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مدیریت انتخابات در افغانستان

حکمت اهلل:

بزرگ ترین آرزویم پولیس شدن است
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سفرهای والیتی
و موضع گیری های سیاسی 

کتر عبداهلل: دا

مجموعه ای در انتظار سقوط 
حکومت است
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گیالنی: سید اسحق 

یک متر زمین را هم غصب نکرده ام

برنامههایانکشافیسازمانمللمطابقنیازمندیهاتطبیقمیشود

بیحرمتیطالبانبهماهمبارکرمضان

خواهد شد.
وزارت  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
کیح  آقای  شده،  منتشر  خارجه  امور 
بزرگ  برنامه های  »همه  است:  افزوده 
افغانستان  در  متحد  ملل  انکشافی 
بر  در  را  ظرفیت  ارتقای  عمده  بخش 
که از این پس  داشته و ما در نظر داریم 

کشور، این حمله را خالف ارزش های 
کرده است. دینی و انسانی توصیف 

شام  انتحاری  حمله  یک  نتیجه  در 
سی  خوست،  والیت  در  یکشنبه  روز 
حمله  این  شدند.  کشته  تن  سه  و 
موتر  یک  که  گرفت  صورت  زمانی 
یک  نزدیکی  در  شده  بمب گذاری 

پوسته تالشی منفجر شد.

افغانستان  حکومت  که  را  برنامه هایی 
کنیم.« کشور تطبیق  نیاز می داند در این 
که  است  گفته  همچنین  کیح  دوگلس 
متحد  ملل  سازمان  انکشافی  برنامه 
دولتی  نهادهای  در  را  ظرفیت  ارتقای 
قرار  خود  کاری  اولویت  در  افغانستان 

داده است.

در  خوست  والی  مطبوعاتی  دفتر 
حمله  این  در  که  گفته  اعالمیه ای 
بیست و هفت غیرنظامی و شش مامور 
این  از  نقل  به  شده اند.  کشته  امنیتی 
و  زن  سه  کودک،  دوازده  اعالمیه، 
دوازده مرد قربانیان این حمله هستند. 
همچنین در این حمله یازده غیرنظامی 
و دوازده مامور امنیتی زخمی شده اند.

رییس  کیح  دوگلس  کابل:  8صبح،
ملل  سازمان  انکشافی  برنامه  جدید 
با  دیدار  در  افغانستان،  در  متحد 
خارجه،  امور  وزیر  ربانی  صالح الدین 
برنامه های  این  از  پس  که  است  گفته 
به  مطابق  سازمان  این  انکشافی  بزرگ 
اجرا  افغانستان  دولت  نیازمندی های 

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح،
حمله  کردن  محکوم  با  جمهوری 
والیت  در  یکشنبه  روز  شام  انتحاری 
که این حمله نشان  خوست، می گوید 
بیانگر بی حرمتی طالبان به ماه مبارک 

رمضان و زندگی انسانی است.
که توسط این اداره  براساس اعالمیه ای 
منتشر شده، اشرف غنی رییس جمهور 

کتابخانه؛ تحفه یادگاری یک سرباز برای دختران افغان 
بین المللی  موسسات  از  برخی  گذشته  سال  چهارده  جریان  در 
علمی  اداره  و  یونیسف  یا  کودکان  از  حمایت  صندوق  جمله  از 
احیای  زمینه  در  نیز  یونسکو  یا  متحد  ملل  سازمان   فرهنگی 
کرده اند.  کمک  کتاب های درسی در افغانستان  کتابخانه ها و نشر 
به  که  است  گفته  افغان«  زنان  برای  کانادایی  » زنان  موسسه 
کتابخانه  تقویت  و  کتابخانه ها  احیای  زمینه  در  تالش های خود 
به  افغان  گردان  شا دسترسی  جهت   » دانش  » درخت  انترنتی 

مطالعه ادامه می دهد. 
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سایه های سیاه
کابل  کوچه های  در 

خود  کودک  رفتن  بیرون  با  نمی تواند  مادری  و  پدر  هیچ  دیگر  امروزه 
کرد  تصور  می توان  باشد.  مطمین  او  سالم  بازگشت  به  نسبت  خانه  از 
کابل سرگردانند تا بتوانند  کوچه های  که همواره سایه های سیاهی در 
را  او  از ترس شناسایی شدن  قرار دهند و سپس  را مورد تجاوز  کودکی 
این  به  پاسخ  در  تحمل.  غیر قابل  و  وحشت آور  تصوری  ببرند.  بین  از 
که چه عواملی زمینه ساز چنین جنایات شهروندی می شود باید  سوال 
 -2 جنسی،  اخالق   -1 کرد:  توجه  افغانستان  جامعه  در  زیر  عوامل  به 
گاهی و بی مسوولیتی خانواده در مراقبت از فرزندان شان. اعتیاد 3- ناآ 5
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زنگ اول


افکار  اصلی  سوال های  از  دیروز  غنی  رییس جمهور 
عمومی فرار کرد. ایشان حاضر نشد به سوال های مهم 
و کلیدی خبرنگاران که در واقع سوال های افکار عمومی 
از نشست  با آن که چند ساعت پیش  است پاسخ دهد. 
تا  بود  خواسته  »سوال«  خبرنگاران  از  ارگ  خبری، 
رییس جمهور بر موضوعات »اشراف« داشته باشد، اما 
به هیچ سوال مهم پاسخ داده نشد. رییس جمهور گفت، 
خبرنگاران   است.  منطقه  مورد  در  خبری اش  نشست 
اسالم آباد،  اخیر  مذاکرات  مورد  در  می خواستند 
اصالح نظام انتخاباتی و وضعیت امنیتی سوال هایی از 

رییس جمهور بپرسند، اما ایشان اجازه نداد. 
برنامه ریزان نشست خبری رییس جمهور خیلی ناشیانه 
عمل کردند. اگر رییس جمهور نمی خواست به برخی از 
الزم  هیچ  دهد،  پاسخ  عمومی  افکار  مهم  پرسش های 
نبود که یک نشست خبری برگزار شود و چند پرسش 
یک  رییس جمهور  که  بود  بهتر  گردد.  مطرح  فرمایشی 
می فرستاد.  رسانه ها  به  و  می کرد  ثبت  ویدیویی  نوار 
خبری  نامه  یک  نشر  با  می توانست  ارگ  هم چنان 

معلومات مورد نظر را به رسانه ها ابالغ کند. 
بعد شش ساعت  بخواهند،  که سوال  نبود  نیازی  هیچ 
تمام خبرنگاران را در انتظار بگذارند و در پایان هم، به 
هیچ سوال مهمی پاسخ ندهند. رییس جمهور باید بداند 
مختلف  موضوعات  مورد  در  او  از  عمومی  افکار  که 
رییس جمهور  از  مردم  عموم  انتظار  دارد.  سوال هایی 
تمام سوال ها  به  این شرایط حساس  در  که  است  این 
به  نیازی  ندارد،  سوال ها  به  پاسخی  اگر  دهد.  پاسخ 

نشست خبری نیست. 
مردم در مورد مذاکرات اسالم آباد سوال دارند. سوال 
اسالم آباد  در  که  طالبان  نمایندگان  آیا  که  است  این 
نمایندگی  محمد عمر  مال  از  کردند،  مذاکره  کابل  با 
می کردند؟ آیا به کابل ثابت شده است که مال محمد عمر 
مال  اگر  می کند؟  حمایت  مذاکرات  از  و  است  زنده 
محمدعمر از مذاکرات حمایت نمی کند، ما با چه کسانی 

مشغول مذاکره هستیم؟
مردم  سوال های  هم  دموکراتیک  اصالحات  مورد  در 
الزم  حقوقی  مشروعیت  نظام،  رکن  هیچ  است.  جدی 

ندارد. 
اجرایی  ریاست  است، سمت  قاضی القضات سرپرست 
توافق  یک  براساس  رییس جمهور  نیست،  قانون  درج 
موعد  هم  پارلمان  و  است  رسیده  قدرت  به  سیاسی 
تا  این همه مشکالت  با وجود  است.  تمام شده  کارش 
هنوز هیچ گام مهمی برای شروع کار کمیسیون اصالح 
انتخاباتی، برداشته نشده است. کمیسیون تعدیل  نظام 
قانون اساسی هم که در موافقت نامه سیاسی از آن ذکر 
تا حال تشکیل نشده. مردم می خواهند  نیز  شده است 
بدانند که چرا شاهد پیشرفت در ثبات سیاسی کشور 
انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  تالشی  حال  تا  و  نیستند 

صورت نگرفته است. 
خلق  جدی  نگرانی  هم  روستاها   شدن  دست به دست 
جنگ  که  می رسد  خبر  مختلف  والیات  از  است.  کرده 
تشدید شده است و وزارت خانه های دفاع و داخله در 
فرستادن نیروی کمکی مشکل دارند. چرا نیروی کمکی 
به موقع نمی رسد؟ آیا مشکل در مدیریت وزارت خانه ها 

است یا نیروهای امنیتی منابع کافی در اختیار ندارند؟
هم  خبرنگاران  و  است  عمومی  افکار  سوال های  این 
را  سوال ها  این  باید  عمومی  افکار  از  نمایندگی  به 
از  رییس جمهور  اما  می پرسیدند.  رییس جمهور  از 
نکته  کرد.  خود داری  سوال ها  این  تمام  به  پاسخ دهی 
دیگری که خیلی ناشیانه بود، تقسیم سوال ها براساس 
زبان است. رییس جمهور گفت سوال های فارسی زیاد 
زبان پشتو سوال  به  بهتر است  و  پرسیده شده است 
پرسیده شود. این نوع سخن گفتن هیچ توجیهی ندارد. 
رییس جمهور حق دارد، زبانی را که به آن پاسخ می دهد، 
انتخاب کند. اما تقسیم سوال ها بر معیار زبان و اجازه 
ندادن به طرح سوال، به بهانه زبان، اصال توجیه ندارد. 

فرارازپاسخدهی
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به  که  بود  پیش  روز  ده-پانزده  به  نزدیک 
آمد.  ریاست جمهوری  از  ایمیلی  ما  رسانه 
به  انشااهلل  که  بود  شده  نوشته  ایمیل  این  در 
نزدیک  آینده  در  جل شانه  خداوند  توکل 
کنفرانس  رسانه های  برای  رییس جمهور 
مطبوعاتی دایر می کند. بنا به رسانه های محترم 
سوال های  تا  می شود  داده  مهلت  هفته  یک 
ریاست جمهوری  مطبوعاتی  دفتر  به  را  خود 
هر  مطبوعاتی  کنفرانس  روز  در  و  بسپرند 
کرد  جلوه  مهم تر  رییس جمهور  به  که  سوالی 
داده  پرسیدن  افتخار  سوال  آن  پرسنده  به 
می شود. ناگهان زلزله هشت ریشتری در دفتر 
این فکر شدند که احتمال  به  ما رخ داد. همه 
استیفن هاوکینگ،  تیوری  دارد رییس جمهور 
در  را  جهان  بزرگ  نظریه پرداز  و  فزیکدان 
مورد پیدایش کاینات زیر سوال ببرد. نه این که 
است.  متفکر جهان  دوم  مغز  ما  رییس جمهور 
احتمال دارد می خواهد مغز اول شود. نزدیک 
به یک هفته تمام دایره المعارف های جهان را 
ورق زدیم. حتا به دفتر استیفن هاوکینگ هم 
زنگ زدیم و در مورد نظریه پیدایش کاینات 
معلومات خواستیم. باالخره بعد از یک هفته سه 
سوال اساسی را به کمک تمام تیم رسانه تهیه 
ریاست جمهوری  مطبوعاتی  دفتر  به  و  کردیم 
دیگر  رسانه های  به  که  تماسی  با  فرستادیم. 
یک  نیز  بی چاره ها  آن  که  فهمیدیم  گرفتیم 
مهم ترین  کردن  پیدا  صرف  را  متوالی  هفته 
بعد  باالخره  بودند.  کرده  ممکن  سوال های 
به کنفرانس  رفتن  برای  مقرر  از ده روز زمان 
از  پس  رسید.  فرا  رییس جمهور  مطبوعاتی 
نگهبان  سگ های  توسط  بار  چهارده  این که 
سوراخ های  بار  بیست وپنج  و  شدیم  لیسیده 
شد،  پالیده  رییس جمهور  محافظان  توسط  ما 
دل خانه  به  دل  رسیدیم.  کنفرانس  سالون  به 

خبرنگاران به شدت می تپید. 
دروازه  طرف  به  اشتیاق  به  چنان  خبرنگاران 
است  قرار  گویی  که  می کردند  نگاه  ورودی 
خبرنگار  یک  به  نوبل  جایزه  سالون  این  در 
تشریف  رییس جمهور  باالخره  شود.  داده 
سه  حاال  گفت  سالم علیکی  از  پس  و  آورد 
سوال از میان صدها سوالی که از نظر من مهم 
بود پرسیده می شود و من جواب خواهم داد. 
فرا گرفت و خدا خدا کردند  استرس  همه را 
که نام آن ها خوانده شود. در این زمان، یکی 
رسانه  از  غریب شاه  زد:  صدا  سخنگویان  از 
پولدار. غریب شاه فریادی از سرشادی سر داد 
و پس از نیم ساعت تشکری از رییس جمهور 
پرسید: جناب رییس جمهور چرا کفش های تان 
غبغب  به  بادی  رییس جمهور  است؟  متفاوت 
دوش  مسابقه  جوانی  یاد  به  گفت  و  انداخت 
برداشت.  کسر  کمی  پایکم  و  کدیم  جور 
در  سوال  یک  رفتن  دست  از  یاس  را  همه 
خبرنگار  آقا گل  به  بعدی  سوال  گرفت.  بر 
روزنامه چندبعدی تعلق گرفت. همه با حسرت 

به آقاگل نگاه کردند و او پرسید: 
وقت  چند  این  طول  در  شما  رییس،  جناب 
داشتید؟  هم  دست آورد  ریاست جمهوری 
آخرین  و  زیاد.  خیلی  گفت:  شوق  با  رییس 
او  و  رسید  خبرنگار  خانم  یک  به  هم  سوال 
رییس جمهور حاال که شما  پرسید: جناب  نیز 
چهار وزیر زن در کابینه دارید، آیا این ها خیلی 
خوب کار می کنند؟ رییس جمهور با شادمانی 
گفت: البته که خوب کار می کنند. اگر خوب 
کار  خوب  که  می گفتیم  ما  نمی کردند،  کار 
تمام  مطبوعاتی  کنفرانس  خالصه  نمی کنند. 
خود  سوال های  پرسیدن  حسرت  در  ما  و  شد 

ماندیم.

یکهفتهبرای
سوالساختنوقتدارید

غنی: در مذاکرات صلح 90 درصد اجماع وجود دارد

بیش از سی طالب در فاریاب به قتل رسیدند

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
در  که  می گوید  کشور،  جمهور 
پیش برد مذاکرات صلح نود درصد 
اجماع وجود دارد و ده درصد دیگر 
آن »مواد ابتکاری و اختالفی« است.

از  برگشت  از  پس  که  غنی  آقای 
نشست های  در  حضورش  و  روسیه 
و  شانگهای  همکاری های  سازمان 
یکشنبه  روز  شام  ناوقت  بریکس 
کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در 
صحبت می کرد، با اشاره به نخستین 
گفت  صلح  رسمی  مذاکرات  دور 
گذشته  سال  چهارده  در  که  قدمی 
شده  برداشته  حاال  نشد،  برداشته 
است. رییس جمهور غنی می گوید: 
ملت  اکثریت  خواسته  پایدار  »صلح 
افغانستان است و در چهار ماه گذشته 
رهبران  افغانستان،  اقشار  تمام  با 
سازمان های  مدنی،  جامعه  سیاسی، 
همه   و  شد  مشوره  زنان  به  مربوط 
تحریری  صورت  به  مشوره ها  این 
خداوند  فضل  شد.  تدوین  و  گرفته 
نود درصد اجماع وجود دارد و در 
پنج درصد دیگر مواد ابتکاریست و 
پنج درصد هم مواد اختالفی است.«

بیان می شود  اظهارات در حالی  این 
موفق  افغانستان  حکومت  هیات  که 
شد پس از سال  ها تالش با نمایندگان 
حقانی  تروریستی  شبکه  و  طالبان 
پاکستان دیدار  بار در  برای نخستین 
و گفتگوی مستقیم داشته باشد. این 
دیدار که نزدیک به یک هفته پیش 
از  پس  است  قرار  گرفت،  صورت 

ختم ماه رمضان ادامه یابد.
رییس جمهور غنی در این کنفرانس 

مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
اعالم  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
افراد  از  تن  چهار  و  که سی  کرده 
از  تن  دو  شمول  به  طالبان  گروه 
انتحاری  حمالت  پالن گذاران 
والیت  در  گروه  این  انفجاری  و 

فاریاب به قتل رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 
شیرین  ولسوالی  در  که  افراد  این 
فعالیت های  مصروف  تگاب 
جمع آوری  تروریستی،  تخریبی، 
حشر و زکات، آزار و اذیت مردم 
مشترک  عملیات  یک  طی  بودند، 
منطقه  در  داخلی  امنیتی  نیروهای 
تگاب  شیرین  ولسوالی  بابا  آستانه 

والیت فاریاب به قتل رسیدند. 
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 

روند  که  کرد  تاکید  خبری 
مذاکرات صلح شفاف خواهد بود و 
در هر مرحله مشوره خواهد شد. وی 
افزود: »چیزی که ما تعهد کردیم این 
است که پروسه شفاف می باشد و در 
همین  از  می شود.  مشوره  مرحله  هر 
شده  برداشته  که  بزرگی  قدم  خاطر 
بود،  نشده  گذشته  سال  چهارده  در 

مذاکرات مستقیم است.«
که  می  گوید  همچنین  اشرف غنی 
خطر  بررسی  در  افغانستان  دولت 
دیگر  به  نسبت  تروریستی  گروه 
بوده  پیشگام  منطقه  کشورهای 
در  او  که  افزود  غنی  آقای  است. 
از  بریکس  و  شانگهای  نشست 
تا  منطقه خواسته  رهبران کشورهای 
منظور  به  وزرا  به سطح  نشستی  طی 
بررسی عوامل ظهور، منابع تمویل و 
برگزار  تروریستی  گروه های  تجهیز 
این  غنی،  آقای  گفته ی  به  شود. 
دولت  آینده  ماه  چند  در  را  نشست 

افغانستان میزبانی خواهد کرد.
کنفرانس  در  جمهور  رییس 
که  افزود  یکشنبه  روز  شام  خبری 
خطر  حاال  نیز  همسایه  کشورهای 

علی و عطا مراد که از پالن گذاران 
انفجاری  و  تروریستی  حمالت 
گروه طالبان بودند، با دو تن دیگر 
مربوطات  در  همکاران شان  از 
المار  و  دولت آباد  ولسوالی های 
قتل  به  جداگانه ی  عملیات  در 

رسیده اند.
داخله  امور  وزارت  همچنین 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  نیز 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   ۱۸ گذشته،  روز  شبانه  یک 

شورشیان مسلح کشته شده اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
منظور  به  که  عملیات ها  می افزاید 
مردم  دشمنان  ونابودی  سرکوب 
کندز،  والیت های  مربوطات  در 

گفته   به  گرفته اند.  جدی  را  داعش 
کشورها  این  سران  از  برخی  او، 
درخواست  به  شانگهای  نشست  در 
و  تجهیز  جهت  افغانستان  دولت 
داخلی  امنیتی  نیروهای  آموزش 

پاسخ مثبت دادند.
همچنین  غنی  جمهور  رییس 
در  کوکنار  کشت  که  می  گوید 
افغانستان چالش عمده در این کشور 
اگر  او،  گفته   به  می رود.  شمار  به 
سه  یا  دوصد  روزانه  کارگر  یک 
صد افغانی درآمد دارد، این درآمد 
برابر  نه  تا  هشت  کوکنار  مزارع  در 
کرد  تاکید  جمهور  رییس  می شود. 
که توقف تولید و قاچاق مواد مخدر 
جدی  همکاری  نیازمند  کشور،  در 

کشورهای منطقه است.
مالی  حمایت  مورد  در  اشرف غنی 
امنیتی  نیروهای  از  جهانی  جامعه 
گفت  داده  اطمینان  نیز  افغانستان 
تا  است  تالش  در  حکومت  که 
برای  را  جهانی  جامعه  کمک های 
امنیتی  نیروهای  تمویل  و  تجهیز 
داخلی تا سال 2020 نیز جلب کند. 

سمنگان،  تخار،  کندهار،  فاریاب، 
وردک،  میدان  کاپیسا،  ارزگان، 
پکتیا، فراه و هلمند راه اندازی شده 
بود، در آن یک شورشی زخمی و 

نه تن دیگر شان بازداشت شدند.
جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  افزار 

کشور افتاده است.
پولیس  نیروهای  دیگر  سوی  از 
روز  شبانه  یک  جریان  در  ملی 
ماین  حلقه  دو  انفجار  از  گذشته، 
کندهار  والیت  مربوطات  در 
ماین ها  این  کرده اند.  جلوگیری 
توسط  تروریستی  اعمال  منظور  به 

شورشیان جاسازی شده بود.

 طنز - آژند
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کچالو و انواع دیگر ترکاری باب می باشد. 
نیز  مکتب  وقت  از  بعد  می کند،  کار  این که  ضمن  او 
و  است  مکتب  سوم  صنف  کنون  ا همین  و  می رود 
تا در روی  این سو مجبور شده است  به  از یک سال 

گیالنی: سید اسحق 

یک متر زمین را هم غصب نکرده ام

خانواده ها  تا  شده  سبب  بی کاری  افزون  روز  افزایش 
کودکان شان را به  به خاطر رهایی از فقر و تنگ دستی 

کار وا دارند. 
در  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  معلومات  اساس  به 
١،٩میلیون  اقتصادى  مشکالت  به دلیل  افغانستان 
کارهاى شاقه و سبک را انجام  کودک شش تا ١٧ساله 

می دهند.
اطفال  وجهی  صندوق  سروی  قرار  حال،  همین  در 
کابل  کودک، در جاده هاى شهر  ملل متحد ٣٧ هزار 

کارهای شاقه هستند. مصروف 
کارهای  بین المللی،  و  ملی  قوانین  اساس  به  هرچند 
کودکان  جسمی  سالمت  و  فکری  رشد  به  که  شاقه 
کودکان شود، ممنوع قرار  صدمه برساند و مانع تعلیم 
کارهایی  کابل در  کودکان در شهر  داده شده است، اما 
روى  پالستیک فروشی  موترشویی،  موتر،  ترمیم  چون 
و  کراچی های دستی  در  مردم  اموال  انتقال  جاده ها، 

پیشین  نماینده  گیالنی،  اسحق  سید  کابل:  8صبح، 
والیت  در  را  زمینی  هیچ  او  می گوید  نمایندگان  مجلس 
روزنامه  این که  از  پس  است.  نکرده  غصب  ننگرهار 
زمین  جریب  هزاران  غصب  پیرامون  را  گزارشی  8صبح 
گزارش به نقل  در والیت ننگرهار به نشر رساند و در این 
شمول  به  تن  ده ها  اسم  ننگرهار  والیت  اراضی  اداره  از 
شد،  منتشر  زمین  غاصبان  به عنوان  گیالنی  اسحق  سید 
گیالنی با در اختیار قرار دادن اسناد رسمی،  سید اسحق 

کرد.  غصب زمین در والیت ننگرهار را رد 
گفت عدم  گفتگویی با روزنامه 8صبح  گیالنی در  آقای 
هم دیگر  مرتبط  نهادهای  این که  و  ادارات  در  همسویی 
چنین  شکل گیری  باعث  نمی سازند  مطلع  درستی  به  را 
امیدوار  می گوید،  گیالنی  آقای  می شود.  تهمت هایی 

غیره مشغول می باشند.
کابل یکی از  کودک ٩ ساله باشنده شهر  حکمت اهلل 
میوه فروشی  مارکیت  در  که  است  کودکانی  قشر  این 
پیاز،  قبیل  از  ترکاری  فروش  مصروف  مسکن،  تهیه 

کند. کار  جاده ها و در مارکیت میوه 
به  صبح  شش  ساعت  »از  می گوید:  حکمت اهلل 
روبه  هوا  که  شام  نزدیک های  تا  و  می آیم  مارکیت 
من  با  نیز  پدرم  گهگاهی  می کنم.  کار  برود  تاریکی 
ترکاری  فروش  مصروف  دو  هر  و  می کند  همکاری 

می شویم.«
روز ها  این  »در  می گوید:  روزانه اش  درآمد  مورد  در  او 
 ١00 الی   50 روزانه  بنابراین  شده  کم تر  ما  فروشات 
ترکاری مفاد می کنم و پول آن  از بابت فروش  افغانی 
کار  را خرچ خانه می کنیم. چون پدرم بی کار است و 
برایش پیدا نمی شود. و او مجبور است تا در مارکیت 

کند.« کار 
است ،  نفر  هشت  دارای  ما  »خانواده  می افزاید:  وی 
از  می کنیم  کار  این جا  در  دو  هر  پدرم  و  من  آن که  با 
زندگی  فقر  در  هم  هنوز  می باشد،  باال  قیمت ها  بس 
کار  همانقدر  نیست،  خوب  زیاد  ما  زندگی  می کنیم. 

که شب و روز بگذرد.« می کنیم 
کوچک  وی در حالی که عرق پیشانی اش را با دستان 
»بزرگ ترین  می گوید:  می کرد،  ک  پا استخوانی اش  و 
خوب  پولیس  یک  آینده  در  تا  است  این  آرزویم 
از  امیدواری می خوانم،  همین  به  نیز  را  شوم. مکتب 
می آید.  خوشم  شجاعتش  از  و  جنگش  از  پولیس، 
را  فلم های شان  که  آمد  خوشم  زمانی  پولیسی  وظیفه 
و  شوم  پولیس  می خواهم  هم  من  دیدم.  تلویزیون  در 

کشور ما جنگ نباشد.« دشمن را از بین ببرم تا در 
حکمت اهلل اموال خود را به طور دقیق در محلی برای 
امنیتی  چهارم  حوزه  که  است  کرده  جابه جا  فروش 
شاهد  روزانه  او  دارد.  موقعیت  آن  روبه روی  پولیس 
که به خاطر انجام  رفت و آمد ده ها فرد پولیس می باشد 
او عاشقانه  و  یا داخل می گردند  و  از حوزه خارج  کار 

آنان را به تماشا می گیرد.

است پس از این، نهاد های دولتی و هم رسانه ها قبل از 
کنند، با بررسی همه جانبه  کسی اتهامی وارد  که به  این 
گیالنی می گوید   کنند. آقای  گزارش  اسناد اقدام به نشر 
که به  که خانواده آنان از حدود یک صد و پنجاه سال قبل 
افغانستان آمده اند دارای جایداد و زمین های فراوان در 
گیالنی  کابل بوده اند. به گقته آقای  کشور و هم چنان  شرق 
کشور  که آنان در خارج از  در طول بیش از بیست سالی 
حضور داشتند، زمین های آنان در نزد فرماندهان جهادی 
که  کابل هم نزد دولت بود  بود و جایداد های شان در شهر 
گشتن از خارج آنان دوباره جایداد های خود را  پس از بر 

به دست آوردند. 
سال های  این  طول  در  که  می گوید  گیالنی  اسحق  سید 
کار  دولتی  مناصب  در  گاهی  هیچ  آنان  خانواده 

گر یک دو تن از اعضای خانواده در دولت  نکرده اند. ا
امرار معاش  و  بوده  پایین  کرده است. در پست های  کار 
این  کرایه  یا هم  از طریق فروش جایداد ها  آنان  خانواده 
که  می گوید  گیالنی  آقای  است.  بوده  میراثی  جایداد 
کاتب  چند بار در رسانه ها به نقل از یک مکتوب یک 
که هیچ  نسبت به او اتهام های وارد شده است. در حالی 
است.  نکرده  منتشر  را  او  رسمی  مکتوب های  رسانه ای 
گذاشته شده،  که در دسترس 8صبح  به نقل از اسنادی 
ولسوالی  ابتدایی  محکمه  ریاست  قضایی  قرار  بر اساس 
که به تاریخ ١0 حمل سال ١٣٩2  سرخرود والیت ننگرهار 
صادر شده است، بر اساس قباله شرعی نمبر 5٧٧ صادره 
 5000 موازی  شمسی  هجری   ١٣١٣ سال  حوت   ١5 تاریخ 
آقای  میراثی  ملکیت  سرخرود  ولسوالی  در  زمین  جریب 

گیالنی می باشد.  سید اسحق 
طبق این قرار قضایی هرگونه ادعایی بر این ملکیت فاقد 
گیالنی  اعتبار بوده و این ملکیت به نام آقای سید اسحق 
مکتوب  چندین  بر اساس  هم چنان  است.  اعتبار  مدار 
رسمی دیگر از وزارت عدلیه، ریاست محکمه استیناف 
و فساد  ارتشا  با  مبارزه  ریاست عمومی  و  ننگرهار  والیت 
گرفته، ملکیت  که به دسترس روزنامه 8صبح قرار  اداری 
است.  شده  تثبیت  زمین  این  بر  گیالنی  آقای  میراثی 
سیاسی  دست های  احتماال  که  می گوید  گیالنی  آقای 
در  سرشناس  چهره های  تخریب  پی  در  که  دارد  وجود 
که تا حال چندین رسانه  افغانستان است. وی می افزاید  
در افغانستان علیه وی اتهام غصب زمین را منتشر ساخته 
گرفته  گزارش ها توازن در نظر  که در این  است. بدون آن 
شود و برای وی زمینه دفاع از چنین اتهام هایی میسر شود. 
گیالنی  آقای  شرعی  وکیل  نجیب اهلل  حال  همین  در 
والیت  اراضی  اداره  که  اسنادی  اساس  به  می گوید  
وراثتی  زمین های  ملکیت  است،  کرده  صادر  ننگرهار 
نجیب اهلل  است.  شده  تایید  و  تثبیت  گیالنی  آقای 
کرزی رییس جمهور سابق طی فرمانی به  می گوید حامد 
تعدادی از ادارات دولتی از جمله لوی سارنوالی، وزارت 
امور داخله، وزارت زراعت، ریاست عمومی امنیت ملی، 
جیودیزی  اداره  و  فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  مستقل  اداره 
خانواده  زمین های  مساله  تا  داد  دستور  کارتوگرافی  و 
پس  هیات  این  و  سازند  مشخص  ننگرهار  در  را  گیالنی 
کرده  گیالنی را تثبیت و تایید  از بررسی ها ملکیت آقای 
 ١٣84 سال  از  گیالنی  آقای  شرعی  وکیل  به گفته  است. 
ننگرهار  والیت  به  مختلفی  هیات  بار  چندین  حال  تا 
گیالنی بر این زمین ها مهر  آمده اند و همه بر ملکیت آقای 

گذاشته اند.  تایید 
مصداق های  از  یکی  افغانستان  در  زمین  غصب  بحران 
میلیون ها  گزارش ها  طبق  می باشد.  کشور  در  فساد  مهم 
کنار  و  گوشه  در  زورمندان  توسط  دولتی  زمین  جریب 
نشر  با  8صبح  روزنامه  است.  شده  غصب  افغانستان 
گزارش های تحقیقی تا حال از غصب صد ها هزار جیب 
کشور پرده بر داشته است. با این  کنار  گوشه و  زمین در 
گوشه  حال هنوز هم غصب زمین توسط مافیای زمین در 

کشور ادامه دارد.  کنار  و 

حکمت اهلل:

بزرگ ترین آرزویم
پولیس شدن است
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کتر عبداهلل: دا

مجموعه ای در انتظار 
سقوط حکومت است

سفرهای والیتی و 
موضع گیری های سیاسی 
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کف دست بدست بیاورند و بیشتر  لقمه نان را با آبله 
کی نتیجه  از این به خون تر نشود. از سقوط حکومت 

و بهره می برد؟«
سیاست  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
همکاری  و  تروریسم  با  مبارزه  در  پیشین  حکومت 
انتقاد شدید  نیز مورد  را  افغانستان  با  جامعه جهانی 
که با تروریستان برخوردهای  گفت نیروهایی  قرار داد و 
جدی تری داشتند، توسط حکومت پیشین متهم به 
معرفی  به  اشاره  با  عبداهلل  کتر  دا شدند.  کشی  نسل 
حکومت  توسط  ویژه  نیروهای  فرماندهان  از  تن  سه 
اقدامات  این  با  که  گفت  لوی سارنوالی،  به  پیشین 
می گوید  عبداهلل  آقای  شدند.  جسورتر  تروریستان 
خیانت  او  به گفته  کسانی که  از  پیشین  حکومت  که 
می زدند،  بی رحمانه  کشتار  به  دست  می کردند 
کرده و با وجود خیانت های شان آنان را  عذرخواهی 

برادر خطاب می کرد.
جامعه  که  می گوید  هم چنین  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا
کمک های  گذشته  سال  چهارده  طی  جهانی 
حکومت  از  اما  کرد،  سرازیر  افغانستان  به  هنگفتی 
مواد  بی کاری،  تبعیض،  اداری،  فساد  تنها  پیشین 
گفت: »بودجه  به میراث ماند. وی  ناامنی  و  مخدر 

گذاشته  میراث  به  فاسد  سراپا  حکومتی  خالی، 
و  شده  گمراه  سیاست های  هم چنین  است.  شده 
گذاشته شده است. تمام این ها  گمراه کننده به میراث 

که امروز ما و شما از آن رنج می بریم.«  عواملی اند 
که رهبران حکومت پیشین در  رییس اجرایی افزود 
کرده بودند  کمیت شان مجاهدین را فراموش  زمان حا
اما به گفته ی او، امروز خودرا برای مجاهدین دایه ای 

دلسوزتر از مادر می شمارند. 
حضور به خاطر خدا

او  که  می گوید  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا این حال،  با 
به  اما  است  داشته  حضور  پیشین  حکومت  در  نیز 
آقای  پاسخگوست.  اعمالش  و  صالحیت ها  قدر 
به  نیز  کنونی  حکومت  در  او  که  کرد  کید  تا عبداهلل 
یافته  حضور  افغانستان  مردم  منافع  و  خدا  خاطر 
کسب  کید بر این که در پی  است. رییس اجرایی با تا
گر من در حکومت وحدت  »ا گفت:  نیست،  امتیاز 
هستند،  حکومت  این  در  ما  همراهان  و  هستم  ملی 
خدا  خاطر  به  که  می دهم  برای تان  را  اطمینان  این 
امتیاز  نیست،  امتیاز  خاطر  به  است،  مردم  منافع  و 
از شماست. آن روز من خود را خوشبخت و  و حق 
که در بدل توقع واقع بیانیه و بسیار  نیکبخت می دانم 
که یک ملت می تواند از حکومت داشته  متواضعانه 

کرده باشیم.« کاری برای شما و فرزندان تان  باشد، 

زیادی  ضعف های  کرزی،  حامد  حکومت  که  نیست 
که فساد مالی و اداری در  داشت. این هم درست است 
کرزی سیاست اشتباهی در  حکومت او به اوج رسیده بود. 
که رییس اجرایی،  مورد طالبان داشت، اما ضرور نیست 
ضعف های  کرزی،  به  حمله  با  والیتی اش،  سفرهای  در 

کند.  حکومت وحدت ملی را توجیه 
دارند،  براندازی  قصد  سابق  رییس جمهور  اطرافیان  گر  ا
گفتگو  که سران حکومت وحدت ملی با آنان  بهتر است 
پیشین،  رییس جمهور  نزدیکان  از  برخی  گر  ا کنند. 
کرده اند، حکومت وحدت ملی باید مطابق  قانون شکنی 
پیشین  رییس جمهور  گر  ا حتا  کند.  رفتار  آنان  با  قانون 
اقداماتش  و  کند  روبه رو  بحران  با  را  کشور  دارد  قصد 
بازداشت  را  او  می تواند  حکومت  است،  قوانین  ناقض 

کند. 
که رییس اجرایی، در سفرهای والیتی اش،  چه نیاز است 
والیتی  سفرهای  در  کند.  حمله  پیشین  رییس جمهور  به 
باید به سوال های مردم آن والیت جواب داده شود. نباید 
کامال بی ثبات  گویا حکومت  که  ذهنیتی به مردم القا شود 
کودتا می کند.  کرزی بر ضد آن  است و امروز و فردا، حامد 
حکومت  سود  به  سیاسی  لحاظ  به  کرزی  بزرگ نمایی 
که  ایجاب نمی کند  نیست. شرایط موجود  وحدت ملی 
یخن  و  مشت  هم دیگر  با  افغانستان  سیاسی  نخبگان 

باشند. 
اقتصادی  مشکالت  طالبان،  با  کره  مذا جنگ،  تشدید 
کشور  تا نخبگان سیاسی  ایجاب می کند  و مسایل دیگر 
کسی قانون شکنی  گر  کنند. ا یک پارچگی خود را حفظ 
که  نیست  ضروری  هیچ  اما  شود.  بازداشت  باید  می کند 
نخبگان سیاسی هم دیگر را در حضور رسانه ها بکوبند و 
کشور در آستانه ی فروپاشی است.  که  کنند  به مردم القا 
قدرت  باید  اجرایی  رییس  جمله  از  حکومتی  مقام های 
کنند.  القا  مردم  به  را  حکومت  کارکردی  مشروعیت  و 
رییس جمهور و رییس اجرایی می توانند با برداشتن چند 
کارکردی حکومت را در ذهن مردم  گام عملی، مشروعیت 

کنند.  تقویت 
علیه  او  سخنرانی  و  اجرایی  رییس  والیتی  سفرهای  اما 
حکومت  کارکردی  مشروعیت  به  پیشین،  رییس جمهور 
جهانی  پشتوانه  ملی  وحدت  حکومت  می زند.  ضربه 
دارد، شمار محدودی از نیروهای بین المللی در افغانستان 
کرزی چهره ی مورد قبول جامعه ی  هنوزهم حضور دارند. 
که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ  بنابراین  نیست.  جهانی 
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی از براندازی بترسد. 
کسی بتواند برنامه براندازی  که  وضعیت به گونه ای نیست 

گیرد.  حکومت را روی دست 

حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا
کرزی  حامد  به  غیرمستقیم  اشاره  با  ملی،  وحدت 
وی  که  می گوید  افغانستان،  پیشین  رییس جمهور 
امروز در انتظار سقوط حکومت وحدت ملی است. 
افزود  کرزی،  حامد  از  بردن  نام  بدون  عبداهلل  آقای 
که مجموعه ای در حال راه اندازی توطیه برای سقوط 

حکومت وحدت ملی است.
از  حالی  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
خبر  حکومت  این  سقوط  برای  توطیه   راه اندازی 
گاردین با انتشار  که اخیرا روزنامه بریتانیایی  می دهد 
دوران  سفرای  و  وزرا  از  شماری  که  گفته  گزارشی 
رییس جمهور  دروازه  پشت  کرزی  حامد  حکومت 
رایزنی  کرزی در حال  آقای  با  و  بسته  پیشین صف 
کرزی می خواهد  که حامد  هستند. این روزنامه نوشته 
با ایجاد موانعی سر راه حکومت وحدت ملی، زمینه 

سقوط این حکومت را مساعد سازد.
برای  سرطان،   22 دوشنبه،  روز  که  عبداهلل  کتر  دا
بررسی اوضاع به فیض آباد مرکز والیت بدخشان رفته 
گردهمایی در جمعی از مسووالن محلی  بود، در یک 
صورتی که  در  گفت،  والیت  این  ریش سفیدان  و 
گروه های  کند  سقوط  ملی  وحدت  حکومت 

حکومت  گزین  جا داعش  و  طالبان  تروریستی 
وحدت ملی خواهند شد. رییس اجرایی حکومت 
موضع گیری های  از  شدید  انتقاد  با  ملی  وحدت 
با  مبارزه  و  جهانی  جامعه  برابر  در  پیشین  حکومت 
کرزی  تروریسم در افغانستان، بدون این که از حامد 
یک  فکاهی  یک  و  خنده  یک  »به  افزود:  ببرد  نام 
را  ملت  یک  کالن  بسیار  مصیبت  یک  یا  و  مساله 
حکومت  همین  سقوط  انتظار  امروز  می داد،  جواب 
تبلیغ هم می کند. ولی،  و  را می کشد. دعا، صحبت 
خراب  را  ما  نیت  خداوند  که  می گویم  را  چیز  یک 
نکند، خداوند توفیق خدمت صادقانه به ما بدهد. 
گرفته  کس دیگر جلوش را  گرفت هیچ  گر خداوند  ا

نمی تواند.«
کید  تا با  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
گروه های تروریستی طالبان و داعش،  براین که برعالوه 
مجموعه دیگری نیز در حال راه اندازی توطیه  برای 
گفت: »خدای  سقوط حکومت وحدت ملی است، 
صورت  حکومت(  )سقوط  کار  این  گر  ا نخواسته 
از  پیش  هستند.  طالب  و  داعش  بدیلش  بگیرد، 
برای  و  ببینند  را  این حکومت  این که خواب سقوط 
که مردم  کنند، ببینند  خود حلقه و دار و دسته جور 
گر آن وقت رحم نکردند  در چه حالتی قرار دارند. ا
یک  مردم  که  بگذارند  و  کنند  رحم  مردم  به  امروز 

در هفته جاری رییس اجرایی هر روز به یک والیت سفر 
کرده است. سفر روزانه رییس اجرایی به والیات مختلف 
ظاهرا به هدف بررسی وضعیت هر والیت، تفتیش ادارات 
کسب اطالعات صورت می گیرد. نفس سفرهای  دولتی و 
هر  به  روزانه  سفر  اما  است،  جدی  ضرورت  یک  والیتی 
که حکومت  والیت، زیاد نمی تواند موثر باشد. بهتر است 
باید  اول  بسازد.  منظم  را  والیتی  سفرهای  ملی  وحدت 
که ممکن است حل شود،  مشکالت یک والیت تا جایی 

بعد به والیت دیگر پرداخته شود. 
هر  در  دارد،  هم  والیتی  ریاست های  دولتی،  اداره  هر 
حضور  نیز  والیتی  شورای  یا  محلی  پارلمان  یک  والیت 
دارد، مقام های محلی و منتفذان هر والیت هم می توانند 
بهتر  شوند.  شناخته  اول  دست  معلومات  منبع  به عنوان 
کندز را در جلسه  که رییس اجرایی مشکالت والیت  بود 
وزارت خانه  هر  از  بعد  و  می کرد  مطرح  وزیران  شورای 
کردن مشکل آن والیت، تالش  می خواست تا در برطرف 
کنند. هر وزارت باید مکلف ساخته می شد تا مشکل اداره 
کندز،  کند. پس از حل مشکل  کندز را حل  والیتی خود در 

باید رییس اجرایی راهی بدخشان و هلمند می شد. 
باشد.  موثر  زیاد  نمی تواند  هر والیت،  به  روزمره  سفرهای 
تمام وقت رییس اجرایی در سفرها ضایع می شود بدون 
باید هر  این که به مشکل حتا یک والیت رسیدگی شود. 
و  باشد  برنامه  یک  مطابق   می گیرد  صورت  که  سفری 
آن والیت شروع شود.  روند حل مشکالت  پایان سفر  در 
اطالع  که  گفت  کندز  والیت  به  سفر  در  اجرایی  رییس 
کندز دزدی  که از غذای سربازان نیروهای امنیتی در  دارد 
می شود. باید ابتدا این موضوع حل می شد، به شکایات 
صورت  رسیدگی  بود،  ممکن  جایی که  تا  هم  کندز  مردم 
می گرفت یا حد اقل روند رسیدگی آغاز می شد، بعد سفر 

به والیت دیگر برنامه ریزی می گردید. 
بی ربط  و  کنده  پرا همه اش  حکومت  کارهای  متاسفانه 
تا  گرفته  رییس جمهور  خبری  نشست های  از  است، 
سفرهای والیتی رییس اجرایی. نکته جالب توجه دیگر 
حساب های  تصفیه  اجرایی،  رییس  والیتی  سفرهای  در 
عبداهلل  کتر  دا است.  حکومت  سیاسی  رقبای  با  ایشان 
کندز، بلخ  رییس اجرایی در سفرهای اخیرش به والیات 
به  والیات،  آن  محلی  مقام های  حضور  در  بدخشان،  و 
کرد.  کرزی، رییس جمهور پیشین حمله  شدت به حامد 

حکومت  که  گفت  داوود  جنرال  به  اشاره  با  کندز  در 
کرده  پیشین این جنرال را متهم به راه اندازی جنگ قومی 
که رییس جمهور پیشین قصد  گفت  بود. در بدخشان هم 
این  در  او  دهد.  سقوط  را  ملی  وحدت  حکومت  دارد، 
کرد. در این تردیدی  کرزی حمله  سفر به شدت به حامد 
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 در کوچه های کابل 

کتابخانه؛ تحفه یادگاری
 یک سرباز برای دختران افغان 
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سایه های سیاه
شکنجه  و  تنبیه  کار،  کودکان  موضوع  از  گذشته 
تنبیه  خانواده ها،  درون  در  والدین  توسط  کودکان 
دانش آموزان در مکاتب و بسیاری جنایت های دیگر 
که علیه کودکان در این کشور رخ می دهد، موضوع 
تهدید اخالقی و جانی کودکان آنگونه که در مورد 
سطح  در  را  وصف  غیر قابل  تهدیدی  رخ داد  یونس 

جامعه ایجاد می کند. 
تا  بتواند  که  ندارد  امنیت  آنقدر  کودکی  وقتی 
باید  برود،  خود  زندگی  محل  دکان  ترین  نزدیک 
برای کودکان  شدت تهدید آمیز بودن شرایط زندگی 
از  بعد  که  یونس  کرد.  درک  به خوبی  جامعه  در  را 
برای  چیزی  تا  می رود  مادرش  از  افغانی   10 گرفتن 
از  بعد  بر نمی گردد. 5 روز  به خانه  خود بخرد دیگر 
ناپدید شدن او، جسدش مثله شده در پس کوچه های 
می گوید  پدرش  آنچه  بر اساس  می شود.  پیدا  کابل 
بودند.  کشیده  را  دندان هایش  بود،  شده  تجاوز  او  به 
کشیده  را  چشم هایش  بود.  شده  توته  توته  مغزسرش 
تا  کرده اند  مجروح  سنگ  با  را  صورتش  و  بودند، 
یونس  آنجایی که  اطراف  از  نشود.  احتماال شناسایی 
زرورق های  شراب،  بطری های  بودند  کرده  پیدا  را 

معتادان و چاقو نیز پیدا شده است. 
بیرون  با  نمی تواند  مادری  و  پدر  هیچ  دیگر  امروزه 
رفتن کودک خود از خانه نسبت به بازگشت سالم او 
مطمین باشد. می توان تصور کرد که همواره سایه های 
بتوانند  تا  سرگردانند  کابل  کوچه های  در  سیاهی 
ترس  از  سپس  و  دهند  قرار  تجاوز  مورد  را  کودکی 
شناسایی شدن او را از بین ببرند؛ تصوری وحشت آور 

و غیر قابل تحمل. 
در پاسخ به این سوال که چه عواملی زمینه ساز چنین 
در  زیر  عوامل  به  باید  می شود  شهروندی  جنایات 
 -2 جنسی،  اخالق   -1 کرد:  توجه  افغانستان  جامعه 
اعتیاد 3- ناآگاهی و بی مسوولیتی خانواده در مراقبت 

از فرزندان شان.
از  که  فردی  هر  که  پذیرفت  را  واقعیت  این  باید 
نتواند اخالق جنسی را  باشد و  سالمت اخالقی بدور 
چنین  مستعد  می تواند  کند،  رعایت  زندگی اش  در 
جنایت هایی باشد. این واقعیت را که اخالق جنسی در 
دیدن  و آسیب  فروپاشی  در حال  به شدت  ما  جامعه 
است باید پذیرفت. همان طور که هیچ معتادی زمانی 
باور نمی کرده روزی معتاد شود، بسیاری از آنانی که 
به چنین جنایت های جنسی دست می زنند، زمانی در 
مخیله شان نیز نمی گنجیده که روزی به یک کودک 

پیمانه  این  به  هرگز  اما  است،  داشته  کوچکی 
نبود  موجود  آن  در  معلوماتی  و  آموزشی  کتاب های 
تا شاگردان بتوانند از آن در زمینه ها وساحات مختلف 

استفاده کنند.
مروارید ضیایی، مسوول دفتر این موسسه در افغانستان 
گفته است: »ایجاد کتابخانه در لیسه نسوان مراد خواجه 
نه تنها با استقبال شاگردان مواجه گردیده است، بلکه 
معلمین این لیسه نیز آن را نیاز جدی برای بلند بردن 

سطح آگاهی خود تذکر داده اند.« 
به گفته خانم ضیایی، این لیسه چهارده معلم دارد که ده 
تن آنان زنان هستند و امور تدریس را در این مکتب 

به پیش می برند. 
را  تازه ای  تحول  مکتب  این  در  کتابخانه  تاسیس 
ایجاد کرده و قرار است که روند دسترسی شاگردان 
و  درست  به صورت  کتابخانه  این  منابع  به  معلمین  و 

اساسی تنظیم گردد. 
یک  مقرری  پیشنهاد  »ما  است:  گفته  لیسه  این  مدیر 
کتابدار را نیز به ریاست معارف والیت ارایه کرده ایم 
و انتظار داریم تا به زودی شخصی را برای تنظیم بهتر 

کتابخانه استخدام کنیم.« 
جنگ و نبرد های دوامدار در افغانستان محدودیت های 
زیادی را در زمینه های مختلف از جمله آموزش به جا 

گذاشته است. 
بسیاری از مکاتب در افغانستان قبل از سال های جنگ 
داشته های  این  اما  داشته اند،  مجهزی  کتابخانه های 
معنوی به یغما رفته و یا یکجا با ساختمان های مکاتب 

به آتش کشیده شده است. 
موسسات  از  برخی  گذشته  سال  چهارده  جریان  در 
یا  کودکان  از  حمایت  صندوق  جمله  از  بین المللی 
متحد  ملل  سازمان  علمی  فرهنگی  اداره  و  یونیسف 
نشر  و  کتابخانه ها  احیای  زمینه  در  نیز  یونسکو  یا 

کتاب های درسی در افغانستان کمک کرده اند. 
موسسه » زنان کانادایی برای زنان افغان« گفته است که 

یا  و  اقوام  خود،  طفل  و  دختر  خصوصا،  خردسال، 
جنایاتی  چنین  بدانند  باید  مردم  کنند.  تجاوز  همسایه 

در جامعه چگونه رخ می دهد. 
متاسفانه مردم در جامعه ما سعی می کنند تا حد امکان 
خود را از احساس تهدید و ترس ناشی از این واقعیت 
این تصور که  با  اجتماعی دور کنند. هرفردی  ناامنی 
خود  داد  نخواهد  رخ  من  فرزند  برای  اتفاقی  چنین 
فارغ  دهد  انجام  باید  آنچه  و  بداند  باید  آنچه  از  را 
می کند. این که جامعه از یک آفت اجتماعی که او را 
تهدید می کند تشویش داشته باشد و از خود مراقبت 
به آن خجالت  از پرداختن  این است که  از  بهتر  کند 
بکشد؛ نخواهد واقعیت بیمار بودن خودش را بپذیرد و 
با پنهان کاری از مسوولیت آگاهی و مراقبت خود فرار 
حکومت  و  رسانه ها  اجتماعی،   مراقبان  والدین،  کند. 
بترسند.  و  باور کنند  تا  ببینند  آنقدر  را  این خطر  باید 
آگاهی،  برای  را  الزم  انگیزش  می تواند  که  ترسی 

مراقبت و پیشگیری ایجاد کند. 
کودکان شان  به  را  چیزهایی  چه  بدانند  باید  مادرها 
آموزش دهند تا از این وقایع پیشگیری کنند. رسانه ها 
پیشگیرانه  نگاه  موضوعات چگونه  این  به  بدانند  باید 
بدانند  باید  امنیتی  نیروهای  باشند.  داشته  آموزشی  و 
برخورد  جنسی چگونه  جنایات  بیماران  و  مجرمان  با 
مسووالن  و  مادران  باید  خاص  به طور  کنند.  رفتار  و 
کودکان در جامعه را آموزش داد تا چگونه از کودکان 
در برابر این آسیب ها محافظت کنند. دردناک خواهد 
یا  و  ناآگاهی  روی  از  یونس  مادر  بگویم  اگر  بود 
زندگی  آن  در  که  جامعه ای  به  نسبت  خوش باوری 
می کند، غیر مسووالنه او را رها کرد تا به کوچه برود 
چه  که  می دانست  باید  او  بخرد.  چیزی  برای خود  و 
خطراتی در این جامعه فرزندش را تهدید می کند. او 
معتادان، هرزه گردان  ولگردان،  از خطر حضور  باید 
پس کوچه های  و  کوچه  در  روانی  بیماران  و  جنسی 
محیط  این  در  را  کودکش  و  می بود  مطلع  شهرش 
بخشی  آگاهی  این  مسوولیت  اما  نمی کرد.  رها  ناامن 
با کیست؟ چه کسی باید مادران یونس های این جامعه 
را آگاه کند؟ افرادی همچون مادر یونس چه امکاناتی 
کسانی  چه  دارند؟  اختیار  در  یافتن  آگاهی  برای 
به جامعه هستند؟ کدام رسانه  مسوول آگاهی بخشی 
بخشی هایی  آگاهی  چنین  اجتماعی  آموزشی  نهاد  یا 
را بر عهده دارند؟ چرا ما با داشتن بیشتر از 30 رسانه 
در جامعه  را  نتوانسته ایم چنین آگاهی هایی  تصویری 

ایجاد کنیم؟

به تالش های خود در زمینه احیای کتابخانه ها و تقویت 
دسترسی  جهت  دانش«  » درخت  انترنتی  کتابخانه 

شاگردان افغان به مطالعه ادامه می دهد. 
مالی  هزینه  که  است  گفته شده  هم چنان  موسسه  این 
ایجاد کتابخانه لیسه مرادخواجه والیت کاپیسا ازسوی 
 Captain Mattew J.( داو  ماتی  کپتان  والدین 

Dawe( پرداخته شده است. 
نیروهای کانادایی در  ترکیب  داو که در  ماتی  کپتان 
جوالی   4 تاریخ  به  می کرد،  وظیفه  ایفای  افغانستان 
سال 2007 میالدی در نتیجه انفجار بم کنار جاده در 

افغانستان کشته شد.
زمینه  در  افغان  زنان  برای  کانادایی  زنان  موسسه 
بین  در  مطالعه  فرهنگ  تقویت  و  استادان  آموزش 
شاگردان مکاتب در چندین والیت افغانستان به شمول 

کاپیسا کار می کند. 
دانش «  » درخت  نام  زیر  موسسه  این  انترنتی  کتابخانه 
و  شاگردان  برای  اعتماد  قابل  و  غنی  منابع  از  یکی 

معلمین مکاتب در افغانستان به شمار می رود. 
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رسمی   گزارش های  طبق  است.  کشور  ناامنی های 
سازمان ملل در طی 4 سال گذشته 4302 کودک در 
افغانستان جان خود را از اثر شرایط ناامنی موجود از 
دست داده اند. هم چنین بر اساس گزارش سازمان ملل، 
از سپتامبر سال 2010 میالدی تا 31 دسامبر سال 2014 
وحشتناک  به صورت  نوجوان   5047 حدود  میالدی، 
شده،  ارایه  گزارش  به  نظر  شده اند.  معلول  زخمی  و 
کار و مشغله کودکان، نخستین عامِل مرِگ آن ها بوده 

است. 

این امکان را برای اناهیتا و صد ها تن از شاگردان دیگر 
در کاپیسا فراهم کرده است.

برای  کانادایی  »زنان  موسسه  رییس  اووت،  لورین 
به  را  آن  نسخه  یک  که  خبرنامه ای  در  افغان«  زنان 
تعداد  به  که  است  گفته  فرستاده،  نیز  خبرنگاران 
پنج صد جلد کتاب همراه با قفسه های کتب که برای 
مرادخواجه  نسوان  لیسه  به  است،  الزم  کتابخانه  یک 

امداد شده است. 
این لیسه همین اکنون بیشتر از هفت صد شاگرد دارد 
در آن درس می خوانند.  دوازده  تا  اول  از صنف  که 
لیسه در گذشته کتابخانه  این  به اساس گفته معلمین، 

او  کردن  مثله  و  یونس  به  گروهی  تجاوز  واقعه 
به  افغانستان  جامعه  در  کودکان  که  می دهد  نشان 
تهدید  و  آسیب پذیری  واقعیت  آسیب پذیرند.  شدت 
کودکان در این جامعه را از بسیاری مشاهدات عینی 
و گزارش های رسمی  می توان به دست آورد. تجاوز به 
کودکی سه ساله در تخار و قبل از آن سه تجاوز دیگر 
به کودکان 5 و 7 ساله در همین والیت از نمونه های 

دیگر چنین فجایعی در کشور ماست. 
و  جنگی  شرایط  از  ناشی  تهدیدات  این  از  بخشی 

افتاده آنان،  باور نداشت که مکتب دور  اناهیتا هرگز 
روزی کتابخانه ای داشته باشد که دختران بتوانند برای 
مطالعه گردهم بیایند و یا هم کتاب های مورد نیاز را 

برای مطالعه به عاریت بگیرند و به خانه ببرند. 
اناهیتا شانزده سال عمر دارد و متعلم صنف دهم »لیسه 
نسوان مراد خواجه« والیت کاپیسا است، او می گوید 
بیشتر  می خواهد  دارد،  زیادی  عالقه  مطالعه  به  که 

بخواند و بداند.
افغان«،  زنان  برای  کانادایی  » زنان  موسسه 
 )Canadian women for Afghan women(
تازگی  به  لیسه،  این  داخل  در  ایجاد یک کتابخانه  با 

سیدروحاهللرضوانی

برشنانظری-کانادا

کپیتانماتیوداو،سربازکاناداییکهدرسال2007درافغانستانکشتهشد.

مرواریدضیاییمسوولدفترافغانستانموسسه»زنانکاناداییبرایزنانافغان«درحالصحبتبااناهیتاشاگردصنفدهملیسهنسوانمرادخواجه.
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انتخابات در افغانستان
 دای چوبانی
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انتخاباتی  اثبات رساند. پیش زمینه هرگونه اصالحات  به 
فرایند  مختلف  بخش های  در  ناکام  تجارب  بررسی 
انتخابات است که زمینه به وجود آمدن اصالحات جهت 

داشتن انتخابات پایدار را تضمین می کند. 
مدیریت انتخابات

با توجه به افزایش جمعیت، امروزه دیگر نظام مردم ساالر 
به طور مستقیم ممکن نیست. به همین دلیل شهروند باید 
این  کند.  نظر  و  رای  ابراز  غیر مستقیم  فرایند  یک  در 
فرایند باید به اندازه ای قابل اعتماد باشد که بتواند رای را 
به عنوان یک امانت از رای دهنده بگیرد و آن را در آیینه 
گرفتن  دهد.  نمایش  شفاف  به صورت  انتخابات  نتایج 
از  بخشی  رای  اعالن  و  رای  رای، شمارش  رای، حفظ 

یک فرایندی است که نیاز به مدیریت دارد.
فرایند است که شامل نظارت،  انتخابات یک  »مدیریت 
انتخابات  برگزاری  باالخره  و  قوانین  تطبیق  کنترول، 
حاکم  حقوقی  قواعد  و  اصول  براساس  هم  می شود،آن 
بر این  فرایند.« چنین مسوولیتی را در کشورهای مختلف 
با  و  فعالیت  نحوه  مدیریت،  نحوه  با  اما  مشابه  نهادهای 
است  روندی  انتخابات  دارند.  عهده  به  متفاوت  نام های 
برگزار می گردد. از هر چند سالی در کشورها  بعد  که 

گذار  می خواهند  که  کشورهایی  در  انتخابات  مدیریت 
همانند  چالش های  کنند،  تجربه  را  مردم ساالر  نظام  به 
برگزاری  با  این جهت  از  به همراه دارند  را  بی اعتمادی 
هم چنان  و  سیاسی  ثبات  انتظار  نمی توان  انتخابات  چند 
موفقیت  برای  داشت.  را  پیچیده  روند  موفقانه  مدیریت 
به صورت  باید  انتخابات  مدیرت  کشورهای  چنین  در 
بتواند  تا  کند  دنبال  را  تجربه  و  اصالح  روند  دوامدار 
انتخابات آزاد و منصفانه را که مورد اعتماد همه احزاب 
مدیریت  روند  کند.  تثبیت  باشد  سیاسی  گروه های  و 
اصالح و تجربه را می توانیم به شرح ذیل نمایش دهیم. 

1 - قبل از انتخابات:
- برنامه ریزی

- آموزش
- معلومات

- ثبت نام رای دهندگان
2 - زمان انتخابات

- ثبت نام نامزدان
- دوره کمپاین

- برگزاری انتخابات
- نتایج

3 - بعد از انتخابات
- مرور 

- اصالحات
- طرح استراتژی

مختلف،  کشورهای  در  فوق  وظایف  دادن  انجام  برای 
انتخابات،  اداره  انتخابات،  کمیسیون  نام  با  نهادهایی 
هر  یا  انتخابات  کمیته  انتخابات،  واحد  انتخابات،  مرکز 
از لحاظ مدیریت های  نام دیگری وجود دارد. هم چنان 

داخلی نیز این نهادها متفاوت هستند، تعدادی با مدیریت 
مرکزی و تعدادی نیز با مدیریت غیر مرکزی و هم چنان 
فعالیت  نیمه مستقل  هم  یا  و  مستقل  دولت،  به  وابسته 

می کنند.
مدیریت انتخابات در افغانستان بر اساس ماده )156( قانون 
اساسی به عهده کمیسیون مستقل انتخابات می باشد، این 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دارد:  صراحت  چنین  ماده 
به  مراجعه  و  انتخابات  نوع  هر  بر  نظارت  و  اداره  برای 
قانون  احکام  به  مطابق  کشور  در  عمومی مردم  آرای 

تشکیل می گردد. 
دادن،  )نظام  معنی  که  اداره  لفظ   156 ماده  به  توجه  با 
مسوولیت  کمیسیون  واقع  در  می دهد  را  کار(  گرداندن 
آرای  به  مراجعه  هم  یا  و  انتخابات  نوع  هر  مدیریت 
انتخابات  مدیریت  دارد.  عهده  به  را  عمومی  )رفراندم( 
مسوولیت ویژه و خاصی است که این کمیسیون به عهده 
بر اساس  باید  آن  کارکرد  و  فعالیت  چگونگی  اما  دارد 

احکام قانون مشخص شود.
مختلف  انتخابات های  برگزاری  کشورها  بعضی  در   
کشور  در  می گیرد،  صورت  متفاوت  نهادهای  توسط 
نهاد  یک  توسط  ریاست جمهوری  انتخابات  مکزیک 
دیگر.  نهاد  توسط  پارلمانی  انتخابات  و  می شود  انجام 
مسوولیت  که  نهادی  انگلستان  کشور  در  هم چنان 
مدیریت مراجعه به آرای عمومی  )رفراندم( را دارد جدا 
از نهاد مدیریت انتخابات می باشد . هم چنان ممکن است 
که بخشی از مسوولیت های یک انتخابات با نهاد دیگری 
شکایات  به  رسیدگی  افغانستان  در  چنانچه  شود،  انجام 
انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون  وظیفه  انتخاباتی 

می باشد.
انواع مدیریت انتخابات

کشورهای  در  انتخابات  مدیریتی  نهاد های  نوعیت 
مختلف وابسته به متغیر های زیادی مثل چگونگی ساختار 
و  دولت  ارگان های  و  ادارات  روابط  کشور،  اداری 
باالخره سابقه تاریخی انتخابات، ثبات سیاسی و نهادینه 
شدن نظام مردم ساالری در یک کشور می باشد. به طور 
نمونه، برای کشور های که انتخابات ناکام را تجربه کرده 
نوع مدیریت  نبوده اند  را شاهد  انتخابات  بی طرفی در  و 
نوع  سه  نباشد.  پذیرش  قابل  شاید  دولتی  انتخابات 

نهادهای مدیریتی برای انتخابات وجود دارد:
1 - مدیریت انتخابات مستقل

که  می گیرد  صورت  نهادی  توسط  مدیریت  نوع  این 
و  مشخص  استراتژی  با  مهم  وظیفه  این  انجام  جهت 
تمام  و  می شود  تاسیس  اداری  و  نظارت  صالحیت های 
را  انتخابات  عملیاتی  و  تصمیم گیری  مسوولیت های 
به شکل  که  است  ممکن  نهادی  چنین  دارد.  عهده  به 
دایمی  تاسیس گردد و یا هم برای هر انتخابات به شکل 
موقتی ایجاد گردد . در این نوع مدیریت انتخابات، نهاد 
مدیریتی از قوه مجریه مستقل عمل می کند و بودجه خود 
نوع  این  تامین و هزینه می کند، در  به طول مستقالنه  را 
به  نسبت  پاسخ گویی  نوع  هیچ  مدیریتی  نهاد  مدیریت، 
ادارات و وزارت خانه های حکومتی ندارد، صرف ممکن 
است که نزد قوه قضاییه و یا هم مقننه پاسخ دهی داشته 
زمان  هم  که  است  ممکن  مدیریت  نوع  این  در  باشد. 
و  برنامه ریز  نهادی  یک  شود،  تاسیس  مسوول  نهاد  دو 
بر اساس   . اجرایی  عملیاتی  نهاد  هم  یکی  و  پالیسی ساز 
درصد   53 متحد   ملل  سازمان  انکشافی  برنامه  گزارش 
کشورها از نوع مدیریت مستقل انتخابات پیروی می کنند.

مستقل  مدیریت  ظهور،  نو  مردم ساالر  نظام های  در 
انتخابات نسبت به هر نوع دیگر آن دارای مزایای بیشتری 

است که می توان این مزایا را چنین بررسی کرد: 
- با هویت مستقل زمینه فعالیت حرفه ای در چنین نهادی 
افزایش می یابد و از جانب دیگر زمینه حضور کارمندان 

حرفه ای نیز میسر می گردد.
انتخابات  امور  پالن  تطبیق  و  بودجه  داشتن  اختیار  - در 

به صورت مستقل.
- حفظ بی طرفی و جلوگیری از اعمال نفوذ قوه مجریه 

یا هر نهاد دولتی دیگر.
این نوع مدیریت دارد یکی عدم آشنایی  از معایبی که 
دیگر  و  است  بروکراتیک  اداری  سیستم های  با  اعضا 
اعمال  از  است که  بودجه ممکن  دریافت  برای  این که 
نفوذ الزم در قوه مجریه برخوردار نباشد. در کشورهای 
نهادهای  کمک  به  وابسته  آن ها  انتخابات  بودجه  که 
نوع مدیریت  این  فعالیت  ثبات و دوام  بین المللی است، 
ایجاد  می گردد.  محسوب  مهم  چالش های  از  یکی 
به  مرتبط  دولتی  نهادهای  با  ارتباط  تامین  و  هماهنگی 
و  امنیت  تامین  برای  داخله  وزارت  )مثل  انتخابات  امور 
اداره احصاییه( از چالش های دیگری است که این نوع 

مدیریت با آن مواجه است.

مقدمه
اراده  برایند  مردم ساالر  نظام 
یک  در  که  مردمی  است 
تصمیم  عادالنه  و  شفاف  فرایند 
و  اشخاص  کدام  تا  می گیرند 
برنامه ها  کدام  با  و  نهادها  یا 
در  را  کشور  یک  سرنوشت 
به دست  مختلف  عرصه های 
گیرند. این فرایند در مدت زمانی 
انتخابات  برگزاری  توسط  معین 
اشخاص  همه  تا  می گردد  تکرار 
بتوانند  سیاسی  جریان های  و 
رای  مدون  برنامه های  ارایه  با 
تصمیم گیرندگان را با خود داشته 
نقش  انتخابات  واقع  در  باشند. 
اکسیجن را برای نظام مردم ساالر 
انتخابات  برگزاری  بدون  دارد، 
نمی توان ادعای حاکمیت مردمی  
اراده  بر اساس  تعیین سرنوشت  و 

مردم را کرد.
هدف  به عنوان  مردم ساالر  نظام  در  انتخابات  برگزاری 
مطرح نیست، بل انتخابات آیینه ای است که اراده مردم 
برای  اندازه  هر  می دهد،  نمایش  مردم ساالر  نظام  در  را 
برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه برنامه ریزی مناسب 
ثبات  دولت،  مشروعیت  اندازه  همان  به  گیرد  صورت 
سیاسی و حاکمیت مردمی  در کشور تحکیم می گردد. 
ارتباط  انتخابات شفاف و عادالنه  بدون شک برگزاری 

مستقیم با میزان مشروعیت و مقبولیت دولت ها دارد. 
نظام مردم ساالر نیاز به انتخابات آزاد و عادالنه دارد، و 
برابری،  نیاز به آزادی سیاسی،  انتخابات آزاد و عادالنه 
نیازمندی ها  این  تمام  سری.  رای  و  شفافیت  انصاف، 
موجودیت یک مدیریت مشروع و قابل اعتماد را که در 
باشد  داشته  شفافیت وجود  و  پاسخ گویی  بی طرفی،  آن 
الزم می سازد. در کنار این مولفه ها موثریت، پایداری و 
خدمت گرایی را نیز باید از چنین مدیریتی انتظار داشت.

تصمیم گیری  فرایند  در  بتوانند  شهروندان  این که  برای 
موجودیت  شوند،  سهیم  خود  سرنوشت  تعیین  جهت 
نهادی که چنین مسوولیتی را بپذیرد و آیینه تمثیل اراده 
امروزه  است.  اجتناب ناپذیر  ضرورت  باشد  شهروندان 
و  رای  حق  دارای  اساسی  قانون  بر اساس  شهروندان 
هستند،  سیاسی  و  اجتماعی  بخش های  در  فعال  حضور 
انتخاب  انتخاب نماینده پارلمان،  انتخاب رییس جمهور، 
نماینده شورای والیتی، انتخاب نماینده شورای ولسوالی 
و قریه، انتخاب کردن شهردار و شورای شهرداری ها از 
نمونه های تصمیم گیری و حضور شهروندان در اجتماع و 
سیاست است. رای شهروند امانتی است که برای مدیران 
آن  از  مسووالن  این  تا  می سپارد  انتخابات  مسووالن  و 

حفاظت کنند و آن را به انتخاب شونده تسلیم دهند. 
تاریخ  به  وابسته  ناکام  و  موفق  انتخابات  تجربه های 
مقبولیت  و  مشروعیت  میزان  در کشورها،  مردم ساالری 
است.  اقتدار گرا  دولت های  بحران  از  عبور  و  دولت ها 
در کنار این مولفه ها، نوعیت مدیریت انتخابات، توانایی 
مدیران  گزینش  شرایط  و  شیوه  انتخاباتی،  مدیران 
انتخابات نقش مهمی  را در برگزاری انتخابات بی طرف، 

آزاد و شفاف دارد. 
افغانستان در میان کشورهای پس از بحران و دولت های 
انتخاباتی  بحران های  با  را  مردم ساالری  نظام  اقتدار گرا 
افغانستان  انتخابات را در  بار  اولین  برای  تجربه می کند، 
بعد از سقوط طالبان در سال 2004 بر اساس درخواست 
انتقالی آن زمان سازمان ملل متحد برگزار کرد،  دولت 
نبود  معنی  به  ملل  سازمان  جانب  از  معاونت  این  انجام 
انتخابات  بزرگ  مدیریت  انجام  برای  توانایی  و  ظرفیت 
در  انتخاباتی  ناکام  تجارب  وجود  با  بود.  درافغانستان 
میان احزاب،  نظر در  توافق  اکنون  تا  دوره های مختلف 
قوانین  تدوین  برای  مجریه  قوه  و  پارلمان  مدنی،  جامعه 
این موضوع را می توان  ایجاد نگردیده،  انتخابات جامع 
گذشته  دهه  یک  در  انتخاباتی  متعدد  قوانین  داشتن  از 

مطبوعاتی  اعالمیه های  وقت  هر 
نتیجه  این  به  می خوانم،  را  حزب التحریر 
می رسم که این حزب، نه حزب است و 
نه چندان تحریر دارد. این حزب که حتا 
پوالد  ساجق  مثل  را  خوابش خالفت  در 
اسالمی   خالفت  از  می جود،  علمدار 
ابوبکر البغدادی که همه خصوصیات یک 
و  قتل  تا  گرفته  برده فروشی  از  خالفت  
تجاوز و ویرانی را دارد خوشش نمی آید. 
از دموکراسی هم خوشش نمی آید، چون 
این مدل حکومت را مدل غربی می گوید. 
بازار بوش تهیه  از  اما لوازم دفتر خود را 
می کند و دلیل می آورد که مالش اصلی 
است. حکومت سوسالیستی را که از ریشه 
مردود می داند. با آن هم از اعضای حزب 
داشته شان  دست  امکانات  که  می خواهد 
را مشترک استفاده کنند، زیرا در حقیقت 
این ها،  کنار  در  هر شی خداست.  مالک 
هیچ نوع حکومت دیگر را هم نمی پذیرد. 
کنار  و  بزنیم  نمک  که  را  حزبش 
در  تحریرش.  به  می رسیم  بگذاریم، 
نوشته  جماعت  این  خود  اخیر  اعالمیه 
امریکا  از  نیابت  به  افغانستان  که  است 
می برد.  پیش  منطقه  در  را  جنگ  ناتو  و 
در  را  افغانستان  جمهور  رییس  سخنان 
آورده.  دلیل  هم  بریکس  سران  نشست 
مشکل نویسنده این اعالمیه این است که 
و  است  خطی  خط  بشر  افراد  دیگر  مغز 
اما  می تواند حرف طرف را تحلیل کند؛ 
است که هرچه  نویسنده صاف صاف  از 
طرف بگوید، فکر می کند واقعیت دارد. 
نویسنده هنوز نمی داند حرف چه کسی را 

در این کشور جدی بگیرد. 
نیابت افغانستان از ناتو و امریکا در جنگ 
بگوید آن طفل  این است که کسی  مثل 
سگ  از  نیابت  به  شیرخوار  ماهه  دو 
از  قومندان مردم را دندان می گیرد. جدا 
این که سگ قومندان اصال به هرنوع غذا 
دهن نمی زند، آدم باید از خودش بپرسد 
که طفل شیر خوار دو ماهه دندان از کجا 
کرد. افغانستان اگر قدرت جنگ را داشته 
باشد، چرا به نیابت از خودش تروریستان 
هر  که  نبرد  بین  از  را  بین المللی  و  ملی 
می دهند؟  سقوط  را  منطقه  یک  روز 
این  اعالمیه های  نویسنده  جای  اگر  من 
دموکراتیک منش  خالفت خواه  حزب 
مغز  جراح  به  بودم،  سوسیالیزم پرور 
مصنوعی  خط های  و  می کردم  مراجعه 
بر مغزم می کشیدم. بد است در این عصر 

مغز آدم این قدر صاف باشد. 

خالفت دموکراتیک 
سوسیالیستی

دای چوپانی

 زلگی سجاد- حقوق دانمدیریت
 بخش اول 
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2- مدیریت دولتی انتخابات
این نوع مدیریت انتخابات، در تشکیل قوه مجریه انجام می یابد 
و اکثرا این ماموریت را وزارت امور داخله در چارچوب قوه 
مجریه انجام می دهد. این وزارت به کابینه گزارش دهی دارد 
و از بودجه وزارت که ساالنه تصویب می گردد در انتخابات 
هزینه می گردد، هم چنان در این نوع مدیریت مدیران خاصی 
که به عنوان اعضای نهاد مدیریتی در نوع مستقل وجود دارد، 
را در کشورهای مختلف  نوع مدیریت  این   . ندارند  حضور 
نیوزیلند،  انگلستان،  امریکا،  مثل  کشورهای  یافت،  می توان 
ایران و مالزیا از جمله کشورهای هستند که مدیریت انتخابات 
نوع  این  می شود.  مدیریت  دولتی  ارگان های  توسط  آن ها 
مدیریت در سطح والیات توسط مقامات محلی انجام می شود. 

مزایای این نوع مدیریت قرار ذیل است:
1- این نوع مدیریت از ثبات و دوام بیشتری برخوردار است 

به دلیل این که از بودجه دولت هزینه می کند.
2- ایجاد هماهنگی و تامین ارتباط مطلوب با ادارات دولتی 

دیگر.
3- کاهش هزینه های بودجوی.

4- داشتن نفوذ الزم برای دریافت بودجه و هزینه های الزم 
برای دوام فعالیت های انتخاباتی.

برگزاری  برای  دارد،  مدیریت  نوع  این  که  مزایای  وجود  با 
انتخابات بی طرف و حرفه ای بعضی معایبی نیز دارد. در این 

بخش مستقل بود. 
مدیریت  نوع  مزایای  عملیاتی  بخش  در  مدیریت  نوع  این 
به  ادارات دیگر  با  دولتی را دارد، که می تواند هماهنگی را 
شکل بهتر انجام دهد و همین گونه از ثبات و پایداری بیشتری 
برخوردار است. در حالی که خطر اعمال نفوذ و غیر مسلکی 
بودن کارمندان این بخش از معایب آن محسوب می گردد. 
یکی از معایب دیگری این نوع مدیریت نبود هماهنگی خوب 

بین بخش عملیاتی و بخش نظارتی است.
4- نوع مدیریت انتخابات افغانستان

در افغانستان مسوولیت مدیریت انتخابات به عهده کمیسیون 
مستقل انتخابات است. این کمیسیون بر اساس ماده 156 قانون 
اساسی مسوولیت اداره و نظارت از هرگونه انتخابات را دارد، 
هم چنان طبق ماده 2 قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 
به آرای  نهاد مسوولیت مراجعه  این  انتخاباتی  کمیسیون های 
قانونی  ماهیت  در  »کمیسیون  دارد.  عهده  بر  نیز  را  عمومی  
خویش تحت تاثیر هیچ یک از قوای ثالثه )اجراییه، مقننه و 
قضاییه( دولت افغانستان قرار ندارد .« بودجه کمیسیون بیشتر 
است.  بین المللی  نهادهای  و  کشورها  کمک های  به  وابسته 
هرچند در استراتژی این کمیسیون بیان گردیده که برای ادامه 
فعالیت این نهاد باید بودجه آن را دولت تامین کند، اما تامین 
بر اساس  به نظر می رسد.  نزدیک دشوار  آینده  در  این هدف 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون  چهاردهم  ماده 
کمیسیون انتخابات بودجه کمیسیون به مشوره حکومت تهیه 

می گردد و در مصرف آن مستقل می باشد.
مدیریت  نوع  انتخاباتی  قوانین  و  اساسی  قانون  به  توجه  با 
در  مدیریت  نوع  این  است.  مستقل  افغانستان  در  انتخابات 
از  عبور  زیرا  است،  مروج  بسیار  بحران  از  پس  کشورهای 
بحران های سیاسی و نظام های اقتدار گرا، بی اعتمادی و بدبینی 
همین  و  می آورد  بوجود  موجود  احزاب  و  گروه ها  میان  را 

زیاد  انتخابات  روند  در  مجریه  قوه  نفوذ  زمینه  مدیریت  نوع 
است و هم چنان کارمندان حرفه ی در این نوع مدیریت برای 

برگزاری انتخابات آزاد و شفاف وجود ندارد.
3- مدیریت ترکیبی انتخابات

مدیریت  برای  بخش  دو  زمان  هم  ترکیبی،  مدیریت  در 
انتخابات وجود دارد:

1- بخش استراتژی ساز، برنامه ریز و نظارتی که اکثرا مستقل 
مستقل  مدیریت  نوع  همانند  می کند،  فعالیت  مجریه  قوه  از 

انتخابات.
قوه  در چارچوب  بخش  این  عملیاتی،  یا  اجرایی  بخش   -2
مجریه )ممکن یک شعبه ی در وزارت داخله( کشورها فعالیت 

می کند.
انتخابات، سازمان دهی و عملیات  نوع مدیریت  این  بر اساس 
اجرایی انتخابات توسط بخش دولتی انجام می شود و بخش 
مستقل بر این روند نظارت می کند. کشورهای بزرگی که از 
این نوع مدیریت استفاده می کنند عبارتند از: چاپان، فرانسه و 
اسپانیا. چگونگی رابطه، صالحیت ها و وظایف بخش دولتی 
در  نیست.  مشخص  زیاد  مدیریت  نوع  این  مستقل  بخش  و 
بخش  صالحیت  سنگال  مثل  کشورها  بعضی  در  و  گذشته 
مستقل انتخابات تنها نظارت از عملیات اجرایی انتخابات بود، 
اما در کشور کنگو عالوه از نظارت، تایید اجراات انتخاباتی 
نیز می گردید، جزو صالحیت های  انتخابات  نتایج  که شامل 

با توجه به بی اعتمادی های  نیز  گونه دولت برآمده از بحران 
موجود از دیدگاه افکار عامه نمی تواند اداره کننده خوبی برای 

انتخابات باشد. 
و  اعتماد  ایجاد  انتخابات  مستقل  مدیریت  اهداف  مهم ترین 
تنها  افغانستان  در  اما  می باشد،  نهاد  این  بی طرفی  به  باورمندی 
استقاللیت کمیسیون در گذشته نتوانسته است که این دو هدف 
را تامین کند، اعتماد و بی طرفی زمانی به فرایند انتخابات ایجاد 
روش  بر  مبنی  کمیسیون  اعضای  گزینش  روش  که  می گردد 
کامال دموکراتیک باشد و هم چنان چگونگی فعالیت آن ها در 
را  پاسخ دهی  و  نظارت  بهترین  که  انتخاباتی  قوانین  چارچوب 
مشخص کرده باشد، انجام گیرد. این نوع مدیریت زمانی کارکرد 
اعتماد سازی و حفظ  مطلوب دارد که تمام متغیرهای که زمینه 
بی طرفی کمیسیون را تامین می کند شناسایی شود و اصالح گردد. 
مدیریت مستقل انتخابات از پر هزینه ترین روش های مدیریت 
از بحران همیشه  محسوب می گردد، که در کشورهای پس 
مدیریت  در  هرچند  بوده.  بین المللی  کمک های  به  وابسته 
می باشد  خاص  نهاد  مسوولیت  انتخابات  برگزاری  مستقل 
با  مرتبط  دولتی  ادارات  با  هماهنگی  و  همکاری  بدون  اما 
است.  دشوار  انتخابات  منصفانه  و  آزاد  برگزاری  انتخابات، 
در افغانستان اداره و برگزاری انتخابات از وظایف کمیسیون 
مشخص  امنیت،  تامین  برای  اما  می باشد،  انتخابات  مستقل 
همکاری های  بودجه  تامین  و  دهندگان  رای  تعداد  کردن 
قوه مجریه ضروری است. از همین جهت برقراری ارتباط و 
هماهنگی میان این نهادهای مسوول در قوه مجریه با کمیسیون 
و  شفاف  انتخابات  برگزاری  برای  مهم  بسیار  مولفه های  از 
منصفانه می باشد. از جانب دیگر هرگونه ضعف در هماهنگی 
میان این نهادها و کمیسیون زمینه برگزاری انتخابات غیر شفاف 

را فراهم خواهد کرد.
ادامه دارد

مدیریت انتخابات در افغانستان

اعــــــالن
اداره کمک های بشری فوکس افغانستان  تهیه کنندگان مجوز را جهت تهیه و تدارک وسایل ذیل دعوت  

می نماید:

شرایط برای تهیه کنندگان:
1. تهیه کنندگان باید به قوانینتدارکات/ مقررات وپروسیجر اداره احترام نمایند

2. تمام وسایل باید ساخت یک شرکت تولیدی باشد، وسایل مشابه از شرکت های مختلف نباشد وچنیدین 
تولید کننده پذیرفته نخواهد شد

3. تمامی تهیه کننده گان باید نظر به نمونه ارایه شده موادات فوق الذکر را تهیه کنند
4. 2 فیصد مالیه نظر به قیمت اجناس وضع خواهد شد وتمامی وسایل شامل مالیه میگردد

5. وسایل ناقص جهت تعویض بر گردانده میشوند. بهای آن الی زمان تعویض نگهداری خواهد شد
6. تهیه کننده باید نمبر حساب بانکی ) مدار اعتبار( را تهیه کند و انتقال پول توسط بانک صورت میگیرد.

7. تهیه کننده باید جواز فروشات خود را در اختیار داشته و یک کاپی آنرابه اداره تسلیم دهد
8. اگر وسایل در وقت معینه نرسند، این کار موجب فسخ قرار داد خواهد شد. 
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اعالن
اداره کمک های بشری فوکس افغانستان  تهيه کننده گان مجوز را جهت تهيه و تدارک وسايل ذيل دعوت  می نمايد:

 شماره جنس مشخصات مقدار
 1 بيک پشتی با چاپ نظر به نمونه 41
 2 رسمان  ينچ سندی1  متر930

 3 اره سايز متوسط 31
 4 بيل  گيچ معهدومتردسته18 164
 5 جبل با دومترطول 31
کيلوگرام3 164  6 کلند دسته معه 
کيلوگرام5 41 مارطول دسته معه  7 
 8 برقدستی  بالتی 4کالن 62
 9 تسکره به استاندردوزارتصحتعامه (فلزی) 51
 10 بلند گو کالن مه بالتی 41
 11 تبر  کيلوگرام معه دسته2.5 31
بکس کمک های اوليه قلم اجناس30با  123 12
 13 واسکت شبيندار با چاپ نظر به نمونه 1075
"36برای سيم  10 قيچی کالن 14

3300  A2 پوستر   ديزين به اندازه 3 15
2000 A3 اوراق معلوماتی به اندازه 16
600 نظر به نمونه قلم با چاپ 17
100 نظر به نمونه پرونده (فولدر) 18
1000 نظر به نمونه کتاب رهنما 19
600 نظر به نمونه کتابجه 20

شرايط برای تهيه کننده گان:

 مقررات وپروسيجر اداره احترام نمايند/قوانينتدارکاتتهيه کننده گان بايد به .1
تمام وسايل بايد ساخت يک شرکت توليدی باشد، وسايل مشابه از شرکت های مختلف .2

 نباشد وچنيدين توليد کننده پذيرفته نخواهد شد
 تمامی تهيه کننده گان بايد نظر به نمونه ارايه شده موادات فوق الذکر را تهيه کنند.3
 خواهد شد وتمامی وسايل شامل ماليه ميگرددوضع % ماليه نظر به قيمت اجناس 4.2
وسايل ناقص جهت تعويض بر گردانده ميشوند. بهای آن الی زمان تعويض نگهداری .5

 خواهد شد
را تهيه کند و انتقال پول توسط بانک .6 مدار اعتبار) تهيه کننده بايد نمبر حساب بانکی (

 صورت ميگيرد.
 تهيه کننده بايد جواز فروشات خود را در اختيار داشته و يک کاپی آنرابه اداره تسليم دهد.7
 اگر وسايل در وقت معينه نرسند، اين کار موجب فسخ قرار داد خواهد شد. .8

Tender Notice
Focus Humanitarian Assistance (FOCUS), Afghanistan invites tenders from authorizedsup-
pliers for the following specifications:

Criteria for Supplier
1. Vendors should respect the procurement rules/regulations and procedure of the organiza-
tion
2. All items should be procured of single manufacturer. Same item of multi manufacturer will  
not be accepted 
3. Supplier is band to supply respective items according to sample presented 
4. 2%  tax will be deducted from per item price, so all prices of item should include tax
5. Faulty items will be returned to vendor for proper replacement. Value amounts will be up 
hold till replacement
6. Selected supplier should provide their valid bank accounts separately and transaction will 
be done through bank.
7. Supplier should possess their business license in country and submit a copy to organization
8. Selected supplies are bound to be deliver goods in given time frame motioned at the time 
of agreement signature  
How to Apply:
Applicants can submit bids in sealed envelope to FOCUS office in Kabul from14th to 16th 
July, 2015 from 8:00am to 2:00pm to the following address:
House # 372, Street 10, Qala e Fatullah, District 10, Kabul
Email address: azizullah.mirzad@focushumanitarian.org
Phone number: 0799 345 012

Tender Notice 
Focus Humanitarian Assistance (FOCUS), Afghanistan invites tenders from authorizedsuppliers 
for the following specifications: 

 
S.No Item Description  Quantity 

1 Backpack with logos As per the sample 41 
2 Rope 1 Inch  930 M 
3 Saw Medium Size 31 
4 Shovel 18 grade with 2 meter handle 164 
5 Crowbars 2 meter long 31 
6 Picks 3 Kg with handle 164 
7 Hammer 5 kg with handle 41 
8 Torch Big size with 4 batteries 62 
9 Stretcher Standard of MOH metallic  51 

10 Mega phone Big size with batteries  41 
11 Axe 2.5 kg with handle 31 
12 First Aid Box Including 30 item medicines  123 
13 Waist Coat with logos As per the sample 1075 
14 Cutter big size For wire cutting 36” 10 
15 Poster 3 design A2 size  3300 
16 Leaflet A3 size 2000 
17 Pen with logos As per the sample 600 
18 Folder As per the sample 100 
19 First Aid Booklet As per the sample 1000 
20 Note Book As per the sample 600 

 
 

1. Vendors should respect the procurement rules/regulations and procedure of the 
organization 

Criteria for Supplier 

2. All items should be procured of single manufacturer. Same item of multi manufacturer 
will  not be accepted  

3. Supplier is band to supply respective items according to sample presented  
4. 2%  tax will be deducted from per item price, so all prices of item should include tax 
5. Faulty items will be returned to vendor for proper replacement. Value amounts will be 

up hold till replacement 
6. Selected supplier should provide their valid bank accounts separately and transaction 

will be done through bank. 

ACKU
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رهبران حوزه یورو درباره بحران قرضه های یونان به توافق رسیدند
کرات هسته ای سخن می  گوید روحانی با مردم درباره مذا

میلیونرهای چینایی کشورشان را ترک می کنند

هفده  از  پس  فرانسه،  بین المللی  رادیو  گزارش  به 
روز  یورو  منطقه  رهبران  سخت،  مذاکرات  ساعت 
کمک  سوم  برنامه  درباره  آرا  اتفاق  به  دوشنبه، 
پیشنهادی  طرح  و  رسیدند  توافق  به  یونان  به  مالی 
آلمان،  فرانسه،  رهبران  توسط  که  را  چهارجانبه 
شده  تدوین  اروپا  اتحادیه  شورای  رئیس  و  یونان 
بود، تصویب کردند. دونالد توسک، رئیس شورای 
زمینه کمک  در  »ما  خبر گفت:  این  اعالم  با  اروپا 
آماده ایم؛  ثبات«  اروپایی  »برنامه  طریق  از  یونان  به 
حمایت  و  جدی  اصالحات  با  همراه  که  برنامه ای 

مالی است.«
در  صبح  امروز  آلمان،  صدراعظم  مرکل،  آنگال   
برای  یونان  مسیر  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک 
رسیدن به رشد اقتصادی »طوالنی« و »سخت« است. 
مرکل اضافه کرد که توافق حاصل شده شامل »طیف 
گسترده ای از اصالحات است که من فکر می کنم 
یونان از طریق این اصالحات بخت رسیدن به رشد 
امروز  هوالند،  فرانسوا  هم چنین  دارد.«  را  اقتصادی 

در  روحانی  حسن  ایرنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
باره  در  مردم  با  زنده  طور  به  تلویزیونی  برنامه ای 

مذاکرات هسته ای سخن خواهد گفت. 
اطالع رسانی  و  ارتباطات  معاون  اسماعیلی،  پرویز 
دفتر رئیس جمهوری اسالمی اعالم کرد که روحانی 
پس از پایان مذاکرات هسته ای در وین با مردم بطور 
وزیر  فابیوس،  لوران  گفت.  خواهد  سخن  مستقیم 
دوشنبه  عصر  در  که  کرد  اعالم  فرانسه  امورخارجه 
)22 سرطان( بیانیه ای پیرامون مذاکرات اتومی منتشر 
فرانسه  جمهور  رئیس  اوالند،  فرانسوا  شد.  خواهد 

اعالم کرد که به توافق اتمی بسیار نزدیک شده ایم.
به گفته محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، 
گفتگو های  اما  کرد،  تمدید  را  مذاکرات  نباید 
ضروری تا زمانی که الزم باشد، ادامه خواهد یافت. 
سرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه ظهر روز 
دوشنبه به هوتل کوبروگ، محل برگزاری مذاکرات 

به  را  چین  بهتر  زندگی  تالش  در  چینایی  میلیونر های 
مورد  در  می کنند.  ترک  خارج  کشور های  مقصد 
اصطالحی که پول ممکن است سبب خوشبختی گردد 
از چینایی ها گردد.  این بخش  مانع سفر  نتوانسته است 
آن ها دلیل این کار شان را هوای آلوده و نبود فضای 

مناسب در چین می دانند.
کشور های خارجی نیز با استفاده از فرصت ایجاد شده 
نموده اند.  باز  میلیونر ها  این  به روی  را  دروازه های شان 
نیز  را  پول شان  می کنند  به خارج سفر  که  چینایی های 
با خود می برند. در میان کشور ها استرالیا در خط اول 
قرار دارد. این کشور 5 میلیون دالر و امریکا 3 میلیون 
این سرمایه داران سرمایه گذاری  اقامت دایم  برای  دالر 

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه ساختمان و اسفلت سرک از پل تخت 
الی انار دره والیت فراه به طور 8+12 کیلومتر را به اعالن داوطلبی سپرده و 

قرارداد می نماید:
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش 
درخواست های  باشند  داشته  را  پروژه  این  داوطلبی  پروسه  در  را  اشتراک 
به آمریت داوطلبی  الی مدت )21( روز کاری  نشر اعالن  از  بعد  را  خویش 
و قرادادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بالک 
2 منزل 2 سپرده و شرط نامه اخذ و آفرهای خویش را به شکل دوپاکته طور 
سربسته به آمریت مذکور به ساعت و روز معینه که در شرط نامه ذکر گردیده 

تسلیم نمایند.
خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند.

تضمین طبق شرط نامه به شکل گرنتی بانک اخذ می گردد.

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه اعمار سرک از شهر کامه نوآباد الی 
سنگر سرای والیت ننگرهار بخش اول 00+0 الی 069.77+10 کیلومتر

بخش دوم از 00+0 الی 882+3 را با فرش اسفلت به اعالن داوطلبی سپرده و 
قرارداد نماید.

پروسه  در  اشتراک  خواهش  که  خارجی  موسسات  و  داخلی  شرکت های 
الی  اعالن  نشر  از  بعد  را  خویش  درخواست های  باشند  داشته  را  داوطلبی 
بیست ویک )21( روز کاری به آمریت داوطلبی و قرارداها ریاست تدارکات 
افغانی   )2000( مقال  در  و  سپرده  اول  مکروریان  واقع  عامه  فواید  وزارت 
پول نقد شرط نامه و لیست مشخصات را اخذ و آفرهای خویش را به شکل 
دوپاکته به روز معینه طبق شرط نامه ارایه نمایند. رییس شرکت و یا نماینده 
دایر  معینه  روز  به  شرطنامه  طبق  که  آفرگشایی  مجلس  در  باصالحیت شان 

می گردد حاضر باشند.

از توافق با یونان استقبال کرد و در کنفرانس خبری 
بروکسل گفت: »این توافق اجازه می دهد که یونان 

در منطقه یورو باقی بماند، هدف این بود.«
یونان،  مالی  بحران  درباره  توافق  از  پس  همچنین 
توافق  کشور  این  وزیر  نخست  سیپراس،  الکسیس 
حاصل شده را »سخت« توصیف کرد و گفت که این 
توافق »ثبات مالی« و احیای اقتصادی یونان را تضمین 
می کند. نخست وزیر یونان گفت که اکثریت مردم 
این کشور از این توافق حمایت می کنند. وی اضافه 
کرد: ما به مبارزه برای »اصالحات اساسی که یونان 

به آن نیاز دارد« ادامه می دهیم.
سومین طرح نجات مالی یونان، به این کشور اجازه 
می دهد در پایان طرح کنونی، مجددا از صندوق بین 
المللی پول اخذ وام کند. دوره برنامه جاری کمک 
به یونان در مارچ 2016 به پایان می رسد. بر اساس 
این طرح، سه نهاد وام دهنده به یونان، بانک مرکزی 
اروپا، اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول، کنترل 

روزمره اجرای طرح را بر عهده خواهند داشت.

وارد شد. فیلیپ هاموند، وزیر امورخارجه بریتانیا نیز  
به  »سی ان ان«  خبری  شبکه  است.  شده  وین  وارد 
نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که کلیت سند 
مذاکرات شامل 100 صفحه می شود که 20 صفحه ی 
دیگر  صفحه ی   80 و  توافق نامه  سند  به  مربوط  آن 

ضمیمه است.
یانگ یی، وزیر خارجه چین به جمع مذاکره کنندگان 
وزیر  پیوست.  وین  در  کوبورگ  هوتل  در 
مذاکرات  نهایی  مرحله  در  که  گفت  چین  خارجه 
پیشرفت های مهمی به دست آمده است. وی خواهان 
ادامه مذاکرات »بدون وقفه« تا رسیدن به توافق نهایی 
ایران  میان  توافق هسته ای  احتمال  اعالم  شد. در پی 
و گروه 1+5 بهای تیل در بازار جهانی سقوط کرد. 
بهای هر بشکه تیل تگزاس به 86/ 51 دالر به ازای هر 
بشکه رسید. بهای تیل شمال نیز یک دالر و 15 سنت 

کاهش یافت.

کرده اند. سفر این میلیونرها شرایط برای گرفتن ویزه را 
نیز مشکل نموده است و هر کشور می کوشد سهولت 
را  دالر  میلیون  تنها یک  امریکا  نماید.  آماده  را  بهتری 

برای اقامت دایم کارت سبز در نظر گرفته است.
فضای  در  فرزندان شان  رشد  نگران  چینایی  والدین 
آلوده و محیط نامناسب بدون آب پاک هستند. آن ها 
دوست دارند در محیط عاری از فساد که دولت ها نیز 
بر آن نظارت دارند زندگی کنند. برعالوه والدین که 
در خارج از چین تابعیت کشور های دیگر را دریافت 
از  اطفال شان  برگردند  چین  به  که  زمانی  می کنند 
می توانند  آن ها  می شوند.  برخور دار  ویژه  سهولت های 

در مکاتب مخصوص خارجی ها تحصیل کنند.
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