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گان مصطفوی: سیده مژ

بسیاری از رسانه ها با دید مردانه
تولید دارند

بازار بورس سنگ های قیمتی
ایجاد می شود

کستان تغییر پالیسی پا
خواست اساسی افغانستان
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سرپرست جدید وزارت داخله:

نوعیت تهدیدهای داخلی
کرده است تغییر 

3

6

سرپرست دادستانی کل معرفی شد

اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

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

دانش،  سرور  کابل:  8صبح، 
دیروز  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
به عنوان  را  فرید حمیدی  15 حوت 
کشور معرفی  کل  سرپرست دادستانی 
معرفی  هنگام  در  دانش  آقای  کرد. 
که  گفت  سارنوال،  لوی  سرپرست 
لوی سارنوالی مکلف است تا هشت 
قضایای  از  کاملی  گزارش  مارچ، 
ارایه  زنان  علیه  خشونت  رسیدگی 

کند.
فرید  معارفه  محفل  در  دانش 
و  سرپرست  عنوان  به  حمیدی 
»مردم  گفت:  سارنوالی  لوی  نامزد 
تشنه  امنیت،  از  بیش  افغانستان 
عدالت  که  تازمانی  و  عدالت اند 
تامین  فرایند  است،  نشده  تامین 

امنیت شکننده خواهد بود.«
دانش عدم هماهنگی الزم بین اداره 
را  مرتبط  ادارات  دیگر  با  سارنوالی 
گفت  خوانده  جدی  کاستی  یک 

کاستی ها،  که به دلیل موجودیت این 
بین المللی،  کمک های  وجود  با 
برنامه های  در  الزم  پیشرفت 
نیامده  به دست  سارنوالی  انکشافی 

است.
در همین حال، فرید حمیدی، نامزد 
سارنوالی،  لوی  اداره  سرپرست  و 

عامل  را  قانون  کمیت  حا بحران 
خواند.  فساد  و  فقر  ناامنی،  اصلی 
مردم  اطمنیان  بدون  که  گفت  او 
نیاز مردم در  به  بتواند  که  نهادی  به 
کمیت  حا و  عدالت  تامین  جهت 
قانون پاسخگو باشد، صلح، ثبات و 

تامین امنیت مشکل خواهد بود.

که دیگر نیست شور و شوقی 

افغانستان و پاکستان: بِد همسایه را همسایه داند 

احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان نبود امید به 
آینده ای روشن، افزایش نارضایتی مردم از حکومت، افزایش ناامنی ها 
و رکود فعالیت های اقتصادی را عوامل عمده افزایش مهاجرت ها در 
که اخبار مهاجرت در هرات  کید دارد  افغانستان عنوان می کند ولی تا
به دلیل بستر باز اطالع رسانی و فعالیت های مدنی پررنگ تر جلوه داده 
ناامنی ها  شکل  که  دارد  کید  تا اما  حکومت  نماینده  این  است.  شده 
و  ترور  او  به گفته  هرات  در  است.  شهرها  دیگر  از  متفاوت  هرات  در 

آدم ربایی نقش برجسته ای در شکل گیری مهاجرت ها داشته  است.

کشور قابل مالحظه ای است.  کستان  از لحاظ فرهنگی و علمی  نیز پا
کشور های  و  چین  غرب،  در  کستان  پا البی  می دانند  افغان ها  کثر  ا
عربی قوی است. شاید این نفوذ آن ها به خاطر شمار باال و سابقه دار 
دولت  دیپلوماتیک  سرمایه گذاری  یا  و  ج  خار مقیم  کستانی های  پا
دو  کنون  تا  کستانی ها  پا که  می دانیم  کم تر  ولی  باشد.  کستان  پا
زن  یک  پیش  روز  چند  گرفته اند.  صلح(  و  فزیک  )در  نوبل  جایزه 
دوم  بار  او  شد.  اسکار  جایزه  برنده  چنای،  عبید  شرمین  کستانی،  پا

کوتاه به دست می آورد. است این جایزه را در عرصه مستندسازی 
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زنگ اول


رییس جمهور غنی پس از رای زنی با برخی از نمایند گان 
را  انتخاباتی  نظام  اصالح  تقنینی  فرمان  ملی،  شورای 
صادر کرد. تا هنوز واکنش ریاست اجرایی به این فرمان 
روشن نیست. پیش از این اعالم شده بود که اختالف های 
نظام  اصالح  مورد  در  اجرایی  رییس  غنی،  رییس جمهور 
به  ارگ  که  می نماید  چنین  است.  شده  بیشتر  انتخاباتی 
و  ندارد  اعتقادی  افغانستان  انتخاباتی  نظام  بنیادین  اصالح 
مشکل  به  می تواند  موردی  اصالحات  که  می کند  تصور 
اجرایی  ریاست  جناح  اما  دهد.  خاتمه  انتخاباتی  نظام 

خواستار اصالحات بنیادین انتخاباتی  است. 
نمی  پذیرد.  هم  را  گزینش  کمیته  کنونی  ترکیب  ارگ 
و  ارگ  توافق  براساس  گزینش  کمیته  کنونی  ترکیب 
سپیدار شکل گرفت ولی حاال ارگ این ترکیب را قبول 
ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  سرور  محمد  ندارد. 
آغاز  کار  به  نو  ترکیب  با  گزینش  کمیته  که  است  گفته 

خواهد کرد. 
اصالح  به  حد  چه  تا  اجرایی  ریاست  که  نیست  روشن 
ترکیب کمیته گزینش تن خواهد داد. از سوی دیگر آقای 
نورستانی، رییس برحال کمیسیون انتخابات، هنوزهم روی 
محافلی  اشاره  به  او  می رود.  راه  اجرایی  ریاست  اعصاب 
و  کرد  اعالم  را  پارلمانی  انتخابات  تقویم  اول  ارگ،  در 
پس از آن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 را 
غنی  توافق نامه  برخالف  رویداد  دو  هر  ساخت.  رسانه ای 
و عبداهلل بود. رییس جمهور غنی و رییس اجرایی عبداهلل، 
توافق کرده بودند که نظام انتخاباتی را در قدم اول اصالح 
می سازند و پس از آن انتخابات پارلمانی برگزار می کنند. 
نتیجه  که  بودند  کرده  توافق  هم چنان  عبداهلل  و  غنی 
انتخابات ریاست جمهوری 2014 که مورد قبول کمیسیون 

مستقل انتخابات بود، هرگز نشر نشود. 
اما یوسف نورستانی به اشاره برخی از محافل ارگ نشین، 
نتیجه  هم  و  کرد  اعالم  را  پارلمانی  انتخابات  تقویم  هم 
معاون  بعدا  ساخت.  رسانه ای  را   2014 سال  انتخابات 
نظام  اصالح  که  کرد  اعالم  ریاست جمهوری  دوم 
انتخاباتی،  ویژه  دادگاه  تشکیل  چون  مواردی  انتخاباتی 
در  را  رای دهی  نظام  تغییر  و  رای گیری  حوزه های  تغییر 
نظام  این است که اصالح  این سخن  معنای  نمی گیرد.  بر 
انتخاباتی موردی خواهد بود. حاال که فرمان رییس جمهور 
خاطر  طبع  به  که  نیست  روشن  است،  شده  صادر  غنی 

ریاست اجرایی برابر است یا نه.
عبدالعلی  از  گرامیداشت  مراسم  در  هم  عبداهلل  داکتر 
مزاری، هیچ چیزی در مورد اصالح نظام انتخاباتی نگفت. 
سخنرانی  پارلمان  در  غنی  رییس جمهور  فردا  است  قرار 
کند. بهتر است که رییس جمهور در پارلمان در مورد نحوه 

اصالح نظام انتخاباتی سخن بگوید.
حکومت  تشکیل دهنده   جناح  دو  هر  که  می کند  ایجاب 
توافق  انتخاباتی  نظام  اصالح  نحوه  روی  ملی  وحدت 
توافق هر دو جناح، اصالحات موثر نخواهد  کنند. بدون 
قران  حتا یک  موثر، جامعه جهانی  اصالحات  بدون  بود. 
هم به انتخابات پارلمانی آینده کمک نخواهد کرد. سران 
سیاسی  اصالحات  نتوانند  اگر  که  بدانند  باید  حکومت 
دیگر  آزمند  سیاستمداران  به دست  بهانه  کنند،  اعمال 
می افتد و این امرسبب ایجاد مشکل برای حکومت وحدت 

ملی می شود. 
حکومت  موافقت نامه  تطبیق  برای  روشن  چشم انداز  اگر 
وحدت ملی ایجاد نشود، سیاستمداران قدرتمند بیرون از 
به  کاری  و  باشند  نشسته  راحت  که  نیست  طور  این  نظام 
کار حکومت نداشته باشند. اما اگر سران حکومت وحدت 
بهانه های  کنند،  باز  را  سیاسی  اصالحات  راه  بتوانند  ملی 
درون  از  هم  و حکومت  می شود  خنثا  سیاستمداران  تمام 

نمی پاشد. 
و  سیاسی  مشروعیت  سیاسی،  اصالحات  راه  کردن  باز 
سخت  که  هم  را  ملی  وحدت  حکومت  سران  اجتماعی 
بدون  می کند.  جبران  حدودی  تا  است،  دیده  صدمه 
مشکل های  با  ملی  وحدت  حکومت  سیاسی،  اصالحات 

جدی روبه رو خواهد شد.

اصالحات اجتناب ناپذیر است 
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دانش: فرمان های تقنینی روی میز رییس جمهور اند

هشدار رییس جمهور به اعضای شورای ملی: اتهامات تان تعقیب می شود

طالبان حاضر به مذاکره نیستند

نخستین نشست گروه کاری 
همکاری های استراتژیک 

افغانستان و هند در دهلی جدید

 کشته و زخمی شدن 35 
تروریست در عملیات های نظامی

8صبح، کابل: سرور دانش معاون 
دوم ریاست جمهوری، می گوید که 
قوانین  مورد  در  تقنینی  فرمان های 
میز رییس  انتخابات روی  به  مربوط 
به  است  قرار  و  دارند  قرار  جمهور 

زودی امضا و توشیح شوند.
گذشته  روز  که  دانش  آقای 
سرپرست  معرفی  مراسم  در 
سخن  داخله  امور  وزارت  جدید 
می خواهم  »من  افزود:  می گفت، 
با  که  کنم  اعالم  افغانستان  مردم  به 
قانون  باره  در  تقنینی  فرمان  توشیح 
کمیسیون های  صالحیت  و  تشکیل 
درمورد  فرمان  توشیح  و  انتخاباتی 
سوی  از  افغانستان  انتخابات  قانون 
گزینش  کمیته  کار  جمهور،  رییس 
کمیسیون های  جدید  کمینشران  و 
انتخاباتی آغاز خواهد شد. در همین 
هستم  شما  خدمت  در  که  لحظه ای 
برای  رییس جمهور  به  فرمان ها  این 
از  و  شده  تقدیم  توشیح  و  امضا 
فرصت  زودترین  به  جهت  همین 
ترکیب  با  البته  گزینش  کمیته  کار 
جدید آغاز خواهد شد و به تعقیب 
آن در آینده نزدیک ما شاهد آغاز 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
با  نشستی  در  کشور،  جمهور 
غرب  زون  سناتوران  و  نمایندگان 
اعضای  تمامی  به  کشور،  جنوب  و 
می گوید  داده  هشدار  ملی  شورای 
محلی  مسووالن  علیه  آنان  هرگاه 
اتهامات  نتوانند  و  کنند  وارد  اتهام 
دادگاه  در  سازند،  ثابت  را  خود 

پاسخگو باشند.
کابینه  اعضای  که  نشست  این  در 
نیز حضور داشتند، آقای غنی افزود 
سوی  از  شده  مطرح  اتهامات  که 

گروه طالبان اعالم کرده تا وقتی که 
مواضع  بر  حمله  خارجی  نیروهای 
آنها را متوقف نساخته و افغانستان را 
افغانستان  حکومت  با  نکنند،  ترک 

مذاکره نخواهد کرد.
ذبیح اهلل  وله،  دویچه  گزارش  به 
مجاهد، سخنگوی طالبان در بیانیه ای 
گفته است که شورشیان گفتگوهای 
گزارش ها  و  می کنند«  »رد  را  صلح 
مبنی بر اشتراک آنان »شایعه« است. 
بیانیه گفته   سخنگوی طالبان در این 
را  خود  موضع  دیگر  بار  »ما  است: 
که  هنگامی  تا  که  می کنیم  تکرار 
نیابد،  پایان  نیروهای خارجی  اشغال 
فهرست  از  طالبان  نام  که  وقتی  تا 
سیاه بین المللی پاک نشود و تا وقتی 
که زندانیان آزاد نگردند، گفتگوها 

هیچ نتیجه ای نخواهند داشت.«
رو  گفتگوی  که  می رفت  انتظار 
طالبان  و  افغانستان  دولت  روی  در 
انجام  پاکستان  در  مارچ  ماه  اوایل 
افغانستان  دولت  مقام های  اما  شود 

برای  کاری  مشترک  گروه  کابل:  8صبح، 
توافق نامه همکاری  انکشاف زیربناها در چوکات 
استراتژیک افغانستان و هند، نخستین نشست خود 

را در دهلی جدید برگزار کرد.
 2011 سال  در  بار  نخستین  برای  افغانستان  دولت 
استراتژیک  همکاری های  توافق نامه  هند  دولت  با 

امضا کرد.
کاری  گروه  توافق نامه،  این  مفاد  اجرای  برای 
هر  متخصصان  و  از کارشناسان  متشکیل  مشترک 
گروه  این  اعضای  است.  شده  ایجاد  کشور  دو 
امور  وزارت  مقر  در  را  خود  نشست  نخستین 

خارجه هند برگزار کرده اند.
خبر  این  اعالم  با  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
می گوید که دولت هند مورد به تکمیل پروژه های 
این کشور در افغانستان، از جمله اعمار بند سلما، 
بورسیه های  ارایه  چاریکار،  برق  سبستیشن  ایجاد 
آموزشی  برنامه های  ارایه  همچنین  و  تحصیلی 
زراعتی  علوم  ملی  دانشگاه  اعمار  مدت،  کوتاه 
وزارت  به  بس   اعطای  افغانستان،  در  تکنالوژی  و 
امور  وزارت  استور  قصر  بازسازی  ترانسپورت، 
خارجه و برخی از پروژه های دیگرش در افغانستان 

تعهد کرده است. 
ابراز  با  افغانستان  دولت  هیات  همین حال،  در 
آن  از  افغانستان،  به  هند  کمک های  از  قدردانی 
بندهای  ایجاد  عرصه های  در  تا  خواسته  کشور 
برق آبی، مراکز تولید انرژی قابل تجدید، ارتقای 
ظرفیت ادارات دولتی افغانستان، توسعه سیستم های 
آبیاری زمین های زراعتی اطراف بند سلما، ارتقای 
اکادمی  ایجاد  معادن،  وزارت  کارمندان  ظرفیت 
آبرسانی،  سیستم های  دهات،  انکشاف  آهن،  راه  
در  تکنالوژی  و  زراعت  سرمایه گذاری،  انکشاف 

افغانستان همکاری بیشتری داشته باشد.
وزارت امور خارجه می افزاید که قرار است نتیجه 
به  مشترک  کاری  گروه  نشست  این  توافقات 
وزرای  میان  مشارکت  شورای  اجالس  در  زودی 
و  قرار گرفته  توافق  مورد  دو کشور  امور خارجه 
عملی شود. همچنین قرار است پس از این، نشست 
در  مشخص  زمان  تعیین  با  ساله  همه  گروه  این 

کشورهای هند و افغانستان برگزار شود.

اعالم کرده که در  دفاع  8صبح، کابل: وزارت 
نتیجه عملیات های مشترک نیروهای امنیتی کشور 
در جریان یک شبانه روز گذشته، سی و پنج تن از 

تروریستان کشته و زخمی شده اند.
این وزارت در اعالمیه ای می گوید این عملیات ها 
مناطق  در  تروریستان  سرکوب  منظور  به  که 
مختلف کشور راه اندازی شده بود، در آن بیست و 
شش تروریست کشته، نه تن زخمی و همچنین سه 

تروریست دیگر بازداشت شده اند.
این وزارت می افزاید که بیشتر تلفات به تروریستان 
ولسوالی  در  ملی  اردوی  نیروهای  عملیات  در 
مارجه والیت هلمند وارد شده است. به گفته این 
وزارت، در این عملیات پانزده تروریست کشته و 

شش تن زخمی شده اند.
اردوی  نیروهای  همچنین در یک عملیات خاص 
ملی در ولسوالی دهراوود والیت ارزگان، سه تن 

از فرماندهان تروریستان به قتل رسیده اند. 
این  جریان  در  که  می کند  عالوه  دفاع  وزارت 
بغالن،  والیت  دندغوری  ولسوالی  در  عملیات ها 
تروریستان  به  مربوط  مهمات  مهم  ذخیرگاه   یک 
این  باره  در  وزارت  این  است.  شده  منهدم  نیز 

ذخیره گاه جزییات بیشتری ارایه نکرده است.
ملی  اردوی  سرباز  هفت  از شهادت  دفاع  وزارت 
نیز خبر داده است. این وزارت مکان شهادت این 

سربازان را مشخص نکرده است.

انتخاباتی  جدید  کمیسیون های  کار 
خواهیم بود.«

هاشمی  سیدظفر  همین حال،  در 
ریاست  دفتر  سخنگوی  معاون 
فرمان های  که  می گوید  جمهوری 
تقنینی توسط رییس جمهور توشیح 
که  افزود  هاشمی  آقای  شده اند. 
دارد  انتظار  جمهوری  ریاست  دفتر 
کارش  به  آغاز  با  ملی  شورای  تا 
اصالحات  آوردن  در  را  حکومت 

انتخاباتی همکاری کند.
ریاست جمهوری  دفتر  این  از  پیش 
اعالم کرده بود که متن این فرمان ها 
مورد  کابینه  اعضای  توسط  و  تهیه 
از  قبل  اما  گرفته اند،  قرار  تایید 

مسووالن  علیه  ملی  شورای  اعضای 
تعقیب  و  بررسی  مورد  محلی 
عدم  صورت  در  و  می گیرند  قرار 
نمایندگان  این  اتهام ها،  شدن  ثابت 
به  کرده  ترک  را  شان  مصوونیت 

دادگاه پاسخگو باشند.
در  همچنین  غنی  جمهور  رییس 
روز  چند  از  که  شنبه  روز  نشست 
او  که  گفت  بود،  شده  آغاز  قبل 
دولتی  قوای  سه  میان  تعادل  به 
متعهد  اساسی  قانون  حکم  براساس 
ملی  مصالح  رعایت  در  اما  است 

این  که  گفته  اند  اخیر  روزهای  در 
گفتگوها را حداقل دو هفته به تاخیر 
حکومت  ارشد  مقامات  انداخته اند. 
گام  اولین  را  نشست  این  افغانستان 
کرده  قلمداد  صلح  روند  در  واقعی 

بودند.
سخنگوی  معاون  فیصل،  جاوید 
که  است  گفته  اجرایی  ریاست 
برقراری  با  مشکلی  »هیچ  حکومت 
مستقیم  گفتگوهای  دور  اولین 

ندارد.«
ایاالت  طالب  تروریستان  همزمان 
شمار  که  کرده اند  متهم  را  متحده 
افزایش  افغانستان  در  را  نیروهایش 
هوایی  حمالت  به  دست  و  داده 
مناطق  در  شبانه  عملیات های  و 
مسکونی می زند. این گروه همچنان 
متهم  نیز  را  داخلی  امنیتی  نیروهای 
بر  خود  عملیات  که  است  کرده 

مواضع آنها را افزایش داده اند.
مال  که  است  گفته  مجاهد  ذبیح اهلل 
هیچ  طالبان  رهبر  منصور،  اختر 

رییس  توسط  آن  توشیح  و  صدور 
به  ملی  شورای  اعضای  با  جمهور، 
این  دچارشدن  از  جلوگیری  منظور 
فرمان ها با سرنوشت فرمان های قبلی 

رایزنی می شود.
جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
به کار  آغاز  از  تاکید کرد که پس 
انتخاباتی،  جدید  کمیسیون های 
انتخابات   برگزاری  برای  آمادگی ها 
شوراهای  و  نمایندگان  مجلس 
گرفته  آینده  سال  در  ولسوالی ها 
که  گفت  دانش  آقای  می شود. 
انتخابات  برگزاری  و  اصالحات 
شمار  به  حکومت  اولویت های  از 

می رود.

این  میان  الزم  هماهنگی های  باید 
قوه ها وجود داشته باشد. آقای غنی 
افزود که برای گسترش همکاری ها 
گانه  سه  قوای  میان  هماهنگی ها  و 
دولت برگزاری نشست های مشترک 
اعضای شورای ملی و اعضای کابینه 

ادامه خواهد یافت.
رییس  عبداهلل  عبداهلل  هم چنین 
دیروزی  نشست  در  نیز،  اجرایی 
مشورتی  نشست  برگزاری  روی 
تاکید کرده گفت که این نشست ها 
حل  راستای  در  خوبی  فرصت 
عبداهلل  آقای  بود.  خواهد  مشکالت 
استقالل  به  صورتی که  در  می گوید 
نشود،  گذاشته  احترام  قوه  هرسه 

مشکالت بیشتر خواهند شد.
دفتر ریاست جمهوری از چند روز به 
این سو چندین نشست های مشورتی 
ملی  شورای  اعضای  از  شماری  با 
به منظور  داشته است. این نشست ها 
بیشتر  و  مشکالت  به  بهتر  رسیدگی 
دولت  گانه  سه  قوای  اعتماد  شدن 

برگزار می شود.

دستوری برای اشتراک در گفتگوها 
این  رهبری  شورای  و  نکرده  صادر 
بحث  باره  این  در  هیچ  نیز  گروه 

نکرده است.
گفتگوهای صلح با ابتکار نمایندگان 
پاکستان،  افغانستان،  کشور  چهار 
چین و ایاالت متحده امریکا که ماه 
کردند،  دیدار  یکدیگر  با  گذشته 
طرح  این  در  است.  شده  راه اندازی 
کننده ای  اشتراک  نام  و  تاریخ  هیچ 

اعالم نشده است.
مستقیم  گفتگوهای  برای  تالش 
روبرو  شکست  با  هنگامی  صلح 
مرگ  خبر  تابستان  اواسط  که  شد 
افشا  طالبان  پیشین  رهبر  عمر،  مال 
افشاگری، روند  این  گردید. در پی 
طالبان  گروه  و  شد  متوقف  صلح 
شدند.  تقسیم  جداگانه  شاخه  دو  به 
توانست  غالب تر  گروه  سرانجام 
به  را  تروریستی  گروه  این  رهبری 

دست بگیرد.

ACKU



توسط  اخیرا  که  جاهد  تاج محمد  دگر جنرال 
داخله  امور  وزارت  نامزد وزیر  به عنوان  ریاست جمهوری 
وزارت  این  در  کارش  به  رسما  دیروز  بود،  شده  معرفی 

کرد. به عنوان سرپرست آغاز 
ریاست جمهوری  دفتر  توسط  قبل  روز  دوازده  جاهد  آقای 
معرفی شد. همزمان  امور داخله  وزارت  نامزد وزیر  به عنوان 
به عنوان  تاج محمد جاهد، جنرال عبدالرحمان رحمان  با 

معین ارشد امنیتی این وزارت نیز معرفی شد. 
آقای جاهد روز شنبه، پانزدهم حوت، طی مراسم خاصی 
به عنوان  توسط سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 

سرپرست جدید وزارت امور داخله معرفی شد.
نوعیت  که  گفت  مراسم  این  در  جاهد  تاج محمد 
کرده و این تغییرات  تهدیدهای داخلی در افغانستان تغییر 
باعث می شود تا تحوالتی در نیازمندی ها و مسوولیت های 
امور  وزارت  آید. سرپرست جدید  به وجود  نیز  ملی  پولیس 
ارایه نکرد،  داخله در مورد نوعیت این تهدیدها جزییاتی 
کشور و مردم ما  گفت: »سال پیش رو سرنوشت و آینده  اما 
کامی ها در عرصه داخلی و  را رقم خواهد زد. پیروزی ها و نا
خارجی و منجمله در امور امنیتی، عمدتا به تحلیل درست 
یک سو،  از  چالش ها  و  تهدید  وضعیت  از  نادرست  یا  و 
فرصت ها، ظرفیت ها و نقاط ضعف و قوت از سوی دیگر 
که تغییرات قابل مالحظه ای  بستگی دارد. شما می دانید 
در نوعیت تهدیدها علیه امنیت داخلی به وجود آمده است 
گردیده تا در وظایف و فعالیت های  و این تغییرات باعث 
پولیس ملی و نیازمندی های روزمره آن نیز تحوالتی به وجود 

آید.«
وضعیت  که  افزود  داخله  امور  وزارت  جدید  سرپرست 
باید  و  است  دقیق  ارزیابی  و  تحلیل  نیازمند  کشور  امنیتی 
براساس این ارزیابی ها برای آینده برنامه ریزی شود. جنرال 
کرد تا با حفظ  که او تالش خواهد  گفت  تاج محمد جاهد 
مسلکی  نیروی  یک  به  را  پولیس  موجود،  دست آوردهای 
گفت: »تامین امنیت داخلی و  کند. او  و بی طرف تبدیل 
فردی، تنفیذ قانون، تامین امن و نظم عامه، حفظ بی طرفی 
پولیس، مبارزه با فساد اداری، جرایم سازمان  یافته،  قاچاق 

  ظفرشاه رویی

  وحید پیمان

3 یک شنبه 16 حوت 1394سال نهم    شماره مسلسل 2332

انتخابات  در  پیش  سال  دو  که  دارند  به یاد  بسیاری ها 
را  همه  هرات  در  رای دهی  صفوف  ریاست جمهوری 
از این حضور  شگفت زده می کرد و عکس ها و ویدیوهایی 
دست به دست  اجتماعی  شبکه  های  در  به ویژه  گسترده 

می شد.
از  عبور  شاید  کشور  شهروندان  سایر  مانند  را  هرات  مردم 
به پای  بود،  شده  حک  اذهان  در  که  کی  وحشتنا  2014
اما بر خالف تصور، هراِت  کشاند،  صندوق های رای دهی 
پس از 2014 سخت ترین وضعیت خود پس از سقوط طالبان 

کرد. را تجربه 
که رو به پایان است، سال خوبی برای هرات و سایر  سالی 
»قطب  لقب  که  والیتی  هرات،  نبود.  کشور  والیت های 
به یک باره  با خود یدک می کشید،  را  افغانستان  صنعتی« 
کشور شهرت  در سال 1394 خورشیدی به »مرکز مهاجرت« 
کشورهای مختلف  یافت و صدها نفر این شهر را به مقصد 

کردند. از جمله آلمان ترک 
هرات در این سال تنها شاهد از دست دادن نیروی توانمند 
در  کارکشته  نیروهای  و  متخصص  نیروی  نبود،  اقتصادی 
کردند و برای رسیدن  عرصه های مختلف، این شهر را ترک 
به زندگی مرفه  و با پذیرفتن ریسک فراوان از هرات رفتند. 
بازگشت  حسرت  آنان  از  شماری  که  می شود  گفته  هر چند 
در سر می پرورانند، اما حتا پولی برای برگشت به افغانستان 

ندارند.
هرات امروز، هرات 5 و 10 سال پیش نیست، نه شور و شوق 
مدنی  فعالیت های  تب وتاب  نه  مانده،  بازار  در  آن چنانی 
به پیمانه سابق را در این شهر می توان دید، نه از میله های 
بازار  فعالیت های صنعتی  نه هم  و  آن خبری  است  بهاری 
صنعتی  شهرک  کنار  از  گذشتن  پیش  سال  چند  دارد. 
هرات مردم را به آینده ای ایده آل برای افغانستان خوش بین 

می ساخت.
گر چه بسیاری ها از والیت های مختلف هنوز هم به سمت  ا
که سال ها  هرات سرازیر می شوند. اما شماری از هراتی هایی 
کوچه و پس کوچه این شهر رقم  و قرن ها خاطرات خود را با 

گفتند. زدند، هرات را موقت و یا شاید برای همیشه ترک 
نباشد،  افغانستان  والیت  امن ترین  گر  ا هرات  شک  بدون 

کسب  مجازات و مکافات، تامین وحدت ملی در صورت 
محراق  در  ملت  محترم  نمایندگان  طرف  از  اعتماد  رای 

توجه بنده خواهد بود.«
که پیش از این مسوولیت فرماندهی قول  جنرال تاج محمد 
داشت،  عهده  به  را  کشور  غرب  زون  در  ظفر   207 اردوی 

به عنوان  برایش  داخله  امور  وزارت  سمت  که  کرد  کید  تا
امور  وزارت  »سمت  گفت:  وی  نیست.  قدرت  چوکی 
که باشد به مثابه موقف  داخله و هر ماموریتی در هر سطحی 
بزرگ  بلکه یک مسوولیت بسیار  و چوکی قدرت نیست، 

است.«
ریاست جمهوری،  معاون دوم  در همین حال، سرور دانش 
جدید  سرپرست  به عنوان  جاهد  آقای  معرفی  مراسم  در 
و  »قلب  به عنوان  پولیس  نیروهای  از  داخله،  امور  وزارت 
رسالت  که  گفت  برده  نام  افغانستان  امنیت  تپنده«  نظم 
کمیت قانون  اصلی این نیروها تامین امنیت، عدالت و حا
که وزارت امور داخله و نیروهای  است. آقای دانش افزود 
دوم  معاون  دارند.  نیاز  جدی  اصالحات  به  پولیس 
ریاست جمهوری از اصالحات مورد نیاز در وزارت داخله 
وزارت  میان  هماهنگی  »تامین  افزود:  اما  نگفت،  چیزی 
امور داخله و پولیس ما با دو دسته از نهادهای دیگر یک 
ضرورت اساسی است. هماهنگی با دیگر نهادهای امنیتی 
با  هماهنگی  و  همکاری   و  نظم  و  امنیت  تامین  بخش  در 
تامین  جهت  در  افغانستان  قضایی  و  عدلی  نهادهای 

عدالت از ضرورت ها است.«
مجلس  اعضای  از  هم چنین  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
جنرال  به  کارشان  به  آغاز  با  تا  خواست  نمایندگان 
تاج محمد جاهد رای اعتماد بدهند تا وی بتواند با اعتماد 
کند. قرار است شورای ملی  کار  بیشتر در وزارت امور داخله 
کارش  گذراندن تعطیالت چهل وپنج روزه، امروز به  پس از 
کند. سرور دانش در مورد این که چه زمانی آقای جاهد  آغاز 
معرفی  نمایندگان  مجلس  به  اعتماد  رای  گرفتن  برای  را 

می کنند، چیزی نگفت.
ارشد  معین  رحمان،  عبدالرحمان  جنرال  همین حال،  در 
روز  ده  به  نزدیک  برای  که  داخله  امور  وزارت  امنیتی 
داشت،  عهده  به  نیز  را  وزارت  این  سرپرستی  مسوولیت 
دو  با  امنیتی  بخش  در  افغانستان  حکومت  که  می گوید 
چالش مهم مواجه است. به گفته  او، حفظ حالت موجود،  
گذار جنگ به سیاست از جمله چالش های موجود  برد و 

است.

بهبود وضعیت محابس  و  بشر  مواد مخدر، رعایت حقوق 
و توقیف خانه ها، تعلیم و تربیه و ایجاد محیط سالم برای 
نیروها  زنان در پولیس، توجه به وضعیت معیشتی، تجهیز 
و  امنیتی  نهادهای  سایر  با  هماهنگی  تلفات،  کاهش  و 
اصل  رعایت  و  موثر  کاری  سیستم های  ایجاد  دفاعی، 

این  با آن هم  امن تر است،  کشور  از بسیاری والیت های  اما 
والیت بدون تردید بیشترین میزان مهاجرت در سال جاری 

کرد. را در افغانستان به نام خود ثبت 
از  این مهاجرت ها ناخوشی های فراوانی را در پی داشت، 
کسب وکار در  غرق شدن ده ها تن در دریاها تا رکود بازار و 

این والیت.
در تراژیدی ترین رویداد سال، اجساد 7 عضو یک خانواده 
غرق  ترکی  سربازان  شلیک  از  پس  مدیترانه  دریای  در  که 
شدند به هرات رسید. از این خانواده 11 نفری تنها 4 نفر به 

هرات برگشتند.
هراتی ها از جنگ »بیزار اند«

شک  بدون  دارند.  صلح طلبانه ای  روحیه  هرات  مردم 
و  داعش  نفوذ  گسترش  ناامنی ها،  گسترش  چون  اخباری 
کوچ صدها تن از  خبرهایی از این دست سهم عمده ای در 

آنان در سال 1394 داشته است.
از  بیش  افغانستان  در  »داعش«  جاری  سال  در  به ویژه 
کوتاه به آمار و ارقام غیر رسمی  همیشه خبرساز شد. نگاهی 
از  عمده ای  بخش  که  می دهد  نشان  هرات  در  مهاجرت 
مذهبی  »خشونت های  از  ترس  به دلیل  هراتی   مهاجران 
که  خشونت هایی  کرده اند؛  ترک  را  هرات  احتمالی« 
افغانستان  در  داعش  نیمه  و  نصف  حضور  با  می تواند 
پهنای  گستردگی  به دلیل  که  هراتی  در  به ویژه  شود.  متولد 

افراط گرایی، این بستر برای آشوب طلبان تا حدودی آماده 
است.

این  به  پاسخ  در  هرات  در  دانشگاه  استاد  عرفان،  داوود 
که چرا هراتی ها افغانستان را ترک می کنند، می گوید:  سوال 
که هراتی جماعت  »جامعه شناسی هرات بیانگر این است 
چنین  و  کرده  زندگی  هنر  و  شعر  با  مبتنی  احساسات  با 

کنند.« مردمانی دوست دارند در جایی دنج و آرام زندگی 
از  یکی  هم  جنگ  از  »نفرت  دانشگاه:  استاد  این  به گفته 
مردم  این  جامعه شناختی  و  روان شناختی  مشخصه های 
کشور شعله ور  که جنگ داخلی در سراسر  است. در زمانی 
شهر  این  بود.  والیت ها  سایر  برای  امنی  حاشیه  هرات  بود 
را  مدنی  جامعه  نهادهای  شبکه ی  فعال ترین  و  بزرگ ترین 

که بیانگر صلح جو بودن شان است.« داراست 
که  جایی  هر  می دهم  حق  مردم  به  »شخصا  می گوید:  وی 
که  نیستند  مجبور  ما  فرزندان  کنند.  زندگی  دارند  دوست 
گر دولت در تامین امنیت  کنند ا زندگی پرآشوب ما را تجربه 
که  تنها  نه  مهاجرت  نرخ  مطمینا  شود،  موفق  رفاه  ایجاد  و 
مهیا  هم  مهاجران  برگشت  زمینه  بلکه  می کند  پیدا  کاهش 

خواهد شد.«
مردم را از داعش ترسانده اند

کریمی، روزنامه نگار و فعال جامعه مدنی در هرات  حامد 
گاهی  آ آن  تبع  به  و  هرات  جغرافیایی  »موقعیت  می گوید: 

بودن  فراهم  و  اروپا  به  رسیدن  مسیرهای  به  نسبت  بیشتر 
کنین این والیت را  اقامت در ایران به سبب حضور اقوام، سا
کرده است، اما در موج  از دیرباز مستعد مهاجرت به بیرون 
بیانیه هایی  در  هرات  سیاسیون  مواضع  مهاجرت،   جدید 
که نسبت به حضور داعش و جنگ های سخت در  ا ست 
گسترش  هرات هشدار می دهند.آنان در افزایش نگرانی ها و 

مهاجرت نقش داشته اند.«
چون  تی  معضال از  نمی توان  آن  کنار  در  او  به گفته  اما 
خارجی  موسسات  گسترده  کار  پایان  گسترده،  بی کاری 
متوسط،  طبقه  گرفته  شکل  زندگی های  آسیب پذیری  و 
برنامه ها  تدوین  و  آسیب شناسی  در  حکومت  بی برنامگی 
برای جلوگیری از مهاجرت و درگیری های شدید سیاسی در 

کرد. رده های باالی تصمیم گیری چشم پوشی 
کشورهای منطقه برای جلب  که برخی از  کریمی معتقد است 
به سمت خود جذب  را  آن ها  افغان ها،  سرمایه های سرگردان 
می کنند. او به ایران، ترکیه و امارات متحده عربی اشاره می کند 
کشورها نقش عمده ای در بیرون راندن  که این  کید دارد  و تا

نیروی اقتصادی از هرات و هر جای افغانستان داشته اند.
نیروی  از جذب  کاری و ترس  ل  ایده آ نبود فضای 

بی کار توسط داعش و طالبان
کم تر از یک ماه پیش سخنگوی والی  احسان اهلل حیات تا 
این  امنیت نسبی در  که موجودیت  او می گوید  بود.  هرات 
مهاجرت ها  از  جلوگیری  برای  موجه   دلیلی  هیچ گاه  والیت 

نیست.
می شود  احساس  عوامل،  سایر  پهلوی  در  می گوید  حیات 
تسهیل کننده  یك  به عنوان  را  مهاجرت  فضای  ایران  کشور 
واسط برای جوانان هرات مساعد ساخته است. به گفته او 
ایران  برای  از یك تهدید  فراتر  بدون شك داعش و طالبان 
گروه ها  این  که  دارد  هراس  کشور  این  و  می شوند  پنداشته 

کنند. نیروی بی کار هرات را جذب خود 
به گفته سخنگوی پیشین والی هرات: »ایران به این نتیجه 
ایجاد  و  هرات  در  مهاجرت  روند  تشدید  که  است  رسیده 
پروسه  شدن  کند  باعث  خروج  برای  مناسب  تسهیالت 
سربازگیری جوانان بی کار در هرات توسط دو شبکه طالب 

و داعش می گردد.«
کلی افغانستان  به گفته وی: »والیت هرات استثتا از شرایط 
کمی روند  از دالیل عمده تسریع  نیست، بدون شك یکی 
که از  مهاجرت جنگ پنداشته می شود، اما منبع نا امیدی 
کلی  شرایط  از  نموده  تجمع  مردم  اذهان  در  جنگ  کانال 

کشور می باشد، نه هرات.«
این  که  است  معتقد  هرات  والی  پیشین  سخنگوی 
داشت.  خواهد  به دنبال  گواری  نا پیامدهای  مهاجرت ها 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اصلی  موقف  »هرات  او:  به گفته 

اجتماعی خود را در بلند مدت از دست خواهد داد.«
ادامه در صفحه 7

سرپرست جدید وزارت داخله:

نوعیت تهدیدهای داخلی 
کرده است تغییر 

شور و شوقی که دیگر نیست
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مجلس نمایندگان در طول 
وند هیچ گاهی موقف  این ر

اصولی به خود نگرفت. اکثر 
وکال در تیم  های انتخاباتی 

مختلف حضور داشتند. مسلما 
به قدرت رسیدن هر دو تیم 
انتخاباتی به نفع آنان بوده. 

وز با همه  به همین دلیل تا امر
چالش هایی که حکومت با آن 

و است و یا خود بانی  وبه ر ر
آن است، موقف مجلس اصال 
مشخص نیست. خیلی که به 

خود زحمت داده اند چند وزیر 
را استجواب یا استیضاح کردند 
که هیچ کدام هم به رای عدم 

اعتماد نیانجامیده است. 
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دولت های  و  مردم  که  یافت  می توان  را  همسایه  کشور های  کم تر 
کثر طرفداران دونالد ترامپ، نامزد  کینه نداشته باشند. ا آن ها با هم 
به  نسبت  امریکا،  ریاست جمهوری  برای  محافظه کاران  احتمالی 
مواد  قاچاقبران  را  مکزیکی  مهاجران  آن ها  بدگمان اند.  مکزیک 
که  زمانی  گذشته ها،  در  می دانند.  جنسی  تجاوزگران  و  مخدر 
انگلیس ها و فرانسوی ها درگیر جنگ نبودند، اطالعات مضحک 
فکر  انگلیس ها  نمونه  به طور  می کردند.  پخش  یک دیگر  مورد  در 
که از بس بدن فرانسوی ها بوی زننده دارد، آن ها مجبورند  می کردند 
حسادت  به خاطر  شایعه ها  این گونه  شاید  بزنند.  عطر  را  خودشان 
پخش  فرانسوی  عطر  کیفیت  به  نسبت  انگلیسی  عطرسازان 

می گردید. 
چنین عادت های دیرینه زود نمی میرند. یک بررسی در سال 2005 
که در مورد فرانسوی ها  که 73 درصد بریتانیوی ها زمانی  نشان داد 
)استریوتایپ(  منفی  قالبی  تصورات  ذهن شان  در  می کنند،  فکر 
کرد ها نیز همین طور باشد؛  خطور می کند. شاید دید ترک ها در مورد 
تازگی  به  بیندیشند-  چنین  افغان ها  و  ترک ها  مورد  در  ایرانی ها  و 
که در آن افغان ها مردم جنایتکار معرفی شده اند، در  سریال ایرانی 
کرده است. مردم افغانستان به نوبه  شبکه های اجتماعی هیاهو به پا 

کستانی ها نیز تصورات قالبی دارند. خود در مورد پا
و  قوا  تعادل  حفظ  و  ایجاد  برای  همسایگان  واقعی  درک  ولی 
مرز  کیلومتر   4250 آن ها  گر  ا به ویژه  است.  الزمی   نیک  مناسبات 
مشترک داشته باشند و یکی از آن ها حدود چهار دهه در سیاست 

کشور دیگری نقش و دخالت مستقیم داشته باشد. 
زور و زر

در  کستان،  پا نخست وزیر  مشاور  عزیز،  سرتاج  پیش،  روز  چند 
کشورش رهبران طالبان را میزبانی می کند.  که  کرد  واشنگتن اعتراف 
گفت سال ها است طالبان و اعضای خانواده آن ها از خدمات  او 
گفتن آفتاب است و  کشورش بهره می برند. اقرار او مانند داغ  صحی 
که این سخن  حیرت برنمی انگیزد. ولی جسارتش شگفتی آور است 
به  کار  این  ندادن  انجام  برای  سال ها  که  می گوید  ابرقدرتی  به  را 

کستان باج پرداخته است! پا
کجا می آید؟ شاید بخش عمده اش از توانایی های  چنین دلیری از 
کستان باشد ولی بخش دیگرش از زیرکی های  نظامی  و هسته ای پا
قدرت های  نگهداشتن  سرگرم  برای  که  است  سیاستمداران شان 
نیز  بار  این  تازه ای می پزند. شاید  روز آش  منطقه ای و جهانی، هر 
بعید  باشد.  کاسه هایی  نیم  کستان  پا حکومت  اذعان  کاسه  زیر 
کره با طالبان  کشور های دخیل در روند مذا است افغانستان و سایر 
کستان  پا نظامیان  و  سیاستمداران  صداقت  بر  اظهارات،  این  با 
گزیری هم چنان به بازی های سیاسی شان  ایمان بیاورند. ولی از نا

تن خواهند داد. 
کستان غنی تر است. نظر به آمار صندوق  از لحاظ اقتصادی نیز پا
کستانی به صورت اوسط 1427  بین المللی پول، در سال 2014 هر پا
 614 افغان  فرد  هر  برای  رقم  این  که  حالی  در  داشت.  درآمد  دالر 
برابر  نیم  و  کستان- شش  پا بود. نظر به جمعیت 196 میلیونی  دالر 

افغانستان- این تفاوت بسیار بزرگی است. 
نظامی  و  ملکی  کمک های  به خاطر  کستان  پا ثروت  قسمت  یک 

آغاز  نمایندگان  مجلس  کاری  سال  آخرین  امروز 
اضافه کاری  سال  یک  بگوییم  بهتر  یا  می شود. 
کارکرد  به  نگاهی  است.  شده  شروع  مجلس 
می دهد  نشان  گذشته  سال  پنج  طول  در  مجلس 
مجلس  کاری  چهارچوب  به عنوان  آنچه  که 
بر اساس نص قانون اساسی مطرح است هیچ گاهی 
کمال از سوی مجلس به عرصه عمل  به طور تمام و 
کارکرد مجلس  نرفته است. سه بعد اساسی برای 

وجود دارد. 
از  یکی  حکومت:  عملکرد  بر  نظارت  یک- 
نظارت  مجلس،  کاری  خطوط  اساسی ترین 
نظارت  با  مجلس  است.  حکومت  عملکرد  بر 
راستای  در  حکومت  عملکرد  بر  همه جانبه 
اساسی  قانون  تطبیق  و  اجرا  از  حکومتداری، 
آنچه  اما  می کند.  حمایت  نظام  چهارچوب  در 
فاصله  رسیده  ظهور  منصه  به  مجلس  از  امروز  تا 
دارد.  مجلس  وجودی  حقیقت  با  زیادی 
 1393 سال  انتخابات  از  پس  سیاسی  تنش های 
با  باالخره  برد.  نزدیک  بحران  سرحد  تا  را  کشور 
کمک وزیر خارجه امریکا  یک توافق سیاسی به 
ظاهرا  غایله  ملی  وحدت  حکومت  شکل گیری  و 
وحدت  حکومت  شکل گیری  شد.  خیر  به  ختم 
برد.  تعلیق  حالت  به  را  اساسی  قانون  عمال  ملی 
انتخاب  که  اساسی  قانون  عمده  رکن  یک  زیرا 
کنار  است،  مردم  رای  بر اساس  رییس جمهور 

گذاشته شد. 
هیچ گاهی  روند  این  طول  در  نمایندگان  مجلس 
در  وکال  کثر  ا نگرفت.  خود  به  اصولی  موقف 
داشتند.  حضور  مختلف  انتخاباتی  تیم  های 
انتخاباتی  تیم  دو  هر  رسیدن  قدرت  به  مسلما 
همه  با  امروز  تا  دلیل  همین  به  بوده.  آنان  نفع  به 
که حکومت با آن روبه رو است و یا  چالش هایی 
خود بانی آن است، موقف مجلس اصال مشخص 
چند  داده اند  زحمت  خود  به  که  خیلی  نیست. 
که هیچ کدام  کردند  وزیر را استجواب یا استیضاح 

هم به رای عدم اعتماد نیانجامیده است. 
میان  مجلس  ارتباطی  نقش  مردم:  با  رابطه  دو- 
در  مردم  وکالی  است.  گسترده  حکومت  و  مردم 
حکومت  به  باید  را  مردم  خواسته های  مجلس 
دوره  دو  زمان  در  مامول  این  معموال  برسانند. 
در  می گیرد.  صورت  مجلس  فصلی  تعطیالت 
مناطق شان  به  که  موظف اند  وکال  تعطیالت  این 
کرده و برای رفع  را بررسی  رفته و مشکالت مردم 
شوند.  مفاهمه  داخل  حکومت  با  مشکالت  این 
زمان  در  وکال  از  عمده ای  بخش  متاسفانه  ولی 
تعطیالت فصلی هر جایی می روند مگر به مناطق 
که  نیست  پنهان  کس  هیچ  بر  خود شان.  اصلی 

از متحدان غربی و عربی اش به  دست آورده است. ولی  که   است 
کشور  آن  خصوصی  بخش  بودن  قوی  خاطری  به  دیگرش  بخش 
کستانی بازار مصرفی بزرگی در افغانستان دارند.  است. تولیدات پا
مختل  کاال ها  چنین  تردد  سیاسی  روابط  تیرگی  به خاطر  که  زمانی 
کمیاب  می شود، اجناس در بازار های افغانستان بسیار قیمت و یا 

می شوند. 
ماه  است.  نیفتاده  اتفاق  اخیر  دهه  چند  در  کستان  پا ثروتمندی 
که در آن  کرده بودم  گذشته در جلسه مجلس سنای بریتانیا شرکت 
او قصه  امریکا سخن می گفت.  رییس جمهور سابق  کارتر،  جیمی  
گینی -  کرم  بیماری  با  مبارزه  برای  پیش  که حدود سی سال  کرد 
گرد چوب پیچان  که مانند مار است و در عالیم صحی در  همانی 
پیدا  ایستاده  آب های  از  بیماری  این  بود.  رفته  افریقا  به  است - 
کرم های  که  دیدیم  را  روستایی  صدها  »وقتی  گفت:  او  می شود. 
که آن ها  زنده از بدن شان بیرون می آیند، به خود لرزیدیم. عذابی 
کستانی در آن جا با ما  می کشیدند، طاقت فرسا بود. یک بانکدار پا
کردن تمام آب های ایستاده و در  کور  که هزینه  بود. او وعده سپرد 
کندن چاه ها را برای تمام این قریه ها خواهد پرداخت. این  عوض، 
تا  یافتند.« من  رهایی  گینی  کرم  از شر  روستاها  آن  و مردم  کار شد 

حال، قصه ی مشابهی در مورد تجار افغانستان نشنیده ام. 
قدرت نرم

کشور قابل مالحظه ای است.  کستان  از لحاظ فرهنگی و علمی  نیز پا
کشور های  و  کستان در غرب، چین  پا افغان ها می دانند البی  کثر  ا
عربی قوی است. شاید این نفوذ آن ها به خاطر شمار باال و سابقه دار 
دولت  دیپلوماتیک  سرمایه گذاری  یا  و  خارج  مقیم  کستانی های  پا
دو  کنون  تا  کستانی ها  پا که  می دانیم  کم تر  ولی  باشد.  کستان  پا
گرفته اند. چند روز پیش یک زن  جایزه نوبل )در فزیک و صلح( 
کستانی، شرمین عبید چنای، برنده جایزه اسکار شد. او بار دوم  پا

کوتاه به دست می آورد. است این جایزه را در عرصه مستندسازی 
گمشده؛ عصر طالیی آسیای مرکزی از تهاجم  کتاب »روشنگری  در 
عرب تا تیمور لنگ« نویسنده امریکایی آن، افغانستان را نیز شامل 
این خطه می داند. رییس جمهور اشرف غنی در مجالس بین المللی 
کتاب نقل قول می کند تا جالل علمی  افغانستان  کرات از این  به 
کتاب  که از او در این  را بازتاب دهد. ولی یگانه دانشمند زنده ای 

کستانی است. نقل و قول شده، عبدالسالم، ساینس دان پا
نویسندگان شان  و  کستان  پا زبان  انگلیسی  رسانه های  از  شماری 
که یکی  شهرت و نفوذ جهانی دارند. برای افغان ها رنج آور است 
کارشناسان طالبان و جنگ افغانستان، احمد رشید،  از نام آور ترین 
در  بین المللی  رسانه های  برخی  نیز،  کنون  تا  است.  کستان  پا اهل 
استادان  روزنامه نگاران،  از  افغانستان  مورد  در  مصاحبه های شان 
مهاجرت های  می کنند.  استفاده  کستانی  پا گاهان  آ و  دانشگاه 
کستان باعث شده امروز بیشتر مردم افغانستان  بزرگ افغان ها به پا

کستانی ها آشنا باشند تا بر عکس آن.  با موسیقی و زبان پا
نتیجه

خالصه، سیاستمداران، نظامیان، ساینس دانان، هنرمندان و مردم 
افغانستان  مردم  که  آن اند  از  پیچیده تر  و  پیشرفته  بسیار  کستان  پا
کستانیان  پا که  باشد  کهنی  تمدن  به خاطر  این  شاید  می پندارند. 
بریتانیا  استعمار  میراث  شاید  یافته اند؛  پرورش  آن  دامن  در  امروز 
و  داد  باالی  میزان  است؛ شاید  را جهانی تر ساخته  آن ها  که  باشد 
گاه بودن طیف بزرگی از افراد  ستد تجارتی و فکری باشد؛ شاید آ
جامعه؛ و یا رقابت های نظامی  همسایگانش... و یا شاید همه اش.

فکر  کستان  پا مورد  در  افغانستان  مردم  ما  زمانی که  معمول  به طور 
و  پختونخواه  خیبر  ایالت های  آب  و  ک  خا را  ما  توجه  می کنیم، 
می برد.  آن ها  چشم بسته  پیروان  و  تندرو  مالهای  یا  و  بلوچستان 
کهنه فکران ما فقط دال و فلم های مبتذل سینمایی آن ها  برخی از 
و  بی فرهنگ  را  کستانی ها  پا کرات  به  افغان ها  می آورند.  یاد  به  را 

گفته توهین می کنند. بی تاریخ 
کستان بنگیریم  که ما به شدت نیاز داریم به ملت و دولت پا در حالی 
تا ضعف های مان را متوجه شویم. برداشت های نادرست نسبت به 
میان  قالبی  تصورات  و  آوازه ها  حد  در  گر  ا همسایه مان  بزرگ ترین 
گرچه از لحاظ اخالقی نادرست  عوام باقی ماند زیاد مضر نیست، 
که استریوتایپ های ایرانی ها نسبت  کنیم  کافی است درک  است. 
گر این درک  به افغان ها ما را به چه حد آزرده ساخته است. ولی ا
تجارتی  نظامی  و  سیاسی،  پالیسی های  جز  کستان  پا نادرست 
بهره برداری  و  مداخله  تداوم  زمینه  ساز  سال ها  می تواند  باشد،  ما 
گردد. ما هیچ گاهی نخواهیم توانست »سیال« برابری  کستان از ما  پا
کستان را پشه نه بلکه پیلی  برای همسایه مان باشیم. بهتر است، پا

که هست به شمار آریم.

است.  خراب  شدت  به  والیت ها  در  وضعیت 
مشکالت  تا  گرفته  امنیت  از  عرصه ها  همه  در 
اداری  فساد  و  پروژه ها  تطبیق  عدم  اقتصادی، 
کم تر به این  تی روبه رواند. اما وکال  مردم با مشکال
مشکالت توجه داشته اند و معموال تعطیالت شان 
امریکا  و  اروپا  فارس،  خلیج  حوزه  کشور های  در 
تا  نتوانسته  هرگز  مجلس  ترتیب  این  به  می گذرد. 

خواسته مردم را به حکومت برساند. 
را  کشور  قوانین  تمام  مجلس  قانون سازی:  سه- 
تصویب می کند. به همین دلیل شورای ملی را قوه 
کارکرد مجلس نشان  مقننه می گویند. اما نگاه به 
کم ترین قانونی  که در این دوره از مجلس  می دهد 
تصویب شده است. همین حاال قوانین زیادی یا 
ک  در وزارت عدلیه یا هم در آرشیف مجلس خا
نشدن  تصویب  اصلی  دالیل  از  یکی  می خورند. 
است.  مجلس  در  نصاب  تکمیل  عدم  قوانین 
پول دار  روز  که  اعتماد  رای  روز های  در  جز  شما 
کرسی های مجلس را  شدن وکال است، هیچ گاهی 
پر نخواهید دید. با این وضعیت چگونه می توان 

کشور تصویب شود.  توقع داشت تا قوانین در 
در  افغانستان  نمایندگان  مجلس  می رسد  به نظر 
مگر  است  کرده  کاری  هر  کاری اش  دوره  طول 
با این  آنچه به معنی واقعی وظیفه مجلس بوده. 
کاری مجلس یا  گمان نمی رود سال آخر  وضعیت 
انفعال  همان سال اضافه کاری مجلس جز تداوم 

چیز دیگری باشد.

 فریدون آژند 

افغانستان و پاکستان:
بِد همسایه را همسایه داند 

  جاوید نادر 

و
سالی دیگر 

مجلس
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 مریم حسینی 

بازار بورس سنگ های قیمتی 
ایجاد می شود
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ریگ،  جغل،  ساختمانی،  مواد  بخش  در  ما  گرفت. 
زغال، سمنت، نفت و گاز ظرفیت های بالقوه ای داریم 
که می توانیم در کوتاه مدت روی آن ها سرمایه گذاری 
چرخه  هم  و  باشد  هم  مردم  برای  سود  آور  که  کنیم 
قیمتی  سنگ های  بیاورد.  گردش  به  را  کشور  صنعتی 
سود  می توانند  متوسط  و  کوتاه مدت  در  نیمه قیمتی  و 
وزارت  استراتژی  بیاورند.  به وجود  مردم  برای  کافی 
معادن و پطرولیم در این بخش روی سرمایه گذاری های 
کوتاه مدت تمرکز دارد. هم چنین ما منابعی داریم که 
می توانیم به صورت متوسط و بلند مدت از آن ها استفاده 

کنیم.
8صبح: به طور مشخص بگویید معدن مس عنیک لوگر 
کارش در کدام مرحله قرار دارد و چه پیشرفت هایی در 
کار استخراج این معدن صورت گرفته است؟ در مس 
چه  تا  و  دارد  وجود  هم  دیگری  مسایل  لوگر  عینک 
امضا شده،  چینایی  با شرکت  که  قراردادی  در  اندازه 

مسایل محیط زیستی در نظر گرفته شده است؟ 
وزارت معادن: باید سه نکته را مشخص کنم. یک- 
پرداخته شده،  به شکل جدی  قرارداد  در  محیط زیست 
داشته  قرار  اولویت  در  ما  برای  محیط زیست  حفظ 
چینایی  شرکت  که  کارهایی  از  و  هستیم  متعهد  ما  و 
حتا  متاسفانه  ولی  شد.  خواهد  نظارت  می دهد،  انجام 
و  نبود  معادن  وزارت  در  محیط زیستی  مقرره  یک 
برخی چیزهای کلی در قانون گفته شده و ما باید برای 
پیش نویس  باشیم. در  داشته  مقرره جزییات  تفسیر آن 
محیط زیست  موضوع  هم  جدید  قانون  تعدیل  طرح 
در اولویت قرار دارد. در بخش حفظ صحت و ایمنی 
مقرره  این  نداشته که  متاسفانه مقرره وجود  کارمندان 
از  تا  فرستاده شده  عدلیه  وزارت  به  و  کامل شده  هم 
موضوع حفظ  همین حال  در  پاس شود.  کابینه  طریق 
است که  مهم  بسیار  ما  برای  باستانی مس عینک  آثار 
دو موضوع  این  انجام شده.  این بخش خوب  در  کار 
حتا در عقد و تطبیق قرارداد اولویت دارد. اما قرارداد 
مس عینک تا حاال زمینه اجرایی به شکلی که باید پیدا 
اما و اگر نداشته  باشد  باید قاطع  نکرده است. قرارداد 
باشد اما متاسفانه دراین قرارداد چندین اما و اگر وجود 
پیدا  اجرایی  زمینه  قرارداد  این  که  شده  باعث  و  دارد 
که  است  متعهد  چینایی  شرکت  نمونه  به عنوان  نکند. 
خط آهن را از لوگر تا پاکستان بکشاند در صورتی که 
معقولیت اقتصادی داشته باشد. کارخانه برق چهارصد 
میگا وات را بسازد، اگر معقولیت اقتصادی داشته باشد. 

است  قرار  که  کرده  اعالم  پطرولیم  و  معادن  وزارت 
نیمه قیمتی  قیمتی و  بازار بورس سنگ های  سال آینده 
به منظور جلوگیری از قاچاق این سنگ ها در افغانستان 
ایجاد شود. محی الدین نوری، سخنگوی این وزارت، 
روزنامه  با  کشور  معادن  استخراج  چگونگی  باره  در 
8صبح گفتگویی داشته که جزییات این گفتگو را در 

زیر می خوانید.
افغانستان  معادن  وضعیت  حاضر  حال  در  8صبح: 

چگونه است؟
دید  یک  براساس  سوال  این  طرح  معادن:  وزارت 
مردم  به  است.  آمده  به وجود  سابق  در  که  است  کلی 
در  معدن  دالر  تریلیون  سه  ارزش  به  که  شده  گفته 
تا زمانی که  اما در بخش معادن  افغانستان وجود دارد. 
تحلیل  منرالی  نقطه  یک  و  نگیرد  صورت  اکتشاف 
یک  فقط  آن  نمی توانیم.  گفته  معدن  را  آن  ما  نشود، 
مرحله  از  قبل  نمی توانیم  ما  است.  منرالی  ذخیره 
این که  کردن  ارایه  بزنیم.  را  تخمینی  چنین  اکتشاف 
چه تعداد معدن با چه میزان ارزش در افغانستان وجود 
دارد، یک کار غیر تخصصی، غیر علمی  و غیر حرفه ای 
دالر  تریلیون  یا چهار  بر سه  بالغ  مبلغی  متاسفانه  است. 
که در سال های گذشته معادن افغانستان ارزش گذاری 
زمانی  تا  غیر علمی  بود.  و  غیر فنی  بود، یک کار  شده 
که مرحله اکتشافی را سپری نکنیم، نمی توانیم ارزش 
بیان کنیم. هزاران نقطه منرالی از  منرالی یک نقطه را 
نفت و گاز و منابع منرالی استراتژیک سنگ های قیمتی 
دارند که  نیمه قیمتی و زغال سنگ در کشور وجود  و 

می توانند سود کافی برای افغانستان به بار بیاورند. 
8صبح: چرا این آمار که غیر حرفه ای و غیر تخصصی 

هم بود، در اختیار مردم گذاشته شد؟ 
وزارت معادن: جواب این سوال را باید مدیران آن 
شاید  داشته اند.  انگیزه ای  چه  که  بگویند  پاسخ  زمان 
باشد که آن ها  از آن چیزی  بیشتر  منرالی کشور  منابع 
ارایه کردند، زیرا هنوز اکتشافی صورت نگرفته است. 

شاید خواسته بودند که افکار مردم را کنترول کنند.
8صبح: با این اوصاف وضعیت افغانستان از نظر معادن 
شما  این که  به  توجه  با  است  چگونه  حاضر  حال  در 
منابع  تا  دارد  منرالی  منابع  بیشتر  افغانستان  می گویید 

معدنی؟
وزارت معادن: وقتی می گوییم منابع منرالی خودش 
تبیین کننده این است که اگر اکتشاف صورت بگیرد، 
معادن صورت خواهد  استخراج  کار  که  است  طبیعی 

این اما و اگرها در این قرارداد وجود داشت که باعث 
عدم تطبیق این قرارداد تا اکنون شده است. و از طرف 
دیگر مطالعاتی امکان سنجی که باید انجام می گرفت، 
در زمانش انجام نشد. یک ماه قبل این سند به ما رسید. 
که  دارد  صفحه  یک هزار و هفت صد  حدود  سند  این 
به  نیاز  این سند  است.  و تخصصی  به صورت حرفه ای 
بررسی و تحلیل های دقیق دارد که متاسفانه ظرفیت ها 
مین  اما  ندارد.  وجود  تحلیل  و  بررسی ها  چنین  برای 
پاکی ساحه کامال خالص شده، حفظ آثار باستانی در 
اولویت قرار دارد. و گفتگوهای بسیار جدی دوره ای 
با شرکت چینایی دوام دارد. ما نمی خواهیم یک تصور 
کاذب از بخش معادن به مردم بدهیم. معدن مس معدن 
استخراج  اکتشاف و  بزرگی است که دست کم دوره 
دادن  بنا براین  می گیرد.  بر  در  را  سال  تا چهار  سه  آن 
ما  پالیسی  در  مردم  به  کاذب  اطالعات  و  امید  یک 

نیست. واقعیت عینی درباره مس عینک همین است.
برخوردهای  چنین  قرارداد  این  در  چرا  8صبح: 
سلیقه  ای صورت گرفته و فکر می کنید که بیشتر دست 
مافیا و زورمندان دخیل بوده که آن ها این قرارداد را با 

اما ها و اگرهای زیاد نقد کردند؟
وزارت  استراتژی  چرا  بگویم  باید  معادن:  وزارت   
به  عدم  جدید،  حکومت  در  پطرولیم  و  معادن 
ظرفیت  ما  چون  است.  بزرگ  معادن  قراردادسپاری 
چنین  وقتی  نداریم.  را  بین المللی  سطح  در  پروسس 
مشکلی وجود دارد، شما چگونه می توانبد با شرکت های 
بزرگی که در سطح دنیا سرمایه  گذاری های بزرگی را 
وارد  است،  سود  کسب  هدف شان  و  می دهند  انجام 
هستید.  بازنده  نا برابر  بازی  دراین  شما  شوید.  گفتگو 
استراتژی  معادن  وزارت  که  است  اساس  همین  روی 
تا  تعیین کرد  متوسط  و  معادن کوچک  را روی  خود 
تقویت ظرفیت های خود کار کند،  برای  در کنار آن 
تا به سطحی برسیم که بتوانیم وارد گفتگوهای بزرگ 
شویم. در غیر این صورت ممکن است در قرارداد های 
دچار  عینک  مس  معدن  سرنوشت  به  خود  بزرگ 
شویم. این تغییر استراتژی به سود مردم افغانستان است. 
8 صبح: در مورد معدن حاجیگک بامیان وضع چگونه 
دارد،  وجود  صحبت ها  برخی  هم  باره  این  در  است؟ 

سرنوشت این معدن به کجا رسیده است؟
اطالعاتی  مشکل  هم  مورد  این  در  معادن:  وزارت 
با هیچ  وجود دارد. درباره این معدن هم هیچ قرارداد 
اطالعات  متاسفانه  اما  داریم.  نه  و  داشتیم  نه  شرکتی 
طوری برای مردم ارایه شده که ما قراداد داریم. ما هیچ 
است.  جایش  سر  ما  معدنی  منبع  نداریم.  قرارداد  نوع 
هستیم.  مشتری خوب  دنبال یک  سالیان گذشته  مانند 
نیست  افغانستان  مردم  سود  به  کنونی  شرایط  در  اما 
که ما در مورد معدن حاجیگک قراردادی را به امضا 
نظر  از  نقطه  پایین ترین  در  در حال حاضر  ما  برسانیم. 
قیمت گذاری معادن قرار داریم بنا براین حفظ این منبع 

به سود مردم کشور تمام می شود. 
زمان  در  قرارداد  عقد  برای  عالقه ای  معادن  وزارت 
در  منرالی  منابع  حفظ  ندارد.  قیمت  ها  بودن  پایین 
ما  انجام داد.  باید  بهترین کاری است که  حال حاضر 
نداریم  بامیان  هیچ نوع قراردادی در مورد حاجیگک 
روشن  و  شفافیت  آوردن  برای  آمادگی  نوع  هر  اما 
بردن  بلند  برای  و  معادن  بخش  در  مکانیزم ها  کردن 
ظرفیت خود و برای ایجاد ثبات حقوقی کار می کنیم. 
دست کم برای بخش معادن 21 مقرره و طرزالعمل نیاز 
است که حد اقل ثبات حقوقی، در این بخش به وجود 
بیاید. ما تا نه ماه قبل یک مقرره هم نداشتیم. اما فعال 
6 مقرره معادن قابل اجرا است. ما برای استخراج زغال 
این بخش  در  ما  در حالی که  نداریم  مقرره  حتا یک 
پاسخگوی  قانون کنونی هم  نیاز داریم.  قانون  به یک 
بخش زغال نیست. ما در پیش نویس قانون جدید چند 

ماده را قراردادیم که بتوانیم به شکل عاجل بخش زغال 
برای فساد  قانون خود زمینه را  نبود  را مدیریت کنیم. 

به  وجود می آورد.
ساختن  در حال  معادن  وزارت  که  در حالی  8صبح: 
مقرره ها و طرزالعمل ها و قوانین است اما چنان که دیده 
غیر قانونی  به صورت  بزرگ  معادن  از  برخی  می شود 
اهداف  نفع  به  حاصله  سود  و  می گردند  استخراج 
هراس افگنانه به مصرف می رسد. وزارت معادن تالش 
دارد معادن به صورت قانونی استخراج شود اما اکنون 
برخی از معادن به صورت غیر قانونی استخراج می شوند، 

ارزیابی شما چیست؟
روی  ما  که  نیست  معنا  این  به  این  معادن:  وزرات 
کوچک  قرارداد   60 ما  نداریم.  توجه  قرا ردادها  عقد 
این  اکثر  در  کردیم.  امضا  سال  همین  جریان  در  را 
قابلیت  این که  مانند  موضوعاتی  روی  قراردادها 
دوم  باشد،  امن  ساحه  در  و  باشند  داشته  را  نظارت 
پول آور  و  کند  خلق  کار  باشند،  مردم  برای  سودآور 
باشد، قرارداد قابلیت تطبیق را داشته باشد، و توجه به 
گرفته ایم.  نظر  در  را  داخلی  بازارهای  نیازمندی های 
دنبال  هم  را  سابقه  قراردادهای  بررسی  ما  هم چنان 
از کنترول  نقاط دور و خارج  می کنیم. قراردادها، در 
قرار  غیر مسوول  افراد  اختیار  در  آن  سود  که  دولت 
سه  مانند  است؛  درآمده  تعلیق  حالت  به  می گرفت، 
کمک  ما  به  موارد  این  مرمر.  سنگ  قرارداد  چهار 
می کند که تا یک اندازه از استخراج غیر قانونی معادن 
و  قاچاق  از  جلو گیری  مسوولیت  اما  کنیم.  جلو گیری 
جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن و تامین امنیت 
وظیفه وزارت معادن نیست. متاسفانه قاچاق و استخراج 
غیر قانونی و مساعد نشدن زمینه برای نظارت در بخش 
معادن هم چنان وجود دارد. منابع منرالی تا یک ماه قبل 
دیدگاه نداشت و با این وضعیت کار کردن هم سخت 
عین حال  در  داریم  پول  به  نیاز  ما  این که  هم  و  است 
این منابع باید برای نسل های آینده هم حفظ شوند؛ و 
این یک تضاد است. باید هر دوی این حالت  مدیریت 
شود. در همین حال برای اولین بار وزارت معادن بازار 
بورس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را در کابل ایجاد 
خواهد کرد که این بازار کمک می کند هر فرد سنگ 
مرمر را به بازار بورس بیاورد. تا بتوانیم به جای این که 
قاچاقبر آن را به دست دهم به خارجی ها بفروشد، خود 
ما مستقیم آن را به فروش برسانیم. بودجه برای ساختن 
این بازار در نظر گرفته شده و فعال کار روی آن جریان 
دارد و تا سال آینده ما شاهد گشایش اولین بازار بورس 

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور خواهیم بود. 
8صبح: در دیدگاهی که تازه درباره استخراج معادن 
در وزارت معادن ایجاد شده، اهداف توسعه پایدار هم 

در نظر گرفته شده است؟ 
وزارت معادن: دقیقا همین نکته است. بخش معادن 
مانند بخش های اقتصادی دیگر نیست که در یک یا دو 
سال نتیجه بدهد. هیچ شرکتی با یک دیدگاه یک ساله 
آوردن  با  هستیم  امیدوار  ما  نمی کند.  سرمایه گذاری 
ثبات حقوقی و تغییرات در ساختار معادن زمینه برای 
سرمایه گذاران واقعی منابع منرالی دنیا در کشور فراهم 

شود.
قراردادهای  مجموع  از  ساالنه  عواید  میزان  8صبح: 

بخش معدن به صورت تخمینی به چه رقمی  می رسد؟
کوچک  قرارداد  چهارصد  حدود  معادن:  وزارت 
دراین بخش وجود دارد. در سالیان گذشته قراردادها، 
زیاد  عواید  به  نتوانستیم  ما  که  داشتند  مشکالتی 
دالر  میلیون  سی  ما  عواید  اوج  مثال  کنیم.  پیدا  دست 
معادن  استخراج  گذشته  سال  در  حال  همین  در  بود. 
زغال سنگ یک صدوهشتاد هزار تن بود که عواید آن 
به دو میلیارد و چهل و پنچ میلیون افغانی می رسید. در سال 
جاری استخراج از این معادن به دلیل غیر قانونی بودن و 
عدم مصونیت برخی صوف ها حدود یک صد وده هزار 
تن پایین آورده شد اما میزان عواید در همان سطح نگه 

داشته شد. این نتیجه تغییر در جمع آوری عواید است.
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پاکستان  از  بیمارستان  و  اعمار سرک  افغانستان خواستار 
در  را  پالیسی هایش  کشور  این  می خواهد  بلکه  نیست، 
معین  کرزی،  خلیل  حکمت  دهد.  تغییر  افغانستان  قبال 
گفت:  گذشته  پنج شنبه  روز  افغانستان  خارجه  وزارت 
است  شده  اخیر  دهه های  در  ویرانی  سبب  موضوع  »این 
و هم چنان ادامه دارد.« او این گفته ها را در حاشیه نشست 
داشت.  ابراز  کابل  در  افغانستان  و  پاکستان  نمایندگان 
مرکز  طرف  از  که  برون مرزی  مطبوعاتی  گزارش  به  بنا 
تحقیق و مطالعات امنیتی که یک نهاد پاکستانی است و به 
همکاری موسسه تحقیقی »دران« نشر شده، آقای کرزی 
اعمار  چون  دیگری  کارهای  و  بودجه  »هیچ گونه  گفته: 
و  پاکستان  دوجانبه  روابط  به  نمی تواند  بیمارستان  سد، 
افغانستان کمک کند، مگر این که در پالیسی های پاکستان 
به  که  موضوعی  شود.  ایجاد  تغییر  افغانستان  به  نسبت 
خود پاکستان بیشتر از افغانستان ضربه زده است، بنابراین 
با عواقب  با هم  احساس می شود که همه  حاال ضرورت 

این گونه پالیسی ها مقابله کنیم.«
برای  زمینه  اکنون  همین  که  کرد  تاکید  کرزی  آقای 
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چهارچوب  در  کشور،  این  تا  شده  مساعد  پاکستان 
جامه  تعهداتش  به  صلح،  مذاکرات  چهار جانبه  گروه 
عمل بپوشاند. او گفته است، هرچند گروه چهار جانبه بر 
احترام متقابل و نقش تمام شرکا استوار می باشد، اما نقش 
پاکستان در این مذاکرات مهم تر از همه است. وی تاکید 
کرد: »برای ما رابطه دولت با دولت، نهایت مهم می باشد، 
این روابط بر نکاتی استوار است که شامل احترام متقابل 
به حق حاکمیت و تعهد بر مبارزه بر ضد تمام کسانی که 

مردم بی گناه افغانستان را می کشند، می باشد.«
چهار جانبه  گروه  از  انتظارات  میزان  که  آن جایی  از 
بلند می باشد، آقای کرزی گفته،  نهایت  مذاکرات صلح 
به  تا  می کند  پیشکش  را  فرصتی  ما  برای  موضوع  این 
نسل جدید بگوییم که پاکستان نقش مهم و تاثیر گذاری 
دارد.  عهده  به  صلح  مذاکرات  تالش های  روند  در  را 
»پاکستان  گفت:  نمایندگان  به  خطاب  کرزی  حکمت 
انتظار  ما  بنا  دارد،  نفوذ  و  قدرت  طالبان  رهبران  روی 
قدرت  این  از  برعالوه،  کند.  استفاده  آن  از  که  داریم 
نفوذ بر ضد تمام کسانی استفاده گردد که به باور اعضای 

افغانستان  در  مذاکرات، خواستار صلح  گروه چهارجانبه 
ابراز  زمانی  دقیقا  کرزی  حکمت  گفته های  نمی باشند.« 
می شود که سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پاکستان برای 
نخستین بار در محضر عموم پذیرفت که رهبران طالبان در 

پناهگاه های امن شان در پاکستان به سر می برند.
سخن  واشنگتن  در  مارچ  ماه  اول  در  که  عزیز  سرتاج 
نفوذ  طالبان  از  برخی  روی  »ما  داشت:  بیان  می گفت، 
می برد  سر  به  پاکستان  در  این گروه  رهبری  زیرا  داریم، 
می کنند.  استفاده  کشور  این  صحی  امکانات  از  آن ها  و 
دارند.  زندگی  پاکستان  در  نیز  فامیل های شان  برعالوه، 
بنا ما می توانیم از فشار بر آن ها استفاده کنیم و برای شان 
بگوییم بر میز مذاکرات صلح حاضر شوند.« آقای کرزی 
به نمایندگی از افغانستان در گفتگوهای چهارجانبه صلح، 
مسوولیت هیات افغانی را به عهده دارد که نخستین بار در 
جوالی سال 2015 میالدی آغاز گردید. آقای کرزی نیز 
اظهار کرده که دولت افغانستان با اعضای طالبان در دفتر 

این گروه در دوحه راحت بوده است.
مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  کرزی  آقای  دیگر،  سوی  از 
که  تصویری  به  رابطه  در  افغانستان  دولت  آیا  این که  بر 
تالشی  دارد،  وجود  افغانستان  رسانه های  در  پاکستان  از 
از پاکستان  انجام داده، گفت ما این را می پذیریم که  را 
استدالل  اما  دارد،  افغانستان وجود  منفی در  و  بد  تصویر 
است.  گرفته  شکل  مدت  ها  از  تصویر  این  که  می کند 
به گفته او: »ما همه باید تالش کنیم تا به علل این طرز دید 
بپردازیم.« به گفته او: »تغییر چنین دیدگاه ها و برداشت ها 
به  و  آرامی  به  باید  که  می باشد  پیچیده  و  مشکل  پروسه 
به  موضوع  این  برعالوه،  گردد.«  مقابله  آن  با  تدریجی 
نیز ربط می  گیرد که چگونه تعهداتی را که در  پاکستان 
افغانستان داده، در  قبال صلح و مبارزه علیه تروریسم در 

هفته ها و ماه های آینده عملی کند.
کرزی گفت: »ما نیاز داریم تا بر ضد تمام مخالفین دولت 
که هم دیگر را کمک و تقویت می کنند مقابله کنیم. تنها 
پس از این ما قادر خواهیم شد که مردم خود را متقاعد 
تالش های  مخالف  آن ها  که  بورزیم  تاکید  و  سازیم 
صلح اند.« به باور او، مهم این است که با علت مقابل شود 
تاکید کرده است که  پایان آقای کرزی  با عالیم. در  نه 
»پناهگاه های امن شورشیان در هر کجایی که هستند باید 

نابود گردند.«

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

میز  پشت  طالبان  آمدن  روزها  این 
منطقه  در  روز  بحث  مهم ترین  مذاکره 
است. مهم تر از همه این که پاکستان بعد 
از سال ها به این فکر شده که به هر شکل 
به میز مذاکره بکشاند.  ممکن طالبان را 
ملی  امنیت  مشاور  که  عزیز  سرتاج 
مصاحبه  یک  تازگی  است ،   پاکستان 
تعهد  از  و  داده  انجام  روزنامه  یک  با 
کشاندن  مذاکره  میز  به  برای  پاکستان 
این  از  بخشی  می گوید.  سخن  طالبان 

مصاحبه را بخوانید. 
سوال : آقای سرتاج عزیز شما می گویید 
که طالبان را حتا به زور هم شده پشت 
میز مذاکره می کشانیم. شما این قدر زور 

دارین ؟ 
بیشتر  این هم  از  ما  اوهو ... زور  سرتاج : 
است. ما اگر بخواهیم طالبان را از رهبر 

گرفته تا سرباز پشت میز می بریم. 
سوال : پشت میز می برید که چی کنند؟

مذاکره  که  دیگه  است  معلوم  سرتاج : 
کنند. 

سوال : خوب می شود بگویید روش های 
شما برای بردن طالبان به میز مذاکره چی 

است. 
استفاده  را  روش  یک  فعال  ما  سرتاج : 
این  با  است،  جوابگو  بسیار  که  کردیم  
کردند.  گم  را  خود  راه  طالبان  روش 
داد  دستور  پاکستان  دولت  تازگی ها 
که اول هیچ گونه اعالنی پس از این در 
تبلیغ  فواید واسلین در رسانه ها  به  رابطه 
طالبان  رهبری  برای  آن  از  بعد  نشود. 

هیچ گونه واسلینی فروخته نشود. 
واسلین  تبلیغ  ممنوع شدن  سوال : خوب 

چی فشاری بر طالبان می آورد؟
سرتاج : برو بیادر تو نمی فهمی ، اثری که 
ما  نداره.  فضلو  فتوای مال  داره ،  واسلین 
از این روش برای بردن طالبان به پای میز 
در صد  صد  و  می کنیم  استفاده  مذاکره 

هم مطمین هستیم که تاثیر مثبت داره. 
واقعی  تاثیر  واسلین  اگر  خوب  سوال : 
خود را بر جای نگذاشت، آن وقت شما 

از چی روش استفاده می کنید؟ 
واسلین  اگر  سوال کننده !  آقای  سرتاج : 
تاثیر مورد نیاز ما را بر طالبان برای رفتن 
به میز مذاکره نداشته باشد، مطمین باشید 
دگر هیچ روشی طالبان را به میز مذاکره 
تحریم  کنید که  دعا  نمی تواند.  کشانده 
تنها  نی  اگر  کند.  اثر  طالبان  بر  واسلین 

جنگ راه عالج خواهد بود و بس.

واسلین 
ابزار فشار بر طالبان 

تغییر پالیسی پاکستان 
خواست اساسی افغانستان

 منبع: دیلی تایمز- کابل

 برگردان: ضیا صادق
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 از صفحه3  

که در روز ١٣ اپریل،  کرده است  که دمشق اعالم  در حالی 
کرد، فرانسوا اوالند پس  کشور برگزار خواهد  انتخاباتی را در 
کشورهای اروپا با مسکو، ادعای دمشق را  کرات میان  از مذا
کرد، در حالی که  غیرواقع بینانه و حتی تحریک آمیز توصیف 

کرد. مسکو با انتشار بیانیه ای از این انتخابات حمایت 
کشورهای  کرات چندجانبه میان رهبران  ساعاتی پس از مذا
که صبح روز شنبه  فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا و روسیه 
در  اوالند  فرانسوا  حالی که  در  گرفت،  انجام  سوریه  درباره 
حضور خبرنگاران پیشنهاد دمشق برای انجام انتخابات در 
کامال غیر واقع بینانه«  ماه اپریل را یک اقدام »تحریک آمیز و 
این  پایان  در  بیانیه ای  انتشار  با  روسیه  کرد،  توصیف 
و  دانست  اجرا  قابل  کامال  را  انتخاباتی  چنین  کرات،  مذا

کرات صلح ندارد. کار مغایرتی با مذا که این  گفت 
دولت  تصمیم  که  است  معتقد  مسکو  بیانیه،  این  بروایت 
اپریل،  ماه  در  کشور  در  انتخابات  اجرای  بر  مبنی  سوریه 
مطابق قانون اساسی انجام می گیرد و مزاحمتی برای ادامه 

کرات صلح ندارد. مذا
که انتخابات  کرده است  که دمشق اعالم  کرد  باید یادآوری 

کشور در تاریخ ١٣ اپریل برگزار خواهد شد. این 
آن  رعایت  و  آتش بس  درست  اجرای  که  افزاید  می  بیانیه 

کنگره ملی چین با هدف تالش برای رشد  نشست ساالنه 
کشور در سال ۲۰۱۶ میالدی برگزار شد. اقتصادی این 

در  کشور  این  برای  هدف  اقتصادی  رشد  چین  مسووالن 
نظر  در  درصد   ۷ تا   ۶.۵ بین  رقمی  را  میالدی  جاری  سال 

گرفته اند.
این  در  چین  خلق  رییس جمهوری  پینگ،  جین  شی 
به این هدف »نبردی  برای رسیدن  که  نشست هشدار داد 

سخت« در راه خواهد بود.
رشد اقتصادی چین در سال میالدی ۲۰۱۵ با وجود هدف 
رشد ۷ درصدی تنها ۶.۹ درصد افزایش داشت و درآمد این 
که بیش از سه  کشور نیز رشدی ۵.۸ درصدی را به خود دید 
کم تر از رقم اعالم شده در سال ۲۰۱۴ بود. هم چنین  درصد 
گذشته  کشور طی ۲۵ سال  توسعه  رقم  پایین ترین  رقم  این 

به شمار می رود.
در این نشست هم چنین با توجه به رشد اندک اقتصادی، 
برای بودجه نظامی چین نیز در سال ۲۰۱۶ افزایش ناچیزی 

گرفته شده است. در نظر 

احمد بهزاد: مهاجرت آسیب فرهنگی دارد
نمایندگان  مجلس  در  هرات  مردم  نماینده  بهزاد،  احمد 
از  مردم  نارضایتی  افزایش  روشن،  آینده ای  به  امید  نبود 
اقتصادی  و رکود فعالیت های  ناامنی ها  افزایش  حکومت، 
عنوان  افغانستان  در  مهاجرت ها  افزایش  عمده  عوامل  را 
که اخبار مهاجرت در هرات به دلیل  کید دارد  می کند ولی تا
بستر باز اطالع رسانی و فعالیت های مدنی پررنگ تر جلوه 

داده شده است.
که شکل ناامنی ها در  کید دارد  این نماینده حکومت اما تا
هرات متفاوت از دیگر شهرها است. در هرات به گفته او ترور 
مهاجرت ها  شکل گیری  در  برجسته ای  نقش  آدم ربایی  و 

داشته  است.
که تا رسیدن  کید می کند  وی در مورد پیامدهای مهاجرت تا
در  آنان  خانواده های  آرامش،  و  امن  ساحل  به  مهاجران 
کنون نیز بیشتر نگرانی ها از آدرس  افغانستان نگران اند و هم ا
مختلف  کشورهای  به  که  است  مهاجرانی  تکلیفی  بال

اروپایی رسیده اند.
هشدار  مهاجرت  اقتصادی  پیامدهای  از  هم چنان  او 
متوسط جامعه،  قشر  با خروج  که  کید می کند  تا و  می دهد 

که بسیاری از رسانه ها  وزارت اطالعات و فرهنگ می گوید 
کار خبرنگاری زنان  با دید مردانه تولید داشته و وضعیت 

در چنین رسانه هایی با چالش های زیادی همراه است.
و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  مصطفوی  مژگان  سیده 
که به روز شبنه ١5 حوت  فرهنگ در یک نشست خبری 
که دست آورد های  گفت: »همان طوری  کابل برگزار شد،  در 
فرا  نیز  زیادی  چالش های  اندازه  همان  به  داریم،  خوبی 
آسیب پذیرتر هستند،  که  به خصوص خانم ها  رسانه ها  راه 
وجود دارد. این مشکالت نسبت به مرکز در والیات بیشتر 

محسوس  است.« 
کار رسانه ها  به باور او، هر چند چالش های زیادی در حوزه 
برای خبرنگاران زن وجود دارد، اما زنان در رسانه ها با دو 
چالش عمده روبه رو اند. یکی هنوز جایگاه زن در رسانه ها 
که باید و شاید، جایگاه مدیریتی  تثبیت نشده و آن طوری 

زن تثبیت نشده است. 
که از زن به خاطر  او می افزاید: »برخی از موارد ممکن است 
را  این  ما  که  شود  استفاده  رسانه ها  و  برنامه ها  زیباسازی 
نمی خواهیم. زن باید در راس رسانه باشد، رییس رسانه، 
برای  که  مجری  نه  باشد،  اخبار  مدیر   ، اطالعات  مدیر 

زیباسازی و زیبا آفرینی باشد.«
کار خبرنگاران زن  معین نشراتی از چالش دومی  در راستای 
می گوید: »بحث دیگر... مسایل امنیتی و فرهنگی است. 
احساس  جامعه  در  زن  پولیس  ضرورت  که  همان طوری 
که پولیس وظیفه مرد ها می باشد،   نشده و ما فکر می کنیم 
مرد  رسانه  رییس  این که  از  است.  چنین  نیز  رسانه ها  در 
است، مدیر تولید مرد است، پس برنامه ها نیز با دید مردانه 
برطرف  را  فرهنگی  چالش  باید  بنابراین  می شوند.  تولید 
بسازیم. باید زن های ما به عنوان خبرنگار ضرورت شان در 

جامعه احساس شود.«
مدنی  نهاد های  و  دولت  هم  فیصدی  نظر  از  او،  به گفته 

بروایت  ماست.  خشنودی  باعث  درگیر  نیروهای  سوی  از 
مناسبی  شرایط  خصومت آمیز،  اقدامات  قطع  بیانیه،  این 
کرات برای صلح میان  که در متن آن، مذا کرده است  ایجاد 
نیروهای درگیر به رهبری سازمان ملل متحد می تواند به پیش 

رود.
رهبران  و  مسکو  میان  تلیفونی  کرات  مذا از  پس  بیانیه  این 
ایتالیا،  و  انگلستان  آلمان،  فرانسه،  اروپایی:  کشور  چهار 
تمایل  کره کننده  مذا کشورهای  رهبران  است.  شده  منتشر 
انسان دوستانه  کمک های  گسترش  برای  را  خود  مشترک 
نیروهای  با  درگیری  ادامه  با  همزمان  مناطق جنگ زده،  در 

داعش و جبهه النصرت، ابراز داشتند.

کنگره ملی چین، افزایش بودجه نظامی  به گفته سخنگوی 
کشور در سال جاری میالدی رقمی بین ۷ تا ۸ درصد  این 
که به معنای رسیدن آن به رقم ۱۴۷  پیش بینی شده است 

میلیارد دالر است.
را  نظامی  بودجه  افزایش  در  پکن  صرفه جویی  کارشناسان 

کرده اند. کشور عنوان  کاهش رشد اقتصادی این  به دلیل 
چین هم چنین نرخ تورم و بی کاری خود را برای سال ۲۰۱۶ به 

کرده است. ترتیب ۳ و ۴.۵ درصدی پیش بینی 

روبه رو خواهد  رکود سختی  با  افغانستان  هر جای  در  بازار 
شد.

از  ناشی  فرهنگی  آسیب های  به  هم چنان  بهزاد  احمد 
انشقاق  مهاجرت ها  که  می گوید  و  می کند  اشاره  مهاجرت 
به وجود می آورد و به ویژه بر نسل جوان افغانستان تاثیرات 

عمده ای را می گذارد.
مهاجران  از  بسیاری  زندگی  مهاجرت  می گوید  حتا  او 
در  طالق  افزایش  از  او  مثال  به گونه  و  ساخته  متالشی  را 
میانسالی و حتا بزرگ سالی در میان مهاجران افغان در اروپا 

یادآوری می کند.
 ١٣94 سال  هرات  برای  است،  مسلم  آن چه  ترتیب  هر  به 
دروازه های  شدن  باز  شاید  نبود.  پر دست آوردی  سال 
آلمان  از سوی  به ویژه  به روی مهاجران  اروپایی  کشورهای 
یکی از عوامل عمده افزایش مهاجرت ها باشد، اما با آن هم 
کشورها  آیا سال ١٣95 با بسته بودن دروازه های بسیاری از 

به روی مهاجران سالی مشابه به ١٣94 خواهد بود؟
به  نسبت  حکومت  گر  ا تحلیلگران  از  بسیاری  به گفته 
و پیامدهای آن هم چنان بی تفاوت بماند، موج  مهاجرت 

کشور بازهم در این سال ادامه خواهد یافت. گریز از 

بهبود  برای  ده ساله  پالن های  و  اساسی  قانون  به  مطابق 
که ٣0 در صد پرسونل خود را از  وضعیت زنان مکلف اند 

کنند اما چنین نیست. زنان استخدام 
یک  در  اول،  بانوی  غنی،  روال  کنفرانس  این  حاشیه  در 
که  می توانم  گفته  صراحت  »با  گفت:  کنفرانس  ویدیو 
دموکراسی  مهم  بسیار  دست آورد های  از  یکی  بیان  آزادی 
در  زن  خبرنگاران  نقش  که  می باشد  افغانستان  در  جوان 
که خبرنگاران طبقه  آن بسیار برازنده است. امید وار هستم 
فرهنگی  ارزش های  نظرداشت  در  با  راستا  این  در  اناث 

وظیفه خود را به طور شایسته انجام دهند.«
که مسلک  او هم چنان افزود: »خبرنگاری به همان اندازه 
هم  را  خود  چالش های  و  خطرات  اما  است،  دل چسپ 
به همان  این ساحه  افغان در  زنان و دختران  یقینا  و  دارد 
هم  قربانی هایی  آورده اند،  به دست  موفقیت  که  اندازه 
که در این راستا جان های شان را از  داده اند. خبرنگارانی 
ک شان درود و دعا می فرستم. به  دست داده اند، به روح پا
که با قدم های مستحکم با وجود مشکالت  دختران جوان 
کار شان ادامه می دهند، موفقیت های بیشتر آرزو  فراوان به 

می کنم.«
زون  در  خبرنگاران  از  یکی  نوری  طیبه  حال،  همین  در 
در  به خصوص  غرب  زون  »در  می گوید:  کشور  غرب 
از  او  روبه رو اند.«  زیادی  با مشکالت  زنان  قندهار  والیت 
مشکالت امنیتی، عدم دسترسی به اطالعات، تهدید های 
کاری، برخورد های  تلیفونی واخطار رو در رو، نبود تضمین 
کارمندان زن و مرد از سوی مسووالن رسانه ها،  دوگانه میان 
در   زن  خبرنگاران  چالش های  به عنوان  آرام  محیط  نبود 

کرد. این حوزه یاد 
از  بسیاری  تا  است  شده  سبب  مشکالت  این  او،  به گفته 

کرده و خانه نشین شوند.  خبرنگاران زن ترک مسلک 
ملی  اتحادیه  معاون  ایوبی،  نجیبه  حال  همین  در 
می گوید:  گروپ  کلید  رییس  و  افغانستان  ژورنالیستان 
مدیریت  رسانه ها  در  که  زنانی  می دهد  نشان  »نتایج 
در   ١0 افغانستان  در  هم چنان  موفق اند.  کار  در  می کنند، 
کم  بسیار  که  می شود  مدیریت  زنان  توسط  رسانه ها  صد 
که به وسیله زنان مدیریت می شوند،  است. این رسانه ها 

رسانه های غیر دولتی اند.« 
که رسانه ها مردانه است. او می افزاید:  ایوبی نیز باور دارد 
در  به خصوص  رسانه ها،  مدیریت  در  زنان  »حضور 
که موقعیت زن  محتوای برنامه ها بسیار مهم است. دیدی 
و حضور زن را نشان بدهد، در بخش مدیریت رسانه ها و 
است.  کم  بسیار  رسانه ها  محتوای  بخش  در  به خصوص 
زنان در برنامه های تفریحی بسیار جا دارند تا حضور زنان 

کار های مهم.«  در برنامه های اجتماعی، سیاسی و 
صدای  چون  نهاد هایی  سوی  از  رسانه ها  ملی  نشست 
خبرنگاران زن افغان، سفما، سویم )زنان خبرنگار جنوب 
حمایت  نهاد های  دیگر  و  خبرنگاران  آزاد  انجمن  آسیا(، 
ریشه یابی  آن  هدف  و  است  شده  راه اندازی  رسانه ها  از 
کردن راه بیرون رفت از این  مشکالت خبرنگاران زن و پیدا 

مشکالت در مرکز و والیات می باشد. 
وزارت  نشراتی  معین  به گفته  که  است  حالی  در  این 
کمیسیون چون  اطالعات و فرهنگ، طی شش ماه شش 
تخلفات  کمسیون  همگانی،  رسانه های  کمسیون های 
کمسیون  اطالعات،  به  دسترسی  کمیسیون  رسانه ای، 
که روی  کمیسیونی  جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران، 
که روی تدوین  کمیسیونی  کار می کند،  کود های اخالقی 
کار می کند،  قوانین مقرارت و پالیسی ها به نفع خبرنگاران 

ایجاد شده اند.

وسیه و فرانسه بر سر انتخابات سوریه  اختالف ر

کنگره ملی چین در تالش رشد اقتصادی

که... شور و شوقی 
گان مصطفوی:  سیده مژ

بسیاری از رسانه ها با 
دید مردانه تولید دارند
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