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برگزاری مراسم فاتحه خوانی 
کابل شهدای چهارشنبه سیاه در 
قربانیان  فاتحه خوانی  مراسم  کابل:  8صبح، 
گذشته توسط  حمله تروریستی شام چهارشنبه 
جامعه  نهادهای  قربانیان،  خانواده های 
گروه  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مدنی، 
کابل برگزار  رسانه یی موبی در مسجد عیدگاه 

شد.
حضور  با  کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
گفت:  قربانیان،  این  فاتحه خوانی  مراسم  در 
ندارند،  جای  کشور  در  فجایع  این  »عامالن 
آنها نه مسلمان، نه افغان و نه هم به خدا باور 

دارند.«
مردم  که  کرد  کید  تا غنی  جمهور  رییس 

افغانستان این عمال را مردود می شمارند.
نتیجه یک حمله  گذشته در   شام چهارشنبه 
هفت  کابل،  داراالمان  سرک  در  انتحاری 
رسانه یی  گروه  کارمند  شش  شمول  به  تن 
در  و  شهید  طلوع  تلویزیون  به  مربوط  »موبی« 
شدند.  زخمی  دیگر  نفر  پنج  و  بیست  حدود 
گروه تروریستی طالبان  مسوولیت این حمله را 

گرفت. به عهده 

کمک بالعوض بانک جهانی
ی  به بخش زراعت و انرژ

طالبان بازنده جنگ علیه رسانه ها

کوبیدن بر طبل دوام دشمنی
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ناتوانی وزیران
در مصرف بودجه توسعه ای
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طالبان و القاعده
وریسم ز مبهم میان شورشگری و تر مر
که دولت افغانستان و هم پیمانان بین المللی  در پایان، همزمان 
این کشور به ویژه امریکا و اتحادیه اروپا امیدوار اند که طالبان را در 
روند سیاسی شامل سازند، طالبان در مقابل تمام این خواسته ها 
ی های خشونت بار خود در  مقاومت می کنند و هنوز هم به استراتژ
سراسر افغانستان ادامه می دهند. آن ها با استفاده از رقابت های 
منطقه ای، با قدرت های مختلف در همسایگی خود ارتباط برقرار 

که به طور نمونه می توان از ایران و روسیه نام برد. می کنند 

دیده بان رسانه ها:

خبرنگاران صدای خود را بلند کنند
3
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زنگ اول


به  را  خود  دشمنان  دولت ها  جهان  کشور  هیچ  در 
به  راه یابی  شرط  نمی دهند.  راه  تصمیم گیری  مرکزهای 
مراکز تصمیم ساز، پذیرش قانون اساسی است. دولت های 
نیز  لیبرالی دارد  مبنای  اساسی آن ها  قانون های  غربی که 
دشمنان خود را به نهاد های دولت راه نمی دهند. مثال در 
باور  لیننیسم  سیاسی  مرام  به  که  کسانی  متحده  ایاالت 
داشته باشند، به کنگره یا سنا راه نمی یابند. به یاد نداریم 
که در تاریخ ایاالت متحده کسی از حزب کمونیست این 

کشور به سنا یا کنگره راه یافته باشد. 
سیاسی  سازمان های  به  اروپایی  کشورهای  در  هم چنان 
اساسی،  قانون  لیبرالی  ارزش های  مخالف  و  نژاد پرست 
راست گرا  احزاب  نمی دهند.  پارلمان  به  اجازه  ورود 
خودشان  می کوشند  اسالم هراسی اند،  پی  در  حاال  که 
کنند.  معرفی  نژاد پرست  جریانات  از  جدا  چیزی  را 
پارلمان ها  به  آن که  برای  غرب  در  فرهنگی  نژاد پرستان 
راه یابند، افکارشان را در پوشش »معرفی دشمنان تمدنی 

غرب« و مسایلی از این دست پنهان می کنند. 
پارلمان  در  است.  بی دروپیکر  همه جا  افغانستان  در  اما 
و  طالبان  از  علنا  که  دارند  عضویت  کسانی  افغانستان 
نمایند گان  از  یکی  می کنند.  پشتیبانی  آنان  عملکرد های 
پارلمان در ستایش کشتار کارمندان شبکه  طلوع ادبیاتی 
را به کار برد که پروپاگندیست های طالبان به کار می برند. 
این نماینده  پارلمان با به کار بردن این الفاظ ثابت کرد که 
طالب است. او به اثبات رساند که اگر رابطه  سازمانی با 
طالبان نداشته  باشد، هم فکر آنان است و از عملکرد آنان 

پشتیبانی می کند.
پشتیبانی از عمکرد های طالبان، به معنای نپذیرفتن قانون 
اساسی افغانستان است. بنابراین کسی که اصل نظام و قانون 
مجلس  در  که  نیست  نیازی  نمی پذیرد  را  اساسی کشور 
شورای  سنا،  پارلمان،  باشد.  عضو  کشور  قانون گذاری 
والیتی و دیگر شورا ها که به حکم قانون اساسی تشکیل 
می شوند، جای کسانی است که به این قانون باور دارند. 
از  می خواهند  هستند  هم  اساسی  قانون  منتقد  کسانی که 
طرق پیش بینی شده در همین قانون تعدیالت الزم در متن 

قانون اساسی اعمال شود. 
در  نظام  و  اساسی  قانون  مخالفان  که  نیست  منطقی 
مصونیت  باشند.  داشته  حضور  تصمیم ساز  نهاد های 
پارلمانی هم مطلق نیست. هر شهروند افغانستان از جمله 
نمایندگان پارلمان، مکلف به رعایت احکام قانون هستند. 
هر کسی که جرایم امنیتی و جنایی مرتکب می شود، باید 
با او برخورد قانونی صورت گیرد. پارلمان خود در قدم 
اول مکلف است که حامیان طالبان را تصفیه کند. همان 
طوری که پارلمان قبلی عضویت یکی از اعضایش را به 
حال تعلیق درآورد، پارلمان موجود هم باید با آن عده از 
نمایند گانی که به مرام سیاسی و روش طالبان باور دارند، 

برخورد کند.
بتواند  باشند که هر کسی  بی دروپیکر  نهادها چنان  نباید 
در آن نفوذ کند. نهاد ها را در هیچ جای جهان بی حفاظ 
نمی گذارند. وقتی طالب در خانه  ملت مدافع داشته باشد، 
دیگر نباید انتظار داشت که سربازان و افسران اردو برای 
حفظ نظام قربانی دهند. ترور جرم است و حمایت از جرم 
می شود. حتا کتمان  قوانین کشور جرم محسوب  به  نظر 
حقایق در مورد مجرمان جرم شناخته شده است چه رسد 
بی گناه  مردم  کشتار  از  علنی  به صورت  کسی  این که  به 

حمایت کند. 
و  پارلمانی  فیسبوکی،  حامیان  تمام  باید  امنیتی  نیروهای 
باید  کشور  محاکم  کنند.  بازداشت  را  طالبان  حکومتی 
به این اشخاص و افراد طبق احکام قانون مجازات تعیین 
کند. دستگاه اجرایی، قانون گذاری و قضایی کشور باید 
اساسی  قانون  مخالف  و  طالبان  حامی  عناصر  وجود  از 

افغانستان تصفیه شود.

نهاد ها را از حامیان طالبان
 تصفیه کنید
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پنج عضو داعش در حمله هوایی نیروهای ایتالف به قتل رسیدند

کمیسیون تدارکات ملی چهار قرارداد را فسخ کرد

دو پولیس زن در هرات هدف تیراندازی قرار گرفتند 

استقرار یک هزار نیروی جدید 
در مرز میان افغانستان

 و تاجیکستان

کشف بیش از هزارو سه صد 
کیلوگرام مواد مخدر

 در قندهار

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
هوایی  حمله  نتیجه  در  که  کرده 
هواپیماهای بدون سرنشین در ساحه 
کوزده سرک ولسوالی اچین والیت 
ننگرهار، پنج عضو گروه تروریستی 
این  فرمانده  یک  شمول  به  داعش 

گروه به قتل رسیده اند.
در  خبر  این  اعالم  با  دفاع  وزارت 
نوشته  فیسبوک خود  صفحه رسمی 
حمله  نتیجه  در  تروریستان  این  که 
سرنشین  بدون  طیاره های  هوایی 
رسیده اند.  قتل  به  ایتالف  نیروهای 
یک  که  می گوید  وزارت  این 
فرمانده گروه تروریستی داعش که 
در  نیز  کرده  یاد  میوند  به نام  آن  از 

میان کشته شدگان است.
که  می افزاید  وزارت  این  هم چنین 
مشترک  عملیات های  نتیجه  در 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
یک شبانه روز گذشته سی و پنچ تن 
از تروریستان کشته و هفت تن دیگر 

زخمی شده اند.
خبر  این  اعالم  با  دفاع  وزارت 

8صبح، کابل: کمیسیون تدارکات 
ملی چهار قرارداد مربوط به وزارت 

فواید عامه را فسخ کرده است.
این  اعالم  با  ریاست جمهوری  دفتر 
که  قراردادها  این  می گوید  خبر 
سرک سازی  پروژه های  به  مربوط 
این  پیشرفت  عدم  به دلیل  بود، 
و  گذشته  سال های  طی  پروژه ها 

کیفیت پایین آن فسخ شده است.
را  هیاتی  ملی  تدارکات  کمیسیون 
پروژه هایی که  بررسی  منظور  به  نیز 
توظیف  قراردادهای آن فسخ شده، 

مسلح  افراد  هرات:  8صبح، 
مامور  دو  بر  سوار  موتور سایکل 
شهر  در  امروز  صبح  »زن«  پولیس 

هرات حمله کردند.
به  منطقه ای موسوم  این رویداد در 
اتفاق  هرات  شهر  شرق  در  نو آباد 
افتاد که در اثر آن عایشه و کوکی 
هرات  امنیتی  پولیس  سربازان 

مناطق  در  را  جدید  نیروی  هزار  یک  تاجیکستان 
افغانستان  با  مرزی اش  خطرناک  و  حساس  بسیار 
و هم چنین  نفوذ شورشیان  از خطر  تا  مسقر کرده 
قاچاق مواد مخدر به خاکش جلوگیری کند. این 
کشور نسبت به امنیت مرزهایش با افغانستان نگران 

است.
به نقل از دویچه وله، یک مقام نظامی به خبرگزاری 
با  امنیت مرزهایش  از  این کشور  فرانسه گفته که 
افغانستان نگران است و به همین دلیل نیروهایش را 

در مرز با این کشور افزایش داده است.
به گفته این مقام نظامی تاجیکستان، در آینده شمار 

این نیروها بازهم افزایش خواهد یافت.
در  توسعه  حال  در  کشور  یک  که  تاجیکستان 
  334 و  هزار  است،  روسیه  متحد  و  میانه  آسیای 
در  که  دارد  افغانستان  با  مشترک  مرز  کیلومتر 
برخی از نقاط، در این سوی مرز شورشیان طالبان 

بر آن مناطق سلطه دارند.
مرزی  نیروی  فرمانده  علی،  رحمان  علی  رجب 
تاجیکستان در پارلمان این کشور گفت: »با توجه 
جدید  واحد  یک  مرز،  در  امنیتی  وضعیت  به 
نگهبانان مرزی از سربازان قراردادی تشکیل شده 

است.«
فرانسه  خبرگزاری  به  کشور  این  نظامی  مقام  اما 
یک  از  بیش  به  نیروها  این  شمار  که  است  گفته 
هزار نفر می رسد و شمار این نیروها در آینده نیز به 
خاطر تالش جهادگرایان اسالمگرا رفتن به  آسیای 

میانه افزایش خواهد یافت.
رحمان علی در پارلمان این کشور وضعیتی مرزی 
برخی  »کنترول  خاطر  به  را  افغانستان  با  کشورش 
طالبان  سوی  از  افغانستان  خاک  در  مرزی  مناطق 

مسلح پیچیده عنوان کرد.«
افزود:  هم چنین  تاجیکستان  مرزی  نیروی  فرمانده 
در  را  عملیات هایی  افغانستان  دولتی  »نیروهای 
را  شورشیان  که  کرده اند  راه اندازی  مرز  نزدیکی 

عقب برانند و جنگجویان آنان را از بین ببرند.«
در سال گذشته نیروهای مرزی تاجیکستان در 30 
افغانستان  از  که  قاچاقچیانی  با  مسلحانه  درگیری 
تالش کردند وارد خاک این کشور شوند، 16 تن 

از آنها را کشت.

مواد  با  مبارزه  پولیس  نیروهای  کابل:  8صبح، 
مخدر، هزار و 225 کیلوگرام چرس و نود هشت 
کیلوگرام تریاک در ولسوالی شاه  ولیکوت والیت 

قندهار را کشف کرده اند.
داخله،  امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معنیت 
یک  در  مواد  این  که  می گوید  خبر  این  اعالم  با 
عراده موتر لندکروزر جاسازی شده بود. به گفته 
این اداره، در پیوند به کشف این مواد دو نفر نیز 

بازداشت شده اند.
به  بیشتر  تحقیقات  منظور  به  شده  بازداشت  افراد 
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در کابل 

فرستاده خواهند شد.
هفته گذشته نیز هفتاد تن چرس در والیت قندهار 

کشف شده بود.

که  عملیات ها  این  می گوید 
اچین،  ولسوالی های  درمربوطات 
ننگرهار،  والیت  ده باالی  و  بهسود 
والیت  تگاب  پکتیا،  والیت  مرکز 
مرکز  و  خانشین  ناوه،  بدخشان، 
شده  راه اندازی  هلمند  والیت 
دیگر  تروریست  شش  آن  در  بود، 

بازداشت شده اند.
این  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
عملیات ها مقداری سالح و مهمات 
گروه های  جنگجویان  به  مربوط 
نیروهای  بدست  نیز  تروریستی 
حلقه  ده ها  هم چنین  و  افتاده  امنیتی 

این کمیسیون  است. همچنین  کرده 
که  شرکت هایی  تا  کرده  فیصله 
تعهدات شان  براساس  نتوانسته اند 
کنند،  پروژه ها عمل  این  اجرای  در 
پیگرد  و  محرومیت  بررسی  جهت 
مربوط  نهادهای  به  قضایی  و  عدلی 

معرفی شوند.
اشرف غنی رییس جمهور کشور، در 
تدارکات  کمیسیون  جلسه  آخرین 
فضای  تامین  به خاطر  که  گفته  ملی 
شرکت ها  میان  رقابت  موثر  و  سالم 
پروژه های  قیمت  و  کیفیت  تامین  و 

زخمی شدند 
هم چنان  و  ترور  اخیر  روزهای  در 
هرات  شهر  در  جنایی  جرایم 

افزایش یافته است.
با یورش  دو روز پیش افراد مسلح 
فیروزآباد  منطقه  در  خانه  یک  به 
عضو  چهار  دستکم  هرات  شهر 
یک خانواده به شمول دو خانم را 

خنثا  و  کشف  مختلف النوع  ماین 
شده است.

این  در  که  می گوید  دفاع  وزارت 
عملیات ها دو تن از سربازان نیروهای 

اردوی ملی نیز شهید شده اند.
وامنیتی  دفاعی  ملی  های  نیرو 
افغانستان اطمینان دارند که در سال 
یا  و  طالبان  جنجگویان  نیز  آینده 
توانست  نخواهند  هم دیگر گروه ها 
وامنیتی  دفاعی  نیرو های  مقابل  در 

افغانستان مقاومت کنند.

شرکت ها  رده بندی  روند  زیربنایی، 
آقای  شود.  تسریع  ظرفیت  نگاه  از 
و  شرکت ها  هرگاه  می گوید  غنی 
یا قراردادی ها که پروژه ها را مطابق 
قرارداد و با کیفیت به پایان نرسانند، 

با آنان برخورد قانونی می شود.
تدارکات  کمیسیون  جلسه  این  در 
شرکت  به  مربوط  قرارداد  دو  ملی 
بریشنا و وزارت فواید عامه به ارزش 
حدود شش صد میلیون افغانی منظور 
و یک قرارداد وزارت دفاع رد شد.

کشتند.
عامالن  از  تن  سه  پولیس  چند  هر 
آن رویداد را دیروز بازداشت کرد 
رویداد  اتهام  به  کسی  کنون  تا  اما 
امروز  که  زن  پولیس  دو  ترور 
بازداشت  هدف حمله قرار گرفتند 

نشده است.
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طرز  مقرره  مواد  اجرای  به  نسبت  خبرنگاران  از  شماری 
مدیران  توسط  همگانی  رسانه های  فعالیت   و  تاسیس 
کرده می گویند هرگاه حکومت  رسانه ها ابراز شک و تردید 
در اجرای این مقرره توجه جدی نداشته باشد، مدیران 

رسانه ها آن را مورد تطبیق قرار نخواهند داد.
از  فعالیت رسانه های همگانی پس  و  تاسیس  مقرره طرز 
با  قرارداد  عقد  نحوه  از  خبرنگاران  از  شماری  شکایت 
مالکان رسانه ها به تاریخ ۲۱ اسد سال جاری خورشیدی 
به  کابینه  توسط  ماده  چهل و یک  و  فصل  چهار  در 
تصویب رسید. اجرای این مقرره به بهبود وضعیت شغلی 

کرد. کمک خواهد  و جانی خبرنگاران 
می گوید  کابل  در  خبرنگاران  از  یکی  حیدری  حامد 
قانون  به  رسانه ها  فعالیت  و  تاسیس  طرز  مقرره  زمانی که 
جز  راهی  رسانه ها  مسووالن  صورت  آن  در  شود،  تبدیل 
تطبیق آن ندارند. آقای حیدری می افزاید هنوز مشخص 
که حکومت وحدت ملی در اجرای این مقرره از  نیست 

خود جدیت به خرج  دهد.
خبرگزاری  خبرنگاران  از  بشردوست  ناهید  هم چنین 
کشور  کاری خبرنگاران در  کابل، از وضعیت  ک در  پژوا
کم تر مورد توجه  کار خبرنگاران  که  کرده می گوید  شکایت 
»ژورنالیست  افزود:  بشردوست  خانم  است.  گرفته  قرار 
کار در سنگر آزادی بیان  همیشه به حیث یک سرباز فدا
کس حتا در برابر  و دفاع از آزادی بیان قرار داشته و هیچ 
شرایطی  در  نمی گوید.  آفرین  برایش  دست آورد  بهترین 
حرکت  از  هیچ گاهی  و  هیچ کس  می کنیم  زندگی  ما  که 
زندگی  به  تا  نگرفته  کار  ژورنالیستان  برابر  در  صادقانه 

به منظور  را  امریکایی  دالر  میلیون   128 مبلغ  جهانی  بانک 
تنظیم آب در مزرعه و بازسازی بند برق نغلو به افغانستان 

کرد. کمک  به صورت بالعوض 
کلیل حکیمی، وزیر مالیه، دیروز 4 دلو، در محفل امضای  ا
که این پروژه ها برای  گفت  تفاهم نامه پروژه ها به خبرنگاران 
کار  کشور بسیار مهم است و برای مردم  توسعه اقتصادی در 

خلق می کند. 
به مردم  پروژه ها  این  افزود: »در بخش تدارکات  مالیه  وزیر 
با  و  شفاف  بسیار  به صورت  که  می دهیم  اطمینان  خود 
به  پروژه ها  این  اجرای  تدارکات،  قانون  داشت  نظر  در 

شرکت های برنده داده خواهد شد.«
برای  آن  دالر  میلیون  مبلغ، 45  این  از  مالیه می گوید  وزارت 
کار پروژه تنظیم آب در مزرعه اختصاص  تداوم و پیشرفت 
در  تالش ها  از  حمایت  تداوم  به منظور  پروژه  این  می یابد. 
تقویت  طریق  از  زراعت  بخش  از  موثر  بهره وری  راستای 
کوچک در مزارع بوده و زارعین را در راستای  سیستم آبیاری 
کشاورزی  سودمند  و  موثر  شیوه های  و  طرزالعمل ها  پذیرش 

یاری می  رساند.
در همین حال این وزارت می گوید 83 میلیون باقی مانده 
یافته  اختصاص  نغلو  بند  بازسازی  پروژه  تمویل  به منظور 
و  استحکامی  تسهیالت  تامین  پروژه  این  هدف  است. 
و  تامین  برای  تسهیالت  فراهم آوری  و  برق  بند  ساختاری 

استحصال انرژی از آن است. 
که  گفت: »این جزیی از پالیسی حکومت است  وزیر مالیه 
چطور ما بتوانیم از آب خود استفاده موثر بکنیم و با استفاده 
کرده و  از سیستم های عصری از هر قطره آب خود استفاده 

بتوانیم به صورت موثرآن را به مزارع برسانیم.« 

از این لحاظ این مقرره اصال قابل اجرا نخواهد بود. شما 
کارمندان به خصوص از  که از همه  هم در جریان هستید 
خبرنگاران بیشترین حقوق ایشان نقض شده و منحیث [

کارگر] روزمزد با او بر خورد صورت می گیرد.« 
نظام  »در  کرد:  کید  تا هم چنین  عرفانیار  احمدشاه 
کنون نظام استبدادی جریان دارد و هر روز  رسانه ای هم ا
باید  که  گرفت  تصمیم  رسانه  صاحب  که  ساعت  هر  و 
نظرداشت  در  بدون  نباشد،  فالن  و  باشد  خبرنگار  فالن 
آقای  می گیرد.«  صورت  برخورد  وی  با  مسلک  و  حرفه 
نشراتی  معین  شنبه  روز  اظهارات  به  اشاره  با  عرفانیار 
طرز  مقرره  اهمیت  مورد  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
چنین  تصویب  که  می افزاید  رسانه ها  فعالیت  و  تاسیس 

گیرد.« مادی و معنوی شان توجه صورت 
ک  پژوا خبرگزاری  خبرنگار  دیگر  عرفانیار  احمدشاه 
الیحه  رسانه ها  از  برخی  مسووالن  که  می گوید  کابل  در 
باعث  که  تنظیم می کنند  را طوری  کاری رسانه های شان 
کید می کند  تا آقای عرفانیار  ناسالم می شود.  رقابت های 
که در مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه ها شرایط خوبی 
گرفته شده اما این شرایط توسط  برای خبرنگاران در نظر 
گرفت.  مسووالن رسانه ها مورد تطبیق و اجرا قرار نخواهد 
کار خیلی مشکل است و  گفت: »به نظر بنده این یک  او 
کثر صاحبان رسانه ها این مقرره را عملی نخواهند  اصال ا
افراد  سوی  از  قانون  که  است  معلوم  همگان  به  کرد. 
بلندپایه نقض می شود نه از سوی افراد و اشخاص عادی. 

حکیمی بند نغلو را یکی از بند های مهم در تولید انرژی برق 
گذشته به این بند  گفت: »متاسفانه در سال های  خواند و 
کاری می شود  ک  کاسه بند پا توجه نشده اما با این پروژه هم 

و هم در بلند بردن ظرفیت آن اقدام صورت می گیرد.« 
ظرفیت  حاضر  حال  در  مالیه  وزارت  داده های  بر اساس 
پروژه  اجرای  با  است  قرار  و  است  میگا وات   50 نغلو  بند 

بازسازی، ظرفیت این بند به 75 میگاوات برسد.
این  در  نیز  آبیاری  و  مالداری  زراعت،  وزیر  اسداهلل ضمیر، 
ارتقای  آبیاری،  شبکه های  بازسازی  که  گفت  محفل 
ظرفیت، ایجاد انجمن های آبیاری، هموار سازی زمین برای 

در  جدید  تکنالوژی های  معرفی  آب،  از  درست  استفاده 
است  قرار  که  است  اهدافی  از  آب  از  موثر  استفاده  بخش 

وزارت زراعت با اجرای این پروژه به آن ها دست یابد.
که  گفت قرار است طی چهار سالی  وزیر زراعت هم چنان 
این پروژه در بر می گیرد، 120 شبکه آبیاری بازسازی و 175 

شبکه آبیاری طراحی و تکمیل شود. 
هزار   25 آبیاری  شبکه   120 بازسازی  با  زراعت  به گفته  وزیر 
در  و  شده  آبیاری  مدرن  شیوه های  با  زراعتی  زمین  هکتار 
که قبال هیچ آبیاری نشده بود،  کنار آن سه هزار هکتار زمینی 

گرفت. زیر پوشش این سیستم قرار خواهد 

 15 پروژه  این  اجرای  با  می گوید  هم چنین  زراعت  وزارت 
مزارع  آبیاری  هنگام  به  آب  ضایعات  در  کاهش  در صد 
افزایش  زراعتی  محصوالت  در  در صد   15 و  آمده  به وجود 

رونما خواهد شد. 
که وزارت زراعت می گوید با اجرای این  این در حالی است 
و مردان  زنان  از  برای شهروندان اعم  پروژه ها 15 هزار شغل 

ایجاد می کند.
سیستم  بازسازی  پروژه  اول  فاز  می گوید  زراعت  وزارت 
ارزش  به   2015 سال  آخر  تا  مزارع  در  آبیاری  شبکه های 
به  آن  بودجه  درصد   99 که  بوده  دالر  هراز   25 مجموعی 

مصرف رسیده است.
در  جهانی  بانک  نماینده  سام،  رابرت  حال  همین  در 
گفت با وجود چالش ها و ناامنی ها در افغانستان،  افغانستان 
شغلی،  فرصت های  ایجاد  متضمن  می تواند  پروژه  دو  این 
ثبات  و  اجتماعی  انسجام  و  اقتصادی  دورنمای  تقویت 

گردد.
حاصالت  بهبود  برای  پروژه ها  این  گفت  هم چنان  وی 
زمینه  هم چنان  و  آب  از  موثر  استفاده  افزایش  زراعتی، 
دسترسی بیشتر به اشتغال برای روستاییان و توجه بیشتر به 
زنان روستایی بوده و تحت عنوان »شغل برای ایجاد صلح« 

می باشد.
کمک  این  گفت  افغانستان  در  جهانی  بانک  نماینده 
بخشی از تعهدات جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان و 
هم چنان وعده های دوامدار دولت افغانستان مبنی بر ارایه 
بوده  کشور  این  تمام  در  فقر  کاهش  برای  اساسی  خدمات 

است. 
این  در  برشنا  شرکت  عمومی  رییس  دالوری،  قدرت اهلل 
گفت: »شرکت برشنا یگانه مرجع تولید و توزیع برق  محفل 
کشور است و از این اقدام بانک جهانی استقبال  در تمام 
که ظرفیت تولید برق در  می کند. این شرکت در صدد است 
استقالل  همان  که  دراز مدت  هدف  به  تا  باالبرده  را  کشور 

کشور است، دست یابیم.« انرژی در 
برشنا،  شرکت  داده های  براساس  که  است  حالی  در  این   
است.  وارداتی  کشور  در  مصرفی  برق  درصد   80 حدود 
وارداتی بودن برق مشکالت زیادی را از نگاه قیمت، اداره 

کرده است. کیفیت برق برای شهروندان ایجاد  و 
که با استفاده از  شرکت برشنا می گوید تالش ها بر این است 
گازهای طبیعی  ک مانند باد، آفتاب و  منابع انرژی های پا

به اهداف خود برسد. 

اجرا  مورد  که  واقع شود  مفید  می تواند  زمانی  مقرره هایی 
قرار بگیرد.

»کلید«  رسانه ای  گروه  خبرنگاران  از  نوازش  صمدعلی 
را  خبرنگاران  اقتصادی  بد  وضعیت  که  می گوید  نیز، 
او، مسووالن  به گفته ی  قرار داده است.  در شرایط دشوار 
رسانه ها در بسیاری از موارد از مجبوریت های خبرنگاران 
»بی کاری  می افزاید:  نوازش  آقای  کرده اند.  سوءاستفاده 
روزافزون در افغانستان خبرنگاران را بیشتر از هرچیز رنج 
می دهد و مسووالن رسانه ها در بسا موارد از مجبوریت های 
کم ترین  با  را  آن ها  و  کرده  سوءاستفاده  خبرنگاران 
عمل  آزادی  خبرنگاران  برای  می کنند.  استخدام  معاش 
قبال  در  را  معیاری  هیچ  رسانه ها  کنون  تا و  ندارد  وجود 
نیز  پس  این  از  کنم  فکر  نگرفته اند.  نظر  در  خبرنگاران 
که در حکومت نیز نفوذ قوی دارند سعی  مالکان رسانه ها 
کنند.« کرد تا هرگونه مقرره خالف میل شان را رد  خواهند 
رسانه ها در  که مسووالن  کید می کند  تا نوازش  صمدعلی 
همگانی  رسانه های  فعالیت  و  تاسیس  طرز  مقرره  قبال 

کرد. مطابق منافع خودشان عمل خواهند 
دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل  همین حال،  در 
رسانه ها در موسسه »نی« حمایت کننده رسانه های آزادی 
که مسوولیت عمده در اجرای مقرره  افغانستان، می گوید 
طرز تاسیس و فعالیت رسانه ها را خود خبرنگاران دارند. 
مسووالن  با  خبرنگاری  هرگاه  می افزاید  توحیدی  آقای 
کار می کند با مشکل مواجه می شود،  که در آن  رسانه ای 
خود  صدای  و  کرده  مراجعه  مسوول  نهادهای  به  باید 
نام  به  »کمیسیونی  گفت:  توحیدی  آقای  کند.  بلند  را 
به وجود  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  در  منازعات  حل 
مقرره  این  از  نقضی  هرگاه  مقرره،  این  براساس  می آید. 
کارفرماست  است،  رسانه   گر  ا کی  شا می گیرد،  صورت 
مساله  این  کنند.  مراجعه  کمیسیون  این  به  کارمند،  یا  و 
گر  ا که  برمی گردد  روزنامه نگار  و  خبرنگار  خود  به  بیشتر 
باید  بمانند.  خاموش  نباید  می شود  برابرشان  در  ظلمی 
و نهادها هم مکلفیت  کنند  به نهادهای مربوطه مراجعه 
که هرگاه تخطی ای از این مقرره مشاهده می کنند،  دارند 
اطالعات  وزارت  در  منازعات  حل  کمیسیون  به  مستند 
مقرره  این  تا  کنند  تعقیب  را  مساله  و  بسپارند  فرهنگ  و 

کند.« ضمانت اجرایی پیدا 

دیدهبانرسانهها:

خبرنگارانصدایخودرابلندکنند

کمکبالعوضبانکجهانی
بهبخشزراعتوانرژی

یم حسینی  مر

  ظفرشاه رویی
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طالبان به خوبی درک کرده اند 
وانی، تبلیغاتی و  که در جنگ ر

رسانه ای شکست خورده اند. بازتاب 
جنایت های طالبان در حمله های کور، 

ی همیشه ایجاد  ی و انفجار انتحار
موجی نفرت نسبت به طالبان شده 
ویداد  است. قدرت جنگ نرم در ر

کندز به خوبی نمایان شد. نشر 
گزارش های زنده از چوک کندز به 

وهای امنیتی در بد ترین  مردم و نیر
وحیه می داد.  شرایط ر

ویکرد خشونت آمیز علیه  طالبان با ر
رسانه ها تالش کردند تا فضای رعب 
و وحشت را حاکم سازند و رسانه ها 

را وادار به عقب نیشنی کنند. واکنش 
مردم نسبت به حمله اخیر طالبان 

وز جنگ  وه، پیر نشان داد که این گر
علیه رسانه ها نخواهد شد.
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کلی با  کرزی، رییس جمهور پیشین و اطرافیانش به  حامد 
کستان مخالف  اند و علیه هر نوع  دیپلوماسی در مواجهه با پا
تالش برای تعامل با اسالم آباد موضع می گیرند. عبدالکریم 
کرزی محسوب می شود،  که نزدیک ترین فردبه حامد  خرم 
که در سال 2012 هم اسالم آباد،  در مقاله ای نگاشته است 
کردند ولی  کار  کابل روی یک »نقشه راه صلح«  لندن و 
مورد  آن  محتوای  که  شد  داده  بیرون  کارسندی  پایان  در 
که سند را  کرزی نبود. آقای خرم نگاشته است  قبول حامد 
کارشناس های  کرزی و  دو تن از مقام های حکومت حامد 
کرده بودند و قرار بود روی محتوای آن در  بریتانیایی آماده 

لندن صحبت شود. 
از  نمایند گی  به  مقامی  که  دو  است  نوشته  خرم  آقای 
با  داشتند  سهم  صلح«  راه  »نقشه  تنظیم  در  افغانستان 
نقشه  خرم  نوشته  آقای  به  بودند.  نزدیک  بریتانیایی ها 
خط  رسمی   پذیرش  به  گونه ای  بود،  شده  آماده  که  راهی 
که  دیورند را القا می کرد. آقای خرم در پایان نوشته است 
به احتمال قوی حاال هم نقشه راه  به همان شیوه پیشین 

ترسیم خواهد شد. 
خرم واژه  ترکیبی »مدیریت مرزها« و نظایر آن را تالشی برای 
افغانستان  بر  بین المللی  مرز  به عنوان  تحمیل خط دیورند 
که آقای خرم نگاشته  تعبیر می کند. با توجه به نکته هایی 
به عنوان یک  ما  آیا  که  قابل طرح است  این سوال  است 
کستان باشیم یا نه؟ آیا شش  کشور باید در پی تفاهم با پا
یک  علیه  کستان  پا و  افغانستان  دولت های  دشمنی  دهه 
تا  دشمنی  سریال  این  یا  یابد  پایان  باید  باالخره  دیگر 

کند؟ ابداالبد دوام 
هیچ عنصر عاقلی بر طبل دشمنی ابدی نمی کند. شخص 
که عبدالکریم خرم رییس دفترشان بود، تالش  کرزی  آقای 
به  دولت  دو  به عنوان  کابل  و  اسالم آباد  تا  کردند  زیادی 
کستان علیه افغانستان  صلح برسند و جنگ اعالم ناشده  پا
که ایشان  به پایان برسد. اما از نوشته  جناب خرم برمی آید 
و بستانی،  نوع بده  کرزی می خواهند بدون هیچ  و حامد 

کستان خواست های افغانستان را بپذیرد.  پا
اما دنیای واقعی سیاست با تصورات آدم ها خیلی فاصله 
داد.  نخواهد  امتیاز  امتیاز،  دریافت  بدون  کستان  پا دارد. 
از  که  بدانیم  باید  باشد،  این  از  غیر  چیزی  ما  تصور  گر  ا
که در حال  واقع بینی سیاسی فاصله داریم. درست است 
علیه  کستان  پا خاموش  جنگ  توقف  از  نشانه ای  حاضر 
بستن  هم  آن  وجود  با  اما  نمی خورد،  چشم  به  افغانستان 
سازگار  سیاسی  عقالنیت  با  دیپلوماسی،  و  دروازه  گفتگو 

نیست. 
کستان  افغانستان باید همیشه آماده باشد تا نگرانی های پا
بگذارد.  احترام  کشور  آن  مشروع  منافع  به  و  کند  را درک 
کوبیدن به طبل دوام دشمنی به  کستان ستیزی نامعقول و  پا

تهدید  را  تصویری  رسانه  دو  قبل  ماه  سه  طالبان 
خبرنگاری  اتحادیه های  و  رسانه ها  مدیران  کردند. 
در برابر این تهدید ایستاد شدند. حکومت نیز وعده 
داد، تا در برابر این تهدیدها تدابیرالزم داشته باشد. 
کارمندان طلوع هدف  به رغم این تدابیر، موتر حامل 
به  خبر نگاران  برای  خطر  زنگ  کنون  ا گرفت.  قرار 
این  مسوولیت  رسما  طالبان  است.  درآمده  صدا 
خود  تهدیدات  ادامه  بر  و  گرفته  عهده  به  را  حمله 

کرده اند.  کید  تا
پس  مهم  دست آورد های  از  یکی  کشور  رسانه های 
به  نزدیک  کنون  ا به شمار می آیند. هم  توافق بن  از 
آژانس  ده  از  بیش  رادیو،  دوصد  تلویزیون،  هشتاد 
کابل  شهر  در  روزنامه  بیست  حد اقل  و  خبری 
صدای  رادیو  فقط  طالبان  زمان  در  دارند.  فعالیت 
شریعت فعال بود. در زمان حکومت طالبان به غیراز 
داخلی  رسانه  هیچ  خارجی  محدود  رسانه  چند 
آزاد  رسانه های  نبود  در  طالبان  نداشت.  فعالیت 
و  می زدند  جنایت  به  دست  کشور  گوشه ای  هر  در 

جنایات شان هیچ بازتابی پیدا نمی کرد. 
کندی  در  مردم  قتل های  سوخته،  زمین  سیاست 
شمالی  و  یکاولنگ  مزار،  در  مردم  عام  قتل  پشت، 
کنون  هیچ کدام در آن وقت بازتاب درست نیافت. ا
جنایت  به  دست  طالبان  که  کشور  گوشه ای  هر  در 

داده  باز تاب  جمعی  رسانه های  توسط  می زنند، 
فعالیت های  تمام  آزاد  رسانه های  واقع  در  می شود. 
حضور  در  طالبان  دارند.  ذره بین  زیر  را  طالبان 
رسانه های آزاد هرگز نمی توانند در میان مردم و افکار 
رسانه های  کنند.  کسب  مناسب  جایگاه  عمومی 
کشور  کنار  و  گوشه  در  مردم  گاهی  آ و  فهم  در  آزاد 
یک  معلومات  سطح  امروز  کرده اند.  کمک  نیز 
تحصیل یافته  فرد  یک  اندازه  به  روستایی  پیر مرد 
تصویری  رسانه  ده ها  روزانه  می باشد.  پایتخت  در 
شریک  مردم  با  را  معلومات  و  اخبار  شنیداری  و 
را  قوی  فرصت های  نیز  مجازی  فضای  می کنند. 
کرده است. بیشتر  کشور فراهم  برای اطالع رسانی در 
بهره مند اند.  فیسبوک  ازخدمات  نفر  میلیون  از یک 
از طریق فضای مجازی  اطالع رسانی  امروز سرعت 

به مراتب بیشتر از هر رسانه ای دیگر می باشد. 
را  خود  نفرت  مجازی  فضای  از  استفاده  با  مردم 
بیست  تظاهرات  می کنند.  اعالم  طالبان  رفتار  از 
جوان،  نسل  فعالیت  محصول  کابل  در  عقرب 

تحصیل یافته و فیسبوکی بود. طالبان به خوبی درک 
رسانه ای  و  تبلیغاتی  روانی،  جنگ  در  که  کرده اند 
طالبان  جنایت های  بازتاب  خورده اند.  شکست 
همیشه  انفجاری  و  انتحاری  کور،  حمله های  در 
است.  شده  طالبان  به  نسبت  نفرت  موجی  ایجاد 
کندز به خوبی نمایان  قدرت جنگ نرم در رویداد 
مردم  به  کندز  چوک  از  زنده  گزارش های  نشر  شد. 
و نیروهای امنیتی در بد ترین شرایط روحیه می داد. 

تالش  رسانه ها  علیه  خشونت آمیز  رویکرد  با  طالبان 
سازند  کم  حا را  وحشت  و  رعب  فضای  تا  کردند 
کنش  وا کنند.  عقب نیشنی  به  وادار  را  رسانه ها  و 
که  داد  نشان  طالبان  اخیر  حمله  به  نسبت  مردم 
گروه، پیروز جنگ علیه رسانه ها نخواهد شد.  این 
مردم  و  مقام ها  تمام  رویداد چهار شنبه سیاه  از  پس 
عملکرد  کردند.  غم شریکی  رویداد  این  قربانیان  با 
کشور مورد  طالبان علیه رسانه ها در داخل و خارج از 
گرفت. به غیر از یک وکیل پارلمان هیچ  نکوهش قرار 

گروهی عملکرد طالبان را تا یید نکردند.  فرد و یا 
مدیران رسانه ها و نهاد های خبر نگاری نیز همبستگی 
که  می رسد  به نظر  کردند.  اعالم  طلوع  با  را  خود 
طالبان در جنگ بارسانه ها بازنده شده اند. طالبان 
با این رفتار رسانه ها و افکار عمومی را در برابر خود 
که طالبان به هیچ  کنون همه در یافته اند  قرار دادند. ا
با  طالبان  اصل  در  نمی کنند.  رحم  گروهی  و  کس 
تمام  علیه  که  کرد ند  ثابت  چهارشنبه  شام  رویداد 
مردم افغانستان دستور جنگ داده اند. بدون تردید 
طالبان بازنده ی اصلی جنگ علیه رسانه ها خواهند 

بود.

که رو  سود مردم افغانستان نیست. این را همه می پذیرند 
است.  اشتباه  چهارجانبه  کرات  مذا در  برگه ها  تمام  کردن 
اما  کند.  بازی  را  برگه های خود  مرحله وار  باید  افغانستان 

توقف دیپلوماسی به هیچ وجه راه حل نیست.
مورد حمایت  پروژه های  مرزها،  مدیریت  مثل  بحث هایی 
در  هم  کستان  پا بر  ارضی  ادعای  است.  جهانی  جامعه 
نخواهد  فیصله  افغانستان  نفع  به  بین المللی  دادگاه  هیچ 
نمی تواند  کرده  تامین  را  خود  امنیت  که  افغانستانی  شد. 
کستان هسته ای و بازپس گیری  گاهی قادر به تجزیه  پا هیچ 

»سرزمین های ازدست رفته« نخواهد شد. 
در  کستان  پا مخالفان  حضور  و  ارضی  ادعای  از  بنابراین 
کرد،  کارت بازی استفاده  کستان می توان به عنوان  قلمرو پا
موجود  وضع  که  نباشیم  باور  این  به  باید  گاهی  هیچ  اما 
کستان حاضر به پذیرش خواست های  گر پا ابدی است. ا
جنگ  از  حمایت  سیاست  گذاشتن  کنار  و  افغانستان 
یکی  یکی  هم  کابل  باید  شد،  افغانستان  در  درگیری  و 

برگه های بازی خود را وانهد. 
کستان و  کید بر ابدی بودن دشمنی میان افغانستان و پا تا
آرمان سیاسی به سود  کستان به عنوان یک  تبلیغ تجزیه  پا
موقف  به  چیزی  چنین  نمی شود.  تمام  افغانستان  مردم 
این  می دهد.  مشروعیت  بین المللی  سطح  در  کستان  پا
که افغانستان نباید خودش را در مرحله   کامال منطقی است 
عمومی  را  افکار  نباید  ولی  کند  برگه  خلع  کرات  مذا اول 
بستان حساس  و  بده  و اصل  گفتگو  دیپلوماسی،  برابر  در 

ساخت. 
کستان  پا با  گفتگو  دوام  از  غیر  دیگری  گزینه   افغانستان 
دیگر  کس  هر  از  بیشتر  را  افغانستان  گزیری های  نا ندارد. 
کرزی و همکاران او درک می کنند. بنابراین عقالنی  حامد 
کستان را آماج تیر تبلیغات خود قرار  گفتگو با پا که  نیست 
کم افغانستان باشد،  که در حال حاضر حا کسی  دهند. هر 
کرزی چهارده  کند. حامد  گفتگو  کستان  گزیر است تا با پا نا
کرد اما نتوانست روستایی های جنوب را بر  سال حکومت 
کرزی،  کامی  بزرگ حامد  نا این  کند.  بسیج  طالبان  ضد 
کرده است.  کستان بیشتر آسیب پذیر  افغانستان را در برابر پا
این  به  اطرافیانش  و  کرزی  حامد  شخص  که  است  بهتر 

کنند.  موضوع اذعان 
سبب  کستان  پا بر  ارضی  ادعای  که  نیست  تردیدی 
پیشینش صاحب  دفتر  رییس  و  کرزی  که حامد  می شود 
گر روزی  کمک بیرونی شوند، اما ا اندک اعتبار سیاسی و 
کمک  کستان بر سر عقل آمد، باید از این اعتبار سیاسی و  پا
کشور را بر منافع جناحی ترجیح  خارجی بگذرند و منافع 
سود  به  کستان  پا با  گفتگو  ضد  بر  ذهنیت سازی  بدهند. 
برای  این که  رغم  به  نیست،  افغانستان  مردم  عموم  منافع 

عده ای اعتبار سیاسی می بخشد.

  شهریار  بابک

کوبیدن بر طبل 
بازنده جنگ علیه رسانه هادوام دشمنی

طالبان
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کم ترین  28درصد  با  محیط زیست  از  حفاظت  ملی 
بودجه ای خود را مصرف کرده اند.

در مجموع اداره های شامل سکتورهای زیربنا و منابع 
به  را  انکشافی خود  بودجه  طبیعی حدود 43.2درصد 

مصرف رسانیده اند.
سکتور معارف

شامل  اداره  هفت  معارف  در سکتور  دیگر،  از سوی 
وزارت خانه های معارف، تحصیالت عالی، اطالعات و 
فرهنگ، اکادمی علوم، ریاست ترتبیت بدنی و ورزش 

و ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی می باشد.
مجموع بودجه های توسعه ای شش نهاد یادشده حدود 
367.5میلیون دالر امریکایی است که وزارت معارف 
با 33.6درصد و ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی 
را  خود  انکشافی  بودجه ای  کم ترین  41.9درصد  با 

مصرف کرده اند.
در  انکشافی  بودجه  مجموعی  مصارف  حال،  این  با 

سکتور معارف 38.7درصد است.
سکتور زراعت و انکشاف دهات

چهار  دهات،  انکشاف  و  زراعت  سکتورهای  در 
احیا  مالداری،  اداره شامل وزارت خانه های زراعت و 
اداره  و  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  دهات،  انکشاف  و 
عالی اراضی می باشد که 540.5میلیون دالر بودجه ای 

انکشافی را به خود اختصاص دادند.
در میان سکتورهای مختلف، اداره های شامل سکتور 
مجموعی  مصرف  با  دهات  انکشاف  و  زراعت 

75.1درصد، در صدر قرار دارند.
سکتور مصونیت اجتماعی

اجتماعی  مصونیت  سکتور  در  دیگر،  سوی  از 
وزارت خانه های سرحدات، اقوام و قبایل، کار و امور 
زنان،  امور  کنندگان،  عودت  و  مهاجران  اجتماعی، 
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی و ریاست 

عمومی انسجام کوچیان شامل اند. 
مصونیت  سکتور  در  اداره  شش  انکشافی  بودجه 
و  کار  وزارت  که  است  دالر  20.9میلیون  اجتماعی 
با 27.8درصد کم ترین بودجه خود را  امور اجتماعی 

مصرف کرده است.
سکتور  در  اداره ها  انکشافی  بودجه  مصرف  مجموع 

مصونیت اجتماعی 36.7درصد است.
سکتور اقتصادی

مالیه،  وزارت خانه های  اقتصادی  امور  سکتور  در 
تجارت و صنایع، اقتصاد، اداره های کنترول و تفتیش، 
شورای  دفتر  استاندارد،  و  نورم  مرکزی،  احصاییه 
منابع  حمایه  برای  سهولت  ایجاد  اداره  و  ملی  اقتصاد 

تمویلی کوچک شامل اند. 
بودجه انکشافی اداره های شامل سکتور امور اقتصادی 
مجموعی  به صورت  که  است  دالر  131.5میلیون 
44درصد بودجه این سکتورها در سال مالی 1394 به 

مصرف رسیده است.
بودجه  کم ترین  14درصد  با  مرکزی  احصاییه  اداره 

انکشافی خود را مصرف کرده است.
هم چنین، در سکتور صحت تنها وزارت صحت عامه 
68درصد  حدود  دالر  282میلیون  از  که  است  شامل 

بودجه ای انکشافی خود را مصرف کرده است.
به صورت مجموعی، تمام واحدهای بودجه ای در سال 
مالی 1394، بیش از 52درصد بودجه توسعه ای خود را 

مصرف کرده اند.
انکشافی  بودجه  مصرف  مالیه  وزارت  مسووالن  اما 
سال 1394 را نسبت به سال های گذشته موفق ارزیابی 

می کنند.
حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه می گوید 
که مصرف بودجه توسعه ای در سال 1393 خورشیدی 
به   1394 مالی  سال  در  حالی که  در  بود؛  درصد   44

55درصد افزایش یافته است.
استیضاح وزیران

نمایندگان  از اعضای مجلس  در همین حال، شماری 
بودجه   50درصد  از  کم تر  که  وزرایی  که  می گویند 
این  توسط  باید  کرده اند،  مصرف  را  خود  توسعه ای 

مجلس استیضاح می شدند.
به روزنامه  نمایندگان  از اعضای مجلس  فاطمه عزیز، 
8صبح گفت: »وزرایی که کم تر از 50 درصد بودجه 
توسعه ای شان را مصرف توانسته اند، باید توسط مجلس 
و  پارلمان  نمایندگان  اکثریت  اما  می شدند  استیضاح 
از  سوال برانگیزی  به صورت  پارلمان،  رییس  شخص 

کنار این مساله ی مهم و حیاتی به سادگی گذشتند.«
عدم  و  نظارت  در  پارلمان  ضعف  عزیز،  بانو 
ناتوانی  اساسی  عوامل  از  را  وزیران  با  برخورد جدی 
انکشافی شان  بودجه  مصرف  در  وزارت خانه ها 

می خواند.

به گفته ی این عضو مجلس نمایندگان، برخی از وزیران 
دالیل  از  را  امنیتی  مشکالت   ،1394 مالی  سال  در 
می خوانند؛  توسعه ای شان  بودجه   مصرف  عدم  اصلی 
انکشافی  پروژه های  امن ترین والیات  در  در حالی که 
برخی از وزارت خانه ها به دلیل ضعف مدیریت تطبیق 

نشده است.
اقتصاد  رنگینه کارگر، عضو کمیسیون  از سویی هم، 
ملی مجلس نمایندگان می گوید که  مشکالت امنیتی، 
عدم سیستم مناسب مدیریتی، تبدیلی زود هنگام برخی 
تطبیق  جریان  در  پول  پرداخت  عدم  و  وزیران  از 
پروژه ها در مصرف کم بودجه توسعه ای وزارت خانه ها 

نقش اساسی دارد.
بانو کارگر گفت: »که برخی کشورهای کمک کننده، 
پول های  وزارت خانه ها  به  بودجه  سنجش  ابتدای  در 
پروژه  تطبیق  هنگام  در  اما  می دهند،  وعده  هنگفتی 
آن  را نمی پردازند و این باعث بهم خوردِن برنامه های 

انکشافی برخی وزارت خانه ها می گردد.«
بی اعتمادی کشورهای کمک کننده

در همین حال رنگینه کارگر می افزاید که عدم تطبیق 
ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی، باعث  پروژه ها و 
کاهش کمک های جامعه جهانی و ایجاد بی اعتمادی 
میان حامیان بین المللی دولت افغانستان خواهد شد که 
کاهش تمایل آنان به تداوم کمک  های شان را به دنبال 

دارد. 
بودجه ای  واحد  یک  نیز  نمایندگان  مجلس  آن که  با 
توسعه ای  بودجه  است  توانسته   1394 سال  در  است، 

خود را تا 12 درصد به مصرف برساند. 
می گوید:  مجلس  این  عضو  یک  کارگر،  رنگینه 
از مصرف  بهتر  را  پارلمان  در  نشدن  »بودجه مصرف 
کردن می دانیم، زیرا مجلس نیازهای شدید در توسعه 
انکشاف ندارد و همین درصدی که مصرف شده،  و 

تمامی نیازهای آن را رفع کرده است.«
جریان  در  که  می گوید  مالیه  وزارت  سخنگوی  اما 
پرداخت ها  اجرای  در  وزارت  این   ،1394 مالی  سال 
و  نداشت  مشکلی  هیچ گونه  بودجه ای  واحدهای  به 
پول  و  تخصیص  اجرای  در  را  زیادی  سهولت های 

ایجاد کرده بود.
»مسوولیت  گفت:  8صبح  به  عبدالرحیم زی  آقای 
وزارت مالیه صرف ایجاد سهولت در اجرای پرداخت 
تخصیص می باشد که در این پروسه هیچ گونه مشکلی 

وجود نداشته است.«
می کند  تایید  مالیه  وزارت  سخنگوی  همه،  این  با 
مشکالتی  پروژه ها  اجرای  در  وزارت خانه  برخی  که 
در  چالش ها  جمله  از  مختلفی  عوامل  به  که  داشته اند 
بخش سکتور خصوصی و شرکت های تطبیق کننده و 

عدم امنیت در برخی از مناطق ربط دارد. 
بخش  در  چالش ها  مالیه  وزارت  سخنگوی  آن که  با 
اساسی  دالیل  از  را  امنیت  عدم  و  خصوصی  سکتور 
بودجه ای  واحدهای  توسعه ای  کم  بودجه  مصرف 
اقتصادی  مسایل  آگاهان  از  شماری  اما  می خواند؛ 
رهبری  در  سوء مدیریت  امنیتی،  مشکالت  کنار  در 
حکومت، ضعف نظارتی، نبود فرهنگ کار و تعهد در 
وزارت خانه ها را  از عوامل مهم ناتوانی وزارت خانه در 

مصرف بودجه انکشافی شان می خوانند.
سر افکندگی برای حکومت 

آگاه  و  کابل  دانشگاه  استاد  سیحون،  سیف الدین 
همه  در  سوءمدیریت  که  می گوید  اقتصادی  مسایل 
ابعاد در حکومت افغانستان فراگیر شده و ناکامی فعلی 

حاصل همین سوءمدیریت است.
»متاسفانه  گفت:  8صبح  به  سیحون  آقای 
بودجه  مصرف  درصد  افغانستان50  وزارت خانه های 
اما در سیستم های فعال  ایده آل می دانند،  توسعه ای را 
به  درصد  صد  باید  توسعه ای  بودجه  حکومتداری، 

مصرف برسد.«
به باور آقای سیحون، ضعف در به مصرف نرسانیدن 
برای دولتی که  بودجه توسعه ای، سرافنکندگی است 
تغییر  و  انکشاف  نیازمند  شدت  به  بخش ها  همه  در 
به مصرف  را  انکشافی اش  بودجه  نمی تواند  اما  است، 

برساند. 
وزارت  این  که  می گویند  مالیه  وزارت  مسووالن  اما 
در سال مالی 1395، برنامه ای را به همکاری و حمایت 
وزارت خانه ها و رهبران حکومت روی دست دارند تا 
میزان مصرف بودجه توسعه ای را به 80 درصد برسانند. 
در  این  از  پس  مالیه،  وزارت  سخنگوی  به گفته 
بودجه  مصرف  در  بودجه ای،  واحدهای  که  صورتی 
توسعه ای شان ناکام شمرده شوند، نه تنها شخص وزیر 
مسوول  وزارت  آن  مسووالن  همه  بلکه  رییس،  یا 

ناتوانی شان خواهند بود.
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بودجه توسعه ای نهادهای یادشده در سال مالی 1394، 
حدود 22.6میلیون دالر امریکایی بود.

1.7میلیون  از  رییس جمهوری  محافظت  ریاست 
مصرف  را  آن  27درصد  انکشافی حدود  بودجه  دالر 
7.7میلیون  از  خارجه  وزارت  هم چنین،  است.  کرده 
10.5میلیون  از  داخله  وزارت  26درصد،  حدود  دالر، 
دالر حدود 83درصد و ریاست عمومی امنیت ملی از 
2.6میلیون دالر حدود 58.8درصد آن را مصرف کرده 

است. 
حدود  امنیت  سکتور  شامل  اداره های  مجموع  در 
58درصد بودجه انکشافی سال 1394 خود را مصرف 

کرده اند.
و  قانون  حاکمیت  حکومتداری،  سکتورهای 

حقوق بشری
در این سکتورها، دوازده واحد بودجه ای شامل دادگاه 
عدلیه،  وزارت  سنا،  و  نمایندگان  مجلس های  عالی، 
اوقاف،  و  حج  وزارت  امور،  اداره  عمومی  ریاست 
اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  کل،  دادستانی 
اداری،  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  ملکی،  خدمات  و 
امور  بشر، وزارت دولت در  کمیسیون مستقل حقوق 

پارلمانی و اداره مستقل ارگان های محل وجود دارد.
حکومتداری،  سکتورهای  انکشافی  بودجه  مجموع 
دالر  56.3میلیون  بشری  حقوق  و  قانون  حاکمیت 
امریکایی است که مجلس نمایندگان و لوی سارنوالی 
بودجه  کم     ترین  31درصد  و  12درصد  با  ترتیب  به 

توسعه ای خود را مصرف کرده اند.
سکتور  شامل  اداره های  مجموعی  مصرف 
بشری حدود  قانون و حقوق  حکومتداری، حاکمیت 

45.3درصد است.
سنا  مجلس  کنار  در  نمایندگان  مجلس  آن که  با 
عادی  و  انکشافی  بودجه های  رد  و  تایید  صالحیت 
حکومت را دارند و ناظر بر اعمال حکومت نیزاند؛ اما 
از میان 54واحد بودجه ای، مجلس نمایندگان کم ترین 

بودجه ی خود را مصرف کرده است.
سکتورهای زیربنا و منابع طبیعی

شامل  بودجه ای  واحد  سیزده  سکتورها  این  در 
ترانسپورت، مخابرات و  فواید عامه،  وزارت خانه های 
تکنالوژی معلوماتی، انرژی و آب، شهرسازی، معادن 
اداره  کارتوگرافی،  و  جیودیزی  ریاست  پترولیم،  و 
ملی حفاظت از محیط زیست، اداره هوانوردی ملکی، 
کابل  مستقل  بورد  برشنا،  شرکت  کابل،  شهرداری 

جدید و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون می باشد.
یادشده  اداره   سیزده  انکشافی  بودجه های  مجموع 
وزارت  که  است  امریکایی  دالر  حدود 1.184میلیارد 
اداره  و  20درصد  با  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 

اما  رسید  پایان  به   ،1394 مالی  سال  که  حالی  در 
اکثریت وزارت خانه ها و واحدهای بودجه ای کم تر از 
پنجاه درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده اند. 
در افغانستان به شمول 26 وزارت خانه (شامل وزارت 
دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی( حدود 54 
واحد بودجه ای وجود دارد. بودجه انکشافی حکومت 
افغانی معادل  بر 436میلیارد  بالغ  در سال مالی 1394، 
7.6میلیارد دالر بود که از این میان 288میلیارد افغانی 
بودجه عادی و 155میلیارد افغانی بودجه توسعه ای را 

تشکیل می داد.
دولتی،  اداره های  فعالیت   منظور  به  عادی  بودجه 
به  کارمندان  حقوق  پرداخت  و  اداره ها  مصارف 

مصرف می رسد. 
مصرف  در  بودجه ای  واحدهای  و  وزارت خانه ها 
بودجه عادی از مهارت های خاصی برخوردار هستند؛ 
اما طی چند سال گذشته اکثریت واحدهای بودجه ای 

در مصرف بودجه انکشافی ناکام بوده اند.
نشان می دهند  به روزنامه 8صبح رسیده  سندهایی که 
که از میان 54واحد بودجه ای، بودجه انکشافی یازده 
اداره دولتی در سال 1394 مالی باالتر از 50میلیون دالر 

امریکایی بوده است.
دهات،  انکشاف  و  احیا  عامه،  فواید  وزارت خانه های 
آب،  و  انرژی  عامه،  صحت  برشنا،  شرکت  معارف، 
مالیه،  ملکی،  و  هوانوردی  اداره  مالداری،  و  زراعت 
دارای  ترتیب  به  کابل  شهرداری  و  عالی  تحصیالت 

بیشترین بودجه  انکشافی در سال مالی 1394 بودند.
براساس این سندها، وزارت فواید عامه از 485میلیون 
آن را  44.3درصد  خود،  انکشافی  بودجه ی  دالر 
از  معارف  وزارت  هم چنین،  است.  کرده  مصرف 
دالر، حدود 33.6درصد، شهرداری کابل  301میلیون 
و  انرژی  وزارت  و  46.4درصد  حدود  58میلیون  از 
آب از 178میلیون حدود 36.6درصد را مصرف کرده 

است.
دالر،  366.5میلیون  از  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
مصرف  را  خود  انکشافی  بودجه ای  81درصد  حدود 
بیشترین  دارای  عامه  فواید  وزارت  از  پس  که  کرده 
میان  در  حال  عین  در  و  می باشد  انکشافی  بودجه ای 
وزارت خانه های سکتوری بیشترین بودجه خود را نیز 

مصرف کرده است.
از  باالتر  نیز  زراعت  و  عامه  صحت  وزارت خانه های 

60درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده اند.
سکتور امنیت

وزارت خانه های   انکشافی  بودجه های  حال،  همین  در 
محافظت  ریاست  و  ملی  امنیت  خارجه،  داخله، 
رییس جمهور شامل سکتور امنیت است که در مجموع 

ناتوانی وزیران در مصرف
 بودجه توسعه ای

 وفایی و رستگار 

ACKU
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با عقیده اسالم جهاد را به پیروزی رساندند. بنا، افغانستان 
از  نمونه ای  به عنوان  بلکه  امن  پناهگاه  به عنوان  تنها  نه 

افراط گرایی در جهان بدل شد.
با موجودیت پس زمینه در گذشته و حال سبب استقبال از 
رهبری القاعده در افغانستان شد. آن ها آزادانه دست به 
عملیات می زدند و برای جنگجویان خود پناهگاه ایجاد 
کرده بودند. اسامه بن الدن و ایمن الظواهری برای رهبر 
طالبان نام امیرالمومنین به معنی فرمانروای تمام مسلمانان 
جهان را انتخاب کردند. کمی بعد تر، از اعضای تحریک 
اسالمی ازبکستان نیز دعوت شد تا پایگاه های خود را در 
این  کشور ایجاد کنند. برعالوه، در حرکت دیگر طالبان 
عنوان  ازبکستانی،  طالبان  تحریک  با  همبستگی  برای 
این  نمنگانی رهبر  به جمعه خان  را  امیر آسیای مرکزی 
گروه اعطا کردند. سپس، طالبان، چچن را به عنوان یک 
جنگجوی  صدها  و  شناختند  رسمیت  به  مستقل  دولت 
چچینی همراه فامیل های شان به افغانستان کوچیدند تا در 
از  زیادی  تعداد  بپردازند.  جنگ  به  افغانی  طالبان  کنار 
دولت  برضد  طالبان  کنار  در  هم  هنوز  این جنگجویان 
در  طالبان  گروه  نام  نگهداشتن  می جنگند.  افغانستان 
مزایایی  می رسد  به نظر  تروریستی،  گروه های  فهرست 
دارد. امرکایی ها و دولت افغانستان قادر به اشتراک در 
مذاکرات صلح با طالبان بودند. آغاز کردن این گفتگوها 
مشکل بود زیرا طالبان در فهرست گروه های تروریستی 
ضعف  همه،  این  با  دوباره  هم چنان،  دارد.  قرار  امریکا 
جامعه بین المللی برای مراجعه به ریشه مشکل و تعریف 
تقسیم  برای  آن ها  تالش  هم چنین  تروریسم،  از  روشن 
»خوب«  به  طالبان  شامل  تروریستی،  گروه های  کردن 
بیشتری را در  تنها کشورهای  باعث می شود که  و »بد« 
جهان تشویق کند تا از این گروه ها به عنوان ابزار استفاده 

استراتژیک،  مانع تالش های  این روش،  کنند. هم چنان 
افراط گرایی  و  با خشونت  مبارزه  برای  منسجم و جامع 
طالبان  نیز  آسیا  در جنوب  شد.  موثر خواهد  به صورت 
و گروه های تندرو پیرو آن ها، به سردرگمی روبه رواند 
توجیه  را  تاکتیک های وحشیانه خود  تا  دارند  و تالش 

کرده تا نفوذ و قلمرو خود را گسترش دهند. 
هم پیمانان  و  افغانستان  دولت  که  همزمان  پایان،  در 
اروپا  اتحادیه  و  امریکا  به ویژه  کشور  این  بین المللی 
را در روند سیاسی شامل سازند،  طالبان  امیدوار اند که 
طالبان در مقابل تمام این خواسته ها مقاومت می کنند و 
سراسر  در  خود  خشونت بار  استراتژی های  به  هم  هنوز 
رقابت های  از  استفاده  با  آن ها  می دهند.  ادامه  افغانستان 
خود  همسایگی  در  مختلف  قدرت های  با  منطقه ای، 
ارتباط برقرار می کنند که به طور نمونه می توان از ایران 
و روسیه نام برد. در ماه جنوری سال 2016 فرستاده ویژه 
با  اذعان کرد که حاال روسیه  افغانستان  امور  روسیه در 
گروه  گسترش  جلو  بتواند  تا  می کند  کار  افغان  طالبان 
چنین  انجام  با  بگیرد.  منطقه  در  را  داعش  تروریستی 
قدرت  یک  به عنوان  را  خود  تنها  نه  طالبان  کارهایی 
ایدیولوژی های  به  بلکه،  می سازند  مطرح  سیاسی 
از  استفاده  با  می بخشند.  مشروعیت  خود  تندروانه 
تضمینی  هیچ  که  گفت  می توان  گذشته،  تجربه های 
وجود ندارد که طالبان در آینده با گروه های تروریستی 
دیگر همکاری نکنند همانند این که این گروه در گذشته 
این  اگر  بود.  کرده  اتحاد  القاعده  تروریستی  گروه  با 
مردم  تنها  نه  را  نهایی  قیمت  دهد،  رخ  دیگر  بار  اتفاق 
بی گناه افغانستان خواهند پرداخت بلکه ساکنین پاکستان 

نیز خواهند پرداخت.

در ماه جون سال 2015، نزدیک به چهارده سال جنگ به 
رهبری امریکا بر ضد القاعده و میزبان شان گروه طالبان 
افغانی، اریک شولتز، معاون مطبوعاتی کاخ سفید، عنوان 
»شورشیان مسلح« و نه »تروریسم« را در باره این گروه 
که  گرفت  حالی صورت  در  توصیف  این  برد.  کار  به 
از سال 2001 بدین سو، قربانی  افغانستان  دولت و مردم 
در  شولتز  گفته های  بوده اند.  طالبان  خونین  حمالت 
حالی مطرح شد که ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده 
و سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی که هردو گروه، 
در فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه امریکا 
قرار دارند. این دو گروه، وفاداری شان را به رهبر جدید 
گروه طالبان مال اختر منصور اعالم کردند. آیا این واقعا 
گروه ها  این  میان  روشنی  که خط  بود  منصفانه خواهد 

انتخاب کرد؟
با مراجعه به روایت های ایدیولوژیک و تاریخی هسته ای 
این گروه ها می توان آن ها را شناخت. در مواردی آن ها 
با یک دیگر متحد شدند تا خود را بهتر معرفی کنند. بنا 
تعریف گسترده و شخصیت پردازی این گروه ها، سبب 
اصل  این که  به جای  آنه ها می گردد.  از  نادرست  درک 
را محکم بگیریم، نخست ضرور می  باشد نگاه دقیق تری 
به  شوروی  حمله  جریان  در  که  بیندازیم  انکشافاتی  به 
افغانستان در سال 1980 در پاکستان و افغانستان به وجود 

آمد.
وهابی های  از  تندرو  تحریک های  هنگام،  آن  در 
پاکستان،  ساکن  دیوبندی  گروه  و  سعودی  عربستان 
به صورت آزادانه میان مهاجران افغانستان مقیم پاکستان 
تبلیغات مذهبی کرده و تفاسیر تندروانه و خشونت آمیز 
از اسالم برای آن ها نشر می کردند. آن ها هزاران مدرسه 
به وجود  پاکستان  و  افغانستان  مرز  امتداد  در  را  دینی 
تدریج دستورات  به  این گروه ها  ترتیب  بدین  آوردند. 
عرفان و تصوف اسالمی را به حاشیه راندند که قبل از 
گرفتاری های جنگ در منقطه رواج داشت. تاکید این 
به وجود آورد. در  را  تندروی  افراط گرایی،  بر  گروه ها 
بود که آنچه  بدین معنی  با خشونت  بعد جهانی، جهاد 
اسالمی  »درست«  دولت  از یک  برداشت  این گروه  را 

داشتند بنیان گذاشتند. 
این گونه برداشت زمینه حاصل خیزی را برای ظهور هر 
دو گروه طالبان و القاعده و هم چنین سایر های افراطی 
به وجود آورد. مشروعیت طالبان به عنوان یک تحریک 
اسالمی، بر اساس روایت تاریخی- اجتماعی که توسط 
به عنوان  که  اعظم،  یوسف  عبداهلل  چون  نظریه پردازانی 
او  است.  استوار  می شود  شناخته  نیز  جهانی  جهاد  پدر 
جهان  در  ویژه ای  جایگاه  افغانستان  که  بود  کرده  ادعا 
اسالم دارد، به خاطری که خالفت سنی عباسی در قرن 
هشتم آن را اساس گذاری کرده است. او از تالش های 
افغان های قرن وسطی یا همان خراسانی ها سپاس گذاری 
می کند. نام گذاری خراسان به همان نام قدیمی افغانستان 

که همان خراسان است بر می گردد.
تصرف  را  مزار شریف   1998 نیمه  در  طالبان  زمانی که 
ارشد  فرماندهان  از  یکی  نیازی  مال  موعظه  کردند، 
طالبان را هنوز به یاد دارم. او با نقل قول از تاریخ نویس 
مصری به نام الجهاز، درباره مرکزیت افغانستان و طالبان 
سخن می گفت به این امید که این گروه روزی حرکت 
جدید  خالفت  یک  اساس گذاری  برای  را  جهانی 
گرفتن  از  داعش  گروه  که  حقیقتی  بگذارند.  اسالمی 
نام افغانستان و پاکستان خود داری می کند چون خراسان 
منطقه ای بزرگ را در بر می گیرد. عالوه بر این، طالبان 
در موارد نزدیکی و همکاری خود را با گروه های تندرو 
در حوالی آسیای جنوبی و آسیای مرکزی ابراز داشتند. 
زیرا به عقیده آن ها مردم افغانستان تنها مردمی بودند که 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

سالیان  ژنتیک  علم  علمای  عزیز،  دوستان 
درازی است که روی بانو سلطانی تفحصات 
وجودی  چیستی  از  تا  داده اند  انجام  مختلف 
تالش شان  تمام  با  ولی  دربیاورند.  سر  ایشان 
شاید  گفتیم  ما  نرسیده اند.  الزم  نتیجه ای  به 
بر  بنا  کنند.  معرفی  را  خود  بیشتر  خود شان 
مصاحبه ای  ایشان  با  عموم  خواست  خالف 
خواهید  متاسفانه  شما  حاال  که  دادیم  انجام 

دید و خواهید شنید. 
چی  شما  بگویید  می شود  سالم.  مجری: 
را  خود  و  هستید  کی  یعنی  ببخشید  هستید... 

معرفی کنید. 
وکیل  هستم  سلطانی  هما  من  سلطانی:  هما 
مردم در مجلس و هم چنان نماینده تام االختیار 
امیرالمومنین مال محمد عمر آخند در »عمور« 
صلح و میزبان ایشان در چند شب رمانتیک و 

پر از دست آوردهای ملموس و غیر ملموس. 
از  چرا  شما  بفرمایید  می شود  مجری: 
را  آن ها  چرا  می کنید.  حمایت  تروریست ها 

فداییان اسالم می گویید؟ 
هما سلطانی: کدام پدر نالت و مادر خواهر... 
تروریستان  از  مه  که  گفته  توت...  توت 

حمایت می کنم. 
فیسبوک  در  در صفحه خود تان  اونه  مجری: 

نوشته است. 
هما سلطانی: چی نوشته است؟

نوشته کرده اید که یک فدایی حمله  مجری: 
امریکایی  ولدزنای  و  پلید  انسان های  علیه  را 

صورت داده. 
ادبیات تان  که  مثلی  شما  ببینید  سلطانی:  هما 
ادبیات  در  فدایی  گفتم  مه  است.  ضعیف 
فدایی یعنی کسی که فدای یک چیزی می شه. 
منظور من این بود که همین آدمی که این کار 
را کرده فدای سر اسالم شود. در مورد پلید، 
این  بین  در  حتما  چتل.  یعنی  پلید  ادبیات  در 
بوده اند  کسانی  شدند  کشته  که  آدم هایی 
روز  چند  هم  یا  بوده  چتل  لباس های شان  که 
این  منظورم  بوده.  نشسته  خوده  که  می شده 
بوده که شاید در بین کسانی که کشته شدند 
چند نفر چتل بوده حتما باید غسل داده شوند. 

مجری: و در مورد ولد زنا؟ 
حقوق  مبارز  یک  من  ببینید  سلطانی:  هما 
مردم  همیشه  باید  وقت  چی  تا  هستم.  زن ها 
اینجا  این  در  مه  شوند.  یاد  خود  پدر  ولد  به 
دادم  انجام  زنان  حقوق  مدنی  حرکت  یک 
حرف  منتها  »زنها«  ولد  نفر  چند  که  گفتم  و 
»ه دو چشم« یادم رفته بود نوشته کنم و شما 

فکرهای منحرف کردید. 
باز  امریکایی  ولد زنای  از  منظور تان  مجری: 

چی بود. 
کشته شده  ها  از  یکی  ببینید  سلطانی:  هما 
نفر  منظور همو  بوده و من  امریکایی  مادرش 

بود که ولد زنهای امریکایی بوده. 
از  یکی  مادر  که  هستید  مطمین  شما  مجری: 

کشته شده ها امریکایی است. 
هما: ببینید من در حال آمادگی از پذیرایی مال 
از پذیرایی  بعد  نیز  ایشان  اختر منصور هستم. 
بنده مرا نماینده خود در امور صلح می سازند. 
باز که آمدم کابل بررسی می کنم که مادرش 

امریکایی بوده یا نی. 
مجری : واقعا من ندانستم شما چی هستید. 

هما سلطانی : مردم می دانند.

طالبان و القاعده
مرز مبهم میان شورشگری و تروریسم
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هما سلطانی چیست؟ 

در پایان، همزمان که دولت افغانستان و هم پیمانان بین المللی این 
کشور به ویژه امریکا و اتحادیه اروپا امیدوار اند که طالبان را در 
روند سیاسی شامل سازند، طالبان در مقابل تمام این خواسته ها 
مقاومت می کنند و هنوز هم به استراتژی های خشونت بار خود در 
سراسر افغانستان ادامه می دهند. آن ها با استفاده از رقابت های 

منطقه ای، با قدرت های مختلف در همسایگی خود ارتباط برقرار 
ACKUمی کنند که به طور نمونه می توان از ایران و روسیه نام برد. 



که  است  کابل  شهر  به  نزدیک  مناطق  از  یکی  مراد خان  ده 
کابل قرار دارد. سرک ده مراد خان  در مربوطات ناحیه هفتم 
گذرگاه جدا شده و به سرک ده دانا منتهی  از قسمت منطقه 
تعداد  منطقه  این  در  شد.  قیر ریزی  قبل  سال  که  می گردد 
از  یکی  مراد خان  ده  می کنند.  زندگی  خانواده ها  از  زیادی 
دیگر  نقاط  از  بسیاری  مانند  که  است  کابل  قدیمی   مناطق 
و  سرپوشیده  پیچ،  در  پیچ  آن  کوچه های  کثر  ا کابل،  شهر 

نمیه تاریک است.
ده  مردم  که  تی  مشکال از  یکی  دیگر  مشکل  ده ها  ضمن 
فعالیت  ممنوعیت  است،  داشته  وا  شکایت  به  را  مراد خان 
کوچه و مالامام های مساجد  کیبلی از سوی وکالی  شبکه های 

می باشد. 

کیبلی در مرکز شهر ممنوعیت نشرات 
از  »بسیاری  می گوید:  مراد خان  ده  منطقه  باشنده  شیرزی 
افغانستان و  کرکت میان  یا  و  که مسابقه های فوتبال  شب ها 
کیبل پخش می شود، من دور  کشورهای دیگر به شکل زنده از 
از خانواده به خانه یکی از دوستانم در مناطق دیگر می روم تا 
کنم. این یک نوع سرگردانی  مسابقه را به شکل زنده تعقیب 
که باید شب را تنها به خاطر دیدن مسابقه  برای جوانان است 

در جا های دیگر و خانه افراد دیگر به سر ببرند.« 
که هزار ها خانه وجود  که در منطقه ده مراد خان  او می افزاید 
دارد و افراد زیادی در آن به سر می برند، اما همه خانواده ها از 
که مال امام مسجد  کیبلی محروم اند. چرا  داشتن شبکه های 
اجازه  را  کیبلی  شبکه های  منطقه  این  در  گذر  وکیل های  و 

کنند.  نمی دهند تا فعالیت 
تنها چینل های موسیقی،  کیبلی  او می گوید: »در شبکه های 
فلم و سریال نشر نمی شود، بلکه چینل های ورزشی، دینی و 
غیره نیز نشرات دارند. امروز جوانان نیازمند دیدن برنامه های 
سوی  از  داده اند.  قرار  منع  را  آن  اما  هستند،  ورزشی  و  دینی 
گیرنده و  دیگر وضع اقتصادی خانواده ها ایجاب نمی کند تا 

کنند.« دیش آنتن خریداری 
کیبلی  کارمندان شبکه  در همین حال، محمد قسیم یکی از 
کابل می گوید: »ما مطابق  کهکشان واقع سه راهی عالوالدین 
و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سوی  از  شده  داده  الیحه  به 
ساحه  داریم.  فعالیت  ساحه  این  در  اوقاف  و  حج  وزارت 
الی منطقه جای رییس، سفارت  لیسه حبیبیه  از  ما  پوشش 
اجازه  اصال  مراد خان  ده  منطقه  در  اما  می باشد،  روسیه 
می شود  سال  ده  از  بیش  که  وجودی  با  نداریم.  فعالیت 
ما  خان  مراد  ده  سمت  در  اما  کرده ایم،  باز  دفتر  جا  این  که 
روبه رو  گذر  وکیل های  و  امام ها  مال  از  برخی  ممانعت  با 

شده ایم.«
کیبلی در روز های مناسبتی برنامه های  به گفته او، تمام نشرات 
که نشرات  خاص خود را دارند و در ضمن تمام چینل هایی 
غیر اخالقی و مبتذل دارند، از سوی وزارت های مربوطه منع 
گسترش فعالیت های  که چرا جلو  می باشد، اما واضح نیست 

گرفته می شود.  کیبلی در این منطقه  شبکه های 
که نخواست نامی  از وی  با این حال یکی از باشندگان محل 
که سیاه سر ها و اطفال ما  برده شود، می گوید: »ما نمی گذاریم 
کیبلی به بیراهه بروند. چون  با دیدن برنامه های غیراخالقی 

کیبل مایه فساد می باشد.«
که  کودکانش حق ندارند سریال هایی را  که حتا  او می گوید 
از طریق تلویزیون ها نشر می شود، ببینند. چون به باور او این 

کودکان را خراب می سازد. برنامه ها تربیه 
و انسجام  ارشاد  کریم سراجی، رییس  در همین حال فضل 
»پالیسی  می گوید:  کشور  اوقاف  و  حج  وزارت  مساجد  امور 
کند  وضع  محدودیت  که  نیست  این  اوقاف  و  حج  وزارت 
وزارت  به  مربوط  کیبل ها  مسوولیت  نیز  وظیفوی  لحاظ  از  و 
اطالعات و فرهنگ می شود. وزارت حج و ریاست مساجد 
که در قسمت  چنین وظیفه ای را برای مال امام ها نداده است 
کنند، اال این که خود مردم  کیبلی ابراز نظر  چگونگی نشرات 

گرفته باشند.« منطقه و متنفذین قومی  این تصمیم را 
کار شخصی مال امام  کار،  که این  او می افزاید: »فکر می کنم 
باشد و یا تصمیم مردم خود محل باشد، اما مال امام در حد 
بیان حق دارد جنبه ای مثبت و منفی مساله ای را بیان دارد. 
کرده باشد،  ما با او داخل صحبت شده  کار را  گر امامی  این  ا

کرد.«  و به این موضوع رسیدگی خواهیم 
مال  سوی  از  تبلیغات  نشر  و  خطابه ها  چگونگی  مورد  در  او 
امام از منبر مساجد می گوید: »خطابه ها تحمیلی نیست، اما 
کار و جلوگیری از تبلیغات سوء علیه دولت،  به خاطر سهولت 

خطابه ها را در حدود سه الی چهار صفحه ترتیب داده تا مال 
امام ها آن را به سمع مردم برسانند.«

که  هارون حکیمی،  مشاور امور رسانه ها  این در حالی است 
و سخنگوی وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان می گوید: 
آمریت در چوکات  کیبلی یک  کنترول شبکه های  »به خاطر 
کیبلی  شبکه های  نشرات  همیشه  که  داریم  نشرات  ریاست 
نشرات  و  کیبلی  شبکه  از  شکایتی  گر  ا می باشد.  نظر  تحت 
و  وزارت  این  نشرات  ریاست  باشد،  داشته  وجود  چینل ها 

کمسیون تعیین شده آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.«
کیبلی  شبکه های  شدن  محدود  و  شدن  ممنوع  مورد  در  او 
مورد  کیبلی  شبکه های  گر  »ا می گوید:  مناطق  از  برخی  در 
وزارت  این  طریق  از  می توانند  مردم  می گیرند،  قرار  انتقاد 
گردد.  کنند تا مشکل حل  خواسته های قانونی شان را مطرح 
داشته  وجود  شخصی  غرض های  موارد  گونه  این  در  ممکن 
که مردم در  باشد و ما این را قبول نداریم و آن را نمی پذیریم 

کنند.« آن مداخله 
گر  ا »مردم  فرهنگ می افزاید:  و  اطالعات  وزارت  سخنگوی 
کدام مالحظه و شکایتی  کیبلی  در قسمت نشرات شبکه های 
داشته باشند، می توانند از طریق وزارت اطالعات و فرهنگ 
گرفته تا مشکل حل شود، در  به آدرس های مشخص تماس 

غیر آن محدود ساختن شبکه ها خالف قانون می باشد.«
کیبلی  که برخی از مسووالن شبکه های  این در حالی است 
که در برخی از مناطق فعالیت های آنان محدود و  می گویند 

حتا متوقف شده است.
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Call for auction of 1 used vehicle: 

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

GIZ Office in Mazar-e-Sharif wants to sell its 1 used vehicle (4Runner Model 2000)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 lietter to the given E-mail Address: reception.mazar@giz.de 
, by 28 January 2016 till 4:00 O’clock Mazar Local time. 

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

 

 

 :اطالعیه داوطلبی 

 .ری فدرال آلمان میباشداجرا کننده همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهو  GIZ دفتر

ملکیت خویش را در یک پروسه آزاد به فروش  (4Runner Model 2000)عراده موتر  1مقیم مزارشریف میخواهد که  GIZدفتر 
برساند، بنابرین شرکت ها و اشخاص انفرادی که خواهان خریداری واسطه متذکره باشند، میتوانند درخواستی های خویش را الی 

 .بفرستد reception.mazar@giz.de ظهر به ایمیل آدرس بعد از  4ت ، ساع2012جنوری  82تاریخ 

لست داوطلبان بعد از اخذ درخواستی ها مشخص گردیده و از آنان دعوت بعمل میاید تا واسطه متذکره را از نزدیک چک :  نوت
 .بسته به دفتر جی آی زید تسلیم نمایندنموده و بعدا آفرهای خویش را بطور سر 

 

 

به گفته محمد قسیم یکی از کارمندان شبکه کیبلی کهکشان، تمام 
نشرات کیبلی در روز های مناسبتی برنامه های خاص خود را دارند و در 
ضمن تمام چینل هایی که نشرات غیر اخالقی و مبتذل دارند، از سوی 

وزارت های مربوطه منع می باشد، اما واضح نیست که چرا جلو گسترش 
فعالیت های شبکه های کیبلی در این منطقه گرفته می شود. 
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