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Co-soft # 83223064

Tender Notification Call for Expression of Interest:
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 Afghanistan wants to tender the Driver Training in public bidding process. Therefore the HR-Development Unit in Kabul would like to invites 
experienced and financial solvent local companies for the support to HR-Development Unit on (Driver Training in soft skin vehicles and armored 
vehicles) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.
Objective:
All GC drivers need to be aware of regulations and have an advanced understanding of save driving and the related technical skills on soft skin and 
armoured vehicles.
Expected Outcome:
1. Improved security and safety of movements by cars for all GC staff.
2. To minimize risks and ensure safe and secure transportation for all GC personnel.
3. Increase the duration of material through improved maintenance.
Qualifications required:
This assignment requires committed and qualified local companies with insight knowledge of international best practices and experiences in the 
field of Driver Training; the contractor is expected to provide the following services:
 Basic Driver Training: 2 batches each batch 4 days.
 Advanced Driver Training: 4 batches each batch 3 days.
 Refresher Driver Training: 6 batches each batch 3 days.
 The courses are to be conducted by at least two experts with at least two years’ experience in conducting basic and advanced Driver Trainings.
 The training is to be held in local language (Pashto/Dari).
Note: To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the reference number (83223064) to 
tenders-afg@giz.de latest until 29.02.2016.
After the deadline GIZ – Office Kabul will review the interest letters and then invite the bidders for receiving their offers. The maximum time for 
collecting the offers will be no more than a week.
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افغانستان، آخر خط؛

اصالح طلبان خواب رهبر را
کردند آشفته 

قباحت زدایی از تقلب
اهانت به شعور جمعی مردم ماست
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اداره معارف هرات
غرق در فساد اداری 

کمیته پیگیری دوسیه های 
قتل خبرنگاران ایجاد 

می شود

محمد فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیه ملی 
دیده  سارنوالی  »درگزارش  گفت:  ژورنالیستان، 
که مثال یک مورد از سال 1388 به این  می شود 
دوسیه  یک  یا  دارد،  قرار  کشف  مرحله  در  سو 
بررسی خارج شده  دایره  از  قانونی،  دلیل  بدون 
که تا هنوز اراده ای  است. این ها نشان می دهند 
برای پیگیری این دوسیه ها وجود نداشته و این 
حالت سبب نارضایتی شدید میان خبرنگاران و 

فعاالن رسانه یی شده است.«
همچنین عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر »نی« 
با  نیز،  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
خبرنگاران  علیه  خشونت ها  ارقام  و  آمار  ارایه 
همچنان  و  قضایی  و  عدلی  نهادهای  که  گفت 
پولیس، وظایف خود را در پیگیری این دوسیه ها 
کمیتۀ  تشکیل  و  نداده اند  انجام  درستی  به 
رسانیدن  نتیجه  به  برای  را  راه  می تواند  جدید 

دوسیه های مورد نظر هموار سازد.
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زنگ اول


افغانی در  نرخ تورم در کشور سیر صعودی دارد. ارزش 
دولت  می یابد.  کاهش  روز  به  روز  بیرونی  ارزهای  برابر 
دچار کسری بودجه نیز است. تاجرانی که از بیرون کاال 
دهند.  افزایش  را  نرخ ها  شده اند  ناگزیر  می کنند،  وارد 
کاهش  نیز  را  افغانی  اعتبار  میزان  تورم،  نرخ  افزایش 
ارزهای  که  می دهد  نشان  معتبر  گزارش های  است.  داده 
بیشتر از گذشته در  کشورهای همسایه در والیات مرزی 

گردش است.
بازرگانان در والیات مرزی به دلیل بی ثبات بودن افغانی، 
حتا  کنند.  معامله  خارجی  ارز های  به  می دهند  ترجیح 
ارز های خارجی صورت  با  فروش  و  هم خرید  کابل  در 
می گیرد. مردم عام هم به دلیل این که ارزش افغانی کاهش 
امریکایی  دالر  به  را  پول شان  که  می دهند  ترجیح  یافته، 
بدل کنند. مردم عام فکر می کنند که روند کاهش ارزش 

افغانی متوقف نخواهد شد. 
این موضوع میزان تقاضا به ارز های خارجی از جمله دالر را 
در کابل افزایش داده است. روشن است که افزایش تقاضا 
مشکالت،  این  بر  عالوه  می شود.  نرخ  رفتن  بلند  موجب 
افغانستان در کل  اقتصاد  این است که  واقعیت تلخ دیگر 
به  وابسته  و  مصرفی  بیشتر  افغانستان  اقتصاد  دارد.  مشکل 
واردات است. کسری بیالنس تجارت افغانستان بر مبنای 
گزارش منابع رسمی، 96 درصد است. حتا نیازمندی های 
اولیه مردم افغانستان هم از کشورهای همسایه و کشورهای 
دور وارد می شود. امروز بازارهای کابل از سیروپیازچینی 
و  شکر  برنج،  گندم،  است.  مشبوع  خربوزه  پاکستانی  تا 

چای هم که هر روز به پیمانه  زیاد وارد می شود. 
افغانستان  عام  مردم  بر  سنگینی  فشار  تورم،  نرخ  افزایش 
وارد  شکر  و  برنج  گندم،  که  بازرگانی  می کند.  وارد 
ارزش  کاهش  به  واکنش  در  که  است  ناگزیر  می کند، 
موجب  امر  این  دهد.  افزایش  را  مواد  این  بهای  افغانی، 
دیگر  ناگوار  واقعیت  می شود.  فقر  و  گرسنگی  افزایش 
هم این است که حکومت وحدت ملی برنامه ای  مدون و 
منطقی برای بهبود تدریجی اقتصاد کشور در اختیار ندارد. 
دالر  بازار،  در  افغانی  ارزش  افزایش  برای  مرکزی  بانک 

تزریق می کند. 
تزریق دالر در بازار، مسکنی است که پس از مدتی دوباره 
هم  گزارش هایی  برمی گرداند.  بیشتری  قدرت  با  را  درد 
حتا  ملی  وحدت  حکومت  آن،  براساس  که  شده  منتشر 
کرده  مصرف  و  برداشته  پول  نیز  کشور  ارزی  ذخایر  از 
ذخایر  کند،  پیدا  ادامه  طور  همین  روند  این  اگر  است. 
ارزی کشور تهی می شود و آن وقت هیچ راه نجات باقی 

نمی ماند. 
وحدت ملی  حکومت  که  است  این  ریشه ای  راه حل 
برنامه ای برای سروسامان بخشیدن به اقتصاد کشور تدوین 
کند. باید از اقتصاد مصرفی به اقتصاد تولیدی گذار کنیم. 
در  و  برچیند  را  تولید  راه  فرا  موانع  تمام  باید  حکومت 
بگیرد.  پیش  در  را  حمایوی  سیاست های  لزوم،  صورت 
موانع زیادی فرا راه بازرگانان و صنعت کاران کشور قرار 
دارد. در همین شهرک صنعتی پلچرخی کابل، کسانی که 
کارخانه دارند و می خواهند کار کنند، زمین در اختیارشان 
بلد  را  تجارت  کار  ندارند،  آنانی که کارخانه  اما  نیست. 
نیستند و قصد تولید ندارند، از طریق روابط و فساد زمین 
باید این مشکل را حل کند.  به دست آورده اند. حکومت 
باید زمین را در اختیار کسی بگذارد که می خواهد تولید 

کند. 
عالوه بر این ها، سیاستمدارانی که در کرسی های حکومتی 
توان  باید  می گیرند،  استراتژیک  تصمیم های  و  لمیده اند 
تزریق امید به آینده در جامعه را داشته باشند. سیاستمدارانی 
که خودشان را کاریزما و دارای پایگاه اجتماعی نیرومند 
معرفی می کنند، باید توانایی  شان را در تزریق امید و نشاط 
در جامعه نشان بدهند. سیاستمداران باید به مردم اطمینان 

دهند که سقوط سیاسی و نظامی  نظام منتفی است. 
این  دارد.  افغانی  ارزش  روی  مثبت  تاثیر  اطمینانی  چنین 
راه حل نیست که از ذخیره ارزی مصرف کنیم یا دالر را 

در بازار به لیالم بگذاریم.

کاهش روزافزون ارزش افغانی
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ولسوالی خواجه ناموسا تحت کنترول نیروهای امنیتی درآمد

رییس جمهور: کتاب های درسی در داخل کشور چاپ خواهند شد

قربانیان حمله روز شنبه در کابل افزایش یافت

کشف بیش از سی حلقه ماین 
ساخت ایران در بامیان

پروژه انکشاف صحت حیوانی 
اروپا در افغانستان خاتمه یافت

چهار فروند هواپیمای جنگی
 به قول اردوی 201 سیالب 

تحویل داده شد

عملیات  نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
عبدالرشید  جنرال  رهبری  به  نظامی 
دوستم معاون اول ریاست جمهوری 
در والیت فاریاب، ولسوالی خواجه 
کنترول  از  والیت  این  ناموسای 

شورشیان خارج شده است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  در 
ریاست  اول  معاون  مطبوعاتی 
جمهوری منتشر شده آمده است که 
در این ولسوالی 120 تن از مخالفان 
جنگ  از  دست  نیز  دولت  مسلح 

کشیده و به دولت تسلیم شده اند.
فاصله  در  ناموسا  خواجه  ولسوالی 
مرکز  میمنه  شهر  کیلومتری  سی 
طی  و  دارد  قرار  فاریاب  والیت 
مراکز  از  یکی  به  گذشته  ماه های 
و  طالبان  تروریستی  گروه های  مهم 

ازبکستانی مبدل شده بود. 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  کشور،  جمهور 
تا  دارد  تالش  افغانستان  حکومت 
زمینه چاپ کتاب های درسی مربوط 
به وزارت معارف را در داخل کشور 

مساعد سازد.
کمیته  جلسه  در  که  غنی  آقای 
می گفت،  سخن  ملی  تدارکات 
از  استفاده  به  حکومت  که  افزود 
داخلی  ظرفیت های  و  تولیدات 

دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
اعالم کرده که تعداد قربانیان حمله 
نزدیکی  در  شنبه  روز  انتحاری 
دروازه ورودی این وزارت به پانزده 

تن رسیده است.
این  در  که  می گوید  وزارت  این 
نفر  یک  و  سی  تروریستی  حمله 
گفته  به  شده اند.  زخمی  دیگر 
انتحاری  حمله  در  دفاع،  وزارت 
بریدمل،  سه  افسر،  سه  شنبه،  روز 
مامور  یک  خدماتی،  کارمند  سه 
غیرنظامی  انجنیر  یک  غیرنظامی، 
چهار  و  دفاع  وزارت  به  مربوط 
در  شده اند.  کشته  دیگر  غیرنظامی 
افسران  از  تن  نه  این حمله هم چنین 

بامیان  والیت  محلی  مقام های  کابل:  8صبح، 
این  در  ملی  امنیت  نیروهای  که  کرده اند  اعالم 
والیت یک دیپوی مهمات را کشف کرده که در 
نیز  ایران  از سی حلقه ماین ساخت  بیش  میان آن 

شامل است.
یک  در  یکشنبه  روز  بامیان،  والی  زهیر  طاهر 
از  مهمات  دیپوی  این  که  خبری گفت  کنفرانس 
منطقه دره شکاری بامیان کشف شده است. آقای 
زهیر افزود که ماین های کشف شده نوع »کلکی« 
مارک های  هرچند  بامیان،  والی  گفته  به  است. 
ماین های کشف پاک شده، اما کارشناسان نظامی 

گفته اند که این ماین ها ساخت ایران است.
توسط  مهمات  این  احتماال  که  افزود  بامیان  والی 
تروریستان برای استفاده در حمالت بهاری مخفی 

شده بود.

حیوانی  صحت  انکشاف  پروژه  کابل:  8صبح، 
 2010 سال  در  که  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه 
به  پروژه  این  رسید.  پایان  به  بود،  شده  راه اندازی 
والیت  چهار  و  سی  در  یورو  میلیون  شش  هزینه 

تطبیق شده است.
در  کابل  در  اروپا  اتحادیه  نمایندگی  دفتر 
حیوانی  صحت  انکشاف  پروژه  گفته  اعالمیه یی 
که در همکاری نزدیک با وزارت زراعت تطبیق 
است.  داشته  قبال  در  خوبی  دست آوردهای  شد، 
در نتیجه تطبیق این پروژه قوانین مربوط به صحت 
حیوانی انکشاف کرده، البراتوار واکسین حیوانات 
تقویت شده و همچنین 150 واحد صحت حیوانی 

تحت پوشش حمایتی قرار گرفته اند.

کمک  هواپیمای  فروند  چهار  کابل:  8صبح، 
هند  و دولت  امریکا  متحده  ایاالت  از سوی  شده 
دفاع  وزارت  سوی  از  یکشنبه  روز  افغانستان،  به 
والیت  در  سیالب   201 اردوی  قول  نیروهای  به 

ننگرهار تحویل داده شدند.
این هواپیماها که »ام آی24دی« و »ای29« هستند، 
به  هند  دولت  و  امریکا  متحده  ایاالت  توسط 

افغانستان کمک شده  است.
خبر  این  اعالم  با  ننگرهار  والیت  مطبوعاتی  دفتر 
می گوید که این هواپیماها روز یکشنبه طی مراسم 
سیالب   201 اردوی  قول  نیروهای  به  خاصی 

تحویل داده شد.
مراسم  در  ننگرهار،  والی  معاون  گردیوال  محمد 
تحویل دهی این هواپیماها گفته است که نیروهای 
می توانند  هواپیماها  این  کارگیری  به  با  امنیتی 
موفقیت های بیشتری بدست آوردند. او تاکید کرد 
این هواپیماهای جنگی در مناطق سرحدی  از  که 
به ویژه والیت ننگرهار علیه مخالفان مسلح دولت 

بیشتر کار گرفته خواهد شد.
هواپیمای  خلبان  زرین  همایون  همین حال،  در 
جنگی »ای29«، گفته است که این هواپیما با هوای 
حمایت  برای  می تواند  و  دارد  مطابقت  افغانستان 

نیروهای زمینی مفید واقع شود.

به  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
گفته  و  داده  هشدار  تروریستان 
است: »هیچ راهی برای فرار ندارید، 
یا  است،  مسدود  فرارتان  راه های 

تسلیم می شوید و یا هم کشته.«
همچنین در جریان دو روز عملیات 
تن  ده  فاریاب،  والیت  در  نظامی 

ترجیح می دهد و از همین رو تالش 
دارد تا زمینه چاپ کتاب های درسی 

را در داخل کشور مساعد سازد.
و  مطابع  که  افزود  جمهور  رییس 
بردن  بلند  برای  داخلی  شرکت های 
سرمایه گذاری  بیشتر  ظرفیت شان 
چاپ  نیازمندی  بتوانند  تا  کرده 
معارف  وزارت  درسی  کتاب های 
را برآورده سازند. اشرف غنی گفت 
که چاپ کتاب های درسی در بیرون 

بریدمل،  سه  خانم،  یک  شمول  به 
سه سرباز به شمول یک خانم، یازده 
به  دفاع  وزارت  غیرنظامی  کارمند 
شمول پنج خانم و پنج تن دیگر از 

غیرنظامیان زخمی شده اند.
شنبه  روز  انتحاری  حمله  از  پس 
وزارت  ساختمان  نزدیکی  در 
اعالم  کابل  امنیتی  مقام های  دفاع، 
تروریستی  حمله  این  در  که  کردند 
صورت  پیاده  فرد  یک  توسط  که 
تن  سیزده  و  کشته  نفر  نه  گرفت، 
حمله  این  شده اند.  زخمی  دیگر 
انتحاری  حمله  از  پس  ساعاتی 
حمله  گرفت.  صورت  کنر  والیت 
چهارده  نیز  کنر  والیت  انتحاری 

تن  بیست  و  کشته  تروریستان  از 
دیگرشان زخمی شده اند.

جمهوری  ریاست  اول  معاون 
نظامی  لباس  که  است  بار  چندمین 
جنگ  مقدم  خط  در  و  کرده  برتن 
فاریاب  والیت  به  تروریستان  علیه 

رفته است.

از کشور گران تمام شده و کیفیت 
آن نیز موثریت نداشته است.

ملی  تدارکات  کمیته  جلسه  این  در 
ادارات  به  مربوط  قرارداد  هشت 
یک  از  بیش  ارزش  به  مختلف 
و  بررسی  مورد  نیز  افغانی  میلیارد 
این جلسه  در  قرار گرفت.  تصویب 
یک قرارداد مربوط به وزارت انرژی 
و آب فسخ و یک پروژه مربوط به 

وزارت دفاع فسخ شده  است.
کمیته تدارکات ملی پروژه احداث 
سرک یکاولنگ- دره صوف را نیز 
وزارت  به  و  داده  قرار  بحث  مورد 
نظربه  تا  داده  دستور  عامه  فواید 
اهمیت این سرک طرح عملی اش را 
فورا ترتیب وبه این کمیته ارایه کند.

می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر 
در  ملی  تدارکات  کمیسیون  که 
 600 از  بیشتر  هفته وارش  جلسه   42
قرارداد را با ارزش حدود 9۷ میلیارد 
میلیارد   1۳ حدود  و  منظور  افغانی 
قراردادها  این  بررسی  با  را  افغانی 

صرفه جویی کرده است.

بجا  زخمی  چهل  از  بیش  و  کشته 
گذاشت.

ملی  امنیت  نیروهای  همین حال،  در 
انتحارکننده  فرد  یک  بازداشت  از 

در کابل خبر داده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید 
این انتحارکننده که نبی اهلل نام دارد، 
برای انجام حمله انتحاری شهر کابل 
اداره،  این  گفته  به  بود.  شده  آماده 
عمر  سال  چهارده  که  نوجوان  این 
تعلیمات  فراگیری  از  پس  دارد، 
کنرها  والیت  طریق  از  تروریستی 

وارد افغانستان شده است.

ACKU
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نشان  گرفته  قرار  8صبح  روزنامه  دسترس  به  که  اسنادی 
فساد  در  غرق  هرات  والیت  معارف  اداره  که  می دهد 
اداری است. بیشتر موارد فساد در معارف هرات در سطح 

ولسوالی های این والیت است.
پرسش نامه ها،  توزیع  بررسی ها،  نتیجه ی  اسناد  این 
بررسی  اداری،  رسمی  اسناد  ارزیابی  رو،  در  رو  گفتگوهای 
دو  توسط  که  است  گزارش هایی  و  معاشات  فهرست 
هرات  ناامن  نسبتا  ولسوالی  چند  در  باصالحیت  کمیته ی 
شیندند،  مانند  هرات  ناامن تر  ولسوالی  اما  گرفته  صورت 
گزارش  کشک رباط سنگی شامل این  کشک کهنه و  گلران، 
نشده اند و زمینه بررسی  های شفاف در این ولسوالی ها آماده 

نیست.
بی سواد،  معلمان  معلمان خیالی،  موجودیت  از  اسناد  این 
گردان خیالی، توزیع  مکاتب خیالی، مکاتب غیر فعال، شا
عمده  چالش های  و  غیرمستحق  افراد  به  معلمین  معاش 

اداری پرده برداشته است.
معلمان  از  که شماری  نشان می دهد  یافته ها هم چنان  این 
در سطح ولسوالی های هرات حتا مدرک تحصیلی صنف 

کلی بی سواداند. 12 هم ندارند و شماری نیز به 
که شماری از   بخش دیگری از این یافته ها نشان می دهد 
به عنوان  حالی  در  هرات  ولسوالی های  از  برخی  باشندگان 
که  می شود  پرداخت  حقوق شان  و  شده   استخدام  معلم 

خودشان هیچ اطالعی ندارند.
صالحیت های  خالف  کارهای  اجرای  خویش خوری، 
وظیفوی، بی اعتنایی به اصول و ضوابط اداری و بی اطالعی 
از قوانین و لوایح وزارت معارف افغانستان بخش دیگری از 

گزارش درج شده است. که در این  یافته هایی است 
کمیته ای مرکب از  کمیته ویژه دولتی،  این موارد توسط دو 
نماینده با صالحیت والی هرات، نماینده مستوفیت هرات 
از  کمیته دیگری مرکب  و نماینده ریاست معارف هرات و 
یافته ها  و  بررسی شده  چند نماینده ریاست معارف هرات 
سطح  در  اداری  و  مالی  گسترده  فساد  مورد  ده ها  اسناد  و 
به  هرات  والیتی  شورای  توسط  والیت  این  ولسوالی های 

گرفته است. دسترس روزنامه 8صبح قرار 
اداری  فساد  که  می گوید  هرات  معارف  رییس  آن هم  با 
گسترده تر از آنچه است  موجود در معارف این والیت بسیار 
کردن  پیدا  در  او  به گفته  است.  آمده  به دست  کنون  تا  که 
کارشکنی های جدی از سوی افراد  بسیاری از این یافته ها 
گسترده هم چنان  گرفته و موارد زیادی از فساد  فاسد صورت 
مورد  صدها  که  دارد  کید  تا او  است.  مانده  باقی  مخفی 
گسترده دیگر به زودی و پس از بررسی یک هیات با  فساد 

صالحیت دیگر افشا خواهد شد.
ناامن  ولسوالی های  به  دولتی  مسووالن  حتا  دسترسی  عدم 
که آماری از سطح فساد در آن ولسوالی  باعث شده است 
در  فساد  سطح  که  می رسد  به نظر  نباشد.  دسترس  در 
نسبتا  ولسوالی های  از  بیشتر  ناامن  بسیار  ولسوالی های 
در  هرات  والیت  شیندند  ولسوالی  تمام  در  باشد.  ناامن 
بوده  فعال  دخترانه  مکتب  یک  تنها   1394 تعلیمی  سال 
و  معلم  بیشترین  گرد،  شا بیشترین  که  ولسوالی ای  است؛ 
هرات  گانه   15 ولسوالی های  سطح  در  را  مکتب  بیشترین 

دارا می باشد.
حیف و میل معاش معلمان

ولسوالی های  از  شماری  در  که  می دهد  نشان  اسناد  این 
کارمندان خالف قواعد اداری و طی  هرات حقوق و معاش 
مراحل فورم های »م 41« پرداخته می شود و در اصل حقوق 

معلمان دستبرد صورت می گیرد.
هم چنان حقوق معلمان در این مناطق بدون حضور هیات با 
صالحیت پرداخته می شود و معیارهای الزم اداری در پرداخت 
که  می دهد  نشان  یافته ها  این  نمی گردد.  رعایت  آنان  حقوق 
نام  به  معلمان  حق الزحمه  و  اضافه کاری  افغانی  هزار  صدها 
مدیران  و  بی اطالع اند  خودشان  که  می شود  حواله  افرادی 
اما  می زنند،  گسترده  اختالس  به  دست  مکاتب  و  معارف 
حق الزحمه ده ها معلم مستحق به آن ها پرداخت نشده است.

که  یافته های تازه از وضعیت معارف هرات نشان می دهد 
از  هرات  اوبه  و  چشت  فرسی،  ادرسکن،  ولسوالی های  در 
معلمان با عناوین مختلفی چون معتمدی، تقرری، ارزیابی 

کتب و ترتیب اوراق  کرایه اجناس و  ساالنه، اجرای رتب، 
گرفته می شود. مالی پول 

ادرسکن  ولسوالی  معارف  کارمندان  تمام  از  مثال  به گونه 
والیت هرات تحت نام معتمدی هر ماه بین 70 تا 200 افغانی 
گرفته می شود. آمریت معارف ولسوالی ادرسکن والیت  پول 

کارمند دارد. هرات 420 
پرداخت  برای  هرات  معارف  ریاست  از  هیاتی  تازگی  به 
آن  به  هرات  ادرسکن  ولسوالی  معارف  کارمندان  معاشات 
تذکره های شان  که  است  خواسته  آنان  از  و  رفته  ولسوالی 
 420 میان  از  اما  گردد،  اجرا  معاش های شان  تا  بیاورند  را 
کارمند معارف ادرسکن، دست کم 100 تن شان برای دریافت 

معاشات خود مراجعه نکرده اند.
از  هرات  والیت  معارف  ریاست  ویژه  کمیته  بررسی های 
که هیچ یک  آمریت معارف ولسوالی ادرسکن نشان می دهد 
ولسوالی استخدام  این  اجیر در  به عنوان معلم  افرادی که  از 
نتوانستند  کرده  ارایه  را  قانونی  مراحل  اسناد طی  شده اند، 
آزاد  رقابت  پروسه  شامل   1394 سال  در  یک شان  هیچ  و 

نشده اند و حتا قراردادخط هم ندارند.
اوبه  ولسوالی   در  که  می دهد  نشان  گزارش  این  از  بخشی 
منفک  این که  بهانه ی  به  معلمان  از  شماری  هرات  والیت 
اما  شدند،  خانه نشین  معارف  آمران  سوی  از  شده اند، 

معاش شان به آمریت معارف آن ولسوالی رسیده است.
به  که  ادرسکن  معارف  کارمندان  از  تن  ده ها  هم چنان 
به نام  پولی  موجودیت  از  داده اند  پاسخ  پرسش نامه  یک 
سال ها  حالی که  در  می کنند  بی اطالعی  اظهار  اضافه کاری 

است اضافه کاری آنان رسما حواله می شود.
گسترده، محدود به یکی دو ولسوالی در هرات نیست.  فساد 
نشان  گرفته  قرار  8صبح  روزنامه  دسترس  به  که  اسنادی 
والیت  چشت  ولسوالی  مرکز  دخترانه  لیسه  در  که  می دهد 
کارمندان، اجیران  هرات، 15 عضو یک خانواده به تنهایی 
و معلمان یک مکتب هستند و صدها هزار افغانی معاش، 

اضافه کاری و مزایا به نام های شان حواله شده است.
معلمان  از  که شماری  نشان می دهد  یافته ها  این  هم چنان 
در برخی از ولسوالی های هرات 2 معاش دریافت می کنند؛ 
که در ایران  که یک مهاجر افغان  حتا سندی نشان می دهد 
ولسوالی چشت والیت هرات  در  او  نام  به  زندگی  می کند، 

گرفته می شود. معاش و اضافه کاری 
هم چنان در این ولسوالی مال امام مسجدی در والیت غور، 
که در مسجدی در ولسوالی پشتون زرغون  یک طالب العلم 
سرکرده  یک  است،  دینی  علوم  گیری  فرا مصروف  هرات 
که از معلم بودن خود خبر  کسانی  گروه طالبان و شماری از 

ندارند، حقوق دریافت می کنند.
معلمان  مطلق  کثریت  ا که  است  آمده  گزارش  این  در 
که  نمی دانند  هرات  والیت  چشت  ولسوالی  کارمندان  و 
معاش شان چند است. آمر معارف این ولسوالی چندی پیش 
پس از هشدار رییس معارف هرات پول و معاش معلمان را 
معلم  ده ها  آن  از  پیش  اما  داده،  تحویل  خانه های شان  دم 

کرده اند. به دلیل عدم دریافت معاشات خود، ترک وظیفه 
گرفته شده ،  در این ولسوالی به نام ده ها معلم اضافه کاری 

که  اما برای شان پرداخت نشده است. اسناد نشان می دهد 
کم تر از آنچه مستحق هستند،  به معلمان این ولسوالی بارها 
دقیق  مقدار  خودشان  زیرا  است،  شده  پرداخته  معاش 

معاش خود را نمی دانند.
هر چند  نیست،  تازه ای  چیز  معلمان  معاش  حیف و میل 
گروه های مسلح  تا کنون اسناد معتبری از دسترسی طالبان و 
به پول معاش معلمان در ولسوالی های هرات منتشر نشده، 
در  غیر خیالی  و  خیالی  معلمان  پول  که  می شود  گفته  اما 
جیب  به  هرات  ولسوالی های  ناامن  قریه های  از  شماری 

مخالفان دولت می رود.
معلمان  و  خیالی  اجیر  خیالی،  گرد  شا خیالی،  معلم 

بی سواد
شده  داده  قرار  8صبح  روزنامه  دسترس  به  که  اسنادی  در 
و  خیالی  معلمان  خیالی،  اجیران  موجودیت  از  هم چنین 
گردان خیالی در شماری از ولسوالی های هرات پرده  حتا شا

برداشته شده است.
هم چنین ده ها معلم در سطح ولسوالی های هرات در حالی 
که یا سطح سوادشان پایین است  به شغل معلمی می پردازند 
کلی بی سواد اند. به گونه مثال در ولسوالی ادرسکن  یا به  و 
کم تر از صنف 9 هستند  هرات 134 معلم دارای تحصیالت 
و 49 نفر از صنوف 9- 10 و یا 11 فارغ شده اند. سطح سواد 
وزارت  معیارهای  از  کم تر  ولسوالی  این  معلمان  درصد   70

معارف است.
که  آمر معارف ولسوالی ادرسکن والیت هرات تایید می کند 
کسانی که مصروف تدریس هستند، در  از  نفر  به تعداد 29 
و  ثبت  معارف هرات  در  افراد دیگری  نام  به  ولسوالی  این 

راجستر شده اند.
که به تازگی از سوی ریاست معارف هرات برای  کمیته ای 
دریافته  شده،  گزینش  ولسوالی ها  معارف  وضعیت  بررسی 
که در ولسوالی ادرسکن هرات 14 معلم خیالی وجود  است 

دارد.
که در شمار زیادی از  هم چنین بررسی ها نشان داده است 
معارف  کارمندان  از  که  سال هاست  هرات  ولسوالی های 
گرفته،  گر صورت  ا یا  و  نگرفته است  ارزیابی صورت  هیچ 

سلیقه ای و دروغین بوده است.
گردان و اجیران  هر چند هیچ آمار دقیقی از شمار معلمان، شا
خیالی به جز ولسوالی ادرسکن در این اسناد ذکر نشده، اما 
که در این ولسوالی ها موارد زیادی از این  کید شده است  تا

دست موجود است.
که هیچ  کید دارد معلمانی  ریاست معارف والیت هرات تا
نیز،  بی سواد اند  یا  و  ندارند  گردان  شا تدریس  به  آشنایی 
آنان،  کید  تا به  بنا  می شوند.  پنداشته  خیالی  معلمان  جزو 
این افراد بدون حضور در رقابت آزاد، بر اساس روابط و یا 

پرداخت پول شامل این اداره شده اند.
یا  و  کم سوادی  به دلیل  که  می دهد  نشان  تازه  یافته های 
ولسوالی های  از  برخی  در  معلم ها  از  شماری  بی سوادی 
هرات، نصاب تعلیمی تطبیق نمی گردد و به دلیل ناآشنایی 
این  در  مکاتب  از  شماری  حتا  اداری،  اصول  به  آنان 

کتب اداری ندارند. ولسوالی ها اسناد و 

که حتا شماری از معلمان در  یک سند دیگر نشان می دهد 
برخی از ولسوالی های هرات نام مضامین درسی را نمی دانند 
و به جای نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان، دیوان 
کتاب عربی  کتاب عربی قدری،  خواجه حافظ شیرازی، 

کنز و شروط  الصواه را به دانش آموزان درس می دهند.
اسناد  این  خیالی،  کارمندان  و  اجیران  معلمان،  عالوه  بر 
ولسوالی  معارف  در  خیالی«  »کمیسیون  یک  تشکیل  از 
معارف  مسووالن  است.  برداشته  پرده  هرات  والیت  اوبه 
معارف  وزارت  لوایح  مغایر  و  خود  صالحیت  خالف  اوبه 
به طور  ولسوالی  این  در  را  معلمان  از  تن   80 افغانستان 
کرده اند، اما در اسناد  خدمتی از جایی به جای دیگر مقرر 
کمیسیون ویژه تغییر  که این اشخاص توسط یک  آورده اند 

و تبدیل شده اند.
در این ولسوالی در حالی که بسیاری از مکاتب آن در سطح 
کمبود شدید معلم روبه رو هستند، دیده می شود  روستاها با 
در حالی که  مرکز جابه جا شده اند  لیسه های  در  معلم  ده ها 
مرکز  لیسه های  این همه معلم در  به موجودیت  نیازی  هیچ 

ولسوالی نیست.
ییس شورای والیتی: باید عامالن فساد در معارف  ر

هرات مجازات شوند
رییس شورای والیتی هرات در پی افشای اسناد حیف و میل 
شدن میلیون ها افغانی در چوکات اداره معارف این والیت 
آموزگاران  هرات  ولسوالی  های  بیشتر  در  کنون  ا که  می گوید 
با وجود نداشتن مدرک  خیالی و یا جعلی حضور دارند و 

تحصیلی، حقوق استادان لیسانس را دریافت می کنند. 
این  می گوید  هرات  والیتی  شورای  رییس  علیزایی،  کامران 
از  ریاست معارف هرات  توسط  گذشته  ماه  آمار در هشت 
سطح معارف ولسوالی های هرات جمع آوری شده و بیشتر 
والیتی  شورای  می باشند.  وضعیت  این  درگیر  ولسوالی ها 
هرات خواستار پی گیری این قضیه و مجازات عامالن این 

چالش ها هستند.
که به صورت نقدی به  که پول معاش معلمان  گفت  علیزایی 

ولسوالی ها انتقال می شود، به خانه های زورمندان می رود.
هرات  معارف  رییس  احمدی،  عبدالرزاق  حال  همین  در 
زیاد  ولسوالی ها  در  اداره اش  جدی  چالش های  می گوید 
خواستار  افغانستان  معارف  وزارت  از  تازگی  به  و  است 
تعیین هیات با صالحیتی برای بررسی وضعیت معارف در 

گانه هرات شده است. ولسوالی های 15 
و  تحقیق  زمینه  این  در  است  نیاز  گفت  احمدی  آقای   
گسترده  فساد  این  عامالن  و  گیرد  صورت  جدی  ارزیابی 

مجازت شوند.
کابل  برگشتاندن سی میلیون افغانی به 

در  فساد  بررسی  کمسیون  اعضای  از  متین،  محمدانور 
که طبق تحقیقات ابتدایی آن ها در  معارف هرات می گوید 
معارف هرات فساد پیچیده و غیر قابل انکاری وجود دارد.

که مبلغ سی میلیون افغانی در این اواخر  آقای متین می گوید 
کابل  کمیسیون به  از پول معاش معلمان خیالی توسط این 

برگشتانده شده است.
توسط  هرات،  معارف  رییس  به درخواست  کمیسیون  این 

والی این والیت ایجاد شده است.
که معلمان خیالی به پیمانه  اما با آن هم آقای متین می گوید 
زیادی در هرات هنوز هم وجود دارند. به گفته وی، بسیاری 
مسووالن  با  زورمند  افراد  فساد،  این  در  دخیل  افراد  از 

رده باالی دولتی در ارتباط اند.
هرات  به  سفرش  از  پس  غنی  رییس جمهور  گذشته  سال 
دادستانی  به  را  وی  و  برکنار  را  والیت  این  معارف  رییس 

کرد. معرفی 
یک  به  افغانستان  در  خیالی  مکاتب  و  معلمان  موضوع 
کشور تبدیل شده است. به نظر  موضوع جنجالی در سطح 
که در والیت های ناامن تر از هرات جدا از معلمان  می رسد 
پیدا  وفور  به  نیز  خیالی  مکاتب  حتا  خیالی  گردان  شا و 

می شود.
که اداره بازرسی ایاالت متحده امریکا یا سیگار  گزارشی  در 
ایاالت  که احتماال  کرد، آمده است  در سال جاری منتشر 
به  را  مالیات دهندگان  پول  دالر  میلیون ها  امریکا  متحده 

که اصال وجود ندارند. معلمان و یا مکاتبی داده است 
تا کنون   ۲۰۱۵ می  ماه  از  تنها  که  است  آمده  گزارش  این  در 
۷۶۹ میلیون دالر به بخش معارف افغانستان یاری رسانده 

شده است. 
معارف  وزارت  پیشین  مقامات  که  می کند  کید  تا سیگار 
کمک کنندگان بین المللی اطالعات  افغانستان به دولت و 
سراسر  در  را  مکاتب  شمار  آن ها  کرده اند.  ارایه  نادرست 
بیشتر  سرمایه گذاری  به  تا  داده اند  نشان  زیاد  بسیار  کشور 

دست یابند.
انکشاف  اداره  بازرسی،  نهاد  این  داده های  بر اساس 
از  که به آن ها  کار می گرفت  از داده هایی  بین الملل امریکا 
برای  داده ها  این  و  می گردید  ارایه  معارف  وزارت  جانب 
تصمیم گیری  و  آموزشی  برنامه های  پیشرفت  دادن  نشان 
که  است  معتقد  سیگار  می شد.  استفاده  مالی  تامین  در 
و  دانش آموزان  و  خیالی  مکاتب  وجود  مورد  در  اظهارات 
اقدام  خواستار  نهاد  این  و  دارد  واقعیت  خیالی  معلمان 

فوری است.

اداره معارف هرات
غرق در فساد اداری 

 وحید پیمان
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پنهان  و  پیدا  دسیسه های  و  توطیه ها  با  که  آنانی  برای 
در صدد برگشت به سلطنت یا نظام شبه سلطانی دوران 

کرزی اند! حامد 
گفتمان وحدت ملی  این که حکومت وحدت ملی و حتا 
دشواری های  با  گذشته  سال  یک ونیم  در  افغانستان  در 
کم تر می توان تردید داشت. عمده ترین  زیادی روبه رو بود، 
که یک  دلیل این وضعیت تمامیت خواهی دو  سویه است 
کم بر بیروکراسی و مجهز با  نوع آن توسط نکتایی داران حا
کابل اعمال می شود و نوع دیگر آن  تکنوکراسی غربی در 
توسط طالبان و جریان های تندرو با استفاده از عبا و قبای 

دین و مذهب و عصبیت ریشه دار قومی.
کاستی های آن، بلند رفتن  انتخابات 93 با وجود تمامی 
مالحظه  قابل  جمعیت  یک  به  ویژه  مردم  جمعی  شعور 
نمایش  به  را  کشور  نیمه شهری  و  شهری  مناطق  کنان  سا
گر  ا که  تازه رسیده ای خبر داد  از حضور نسل  و  گذاشت 
مانند  نشود،  توجه  انگیزه هایش  و  نیاز ها  خواست ها،  به 
و  می ریزند  جاده ها  به   94 عقرب   20 و   1393 سرطان   6

معادالت قدرت و سیاست را دگرگون می سازند.
ندادند  اجازه  مردم  این که  و   93 انتخابات  بن بست 
انتخاباتی  سازمان یافته  و  سرسام آور  تقلب  نتیجه  تا 
هم  دیگر  پیام  یک  بزند،  رقم  را  سیاسی شان  سرنوشت 
داشت و آن این که قانون اساسی و سازوکار های مندرج در 
که همانا نظام یک دست  کشور  آن برای رهبری سیاسی 
بن بست  به  بود،  کرزی  حامد  آقای  دلخواه  ریاستی 
از این نمی توان  رسیده و جامعه متکثر افغانستان را پس 
ایدیولوژیک  یا  قبیله ای  تمامیت خواهانه   شگرد های  با 

کرد.  مدیریت و رهبری 
بن بست  از  گزار  راه  سیاسی«  »توافق نامه  دیگر  تعبیر  به 
دوام  برای  شد  زمینه ای  و  کرد  فراهم  را  اساسی  قانون 
حکومتداری و جلوگیری از دوام بحران سیاسی نفس گیر 
تاسیس  کشور  انتخابات. حکومت وحدت ملی در  پسا 
نظام  تغییر  و  اساسی  قانون  تعدیل  برای  را  زمینه  تا  شد 
که  صدارتی  نظام  به  یک دست  و  متمرکز  ریاستی  از 
کشور  این  نو  نسل  و  افغانستان  روز  نیاز های  پاسخگوی 

کند. است فراهم 
و  تمامیت خواهی  میان  گذشته جدال  در یک ونیم سال 

کثرت گرایی در دو محور ادامه داشت.
که با استفاده از سازوکار های متمرکز  1- در بدنه بیروکراسی 
دوامدار  به صورت  ریاست جمهوری  امور  اداره  به  منتهی 
کشور  فراروی جابه جایی افراد و مهره ها در ساختار اداری 
بر مبنای »سهم برابرگونه  هر دو تیم« مشکل آفرینی می شده 
رییس  اختیارات  کردن  محدود  برای  خزنده  تالش  و 

کان ادامه داشته است.  کما اجرایی 
2- جلوگیری از عملی شدن بند های توافق نامه سیاسی در 
پیوند با توزیع تذکره الکترونیک و اصالحات انتخاباتی 
که یک  روی دیگر مساله است. یک دسته تمامیت خواه 
سازمان های  از  شماری  در  آن  دیگر  سر  و  ارگ  در  آن  سر 
اقامتگاه های  و  خارجی  سفارت های  بین المللی، 
کنون در نقش  که ا مهندسین تقلب انتخاباتی 88 و 93 
دارد.  قرار  می کنند  عمل  کشور«  ملی  »شخصیت های 
گذشته به اشکال مختلف  اینان در طول یک ونیم سال 
که روند اصالحات انتخاباتی را به چالش  کرده اند  تالش 
انجام  برای  موجود  گرانسنگ  فرصت های  و  بکشند 

کابینه در جلسه اخیر  کمیته عدلی و قضایی  کابل:  8صبح، 
کمیته ای برای پیگیری دوسیه های قتل و  کرده تا  خود فیصله 

خشونت علیه خبرنگاران تشکیل شود.
کمیته  کابینه، در این  کمیته عدلی و قضایی  براساس فیصله 
از وزارت های  پیگیری دوسیه های قتل خبرنگاران مسووالنی 
ریاست  سارنوالی،  لوی  فرهنگ،  و  اطالعات  و  داخله  امور 
امنیت ملی و فدراسیون و نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران 

حضور خواهند داشت.
کابینه  قضایی  و  عدلی  کمیته  رییس  دانش  سرور  محمد 
کمیته  شنبه  روز  نشست  در  جمهوری،  ریاست  دوم  معاون  و 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  این که  از  کابینه  قضایی  و  عدلی 
و  قتل  دوسیه های  نتوانسته اند  گذشته  سال های  طی  کشور 
کرد.  انتقاد  برسانند،  نتیجه  به  را  خبرنگاران  علیه  خشونت 
این قضایا  از  تنها دو در صد  که  این  به  اشاره  با  آقای دانش 
تازه  که  »کمیته ای  گفت:  است،  گرفته  قرار  پیگیری  مورد 
تشکیل می شود باید در مرحله اول تمامی موارد قتل خبرنگاران 
را  بررسی ها  این  گزارش  و  کند  بررسی  را  آنها  و خشونت علیه 
گام های  کند تا  کابینه، ارایه  کمیته عدلی و قضایی  دوباره به 

بعدی برای پیگیری آنها برداشته شود.«
نشراتی  معیین  مصطفوی  مژگان  نشست  این  در  همچنین 
که به همکاری دفتر  گزارشی را  وزارت اطالعات و فرهنگ نیز، 
که  کرد  »نی« و اتحادیه ملی ژورنالیستان آماده شده بود ارایه 
گذشته و 59 مورد  در آن از 625 مورد خشونت در پانزده سال 

قتل خبرنگاران یاد آوری شده است.

که از سوی سرپرست لوی سارنوالی ارایه شده آمده  گزارشی  در 
که  گونه قضایا وجود داشت  که تنها 12 مورد رسیدگی به این 

از آن جمله در نیمی از قضایا، دوسیه ها به نتیجه نرسیده اند.
که در  مسوالن دفتر »نی« و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان 
این نشست حضور داشتند، بارها برای رسیدگی به پرونده های 
مهم  نهاد  دو  این  مسووالن  کرده اند.  کید  تا خبرنگاران 
پیگیری  کمیته  با  آنان  که  گفته اند  حامی حقوق خبرنگاران 
خواهند  جانبه  همه  همکاری  خبرنگاران  قتل  دوسیه های 

داشت.
محمد فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان، 
مورد  یک  مثال  که  می شود  دیده  سارنوالی  »درگزارش  گفت: 
یا یک  کشف قرار دارد،  از سال 1388 به این سو در مرحله 
دوسیه بدون دلیل قانونی، از دایره بررسی خارج شده است. 
این  پیگیری  برای  اراده ای  هنوز  تا  که  می دهند  نشان  این ها 
شدید  نارضایتی  سبب  حالت  این  و  نداشته  وجود  دوسیه ها 

میان خبرنگاران و فعاالن رسانه یی شده است.«
همچنین عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر »نی« حمایت کننده 
ارقام خشونت ها  و  آمار  ارایه  با  نیز،  افغانستان  آزاد  رسانه های 
و  قضایی  و  عدلی  نهادهای  که  گفت  خبرنگاران  علیه 
همچنان پولیس، وظایف خود را در پیگیری این دوسیه ها به 
کمیتۀ جدید می تواند راه را  درستی انجام نداده اند و تشکیل 

برای به نتیجه رسانیدن دوسیه های مورد نظر هموار سازد.
بر اساس پیشنهاد نصراهلل ستانکزی عضو بورد مشاوران حقوقی 
گام نخست به سه  رییس جمهور، قرار است این دوسیه ها در 
که در  کم  دوسیه هایی  که زیر بررسی محا دسته؛ دوسیه هایی 
که  مرحله تحقیق از سوی سارنوالی اند قرار دارد و دوسیه هایی 
از طریق  بعد  و  تقسیم شود  کشف می باشند،  هنوز در مرحله 

گیرند. نهادهای مربوط مورد رسیدگی قرار 
که در این نشست   عبدالقادر عدالتخواه، عضو دادگاه عالی 
ارجاع  صورت  در  که  کرد  گی  آماده  اعالم  داشت،  حضور 
کم، به زود  دوسیه های قتل و خشونت علیه خبرنگاران به محا

ترین فرصت روند رسیدگی به آنها آغاز شود.
و  قتل  دوسیه های  به  رسیدگی  کمیته  آینده،  هفته  است  قرار 

کند. کار آغاز  خشونت علیه خبرنگاران رسما به 

اصالحات سیاسی در سطوح مختلف را ضایع سازند.
پای  در  مردم  میلیونی  حضور  به  توجه  بدون  گروه  این 
می کنند  فکر  جوزا   24 و  حمل   16 در  رای  صندوق های 
قانونمند  و  مشروع  اقتدار  مزاحم  عبداهلل  کتر  دا که 
کشور« است و با تکمیل دو سال  »رییس جمهور منتخب 
گردونه قدرت حذف  اول این دوره 5 ساله به راحتی از 
کرزی را احیا  می شود و ایشان چیزی شبیه سلطنت آقای 

کرد. خواهند 
کرزی  آقای  بازماندگان حکومت  از  برخی  این،  کنار  در 
اندام  عرض  سیاسی  اپوزسیون  به عنوان  اواخر  این  در  که 
انجام  بدون  زودهنگام  انتخابات  طبل  بر  نیز  کرده اند، 
که  اصالحات انتخاباتی و تعدیل قانون اساسی می کوبند 
به نظر می رسد این دسته ها نیز بر روی واقعیت های موجود 
کشور چشم بسته اند و در فکر احیای مدینه فاضله 13  در 

گذشته شان هستند. سال 
که  تمامیت خواهانه همان گونه  مناسبات  در درون چنین 
قباحت زدایی  جنایت های شان  و  طالبان  از  راحتی  به 
انتخاباتی  سازمان یافته  تقلب  از  قباحت زدایی  می شود، 
نورستانی  یوسف  پیش  هفته  که  رسیده  بدان جا  تا  نیز 
»نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1393 خورشیدی« را 
انتخابات رهبران  که در زمان  اعالم می دارد و می فرماید 
به هر  بودند.  نداده  آنان  برای  را  سیاسی چنین اجازه ای 
تیم  رهبری  استراتژیک«  »سکوت  دوام  صورت  در  حال 
از  مفتضحانه تر  و  بیشتر  شاهکار های  منتظر  اصالحات، 

این نیز می توان بود. 
اما دو نکته:

سیاسی  توافق نامه  مبنای  بر  ملی  وحدت  حکومت   -1
به  ریاستی  نظام  از  گزار  دولت   ،1393 سنبله   30 مورخ 
و  است  جدید  اساسی  قانون  مبنای  بر  صدارتی  نظام 
اصالحات  اردوگاه  از  حمایت  در  مردم  میلیونی  حضور 
ذهنیت  حتا  و  کشور  در  موجود  سیاسی  مناسبات  و 
البی های  تالش های  وجود  »با  بین المللی  هم پیمانان 
برگشت  اجازه   امریکا«  کانگرس  دهلیز های  در  سرگردان 
گذشته و روش های عبدالرحمان خانی را به ما نخواهد  به 

داد.
سازوکار  با  که  است  این  بر  عمومی  باور  حاضر  حال  در 

انتخابات 93 با وجود تمامی 
کاستی های آن، بلند رفتن شعور 
جمعی مردم به  ویژه یک جمعیت 

قابل مالحظه ساکنان مناطق 
ی کشور را به  ی و نیمه شهر شهر

نمایش گذاشت و از حضور نسل 
تازه رسیده ای خبر داد که اگر به 

خواست ها، نیاز ها و انگیزه هایش 
توجه نشود، مانند 6 سرطان 

1393 و 20 عقرب 94 به جاده ها 
می ریزند و معادالت قدرت و 
سیاست را دگرگون می سازند.

قانون  از  برخاسته  جنون آمیز  تمامیت خواهی  و  موجود 
و  شود  برگزار  انتخابات  هم  بار  ده  گر  ا کنونی،  اساسی 
او  هم دستان  و  امرخیل  مانند  تقلب  خبرگان  از  تن  ده ها 
که فقط  دست اندرکار آن باشند، نتیجه همان خواهد شد 
گر  که ا نشانه های آن را در بن بست انتخاباتی 93 دیدیم 
را  تیم اصالحات جلو فاجعه  و تمکین  کری  تدبیر جان 
کابل بود و نه بخت بیداری  نمی گرفت، امروز نه تختی در 

که این همه مانور دهی سیاسی را مجال دهد.
موج  با  گذشته  سال  یک ونیم  در  عبداهلل  کتر  دا  -2
هم پیمانان  و  طرفداران  انتقادات  از  گسترده ای 
انتخاباتی اش روبه رو بوده است. یک بخش از انتقادات 
می توانند به دالیل مختلف از جمله مدارا و حوصله مندی 
بیش از حد او در برابر تیم رقیب موجه باشند. اما بخش 
تمامیت خواهانه   شگرد های  از  ناشی  انتقادات  از  بزرگی 
منتخب«  »رییس جمهور  توهم  و  رییس جمهور  اطرافیان 
اجتماعی  پایگاه  فاقد  سیاسیون  از  شماری  که  است 

گرفتار اند. اطراف ایشان به آن 
دسته  این  که  است  حربه ای  بزرگ ترین  اساسی  قانون 
و  می ایستند  سیاسی  توافق نامه  برابر  در  آن  به  تمسک  با 
تالش  »پادشاه ساز«  قانون  این  تعدیل  از  جلوگیری  برای 
با  راحتی  به  می چینند،  زیرکانه  توطیه های  می کنند، 
احساسات مردم بازی می کنند، بی مهابا به عصبیت های 
با  که  می کنند  فکر  و  می زنند  دامن  ایدیولوژیک  و  قومی 
گفتمان  رفتن  حاشیه  به  و  اجرایی  ریاست  شدن  منزوی 
وحدت ملی می توانند به هر صورت و به هر قیمت ممکن، 
که همانا احیای مدینه فاضله دوران  به منزل مقصود  ره 

کرزی است، خواهند برد. حامد 
کتر عبداهلل  که دا این دسته افراد یا از این واقعیت غافل اند 
مثال  که  نیست  سیاسی  بازیگر  یک  تنها  و  شخص  یک 
تمامیت خواهی های  برابر  در  او  سکوت  یا  اشتباهات  با 
که در انتخابات  سازمان یافته  تیم رقیب، بتوان مردمی را 
کرد و به صورت پیهم  کنار او ایستادند از صحنه بیرون  در 
و دوامدار به شعور سیاسی آنان توهین روا داشت، یا هم 

کرده اند. تجاهل عامدانه پیشه 
توافق نامه  با  بازی  که  است  این  مسلم  قدر  حال  این  با 
سیاسی و سرنوشت مردم برنده ندارد. بهتر است به جای 
این که هر روز طرح یک توطیه تازه را علیه ریاست اجرایی 
شاید  »که  شعوری  و  طبیعی  هم پیمانان  دراز  صف  و 
بخشی از آن ها در حال حاضر به دالیل مختلف ناراضی 
رفع  برای  صادقانه  و  صدا  هم  شود؛  ریخته  باشند«  هم 
که به  عنوان  کنیم  چالش ها و مقابله با تهدید هایی تالش 

یک ملت با آن روبه رو می باشیم.
گام به گام توافق نامه  فرصت سوزی در پیوند با عملی شدن 
به  و  بوده  بحران آفرین  حاال  تا  که  همان گونه  سیاسی، 
طالبان،  مانند  نظام  قسم خورده   دشمنان  شدن  قدرتمند 
انجامیده است،  تروریستی  گروهک های  داعش و دیگر 
کم رمق وحدت ملی و همزیستی مسالمت آمیز  شیرازه های 
کهنه سرای ما را بیشتر از پیش نابود خواهد  کنان این  سا
بالقوه   سربازان  به عنوان  ناداران  و  بی کاران  صف  و  کرد 
در  و  شد  خواهد  درازتر  تندرو  و  تروریستی  جریان های 
را  سپیدار  کاخ  ورشکستگی  و  بحران  موج  گر  ا فرجام 
ارگ  محوطه  در  گلخانه  و  سالم خانه  کاخ  درنوردید، 

ریاست جمهوری را نیز از پای بست فروخواهد ریخت.

 حشمت اهلل رادفر، مشاور ریاست اجرایی

قباحت زدایی از تقلب
اهانت به شعور جمعی مردم ماست

کمیته پیگیری دوسیه های 
قتل خبرنگاران ایجاد 

می شود
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 برگردان: ضیا صادق

افغانستان، آخر خط؛
 چگونه نبود زیرساخت ها و حمل و نقل معیاری مانع 

توسعه اقتصادی می شود؟
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سیستم  سه  از  که  است  شده  احاطه  همسایه هایی 
شمالی  همسایه های  می کنند.  استفاده  اندازه گیری 
افغانستان از سیستم اندازه گیری روسی استفاده می کنند.

استفاده  بریتانیایی  از سیستم  پاکستان  ترتیب،  همین  به 
استفاده  استندرد  از سیستم  ایران و چین هر دو  کرده، 
حمل و نقل  برای  افغانستان  که  آن جایی  از  می کنند. 
ندارد،  دسترسی  دریا  به  مستقیم  به صورت  بین المللی 
استفاده  کشور  این  در  که  اندازه گیری  سیستم  لذا، 
اولیه  به اساس سیستم شرکای حمل و نقل  خواهد شد، 
خواهد بود تا به مارکیت های جهانی دستیابی پیدا کند.

در صورتی که از سیستم اندازه  گیری استندرد استفاده 
شود، هرات به ایران وصل می شود و در نهایت به بندر 
نفت شمال، گاز و ذخایر  به  زمینه دسترسی  و  چابهار 
استفاده  می شود.  میسر  جهانی  حمل  و نقل  به  معدنی 
حمل و نقل  به  دسترسی  روسی  اندازه گیری  سیستم  از 
ممکن  را  اروپا  به  سر انجام  و  شمالی  همسایه های 
و  طوالنی  بین المللی  بندر  به  دسترسی  اما  می سازد، 
استفاده  ترتیب،  همین  به  بود.  خواهد  قیمت  نهایت 
آهن  از خط  استفاده  بریتانیایی  اندازه گیری  سیستم  از 
بنادر  به  را  افغانستان  و  می سازد  ممکن  را  پاکستان 
کراچی و گوادر پیوند می دهد. وصل شدن به سیستم 
خط  سیستم  به  را  بالقوه  دسترسی  پاکستان  آهن  خط 

آهن هند و بازارهای منطقه ای ممکن می سازد. 
بدون در نظر گرفتن این که از کدام سیستم اندازه گیری 
که  گردد  اتخاذ  به گونه ای  باید  تصامیم  شود،  استفاده 
سیستم  و  همسایه  کشورهای  تمام  با  می توان  چگونه 
منطقه ای وصل گردید. افغانستان باید، مطمین شود که 
قیمت ها باالی آن تحمیل نشود. هر سیستم اندازه گیری 
خط  سیستم  به  بستگی  می کنند،  انتخاب  آن ها  که 
می کنند.  استفاده  همسایه  کشورهای  که  دارد  آهنی 
توسعه سیستم خط آهن یک نیاز عمده برای افغانستان 
می باشد، زیرا این کشور را قادر می سازد که از ثروت 

منابع طبیعی خود استفاده کند.
شاهراه ها

حمل و نقل با حجم پایین تر و کاال های با ارزش از طریق 
می باشد.  امکان پذیر  زمینی  سیستم شاهراه های  تقویت 
به  کشور  این  کردن  وصل  برای  افغانستان  استراتژی 
که  بود  کمربندی  شاهراه  احداث  منطقه  کشورهای 
کشورهای  شامل  که  را  جنوبی  آسیای  آن،  طریق  از 
زمینی  مسیر  طریق  از  می شود  ایران  و  پاکستان  هند، 
افغانستان به آسیای مرکزی وصل می ساخت. بر اساس 
منطقه ای  اقتصادی  همکاری های  کنفرانس  گزارش 
برای افغانستان )ریکا( که در سال 2015 به نشر رسید، 
افغانستان و کشورهای کمک کننده، در حدود  دولت 
9200 کیلومتر جاده را احداث کرده اند اما با توجه به 
درصد   85 گرفته، حدود  صورت  که  اندک  حفاظت 
و  دارند  قرار  بدی  وضعیت  در  افغانستان  جاده های  از 
یک تعداد از دهلیزهای جاده های استراتژیک تکمیل 
نشده است. چنان که جاده ها به شکل غیرمنتظره ای و به 
سرعت تخریب می شوند. برعالوه، کیفیت ساخت و ساز 
این جاده ها نیز زیر سوال قرار دارد که عوامل عمده آن 

به افغانستان ربط می گیرد.
جاده های  نگهداری  و  تعمیر  سیستم  موجودیت  عدم 
مراعات  فرسوده،  الری های  توسط  انتقاالت  و  ملی 
نکردن معیار تعیین شده و قانونی کاالها، سبب از بین 
با بار  رفتن سریع جاده ها می شود. چنان که یک الری 
اضافه می تواند چهار مرتبه بیشتر، نسبت به یک الری با 

اما  و  آسیا  در  کشورها  فقیر ترین  از  یکی  افغانستان 
همه،  این  با  می باشد.  طبیعی  منابع  از  غنی  کشوری 
هنوز  خود  حیات  امرار  برای  افغان ها  از  زیادی  شمار 
به زراعت وابسته اند. خطوط هوایی، قطارها و جاده ها 
سبب  می تواند  که  بوده  تجارت  حیاتی  شریان های 
و  توسعه  خصوص  در  افغانستان  اما  شود.  تغییر  ایجاد 
کشورهای  از  شاهراه ها  و  هوایی  سیستم های  کارکرد 
ندارد.  آهن  خط  حتا  و  است  مانده  عقب  دنیا  دیگر 
برعالوه، افغانستان با چالش های مهمی  روبه رو می باشد 
که می توان از موانع غیر قابل عبور برای توسعه و احیای 
یاد  حمل ونقل  سیستم  و  آهن  خط  مناسب،  جاده های 
کرد که باید به زودی به آن ها رسیدگی صورت گیرد.

خط آهن
کشورهای  و  توسعه یافته  کشورهای  در  آهن  خط 
برای  کلیدی  دارایی های  جمله  از  افغانستان  همسایه 
مثل  پایین  ارزش  و  باال  حجم  با  تولیدات  حمل و نقل 
زیادی  مقدار  حمل  می رود.  حساب  به  معدن  سنگ 
و  نمی باشد  به صرفه  الری ها  توسط  معدن،  سنگ  از 
سودمند نیست. به هر حال، افغانستان به صورت تاریخی 
را  آن  و  کرده  مقاومت  آهن  خط  توسعه  مقابل  در 

عمدتا ابزاری برای مقاصد نظامی  دانسته است.
در  آهن  خط  اخیرا،  آهن  خط  فایده های  به  توجه  با 
کشور توسعه یافته است. هم اکنون، خط آهن به طول 
75 کیلومتر از ازبکستان تا شهر مزار شریف امتداد دارد. 
کار ساخت این خط آهن که از سوی بانک انکشاف 
آسیای پرداخت می گردید در سال 2013 تکمیل شد. 
از سوی دیگر شامل ساختن خط آهن یکی از شرایط 
مناقصه معادن بوده است. ساختن خطوط آهن، آن هم 
هزینه  و  بوده  پر چالش  کوهستانی  مناطق  مسیر  در 
این  ساختن  شریک  بنابراین  دارد.  نیاز  را  هنگفتی 
می تواند  بین المللی  کمک کننده  کشورهای  با  هزینه 
در  کشورها  این  متقابال  زیرا  باشد،  راه حل ها  از  یکی 
خطوط  از  می توانند  افغانستان  طبیعی  معادن  استخراج 
این در حالی  ببرند.  استفاده کرده و سود خوبی  آهن 
است که کشور چین در مزایده معدن مس برنده شده 
اما پیشنهاد خط آهن این معدن هنوز نهایی نشده است.

مورد  در  تا  کرده  خواست  در  اخیرا  چین  کشور 
مذاکره  دوباره  ذخایر  استخراج  شرایط  و  پیشنهادات 
بالقوه می تواند روی تولیدات  امر به صورت  این  شود. 
توسط  معدنی  ذخایر  انتقال  زیر  باشد.  داشته  اثر  مس 
دیگر  سوی  از  می شود.  تمام  اقتصادی  بیشتر  موترها 
این کار سبب از میان رفتن توانایی ها برای تمرکز روی 
آغاز به کار سیستم قطار می شود که می تواند در توسعه 

صنعت معدن و زراعت مفید واقع شود.
را  دیگری  معادن مس  مالکیت  که چین  آن جایی  از   
حرکت  از  را  آن ها  است  ممکن  دارد،  اختیار  در  نیز 
از  بهره برداری موثر  از سوی دیگر،  باز دارد.  با عجله 
معادن افغانستان می تواند روی نرخ  مس نیز تاثیر داشته 
معدن  صنعت  روی  فرا  چالش ها  که  حالی  در  باشد. 
به عنوان یک  وجود دارد. درصورتی که به خط آهن 
ضرورت نگاه شود، چندین تصمیم در باره خط آهن 

برای آینده تجارت افغانستان باید اتخاذ گردد.
اندازه گیری  سیستم  کدام  از  این که  نخست  تصمیم 
اندازه گیری  سیستم های  حاضر  حال  در  شود.  استفاده 
از  عبارتند  می باشد  رایج  جهان  در  که   )  gauges(
حاال  استندرد.  و  بریتانیا  روسی،  اندازه گیری  سیستم 
توسط  منحصر به فرد  کشوری  به عنوان  افغانستان 

بار معمولی سبب تخریب شاهراه ها گردد. حتا با قوانین 
و مقررات جدید که منتشر شده اند و اما اجرا نگردیده 
است، تغییری در زمینه به وجود نیامده است. برعالوه، 
سیستم مالیاتی که در حال حاضر وجود دارد، زمینه را 

برای فساد و اختالس فراهم ساخته است. 
تخریب  مشکل  برای  ساده ای  راه حل  افغانستان  در 
تالش  زودی  به  که  در صورتی  ندارد.  وجود  جاده ها 
موثر در بخش حفاظت جاده شروع نشود، شاهراه  های 
قابل  استفاده خواهند  غیر  کشور، در عرض چند سال 
بود. لذا قوانین برای اوزان جامد و قوانینی برای بخش 
سرتاسری  اجرایی  میکانیزم  با  تا  بود  نیاز  ساختمانی 

عملی شود.
هوانوردی ملکی

که  می باشد  مهم  هوایی  میدان  چهار  دارای  افغانستان 
از  هرات.  و  مزارشریف  قندهار،  کابل،  از  عبارت اند 
میدان های هوایی متذکره پروازهای محدود بین المللی 
بازارهای  کامل  دسترسی  اما  می گیرد،  صورت 

بین المللی ممکن نمی باشد.
با  از تجارت جهانی  این در حالتی است که یک سوم 
ارزش باال و محصوالت با حجم کم از طریق حمل و نقل 
جهان،  سراسر  در  هم چنان  می گیرد.  صورت  هوایی 
ارزش حمل و نقل تولیدات ناخالص به 2.4 هزار میلیارد 
دالر می رسد. حمل و نقل هوایی به صورت واضح یکی 
از عوامل رشد اقتصادی می باشد، اما افغانستان در حال 
هوایی  حمل و نقل  شرکای  از  کامل  به صورت  حاضر 

جهانی نمی باشد.
کنوانسیون  اصلی  امضا  کنند گان  از  یکی  افغانستان 
بود.  بین المللی  ملکی  هوانوردی  مورد  در  شیکاگو 
را  استندردهایی  ملکی  هوانوردی  بین المللی  سازمان 
برای  که  می گیرد  کار  به  را  شیوه هایی  و  داده  توسعه 
اطمینان از ثبات ایمنی، امنیت، نگهداری، بهره برداری 

از میدان های هوایی و حمل و نقل هوایی می باشد.
سیستم حمل  و نقل هوایی افغانستان، در جریان سال های 
نیروهای  ورود  با  بود.  دیده  زیادی  خسارات  جنگ 
تا  همکار  کشورهای  افغانستان  به  بین المللی  ایتالف 
اندازه ای مدیریت هوایی را به وجود آوردند. بدبختانه 
یک  موجودیت  عدم  و  جدید  مقررات  نبود  به دلیل 
کشورها،  از  زیادی  تعداد  موثر،  هوانوردی  سازمان 
پروازها از افغانستان و برعکس از کشورهای دیگر به 
افغانستان را به دالیل نگرانی های ایمنی و امنیتی ممنوع 
را  افغانستان  به  پرواز  عربی  متحده  امارات  کرده اند. 
تا  ملکی  هوانوردی  بین المللی  سازمان  می دهد.  اجازه 
سال 2013 میالدی از وضعیت امنیتی شکایت داشتند، 
بنا افغانستان مسوولیت سرویس های خدماتی قرار داد ها 

را خود به عهده گرفت.
تولیدی  درآمدزای  سیستم  یک  هوایی  حمل و نقل 
کند.  تمویل  را  سیستم  این  می تواند خود  می باشد که 
برای  می تواند  مالیات   و  تکت ها  هوایی،  حق العبور 
شود  استفاده  هوایی  میدان های  امنیت  و  نگهداری 
نظارت  زمینه  در  که  را  دولت  کارمندان  ضرورت  و 

 2013 از  قبل  کند.  تامین  می کنند  کار  بازرسی  و 
در  که  بود،  استوار  نقدی  سیستم  بر  هوایی  حق العبور 
سیستم  توسعه  برای  امریکا  داشت.  وجود  تناقض  آن 
که  کرد  مساعدت  الکترونیکی  هزینه های  پرداخت 
میلیون ها دالر کمک  باعث  نتیجه دادن آن  درصورت 
به  مربوط  کمک ها  این  بدبختانه،  شد.  خواهد  اضافی 
کمک های عمومی  بوده و تنها برای استفاده حمل و نقل 

هوایی تخصیص نیافته است.
در سال 2013، آیساف تصمیم گرفت مسوولیت های 
هوایی را تا اخیر سال 2014 به دولت افغانستان تسلیم 
نیز  را  هوایی  حمل و نقل  سیستم  نیروها،  این  دهد. 
کامل  به طور  هنوز  افغانستان  کردند.  اساس گذاری 
توانایی عملیاتی ندارد و امکان دارد تا چند سال آینده 
استفاده  نیازمند  مشکل  این  نشود.  کار  این  به  قادر  نیز 
صدمه  هرگونه  می باشد.  زیاد  قیمت  با  قرار دادی ها  از 
دیگر  زمانی  هر  از  بیش  کشور،  هوانوردی  سیستم  به 
مانع  و  برد  خواهد  انزوا  به  را  شده  محصور  افغانستان 

توسعه اقتصادی این کشور خواهد شد.
پیشنهاد و نتیجه گیری

توسعه اقتصادی برای افغانستان و منطقه حیاتی می باشد. 
توانایی های  و  تجارت  به  اقتصادی  رشد  نتیجه،  در 
در  دارد.  بستگی  تولیدات  و  محصوالت  حمل و نقل 
صورتی که سیستم حمل و نقل حفاظت نشده و توسعه 
پیدا نکند، رشد قابل توجه اقتصادی در کشور ناممکن 
هوانوردی  و  شاهراه ها  حمل و نقل  سیستم  بود.  خواهد 
وابسته  بین المللی  سرمایه گذاری های  به  افغانستان  در 
پیدا  کاهش  اکنون  حمایت،  این  که  حالی  در  بود، 

کرده است.
هرگونه  و  می شوند،  تخریب  سرعت  به  شاهراه ها 
تاخیر در قسمت نگهداری آن ها هزینه سنگینی را در 
و  ندارد  وجود  اساسا  آهن  خط  داشت.  خواهد  قبال 
تصمیم های مهم و اساسی هنوز گرفته نشده مثال این که 
شود.  استفاده  آهن  خط  اندازه گیری  سیستم  کدام  از 
این تصمیم ممکن در سال های آینده و با در نظرداشت 
شرکای تجاری افغانستان در بخش منابع طبیعی گرفته 

شود. 
افزایش  قسمت  در  نیز  پیشرفت هایی  افغانستان  اگرچه 
قابل  قوانین  اما  داشته،  دولتداری و حمل و نقل  توانایی 
و  شاهراه ها  قسمت  در  آن  اجرای  و  مقررات  و  فهم 
سیستم هوانوردی هنوز به اندازه کافی عملی و توسعه 

داده نشده است.
بنا می توان گفت که حتا توسعه یک سیستم کوچک 
خط آهن که کشور را به ذخایر طبیعی وصل کرده و با 
حمل و نقل سیستم بین المللی که سبب گشایش بازارها، 
منطقه  بخش های  تمام  به  اتصال  ارایه  و  شغل  ایجاد 
کند  تعقیب  را  آن  که  روشن  برنامه ای  اما  می شود؛ 
موجود نیست. جلوگیری از تخریب سیستم حمل و نقل 
فعلی افغانستان و توسعه این سیستم یک ضرورت است. 

باید به گونه فعال دارایی های ترانسپورتی تنظیم گردد.

ACKU



از معینیت ارشد  پس از کنار رفتن جنرال ایوب سالنگی 
حکومت  ارشد  مقامات  داخله،  امور  وزارت  امنیتی 
به دیدار  افغانستان  کنونی و هم چنین رییس جمهور سابق 
روز  مورد،  تازه ترین  در  شتافتند.  چهارستاره  جنرال  این 
گذشته حامد کرزی به منزل جنرال ایوب سالنگی رفت و 
از کارهایش در عرصه های نظامی و امنیتی در پانزده سال 
در  که  سالنگی  جنرال  می رسد  به نظر  ستایش کرد.  اخیر 
کابل  امنیه  قوماندانی های  کابل،  گارنیزیون  فرماندهی 
هم  مورد  آخرین  در  و  کلیدی  والیت های  از  برخی  و 
به عنوان معین ارشد امنیتی کار کرده است، دارای شبکه ی 
گسترده ای از روابط در داخل کشور و تجربه ی خوبی از 

وضعیت امنیت در بخش هایی از افغانستان است. 
از  یکی  به عنوان  اجرایی  رییس  عبداهلل،  داکتر  دیدار 
این  از  دلجویی  این که  از  بیش  کنونی حکومت  مقامات 
جنرال چهارستاره باشد، اهمیت دادن به کاری است که 
آقای سالنگی در سال های اخیر انجام داده است. سالنگی 
با  را  روابطش  بود که  افغانستان  نظامیان  از محدود  شاید 
بهترین وجه حفظ  به  افغانستان  رسانه ها و جامعه ی مدنی 

کرد. 
در سخنرانی آقای سالنگی که در مراسم خداحافظی اش 
به نقش سازمان استخباراتی  ایراد کرد،  از وزارت داخله 
اشاره  افغانستان  خونریزی های  و  جنگ ها  در  پاکستان 
شد. او از سیاستمداران کشور خواست تا با بسیج ملی در 
باشند  حساس ترین لحظات و شرایط کشور در کنار هم 

زیادی  کرسی های  تا  شدند  موفق  ایران  در  اصالح طلبان 
را به دست آورند. این پیروزی زمانی نصیب اصالح طلبان 
بند،  می شود که تا هنوز چهره های مطرح این جریان در 
حصر خانگی و ممنوع التصویر می باشند. پس از انتخابات 
سال 1388 این یک پیروزی بزرگ برای اصالح طلبان به 
پررنگ  اکنون حضور  اصالح طلبان  می آید. گروه  شمار 
خود را در مجلس های شورای اسالمی و خبرگان رهبری 
چهره های  از  نیز  ایران  فعلی  رییس جمهور  است.  شاهد 
این  به  می باشد.  اصالح طلبان  حمایت  مورد  و  همسو 
در  دیگر  بار  اصالح طلبان  زیاد،  سال های  از  پس  ترتیب 
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امنیتی  نیروهای  با  برخورد  در  را  نظر  و  عمل  وحدت  و 
افغانستان در نظر داشته باشند. 

کارکرد نیروهای امنیتی افغانستان بدون شک قابل تقدیر 
بارها  امنیتی شان  نیروهای  از  مردم  و  است  ستایش  و 
هدف  آنچه  کرده اند.  سپاسگزاری  مختلف  به گونه های 

محور اصلی قوه های مجریه و مقننه ایران قرار گرفته اند. 
رقبای جدی اصالح طلبان تا کنون یا از فهرست حذف و 
یا هم در آخر فهرست قرار دارند. در شهر تهران تمام 30 
نماینده مجلس از فهرست اصالح طلبان می باشند. فهرست 
16 نفری اعضای خبرگان در تهران نیز نشان می دهد که 
اصالح طلبان در جایگاه خوبی قرار دارد. در این انتخابات 
شدند.  خانه نشین  اصول گرایان  چهره های  کلیدی ترین 
محمد  فقیه،  والیت  تیوریسن  یزدی،  مصباح  نمونه  برای 
در  راه یابی  به  موفق  خبرگان  مجلس  فعلی  رییس  یزدی 
این مجلس نشدند. در پارلمان ایران چهره ی مطرحی مانند 

اصلی این نوشته است، وضعیت جبهات سیاسی افغانستان 
است.  کشور  در  نظامی  استراتژی  تولید  نهاد  خالی  و 
می نامند،  اپوزیسیون  را  خودشان  امروز  که  گروه هایی 
شناخته شده ای  چهره های  به  مراجعه  با  تا  می کنند  تالش 
جبهات  می شوند،  سبک دوش  وظایف شان  از  که 
برخی  و  کرزی  مراجعه ی  کنند.  تقویت  را  خودشان 
بیرون  سیاسی  رهبران  هم چنان  و  سابق  وزیران  از  دیگر 
از حکومت به جنرال سالنگی، ریشه در تالش هایی دارد 
که از سوی این حلقات برای تقویت جایگاه شان صورت 
چهره های  تا  کند  تالش  باید  کنونی  حکومت  می گیرد. 
شناخته شده ای را که از وظایف شان برکنار می شوند، در 
جاهای دیگر به کار بگمارد و از ظرفیت ها و تجربه های 
دستگاه  یک  می تواند  حکومت  کند.  استفاده  افراد  این 
تولید فکر و تولید استراتژی نظامی را با استفاده از جنراالن 
و نظامیانی که از وظایف فعال برکنار می شوند، بسازد و از 

انرژی و تجربه  این افراد استفاده کند.

و  توکلی  احمد  پدر عروس آقای خامنه ای،  حداد عادل 
چهره های زیادی دیگر از ورود به مجلس بازماندند. 

و  اصالح طلبان  و  اعتدال  جریان  هماهنگ  مدیریت 
ظرفیت های قوی رهبران این جریان مانند محمد خاتمی 
فضای  از  عبور  برای  ایرانی ها  اجتماعی، درک  بسیج  در 
جاری همگی کمک کرد تا انتخابات ایران این گونه رقم 
خورد. هرچند که رهبر ایران از طریق ابزار های کنترولی 
اصالح طلبان  چهره های  ورود  مانع  تا  کرد  تالش  خود 
رد  را  خمینی  آیت اهلل  نوه  حتا  که  به گونه ای  شود، 
به  تمام  خونسردی  با  اصالح طلبان  اما  کردند،  صالحیت 
چهره های  به  منفی  رای  کمپاین  و  رفته  انتخابات  سوی 

اصول گرایان را راه انداختند. 
به نظر می رسد که سیاست آقای حسن روحانی در تعامل 
ایران  از حمایت قوی مردم  منطقه  با کشورهای جهان و 
فصل  که  داد  نشان  ایران  انتخابات  است.  برخور دار 
بابت  ایرانی ها  نیز دیگر خریدار ندارد.  ایران  تندروی در 
سیاست های جریان اصول گرا هزینه های زیادی را متقبل 
شدند. اکنون همگرایی مجلس و حکومت ایران می تواند 
در فضای داخلی و سیاست خارجی ایران تاثیرات مثبتی را 
به همراه داشته باشد. هرچند که نهادهای معتبری زیر نظر 
رهبری ایران هنوز مانع اصلی در برابر اصالحات به شمار 
می رود اما با این هم فضای گذشته در ایران شکسته شده 
است. این انتخابات سبب خانه تکانی جدی در ایران شد. 

آن  جای  و  خالی  اصول گرا  چهره های  از  ایران  مجلس 
نیز  را اکثر اصالح طلبان پر کرده اند. در مجلس خبرگان 
رفسنجانی  هاشمی  آقای  حضور  است.  همین گونه  وضع 
شمار  به  ایران  رهبر  خامنه ای  آقای  برای  خطر  زنگ 
از جمله چهره هایی است که  می آید. هاشمی رفسنجانی 
برای  ظرفیت  ایران،  رهبر  زود هنگام  مرگ  صورت  در 
آینده  برای  رفسنجانی ظرفیت  آقای  دارد.  را  رهبر شدن 
طرح های  آن  اعمال  بر  نظارت  شیوه  هم چنان  و  رهبری 

مشخص را دارد. 
حضور وی در مجلس خبرگان خواب آقای خامنه ای را 
پریشان کرده است. آقای خامنه ای از حاال در تالش است 
تا دل آقای هاشمی را به دست آورد. روز گذشته روزنامه 
خامنه ای  آقای  نظر  زیر  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
می باشد، عکس و خبری از رفسنجای نشر کرد. حاال دیده 
شود که اصالح طلبان با این پیروزی چه گام هایی را برای 
اصالحات در جامعه ایران برمی دارند. آیا این پیروزی به 
حصر رهبران و آزادی زندانیان بی شمار پایان خواهد داد 

و یا آ ن که فضای امنیتی هم چنان بسته باقی خواهد ماند؟

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

والیت  از  ایرانی  ماین های  پی کشف  در 
احتماال  کابل  در  ایران  سفارت  بامیان، 
یکی از این واکنش ها را نشان خواهد داد. 
وزارت  به  ایران  سفارت  اول:  سناریوی 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  و  خارجه 
افغانستان نامه می نویسد و خواستار توقف 
روزنامه 8صبح می شود. سفارت می نویسد: 
»طبق عرف دیپلوماتیک، دولت افغانستان 
سبابه اندازی  آزادی  تا  است  مکلف 
کشورهای همسایه را از طریق سفارت آن 
کشور در خاک افغانستان تامین کند؛ اما 
روزنامه مرتضوی پرور 8صبح، [مرتضوی 
پرور دشنام خیلی بد است]، بدون در نظر 
بود؟  چه  قضیه  ها؟  نزاکت  این  داشت 
است  این  مهم  نیست،  مهم  ماین  خالصه 
که روزنامه متوقف شود.« پس از رسیدن 
این نامه به دست مقامات، آن ها طی نامه ای 
هر  که  شاعری  سوی  از  آن  مسوده  که 
سفارت  از  شده،  نوشته  می زند  پل  جایی 
نامه  طی  و  می کند  معذرت خواهی  ایران 
اصول  کردن  رعایت  به  را  8صبح  دوم 

مهمان داری دعوت می کند. 
به  کابل  در  ایران  سفارت  دوم:  سناریوی 
دستور  زیارتی  و  سیاحتی  شرکت های 
جماعت  با  سینه زنی  به  دست  تا  می دهد 
که  شوند  کسانی  اعدام  خواستار  و  بزنند 
اسالمی  جمهوری  مارک  با  را  ماین ها 
کشف  اسراییل،  مارک  با  نه  ایران، 

کرده اند. 
سناریوی سوم: سفارت ایران سندهایی را 
افشا می کند که نشان می دهد در سال های 
توسط  انتحاری  واسکت  هزار  ده ها  اخیر 
افغانستان  به  سعود  آل  سفاک  رژیم 
گیر  آن  به  کس  هیچ  ولی  شده  آورده 
ماین  حلقه  چند  کشف  سفارت  نداده. 
درون  در  مشخص  حلقات  سیاه نمایی  را 
دولت می خواند و ریشه قضیه را در ریاض 

کشف می کند. 
می کند  ادعا  سفارت  چهارم:  سناریوی 
با  مبارزه  برای  کشف شده  ماین های  که 
ابراهیم شوخک(  )شاخه  داعش  نیروهای 
بامیان  ورس  ولسوالی  در  زمان  یک  که 
بود، در آن والیت جا به جا گردیده  فعال 
را  شوخکی  داعش  با  مبارزه  نوع  هر  و 
حق مسلم ایران در منطقه می داند. شورای 
خود  حمایت  نیز  افغانستان  غرب  علمای 
دولت  و  می کنند  اعالن  ادعا  این  از  را 
تاکتیکی  عقب نشینی  به  مجبور  افغانستان 
یک  راس  در  منگل  گالب  می شود. 
هیات بلند پایه ماین ها را دوباره به سفارت 

تحویل می دهد.

جنرال سالنگی در معرض
مراجعه های سیاسی

اصالح طلبان خواب رهبر را
 آشفته کردند

واکنش های احتمالی 
سفارت ایران

 سیروس

 شهریار
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Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the Support to IARCSC on 
finalization of F-PAR project documents and initiating PPU for F-PAR to submit their expression of 
interest letter to participate in the bidding process. 

Objective: 
 
The main objective is to support IARCSC to “Establish the F-PAR Project Management Unit and Initiate 
the Implementation”.  

Expected Outcome: 

 Finalize the Project Documents including the 5 Year Implementation Plan and the Budget of the 
F-PAR Project.   

 Develop an Action for the Project’s PMU Set Up for the course of the Project. 
 Support the Implementation Initiation of the Project based on the Implementation Plan especially 

Year 1. 
 Define the Work Processes for Simplification and System Development Targets of Year 1. 
 Capacity Building on-the-job for IARCSC/CSMD relevant government staff 

Qualifications required 
This assignment requires committed and qualified national and international consultants with insight 
knowledge of international best practices and experiences in the field of project 
management/development, public admiration and civil service reform and Working Experience within 
Afghan Ministries is needed. 
 Therefore the experts should fulfill the following requirements: 

Consultancy firm:  

A team with  

- At least ten (10) years of work experience with civil service reforms (5 years for national). Relevant 
work experience in Afghanistan will be highly preferred. 

- Willingness to travel to Afghanistan for up to four times (one week/month) 
- Knowledge of Business simplification processes required. 
- Proven Organizational development skills (3-5 years) 
- Knowledge of Policy Development needed 
- Knowledge of reform processes required 
- Understanding of project development processes and methodologies. 
- Technical skills of programs’ design, analytical and evaluation abilities and problem solving capacity 

 in the context of developing countries. 
- Ability to work effectively with donors and a diverse team 
- Excellent experience and proven network to donor/international community on national level and 

to align with various other national stakeholders  
- Proven Experience with developing national action plan or national priority plans is essential 
- Familiar with Afghan government strategic and country-wide priorities (NPPs,  SMAF, etc.) 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the refer-
ence number (83223199) to tenders-afg@giz.de latest until 29.02.2016.

کلینتون، از داوطلبان حزب دموکرات امریکا  هیالری 
این  ریاست جمهوری  انتخابات  در  نامزدی  برای 
این حزب در  انتخابات مقدماتی  کشور موفق شد در 
کارولینای جنوبی با اختالف حدود ۵٠ درصد  ایالت 

بر رقیب حزبی اش برنی سندرز پیروز شود.
در  را  خود  موفقیت  کلینتون  هیالری  پیروزی  این  با 
به  امریکا  سیاه پوست  رای دهندگان  نزد  حال  عین 
کارولینای جنوبی را  کثریت جمعیت  که ا ثبت رساند 

گزارش ها از یمن، در پی حمالت هوایی ایتالف  بنا بر 
در  صنعا،  در  بازاری  به  سعودی  عربستان  رهبری  به 

کشته شده اند«. هشتم حوت، »۴۰ نفر 
این حمله در منطقه ای در  رویترز می گوید  خبرگزاری 
شمال شرقی پایتخت یمن رخ داده و دست کم ۳۰ نفر 

نیز در آن زخمی شده اند.
منطقه  کنان  سا گفته های  اساس  بر  گزارش ها  این 
قربانیان،  بیشتر  می گویند  نیز  همان ها  و  شده  تهیه 
گزارش اولیه  »غیرنظامی هستند«. آسوشیتدپرس نیز در 
عمدتا  و  نفر   ۳۰ دست کم  را  کشته شدگان  شمار  خود 

کرده بود. غیرنظامی عنوان 
این  به  هنوز  سعودی  عربستان  رهبری  به  ایتالف 
گزارش  به  است.  نداده  نشان  کنشی  وا گزارش ها 
آسوشیتدپرس حمله اخیر یک روز پس از آن صورت 
گروه های امدادی و مدافع حقوق بشر،  که  گرفته است 
سعودی  عربستان  به  خواستند،  غربی  کشورهای  از 

تسلیحات نفروشند.
کرد  تصویب  را  بیانیه ای  حوت   ۶ نیز  اروپا  پارلمان 
را  سعودی  عربستان  می خواهد  اروپا  اتحادیه  از  که 
به  ایتالف  دهد.  قرار  تسلیحاتی  تحریم های  تحت 
با شورشیان حوثی  نبردهایی  رهبری عربستان مشغول 
و هواداران علی عبداهلل صالح است و می گوید هدف 

درباره  ترکیه،  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب 
دو  آزادی  به  کشور  این  اساسی  قانون  دادگاه  حکم 
را  آن  »نه  گفت:  جمهوریت  روزنامه  روزنامه نگار 
می پذیرم، نه به آن احترام می گذارم و نه از آن تبعیت 

می کنم«.
گزارش داد، رییس جمهوری  سایت دیلی نیوز حریت 
ترکیه یک شنبه 9 حوت در سخنان خود به شدت از 
کرد. روز  کشور انتقاد  حکم دادگاه قانون اساسی این 
 ۱۲ با  ترکیه  اساسی  قانون  دادگاه  حوت،   6 پنج شنبه 
که  کرد  رای موافق در مقابل سه رای مخالف تصویب 
گول  »حق آزادی فردی و امنیت« جان دوندار و اردم 
در بازداشت موقت نقض شده است. به موجب این 

رأی این دو روزنامه نگار به طور موقت آزاد شدند.
»هیچ  روزنامه نگاران  این  مساله  که  گفت  اردوغان 
ربطی به آزادی بیان ندارد بلکه یک پرونده جاسوسی 

است«.
گذشته در روزنامه »جمهوریت«  گول تابستان  دوندار و 
که در آن ها  کرده بودند  تصاویر و ویدیوهایی را منتشر 

هزاران نفر در شهرهای مختلف اروپا از جمله بارسلونا و بروکسل با 
شعار دفاع از حقوق پناهجویان به خیابان ها آمدند. برگزارکنندگان 
با  که  خواستند  اروپایی  کشورهای  سیاستمداران  از  تجمع  این 
ایجاد »گذرگاه امن« راه ورود پناهجویان به اروپا و رسیدن آن ها را 

کنند. کشورهای مورد نظرشان هموار  به 
بر  که  داشتند  دست  در  کاردهایی  پال تجمع ها  این  در  حاضران 
از  شماری  بود.  شده  نوشته  پناهجویان  به  آمد  خوش  پیام  آن ها 

تجمع کنندگان فریاد »شرم بر سیاستمداران« سر می دادند.
گرفتن  قدرت  و  سوریه  در  داخلی  جنگ  شدن  شدیدتر  پی  در 
کشور  دو  این  از  که  پناهجویانی  شمار  سوریه،  و  عراق  در  داعش 

تشکیل می دهند و آرای شان نقش تعیین کننده ای در 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا دارد. 

کلینتون تلویحا خود را  در پی این انتخابات، هیالری 
انتخابات ریاست جمهوری  نامزد حزب دموکرات در 
حزب  پیشتاز  نامزد  ترمپ  دونالد  مقابل  در  امریکا 

کرد. جمهوری خواه معرفی 
کلینتون تردید در مورد توانایی  دامنه پیروزی هیالری 
که  کرده  تشدید  را  سندرز  برنی  موفقیت  بخت  و 
کنون تنها توانسته است نظر بخش ترقی خواه حزب  تا
سندرز  برنی  کند.  جلب  خود  به  را  امریکا  دموکرات 
کارولینای  کلینتون در  کنش به پیروزی هیالری  در وا
کارزار  که  افزود  ولی  گفت  تبریک  او  به  جنوبی، 
آغاز  تازه  امریکا  دموکرات  حزب  مقدماتی  انتخابات 

شده است.
کلینتون  در هر حال، در قیاس با برنی سندرز، هیالری 
»سه شنبه  انتخابات  آستانه  در  برتری  موقعیت  در 
نمایندگان  ایالت  یازده  آن  طی  که  دارد  قرار  بزرگ« 
در  امریکا  دموکرات  حزب  نامزد  تعیین  برای  را  خود 
کنند.  کشور انتخاب  انتخابات ریاست جمهوری این 

هادی،  منصور  ربه  عبد  به  قدرت  بازگرداندن  آن 
پی  در  هادی  آقای  است.  یمن  رییس جمهوری 
و  داد  دست  از  را  قدرت  گذشته،  سال  شورش های 

کن ریاض شده است. سا
شورشیان  از  را  خود  حمایت  بارها  ایرانی  مقام های 
گفته سازمان ملل از  کرده اند.  به  حوثی در یمن ابراز 
که خود در پی پیشروی  زمان آغاز حمالت ایتالف، 
کشته  شورشیان در عدن آغاز شد، دست کم ۶ هزار نفر 
جابه جا  خود  سکونت  محل  از  نفر  هزار  صدها  و 

شده اند.

نشان داده می شد در ماه جنوری ۲۰۱۴ در یک پایگاه 
کت ها و مهمات  پولیس ترکیه در نزدیکی مرز سوریه را
جنگی را به طور پنهانی در جعبه های دارو بسته بندی 
سازمان  یک  نام  با  رسمی  به طور  الری  با  و  کرده 

بشردوستانه به سوریه می فرستادند.
ترکیه  ملی  اطالعات  سازمان  به  متعلق  الری ها  این 
در  اسالم گرا  به مقصد شورشیان  را  که سالح ها  بودند 

سوریه حمل می کردند.
علیه  »تهدید  را  ویدیو  و  اخبار  این  انتشار  اردوغان 
نمی توانند  »رسانه ها  گفت:  و  دانست  ملی«  مصالح 
که  خبرهایی  باشند.  داشته  حصر  و  بی حد  آزادی 
رییس  به  توهین ها  انواع  شامل  کردند  منتشر  آن ها 

جمهوری این مملکت بود«.
براساس قانون اساسی ترکیه، توهین به رییس جمهوری 
کمال پاشا، بنیان گذار جمهوری  کشور و مصطفی  این 
ترکیه جرم است و باالترین مجازات را دارد. دادستانی 
ابد  حبس  حکم  خواستار  گول  و  دوندار  برای  ترکیه 

شده است.

راهی اروپا شده اند، در یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته 
است.

کشورهای اروپایی می  بسیاری از پناهجویان، از مسیر یونان راهی 
و مقدونیه  یونان  بین  مرز  نفر در  پنج هزار  کنون حدود  ا شوند. هم 
اروپا  شمال  و  غرب  سمت  به  سفر  برای  مقدونیه  به  ورود  منتظر 

هستند.
که از  پولیس مرزی مقدونیه در ماه های اخیر فقط به پناهجویانی 
که وارد  کشورهای جنگ زده مثل سوریه و عراق بودند اجازه می داد 
که به گفته آن ها جان شان  مقدونیه شوند و مانع ورود افرادی می شد 

در خطر نیست و به دنبال شرایط بهتر زندگی در غرب هستند.

کردند وپا تظاهرات  حامیان پناهجویان در ار وز انتخابات مقدماتی  کلینتون پیر هیالری 
ولینای جنوبی شد کار

کشته به اثر حمالت ایتالف عربی به بازاری در صنعا ده ها 

وزنامه نگاران  اردوغان: به حکم دادگاه برای ر
ACKUاحترام نمی گذارم
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