بزرگ 
کار  اشخاص  این  نزدیک  به  رفتن  هرچند  قفل شده اند. 
روی  در  بیمار  هر  که  تعفن  بوی  یکسو  از  نبود،  آسان 
را  فضا  بودند  کرده  حاجت  رفع  کوچک  اتاق  همان 
اشغال کرده بود و از سوی دیگر مواد سبز رنگ نصوار 
از آن  اما وحشتناک تر  تیر می کشید،  بیننده  به چشم  نیز 
چگونگی زندگی فالکت بار بیماران روانی بود که با چه 

بی رحمی  به بند کشیده شده بودند. 
آواز  صدای  اتاق ها  این  از  گاهی  گاه  این،  از  جدا 
خوانی، فریاد های کوتاه و بلند و حرف های که تسلسل 
ندارد، نیز به گوش می رسد. دیوارهای این اتاق ها گواه 

تیم ملی فوتبال مالدیو دیگر حریف افغانستان در مرحله 
گروهی قهرمانی جنوب آسیا تیم ملی فتبال بنگله دیش 
را با نتیجه 3 مقابل 1 از پیش رو برداشت تا بنگله دیش 
امیدش را برای صعود از این مرحله به کلی از دست دهد.

بنگله دیش دو روز پیش در مقابل افغانستان نیز با نتیجه 4 
در مقابل صفر شکست خورد.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

داریم  آرزو  مجلسین!  در  محترم  وکالی 
از  هم  باز  وکالت تان  دوران  هم چنین  که 
چنانچه  شود .  تمدید  رییس جمهور  سوی 
می بینید ما از خیرات سر هندوستان صاحب 
یک ساختمان جدید برای مجلسین شدیم . 
از آنجایی که ساختمان جدید با تکنالوژی 
پیشرفته ای مجهز است بنا خواستیم شما را 
آشنا  از ساختمان جدید  استفاده  آداب  با 
مشکل  آشنایی  این  با  امیدواریم  بسازیم . 

چندانی ایجاد نشود .
با  همه  مجلس  دخولی  دروازه های   :1
سیستم پیشرفته مجهز است و خود به خود 
باز می شود . لطفا محافظین خود را بگویید، 

پیش از شما با لگد در را باز نکنند .
2 : از آن جایی که ساختمان جدید توسط 
انجنیران خارجی ساخته شده ، آن ها متوجه 
مساله نصوار انداختن تان نشده اند . بنا لطفا 
نصوار تان  و  بیاورید  همراه خود تف دانی 

را روی زمین نریزید .
با  را  3: وقتی محتویات داخل دماغ خود 
انگشت خارج می کنید . زیر میز دستگاهی 
است که انگشت تان را پاک می کند . لطفا 

انگشت تان را روی میز نمالید .
مجهز  پیشرفته  سیستم  به  تشناب ها   : 4
ندارند .  را  کلوخ  پذیرش  تحمل  هستند . 
تشناب  کاغذ  از  استفاده  با  را  خود  لطفا 

عادت بدهید .
5 : فاصله میان میز ها نسبت به گذشته بیشتر 
از  لطفا  هم دیگر  به  حمله  زمان  در  است  . 
روی میز خیز برندارید . رسیدن به حریف 

مشکل نیست .
حساس  آب  به  فارمیکایی  میز های   : 6
پاشیده شدن آب  و در صورت  می باشند 
روی آنان خراب می شود . لطفا در هنگام 
سوی  به  را  خالی  معدنی  آب  بوتل  دعوا 

هم دیگر پرتاب کنید .
رکیک  فحش های  هم دیگر  به  وقتی   : 7
اگر  و  بگویید  آهسته تر  لطفا  می دهید 
بگویید .  هم دیگر  گوش  در  دارد  امکان 
پیش  زیاد  ساختمان  این  صوتی  سیستم 
بلند  برابر  چند  را  و صدای تان  است  رفته 

منعکس می کند .
پنهانی تان را در جایی  8 : لطفا معامله های 
دیگر انجام دهید . تعداد کامره های امنیتی 
بیاب  نکرده  خدای  است .  شده  بیشتر 

نشوید یکبار  .
آداب  این  خواهشمندیم  محترم !  وکالی 
نمیره ،  چیزی  ما  از  کنید .  رعایت  جدا  را 
به  اگر  است .  خطر  در  خود تان  آبروی 

قصه اش باشید .
اداری ساختمان جدید  با احترام مدیریت 

مجلس

آداب استفاده از پارلمان 
جدید

بستن بیماران روانی
 به زنجیر خرافات

  سهیال وداع خموش

افغانستان در یک قدمی یک چهارم نهایی
مسی پیراهنش را به یک شفاخانه هدیه داد
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Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096142: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to 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 network system)LAN Cabling) 
16 schools  in 13 provinces.  

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 28 December 2015, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

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   
 13مکتب در  16برای  (LAN Cabling)نیتورک سیستمانتقال و نصب تهیه  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با والیت 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰1۵دسامبر 28بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

 

Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91095853: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to 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 and delivery of IT equipment (laptop/desktop computers, 
printers, copiers, projectors and etc.) for PCP in Kabul and TVET 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 28 December 2015, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

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   
)کمپیوترهای لپتاپ،دسکتاپ،پرینترها،ماشین کاپی،پروجکتور ITتهیه لوازم نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

در این پروسه اشتراک  شرایط قراردادیبا توجه با در مزارشریف  TVET در کابل و پروژه PCPوغیره(برای پروژه 
 نموده ممنون سازید.

خویش را تا  پروفایل کمپنیو  داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰۱۵دسامبر 28بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

 
 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91094892: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to submit their expression of 
interest letter, Company profile and past experience contracts with organizations in the field of 
supplying fuel. 

This tender is for fuel framework agreement that GIZ wants to use for projects based in Kabul and also in 
the north east region of the country.  The diesel fuel is required for office/Projects Generators and also 
vehicles.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with the above mentioned documents to tenders-afg@giz.de latest by 31 December 2015, till 4: 
p.m. Kabul local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

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

که دربخش تهیه تیل دیزل با ادارات و  توانائی مالی ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
دیزل به جنراتورها و موترها تیل تهیه  برای داوطلبیدعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک در پروسه  دارند.موسیسات 

شرایط با توجه با   .افغانستان  داشته باشند درسطح 2016برای سال  دفتر مرکزی جی ای زید وپروژهای مربوطه آن
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2015 دسامبر31بجه تاریخ  ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هاینوټ: ارسال کاپی   

گروه های  زهران علوش 44 ساله، فرمانده یکی از مهم ترین 
جدی   4 جمعه  روز  اسد  بشار  دولت  مخالف  شورشی 
هواپیمای  سه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  شد.  کشته 
اسد  رژیم  رهبر مخالف  این  جنگی، محل جلسه سری 
شبه  گروه  رهبر  علوش،  است.  قرارداده  هدف  مورد  را 
االسالم،  جیش  بود.  سوریه  در  االسالم«  »جیش  نظامی 
دولت  مخالف  مسلح  سلفی  گروه های  از  مجموعه ای 
کنترول مزارع  که پس از عقب راندن داعش،  سوریه است 

»غوطه« واقع در حومه دمشق را در دست دارند. 
رهبر جیش االسالم به همراه سخنگو و یک عضو دیگر 
گردان  گروه، و نیز چندین نفر دیگر از جمله رهبران  این 
واقع  اوتایا  الشام، در شهرک  گروه احرار  و  فیلق الرحمان 
در  شدند.  کشته  دمشق  حوالی  در  السلطان  مرج  در 
گفته بودند سرکرده  گروه های مخالف بشار اسد  که  حالی 
کشته شده، اما  جیش االسالم در حمالت هوایی روسیه 
کشته  را  افراد  این  ارتش سوریه  کرد  دولت دمشق اعالم 

است.
گروه های  سران  نشست  محل  به  سوریه  ارتش  حمله 
واحد  مکان  یک  در  آن ها  تجمع  زمان  در  و  مخالف 

آتش سوزی در جنگل های جنوب غربی استرالیا بیش از 
کسی آسیب  کرد. در این حادثه  صد خانه را طعمه حریق 
ندیده است.  فرماندار ایالت ویکتوریای استرالیا در یک 
که این آتش سوزی خسارات جانی  گفت  کنفرانس خبری 

نداشته است.
جنگل های  از  هکتار  دوهزارودوصد  آتش سوزی  این 
ایالت ویکتوریا را در معرض خطر قرار داده است و بیش 
از پنج صد، آتش نشان برای دفع حریق به منطقه اعزام 
گرمای هوا و باد شدید دلیل آغاز  شده اند. به نظر می رسد 
حریق  شروع  از  پس  باران  بارش  ولی  باشد  آتش سوزی 
کاهش  موجب  و  کرد  جلوگیری  آتش سوزی  وسعت  از 

متحد  هدف  با  نشست  این  می شود  گفته  شد.  انجام 
کردن نیروهای مخالف سوری در پی شکست های اخیر 
آن ها و با هدایت عربستان سعودی برگزار شده بود. مرگ 
تشکیالت  گسیختگی  هم  از  به  احتماال  علوش  زهران 

جیش االسالم مستقر در منطقه غوطه خواهد انجامید.

استرالیا  جنگل های  در  آتش سوزی  شد.   خسارت 
در  آتش سوزی  نیز  سال ۲۰۰۹  در  قبال،  نیست.  بی سابقه 
را  خانه  هزاران  و  گرفت  را  نفر   ۱۷۳ جان  منطقه  همین 

کرد. ویران 

کشته شد ژیم سوریه  زهران علوش، یکی از رهبران مهم مخالف ر

آتش سوزی در استرالیا سبب حریق صد خانه شد
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The private sector currently has no role 
in generation, transmission and 
distribution of power in Afghanistan. 
The government has no resources to 
meet the growing demand for 
electricity. 

Attracting private investment in the 
energy sector is the most viable option. 
Establishing PPP legal and regulatory 
structures can facilitate investment in 
generation and distribution of electricity 
and maintenance of power grids and 
delivery of other public services.

Private Sector Reform Priorities is a strategic partnership of Harakat and ACCI
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Public Private Partnership
[PPP]Published December 2015

Mirwais Alami
Chief Commercial Officer
Breshna (National Power 
Company)

Poor infrastructure is a significant barrier for investment and doing business in 
Afghanistan. In addition, it limits the government’s ability to deliver essential 
public services. With declining levels of international assistance, the 
government does not have resources to invest in infrastructure 
essential for delivering public services. 

One solution to this is to attract private sector investment 
through Public Private Partnership (PPP) mechanisms. 
However, the enabling environment for PPP, including 
the policy, legal, regulatory and institutional 
frameworks, is either weak or non-existent. 

Developed PPP guidelines, 
Institutional Framework, Unit 

Action Plan, structured the 
Steering Committee

4

Developed National PPP 
Policy and prepared a 
stakeholder mapping

1

Now PPP has a legal basis in 
the law (Procurement Law 

article 27), as a result of Harakat 
work with the government

1

Conducted advanced PPP 
training for MoF staff and 

other ministries (30 people 
for 4 months)

1

Conducted research to 
identify key potential sectors 

for PPPs in Afghanistan

1

Conducted a PPP feasibility 
study on the Banaii Project 
(Construction), presented it 

to key stakeholders

1

Hired three national PPP 
specialists to support 

implementing this project

3

Established the PPP 
Central Unit in the
Ministry of Finance

1

Developed PPP Regulations, 
Standard RFP, Standard PPP 

Contract Template, Expression 
of Interest Template 

4

Next Steps

?
Developed a website for PPP 
(ppp.gov.af); Translated the 
PPP Policy and Regulations 

into Dari 

The PPP legal/regulatory 
foundation is laid and 
now the government 

should fully implement it.

2

Results

ppp.gov.af

Developing a national PPP policy and a legal and regulatory framework was one of the eleven Private Sector Reform Priorities presented to the Afghan 
National Unity Government and its international partners at the London Conference 2014. To address this Reform Priority, Harakat funded the Public 
Private Partnership (PPP) project within the Ministry of Finance, with an aim to improve the enabling environment in Afghanistan in order to 
leverage private investment funds to combine with public sources of support. Through successful completion of this imitative, Harakat has 
helped lay the foundation for the PPP enabling environment in Afghanistan for the �rst time.

Solution

Barrier
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