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که بگریزم راهی نشانم ده 

برگزاری نشست مشورتی در  باره مسوده 
قانون حق نسخه برداری در قندهار

گردهمایی  گسترده بامیانی ها در اعتراض 
تی به ناامن شدن راه های مواصال
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ایجاد سه گروه کاری برای تطبیق 
موافقت نامه های امنیتی
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کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی آدرس ندارد 
که در هر عرصه ای از چوکات  وضعیت امروز دولت چنان است 
قانون  چارچوب  از  شدت  به  نهاد ها  است.  شده  بیرون  قانون 
وجود  آنان  عملکرد  بر  نظارتی  هیچ  و  شده اند  بیرون  اساسی 
ندارد. بخشی از دولت عمال قانون اساسی را دور زده و به صورت 
فعالی  عملکرد  نیز  گذشته  در  هرچند  می کند.  کار  غیر قانونی 
مشاهده  به  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  از 
اندک  نهاد  این  تا  است  الزم  فعلی  وضعیت  در  ولی  نمی رسید، 

تکانی به خود بدهد

5

معاونان ریاست اجرایی
کار می کنند؟ چه 

4

وشن شدن تکلیف وم ر لز
دفتر قطر

کستان با استفاده از این ابزارها می تواند طالبان را زیر فشار بگذارد و  پا
که خیلی نگران کننده است،  خواست خود را به آنان بقبوالند. اما چیزی 
ندارد  وجود  تضمینی  هیچ  است.  کستان  پا احتمالی  فریب کارانه  بازی 
کستان، برخی از مالهای ریشو و عمامه بر سر را به نام نمایند گان  که پا
روز  همان  در  ولی  بیاورد  افغانستان  دولت  با  کره  مذا میز  روی  طالبان 
که از آدرس  کسانی را  کند و صالحیت  دفتر قطر یک نامه خبری منتشر 
سناریو  بدترین  این  ببرد.  سوال  زیر  می کنند،  کره  مذا کابل  با  طالبان 
است که ممکن اتفاق بیفتد و دولت افغانستان باید از آن جلوگیری کند.  4

شش فرمانده محلی طالبان به قتل رسیدند

بغالن، سوزمه قلعه والیت سرپل، علی 
کندز، ناوه و مارجه والیت  آباد والیت 

هلمند راه اندازی شده بود.
کشته شده  فرماندهان  از  دفاع  وزارت 
عبدالبشیر،  قاری  نام های  به  طالبان 
مال  اسماعیل،  مال  خالد،  حاجی 
کرده  یاد  متقی  و  مال  حاجی  متعهد، 
ولسوالی های  در  آنان  که  می افزاید 
نادعلی  و  مارجه  و  بغالن  دندغوری 

والیت هلمند به قتل رسیده اند.
قاری  دفاع،  وزارت  گفته  به 
عبدالبشری و حاجی خالد مسوولیت 
تروریستی  گروه  استخبارات  بخش 
به  دندغوری  ولسوالی  در  را  طالبان 

عهده داشتند.
شدن  کشته  از  همچنین  دفاع  وزارت 
گروه تروریستی داعش نیز  چهارده عضو 
می افزاید  وزارت  این  است.  داده  خبر 
عضو  بیست  عملیات ها  این  در  که 
گروه تروریستی طالبان و هفده عضوی 
از  تن  چهار  همچنین  و  زخمی  داعش 

گروه بازداشت شده اند. اعضای این 
جریان  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
سربازان  از  تن  دو  عملیات ها  این 
این  شده اند.  شهید  نیز  ملی  اردوی 
این  شهادت  محل  مورد  در  وزارت 
سربازان جزییات بیشتری ارایه نکرده 

است.

اعالم  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
که در نتیجه عملیات های مشترک  کرده 
یک  جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
گذشته، سی و هفت طالب  شبانه روز 
گروه  به شمول شش فرمانده محلی این 

تروریستی به قتل رسیده اند. 
مربوطات  در  عملیات ها  این 
ننگرهار،  والیت  کوت  ولسوالی های 
والیت  دندغوری  هرات،  والیت  گذره 
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علومی،  نورالحق  که  است  حاکی  دقیقی  گزارش های 
رفتن  کنار  با  می رود.  کنار  سمتش  از  داخله،  امور  وزیر 
جنرال علومی  از سمت وزارت داخله، حتما رییس جمهور 
به عنوان  را  دیگری  شخص  اجرایی  رییس  با  تفاهم  در 
حلقه  گزینش،  این  برمی گزیند.  داخله  وزارت  سرپرست 
ناقص سرپرستی را در وزارت خانه های قوای مسلح کامل 
با سرپرست  خواهد ساخت. وزارت دفاع در حال حاضر 
عمومی  امنیت  ریاست  سمت  که  می شود. شخصی  اداره 
نگرفته  صالحیت  تایید  رای  پارلمان  از  هم  دارد  را  ملی 
او هم سرپرست است. وقتی وزیر داخله هم  است؛ یعنی 

سرپرست باشد، حلقه سرپرستی کامل می شود. 
اداره  سرپرست  با  مسلح  قوای  وزارت خانه های  تمام 
می شوند. روشن است که سرپرست اتوریته و وجهه یک 
وزیر برحال و دارای مشروعیت حقوقی و سیاسی را ندارد. 
یکی از عوامل بی نظمی  در صفوف نیرو های امنیتی، همین 
باشد،  سرپرست  وزیر  وقتی  است.  سرپرستی  موضوع 
فرماندهان مهم و معین ها هم از بقای خود مطمین نمی باشند 

و این امر سبب می شود کارها سامان نگیرد. 
می کند  بیداد  کشور  در  تحمیلی  جنگ  که  شرایطی  در 
سال  بهار  برای  مسلح  گروه های  دیگر  با  طالبان  و 
سران  که  لزومی  ندارد  می کنند،  برنامه ریزی  آینده 
بنابراین  باشند.  سرپرست  مسلح،  قوای  وزارت خانه های 
سرپرستی  داستان  تا  کند  تالش  جدا  باید  رییس جمهور 
رخصتی  از  حوت   15 تاریخ  به  پارلمان  برسد.  پایان  به 
برمی گردد. الزم است در همان روز یا روزهای بعد از آن، 
وزیران سرپرست و سرپرست ریاست عمومی  امنیت ملی 
به تاالر عمومی  پارلمان معرفی شوند تا رای اعتماد به دست 

بیاورند. 
وقتی وزیر رای اعتماد به دست بیاورد، صاحب مشروعیت 
عهده  از  خوبی  به  می تواند  و  می شود  حقوقی  و  سیاسی 
 مدیریت جنگ و اداره وزارت خانه برآید. بدترین حالت 
برگردد،  زمستانی  تعطیالت  از  پارلمان  که  است  زمانی 
تایید  رای  دریافت  برای  را  سرپرستان  رییس جمهور  ولی 
که  است  درست  نکند.  معرفی  نمایند گان  به  صالحیت 
حقوقی  و  اداری  تشریفات  اما  است  سرپرست  پارلمان 
گرفتن  برای  سرپرست  وزیران  تمام  که  می کند  ایجاب 

رای اعتماد به پارلمان بروند. 
تعطیالت  از  نمایند گان  برگشت  تا  هم  سرپرست  وزیران 
از وزارت خانه  دقیقی  ارزیابی  دارند که  زمستانی فرصت 
را  خود  برنامه های  و  باشند  داشته  آن  کمبود های  و 
کنند.  تدوین  سیستم  کارا سازی  و  اصالحات  برای 
و  باشند  داشته  مدون  کاری  برنامه  که  سرپرست هایی 
بتوانند در سخنرانی شان اذهان نمایند گان را قانع سازند، به 
زودی رای اعتماد به دست می آورند. البی حکومت هم در 
گرفتن رای اعتماد تاثیر قاطع دارد. رییس جمهور و رییس 
اجرایی می توانند برای قانع سازی نمایند گان، آنان را ببینند 
به سرپرستان وزارت خانه های  تا  بخواهند  نمایند گان  از  و 

قوای مسلح، رای اعتماد بدهند. 
اعتماد  رای  پارلمان  از  دفاع  وزارت  کنونی  سرپرست 
نگرفته است. بنابراین بهتر است که رییس جمهور شخص 
دیگری را برای احراز این سمت به پارلمان کشور معرفی 
کند. قحط الرجال نیست که رییس جمهور نتواند به کسی 
این  مدیریت  برای  دفاع  وزارت  کنونی  از سرپرست  غیر 
و  حقوقی  الزم  پشتوانه  کسی  وقتی  کند.  اعتماد  وزارت 
سیاسی نداشته باشد، نمی تواند از عهده  کار برآید. بنابراین 
الزم است که برای وزارت دفاع یک شخص دیگر معرفی 

شود. 
وزارت  پست  سرپرستی  به  همیشه  رسانه های خارجی  در 
ملی  ناکامی های حکومت وحدت  از  یکی  به عنوان  دفاع 
هم  ملی  امنیت  رییس  و  داخله  وزیر  اگر  می شود.  اشاره 
سرپرست باقی بمانند، اعتبار جهانی حکومت وحدت ملی 
بیشتر از این صدمه می بیند. رییس جمهور و رییس اجرایی 
و  زاید  انتقادی  را  آن  و  کنند  دقت  موضوع  این  به  باید 

بیهوده تلقی نکنند.

سرپرستیوزارتخانههای
قوایمسلح
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برگزاری نشست مشورتی در باره  مسوده قانون حق نسخه برداری در قندهار

کار کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی بدون دفتر

طرح حمله باالی فرماندهی پولیس هلمند خنثا شد

گردهمایی  گسترده بامیانی ها 
در اعتراض به ناامن شدن 

راه های مواصالتی نشست  یک  کابل:  8صبح، 
نظرخواهی  منظور  به  مشورتی 
نسخه  حق  قانون  مسوده  مورد  در 
حضور  با  رایت،  کاپی  یا  برداری 
در  محققان  و  فرهنگیان  از  شماری 

والیت قندهار برگزار شد.
در این نشست که نزدیک به بیست 
مختلف  صنوف  نمایندگان  از  تن 
پدید آورندگان اثار علمی، فرهنگی 
و هنری حضور داشتند، روی تمامی 
مواد مسوده قانون حق نسخه برداری 

بحث صورت گرفت.
در  قانون  نخستین   ،1388 سال  در 
قالب  در  برداری،  نسخه  حق  زمینه 
این  اما  شد  نافذ  تقینینی  فرمان  یک 
کمبودی های  و  نواقص  با  قانون 

زیادی همراه بوده است.
در یک سال گذشته، نهاد مطالعات 
صلح و توسعه افغانستان، به همکاری 
افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
روی پیشنهادهایی برای تغییر در این 

قانون کار کرده اند.
پدید  از  گروهی  گام،  نخستین  در 
آورندگان آثار هنری، دینی، علمی، 
دعوت  کابل،  در  ادبی  و  تحقیقی 
شدند و نزدیک به سه ماه روی طرح 
قانون  تعدیل  برای  پیشنهادی  اولیه 

حق نسخه برداری کار کردند.
گذشته،  ماه  چند  در  و  آن  از  پس 
نشست هایی به منظور بحث بیشتر در 
والیت های هرات و بلخ و به تازگی 

8صبح، کابل: یک منبع موثق در 
برتطبیق  نظارت  مستقل  کمیسیون 
قانون اساسی به روزنامه 8صبح گفته 
که این کمیسیون تاکنون دفتر برای 

کار ندارد.

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
انتحارکننده،  فرد  یک  بازداشت  با 
باالی  تروریستی  حمله  طرح 
را  هلمند  والیت  پولیس  فرماندهی 

خنثا کرده اند.
با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
یک  که  می گوید  خبر  این  اعالم 
مواد  می خواست  انتحارکننده 
کاله  در  شده  جاسازی  انفجاری 
پولیس  خود را در داخل فرماندهی 

هملند انفجار دهد. 
فرد  که  می افزاید  ملی  امنیت 
گروه  به  مربوط  شده  بازداشت 
مواد  و  است  طالبان  تروریستی 
انفجاری را در داخل یک طاقه کاله 

نظامی جاسازی کرده بود.
فرد بازداشت شده گفته که در چند 
دست  نیز  دیگر  تروریستی  حمله 

داشته است.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
اعالم کرده که یک تن از فرماندهان 
گروه تروریستی طالبان در ولسوالی 

هزاران تن از باشندگان و فعاالن مدنی بامیان، 
در  تظاهراتی  برپایی  با  دیروز  ظهر  از  پیش 
اعتراض به افزایش ناامنی و گروگانگیری در 
طریق  از  مرکزی  مناطق  به  منتهی  شاهراه های 
والیات پروان و میدان، خواستار تامین امنیت 

این مسیرها شدند.
شهید  جامع  »مسجد  از  که  تظاهرات  این  در 
مزاری« تا چوک سر بازار بامیان ادامه یافت، 
امنیت  »ما  شعارهایی  سردادن  با  معترضان 
از  را  آن  ماست،  حق  »امنیت  و  می خواهیم« 
خواستند  ملی  امنیت  شورای  از  نگیرید«،  ما 
این شاهراه ها را جدی  امنیتی در  تا تهدیدات 

بگیرد.
که  کشور  مرکزی  مناطق  مواصالتی  راه های 
در چند سال گذشته به شدت نا امن شده اند، 
از والیات پروان و میدان می گذرند. طالبان و 
این مسیرها حضور گسترده  سارقان مسلح در 
مسافران  به کشتار  ازگاهی دست  هر  و  دارند 
امنی ها  نا  این  می زنند.  آنان  اموال  سرقت  و 
است.  یافته  مالحظه ای  قابل  افزایش  بتازگی 
 30 اقل  حد  گذشته،  ماه  یک  جریان  در  تنها 
از سوی سارقان  پروان  دره غوربند  در  مسافر 
مسلح ربوده شده اند که برخی از آنان تا کنون 

هم در اسارت گروگان گیران به سر می برند.
احمدی یکی  از دویچه وله، حسین داد  نقل  به 
تظاهرات  این  پایان  در  بامیان  مدنی  فعاالن  از 
این  آزادی  برای  گیران  گروگان  که  گفت 
تا 300 هزار دالر مطالبه کرده اند.  افراد از 10 
وی گفت: »هیچ یک از شهروندان بامیان توان 
به همین  ندارند و  این مقدار پول را  پرداخت 
گروگان ها  مواردی  در  گیران  گروگان  دلیل 
را به شدت لت و کوب کرده و یا هم به قتل 

رسانده اند.«
آقای احمدی افزود که تمام باشندگان مناطق 
می گذرند  کابل  بامیان-  شاهراه  از  مرکزی 
قانون  از  پیروی  با  تا  است  مکلف  دولت  و 
امنیت را جز حقوق  اساسی کشور که داشتن 
شهروندی برشمرده است، امنیت این مسیر را 

تامین کند.
نا امنی در راه های مواصالتی منتهی به مناطق 
مرکزی از مسایلی است که همواره اعتراضات 
گسترده فعاالن مدنی و باشندگان این مناطق را 
وعده  بارها  دولت  هرچند  است.  پی داشته  در 
سپرده که امنیت این مسیرها را تامین می کند، 
تا  دولت  که  می گویند  بامیان  باشندگان  اما 
نکرده  زمینه  این  در  موثری  اقدام  هیچ  کنون 

است.
صمدعلی یکی از کسانی که چهار روز پیش 
مسلح  سارقان  سوی  از  خانواده اش  عضو  دو 
در دره غوربند پروان ربوده شده اند، از دولت 
خواست تا طالبان و سارقان مسلحی را که در 

این مسیر حضور دارند، سرکوب کند.
او می گوید که سارقان مسلح در بدل آزادی 
مطالبه  دالر  هزار   300 خانواده اش  عضو  دو 
را  پول  مقدار  این  پرداخت  توان  اما  کرده اند 
ندارد. وی گفت: »اگر نتوانم این پول را تهیه 
خانواده ام  عضو  دو  هر  گیران  گروگان  کنم، 
را خواهند کشت. دولت باید به داد ما برسد.«

قندهار  والیت  در  مشابهی  نشست 
برگزار شد.

طرح  پیشنهادات  نیز  این  از  قبل 
تا  شده  فرستاده  حکومت  به  شده 
نسخه  حق  قانون  تعدیل  جریان  در 
قرار  شود.  استفاده  آن  از  برداری 
نشست های  بعدی  ماه های  در  است 
چون  والیت هایی  در  دیگری 
مورد  این  در  هم  بامیان  و  ننگرهار 
مسوده  آخرین  تا  شود  برگزار 
بزرگتر  نشست  یک  در  پیشنهادی، 
در کابل نهایی و در اختیار حکومت 

و شورای ملی، قرار داده شود.
ملی  اتحادیه  دفتر  همچنین 
هلمند،  والیت  در  ژورنالیستان 
و  اطالعات  ریاست  همکاری  به 
والیتی  دفتر  و  والیت  آن  فرهنگ 
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون 
مورد  در  را  روزه ای  یک  سیمینار 
برگزار  اطالعات  به  دسترسی  قانون 

کردند.

این  اعضای  که  می افزاید  منبع  این 
و  دفتر  بدون  نمی توانند  کمیسیون 

جای مشخص کار کند.
در همین حال، محمدقاسم هاشم زی 
نظارت  مستقل  کمیسیون  رییس 

توسط  وردک  میدان  والیت  نرخ 
این  است.  رسیده  قتل  به  پولیس 
فرمانده  این  که  می افزاید  وزارت 
طالبان در نتیجه عملیاتی در روستای 
قتل  به  محافظش  یک  با  مسلم  ده 

رسیده است.
که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
فعالیت های  در  طالب  فرمانده  این 

سیمینار،  این  کنندگان  شرکت 
از  نسخه هایی  آوردن  بدست  ضمن 
روی  اطالعات،  به  دسترسی  قانون 
و  بحث  قانون  این  مواد  از  هرکدام 

گفتگو کردند.
فرید احمد فرهنگ، مشاور فرهنگی 
به  »دسترسی  گفت:  هلمند،  والی 
اهمیت  با  بسیار  موارد  از  اطالعات 
ادارات  و  است  بیان  آزادی  اصل 
قانون  این  احکام  به  هلمند،  دولتی 
سعی  آن  تطبیق  در  گذاشته  احترام 

همه جانبه می کنند.«
اطالعات  رییس  مظلومیار،  علی شاه 
از  که  حالی  در  هلمند  فرهنگ  و 
دسترسی  نظارت  کمیسیون  ایجاد 
خبر  داد  هلمند  در  اطالعات  به 
نماینده  که  »کمیسیون  گفت:  و 
ریاست اطالعات و فرهنگ هم در 
آن عضویت دارد، سعی خواهد کرد 
تا حق دسترسی به اطالعات در این 

والیت به طور کامل تامین شود.«

می گوید  نیز  اساسی  قانون  برتطبیق 
که بدلیل تکمیل نبودن اعضای این 
کمیسیون، آنان در یک خانه کرایی 
شدن  تکمیل  با  اما  می کردند  کار 
اعضا، یک جای مشخص برای شان 
هاشم زی  آقای  شد.  خواهد  داده 
افزود: »دفتری که برای اعضا و منظم 
که  نداده اند  ما  برای  تاهنوز  باشد، 

حاال دو باره می دهند.«
مستقل  کمیسیون  جدید  اعضای 
در  اساسی،  قانون  برتطبیق  نظارت 
اعضای  توسط  گذشته  جدی  هفتم 
این  شدند.  تایید  نمایندگان  مجلس 

کمیسیون هفت عضو دارد.

آنتن   تخریب  جمله  از  تروریستی 
والیت  در  مخابراتی  شبکه های 
داشته  فعال  نقش  وردک  میدان 

است.
دیگر  محلی  فرمانده  یک  همچنین 
دیروز  صبح  عملیاتی  در  نیز  طالبان 
در روستای شاه کابلی ولسوالی نرخ 

به قتل رسیده است. 
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میان  امنیتی  موافقت نامه های  تطبیق  برای  مشترک  کمیسیون 
افغانستان و ایاالت متحده امریکا و ناتو در نخستین نشست خود 

کرده است. کاری توافق  گروه  روی ایجاد سه 
جان  جنرال  و  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  استانکزی،  معصوم 
از نخستین  افغانستان پس  بین المللی در  نیروهای  فرمانده  کمبل، 
در  خبری  نشست  یک  در  دیروز  مشترک،  کمیسیون  نشست 
که در نخستین نشست دوجانبه روی طرزالعمل های  گفتند  کابل 
کمیسیون مشترک توافق صورت  کمیته اجرایی  مشخص و ایجاد 

گرفت.
کمیسیون هر 6 ماه یک  گفت این  سرپرست وزارت دفاع هم چنین 

بار نشست خواهد داشت.
تطبیق  برای  کاری  سه گانه  گروه های  می گوید  دفاع  وزارت 
افغانستان،  مالی  امور  به  رسیدگی  به منظور  امنیتی  توافق نامه های 
و  رشد  برای  و  آن  برابر  در  مشترک  اقدامات  و  تهدیدات  ارزیابی 
ارتقای ظرفیت و توانمندی های نیروهای دفاعی، امنیتی، تامینات 

مادی و تخنیکی افغانستان به وجود آمده  اند.
ایجاد  زمینه  موافقت نامه  این  می گوید  هم چنان  دفاع  وزارت 
اقتصادی  رشد  در  و  کرده  تقویت  را  خصوصی  تشبث های 

افغانستان موثر واقع می شود.
کشور شان دفاع  گفت: »مردم افغانستان از  سرپرست وزارت دفاع 
بین المللی  تروریسم  توطیه  قربانی  ما  کشور  مردم  می توانند.  کرده 
به  کنیم،  حل  را  معضل  این  بتوانیم  ما  این که  برای  شده  اند. 
زیرا  داریم.  ضرورت  جهانی  و  منطقوی  نزدیک  امنیتی  همکاری 
که] باید خود  کار [هایی است  تروریسم سر حد نمی شناسد. ولی 
ملکی  و  نظامی  سیاسی،  رهبری  مسوولیت  این  بدهیم.  انجام  ما 
و  بسازیم  متحد  هم  با  را  خود  مردم  بتوانیم  که  است  افغانستان 

کنیم.«  کشور خود دفاع  کمیت و استقالل  بتوانیم از حا
ادامه  »بهانه  گفت:  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  حال  همین  در 
جنگ در افغانستان نیروهای خارجی نیست. پیش از سال 2014 
کشور حضور داشتند. هدف  نیروی خارجی در  از 140 هزار  بیش 
در  خشونت  که  بود  این  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  حضور 
این  بیاید.  به وجود  کشور  در  ملی  آشتی  یابد.  پایان  کشور  این 
کردند. اما تعداد  نیروها مطابق به جدول زمانی افغانستان را ترک 

محدودی از این نیروها در افغانستان باقی ماندند.«
گفت این یک مسوولیت دوطرفه  سرپرست وزارت دفاع هم چنان 
درصد   85 تا  باشد.  خشونت  ادامه  دلیل  نمی تواند  بهانه  است. 
که مخالفین  کردند. اما قدمی  نیروهای خارجی افغانستان را ترک 

گذاشتند، آشکار نیست.
صلح  روند  برای  مانع  یک  را  امنیتی  قرارداد  استانکزی  معصوم 
کافی برای ختم جنگ  گفت قرارداد امنیتی انعطاف  ندانست و 
و خشونت را دارد و دراین صورت ضرورت به موجودیت قطعات 
کمک های آموزشی، انکشافی و  فراوان نیست بلکه همه آن ها به 

مالی تبدیل می شوند. 
و  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  میان  امنیتی  قراردادهای 
کار حکومت  هم چنان ناتو پس از ماه ها تاخیر در دومین روز آغاز به 

وحدت ملی به امضا رسید.

گروه کاری ایجاد سه 
برای تطبیق 

موافقت نامه های امنیتی

اردوغان:

کند کردها یکی را انتخاب  امریکا بین ترکیه و 

در صورت نیاز ترکیه به پناهجویان سوری اجازه ورود می دهد

امارات برای اعزام نیرو به سوریه
کرد ابراز آمادگی 

کستان  حمله انتحاری در پا
گرفت جان 8 تن را 

یم حسینی    مر

در  ترکیه  جمهور  رییس  اردوغان،  طییب  رجب 
کنش به سفر فرستاده بارک اوباما، رییس جمهور  وا
و  ترکیه  میان  »امریکا  گفت:  کوبانی  به  امریکا 
کرد آن یکی را  واحدهای مدافع خلق و هم پیمانان 

کند«. انتخاب 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رییس جمهوری  به 

کشورش آماده است  رییس جمهور ترکیه می گوید 
سوری  پناهجوی  هزار  ده ها  به  نیاز  صورت  در  تا 

اجازه ورود بدهد.
گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان  به 
سوریه  ارتش  پیشروی  به  اشاره  با  یک شنبه  روز 
از  بخشی  فرار  و  حلب  والیت  از  بخش هایی  در 
گفت  ترکیه  مرزهای  سوی  به  مناطق  این  کنان  سا

عربی  متحده  امارات  دولت  وزیر  قرقاش،  انور 
خبرگزاری  به  دلو   ۱۸ یک شنبه   خارجی،  امور  در 
کشورش »برای مقابله با داعش«  گفت  آسوشیتدپرس 
به سوریه  را  ارتش خود  زمینی  نیروی  تا  است  آماده 

کند. اعزام 
که برای  کرده بود  پیشتر نیز عربستان سعودی اعالم 
اعزام نیروی زمینی خود به سوریه »در صورت توافق 

امریکا« آماده است.
عربستان  ارتش  سخنگوی  عسیری،  احمد  جنرال 
گر ایتالف جهانی  گفت ا سعودی، پنج شنبه 15 دلو 
عربستان  باشد  موافق  امریکا  به  رهبری  داعش  ضد 
سعودی حاضر است نیروی زمینی خود را وارد سوریه 

کرد. کند. امریکا از این پیشنهاد عربستان استقبال 
خارجی  امور  در  عربی  متحده  امارات  دولت  وزیر 
کرده  کید  که امارات متحده »مدت ها پیش« تأ گفت 
کشور »بدون دخالت  این  که طرح ضد داعش  بود 

عناصر نظامی نیروی زمینی« محقق نخواهد شد.
که در صورت  گفت  این مقام امارات متحده عربی 
کشور به سوریه »ممکن است«  ورود نیروی زمینی این 
حمایت  و  ببینند  آموزش  نیروها  این  که  باشد  الزم 
هزار  چندین  از  صحبت  »ما  کرد:  اضافه  و  شوند 

کویته در  گذاری انتحاری در شهر  در یک بمب 
کم  کستان در روز شنبه، دست  جنوب غربی پا

کشته و عده زیادی مجروح شدند. هشت تن 
خبرنگاران  به  کستان  پا بلوچستان  فرماندار 
موتر  یک  به  بود  بایسکل  سوار  که  مردی  گفت 
سرحدی  نظامی  شبه  سپاه  کارمندان  حامل 
بود  کرده  پارک  شهر  از  مزدحمی  ناحیه  در  که 
منفجر  که همراه داشت  را  بمبی  و  نزدیک شد 
گفت تحقیقات در باره حمله آغاز شده  کرد. او 

است.
را  نفر   ۲۰ کم  دست  کردند  تایید  صحی  منابع 
پذیرفتند.  شدند  مجروح  نیرومند  انفجار  در  که 
کستانی مسوولیت حمله را  سخنگوی طالبان پا
گفت توسط یک عضو جوخه  گرفت و  بر عهده 
خشونت  بر  افزون  شد.  انجام  ویژه  انتحاری 
بلوچ  خواه  جدایی  پیکارجویان  تندروها، 
نهادهای  و  امنیتی  نیروهای  به  مسوول حمالت 

دولتی در بلوچستان شناخته می شوند. 

مک  برت  سفر  از  انتقاد  با  دلو   18 یک شنبه  ترکیه 
سوریه،  شمال  در  کوبانی  کردنشین  شهر  به  گورک 

واحدهای مدافع خلق را »تروریست« خواند.
رییس  از  نمایندگی  به  گذشته  هفته  گورک  مک 
کوبانی دیدن  جمهور امریکا از مناطق آزاد شده شهر 
یگان های  مقاومت  با  گذشته  سال  شهر  این  کرد. 

خواهد  داده  ورود  اجازه  آنها  به  لزوم  صورت  در 
شد.

که در دو روز اخیر نزدیک  گفته اند  مقام های ترکیه 
کشور با سوریه  به ۳۵ هزار نفر در مناطق مرزی این 
با  ارتش سوریه  اخیر  روزهای  در  کرده اند.  تجمع 
حمایت هوایی روسیه پیشرفت های قابل توجهی 

در والیت حلب داشته است.

نیروی نظامی نمی کنیم«.
خبر  دلو   16 جمعه  سعودی،  عربستان  رسانه های 
که بحرین نیز آماده اعزام نیروهای نظامی به  دادند 
سوریه است. فواز بن محمد آل خلیفه، سفیر بحرین 

کرد. در بریتانیا، شنبه ۱۷ دلو این خبر را تکذیب 
ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، ۱۷ دلو در نشست 
که  کشورهایی  به  وزارت خانه  این  در  خود  خبری 
کنند  تصمیم دارند نیروهای زمینی خود را وارد سوریه 
کشور خود  که آن ها »در تابوت چوبی« به  هشدار داد  

گشت. بازخواهند 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جعفری،  محمدعلی 
سعودی  عربستان  که  گفت  دلو   ۱۷ شنبه  ایران، 
گر  »جرات ندارد« دست به چنین اقدامی بزند زیرا »ا
به  خالص  تیر  کنند  را  کاری  چنین  سعود  آل  رژیم 

خود زده  است«.
در  اسد  بشار  مخالفان  اعتراضات  ابتدای  از  ایران 
سوریه  ک  خا در  را  خود  نظامی  نیروهای   ۲۰۱۱ سال 
کرده  اعزام  اسد  بشار  به دولت  رسانی  کمک  برای 
ایتالفی  روسیه  و  لبنان  اهلل  حزب  با  همراه  و  است 
کشور  این  دولتی  نظامی  نیروهای  تقویت  برای 

تشکیل داده است.

ایاالت متحده  کمک های  مدافع خلق، ی پ گ و 
از اشغال شبه نظامیان داعش آزاد شد.

دست  در  حاضر  حال  در  کوبانی  شهر  کنترول 
کانتون های  از  نیرو های مدافع خلق است و بخشی 
خودگردان معروف به روژآوا در شمال سوریه به شمار 
گفت:  امریکا  به مقامات  اردوغان خطاب  می رود. 
آیا من متحد شما  کنیم؟  »ما چگونه به شما اعتماد 

کوبانی؟« هستم یا تروریست های 
کشورهای عضو ناتو و هم پیمان با ایاالت  ترکیه جزو 
کردستان،  کارگران  حزب  کشور  این  است.  متحده 
آن  خواهان  و  می خواند  »تروریست«  را  پ ک ک 
که  نیرو های مدافع خلق نیز به دلیل نزدیکی به  است 
گیرد. گروه های تروریستی قرار  این حزب در فهرست 
دولت ترکیه از ماه مارچ ۲۰۱۵ با لغو پیمان این دولت 
کردستان پس از دو سال، حمالت  کارگران  با حزب 
شرقی  جنوب  کردنشین  عمدتٌا  مناطق  به  را  خود 

کرد. ترکیه، شمال عراق و سوریه آغاز 
امریکا در جنوری  بایدن، معاون رییس جمهور  جو 
که پ ک ک »مانند  گفت  ۲۰۱۶ در سفر خود به ترکیه 
را  ترکیه  دولت  امریکا  و  است«  تروریست  داعش 
بزرگ«  »تهدیدات  برابر  در  خود  امنیت  تأمین  در 

کرد. حمایت خواهد 
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طرف اصلی دولت های افغانستان، 
کره با  امریکا و چین، دربحث مذا
کستان است.  طالبان، ارتش پا
کستان در  کل ارتش پا فرمانده 

این مورد مستقیما با امریکا، چین 
کره است.  کابل در حال مذا و 
افغانستان، امریکا و تا شاید 

که ارتش  هم چین به این باور اند 
کستان بر نمایند گان طالبان،  پا

گر  نفوذ تعیین کننده دارد و ا
بخواهد می تواند آنان را به میز 

کره بیاورد. تمام نشست های  مذا
کستان  چهارجانبه و سه جانبه با پا

برمبنای همین باور برگزار شده 
است. 
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گویا توافق  در نشست چهارجانبه در اسالم آباد 
که در پایان ماه فبروری سال جاری  شده است 
میان  مستقیم  کرات  مذا شروع  تاریخ  میالدی 
نمایند گان دولت افغانستان و طالبان مشخص 
منتشر  خارجه  وزارت  که  اعالمیه ای  در  شود. 
چهارجانبه  نشست  در  که  است  آمده  کرده، 
افغانستان،  کستان،  پا نمایند گان  اسالم آباد 
که طرح  امریکا و چین، روی »نقشه راه صلح« 
کردند و قرار  کرده بود، توافق  کابل آماده  آن را 
کره  مذا طالبان  با  طرح  همین  براساس  است 
امریکا،  چین،  کشورهای  بعدی  نشست  شود. 
در  فبروری  پایان  در  افغانستان  و  کستان  پا
کابل برگزار می شود و قرار است در پایان همین 
با طالبان  کره  تاریخی برای شروع مذا نشست، 

مشخص شود.
که  بود  گفته  این  از  پیش  غنی  رییس  جمهور 
صلح  یکی  دارد،  بعد  دو  افغانستان  صلح 
دولت های  بین  صلح  دیگر  و  طالبان  با  کابل 
در  که  نیست  روشن  کستان.  پا و  افغانستان 
دولت های  بین  صلح  مورد  در  راه«  »نقشه 
یا  است  آمده  چیزی  هم  کستان  پا و  افغانستان 
که در  که روشن است این است  نه، اما چیزی 
گرفته است و  نقشه راه تقسیم وظایف صورت 
کستان  پا ارتش  وظایف،  تقسیم  این  براساس 
میز  روی  را  طالبان  نمایند گان  دارد  وظیفه 

کره بیاورد.  مذا
امریکا  افغانستان،  دولت های  اصلی  طرف 
ارتش  طالبان،  با  کره  مذا دربحث  چین،  و 
کستان در  کل ارتش پا کستان است. فرمانده  پا
در  کابل  و  چین  امریکا،  با  مستقیما  مورد  این 
کره است. افغانستان، امریکا و تا شاید  حال مذا
بر  کستان  پا ارتش  که  باور اند  این  به  هم چین 
گر  نمایند گان طالبان، نفوذ تعیین کننده دارد و ا
بیاورد.  کره  مذا میز  به  را  آنان  می تواند  بخواهد 
با  سه جانبه  و  چهارجانبه  نشست های  تمام 
کستان برمبنای همین باور برگزار شده است.  پا
طالبان  رهبران  که  نمی کند  انکار  هم  کستان  پا
کشور حضور دارند و اسالم آباد بر  در قلمرو این 

آنان نفوذ دارد. 
طالبان  بر  که  می گوید  موذیانه  اسالم آباد  اما 
اما  آنان نیست.  کنترول  نفوذ دارد ولی قادر به 
با  و  می کنند  دنبال  را  سیاسی  اوضاع  که  آنانی 
که  بحث و تحلیل سیاسی آشنا هستند می دانند 

رییس جمهور غنی طی فرمان شماره 35 
وظایف و صالحیت های رییس اجرایی 
است.  کرده  مشخص  را  او  معاونان  و 
صالحیت های  فرمان  این  براساس 
ذیل  شرح  به  اجرایی  ریاست  معاونان 

ذکر شده است.
اجرای  در  اجرایی  ریاست  معاونان   -1
امور محوله و پیشبرد وظایف مندرج این 

فرمان مساعدت می کند.
حکومت  اجرایی  ریاست  معاونین   -2
کابینه و شورای  وحدت ملی درجلسات 

امنیت ملی عضویت دارند.
3- تقسیم وظایف میان معاونان ریاست 
اجرایی  رییس  لزوم دید  حسب  اجرایی 

حکومت وحدت ملی صورت می گیرد.
اجرایی  ریاست  معاونان  که  هرچند 
در  وظایف  تقسیم  این  برمبنای 

امنیت  شورای  و  کابینه  نشست های 
کارها  سایر  اما  می کنند،  پیدا  حضور 
هنوز  تا  مقام  دو  این  فعالیت های  و 
حداقل در رسانه ها بازتاب نیافته است. 
ریاست  معاونان  که  تصاویری  براساس 
خود  فیسبوک  صفحه های  در  اجرایی 
به  وقت شان  زیاد  بخش  می کنند،  نشر 
مالقات های  حزبی،  بازدیدهای  و  دید 
محافل  و  فاتحه ها  در  حضور  شخصی، 
از  روزانه  می شود.  سپری  روضه خوانی 
آدرس های مقام ها در حکومت وحدت 
اعالمیه   5 الی  یک  بین  حداقل  ملی 

خبری به رسانه ها ایمیل می شود. 
آدرس های  از  اعالمیه ها  زیاد  بخش 
سرور  اجرایی،  رییس  رییس جمهور، 
آدرس  به  مسعود  احمدضیا  و  دانش 
از  اعالمیه  این  می رسد.  رسانه ها 
مقام ها  کاری  و  رسمی  نشست های 
معاونان  آدرس  از  کنون  ا تا  اما  می باشد. 
خبر  یک  ماه  حداقل  اجرایی  ریاست 
خبرهای  در  است.  نشده  نشر  هم  کاری 
شب  هر  نیز  ملی  تلویزیون های  و  رادیو 
اما  ترتیب نشر می شود،  به  اخبار مقام ها 
در  اجرایی  ریاست  معاون  دو  خبرهای 

این رسانه ملی نیز دیده نمی شود. 
تشکیالت  اجرایی  ریاست  معاونان 

کستان  پا است.  کنترول  ابزارهای  از  یکی  نفوذ 
برای  هم  دیگری  ابزارهای  نفوذ،  ابزار  بر  عالوه 
در  رهبران  این  دارد.  طالبان  رهبران  کنترول 
پسراین  فرزندان  دارند،  اقامت  کستان  پا قلمرو 
و  مکتب  به  کستان  پا شهرهای  در  رهبران 
که طالبان  دانشگاه می روند. مالهای دیوبندی 
بخشی  می کنند،  عمل  آنان  فتوا های  براساس 
سیاست  صحنه  پشت  که  هستند  نخبگانی  از 

کستان را اداره می کنند.  پا
می تواند  ابزارها  این  از  استفاده  با  کستان  پا
طالبان را زیر فشار بگذارد و خواست خود را به 
که خیلی نگران کننده  آنان بقبوالند. اما چیزی 
کستان  پا احتمالی  فریب کارانه  بازی  است، 
کستان،  که پا است. هیچ تضمینی وجود ندارد 
نام  به  را  بر سر  و عمامه  ریشو  از مالهای  برخی 
دولت  با  کره  مذا میز  روی  طالبان  نمایند گان 
قطر  دفتر  روز  همان  در  ولی  بیاورد  افغانستان 
کسانی  کند و صالحیت  یک نامه خبری منتشر 
کره می کنند،  کابل مذا که از آدرس طالبان با  را 
که  است  سناریو  بدترین  این  ببرد.  سوال  زیر 
از  باید  افغانستان  دولت  و  بیفتد  اتفاق  ممکن 

کند.  آن جلوگیری 
کابل باید روی  در نشست پایان ماه فبروری در 
گر قرار است با مال  همین موضوع بحث شود. ا

تکلیف  باید  شود،  کره  مذا منصور  اخترمحمد 
دارد  وظیفه  که  کستان  پا روشن شود.  قطر  دفتر 
کسانی  کره بیاورد، باید  طالبان را روی میز مذا
که  را به عنوان نماینده  اخترمحمد منصور بیاورد 
با  افغانستان  دولت  گر  ا هستند.  مستقر  قطر  در 
قرار  و  نمی کند  کره  مذا منصور  اخترمحمد  مال 
گفتگو  اول  قدم  در  دیگر  گروه  کدام  با  است 
افغانستان  مردم  اطالع  به  را  موضوع  باید  کند، 
اخترمحمد  مال  با  کره  مذا گر  ا ولی  برساند. 
منصور در آجندا است باید در قدم اول مساله 
که  باشد  نباید  طور  این  شود.  حل  قطر  دفتر 
در  را  طالبان  نمایند گان  صالحیت  قطر  دفتر 

کند.  کرات احتمالی رد  مذا
کره  دولت افغانستان  یا باید دفتر قطر طرف مذا
که  کشورهایی  باشد و یا تکلیف این دفتر توسط 
کرده اند، مشخص شود. دفتر  نقشه راه را تایید 
نمایند گان  کرات  مذا و  نتیجه  تماس ها  در  قطر 
دولت ایاالت متحده با طالبان به صورت رسمی 
رییس جمهور  کرزی،  حامد  و  یافت  گشایش 
کرد،  جلوگیری  آن  رسمی  افتتاح  از  پیشین 
آن  روی  که  تابلویی  در  طالبان  این که  به دلیل 
کرده بودند، خودشان را امارت خوانده  نصب 

بودند و این امر نوعی شبه دولت را القا می کرد.
به آن حکومت وحدت  باید  که  نکته دیگری 
داخلی  اجماع  یک  ایجاد  کند،  توجه  ملی 
مورد  در  باید  است.  کره  مذا نوع  هر  از  پیش 
صالحیت های  کره کننده،  مذا هیات  ترکیب 
ی  اعضا  از  یک  هر  صالحیت های  هیات، 
هیات و مسایلی از این دست، با تمام چهره های 
فقدان چنین  در  کند.  تفاهم  تاثیرگذار  سیاسی 
کند گی  پرا و  می شود  بیشتر  سوءظن ها  تفاهمی 
باید  کره ای  مذا نوع  هر  در  می آید.  به وجود 
افغانستان صدای واحدی داشته باشد و ضرور 
که از افغانستان چند صدای متضاد در  نیست 

کره شنیده شود.  مورد مذا
روند  یک  که  دارند  انتظار  افغانستان  مردم 
شفاف آشتی شکل بگیرد و در نتیجه آن عنصر 
برای  افغانستان  سیاست  از  جنگ  و  خشونت 
که به بازسازی  گروه هایی  همیشه حذف شود. 
باید سیاست  دارند  تعهد  افغانستان  و سالمت 
و  بپذیرند  را  انتخابات  و  جمهوریت  رقابتی، 
بی طرف  مرجع  یک  به  را  خود  تفنگ های 

کنند. تسلیم 

اختصاص  خود  به  را  اداری  بزرگ 
دفاتر  در  مشاور  ده  از  بیشتر  و  داده اند 
کار آیی و موثریت  کرده اند. اما  خود مقرر 
اندک  حکومت  و  مردم  برای  دفاتر  این 
در  که  عکس هایی  براساس  است. 
رییس  معاونان  همکاران  صفحه های 
اجرایی در فیسبوک دیده می شود، بیشتر 
شخصی  حزبی،  جنبه  رفت وآمدها 
این  از  یک  هر  دفاتر  دارد.  رفیقانه  و 
حزبی  دفاتر  به  بیشتر  شباهت  معاونان 
با  حکومتی.  مقام  دفتر  یک  تا  دارد 
بیشتر  سهم  سر  بر  معاون  دو  هر  همه  این 
اجرایی  ریاست  تشکیل  ساختار  در 

اختالف نظر جدی دارند. 
به  توجه  با  محمدخان  انجنیر  آقای 
معاونت  اول  مقام  در  جایگاهش 
سهم  محقق  محمد  با  اجرایی  ریاست 

که  برابر می خواهد. اما محقق ادعا دارد 
بیشتر  آرای  جمع آوری  در  بزرگ  سهم 
از  است.  داشته  عبداهلل  کتر  دا نفع  به 
خواستار  محقق  محمد  جهت  این 
آقای  از آدرس  سهم بیشتر در مقرری ها 
دو  هر  که  هرچند  می باشد.  عبداهلل 
حکومت  ساختار  در  سهمی  معاون 
که تقسیم وظایف و  از آنجا  اما  دارند، 
واضح  درستی  به  صالحیت های شان 
که  نمی دانند  کدام  هیچ  است،  نشده 
الیحه وظایف شان در این ساختار چه 
که هر دو معاون موفق  می باشد. هرچند 
پست های  در  افراد  برخی  معرفی  به 
دولتی شده اند، اما هنوز هم دوسیه های 
ک  خا امور  اداره  در  زیادی   افراد 
می خورد. برای نمونه افراد معرفی شده 
از سوی محقق برای سفارت و معاونت 
در  که  است  ماه  شش  از  بیش  وزارت 
حال انتظار قرار دارد. برخی افراد دیگر 
آنان حداقل یک بار از سوی آقای غنی 
رد شده اما برای بار دوم از سوی محقق 
ختم  تا  کنون  ا است.  شده  معرفی 
توافق نامه حکومت وحدت ملی حدود 
هفت ماه باقی مانده است. اما رهبران 
ارشد این حکومت هنوز الیحه وظایف 

خود را به درستی به دست نیاورده اند.

  فردوس

  شهریار 

لزوم روشن شدن تکلیف 
دفتر قطر

معاونان ریاست اجرایی 

چه کار می کنند؟
که معاونان ریاست اجرایی برمبنای این تقسیم وظایف در  هرچند 

کارها  کابینه و شورای امنیت حضور پیدا می کنند، اما سایر  نشست های 
و فعالیت های این دو مقام تا هنوز حداقل در رسانه ها بازتاب نیافته 

که معاونان ریاست اجرایی در صفحه های  است. براساس تصاویری 
فیسبوک خود نشر می کنند، بخش زیاد وقت شان به دید و بازدیدهای 

حزبی، مالقات های شخصی، حضور در فاتحه ها و محافل روضه خوانی 
سپری می شود. 

ACKU
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حتا  و  بود  نگه  داشته  قنداق،  در  پیچیده  طفلی  چون 
این که  تا  بود.  نکرده  نشر  شخصی اش  صفحات  در 
جان،  کابل  در  مان  دوی  هر  اقامت  سال  دو  این  در 
قدیمی  همان ضرب المثل  اساس  بر  که  خواستم  بارها 
هزارگی »حرفی که در دل ماند در گل ماند« شعرهایی 
که مرحله سرایش و زایش را پیموده و ثبت کتاب و 
دفتر شده است، اگر در اختیار عموم قرار نگیرد مانند 
حرفی است که در دل مانده باشد. لذا او هم همت کرد 
و در این روزها مجموعه اشعارش را به نام »نعمت اندوه« 
در اختیار دوستان و عالقه مندان ادبیات گذاشت. من با 
»نعمت  اکبری سرانجام  اما  نبودم  موافق  نام خیلی  این 
اندوه« را بر دیگر نام ها ترجیح داد. دلیل انتخاب او را 
هم درک می کنم. او شاید با چنین گزینشی می خواهد 
بیان کند که شعر و شاعری حرفه من نبوده است و این 
هنر از برکت و نعمت غم و اندوه در این سال های تلخ 
همراه و همگام لحظه های شور و شیرین من شده است. 
همراه و رفیقی که خیلی انتخابش اختیاری نبوده است. 
به  نوعی مهمان ناخوانده بوده است. این احساس اکبری 
هنری  واقع  در  است. شعر  قابل فهم  برای همه شاعران 
است که از درد و اندوه به سراغ آدم می آید. به قول 
دردهایی  زندگی  در  گاهی  هدایت،  صادق  زنده یاد 
می خورد.  را  آدم  روان  و  روح  خوره  مانند  که  است 
این گونه دردها را نمی شود هر جا و به هر شیوه ای بیان 

اکبری در  اندوه« سروده عبداهلل  »نعمت  مجموعه شعر 
96 صفحه توسط نشر واژه با مشخصات زیر در کابل به 

بازار کتاب پیوست.
ویراستار: شکور نظری

برگ آرا و طرح جلد: حمید فیدل
حروف نگار: سیف اهلل اکبری

تیراژ: 1000
قیمت: 100 افغانی

همه  و  اکبری  عبداهلل  جناب  به  را  مجموعه  این  چاپ 
شعردوستان خجسته باد می گویم.

اکبری را سال ها است می شناسم. در طی این سال های 
آشنایی، یکی از دوستان خوبم بوده است. آدم با درد 
از  پر  سینه ای  و  پرسودا  سر  همواره  است.  درکی  و 
شعر  است.  مردم خواه  و  آرمان گرا  است.  داشته  رویا 
است.  آدم ها  این گونه  ویژگی  از  یکی  هم  شاعری  و 
اکبری نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. او با این که 
به دلیل بازی های سرنوشت، چندان فرصتی برای مطالعه 
جدی شعر و ادبیات پیدا نکرده است اما به دلیل همان 
ذوق ذاتی که در نهادش بوده است، همیشه لحظه هایش 
سرشار از حس خوب سرایش و گام هایش از آهنگ 

خوش سرود پرطنین بوده است.
سروده  خودش  دل  برای  را  شعر  نخست  گام  در  او 
خودش،  دفتر  در  را  سرودها  این  است  سال ها  است. 

از همان  قالب ویژه می طلبد. شعر یکی  بیان شان  کرد. 
بیان های ویژه است.

و  پدر  روان  به  را  شعرش  دفتر  نخستین  این  اکبری 
رنج های بی پایان مادرش تقدیم کرده است.

مجموعه »نعمت اندوه« تعداد 44 شعر را در بر می گیرد 
غزل،  است:  شده  سروده  گوناگون  قالب های  در  که 
زمان  نظر  از  اشعار  نیمایی.  و  سپید  دوبیتی،  مثنوی، 
همین  به  برمی گیرد.  در  را  سال  پانزده  سرایش حدود 
فضاهای  در  محتوا  نظر  از  هم  و  زبان  ازنظر  هم  دلیل 
شاعران  از  هم  تاثیرپذیری هایی  می کند.  سیر  متنوعی 
حدی  تا  که  می شود  دیده  اندوه«  »نعمت  در  معاصر 
ویرایش  نظر  از  اندوه«  »نعمت  است.  ناگزیر  و  طبیعی 
نیمایی دیگر  قالب  از  غیر  ارزیابی می شود.  قبول  قابل  
این  نیمایی  اشعار  اما  ندارند؛  چندانی  مشکل  اشعار 
مصرع ها  پایان بندی  و  مصرع بندی  نظر  از  مجموعه 
نی«  »ناله  شعر  در  نمونه  به گونه ای  است  مشکل  دچار 

چنین می خوانیم:
زیر سقفی
که از آن

ناله نی
به تمام دنیا

به گل و سبزه و زیبایی دشت
دلیل  همین  به  باید  را  بلند  مصرع های  نیمایی  شعر  در 

تطبیق قانون اساسی وظیفه یافت تا بر عملکرد نهاد های 
دولتی در چارچوب قانون نظارت کند. 

و  فراز  پر  مسیر  متمادی  سال های  در  کمیسیون  این 
فرودی را طی کرده است. اما فرودش بیشتر از فرازش 
دو  در  می توان  کمیسیون  این  کارنامه  در  تنها  بوده. 
در  بار  مشاهده کرد. یک  را  این کمیسیون  پیام  مورد 
پس  که  تنشی  در  دیگر  بار  و  ملی  مصطلحات  بحث 
پارلمانی سال 1389 در والیت غزنی رخ  انتخابات  از 
داد. البته این نظر برخالف تصور یک نظر مشورتی بود 
عامه  افکار  در  شدت  به  را  کمیسیون  این  جایگاه  که 

تضعیف کرد. 
در بقیه زمان این کمیسیون وضعیت انفعالی داشت. پس 
از روی کار آمدن اشرف غنی بر اساس توافق سیاسی، 
عمال قانون اساسی در حاشیه قرار گرفت. گفته می شود 
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  به  رییس جمهور 
اساسی دستور داده بود که این نهاد به فعالیت خود ادامه 
دهد. ولی مسوولین این کمیسیون با اتکا به این مساله 

از  افغانستان  در  زیادی  نهاد های  که  وضعیتی  در 
تعداد  یک  و  رفته  بیرون  اساسی  قانون  چارچوب 
و  حضور  می کنند،  فعالیت  غیر قانونی  به صورت  عمال 

شکست و در خط دوم نوشت اما مصرع اول این شعر 
کوتاه است و لذا ضرورت ندارد جداجدا نوشته شود. 

باید چنین مصرع بندی می شد:
زیر سقفی که از آن ناله نی

به تمام دنیا
به گل و سبزه و زیبایی دشت

شده  مصرع بندی  چنین  یک بند  بهار«  »حس  شعر  در 
است:

من بهار را
ز آب سقف خیمه های کوچیان کشورم

مسجد غریب قریه ای که انتحار داده انفجار
و اشک مادری

که نوجوان خویش را در انتحار می دهد ز دست
خوانده ام.

...
در حالی که باید چنین مصرع بندی می شد:

من بهار را از آب سقف خیمه های کوچیان کشورم
ز مسجد غریب قریه ای که انتحار داده انفجار

انتحار  در  را  خویش  نوجوان  که  مادری  اشک  و 
می دهد ز دست

     
خوانده ام

...
»مرگ تدریجی« یکی از خوب ترین شعرهای این دفتر 
است. شاعر در این شعر به  خوبی احساس یک مهاجر 
دور از وطن را که در غربت صنعتی لندن شب را به روز 
شاعر  است.  داده  بازتاب  می رساند،  به شب  را  روز  و 
تدریجی  مرگ  تلخ  احساس  از  سرشار  را  آوارگی 
از هرگونه  تسلیت  تابلوی  مانند یک  را  آن  و  می داند 
شوق و ذوقی خالی ارزیابی می کند. این شعر را با هم 

می خوانیم.
مرگ تدریجی

برای غربت و تنهایی در لندن
دستم به پیشانی سر میزم عزیزم

غرق غروب لحظه یکریزم عزیزم
چون تابلوی تسلیت فارغ ز هر شوق

در چارسوی کوچه آویزم عزیزم
تنها دل و تنها گپ و تنها نشسته

می شد که از این کوچه برخیزم عزیزم
این تیره بخت خسته را تنها نگاهی

دستی مزن دستی که می ریزم عزیزم
قفل است درهای شکفتن شاخه ها را

از هر طرف درگیر پاییزم عزیزم

ماندن برایم مرگ تدریجی است این جا
راهی نشانم ده که بگریزم عزیزم

بهار 2001- لندن

که اصل وجودی این کمیسیون بر مبنای تطبیق قانون 
غیر قانونی  به طور  را  نهاد  این  نمی توان  و  است  استوار 
پیش برد، به این دستور تمکین نکردند و امین احمدی 
باالخره  داد.  استعفا  از وظیفه اش  این کمیسیون  رییس 
رای  نمایندگان  مجلس  از  نهاد  این  قبل  ماه  دو  همین 
اعتماد گرفت و قرار شد برای نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی آستین باال بزند. جای تعجب این است که این 
نهاد تا امروز آدرسی مشخص ندارد. برای چندی این 
نهاد در قصر مرمرین حضور داشت که جایگاه ریاست 
آدرسی  و  دفتری  نهاد  این  حاال  است.  و  بود  اجرایی 
در  را  خود  فعالیت های  که  نیست  مشخص  و  ندارد 

بی آدرسی چگونه پیش می برد. 
وضعیت امروز دولت چنان است که در هر عرصه ای 
از چوکات قانون بیرون شده است. نهاد ها به شدت از 
چارچوب قانون اساسی بیرون شده اند و هیچ نظارتی بر 
عملکرد آنان وجود ندارد. بخشی از دولت عمال قانون 
اساسی را دور زده و به صورت غیر قانونی کار می کند. 
کمیسیون  از  فعالی  عملکرد  نیز  گذشته  در  هرچند 
نمی رسید،  مشاهده  به  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
اندک  نهاد  این  تا  است  الزم  فعلی  وضعیت  در  ولی 
تکانی به خود بدهد و اگر نمی تواند با صالبت الزم در 
مقابل فرار از قانون برخورد کند، حداقل مانند گذشته 
متوجه  افکار عامه  تا  بدهد  ارایه  را  نظر مشورتی خود 
شوند دولت تا چی حدی در گودال بی قانونی فرو رفته 
انفعالی و بی اعتنا همان بهتر  با این جایگاه  است. ورنه 

که چنین کمیسیونی وجود نداشته باشد.

عملکرد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از هر 
زمان دیگر مهم و اساسی است. پس از تصویب قانون 
اساسی در لویه جرگه سال 1382، کمیسیون نظارت بر 

راهی نشانم ده که بگریزم

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
 آدرس ندارد 

  قنبرعلی تابش

 فریدون آژند 

ACKU



تاریک  هوای  و  می دهد  نشان  را  صبح  شش  ساعت 
طبق  می دهد.  روز  روشنی  به  را  جایش  اندک  اندک 
معمول موتر های عامل شیر یک بعد دیگر با ده ها مشکل 
به  کابل  میدان وردک-  شاهراه  و  کابل  لوگر-  جاده  از 
اتحادیه لبنیات گذرگاه می رسند. یکی از موتر های عامل 
کارمند  شش  می رسد.  گذرگاه  لبنیات  اتحادیه  به  شیر 
و  شده  کار  به  دست  یونیفورم،  با  ملبس  اتحادیه،  این 
درون  به  المونیمی  بزرگ  محموله های  انتقال  مصروف 

فارم می شوند.
حرکت  به  غول آسا  ماشین های  محدود  دقیقه  چند  در 
درمی آیند و مقدار زیادی از شیر را جهت پروسس مواد 
لبنی چون پنیر، ماست،  مسکه، دوغ و غیره در خود جا 

می دهند. 
عادل،  سید  صدای  شنیدن  مانع  ماشین ها  غرش  صدای 
مسوول بخش پروسس اتحادیه لبنیات گذرگاه می شود. 
او می گوید: »در رمستان گاو ها زیاد شیر نمی دهند. روزانه 
از دو والیت میدان وردک و  لیتر شیر  الی 3500   3000
لوگر برای ما می رسد و ما آن را به مسکه، ماست، پنیر، 
خامه، چکه، دوغ و دیگر مواد لبنی تبدیل می کنیم، اما 

در تابستان 5000 لیتر شیر این جا پروسس می شود.«
پروسس  انجام  از  بعد  لبنی  »مواد  می گوید:   عادل  سید 
شده  جاسازی  مخصوص  ظرف های  و  پاکت ها  داخل 
این  سرد خانه های  در  مغازه ها،   به  انتقال  زمان  تا  بعد  و 

اتحادیه نگهداری می شود.« 
به گفته او، ظرف ها و پاکت های مورد نیاز، از کشور ایران 
تولیدات  از  پاکت ها  این  قبلی  دور  دو  در  اما  می رسد، 

والیت هرات است که با کیفیت بهتر آماده می گردد. 
مسوول  نورانی،  نیک محمد  انجنیر  حال،  همین  در 
شیری  »مقدار  می گوید:  کابل  گذرگاه  لبنیات  اتحادیه 
که این جا تولید می شود، از والیت های میدان وردک و 
والیت لوگر روزانه جمع آوری و به کابل انتقال یافته و 

بعد از معاینات تحت پروسس قرار می گیرد.«
به گفته او، این اتحادیه، دارای 9 باب کوپراتیف بوده که 
در آن 950 تن کار می کنند. در ضمن از 16 مرکز، شیر 

8صبح، کابل: دفتر سخنگوی والی لوگر اعالم کرده 
که در نتیجه انفجار یک ماین، هشت تن به شمول چهار 

قاضی زخمی شده اند.
صبح  انفجار  در  که  می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 
محکمه  رییس  حقمل  حقیق الرحمان  یکشنبه،  روز 
محمدعمر  شهری،  محکمه  رییس  عبدالباسط  استیناف، 
حیدری رییس دیوان جزایی محکمه استیناف و هم چنین 
یک  و  زخمی  والیت  این  قاضی  یک  حبیب الرحمان 

سرباز پولیس کشته شده اند.
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جمع آوری می شود و سپس به وسیله دو موتر مازدا جهت 
پروسس به کابل انتقال می یابد. 

نورانی می افزاید که برای آنان کیفیت شیر مهم است نه 
کمیت. به همین علت این شیر از نزد اعضای این اتحادیه 

خریداری شده و پروسس می شود. 
به گفته این مسوول، اتحادیه لبنیات گذرگاه که از سال 
بخش  چهار  دارای  می کند،  فعالیت  این سو  به   1380
تولید  از مرحله  لبنیات  اول پروسس  عمده است. بخش 
گرفته تا به نگهداری آن در سردخانه ها و توزیع آن به 
مغازه ها و متقاضیان را در بر می گیرد. بخش دوم بخش 
علوفه است که این اتحادیه برای مالداران شامل اتحادیه 
تخم های اصالح شده توزیع کرده تا مالداران تخم ها را 
کشت کرده و برای حیوانات خود بدهند تا شیر خوب 
حصول گردد. سوم، بخش صحت حیوانی می باشد. در 

در این اعالمیه آمده است که در میان زخمیان غیرنظامی 
دو کودک پانزده روزه و دو ساله هم شامل هستند.

انفجاری  مواد  که  افزوده  لوگر  والی  سخنگوی  دفتر 
که  زمانی  و  بود  شده  جاسازی  بایسکل  عراده  یک  در 
موتر حامل رییس محکمه استیناف از محل می گذشت، 

انفجار داده شده است.
این  که  است  گفته  لوگر  والی  اعالمیه،  این  براساس 

انفجار توسط غاصبان زمین صورت گرفته است.

می کنند.  معالجه  را  حیوان ها  مجهز  داکتران  بخش  این 
در بخش چهارم فعالیت های این اتحادیه بخش خوراکه 
وجود  آسیاب  دو  اتحادیه  این  در  که  می باشد  حیوانی 
به  و  می شود  آماده  آن  در  حیوانات  خوراکه  که  دارد 
بهتر  تا شیر  داده می شود  اندک  پول  مقابل  مالداران در 

تولید شود.
لبنیات  »اتحادیه  می گوید:  نورانی  نیک محمد  انجنیر 
برای  ثابت  اتحادیه  مغازه کمیشنی و چهار  گذرگاه 25 
فروش لبنیات در شهر کابل دارد که روزانه همه تولیدات 

این اتحادیه به فروش می رسد.«
کرده  اشاره  اتحادیه  این  عمده ی  مشکالت  به  وی 
و  ایران  کشور های  از  لبنی  مواد  »عرضه  می گوید:  و 
ما  تا  است  شده  سبب  افغانستان  بازار های  در  پاکستان 
کنیم.  رقابت  خارجی  تولیدات  این  با  بازار  در  نتوانیم 
زیان  از  خالی  بیرونی  کشور های  لبنی  تولیدات  هرچند 
نیستند، اما رجوع مردم بیشتر به این گونه مواد است. حال 
آن که تولیدات اتحادیه لبنیات گذرگاه نسبت به لبنیات 
تالش  ما  اما  می باشد.  با کیفیت تر  مراتب  به  خارجی 
می کنیم تا روزی تولیدات ما جای تولیدات خارجی را 

بگیرد.«
مالداری  رییس  امانیار،  محمد عارف  دیگر  سوی  از 
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان از گسترش تولیدات 
است  »قرار  می دهد:  خبر  آینده ها،  در  کشور،  در  لبنی 
یک پروژه از سوی ملل متحد تطبیق شود که تولیدات 
لبنی از پنج هزار لیتر شیر به سی هزار لیتر گسترش یابد.«
به گفته او،  این پروژه سی ساله است و کار های مقدماتی 
آن از سروی والیت های پروان، لوگر و کابل آغاز شده و 
همین طور ادامه خواهد یافت.  هدف پروگرام این است، 
مالدارانی که در قریه جات زندگی می کنند و شیر شان 
را به کابل و یا بازار ها رسانیده نمی توانند، با تطبیق این 
پروژه شیر حیوانات مالداران به راحتی جمع آوری شود. 
با عملی شدن این کار از یک سو اقتصاد مالداران تقویت 
می شود و از سوی دیگر نیاز لبنی مردم نیز مرفوع خواهد 

شد. 
گفتنی است که در این اتحادیه هفت پایه ماشین پروسس 
شیر وجود دارد که از کشور هندوستان وارد شده و این 
این   . است  شده  نصب  متحد  ملل  سوی  از  ماشین ها 
ماشین ها قدرت آن را دارند تا شیر را به شکل اساسی و 

با معیار های جهانی به مواد لبنی تبدیل کنند.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

این  به  شعرشناسان  و  ادبا  از  خیلی 
عقیده اند که معنای شعر در یک دوره 
در  و  می کند  داللت  مشخصی  زمانی 
دوره زمانی دیگر قابل معنا نیست. برای 
این که به شما نشان دهیم که یک شعر 
در هر زمانی قابل معنا است، چند بیت 
از شعر حافظ را در این جا به شما معنا 

می کنیم. 
از خلل  رفیقی که خالی  زمانه  این  در 

است 
صراحی می ناب و سفینه  غزل است 

و  ما  امروز  وضعیت  به  دقیقا  شعر  این 
شما داللت می کند. گفته در این زمانه 
و  من  است.  خلل  از  خالی  که  رفیقی 
دماغی  خلل  ترکیب  با  را  خلل  شما 
زمانه  این  در  یعنی  می کنیم.  استفاده 
باشد،  نداشته  دماغی  خلل  که  رفیقی 
راست  حافظ  دقیقا  نمی شود.  پیدا 
قبل  چندی  همین  مگر  می گوید. 
اعالم  جهان  روانی  صحت  سازمان 
دچار  افغانستان  مردم  75 درصد  نکرد 
خلل  همان  منظورش  روان پریشی اند. 
دماغی است. بنا حافظ می گوید متوجه 

رفیق های تان باشید. 
نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس 

ماللت علما هم ز علم بی عمل است
معنی  را  بی کاری  همان  بی عملی 
می دهد . حافظ می گوید من که در حال 
افغانستان  نیستم. در  تنها بی کار  حاضر 
توجه  یعنی  بی کار اند.  هم  عالمان  حتا 
افغانستان  در  بی کاری  رشد  به  حافظ 
بوده و حتا می گوید کسانی که درس 
و  هستند  بی کار  هم  خوانده اند  هم 
کوچک تر  حکومت  تشکیل  که  حاال 
بیشتر  تعداد بی کاران هم  شده می رود 
می شود . آنانی که کار هم دارند فقط 
ورنه  دارند .  کار  که  می دهند  نشان 
باور  بی کار اند.  هم  آن ها  واقعیت  در 
مسابقه  دولتی،  دفاتر  به  بروید  ندارید 

مگس گرفتکان جریان دارد. 
به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب

جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل 
است 

که  حاال  که  است  این  حافظ  منظور 
شهر های  دروازه های  پشت  تا  آشوب 
امنیتی  نیرو های  و  رسیده  هم  بزرگ 
چنگ  از  را  غوری  دند  نتوانسته اند 
شورای  باید  کنند ،  بیرون  طالب ها 
فعالیت خود را  ثبات و حراست محل 
نمی شود  که  روز  هر  بسازد .  مشخص 
شما  داد .  جلسه  سیاف  استاد  خانه  در 
که پول دار هستید یک دفتر بگیرید در 
داخل شهر تا رسانه ها محل شما را پیدا 

کنند  .
در ذهن تان  را  فربه  مفاهیم  فعال همین 
راه  در  بعدی  معنا های  کنید .  حفظ 

است .

مگر دوغ ما ترش است؟

زخمی شدن چهار قاضی در لوگر در نتیجه انفجار ماین

تفسیر شعر 

 سهیال وداع خموش

ACKU



بیش  کشیدن  بیرون  برای  در تالش  تایوانی هم چنان  امدادگران 
که در زیر آوار ناشی از زمین لرزه  صبح شنبه  از ۱۳۰ نفری هستند 
گرفتار شده اند یا جان باخته اند.  در این زمین لرزه  در شهر تاینان 
 ۱۷ برجی  جمله  از  شدند،  ویران  یا  گون  واژ مسکونی  برج  چند 
‘بی’  برج  نهم  طبقه  آوار  »در  گفت:  امدادگران  از  یکی  طبقه. 
مردی را زنده یافته ایم. آواربرداری می کنیم تا او را از زیر دیواری 
گرفتار شده است بیرون آوریم. موفق شدیم دیوار را بشکافیم و  که 

از دو سو سعی می کنیم تا به او برسیم.«
را  تایوان  تاینان  شهر  وقتی  شنبه  بامداد  ریشتری   ۶.۴ زمین لرزه 
کنان این شهر دو میلیون نفری در خواب بودند.   کثر سا که ا لرزاند 
یکی از بستگان زیر آوارماندگان می گوید: »ما دو آپارتمان در طبقه 
عمق  در  آن ها  که  معناست  این  به  این  و  داشتیم،  نهم  و  ششم 
گرفتار شده اند و امدادگران دیرتر به بستگان من  آوار  از  بیشتری 
از این نمی شود.  که سریع تر  دست خواهند یافت، اما می فهمیم 
کاری  برنامه  و  ترتیب  از  پیشاپیش  اما  داریم  شدیدی  دلهره 

گاهی داریم.«  امدادگران آ
گزارش  شمار تلفات جانی این زمین لرزه تا به این لحظه ۱۴ نفر 
افزایش  جانی  تلفات  شمار  که  می رود  این  بیم  اما  است  شده 

کنون ۳۵۰ نفر را از زیر  کمک رسانی توانسته اند تا یابد. ماموران 
گون شده زنده بیرون آورند. زمین لرزه  آوار و برج های مسکونی واژ
تایپه،  در  دورتر  کیلومتر   ۳۰۰ که  بود  شدید  حدی  به  تاینان 

پایتخت تایوان نیز حس شد.

گیرماندگان زلزله تالش امدادگران تایوانی برای نجات 

روز یک شنبه 18 دلو، موشک دوربردی  کوریای شمالی 
موشک  که  است  کرده  ادعا  کشور  این  کرد،  آزمایش  را 
کشور های  متذکره ماهواره ای را در مدار زمین قرار می دهد. 
که با  کرده اند  کشور را متهم  کوریای شمالی این  همسایه 
آزمایش این موشک از تحریم های سازمان ملل سرپیچی 

کرده است.
این  آزمایش  این که  اعالم  با  شمالی  کوریای  تلویزیون 
اعالم  گرفته  صورت  اون  جونگ  کیم  دستور  با  موشک 
مدار  در  را  نظر  مورد  ماهواره  موفقیت  با  موشک  این  کرد 

زمین قرار داده است. 
درخواست  به  یک شنبه  روز  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
برگزار  امریکا جلسه اضطراری  و  کوریای جنوبی، جاپان 

کرد.  خواهد 
در  جنوبی  کوریای  رییس جمهور  های،  گیون  پارک 
جامعه  هشدارهای  شمالی  »کوریای  گفت:  کنشی  وا
گرفته است و با پرتاب یک موشک  بین المللی را نادیده 
شیوه  هسته ای،  آزمایش  چهارمین  انجام  از  پس  دوربرد 

گرفته است.«  تحریک آمیز غیرقابل قبولی پیش 
کردن آزمایش  شینزو آبه، نخست وزیر جاپان نیز با محکوم 
هشدارهای  برغم  »ما،  گفت:  شمالی  کوریای  موشکی 
تحمل  را  شمالی  کوریای  توسط  موشک  پرتاپ  مکرر، 
هسته ای  آزمایش  از  پس  موشک  پرتاب  کرد.  نخواهیم 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطع نامه های  آشکار  نقض 

پس از رفع تحریم ها ایران روزانه 300 هزار بشکه نفت را 
به اروپا می فروشد، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با ابراز این 
هفته  سه  در  متذکره  فروش  میزان  که  است  گفته  مطلب 
اخیر بعد از رفع تحریم ها علیه ایران بود ه است. مشتریان 
ایتالیایی  و  فرانسوی  شرکت های  ایران  نفت  اصلی 

هستند.
دلو    ٢٧ از  بعد  روز  ده  که   است  گفته  ایران  نفت  وزیر 
قرارداد امضا شده میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت 
روزانه  ایران  ترتیب  بدین  و  شد  خواهد  اجرایی  توتال 
1٦0هزار بشکه نفت خام به این شرکت فرانسوی خواهد 

فروخت.
که عالوه بر خرید نفت، شرکت  کرد  وزیر نفت ایران تایید 
اظهار  جنوبی  آزادگان  نفتی  میدان  توسعه  برای  توتال 
کرده است. زنگنه افزود: »ما هنوز توافق نکرده ایم  عالقه 
گذار شود، اما توافق برای انجام مطالعه  کار به آن ها وا که 

از سوی توتال انجام شده است«.
شرکت ملی نفت ایتالیا )ENI( نیز به احتمال زیاد روزی 
زنگنه  خرید.  خواهد  ایران  از  خام  نفت  بشکه  صدهزار 
تهران  به  بزودی  است  قرار  این شرکت  »مقام های  گفت: 
کنند، ضمن  بیایند تا قرارداد خرید نفت از ایران را امضا 
از  یکی  توسعه  در  مشارکت  برای  نیز  شرکت  این  این که 
کرده ودر این باره هم مانند  میدان های ایران ابراز عالقه 

با  بین الملل  جامعه  با  همکاری  ضمن  ما  است.  متحد 
اتخاذ موضعی سخت اقدامات مناسب را انجام خواهیم 
داد. هم چنین، با تمام توان در حفظ امنیت مردم خود 

کوشید.« خواهیم 
جنوبی  کوریای  و  امریکا  نظامی  مقامات  گذشته  روز 
مرزی  نیروهای  برابر  در  جوم  مون  پان  مرزی  منطقه  در 
و  متحده  ایاالت  اتحاد  تا  شدند  حاضر  شمالی  کوریای 

کوریای جنوبی را به نمایش بگذارند. 
گفتگو ها  که  کرده است  کوریای جنوبی هم چنین اعالم 
بر سراستقرار سیستم دفاع موشکی پیشرفته در  امریکا  با 

کرد. کوریای جنوبی را آغاز خواهد 

کرد«. توتال، تفاهم خواهیم 
ایتالیایی،  »پاالیشگر  که  داد  خبر  نفت  وزیر  باالخره  و 
تا ٧0  نیز خواستار خرید روزانه ٦0   ،)SARAS( ساراس

هزار بشکه نفت خام از ایران است«.
از  بیش  کمی  اخیر  سال  سه  طی  ایران  نفت  صادرات 
آن،  از  قبل  اما  است.  بوده  روز  در  بشکه  میلیون  یک 
کم تر بود، ایران حتی سه میلیون  که فشار تحریم  ها  زمانی 

کرده بود. بشکه در روز هم صادر 
لغو  عمال  تحریم ها  جنوری،   1٦ روز  در  که  این  از  بعد 
که تولید نفت خام را روزانه  کرد  شد، دولت ایران اعالم 
۵00 هزار بشکه افزایش خواهد داد. اینک از این حجم 
به  بشکه(  )300هزار  آن  ٦0درصد  حدود  تولید،  افزایش 

فرانسوی ها و ایتالیا یی ها وعده داده شده است.
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Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096798: 

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 CCTV Camera  system at GIZ 
Main  Office Kabul.  

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 February 8th 2016, 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.  

 

 اطالعیه داوطلبی:

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
با توجه  در کابل GIZ)مرکزی ) دفترانتقال و نصب کمره های امنیتی در تهیه  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۲۰16 فبروری 8 بجه 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:   
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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 CCTV Camera  system at GIZ 
Main  Office Kabul.  

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 February 8th 2016, 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.  

 

 اطالعیه داوطلبی:

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
با توجه  در کابل GIZ)مرکزی ) دفترانتقال و نصب کمره های امنیتی در تهیه  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۲۰16 فبروری 8 بجه 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:   

Registration #: 83222154 

Tender Invitation call for expression of interest, GIZ PCP inviting the experience internet service provider 
companies for the provision of 10 MB internet connection for one year to GIZ PCP office in Kabul To 
claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest along with 

2016 at 04:00 pm. latest by 09 February afg@giz.de-tenderEmail Company profile and past contracts to  

 

ایم  ۱۰دعوت به عمل می اید تا جهت اشتراک پروسه داوطلبی  مجرب کابل از شرکت هایجی آی ذید مقیم  دفتر  اطالعیه داوطلبی
بی انترنت برای یک سال به دفتر جی ای ذید پی سی پی کابل شرکت های واجد شرایط میتواند برای درخواست اسناد داوطلبی پرفایل 

 ۹تا به تاریخ  afg@giz.de-tenderس کمپنی و کاپی قرارداهای فبلی در این ساحه با اورګانهای دیګر داشته باشد به ایمل ادر
 ارسال کرده حضور خود را تضمین نماید.   بعد از ظهر ۴ساعت  فبروری

کرد کوریای شمالی موشک دور برد خود را آزمایش 

وشد وپا می فر وزانه 300 هزار بشکه نفت به ار ایران ر
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