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در جلسه فوق العاده امروز
سه وزیر استجواب می شوند
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هیات تحقیق قتل 
برهان الدین ربانی به 

پاکستان می رود
افغانستان  حکومت  کابل:  8صبح، 
روز  ناوقت  است  قرار  می گوید 
هیاتی  سه شنبه  روز  یا  و  دوشنبه 
برهان الدین  قتل  تحقیق  برای 
خواهد  سفر  پاکستان  به  ربانی 

کرد. 
رییس  سخنگوی  فیضی،  ایمل 
در  گذشته  روز  کرزی  جمهور 
کابل  در  خبری  کنفرانس  یک 
این هیات متشکل  گفت قرار است 
از وزارت خانه های  نمایندگانی  از 
ریاست  و  خارجه  داخله،  دفاع، 

باشد.  ملی  امنیت 
جمهور  رییس  گفت  فیضی  آقای 
قبول  استانبول  نشست  در  پاکستان 
برای  افغانی  هیات  تا  است  کرده 
شورای  پیشین  رییس  قتل  تحقیق 

کند.  سفر  پاکستان  به  صلح  عالی 
که  بود  گفته  افغانستان  حکومت 
از  طرح ترور آقای ربانی در یکی 
پاکستان  کویته  شهر  شهرک های 

بود.  پالن شده 
لویه جرگه  که  است  حالی  در  این 
خود  قطع نامه  ماده   22 عنعنوی 
از  و  پرداخته  مصالحه  روند  به 
قتل  عامالن  تا  حکومت خواسته اند 
به دست  و  تعقیب  را  ربانی  آقای 

بسپارد.  عدالت 

دیده بان شفافیت افغانستان:

کمک های بین المللی 
]در صفحه 5[شفاف نیست

عناوین مطالب امروز:

خاموشی وزارت 
معادن در مورد 
قرارداد و عواید 

فابریکه سمنت غوری
ارایه  از  حتا  معادن  وزارت  در  مقام ها 
قرارداد های فابریکه سمنت غوری و معدن 
ذغال سنگ، خودداری کردند، اما یک منبع 
که از ذکر هویتش در گزارش خودداری کرد 
این قرارداد ها را به دسترس روزنامه 8 صبح 

قرارداد.
قرارداد در زمان تصدی محمد ابراهیم عادل 
به امضا رسیده است، اما عادل نیز این را 
باید  که  می داند  معادن  وزارت  مکلفیت 
عواید دولت از شرکت سرمایه گذاری افغان 

)AIC(  اخذ شود.
معادن  اسبق  وزیر  عادل  ابراهیم  محمد 
مدت  از  بعد  قراردادکننده،  »اگر  می گوید: 
معیینه کار خود را تکمیل کرده نتواند، مکلف 
است همان عواید ساالنه را که در قرارداد 

تثبیت شده است، به دولت بپردازد.«
افغان  سرمایه گذاری  »شرکت   گفت:  او 
مطابق قرارداد، باید در دو سال گذشته هر 
وزارت  به  افغانی  میلیون  شش صد  سال 

معادن پرداخته باشد.«                در صفحه 6
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کمک ها باید 
شفاف به مصرف برسد 

بین المللی  نیروهای  حضور  از  ده سال  گذشت  با 
این  اکنون  کمک،   دالر  میلیاردها  سرازیرشدن  و 
پرسش از سوی هر شهروند افغان مطرح است که 

تاثیر این کمک ها در زندگی مردم چه بوده است؟ 
زیر  افغان  میلیون ها  هنوزهم  کمک ها،  این  به رغم 
یا  بی کار  جوان  هزار  ده ها  و  دارند  قرار  فقر  خطر 
راهی  هم  یا  و  می باشند  مسلح  مخالفان  خدمت  در 
در  حداقل  کمک ها  این  شده  اند.  بیگانه  کشورهای 
عرصه  اشتغال زایی نتوانسته است قابل توجه باشد. 
به رغم ظرفیت های موجود در بخش های بازسازی و 
نوسازی و انکشاف معادن کشور،  هنوز زمینه ها برای 
جذب جوانان مایل به کار مساعد نمی باشد. این کمک ها 
از آن جایی که بدون مشوره با مقام های حکومتی افغان 
و توجه به اولویت های مردم به مصرف می رسد، از 

موثریت و کارآیی الزمی برخوردار نمی باشد. 
کمک کننده  موسسه های  موارد،  از  بسیاری  در 
اولویت ها  درنظرداشت  بدون  را  کمک های شان 
امر  همین  و  کرده اند  اجرا  مردم،  تقاضای  حتا  و 
سبب شده است که این پروژه از دوام و کار باالیی 
ایجاد جنراتورهای  نمونه،  برای  نباشد.  برخوردار 
تولید برق، در قریه ها که با همکاری انکشاف دهات 
صورت می گرفت، حتا برای یک سال دوام نیاورد و 
در بسیاری از موارد این پروژه سبب منازعه های 

کالن در محل شد. 
تا  عالوه  از کمک ها سبب شده است  عدم نظارت 
مصرف  به  دقیق  به صورت  کمک ها  این  این که  بر 

نرسد، از کیفیت باال نیز برخوردار نباشد. 
بسیاری از سرک ها، پل ها، پلچک ها و ساختمان های 
ایجادشده پس از بهره برداری به زودی از بین رفته 

است. 
این  در  اصلی  عامل  پروژه ها  دست به دست شدن 
مساله می باشد. برهمین اساس است که شرکت ها 
در اجرای پروژه تالش می کنند که از مواد بی کیفیت 
متاسفانه  ببینند.  زیان  مبادا  تا  کنند  استفاده 
در  خود  آن جایی که  از  کمک کننده  کشورهای 
مصرف این کمک ها نقش دارند، نه زمینه را برای 
نظارت دقیق فراهم می کنند و نه گزارشی دقیق از 

نحوه مصرف آن  ارایه می کنند.
نشر گزارش  موسسه دیده بان شفافیت واقعیت های 
جدی است که در رابطه به شیوه مصرف کمک ها و 
چگونگی نظارت از آن پرداخته است. براساس این 
گزارش، اداره انکشافی  ایاالت متحده به عنوان یکی 
از سازمان های مهم کمک کننده صرفا از 25 درصد 
کمک های خود معلومات داده است. سایر نهادهای 
مورد مصرف  در  روشنی  گزارش  نیز  کمک کننده 

کمک های شان ارایه نکرده اند. 
یکی از نکات قابل توجه، عدم توازن در مصرف و 
تطبیق این پروژه ها می باشد. درحالی که والیت های 
ایجاد بازسازی و  از ظرفیت های خوبی برای  امن 
زیرساخت ها برخوردار است، اما کمتر توجهی به 
عمده ای  بخش  و  است  گرفته  صورت  والیات  این 
والیت های  به  شورشیان  کردن  آرام  برای  کمک 
ناامن اختصاص یافته است که با تخریب کاری های 
رفته  هدر  به  کمک ها  این  همه ی  عمال  شده  انجام 
یک  به عنوان  امنیت  که  زمانی  تا  بدون شک  است. 
هرنوع  نگردد  تامین  بازسازی  برای  پیش شرط 

سرمایه گذاری کاری بیهوده خواهد بود. 
نام  به  پول هایی که  بدانند  مایل اند  به هرحال مردم 
کجا،  در  می شوند،  سرازیر  افغانستان  بازسازی 
این  و  به مصرف می رسد  کی ها  توسط  و  چگونه 
کمک ها چه تاثیر عملی بر روی زندگی شهروندان 

دارد؟ 

زنگ اول


امنیتی  نیروهای  که  است  آمده  شده 
هوایی  قوای  حمایت  به  داخلی 
را  خود  عملیات  آیساف  نیروهای 
کامدیش  ولسوالی  کمو  منطقه  در 

گسترش دادند.
به نقل از این اعالمیه، یک طالب نیز 
شده  زخمی  عملیات  این  جریان  در 

است.
عقرب  بیست و ششم  عملیات  این 
شده  آغاز  کامدیش  ولسوالی  در 
کامل  پاکسازی  تا  است  قرار  و  بود 
از  ولسوالی  این  نا آرام  بخش های 
ادامه  دولت،  مسلح  مخالفان  وجود 

یابد.
در جریان این عملیات یک طالب نیز 

زخمی شده است.
است  آمده  اعالمیه  این  در  همچنین 
روز  صبح  دیگری  عملیات  که 
این  نورگرام  ولسوالی  در  دوشنبه 
کامدیش  ولسوالی  سمت  به  والیت 

آغاز شده است.

امنیت در  به بهبود متداوم  افغان، منتج 
افغانستان شده است.«

به گفته جنرال جان آلن، بهبود امنیت 
نیروهای  این هدف  باید حفظ شود و 

بین المللی است.
توسط  که  نزولی ای  »سیر  افزود:  او 
داده  گزارش  ناتو  پیشین  قومندانان 
می شد، حال تغییر یافته و سیر صعودی 

اختیار کرده است.«
جنرال جان الن گفته است: »نمی خواهد 
از کلماتی چون »شکست« نام ببرد ولی 
حرکت  در  مناسب  سوی  به  حاالت 

است.«
این جنرال امریکایی که درماه جوالی 
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرماندهی 
گرفت،  دست  به  را  افغانستان  در 
یک  در  که  داشت  ابراز  همچنین 

ریاست  سخنگوی  مشعل  لطف اهلل 
امنیت ملی روز گذشته در یک کنفرانس 
خبری در کابل گفت، ده گروه شورشی 
که به گفته او از سوی کشورهای منطقه 
شده  مامور  لویه جرگه  سبوتاژ  برای 

بودند، بازداشت شده اند. 
پی  در  که  از کشورهایی  مشعل  آقای 
نبرد  نام  مختل کردن لویه جرگه بودند 

داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
روز  شبانه  یک  طی  می گوید 
شورشی  افراد  از  تن  پنج  گذشته، 
وابسته به گروه کشته و پنج تن دیگر 
نیروهای  مشترک  عملیات  اثر  به 
بازداشت  بین المللی  و  امنیتی داخلی 

شده اند.
اعالمیه  یک  انتشار  با  وزارت  این 
این  جریان  در  که  می افزاید  خبری 
افزارهای  جنگ   مقداری  عملیات ها 
سبک و سنگین نیز به دست نیروهای 

امنیتی افتاده است.
در همین حال از والیت نورستان نیز 
گزارش شده است که به اثر عملیات 
در  امنیتی  نیروهای  مشترک  نظامی 
منطقه »کمو« ولسوالی کامدیش این 
طالب  شورشیان  از  تن  شش  والیت 
بازداشت  دیگر  تن  شش  و  کشته 

شده اند.
دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
منتشر  نورستان  والیت  مطبوعاتی 

نیروهای  فرمانده  آلن،  جان  جنرال 
بین المللی در افغانستان گفته است که 
اوضاع امنیتی در این کشور به طور قابل 
مالحظه ای بهبود یافته است و طالبان در 
جنوب کشور با مشکالت جدی مواجه 

شده اند.
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
داخلی  نیروهای  می گوید  افغانستان 
بهبود  یک  به  توانسته اند  ایتالف  و 
افغانستان  در  امنیتی  دوامدار وضعیت 
به  نیاز  اوضاع  بهبود  که  یابند  دست 
آن دارد تا برای مدت طوالنی حفظ 

شود.
مصاحبه  یک  در  آلن  جان  جنرال 
آلمان  خبری  آژانس  به  اختصاصی 
گفته است: »افزایش نیروهای امریکایی 
نیروهای  افزایش  هم  و  افغانستان  در 

8صبح، کابل: ریاست امنیت ملی کشور 
که  را  کسانی  از  گروه  ده  می گوید، 
لویه جرگه  بر  حمله  با  می خواستند 
کنند،  مختل  را  جرگه  این  عنعنوی 
بازداشت کرده است. سخنگوی امنیت 
ملی گفت بیش از ده تن می خواستند بر 
را  انتحاری  گروهی  حمله  لویه جرگه 
انجام دهند و لویه جرگه را برهم بزنند. 

نزدیک به بیست و پنج طالب کشته و بازداشت شدند

جنرال آلن: 
اوضاع امنیتی در افغانستان بهبود یافته است و باید حفظ شود

امنیت ملی: 
کشورهای منطقه قصد اخالل لویه جرگه را داشتند

والیت  محلی  مقام های  همچنین 
خوست نیز از بازداشت دو ماین گذار 
خبر  والیت  این  گربز  ولسوالی  در 

داده اند.
پولیس  فرمانده  زازی،  محمد  سردار 
است  گفته  آزادی  رادیو  به  خوست 
دوشنبه  روز  صبح  افراد  این  که 
امنیتی داخلی  نیروهای  زمانی توسط 
را  ماین  حلقه  دو  که  شدند  دستگیر 
در مسیر شاهراه شهر خوست و بندر 

غالم خان جابجا می کردند.
افراد  زازی،  آقای  گفته  به 
ملی  امنیت  موظفان  به  بازداشت شده 

این والیت تسلیم داده شده اند.
در همین حال نیروهای آیساف نیز از 
کشته شدن یک تن از سربازان خود 

در جنوب کشور خبر داده اند.
آیساف با نشر اعالمیه ای گفته است 
اثر  به  یک شنبه  روز  سرباز  این  که 
انفجاری به قتل رسیده اما هویت این 

سرباز فاش نشده است.

کمپاین ضد شورشی، برای دست یابی 
انکشاف  و  خوب  حکومتداری  به 
اکنون  و  است  نیاز  وقت  به  اقتصادی، 
شده  مهیا  هدف  چنین  برای  شرایط 

است.
در  داشت،  اظهار  آلن  جان  جنرال 
جنوب افغانستان، جایی که شورش ها از 
همانجا آغاز شد، تعداد زیادی از مردم 

در حال حاضر زندگی عادی دارند.
اعظم  بخشی  آلن،  آقای  گفته  به 
موفقیت طالبان ناشی از نزدیکی طالبان 
با مردم محل می شد، اما حاال این مساله 

تغییر کرده است.
از  زیادی  تعداد  در  او،  گفته ی  به 
گذشته  در  که  جنوب  ولسوالی های 
داشت،  قرار  طالبان  کنترول  تحت 

طالبان حاال با مشکل مواجه اند.

اما پیش از این ایران و پاکستان با این 
جرگه مخالفت کرده بودند. 

تن   12 از  بیش  مشعل  آقای  گفته  به 
بر لویه جرگه  به قصد حمله  ارتباط  در 
عنعنوی بازداشت شده اند. آقای مشعل 
و  هستند  افغان  همه  افراد  این  گفت 
میدان وردک و  ساکن والیات کابل، 

پکتیا می باشند.

همکاری 
استراتژیک با امریکا 

به اساس سفارش های 
جرگه صورت گیرد

اسالمی،  تحقیقات  و  علمی  کانون 
مدت  دراز  همکاری های  سند  امضای 
امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک 
که  می گوید  اما  می داند،  نیاز  یک  را 
این همکاری ها باید بر اساس شرایطی 
قطعنامه لویه جرگه عنعنوی تامین شود.

سیداحمد جمال مبارز یکی از اعضای 
این کانون روز دوشنبه در یک نشست 
در  تا  خواست  حکومت  از  خبری، 
ستراژیک  همکاری های  سند  امضای 
جرگه  لویه  سفارش های  امریکا  با 

عنعنوی را در نظر گیرد.
»به  او گفت:  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
هدایت های  و  رهنمودها  که  این  امید 
افغانستان  مسلمان  ملت  گانه ای   76
جمهوری  دولتمردان  گوش  آویزه 
به  آن  از  و  باشد  افغانستان  اسالمی 
خود جرات ندهند که تعدیل و تجاوز 

بکنند.«
با صدور  لویه جرگه عنعنوی روز شنبه 
قطعنامه ای از امضای پیمان استراتژیک 
متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت  میان 

امریکا حمایت کرد.
استقالل  و  ملی  حاکمیت  به  احترام 
و  خانه ها  تالشی  توقف  افغانستان، 
عملیات شبانه نیروهای امریکایی و ایجاد 
نزدیک  در  امریکا  نظامی  تاسیسات 
لویه جرگه  از شرایط  سرحدات بخشی 
عنعنوی برای امضای این سند با امریکا 

است.
یکی از شرایط دیگر لویه جرگه عنعنوی 
مسوولیت  باید  امریکا  که  است،  این 
آموزش و تجهیز نیروهای افغانستان را 

تازمان ختم این پیمان بر عهده گیرد.
دیگری  یکی  هاشم زی  شمس الحق 
تحقیقات  و  علمی  کانون  اعضای  از 
نظامی  امکانات  از  می گوید  اسالمی 
داخلی  نیروهای  آموزش  برای  امریکا 

باید استفاده صورت گیرد.
»نیاز بر این است که قوای  وی گفت: 
نظامی  تربیت  و  شده  تجهیز  مسلح 
پشتوانه  به یک  این همه مسایل  ببینند، 
ایجاب  بین المللی ضرورت دارد،  قوی 
دراز  دست  برایش  کسی  که  می کند 
کند و بگوید که من کمکت می کنم و 

کسی باید دست آن را بگیرد.«
پیش از این مجلس سنا نیز از سفارش های 
لویه جرگه عنعنوی حمایت کرده است.

ACKU
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 جاوید

برادری  »از ورای دود و آتش«  امروز  در گزارش 
را با خود داریم که برادرش در یک درگیری بین 
گیرمانده  مجاهدین  و  کمونیستی  دولت  نیروهای 
شده  معلول  دست  یک  و  پا  هردو  ناحیه  از  و  بود 
»کشور  می دارد:  بیان  را چنین  او آن حادثه  است، 
همیشه  دارد  که  درخشانی  و  طوالنی  تاریخ  با  ما 
دست خوش حوادث ناگوار بوده که هنوزهم ادامه 
دارد، در این حوادثی همیشه ملت غریب و بی نوای 
مورد  و  سرکوب  گروه  و  نظام  هر  طرف  از  ما 
فامیل هایی  از  یکی  هم  ما  گرفته اند.  قرار  خشونت 
بودیم که از گزند این حوادث درامان نماندیم. ما 
در یکی از والیت های کشور زندگی آرامی داشتیم 
و به هیچ گروه و جریان سیاسی کار نداشتیم. اما با 
تاسف برعکس این دولت های مستبد و گروه های 
به عنوان سپر  از مردم  درگیر در جنگ هستند که 
اشکال  و  انواع  به  یا هم  و  استفاده می کنند  دفاعی 
مختلف باالی ایشان ستم روا می دارند. با کودتای 7 
ثور تحوالت خونین در کشور اتفاق افتاد که باعث 
بدبختی و عقب مانی کشور ما شد. عده ای از مردم 
آواره و دربدر در کشورهای همسایه و دوردست 

نمایندگان،  مجلس  گذشته ی  روز  تصمیم  بنیاد  بر 
انتظار می رود امروز سه وزیر کابینه ی رییس جمهور 
کرزی در پیوند به افزایش بهای گاز مایع در جلسه  

استجوابیه ی این مجلس حاضر شوند.
هر چند در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان 
مورد  در  اقتصاد  و  مالیه  تجارت وصنایع،  وزیران 
گاز  به ویژه  مواد سوختی،  بهایی  افزایش  چگونگی 
مایع، فراخوانده شده بودند، ولی به دلیل عدم قناعت 
نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر تجارت و عدم 
حضور وزیران مالیه و اقتصاد فیصله شد تا مقام های 
مجلس  امروزی  فوق العاده ی  جلسه ی  در  یادشده 

نمایندگان حضور یابند.
در  افغانستان  تجارت و صنایع  وزیر  احدی  انورالحق 
تا  این مجلس مدعی شد که  نشست روز گذشته ی 
سه روز دیگر بهایی گاز مایع که در حال حاضر یک 
کیلوی آن در بازار تا 90 افغانی به فروش می رسد، به 

55 افغانی کاهش داده شود.
کردن  وارد  آنان  بررسی  های  بنیاد  بر  گفت  احدی 
یک تن گاز مایع تا حیرتان به وسیله ی تاجران، 800 

شدند و تعداد دیگری که در کشور ماندند و طعمه 
آتش جنگ شدند. مال و دارایی های شان به تاراج 
از  قسمتی  یا  و  شهید  الدرک،  عزیزان شان  رفت، 
اعضای بدن شان را از دست دادند که تا به امروز از 
معلولیت خود و فامیل شان رنج می برند. در جریانی 
که انقالب کمونیستی آغاز شد درگیری های شدید 

دالر تمام می شود و آنان باید مقدار یادشده را دربدل 
900 دالر به پرچون فروشان، به فروش برسانند.

وزیر تجارت کشور، بلند رفتن نرخ گاز در بازارهای 
بین المللی، افزایش در محصول، انتقال گاز به کابل 
و برف باری های پیش از وقت را از عوامل افزایش 

بهایی گازمایع در کشور می خواند.
احدی احتکار عمده فروش ها و پرچون فروشان را نیز 

مشکلی کالن در افزایش بهایی گاز مایع خواند.
به  ماه  چهار  از  تجارت  وزیر  گفته های  بنیاد  بر   
این سو این وزارت به اساس موافقت شورای وزیران 
و  عذایی  مواد  بهایی  کاهش  برای  موارد  برخی  در 

سوختی مداخله کرده است.
بخش  با  تفاهم  در  وزارت  این  وی  گفته ی  به 
 55 به  کابل  در  را  گاز  کیلو  بهای یک  خصوصی، 
پرچون  که  از  آن جایی  و  کرده اند  تعیین  افغانی 
فروشان در گذشته با قیمت باال از عمده فروشان گاز 
روز  سه  تا  یادشده  نرخ  تطبیق  کرده اند،  خریداری 

در جلسه فوق العاده امروز

سه وزیر استجواب می شوند

بین نیروهای مقاومت گر جهادی که به خاطر آزادی 
تجاوزات  مقابل  در  وطن شان  و  کشور  از  دفاع  و 
در  بودند  ایستاده  دولتی  عساکر  و  روسی  نیروهای 
روزها  از  یکی  در  داشت.  جریان  کشور  نقاط  تمام 
جناح  دو  هر  بین  شدید  درگیری  ما  مناطق  در  که 
بین  درگیر  جبهه  دو  میان  در  ما  پیوست،  به وقوع 

در یکی از روزها که در مناطق ما درگیری شدید بین هر دو جناح 
به وقوع پیوست، ما در میان دو جبهه درگیر بین آتش گلوله ها گیر 
ماندیم و در همین جریان زمینه مساعد شد که باید منطقه را ترک 
کنیم، زمانی که ما درحال بیرون شدن از منطقه بودیم، برادرم نیز 
با ما بود که ناگهان مرمی هایی که از سوی نیروهای دولتی و روسی 
شلیک شده بود به بدن او تعداد زیاد از مرمی اصابت نمود و او 

به زمین افتاد. ما او را با خود بردیم اما خداوند او را حفظ نمود با 
آن که 13 مرمی در نقاط مختلف بدن او اصابت کرده بود اما او زنده 

ماند.

دیگر عملی خواهد شد.
احدی می گوید در این مدت شهروندان کشور ناگزیر 
نزد  از  افغانی   67 تا   65 از  را  گاز  کیلو  یک  هستند 
پرچون فروشان، خریداری کنند و با انتقال گاز مایع 
تازه از بندر حیرتان، بهای یک کیلو گاز به 55 افغانی 

می رسد.
از  عمده فروشان  هرگاه  گفت  کشور  تجارت  وزیر 
با  آنان  تجارت  یادشده عدول کنند، وزارت  تصمیم 
برخورد جدی کرده و گازهای شان به نرخ تعیین شده 

به فروش خواهد رساند.
هر چند وزیر تجارت از  آمادگی بخش خصوصی در 
گفت،  سخن  تجارت  وزارت  تصمیم  تطبیق  زمینه ی 
ولی تاکید کرد که باالی بخش خصوصی نمی تواند 

اعتماد کند.
به  افغانستان ساالنه  وزیر تجارت کشور می گوید که 
بیشتر  که  درحالی  دارد،  نیاز  گازمایع  تن  سه میلیون 
کشورهای  از  خصوصی  بخش  وسیله ی  به  مواد  این 

همسایه وارد کشور می شود.
از  گاز  و  تیل  خریداری  قرارداد  وجود  با  وی گفت 
ازبکستان  اما کشور  کشورهای روسیه و ترکمنستان، 
در انتقال مواد یادشده از طریق این کشور به افغانستان، 

سلیقه ای برخورد می کند.
تاجران  از  برای برخی  ازبکستان  احدی می گوید که 
افغان اجازه  انتقال مواد نفتی و گاز را می دهد اما برای 
انتقال دادن مواد شان از طریق  بسیاری از تاجران در 
مطرح  را  بهانه هایی  و  نمی دهد  اجازه  کشور،  این 

می کند.
وزیر تجارت می گوید بررسی های وی از تطبیق بازار 
دلیل  به  این سیستم  نشان می دهد که  آزاد در کشور 

مورد  مواد  و  اموال  خریدو فروش  در  تاجران  سازش 
نیاز، نتیجه نداده است و  آنان به جای رقابت در بازار 
سازش  باهم  کاالها،  و  مواد  بهای  کاهش  هدف  به 

می کند و باعث افزایش قیمت ها در بازار می شوند.
احدی به این باور است که حکومت در پهلوی بخش 
خصوصی، در بخش دولتی نیز شرکتی را با سرمایه ی 
تا  کند  ایجاد  دالری  میلیون  صد  یک  به  نزدیک 
حکومت بتواند در کاهش بهای مواد نفتی موثر تمام 

شود.
به گفته ی وی تصدی نفتی که در حال حاضر مراحل 
تصفیه ی خودرا می گذارند باید به شرکت نفتی مبدل 
بازار  در  خصوصی  بخش  برابر  در  بتواند  تا  شود، 

رقابت کند.
در  نمایندگان  اعضای مجلس  وی خواهان همکاری 

این زمینه شد.
مجلس،  نمایندگان  از  زیادی  شماری  این حال،  با 
بهایی  افزایش  مورد  در  را  تجارت  وزیر  گفته های 
گاز قناعت بخش نخوانده و عدم شرکت وزیر مالیه و 
اقتصاد در نشست روز گذشته ی این مجلس را مورد 

انتقاد قرار دادند.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان خواهان استیضاح 
وزیران مالیه و اقتصاد کشور در پیوند با افزایش بهای 

مواد نفتی و گاز شدند.
در  ناکارایی  به  را  یادشده  وزارت های  همچنین  آنان 
برنامه های  نداشتن  و  مردم  اقتصادی  وضعیت  بهبود 
موثر متهم کرده و عدم حضورشان را در نشست روز 
به  آنان  جواب های  نداشتن  مجلس،  این  گذشته ی 

نمایندگان مجلس می دانند.
گفتگوهای  از  پس  نمایندگان  مجلس  حال،  این  با 
بسیار خواهان حضور وزیران تجارت وصنایع، مالیه و 
اقتصاد در نشست فوق العاده  استجوابیه ی روز سه شنبه 

)امروز( این مجلس شدند.

آتش گلوله ها گیر ماندیم و در همین جریان زمینه 
زمانی که  را ترک کنیم،  منطقه  باید  مساعد شد که 
ما درحال بیرون شدن از منطقه بودیم، برادرم نیز با 
نیروهای  از سوی  که  مرمی هایی  ناگهان  که  بود  ما 
دولتی و روسی شلیک شده بود به بدن او تعداد زیاد 
با  افتاد. ما او را  از مرمی اصابت نمود و او به زمین 
خود بردیم اما خداوند او را حفظ نمود با آن که 13 
مرمی در نقاط مختلف بدن او اصابت کرده بود اما 
او زنده ماند. متاسفانه معلول که این معلولیت او را 
هردو  و  دست  یک  ناحیه  از  چون  نمود،  زمین گیر 
آن  هرگز  می برد.  رنج  همیشه  و  می باشد  معلول  پا 
فراموش  نمی توانیم  را  ناگوار  و  دلخراش  حادثه 
نماییم و می خواهم کسانی که در مدت چهار دهه 
جنایت هایی را مرتکب شده اند مورد بازپرسی شدید 
تا  گردد.  تطبیق  باالی شان  عدالت  و  گیرند  قرار 
تا  پیدا نماید،  از این حالت بحرانی نجات  جامعه ما 
زمانی که جنایت کاران روی قدرت هستند نمی توان 

به آینده امید داشت.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش ما به 
نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما به دیده ی 
گزارش های  چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر 

شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

به بدنش سیزده مرمی اصابت کرد

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1101
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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برگزاری جرگه و تصمیمی که در آن اتخاذ شد، از 
سوی بسیاری از تحلیلگران و رسانه ها با استقبال مواجه 
شد. حتا بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران بی طرف که 
در بسیاری از موضوعات و مسایل با دولت نظر موافق 
ندارند، نیز علی رغم انتقاد از وضعیت حقوقی جرگه، 
تبلیغاتی  مانور  یک  عنوان  به  آن  دست آوردهای  از 
مثبت برای ایجاد همبستگی ملی در داخلی و تقویت 
به  کردند.  استقبال  همسایگان  نفوذ  با  مقابله  روحیه 
جهت  این  به  جرگه  تصمیم  از  استقبال  می رسد  نظر 
افغانستان  بین  همکاری  بر  توافق  که  گرفت  صورت 
و امریکا می تواند به دستیابی افغانستان به جایگاه قابل 
منطقه ای  سیاست گذاری های  در  شایسته اش  و  توجه 
و جامعه بین المللی کمک کند. همین موضوع سبب 
شد تا حتا رسانه ها و تحلیلگران مخالف با بسیاری از 
را  آن  و  کند  استقبال  آن  از  نیز  دولت  سیاست های 

مورد حمایت قرار دهند.
استقبال قابل توجه از تصامیم جرگه، این باور را ایجاد 
همکاری های  برای  اجرایی  زمینه  که  است  کرده 
ایاالت متحده با افغانستان هموار شده و در این جهت، 
از آنجایی که  اما  نخواهد شد.  ایجاد  مانعی در آینده 
همکاری افغانستان و ایاالت متحده باعث می شود تا 
همسایگان  از  برخی  استیالجویی  سلطه  از  افغانستان 
همسایگان  این  از  برخی  مذاق  به  این  و  شود  خارج 
خوش نمی آید، این نگرانی وجود دارد که شماری از 
این همسایگان در واکنش به تصمیم جرگه و سیاست 
ادامه داده  تبلیغات منفی خویش را  افغانستان،  دولت 
و مزاحمت های جدی را در مسیر محقق ساختن و به 

مرحله اجرایی رساندن این سیاست ها ایجاد کنند.
که  می شود  دیده  عمومی،  استقبال  این  علی رغم  اما 
برخی از تحرکات در برابر این جرگه و تصمیمی که 
از جانب آن اتخاذ شده است، به چشم  می رسد. این 
نشان دهنده یک واقعیت تلخ می باشد. این واقعیت تلخ 
در عین زمان هشدار دهنده نیز می باشد. واقعیت تلخ 
این است که علی رغم تصمیم موافق شرکت کنندگان 
و  طالبان  با  مصالحه  روند  مورد  در  هم  جرگه 
ضرورت  به  رابطه  در  هم  و  روند  این  موثرسازی 
ایاالت  با  استراتژیک  همکاری های  سند  امضای 
این  رسیدن  انجام  به  معنای  به  تصمیم  این  متحده، 
دو مقصد و موضوع مهم نمی باشد، بلکه این تصمیم 
در واقع آغاز قرار گرفتن در یک مسیر پرپیچ و خم 
می رسد،  نظر  به  که  می گردد  محسوب  طوالنی  و 
و  داشت  خواهد  راه  در  را  زیادی  دست اندازی های 

عبور از این دست اندازی ها باید با تدبیر انجام شود.
آن  تصمیم  و  جرگه  به  واکنش  در  که  چیزی  اولین 

می رسد  نظر  به  محتمل 
همسایگان  که  است  این 
طریق  از  افغانستان 
خویش  نفوذی  دایره های 
تالش  افغانستان،  در 
خواهند کرد تا علیه جرگه 
آن  در  که  تصمیماتی  و 
اتخاذ شده است، دست به 
سبوتاژ بزنند و علیه تصمیم 
تبلیغاتی  هجمه  جرگه 
به  را  گسترده ای  و  وسیع 
احتمال  این  بیاندازند.  راه 
نظر  به  قوی  این جهت  از 
افغانستان،  در  که  می رسد 
تبلیغاتی  و  فرهنگی  نفوذ 
از جانب عوامل بیرونی از 
جمله همسایگان افغانستان 
و  جدی  بسیار  صورت  به 

آشکار به چشم می آید.
دیده می شود که در عرصه 
فرهنگی، مظاهری به چشم 
می آید که با بازار فرهنگی 
ناهمخوانی  در  افغانستان 

موسسه دیده بان شفافیت افغانستان با نظارت از پروژه های 
انکشافی در کشور، می گوید که کمک های بین المللی 
تمویل کننده  کشورهای  و  ندارد  شفافیت  افغانستان  در 
برنامه های  و  کمک ها  مورد  در  بیشتری  معلومات  باید 

انکشافی خود برای مردم و دولت بدهند.
ارایه  در  شفافیت  عدم  که  می افزاید  موسسه  این 
باعث شده است پروژه هایی که  بین المللی،  کمک های 
پایین  خیلی  کیفیت  از  می شود  تمویل  دونرها  طریق  از 
برخوردار باشد. این موسسه از کشورهای تمویل کننده 
می خواهد تا پس از این در ارایه کمک های شان به دولت 
پروژه های  تمویل  با  همزمان  و  باشند  شفاف  افغانستان 
انکشافی، مردم را نیز در جریان کارهای خود قرار دهند.

موسسه  اجتماعی  بخش  نظارت  مدیر  انیس  وزیرگل 
یک  در  گذشته  روز  افغانستان،  شفافیت  دیده بان 
کنفرانس خبری، عدم شفاف بودن کمک های بین المللی 
را یکی از مشکالت بزرگ خواند و گفت عدم شفافیت 
تمویل کنندگان  و  دولت  سوی  از  برنامه ها  تطبیق  در 
بین المللی باعث شده است که افغانستان به عنوان دومین 
کشور آلوده به فساد در جهان شناخته شود. آقای انیس 
عدم  که  فهمیدیم  خود  دریافت های  اثر  به  »ما  گفت: 
موارد  در  که  است  عمده ای  مسایل  از  یکی  شفافیت 
شرکت های  بخش  در  حکومت،  بخش  در  مختلف، 
دارد. همچنان  اجرا کننده وجود  نهادهای  و  ساختمانی 
این مشکل در بخش دونرها و تمویل کنندگان نیز وجود 

دارد.«
کاری  روند  شفاف سازی  برای  کرد  تاکید  انیس  آقای 
و اجرای پروژه های انکشافی در افغانستان، سازمان های 
به  پروژه ها  این  مورد  در  معلوماتی  باید  کمک کننده 
شفافیت  دیده بان  موسسه  کنند.  ارایه  افغانستان  دولت 
قابل مقایسه  دقیق،  معلومات  »عدم موجودیت  می گوید: 
و جامع در مورد مساعدت ها، زمینه را برای بروز فساد، 
می سازد.  مساعد  منابع  از  استفاده  سو  و  دوباره کاری 
از  بسیاری  کمک های  اصلی  دریافت کننده  افغانستان 
اما  می باشد،  جهان  سطح  در  عمده  تمویل کنندگان 
طی  میلیارددالری  سرمایه گذاری های  وجود  علی رغم 
قابل مالحظه  پیشرفت  افغانستان،  در  گذشته  ده سال 
فقدان  همچنین،  است.  نگرفته  صورت  کشور  این  در 
که  می شود  این  از  مانع  کمک ها  مورد  در  معلومات 
سهم گیرندگان سطح موثریت کمک ها و حسابدهی را 

ارتقا دهند.«
این موسسه می افزاید که از جمله تمویل کنندگان بزرگ 
افغانستان، بانک جهانی، هالند، سازمان دی ایف آی دی، 
کمک های  بودن  شفاف  از  اروپا  اتحادیه  سویدن، 
موسسه،  این  گفته ی  به  داده اند.  گزارش  تاحدی  خود 
یکی  به عنوان  متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره 
از  تنها  تمویل کننده،  بزرگ  و  مهم  سازمان های  از 
بیست و پنج درصد کمک های خود معلومات داده است.

شفافیت  دیده بان  موسسه  اجتماعی  نظارت  بخش  مدیر 
افغانستان افزود که در بیشتر از هشتاد درصد پروژه های 

انکشافی شفافیت وجود ندارد و عدم شفافیت باعث شده 
است تا کیفیت این پروژه ها پایین باشد. او گفت برای 
باید  دولت  و  مردم  انکشافی،  پروژه های  کیفیت  بهبود 
همچنین  وی  باشند.  داشته  کامل  نظارت  آن  اجرای  از 
جمع آوری  طریق  از  که  بین المللی  کمک های  افزود 
کسانی که  می شود،  فرستاده  افغانستان  به  مردم  مالیات 
چه  در  مالیات شان  که  بدانند  دارند  حق  می دهند  مالیه 

زمینه هایی به مصرف می رسد.
در همین حال، مقام های وزارت مالیه می گویند بیشترین 
به  مربوط  سازمان های  طریق  از  بین المللی  کمک های 
کشورهای تمویل کننده به مصرف می رسد و هیچ گونه 
سلوا  ندارد.  وجود  کمک ها  این  مصرف  در  شفافیتی 
دستگیر مدیر ریاست انسجام کمک ها در وزارت مالیه، 
هشتاد  به  نزدیک  که  گفت  خبری  کنفرانس  این  در 
بودجه  از چوکات  بیرون  بین المللی  درصد کمک های 
دولتی به مصرف می رسد و آنان نمی توانند شفاف بودن 
مصرف این کمک ها را تایید کنند. خانم دستگیر تاکید 
کرد که عدم شفافیت در مصرف کمک های بین المللی، 
باعث شده است که پروژه های انکشافی از کیفیت الزم 
درصد  »هشتاد  گفت:  دستگیر  سلوا  نباشد.  برخوردار 
از  خارج  تمویل کنندگان  که  را  خارجی  کمک های 
در  می رسانند،  مصرف  به  دولت  سیستم های  و  بودجه 
مشورت  دولت  نمی رسد.  به مصرف  دولت  با  مشورت 
کدام  در  پروژه،  کدام  در  پول  این  که  نمی تواند  داده 
والیت و منطقه به مصرف برسد تا موثریت بیشتر داشته 
شریک  عدم  و  دولت  با  مشورت  عدم  نتیجه  در  باشد. 
در  شفافیت  عدم  و  دولت  با  پروژه های شان  ساختن 
طرح و دیزاین پروژه های شان، خود باعث می شود که 
پروژه ها موثر نباشند. چون این پروژه ها اصال مطابقت با 
اولویت های دولت ندارد و آنچه را که دولت می خواهد 
تمویل نمی شود.« خانم دستگیر می افزاید دولت به دلیل 
نداشتن معلومات و ارقام در مورد میزان و نحوه مصرف 
کمک های خارجی، همه ساله در بودجه سازی با کندی 

مواجه می شود.
کشورهای  که  گفت  دستگیر  سلوا  همچنین 
کمک کننده، کمک هایی را که به افغانستان کرده اند، به 
صورت غیرعادالنه به مصرف می رسانند. به گفته ی او، 
در والیات جنوب و شرق کشور با آنکه دولت به دلیل 
ناامنی باالی پروژه های انکشافی نظارت کرده نمی تواند، 
به مصرف رسیده است.  بین المللی  بیشترین کمک های 
باعث شده  عادالنه کمک ها  توزیع  او، عدم  گفته ی  به 
است که برخی از والیاتی که در گذشته از امنیت نسبی 

برخوردار بودند، نیز ناامن شوند.
نهادهای  سوی  از  بارها  که  افغانستان  دولتی  مقام های 
دولتی  ادارات  در  فساد  گسترش  به دلیل  بین المللی 
موارد  بیشترین  که  معتقدند  داشته اند،  قرار  انتقاد  مورد 
بین المللی در کشور وجود  اداری در سازمان های  فساد 
طریق  از  بیشترین کمک ها  مقام ها،  این  اعتقاد  به  دارد. 
همین  از  و  می رسد  مصرف  به  بین المللی  سازمان های 
رو، فساد و عدم شفافیت نیز در این سازمان ها بیشتر از 

ادارات دولتی است.

است  معیارهایی  به  مطابق  بیشتر  و  داشته  قرار  کامل 
قلمروهای  در  و  افغانستان  مرزهای  از  بیرون  در  که 
داخلی دیگر کاربرد دارند. این وضعیت نشان دهنده 
به  بیرون مرزی  قلمروهای  از  خارجی  فرهنگی  نفوذ 
داخل افغانستان است که می تواند در بسیاری از موارد 

خطرساز تلقی گردد.
مورد  در  تصمیم گیری  و  جرگه  برگزاری  از  پیش 
همکاری های  و  دولت  مسلح  مخالفان  با  صلح  روند 
باور وجود داشت  این  متحده،  ایاالت  با  استراتژیک 
افغانستان،  غربی  و  جنوبی  همسایه  دو  اقل  حد  که 
نسبت به این وضعیت راضی نبوده و تالش دارند تا بر 
سر راه دست یابی به یک توافق شبه ملی و شبه اجماعی 
در این زمینه مانع تراشی کنند و از تحقق آن جلوگیری 

نمایند.
پیش از برگزاری جرگه در برخی از گزارش ها ادعا 
شده بود که هزینه هایی نیز از سوی برخی از همسایگان 
در این راستا انجام شده و پول هایی در جهت مقابله با 
جرگه و تصمیم موافق در رابطه به سیاست های کالن 
افغانستان خصوصا در خصوص همکاری های  دولت 
استراتژیک با ایاالت متحده امریکا به مصرف گرفته 
در  توانست  کرزی  جمهور  رییس  اما  است.  شده 
هنگام ارایه برنامه خود در رابطه به مصالحه با طالبان و 
طرح سند همکاری های استراتژیک با ایاالت متحده، 
را  جهان  و  منطقه  در  موجود  سیاسی  ضرورت های 
جرگه  در  شرکت کنندگان  اعتماد  و  کند  تشریح 
پالن های  تا  گردید  باعث  کار  این  کند.  جلب  را 

اتخاذشده در جهت سبوتاژ جرگه خنثا شود.
رسیده  پایان  به  موفقیت  به  جرگه  اگرچه  حال، 
طرف  از  نیز  حکومت  نظر  مورد  تصمیم های  و 
باور  باید  اما  است،  شده  تایید  شرکت کنندگان 
برابر  در  منفی همسایگان  برنامه ریزی های  داشت که 
افغانستان را نباید پایان یافته تلقی کرد. باید باور داشت 
و  امضای سند  از  تا  دارند  که همسایگانی که تالش 
جلوگیری  خویش  نفوذ  از  افغانستان  خارج سازی 
سیاست های  برابر  در  تا  کرد  خواهند  تالش  کنند، 
اتخاذشده از طرف دولت افغانستان به مقابله برخیزند 
و دست به تبلیغات روانی منفی علیه این سیاست بزنند.
باید  که  می باشند  نظر  این  به  کارشناسان  از  برخی 
که  منفی  اثرات  به  توجه  با  تحلیلگران  و  رسانه ها 
از  برخی  قابل وقوع  و  احتمالی  مداخله جویی های 
دولت  بلندپروازانه  سیاست های  برابر  در  همسایگان 
جهت  در  تا  کنند  تالش  بایستی  دارند،  افغانستان 
خنثا سازی پالن های تعقیبی منفی نسبت به سیاست های 

اتخاذشده از سوی دولت افغانستان مقابله کنند. 
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به جاي اينكه كمك كند يك لگد ديگر هم به فرقش 
مي زند.«

برای  كه  مدعي اند  جوزجان  شهرداری  مقامات  اما 
دست فروشان ماركیت و سراي هايی را مشخص و معین 
جا به جا  ماركیت ها  آن  در  می توانند  آنها  كه  نموده اند 

شوند و به فعالیت شان ادامه دهند. 
به  مورد  دراين  شبرغان  شهردار  نظري  محمدظاهر 
روزنامه 8صبح گفت: »برای دست فروشان جای تعیین 

شده، اما آنها به جاهای مشخص شده نمی روند.«
نشود  به عابرين مزاحمت  به خاطری كه  »ما  افزود:  وي 
و  انتحاری  عملیات  از  بخاطرجلوگیري  همچنان  و 
انفجارت، دست فروشان را از راه روهای كنارجاده دور 
مي سازيم تا نیرو های امنیتی بتوانند از حوادث تروريستی 

جلوگیری كنند.«
»براي خانم ها  اضافه كرد:  آقاي ظاهر شهردار شبرغان 
نیز ماركیت را به اجاره گرفته ايم و به هر خانم دو متر 

مربع زمین مي رسد.«

دو  تا  دارد  وظیفه  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت   :4
ستون از منطقه چهل ستون را كم كند و اسمش را 
بگذارد سی و هشت ستون و در كنار آن وظیفه دارد 
تا قصه علی بابا و چهل دزد را اصالح كند و علی 
دزد سی و نهم  مبادا  تا  بسازد  دزد  و سی و هشت  بابا 
به  ديگر  نبايد  همچنین  شود.  متهم  بی ناموسی  به 
چهل چراغ  بگويد  كسی  لوكس  برق های  شیت 
كنند.  عوض  چراغ  سی و هشت  به  را  اسمش  بلكه 
بابا چهل گزی هم دو گزش كم شود  قبر  همچنان 
تا بابا سی و هشت گزی نام پیدا كند و دو دختر را از 
زيارت چهل دختران بايد كم كنند تا اين زيارت هم 

به نام سی و هشت دختران مسما شود. 
در  ايرانی  تومان  هزار  يك  نرخ  كه  آنجايی  از   :5
و  است  شده  افغانی  سی و هشت  به  اسعار  بازار های 
اين نگرانی وجود دارد كه مبادا اين قمیت به طرف 
شدن  بی ناموس  باعث  و  برود  باال  افغانی  سی و نه 
تمام  به  بنا  ايران گردد  برادر  و  پول كشور دوست 
تا  می شود  داده  دستور  كشور  سراسر  در  صرافان 
نرخ هیچ گونه اسعاری را نگذارند كه سی و نه گردد 
اين كار را بكنند قیمت را  يا هم اگر نمی توانستند 
بگويند سی و هشت افغانی جمع يك افغانی، مقصد 

از عدد 39 استفاده نكنند. 
6: هیچ كس حق ندارد از بازار 39 كیلو يا 39 سیر 
يا  كیله  عدد   39 نبايد  مثال  بخرد  چیزی  تن   39 يا 
مشتری ها  بخرد.  ديگر  هرچیز  يا  واسلین  قطی   39
زيرا  نخرند  از 38 هیچ چیزی  باالتر  موظف اند كه 

ولی شهرداری از اين دو متر مربع مالكین دوكان ها كرايه 
اخذ می كنند و اين خانم ها مي گويند در صورتی كه از 
خود سرمايه نداشته باشند و اشیايی كه به فروش دارند 
از مردم باشد، چطور مي توانند ماهانه 500 افغاني را به 

صاحب دوكان بپردازند.
همه جا  در  می گويند،  مرد  دست فروشان  همچنین 
دست فروشی بیشتر در مراكز شهر ها صورت می گیرد و 
دست فروشی خارج از شهرفايده ندارد، چون در خارج  

شهر برای متاع آنها مشتری وجود ندارد. 
هم اكنون بیشتر از پنج صد دست فروش در شهر شبرغان 
روی  كار  اين  به  اندک  سرمايه  با  كه  دارد  وجود 
آورده اند و از اين راه احتیاجات زندگی خانواده خود 

را تامین می كنند.
كنار  »با  مي گويد:  میدان نشینان  از  تن  يك  باقر  محمد 
زدن میدان نشینان از مركز شهر به نحوی بیشتر از پنج صد 
خانواده مستضعف و فقیر منابع عايداتي شان را از دست 
می دهند و اين درحالي است كه دولت افغانستان طی ده 
سال گذشته نتوانسته است زمینه كار را به مستضعفین و  

بي كاران مساعد كند.«
كار هاي  شبرغان  شهر  باشندگان  ديگر  سوي  از 
از  شهر  اين  نگهداشتن  پاک  عرصه  در  را  شهرداري 
موجوديت میدان نشینان مفید مي دانند، اما دست فروشان 

سخت نگران فروش لوازم شان هستند.
كه  است  كارگران  برای  شهرک  يك  شبرغان  شهر 
به خاطر معادن نفت و گاز آن بنا نهاده شده است، اما در 
سه دهه جنگ اكثر تاسیسات آن از بین رفته و همچنان 
در اثر خشك سالي هاي اخیر اكثر مردم اين واليت  زير 

خط فقر قرار گرفته اند. 
باشند گان اين واليت به اين باور هستند، باوجود آن كه 
از معادن اين واليت به دولت مفاد فراوان مي رسد، اما به 
باشند گان آن از سوي دولت در اين مدت ده سال هیچ 
توجه صورت نگرفته است و هنوزهم صد ها تن باشنده 

اين شهر به دست فروشی روزگار می گذرانند.


اگر بخواهند بیشتر از 38 مثال چهل، پنجاه يا بیشتر 
بخرند باز هم 39 در میانش است و اگر به داليلی 
مثال طرف  به طور  بیشتر بخرند  مهم مجبور اند كه 
عروسی دارد و بايد 70 سیر برنج بخرد مجبور است 
از سی و نه  پايین تر  بار  هر  و  آمده  بار  سه  يا  بار  دو 
خريداری كند و فروشنده هم حق ندارد بیشتر از 38 

كیلو چیزی به كسی بفروشد. 
برای  نمی توان  اين كه  از  جرگه  لويه  مورد  در   :7
لويه جرگه كمتر از 39 عضو انتخاب كرد بنا از ريیس 
جمهور می خواهیم كه بعد از اين يك لويه جرگه را 
داير نكند و به عوضش چندين )كوچنی جرگه( يا 
جرگه كوچك را داير كند و تعداد اعضايش را هم 
تا مبادا خدای نكرده بر دامن  بیشتر نكند  نفر  از 38 

كسی داغ بی ناموسی زده شود. 
8: به تمام شركت های مخابراتی دستور داده می شود 
تا تمام نمرات مبايل يا تلیفون های ديجیتال خود را 
طوری عیار كنند كه هیچ گاه عدد 3 و 9 در كنار 
هم نیايند تا مبادا كسی فكر كند صاحب اين مبايل 

بی ناموس است. 
اين بود تمام فیصله های لويه جرگه كه با اجرای آن 
كشور ما پله های ترقی و رفاه را حتما خواهد پیمود. 
امضای  نظیر  ديگر،  پیش پا افتاده  مسايل  مورد  در 
پیمان استراتژيك يا گفتگو با طالبان چون زياد مهم 
را  مسايل  اين  نشد،  لويه جرگه  اجندای  داخل  نبود 
خود ريیس جمهور هم حل كرده می تواند. ما بايد 

مسايل مهم تر و حیاتی تر را در نظر داشته باشیم. 
در همین جا به تمام كسانی كه پیش از اين دستورات 
و فیصله ها، به نحوی با عدد 39 درگیر بوده اند و اين 
عدد به آنان چسپیده است تسلیت عرض می كنیم و 
از آنان می خواهیم تا هرچه زودتر اين لكه ننگ را 

از دامن خود پاک كنند. 
باحترام 

لويه جرگه 


اين مرد 62 ساله گفت: »من در يك ماه دوبار به خانه 
و  نان  لقمه  به خاطر  و  هستم  مجبور  و  مي روم  خودم 
كار  فرزندانم  از  دور  خیلي  خانواده ام  زند گي  معیشت 
می كنم تا از گرسنه گي تلف نشوند، اما مرا برای اين كار 

هم نمی گذارند.«
معرفي  زرين  را  خود  كه  بیوه ای  خانم  همین حال  در 
 مي كند و از مسوولین شهر داري شكايت دارد گريه كنان 
و نفس سوخته گفت: »من بعد از كاالشويي و مزدوري 
بند  و  دستمال،  پیراهن،  جاده  روي  در  مردم  خانه هاي 
تا  مي فروشم  مي دهند  برايم  همسايه هايم  كه  را  تنبان 

طفل هايم گرسنه نماند.« 
ممانعت  را  ما  شهرداري  »مسوولین  كرد:  اضافه  وي 
به خاطر  نان خشك را  مي كنند، اگر من پول چهاردانه 
هم  جوان  پسر  كدام  نكنم،  دريافت  خود  يتیم  اطفال 

ندارم كي ما را كمك خواهد كرد.«
وي كه درحالی كه گريه می كرد، گفت: »در اين وطن 
را  غريب  هركي  نیست  غريب  و  يتیم  فكر  به  كسي 

حتا وزارت مالیه هم حق ندارد تا مالیه ای را كه 39 
يا 390 يا به شكلی است كه 3 و 9 را در كنار خود 
دارد، اخذ نكند و از آنجايی كه اختیار اين مسايل 
به دست دولت است مالیه را باال ببرد تا خزانه دولت 
حق  شهرداری  همچنین  نگردد.  بی ناموسی  دچار 
بگذارد   39 نرخ  خوردنی،  هیچ گونه  باالی  ندارد 
كسی  توسط  خوردنی  اين  كه  صورتی  در  زيرا 
خواهد  طرف  شدن  بی ناموس  باعث  شود  خورده 

شد. 
3: در ادارات دولتی كه شعبات زيادی دارند، نبايد 
شعبه 39 وجود داشته باشد و اگر هم تعداد شعبات 
كوچكتر  بايد  را  سی و نهم  شعبه  باالرفت   40 از 
بسازند تا عشاريه بخورد و بشود سی و هشت عشاريه 

پنج و بعد عدد چهل بیايد. 

محمد داوود كه 43 سال دارد و تركاری فروشی می كند 
اين روز ها سخت آشفته و نگران است زيرا از چندی به 
اين طرف پولیس و شهرداری شبرغان او را نمی گذارد 
كه در روی جاده های شهر به تركاری فروشی بپردازد.

او با جبین گرفته مي گويد: »مدت چهارهفته مي شود كه 
نفر های شهرداري ما را نمي گذارند فروشات كنیم و ما 
را ازيك جاده به جاده ديگر مي رانند و مي گويند كه 

شما نظم شهر را برهم زده و شهر را كثیف نموده ايد.« 
او  افزود: »من پول بیشتر براي گرفتن دوكان ندارم و در 
ندارد،  وجود  هم  فابريكه  و  شركت  كدام  واليت  اين 
روي  را  تركاري  مقدار  يك  روزانه  مجبورهستم  پس 
كراچی گذاشته و در روي جاده به فروش برسانم  و از 

همین مدرک امرارمعیشت  كنم.«
وي  گفت: »من از اين مدرک روزانه 200 افغاني پول 
به دست مي آورم و داراي هفت فرزند هستم كه آنها از 
من نان لباس و لوازم مكتب مي خواهند كه من نمي توانم 

به خواسته هاي شان  جواب گوباشم.«
تمام  بلكه  نیست  داوود  محمد  مشكل  تنها  اين  اما 
دست فروشان در شهر شبرغان از شهرداری اين واليت 
كار  اجازه  آنان  برای  كه  مي گويند  و  دارند  شكايت 

روزانه در شهر را نمی دهد.
مخارج  تامین  برای  می گويند،  دست فروشان  اين 
اما  كنند،  كار  شهر  داخل  در  ناگزيراند  زندگی شان 
مسوولین شهرداری جوزجان و پولیس ملی مانع فعالیت 

آنها در داخل شهرشده اند.
اقشار  به  كه  می كنند  انتقاد  حكومت  از  دست فروشان 
فقیر جامعه زمینه كار و زندگی بهتر را مساعد نكرده و 

تمام توجه آنان به سرمايه داران است.
مختار دست فروش ديگری از اهالی شهر میمنه واليت 
فارياب است كه مي گويد به خاطر پیداكردن لقمه ناني به 

شهر شبرغان آمده است.
پالستیك  و  تار  جاده  كنار  در  پسرم  و  »من  افزود:  او 
كارمندان  بدين سو  هفته  چهار  از  ولي  مي فروشیم، 

شهرداري ما را به كار نمي گذارند.« 

مهم و  اجرای دست آورد های  و  تعمیم  راستای  در 
اين  از آنجايی كه در  حیاتی لويه جرگه عنعنوی و 
لويه جرگه چنان تصامیم مهم گرفته شد كه اجرای 
می گردد  افغان ها  دنیای  هردو  خیر  باعث  قطعا  آن 
و با توجه به اين كه صالحیت لويه جرگه در حدی 
را  جامعه  حیاتی  و  مهم  مسايل  می تواند  كه  است 
صالحیت ها،  اين  بنابراساس  كند؛  تصمیم گیری 
تصامیمی كه توسط لويه جرگه گرفته شد بايد سر از 
امروز اجرا شود و به تمام نهاد ها و ارگان های دولتی 
را  تصامیم  اين  تا  داده می شود  غیردولتی دستور  و 
به زودی به مرحله اجرا بگذارند. اين تصامیم مهم و 
افغانستان عبارت  بر روند سايست آينده  تاثیرگذار 

از اين ها می باشد. 
بی ناموس شدن  باعث   39 عدد  اين كه  دلیل  به   :1
مردم غیور و شیر ما می گردد دستور داده می شود 
كه عدد 39 از قاموس رياضی كشیده شود و پس از 
اين هیچ كسی حق ندارد تا عدد 39 را استفاده كند. 
شد   39 پول  بازار  مبادالت  در  صورتی كه  در  حتا 
مشتری و فروشنده مجبور اند تا قیمت را باال يا پايین 

ببرند تا از عدد 39 رد شوند. 
دستور  شهرداری ها  و  مالیه  تجارت،  به وزارت   :  2
داده می شود كه نرخ هیچ جنسی را 39 نگذارند و 

شكايت دست فروشان از شهرداري شبرغان 

لويه جرگه
 فیصله می کند 
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و  غوری  سمنت  فابریکه  قرارداد  مطابق  گذشته  دوسال  در 
افغانی  میلیون   600 هرسال  باید  بغالن،  سنگ  ذغال  معادن 
عواید این فابریکه و معادن که مجموعا یک میلیارد و 200 
میلیون افغانی می شود، تحویل خزانه دولت می شد، اما تا هنوز 

از سرنوشت این پول ها خبری نیست.
قرارداد فابریکه سمنت غوری و معادن چهارگانه ذغال سنگ 
افغان  سرمایه گذاری  شرکت  با   1385 سنبله   23 در  بغالن 
)AIC( منعقد شد و مطابق این قرارداد، فابریکه سمنت غوری 
و معادن ذغال سنگ در ظرف سه سال باید بازسازی می شد و 

تولید آن به بلند ترین سطح می رسید.
در قراردادها گفته شده است که بعد از بازسازی، ساالنه  600 
میلیون افغانی )حدود 12 میلیون دالر( به خزانه دولت از عواید 

این مجموعه های اقتصادی واریز می شود. 
جایداد های  کرایه  شامل  سال،  در  افغانی  میلیون   600 این 
حق االمتیاز  سنگ،  ذغال  معادن  و  غوری  سمنت  فابریکه 
می شود،  سمنت  تولید  حق االجاره  و  سنگ  ذغال  استخراج 
پنج سال گذشته  در  فابریکه ها  بازسازی  قسمت  در  اما چون 
جدید  فابریکه  اعمار  و  شده  برداشته  کوتاهی  گام های 
یک  سرنوشت  اکنون  تا  لذا  است،  نشده  گرفته  روی دست 

میلیارد و دوصد میلیون افغانی عواید دولت نامعلوم است.
در قرارداد آمده است که بعد از سه سال، ظرفیت تولید ساالنه 
هر  از  برسد و حق االجاره آن  تن  میلیون  به سه  باید  سمنت 
که   گیرد  تعلق  دولت  به  افغانی  به  آن  معادل  یا  دالر  تن 33 
حدود 50 میلیون افغانی )یک میلیون دالر( در سال می شود 
میلیون  ساالنه 50  فابریکه سمنت  جایداد های  و حق االجاره 

افغانی )یک میلیون دالر( می باشد.
همچنین مطابق قرارداد معادن ذغال سنگ، بعد از بازسازی سه 
ساله، سطح استخراج ذغال سنگ این معادن به یک میلیون تن 
در سال باید برسد که حق االجاره هر تن آن 8 دالر یا معادل 
آن به افغانی است که  400 میلیون افغانی )8 میلیون دالر( در 

سال می شود.
حق االجاره جایداد های معادن ذغال 15 میلیون افغانی )300 

هزار دالر( تعیین شده است.
سمنت  اولیه  مواد  حق االمتیاز  قرارداد،  نزدهم  ماده  مطابق 
)سنگ چونه، گچ و گل رس( بعد از پخته شدن نظر به تولید 

از قرار فی تن 1.04 دالر امریکایی تعیین شده است.
به این ترتیب در دوسال گذشته باید یک میلیارد و 200 میلیون 
اما  می شد،  واریز  دولت  خزانه  به  دالر(  میلیون   24( افغانی 

سرنوشت این رقم درشت نامعلوم است. 
پاسخ  هرگونه  ارایه  از  معادن  وزارت  در  مسوول  مقام های 

قناعت بخش در مورد خودداری کردند.
جواد عمر سخنگوی وزارت معادن از ارایه جواب در مورد 
اقتصادی  مجموعه های  این  از  مفادی  کدام  وزارت  که  این 
دریافت کرده است، خودداری کرد و گفت: »رهبری وزارت 
مواردی مبهم در این قرارداد را که ایجاب می کرد، به کمیته 

وزرا گزارش داده است.«
از  رقم کلی  آنها یک  که  می گویند  مالیه  وزارت  مقام های 
عواید وزارت معادن را در اختیار دارند، اما از جزییات عواید 

این وزارت، آماری در دست ندارند.
عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه می گوید: »وزارت معادن 
مدرک  از  هرساله شان  عواید  مجموعی  رقم  فقط  صنایع  و 
معادن رابه وزارت مالیه گزارش می دهند که در این گزارش 

به جزییات هر معدن پرداخته نشده است.«
فابریکه  قرارداد های  ارایه  از  حتا  معادن  وزارت  در  مقام ها 
اما  کردند،  خودداری  سنگ،  ذغال  معدن  و  غوری  سمنت 
یک منبع که از ذکر هویتش در گزارش خودداری کرد این 

قرارداد ها را به دسترس روزنامه 8 صبح قرارداد.
قرارداد در زمان تصدی محمد ابراهیم عادل به امضا رسیده 
است، اما عادل نیز این را مکلفیت وزارت معادن می داند که 
  )AIC( افغان  سرمایه گذاری  شرکت  از  دولت  عواید  باید 

اخذ شود.
»اگر  می گوید:  معادن  اسبق  وزیر  عادل  ابراهیم  محمد 
قراردادکننده، بعد از مدت معیینه کار خود را تکمیل کرده 
نتواند، مکلف است همان عواید ساالنه را که در قرارداد تثبیت 

شده است، به دولت بپردازد.«
او گفت: »شرکت  سرمایه گذاری افغان مطابق قرارداد، باید 

در دو سال گذشته هر سال شش صد میلیون افغانی به وزارت 
معادن پرداخته باشد.«

دوسال  در  را  هزینه  این  باید  معادن  »وزارت  داد:  ادامه  عادل 
معادن  وزارت  مکلفیت  این  و  باشد  کرده  استحصال  گذشته 

است.«
تغییر در سطح رهبری 

سهمدار  کرزی،  حامد  جمهور  رییس  برادر  کرزی،  محمود 
و ذغال  اقتصادی سمنت  اسبق مجموعه های  رییس  و  بزرگ 
بحران  نسبت  به  بود،  قرضدار  کابل بانک  از  که  بغالن  سنگ 
شرکت  در  خود  سهم  جاری  سال  اوایل  در  بانک  کابل 
عزیزی  مالک  عزیزی،  میرویس  به  را  افغان  سرمایه گذاری 

بانک به فروش رساند.
اکنون با آمدن تغییر در سطح رهبری شرکت سرمایه گذاری 
افغان، مسوولیت پرداخت تکس و مالیه سال های گذشته برای 

دولت در سایه ابهام واقع شده است.
آقای محمود کرزی در یک تماس تلیفونی به 8صبح گفت: 
)شرکت  انویستمنت  افغان  شرکت  در  خودم  سهم  »من 
از  که  قرضه هایی  پرداخت  به خاطر  را  افغان(  سرمایه گذاری 

کابل بانک اخذ کرده بودم، به فروش رسانیدم.«
مسووالن جدید کمپنی سرمایه گذاری افغان می گویند که از 
زمانی که آنها به کار آغاز کرده اند، از همه عواید شان تکس و 
مالیه دولت را پرداخته اند و جواز شان را تمدید کرده اند، اما در 

مورد باقیات گذشته سلسه مشکالتی وجود دارد. 
محمود کرزی هنگامی که مسوولیت این فابریکه ها را به دوش 
می گرفت به رسانه ها گفته بود که قبل از این که این دو بخش 
به سکتور خصوصی واگذار شود، دولت افغانستان ،ساالنه مبلغ 
مقابل  در  اما  می کرد،  عاید  افغانی  میلیون  یک صد وچهل ونه 

دوصدو سی وشش میلیون افغانی مصرف داشت.
به سکتور  این مجموعه ها  از واگذاری  بعد  بود که  افزوده  او 
خصوصی، رقم عواید دولت بلند خواهد رفت، ولی تا اکنون از 

عواید این بخش مدرکی در دسترس نیست. 
غوری  سمنت  فابریکه های  عامل  رییس  صدیق،  میرویس 
و  سمنت  فابریکه های  مسوولیت  که  زمانی  از  »ما  می گوید: 
معادن ذغال را به دوش گرفته ایم، همه تکس و مالیه را تحویل 
گذشته  سال های  باقیات  مورد  در  اما  کرده ایم،  دولت  خزانه 

مشکالتی وجود دارد که کار به خاطر رفع آن جریان دارد.« 
میرویس صدیق ابراز داشت: »بعضی ملکیت های فابریکه مانند 
آنها  و  است  بغالن کرایه  مقام والیت  نزد  اکنون  تا  )کلوپ( 
هم  ما  بپردازند،  را  کرایه  همین که  اما  نپرداخته اند،  را  کرایه 

بخشی از باقیات سال های گذشته را می پردازیم.« 
او تایید کرد که قبال آقای عزیزی در شرکت سرمایه گذاری 
افغان سهم نداشت و چندماه قبل با خریدن اسهام محمود کرزی 
در آن سهیم شده است و در حال حاضر آقای محمود کرزی 
کدام مسوولیت در  فابریکه سمنت غوری و معادن ذغال ندارد.

جواد عمر می گوید: »کدام اسناد کتبی از فروش اسهام آقای 

محمود کرزی تا حال در اختیار وزارت معادن قرار نگرفته است 
و تا زمانی که اسنادی نباشد، چیزی گفته نمی توانیم.«

در شرکت سرمایه گذاری افغان که فابریکه های تولید سمنت 
پوشش  تحت  بغالن  والیت  در  را  ذغال  چهارگانه  معادن  و 
و  جمهور  رییس  برادر  به شمول  افغان  سرمایه گذار   34 دارد، 
برادر معاون اول ریاست جمهوری، سهیم بودند  حسین فهیم 
که شماری از سرمایه گذاران این شرکت در چند سال گذشته 

اسهام شانرا فروخته اند و افراد تازه ای جانشین شان شده اند.
به استثنای محمود کرزی، عبدالفغار داوی رییس داوی آیل، 
در  خودش  سهم  نیز  او  که  بود  شرکت  این  دیگر  سهم دار 

سرمایه گذاری افغان را فروخته است. 
از کابل بانک  او  عبدالفغار داوی می گوید که در سال 2007 
قرضدار بود و  می خواست این قرض را از پولی که نزد شرکت 
هوایی آریانا داشت بپردازد، اما مشکلی میان او و کابل بانک 

پیدا شد و او مجبور شد سهمش را بفروشد.
او گفت که از همان زمان با بانک و  شرکت سرمایه گذاری 
افغان قطع عالقه کرده است و در اوایل سال 2010 سهم خود 

را فروخت.
قرارداد استثنایی

 فابریکه سمنت غوری که بزرگترین شرکت تولید سمت در 
کشور به حساب می رود، همراه با معادن ذغال سنگ دودکش، 
کرکر، آهندره و خرددره در والیت بغالن در سال 1385 برای 
49 سال به شرکت سرمایه گذاری افغان که  در آن چهره های 
رییس  برادر  جمله  از  افغان  مطرح  سیاست مداران  به  نزدیک 
جمهور و برادر معاون اول رییس جمهور سهیم بودند، به اجاره 

داده شد. 
محمود کرزی برادر رییس جمهور و حسین فهیم برادر وزیر 
دفاع سابق و معاون فعلی رییس جمهور از چهره های اصلی در 
این شرکت به حساب می روند که به گفته کارشناسان مسایل 
بستگان شان  و قدرت  نفوس  از  استفاده  با  اقتصادی  و  سیاسی 
توانستند فابریکه های تولید سمنت و معادن ذغال را به اجاره 

بگیرند.
فابریکه سمنت غوری و  به اجاره سپردن  این قرارداد و روند 
اسبق  ماموران  از  شماری  گفته  به  بغالن،  سنگ  ذغال  معادن 

وزارت معادن دارای یک سلسله نقاط تاریک است.
یک مامور اسبق وزارت معادن ابراز می دارد که در قرارداد های 
فابریکه سمنت غوری و معادن ذغال سنگ، نقطه های تاریکی 

وجود دارد.
خالف  سال   49 برای  ذغال  معادن  قرارداد  »عقد  گفت:  او 
قانون معادن است و حداعظمی قرارداد معادن در قانون معادن 

سی سال تعیین شده است.«
زیرا  بود،  داوطلبی  در  دیگر  مشکل  که  می دارد  اظهار  او 
داوطلبی دو روز پیش از تاریخ تعیین شده برای داوطلبی، انجام 
شده بود و شرط نامه یک روز پیش به تاریخ سوم سرطان ساخته 

شده است، زیرا امضا داوطلبی به تاریخ سوم سرطان است.
این مامور اسبق وزارت معادن ابراز می دارد که مساله دیگر در 

این است که طبق اعالن وزارت معادن در آن زمان، برای ارایه 
پروپوزل به کمپنی های داوطلب 20 روز وقت داده شده بود که 
باید کمپنی درخواست کننده در مدت مذکور چندین پیشنهاد 

)آفر(  را ترتیب می کرد.
او گفت که این پیشنهاد ها شامل: ذغال، سنگ چونه و امثال آن 
بود و این در حالی است که در اعالن های کنونی وزارت معادن 

برای ارایه پروپوزل حدود یک سال را در نظر می گیرد.
به باور او غیر ممکن است که در مهلت 20 بار بازدید معدن و 

تکمیل پروپوزل انجام شود.
مامور مستعفی وزارت معادن می گوید که یکی از کمپنی هایی 
که می خواست در داوطلبی اشتراک کند، شرکت آریا زمین 
بود، اما این شرکت در روز داوطلبی در جریان گذاشته نشده 

بود و شکایت نیز کرده بود.
در مکتوبی که شرکت آریا زمین به وزارت معادن به تاریخ 4 
سرطان سال 1385 ارسال کرده است و کاپی آن در دسترس 
روز  »از چند  است:  نگاشته شده  گرفته،  قرار  روزنامه 8صبح 
وزارت  آن  محترم  مقامات  که  می شود  مشاهده  این طرف  به 
داوطلبی  پیشبرد  به  رابطه  در  غیرشفاف  و  جانبدارانه  برخورد 

سمنت غوری دارند.«
آریا  اگر شرکت  که  است  مکتوب گفت شده  این  اخیر  در 
زمین برخورد شفاف و قانونی را در برخورد جوانب مختلف 
نبیند، موضوع را به مطبوعات و مراجع قانونی و قضایی کشور 

می رساند.
اتهامات  این  همه  رد  با  معادن  اسبق  وزیر  عادل  آقای  اما 
برای 49 سال  قانون سرمایه گذاری  مطابق  »قرارداد  می گوید: 
نیست و  عقد شده است، چون سمنت صنعت است و معدن 
ذغال سنگ هم به خاطر این که جزو صنعت سمنت است، همراه 

با سمنت برای مدت 49 سال قرارداد شده است.«
ابراهیم عادل این گفته ها را اتهام و فتنه انگیزی می خواند و ادامه 
می دهد که تمام مسایلی که گفته  شده است، در قرارداد ها ذکر 
است و هیچ قدمی برخالف قوانین کشور برداشته نشده است.  

اما آقای داوی این قرارداد را یک قرارداد استثنایی می خواند و 
می گوید: »سپردن قرارداد معادن ذغال سنگ و فابریکه سمنت 
رییس  شخص  با  کرزی  محمود  که  بود  گونه ای  به  غوری 
جمهور به تفاهم رسیده بودند که به خاطر حمایت از سکتور 
خصوصی، طور استثنایی این قرارداد به کمپنی افغان انویستمنت 
که متشکل از تاجران افغان بود، داده شود، به شرطی که بتوانند 

چیزی برای افغانستان بسازند.«
داوی گفت: »بعد از داوطلبی به شرکت که در مقابل شرکت 
تفاهم  به  گونه ای  به  بود،  گرفته  قرار  افغان  سرمایه گذاری 
سهم  برای شان  افغان  سرمایه گذاری  شرکت  در  که  رسیدیم 

داده شود.«
عبیداهلل  به  مربوط  زمین که  آریا  »شرکت  داشت:  ابراز  داوی 
داوطلبی  طرف های  از  یکی  بود،  وقت  زراعت  وزیر  رامین 
بود، اما بعد ها این شرکت استعفا داد و در سرمایه گذاری افغان، 

حدود 300 سهم که سه میلیون دالر می شود، سهیم شد.« 
اما درمحفل داوطلبی فابریکه سمنت غوری، آقای عادل وزیر 
همان وقت معادن گفت که دراین داوطلبی دو شرکت سکتور 
خصوصی افغانی اشتراک کرده بودند که شرکت تولید سمنت 
این  اجاره  برای  را  معادن  نتوانست شرایط وزارت  زمین  آریا 
فابریکه ها تکمیل کند و در نتیجه شرکت)AIC ( برنده اعالن 

شد.«
 وزیر معادن عالوه کرده بود که نظر به شرایط این وزارت، هر 
شرکت که در داوطلبی اشتراک می کند، باید 25 میلیون دالر 
را به روز داوطلبی به وزارت معادن حاضر و 3 میلیون دالر را 
طور تضمین به حساب وزارت معادن در بانک مرکزی تحویل 
کند که شرکت )AIC ( تمام شرایط وزارت معادن را برآورده 

ساخت و برنده اعالن شد .
خودداری  هویتش  ذکر  از  که  معادن  وزارت  کارمند  یک 
می کند ابراز می دارد که یکی از شرایط خاص که مانع می شد 
دیگر شرکت ها در داوطلبی اشتراک کنند، ارایه 25 میلیون دالر 

پول نقد بود که خالف قانون تدارکات است.
او افزود، در حالی که تضمین مس عینک که در بخش معدن 

سه میلیارددالر سرمایه گذاری شده است، دو میلیون دالر بود.
به گفته این کارمند، گفته می شود که این پول از بانک مرکزی 
آورده شد و بعد از اعالن برنده، دوباره به بانک انتقال یافت، 

زیرا در همان زمان کابل بانک 25 میلیون دالر نقد نداشت.
با این حال یکی از عمده ترین نقطه های تاریک  این قراردادها، 
شرکت  نکردن  عمل  صورت  در  مکلفیت  پیش بینی  عدم 

قراردادکننده به مفاد قرارداد است.
در ماده هشتم قرارداد فابریکه سمنت غوری در مورد جریمه 
تاخیر در پرداخت مکلفیت های مالیاتی گفته شده است: »هرگاه 
مستاجر در تحویلی مکلفیت های تادیاتی خویش بر اساس مواد 
این قرارداد، بیشتر از ده روز تاخیر نماید، مکلف است بر عالوه 
مالیه،  وزارت  تادیاتی  مقررات  طبق  خویش  ذمت  پرداخت 

جریمه تاخیر را نیز به حساب نمبر )  ( وزارت معدن بپردازد.«
اما در مورد این که اگر تاخیر در پرداخت مکلفیت های تادیاتی 

تا سال ها دوام یابد چه باید کرد، راهکاری ارایه نشده است.
عبدالغفار داوی اظهار می دارد: »در صورتی که به مفاد قرارداد، 
قرارداد  در  مکلفیتی  هیچ  نکند،  عمل  قراردادکننده  شرکت 

پیشبینی نشده است.«
ادامه در صفحه 8

گزارش تحقیقی: روزنامه 8صبح
گزارشگر: میر محمد صدیق ذلیق

سرنوشت نامعلوم یک میلیارد و 200 میلیون افغانی عاید دوساله دولت

خاموشی وزارت معادن
در مورد قرارداد و عواید فابریکه سمنت غوری
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

2. 4. 2- تجاوز جنسي
آن  به  زنان  كه  خشونت  اشكال  از  يكي 
تجاوز  مي باشد.  جنسي  تجاوز  مواجه اند، 
رفتارهاي  و  خشونت ها  صدر  در  البته  جنسي 
مغاير كرامت انساني زنان قرار گرفته و عمدتا 
متخاصم  طرف هاي  كه  مي شود  تلقي  ابزاري 
منظور سركوب  به  آن  از  جنگي  در وضعيت 
است  بديهي  مي كنند.  استفاده  مقابل  نيروهاي 
كه در اين ميان قربانيان را زنان تشكيل مي دهد 
جامعه  ديگر  اقشار  از  بيشتر  كه  آن هايند  و 

هدف اصلي قرار مي گيرند. 
حاكميت  و  عموميت  وجود  با  افغانستان  در 
سنتي،  هنجاري هاي  و  مذهبي  ارزش هاي 
بازهم ديده مي شود كه ميزان گسترش و وقوع 
يافته  افزايش  پيش  از  بيش  جنسي  تجاوزات 
است. ارقام و آمار ثبت شده در بانك اطالعات 
كميسيون در سال 1389 نشان مي دهد كه در 
زنان  عليه  خشونت  به  مربوط  اطالعات  ميان 
246 مورد آن واقعه تجاوز جنسي مي باشد. اين 
بود،  مورد  قبل كه 51  با سال  مقايسه  در  رقم 
افزايش چشم گيري را نشان مي دهد. در جمع 
داليلي كه نسبت به افزايش تجاوزهاي جنسي 
اهمال و  اين است كه  بيان مي شود، يكي هم 
كاستي در زمينه پيگيري قضايا به وسيله افراد 
و  افزايش  باعث  دولتي  مسوول  ارگان هاي  و 
تداوم موارد تجاوز جنسي مي شود. چشم ديدها 
توسط  تجاوز جنسي  زمينه  در  قضايايي كه  و 

رای دهندگان  به  بايد  سياست مداران 
ماليه  برابر  دو  آنها  نبايد  كه  سازند  روشن 
كه  عبثی  يارانه های  به  ما  هرگاه  بپردازند. 
نيم  در  ناپايدار  زراعتی  سكتور  هزينه ی 
آنچه  نپردازيم،  می شود  شمالی  كوريای 
توسعه ای مان  پروژه های  و  كمك ها  با  ما 
سياست های  با  مان  خود  می دهيم،  انجام 
برهم  را  جهانی  تجارتی  نظم  اقتصادی مان 
می زنيم. آنچه در فرجام به وجود می آوريم 
چيزی نيست جز وابستگی بين جهان رو به 

توسعه و جهان توسعه يافته.
از پيامدهای رقت بار انسانی، گرسنگی غالبا 
چه  كه  اين  از  اما  می شود،  داده  گزارش 
كسی بيشتر از اين گرسنگی سود می برد، به 
مردم چيزی گفته نمی شود. بايد با شفافيت 
از  كه  دارند  وجود  كسانی  كه  شود  گفته 

نظام فقرآفرين كنونی سود می برند.
سود  نظام  اين  از  هم  مصرف كنندگان  ما 
می بريم. ما به تناسب بيست سال پيشتر پول 
كمتری برای غذا می پردازيم. ما يك قرص 
نان را يك يورو و يك كيلو شير را هفت 
سنت می خريم. صد سال پيش در آلمان دو 
غذا  برای  كنندگان  مصرف  درآمد  سوم 
درآمد  درصد  بيست  امروز  می شد.  هزينه 

كارمندان دفاتر ساحوي كميسيون مستقل حقوق 
است.  تكان دهنده  است  شده  جمع آوري  بشر 
يكي از آن نمونه ها قضيه زير است كه در واليت 

دايكندي اتفاق افتاده است:
باهم  مسجد  مالي  تشويق  اثر  بر  فاطمه  و  »من 
خواهر ديني شديم و مالي مسجد مي گفت كه 
به  با هم نزديك شويد كه راز دل تان را  آن قدر 
هيچ كسي حتا با پدر و مادرتان نگوييد. بعد از آن 
براي ما مي گفت ما هردو از طرف شب، جهت 
از  زيرا  برويم؛  مسجد  در  ديني  مسايل  يادگيري 
طرف روز شاگردها زياد است و فرصت زيادي 
براي تدريس واجبات ديني وجود ندارد. ما هم 
از اين كه مال هميشه ما را نواسه و دخترش صدا 
يادگيري  نان شب، جهت  از خوردن  بعد  مي زد 
واجبات به مسجد مي رفتيم. بعدا متوجه شديم كه 
مال از ما مي خواهد تا وي را شوهر كنيم . براي ما 
استم، چي فرقي  پير  مي گفت خير است كه من 
ابتدا  مي كند.  شوهر  را  پير  مرد  همگي  مي كند 
ما  استاد  اما  داديم  دشنام  را  استاد خود  هردو  ما 
جاي تان  هر  كه  مي گفت  و  مي داد  دوا  ما  براي 
به ما   ً اگر درد كند اين دوا جور مي كند. ضمنا 
مي گفت  و  مي داد  خوانده  دعا  آب  و  تعويض 
چون شما كورذهن استيد از اين ها استفاده كنيد. 
از خود  ما  كه  وقتي  و آب،  دوا  از خوردن  بعد 
نامشروع  عمل  ما  هردوي  با  مي شديم،  بي خبر 
انجام مي داد. وقتي ما دو نفر به مسجد مي رفتيم 
مرا از مسجد مي كشيد و با فاطمه همبستر مي شد 

صرف غذا می شود.
كسانی اند  جمله  در  نيز  اروپايی  كشاورزان 
بلند  يارانه های  بر  بنا  آنها  می برند.  سود  كه 
اقتصادی و حمايت های وسيع سياسی تضمين 
شده، بيشتر از ضرورت بازار، توليد می كنند. 
تنها  توسعه  به  رو  كشورهای  در  دهقانان 
خواب چنين چيزی را می بينند. مجتمع بزرگ 
تخم های  سيالب  كه  تجارتی   - كشاروزی 
سرازير  بازارها  در  را  كيمياوی  و كود  بذری 

می كنند، از شمار سود برندگان می باشند.
اين امر به سود نخبگان در جنوب هم  می باشد 
مباشران  برای  سياسی شان  تصميم های  كه 
گرفته  شهرها  در  رای دهندگان  و  خاص 
می شود. اين ها تصميم می گيرند كه چه مقدار 
روستايی  مناطق  در  توسعه ای  كمك های 
فكر  همين ها   زمان  عين  در  گردند.  توزيع 
برای  كه  می باشد  عقب مانده ای  كار  می كنند 
توسعه روستاها و زراعت سرمايه گذاری شود. 
معيشت شان   تامين  برای  كه  كشورهايی  آن 
كه  معتقداند  زراعت اند،  به  متكی  80درصد 
نياز  به تدوين مشی سياسی در بخش زراعت 
موزامبيك،  در  را  آن  نمونه  بدترين  ندارند. 
افريقای  كشورهای  حاصل خيزترين  از  يكی 
توانايی  داشتن  وجود  با  كه  می بينيم  جنوبی، 

فاطمه  تمام مي شد  فاطمه  با  و وقتي عمل زشت وي 
را  برو، وي  بيرون  به  دقيقه  اين كه چند  بهانه ي  به  را 
از مسجد كشيده و با من مي خوابيد و عمل نامشروع  
حمام  و  رفته  دره  در  هردو  ما  بعد  مي داد.  انجام 
مي كرديم. در نهايت از اين عمل يك سال سپري شد 
ما  مال گفتيم كه  به  وقتي  و  هردو حامله شديم  ما  و 
به پدر و مادر تان  به ما گفت شما  حامله شديم، وي 
اين حرف را نگوييد من از داكتر براي شما پيچكاري 
سقط جنين مي آورم. به ما مي گفت كه كوشش كنيد 
نوشادر بخوريد تا حمل شما سقط شود؛ چرا كه شما 
را به خانه ام برده نمي توانم، خانم و پسرانم هرسه ما را 

كشته و در آب مي اندازد.«
پيگيري قضيه توسط  از  بعد  يادآوري است كه  قابل 
كارمندان كميسيون، متهم، محكوم به حبس تنفيذي 
در  تعليقي  حبس  به  محكوم  قرباني،  دختران  و 

منزل شان شد. 
ادامه دارد

صدور محصوالت زراعتی، صرف به دليل آن كه 
مردم  نيستند،  كار  اين  عالقمند  سياسی  نخبگان 
وابسته به واردات مواد غذايی به قيمت های بسيار 

گران می باشند.
تا كارهای  اين موردی است كه ايجاب می كند   
طرز  كشورها  كه  گيرد  صورت  اقناعی  زياد 
عمل و فكرشان را در مذاكرات و كنفرانس های 
بين المللی تغيير دهند. كشورهای صنعتی هنگامی 
می توانند به اين كار موفق شوند كه به كشورهای 
رو به توسعه توضيح بدهند كه از ناحيه محصوالت 
نسبت  داشت،  خواهند  درآمد  اندازه  چه  زراعتی 
به امروز فرصت های بيشتری برای صادرات آن ها 
در چشمرس قرار دهند، امكان دسترسی بيشتر به 
توليدات  برای  و  بدهند  آنها  به  اروپايی  بازارهای 
جهانی  بازار  در  منصفانه ای  قيمت  آنها  زراعتی 

تعيين كنند.
در بازار مواد غذايی كسانی وجود دارند كه دست 
به احتكار می زنند. در نيمه دوم سال 2010 قيمت 
مواد غذايی اصلی 30 درصد بلند رفت. اين يك 
محتكران  و  سرمايه گذاران  برای  تجارتی  اهرم 
مردم  اين  قيمت ها،  افزايش  چنين  با  اما  است. 
»پورت او پرنس«، »داكه« و »اگا ديز« بودند كه در 
دام افتادند و از عهده پرداختن قيمت مواد غذايی 

بر نمی آمدند.
ادامه دارد

سلطه  تحميل  يا  فرهنگي  تنوع  نفي  كالسيك :  بين الملل  حقوق  اول :  فصل 
فرهنگي  

ميالد سبب  از  بعد   4۷6 در  غربي  رم  امپراطوري  با سقوط  وسطا  قرون  ظهور 
شد تا كليسا قدرتي بالمنازع بدست آورد. بطوريكه حتا حكومت هاي سلطنتي 
موجود در اروپاي آن روزگاران عضو جامعه مسيحيت مي شدند. و از يك نظام 
ارزشي و يك تمدن واحد پيروي مي كردند. كليسا تا آنجا پيش رفت  كه پاپ 
قدرت هاي  )به عنوان  پرتغال  و  اسپانيا  ميان  جهان  تقسيم  با  ششم (  )الكساندر 
جهانشمولي  داشت  قصد  پانزدهم  قرن  اواخر  در  عصر(  آن  دريايي  بزرگ 

مسيحيت را تحقق بخشد.
در همين اوان با طرح ادعايي مشابه از سوي امپراطوري مقدس ژرمن ، كه خود 
را وارث  امپراطوري روم مي دانست ، رقابت بين پاپ ها و امپراطوري به قدري 
شدت گرفت كه منتهي به سال ها جدال  و كشمكش ميان آنان شد. در اينجاست 
كه نهضت پروتستانتيسم ، با »شعار جدايي دين از سياست « وعدم مداخله پاپ 
در امور اجتماعي ، ظهور نمود و منجر به جنگ هاي سي ساله در اروپا شد. اين 
از  پاپ  واقع  در  و  يافت  امپراطور خاتمه  و  پاپ  با شكست  جنگ ها سرانجام 

دخالت در امور سياسي منع و به جايگاه واقعي خود يعني كليسا بازگشت. 
حقوق بين الملل در دوران حكومت كليسا تحت تاثير حقوق طبيعي است و يا 

حتا بايد گفت كه با آن يكي است. 
حقوق طبيعي و نظام ارزشي كه توسط تيوريسين هاي آن دوران يعني ويتوريا 
حوزه  اين  در  تحولي  گروسيوس  آن كه  علي رغم  مي شدند.  مطرح  سوآرز  و 
انديشه ايجاد نمود و به گونه اي خردگرايي با او به قلمرو حقوق طبيعي راه يافت ، 
اما همچنان حقوق طبيعي مبتني بر ارزش هاي  كليسايي حاكم بود. بالطبع چنين 
بيگانه  بود  آن  پذيرش  و  فرهنگي  تنوع  با  تعيين شده اي  پيش  از  حقوقي  نظام 
و  تساهل  بعضا  اين دوران  در  اگر  نداشت.  با آن  يا حداقل چندان سازگاري 
به  كه  است  تسامح  و  تساهل  مي شود،  مطرح  فرهنگ ها  ديگر  با  هم  مدارايي 
گونه اي سلطه را در درون خود دارد. يعني تساهل و تسامح در قبال فرهنگ هاي 
ديگر تازماني وجود دارد كه آنها، سلطه فرهنگ قوي و حاكم را بپذيرند، در 

غير اين صورت نبايد انتظار تسامح و تساهلي را هم داشته باشند. 
البته ادعاي جهان شمولي و تحميل سلطه فرهنگي خاص مسيحيان آن روزگاران 
نيست. همين داعيه را مسلمانان نيز داشتند و مي خواستند با سلطه بر ديگران ، نظام 
ارزشي و فرهنگ خود را تحميل كنند. اگر هم تساهلي در قبال ديگر فرهنگ ها 
وجود داشت فقط در مورد اهل كتاب و آن هم با پرداخت جزيه  توسط آنان به 
حكومت اسالمي مطرح بود كه به آنان اجازه داده مي شد تا در ممالك اسالمي 

يا درداراالسالم زندگي كنند.
حاصل چنين ادعايي وجود جنگ ها و كشمكش هاي زيادي بود. ادعاي برتري 
نظام ارزشي كه به طور عمده در مذهب و اعتقادات تجلي مي يافت ، و تالش 

در جهت تحميل آن خود عامل رودررويي  تمدن هاي بزرگ آن دوران بود.
كه  الهوتي  جامعه اي است  كه  است  آن  روزگاران  آن  جامعه  عمده  ويژگي 
شكل آن در عالم باال ترسيم شده بود. و ارزش هاي ميتافيزيكي ناشي از آن بر 
همگان تحميل مي شد. جامعه اي كه حقوق و اخالق دريكديگر عجين بودند. 
فرهنگي  تنوع  نمي توانست  ايست ،  ترجمان چنين جامعه  بين الملل ، كه  حقوق 
راواقعا لحاظ كند. بنابراين نفي تنوع فرهنگي و تبادالت فرهنگي و تالش در 

جهت سلطه فرهنگي نتيجه  چنين شكلي از جامعه و حقوق آن مي باشد.
معهذا حقوق بين الملل در بستر تحوالت جامعه بين المللي متحول شد و حاصل 
آن گذار حقوق بين الملل از عصر كالسيك به دوران معاصر است كه مهمترين 

ويژگي آن در رابطه با بحث ما پذيرش تنوع فرهنگي است. 
ادامه دارد
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حقوق بین الملل در دوران حكومت کلیسا تحت تاثیر 
حقوق طبیعي است و يا حتا بايد گفت که با آن يكي است. 
حقوق طبیعي و نظام ارزشي که توسط تیوريسین هاي آن 

دوران يعني ويتوريا و سوآرز مطرح مي شدند. علي رغم 
آن که گروسیوس تحولي در اين حوزه انديشه ايجاد 

نمود و به گونه اي خردگرايي با او به قلمرو حقوق طبیعي 
راه يافت ، اما همچنان حقوق طبیعي مبتني بر ارزش هاي 
 کلیسايي حاکم بود. بالطبع چنین نظام حقوقي از پیش 

تعیین شده اي با تنوع فرهنگي و پذيرش آن بیگانه  بود يا 
حداقل چندان سازگاري با آن نداشت.

ACKU



از صفحه 6

خاموشی وزارت معادن
در مورد قرارداد و عواید فابریکه سمنت غوری

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1281    سه  شنبه 1 قوس 1390    

در ماده 34 این قرارداد گفته شده است که منازعات از راه های 
دوستانه حل می شود و در صورت عدم توافق، یک طرف قضیه 
می تواند قضیه مورد اختالف، منازعات و دعاوی را به محاکم 
ذی صالح تجارتی افغانستان ارجاع کند و جانبین مکلف اند که 

فیصله محکمه را منحیث فیصله قاطع و نهایی بپذیرند.
ولی با گذشته پنج سال و عدم اجرای بخشی اعظم مفاد قرارداد ها 
از جانب شرکت قراردادکننده تا هنوز وزارت معادن قضیه را به 

مراجع عدلی و قضایی ارسال نکرده است.
تلیفونی  تماس  یک  در  معادن  وزارت  سخنگوی  عمر  جواد 
گفت: »رهبری کنونی وزارت به این مساله موافق است که در 
این قرارداد اشتباهات و خال های زیادی موجود بوده است و این 

قرارداد با معیار های بین المللی برابر نبوده است.«
او ادامه داد: »مسوولیت این مساله به مسووالن قبلی این وزارت 
مسوول  وزارت  در  قرارداد  امضای  زمان  در  که  می گردد  بر 
بودند، اما نظارت و کنترول از تطبیق این پروژه از مکلفیت های 

رهبری کنونی نیز است.«
او ابراز داشت: »وزارت مواردی را که ایجاب می کرد، به کمیته 
به  بعدا آنها موضوع را  اقتصادی وزرا گزارش داده است که 

کمیته موظف وزرا در امور معادن محول ساختند.«
جواد عمر می گوید که مقام وزارت به این نظر است که این 
معادن و فابریکه ها به سرمایه گذاری توانمند که بتواند بیشتر از 

حالت موجود منابع مردم و دولت را تامین بکند واگذار شود.«
او ادامه داد که در آینده ای نزدیک این مساله از جانب کمیته 
به کمیته  نتایج  ارزیابی می شود،  معادن  امور  در  موظف وزرا 
اقتصادی وزارت و شورای وزیران پیشنهاد می شود و بعدا در 

این مورد تصمیم نهایی را شورای وزیران خواهد گرفت.
عامل بروز مشکل

آقای داوی توجه شدید سهمداران شرکت سرمایه گذاری افغان 
به مسکن های دوبی را عمده ترین عامل در عدم تجهیز و رشد 

فابریکه سمنت و معادن ذغال می داند.
داوی گفت: »من احساس کردم که فکر هیات کابل بانک که 
از جمله سهمداران عمده شرکت سرمایه گذاری افغان است، 
در آن زمان تغییر کرد و آنها فکر می کردند که باید در بخش 
به  لذا بی توجهی  بیشتر سرمایه گذاری کنند،  مسکن در دوبی 

پروژه آغاز شد.« 
داوی می گوید: »بلند شدن قیمت مسکن در دوبی باعث شد 
که سرمایه هایی را که اعضای شرکت برای بازسازی فابریکه 
گذاشته بودند، این سرمایه ها به صورت غیرقانونی از افغانستان 

به دوبی انتقال داده شود.«
داوی ادامه می دهد: »شیرخان فرنود و خلیل اهلل فیروزی که از 
عمده ترین شرکای شرکت بودند، در فکر مفاد های فوری در 
کابل بانک هم  باعث شد که  آنها  این عمل  لذا  دوبی شدند، 
فابریکه  و  ذغال  معادن  سرنوشت  آن  کنار  در  و  کند  سقوط 

سمنت نیز در پرده ی ابهام باقی بماند.«
به گفته داوی، بارها آقای محمود کرزی شکایت می کرد که 
فابریکه و معادن ذغال عمل  به وعده های شان در مورد  شرکا 
برخی  فرنود  شیرخان  و  کرزی  محمود  میان  حتا  و  نمی کنند 

اختالفات هم پیدا شده بود.
او یک عامل دیگر در رکود فابریکه های سمنت را دخالت های 
کشور های  که  می گوید  و  می داند  همسایه  کشور های 
فابریکه  که  نمی خواستند  افغانستان،  به  سمنت  صادرکننده 
سمنت به این بزرگی ساخته شود و آنها صادرات ساالنه را از 

دست دهند.
او گفت: »بعد از این که شرکت سرمایه گذاری افغان وارد میدان 
شد، شرکت هایی که به افغانستان سمنت صادر می کردند، فورا 
از  و  پایین آورند  بازار های خودشان  را در  قیمت های سمنت 
حکومت های خود یک سبسایدی گرفتند که تکس و مالیه شان 

نازل شود، تا به قیمت ارزان سمنت شان را عرضه کنند.« 
داوی گفت که یکی از تمویل کنندگان این پروژه کشور هند 
بود که سی میلیون دالر قرضه به این شرکت با درصدی ناچیز 

داد، اما این پروژه حدود 200 میلیون دالر نیاز داشت.
داوی افزود: »مداخله کشور های همسایه به حدی بود که وقتی 
خریداری  برق  ترمیم  برای  وسایل  هند  کشور  کمک  از  ما 
کردیم، ماه ها معطل شدیم، زیرا وسایل ما را از خاک پاکستان 
اجازه نمی دادند و ما مجبور شدیم توسط کشتی وسایل را به 
بندر عباس کشور ایران ببریم، بعد باتوجه به مشکالت امنیتی 
در هرات و اسالم قلعه آنرا به روسیه انتقال دادیم، بعدا به بندر 
حیرتان در مزار شریف انتقال شد و از آنجا به بغالن آورده شد.«
هم  دیگر  عامل  »دو  داشت:  ابراز  آیل  داوی  شرکت  رییس 
سکتور  حمایت  یکی  دهد،  نجات  را  شرکت  می توانست 
خصوصی افغانستان و دیگر حمایت دولت، اما متاسفانه مسایل 
وقتی  اول  سال های  در  زیرا  شد،  پیدا  شرکا  میان  ضدو نقیض 
سرمایه گذاری  دالر  میلیون   2 که  کسی  برای  کردیم  محاسبه 
کرده بود، ساالنه دوصد خریطه سمنت می رسید که در یک 

محاسبه حدود 1000 دالر می شود.«
دولت  زیرا  بود،  دولت  حمایت  عدم  دوم  علت  او  نظر  به 
مطرح  را  پروژه  این  خارجی  تمویل کننده های  به  می توانست 

کند تا پروژه تمویل شود، ولی این کار را کسی نکرد.
کارگران محروم

سکتور  به  سنگ  ذغال  معادن  و  سمنت  فابریکه  سپردن  در 
عواید  دالر  میلیون ها  ماندن  بی سرنوشت  کنار  در  خصوصی، 

دولت، کارگران این بخش ها نیز محروم مانده اند.

از کارگر تا رییس مستفید می شوند.«
او گفت: »ما در سابق برای هر کارگر در مقابل فی تن تولید 6 
افغانی می دادیم اما حاال 95 افغانی می دهیم و معاش کارگران ما 

در ماه به حداقل 12 هزار افغانی می رسد.«
صدیق ادامه داد: »ما شش بالک رهایشی را بازسازی کردیم و 
حاال بیش از 400 کارگر فابریکه سمنت و 380 کارگر در معدن 

صاحب این خانه ها استند.«
او گفت: »اگر 5000 کرایه خانه ها را حساب کنیم، 6000 افغانی 
معاش ثابت کارگران، 450 افغانی به عنوان صرفیه برق در کنار 
امتیازات ساالنه دوبار بوت و لباس برای یک کارگر می تواند 

امتیاز خوبی باشد.«
 5 و   دارند  هم  اضافه کاری  عالوه  بر  که  افزود  صدیق  آقای 
گرفته  معاش شان  از  که  درصدی   3 کنار  در  تقاعدی  درصد 

می شود، نیز برایشان در نظر گرفته شده است.
یک  طی  در  کند،  تقاعد  ما  کارگر  »روزیکه  گفت:  صدیق 
ساعت تمام پول تقاعدی خود را می تواند اخذ کند که این همه 

برای یک کارگر در افغانستان کافی است.«
ولی با این حال هنوز کارگران معدن و فابریکه به این گفته ها 
باور ندارند و اظهار می دارند که با امکانات کم به زندگی ادامه 

می دهند.
غفور کارگر معدن ذغال می گوید: »در طول این 5 سال بارها 

وعده شنیده ایم، اما عمل را ندیده ایم.«
او گفت که از بسکه این همه را گفته اند، اعتصاب کرده اند، 
نیز  مسایل  این  از  داده اند، حاال  و مصاحبه  تظاهرات کرده اند 

خسته شده اند.
وضعیت بعد از پنج سال

با گذشته پنج سال از سپردن فابریکه سمنت غوری و معادن ذغال 
سنگ والیت بغالن به بخش خصوصی، هنوز این تاسیسات که 
آماده  و  تکمیل  آن  بازسازی  قبل  دوسال  باید  قرارداد  مطابق 

تولید می شد، در حالت بازسازی ناشده قرار دارد.
در پنج سال گذشته جز سیستم اداری در بخش بازسازی گام های 
فابریکه در  این  اما مسووالن جدید  بود،  برداشته شده  اندکی 
این  بپاایستادکردن  به خاطر  را  گام هایی  ماه گذشته  طی شش 

مجموعه اقتصادی در بخش سمنت برداشته اند. 
مسووالن فابریکه سمنت در چند سال قبل مدعی شده بودند 
که تا سه سال دیگر بخش های سوم و چهارم فابریکه سمنت 
فعال می شود و بر عالوه آنکه برای هزاران تن دیگر زمینه کار 
مساعد می گردد، ظرفیت تولید سمنت خیلی باال می رود که نه 
تنها نیاز داخلی را تامین می کند، بلکه به کشور های دیگر نیز 

صادر خواهد شد.
اما امروز این فابریکه ها روزانه 1200 تن سمنت تولید دارد که 
با میزان تعیین شده بلند سطح تولید 4000 تن در روز ، خیلی 

فاصله دارد.
والیت   8 تقریبا  آنها  اکنون  که  می دارد  اظهار  صدیق  آقای 
سمت شمال را از ناحیه سمت خودکفا ساخته اند، البته با مارک 
خوبتر و بهتر چون مارک  سمت های پاکستانی 160 است و از 
سمت غوری 400 است که مقاومت باال دارد، اما آنها در صدد 

اعمار فابریکه ای جدید نیز استند.
یکی از عمده ترین مشکل ها در بخش فابریکه سمنت غوری، 

نبود برق مورد نیاز است.
دوش  به  را  فابریکه ها  تصدی  که  زمان  در  کرزی  محمود 
 20 حدود  برق  بند  یک  زودی  به  که  بود  گفته  می گرفت 
میگاوات را اعمار خواهد کرد، اما تا امروز از آن خبری نیست 

و مشکل برق به حال خودش باقی است.
میرویس صدیق اظهار می دارد که  مشکل برق را با خریداری 
سه  حدود  که  می سازند  مرفوع  میگاوات   16 جنراتور  یک 
میلیون دالر قیمت دارد، اما هیچ مرجعی تا هنوز حاضر نشده 
که این بخش را سروی کند و آنها منتظر هدایات وزارت برق 

استند.
آقای صدیق ناامنی ها را از دیگر چالش ها در عدم رشد صریح 
فابریکه ها می داند و می افزاید که تا هنوز هم پوسته هایی از افراد 

 در قرارداد های معادن ذغال سنگ و فابریکه های سمنت مواردی 
درباره بهبود وضعیت معیشتی کارگران وجود دارد که تا اکنون 

اجرا نشده است.
برای  است،  مکلف  قراردادکننده  کمپنی  قرارداد،  این  مطابق   
و  کرکر  سنگ  ذغال  معادن  و  سمنت  فابریکه های  کارگران 
مکتب،  کودکستان،  رهایش،  مکان  مناسب،  معاشی  دودکش 

تفریحگاه  و مکان های ورزشی را اعمار کند.
محمود کرزی زمانی که مسوولیت این فابریکه و معدن ها را در 
به  بود که وی  به رسانه ها گفته  به دوش می گرفت  سال 1385 
اقتصاد کارگران رانیز  تاسیسات، زمینه رشد  این  حیث مسوول 
پنج سال جامه عمل  این وعده ها در  اما  مساعد خواهد ساخت، 

نپوشید.
در  بهبود  از  غوری  سمنت  فابریکه  کنونی  مسووالن  آنکه  با 
تولید و بازسازی فابریکه ها خبر می دهند، شماری از کارگران 
فابریکه های سمنت و معادن ذغال سنگ از وضعیت رقت بارشان 

حکایت می کنند.
هنگامی که سند ملکیت چهار معدن استخراج ذغال و دو فابریکه 
سکتور  به  دولت  سوی  از  قبال  که  بغالن  والیت  در  سمنت 
دولتی  مسوولین  سوی  از  رسما  بود،  شده  سپرده  خصوصی 
فابریکه های متذکره به مدیرعامل جدید آن سپرده شد، کارگران 
این معدن ها و باشندگان والیت بغالن اظهار خوشبینی می کردند 
شاهد  به بخش خصوصی  فابریکه ها  و  معادن  این  سپردن  با  که 
یک تحول عظیم اقتصادی در وضع زندگی اقتصادی خودشان و 

وضعیت اقتصادی والیت شان باشند.
اما امروز بعد از گذشت 5 سال می بینند که کوچکترین کاری 
برای بازسازی این معادن و بهبود وضعیت اقتصادی کارگران آن 

انجام نشده است.
اجرای  در  تاخیر  و  کمبود  دلیل  به  معادن  این  کارگر  صد ها 
معاشات شان  طی چندسال گذشته چندین بار دست به تظاهرات 

و اعتصاب زده اند. 
اما عبدالفغار داوی یکی از سهمداران اسبق شرکت سرمایه گذاری 
افغان می گوید: »ما معاش هر کارگر را حدود 150 دالر بلند بردیم 
و در خانه های شماری از آنها زورمندان نشسته بودند، آن خانه ها 
را از آنها گرفتیم و به مستحقین که کارگران معادن و فابریکه 

بودند، تسلیم کردیم.«
خصوصی  بخش های  فعالیت  آغازین  در  حال  این  با  ولی 
پوشش  تحت  ذغال  استخراج  معادن  و  سمنت  تولید  فابریکه 
انجنیران  و  کارگران  از  شماری  افغان  سرمایه گذاری  شرکت 
فابریکه نامبرده به این باور بودند که نسبت به پرداخت معاشات 
بخش های دولتی حقوق آنان افزایش یافته و به وقت آن پرداخت 
تا حال  از کارگرانی که  اما در حال حاضر آنعده  خواهد شد، 
فعالیت های مشابه را در بخش های دولتی انجام می دهند، راضی تر 

از کارگران بخش های خصوصی به نظر می رسند.
سنگ  ذغال  معدن  کارگر  را  خود  که  ساله   40 فاروق  غالم 
دودکش معرفی می کند در حالی که به مشکل حاضر به مصاحبه 
شد، گفت: »برادر، زمانی که ما به دولت کار می کردیم وضعیت 
ما بهتر از حال بود و حالی هیچ چیز منظم نیست، نه معاش ما به 
وقتش داده می شود، نه معاش ما بلند شده و نه موضوع تقاعد ما 

معلوم است.«
آقای فاروق می گوید وی در ابتدا به این باور بود که در صورت 
کار با بخش خصوصی می تواند از امکانات و تجهیزات خوب 
داشته  گذشته  به  نسبت  بیشتر  استخراج  و  شود  برخوردار  کار 
شرکت  سرمایه گذاران  که  وعده هایی  وی  گفته  به  اما  باشد، 
سرمایه گذاری افغان در ابتدا به کارگران داده بودند آن را عملی 

نکرده اند و هیچ امیدواری نیز نسبت به آینده این معادن ندارد.
از  سنگ  ذغال  معادن  و  سمنت  فابریکه  کنونی  مسووالن  اما 
کارگران شان  اقتصادی  بهتر شدن وضعیت  و  امتیازات  افزایش 

خبر می دهند.
سطح  در  ما  کارگران  »معاش  می دارد:  اظهار  صدیق  میرویس 
وطن خیلی خوب است و حدود 4 ماه قبل ما یک سیستم جدید 
را راه اندازی کردیم که نظر به تولید و استخراج یک درصدی را 

غیر مسوول وجود دارد که در جریان آوردن سنگ چونه و دیگر 
ضروریات به آنها مزاحمت می کنند.

آقای صدیق کمبود کدر های علمی در بخش سمنت را از دیگر 
چالش ها دانسته می افزاید: »چالش های امنیتی باعث شده که تا 
جایی نتوانیم موفق باشیم، زیرا در بخش صنعت سمنت کادر های 
برای  را  خارجی  کادر های  که  وقتی  و  داریم  کم  مسلکی 
برنامه ریزی می آوریم، آنها باید قرارداد طویل داشته باشند، اما 
کادرهای مجرب خارجی با اشاره به وضعیت امنیتی از همکاری 

ابا می ورزند.«
در افغانستان ساختمان های مانند سینما پامیر، هژده منزله مخابرات، 
بند سرده غزنی، بند نغلو، ساختمان های شاهراه سالنگ از سمنت 

غوری ساخته شده است.
بدترین وضعیت در معادن

با گذشت پنج سال از سپردن معادن چهارگانه ذغال سنگ بغالن، 
تا هنوز  اکنون بدترین وضعیت را معادن ذغال سنگ دارد که 
دست نخورده و به همان حالت متروک دهه های قبل مانده است.

عبدالمنیر رییس بخش سکتور خصوصی معادن ذغال سنگ که 
از جانب شرکت سرمایه گذاری افغان اداره می شود، ابراز می دارد 
که برای تجهیز معادن با استندرد های کنونی آنها حد اقل به 6 

میلیون دالر نیاز دارند.
او در حالی که زمان مشخصی را تعیین نکرد، گفت: »دولت در 
و  را مجهز سازد  معادن  این  نتوانسته است که  طول هفتاد سال 
نباید از ما انتظار داشته باشد که در ظرف 5 سال چنین کاری را 

انجام دهیم.«
اما طبق قرارداد، شرکت باید در ظرف سه سال 12 میلیون دالر 
را در بازسازی و تجهیز معدن ذغال سنگ به مصرف می رسانید.

سرگرم  روزها  این  در  آنها  که  می دارد  ابراز  منیر  آقای  ولی 
فرستادن فرمایشات شان استند و می خواهند مسوولیت بازسازی 
و تجهیز معادن را در آینده نزدیک به یکی از شرکت ها بسپارند.

اکنون از این معادن روزانه حدود 100 تن ذغال استخراج می شود 
که ساالنه چیزی بیشتر از 27 هزار تن می شود، اما مطابق قرارداد، 
سنگ  ذغال  تن  میلیون  یک  روزانه  معادن  این  از  باید  حاال 

استخراج می شد.
کارگران معادن ذغال سنگ وضعیت بدتر از کارگران فابریکه 
هرگونه  از  بدور  و  ابتدایی  وسایل  با  آنها  زیرا  دارند،  سمنت 
مصوونیت کاری در جریان کار به داخل دل این معادن می روند 

و با تجهیزات ده ها سال قبل به استخراج ذغال می پردازند.
معاش هر کارگر معدن به گفته آقای منیر حدود 13 هزار افغانی 
می شود که نظر به گذشته افزایش یافته است، چون قبال کارگران 

معدن حدود 7 هزار معاش داشتند.
تاریخچه فابریکه سمنت غوری

کرد.  فعالیت  به  شروع   1341 سال  در  غوری  سمت  فابریکه 
ظرفیت تولید فابریکه اول سمنت غوری 4000 تن در سال بوده و 

مواد اولیه اش در مجاورت فابریکه قرار دارد.
 مواد خام مورد استفاده فابریکه شهرت جهانی دارد، این فابریکه 
دو داش دارد که در هر کدام آنها 200 تن سمنت جای می گیرد، 
تا حاال باید 3 مرتبه فابریکه تعمیرات اساسی می شد که متاسفانه 

این امر اصال صورت نگرفته است. 
وقتی فابریکه سمنت غوری تاسیس شد یکی از ضرورت های آن 
برق بود که بر این اساس غوری برشنا برای تامین برق فابریکه 
به وجود آمد که فقط نیاز این فابریکه را تامین می کرد، بعد از 
برشنا  غوری  و  گرفت  قرار  انرژی  وزارت  چوکات  در  مدتی 
مستقل شد که عالوه به فابریکه، برق شهر پلخمری را هم تامین 

می کند. 
تصدی سمنت غوری در سال 1959 میالدی تهداب گذاری شد 
و در سال 1962 به بهره برداری رسید و  فعالیت خویش را رسما 

آغاز کرد.
تجهیزات تصدی سمنت غوری از جمهوری ِچک )چکسلواکیا( 

به سرمایه ابتدایی 300 میلیون افغانی خریداری شد.
کارخانه اول تصدی سمنت غوری تا سال 1981،  120 هزار تن 

سمنت ساالنه  تولید می کرد.
تهداب گذاری کارخانه دوم تصدی سمنت غوری در سال 1986 
با قرضه 42 میلیون دالری از کشور چکسلواکیا آغاز گردید و 
تقریبا 80 درصد کار ساختمانی آن به پایه اکمال رسیده بود که 
کار آن به سبب جنگ ها متوقف شد و ماشین های تازه وارد این 
فابریکه برای مدت حدود 20 سال به شکل توته ها در فضای آزاد 

گذاشته شده بود.
 در دوران حکومت طالبان  فعالیت این تصدی کامال به رکود 

مواجه شد و در سال 2001 میالدی دوباره فعالیت را آغاز کرد.
تصدی مذکور  دارای 216 جریب زمین می باشد که در برگیرنده 
ساحه هر دو کارخانه و سه باب تعمیر دفتری است. همچنین این 
تصدی 51 جریب زمین زراعتی نیز دارد که به اجاره داده شده 

است.
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موفقیت اردوی ملی در تامین امنیت لویه جرگه عنعنوی

بازداشت يک فرد مظنون به برنامه ريزی برای بمب گذاری 
در نیويارک 

راست میانه در انتخابات پارلمانی اسپانیا پیروز شد

جنرال عظيمی گفت: با وجودی که دشمنان 
با  بدين سو  هفته  چندين  از  افغانستان  مردم 
در  هم  پی  تهديدهای  تبليغات سو گسترده 
در  خراب کاری  و  ساختن  ناامن  به  ارتباط 
لويه جرگه عنعنوی نموده بودند، خوشبختانه 
پوليس  ملی،  )اردوی  افغان  امنيتی  قوای 
ملی و امنيت ملی( با اقتدار و قدرت توطيه 
دشمنان وطن را خنثا و امنيت را طوری که 
تامين  بود،  افغانستان  شريف  مردم  شايسته 

نمودند. 
افتخاری  عنعنوی  لويه جرگه  امنيت  تامين 
به خصوص  افغان  امنيتی  نيروهای  برای 

اردوی ملی می باشد. 
ملی  اراده  مظهر  مثابه  به  ملی  اردوی   -
برگزاری  محل  اطراف  امنيت  تامين  در 
لويه جرگه و داخل شهر نقش ارزنده خويش 
را با موفقيت ايفا نموده که همشهريان شهر 
کابل و اعضای محترم لويه جرگه شاهد آن 

است. 
در  برجسته  نقش  بر  عالوه  ملی  اردوی   -
پوليس  به همکاری  امنيت شهر کابل  تامين 
ملی و امنيت ملی قطعات ريزرف در چندين 
کامل  احضارات  حال  در  کابل  شهر  نقطه 
به سر می بردند، تا در موقع الزم بتوانند ديگر 

نيروهای امنيتی را حمايت نمايند. 
- اردوی ملی در اطراف شهر کابل کمربند 
می  توانست  که  نقاطی  تمام  و  ايجاد  امنيتی 
تهديد عليه امنيت باشد، جابجا شده مانع هر 

نوع تحرک دشمن شدند. 
ويژه  قطعات  کابل  همجوار  واليات  در   -
در حال آماده باش کامل به صورت ريزرف 
با دشمن  آماده بودند تا در هرگونه شرايط 

برخورد نمايند. 
در  ملی  اردوی  جزوتام های   قطعات   -
به سر  احضارات  حالت  به  کشور  سراسر 
طور  به  را  دشمن  فعاليت های  تا  می بردند 
الزم  موقع  در  و  داشته  نظر  تحت  خاص 

نموده،  خنثا  را  دشمن  تخريبی  فعاليت های 
افگنی جلوگيری  اقدام دهشت  از هر گونه 

نمايند. 
- در قسمت ترانسپورت و انتقاالت  وکالی 
که  واليات  از  عنعنوی  لويه جرگه  محترم 
مشکالت رفت و آمد داشت، قوای هوايی 
همه جانبه  همکاری  افغانستان  ملی  اردوی 

نموده است. 
عنعنوی  لويه جرگه  تدوير  روزهای  در 
به خصوص  امنيتی  نيروهای  دست آوردهای 
چنين  را  کابل  در  افغانستان  ملی  اردوی 

می توان گفت: 
اجرای  حين  عقرب   24 و   23 به تاريخ   -
وظايف امنيتی دو تن انتحارکننده را با يک 
عراده موتر نوع کروال مملو با مواد انفجاريه 
امنيت  به  و  دستگير  پلچرخی  مربوطات  از 

ملی تحويل نموده اند. 
سرگلوله  عدد   37 تعداد  تاريخ  همين  به   -
انفالقيه  مواد  لوله   3 ملی متری،   107 توپ 
را  ملی  اردوی  دريشی  جوره  ده  با   TNT
به دست  پغمان  ولسوالی  گوشته  قريه  از 

آورده اند. 
را  سراچه  نوع  موتر  عراده  همچنين يک   -
دهشکه  مرمی  فير   80 و  سرنشين  تن   5 با 
به دست  پغمان  ولسوالی  باالی  ارغندی  از 

آورده  اند. 
اعضای  از  نفر  يک  عقرب   25 به تاريخ   -
استخبارات خارجی با دو تن ديگر از اتباع 
حکومت  مخالفين  از  نفر  يک  و  خارجی 
کمپيوتر  پايه  يک  با  افغانستان  اسالمی 
فعاليت های  گويای  که  دقيق  اسناد  و 
از  بوده  مذکور  شخص  مربوط  ضددولتی 
پنجم شهر کابل دستگير و  ناحيه  مربوطات 

به امنيت ملی تسليم داده شده است. 
کالشينکوف،  ميل   4 متذکره  به تاريخ   -
يک ميل کالکوف، يک عدد بم خوشه ای 
پنجم  ناحيه  از  هاوان  مرمی  فير   شش  و 

شاروالی کابل به دست نيروهای اردوی ملی 
افتاده است. 

نفر  يک  عقرب  ماه   27 و   26 به تاريخ   -
به نام  افغانستان  اسالمی  حکومت  مخالف  
يک  و  کالشينکوف  ميل   2 با  خان  مسلم 
نمبر  بدون  سفيد  به رنگ  رنجر  موتر  عراده 
دستگير  پنجم   ناحيه  مربوطات  از  پليت 
مرمی  فير   1500 بی ام يک،  مرمی  فير   4 و 
 5 کلستر،  فير  يک  ماين،  لين  متر   7 پيکا، 
مرمی  فير   9 تانک،  مرمی  سرگلوله  عدد 
)SPG-9(، يک فير مرمی هاوان، يک فير 
مرمی توپ 75 ملی متری، 30 فير مرمی 82 
ملی متری، 2 حلقه ماين ضد پرسونل و يک 
حلقه ماين ضد وسايط را از چوک ارغندی 
به دست  پغمان  ولسوالی  کاريزک  قريه  و 

آ مده است. 
گزمه  اجرای  حين  عقرب   28 به تاريخ   -
ملی،  اردوی  پرسونل  امنيتی  مشترک 
ساحات  در  ملی  امنيت  و  ملی  پوليس 
کوبکی، چهلتن، دوده مسد و گوسفند دره 
پغمان )يک حلقه ماين  ولسوالی بگرامی و 
ضد وسايط معه صد متر لين، 10 فير مرمی 
هاوان، 2 فير مرمی بی ام 2، 5 فير مرمی 82 
متر   15 با  مردت  مرمی  فير  ملی متری، يک 
معه   )7-RPG( راکت  قبضه  يک  لين، 
امنيتی  نيروهای  به دست  آن  مرمی  فير  سه 

لويه جرگه عنعنوی افتاده است. 
قومی  بعد  از  ـ  ملی  روحيه  با  ملی  اردوی 
ماهر  و  حرفوی  مسلکی  لحاظ  از  ـ  متوازن 
از ديدگاه مورال با دسپلين ـ  از نظر عملياتی 
سياسی  ازجهت  و  يک پارچه  اوپراتيفی  و 
غيروابسته و در نهايت، خدمت گذار واقعی 

مردم افغانستان می باشد. 
دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی 

اين نوشته صرف يک آگهی بازرگانی است.

يورو  منطقه  در  کشوری  پنجمين  اسپانيا، 
است که دولتش به خاطر مشکالت اقتصادی 
در  است.  داده  رقيبانش  به  را  خود  جای 
دولت  اسپانيا،  در  يک شنبه  روز  انتخابات 
سال  هفت  از  بعد  کشور  اين  سوسياليست 

جايش را به حزبی راست گرا داد.
تقسيم بندی های  در  اسپانيا،  مردم  حزب 
حساب  به  ميانه  راست  کشور،  اين  سياسی 
راخوی،  ماريانو  حزب  اين  رهبر  می آيد. 
سوسياليست  حزب  و  کرده  پيروزی  اعالم 
هم پذيرفته که در انتخابات شکست خورده 

است.
مشکالت  بر  شدن  چيره  روش  و  راه 
اقتصادی که گريبان اسپانيا را گرفته است، 
از جمله موضوع هايی بود که در رقابت های 
صحبت  زياد  آن  درباره  اسپانيا  انتخاباتی 
اميدوارند  هم  اسپانيايی   رای دهندگان  شد. 

دولت  آمدن  کار  سر  با  که 
جديد اقتصاد راکدشان و نرخ 
دارند،  که  بااليی  بی کاری 

بهبود يابد.
همان  در  راخوی  آقای  اما 
مردم کشورش  به  کار  ابتدای 
هشدار داده که او کار سختی 
مردم  از  و  دارد  پيش  در 
خواسته تا از او انتظار »معجزه« 

نداشته باشند و چهل و شش ميليون اسپانيايی 
بايد در نبرد عليه اين بحران شرکت کنند.

آخرين آمارها نشان می دهد که حزب مردم 
اسپانيا، 44 درصد از آرا را به دست آورده 
و حزب سوسياليست تنها 29 درصد از آرا 
را به نام خود کرده است. يعنی حدود 186 
کرسی از 350 کرسی مجلس از آن حزب 

مردم می شود.

حزب پيروز از روز يک شنبه اعالم کرده که 
کشور بايد به سمت رياضت اقتصادی برود. 
نرخ بی کاری در اسپانيا باالی بيست درصد 

است و اقتصاد اين کشور راکد.
يورو،  حوزه  در  نابسامان  اقتصادی  اوضاع 
يونان،  ايتاليا،  حکومت های  اين  از  پيش 

پرتگال و ايرلند را هم ساقط کرده بود.

نيويارک اعالم کرد  بلومبرگ، شهردار  مايکل 
نيويارک،  شهر  پوليس  ماموران  شنبه،  روز  که 
در  می خواست  که  کرده اند  دستگير  را  فردی 
موتر های پوليس و دفترهای پست بمب گذاری 

کند.
به گفته شهردار نيويارک، خوزه پيمنتل که 27 
تروريستی دستگير  اتهام های  به  سال سن دارد، 

شده است.
که  مطبوعاتی  جلسه  يک  در  بلومبرگ  مايکل 
در  محلی  وقت  به  يک شنبه  روز  عصر   7:30
پوليس  رييس  همراه  به  شد،  برگزار  نيويارک 
اعالم  را  خبر  اين  منهتن،  سارنوال  و  نيويارک 

کرد.
گفت  نيويارک،  پوليس  رييس  کلی،  ريموند 
آقای پيمنتل که خود را »گرگ تنها« می ناميده، 
از  که  را  امريکايی  نيروهای  تا  داشته  قصد 
به  عراق  و  افغانستان  مانند  ديگر  کشورهای 
کشور باز می گردند، هدف حمالت خود قرار 
نگفت  خود  سخنان  در  بلومبرگ،  آقای  دهد. 
که اين فرد عضو القاعده بوده، اما او را هوادار 

القاعده معرفی کرد.
دستورالعمل ساخت بمب را هم به گفته مقام های 
شهر نيويارک، اين فرد از مجله ای الکترونيکی 
فرا گرفته که انورالعولقی، از رهبران القاعده در 

در  العولقی  آقای  است.  می کرده  منتشر  يمن، 
در  امريکايی  سرنشين  بدون  هواپيماهای  حمله 

يمن کشته شد.
با  بود  منتشر شده  مطلبی  در مجله مورد بحث، 
مادرتان  آشپزخانه  در  »چگونه  که  عنوان  اين 
در  نيويارک  شهری  مقام های  بسازيد.«  بمب 
ارايه  شواهدی  مظنون  فرد  عليه  خود  ادعانامه 
روی  از  قدم  به  قدم  داشته  فرد  اين  که  داده اند 
زمان  در  و  است  می رفته  جلو  مجله  همان 
دستگيری، او يک ساعت با تمام شدن ساخت 

بمبش فاصله داشته است.
که  بمبی  از  نمونه  يک  تصوير  جلسه،  اين  در 
را  آن  ساخت  قصد  پيمنتل  آقای  شد،  گفته 
سپس  شد.  داده  نمايش  خبرنگاران  به  داشته 
ويديويی را به خبرنگاران نشان دادند که همان 
بمب در يک موتر کارگذاشته شده بود و بعد 
آن را منفجر کردند. شهردار نيويارک گفت به 
اثر  اين ترتيب می توان فهميد که اين بمب چه 

مخربی داشته است.
مقام های شهری نيويارک می گويند که »گرگ 

تنها« را دو سالی بود که زير نظر داشتند.
شهردار نيويارک حدس می زند که کشته شدن 
نقشه  تا  داشت  آن  بر  را  پيمنتل  العولقی،  انور 

خود را عملی کند.
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مشاور مطبوعاتی محمود 
احمدی نژاد در جریان یک 
نشست خبری بازداشت شد 

 
که  است  حاکی  ايران  از  رسيده  گزارش های 
به  دوشنبه  صبح  تهران  سارنوالی  امنيتی  ماموران 
ساختمان موسسه روزنامه ايران يورش برده و علی 
اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی 
کرده اند.  بازداشت  را  ايرنا  عامل  مدير  و  نژاد 
برخی  مقاومت  با  وی  دستگيری  برای  تالش 
اين  فضای  و  شد  روبرو  ايران  روزنامه  کارکنان 

موسسه را متشنج کرد.
و  اصولگرايان  به  نزديک  سايت های 
که  داده اند  گزارش  خارجی  خبرگزاری های 
بازداشت آقای جوانفکر در جريان نشست خبری 

وی رخ داد.
گزارش  »تابناک«  و  نيوز«  »جهان  سايت های 
داده اند که ماموران سارنوالی تهران روز دوشنبه 
برای دستگيری علی اکبر جوانفکر به محل کار 
و  کردند  مراجعه  ايران  روزنامه  موسسه  در  وی 

سعی داشتند وی را با دستبند بازداشت کنند.
با  ماموران  تالش  که  است  حاکی  گزارش ها 
از  برخی  و  ايران  روزنامه  سرپرست  مقاومت 
خبرنگاران روبرو شده که موجب بروز تشنج در 

اين موسسه شده است.
آقای جوانفکر که به اتهام انتشار برخی از مقاالت 
ويژه نامه  در  عمومی«  عفت  »خالف  تصاوير  و 
»خاتون« در روزنامه ايران از سوی دادگاه انقالب 
روز  است،  شده  محکوم  حبس  سال  يک  به 
برگزار  حکم  اين  درباره  خبری  نشستی  دوشنبه 
ماموران  با حضور  نشست  اين  پايان  در  کرد که 

سارنوالی تهران برای بازداشت خود مواجه شد.
دادن  سر  با  ايران  روزنامه  سرپرست  هواداران 
شعارهای »اهلل اکبر« و »مرگ بر ضد واليت فقيه« 

سعی کردند که مانع بازداشت وی شوند.
که  است  حاکی  تاييدنشده  گزارش های  برخی 
با هواداران  مقابله  برای  تهران  ماموران سارنوالی 
اشک آور  گاز  پرتاب  به  اقدام  جوانفکر  آقای 
درگيری های  در  که  شده  گزارش  کرده اند. 
موسسه روزنامه ايران حدود هفت نفر از کادر آن 

دستگير شده اند.
نژاد  احمدی  مطبوعاتی محمود  مشاور  بازداشت 
روز   ۱۵ وی  که  است  گرفته  صورت  حالی  در 
فرصت داشت تا به حکم صادره دادگاه اعتراض 
که  گفته اند  اصولگرا  سايت های  از  برخی  کند. 
بازداشت آقای جوانفکر احتماال به دليل مصاحبه 

وی با روزنامه »اعتماد« است.
روزنامه  توقيف  باعث  که  مصاحبه  اين  در  وی 
جمله  از  اصولگرايان  به  شديدی  حمالت  شد، 
ايران و  اژه ای، سارنوال کل  غالمحسين محسنی 
ايران،  پيشين  خارجه  امور  وزير  متکی،  منوچهر 

صورت داده بود.
که  است  حاکی  رسيده  گزارش های  برخی 
اين  به  رسيدگی  برای  نژاد  احمدی  محمود 
را  غدير  شهدای  نشست  در  حضور  موضوع 

نيمه تمام گذاشته است.

به پيشواز روز جهاني حقوق بشر روز ملی قربانيان نقض حقوق بشر در افغانستان و
 زنان عليه منع خشونت روز جهاني 

بنياد آرمان شهر با همراهی انستيتوت فرانسوی افغانستان در کابل و پانزده نهاد حقوق بشری ومدنی
شما را به هشتاد و چهارمين)ششمين سال( گفتگو پلی ميان نخبگان و شهروندان دعوت می کند

پیام مردم افغانستان به کنفرانس بن ۲ 
با اولين اکران فيلم مستند چشم ديد 

)ساخته رفيع بهروزيان و الکا سادات/ توليد بنياد آرمان شهر و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر(
و پیشکش نشر تازه آرمان شهر الف تا ی )اولین فرهنگ فارسی و انگلیسی مفاهیم عدالت انتقالی در جهان( 

سخنران ها: وزير احمد خرمي )مسوول ارتباط شبکه جامعه مدني و حقوق بشر افغانستان،عضو کميته کاري نهاد هاي جامعه مدني( ، شاه گل رضايي )نماينده مجلس( ، سيلي 
غفار( منتخب  جامعه مدني براي شرکت در کنفرانس بن ۲ )داود مراديان )استاد دانشگاه امريکايي(، باري سالم و ضيا مبلغ )نمايندگان منتخب جامعه مدني براي شرکت در  

کنفرانس بن۲(
گفتگو گردان: اجمل بلوچ زاده

زمان: پنجشنبه 3 قوس ۱390 برابر ۲4 نوامبر ۲0۱۱ ساعت ۲
نشانی: انستيتيوت فرانسوی افغانستان، ليسه استقالل رو به روی شهرداری کابل

شماره گان تماس: )0779۲۱77۵۵( و )077۵3۲۱697(
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونيک

 http://armanshahropenasia.wordpress.com
توجه، توجه! انستیتیوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسایط به داخل محوطه معذور است. لطفًا هنگام ورود کارت و یا کاپی آن را با خود داشته 

باشید.
اين برنامه با حمايت مالی سفارت فرانسه و اتحاديه اروپا برگزار می شود اما به هيچ وجه بازتاب مواضع اين نهاد ها به شمار نمی رود.

بنياد آرمان شهر عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر )FIDH( است.
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