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آیابدخشانبههلمنددیگریمبدلمیشود؟
بدهد.  دست  از  را  زمان  این  از  بیشتر  نباید  ملی  وحدت  حکومت 
شود.  داده  پایان  دفاع  وزارت  در  مدیریتی  خالی  به  باید  زودتر  هرچه 
کنند و برنامه ای  رییس جمهور و رییس اجرایی باید وزیر دفاع را مشخص 
برای دفاع از بدخشان و دیگر والیات شمالی بریزند. در این برنامه ریزی 
گرفته شود. برنامه ریزی باید به گونه ای  باید نقش مردم این والیات مد نظر 
کنترول طالبان  که ارتش و پولیس با پشتوانه مردمی، مناطق شان را از  باشد 

کنند. محلی و جنگجویان خارجی بیرون 
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آزادیرسانهها
آزادیوجداناست

کمهمتهمانقتلفرخنده: سومینروزمحا
تمرکزبرغفلتوظیفویپولیس

7
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هراتیانازوالیجدیدچهمیخواهند؟
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پاسخهاقناعتبخشنبود
3

کمیسیونسمعشکایاتسنا جهانیبه
فراخواندهمیشود

3

فسادمالیدرساختبرخی
کزصحیبامیان ازمرا

ورس  ولسوالی  شفاخانه  بستر   30 ساختمان  که  می دهد  نشان  سندها  این 
قزاقستان  کمک های  از  دالر  هزار   614 هزینه  به  بود  قرار  که  بامیان  والیت 
به  تهداب گذاری  از  بعد  ماه  هژده  جریان  در  میرزاد،  اتفاق  شرکت  توسط 
بهره برداری  به  هنوزهم  سال  شش  گذشت  با  اما  شود،  سپرده  بهره برداری 
گذشت پنج سال، وزارت صحت عامه، حدود  سپرده نشده است. پس از 
300 هزار دالر امریکایی دیگر را نیز به ساخت شفاخانه ورس اختصاص داد، 

کار این ساختمان تکمیل شده است. کنون حدود 50 درصد  اما تا 5

زنانبهسربازانخونمیدهند

ماین ها و درگیری های مسلحانه زخمی 
می شوند، نجات دهند.

مشارکت  کمیته  مسوول  عالمه  کتر  دا
خون  اهدای  مراسم  در  زنان  سیاسی 
زنان  که  گفت  امنیتی  نیروهای  به 
از  می خواهند  خود  خون  اهدای  با 
کنند.  حمایت  اعالم  امنیتی  نیروهای 
گزارش صدای امریکا، خانم عالمه  به 
خون  اهدای  با  که  »خواستیم  افزود: 
خود حمایت خود را از نیروهای امنیتی 

آرامش  بخاطر  نیروها  این   بکنیم.  ابراز 
ما در سنگرهای داغ جان های خود را 
کوچکی  کار  قربانی و فدا می کنند و ما 
از  حمایت  و  تشویق  در  می توانیم  که 
خون  اهدای  فقط  دهیم  انجام  این ها 

ما بود.« 
این  می گویند  کمیته  این  عضو  زنان 
آغاز  کابل  در  نخستین بار  برای  روند 
والیات  از  برخی  در  است  قرار  و  شده 

دیگر نیز راه اندازی شود.
را  سلسله  این  »ما  گفت:  عالمه  کتر  دا
کردیم و پیام هم به تمام  کابل شروع  در 
که لطفا بیایند  کابل دادیم  همشهریان 
امنیتی  نیروهای  از  و  بخرند  حیات  و 
که این سلسله  کنند و امیدواریم  دفاع 

کند.« در والیات مختلف ادامه پیدا 
گل  قبل از این زنان با اهدای دسته های 
کابل و برخی والیات حمایت شان  در 
کرده بودند.  را از نیروهای امنیتی اعالن 

با  زن  حقوق  فعاالن  از  شماری 
تشویق  منظور  به  کمپاینی  راه اندازی 
نیروها  این  به  کشور،  امنیتی  نیروهای 

کردند. خون اهدا 
اهدای  از  هدف  می گویند  زنان  این 
این  تشویق  امنیتی،  نیروهای  به  خون 
با  می خواهند   آن ها  و  است  نیروها 
جان  امنیتی  نیروهای  به  خون  اهدای 
در  که  را  افسرانی  و  سربازان  از  آنعده 
انفجار  انتحاری،  حمالت  نتیجه 

نمایندگان مجلس هم چنین بیان داشتند که پاسخ های مقام های امنیتی در مورد انتقال جنگجویان از جنوب به شمال نیز قناعت آنان را فراهم 
وهای امنیتی  رگ صدها تن را از مسیرهای مختلف به هدف جنگ با نیر وز پیش ادعایی وجود داشت که ده ها موتر خرد و بز نساخته است. دو ر

ی با نمایندگان مجلس رد کرده اند. کشور به بخش های شمالی کشور انتقال می دهند، اما مقام های امنیتی چنین مساله ای را در نشست سر
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زنگ اول


گزارش هايى از بدخشان حاكى است كه تلفات سنگينى 
بر پوليس ملى و محلى در آن واليت وارد شده است. 
به گروگان  را هم  پوليس  از سربازان  طالبان شمارى 
گرفته اند. جان اين سربازان نيز در خطر است. نمايندگان 
جنگجويان  كه  گفته اند  پارلمان  در  بدخشان  مردم 
طالبان، برخى از سربازان پوليس را به طرز فجيع به 
قتل رسانده اند. روشن است كه وحشى گرى هاى از اين 
دست، روحيه نيروهاى امنيتى را نمى شكند و افسران و 
سربازان شجاع كشور، با اهداى سرهاى شان از نظام، 
قانون اساسى و دست آوردهاى سيزده سال اخير دفاع 

مى كنند. 
اما  را مى دانند،  اين جان نثارى ها  قدر  افغانستان  مردم 
پاسخ  سوال  اين  به  بايد  ملى  وحدت  حكومت  سران 
بدهند كه چرا توان عملياتى طالبان در بدخشان تا اين 
حد باال رفته است؟ بخش هايى از بدخشان عمال به پايگاه 
طالبان بدل شده است. برخى از روستا هاى دوردست 
بدخشان حاال جوالنگاه تروريست هاى محلى و بيرونى 
در  امنيتى  نيروهاى  بر  طالبان  شبيخون هاى  است. 
واليت بدخشان، در ديگر واليات پيشينه نداشته است. 
به نظر مى رسد كه فرمانده واحد ارتش ملى در بدخشان 
بسيار بى كفايت تر از آن است كه بتواند جنگ آن واليت 

را مديريت كند. 
اعالم  بدخشان  به  اخيرش  رييس جمهور غنى در سفر 
آن  در  مى خواهند  خارجى  تروريست هاى  كه  كرد 
واليت رخنه كنند. از قصد و نيت گروه هاى تروريستى 
اين  عمومى  افكار  سوال  اما  دارند،  آگاهى  همه  تقريبا 
از فعاليت هاى گروه هاى  است كه چرا براى جلوگيرى 
كارى  آنان،  برنامه هاى  خنثاسازى  و  تروريستى 
نمى شود. نمايندگان بدخشان در شوراى ملى مى گويند 
بدخشان  در  پوليس  و  ارتش  ميان  الزم  هماهنگى  كه 
نگرفته،  شكل  هماهنگى اى  چنين  چرا  ندارد.  وجود 
پاسخ  اين سوال ها همه  است؟  كدام مرجع  از  كوتاهى 

مى طلبند. 
گفته هاى مقام هاى ديگر حكومت وحدت ملى هم بسيار 
كه  گفت  داخله  وزير  پيش  چندى  است.  سوال برانگيز 
به گفته  كرده اند.  ناامن  را  شمال  حكومت،  دوستان 
از دوستان حكومت كه هم قانون  وزير داخله، عده اى 
اساسى را قبول دارند و هم نظام را مى پذيرند، به خاطر 
فرمانده  كرده اند.  ناامن  را  شمال  شخصى شان  منافع 
برخى  كه  كرد  اعالم  پيش  چندى  هم  بدخشان  پوليس 
فعاليت هاى  در  واليت،  آن  واليتى  شوراى  اعضاى  از 
مجرمانه دست دارند. سران حكومت بايد در مورد اين 

نوع موضع گيرى ها توضيح بدهند. 
سران دولت بايد به مردم بگويند كه آن عده از دوستانى 
كه شمال را ناامن كرده اند، كى ها هستند. «دست داشتن 
مصداق  اتهام  اين  نيست.  ساده اى  اتهام  ناامنى ها»  در 
اقدام عليه امنيت ملى است. اقدام عليه امنيت ملى جنايت 
بزرگ است. هر كسى كه در ناامنى ها دست دارد، بايد 
مورد  صالحيت  با  دادگاه  يك  در  و  شود  بازداشت 
اين است كه وزارت  ديگر  گيرد. واقعيت  قرار  محاكمه 
دفاع در خالى مديريت به سر مى برد. اين وزارت وزير 

ندارد. 
اين  به  است.  سرپرست  هم  كريمى  شيرمحمد  آقاى 
وضعيت بايد خاتمه داده شود. هرچه زودتر بايد وزارت 
دفاع صاحب وزير شود. اگر خالى مديريت در وزارت 
دفاع وجود داشته باشد، سران حكومت نمى توانند جنگ 
را به درستى و طور شايد و بايد مديريت كنند. براى 
امن سازى بدخشان ظرفيت هاى ديگرى هم وجود دارد 
و  سياستمداران  كند.  استفاده  آن  از  بايد  حكومت  كه 
برابر  در  را  نفوذشان  حوزه  بايد  بدخشان  نخبگان 
واليت،  آن  در  مستقر  بيرونى  و  محلى  تروريست هاى 
هرچه  بايد  ملى  وحدت  حكومت  سران  كنند.  بسيج 
مهار  در  را  سياسى شان  و  مديريتى  توان هاى  زودتر 

ناامنى هاى بدخشان به نمايش بگذارند.

چرا بدخشان اين قدر ناامن است؟
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يگانه دست آورد مهم كشور، در بيش از سيزده 
سال گذشته، تقويت و توسعه رسانه ها و آزادى 
وجود  اجماع  مورد  اين  در  است.  بوده  بيان 
بيان  آزادى  در كنار همه مشكالت،  دارد كه 
در افغانستان از مشخصات بارز و مثبت بوده و 
خبرنگاران، با وجود همه چالش ها، توانسته اند 

در اين عرصه گام هاى بلندى بردارند.
خبرنگار  چهل وپنج  از  بيش  شدن  كشته 
مدعاست  اين  تاييدكننده  خارجى  و  داخلى 
نيامده  به دست  سادگى  به  بيان  آزادى  كه 
وزير  شمول  به  دولتى،  مقام  هر  دستور  به  كه 
اطالعات و فرهنگ، محدود شود. آزادى بيان 
از حمايت مردم و  ارزش مهم،  به حيث يك 
از  ارزش  اين  است.  برخوردار  جهانى  جامعه 
حقوق اساسى شهروندان كشور بوده كه ماده 

سى وچهارم قانون اساسى بر آن مشعر است.
ميكانيسم  همگانى،  رسانه هاى  قانون  هم چنين 
امروزه  و  ساخته  مشخص  را  حق  اين  تامين 
شمول  به  رسانه اى  كاركن  هزار  ده  از  بيش 
گزارشگران خبرى و تحقيقى، مديران مسوول، 
و  گردانندگان  گويندگان،  خبرى،  عكاسان 

تهيه كنندگان... مشغول اين شغل شريف اند.
هرچند  كرزى،  رييس جمهور  حكومت  در 
رسيدگى  خبرنگاران  قتل  پرونده هاى  به 
و  خبرنگاران  شكايات  به  نگرفت،  صورت 
الزم  تسهيالت  نشد،  داده  اثر  ترتيب  رسانه ها 
قوانين  مانند  حقوقى  لحاظ  از  رسانه ها  براى 
باكيفيت و خوب تدوين نشد؛ از لحاظ امنيتى 
واليات  مراكز  در  خبرنگاران  كارى  دايره 
يارانه هايى  اقتصادى  لحاظ  از  بود؛  محدود 
رسانه ها  براى  تساوى  اصل  نظرداشت  در  با 
مبنى  دولت  اراده  سياسى  لحاظ  از  نشد؛  داده 
داشت؛  وجود  فراقانونى  محدوديت  اعمال  بر 
اما با وجود همه اين مشكالت، رييس جمهور 
از  تلخ  طنزهاى  و  شد  نقد  بارها  كه  كرزى 
طريق رسانه ها چاپى و ديدارى ايشان را هدف 
هيچ  از  مستقيم  و  رسمى  به طور  اما  داد  قرار 
پيگرد  مورد  دستور  و  نكرد  رسانه اى شكايت 
و  خبرنگار  نويسنده،  هيچ  قراردادن  قانونى 

مدير مسوولى را صادر نكرد.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  بدبختانه  اما 
تنها سعه  نه  است كه  داشته  متصديانى  هميشه 
مقدس تر  را  بل خود  نداشتند  را  صدر كرزى 
بارها  دليل  همين  به  و  مى پنداشتند  سايرين  از 
دست رسانه ها و خبرنگاران به گريبان وزراى 
دور  يك  است.  بوده  فرهنگ  و  اطالعات 
آقاى  وزارت  دور  دو  و  خرم  آقاى  تصدى 
داكتر رهين، روزهاى تلخ و ناگوارى بود كه 
در تاريخ مطبوعات و رسانه هاى كشور به ثبت 

رسيده است. 
وزارت شان تالش  دوران  در  عبدالكريم خرم 
جنگ  و  سازند  محدود  رسانه هاى  تا  كردند 
نرسيد.  جايى  به  اما  كردند؛  آغاز  را  واژگان 
برخى لوحه هاى ادارات رسمى آن وزارت را 
جدى  واكنش هاى  با  اما  دهد؛  تغيير  خواست 

مواجه شد كه مجبور به عقب نشينى گرديد.

آزادى بيان خط سرخ استحمله انتحارى در كابل يك كشته و پانزده زخمى بر جا گذاشت
يك  نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
يك  كابل،  شهر  در  انتحارى  حمله 
ديگر زخمى  تن  پانزده  و  نفر كشته 

شدند.
نيم صبح  اين حمله ساعت هشت و 
در  سناتوريم  سرك  در  يكشنبه، 
نزديكى دفتر لوى سارنوالى به وقوع 
پيوست.ش مسووالن امنيتى گفته اند 
پياده  پاى  با  كه  انتحاركننده  يك 
ششم  حوزه  در  سناتوريم  جاده  در 
امنيتى پوليس در حركت بود، موتر 
را  سارنوالى  لوى  كارمندان  حامل 

هدف قرار داد.
انتشار  با  داخله  امور  وزارت 

تمامى  كه  مى گويد  اعالميه اى 
تروريستى  حمله  اين  قربانيان 
وزارت  اين  هستند.  غيرنظاميان 
كار  تروريستى  حمله  اين  كه  گفته 

مردم  شكست خورده»  «دشمنان 
افغانستان است.

حمله  اين  مسووليت  طالبان  گروه 
تروريستى را به عهده گرفته است.

گفتگو با طالبان در قطر بدون نتيجه پايان يافت

سيزده پروژه انكشافى در بغالن به بهره بردارى رسيد

8صبح، كابل: نمايندگان طالبان با 
روز  دومين  براى  سياسى  چهره هاى 
از  تن  كردند. يك  مالقات  قطر  در 
اشتراك كنندگان اين نشست گفت 
آتش  يك  مورد  در  جانب  دو  كه 
به  اما  كردند  گفتگو  احتمالى  بس 

توافقى دست نيافتند.
به  موثق  منبع  يك  حال  درهمين 
كه  است  گفته  8صبح  روزنامه 
افغانستان  هيات  شرط  پيش  طالبان 
قبول  را  صلح  مذاكرات  آغاز  براى 
نكرده اند. پيش شرط هيات اين بوده 
صلح  مذاكرات  آغاز  از  پيش  كه 

طالبان بايد آتش بس اعالم كنند. 
چهره هاى  و  طالبان  نمايندگان 
سياسى افغانستان روز يك شنبه براى 
كردند.  گفتگو  قطر  در  روز  دومين 
نشست  اين  كنندگان  اشتراك 
شمال  در  ساحلى  شهر  الخور،  در 
كنان  خنده  قطر،  پايتخت  دوحه 
شدند،  بيرون  مذاكرات  محل  از 
منتظر  خبرنگاران  با  صحبت  از  اما 

خوددارى كردند.

انكشاف  رياست  كابل:  8صبح، 
مى گويد  بغالن،  واليت  دهات 
اين  انكشافى  پروژه  سيزده  كه 
رياست به هزينه بيش از 20 ميليون 
و  ولسوالى ها  از  برخى  در  افغانى 
روستاهاى اين واليت، روز يكشنبه 

به بهره بردارى سپرده شد.
خبرنامه اى  نشر  با  رياست،  اين 
شامل  پروژه ها  اين  مى گويد 
استنادى،  ديوار  متر   800 ساخت 

از  پاكستان  و  امريكا  متحده  اياالت 
بسته  دروازه هاى  پشت  نشست  اين 

استقبال كرده اند. 
اين  در  طالبان  كننده  اشتراك  يك 
گفته  رويترز  خبرگزارى  به  نشست 
به  طالبان  عضوى  هشت  هيات  كه 
ستانكزى  عباس  شيرمحمد  رياست 
مقام هاى دولت  با  مستقيم  گفتگوى 

افغانستان داشته است.
اين عضو طالبان كه نخواست نامش 
شروع  از  «بعد  افزود:  شود،  فاش 
گفتگو، افراد ما خواست ها و شرايط 
خود را به صورت كتبى ارايه كرده 
همه  ميان  در  را  آن  كاپى هاى  و 

اشتراك كنندگان توزيع نمودند.»

ساخت 9 كيلومتر سرك روستايى، 
شبكه  متر  هزار   5 از  بيش  تمديد 
آب رسانى، ساختمان يك پلچك، 
مراكز  و  آشاميدنى  آب  ذخاير 

اجتماعى مى شود.
آمده  رياست  اين  خبرنامه اى  در 
روان  سال  حمل  برج  «در  است: 
به  انكشافى  پروژه   13 تطبيق  با 
هزار   540 و  21ميليون  هزينه 
بغالن،  مربوطات واليت  در  افغانى 

از  «بعد  داد:  ادامه  طالبان  منبع  اين 
شروع  باز  صورت  به  گفتگو  آن، 
شد و هيات دولت افغانستان و قيوم 
جمهور  رييس  كاكاى  كوچى، 
ما جنگ  كه  غنى، خواستند  اشرف 
اعالم  و آتش بس  متوقف كرده  را 
كنيم. آن ها ما را برادر خطاب كرده 
افغانستان  به  كه  كردند  توصيه  و 
برويم و از قانون اساسى فرمانبردارى 

كنيم.»
هيات  طالبان،  عضو  اين  گفته  به 
را  جنگ  كه  است  گفته  گروه  اين 
همه  كه  نمى دهد  توقف  زمانى  تا 
كشور  خارجى  مانده  باقى  نيروهاى 

را ترك كنند.

 3655 براى  الزم  سهولت هاى 
خانواده روستايى فراهم شده است.»

اين پروژه ها در روستاهاى مختلف 
و  تاله  نهرين،  بركه،  ولسوالى هاى 
برفك، خنجان، دوشى و حومه شهر 
برنامه همبستگى  پلخمرى از طريق 
ملى وزارت احيا و انكشاف دهات 
قرار  مردم  استفاده  مورد  و  تكميل 

گرفته است.

طالبان از روستا هاى امام صاحب و چهار دره عقب زده شده اند

8صبح، كابل: وزارت امور داخله 
نظامى  عمليات هاى  كه  كرده  اعالم 
واليت  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
مى رود  پيش  به  موفقيت  با  كندز 
بيشتر  عمليات ها،  اين  نتيجه  در  و 
روستاهاى ولسوالى هاى امام  صاحب 
وجود  از  واليت،  اين  چهاردره  و 
دولت  مخالف  مسلح  شورشيان 

پاك سازى شده اند.

اعالميه اى  انتشار  با  وزارت  اين 
مسلح  شورشيان  به  كه  مى گويد 
مخالف دولت در نتيجه عمليات هاى 
شده  وارد  سنگينى  تلفات  نظامى 
اين  از  تن  دو  و  بيست  تازگى  به  و 

شورشيان كشته و زخمى شده اند.
به گفته ى وزارت امور داخله، يازده 
تن از اين شورشيان كشته و يازده تن 
امور  وزارت  شده اند.  زخمى  ديگر 

كشته  ميان  در  كه  مى گويد  داخله 
مولوى  و  شيرزى گجر  مال  شدگان 
طالبان  فرماندهان  از  تن  دو  قريشى 

نيز شامل هستند.
اعالميه  در  داخله  امور  وزارت 
مى افزايد: «وضعيت امنيتى در كندز 
است  رضايت بخش  حاضر  حال  در 
و عمليات نيروهاى امنيتى تا شكست 
ادامه  واليت  اين  در  دشمنان  كامل 

خواهد يافت.»
ناآرامى ها  اخيرا دچار  واليت كندز 
ميان  سنگينى  درگيرى هاى  و 
مسلح  شورشيان  و  امنيتى  نيروهاى 
مخالف دولت بود. شورشيان مسلح 
با راه اندازى عمليات هايى در برخى 
از ولسوالى هاى اين واليت از جمله 
با  امام  صاحب  و  گورتپه  چهاردره، 

نيروهاى امنيتى درگير شدند.

 صديق اهللا توحيدى

 ادامه در صفحه 5

ACKU



3 سه شنبه 15 ثور 1394سال نهم    شماره مسلسل 2125

 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید

جهانی به کمیسیون سمع شکایات سنا 
فراخوانده می شود

پاسخ ها قناعت بخش نبود

روزنامه توسط  در پی صدور حکم جلب مسووالن چهار 
کمیسیون رسیدگی به تخلفات  وزیر اطالعات و فرهنگ به 
کمیسیون سمع شکایات  رسانه ای، عبدالباری جهانی به 

مجلس سنا فراخوانده می شود.
روز  در  می  ماه  سوم  یک شنبه،  روز  جهانی  عبدالباری 
همزمان  حکمی  صدور  با  مطبوعات،  آزادی  جهانی 
روز  اطالعات  ماندگار،  8صبح،  روزنامه های  مسووالن 
به  انتقادی  مطلب  چند  انتشار  به دلیل  را  باز  جامعه  و 

کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای فراخواند.
مجلس سنا با غیرقانونی خواندن این اقدام وزیر اطالعات 
به منظور  جهانی  آقای  است  قرار  که  می گوید  فرهنگ،  و 
جلب  احکام  صدور  مورد  در  بیشتر  توضیحات   ارایه 
کمیسیون سمع  به  وزارت،  این  به  روزنامه  مسووالن چهار 

شکایات این مجلس فراخوانده شود.
مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  رییس  زابلی,  زلمی 
روز یک شنبه  و فرهنگ  وزیر اطالعات  که  سنا، می گوید 
کمیسیون سمع  هفته آینده با حضور مسووالن رسانه ها در 
شکایات مجلس سنا در مورد اقدامات اخیر خود توضیح 
کمیسیون  خواندن  غیرقانونی  با  زابلی  آقای  داد.  خواهد 
یک شنبه  »روز  گفت:  رسانه ای  تخلفات  به  رسیدگی 
مسووالن  و  خواسته ایم  را  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  آینده 
که حکم جلب شان توسط وزیر صادر شده  روزنامه هایی 
)وزیر  او  که  کنیم  صبحت  روبه رو  تا  یابند  حضور  هم 
را  کار  این  چرا  و  جرات،  کدام  به  فرهنگ(  و  اطالعات 
به  )رسیدگی  کمیسیون  این  باید  اول  است.  کرده  صادر 
تخلفات رسانه ای( را قانونی بسازد. این طور نمی شود هر 
کار غیرقانونی سابقه را ادامه  کس در یک اداره برود و هر 

بدهد.«
کمیسیون رسیدگی به تخلفات  که  کرد  کید  زلمی زابلی تا
آن  در  و  دارد  مشخص  ترکیب  قانون،  نظربه  رسانه ای 
مدنی  جامعه  نهادهای  خبرنگاران،  از  نمایندگانی  باید 
به گفته   باشند.  داشته  عضویت  دیگر  نهادهای  برخی  و 

امنیتی  ارشد  مقام های  پاسخ های  مجلس  نمایندگان   
را  افغانستان  در  ناامنی  ها  افزایش  به  پیوند  در  کشور 

قناعت بخش نمی دانند.
حنیف  محمد  دوشنبه  روز  به  نمایندگان،  مجلس 
وزیرداخله،  علومی  نورالحق  ملی،  امنیت  مشاور  اتمر 
رحمت اهلل نبیل رییس عمومی امنیت ملی، عنایت اهلل 
لوی درستیز  معاون  مراد  مرادعلی  و  سرپرست  نظری 
امنیتی،  وضعیت  توضیح  برای  را  دفاع  وزارت 
پول  پرداخت  تهام  ا  و  امنیتی  پیمان  تطبیق  چگونگی 
به خانواده های داعش به نشست عمومی این مجلس 

فراخواند.
مجلس  دیروز  نشست  امنیتی  مقام های  درخواست  به 

نمایندگان سری برگزار شد.
ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان پیش  عبدالرووف 
که نمایندگان مجلس  از سری شدن جلسه بیان داشت 
تا  می خواهند  جدی  به صورت  امنیتی  مقام های  از 
کشور را به گونه روشن به توضیح دهند. وضعیت امنیتی 

برای  امنیتی  مقام های  که  گفت  هم چنین  ابراهیمی 
سری  درخواست  کشور  امنیتی  وضعیت  »توضیح« 
کرده اند. بر بنیاد اصول وظایف داخلی  شدن جلسه را 
کثریت  ا تایید  با  مجلس  این  نمایندگان،  مجلس 

کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، فعال تنها وزیر  رییس 
کمیسیون است.  اطالعات و فرهنگ تصمیم گیرنده در این 
باید  کمیسیون  این  قانون در  گفت: »براساس  زابلی  آقای 
وزیر  اما  باشند،  هم  علما  از  حتا  نهاد  چندین  نمایندگان 
و  نداده  تشکیل  را  کمیسیون  این  تا  فرهنگ  و  اطالعات 
نمایندگان نهادهای دیگر را هم خبر نکرده و همان چند تا 
کمیسیون تشکیل داده اند. این  که از سابق هم بوده  دزدی 

کمیسیون غیرقانونی است.«
توسط  اخیرا  که  روزنامه هایی  مسووالن  از  زابلی  زلمی 
حضور  برای  جلب شان  حکم  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
شده  صادر  رسانه ای  تخلفات  به  رسیدگی  کمیسیون  در 
کمیسیون حضور نیابند. به گفته  آقای  که در این  خواست 
که در  زابلی، مسووالن این رسانه ها زمانی مکلفیت دارند 
کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای حضور  جلسات 

که مطابق قانون تشکیل شده باشد. یابند 
مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  رییس  این حال،  با 
نخستین   در  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  که  می گوید  سنا 
صدور  به جای  بود  بهتر  و  دارد  قرار  خود  کاری  روزهای 
کمیسیون غیرقانونی  حکم جلب مسووالن چند رسانه به 
از مسووالن رسانه ها  ابتدا  رسیدگی به تخلفات رسانه ای، 
گسترش زمینه برای تحکیم آزادی  می خواست تا راه های 
کرد در صورتی که  کید  مطبوعات و بیان سنجیده شود. او تا
آزادی  زمینه  که  باشد  خواسته  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
کند، »هر روز« مورد انتقاد قرار  مطبوعات و بیان را محدود 

گرفت. خواهد 
در همین حال، نقیب اهلل فایق عضو مجلس نمایندگان در 
که عبدالباری جهانی  گفت  این مجلس  جلسه دیروزی 
کشور برگشته و از همین رو مخالف مطالب  تازه از خارج به 
کید  انتقادی و طنزی است. این عضو مجلس نمایندگان تا
که می خواهند بگویند. که مردم حق دارند هر آنچه را  کرد 

که وضع امنیتی و اقتصادی نامناسب  کشوري  گفت در  او 
انتقادها  این  به  باید  و  است  بیشتر  نیز  انتقادها  باشد، 

اعضای حاضر جلسه را سری ساختند، اما نمایندگانی 
کردند،  که در پایان نشست مجلس به رسانه ها صحبت 
که سری شدن جلسه موجه، و پاسخ های  بیان داشتند 

مقام های امنیتی قناعت بخش نبود.
مجلس  در  بلخ  مردم  نماینده   رحمانی،  عبدالرحمان 
امنیتی  مقام های  پاسخ های  که  گفت  نمایندگان 
رحمانی  بود.  »توصیه«  بیشتر  مجلس  نمایندگان  به 

گفت: »از وزیر اطالعات  گوش داده شود. نقیب اهلل فایق 
کشور دوم خود تازه آمده و دراین جا خود  که از  مي خواهیم 
را با انتقاد و طنز عادت بدهد. باري جهاني حامي آزادي 
گر چنین نشد ما آماده هستیم  بیان باشد نه مخالف آن. ا
بلند  صدا  بیان  آزادي  از  دفاع  به  این جا  در  و  روز  هر  که 
از راه ( آزادي  که از دم )  نماییم و به آقاي وزیر بفهمانیم 

بیان بیرونت مي کنیم.«
کهنه یر نو، شیوه های  وز

صدور  از  نیز  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  همین حال،  در 
ماندگار،  8صبح،  روزنامه های  مسووالن  جلب  حکم 
اطالعات روز و جامعه باز توسط وزیر اطالعات و فرهنگ 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر جدید  که  می گوید  کرده  انتقاد 

کهنه را دنبال می کند. راه ها و شیوه های 
وزیر  اخیر  اقدام  اعالمیه ای  در  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
توصیف  کشور  قوانین  با  مغایر  را  فرهنگ  و  اطالعات 
وزیر  توسط  که  »غیرقانونی« ای  کمیسیون  می گوید  کرده 
به عنوان  از آن  و  و فرهنگ حفظ شده  پیشین اطالعات 
حربه ای در برابر رسانه ها و خبرنگاران استفاده می شد، تا 
هنوز هیچ گونه مشروعیت ندارد. اتحادیه ملی ژورنالیستان 
می افزاید: »انتظار جامعه خبرنگاری و رسانه ای افغانستان 
که با احراز تصدی این وزارت از سوی وزیر جدید،  این بود 
کهنه، غیرقانونی و غیرمشروع برخورد با رسانه ها  شیوه های 
گذاشته شود؛ اما طوری که دیده می شود وزیر جدید در  کنار 
گام های سلفش پای می گذارد و تالش دارد با همان  جای 

کند.« کهنه و مردود با رسانه ها برخورد  شیوه های 
که رعایت و اجرای قانون از سوی  کرده  کید  این اتحادیه تا
نهادهای مجری قانون باید اولویت داشته باشد نه این که 

خودشان دست به اقدامات غیرقانونی بزنند.
جلب  حکم  صدور  از  نیز  خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
کمیسیون رسیدگی به تخلفات  مسووالن چهار روزنامه در 
کرده و این اقدام وزارت اطالعات و  رسانه ای ابراز نگرانی 
کمیته در  کرده است. این  فرهنگ را خالف قانون توصیف 

مردم  و  می بود  علنی  جلسه  داشت  انتظار  وی  گفت 
امنیتی  وضعیت  مورد  در  پاسخ ها  و  پرسش  جریان  در 
پاسخ های  از  که  گفت  رحمانی  می گرفتند.  قرار  کشور 
مقام های امنیتی »قانع« نشده اند و به گفته  او، نیروهای 
مردمی بیشتر از نیروهای امنیتی در برابر دهشت افگنان 

کرده اند. ایستادگی 
این عضو مجلس هم چنین فراخوانی معین ارشد امنیتی 

کید  اعالمیه ای می گوید: »کمیته مصونیت خبرنگاران با تا
افغان است و هیچ کس  آزادی بیان حق هرتبعه  که  براین 
و  اطالعات  وزارت  کار  این  از  ندارد،  را  آن  سلب  حق 
فرهنگ نگران بوده و از حکومت می خواهد به وعده هایی 
که در باره آزادی بیان و حمایت از خبرنگاران به جامعه 
کشور سپرده است، ثابت بماند و از خبرنگاران  خبرنگاری 

کند.« گونه واقعی حمایت  کشور به  و رسانه های 
که براساس فرمان  کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای 
باوجود  بود،  شده  ساخته  قبل  سال  چند  رییس جمهور 
این  دستور  و  همگانی  رسانه های  جدید  قانون  تصویب 
کمیسیون جدید، سید مخدوم رهین  قانون مبنی  بر تشکیل 
به  رسیدگی  کمیسیون  فرهنگ  و  اطالعات  پیشین  وزیر 
رییس  عبداهلل,  عبداهلل  کرد.  حفظ  را  رسانه ای  تخلفات 
اجرایی حکومت وحدت ملی، نزدیک به یک ماه پیش 
کمیسیون  این  که  بود  گفته  با مسووالن رسانه ها  در دیدار 
کمیسیون جدیدی مطابق به ایجاد  به زودی لغو می شود و 

خواهد شد. 
»آزادی اندیشه با جهانی نمی شه «

گردهمایی  یک  در  شهروندان  از  شماری  همین حال،  در 
فرهنگ، خواستار  و  اطالعات  وزارت  در پیش  اعتراضی 
معترضان  این  شدند.  جهانی  عبدالباری  کناره گیری 
نمی شه ،  جهانی  با  اندیشه  »آزادی  جمله  از  شعارهایی 

کن« سر دادند. کن وزارت را رها  جهانی حیا 
کمیسیون  موضوع حکم جلب مسووالن چهار روزنامه در 
دیروزی شورای  در جلسه  رسانه ای  تخلفات  به  رسیدگی 
وزیران نیز مطرح شد. عبدالباری جهانی، وزیر اطالعات 
این  جلب  حکم  صدور  از  هدف  که  گفته  فرهنگ  و 
که  که مسووالن این رسانه ها را در جریان قرار بدهد  بوده 
این فیصله پیش از آن که وی در راس وزارت اطالعات و 
گرفته شده است. براساس اعالمیه ای  فرهنگ قرار بگیرد، 
که توسط دفتر سخنگوی رییس اجرایی منتشر شده، آقای 
گفت: »در مورد  جهانی در جلسه دیروزی شورای وزیران 
که  شده  فرستاده  پیام  یک  است،  نبوده  جلب  رسانه ها 
با  بنده شخصا  تا  بیاورند  به وزارت تشریف  باید یک بار 
کمیسیون قبل از من این  که  این دوستان معلومات بدهم 
موافق  سانسور  با  هیچ وجه  به  من  است.  گرفته  را  تصمیم 
نیستم، از آزادی بیان حمایت و دفاع می کنم. هدف من 
که رسانه ها را در جریان اصل  از ارسال این پیام این بوده 

مساله قرار بدهم، نه چیز دیگر.«
هم چنین عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی در جلسه شورای 
تخلفات  به  رسیدگی  کمیسیون  کار  که  گفته  وزیران 
کید  رسانه ای باید مورد بررسی قرار بگیرد. آقای عبداهلل تا
که قانون رسانه های همگانی به صورت درست اجرا  کرده 

شود. 

به  شمالی  والیات  از  دفاع  وزارت  لوی درستیز  معاون  و 
کابل را پرسش برانگیز خواند.

مراد  مرادعلی  و  امنیتی  معین  سالنگی،  محمدایوب 
معاون لوی درستیز رهبری نبرد در برابر دهشت افگنان در 
کشور را به عهده داشتند اما حکومت مقام های  شمال 
فراخواند. رحمانی  کابل  به  روز جمعه  را شام  یادشده 
که  که هنوز هم دهشت افگنان در بخش هایی  ادعا دارد 
کشور حمله ور شده بود، حضور  باالی نیروهای امنیتی 

دارند و مردم را تهدید می کنند.
که پاسخ های  نمایندگان مجلس هم چنین بیان داشتند 
مقام های امنیتی در مورد انتقال جنگجویان از جنوب 
به شمال نیز قناعت آنان را فراهم نساخته است. دو روز 
که ده ها موتر خرد و بزرگ  پیش ادعایی وجود داشت 
با  جنگ  هدف  به  مختلف  مسیرهای  از  را  تن  صدها 
کشور  شمالی  بخش های  به  کشور  امنیتی  نیروهای 
انتقال می دهند، اما مقام های امنیتی چنین مساله ای را 

کرده اند. در نشست سری با نمایندگان مجلس رد 
از سوی دیگر، ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان 
کمبود نیروهای  که  از قول مقام های امنیتی بیان داشت 
کمک های مالی  کاهش  هوایی، بیرون شدن سربازان و 

کشور تاثیر داشته است. در افزایش ناامنی ها در 
قدیر از قول رحمت اهلل نبیل، رییس عمومی امنیت ملی 
گذشته  سال  طالب  جنگجویان  که  داشت  بیان  نیز 
هلمند  در  مخدر  مواد  قاچاق  بابت  از  دالر  میلیون   170
کنترول شان  و استخراج معادن در سایر بخش های زیر 

به دست آورده اند.
که  گفت  هم چنین  نمایندگان  مجلس  اول  معاون 
راجع  امنیتی  مسووالن  پاسخ های  از  آنان  برداشت های 
که  گفتگوهای صلح این است  کستان در  به همکاری پا
کستان هیچ گونه همکاری با دولت افغانستان نداشته  پا

است.

ACKU
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آزادی وجدان است

گزارش این رسانه قطری، جنگجویان خارجی  شده اند. به 
کرده اند.  کندز برای خودشان فروشگاه هم باز  در چهاردره 
که پول فراوان هم به این جنگجویان می رسد.  به نظر می رسد 
کشورهای عرب زبان، سخت مشتاق  کستان و  حلقاتی در پا
ناامنی  و  جنگ  انتقال  و  افغانستان  شمال  ناامن سازی 
با  که  می کنند  تصور  حلقات  این  هستند.  میانه  آسیای  به 
کستان و متحدانش  گشترش دامنه جنگ به آسیای میانه، پا
کشورهای عرب زبان، صاحب ساحه نفوذ در آن بخش  در 
کیسه های پول به جنگجویان خارجی  از جهان می شوند. 
تا  می کند  فراهم  را  امکان  این  شمال  در  محلی  طالبان  و 

شبکه های نیرومند حمایتی برای خود بسازند. 
در  میانه ای  آسیای  ستیزه جویان  و  طالبان  جنگجویان 
پول  از  استفاده  با  حمایتی  چتر  ایجاد  و  شبکه سازی 
افغانستان  در  طالبان  این که حکومت  از  بعد  دارند.  تجربه 
کستان  پا به  القاعده  رهبران  و  گروه  این  سران  کرد،  سقوط 
مستقر  کشور  این  کالن شهرهای  در  آنان  از  برخی  رفتند. 
شمال غرب.  قبیله نشین  مناطق  در  دیگر  شماری  و  شدند 
توانستند  داشتند،  اختیار  در  که  پولی  با  القاعده  سران 
کرایه  برای  آنان  کنند.  ایجاد  کستان  پا نیرومندی در  شبکه 
کالنی می پرداختند.  و استخدام محافظ، پول  خانه، غذا 
و  غذا  خانه،  پول،  بدل  در  آنان  به  که  کستانی هایی  پا

کردند، حاال ثروتمند شده اند.  محافظ فراهم 
قتل  به   2010 سال  در  که  کستانی   پا خبرنگار  شهزاد،  سلیم 
در  طالبان  سران  و  القاعده  استقرار  داستان  تمام  رسید، 
کستان را به رشته تحریر درآورده است. برمبنای اطالعات  پا
در  هم  پول  نقش  آی اس آی،  سازمان  کمک  بر  عالوه  او 
کستان موثر بود. حاال  ایجاد چتر حمایتی برای طالبان در پا
کشور اجرا می شود.  عین سناریو در مناطق دورافتاده شمال 
ساحه  از  خارج  مناطق  می کشند،  را  سربازان  گروه ها  این 
برای خودشان  پول  از  استفاده  با  وسیع می سازند،  را  قانون 
و  رعب  و  کشتار  طریق  از  می کنند،  ایجاد  حمایتی  شبکه 
وحشت، اهالی را می ترسانند و به این ترتیب زمینه را برای 

پایگاه سازی فراهم می کنند. 
از دست  را  زمان  این  از  بیشتر  نباید  ملی  حکومت وحدت 
بدهد. هرچه زودتر باید به خالی مدیریتی در وزارت دفاع 
وزیر  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  شود.  داده  پایان 
بدخشان  از  دفاع  برای  برنامه ای  و  کنند  مشخص  را  دفاع 
باید  برنامه ریزی  این  در  بریزند.  شمالی  والیات  دیگر  و 
برنامه ریزی  شود.  گرفته  نظر  مد  والیات  این  مردم  نقش 
مردمی،  پشتوانه  با  پولیس  و  ارتش  که  باشد  به گونه ای  باید 
جنگجویان  و  محلی  طالبان  کنترول  از  را  مناطق شان 
هم  شمالی  والیات  سیاسی  نخبگان  کنند.  بیرون  خارجی 
شبکه  برابر  در  مردم  بسیج  به  و  کنند  ادا  را  خود  سهم  باید 
گر برای نجات بدخشان از همین حاال اقدام  ترور بپردازند. ا

نشود، این والیت به هلمند ثانی بدل خواهد شد. 

برای  زمینه را  رسانه ای دولت  غیردولتی، ساختارهای 
حرفه ای بودن، اصل عدم مداخله سیاسی و حرفه ای 

برای رسانه ها آزاد مهیا می گرداند. 
4. ساختارهای نظارتی

کانون  برای آن که آزادی رسانه ها خدشه دار نشود، دو 
نظارتی شکل می گیرد:

از  بیشترینه  کانون ها  این  ملی،  نظارتی  کانون های 
کانون ها  این  می گیرند.  شکل  مدنی  نهادهای  سوی 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  بین المللی  و  ملی  قوانین 
قرار  ارزیابی  مورد  را  رسانه ای  نهادهای  آن  بنیاد  بر  و 
گونه دیگر نهادهای نظارتی ملی را نهادهای  می دهند. 
می دهد.  شکل  غیردولتی  و  دولتی  مختلط  و  همکار 
رسانه های  نماینده گان  از  متشکل  که  نهادها  این 
و  مدنی  جامعه  اعضای  هستند،  غیردولتی  و  دولتی 
نیز در خود جا می دهند.  را  فعاالن حقوق شهروندی 
کانون های نظارتی در صورت تخطی رسانه ها عملکرد 

آنان را مورد ارزیابی قرار می دهند. 
شکل  نظارتی  نهادهایی  نیز  بین المللی  سطح  در 
در  را  رسانه ها  آزادی  وضعیت  ساالنه  که  گرفته اند 
دوره ای  گزارش های  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  جهان 

پخش می کنند. 
5. عوامل آسیب پذیری رسانه ها

مدنی  جامعه  دولت،  برای  تریبون  مهم ترین  رسانه ها 
رسانه ها  که  است  همین رو  از  هستند.  شهروندان  و 
میزان  و  می گیرند  قرار  هجوم  مورد  کناره  سه  هر  از 

ملی  و  اجتماعی  نهاد  هر  از  بیشتر  آن ها  آسیب پذیری 
رسانه ها  آزادی  به  آسیب  معمول ترین  است.  دیگر 
مداخله سیاسی به ارزش های حقوقی آزادی رسانه ها 
سیاسی  گروه های  حالت  این  در  می گردد.  محسوب 
کم با استفاده از سیاست های مسلط، یا با استفاده  حا
و  زبانی  قومی،  ایدیولوژیک،  دینی،  فشارهای  از 
قبیله ای راه های آزادی رسانه ها را محدود می گرداند. 
خود  به  سلیقه ای  جنبه  موارد  برخی  در  فشارها  این 
می آورد.  به بار  را  بی شماری  قربانی های  و  گرفته 
آزاد،  رسانه های  را  رویکردها  این  قربانی  بیشترین 

حرفه ای و غیردولتی شکل می دهد. 
6. دادخواهی برای آزادی رسانه ها

آزادی رسانه ها پیش زمینه اساسی برای آزادی اندیشه 
و بیان است. از این رو آزادی رسانه را می توان با آزادی 
که با داشتن  وجدان هم ردیف دانست. دولت هایی 
سه مولفه نخست تالش می کنند راه  آزادی رسانه ها را 
محدود سازند، بر بنیاد قوانین ملی و بین المللی مورد 
پیگرد قرار می گیرند. در سطح ملی نهادهای نظارت 
که اصل قانون اساسی را  بر قانون اساسی وظیفه دارند 
و ساختارهای  کرده  رعایت  آزادی رسانه ها  تطبیق  بر 
دولت ها  گر  ا سازند.  آن  تطبیق  به  مکلف  را  دولتی 
چنین رویکردی را نپذیرند، جامعه مدنی و شهروندان 
میکانیسم های  از  استفاده  با  تا  دارند  حق  دولت 
به  ناظر  نهادهای  به  مراجعه  جمله  از  بین المللی 
میثاق های بین المللی برای آزادی رسانه ها دادخواهی 

کنند. 

به  هفته،  همین  شب  یک شنبه  طالب  ستیزه جویان 
و  کردند  حمله  بدخشان  وردوج  در  پولیس  پاسگاه های 
کی از رقم  گزارش های منتشر شده حا ده ها سرباز را ربودند. 
درشت تلفات نیروهای پولیس است. وضعیت این روزهای 
بدخشان، شبیه وضعیت هلمند و قندهار در سال های 2004 
 2002 سال  در  کردند.  سقوط   2001 در  طالبان  است.  و2005 
کستان به سازمان دهی مجدد پرداختند و در 2003، به  در پا
کردند. در  گذاری آرام در والیت هلمند و قندهار شروع  نفوذ
کویته  کسی مزاحم سازمان دهی مجدد طالبان در  آن زمان نه 
گذاری آنان را  و پشاور شد و نه حکومت و امریکایی ها نفوذ

گرفتند.  در قندهار و هلمند جدی 
در  بود.   2004 در  آنان  خونبار  شورش  وضعیت  این  نتیجه 
قریه های  از  بسیاری  طالب  شورشیان  که  بود  سال  همین 
روند  هم  بدخشان  در  کردند.  اشغال  را  هلمند  و  قندهار 
که در والیت های هلمند  ناامنی همان مسیری را می پیماید 
گذشت. طالبان از سال 2008 به بعد، در بدخشان  و قندهار 
این  در  هستند.  آرام  گذاری  نفوذ مصروف  کشور،  شمال  و 
روستا های  از  برخی  در  آرام  و  آهسته  بسیار  طالبان  مدت، 
سال  در  یافتند.  حضور  کندز  و  تخار  بدخشان،  دوردست 
علنی  شمال  در  را  خود  حضور  طالبان،  نیروهای   ،2009
کردند. در انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بخش هایی 
توظیف  و  انتخابات  پایان  با  بود.  ناامن  کندز  والیت  از 
وضعیت  در  شمال،  پولیس  فرمانده  به عنوان  داوود  جنرال 
به  دست  و  خوردند  شکست  شمال  در  طالبان  آمد.  تغییر 
شروع  با  شدند.  مخفی  آنان  از  برخی  و  زدند  عقب نشینی 
در  طالبان  هسته گذاری  بین المللی  نیروهای  خروج  زمزمه 

گرفت.  شمال بار دیگر اوج 
جاری  سال  نبرد های  برای  این سو،  به  سال  چند  از  آنان 
کمیت  که  گرفته اند. طالبان و حامیان شان می دانند  آمادگی 
وظیفه  کشور  جنوب  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  بزرگ 
و  شمال  در  امنیتی  نیروهای  کم تر  حضور  می کنند.  اجرا 
آورده  نیروهای بین المللی خالیی در شمال به وجود  خروج 
کنند. تشدید جنگ  را پر  که طالبان قصد دارند آن  است 
برخاسته  ستیزه جوی  گروه های  اهداف  نفع  به  شمال  در 
اسالمی  ازبکستان  حرکت  گروه  است.  هم  میانه  آسیای  از 
انتقال  راهبردی شان  هدف  که  تاجیکستان  انصاراهلل  و 
شدن  ناامن  از  است،  میانه  آسیای  به  جنگ  جغرافیای 
گر بخش هایی  ا کندز بیشترین بهره را می برند.  بدخشان و 
کند و آنان بتوانند در آن  از بدخشان به دست طالبان سقوط 
مجرایی  میانه،  آسیای  جنگجویان  بسازند،  پایگاه   مناطق 

کشورهای شان پیدا می کنند.  برای رخنه به 
که حضور جنگجویان آسیای میانه ای  به همین دلیل است 
الجزیره  است.  پررنگ  کندز  و  بدخشان  جنگ های  در 
کنترول دولت  که در مناطق خارج از  گزارش داد  مدتی پیش 
مستقر  خانواده های شان  با  خارجی  جنگجویان  کندز،  در 

محکمی  پیش زمینه های  از  یکی  رسانه ها  آزادی 
مدنی  حقوق  و  شهروندی  آزادی های  تضمین  برای 
به حساب می آید. رسانه ابزاری است برای اجتماعی 
»ارزشمند«  ابزار  این  بشری،  دیدگاه های  ساختن 
بشری  جامعه  و  بوده  اجتماعی  گهی دهی  آ زمینه ساز 
از  را با روال »تغییر« و »توسعه« هماهنگ می گرداند. 
سیاسی  رژیم های  جدی  توجه  مورد  رسانه ها  این رو 
بر  کنترول  برای  تالش  در  دولت ها  و  گرفته  قرار 

آزادی های مدنی می برآیند. 
و  آزادی  ادعای  بتواند  که  رسانه ای  هیچ  دنیا  در 
با  دولت ها  است.  نشده  دیده  کند،  کامل  بی طرفی 
داشتن منابع حقوقی، سیاسی و اقتصادی حرف های 
به زبان  رسانه ها  موضع گیری های  پیرامون  را  مهمی 
هنجارهای  و  قوانین  بنیاد  بر  رسانه ها  اما  می آورند. 
قبول شده ملی و بین المللی از آزادی حرفه ای مستفید 
جهانی،  رسانه های  برای  آزادی  معیار  می باشند. 
زیر  قبول شده  شاخص های  توسط  ملی  و  منطقه ای 

اندازه گیری می گردد. 
1. ضمانت حقوقی

مهم ترین شاخص آزادی رسانه ها را تضمینات حقوقی 
گر دولت ها آزادی رسانه ها را در قانون  شکل می دهد. ا
اساسی خویش به رسمیت شناخته باشند، سنگ پایه 
گذاشته اند. در سطح  مهمی را برای آزادی رسانه ها بنا 
آزادی  مشروعیت  موضوعی  و  فرعی  قانون  سه  ملی 
قانون  از  که عبارت است  را تضمین می کند  رسانه ها 

اطالع رسانی  و  مخابراتی  خدمات  قانون  رسانه ها، 
حقوق  سطح  در  اطالعات.  به  دسترسی  قانون  و 
برای  سازنده ای  پیش شرط های  نیز،  بین المللی 
دولت ها  الحاق  است.  گرفته  شکل  رسانه ها  آزادی 
و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق های  به 
پشتوانه  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق 
مشروعیت بین المللی آزادی رسانه ها را در سطح ملی 

و بین المللی تقویت می بخشد.
2. میکانیسم ها و راه کارها

به  تنها  دولت ها  رسانه ها،  آزادی  از  پاسداری  برای 
حکومت ها،  این رو  از  نمی کنند.  کتفا  ا قوانین  طرح 
میکانیسم هایی  رسانه ها  قوانین  شدن  اجرایی  برای 
از  مجموعه ای  میکانیسم ها  می کنند.  طرح ریزی  را 
که  هستند  کاری  برنامه های  و  پالیسی ها  استراتژی ها، 
بین المللی  و  ملی  قوانین  شدن  اجرایی  برای  را  زمینه ها 
آزادی رسانه ها فراهم می گردانند. میکانیسم ها در پهلوی 
آن که راه ها و شیوه های تطبیق قوانین را فراهم می گردانند، 

منابع اقتصادی رسانه ها را نیز مشخص می سازند. 
3. ساختارهای اجرایی 

تقسیم بندی  دسته  دو  به  رسانه ای  ساختارهای 
می شوند: ساختارهای دولتی و غیردولتی.

که در باال از  ساختارها بر بنیاد قوانین و میکانیسم ها 
آن نام برده شد، فعالیت دارند. هر دولتی برای تامین 
را شکل می دهد  نهادهایی  و فعالیت رسانه ها  آزادی 
که بیشترینه به نام های وزارت های فرهنگ، اطالعات 
رسانه های  سطح  در  دارند.  شهرت  تکنالوژی  و 

 فردوس 
 ملک ستیز، پژوهشگر امور بین الملل و حقوق بشر 

آیا بدخشان به هلمند 
دیگری مبدل می شود؟
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مذکور اصلن در ساحه نیامده و کار تعطیل بوده است.«
والیت  عامه  صحت  ریاست  مسووالن  همه،  این  با 
کار  پیشرفت  مورد  در  گزارش  که  می گویند  بامیان 

بیمارستان ولسوالی ورث درست نمی باشد.
به  بامیان  عامه والیت  ریحانه حیدری، رییس صحت 
درصد  چند  که  نمی داند  دقیق  »کسی  گفت:  8صبح 

کار ساختمان شفاخانه ورس انجام شده است.«
ماه سرطان  از  نشان می د هد که پس  یافته های 8صبح 
از  بوده،  متوقف  ورس  بستر   30 شفاخانه  کار   1392
نشده  کار  پروژه  این  روی  هرگز  بعد  به  تاریخ  آن 
به صورت  دولتی  ارگان  هیچ  حاضر،  حال  در  است. 
دقیق نمی داند، پروژه ای که قرار بود سه سال پیش به 
و  دارد  قرار  در چه وضعیتی  سپرده شود  بهره برداری 

چه زمان تکمیل خواهد شد؟
بدهکاری شرکت از مردم محل

که  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  دیگر،  سوی  از 
دادن  و  واسطه  با  میرزاد که  اتفاق  شرکت ساختمانی 
رشوه قرارداد ساخت شفاخانه 30 بستر ولسوالی ورس 
نیمه  کنار  در  بود،  آورده  به دست  را  بامیان  والیت 
پول  افغانی  میلیون ها  بیمارستان،  این  گذاشتن  کاره 
ولسوالی ورس  دکانداران  و  مردم محل  پیمان کاران، 

را نیز با خود برده است.
 ،1393/10/6 تاریخ   ،101/3042 شماره  مکتوب  در 
 ،43/4542 شماره  مکتوب  و  بامیان  والیتی  شورای 
وزارت  عنوانی  بامیان  والیت   1393/10/11 تاریخ 
با نیمه تمام  صحت عامه تاکید شده که این شرکت، 
و  بستر ورس   30 شفاخانه  اعمار  پروژه  کار  گذاشتن 

متوقف ساختن آن از مردم محل نیز بدهکار است.
تاریخ   ،4542 شماره  مکتوب  براساس  هم چنین، 
عبدالولی،  عرایض  و  بامیان  والیت   1393/10/11
ابراهیم خان، محمدحسن و حنیف از باشندگان مرکز 
قیمت  بابت  از  میرزاد  اتفاق  شرکت  ورس،  ولسوالی 
حدود  ساختمانی  مواد  سایر  و  چوب  ریگ،  سنگ، 

2.5 میلیون افغانی از آنان بدهکار است.
انجنیر شمس، از کارمندان شرکت اتفاق میرزاد باالی 
بهانه های مختلف  به  مردم محل کاله گذاری کرده و 
از مردم پول، نمد، قروت گرفته و در حال حاضر از 

ساحه فرار کرده است.
بامیان  والیت  ورس  ولسوال  بهلول،  محمدزمان 
می گوید که شرکت اتفاق میرزاد با ورشکست شدن 
کرده،  فرار  و  گذاشته  نیمه تمام  را  پروژه  کار  تنها  نه 
بلکه میلیون ها افغانی پول مردم را نیز با خود برده است.

بامیان  اسدی، یک عضو شورای والیتی  محمدحسن 
شفاخانه  نیمه تمام گذاشتن  قضیه  در  را  اداری  فساد   ،
ولسوالی ورس دخیل دانسته گفت: »این ضعف اداره 
است  حکومتی  دستگاه  مختلف  رده های  در  فساد  و 
که نمی تواند شرکت قراردادی را جلب کند و از آن 

حساب بگیرد.«
عدم ثبت شرکت به ریاست اقتصاد بامیان

از  یکی  با  تا  کرد  تالش  8صبح  روزنامه  خبرنگار 
مسووالن شرکت اتفاق میرزاد صحبت کند؛ اما موفق 
به این کار نشد. در عین حال، این شرکت تاکنون در 

ریاست اقتصاد والیت بامیان نیز ثبت نشده است.
مکرر  مکتوب های  طی  بامیان  والیت  محلی  اداره 
کار  شدن  تکمیل  خواهان  عامه  صحت  وزارت  از 
مقام  است.  شده  ورس  بستر   30 شفاخانه  ساختمان 
تاریخ  مکتوب های شماره 2608،  بامیان، طی  والیت 
این  از  عامه،  صحت  وزارت  عنوانی   1391/5/25
سرنوشت  هیات،  یک  فرستادن  با  تا  خواسته  وزارت 

بیمارستان ورس را مشخص سازند.

غالم علی وحدت، والی بامیان طی پیشنهادی که تاریخ 
و شماره اش دقیق معلوم نیست از وزارت صحت عامه 
ولسوالی  بستر   30 شفاخانه  اعمار  قرارد  که  خواسته 
ورس را باشرکت اتفاق میرزاد فسخ کند و این پروژه 

را جهت تکمیل نمودن دوباره به اعالن بسپارد.
ثریا دلیل، وزیر پیشین صحت عامه به  تاریخ 4 ماه اسد 
1393 در جواب آن نوشته است: »مالحظه شد. هیات 
متشکل از رییس های تدارکات، ساختمان ها و ریاست 
مقررات  و  سوابق  روشنی  در  را  موضوع  ارتباطات 
خود  مشخص  پیشنهادات  کاری  یوم  ده  طی  مطالعه، 
دارد  وجود  مکتوب  ده ها  کاپی  دهند.«  گزارش  را 
که وزارت صحت عامه وعده سپرده که کار ساخت 
اما  می کنند؛  تکمیل  را  ورس  ولسوالی  بیمارستان 

تاکنون پروژه یادشده متوقف است.
صحت  وزارت  سخنگوی  کاووسی،  محمداسماعیل 
والیت  به  هیات  یک  وزارت  این  که  می گوید  عامه 
بامیان فرستاده که پس از ارایه گزارش هیات یادشده 
اقدام  ورس  بیمارستان  ساختمان  تکمیل  مورد  در 

قانونی صورت می گیرد.
فسخ قرارداد

آقای کاووسی می افزاید که با شرکت قراردادی اتفاق 
میرزاد مطابق قانون تدارکات برخورد خواهد شد که 
این قانون شامل فسخ قرارداد و تابع جریمه نیز می شود.

در حالی که شرکت اتفاق میرزاد که در تطبیق پروژه 
ناکام  بامیان  ولسوالی ورس والیت  بستر   30 شفاخانه 
بامیان کار ساخت کلینیک کرمان  اداره محلی  بوده، 
نیز به شرکت یادشده  ولسوالی پنجاب این والیت را 

سپرده است.
دالر  هزار   176 مبلغ  به   1391 سال  در  جدید  پروژه 
ریاست  توسط  کشورعمان  کمک های  از  امریکایی 

صحت عامه بامیان با این شرکت قرارداد شده است.
والیت  عامه  صحت  رییس  حیدری،  ریحانه  داکتر 
بامیان می گوید: »این پروژه با هدایت تلیفونی وزارت 
صحت عامه و امر والی این والیت انجام شده است.« 
او افزود: »دلیل قرارداد اعمار کلینیک کرمان، بازهم 
طرف  از  پایین  نرخ  دادن  میرزاد،  اتفاق  شرکت  با 
پروژه  میرزاد،  اتفاق  شرکت  است.  بوده  شرکت  آن 
شفاخانه سی بستر ورس را نیز با دادن نرخ پایین برنده 
آن  تسلیم دهی  موعد  ازم  سال  سه  حاال  که  بود  شده 
نرسیده  هم  نصف  به  هنوز  تا  آن  کار  اما  می گذرد، 
قانون  خالف  قرارداد  این  وجودی که  با  است.« 
را  پروژه  تطبیق  ظرفیت  که  شرکتی  است  تدارکات 
نداشته باشد بازهم با او قرارداد شود، اما داکتر حیدری 
قرارداد  را  پروژه  این  اگر  بود  محدود  »وقت  گفت: 
بنا  لهذا  می شد،  مسترد  پس  آن  بودجه  نمی کردیم، 
از  نیازمندی و محرومیت مردم ساحه و جلوگیری  به 

برگشت بودجه این قرارداد انجام گرفته است.«
سقف  تازه  سال  سه  از  پس  کرمان  صحی  مرکز 
عامه  صحت  رییس  اما  شده،  کانکریت ریزی  آن 
به  پروژه  این  امسال  تابستان  آخر  تا  که  گفت  بامیان 

بهره برداری سپرده می شود.
تعیین  وقت  به  که  شرکتی  تدارکات،  قانون  براساس 
جریمه  تابع  نتواند  تکمیل  را  شده  محول  پروژه  شده 

می  شود.
سطح  در  عامه،  صحت  وزارت  آمارهای  براساس 
والیت بامیان 98 مرکز صحی فعالیت دارد که از این 
در  شفاخانه ها  این  می باشد.  شفاخانه  آن  باب   4 میان 
مرکز ولسوالی های ورس، پنجاب، یکاولنگ و مرکز 

بامیان موقعیت دارند.
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از شش سال،  بامیان پس  کار ساخت شفاخانه ورس 
نیمه کاره متوقف شود.

گزارش های ضد و نقیض از پیشرفت کار
از  بامیان  محلی  اداره های  از  برخی  دیگر،  سوی  از 
ورس  بستر  شفاخانه30  ساختمان  کار  پیشرفت  میزان 
تبادله  هم  میان  را  نقیص  و  ضد  گزارش های  تاکنون 

کرده اند.
در مکتوب شماره 219/222، تاریخ 1393/5/2، اداره 
محلی ولسوالی ورس، عنوانی مقام والیت بامیان آمده 
که حدود 40 درصد کار ساختمان تکمیل شده و در 
متوقف  رسما  ساختمان  کار   ،1391 سال  سرطان  ماه 

شده است.
 ،151 شماره  مکتوب  در  دیگر  بار  ورس،  ولسوالی 
درصد   30 را  کار  پیشرفت   1391 سرطان   25 تاریخ 
ذکر کرده است؛ اما دو سال بعد در پیشنهاد ماه اسد 
صحت  وزارت  عنوانی  بامیان،  والیت   1393 سال 
بستر   30 شفاخانه  اعمار  قرارداد  فسخ  بر  مبنی  عامه، 
ولسوالی ورس با اتفاق میرزاد، میزان پیشرفت کار این 

شفاخانه20 درصد گزارش شده است.
بامیان، در مکتوب شماره 229،  ریاست صحت عامه 
 20 را  شده  انجام  کار  نیز  خویش   1393/3/6 مورخ 

درصد ذکر کرده است.
صحت  وزارت  ساختمان های  ریاست  حال،  این  با 
عامه، به  تاریخ 1392/9/13 طی مکتوب شماره 4465 
امور  مراقبت کننده  احمدولی  انجنیر  قول  از  خویش 
ساختمانی این وزارت پیشرفت کار تعمیر شفاخانه 30 

بستر ورس را حدود 50 درصد ذکر کرده است.
ریاست صحت عامه بامیان، در مکتوب شماره 2028، 
جریان  »در  است:  نوشته  خویش   1392/1/23 تاریخ 
تا 20  میرزاد در حدود 15  اتفاق  سال 1389 شرکت 
درصد کار ساختمانی شفاخانه 30 بستر ورس را انجام 
شرکت  و1392   1391 سال  جریان  در  و  است  داده 

از اخالف شان عمل کرده و در روز  ناشیانه تر  ایشان 
سوم می )روز جهانی آزادی مطبوعات( که با شعار: 
چهار  جلب نامه ای  کنند«  رشد  رسانه ها  »بگذارید 
غیرقانونی  هنوز  تا  که  کمیسیونی  سوی  از  روزنامه 
به  را  مطبوعات  آزادی  و جشن  می شود  است صادر 

کام روزنامه نگاران و خبرنگاران تلخ می سازد.
عجوالنه،  اقدام  این  توجیه  برای  این که  همه  از  بدتر 
روز  همان  شام  خبری  نشست  در  جهانی  باری  آقای 
توهین  و  را هتک حرمت  مطالب چهار روزنامه  نشر 

که در وضعیت حساس کنونی با چنین مسایل با سعه 
صدر برخورد کند و بگذارد که سربازان ما در جبهات 
گرم برزمند نه این که در شهر های بزرگ، جنگ های 
رسانه ای، قومی و سیاسی مشتعل شود. ممنوع الخروج 
کردن چند عنوان کتاب آغاز درگیری های فرهنگی، 
قومی و سیاسی را سبب شده و مسوولیت این تشنج به 

دوش ایشان خواهد بود.
سرخ  خط  بیان  آزادی  که  گفت  باید  فرجام  در 
هرازگاهی  پیشین  وزرای  که  طوری  همان  و  است 
به نحوی آزادی بیان را مورد تعرض قرار دادند و به 
پس  شدند،  مواجه  رسانه ای  جامعه  تند  واکنش های 
گیرد،  قرار  تعرض  مورد  حق  این  هرگاه  نیز  این  از 
رسانه ها به این خودآگاهی و انسجام رسیده اند که از 
حق خود دفاع کنند. جهت آزادی بیان به پیش است 

و دیگر هرگز به عقب برنخواهد گشت.

به 8صبح رسیده نشان می دهد که فساد  سندهایی که 
مالی و اداری در وزارت صحت عامه، اداره های محلی 
ساخت  کار  در  که  شده  باعث  کارشکنی ها  و  بامیان 

برخی از مرکزهای صحی والیت بامیان تاخیر شود.
این سندها نشان می دهد که ساختمان 30 بستر شفاخانه 
ولسوالی ورس والیت بامیان که قرار بود به هزینه 614 
هزار دالر از کمک های قزاقستان توسط شرکت اتفاق 
به  تهداب گذاری  از  بعد  ماه  هژده  در جریان  میرزاد، 
سال  شش  گذشت  با  اما  شود،  سپرده  بهره برداری 

هنوزهم به بهره برداری سپرده نشده است.
پس از گذشت پنج سال، وزارت صحت عامه، حدود 
300 هزار دالر امریکایی دیگر را نیز به ساخت شفاخانه 
ورس اختصاص داد، اما تاکنون حدود 50 درصد کار 

این ساختمان تکمیل شده است.
و   1393/10/8 تاریخ   ،4456 شماره  مکتوب های  در 
بامیان  والیت   1390/5/19 تاریخ   ،57/2456 شماره 
عنوانی وزارت صحت عامه، گفته شده که ساختمان 
شفاخانه 30 بستر ولسوالی ورس به تاریخ 1388/5/7، 
با جانب شرکت ساختمانی اتفاق میرزاد قرارداد شده، 
اما با گذشت شش سال این پروژه متوقف شده است.

در همین حال، وزارت صحت عامه سال گذشته، بار 
دیگر از بودجه اختیاری خود، جهت تکمیل شدن این 
را  اضافی  پول  امریکایی  دالر   296907 حدود  پروژه 

تخصیص داده است.
این در حالی  است که مطابق مکتوب شماره 219/222 
مورخ 2-5-1393 اداره محلی ولسوالی ورس والیت 
بامیان، مدت کار ساخت این شفاخانه، از آغاز قرارداد 
تا تکمیل شدن پروژه، 18 ماه کاری تعیین شده است.

یافته های 8صبح، نشان می دهد که فساد اداری و مالی، 
بخش های  میان  هماهنگی  عدم  قراردادها،  در  تبانی 
و  مدیریت  ضعف  عامه،  صحت  وزارت  کاری 
بی توجهی مقام های عالی رتبه حکومتی سبب شده که 

عناوین  زیر  سانسور  برای  رهین  داکتر  تالش های 
انزجار  سبب  بل  نشد  واقع  موثر  تنها  نه  گوناگون 
رسانه ها از ایشان شده و حتا خبرنگاران از حضور در 

نشست های خبری شان خودداری می ورزیدند.
برابر  در  خرم  و  رهین  آقایان  پرونده سازی های 
خبرنگاران نه تنها به سود تقویت اقتدار شان تمام نشد 
بلکه سبب گردید تا فاصله میان حکومت و رسانه ها 

عمیق تر گردد.
است،  رسیده  جهانی  باری  آقای  به  نوبت  که  اکنون 

خواند.
را  این جلب نامه ها  آقای جهانی  که  داشتیم  انتظار  ما 
روزهای  در  رسانه ها  همکاری  خواستار  و  کند  رد 
نخست ماموریت شان گردد نه این که باز هم به وسیله 
کمیسیونی که سال ها سبب ایجاد فاصله میان وزارت 

و رسانه ها شده است، به دفاع خویش برخیزد.
ایجاد  برای  و  رفع کدورت خبرنگاران  برای  حداقل 
نباید اصرار می کردند که  فضای همکاری هم ایشان 

نامه های یادشده قانونی است.
از آقای جهانی باید پرسید: آیا شما الزم ندیدید که 
محفل  برگزاری  با  مطبوعات  آزادی  جهانی  روز  از 
مسوول  مدیران  جلب  تا  می کردید  تجلیل  باشکوه 
بر  دیگر  برخی های  یا  شما  باور  به  که  روزنامه هایی 

ساحت مقدس تان تجاور کرده اند؟
توصیه مهم برای وزارت اطالعات و فرهنگ این است 

فساد مالی در ساخت
 برخی از مراکز صحی بامیان

آزادی بیان خط سرخ است

نوروز رجا- بامیان
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با  هرات  کرد.  خانه نشین  را  وحیدی 
حتا  است،  متفاوت  چیزش  همه  آن که 
نیست،  افغانستان  از  جدا  اما  ناامنی اش- 
گفته  به  حتا  رحیمی،  محمدآصف 
ماه  دو  یکی  در  بتواند  اگر  بسیاری ها 
سامان  و  سر  را  خود  پیرامون  نخست 

دهد، در واقع کار بزرگی کرده است.
دیدگاه های  بیان  به  گزارش  این  در 
شماری از باشندگان هرات می پردازیم، 
اوضاع  نابه سامانی  شک  بدون  جایی که 
این  در  رهبری  افغانستان،  در  عمومی 

بخش از کشور را مشکل ساخته است.
اخیر  دهه  یک  حداقل  طی  هرات 
عرصه ها  انکشاف  و  بازسازی  خاستگاه 
رشد  این  در  مردم  سهم  که  است  بوده 
آنچه  ولی  است،  اساسی  و  توجه  قابل 
فاصله  است،  محسوس  بیشتر  امروز  که 
اداره محلی  گرفتن مردم از حکومت و 
خدمات  ارایه  از   رضایت  عدم  به دلیل 

ناقص ادارات دولتی در هرات است.
مامور  خودش  که  الهی  حمید  عبید   
سیستم  که  می گوید  است،  حکومت 
حاکم،  اداری  ناکارآمد  و  فرسوده 
از  کاغذپرانی  و  اداری  گسترده  فساد 
و  مردم  میان  فاصله  ایجاد  عمده  دالیل 
تالش  او  به گفته  است.  شده  حکومت 
در  نهادن  گام  و  مشکالت  این  رفع  در 
این  سنگین  حجم  از  بتواند  که  مسیری 
آینده  به  را  مردم  بکاهد،  ناهنجاری ها 
امیدوار  مسوول  دولت مردان  و  روشن 

خواهد ساخت.
صنعت  شکست خورده  قطب 

افغانستان
صنعت  قطب  به  که  سال هاست  هرات 
یافته،  شهرت  افغانستان  تجارت  و 
شدن  بسته  بی کاری،  این روزها  اما 
و  پول  نبود  کارخانه جات،  دروازه های 
در نهایت ورشکستگی اقتصادی بازرگانان، هرات را به 
قطب شکست خورده صنعت و تجارت افغانستان تبدیل 

کرده است.
آیا والی جدید که چند صباحی تجربه کار در سکتور 
اقتصادی کشور را هم دارد، می تواند با طرح برنامه ای 

جامع، هرات را از این وضعیت نجات دهد؟
از  پس  به خصوص  و  روزها  این  هراتی ها  از  بسیاری 
ملی،  وحدت  حکومت  گرفتن  شکل  با  و  انتخابات 
سرمایه های  برای  الزم  تسهیالت  و  روانی  اطمینان 
بزرگ  پروژه  ده ها  می خواهند،  خود  خورده  شکست 

هنوز نیمه کاره اند و به سرپرستانی جسور نیاز دارند.
حامد کریمی، فعال جامعه مدنی در هرات به پروژه های 
به دلیل  که  آهن  خط  و  هوایی  میدان  چون  نیمه تمامی 
عدم ظرفیت معطل است اشاره دارد و نگاه استراتژیک 
والی جدید را به سمت استخراج معادن، تسریع پروژه ی 

بندهای سلما و پاشتان  و سرک حلقوی فرا می خواند.
آقای  ماموریت  دوران  در  که  دارد  آرزو  کریمی 
میدان  به عنوان  هرات  هوایی  میدان  توسعه  رحیمی، 
و  گمرک  به  آهن  خط  امتداد  و  ترانزیتی  و  باربری 
شهرک صنعتی که با وصف موجودیت بودجه به سبب 
پذیرد.  انجام  است  معطل  حکومت  مدیریتی  ضعف 
معادالت  به  استراتژیک  نگاه  با  معادن  استخراج  برنامه 
منطقه ای و سعی در فراوری محلی این محصوالت روی 
اختتامیه ای  سلما  بند  داستان  برای  و  دست گرفته شود 

نوشته شود و پروژه بند پاشتان تسریع و نهایی شود.
نبود امنیت، بالی جان والیان در هرات

سال   13 طی  تاکنون  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت 
اخیر نتوانسته که ُخلق والی ها را مانند مشکالت امنیتی 

ناامنی های  با  هرات  ناامنی های  هرچند  بسازد.  تنگ 
جاری در بسیاری از والیت ها متفاوت است. در هرات 
نه طالبان به شش کیلومتری چوک شهر رسیده اند و نه 
در هیچ ولسوالی آن به صورت کتله ای سربازان ارتش 
ملی تیرباران شده اند. اما آن چه در هرات طی 13 سال 
آدم ربایی های  بوده،  سیاسمتداری  هر  جان  بالی  اخیر 
که  است  بزرگی  شبکه های  موجودیت  و  زنجیره ای 
بارها رییس جمهور و معاونانش را در دوره های مختلف 
به این شهر کشانده است. هر ماه ده ها واسطه نقلیه حتا از 
چهار قدمی مقر رییس کمیسیون نظامی هرات  یا همان 

والی دزدیده می شوند.
 به جز شیندند و مناطقی در شمال هرات امنیت در این 
اما  است،  بهتر  گذشته  به  نسبت  کشور  غربی  والیت 
گفتگوی ما با باشندگان هرات نشان می دهد که آن ها 
مبادا  تا  می دانند  جدید  والی  کاری  اولویت  را  امنیت 
به زودی موجی از ناامنی ها دامن گیر مردم شود. هرچند 
طی دو هفته گذشته نیز حداقل دو مورد آدم ربایی در 
هرات گزارش شده است و مواردی از حمالت مخالفان 

در ولسوالی های گلران و شیندند به گوش می رسد.
داستان  گلران  و  شیندند  های  ولسوالی  میان،  این  در 
متفاوتی با بسیاری از مناطق هرات دارند، ولسوالی های 
شماری  دروازه های  حاال،  همین  ساکنانش  به گفته  که 
امنیتی  بلند  تهدیدهای  به دلیل  دخترانه شان  مکاتب  از 
و  می کند  بیداد  قومی  مشکالت  است،  مسدود 
را  باشنده ای  روشن  روز  در  حتا  موتورسایکل سواران 
آن  در  مناطقی  از  سربازان حکومت  عبور  و  می کشند 

تقریبا دشوارتر از همیشه است.
شیندند  اصلی  باشنده  اسفزاری  عاصم  چون  بسیاری ها 
شدن  مسدود  تلخ  روایت  بر  زدن  پایان  مُهر  خواستار 

مکاتب دخترانه در شیندند هرات هستند.
دشواری  کارهای  هرات  جدید  والی  حال  هر  به 
به موفقیت هر  امید چندانی  پیش رو دارد، خیلی ها هم 
نوراحمد رسولی  مانند  ندارند،  به هرات  »تازه واردی« 
والی  نمی کنم  »فکر  می گوید:  که  هرات  پزشکان  از 
به دست  را  هرات  مردم  دل  بتواند  هم  جدید  صاحب 
بی کاری  و  بی امنی  دست  از  واقعا  مردم  چون  آورد 
مایوس اند و والیان گذشته هم نه تنها که به این دو امر 

مهم نپرداختند بلکه بر مشکالت افزودند.«
مبارزه با فساد، چالشی دشوار

صنعتی  شهرک  بزرگ ترین  داشتن  پهلوی  در  هرات 
افغانستان، دارای دو گمرک مرزی در شمال و غرب 
والیت است. خالصه کالم این که هرات سرشار است 
و  دارند  زیادی  عالقه مندان  که  منابعی  مالی،  منابع  از 
حرص دستیابی به این منابع، مشکالت متعددی را برای 

حکومتداری صادقانه به بار آورده است.
در  فراوانی  زمین های  که  است  داده  نشان  گزارش ها 
زیادی  غیرقانونی  شهرک های  شده اند،  غصب  هرات 
در  عادی  امری  به  رشوه ستانی  و  موجوداند  هرات  در 

اداره های دولتی بدل شده است.
والی  که  می گوید  هرات  باشنده  خبایی،  عبداللطیف 
جدید باید با فساد مبارزه کند، فسادی که در بسیاری از 
اداره ها ریشه دوانده و بسیاری ها در مبارزه با آن ناکام 

بوده اند.
با  مبارزه  دهند  نشان  آن که  برای  والی ها  بیشتر  تقریبا 
فساد بخشی از استراتژی آنان برای حکومتداری خوب 
مثال  گرفته اند.  دست  روی  کارهای  است،  هرات  در 
یکی کمیسیونی برای مبارزه با آن ایجاد کرد، دیگری 
برای مبارزه با غصب زمین جهاد اعالن کرد و دیگری 
این  هیچ کدام  انداخت.  راه  به  استخباراتی  فعالیت های 

موارد چندان نتیجه بخش نبوده اند.
و اما خبرنگاران ...

خبرنگاران هرات هم مانند طیف های مختلف مشکالت 
خودشان را دارند، دسترسی به منابع که الزمه اصلی کار 
خبررسانی است در هرات چند سالی است که محدود 
شده، بعد از آقای صبا بسیاری از خبرنگاران نمی دانند 
که چه کسی سخنگوی والی هرات است. سخنگویان 
شمار دیگری از اداره ها هم چندان همکار خوبی برای 

خبرنگاران نیستند.
که  می گوید  هرات  روزنامه نگاران  از  پوالدی  یحیی 
خبرنگاران در سال های اخیر با نبود پاسخگویی مناسب 
از سوی دولت و به خصوص سخنگویان اداره ی محلی 
روبه رو بوده اند. این معضل لطمه های بزرگ کاری را 
برای شان پدید آورده است. از والی جدید هرات انتظار 
جامعه  و  کرده  اقدام  مشکل  این  حل  برای  تا  می رود 
است،  انتظارشان  در  که  خفقانی  حالت  از  را  هرات 

نجات دهد.

است.  آرزو  یک  خیلی ها  برای  هرات  در  شدن  والی 
به  را  هرات  در  زمامداری  کسانی که  باشند  شاید  حتا 
ترجیح  می دهند.  هم  بزرگ  و  معتبر  وزارت خانه های 
از سیر تاریخی حکومتداری در این والیت و تکیه زدن 
امکانات  از  انبوهی  تا  امیران  و  پادشاهان  جایگاه  بر 
رفاهی و اقتصادی، همه و همه هرات را به رویایی برای 

سیاستمداران کشور تبدیل کرده است.
به هرات، دیری نمی پاید  از تقرر والی   اما معموال پس 
که بسیاری  از آنان به زودی به این موضوع پی  می برند 
نیست.  برای شان  مناسبی  »استراحت گاه«  هرات  که 
مشکالت  و  متضاد  آرمان های  مختلف،  طیف های 
را  هرات  در  حکومتداری  شیرینی  به زودی  گوناگون، 

از بین می برد و کام هر سیاستمداری را تلخ می سازد.
به  که  والی تازه تقرری  هر  گذشته  سال   13 طی  تقریبا 
هرات آمده، در ابتدا »مقدمش گل باران« شده و کم تر 
والی ای را سراغ داریم که وداع غم انگیزش از بی رحمی 

چرخ حکومتداری حکایتی نداشته نباشد.
والی ها،  کار  شروع  روزهای  نخستین  در  معموال 
گل فروشی ها در هرات هم مثل سایر والیت ها روزهای 
پر و جنب و جوشی دارند، رقابت بسیاری ها هم برای 
جذابیت  بر  شهر  گل  زیباترین  و  مدرن ترین  خریدن 

موضوع می افزاید.
به هر ترتیب، همه چیز سپس به میزان توانایی »سیاسمتدار 
از  انبوهی  با  چگونه  او  این که  دارد،  بستگی  تازه وارد« 

مشکالت و خواست ها کنار خواهد آمد.
فاصله مردم و حکومت، رحیمی آیا نزدیک 

می شود؟
اهلل  سیدفضل  ناامنی ها،  و  ترور  افزایش  قبل،  ماه  چند 

خبرنگار: انسان شله/ مریض الزایمر/ 
بدون  گوگل کننده/  چهارچشم/ 
در  را  سرش  که  کسی  به  مالحظه: 
از  بعد  حتا  و  می کند  فرو  کندو  هر 
حس  هم  باز  لت خوردن  بار  چندین 
سوال پرسیدنش تروتازه باقی می ماند، 
سعی  همیشه  می شود.  گفته  خبرنگار 
باشد.  کم  سخنگو  با  فاصله اش  دارد 
سی  تاریخ  تا  بیست وپنج  تاریخ  بین 
هر ماه گرسنه می خوابد. خیلی نازک 
نشود،  محافظت  درست  اگر  است. 

تلفات خیلی باال دارد. 
چرب زبان/  )تلویزیون(:  گوینده 
خوش صدا؛ اما بدخبر/ انسان وارخطا/ 
که  است  کسی  گوینده  خوش پوش: 
پیر  وقت  هیچ  آرایشگر  برکت  از 
مرگ  خبر  سال  یک  در  نمی شود. 
و  هیجان  با  را  نفر  دوهزار  حداقل 
می دهد.  مردم  به  تمام  سرزندگی 
اثر  از  نیست.  خودش  از  دریشی اش 
صورتش،  بر  مستقیم  نور  تابندگی 
انجمن  عضویت  چهل ودوسالگی  در 
نابینایان کشور را کسب می کند. حمله 
است،  فاجعه  دیگران  برای  انتحاری 

برای او وسیله رزق حالل.  
خط  نیروی  آسیب پذیر/  فلمبردار: 
با  هیچ کاره:  آخررو/  اول آمد  مقدم/ 
آن که همه صحنه ها را او ثبت می کند، 
خودش را کسی تا زمانی نمی بیند که 
مسلح  مخالفین  یا  دولتی  نیروهای 
کامره و سرش را نشکسته باشد. حاضر 
است بمیرد؛ اما حافظه کامره اش را به 
داوود  )مخصوصا  نمی دهد  کسی 
نوک  تا  سر  فرق  از  سلطان زوی(. 

پایش شش صد جیب دارد. 
دایم السفر/  مدیرمسوول: 
سفیر  کاوه/  پرویز  ناحق مصروف/ 
تخطی  کمیسیون  در  روزنامه  دایمی  
انسان  نوع  مدیرمسوول یک  رسانه ها: 
نیمه منظم است که اکثر اوقات حوصله 
دوازده  ندارد.  را  سرمقاله  نوشتن 
ساعت  دوازده  دارد،  مهمان  ساعت 
است.  دیگران  مهمان  خودش  دیگر 
تنها به دنیا می آید، در دفتر تنهایی کار 

می کند و تنها از دنیا می رود. 
جمله بند/  بی غم باش/  ویراستار: 
یک  سنج:  نقطه!  نویسندگی/  مستری 
موجود بی رحم که از ویرگل و نقطه 
دادن کارهای  انجام  از  می خورد.  نان 
نسبت  مکروه لذت می برد. عاطفه اش 
هوایی  شرکت  حد  در  نوشته ها  به 
هیچ  کار  شیوه  با  است.  کم  آریانا 

ویراستار دیگر موافق نیست. 

فرهنگ مطبوعات وحید پیمان- هرات
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در  حضور  برای  افغانستان  تکواندوی  ملی  تیم 
روسیه  عازم  ورزشی  رشته  این  جهانی  رقابت های 

شد.
رقابت های  در  افغانستان  چهارنفره  تیم  ترکیب  در 
زازی،  اتل  وهاب  عباسی،  رومان  تکواندو،  جهانی 
مصطفی امانی و محمدشفیع طاهری حضور دارند.

در  که  تکواندو   2015 سال  جهانی  رقابت های  در 
از  بیشتر  تکواندوکاران  می شود،  برگزار  روسیه  کشور 

کشور جهان به روی شیاپچانگ می روند.  180
طول  در  این که  علی رغم  افغانستان  تکواندوی 
گرفته  سال های اخیر، روند نزولی و سقوطی به خود 
است، اما با آن هم یکی از قدرت های برتر این رشته 

ورزشی در سطح آسیا و جهان محسوب می شود.

بیست و پنجمین دوره سمینار داوری ووشو با حضور 50 
کمیته ملی المپیک دایر شد. کابل در ریاست  داور از 

پذیرفته  ووشو  فدراسیون  سوی  از  که  سمینار  این  در 
کمیته ملی المپیک دایر شده است، داوران  شده در 
این  داوری  قوانین  جدیدترین  با  روز  دو  مدت  برای 

رشته ورزشی آشنایی حاصل می کنند.
نظری  دو بخش  در  و  رشته سانشو  در  که  داوران  این 

با  کابل  غرب  زون  نوجوانان  پهلوانی  قهرمانی  رقابت های 
تربیت  ریاست  در  کلپ  ده  از  ورزشکار   60 از  بیشتز  حضور 

بدنی و ورزش آغاز شد.
کابل در زیر آفتاب سوزان  ورزشکاران پهلوانی زون غرب شهر 
به روی تشک های داغ رفتند و به برگزاری مسابقه پرداختند تا 
جواز حضور در تیم منتخب این منطقه و در نهایت حضور در 

رقابت های انتخابی تیم ملی را به دست بیاورند.
این  که  می گوید  است  کیلو   54 وزن  پهلوان  که  محمدعلی 
گذاشته  تاثیر  عملکردشان  روی  شدت  به  داغ،  تشک های 

است و بدن های شان را می سوزاند.
قدیمی  پهلوانی  و  سنتی  ورزش  مسوولین  انتقاد  انگشت 
افغانستان به سوی مقامات حکومت وحدت ملی دراز شده 
است و از این مقامات به دلیل آن چه بی توجهی به شعارهای 

انتخاباتی شان عنوان می شود، انتقاد می کنند.
است  پهلوانی  مسابقات  مسوول  که  رحیمی   فرید  عبدال 
که  کترعبداهلل  می گوید: »مقامات حکومت، رییس جمهور و دا
که ما این طور می کنیم و این  در بیانیه های خود حرف می زدند 
طور، به جوانان و ورزش بودجه می دهیم، حداقل برای ورزش 

قتل  عامالن  کمه  محا روز  سومین  کابل:  8صبح، 
فرخنده روی غفلت وظیفوی پولیس متمرکز بود. وکیل 
کرد تا از موکلش دفاع  مدافع آمر حوزه دوم امنیتی تالش 

کند. 
که یک حقوق دان و  کی موتلی  در جلسه روز دوشنبه 
مدافع حقوق زنان است به عنوان وکیل مدافع خانواده 
فرخنده در جلسه علنی محکمه ظاهر شد و از دادگاه 
کند.  تطبیق  فرخنده  مورد  در  را  عدالت  تا  خواست 
خانواده فرخنده در سه روز جلسه دادگاه حاضر نشده 

است.
تمام  به  باید  که  گفت  فرخنده  خانواده  مدافع  وکیل 
دختر  یک  فرخنده  زیرا  شود،  داده  گوش  اتهام ها 
بی گناه بود و باید طبق قانون به مجرمین جزا داده شود 

گردد.  و عدالت در این مورد تطبیق 
گذشته  روز  جلسه  در  موظف  سارنوال  دیگر،  سوی  از 
حضور  صحنه  در  آن که  با  پولیس  ماموران  که  گفت 
و  حمله کنندگان  کردن  متفرق  برای  ولی  داشته اند 
عمل  پولیس  قانون  مطابق  فرخنده  جان  نجات 
قضیه  این  در  بی تفاوتی  به  متهم  پولیس  نکرده اند. 

کورس داوری  و عملی آموزش می بینند، در پایان این 
که به عنوان داور در رقابت های داخلی ووشو  می توانند 

کنند. قضاوت 
را  آموزشی  کورس  این  برگزاری  از  هدف  مسوولین، 
کشور  ووشوی  داوران  توانایی های  میزان  باالبردن 
کرده تا این داوران در آینده نزدیک بتوانند در  عنوان 

میادین بین المللی به داوری بپردازند.

سالون های سرپوشیده بسازند.«
که خود فدارسیون پهلوانی هیچ امکاناتی ندارد  وی می گوید 
که به این مشکالت رسیدگی  و در این میان بر مسوولین است 

کنند.
مسوولین  درباره  هم  پهلوانی  مربی  احمدی،  میراحمد 
توجهی  ورزش  به  اصال  مقامات  این  که  می گوید  حکومت 
که حتی رییس تربیت  کس نیست  که هیچ  ندارند، به گونه ای 

کند. بدنی و ورزش را تعیین 
که ورزشکاران در فضاهایی نامناسب به برگزاری  در روزهایی 
که اداره نمودن فعالیت های  مسابقه می پردازند و در دورانی 
ورزش  سرپرست،  حضور  با  ورزش،  و  بدنی  تربیت  ریاست 
تنها هیات حقیقت یاب  نه  قرار داده است،  رکود  را در  کشور 
تعیین  ورزش  بدنه  مشکالت  رفع  برای  که  ریاست جمهوری 
شده، مسوولیت پاسخ گویی به چیستی و چگونگی تحقیقات 
با  هم  رییس جمهور  شخص  بلکه  نمی گیرد،  عهده  بر  را 
کریکت  راس  در  تغییر  ایجاد  به  دست  مختلف  حکم های 
گویی این که تنها  بورد می زند و به سایر رشته ها توجهی ندارد، 

کریکت ورزش است و سایر رشته ها، سرگرمی!

که  گفت  آمر حوزه دوم پولیس  اما وکیل مدافع  است. 
موکلش در روز حادثه در محل حضور نداشته است. 

اتهام غفلت وظیفوی  به  که  از منسوبان پولیس  19 تن 
بازداشت شده و در جلسه دادگاه دیروز حاضر بودند، 
کامی در نجات فرخنده را  کدام دالیل شان برای نا هر 
که در روز حادثه  کردند. یکی از ماموران پولیس  بیان 
که انبوه جمعیت به  کرد  کید  در شاه دوشمشیره بود تا
که او نتوانست فرخنده را نجات دهد. این  حدی بود 
مردم،  جمعیت  سوی  از  نیز  خود  گفت  پولیس  مامور 

لت وکوب شده است. 
که عدالت در مورد فرخنده  اما این نگرانی وجود دارد 
که  کابل  تطبیق نشود، زیرا مسوول اول پولیس در شهر 
دومین  در  کنده  پرا دالیل  ارایه  با  است  امنیه  فرمانده 
که  حالی  در  کرد.  حاصل  برائت  قضایی  جلسه  روز 
شد  خبر  قضیه  از  که  زمانی  گفت  علنا  امنیه  فرمانده 
گاهان می گویند مسوول اول  دیگر فرخنده زنده نبود. آ
پولیس باید از آنچه در حوزه تحت نفوذش می گذرد با 
سبب  سادگی  این  به  نمی تواند  بی خبری  و  باشد  خبر 

فرار از مسوولیت شود. 

اعزام تیم ملی تکواندو به رقابت های جهانی

برگزاری سیمینار داوری ووشو

زش بیانیه های انتخاباتی و بی کاله ماندن سر ور کمه متهمان قتل فرخنده: سومین روز محا

تمرکز بر غفلت وظیفوی پولیس
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مادرید  رئال  به  خیا  دی  پیوستن  با  منچستریونایتد  باشگاه 
گرت بیل به لیگ جزیره  که  کرد اما به شرطی  موافقت خواهد 

کرد. کسپرس منتشر  که روزنامه دیلی ا برگردد. این خبری بود 
عملکرد  جاری  فصل  در  سرخ  شیاطین  اسپانیایی  سنگربان 
درخشانی در این تیم داشته است و همین باعث شده تا رئال 
که  مادرید به دنبال بازگرداندن او به فوتبال اسپانیا باشد چرا 
جانشینی  برای  گزینه  بهترین  می تواند  جوان  سنگربان  این 
گو  که سال های پایانی حضورش در سانتیا کاسیاس باشد  ایکر 

برنابئو را پشت سر می گذارد.
که باشگاه منچستر  کرد  کسپرس انگلیس اعالم  روزنامه دیلی ا
یونایتد تنها در یک صورت با فروش دی خیا به رئال مادرید 
برتر  گرت بیل به لیگ  بازگرداندن  کرد و آن  موافقت خواهد 

انگلیس است.
شرط  یک  یونایتد  منچستر  نوشت:  انگلیس  روزنامه  این 
گذاشته است و آن معاوضه  جنجالی را برای فروش دی خیا 
گرت بیل است در غیر این صورت رقم فروش دی خیا  او با 
کرد. دی خیا یک سال دیگر  را 45 میلیون پوند اعالم خواهد 

با یونایتد قرارداد دارد و تنها در صورت بازگشت بیل به لیگ 
جزیره از این تیم جدا خواهد شد.

گرت بیل دو سال پیش با 86 میلیون پوند راهی رئال مادرید 
بازیکن  یک  برای  که  رقمی است  گرانترین  این  که  شد 
گو  پرداخت می شود. او در نخستین فصل حضورش در سانتیا
برنابئو تا حدودی عملکرد خوبی داشت اما در فصل جاری 
که داشته صدای اعتراض هواداران رئال را  با نمایش ضعیفی 
برانگیخته است و همین باعث شده تا احتمال جدایی او از 

کهکشانی ها زیاد باشد.

وش دی خیا شرط جنجالی یونایتد برای فر
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Call for Tender Proposals
The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) through the Swiss Cooperation Of-
fice Afghanistan intends to support a cultural and arts programme in Afghanistan. The programme 
titled “FarhangSara: Promotion of Cultural and Artistic Expression” aims to strengthen and pro-
mote cultural and artistic expressions and hence make a contribution to shared and diverse values, 
social cohesion, creative interaction and greater understanding among people. It intends to foster 
people’s access to cultural and artistic expressions and enhance the capacities of artists and cul-
tural stakeholders to create and demonstrate their work.
SDC seeks the services of a competent organisation or consortium of organisations that will be 
mandated by SDC to develop and implement phase 1 of thisprogramme in two regions of Af-
ghanistan. The implementing partner (IP) will be selected through a competitive tender process. 
The tender is an open procedure, offering an equal opportunity both to national (Afghan) and 
international (non-Afghan) organizations to bid. The IP can be a single organization or, ideally, 
a consortium of one Afghan and one international organization. While the overall programme is 
expected to have three phases over a 9-year period, the selected organisation or consortium will(1) 
develop phase 1 of the programme that covers the first three years and (2) implement this phase, 
subject to performance and approval, in collaboration with civil society organizations, cultural 
and arts institutions and individual artists.
Interested organisations and consortia can access and download the full tender document issued 
on 1st May 2015 on the following website: www.simap.ch(under running procedures, Confedera-
tion, invitations to tender – OR use the following keyword to search: FarhangSara).In order to do 
so, you first have to register under the mentioned programme. You will then be able to log in and 
use the password that you will have been sent by e-mail to download the documentation desired. 
The deadline for the submission of complete offers is 11June 2015. The selection process is gov-
erned by strict tender rules and procedures outlined in the tender document. All potential applicant 
organisations and consortia should follow these rules and procedures diligently.
This is a public announcement intended for wider distribution and outreach and is not specifically 
targeted at any individual, organization or group.

Federal Department of Foreign Affairs FDFA
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Swiss Cooperation Office Afghanistan 
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8صبح را در فیسبوک بخوانید
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 پـروگرام غـذایی جهان 
کـابل  دفـتر مـرکزی 

گـهی داوطلبی برای فروش وســایط داغــمه  آ

دفتر پروگرام غذائی جهان ملل متحد)WFP( یک تعـداد مـحدود از وسایط داغــمه نوع لــند 

کروزر خـویش را در معرض فـروش میــگـذارد. 

ک در داوطلبی را داشته باشند می توانند از تاریخ  20 الی 22  که خواهـش اشترا عـالقمندان 

ثور سال جاری  مصادف با 10-12 مـی سال 2015 برای سه روز ) یک شنبه الی سه شنبه(  

گدام های پروگرام غذایی جهان )WFP( واقـع قصبه جوار  از ساعت ۹ الی ۳ بعد از ظهر از 

تاریخ نهایی أخـذ  کابل دیدن نمایند.  ریاست خانه سازی عقب میدان هوایی بین المللی 

گردیده است.  اوراق داوطلـبي الی روز پنج شنبه مورخ 24 ثوریا 14 می 2015 تعـیین 

شـرط نامه را از محل وسـایط  بدست آورده می توانند تـضمـین أخـذ می گردد.

شماره تماس فـقط در صورت ضرورت به معلومات مـزید: جمیل خاموش  0706004919 
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