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شماری از شهریان کابل ادعا دارند که شرکت برشنا با وجود بی برقی پی هم، 
خالف اصول از آنان اضافه ستانی می کند. این باشنده گان می گویند که کارمندان 
این شرکت میترها را به صورت درست بررسی نمی کنند و صرفیه برق به گونه 
دلخواه در بل برق درج می شود. به گفته شهروندان، با وجودی  که در میزان 
با  اما پول صرفیه برق در دو مرحله پی هم  مصرف کدام تغییرات نداشته اند، 
تفاوت های چشم گیر در بل های  برق ذکر شده است. برخی از آنان بل های صرفیه 
برق شان را در اختیار روزنامه 8صبح قرار داده اند. در یکی از موارد، پول صرفیه 
برق یک دوره یک خانواده نزدیک به 40 برابر بیش تر از دوره پیش  بوده است. 

عالوه بر این، برخی دیگر از شهروندان از پرچوی و نبود برق شکایت دارند.
8

پایتخت نشینان از اضافه ستانی 
شرکت برشنا شاکی اند

۴ ۴

دور باطل سفرهای غنی غنی جمهوری را به کدام سو برده است؟
به هرات جمهوری وسیله زراندوزی نیست. هم چنان جمهوری وسیله فراهم کردن زنده گی شاهانه برای آن هایی هم نیست که احساس حقارت 

شهروندی درجه سومی جهان اول را در یک کشور فقیر و درمانده می خواهند جبران کنند. از جمهوری نباید دفاع بد شود. جمهوری 
نباید وسیله ارضای طمع قدرت چند جاه طلب باشد. جمهوری با عدالت، مشارکت سیاسی و آزادی یکی است.

افزایش ناامنی  در کندز، هزاران خانواده را به مرکز این 
آمارها در حال حاضر  براساس  است.  آواره کرده  والیت 
بی جا  والیت  این  در  خانواده  و ۵00  هزار   ۱۱ از  بیش 
شده اند و با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. 
کندز،  شهر  داخل  به  که  خانواده ها  این  از  شماری 

ولسوالی های امام صاحب  و برخی دیگر...

۳

ناامنی در کندز؛ 
یازده هزار و ۵۰۰ خانواده 

بی جا شده به کمک نیاز دارند

عبداهلل: برای رسیدن به صلح باید خشونت ها به صورت کامل کنار گذاشته شود

شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کابل:  8صبح، 
حاضرنشدن  که  می گوید  ملی،  مصالحه   عالی 
گروه طالبان برای توافق روی کاهش  خشونت و 
مشروط ساختن آن، پرسش هایی را در برابر مردم 
افغانستان نسبت به اراده این گروه برای صلح قرار 
داده است. به گفته او، برای رسیدن به صلح باید 

خشونت ها به صورت کامل کنار گذاشته شود.
رییس شورای عالی مصالحه ملی که روز شنبه، 
گشایش  مناسبت  به  سپیدار  در  دلو  چهارم 
می کرد،  سخنرانی  شورا  این  جوانان  کمیسیون 
گفت که دامنه خشونت ها وسیع تر شده و ترورهای 

هدف مند در کشور ادامه دارد.
عبداهلل عبدهلل گفت که جنگ نیز به شدت جریان 
دارد و خالف توقع مردم برای توافق روی کاهش 
خشونت ها، این توافق به دلیل اصرار طالبان برای 
جنگ و مشروط کردن کاهش خشونت ها از سوی 

این گروه به دست نیامده است.
او توقع حداقلی مردم از مذاکرات صلح را توافق  
روی کاهش خشونت ها یاد کرد و گفت که برای 
رسیدن به صلح باید گام عملی برداشته شود تا 

مردم نتیجه آن را به چشم ببینند.
رییس شورای عالی مصالحه ملی افزود: »وقتی ما 
حاضر نمی شویم که تعهد به کاهش خشونت هم 

او، هیأت مذاکره کننده دولت جمهوری  به گفته 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  هدایت  به  اسالمی 
به قطر رفته است و تالش می کند که با روحیه 
برای صلح  را  اراده خود  انعطاف پذیری  و  سازنده 

ثابت کند.
نیز  طالبان  از  را  توقع  این  که  گفت  عبداهلل 

داشته باشیم، این خودش یک سوال بزرگ را در 
برابر مردم افغانستان قرار می دهد.«

عبداهلل عبداهلل میزان کنونی خشونت  ها در کشور 
را غیرقابل قبول خواند و تأکید کرد که »مأیوس 
نیست« و تالش می کند که روی کاهش خشونت 
و آتش بس سراسری در کشور توافق صورت گیرد.
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی
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آن گونه که یاری می کنی
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آتش بس  روی  مرحله،  نخستین  در  باید  و  دارد 
آینده  به  نسبت  مردم  تا  توافق می شد  سراسری 
و سرنوشت شان مطمین می شدند و از روند صلح 

حمایت می کردند.
رییس شورای عالی مصالحه ملی تأکید کرد که 
خشونت  کامل  ترک  باید  صلح  به  رسیدن  برای 

صورت بگیرد.
و  کندی  به  که  مذاکرات  دوم  دور  جریان  در 
سردی در دوحه دنبال می شود، سطح خشونت ها 
در کشور افزایش یافته است. در حالی که هیأت 
نخست  اولویت  را  آتش بس  دولت،  مذاکره کننده 
اما  است،  کرده  تعیین  مذاکرات  این  در  خود 
توافق   طالبان  می گوید،  عبداهلل  عبداهلل  چنان که 

روی کاهش خشونت ها را مشروط کرده اند.
کاهش  برای  را  طالبان  شروط  عبداهلل  عبداهلل 

خشونت ها توضیح نداده است.
هیأت  عضو  احمدی،  محمدامین  پیش تر 
طالبان  گروه  که  بود  گفته  دولت  مذاکره کننده 
در  آتش بس  اعالم  و  خشونت ها  کاهش   بدون 
و  امریکا است  زندانیان خود توسط  صدد رهایی 
به همین دلیل تمایلی برای مذاکرات ندارد. دولت 
افغانستان درخواست رهایی زندانیان طالبان را رد 

کرده است.

شبانهروزهایبیبرقی؛

ماجرای یک بده کاری بزرگ؛ 

چرا وزارت دفاع از وزارت 
مالیه درخواست پول کرد؟



ریاست  سخنگوی  معاون  کابل:  8صبح، 
رهبر  حکمتیار،  گلبدین  ادعای  به  جمهوری 
برخاست  و  نشست  درباره  اسالمی  حزب 
میدان  در  نشان  و  نام  بدون  هواپیماهای 
داده  نشان  واکنش  کرزی  حامد  بین المللی 

است.
او  گمان  به  که  است  گفته  مینه پال  دواخان 
حکمتیار »همان رادار سابقه« را بر بام خانه اش 
نصب کرده است و توسط آن حریم هوایی را 

کنترل می کند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری در حساب 
کاربری فیس بوکش نوشته است: »این جا حاال 

نظام است، قلعه مال نصرالدین نیست. «
هوایپماهای  دیگر  که  است  افزوده  مینه پال 
کشور فروخته نمی شود، تحفه داده نمی شد و 

کسی نیز آن را به پاکستان نمی رباید.
گلبدن حکمتیار روز جمعه، سوم دلو در جریان 
مدعی  جمعه  نماز  هنگام  در  خود  سخنرانی 
شده است که هواپیماهای بدون نام و نشان در 
میدان هوایی کابل نشست و برخاست می کند 

و در قاچاق پول و طال دست دارد.
به گفته گلبدین حکمتیار، امنیت این هواپیماها 
از سوی نیروهای ویژه تأمین می شود و هنگام 
هوایی  میدان  امنیتی  کارمندان  از  بارگیری 

کابل خواسته می شود که محل را ترک کنند.
حکمتیار از مجلس نماینده گان خواسته است 

که این موضوع را بررسی کند.
اداره هوا نوردی ملکی با نشر خبرنامه ای این 

ادعا را رد کرده است.
طبق این خبرنامه، تمام پروازهای غیرنظامی 
تابع اجازه قبلی از اداره هوانوردی ملکی است 
و بعد از مشخص شدن هدف پرواز، مسافر و 
قوانین  و  بین المللی  مقررات  مطابق  کارگو 

داخلی مربوط اجازه پرواز داده می شود.

8صبح، کابل: وزارت امور داخله نشر تصاویر 
را  اجتماعی  شبکه های  در  پولیس  نیروهای 

ممنوع کرد.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، روز 
»هیچ  نوشت:  توییتی  در  دلو،  چهارم  شنبه، 
را در  ندارد تصویر خود  منسوب پولیس حق 

فضای مجازی نشر کند.«
سخنگوی وزارت امور داخله تأکید کرده است 
که تبلیغات فردی از سوی هر منسوب امنیتی 

عواقب بازپرس را به دنبال خواهد داشت.
سوی  از  داخله  امور  وزارت  اقدام  این  دلیل 

هیچ  که  است  گفته  ملکی  هوانوردی  اداره 
ساین  کال  و  نشان  و  نام  بدون  هواپیمای 
اجازه  بین المللی  مقررات  مطابق  مشخص، 
هوایی  میدان های  در  برخاست  و  نشست 

غیرنظامی کشور را به  دست آورده نمی تواند.
آمده  ملکی  هوانوردی  اداره  خبرنامه  در 
سخت ترین  افغانستان  هوایی  است:»میادین 
تدابیر امنیتی و بررسی مسافر و کارگو را دارا 
هدف  به  نیز  قراردادی  شرکت  تغییر  و  بوده 
تالشی  و  چک  امنیتی،  سیستم های  تقویت 

صورت گرفته است.«
اداره هوانوردی ملکی هم چنان گفته است که 
جدی  نظارت  جز  به  کشور  امنیتی  نیروهای 
از روند کاری و عملیاتی میدان، حق دخالت 
در امور امنیت هوانوردی و هندلنگ و یا وارد 
و  شرکت  کاری  روند  در  استثنائات  کردن 

مراحل عملیاتی میدان هوایی را ندارند.
»پروازهای  است:  شده  گفته  خبرنامه  در 
شرکت های قراردادی ناتو و ماموریت ]حمایت[ 
قاطع مطابق موافقت نامه SOFA از این روند 
شده  یاد  موافقت نامه  مطابق  و  بوده  مستثنا 
صورت می گیرد. در کنار آن پرواز های نظامی 
امکان  و  بوده  داخلی  عملیاتی  پرواز  تنها  نیز 

پرواز بین المللی و خروج از کشور را ندارند. «
در خبرنامه تأکید شده است که ادعای گلبدین 
حکمتیار بر »شایعات و گمانه زنه های بی پایه« 

استوار است و حقیقت ندارد.
بزرگان  از  ملکی  هوانوردی  اداره  پایان  در 
به  توجه  با  که  است  خواسته  کشور  سیاسی 
جنبه های فنی چنین موضوعات، قبل از اشاعه 
عمومی آن، موضوع را برای حصول اطمینان با 
این اداره در میان بگذارند تا به این ترتیب به 
اعتماد عامه و اعتبار نهادهای رسمی، صدمه 

وارد نشود.

طارق آرین، توضیح داده نشده است و ممکن 
است که مسایل امنیتی از دالیل این اقدام بوده 

باشد.
در حال حاضر، بسیاری از منسوبان نیروهای 
امنیتی در شبکه های مجازی حساب کاربری 

دارند و تصاویرشان را نشر می کنند.
منسوبان  ترور  از  مواردی  اخیر  روزهای  در 
نیروهای امنیتی در شهر کابل و والیت ها ثبت 
شده است. شام روز پنج شنبه دو منسوب ارتش 
در ناحیه پنجم شهر کابل ترور شدند. مواردی 

از این دست در کابل بارها رخ داده است.

 

سهم رییس جمهور غنی در کابینه حکومت کنونی دوازده وزارت خانه 
است. با احتساب وزارت تازه تأسیس شهدا و معلولین، این رقم به سیزده 
وزارت خانه می رسد. یازده وزارت خانه دیگر متعلق به عبداهلل است. مبنای 
این تقسیم بندی، توافق نامه سیاسی است که امسال در ۲8 ثور بین غنی 

و عبداهلل امضا شد.
از میان دوازده وزارت خانه مربوط به غنی، چهار وزارت خانه آن توسط 
افراد سرپرست اداره می شود. کسانی که سرپرستی این وزارت خانه ها را 
بر عهده دارند، از مجلس نماینده گان رأی اعتماد به دست نیاورده اند. 
مدت حدود دو ماه می شود که وزارت خانه های اطالعات و فرهنگ، احیا 
و انکشاف دهات، معارف و زنان به صورت غیرقانونی توسط سرپرستان 

اداره می شود.
مطابق قانون »تنظیم سرپرستی وزارت ها و ادارات دولتی«، نامزدوزیری 
که نتواند از مجلس نماینده گان رأی اعتماد به دست بیاورد، حق ادامه 
کار را به عنوان سرپرست در وزارتی که برای تصدی آن یک بار نامزد 
شده است، ندارد. به همین شکل، مدت سرپرستی در وزارت خانه ها و 
ادارات دولتی یک ماه تعیین شده است. با این وصف، غنی در هر دو 
مورد خالف احکام صریح قانون تنظیم سرپرستی در وزارت ها و ادارات 
دولتی عمل کرده است. او از یک طرف نامزدوزیرانی را که رأی اعتماد 
مجلس را به دست نیاورده اند به عنوان سرپرست حفظ کرده است و از 
طرف دیگر مدت سرپرستی آن ها از یک ماه بیش تر شده است. ضمن 
آن که همین افراد پیش از رفتن به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد نیز 

ماه ها سرپرست این وزارت ها بوده اند.
غنی در حالی  که چهار وزارت از سهم خود در کابینه حکومت مشارکتی 
را خالف قانون توسط افراد سرپرست اداره می کند، وزیران صحت عامه 
و مالیه را نیز برکنار کرده است. احمدجواد عثمانی در دهم جدی از 
سمت وزارت صحت عامه و عبدالهادی ارغندیوال نیز در چهارم دلو از 
سمت وزارت مالیه برکنار شدند. وزارت صحت عامه از آن زمان تاکنون 
بدون سرپرست است. در وزارت مالیه اما محمدخالد پاینده به عنوان 
سرپرست تعیین شده است. به این ترتیب، نصف وزارت خانه های جناح 

غنی دارای وزیر نیست.
دلیل برکناری عثمانی از وزارت صحت، فساد در این وزارت گفته شده 
است. دالیل برکناری ارغندیوال از وزارت مالیه اما متعدد است. یکی از 

این دالیل سرپیچی او از دستورات غنی عنوان شده است.
ارغندیوال دست کم در سه مورد خالف توقعات و دستورات غنی عمل 
کرده است. یکم، او مخالف انتقال بخش های عواید، گمرکات و خزانه 
و بودجه وزارت مالیه به بیت ریاست جمهوری بود. دوم، ارغندیوال با 
حکم برکناری ۵۹ کارمند وزارت مالیه و رییس منابع بشری این وزارت 
که توسط غنی صادر شده بود، مخالفت داشت. سوم، وزیر معزول مالیه 
نتوانست از طرح بودجه سال مالی ۱400 دفاع کند و آن را به تصویب 
مجلس نماینده گان برساند. در این طرح بیش ترین مخالفت نماینده گان 
ایجاد شده  غنی  توسط  که  است  واحدهایی  برای  بودجه  اختصاص  با 
است؛ یا کدهایی که صالحیت برداشت پول از آن تنها به رییس جمهور 

تعلق دارد.
مبارزه با فساد اداری و یا اعمال اصالحات در ادارات دولتی از شعارهایی 
است که بیش ترین بهره برداری ابزاری و سیاسی از آن انجام می شود. 
تجربه نشان داده است که هرگاه وزیری و یا مأموری مطابق خواست و 
میل رییس جمهور و یا مافوق خود رفتار نکرده، زیر نام همین شعارها 
کنار گذاشته شده است. برعکس، کسانی  که اطاعت پذیر و سر به زیر 
استفاده نشده است.  برای کنارزدن آن ها  ابزارها  این  از  بوده اند، هرگز 
هم چنان تالش شده است فساد آن ها از چشم ها کتمان و پس از ترک 

وظیفه راه فرارشان به بیرون از کشور فراهم شود.
به  متهم  که  داریم  سراغ  را  وزیرانی  و  سرپرستان  غنی،  جناح  در 
ظاهراً  اما  هستند؛  خود  اداره  زیر  وزارت های  در  قومی  تصفیه سازی 
از آن ها به گوش رییس جمهور نرسیده است. این شکایت ها  شکایت 
بوده  برجسته  بسیار  معادن  و  معارف  وزارت های خارجه،  در  دست کم 
در  اصالحات  سیاسی  و هدف  روش  به  نسبت  که  کسانی  گویا  است. 
این وزارت ها شکایت دارند، حق به جانب نیستند و باید شکایت آن ها 

ناشنیده گذاشته شود.
و  یکی  برای  گناه تراشی  و  وزیران  به  نسبت  دوگانه  روی کرد  چنین 
گناه پوشی برای دیگری، یک کار نادرست است. رییس جمهور در امر 
مبارزه با فساد و آوردن اصالحات باید جدا از چگونه گی روابط خود با 
اقدامات  کند.  عمل  دولتی  ادارات  مدیران  و  رییسان  معینان،  وزیران، 
عقده ای و جانب دارانه، صداقت سیاسی رییس جمهور را با پرسش روبه رو 
خواهد کرد. ضمن آن که اعمال اصالحات با این روش و مبارزه گزینشی 

با فساد، سود عینی و نتایج مثبت به همراه نخواهد داشت.
رییس جمهور غنی اگر طرف دار کار قانونی است، باید در اولین اقدام، به 
سرپرستی غیرقانونی در وزارت های متعلق به خود پایان دهد. هم چنان 
رأی  گرفتن  برای  را  تازه ای  نامزدوزیران  برکنارشده،  وزیران  جای  به 
اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی کند. منطقی نیست که با گذشت 
نزدیک به یک ماه از برکناری یک وزیر، جایگزین آن معرفی نشود و 
وزارت حتا فاقد سرپرست باشد. اگر قرار باشد مثل دوره حکومت وحدت 
ملی، وزارت ها برای ماه ها و سال ها توسط سرپرستان اداره شود و هدف 
از این کار نیز دورزدن مجلس نماینده گان و استفاده سیاسی از وضعیت 
سرپرستی باشد، آینده این کار زیان بار و خطرناک پیش بینی می شود. 
اداره وزارت ها با افراد سرپرست، میزان پاسخ گویی وزارت ها به مجلس و 
مردم را تا نقطه صفر پایین می آورد. این کار به نوبه خود باعث افزایش 
آن ها  زیر دست  ادارات  و  وزارت خانه  در  و سستی  ناکارآمدی  و  فساد 
خواهد شد. از این رو، کابینه تکانی را که غنی بنیاد نهاده است، باید در 
چهارچوب قانون و اصول و منافع ملی کشور دنبال شود. این کابینه تکانی 
باید از هرگونه غرض و مرض سیاسی دور باشد و هدف آن صرفاً بهبود 

امور و تأمین خیر عمومی باشد.

کابینه تکانی
یک شنبه
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واکنش طنزی سخنگوی رییس جمهور: 

حکمتیار با نصب رادار سابقه بر خانه اش 
حریم هوایی را کنترل می کند

وزارت داخله: هیچ منسوب پولیس حق ندارد 
تصویر خود را در شبکه های اجتماعی نشر کند

صدور  با  غنی  جمهور  رییس  کابل:  8صبح، 
ارغندیوال،  عبدالهادی  جداگانه،  فرمان  دو 
وزیر مالیه را برکنار و محمد خالد پاینده را به 
عنوان سرپرست جدید این وزارت تعیین کرده 
است. ارغندیوال دومین وزیر حکومت است که 
برکنار می شود. پیش از این رییس جمهور غنی 
احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه را برکنار 

کرده بود.
اداره امور ریاست جمهوری روز شنبه، چهارم 
دلو اعالم کرد که در این فرمان، دالیل برکناری 
عدم  عواید،  جمع آوری  در  تعلل  مالیه  وزیر 
همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری های 
از  شدن  مانع  و  مالیه  وزارت  در  غیرقانونی 
به  تعهد  عدم  مدیریتی،  بررسی ها، ضعف  این 
ارزش های حکومت داری خوب و رعایت نکردن 
ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله 
ریاست  مقام  هدایات  و  احکام  از  سرپیچی  و 

جمهوری، ذکر شده است.
عبدالهادی ارغندیوال از نخستین اعضای کابینه 
جدید حکومت بود که در دوازدهم حمل امسال 
به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شد. او 
رای تأیید مجلس نماینده گان را نیز به دست 

آورد.
و  کارمند   ۵۹ برکناری  با  پیش تر  ارغندیوال 
رییس منابع بشری این نهاد که از سوی هیأت 
جمهوری  ریاست  امور  اداره  بررسی کننده 

پیشنهاد شده بود، مخالفت کرد.
محمدغالم مالخیل، رییس منابع بشری وزارت 
آن چه  دلیل  به  جدی  بیست وهفتم  در  مالیه 
تمرد از حکم ریاست جمهوری و سوء استفاده 
از صالحیت های وظیفه ای خوانده می شود، از 
بازداشت  کابل  پولیس  و  دادستانی کل  سوی 

شد.
پس از تقرر ارغندیوال، موضوع انتقال صالحیت 
وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری و تقسیم 

آن به سه بخش، خبرساز شد.
انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا گزارشی 
اداره  سه  به  مالیه  وزارت  تقسیم  مورد  در  را 
جداگانه به نشر رسانده بود که واکنش وزارت 

خارجه امریکا را در قبال داشت.
حکومت  که  بود  شده  گفته  گزارش  این  در 
اصلی  بخش های  جداکردن  با  افغانستان 
آن ها  قراردادن  و  مالیه  وزارت  تشکیل دهنده 
حال  در  ریاست جمهوری،  ارگ  کنترل  تحت 
از  یکی  تضعیف  و  وزارت   این  ناقص کردن 

موثرترین نهادهای کشور است.

ریاست  فرمان  طبق  و  گزارش  این  براساس 
جمهوری، بخش عواید، گمرگات و خزانه داری 
و بودجه که به عنوان حوزه اصلی کار وزارت 
واحدهای  به  حیث  فت،  می ر  شمار  به  مالیه 
دورزدن  با  و  جداشده  وزارت  این  از  مستقل 
وزیر مالیه و معین این وزارت خانه، مستقیما به 
دفتر رییس  جمهور، مکلف به گزارش دهی شده 
است. مشاور ارشد رییس جمهور از امور این سه 

اداره نظارت خواهد کرد.
امریکا  آلیس ویلز، معاون وقت وزارت خارجه 
»تجزیه  جنوبی  و  مرکزی  آسیای  امور  در 
انتقال  اداره و  افغانستان به سه  وزارت مالیه« 
صالحیت های آن به ارگ ریاست جمهوری را 

نگران کننده خوانده بود.
عبدالهادی ارغندیوال در ۱8 حمل اعالم کرد 
تقسیم  درباره  فرمانش  غنی  محمداشرف  که 
وزارت مالیه و انتقال صالحیت های آن به ارگ 

ریاست جمهوری را لغو کرده است.

غنی وزیر مالیه را برکنار کرد



عبداالحمد حسینی 

شماری از شهریان کابل ادعا دارند که شرکت برشنا با 
وجود بی برقی پی هم، خالف اصول از آنان اضافه ستانی 
این  کارمندان  باشنده گان می گویند که  این  می کند. 
شرکت میترها را به صورت درست بررسی نمی کنند 
و صرفیه برق به گونه دلخواه در بل برق درج می شود. 
میزان مصرف  در  که  با وجودی   گفته شهروندان،  به 
برق در دو  اما پول صرفیه  نداشته اند،  تغییرات  کدام 
مرحله پی هم با تفاوت های چشم گیر در بل های  برق 
ذکر شده است. برخی از آنان بل های صرفیه برق شان 
از  یکی  در  داده اند.  قرار  روزنامه 8صبح  اختیار  در  را 
موارد، پول صرفیه برق یک دوره یک خانواده نزدیک 
به 40 برابر بیش تر از دوره پیش  بوده است. عالوه بر 
این، برخی دیگر از شهروندان از پرچوی و نبود برق 
شکایت دارند. به گفته این شهروندان، آن ها در جریان 
فصل زمستان برق منظم نداشته اند و این سبب بروز 
برشنا  شرکت  است.  شده  برای شان  جدی  مشکالت 
که  می گوید  و  می کند  رد  را  شهروندان  ادعاهای  اما 
این شرکت  به حساب مشتریان  اضافی  پول  هیچ گاه 
نوشته نمی شود. به گفته مسووالن، اگر شهروندان از 
مصرف برق شان قناعت ندارند، می توانند فورم »عدم 

قناعت« خانه پری کنند تا مشکالت شان بررسی شود.
از  برق  صرفیه  در  اضافه ستانی  ادعاهای  هرچند 
شماری  اما  نیست،  تازه   چیزی  برشنا  شرکت  سوی 
از این عمل کرد شرکت برشنا،  انتقاد  با  از شهروندان 
اقتصادی دست وپنجه  با مشکالت  آنان  می گویند که 
ندارند.  را  پول  این  پرداخت  توان  و  می کنند  نرم 
عتیق اهلل عتیق، باشنده تایمنی شهر کابل است و در 
یک بالک پنج منزله زنده گی می  کند. به گفته عتیق، 
در این بالک ۱4 خانواده زنده گی می کنند که هر کدام  
دارای میترهای جداگانه هستند. به گفته او، از آن جایی 
که برای این بالک یک تانکر آب ذخیره وجود دارد، 
تنها  آن  از  تا  میتر مخصوص گرفته اند  برای آن یک 
برای پر کردن آب ذخیره استفاده می شود. عتیق اهلل 
افزود که مصرف این میتر در همه ماه های سال یکسان 
داشته  تفاوت  اندک  همواره  آن  صرفیه  پول  و  است 
است. او اما بیان داشت که صرفیه برق این میتر در 
دو دوره اخیر به گونه چشم گیری تفاوت داشته است. 
براساس بل هایی که او در اختیار روزنامه 8صبح قرار 
و عقرب  میزان  ماه های  برق در جریان  داده، مصرف 
این  اما  ثبت شده،  کیلووات  سال جاری حدود ۲۹8 
به چهار هزار و ۱34  ماه های قوس و جدی  رقم در 
کیلووات رسیده است. به همین ترتیب پول بل صرفیه 

افزایش ناامنی  در کندز، هزاران خانواده را به مرکز 
این والیت آواره کرده است. براساس آمارها در حال 
این  در  خانواده   ۵00 و  هزار   ۱۱ از  بیش  حاضر 
والیت بی جا شده اند و با مشکالت فراوانی دست و 
پنجه نرم می کنند. شماری از این خانواده ها که به 
داخل شهر کندز، ولسوالی های امام صاحب  و برخی 
دیگر از ولسوالی ها بی جا شده اند، می گویند که در 
مشکالت  با  و  می برند  سر  به  بدی  بسیار  وضعیت 
اند. اعضای  نبود مواد غذایی روبه رو  بی سرپناهی و 
نیز  کندز  شهر  باشنده گان  و  کندز  والیتی  شورای 
تایید می کنند که این خانواده ها از مدتی به این  سو 
در وضعیت نامناسبی قرار دارند و تاکنون از سوی 
آنان  به  محلی  حکومت  و  کمک کننده  نهادهای 
رسیده گی نشده است. حتا به گفته برخی از نهادها، 
کمکی  روان  سال  زمستان  در  بی جاشده گان  این 
مهاجرین  ریاست  در  مسووالن  نکرده اند.  دریافت 
این  به  که  می گویند  اما  کندز  عودت کننده گان  و 
خانواده ها در جریان سال جاری کمک های غذایی، 

صحی و نقدی صورت گرفته است.
عبیداهلل یکی از بی جاشده گان در ولسوالی خان آباد، 
در  می شود  ماه  شش  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
اما  با خانواده اش بی جا شده،  اثر جنگ های داخلی 
تا حال هیچ کمک به دست نیاورده است. او افزود 
که در حال حاضر با مشکالت زیادی دست و پنجه 
مواد  و  غذایی  مواد  اکنون  هم  زیرا  می کنند؛  نرم 
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در  است،  افغانی   8۹۲ عقرب  و  میزان  ماه های  برق 
به  ماه های قوس و جدی  برق  پول صرفیه  حالی که 
برای  رقم  این  است.  رسیده  افغانی  و 86۵  هزار   3۵
این باشنده شهر کابل پذیرفتی نیست؛ زیرا به باور او، 
میزان برق مصرف شده یکسان است و تنها در بل برق، 
آمار به گونه متفاوت درج شده است. عتیق اهلل عتیق 
گفت: »در تابستان هوا گرم است و آب بیش تر مصرف 
می شود، اما در فصل سرما با وجودی که آب کم تر به 
ذخیره باال می کنیم، پولش بیش تر آمده است. ما فقط 
باال می کنیم و یک گروپ روشن است.  تانکر  به  آب 
که  است  ممکن  می شود.  استفاده  قسم  یک  همیشه 
یک مقدار کم و زیاد شود، اما 40 برابر افزایش پیدا 

نمی کند.«
با این همه وی افزود که برای حل این مشکل به شرکت 
برشنا مراجعه کرده است، اما مسووالن این شرکت به 
خواست های وی رسیده گی نکرده اند. به گفته عتیق اهلل، 
مسووالن شرکت برشنا به بخش مربوطه هدایت دادند 
که برای بررسی این موضوع فورم دهد تا یک هیأت 
فورم  دادن  به  حاضر  مسوول  بخش  اما  شود،  تعیین 
ندادند  فورم  مربوطه  »بخش  گفت:  او  است.  نشده 
کردید.  پرداخت  بانک  به  را  پولش  چرا  که  گفتند  و 

خالصه، برایم جواب قناعت بخش ندادند.«
از  نیز  او  است.  کابل  شهر  دیگر  باشنده  نورحبیب، 

به گفته عبیداهلل،  ندارند.  برای فصل سرما  سوخت 
کار  صاحب  هنوز  اما  رفته،  ایران  به  بزرگش  پسر 
مصارف  برای  کوچکش  پسر  درآمد  و  است  نشده 
روزانه شان کافی نیست. او گفت که در حال حاضر 
با خانواده اش  در یک حویلی آشنایانش در ولسوالی 
خان آباد زنده گی می کنند و حتا توان پرداخت کرایه 
کرایه  افغانی   ۲۵0 ماهانه  باید  او  ندارند.  را  خانه 
پرداخت کند. عبیداهلل گفت: »به جز این که پسرم 
خیاط است، دیگر هیچ عایدی نداریم. از حکومت و 
موسسات خیریه می خواهم که در این زمستان سرد 

ما را کمک کنند.«
حکمت اهلل، باشنده روستای روضه مبارک ولسوالی 
امام صاحب، نیز می گوید که مشکالت در روستای 
امام  به ولسوالی  اما وقتی  بود،  روضه مبارک کم تر 
صاحب آمده اند، اقتصاد خوبی ندارند و نتوانسته اند 
افزود:  او  کنند.  حمل  خودشان  با  را  داشته ها 
»حیوانات خود را  فروختیم  و چهار ماه کرایه خانه 
و  غذایی  مواد  توان خرید  کردیم. حال  پرداخت  را 
مواد سوخت را نداریم. مجبور هستم که زمستان را 

با سختی  و ناچاری پشت سر بگذاریم.« 
عبدالرازق، یک تن از بی جاشده گان والیت کندز، که 
کندز  شهر  مرکز  به  خانواده اش   با  علت جنگ  به 
آمده، می گوید که تا حال هیچ کمکی دریافت نکرده 
است. او گفت که خانواده اش هم اکنون در گرسنه گی 
به سر می برد و کودکان شان از سرما مریض شده اند. 

اضافه ستانی شرکت برشنا شکایت می کند و می گوید 
رقم مصرف شده،  از  بیش  این شرکت  کارمندان  که 
به حسابش نوشته اند. به گفته او، پول صرفیه برقش 
در دو دوره اخیر به ترتیب بار اول 300 افغانی و بار 
دوم ۱8 هزار و ۵00  افغانی آمده است. نورحبیب این 
رقم را پذیرفتنی ندانست و گفت: »با وجودی  که در 
ماه های اخیر یک قسم مصرف کردیم، به گونه مثال 
بایلر، تلویزیون، گروپ و یخچال استفاده کردیم و کدام 
دو  با  آن  پول صرفیه  اما  است،  نشده  اضافه مصرفی 
رقم متفاوت آمده است. در دور اول 300 افغانی آمد، 
نوشته  به حسابم  افغانی  هزار  بعدش ۲0  دور  در  اما 
ادعا کرد  او  نیست.«  قابل قبول  این رقم  شده است. 
که شرکت برشنا اضافه ستانی می کند و کارمندان این 
شرکت بدون آن که میتر را  چک کنند، صرفیه برق را 

در حساب شهروندان درج می کنند. 
در همین حال شماری دیگر از شهروندان از بی برقی 
و پرچوی برق در شهر کابل انتقاد دارند و می گویند 
است.  شده  آنان  اقتصادی  زیان  سبب  روند  این  که 
رحیم اهلل یک تن از صاحبان شرکت آش رشته است. 
او می گوید که چهار کارمند دارد، اما به دلیل نبود برق 
منظم در فصل زمستان، کارهایش از رونق باز مانده و 
او  برآورده کند.  را  تقاضای مشتریانش  نتواسته است 
گفت: »چهار کارمند دارم و ماهانه مجبورم معاش آنان 

عبدالرازق از حکومت و نهادهای مسوول می خواهد 
که در زمستان سرد یاری شان کنند.

امام  ولسوالی  بی جاشده گان  نماینده  خال محمد، 
صاحب، می گوید که ریاست مهاجرین مبلغ ۲۵0 هزار 
و ۵00 افغانی برای شماری از بی جا شده گان کمک 
کرد، اما این کمک   برای آن ها در این  فصل سرما 
کافی  نیست. او گفت که اگر به این بی جا شده گان در 
زمستان سرد کمک نشود، با مشکالت زیادی مواجه 
در  که  گفته خال محمد، خانواده هایی  به  می شوند. 
به آن ها  نهاد های کمک کننده قرار دارند،  دسترس 
تا اندازه ای رسید ه گی می شود، اما به شمار زیادی از 
این خانواده ها هنوز رسیده گی نشده است. او افزود 
که برخی این خانواده ها به روستاهایی بی جا شده اند 
که در نزدیک ساحات جنگ قرار دارند و حکومت و 

نهادهای خیریه نمی توانند به آنان رسیده گی کنند.
بی جا  که  می گویند  نیز  کندز  در  مدنی  فعاالن 
و  دارند  نیاز  عاجل  کمک  به  والیت  این  شده گان 
باید موسسات خیریه و حکومت به آن ها رسیده گی 
کنند. هدایت خلیق، فعال جامعه مدنی کندز، گفت 
که هرچند کمک هایی از طرف موسسات خیریه و 
ریاست مهاجرین به بی جا شده گان صورت گرفته، اما 
هنوز این کمک ها  در زمان الزم آن به خانواده های 
این  خلیق،  آقای  گفته  به  است.  نرسیده  نیازمند 
شده،  توزیع  خانواده   ۵00 و  هزار   ۱۱ به  کمک ها 
هزار   ۲0 از  بیش تر  کندز  والیت  در  که  حالی  در 

را پرداخت کنم. از طرف دیگر در فصل زمستان برق 
منظم نداشتیم. تنها از روی شب برق منظم است که 
کارمندانم کار نمی کنند. روزانه برق نیست و تقاضای 
خیلی  هم  حاال  همین  نمی شود.  برآورده  مشتریان 
بی برقی مشکالت  این  دادم.  از دست  را  از مشتریانم 
اقتصادی زیادی را برایم به بار آورده است. نمی توانم 

که مصارف دستگاه و کارمندان را پره کنم.«
این در حالی است که در ماه های اخیر برق شهر کابل 
نامنظم بوده است. این بی نظمی گاهی به دلیلی بروز 
مشکالت تخنیکی در اوزبیکستان، بوده است. افغانستان 
حدود 400 کیلووات برق از اوزبیکستان خریداری کرده 
که در نبود آن با کمبود برق روبه رو می شود. هرچند 
تولیدات  اما  تامین می شود،  برق  نیز  منابع داخلی  از 

داخلی برای شهروندان بسنده نیست. 
در همین حال شرکت برشنا ادعاهای اضافه ستانی را 
رد می کند و می گوید که مسووالن این شرکت در قبال 
مصرف برق جواب ده اند. وحیداهلل توحیدی، سخنگوی 
این شرکت، به روزنامه 8صبح گفت که شرکت برشنا 
هیچ گاه پول اضافی را به حساب مشتریانش نمی نویسد. 
به گفته او، هر گاهی که شهروندان از مصرف  برق شان 
باشند، می توانند فورم »عدم قناعت«  نداشته  قناعت 
را خانه پری کنند تا کارمندان شرکت برشنا به ساحه 
او  کنند.  بررسی  نزدیک  از  را  و مشکالت شان  حاضر 
در  و  ایجاد  فنی  مشکل  کدام  که  صورتی  در  گفت، 
آن  دو باره  این شرکت  باشد،  اضافه ستانی شده  ادامه 

را پرداخت می کند.
شهروندان پیش از این بارها از بی برقی و اضافه ستانی 
شرکت برشنا شکایت کرده اند. باری مجلس نماینده گان 
نیز شرکت برشنا را متهم کرده بود که خالف قانون از 
مردم اضافه ستانی می کند. مجلس هم چنان پیشنهاد 
به  را  برق  بل  فساد،  از  برای جلوگیری  بود که  کرده 
صورت ماهوار به شهروندان بفرستد، اما این درخواست 
تاکنون عملی نشده است. گفتنی است که برق شهر 
کابل در جریان روزهای اخیر بیش تر مواقع به دلیل 
مشکالت فنی قطع بوده و در بهترین حالت به دلیل 

کمبود، جیره بندی شده است.

خانواده به دلیل جنگ آواره شده اند. او افزود که در 
تهاجمی  دلیل حمالت  به  هم  هنوز  و  سال جاری 
امام  ولسوالی های  باشنده گان  طالب،  جنگ جویان 
به  و  کرده   ترک  را  مناطق شان  خان آباد  و  صاحب 
سایر ولسوالی ها بی جا شده اند. به گفته آقای خلیق، 
در زمستان سال جاری جنگ در کندز متوقف نشده 
اقتصادی به  است و بی جا شده گان در وضعیت بد 

سر می برند.
کندز،  والیتی  شورای  رییس  ایوبی،  محمد یوسف 
می گوید که هم اکنون بیش از ۱0 هزار بی جا شد ه  
صاحب،  امام  ولسوالی های  و  کندز  شهر   مرکز  در 
آقای  می کنند.  زنده گی  زال   قعله  و  ارچی  دشت 
ایوبی  افزود که این خانواده ها با وجود سرد شدن 

هوا، هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده اند.
و  مهاجرین  رییس  رسولی،  غالم سخی   
عودت کننده گان کندز، نیز می گوید که در سال های 
گذشته پنج هزار بی جا شده جنگ در والیت کندز 
بودند، اما در سال جاری شمار آن ها به شش هزار و 
۵00 تن افزایش یافته است. او اما گفت که به همه 

این بی جا شده گان رسیده گی شده است. 
سال  در  شده گان  بی جا  به  رسولی،  آقای  گفته  به 
جاری کمک شده و هر خانواده به ارزش ۱۲ هزار 
و  نقد  پول  افغانی  هزار  هفت  غذایی،  مواد  افغانی 
دریافت  بسته های صحی  افغانی  هزار  دو  ارزش  به 
کرده اند. آقای رسولی افزود که در والیت کندز در 
مجموع ۱۱ هزار و ۵00 بی جا شده داخلی هستند 
صاحب،  امام  ولسوالی های  و  کندز  شهر  در  که 
خان آباد و علی آباد مستقر شده اند. گفتنی است که 
کندز از والیت های ناامن افغانستان شمرده می شود 
و بی جا شده گان در آن هم زمان با ناامنی ها، زمستان 

سردی را پشت سر می گذارند.

شبانه روزهای بی برقی؛ 

پایتخت نشینان از اضافه ستانی 
شرکت برشنا شاکی اند

ناامنی در کندز؛ 
یازده هزار و ۵۰۰ خانواده بی جا شده 

به کمک نیاز دارند
پرویز کامروز



هرات یکی از والیت هایی است 
که رییس جمهور غنی بیش تر از 

هر والیت دیگری به آن سفر کرده 
است. آقای غنی در ۷ سال گذشته، 
9 سفر به این والیت داشته است. 

روپوش تمامی سفرهای رییس 
جمهور به هرات، بررسی وضعیت 

امنیتی، رسیده گی به مشکالت 
مردم و افتتاح برخی از پروژه های 
انکشافی بوده؛ پروژه هایی که در 
برخی موارد چندین بار نیز افتتاح 

شده است. آقای غنی بعد از به 
قدرت رسیدن در سال 1393، 
در نخستین سفر خود به هرات، 

30 مقام ارشد نظامی و ملکی این 
والیت را برکنار کرد. این اقدام، 

به باور بسیاری از کارشناسان 
به هدف جابه جایی افراد مورد 

اعتماد خودش در اداره های این 
والیت صورت گرفت. آخرین سفر 

رییس جمهور غنی به هرات، در دو 
روز اخیر هفته گذشته، به هدف 

نام گذاری میدان هوایی این والیت 
به نام »خواجه عبداهلل انصاری« 

صورت گرفت.

سلطان احمد آریا

غنی جمهوری را به کدام سو برده است؟صادق پامیری

دور باطل سفرهای غنی به هرات

 یک شنبه
شماره 352۷

5 دلو 1399
2۴ جنوری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

با شروع حکومت وحدت ملی، من در یکی از ادارات 
دولتی به کار آغاز کردم. با آن که در انتخابات ریاست 
دیدن  با  اما  بودم،  غنی  مخالف  کمپ  در  جمهوری 
حضور پررنگ جوانان در تیم او و بعد با دیدن تیم های 
کاری اش که برای بررسی پروژه های بازمانده از حکومت 
کرزی به اداره ما می آمدند، به این نتیجه رسیدم که 
غنی با همه عیب هایی که دارد، حداقل نیروی جوان 
بسیج  قبلی  دولت  ناتمام  کارهای  جبران  برای  را 
کرده است. در بین این جوانان، شماری از چهره های 
خوش نامی را می دیدم که سابقه آشنایی و دوستی با 
غنی،  منتقد  جوانان  از  شماری  حتا  داشتم.  را  آن ها 
مانند من، سیاست جوان گرایی او را می ستودند و به 
این باور بودند که غنی بر سیاست موروثی قدرت که در 
آن پس از مرگ یک زورمند پسرش جانشین بالمنازع 
او است، نقطه پایان گذاشته و درحال زیر و رو کردن 

ساختار سنتی رهبری سیاسی در افغانستان است.
اما دیری نگذشت که رفت وآمد آن تیم های کاری به 
اداره ما متوقف و نتایج بررسی ها و یافته های شان نیز به 
باد فراموشی سپرده شد. ظاهراً پروژه اصالحات غنی که 
آن را جوانان افغانستان باید پیش می بردند، در یکی از 
مهم ترین ادارات افغانستان در آغاز راه حکومت وحدت 

ملی، متوقف شده بود.
هیأت  با  تازه ای  دستور  روز  هر  دوره،  همان  در 
اصالح  و  بازنگری  برای  جمهوری  ریاست  از  تازه ای 
تشکیل این اداره می آمدند. بعد آگاه شدم در اداراتی 
از  هستند،  آن  متصدی  غنی  به  نزدیک  وزیران  که 
این  بزرگ  بخش  نیست.  خبری  رفت وآمدها  چنین 
رفت وآمدها، پروسه کنترل و فشار بر آن عده وزیرانی 
در  بودند.  شده  معرفی  غنی  مخالف  تیم  از  که  بود 
هرکدام این وزارت خانه ها، آقای غنی معینی داشت که 
طرف واقعی او در اداره بود. این معین ها در جلسات 
از  رییس جمهور  با  کاری مشترک  و جلسات  کابینه 
لحاظ پروتکل در شرایط بهتر از وزیران قرار داشتند. 
فاقد  با این روش وزیران تیم مخالفش را رسماً  غنی 
صالحیت می ساخت و در تنگنا قرار می داد. از سوی 
دیگر، این روش، روحیه هم کاری براساس سلسله مراتب 
اداری را در تمام وزارت خانه ها از بین می برد. تقریباً در 
تمام وزارت های حکومت وحدت ملی، چنین تضادی 
میان وزیران تیم مخالف غنی و معینان او وجود داشته 
سطح  در  که  بود  شده  آن  باعث  واقعیت  این  است. 
رهبری وزارت خانه ها شکاف های عمیق تیمی و قومی 

جای سلسله مراتب اداری و روحیه هم کاری را بگیرد.
حتا شماری از رییسان ادارات مستقیماً با غنی رابطه 
پاسخ گو  مربوطه شان  وزیران  و  معینان  به  و  داشتند 
افغانستان  ادارات  روی کردی  چنین  با  غنی  نبودند. 
را صدمه شدیدی زد. در تمام وزارت خانه ها و ادارات 
مستقل، جای اصول اداری را روابط فراقانونی گرفت، 
از میان رفت و هر عضو  ادارات  این  سلسله مراتب در 
یک اداره به کسی پاسخ گو بود که او را تعیین کرده 
بود. از آن جایی که غنی قدرت مطلق بود، در هر اداره، 

هرات یکی از والیت هایی است که رییس جمهور غنی 
است.  کرده  آن سفر  به  دیگری  والیت  هر  از  بیش تر 
این والیت  به  آقای غنی در ۷ سال گذشته، ۹ سفر 
داشته است. روپوش تمامی سفرهای رییس جمهور به 
هرات، بررسی وضعیت امنیتی، رسیده گی به مشکالت 
بوده؛  انکشافی  پروژه های  از  برخی  افتتاح  و  مردم 
افتتاح  نیز  بار  پروژه هایی که در برخی موارد چندین 
شده است. آقای غنی بعد از به قدرت رسیدن در سال 
۱3۹3، در نخستین سفر خود به هرات، 30 مقام ارشد 
نظامی و ملکی این والیت را برکنار کرد. این اقدام، به 
افراد  جابه جایی  به هدف  کارشناسان  از  بسیاری  باور 
والیت صورت  این  اداره های  در  اعتماد خودش  مورد 
گرفت. آخرین سفر رییس جمهور غنی به هرات، در 
دو روز اخیر هفته گذشته، به هدف نام گذاری میدان 
انصاری«  عبداهلل  »خواجه  به نام  والیت  این  هوایی 
صورت گرفت. سفرهای آقای غنی به هرات، همیشه 
به  است؛  بوده  همراه  هراتیان  میان  در  بحث هایی  با 
گونه ای که حاشیه برخی از این سفرها، از خود سفر 
پررنگ تر شده است. در جریان ۷ سال گذشته، یکی 
از پرسش های اساسی مطرح برای هراتیان، چرایی این 

سفرها و پیامدهای آن برای هرات بوده است.
در زمان حکومت وحدت ملی بسیاری از کارشناسان 
سیاسی و شهروندان هرات علت سفرهای پی در پی 
به موضوع رأی  را  این والیت  به  رییس جمهور غنی 
کارشناسان  زمان،  آن  در  می دادند.  ارتباط  هراتیان 
ریاست  انتخابات  در  غنی  آقای  چون  که  می گفتند 
جمهوری سال ۱3۹3 رأی کمی در هرات کسب کرده 

تغییر  هرگز  اما  می شوند؛  جابه جا  غنی  نزدیک  حلقه 
دیگری  هیچ کس  به  حلقه،  این  به  جز  او  نمی کنند. 
در افغانستان اعتماد ندارد. شماری از بهترین جوانان 
دارند،  را  وطن  به  توان خدمت  و  نیت  که  افغانستان 
در اثر سیاست های گروه گرایانه غنی در محرومیت و 
تجرید به سر می برند. امروز غنی و دم و دستگاه اش 
این  جوانان اند.  میان  در  سیاسی  فساد  ترویج  پی  در 
تیم، افراد مربوط به اقوام دیگر را تنها در برابر زیر پا 
آن  تنها  آن ها  نفس شان حفظ می کنند،  کردن عزت 
راه  قدرت  درگاه  به  را  دیگر  اقوام  از  جوانانی  از  عده 
می دهند که به آن ها آشکارا در صفحات اجتماعی تملق 
بگویند. آن ها، شاه حسین مرتضوی را که تمام حیثیت 
خبرنگاری اش را برای این گروه قمار زد، هرگز شایسته 
سخنگویی رییس جمهور ندانستند. مرتضوی، همیشه 
حتا زمانی که ریاست مطبوعات ریاست جمهوری خالی 
بود، معاون سخنگو باقی ماند. همین مثال کافی است 

که عمق نگاه تبعیض آمیز نزدیکان غنی را بدانیم.
در هیچ دوره ای از تاریخ افغانستان، انقطاب اجتماعی 
به این اندازه نبوده است. نفرت فراگیر قومی، سمتی و 
این  اعظم  بخش  است.  افغانستان خطرناک  در  زبانی 
نفرت محصول باور تیم غنی به انحصار قدرت و حفظ 
افغانستان است. آن ها  سلسله مراتب قومی موجود در 
بی اعتمادسازی  قیمت  به  حتا  و  ممکن  ترفند  هر  با 
مردم نسبت به سیستم های انتخاباتی، به حفظ قدرت 
انتخابات، اعتماد مردم نسبت به  از  می اندیشند. پس 
انتخاباتی به صفر تقرب کرده است. غنی  پروسه های 

هرگز به اصالحات انتخاباتی باور ندارد و برای آوردن 
این اصالحات که هم در حکومت وحدت ملی و هم 
در توافق نامه سیاسی که با عبداهلل عبداهلل امضا و تعهد 
کرد، هیچ اقدامی نکرده است. غنی به یک چیز اعتقاد 
راسخ دارد: حفظ قدرت به هر قیمتی برای خودش و 

حلقه دوستان نزدیکش.
در شرایطی که افغانستان نیاز به حفظ وحدت سیاسی 
دارد، غنی هنوز بازی های گذشته اش را ادامه می دهد. 
برخوردهای دوگانه او با عطامحمد نور و محمد محقق 
از این دست تالش ها است. برخوردهای دوگانه غنی با 
علی پور و قیصاری نیز از همین دست  بازی ها بود. او با 
همه بازی می کند و نتیجه نهایی این بازی ها، لطمه 
خوردن فرهنگ سیاسی و بی اعتمادی عمیق مردم به 

سیاست است.
اما غنی باید بداند قدرتی را که او و یارانش حاال قبضه 
کرده اند، میراث پدری آن ها نیست. این قدرت بخشی 
از ثروت ملی است که باید به گونه درست و مسووالنه 
و در جهت رفع مصایب بی شمار ملی ما مورد استفاده 

قرار گیرد.
جمهوری وسیله زراندوزی نیست. هم چنان جمهوری 
وسیله فراهم کردن زنده گی شاهانه برای آن هایی هم 
درجه سومی  شهروندی  حقارت  احساس  که  نیست 
جهان اول را در یک کشور فقیر و درمانده می خواهند 
جبران کنند. از جمهوری نباید دفاع بد شود. جمهوری 
نباید وسیله ارضای طمع قدرت چند جاه طلب باشد. 
یکی  آزادی  و  سیاسی  مشارکت  عدالت،  با  جمهوری 

است.
خطرناک ترین  در  افغانستان  که  بداند  باید  گروه  این 
دوران تاریخ معاصر قرار دارد. این گروه باید در چنین 
برخورد  ملی  مسایل  با  بیش تر  مسوولیت  با  شرایطی 
کند. مردم افغانستان و طبقه تحصیل کرده جوان این 
سرزمین، اگر علیه افزون خواهی های طالب می ایستند، 
این  تجرید سیستماتیک  و  افزون خواهی  آن  کنار  در 
نسل از طرف حکومت کنونی را نیز فراموش نمی کنند. 
آنان هم چنان انحصار قومی و تیمی قدرت به واسطه 
جوان  نسل  نمی کنند.  فراموش  نیز  را  حکومت  این 
نهادهایی دفاع می کنند که  از  تنها  و  تنها  افغانستان 
در  هم قطاران شان  و  آن ها  رنج های  و  خون  محصول 

سنگرهای داغ وطن است.
جمهوری مجموعه ای از ارزش ها و نهادهایی است که 
این  محافظان  است.  افتاده  جا  کم  کم  افغانستان  در 
جمهوری نیز سربازان جان برکفی اند که در خط مقدم 
نبرد می جنگند. افزون خواهان، قانون شکنان، هواخواهان 
تبعیض سیستماتیک قومی، ترویج کننده گان تملق در 
افغانستان  ماتم کده ای چون  در  که  جوان  نسل  میان 
که  طالبانی  همانند  کرده اند،  اختیار  شاهانه  زنده گی 
هر روز مردم را سالخی می کنند با جمهوری پیوند و 

رابطه ای ندارند.

است. جرایم مختلف، از جمله آدم ربایی ها، سرقت های 
مسلحانه، قتل های جنایی، حمالت تروریستی و فساد 
گسترده در ادارهای محلی این والیت، دمار از روزگار 
هراتیان قانون پذیر اما دورمانده از قدرت درآورده است. 
به حکومت  بلکه  به حکومت محلی،  تنها  نه  هراتیان 
مرکزی نیز باور ندارند. در این میان، آن چه مشخص 
نیست، این است که چرا آقای غنی نمی تواند نارضایتی 
هراتیان از خود و حکومتش را درک کند. در پی هر 
سفر آقای غنی، وضعیت کار و بار در هرات، دست کم 
برای یک هفته مختل می شود، دکان ها بسته می گردد، 
خیابان ها مسدود می شود و حتا از ورود شهروندان به 
در  نیز جلوگیری می گردد.  مرکزی شهر  قسمت های 
نتیجه، شهروندان هرات متحمل ضرر کالن اقتصادی 
درک  برای  بلند.  نارضایتی شان  صدای  و  می شوند 
دیدگاه هراتیان نسبت به سفر اخیر و دیگر سفرهای 
کاربران  دیدگاه  بررسی  هرات،  به  جمهور  رییس 
شبکه های اجتماعی و گفتگو با شهروندان عادی هرات، 

کافی است.
با این همه، تصور می شود که سفر اخیر آقای غنی به 
از جمهوریت  هراتیان  حمایت  هدف کسب  به  هرات 
مورد نظرش و مخالفت با ایجاد حکومت موقت صورت 
گرفته باشد. این سفر در شرایطی صورت می گیرد که 
ایجاد حکومت  و  صلح  گفت وگوهای  بحث  یک سو  از 
موقت در کشور بسیار گرم است و از جانب دیگر بحث 
ریاست  ارگ  در  به ویژه  حکومت،  در  گسترده  فساد 
آقای  حکومت  به  شهروندان  بی اعتمادی  جمهوری 
اکنون،  است.  رسانده  ممکن  کم ترین حد  به  را  غنی 

مرکزیت کسی بود که غنی او را گماشته بود.
پسان تر دیدیم که او ادارات افغانستان را به آزمایشگاهی 
را  تازه ای  مبدل کرده است که هر روز در آن تجربه 
طول  در  که  تجربه هایی  می دهد؛  قرار  آزمایش  مورد 
حکومت وحدت ملی و حکومت توافقی جدید عملی 

شد، اما کارایی هیچ کدام ثابت نشد.
آهسته آهسته، جوان گرایی غنی نیز جایش را به تحکیم 
پایه های قدرت حلقه دوستان و هم کاران انتخاباتی و 
یک  از  غنی،  قدرت  حلقه  اعضای  تمام  داد.  او  قومی 
قوم اند. او از جوانان مربوط به اقوام دیگر تنها و تنها 
مثل پادو کار می کشد. امروز تمام صالحیت ها در چند 
اداره مهم به دست جوانانی است که در زمان انتخابات 
در کنار غنی بودند و آشنایی چندانی با افغانستان و 
پیچیده گی های آن ندارند. غنی به این جوانان قدرت 
بی حدوحصری داده است. در ظاهر امر، تصور عام این 
خارق العاده ای  مدیریت  قدرت  جوانان،  این  که  است 

را  افغانستان  ادارات  از  بخشی  هر  می توانند  و  دارند 
بدون داشتن سابقه کاری و تحصیالت مرتبط مدیریت 
کنند. این در حالی است که چنین نیست. ما می دانیم 
که علت این حاتم بخشی های غنی، توانایی خارق العاده 
این جوانان نیست؛ بلکه علتش این است که او به کس 
دیگری جز این حلقه دوستان و هم تبارانش نمی تواند 
به  افغانستان  نیست که در  این گونه هم  اعتماد کند. 
جز گروهی از جوانانی که مانند توریست ها در رهبری 
ادارات افغانستان در حال گشت وگذار اند، جوان دیگری 
که شایسته گی خدمت  به وطن را داشته باشد وجود 
ندارد؛ اما غنی ظاهراً از وجود چنین نسلی آگاه نیست.

او وفاداری  به  بها می دهد که  و  ارج  به جوانانی  غنی 
اعضای  که  است  همین  برای  باشند.  داشته  مطلق 

بود و باالی 60 درصد هراتیان آرای شان را به صندوق 
سفرهای  با  جمهور  رییس  بودند،  ریخته  او  رقیب 
حمایت  دست آوردن  به  پی  در  هرات  به  متعددش 
هراتیان است تا بتواند در انتخاب بعدی آرای هراتیان را 
به سود خودش رقم بزند. آقای غنی در انتخابات ۱3۹8 
نیز نتوانست رأی قابل مالحظه ای در هرات کسب کند. 
سطح مشارکت هراتیان در آن انتخابات به کم ترین حد 
ممکن در مقایسه با تمام انتخابات های گذشته رسید. با 
این همه، برخی به این باور اند که هنوز هم این عامل 
است:  به هرات  اساسی سفرهای غنی  از عوامل  یکی 
کسب حمایت هراتیان برای اهداف شخصی و گروهی.

سیاسی  و  اقتصادی  آگاهان  از  برخی  دیگر،  سوی  از 
علت سفرهای زیاد رییس جمهور غنی به هرات را به 
جایگاه اقتصادی این والیت در کشور پیوند می زنند. 
به باور آن ها، چون هرات در طی چندین سال گذشته 
جایگاه قطب اقتصادی افغانستان را به خود اخصاص 
داده است، آقای غنی در این سفرها در صدد کنترل 
منابع اقتصادی این والیت و تقویت اقتصاد افغانستان از 
این طریق است. این در حالی است که کم تر کاری هم 
برای تأمین امنیت و دست کم جلوگیری از اختطاف ها 
که هم چون موریانه اقتصاد هرات را می خورد، صورت 
نگرفته و این شرایط سبب شده است که شمار زیادی 
کشور  از  خارج  به  را  سرمایه شان  هرات  بازرگانان  از 

انتقال دهند.
واقعیت این است که تمام سفرهای آقای غنی نه تنها 
شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی هرات را بهتر نکرده 
است که سال به سال وضعیت این والیت بدتر شده 

جدی ترین طرف داران چند سال پیش آقای غنی، او 
را عامل اساسی فساد، نابسامانی ها و آسیب پذیری های 

امروز افغانستان می دانند.

جمهوری وسیله زراندوزی 
نیست. هم چنان جمهوری وسیله 

فراهم کردن زنده گی شاهانه برای 
آن هایی هم نیست که احساس 

حقارت شهروندی درجه سومی 
جهان اول را در یک کشور فقیر و 
درمانده می خواهند جبران کنند. 

از جمهوری نباید دفاع بد شود. 
جمهوری نباید وسیله ارضای طمع 

قدرت چند جاه طلب باشد. جمهوری 
با عدالت، مشارکت سیاسی و 

آزادی یکی است.
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8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه 8صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه 8صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰۷۷۰۶۷۶۴۶۵ - ۰۷۰۰۱۹88۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



در کشورهای رو به توسعه، خودکفایی رسانه ها یک چالش مهم است. این چالش در رسانه های افغانستان برجسته است؛ چون دیده می شود که 
برخی مالکان و مدیران رسانه ها نمی توانند مدل های خاص تجاری را برای رسانه های شان ترسیم کنند. از این رو، آنان قادر نیستند در بازار کار، 

ثبات داشته باشند.

تجارت  توسعه  مورد  در  تفکر  و  رسانه ها  در  کار 
رسانه ای از مباحث جدی و مهم عرصه روزنامه نگاری 
است که ایجاب می کند با تحقیق و مطالعات عمیق 
موضوع  این  به  هرچند  شود.  پرداخته  آن  به  علمی 
مهم در افغانستان طوری که الزم است، پرداخته نشده 
است و مالکان رسانه ها به اهمیت آن به درستی پی 
نبرده اند، اما شرایط کار در رسانه و نگاه عمیق برای بقا 
و پیش رفت کار رسانه ای در کشور، نیازمند آن است 
تا مالکان و مدیران رسانه ها روی تقویت بنیه مالی و 

کانال های انکشاف تجارت سالم، توجه داشته باشند.
ابزارهای  اساسی ترین  از  یکی  عنوان  به  رسانه ها 
روی  زیادی  تمایل  تبلیغاتی،  و  اطالع رسانی 
به  بتوانند  طریق  این  از  تا  دارند  سرمایه گذاری 
توسعه  بحث  بپردارند.  خود  درآمد  سطح  ارتقای 
و  عنصر  ترین  اساسی  عنوان  به  رسانه ای  تجارت 
مدل تأثیرگذار در فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری 
مطرح است که می تواند به عنوان یکی از مهم ترین 

ارکان برنامه سازی در فعالیت رسانه ای تعریف شود.
در کشورهای رو به توسعه، خودکفایی رسانه ها یک 
چالش مهم است. این چالش در رسانه های افغانستان 
برجسته است؛ چون دیده می شود که برخی مالکان و 
مدیران رسانه ها نمی توانند مدل های خاص تجاری را 
برای رسانه های شان ترسیم کنند. از این رو، آنان قادر 

نیستند در بازار کار، ثبات داشته باشند.
وضعیت کار رسانه ای در نزدیک به دو دهه اخیر نشان 
می دهد که رسانه ها نتوانسته اند مدل های بهتر تجاری 
را برای پیش رفت کارشان ترسیم کنند. عدم تعریف 
الگوهای مشخص مدیریتی برای چرخش امور کاری، 
تجارت  مدل های  و  کار  بازار  از  غیرواقعبینانه  درک 
رسانه ای سبب شده است که رسانه ها در برخی موارد 
در توسعه تجارت و رشد اقتصادی شان نقش مثبت و 

عصر جهانی شدن، زنده گی بشر را در وضع بسیار پیچیده 
قرار داده است؛ به گونه ای که جوامع بشری وابسته گی 
و تنیده گی ناگسستنی باهم دارند. جهانی شدن موجب 
تغییرات اساسی در همه ابعاد زنده گی بشر شده است و 
امروزه هر نوع رفتار جمعی را که در نظر داشته باشیم، 
به نحوی تحت تأثیر این پدیده است. در حال حاضر، 
بحث جهانی شدن فرهنگ و  تحول در نظام فرهنگی 
جوامع بشری و این که فرهنگ ها در عصر جهانی شدن 
چه نوع برخوردی با یک دیگر دارند، از مباحث بسیار 

مهم و ارزنده در ادبیات دانشگاهی است.
فرهنگی  بُعد  در  را  بشر  وضع  فرهنگ،  جهانی شدن 
بستر  در  ما  پیشینیان  است.  ساخته  دگرگون  بسیار 
فرهنگ خودی زیست کرده اند و از نظام فرهنگی دیگر 
جوامع بی خبر بودند. در آن دوره؛ یعنی در عصر ماقبل 
جهانی شدن فرهنگ، نظام فرهنگی اجتماعات بشری 
بسته بوده و هر یک در گستره ارزش های فرهنگی و 
ماهیت  جهانی شدن،  اما  است.  می زیسته   خود  بومی 
زنده گی فرهنگی جهانیان را دگرگون ساخت و تمامی 
شهروندان جهان را در درون فرهنگ جهان وطنی قرار 
عصر  فرهنگ،  جهانی شدن  عصر  دیگر،  بیان  به  داد. 
فروریختن مرزهای فرهنگی میان جوامع بشری است. در 
روی کرد فرهنگی از بحث جهانی شدن، ادغام فرهنگ ها 
است.  مراد  فرهنگ ها  بر خرده  غالب  فرهنگ  تأثیر  و 
جهانی شدن فرهنگ موجب ظهور رسانه های اطالعاتی 
در سطح جهان، گسترش ارتباطات و فشرده گی زمان 
و مکان شده است. با این وجود، می توان سوال کرد که 
جهانی شدن فرهنگ چه تأثیر بر نوع برخورد فرهنگ ها 

با یک دیگر داشته است؟
نئولیبرال،  فرهنگ  امروزه  که  است  پیدا  همه گان  بر 
فرهنگ هژمون جهان است و دیگر فرهنگ ها به نحوی 
تحت تأثیر دست آوردهای آن قرار دارند. به بیان دیگر، 
اکنون نئولیبرالیسم چنان مسلط است که برخی ها از 
لیبرال  فرهنگ  پرتو  در  غیرلیبرال  فرهنگ های  هضم 
با  فرهنگ ها  برخورد  وضع،  این  با  گفته اند.  سخن 
یک دیگر در عصر جهانی شدن فرهنگ، در سه روی کرد 

»اقتصاد رسانه «؛

جهانی شدن فرهنگ؛

راه کار خودکفایی رسانه ها

تقابل یا تعامل؟

در مواردی نیز نقش بسیار منفی داشته باشند.
هرچند رسانه های داخلی در مواجهه با کاستی های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخورد انتقادی داشته 
و بیش تر تالش کرده اند تا نارسایی ها را بازتاب دهند 
برابر  در  اما  تمثیل کنند،  را در جامعه  نقش شان  و 
شرکت ها و نهادهای تجارتی که غالباً آگهی های شان 
را از طریق رسانه ها نشر می کنند، برخورد متفاوت تری 

داشته و موضع نرم اختیار کرده اند.
ممکن است این مدل در مدیریت و توسعه بنیه مالی 
افغانستان،  رسانه ای  کار  به حیات  توجه  با  رسانه ها 
نقش موثر داشته باشد، اما تداوم این وضعیت مارکیت 
کار رسانه ها را با شکست و تورم حیاتی مواجه خواهد 
ساخت. در حال حاضر ده ها شرکت و نهاد تجارتی 
فعالیت  کشور  در  مختلف  زمینه های  در  خصوصی 
به  تجارتی  اعالنات  دادن  با  نهادها  این  می کنند. 
هرچند  می گیرند.  قرار  انتقاد  زیر  کم تر  رسانه ها، 
تجارتی  اعالنات  نشر  با  که  هستند  مختار  رسانه ها 
مصارف شان را تأمین کنند، در عین حال، نباید روند 

اطالع رسانی با کندی مواجه شود.

مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد:

۱. استقالل فرهنگ شناور
دارد که  ارزش هایی  بر همان  واقع داللت  در  فرهنگ 
افراد یک جامعه به آن مومن اند و براساس آن رفتار 
می کنند. با این وصف، جوامع بشری دارای ارزش ها و 
الگوهای رفتاری مختلف اند که این خود، نشان دهنده 
کثرت  است.  آن ها  میان  در  فرهنگی  نظام  تنوع 
با  تاریخی  تقابل آن ها در دوره های  فرهنگ ها موجب 
یک دیگر شده است. البته تقابل و تضاد میان فرهنگ ها 
در  آن ها  تعامل  عدم  سبب  تاریخی،  دوره  یک  در 
باورمند  عده ای  هم اکنون  است.  نشده  دیگر  دوره های 
بلکه  طبیعی،  پروسه  یک  نه  جهانی شدن  که  هستند 
یک پروژه ساخته شده برای استعمار جدید جهان سوم 
تعامل  نوع  هر  برداشت،  این  در  است.  غرب  سوی  از 
به ضرر  نئولیبرال و غرب  با فرهنگ  خرده فرهنگ ها 
مورد  آن چه  روی کرد،  این  در  می شود.  تمام  آن ها 
و  غرب  با جهان  رابطه جهان سوم  قطع  است،  توجه 
که  را  نظریه  این  است. طرف داران  نئولیبرال  فرهنگ 
بیش تر سوسیالیست ها تشکیل می دهند، باور دارند که 
میزان ارتباط کشورهای جهان سوم با غرب، با انحطاط 
دارد.  منطقی  رابطه  سوم  جهان  کشورهای  فرهنگی 
تا کشورهای جهان سوم  این روی کرد در صدد است 
را تشویق کند که با توجه به ارزش ها و فرهنگ خودی، 
با غرب روبه رو شوند و در برابر استعمار جدید غربی که 
تحت عنوان جهانی شدن فرهنگ مطرح است، مقاومت 
ورزند. مراد از فرهنگ شناور، خرده فرهنگ هایی اند که 
به نحوی خواستار رهایی از سلطه فرهنگ هژمون غرب 
هستند. در این نگاه، فرهنگ غرب هیوالی فهم شده 

است که جهان غیرغربی را در خود می بلعد.
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منفی  تأثیر  رسانه ها  کار  بر  اعالنات  گرفتن  نباید 
زمینه  در  را  رسانه ها  اصلی  مسوولیت  و  بگذارد 
اطالع رسانی زیر سوال ببرد. اگر نشر اعالنات تجارتی 
سبب شود که تعدادی از رسانه ها از مسوولیت های 
اساسی شان گریز کنند و به رسالتی که در برابر مردم 
و منافع کشور دارند، نپردازند، فاجعه رسانه ای اتفاق 

خواهد افتاد.
برای این که رسانه ها از شرکت های اعالن دهنده متأثر 
نشوند، باید نگرش شان را نسبت به گرفتن اعالنات 
و  نیز وظایف  اعالن دهنده  تغییر دهند. شرکت های 

مسوولیت رسانه ها را درک کنند.
به نظر می رسد که تعدادی از رسانه ها تاکنون موفق 
نشده اند که برخورد شرکت های اعالن دهنده را نسبت 
به خودشان ساختارمند کنند. بافت کاری و فعالیت  
رسانه ای در افغانستان نشان می دهد در صورتی که 
نگیرند،  قرار  حمایت  مورد  دولت  سوی  از  رسانه ها 
شرکت های  بیش تر  تأثیرگذاری  مورد  در  نگرانی ها 

تجارتی باالی رسانه های آزاد، افزایش خواهد یافت.
با این همه، اگر اقتصاد را از رسانه ها جدا کنیم، به 

2. سلطه فرهنگ هژمون
جهان  بی درمان  درد  دوای  دیدگاه،  این  طرف داران 
برداشت،  این  در  یافته اند.  غرب  جهان  در  را  سوم 
آن چه مورد توجه قرار می گیرد، کارآمدی و مقبولیت 
فرهنگ نئولیبرال در برابر فرهنگ های دیگر در عرصه 
بین الملل است. براساس این نظریه، فرهنگ غرب، به 
فهم  دموکراسی  لیبرال  قالب  در  که  امریکا  خصوص 
فرهنگ  جهانی شدن  بحث  در  مرکزی  دال  می شود، 
است. فرهنگ نئولیبرال آن چنان در جهان غیرلیبرال 
جهان  کشورهای  شهروندان  ذهنیت  که  یافته  نفوذ 
امروزه  این فرهنگ قرار گرفته است.  سوم در حصار 
در  که  فرهنگ هایی  خرده  و  سوم  جهان  کشورهای 
میان این کشورها وجود دارند، از هر لحاظ تحت تأثیر 

فرهنگ هژمون جهان قرار دارند.
غرب،  آزاد  بازار  اقتصادی  نظام  اقتصادی،  لحاظ  به 
بُعد  در  سوم  جهان  کشورهای  رفتار  شکل دهنده 
توسعه یافته  و  پیش رفته  اقتصاد  است.  اقتصادی 
غرب، ثروت جهان را در خدمت خویش گرفته است 
از آن بهره بسیار ناچیز می برند. در  و دیگر کشورها 
بُعد سیاسی، می توان گفت که نظام لیبرال دموکراسی 
مشروع ترین  و  مقبول ترین  دارد،  که  کاستی هایی  با 
مقبولیت  امروزه  است.  جهان  در  سیاسی  نظام  نوع 
دموکراسی به حدی رسیده است که حتا کشورهای 

غیردموکراتیک خود را دموکرات می خوانند.
این دیدگاه چنان بر مقبولیت و برتری فرهنگ غرب 
موفقیت  رمز  که  می کند  تأکید  آن  دست آوردهای  و 
فرهنگ  از  محض  پیروی  در  را  فرهنگ ها  خرده 
نئولیبرال می داند. اما آیا چنین برداشت سلطه گرایانه از 
جهانی شدن فرهنگ درست است؟ آیا براساس دیدگاه 
تقابل فرهنگ های غیرلیبرال با فرهنگ لیبرال می توان 

اساسی  نیازهای  از  یکی  به  پاسخ گویی  عدم  دلیل 
باز  فعالیت  از  رسانه ها  از  بسیاری  رسانه ای،  فعالیت 
بر توسعه  وابسته گی رسانه ها  ماند. نقش و  خواهند 
اقتصادی به حدی است که اگر به آن توجه صورت 

نگیرد، دروازه بسیاری از آن ها بسته خواهد شد.
نبود راهبرد مشخص برای توسعه تجارت رسانه ای، 
بی توجهی به تدوین استراتژی ملی توسعه رسانه های 
در  کار  شرایط  از  نادرست  درک  نیز  و  افغانستان 
رسانه ها از جانب برخی مسووالن، پیچید ه گی در این 

زمینه را بیش تر ساخته است.
تفکیکی  دید  که  می رسیم  نتیجه  این  به  بنابراین، 
عدم  و  تلویزیون ها  به ویژه  رسانه ها،  به  حکومت 
برخی  تا  است  شده  سبب  آن ها  از  مالی  پشتیبانی 
از رسانه ها با مشکالت فراوان مواجه شوند و نتوانند 
و  دورنما  رسانه ها  اگر  لذا  کنند.  فعالیت  خوبی  به 
نکنند،  تعریف  درست  را  تجاری شان  فعالیت های 
ممکن است خطر جدی در آینده متوجه آن ها باشد.

نبود  است،  برجسته  خیلی  میان  این  در  آن چه 
الگوهای مشخص مدیریتی و عدم استراتژی راهبردی 
است  رسانه ها  مالی  بنیه  پیش رفت  و  توسعه  برای 
که باعث شده است تعدادی از رسانه های افغانستان 
پس از مدتی با شکست مواجه شوند. در این میان، 
تعدادی از رسانه ها توانسته اند از الگوهای مدیریتی و 
استراتژی های مشخص پیروی کنند، تا از یک سو به 
پیش رفت دست یابند و از جانب دیگر در توسعه و 
انکشاف تجارت رسانه ای افغانستان نقش خوب داشته 
باشند. این شمار رسانه ها با آن که می دانند که عواید 
اعالنات بسیار محدود است و اقتصاد مجموعی کشور 
رو به رکود، اما با آن هم برای توسعه و بقای شان حتا 
واحد های مشخص تجاری را ترسیم کرده اند تا زمینه 

فعالیت شان بیش تر مساعد باشد.

جهانی شدن فرهنگ را تحلیل و تبیین درست کرد؟

۳. تعامل و گفت وگوی میان فرهنگی
مسأله  به  یک سونگرانه  نگاه  که  می رسد  نظر  به 
جهانی شدن فرهنگ و این که خرده فرهنگ ها باید در 
برابر فرهنگ غالب مقاومت کنند و مانع نفوذ آن در 
حوزه ارزشی خویش شوند، چندان مورد قبول نیست؛ 
زیرا اطالعات و ارتباطات، ماهیت زنده گی را در حد 
گسترده آن دگرگون ساخته و تعامل و تعاون خصیصه 
هیچ وجه  به  امروزه  است.  بشر شده  زنده گی  اساسی 
نمی توان خود را تافته جدا بافته فرض و بر فرهنگ 
خودی پا فشاری کرد. جهانی شدن فرهنگ و گسترش 
که  است  شده  سبب  نئولیبرال  فرهنگ  ارزش های 
یک شهروند جهان سومی در گستره ارزشی فرهنگ 
غرب فکر کند؛ لذا می توان گفت که خرده فرهنگ ها 
و فرهنگ های بومی تحت تأثیر فرهنگ جهانی قرار 

دارند و نمی توان آنان را مستقل فرض کرد.
نئولیبرال غرب  از سوی دیگر، سلطه مطلق فرهنگ 
این  باشد.  قبول  قابل  جهانیان  برای  نمی تواند  نیز 
را  پایداری خود  و  پویایی  بتواند  برای آن که  فرهنگ 
حفظ کند، باید روی کرد تعاملی را با دیگر فرهنگ ها 
در پیش گیرد و همین طور فرهنگ های غیرلیبرال نیز 
برای باروری خود نیازمند تعامل با فرهنگ غرب اند. 
فرهنگ  و  ملی  فرهنگ های  میان  تعاملی  روی کرد 
جهانی موجب یک جایی ارزش های فرهنگی در سطح 
جهان می شود و تأثیرات متقابل فرهنگ ها را در پی 
میان فرهنگی  گفت وگوی  نیازمند  بشر  امروزه  دارد. 
است؛ گفت وگویی که بتواند نقاط قوت فرهنگ ها را 
در برابر هم برجسته کند و موجب هم کاری و هم یاری 

فرهنگ ها شود.
عصر  در  که  گفت  می توان  مسأله  این  به  توجه  با 
جهانی شدن فرهنگ، تقابل میان ارزش های فرهنگی 
به سود هیچ یک از فرهنگ ها نیست. پویایی و پایداری 
و  فرهنگ ها در عصر جهانی شدن، مستلزم هم کاری 

استفاده مطلوب از دست آوردهای یک دیگر است.

فردین عیار، استاد دانشگاه

قربان علی صفری



طاهر قادری، سرپرست سفارت جمهوری اسالمی 
افغانستان در دهلی جدید

عبدالوارث بختیار، حقوق دان

مقدمه
کشورهای واقع در قلب آسیا به دلیل هم جواربودن و 
مشترکات تاریخی، فرهنگی و تجارتی معامالت مشترک 
را در بخش های مختلف انجام می دهند. این معامالت 
گاهی به نزاع می انجامد؛ مشهورترین منازعاتی که در 
نزاع تجارتی و مهاجرت  اواخر شاهد آن بوده ایم،  این 
بوده است. در این مقاله، منازعات ناشی از این دو پدیده 

و چگونه گی فایق آمدن بر آن را بررسی می کنیم.

۱ـ نزاع تجارتی
)افغانستان،  آسیا  قلب  در  واقع  کشورهای  بازرگانان 
تاجیکستان،  ترکمنستان،  اوزبیکستان،  ایران،  ترکیه، 
قزاقستان، گرجستان، قرقیزستان و...( معامالت تجارتی 
را به هدف بهبود وضع اقتصادی و تسهیل بازرگانی به 
شکل متداول انجام می   دهند. در معامالت، آسیب هایی 
انجام نشدن  و  امانت  در  خیانت  فریب کاری،  نظیر 
جنجال  به  را  تاجران  پای  وقت  اسرع  در  معاهدات 
می کشاند. به دلیل عدم موجودیت معاهدات الزامی و 
عدم تشخیص حوزه های حقوقی ذی صالح در خصوص 
از  اعم   - تاجران  تجارتی،  جنجال های  به  رسیده گی 

فزاینده  تحوالت  شاهد  افغانستان  اقتصاد  و  جامعه 
و  فعاالنه  حضور  حال،  این  با  است.  بوده  عمده ای  و 
فرهنگی،  اجتماعی،  عرصه های  در  جوانان  مشارکت 
و  داخلی  بازارهای  در  رشد  به  رو  تجارِت  و  سیاسی 
است.  کرده  فراهم  را  مثبتی  دگرگونی  بین المللی، 
اگرچه، تحوالت در این کشور همواره سرخط خبرها 
شکل دهی  ظرفیت  با  دیگر،  مثبت  اتفاقات  اما  بوده، 
اجتماعی  اقتصادی،  راه  نقشه  جهت دادن  و  دوباره 
رسانه های جهانی  دید  از  افغانستان،  آینده  امنیتی  و 
برای  افغانستان  که  حالی  در  است.  مانده  پنهان 
تحوالت  می کند،  تالش  پایدار  صلح  به  دست رسی 
قابل تأملی وجود دارد که باعث تقویت چنین تالش ها 
می شود. چند روز قبل، انستیتوت بین المللی ذایقه - 
نهاد مستقر در بلژیک برای ارزیابی و صدور گواهی نامه 
مواد غذایی و نوشیدنی های مصرفی - برای هشتمین 
سال پیاپی زعفران افغانستان را در مقام نخست قرار 
داد. این دست آورد، ارزش آن را دارد که نگاهی به تأثیر 

کشت زعفران و چشم انداز آن در کشور بیندازیم.

گامی به سوی رفاه 
در سال ۲0۲0، بیماری همه گیر کرونا، اقتصاد جهانی 
را شدیداً متأثر کرد و هیچ کشوری از آن مستثنا نبود. 
با این حال، سال نو میالدی با چشم انداز مثبت برای 
زارعین زعفران افغانستان آغاز شد. نخست، افغانستان 
جایگاه خود را در تولید بهترین کیفیت و طعم زعفران 
برای هشتمین سال متوالی حفظ کرد. دوم، والیت های 
برعکس  و  زعفران روی می آورند  به کشت  بیش تری 
تهدید کشت بدنام خشخاش کاهش می یابد. تا دسامبر 
۲0۱۹، از جمله 34 والیت کشور، ۲3 والیت که  قباًل 
کشت  به  بودند،  کرده  کشت  خشخاش  آن  دهاقین 
زعفران رو آورده اند. سوم، تولید زعفران در مقایسه با 
بازارهای داخلی و جهانی سودآورتر است.  تریاک در 
در  بازار  درصدی   ۱۲.8 سهم  با  افغانستان  چهارم، 
صادرات جهانی، پس از ایران و هند، در تولید زعفران 
ظرفیت  این  از  افغانستان  یعنی  دارد؛  را  سوم  مقام 
طریق  از  دالر  میلیون ها  کسب  با  که  است  برخوردار 
صادرات زعفران، میلیون ها افغان را از چنگ فقر بیرون 

بکشد و به شکوفایی اقتصادی برسد.

روزنه امید
تولید زعفران در افغانستان که معموالً به عنوان »طالی 
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سایر کشورها می کشاند. ناامنی هم از جمله 
کنار  به شمار می رود. در  عوامل مهاجرت 
ناامنی، عوامل دیگر نیز در مهاجرت نقش 
آن  مهم  باشد،  هرچه  مهاجرت  دلیل  دارد. 

است که یک مهاجر در کشور میزبان باید از 
حقوق و امتیازات کنوانسیون بین المللی ۱۹4۵ 

به عنوان  و  بهره مند شود  در خصوص مهاجرین 
یک انسان، به حقوق و کرامت انسانی اش ارج گذاشته 

شود. 
در قلب آسیا کشورهایی هم هستند که تمامی مقررات 
و معاهدات  بین المللی را در نظر نمی گیرند و با نقض 
صریح و آشکار این مقررات و معاهدات، مهاجران را مورد 
ضرب وشتم غیرانسانی قرار می دهند و به کرامت انسانی 
این  نمی کنند.  توجه  اندکی هم  آنان  بشری  و حقوق 
مشکل، به دلیل تکرار آن، به یک رخداد عادی تبدیل 
شده، حساسیت  در برابر آن از بین رفته و دادخواهی 

برای متضرران به فراموشی سپرده شده است.

۳- راه حل؛ هم گرایی ملت های قلب آسیا
ایجاد نظم منطقه ای در کشورهای قلب آسیا و وضع 
زیر  شهروندی  و  بشری  حقوق  تأمین  برای  معاهدات 
انعطاف پذیری  و  مدارا  تساهل،  باصالحیت،  چتر  یک 
کنوانسیون ها  چارچوب  در  منطقه ای  برخوردهای  در 
و...  امور  تنظیم  مقرره های  مشترک،  اعالمیه های  و 
نزدیک تر  آن  محو  و  منازعات  حل  به  را  ما  می تواند 
کند. آن چه در هم گرایی و اتحاد کشورهای منطقه به 
وجود می آید، تشکیل کمیسیون های حل منازعات و 
دادگاه شهروندی است که وظایف اصلی و اساسی شان 

اتحادیه اروپا برای  تقویت صادرات افغانستان، بخشی از 
ابتکار اخالق غذایی و مد خود را در افغانستان آموزش 
دولت  باالی  رده های  در  زعفران  اهمیت  می دهد. 
افغانستان به خوبی شناخته شده است و برنامه توسعه 
می خورد.  چشم  به  تدوین شده  سیاست های  در  آن 
بالقوه  مزایای  از  خوبی  به  افغانستان  زراعت  سکتور 

ترویج زعفران مفاد خواهد برد.

»دیپلماسی زعفرانی«
به  دوایی،  عنصر  این  سو،  این  به   ۲00۱ سال  از 
پروتکل های دیپلماتیک در سراسر جهان راه یافته است. 
هنگامی که من به عنوان سرپرست سفارت افغانستان 
»چای  به نام  را  ابتکاری  کردم،  آغاز  را  کارم  هند  در 
زعفران با سفارت افغانستان« راه انداختم؛ برنامه ای که 
در آن از تاجران، روزنامه نگاران، کارشناسان اقتصادی و 
دوستان افغانستان برای صرف چای زعفران در سفارت 
دعوت می کردم، تا در کنار تبلیغ زعفران، با استفاده 
فرهنگی،  پیش رفت های  پیرامون  فرصت  همین  از 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورم روشنی بیندازم.

نمایش  از  درخشان  نمونه  یک  زعفران،  دیپلماسی 
قدرت دیپلماتیک افغانستان توسط دیپلمات های افغان 
است، تا از طریق آن به عنوان یک قدرت نرم، تصویر 

افغانستان نوین را معرفی کنند.

راه پیش  رو
زارعین  که  مصیبت هایی  و  مشکالت  همه  علی رغم 

به  دو، رسیده گی  این  است.  مردم  مشکالت 
مشکل  حل  ابزارهای  کلیدی ترین  و  اصلی ترین  از 

فوق الذکر به شمار می رود.
به گونه مثال، شهروند کشور قزاقستان شاید فریب کاری 
و  نپندارد  جرم  خود  داخلی  اصول  و  قوانین  در  را 
تمسک به آن را نوعی تجارت فکر کند؛ در حالی که 
شهروند یک کشور دیگر فریب کاری را از جمله جرم 
این  واقعی  تشخیص  و  تلفیق  برای  می پندارد.  جنحه 
و  تدوین  به  مبرم  نیاز  آن،  به  رسیده گی  و  مشکالت 
حقوقی/تجارتی،  اصول  و  مقررات  سلسله  یک  تألیف 
و  به معضالت  ایجاد کمیسیون های خاص رسیده گی 
شهروندی  حقوق  به  رسیده گی  مخصوص  دادگاه های 
است. در صورت هم گرایی و اتحاد کشورهای مرکز قلب 
آسیا، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، این امر ممکن و 
میسر است و این روی کرد تمامی هسته ها و اساسات 
کلیدی موفقیت در امر حل منازعات را اساس می گذارد 
و می توان با استفاده از همین هسته های ارزشمند، به 
منازعات و معضالت منطقه ای در بخش های مختلف، به 

خصوص منازعات حقوقی، نقطه پایان گذاشت.

از جمله جنگ های  در چند دهه گذشته،  افغانستان 
مختلف و حوادث طبیعی، با آن روبه رو بوده اند، صنعت 
کشت  است.  امیدوارکننده  هم چنان  زعفران  تولید 
مرفه  آینده  برای  امید  روزنه  می تواند  امروز  زعفران، 
باشد؛ زیرا با تولید این گیاه، میلیون ها زارع متکی به 
خود خواهند شد، اقتصاد رونق خواهد گرفت و ثروت 
زیادی برای جمعیت روستایی که حدود ۷4 درصد از 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند، به دست خواهد 

آمد. 
برای  غنی،  اشرف  محمد  جمهور  رییس  جاللت مآب 
واردات  ملی،  ثروت  این  صادرات  و  کشت  از  حمایت 
زعفران بی کیفیت از دیگر کشورها را ممنوع کرد که 
این اقدام منجر به دوبرابرشدن قیمت زعفران افغانستان 

در بازارهای ملی و بین المللی شد.

رییس جمهور غنی از آن به عنوان نمادی از افغانستان 
که می تواند چهره کشور را در سطح بین المللی تغییر 

دهد، استقبال کرده است.
»طالی  آتشین  رنگ  و  لطیف  طعم  که  دهید  اجازه 
فرانسوی  بوئیالی  از  غذاها  افغانستان چاشنی  سرخ« 
گرفته تا ریزوتوی ایتالیایی و تا پای اسپانیا و کرایی و 

شیرینی های هندی باشد.

درباره نویسنده
اسالمی  جمهوری  سفارت  شارژدافیر  قادری،  طاهر 
افغانستان در هند است. او هم چنین رییس مشترک 
قادری  آقای  است.   )IAF( افغانستان  و  هند  بنیاد 
بین المللی  جایزه  برنده  روزنامه نگار،  یک  عنوان  به 
شناخته شده است و ۱8 سال تجربه در زمینه های 
عامه  پالیسی  توسعه  و  رسانه  مدیریت،  مختلف 
در  فوق لیسانس  سند  دارای  قادری  طاهر  دارد. 
از  عامه  بین المللی  پالیسی  جهانی  حکومت داری 
دانشگاه لندن انگلستان است. او اکنون محصل دوره 
است. هم چنان  هند  پی جندال  او  دانشگاه  دکترای 
آقای قادری در حال انجام یک پروژه تحقیقاتی جامع 
در مورد روابط افغانستان با هند پس از سال ۲00۱ 

نیز است.

به  و  می شوند  مواجه  بن بست  با  شاکیان  و  متضرران 
آ ن چه حق شان است، نمی رسند. 

می ماند،  باقی  حل ناشده  آن که  کنار  در  مشکل  این 
به دو طرف معامله صدمه وارد می کند؛ از یک جهت 
جریان تجارت را با کندی مواجه می سازد و از طرف 
دیگر بساط اعتماد که اساسی ترین عنصر در تجارت به 
شمار می رود را بر می چیند. این مشکل، آهسته آهسته 
به اقتصاد منطقه صدمه وارد می کند و حتا می تواند در 

فرجام به فاجعه بینجامد.
قوانین حقوقی کشورهای قلب  به ذکر است که  الزم 
و  است  ژرمنی(   - )رومی  حقوقی  سیستم  تابع  آسیا 
مقررات تمامی کشورها از لحاظ منابع حقوقی تقریباً 
یک سان است و تفاوت کمی در بین آنان وجود دارد. 
علی رغم موجودیت سیستم مشترک حقوقی، منازعات 
دلیل  است.  افزایش  به  رو  کاهش،  جای  به  حقوقی 
عمده آن، عدم موجودیت ارگان های ذی صالح حقوقی 
و یا هم عدم الزامیت در قواعد و مقررات حاکم میان 

طرف های قرارداد است.

2- نزاع مهاجرت
ناامنی و مشکالت اقتصادی و عدم فرصت  متأسفانه 
و  همسایه  کشورهای  به  را  کارگران  پای  کاری، 
هم جوار می کشاند. در کشورهای قلب آسیا بعضی از 
کشورهایی هستند که دارای توان باالی کارآفرینی اند 
و می توانند پذیرای کارگران از سایر کشورها باشند. در 
کنار آن، کشورهایی هم هستند که نیروی بشری کافی 
فرصت  نبود  ندارند.  کارآفرینی  کافی  توان  اما  دارند؛ 
به  را  بشری شان  نیروی  پای  کشورها،  این  در  کاری 

افغانستان نیز شناخته می شود، در چند سال  سرخ« 
گذشته چندین برابر شده است. در سال ۲0۱8، ارزش 
کل صادرات جهانی افغانستان به ۲۱.۲۵ میلیون دالر 
و در سال ۲0۱۹ به ۲8.۹4 میلیون دالر رسید. از این 
میان، به ارزش ۱۵ و ۱۷ میلیون دالر زعفران به ترتیب 
در سال ۲0۱8 و ۲0۱۹ تنها به هند صادر شده است. 
زعفران که یکی از گران ترین ادویه های جهان است، 
می تواند باعث موفقیت اقتصادی و اجتماعی در کشور 
شود. قابل یادآوری است که زعفران می تواند به گونه 
در  تریاک  تولید  غیرمستقیم  و  مستقیم  تأثیر  موثر 
کشور را خنثا کند و از این طریق، تهدیدات امنیتی 
ناشی از کشت کوکنار را برطرف سازد. به همین دلیل 
است که زعفران به عنوان کشت جایگزین خشخاش 
به  زعفران  گیاه  برعالوه،  است.  گرفته  قرار  کشور  در 
بزرگ ترین  از  یکی  این  دارد.  نیاز  کمی  بسیار  آب 
افغانستان است؛ جایی که  مزایایی کشت زعفران در 
خشک سالی رایج است. عالوه بر این، از آن جایی که 
قطعه  یک  به  زراعتی  محصوالت  بیش تر  تولید  برای 
بزرگ زمین احتیاج است، در مقابل، زعفران برای رشد 
محصول، به زمین زیادی احتیاج ندارد و این امر باعث 
می شود که میلیون ها زارع در کشور به به کشت آن 

دست رسی داشته باشند.
صادرات  ملی  استراتژی  دالیل،  همین  به  دقیقاً 
افغانستان ۲0۱8-۲0۲۲، توسعه زعفران را در اولویت 
مرکز  استراتژی،  این  تکمیل  برای  است.  داده  قرار 
تجارت بین الملل هم چنین به عنوان بخشی از برنامه 

هم گرا�ی ملت های قلب آسیا؛

ممد حل منازعات حقوقی منطقه ای

دیپلماسی زعفران افغانستان
جامعه و اقتصاد افغانستان شاهد تحوالت فزاینده و عمده ای بوده است. با این حال، حضور فعاالنه و مشارکت جوانان در عرصه های 

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تجارِت رو به رشد در بازارهای داخلی و بین المللی، دگرگونی مثبتی را فراهم کرده است. اگرچه، تحوالت 
در این کشور همواره سرخط خبرها بوده، اما اتفاقات مثبت دیگر، با ظرفیت شکل دهی دوباره و جهت دادن نقشه راه اقتصادی، اجتماعی 

و امنیتی آینده افغانستان، از دید رسانه های جهانی پنهان مانده است.



ماجرای یک بده کاری بزرگ؛

شرکت  دالری  میلیون   ۱00 از  بیش  بدهکاری 
غضنفر گروپ، وزارت دفاع ملی را با کمبود بودجه 
مواجه کرده است. براساس اسنادی که در اختیار 
وزارت  است، مسووالن  گرفته  قرار  روزنامه 8صبح 
دفاع ملی از وزارت مالیه خواستار کمک ۱6 میلیون 
دالری در سال جاری شده اند. وزارت دفاع ملی دلیل 
این درخواست را پرداخت نشدن بدهکاری شرکت 
این شرکت ۱۲  است.  کرده  عنوان  گروپ  غضنفر 
سال پیش 6۵ میلیون دالر را از کمک های جاپان به 
دست آورده بود و آن را باید دوباره به خزانه دولت 
برگشت می داد، اما با گذشت ۱۲ سال، این پول به 
خزانه دولت برنگشته است و در حال حاضر با ۱8 
درصد تکتانه و جریمه، به بیش از ۱00 میلیون دالر 
گروپ  کار، شرکت  غضنفر  این  بر  افزون  می رسد. 
سال  هفت  تا  پنج  از  آن  به  وابسته  و شرکت های 
در  مسووالن  نپرداخته اند.  را  دولت  مالیات  اخیر 
کرده اند  تالش  اخیر  روزهای  در  حتا  شرکت  این 
بدهکاری شان  با  را  حکومت  به  مربوط  تجهیزات 
معاوضه کنند و وزارت مالیه نیز با آن توافق کرده 
است. گفتنی است که پیش تر محمدیوسف غضنفر، 
انتخابات ریاست  مالک این شرکت، در کارزارهای 
و  ایستاد  غنی  جمهور  رییس  کنار  در  جمهوری 
نماینده   عنوان  به  تحلیف  مراسم  از  پس  سرانجام 

ویژه رییس جمهور تعیین شد.
نشان  رسیده ،  روزنامه  8صبح  به  که  تازه ای  اسناد 
می   دهد که وزارت دفاع ملی در جریان سال ۱3۹۹ 
وزارت  این  است.  شده  مواجه  بودجه  کمبود  با 
مالیه  وزارت  همکاری  خواستار  مکتوب،  یک  طی 
بدهکاری  نشدن  پرداخت  نیز  را  آن  دلیل  و  شده 
شرکت غضنفر گروپ در سال های  ۱3۹۲ و ۱3۹3 
عنوان کرده  است. در مکتوب شماره )۷۵0( که در 
دفاع  وزارت  سوی  از   ۱3۹۹ حمل  بیست وچهارم 
وزارت  این  شده،  نوشته  مالیه  وزارت  عنوانی  ملی 
برای خریداری تیل، ۱6 میلیون دالر از وزارت مالیه 
پول طلب کرده است. در این مکتوب آمده  است: 

در  مالیه(  )وزارت  محترم  وزارت  آن  که  »قسمی  
جریان قرار دارد، وزارت دفاع ملی به اساس پالن 
خویش  نیازمندی های  رفع  جهت  احتیاج،  تثبیت 
در سال ۱3۹۲ با شرکت غضنفر نفت و گاز لمیتد 
اول:  تیل دیزل در دو الت )الت  قلم  قرارداد یک 
ضرورت  دوم:  الت  مرکزی،  جزوتام های  ضرورت 
قرارداد  عقد  ظفر(   ۲0۷ اردوی  قول  جزوتام های 
لوژستیک  محترم  ریاست  ضرورت  بر  بنا  نمود. 
 ۱4۹ نمبر  پیشه کی   ۱0  - م  حواله  ستردرستیز 
مبلغ  حدود  فصل ۲۲60۱،  از  تاریخ ۱3۹۲/۹/۱۱ 
به  و  ترتیب  دالر  و 680  هزار  و ۹۹۷  میلیون   60
منظور افتتاح لیتراف کریدت به حساب بانکی نمبر 
گاز  و  نفت  غضنفر  )۱00۲۵۱۲00000۲( شرکت 

لمیتد انتقال نموده است.«
»از  است:  گفته  مکتوب  این  در  ملی  دفاع  وزارت 
مبلغ  اضافی  بودجه  ملی  دفاع  وزارت  این که 
در  تمویل  غرض  امریکایی  دالر   )۱6،۱0۱،۲۹۷(

 یک شنبه
شماره 352۷
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تحویل داده است. استفاده کننده نهایی با شرکت رنا 
خسرو باید مبلغ 3۵.۵ میلیون دالر امریکایی قیمت 
تیل و فیصدی اضافی مطابق قرارداد را تا ماه اکتوبر 
به  که   )۲۷486( خاصی  بانکی  حساب  به   ۲0۱3
همین منظور در د افغانستان بانک افتتاح گردیده، 
است.  نشده  اکنون  تا  کار  این  که  می کرد  تحویل 
بنابراین از کمپنی محترم احترامانه تقاضا می گردد 
به  آینده  ماه  یک  ظرف  در  را  فوق الذکر  مبلغ  تا 
بانک تحویل  افغانستان  بانکی خاص در د  حساب 
نموده و از صورت پرداخت آن اطمینان دهید. در 
صورت عدم پرداخت به موقع، وزارت مالیه مطابق 
به احکام قانون اقدام و برخورد قانونی روی دست 

خواهد گرفت.«

هم چنان، شرکت غنضر گروپ در یک مکتوب دیگر 
با شماره  )G0R – ۲80( در بیستم حوت ۱3۹3 
بدهکاری  از  نوشته،  جمهوری  ریاست  عنوانی  که 
شرکت رنا خسرو نیز یاد کرده  است. در این مکتوب 
آمده است: »قرار معلوم شرکت محترم رنا خسرو 
 34 مبلغ  حدوداً  تجارتی شان  معلومات  اساس  به 
میلیون دالر به جانب وزارت محترم مالیه بدهکار 
اند. به اساس تفاهم انجام شده با ایشان، ما متعهد 
گردیدیم تا طلبات شان  را به وزارت محترم مالیه که 
مبلغ 34 میلیون و ۹6۹ هزار و ۱۹۹ دالر امریکایی 
می باشد، طی دو سال از شروع سال ۲0۱۵ پرداخت 
به  دالر  هزار   ۵۷۵ مبلغ  تاکنون  چنان چه  نماییم. 
حساب وزارت مالیه تحویل گردیده است.« براساس 
این سندها، شرکت فردوسی بلخ بیش از ۱4 میلیون 
دالر، شرکت پسرلی شرافت بیش از یک میلیون دالر 
و شرکت زمری سیمع بیش از 400 هزار دالر بدون 

جرایم و مالیه  )BRT( بدهکار اند.

با این حال سندهای تازه  رسیده به روزنامه 8صبح، 

شرکت  بدهکاری  مجموع  از  که  می دهد  نشان 
رنا  شرکت  دالر  میلیون   38 تنها  گروپ،  غضنفر 
خسرو بدهکار است؛ زیرا براساس اصول، در صورت 
پرداخت نشدن پول در زمان معین آن، 0.0۵ افغانی 
پول  میزان  ترتیب  بدین  می شود.  وضع  جریمه 
در  بود،  دالر  میلیون   3۵.۵ که  خسرو  رنا  شرکت 
جریان سال های اخیر به 38 میلیون دالر می رسد. 
هم چنان اگر بدهکاری غضنفر گروپ با ۱8 درصد 
جریمه و تکتانه آن یک جا شود، مجموع بدهکاری 
این شرکت در حال حاضر به بیش از ۱00 میلیون 

دالر می رسد.

تالش برای تصفیه بدهکاری از طریق فروش 
مال دولت باالی دولت 

بدهی اش  مورد  در  گروپ  غضنفر  شرکت  هرچند 
جزییات نمی دهد، اما براساس اسنادی که در اختیار 
روزنامه 8صبح قرار گرفته، این شرکت تالش دارد تا 
بدهکاری  میلیونی اش به حکومت را توسط اجناس و 
امالکی که بخشی از ملکیت دولت شمرده می شود، 
غضنفر  شرکت  سند،  این  مبنای  بر  کند.  تصفیه 
در  است که  پیشنهاد کرده  مالیه   وزارت  به  گروپ 
ذخیره های  تاسیسات،  شرکت،  این  بدهکاری  بدل 
وسایط  بر  عالوه  را  نفتی  مواد  تجهیزات  و  تیل 
ترانسپورتی این شرکت با نرخ مناسب تحویل بگیرد. 
 )GK – 066۷(   این شرکت در یک مکتوب با شماره
که در بیستم وهفتم حوت ۱3۹۷ عنوانی وزارت مالیه 
شرکت  رهبری  »اکنون  است:  نوشته  شده،  نوشته 
مصمم بر آن است تا تمامی فعالیت های مرتبط به 
مواد نفتی خویش را )به وزارت مالیه( واگذار نموده 
و تاسیسات، ذخایر و تجهیزات مواد نفتی به عالوه 
وسایط ترانسپورتی خویش را در بدل قیمت مناسب 
و بعد از تایید و تصدیق نهاد مستقل داخلی و یا هم 

خارجی )Third Party(، واگذار نماید.«

اعمار  این مکتوب آمده است: »از  آن جایی  که  در 
ملی  شرکت  برای  نیاز  مورد  تاسیسات  و  ذخایر 
طویل مدت  برنامه  نیازمند  و  بوده  زمان گیر  نفت 
ملحوظ جانب شرکت خواهان  این  روی  می باشد، 
فروش جمیع تاسیسات ذخایر و وسایط به قیمت 
مناسب و مروج مارکیت و به اساس قیمت گذاری 
نهاد مستقل داخلی و یا خارجی مورد قبول جانبین 
به دست آمده  باشد و شرکت می خواهد پول های 
خسرو،  رنا  شرکت های  حسابات  تصفیه  غرض  را 
زمری سمیع و فردوسی بلخ که قرار معلومات بابت 
قرضدار  دالر  میلیون   ۵0 حدود  جاپان  کمک های 
استند، پرداخت نماید و جانب شرکت با شرکت های 
مقروض بعد تصفیه حساب خواهد نمود و هم چنان 
صرف  و  آورده  دست  به  نقداً  را  باقی مانده  پول 

بخش های انرژی در داخل کشور نماید.« 
ادامه در صفحه ۹

مالی  سال  بودجه  در  تیل(  )خریداری  فوق  مورد 
فلهذا  نداشته،  دسترس  در  خویش  دولتی   ۱3۹۹
خواهند  لطف  مالیه(  )وزارت  محترم  وزارت  آن 
نمود طبق پیشنهاد خویش و احکام )۱6۱3( مورخ 
محترم  اداره  و  عالی  محترم  مقام   ۱3۹8/06/۱6
ریاست جمهوری و با ابراز نظر کارشناسانه تدارکاتی 
در  قضایی،  و  عدلی  مرکز  اداری  جرایم  با  مبارزه 
حصه تمویل وجوه مورد نیاز از قید بودجه دولتی، 
وزارت دفاع را همکاری خواهند نمود.« با این حال، 
مسووالن در وزارت دفاع ملی در مورد این که چرا 
بدهکاری شرکت غضنفر گروپ در سال های ۱3۹۲ 
وزارت  این  امسال  بودجه  کمبود  دلیل   ۱3۹3 و 

خوانده شده است، پاسخی ارایه نمی کنند.

قرار  چه  از  گروپ  غضنفر  بدهکاری  قضیه 
است؟

بر بنیاد گزارش تحقیقی ای که در دهم قوس سال 
جاری در روزنامه 8صبح نشر شد، شرکت غضنفر 
گروپ ۱۲ سال پیش )۲00۷( نزدیک به 6۵ میلیون 
دالر امریکایی پول کمک شده از سوی جاپان را از 
وزارت مالیه دریافت کرد. جاپان این پول را برای 
ثابت نگه داشتن نرخ نفت در بازار کمک کرد. کمک 
جاپان مشروط به این خوانده شده بود که قرارداد 
آن برای جلوگیری از فساد مالی احتمالی، به سکتور 
خصوصی داده  شود. تفاهم وزارت مالیه با شرکت 
غضنفر گروپ این بود که شرکت یاد شده به نرخ 
بیش از 60 میلیون دالر از بودجه وزارت مالیه برای 
وزارت دفاع ملی تیل خریداری کند. بدین ترتیب 
شرکت غضنفر گروپ باید 6۵ میلیون دالر از پول 
کمک شده جاپان را تا سال ۲008 دوباره به وزارت 

مالیه برمی گرداند.
شرکت غضنفر گروپ که در راس آن محمدیوسف 
دالری  میلیون   6۵ قرارداد  داشت،  حضور  غضنفر 
و  »فریب«  با  زمان  آن  در  را  جاپان  کمک های 
خسرو«،  »رنا  نام های  به  شرکت  چهار  ساختن 
»پسرلی  و  بلخ«  »فردوسی  سمیع«،  »زمری 
در  بود.  آورده  دست  به  مالیه  وزارت  از  شرافت« 
مکتوبی با شماره )3۲۹ ۲33۱0( که در دوازدهم 
معین  قاری زاده،  احمدشفیق  از سوی  اسد ۱3۹3 
مبلغ  »پرداخت  عنوان  زیر  مالیه  وزارت  پالیسی 
3۵.۵ میلیون دالر امریکایی به حساب بانکی خاص 
حکومت افغانستان« برای شرکت رنا خسرو نوشته  
شده بود، به این شرکت یک ماه )از هنگام صدور 
این مکتوب( مهلت داده شده بود تا بدهکاری اش 

را بپردازد.
شرکت  که  »طوری  است :  آمده  مکتوب  این  در 
اساس  به  دارند،  کامل  آگاهی  خسرو  رنا  محترم 
کمک های بالعوض غیر پروژه ای جاپان سال ۲0۱0، 
نهایی  استفاده کننده  کمپنی محترم شما منحیث 
انتخاب گردید. کمپنی افغان آویل تهیه کننده تیل 
که توسط جاپان انتخاب شد، آخرین محموله تیل 
متذکره را تا ماه اکتوبر ۲0۱۲ به کمپنی رنا خسرو 

چرا وزارت دفاع از وزارت مالیه 
درخواست پول کرد؟

مجتبی بیگزاد
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)CBARD( پروژه رشد، زراعت  و انکشاف روستایی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

دعوت به داوطلبی
شماره دعوت به داوطلبی:

پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه 
داوطلبی  }پروژه تهیه وتدارک یک مقدار تخم بذری برای کشت میانه )Intercrop Seeds( ضرورت 
بخش تخنیکی پروژه رشد، زراعت وانکشاف روستایی برای والیات فراه، بادغیس و ننگرهار{ اشتراک 
نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از بخش تهیه وتدارکات 
پروژه رشد، زراعت وانکشاف روستایی وزارت زراعت آبیاری و یا ویب سایت اداره محترم تدارکات 
ملی )https://npa.gov.af( به دست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه 
و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ ۱4 فبروری ۲0۲۱ 
ساعت ۱0:00 قبل  از ظهر به  بخش تهیه وتدارکات پروژه روشد، زراعت و انکشاف، تعمیر آمو، وزرات 
زراعت، آبیاری ومالداری، جمال مینه، کارته سخی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل 
پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ 6 فبروری ۲0۲0  ساعت 
۱0:00 قبل ازظهر در آدرس فوق الذکر تدویر یافته وهمچنان تضمین آفر به صورت تضمین خط 

بانکی مبلغ قرار ذیل برای هر حصه اخذ میگردد. 
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ )48.۵00.00( افغانی ارایه گردد.
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وزارت مالیه نیز در پاسخ به مکتوب پیشنهادی 
و  تعیین  برای  و  گروپ  غضنفر  شرکت 
این  تیل  تاسیسات و ذخیره های  قیمت گذاری 
ارزش ۱00  به  دو شرکت مشورتی  با  شرکت، 
با  مکتوبی  در  کرده  است.  قرارداد  دالر  هزار 
بیست وچهارم  در  که   )PRO – 433( شماره  
از سوی ریاست تدارکات وزارت  عقرب ۱3۹۹ 
مالیه عنوانی ریاست مالی و حسابی این وزارت 
صادر شده، آمده  است: »به اثر پیشنهاد ریاست 
محترم امور مالی )وزارت مالیه(، پروژه استخدام 
کمپنی مشورتی غرض تعیین ذخایر تاسیسات 
وسایط تانکری و سایر ملحقات غضنفر نفت و 
 Consultancy Masih( با شرکت های  گاز 
Haque و Cnux( به مبلغ  ۱06 هزار و ۵۱0 
از کود  ماه  به مدت 3  به شمول تکس ها  دالر 

۲00۱۲۲ انکشافی عقد قرارداد شده است.« 

هرچند تالش شد در این میان نظر وزارت مالیه 
و وزارت دفاع ملی نیز درج شود، اما تا زمان نشر 
این دو مرجع حاضر  از  این گزارش، هیچ یک 
به ارایه معلومات نشدند. این تالش ها در حالی 
صورت می گیرد که براساس معلومات یک منبع 
گروپ  غضنفر  ذخیره های  و  تاسیسات  معتبر، 
اکنون بخشی از سرمایه دولت شمرده می شود. 
یک منبع معتبر در وزارت مالیه به شرط فاش 
این  که  گفت  روزنامه 8صبح  به  نامش  نشدن 
زمین هایی  در  تیل  ذخیره های  و  تاسیسات 
ساخته شده که از حکومت به کرایه گرفته شده 
و با ختم قرارداد، همه این تاسیسات و ذخیره ها 
به حکومت تعلق می گیرد. بدین ترتیب شرکت 
غضنفر گروپ تالش دارد تا بدهکاری اش را از 
طریق فروش مال حکومت باالی خود حکومت 
موافقت  آن  با  مالیه  وزارت  و حتا  کند  تصفیه 
کرده است. این منبع در وزارت مالیه می گوید 
که اقدام شرکت غضنفر گروپ و توافق وزارت 
باالی خود  مالیه در واقع فروش مال حکومت 
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که  کرد  تصریح  فرزه یی  آقای  می کند.  محروم 
بیان گر  نگرفته،  صورت  کار  این  اکنون  تا  اگر 
این است که هنوز در نهادهای حکومتی فساد 

گسترده وجود دارد.
آگاه  و  دانشگاه  استاد  حیدری،  زکریا  باور  به 
سوی  از  که  کمک هایی  اقتصادی،  مسایل 
به  باید  می گیرد،  صورت  بیرونی  کشورهای 
با  شود.  ثبت  دولت  دستگاه  در  شفاف  صورت 
این حال وی افزود که به دلیل نبود شفافیت، در 
میان پول کمک شده و پول مصرف شده تفاوت 
زیادی وجود دارد. آقای حیدری گفت: »چگونه 
مثال  گونه  به  شرکت  یک  که  است  ممکن 
هفت میلیارد افغانی بدهکار است؛ اما حکومت 
توانایی دریافت پول را ندارد؟ شاید این پول در 
کمپین های انتخاباتی رییس جمهور به مصرف 
پرداخت  او عالوه کرد که عدم  باشد.«  رسیده 
تاثیر  اقتصادی  سکتور  باالی  بدهکاری ها  این 
منفی دارد و برای جلوگیری از این وضعیت، نیاز 
است که افزون بر تطبیق شدن قانون اساسی و 
ایجاد یک سیستم منظم، با قراردادی ها به گونه 

یک سان برخورد شود.
پیرامون  حکومت  به  نیز  نماینده گان  مجلس 
هشدار  بدهی ها  برنگشتاندن  پس لرزه های 
می دهد. گل احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز 
شرکت های  که  گفت  نماینده گان،  مجلس  در 
را  حکومت  پول های  گروپ  غضنفر  به  وابسته 
حیف ومیل کرده  اند و اگر این پول ها به حکومت 
با  کشور  اقتصادی  چرخ  نشود،   گردانده  باز 
چالش مواجه خواهد شد. به  گفته  او، نهادهای 
را  پول ها  این  تا  مسوول اند  امر  این  در  دخیل 
دولت  خزانه   به  یادشده  شرکت های  از  دوباره 
بازگردانده و از آن درست نگه داری کنند. آقای 
را  نهادهای حکومتی  در  گسترده  فساد  نورزاد 
افزود:  و  خواند  قراردادی ها  عامل خودکامه گی 

»در دو دهه   گذشته، پدیده شوم فساد در تار و 
پود نظام ریشه دوانده و این سبب می شود که 
پیدا  قراردادها دسترسی  به  شرکت های صادق 
نکنند و شرکت هایی که با حکومت روابط دارند، 

قراردادها را گرفته و خودکامه گی کنند.«
مجلس  دیگر  عضو  ناصری،  غالم حسین 
نماینده گان، در مصاحبه با روزنامه  8صبح تاکید 
می کند که حکومت باید بدهکاری از شرکت های 
وابسته به محمد یوسف غضنفر را بگیرد و حتا 
مرگ او نباید مانع این کار شود. پیش تر جامعه 
جهانی در نشست جینوا بر مبارزه با فساد تاکید 
کرد و این موضوع را یکی از ده  شرط اساسی 
برای ادامه  روند کمک ها خواند. حکومت نیز در 
پاسخ به خواست جامعه جهانی گفت که به این 

شرط و سایر شروط پابند می ماند.
به  واکنش  در  پیش تر  جمهوری  ریاست  ارگ 
از سوی شرکت  مالیه  نشدن  پرداخت  موضوع 
مالیه گیرنده گان  که  بود  گفته  گروپ،  غضنفر 
و  بگیرند  اشخاص  از  را  مالیات  تا  مکلف اند 
نکرده  مداخله  آنان  کار  در  هیچ گاه  حکومت 

 است.
این همه در حالی اتفاق می افتد که محمدیوسف 
غضنفر، مالک شرکت غضنفر گروپ، در جریان 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  کارزارهای 
و  دولت ساز  تیم  ارشد  عضو  عنوان  به  گذشته 
یکی از پشتی بانان مالی این دسته انتخاباتی قرار 
گرفت. محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور، 
پس از پیروزی در انتخابات و به  محض به  جا 
آوردن مراسم تحلیف، آقای غضنفر را بر اساس 
عنوان  به  اساسی  قانون  ماده 64  بند سیزدهم 
»نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور توسعه 
اقتصادی، تجاری و کاهش فقر« تعیین کرد. وی 
اما پس از مدتی در سیزدهم سرطان سال روان 

به دلیل ابتال به کرونا، در ترکیه جان باخت.

حکومت و کشیدن بیش از  ۱00هزار دالر پول 
هم،  سویی  از  است.  حکومت  خزانه   از  اضافی 
منبع گفت که این تاسیسات و ذخیره ها اکنون 
حکومت  درد  به  دیگر  و  است  شده  فرسوده 

نمی خورد.

غضنفر گروپ با وجود نپرداختن بدهکاری 
و حتا مالیه، از حکومت قرارداد می گیرد

8صبح  روزنامه  به  منابعی  دیگر  سوی  از 
می گویند که افزون بر بدهکاری، غضنفر گروپ 
جریان  در  حتا  آن  به  وابسته  شرکت های  و 
سال های اخیر مالیه دولت را نپرداخته اند. یک 
منبع معتبر به روزنامه 8صبح گفت که شرکت 
غضنفر  شرکت   ،۱3۹4 سال  از  گروپ  غضنفر 
نفت و گاز از سال ۱3۹3، شرکت تصفیه خانه 
مواد نفتی غضنفر گروپ از سال ۱3۹3، شرکت 
رنا خسرو از سال ۱3۹4، شرکت زمری سمیع 
از سال ۱3۹4، شرکت پسرلی شرافت از سال 
سال ۱3۹۲  از  بلخ  فردوسی  شرکت  و   ۱3۹3
تالش  هرچند  نکرده اند.  پرداخت  را  مالیه شان 
شد که دیدگاه شرکت غضنفر گروپ درج شود، 
پاسخ گویی حاضر  به  این شرکت  اما مسووالن 

نشدند. 
این در حالی است که شرکت غضنفر گروپ با 
ساله اش،  بدهکاری ۱۲  نکردن  پرداخت  وجود 
می کند.  دریافت  قرارداد  حکومت  از  هم چنان 
یک منبع معتبر به شرط فاش نشدن نامش به 
روزنامه 8صبح گفت که محمدابراهیم غضنفر، 
بانک  غضنفر  معاون  گاز،  وطن   شرکت  رییس 
تازه گی  به  بسته گان محمدیوسف غضنفر  از  و 
یک قرارداد دیگر 46 میلیون دالری انتقال گاز 
از کمک های جاپان را نیز در دوم جوزای ۱3۹۹ 

دریافت کرده است.

خودکامه گی  زمینه ساز  حکومتی؛  فساد 
قراردادی ها

نماینده گان  مجلس  اعضای  و  امور  آگاهان 
گرفتن  در  حکومتی  نهادهای  ناتوانی  علت 
بدهکاری شان از قراردادی ها را »فساد گسترده 
در بدنه  حکومت« عنوان می کنند. به باور این 
می شود  سبب  موجود  وضعیت  ادامه  افراد، 
ماند.  باز  گردش  از  کشور  اقتصادی  چرخ  که 
حقوقی،  مسایل  کارشناس  فرزه یی،  وحید 
زمانی  تا  روزنامه 8صبح گفت،  با  در گفت وگو 
تدارکات  و  محکمه  سوی  از  شرکت  یک  که 
وجود  با  حتا  نشود،  محروم  قرارداد  دریافت  از 
بدهکاری هایش می تواند قرارداد دیگری نیز به 
دست آورد. او افزود که  وزارت های دفاع ملی 
و مالیه می توانند برای دریافت این بدهکاری از 
شرکت های وابسته به غضنفر گروپ به محکمه 
تا محکمه  اداره  تدارکات شکایت درج کنند  و 
صادر  را  شرکت ها  از  بدهکاری  دریافت  حکم 
اداره   از حکم محکمه،  ترتیب پس  بدین  کند. 
قراردادها  دریافت  از  را  این شرکت ها  تدارکات 

چرا وزارت دفاع...
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به گزارش بی بی سی فارسی، پولیس روسیه ده ها نفر را 
ناوالنی، رهبر مخالفان دولت  آلکسی  از  که در حمایت 

روسیه، دست به اعتراض زده اند، بازداشت کرده است.
هواداران او گفته اند که امروز در بیش از 60 شهر مختلف 
گونه  هر  برپایی  پولیس  می زنند.  تظاهرات  به  دست 
اعتراضی را غیرقانونی خوانده و گفته که با آن ها برخورد 

می کند.
ناوالنی در منطقه خاباروفسک  تظاهرات هواداران آقای 
در خاور دور روسیه آغاز شده است. یولیا، همسر آقای 
ناوالنی، گفته است که در تظاهرات مسکو »برای خودم، 
برای او، برای فرزندان مان، برای ارزش ها و آرمان هایی که 

داریم« شرکت می کنم.
مقام های روسیه دلیل بازداشت ناوالنی را نقض مقررات 
آزادی مشروط اعالم کردند. خود او می گوید که این اقدام 

برای ساکت کردن او صورت گرفته است.
تظاهرات  هرگونه  که  است  داده  هشدار  مسکو  پولیس 
»بالفاصله سرکوب خواهد شد.« در مرکز مسکو، صدها 
گذاشته شده  کار  تجمع  از  جلوگیری  برای  فلزی  مانع 
است. پولیس در روزهای اخیر دست به بازداشت شماری 
از نزدیکان آقای ناوالنی از جمله سخنگوی او زده و به دو 

نفر از آن ها حکم حبس کوتاه مدت داده است.
از پنج ماه  ناوالنی روز یک شنبه هفته پیش پس  آقای 

فارغ التحصیل وست  آستین،  لوید جی  یورونیوز،  از  نقل  به 
 پوینت، آکادمی علوم نظامی امریکا، پس از 4۱ سال خدمت 
روز گذشته تایید مجلس سنا را به دست آورد و به عنوان 

نخستین وزیر دفاع سیاه پوست در کشورش معرفی شد.
ناظران سیاسی امریکا می گویند که هدف بایدن از گماردن 
به  ثبات  بازگرداندن  پنتاگون،  رهبری  سمت  در  آستین 
عالی ترین نهاد دفاعی کشور بوده است؛ زیرا در دوران ریاست 
جمهوری دونالد ترمپ دو نفر در سمت وزارت دفاع خدمت 
امور  اداره  موقت  وزیران  عنوان  به  نیز  نفر  چهار  و  کردند 

پنتاگون را بر عهده گرفتند.
لوید آستین در سال ۲0۱۲ به عنوان نخستین فرد سیاه پوست 

چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای امریکا، 
روز گذشته اعالم کرد که دادگاه استیضاح دونالد ترمپ، 
رییس جمهور سابق امریکا، هشتم فبروری/۲0 دلو، در این 

مجلس برگزار خواهد شد.
به نقل از رادیو فردا و به گزارش آسوشیتدپرس، سناتور 
شومر این موضوع را پس از توافق با جمهوری خواهان در 
جلسه  تعویق  خواستار  جمهوری خواهان  کرد.  اعالم  سنا 
دادگاه استیضاح دونالد ترمپ بودند تا او بتواند وکالی خود 

را برای دفاع در نشست سنا آماده کند.
دونالد ترمپ نخستین رییس جمهور امریکا خواهد بود که 
پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش دادگاه استیضاح او 

در سنا برگزار می شود.
که  می گویند  جمهوری خواه  قانون گذاران  از  شماری 
برگزاری دادگاه استیضاح رییس جمهور سابق پس از پایان 

دوره  کاری اش، قانونی نیست.
و  جمهوری خواهان  که  می گویند  هم  امریکا  رسانه های 
دموکرات ها با تعویق برگزاری دادگاه استیضاح دونالد ترمپ 
موافقت کردند، چرا که تا روز جمعه تنها دو تن از اعضای 

کابینه جو بایدن توسط سنا تایید شده اند.
دموکرات  رییس  پلوسی،  نانسی  که  گفته  شومر  سناتور 
آینده مصوبه استیضاح  نماینده گان، روز دوشنبه  مجلس 
روز  اولیه  اقدامات  و  داد  خواهد  تحویل  را  ترمپ  دونالد 
سه شنبه آغاز خواهد شد؛ اما جلسه دفاع و دادگاه در ماه 
فبروری آغاز خواهد شد تا در این فرصت سنا صالحیت 

اعضای کابینه دولت جو بایدن را بررسی کند.
مرگ بار  حمله  به  اشاره  با  ادامه  در  شومر  سناتور 
ما  همه  که  گفت  کنگره  ساختمان  بر  خشونت طلبان 
می خواهیم این فصل دردناک در تاریخ کشور را پشت سر 
بگذاریم. او اضافه کرد که الیتام و اتحاد اما تنها با حقیقت و 
پاسخگو بودن حاصل خواهد شد و این همان چیزی است 

که این دادگاه فراهم خواهد کرد.
مجلس نماینده گان امریکا روز چهارشنبه، ۲4 جدی، برای 

درمان در آلمان به خاطر »مسمومیت با سم نوویچوک«، 
به مسکو برگشت و بازداشت شد. آقای ناوالنی در پیامی 
عاطفی  و  روانی  »وضعیت  در  که  است  گفته  زندان  از 
می داند  که  است  گفته  پیام  این  در  او  است.  پایدار« 
»آدم های خوب فراوانی بیرون زندان هستند و کمک فرا 

خواهد رسید.«
مقررات  نقض  را  او  بازداشت  دلیل  روسیه  مقام های 
آزادی مشروط از سوی آقای ناوالنی اعالم کردند. خود او 
می گوید که این اقدام برای ساکت کردنش صورت گرفته 

است.
آلکسی ناوالنی 44 ساله تابستان سال پیش مسموم شد 
و پس از اعزام به آلمان برای مدتی در بخش مراقبت های 
ویژه در کما بود. او بعد از بهبود گفت که از طریق یک 
جزییات  از  روسیه  جاسوسی  سرویس  اطالعاتی  مامور 

حمله و چگونه گی مسموم کردن خود باخبر شده است.
این که  جمله  از  ناوالنی  آقای  ادعاهای  روسیه  دولت 
رد  داده،  را  او  بر  دستور حمله  پوتین شخصاً  والدیمیر 

کرده است.
آلکسی ناوالنی با افشای زیاده خواهی و دزدی های وسیع 
فعال  یک  به  وبالگش،  در  روسیه  سیاسی  نخبه گان 
شناخته  شده ضد فساد تبدیل شد و در سال های گذشته 

مهم ترین منتقد والدیمیر پوتین بوده است.

به سمت جانشین فرمانده ستاد ارتش امریکا منصوب و در 
در سال های  او  بود.  بازنشسته شده  از خدمت  سال ۲0۱6 
بغداد  امریکایی در  نیروهای  ارشد  فرمانده  ۲0۱0 و ۲0۱۱ 
رییس  اوباما،  باراک  معاون  زمان  آن  در  که  بایدن  بود. جو 
جمهور پیشین امریکا بود، در جریان عملیات خروج نیروهای 
نزدیک  همکاری  نظامی  فرمانده  این  با  عراق،  از  امریکایی 
داشت. نیروهای امریکایی در آن زمان به طور کامل از عراق 
خارج شدند تا این که با ظهور داعش در سال ۲0۱4 و تصرف 
بخش های وسیعی از عراق به دست این گروه تروریستی، بار 

دیگر به این کشور بازگشتند.
تخصص و تجربه جنرال آستین در بیش تر دوران خدمتش، 
منطقه  رسید،  افسری  ارشد  درجات  به  که  زمانی  ویژه  به 
راه برد  اصلی  معمار  عنوان  به  او  از  و  است  بوده  خاورمیانه 
ارتش امریکا برای شکست داعش در عراق و سوریه نام برده 

می شود.
با  رای زنی  ضمن  که  است  گفته  امریکا  جدید  دفاع  وزیر 
برای  الزم  اقدامات  سرعت«  »به  غیرنظامی،  کارشناسان 
کمک ارتش برای مهار کرونا و عملیات واکسیناسیون را آغاز 
خواهد کرد. وی هم چنین از اراده خود برای حذف رفتارهای 
خبر  نظامی  نیروهای  درون  در  »نژادپرستانه«  و  »افراطی« 

داده است.
روز چهارشنبه نیز مجلس سنا صالحیت ایوریل هینز را به 
عنوان اولین زن در سمت مدیر اطالعات ملی تأیید کرده بود. 
بعد از این دو نفر، انتظار می رود که صالحیت سایر اعضای 
بلینکن  آنتونی  از جمله  بایدن،  جو  دولت  ملی  امنیت  تیم 
به عنوان وزیر امور خارجه، نیز طی روزهای آینده در سنا 

تایید شود.

دومین بار ظرف ۱3 ماه دونالد ترمپ را به اتهام »تحریک 
به شورش« استیضاح کرد.

از  شماری  حمله  از  پس  ترمپ  دونالد  استیضاح 
خشونت طلبان طرف دار او بر ساختمان کنگره در روز ۱۷ 
جدی به جریان افتاد. در جریان حمله بر ساختمان کنگره، 

یک مامور پولیس و چهار نفر دیگر کشته شدند.
دونالد ترمپ در پیام خداحافظی خود در 30 جدی، حمله 
خشونت طلبان بر کنگره امریکا را محکوم کرد. دونالد ترمپ 
گفت که همه امریکایی ها از هجوم بر کنگره وحشت زده 
شدند. خشونت سیاسی حمله ای است به هر آن چه که ما 
امریکایی ها آن را گرامی می داریم. این هرگز قابل تحمل 

نخواهد بود.

پولیس روسیه ده ها هوادار آلکسی ناوالنی را بازداشت کرد

سنای امریکا صالحیت نخستین رییس سیاه پوست 
پنتاگون را تایید کرد

شومر: 
دادگاه استیضاح ترمپ در سنا در 2۰ دلو برگزار می شود

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری ۲0۲۱ 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی 30 اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

۲0۲۱ را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان ۲۲ 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


