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کید غنی تا
بر مبارزه مشترک با تروریزم

مدیریت انتخابات در افغانستان

آب ایستاده در والیت غزنی 
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زخمی شدن بیش از صد کودک
در نتیجه استفاده از سالح پالستیکی

6

سربازان اسیر

وند صلح افغانستان: ر
و راه طوالنی پیش ر

تا  شود  انجام  طرف  دو  هر  سوی  از  است  نیاز  هماهنگ  تالش های 
جلوگیری  تردیدکنندگان  غلبه  از  می توانند  که  شود  حاصل  اطمینان 
تالش های  که  شوند  سبب  است  ممکن  فزاینده  اختالف های  کنند. 
بیانیه ای  کرات،  مذا از  بعد  روز  یک  شوند.  کام  نا صلح  شکننده 
که  گرفت  قرار  طالبان  جهاد  صدای  وبسایت  در  کوتاهی  مدت  برای 
و  می کرد  محکوم  کستانی  پا ترفند  حیث  به  را  اسالم آباد  گفتگوهای 

نسبت به پیامدهای فاجعه بار آن هشدار می داد.  4

4

 

Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91090882: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and delivery of IT 
Equipment to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and delivery of IT 
Equipment such as laptop/desktop computer, printer, copier and etc. to governmental departments in 
Takhar, Badakhshan and some districts of Badakhshan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 25 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
و غیره و انتقال لوازم آی تی از قبیل کمپیوتر لپ تاپ،دسکتاپ،پرنتر،کاپیر  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

در این پروسه  شرایط قراردادیبا توجه با  بدخشانادارات دولتی در والیات تخار ،بدخشان و بعضی ولسوالی های  برای
 اشتراک نموده ممنون سازید.

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰۱5جوالی  25بجه تاریخ ۴به ساعت 

.نماید فرستاده تا حضورتان را تضمین  tenders-afg@giz.de 

ارسال کاپی قرارداد های قبلی درین ساحه با هر سازمان که باشد الزامی استنوټ:   

ACKU



زنگ اول


اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی در روزهای 
رییس  و  رییس جمهور  کرد.  تغییر  رمضان  ماه  آخر 
اجرایی اشخاص دیگری را برای به انجام رساندن این 
وظیفه، برگزیدند. از ماه حوت سال گذشته که فرمان 
شروع به کار کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی صادر 
کمیسیون  این  سوی  از  جلسه ای  هیچ  حال  تا  شده، 
کمیسیون  این  اعضای  و  رییس  است.  نشده  برگزار 
و  رییس جمهور  است.  بوده  اختالف  مورد  همواره 
رییس اجرایی روی ترکیب آن توافق نداشتند، به همین 
خاطر این کمیسیون نتوانست حتا یک جلسه هم برگزار 

کند. 
انتظار عموم این بود که اعضای جدید کمیسیون اصالح 
نظام انتخاباتی آدم های غیروابسته و متخصص باشند. 
انتظار برآورده نشد. دو جناح تشکیل دهنده ی  این  اما 
را  خود  به  نزدیک  چهره های  ملی  وحدت  حکومت 
کردند.  مقرر  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  در 
اصالح  کمیسیون  عضو  که  چهره های  بیشتر  هم 
و  انتخابات  برگزاری  امر  در  شده اند،  انتخاباتی  نظام 
مدیریت آن تخصص ندارند. مثال یک فلسفه شناس  یا 
مدیریت  متخصص  نمی تواند  هیچ وجه  به  جنرال،  یک 
برگزاری انتخابات در یک کشور بحران زده و در حال 
و  اشخاص  از  شماری  که  است  درست  باشد.  جنگ 
جمهوری  نظام  و  انتخابات  به  مربوط  نظریات  افراد، 
برگزاری  در  داشتن  تخصص  اما  می دانند،  خوب  را 
یادداشتن  با  است و صرف کسی  دیگر  امر  انتخابات 
تیوری های نظام دموکراسی نمی تواند یک انتخابات را 

به خوبی مدیریت کند. 
بهتر بود که رییس جمهور و رییس اجرایی، اشخاص 
و افراد متخصص و بی طرف را در کمیسیون اصالح 
این است  انتخاباتی مقرر می کردند. حاال نگرانی  نظام 
طول  ماه ها  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار  که 
جناح های  وقتی  نرسد.  نتیجه ای  هیچ  به  اما  بکشد 
تشکیل دهنده ی دولت هر کدام نماینده ی خود را به این 
کمیسیون فرستاده اند، روشن است که هر کسی منافع 
قرار  نظر  مد  بیشتر  در موضع گیری هایش  را  جناحی 
می دهد. اگر چهره های متخصص به کمیسیون اصالح 
این  کار  که  تردید  بدون  می آمدند،  انتخاباتی  نظام 
کمیسیون با کیفیت بهتر و زمان کم، به پایان می رسید. 
اما با وجود همه این خال ها و نواقص، الزم بود و است 
تا کار کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به زودی شروع 
شود. پنچ ماه است که فرمان شروع کار این کمیسیون 
صادر شده است، اما کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
به  اجرایی،  رییس  و  رییس جمهور  ندارد.  دفتر  هنوز 
مردم افغانستان و جامعه جهانی وعده کرده اند که تا 
ماه میزان سال آینده، جرگه قانون اساسی را دعوت 
می کنند و در قانون اساسی تعدیل آورند. این امر بدون 
شوراهای  انتخابات  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
محلی ممکن نیست. انتخابات پالمانی هم زمانی برگزار 

شده می تواند که نظام انتخاباتی کشور اصالح شود. 
که  است  ممکن  زمانی  هم،  انتخاباتی  نظام  اصالح 
آغاز  کار  به  عمال  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
کار  قریب الوقوع  از شروع  نشانه ای  هیچ  حال  تا  کند. 
نمی خورد.  به چشم  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
بهتر است که  نگران کرده است.  را  این موضوع همه 
رییس جمهور و رییس اجرایی، زمینه را برای برگزاری 
انتخاباتی فراهم  اولین نشست کمیسیون اصالح نظام 
حکومت  که  بدهند  اجازه  نباید  بزرگوار  دو  این  کنند. 
یخن  و  ببیند. مشت  این صدمه  از  بیشتر  ملی  وحدت 
کمیسیون  که  است  شده  سبب  بی مورد،  شدن های 
شاید  نکند.  شروع  کار  به  انتخاباتی  نظام  اصالح 
اما  است،  بالتکلیفی  همین  در  عده  یک  سیاسی  سود 
اعتماد  باید  می خواهند.  اصالحات  افغانستان،  مردم 
شود.  اعاده  کشور  انتخاباتی  نظام  به  مردم  حداقلی 
تعدیل  کمیسیون  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
قانون اساسی را هم تشکیل بدهند تا نظریات گوناگون 

در مورد تعدیل این قانون را توحید کند. 

کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی
 باید به کار آغاز کند
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در والیت تخار در شمال کشور صدها نفر در 
اعتراض به تشکیل یک واحد پولیس محلی با 
حمایت یک فرمانده پیشین جهادی راه پیمایی 

کردند.
در  که  تظاهرات  این  در  شرکت کنندگان 
که  می گویند  شد،  برگزار  رستاق  ولسوالی 
پیرم قل ضیایی با تشکیل یک واحد مسلح ۵۰۰ 
کرده  »مختل«  را  ولسوالی  این  امنیت  نفری، 

است.
از  از بی بی سی، فیض اهلل فیض، یکی  نقل  به 
هدف  که  گفته  تظاهرات  برگزارکنندگان 
مخالفت  اعتراضی،  همایش  این  برگزاری  از 
آقای  توسط  محلی  پولیس  واحد  تشکیل  با 

ضیایی است.
واحد  تشکیل  معترضان  که  افزود  فیض  آقای 
امنیت در رستاق  تامین  برای  را  پولیس محلی 
به  موثر نمی دانند، بلکه برعکس توزیع سالح 
افراد تحت امر آقای ضیایی منجر به بدتر شدن 

وضعیت در این منطقه خواهد شد.
جلوگیری  برای  که  گفته  ضیایی  پیرم قل  اما 
و  مخدر  مواد  قاچاق  و  شورشیان  فعالیت  از 
همچنین بر اساس دستور شورای امنیت ملی به 
اقدام  محلی  پولیس  نفری   ۵۰۰ واحد  تشکیل 

کرده است.
صحنه  پشت  در  که  دارد  ادعا  ضیایی  آقای 
از  برخی  دست  سه شنبه  روز  تظاهرات 
قاچاقچیان مواد مخدر بوده و آن ها مردم را به 

تظاهرات تشویق کرده اند.
دروازه های اداره های دولتی در ولسوالی رستاق 
صبح روز سه شنبه توسط تظاهرکنندگان بسته 

شد و کارمندان و ماموران نیز مرخص شدند.
رستاق  ولسوال  حسین  محمد  حال  درهمین 
از  جلوگیری  برای  دولتی  اداره های  که  گفته 
آشوب بسته شد و کنترول وضعیت به نیروهای 

امنیتی واگذار شد.
ولسوالی  مقر  برابر  در  را  خیمه ای  معترضان 
برپا کردند و در آن متحصن شدند. معترضان 
گفته اند تا زمانی که دولت مانع تشکیل پولیس 
محلی تحت امر آقای ضیایی نشده، به اعتراض 

خود ادامه خواهند داد.
پیشتر فرماندهان سابق جهادی در والیت تخار 
در چندین جلسه به دولت پیشنهاد کرده بودند 

که آماده هستند علیه طالبان سالح بردارند.
را  نگرانی  این  تخار  والیت  در  منتقدان  اما 
فرماندهان  مسلح شدن  می کنند که  مطرح  نیز 
پیشین جهادی می تواند به تهدیدی دیگر برای 

امنیت این والیت مبدل شود.

مقام های محلی در والیت  ننگرهار در شرق 
باران  و  باد  نتیجه  در  که  می گویند  کشور 
برق  طرف  این  به  سه شنبه  شب  از  شدید، 
والیت های ننگرهار و لغمان قطع شده است.

انجنیر  بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
والیت  برق  رییس  مهمند،  محب الرحمان 
سیل  باران  و  طوفان  که  می گوید  ننگرهار 
آسا در والیت لغمان، خط انتقال برق را قطع 

کرده است.
آقای مهمند گفت، تیم فنی به منطقه بادپش 
والیت لغمان رفته و تالش می کند تا جریان 

برق را دوباره وصل کند.
دو  این  برق  تازگی  به  که  حالیست  در  این 
روزه  از سکتگی چندین  پس  والیت شرقی 
بودند  گفته  محلی  مقام های  بود.  شده  وصل 
که افراد مسلح و برخی باشندگان محل، خط 
انتقال برق را در منطقه »اُزبین« در شرق کابل 

قطع کردند.
آبی  برق  نیروگاه  از  لغمان  و  ننگرهار  برق 

»نغلو« در شرق کابل تامین می شود.

تظاهرات در تخار در مخالفت 
با تشکیل پولیس محلی تاکید غنی بر مبارزه مشترک با تروریزم

توظیف دو کمیسیون برای بررسی حادثه لوگر

باد و باران برق ننگرهار
 و لغمان را قطع کرد

نزدیک به سی شورشی در عملیات های نظامی کشته شدند

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
تروریستی  حمله  افغانستان،  جمهور 
روز دوشنبه در شهر مرزی سوروک 
ترکیه را شدیدا محکوم کرده و بار 
علیه  مبارزه مشترک  دیگر خواستار 

تروریزم شده است.
یک  سرطان،   29 دوشنبه،  روز 
حمله کننده انتحاری در شهر مرزی 
مواد  سوریه،  نزدیکی  در  سوروک 
انفجاری جاسازی شده در بدن خود 
منفجر  فرهنگی  مرکز  یک  در  را 
کرد که در نتیجه آن سی نفر کشته 
زخمی  دیگر  نفر  صد  به  نزدیک  و 

شدند.
که  گفته اند  ترکیه  دولت  مقام های 
زن  یک  توسط  احتماال  انفجار  این 
مقام ها  این  است.  گرفته  صورت 
مسوول  را  داعش  تروریستی  گروه 

وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
دولت های  که  می گویند  دفاع 
امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
به منظور بررسی حادثه روز دوشنبه 
را  کمیسیون  دو  لوگر،  والیت  در 

توظیف کرده اند.
سخنگوی  معاون  وزیری  دولت  
 3۰ سه شنبه،  روز  دفاع،  وزارت 
خبری  کنفرانس  یک  در  سرطان، 
یک  افغانستان  دولت  که  گفت 
توظیف  دوشنبه  روز  را  کمیسیون 
کرده بود و کمیسیون دیگری که به 
عالی  مقام های  او در سطح  گفته ی 
رتبه قرار دارد، روز سه شنبه تشکیل 

شده است.

نتیجه  در  کابل:  8صبح،   
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
به  نزدیک  گذشته،  روز  شبانه  یک 
مخالف  مسلح  شورشیان  از  تن  سی 

دولت کشته شده اند.
امور  وزارت  اعالمیه  براساس 

این حمله انتحاری خوانده اند.
افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 
تروریزم  حمله،  این  محکومیت  با 
برای  مشترک  تهدید  یک  را 
توصیف  جهان  و  منطقه  کشورهای 
کرده و در این راستا خواستار مبارزه 

مشترک شده است.
همچنین وزارت امور خارجه نیز این 
حمله را محکوم کرده می گوید که 

وقوع  چگونگی  از  وزیری  آقای 
نکرد،  ارایه  جزییاتی  رویداد 
این  بررسی های  با  که  گفت  اما 
رویداد  این  عامالن  کمیسیون ها 
مشخص خواهند شد. دولت وزیری 
تاسف بار  را  لوگر  والیت  حادثه 

توصیف کرد.
رییس  اشرف غنی  همین حال،  در 
از حادثه والیت  نیز  جمهور کشور 
می گوید  کرده  تاسف  ابراز  لوگر 
بررسی  منظور  به  را  هیاتی  که 
همه جانبه این حادثه توضیف کرده 

است.
بین المللی  نیروهای  از  غنی  آقای 
خود  عملیات های  در  تا  خواسته 

منظور  به  که  عملیات ها  این  داخله، 
مردم«  »دشمنان  نابودی  و  سرکوب 
ننگرهار،  والیت های  مربوطات  در 
سرپل،  فاریاب،  کندز،  تخار، 
ارزگان و لوگر راه اندازی شده بود، 
چهار  کشته،  بیست شورشی  آن  در 
دیگرشان  تن  دو  و  شورشی زخمی 

دولت افغانستان در مبارزه با تروریزم 
این  می ایستند.  ترکیه  مردم  در کنار 
می گوید:  اعالمیه ای  در  وزارت 
از  افغانستان  اسالمی  »جمهوری 
تروریزم  شوم  پدیده  با  مبارزه 
در  امر  این  در   و  نموده  حمایت 
کنار ملت دوست و برادر جمهوری 

ترکیه قرار خواهد داشت.«

در  تا  بگیرند  کار  کامل  احتیاط  از 
آینده چنین حوادثی رخ ندهد.

هلیکوپترهای  دوشنبه،  روز  صبح 
نیروهای بین المللی مستقر در کشور، 
به صورت اشتباهی باالی یک پوسته 
سربازان اردوی ملی حمله کرده که 
در نتیجه به گفته ی مقام های وزارت 
دفاع هفت سرباز اردوی ملی کشته 
این  دیگر زخمی شدند.  نفر  پنج   و 
برک  برکی  ولسوالی  در  که  حمله 
است،  گرفته  صورت  لوگر  والیت 
اتفاق  زمانی  دفاع  وزارت  گفته  به 
محل  در  مسلح  شورشیان  که  افتاد 
را  ایتالف  نیروهای  هلیکوپترهای 

مورد حمله قرار دادند.

کشور  امنیتی  نیروهای  توسط 
بازداشت شدند.

جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  افزار 

کشور افتاده است.
نیز  دفاع  وزارت  همین حال،  در   
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
سربازان اردوی ملی در جریان یک 
شبانه روز گذشته در مناطق مختلف 
کشته،  مسلح  کشور هشت شورشی 
فرمانده  یک  شمول  به  تن  دوازده 
این  شده اند.  زخمی  شورشیان 
که  می افزاید  اعالمیه ای  در  وزارت 
در این عملیات ها سه شورشی دیگر 

بازداشت شده اند.
وزارت در این اعالمیه خود از کشته 
در  ملی  اردوی  سرباز  یک  شدن 
ACKUنتیجه انفجار ماین نیز خبر داده است. 
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حدی  تا  شرایط  این  می باشد.  وظیفه  اجرای  زمان  در 
رویکرد تخصص گرایی و فنی بودن اعضا را در نظر دارد 
تجربه  و  عالی  تحصیالت  قانون گذار  که  این  خصوصا 
کاری را جزو شرایط عضویت قرار داده است. اما به دلیل 
عدم تمرکز به رشته های مرتبط به مدیریت انتخابات در 
تعیین شرایط نمی توان این شرایط را مبتنی بر تخصص و 
فن دانست. با شرایط قانونی فعلی فارغان تمام رشته ها 
حق عضویت را دارا هستند و از جانب دیگر عدم تمرکز به 
که تجارب  کسانی  تجربه مرتبط به مدیریت انتخابات، 
حاصل  را  عضویت  این  می توانند  نیز  دارند  متفاوت 
کمیسیون انتخابات 5 عضو  کنند. از اعضای موجود در 
ارتباطی  هیچ گونه  که  شده اند  فارغ  رشته هایی  از  آن 
رشته های  شامل  که  ندارند،  انتخابات  مدیریت  با 
فارمسی، بشر شناسی، روابط بین الملل، زبان و ادبیات 
کمیسیون نیز  و زمین شناسی می شود. و شش عضو فعلی 

تجاربی غیر مرتبط با مدیریت انتخابات دارند.
انتخاباتی  مدیران  به  رابطه  در  که  دیگری  موضوع 
مدیریت  نهاد  اعضای  شان  و  جایگاه  است،  ذکر  قابل 
اعتبار دهی  با  مستقیم  ارتباط  که  می باشد  انتخابات 
کشورها مثل  انتخابات دارد، به همین دلیل در بعضی از 
کستان رییس و یا هم همه اعضای نهاد مدیریت  هند و پا
دادگاه  اعضای  مقامی  همانند  و  شان  دارای  انتخابات 

عالی هستند. 
تعیین مدیران انتخاباتی

مراحل  از  یکی  انتخابات  ارشد  مدیران  کردن  تعیین 
می گردد.  محسوب  انتخابات  مدیریت  فرایند  در  مهم 
می کند  معرفی  را  انتخاباتی  مدیران  که  مکانیزم هایی 
تشخیص  و  بی طرفی  جهت  از  را  اعتبار  باالترین  باید 
گر در انتصاب مدیران  مدیران با صالحیت دارا باشد. ا
باشد  زیاد  مقننه(  یا  )مجریه  قوه  یک  نقش  انتخاباتی 
ممکن  بگیرد،  عهده  به  را  صالحیت  این  تنهایی  به  و 
کاهش یابد،  است اعتبار آن نزد احزاب مخالف و مردم 
پارلمان  یا  که رییس جمهور  زیرا این نگرانی وجود دارد 
کنند.  طرفداران خود را در مدیریت انتخابات انتصاب 
ثلث  یک  جنوبی  کوریای  مثل  کشورها  بعضی  در 
مدیران انتخاباتی از جانب رییس جمهوری، یک ثلث 
توسط پارلمان و یک ثلث هم توسط قوه قضاییه تعیین 
از  پارلمان  و  حکومت  رییس  که  صورتی  در  می گردند، 
یک حزب باشند باز هم بی طرفی مدیران تعیین شده در 
کشورهایی  این میکانیزم زیر سوال خواهد بود. و یا هم در 
که پارلمان یا قوه قضاییه تحت تاثیر قوه اجراییه باشند 
و  بی طرفی  تضمین کننده  نمی تواند  تعیینات  نوع  این 
که  کشورهایی  در  شود.  انتخاباتی  مدیران  اعتبار دهی 
پارلمان حزبی دارند یا نظام پارلمانی وجود دارد تعیین 
مدیران انتخاباتی توسط آن نهاد نیز نمی تواند بی طرفی 

نهاد های مدیریت دایمی  و موقت 
به صورت  و  روند  یک  به عنوان  انتخابات  مدیریت 
قانون گذاری،  استراتژیک،  پالن گذاری  شامل  دایره 
کردن  روز  به  نامزدان،  کارمندان، ثبت احزاب،  آموزش 
کمپاین، برگزاری  فهرست رای دهندگان، نظارت از دوره 
انتخابات، شمارش و باالخره اعالم نتایج می باشد )در 
نهاد مدیریتی  گردید(. داشتن  ترسیم  دایره  اولی  بخش 
از  ولی  است  زیاد  بودجه  کردن  هزینه  دایمی  نیازمند 
جانب دیگر برای بخش های برنامه ریزی، اصالح قوانین 
کارمندان زمان مناسب را دارد.  و بلند بردن ظرفیت های 
کشورها مثل رومانیا و بلغاریا در مرکز دارای نهادی  بعضی 
دایمی  هستند و در سطح پایین مثل والیات مدیریت های 
کشور روسیه چه در سطح مرکز و چه  غیر دایمی  دارند، اما 

کز دایمی  است. در سطح ایاالت دارای مرا
نهاد های مدیریتی موقت تنها در زمان انتخابات و چند 
ماه قبل تاسیس می شود و با اعالم نتایج این نهادها نیز 
که  انتخاباتی  کمیسیون شکایات  لغو می شوند، همانند 
محسوب  افغانستان  در  انتخابات  مدیریت  از  بخشی 
برگزاری  زمان  در  تنها  انتخابات 1393  از  قبل  می گردد، 
با  می گردید.  لغو  انتخابات  از  بعد  و  تاسیس  انتخابات 
نهاد مدیریت  و وظایف  فعالیت ها  زیاد  به حجم  توجه 
کشورهایی  برای  نهادها  این  موقت  ایجاد  انتخابات، 
که مردم ساالری در آن ها هنوز نهادینه نگردیده می تواند 
اصالحات  کشورها  چنین  در  زیرا  باشد.  چالش زا 
انتخابات و دریافت تجارب انتخاباتی نیاز به موجودیت 
نهاد دایمی  مدیریت انتخابات را اجتناب ناپذیر ساخته 

است. 
دایمی  نهاد  افغانستان  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
قانون  انتخابات است. هر چند در  و نظارت  اداره   برای 
ذکر  کمیسیون  این  فعالیت  مورد  در  دایمی   واژه  اساسی 
که  ماده )156( مشخص می گردد  لفظ  از  اما،  نگردیده 
کند. هم چنان  کمیسیون به طور دایمی  باید فعالیت  این 
بر اساس ماده سوم قانون تشکیل و ظایف و صالحیت های 
کمیسیون شکایات انتخاباتی این  کمیسیون انتخابات و 
کمیسیون در چوکات دولت افغانستان تاسیس و فعالیت 

می کند. 
دایمی  فعالیت  انتخابات  کمیسیون  تنها  گذشته  در 
 1392 مصوب  انتخابات  قانون  بر اساس  اما   داشت 
دایمی  تاسیس  به طور  نیز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
و  داراالنشا  )کمیشنر(  اعضا  دارای  که  کمیسیون  گردید. 
که  می گردد  مدیریت  مرکزی  به شکل  می باشد،  معاونین 
دایم  به طور  کمیسیون  این  ریاست  یک  والیت  هر  در 
وظایف  از  بسیاری  این که  به  توجه  با  دارد.  فعالیت 
از  قبل  ماه  چند  به  مربوط  کمیسیون  مسوولیت های  و 
انتخابات و برگزاری انتخابات می گردد، فعالیت دایمی 
که  مرکزی  ریاست های  و  والیتی  ریاست های   تمام 
ندارند  را  پالن گذاری  و  اصالح  نظر،  تجدید  مسوولیت 
هرچند  می گردد.  محسوب  بودجه  کردن  مصرف  تنها 
از  یکی   1393 سال  ریاست جمهوری  انتخابات  از  بعد 
کارمندان  استخدام  کمیسیون،  اصالحی  پیشنهاد های 
از  یکی  )به عنوان  است  کمیسیون  این  در  دایمی  بیشتر 
روش های حفظ بی طرفی و جلو گیری از تقلب( اما به نظر 
لوایح  و  مقرره ها  اصالح  مثل  دیگری  حل  راه  می رسد 
و جلو  برطرف سازد  را  نگرانی  این  استخدامی  می تواند 
هزینه های زیاد در رابطه به استخدام و فعال نگهداشتن 
زمان  در  جز  فعالیت  گونه  هیچ  که  را  ریاست هایی 
به عنوان  افغانستان  بگیرد.  ندارند  انتخابات  برگزاری 
که تجربه جدید و بسیار با چالش را چندین بار  کشوری 
در مورد انتخابات داشته ضرورت به نهاد دایمی  برگزاری 
انتخابات دارد تا در ختم انتخابات، برای ظرفیت سازی 
کافی داشته باشند،  کام فرصت  نا و اصالح تجریه های 
که باید به طور دایم فعال باشند ضرورت  اما بخش هایی 

به شناسایی دارند.
مدیران )کمیشنران( انتخاباتی

توانایی  و  ظرفیت  از  باید  انتخاباتی  نهاد های  اعضای 

کند. و اعتبار آن ها را تضمین 
تعیین  فرایند  گردید،  بیان  که  نگرانی هایی  به  توجه  با 
مشورتی  و  مشارکتی  به صورت  باید  انتخاباتی  مدیران 
کالن نهادهای  که در یک فرایند  گیرد، طوری  صورت 
علمی،  کز  مرا مدنی(،  جامعه  )در  انتخابات  به  مرتبط 
شود.  شامل  را  مجریه  قوه  و  پارلمان  سیاسی،  احزاب 
برگزار   1393 سال  از  قبل  که  انتخابات هایی  تمام  در 
جانب  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  گردید، 
تعیینات  روش  این  می گردید،  تعیین  رییس جمهور 
اما  بود.  داده  قرار  سوال  زیر  همیشه  را  اعضا  بی طرفی 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  جدید  قانون  در 
تصویب   1392 سال  در  که  انتخابات  کمیسیون های 
عضو   9 انتخاب  به  رییس جمهور  صالحیت  گردید، 
گزینش  کمیته  جانب  از  که  نفری   27 لست  میان  از 
رییس  سنا،  رییس  نمایندگان،  مجلس  رییس  )شامل 
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  رییس  عالی،  دادگاه 
نماینده  یک  و  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس  اساسی، 
محدود  می شوند  معرفی  وی  برای  مدنی(  جامعه  از 
می شود،  انجام  هم  عراق  کشور  در  روش  این  گردیده. 
که واجد  نامزد شدن به طور عموم باز است و هر شخصی 
شرایط باشد می تواند برای نامزدی درخواست خود را به 
کند و بعد از ارزیابی یک لست مختصر از  کمیته ارسال 
نامزدان بلند ترین واجدین شرایط جهت تصمیم نهایی 

به رییس حکومت ارسال می گردد. 
اعضای  تعیینات  مورد  در  بی اعتمادی  عمده  دلیل 
کمیسیون انتخابات در سال 1392 عدم حضور نماینده 
که  وجودی  با  بود،  گزینش  کمیته  در  مخالف  احزاب 
قانونی  مختلف  نهادهای  از  گزینش  کمیته  اعضای 
گردیده بود اما به دلیل نفوذ قوه مجریه بر نهادهای  ترکیب 
را دشوار ساخته بود. حضور  بر آن  کردن  مذکور، اعتماد 
را  کمیته  این  اعتبار  گزینش،  کمیته  در  احزاب  نماینده 
اپوزیسیون مبنی  اعتراض  برای  و دلیلی  افزایش می دهد 
باقی  اعضا  انتخاب  فرایند  چگونگی  و  بی طرفی  بر 
گذشته  سال  ده  انتخاباتی  قوانین  تمام  در  نمی ماند. 
که از حضور احزاب در فرایند های  گرفته  تالش صورت 
کمیسیون  انتخاباتی، هم حضور آن ها به عنوان عضو در 
صورت  جلوگیری  مدیریتی  بخش های  سایر  در  هم  و 
مشارکت  عدم  و  احزاب  به  نسبت  منفی  دیدگاه  گیرد، 
بی طرفی  بل  نکرد،  بی طرفی  کمکی  برای  تنها  نه  آن ها 
در  که  موضوعی  داد،  قرار  سوال  زیر  بیشتر  را  حکومت 
شاهد  اخیر  دهه  یک و نیم  انتخاباتی  بحران های  تمام 
فرایند  ساختن  شفاف  و  اعتماد سازی  برای  بودیم.  آن 
فرایند  این  در  مخالف  احزاب  تمام  باید  انتخابات 
احزاب  ساختن  منزوی  نتیجه  باشند.  داشته  مشارکت 
نمی کند  شفافیت  برای  کمکی  تنها  نه  فرایند ها  این  در 
بلکه سبب اعتراض های آن ها نسبت به نتایج انتخابات 
را  مدیریتی  دستگاه های  به  نسبت  آن ها  بی اعتمادی  و 

افزایش می دهد.
کمیسیون جلسات 

اعضای  اصلی  فعالیت های  از  جلسات  برگزاری 
کمیسیون را میسر  که زمینه تحقق اهداف  کمیسیون است 
برنامه سازی  و  پالن گذاری  استراتژی،  تدوین  می سازد، 
است  فعالیت هایی  جمله  از  عملیاتی  بخش های  برای 
می شود.  انجام  عمومی  جلسات  برگزاری  طریق  از  که 
صالحیت  شکایات،  مورد  در  تصمیم گیری  هم چنان 
کاندیدان، شمارش آرا و اعالن نتایج از فعالیت های دوره 
که باید در جلسات عمومی  کمیسیون در  انتخابات است 

گرفته شود. مورد آن تصمیم 
بر اساس ماده 12 قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 
کمیسیون با درخواست  کمیسیون های انتخابات جلسات 
رییس و یا هم پیشنهاد یک ثلث اعضا برگزار می گردد. 
کرده اما در مورد  کمیسیون را سری تعیین  قانون جلسات 
شمارش  کاندیدان،  صالحیت  شکایات،  به  رسیدگی 
برگزاری جلسات  برگزار می گردد.  آرا علنی  آرا و تصدیق 
کمیسیون برای شفافیت و درستی تصامیم اعضای  علنی 
کشورهای بوسنی و لیتوانی  کمک می کند. در  کمیسیون 
و  رسانه ها  و  می گردد  برگزار  علنی  کمیسیون  جلسات 
محدود  کنند.  ثبت  را  جلسات  این  می توانند  احزاب 
کمیسیون فقط در موارد فوق زمینه  کردن جلسات علنی 
بحث های زیادی در مورد چگونگی تصامیم و اهداف 
افزایش  را  و طرزالعمل ها  لوایح  به تصویب  اعضا نسبت 
گونه  این  به  نسبت  را  بی اعتمادی  هم چنان  و  می دهد 
کمیسیون  که جلسات  تصامیم ایجاد می کند. در صورتی 
جهت  الزم  هماهنگی های  باید  گردد  برگزار  علنی 
ک رسانه ها، احزاب و مردم از طریق دعوت و اعالم  اشترا

گیرد.  قبلی انجام 
در صفحه 6

بلند مدیریتی برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط بسیار 
کار مسوولیت های خود  دشوار و هم چنان با حجم زیاد 
کنند. برای  نیز حفظ  را  را انجام دهند و بی طرفی نهاد 
دانش  مثل  تخصص های  باید  مهم،  مدیریت  چنین 
اعضای  میان  در  آموزشی  و  ارتباطات  دانش  حقوقی، 

نهاد مدیریت انتخابات وجود داشته باشد. 
شرایط عضویت به عنوان مدیر ارشد انتخابات می تواند 
منوط به تصمیم سیاسی باشد و یا هم تنها شرایط فنی و 
کرد. بر اساس تصمیم  تخصصی را برای عضویت تعیین 
سیاسی، شرایط عضویت محدود بر بعضی شرایط مثل 
و سن  تابعیت، تحصیالت )بدون در نظرداشت رشته( 
می باشد، در این نوع شرایط تالش می شود تا از جناح ها 
کشور دعوت شود تا بعضی از  و احزاب سیاسی فعال در 
این گونه  در  کنند.  معرفی  را  مدیریتی  نهادهای  اعضای 
در  می شود.  رعایت  کثرا  ا حزبی  قومی و  تعادل  معرفی 
باشد،  نداشته  وجود  معتبر  نظارتی  قوانین  که  صورتی 
نامطلوب  آثار  می تواند  عضویت  برای  شرایط  این گونه 
را به میان آورد، اما چنانچه قوانین چگونگی فعالیت و 
کند و فعالیت آن ها در چارچوپ  عزل اعضا را پیش بینی 
گرفته  نامطلوب  آثار  جلو  حدی  تا  گیرد  انجام  قوانین 
در  بیشتر  انتخاباتی  مدیران  گزینش  نوع  این  می شود. 
حکومت های  سابقه  که  می شود  مشاهده  کشورهایی 
به حکومت های چندحزبی  نظامی  داشته اند و جدیدا 
کشور  در  عضویت  نوع  این  مهم  مثال  شده اند.  تبدیل 
از  آن  عضو  ده  عضویت،  نامزد   20 جمله  از  است،  گینه 
احزاب طرفدار دولت و ده عضو دیگر از احزاب مخالف 

معرفی می شوند.
تخصص  شامل  می تواند  فنی  و  تخصصی  شرایط  اما 
و  آموزش  تخصص  ارتباطات،  تخصص  حقوقی، 
تعیین  شرایط  این  به  توجه  با  اعضا  که  باشد  مدیریت 
دارد  را  اعضا  تعیین  صالحیت  مقامی که  می گردند. 
که  انتخاباتی  قوانین  در  را  شرایط  این  تا  می کند  تالش 
به  توجه  با  دهد.  قرار  گزینش  معیار  گردیده  پیش بینی 
کمیسیون با رشته های حقوق، رسانه،  این که فعالیت های 
از این جهت  ارتباطات بیشتر نزدیک است  مدیریت و 
که از  تالش صورت می گیرد تا ترکیب اعضا طوری باشد 
کنار شرایط تخصصی  در  کنند.  نمایندگی  رشته ها  این 
و فنی موضوع شهرت خوب در میان جامعه نیز یکی از 

گزینش تعیین می گردد. شرایط در این نوع 
کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون 
شدن  عضو  برای  را  شرایطی  هفتم  ماده  در  انتخابات 
تابعیت  شامل:  که  کرده  تعیین  انتخابات  کمیسیون 
شهرت  تجربه،  عالی،  تحصیالت  داشتن  افغانستان، 
»نقض  به  محکومیت  عدم  سی سالگی،  سن  نیک، 
حقوق بشری و جنایت« و عدم عضویت احزاب سیاسی 

مدیریت انتخابات در افغانستان

ACKU



سربازان اسیر روند صلح افغانستان:
راه طوالنی پیش رو
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سربازان  خانواده های  با  طالبان  که  دارد  وجود 
رهایی  بدل  در  آنان  از  و  تماس می شوند  به  اسیر 

فرزندان شان باج می گیرند. 
خانواده ها  بر  سنگینی  هزینه  طالبان  باج گیری 
به  کثرا،  ا ملی  اردوی  سربازان  می کند.  تحمیل 
این  دارند.  تعلق  روستایی  فقیر  خانواده های 
خانواده ها متکی به تنخواه ماهانه همین سربازان 
سخت  بسیار  خانواده هایی  چنین  به  هستند. 
گزاف  که برای رهایی جوان اسیرشان، پول  است 
کنند. پدران این سربازان شاید جایداد شان  فراهم 
به  رفت وآمد  بفروشند.  پول  فراهم سازی  برای  را 
پرمصرف  بسیار  هم  طالبان   کنترول  زیر  مناطق 
مورد  مناطق سفر می کند،  آن  به  که  کسی  است. 

سوءظن نهاد های حکومتی هم قرار می گیرد. 
شمار  مورد  در  دقیقی  معلومات  هیچ  آن که  با 
سربازان اسیر نزد طالبان و باج گیری فرماندهان این 
ندارد،  وجود  اسیران  این  خانواده های  از  گروه ها 
خانواده های  از  طالبان  باج گیری  شایعه های  اما 
گرم است. وزارت دفاع باید  فقیر روستایی بسیار 
کند. افکار  در این مورد با افکار عمومی صحبت 
دارند  حق  افغانستان  مردم  مجموع  و  عمومی 
که طالبان، با سربازان اسیر چگونه معامله  بدانند 
خود  سیاست  باید  حکومت  هم چنان  می کنند. 
آیا حکومت  کند.  را در قبال سربازان اسیر اعالم 
زندانی  طالبان  با  را  اسیر  سربازان  که  می خواهد 
کند، یا این که سربازان اسیر را به امان خدا  مبادله 

رها می کند؟ 
حکومت افغانستان و وزارت دفاع، سیاست اعالم 
که  شده در این مورد ندارند. به همین خاطر است 
طریق  از  می شوند  کار  به  دست  خود  خانواده ها 
خودشان  خانواده  اعضای  ارتباط ها،  و  تماس ها 
در  و  می رسانند  طالبان  کنترول  زیر  مناطق  به  را 
گذشته ها  مواردی با آنان وارد معامله می شوند. در 
خانواده های  است.  بوده  گونه  همین  روال  هم 
کتر نجیب، دنبال عزیزان  شهری در حکومت دا
و  می رفتند  دیگر  جا های  و  پشاور  به  اسیرشان، 

هزینه های سنگینی بر آنان تحمیل می شد. 
که نهاد های امنیتی و مجموع حکومت  بهتر است 
که به  یک سیاست اعالم شده در قبال سربازانی 
گیرند.  دست طالبان اسیر می شوند، روی دست 
این مورد تصویب  باید مصوبه ای در  پارلمان هم 
در  باید  نیست،  مصوبه  تصویب  امکان  اما  کند، 
رسیدگی  مشکل  این  به  حکومت  با  هماهنگی 
دوش  از  باری  حکومتی  نهاد های  باید  کنند. 
خانواده های فقیر بردارند، نه این که باری سنگین 
زخمی های  به  رسیدگی  بگذارند.  آنان  دوش  بر 
نیروهای امنیتی هم باید در صدر اولویت ها باشد. 
اختیار  در  دفاع،  وزارت  درمانی  تاسیسات  نباید 
قرار  فرماندهان  و  جنرال ها  پولدار  خانواده های 

داشته باشد. 

گزارش ها )برای دومین بار( از  که طبق  نظامی طالبان( قرار دارد 
کر حتا از یک موقف  کمیسیون نظامی  برطرف می شود. ذا این 
ضعیف، فرماندهی با نفوذ با تعداد قابل توجهی طرفدار در میان 
تخریب گر  یک  را  وی  می تواند  که  است  طالبان  بلندرتبه  افراد 
حضور  گستره  سنجش  که  حالی  در  آن  بر  افزون  سازد.  بالقوه 
گروه،  این  محلی  شاخه  است،  سخت  افغانستان  در  داعش 
که  پیروان شان  و  طالبان  ناراضی  رهبران  برای  را  جایگزینی 
که  واقعیت  این  می کند.  فراهم  هستند،  صلح  روند  مخالف 
برای  داعش  پول های  که  دارند  وجود  فزاینده ای  نشانه های 
این  به  می شوند،  سرازیر  افغانستان  در  گروه  این  نفوذ  گسترش 
که عامل داعش نمی تواند حتا از سوی رهبری طالبان،  معناست 

گرفته شود.  نادیده 
جدای از این بحث های داخلی، این واقعیت هم جای نگرانی 
کرات تا حد زیادی  که به نظر نمی رسد موقف طالبان در مذا دارد 
تقویت  ادامه مبارزات نظامی برای  به  کرده باشد. طالبان  تغییر 
کامل  گسست  کرات ادامه می دهند و از خطر  موقف شان در مذا
مسیر  در  عمده  گام های  نوع  هر  که  طرفداران شان  صفوف  در 
شامل  می تواند  که  آتش بس-  یک  روی  موافقه  مثل  صلح، 
قبوالندن  در  افغانستان  حکومت  می کند.  اجتناب  باشد،  آن 
انعکاس دهنده  احتماال  )که  عید  ایام  در  طالبان  به  آتش بس 
عملکرد  کنترول  در  گروه  این  سیاسی  رهبری  محدودیت های 
کام بود. طالبان هم چنین  نا نبرد باشد(  جنگجویان در میادین 
از  خارجی  نیروهای  خروج  برای  دیرین شان  خواسته های  بر 
اصالح  و  اسرا  آزادی  متحد،  ملل  تحریم های  رفع  افغانستان، 
که حکمت  قانون اساسی افغانستان، پای فشرده اند. در حالی 
کرات  مذا در  پیش شرطی  هیچ  که  گفت  گزارشگران  به  کرزی 
دیگر  و  غنی  سوی  از  منتشره  بیانیه های  است،  نداشته  وجود 
بیشتر  که  دارند  آن  از  حکایت  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
مشکالت  این که  و  هستند  پذیرش  غیرقابل  هنوز  تقاضاها  این 
که هنوز دو طرف را از هم جدا می کند و این  جدی وجود دارند 
کرات می تواند سریعا از هم بپاشند هم وجود  که مذا خطر واقعی 

دارند.
این دورنما حتا با توجه به این که چندپارچگی طالبان تا حدی 
در سمت حکومت افغانستان هم وجود دارد، محتمل تر است؛ 
کلیدی حکومت وحدت ملی و بسیاری از  که اعضای  در حالی 
کرات با طالبان هستند  فرماندهان پیشین مجاهدین مخالف مذا
که هیات حکومت افغانستان  کستان مظنون. با آن  و عمیقا به پا
عمدتا نمایندگی از حکومت وحدت ملی می کرد، تا هنوز معلوم 
گفتگوها  پیشبرد  در  مشترک  موقف های  روی  آن ها  که  نیست 
کنند. نقش مجاهدین پیشین در جلوگیری از رای اعتماد  توافق 
در  آن ها  توانایی  نشانه  دفاع،  وزیر  حیث  به  استانکزی  به 
قدرتمندانی  دیگر  با  که  موقفی  است؛  روندی  نوع  هر  تخریب 
که از سیستم فعلی منفعت می برند، تقویت می شود و در صورت 

آوردن طالبان به حکومت، آسیب خواهد دید. 
در  را  امنیتی  وضع  که  نمی رسد  به نظر  گفتگوها  این  هم چنین 
است  زود  خیلی  و  سازند  بهتر  افغانستان  در  نزدیک  آینده 
آن ها  برای  را  مهم«  »پیشرفت  یا  »نقطه عطف«  مثل  کلماتی  تا 
و  بکشند  درازا  به  است  ممکن  صلح  کرات  مذا کرد.  استفاده 
کنونی جنگ را با چندپارچگی  که جریان فصل  احتمال ندارد 
لحاظ  از  سازد.  متاثر  طالبان،  جنگجویان  میان  در  بیشتر 
کند  سیاسی، این موفقیت آشکار می تواند موقف غنی را تقویت 
کردن هرچه بیشتر  و در صورت پیشرفت های بیشتر، به متقاعد 
کستان سرانجام پالیسی های خود را عوض  افغان ها به این که پا
گامی  جدی  نشست،  این  که  حالی  در  کند.  کمک  کرده، 
کر  ذا مثل  تخریب گرانی  می دهد،  نشان  را  صحیح  مسیری  در 
بودن  پیش بینی  غیرقابل  و  افغان، ظهور داعش،  قدرتمندان  یا 
این که  شوند.  روند  این  فروپاشی  سبب  که  می توانند  کستان  پا
کرد یا خیر، در ماه های  روند صلح افغانستان پیشرفت خواهد 

آینده مشخص خواهد شد. 
امنیتی  مطالعات  مرکز  پژوهشگر  وینتربام،  امیلی  یادداشت: 
گذشته وی در افغانستان  بین المللی در RUSI است. در شش ماه 
کرده است از جمله در این اواخر به صفت مشاور  کار  کستان  و پا
صلح  روند  بر  تمرکز  با  اروپا  اتحادیه  خاص  نماینده  سیاسی 

افغانستان، افراط گرایی و شورش خشونت گرا در جنوب آسیا. 

نبرد بسیار  امنیتی در میدان های  نیروهای  تلفات 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مجموع  است.  باال 
افغانستان،  مشروع  نظام  و  دولت  کیان  از  دفاع 
جنگی.  ابزار  تا  دارند،  اتکا  بیشتر  خون شان  به 
که یک دهه واندی  نیروهای بین المللی ضد ترور 
گروه طالبان و متحدان شان  کشور بر ضد  در این 
داشتند.  اختیار  در  پیشرفته  ابزار  کردند،  مبارزه 
و  طالبان  با  ترور،  ضد  فناوری  بروز ترین  با  آنان 
می کردند.  مبارزه  آنان  هم پیمان  گروه های  دیگر 
به عنوان نمونه پایگاه های نظامی ایتالف جهانی 
ضد ترور، با دوربین های دیدبانی پیشرفته مجهز 

بود. 
دوربین ها  این  از  بین المللی  ایتالف  نیروهای 
در  تروریستی  گروه های  تحرکات  کشف  برای 
کیلومتری پایگاه های شان استفاده  شعاع چندین 
نیروهای  فنی  استخبارات  هم چنان  می کردند. 
آنان  بود.  پیشرفته  بسیار  هم  بین المللی  ایتالف 
تمام  از  بدون سرنشین  هواپیما های  از  استفاده  با 
عکس برداری  طالبان  اداره  و  سوق  پایگاه های 
دید  از  طالبان  حرکات  تمام  تقریبا  می کردند. 

نیروهای ایتالف بین المللی پنهان نبود. 
که نیروهای بین المللی  به همین دلیل در ساحاتی 
ضعیف  بسیار  طالبان  تحرکات  داشتند،  پایگاه 
این  از  افغانستان  داخلی  نیروهای  حاال  اما  بود. 
امکانات و تجهیزات برخوردار نیستند. نیروهای 
شجاعت  با  طالبان  حمالت  برابر  در  داخلی 
دوربین های  نه  نیروها  این  می کنند.  مبارزه 
فنی  استخبارات  نه  دارند،  پیشرفته  مداربسته ی 
ارتش  هوایی  نیروی  کشفی.  هواپیما های  نه  و 
است  الزم  که  طوری  آن  حال  تا  هم  افغانستان 
ساخته نشده است و طبق وعده ناتو باید تا سال 
کامل شود. نیروهای داخلی افغانستان تمام   2017

کمبود ها را با خون خود جبران می کنند.  این 
نیروهای امنیتی افغانستان در این فصل جنگی، 
قانون  و  دولت  ازکیان  دفاع  برای  خود  خون  از 
این  در  گذاشته اند.  مایه  افغانستان،  اساسی 
بسیار  می شوند،  اسیر  که  سربازانی  وضع  میان 
که وزارت دفاع ملی،  وخیم است. به نظر می رسد 
برنامه ای برای مبادله زندانیان ندارد. بلندپایگان 
مناسبت های  در  را  طالب  زندانیان  دولتی 
رها  اعتماد سازی  و  نیت  حسن  نام  زیر  گون  گونا
که با  می سازند. هدف سران حکومت این است 
کویته  اعتماد شورای  زندانیان طالب،  رهاسازی 
فراهم  کره  مذا برای  را  زمینه  و  آرند  به دست  را 

سازند. 
که به دست طالبان اسیر می شوند،  اما با سربازانی 
برخورد مشابه صورت نمی گیرد. طالبان سربازهای 
مورد  مانند  موارد  از  برخی  در  می کشند.  را  اسیر 
سربازان  از  برخی  می برند.  سر  را  آنان  بدخشان، 
شایعاتی  می شوند.  رها  پول  بدل  در  هم  اسیر 

مالعمر، رهبر طالبان در حرکتی آشکار در پیام عیدی ساالنه اش، 
این  طوالنی  جنگ  به  دادن  پایان  هدف  با  صلح  گفتگوهای 
اظهاراتی  نخستین  معرف  حرکت،  این  خواند.  مشروع  را  کشور 
کرده  که این رهبر منزوی درباره روند رو به آغاز صلح بیان  است 
گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان به  است. 
ماه ها  از  بعد  به جلو  گامی عمده  کستان،  پا تاریخ 7 جوالی در 
این  می شود.  محسوب  گفتگو«  درباره  »گفتگو  سال ها  حتا  و 
اولین  »آغاز  حیث  به  ملی  وحدت  حکومت  سوی  از  گفتگوها 
که  گرفتند در حالی  گفتگوهای رسمی« مورد استقبال قرار  گام در 
کستان این نشست را یک »پیشرفت  نواز شریف، صدراعظم پا
کل مثبت بودند. در  کنش های بین المللی هم در  مهم« خواند. وا
که این دیدار فقط آغاز یک روند  عین حال همه یادآور شدند 

طوالنی و دشوار است. 
کرد.  مشاهده  می توان  نشست  این  در  معینی  مثبت  نشانه های 
سال ها  از  بعد  حتا  نشست  این  که  واقعیت  این  نخست، 
است  توجهی  قابل  نمادین  اهمیت  دارای  کام،  نا تالش های 
حالی  در  رسمی باشد.  صلح  روند  یک  آغاز  نقطه  می تواند  و 
طبق  داشت،  محدودی  مشخص  نتایج  خود  نشست  این  که 
برای  شد.  برگزار  »مثبت«  و  »گرم«  فضای  یک  در  گزارش ها 
رییس جمهور غنی هر نوع پیشرفت در روند صلح با بدتر شدن 
کامی  طوالنی در انتصاب وزیر دفاع جدید در  اوضاع امنیتی و نا
پی رد سرپرست این وزارت، محمد معصوم استانکزی از سوی 
کرات تا حدی  پارلمان، به موقع و قابل استقبال است. این مذا
کستان  پا به  نزدیکی اش  پالیسی  در  برای حقانیت غنی  دالیلی 

که زیر انتقاد شدید داخلی قرار داشت.  کرد؛ امری  فراهم 
دو  هر  نماینده  زیادی  حد  تا  هم  مالقات  این  شرکت کنندگان 
کرزی، معین  طرف بودند. هیات افغانستان به ریاست حکمت 
وزارت خارجه شامل چهره های نزدیک به غنی رییس جمهور، 
معاون  دوستم،  عبدالرشید  اجرایی،  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
اجرایی  ریاست  معاون  محقق،  محمد  ریاست جمهوری،  اول 
ملی  وحدت  حکومت  در  یعنی  این  می شدند.  دانش  سرور  و 
است.  داشته  وجود  حمایت  مالقات  این  در  ک  اشترا برای 
ریاست  به  کرد(  تایید  می توان  که  جایی  )تا  طالبان  هیات 
این  عضو  بلندرتبه ترین  خارجه،  وزارت  معاون  مالعبدالجلیل، 
یحیی،  مال  مثل  مخالفان  گروه های  عمده ترین  شامل  و  گروه 
این  نتیجه  مهم ترین  می شدند.  حقانی  شبکه  از  نماینده ای 
رمضان،  ماه  از  بعد  بحث ها  تداوم  روی  موافقت  گفتگوها، 
بود. حکمت  یا شاید قطر  گست در چین  ا ماه  اواسط  احتماال 
نشست ها  این  که  کرد  اشاره  خبری  کنفرانس  یک  در  کرزی 
که نیاز است در  روی شرایط و نگرانی های عمده هر دو طرف 
این  گرچه  ا بود.  خواهند  متمرکز  شوند،  گرفته  نظر  در  کرات  مذا
مساله خطر انحراف این روند را به همراه دارد، ولی حکایت از 

گفتگوی رسمی  شروع شده است.  که نوعی  آن می کند 
تالش های هماهنگ 

که مورد قبول هر  حتا در مثبت ترین حالت، دستیابی به توافقی 
گرفت.  برخواهد  در  را  طوالنی  زمانی  احتماال  باشد،  طرف  دو 
تالش های هماهنگ نیاز است از سوی هر دو طرف انجام شود 
تردیدکنندگان  غلبه  از  می توانند  که  شود  حاصل  اطمینان  تا 
سبب  است  ممکن  فزاینده  اختالف های  کنند.  جلوگیری 
بعد  روز  کام شوند. یک  نا که تالش های شکننده صلح  شوند 
کوتاهی در وبسایت صدای  کرات، بیانیه ای برای مدت  از مذا
به حیث  را  اسالم آباد  گفتگوهای  که  گرفت  قرار  جهاد طالبان 
کستانی محکوم می کرد و نسبت به پیامدهای فاجعه بار  ترفند پا
ک  بالقوه خطرنا افتراق  بیانیه، خطوط  این  آن هشدار می داد. 
بدون  سریعا  بیانیه  این  می دهد.  نشان  این جنبش  درون  در  را 
پیام عیدی مالعمر در  که  ناپدید شد در حالی  هیچ توضیحی 
کند- و حکایت از آن  صدد آن بود تا هر نوع فکر تفرقه را زایل 
دست  حاضر  حال  در  کم  از  کم  صلح  طرفدار  دسته  که  دارد 
باال را در میان طابان دارند. رهبران اصلی طالبان به نظر می رسد 
که  هستند  کستان-  پا سوی  از  جمله  از  کافی -  فشار  تحت  که 
کنند،  گفتگوهای صلح شرکت  احساس می کنند مجبورند تا در 
که  اما هنوز شمار قابل توجهی از جنجگویان طالبان وجود دارند 

کره ای هستند.  مخالف هر نوع مذا
کمیسیون  کر )رییس پیشین  در میان آن ها فرمانده عبدالقیوم ذا
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تغییر اقلیم تهدیدی
 برای توسعه پایدار

آب ایستاده در والیت غزنی 
معرفی پارک ها و مناطق حفاظت شده کشور

با  شناور  یخ های  شدن  ذوب  و  زمین  گرمای  اثر  در 
می کشند.  واقع گرسنگی  در  و  مواجه اند  غذا  کمبود 
وحش  حیات  برای  تهدیدی  را  وضع  این  دانشمندان 

آن ناحیه دانسته اند.
با  پایدار  توسعه  بحث  می آید  به نظر  میان،  این  در 
بحث تغییر اقلیم چندان ارتباطی نداشته باشد و بحث 
از  پاره ای  در  که  شود  پنداشته  متفاوتی  و  جداگانه 
موارد چنین است، اما وقتی پای واگذاری میراث های 
رابطه  به  ما  میان می آید،  به  آینده  نسل های  به  طبیعی 

تنگاتنگ اما »تهدید آمیز« این دو پدیده پی می بریم.
مصطفی حسنی، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه 
کابل می گوید توسعه پایدار به معنای برداشت از منابع 
طبیعی براساس نیازمندی ها و با در نظر داشت استفاده 

پایدار از آن ها می باشد.
پایدار  توسعه  »در بحث  می افزاید:  دانشگاه  استاد  این 
سه فکتور بسیار عمده اقتصاد، اجتماع و محیط زیست 
یا  و  ساخت و ساز  هر گاه  گرفت.  نظر  در  باید  را 
بدون  دیگر  حالت  به  حالت  تغییر یک  یا  و  پیشرفت 
در نظر داشت یکی از این فکتورها باشد، ما توسعه را 
پایدار گفته نمی توانیم. هر گاه اجتماع پیشرفت بکند و 
پایدار  توسعه،  شود،  تخریب  محیط زیست  بدلش  در 
در  بدون  را  اقتصاد خود  و هرگاه  نیست  و همیشگی 
نظر داشت مسایل محیط زیستی توسعه بدهیم، اقتصاد 
پایدار نیست و به همین شکل هر گاه ما محیط زیست 
را کامال در نظر بگیریم و دو بحث بسیار عمده، اقتصاد 
نخواهیم  پایدار  توسعه  نگیریم  نظر  در  را  اجتماع  و 

داشت.« 
استاد حسنی می گوید در توسعه پایدار سه اصل بسیار 
مهم مطرح می باشد و اگر در طرح مساله یکی از این 
سه اصل نادیده گرفته شود، ما به تعریفی که از توسعه 
به  نیز  عمل  در  و  نمی یابیم  دست  دارد  وجود  پایدار 

موفقیت های قابل قبول دست نخواهیم یافت. 
وی می افزاید: »اگر ما بخواهیم از منابع و ذخایر طبیعی 
از آب ها و جنگل ها و معادن و سوخت های فسیلی و 
سایر انرژی ها و پتانسیل های طبیعی بهره ببریم نه به شکل 
شخصی و فردی بلکه به شکل صنعتی که دوامدار هم 
باشند و در عین حال برای نسل های آینده هم چیزی 
از این منابع باقی بماند، باید به بهره برداری های خود از 
طبیعت تجدید نظر جدی بکنیم و به فعالیت هایی بیشتر 
متوسل شویم که در جهت توسعه پایدار قرار دارند، 

اندا زه های مختلف تشکیل دهنده چشم اندازهای طبیعی 
این جهیل زیبا می باشند. میزان آب آن در فصل های 
خشک سالی ها ،  استثنای  به  می کند.  فرق  مختلف 
منطقه  این  در  گذشته  سال های  در  پرنده  نوع   31
شغال ،  سرخ ،  روباه  گرگ ،  شده اند.  فهرست  شامل 
موش خرما ، سمور، آهوی سرخ و تبرغان در این منطقه 

بود و باش دارند.
حدود یک سال پیش برخی از مردم یک نوع خاص 
از مارمولک یا چلپاسه را شکار می کردند و با قیمت 
از  حفاظت  ملی  اداره  می رساندند.  فروش  به  گزاف 

زیرا منابع و انرژی های طبیعی همیشگی و پایان ناپذیر 
قرار  نابودی  معرض  در  آن ها  همه  روزی  و  نیستند 

خواهند گرفت.«
فعالیت های  با  که  هستند  باور  این  به  کارشناسان 
کره  می دهد،  انجام  حاضر  حال  در  بشر  که  صنعتی 
می گردد.  تبدیل  و صحرا  بیابان  به  روز  به  روز  زمین 
چشم انداز آینده این کره با استفاده بی رویه و نادرست 
بشری  توسعه  و  رشد  برای  طبیعت  از  سرسام آور  و 
طبیعی،  منابع  از  استفاده  به  بازنگری  و  »ترحم«  بدون 
و  منابع و سکنه  از  را خالی  این کره خاکی  سرانجام 
نبات و حیوان خواهد کرد. ولی تا این که کره زمین به 
اندازه  به  این مرحله از حیات خود برسد، راه درازی 
میلیون ها سال شاید وجود داشته باشد و به همان اندازه 
باید  بازیافت داشته های از د ست رفته طبیعی  هم برای 
بشر  این است که  اما موضوع مهم  زمان سپری شود. 

کنونی باید برای نسل های آینده کاری کند.
اثر  در  که  اقلیم  تغییر  می گوید  حسنی  مصطفی 
حاصل  گلخانه ای  گاز های  تولید  و  بشر  فعالیت های 
پایدار را تهدید  به وجود آمده، توسعه  فعالیت بشر  از 
تغییر  تاثیرات  روی  ما  »وقتی  می گوید:  وی  می کند. 
اقلیم بحث می کنیم، اصول پایداری که در طبیعت باید 
در نظر گرفته شود، رو به شکنندگی می رود. به عنوان 
به وجود آورنده  می تواند  خودش  اقلیم  تغییر  مثال 
به  منجر  زراعتی  اراضی  رفتن  بین  از  باشد.  صحراها 
مهاجرت ها از یک منطقه به منطقه دیگر می شود که 
این خودش تاثیرات اجتماعی و اقتصادی در پی دارد.«

و  خشک  منطقه  یک  در  ما  کشور  که  آن جایی  از 
نیمه خشک آب و هوایی قرار دارد تاثیرات منفی تغییر 
کشورهایی  بین  در  ما  می شود.  مطرح  جدی تر  اقلیم 
آسیایی با تهدید جدی تر مواجه هستیم. آب ما وابسته 
اقلیم  تغییر  است.  سطحی  و  زیر زمینی  آب های  با 
در  پایدار   توسعه  و  پیشرفت  برای  مانعی  می تواند 

کشور ما باشد.

از  خزنده ها  این  شکار  مانع  می گوید  محیط زیست 
خزندگان  این  شکار  دلیل  و  است  شده  مردم  سوی 
کوچک را شایعه ای می داند که به دورغ در بین مردم 

پخش شده بود.
این خزندگان کوچک گویا برای درمان و تقویت قوه 
جنسی مورد شکار قرار می گرفتند. اداره محیط زیست 
این  شکار  مانع  و  بوده  شایعه  یک  این  می گوید 

خزندگان شده است.
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بر جای گذاشته و خواهد گذاشت. خشک سالی ها و 
هنگام ، صحرا زایی های  به  نا  بارندگی های  سیالب ها، 
قابل تامل و اما غیر قابل تحمل و قطع درختان جنگل ها 
به منظور ساخت و سازهای صنعتی که باز به گونه ای در 
کم تر  اثرات  از  می کند،  ایفا  نقش  زمین  شدن  گرم 
ما  اگر  از طرفی  قابل جبران گرمایش زمین می باشد. 
با خشک سالی ها مواجه هستیم، از طرف دیگر، ذوب 
افزایش سطح آب دریاها  شدن یخچال های طبیعی و 

نیز رخ داده است.
گزارش های تازه ای که از حیات وحش قطب شمال 
منتشر شده حکایت از این دارد که خرس های قطبی 

افغانستان در سال های 1493ـ1530 آمده است.  سابق 
این  از 20 نوع غاز حسینی در  یاد داشت ها  این  او در 

منطقه یاد آوری کرده است.
منطقه  این  به  را  زیادی  محققان  یاد داشت ها ،  این 

کشانده است.
در کنار آب ایستاده در والیت غزنی ، منطقه حفاظت 
شده دیگری نیز وجود دارد که در ولسوالی ناهور این 

والیت قرار دارد به نام دشت ناهور.
این دشت در سال 1350 شناسایی شد و در سال 1353 
از سوی رییس جمهور وقت ، به نام منطقه حفاظت شده 
و پناهگاه غاز حسینی و پرندگان آبی نام گذاری شد. 

این منطقه با مساحت 7500 هکتار زمین آبی و نمکی 
 3200 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این منطقه از دو 
بخش آبی و خشکه تشکیل شده است که تقریبا 3500 
هکتار آن را ساحه آبی تشکیل می دهد. در این ناحیه 
هم پرندگان بومی زندگی می کنند و هم محل رفت 
و آمد پرندگان مهاجر از جمله غاز حسینی می باشد. 
حفاظت  مناطق  عنوان  با  ساحه  این  انتخاب  شاخصه 

شده ، بودن برخی پرندگان نایاب و بومی می باشد.
لیتر بوده ، و  این منطقه 184 میلی  بارندگی در  اوسط 
زمستانش سرد و تابستانش معتدل ارزیابی شده است. 
برف  شدن  ذوب  و  چشمه ها  جهیل ،  این  آبش خور 
به  کوچک  تپه   40 حدود  می باشد.  اطراف  کوه های 

در حالی که بحث تغییر اقلیم یک بحث جهانی است 
کاهش  راه های  به دنبال  صنعتی  کشورهای  اکثر  و 
این  به  باید  هستند،  پدیده  این  مخرب  و  منفی  اثرات 
و  منابع  طبیعی ،  میراث های  که  بیندیشند  هم  موضوع 
ذخایر و داشته های طبیعی کنونی را به نسل های آینده 
نیز به شکلی که کم ترین آسیب را دیده باشند، واگذار 

کنند.
شدن  صنعتی  دوره  طول  در  بشر  که  فعالیت هایی  با 
انجام داده، گرمای زمین افزایش یافته است. تحقیقات 
انجام شده در این زمینه گویای این است که گرمایش 
زمین اثرات ناگوار و گرانی بر بشر و نسل های آینده 

والیت غزنی در جنوب کشور نه تنها از نظر موقعیت 
برخوردار  برجسته ای  جایگاه  از  فرهنگی  و  تاریخی 
است بلکه از نظر طبیعی و داشته های خاص جغرافیایی 

نیز حرف هایی برای گفتن دارد.
از  یکی  غزنی  والیت  ناوه  ولسوالی  در  ایستاده ،  آب 
همین حرف هایی است که باید آن را دید و درباره اش 
والیت  این  در  دوامدار  نا امنی های  اگر  البته  شنید. 
فرصتی باقی بگذارد تا عالقه مندان به حیات وحش و 
مناظر طبیعی از این مکان خاص که به تنهایی بیش از 
44 نوع پرنده آبی بومی و غیر بومی را در دامن خود 

پرورش می دهد، دیدن به عمل آورند. 
خاص  نوعی  برای  امنی  مامن  و  محل  که  مکان  این 
هزار   13 است،  حسینی  غاز  نام  به  آبی  پرنده های  از 
هکتار مساحت دارد و ارتفاعش از سطح دریا 2100 
برای  نا امنی ها شرایط زندگی را  متر می باشد. هرچند 
با  انواع حیات وحش در کشور  از گونه ها و  بسیاری 
دشواری مواجه ساخته است اما به نظر می آید هنوزهم 
مناطق حفاظت  پرندگان زیادی است که  حیوانات و 
شده کشور ما را کانون گرمی برای بودوباش خود و 

برای فصل های هجرت خود انتخاب می کنند. 
پادشاه  بابرشاه،  بار در یادداشت های  اولین  این منطقه 

 مریم حسینی

 مریم حسینی 
 بخش سوم
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زخمی شدن بیش از صد کودک 
در نتیجه استفاده از سالح پالستیکی

مدیریت انتخابات در افغانستان

 دای چوبانی

چهار شنبه 31 سرطان 1394      6سال نهم    شماره مسلسل 2179

تنها باعث جراحت می شود بلکه باالی روحیه کودکان 
قمرالدین  خواجه  به گفته  می گذارد.  منفی  تاثیر  نیز 
صدیقی، کودکانی که از سالح های پالستیکی به عنوان 
بازیچه استفاده می کنند، خشونت طلب به بار می آیند. او 
روی  نیز  جنگی  سریال های  از  برخی  نشر  که  می افزاید 
به  را  عالقه مندی شان  و  گذاشته  تاثیر  کودکان  روحیه 
آقای  است.  ساخته  بیشتر  پالستیکی  سالح  از  استفاده 
که  می شود  دیده  کابل  شهر  »در  می گوید:  صدیقی 
تعداد زیادی کودکان با کاپی از سریال های جنگی که 
از  برخی  القاب  می شوند،  نشر  تلویزیون ها  از  برخی  از 
بازیگران را باالی خود گذاشته و با تفنگ های پالستیکی 
به صورت غیرمستقیم در  این مساله  بازی می کنند. خود 
روح و ذهن کودک خشونت پروری می کند. این مساله 
در درازمدت روی وضعیت اجتماعی تاثیرگذار است و 

برای قشر جوان زیان بار می باشد.«
امور  وزارت  در همین حال، صدیق صدیقی، سخنگوی 
داخله، می گوید که هرچند میزان خشونت های شورشیان 
از  مسلح مخالف دولت در روزهای عید گذشته کم تر 
سالح  از  استفاده  اما  است،  بوده  عید  از  قبل  روزهای 
پالستیکی منجر به زخمی شدن نزدیک به صد کودک 
شده است. آقای صدیقی که روز سه شنبه، 30 سرطان، 

میزان  به  توجه  با  است.  دارالنشا  وظایف  از  بخشی  تنها 
این  اصلی  سوال  دارالنشا  وظایف  و  صالحیت ها  باالی 
برای  را  الزم  تضمین های  آیا  موجود  قوانین  که  است 

تعیین مدیر توانا و با صالحیت پیش بینی کرده است؟
کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون 

انتخابات هیچ گونه شرایط را برای ریاست 
تحصیالت،  میزان  نکرده،  تعیین  دارالنشا 
که  است  شرایطی  اقل  حد  سن  و  تجربه 
باید قانون برای چنین پست مهم پیش بینی 
موجود  قانون  دیگر  جانب  از  کند. 
صالحیت های  میان  تمایزی  هیچ گونه 
دارالنشا  رییس  و  کمیسیون  رییس 
عدم  به  توجه  با  است.  نکرده  مشخص 
پیش بینی شرایط قانونی برای احراز پست 
اشخاصی  تعیین  امکان  دارالنشا،  ریاست 
را  مهم  پست  این  ظرفیت  و  توانایی  که 
دیگر  جانب  از  است.  زیاد  باشند  نداشته 
اعتمادی  هیچ گونه  دارالنشا  تعیین  روش 
را برای بی طرفی این پست ایجاد نمی کند، 
زیرا مشروط ساختن تعیین رییس دارالنشا 
گذشته  در  ریاست جمهوری  منظوری  به 

که  افزود  می کرد،  صحبت  خبری  کنفرانس  یک  در 
وزارت امور داخله به تمامی نیروهای پولیس دستور داده 
سالح های پالستیکی را از فروشگاه ها جمع آوری کنند. 
باعث  و  داد  رنج  را  ما  تمام  که  »موضوعی  گفت:  وی 
سالح  از  استفاده  مساله  ببینند،  آسیب  کودکان  که  شد 
گزارش  شفاخانه ها  عید  روزهای  در  است.  پالستیکی 
دچار  مشکلی  با  کودکان  از  زیادی  شمار  که  دادند 
شده و این سالح را توانسته اند از دکان ها بخرند و با آن 
بازی کنند و به یک دیگر خود آسیب برسانند. به همین 
خاطر، به دنبال مجروحیت بیش از صد تن به وسیله سالح 
پالستیکی در جریان روزهای عید، رهبری وزارت امور 
داخله تصمیم گرفته است تا از خرید، فروش، استعمال 
و حمل این سالح توسط کودکان و نوجوانان جلوگیری 
اسلحه  فروش  و  استفاده  بعد  به  این  از  آورد.  عمل  به 
صدیقی  صدیق  می شود.«  داده  قرار  ممنوع  پالستیکی 
نیروهای  تمام  به  داخله  امور  »وزارت  افزود:  هم چنین 
پولیس هدایت می دهد که در قسمت جلوگیری، ضبط و 

ممنوع قرار دادن اسلحه پالستیکی اقدام بکنند.«
مردم  که  کرد  تاکید  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
سالح  از  استفاده  شاهد  قربان  عید  ایام  در  افغانستان 
که  گفت  او  بود.  نخواهند  کودکان  توسط  پالستیکی 
با مسووالن وزارت تجارت  امور داخله  رهبری وزارت 
و هم چنین اتاق تجارت و صنایع نیز در این مورد گفتگو 
می کند تا تاجران را تشویق کنند که از وارد کردن سالح 

پالستیکی به داخل افغانستان خودداری کنند.
که  می کند  تاکید  نیز  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
و  روحیه  به  سو  یک  از  پالستیکی  سالح  از  استفاده 
روان کودکان آسیب می زند و از جانب دیگر فرهنگ 
خانواده ها  تمامی  از  او  می کند.  ترویج  را  خشونت 
خواست تا در آینده مانع استفاده کودکان شان از سالح 

پالستیکی شوند.
سالح  پالستیکی در روزهای عید خریداران زیادی دارد. 
بیشتر کودکان از این نوع سالح به عنوان بازیچه استفاده 
روزهای  از  پیش  داخله  امور  وزارت  هرچند  می کنند. 
عید اعالم کرده بود که با فروشندگان سالح پالستیکی 
از  برخی  در  با آن هم  اما  قانونی خواهد کرد،  برخورد 

دکان ها این سالح به فروش می رسید.

نزد  را  وی  بی طرفی   1393 سال  انتخابات  خصوصا  و 
احزاب و اپوزیسیون زیر سوال قرار داده بود و هیچ گونه 
اعتمادی به ریاست دارالنشا از جانب معترضین بر نتایج 
ریاست  بی طرفی  این که  برای  نداشت.  وجود  انتخابات 
گزینش  مورد  در  است  الزم  گردد،  تضمین  دارالنشا 
اکثر  حد  که  گردد  انتخاب  روشی  داراالنشا  رییس 
اعتماد تمام جریان های سیاسی و احزاب در کشور فراهم 
شود. یکی از روش ها می تواند این باشد که از میکانیزم 
نیز  دارالنشا  رییس  مورد  در  کمیسیون  اعضای  گزینش 

استفاده شود.

می گویند  عامه  صحت  و  داخله  امور  وزارت  مقام های 
که در نتیجه استفاده از سالح پالستیکی توسط کودکان 
در ایام عید، بیش از صد کودک در شهر کابل زخمی 

شده اند.
وزارت  مشاوران  از  صدیقی  قمرالدین  خواجه  داکتر 
صحت عامه، در گفتگو با روزنامه 8صبح گفت براساس 
کابل  شهر  در  چشم  شفاخانه های  توسط  که  آماری 
زخمی  عید  روز  سه  در  کودک   116 آمده  به دست 
شده اند. آقای صدیقی افزود که بیشتر کودکان از ناحیه 
این  از  تن  هشت  که  گفت  وی  دیده اند.  آسیب  چشم 

کودکان بستری شده اند.
»استفاده از سالح های  خواجه قمرالدین صدیقی گفت: 
موجب  ما  کودکان  میان  در  بازیچه  به حیث  پالستیکی 
مربوطه  سکتورهای  باید  رابطه  این  در  و  است  نگرانی 
از خرید و فروش سالح های  به منظور جلوگیری  امنیتی 
تاکنون  بگیرند.  روی دست  جدی تری  تدابیر  پالستیکی 
سهولت  با  کودکان  چون  نبوده  موثر  نهادها  این  تدابیر 
توانستند سالح های پالستیکی را به دست بیاورند. چشمان 

یک تعداد کودکان ما از این ناحیه آسیب دیده است.«
استفاده  که  می افزاید  عامه  صحت  وزارت  مشاور  این 
نه  بازیچه توسط کودکان،  به عنوان  از سالح پالستیکی 

دبیرخانه کمیسیون
مدیریت  نهاد  اداری،  و  اجرایی  فعالیت های  دادن  انجام 
انتخابات از وظایف اصلی داراالنشا می باشد. در بعضی 
کشورها همانند اندونزیا در سال 2004 اعضای کمیسیون 
ریاست ها  بعضی  مدیریت  و  نظارت  در  فعال تری  نقش 
هستند  دارالنشا  بخش  پوشش  زیر  که  کمیته هایی  یا 
عملیاتی  بخش  اصلی  مدیریت  هم  آن  با  آما  می گیرند. 

و اجرایی به عهده مستقیم داراالنشا است. 
قانون   16 ماده  بر اساس  انتخابات  کمیسیون  دارالنشای 
وظیفه  کمیسیون،  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل 
اداری و اجراییوی دارد. تمام تصامیمی که در جلسات 
کمیسیون انتخابات نهایی می شود باید از جانب داراالنشا 
تطبیق گردد. طبق این قانون در راس دارالنشا رییس قرار 
دارد که با توافق اکثریت اعضا و منظوری رییس جمهور 
و  نظارت  صالحیت  کمیسیون  رییس  می گردد.  تعیین 
فعالیت هایی  دارد.  را  داراالنشا  فعالیت های  تمام  بررسی 
فهرست  تهیه  شامل  گیرد  انجام  دارالنشا  طریق  از  که 
تعیین  رای دهی،  کارت  توزیع  و  ثبت نام  رای دهندگان، 
مراکز و محالت رای دهی، استخدام کارمندان کمیسیون، 
به  انتخاباتی  مواد  ارسال  عملیات  انتخاباتی،  مواد  تهیه 
آرا  شمارش  و  آرا  بسته بندی  آرا،  جمع آوری  والیات، 

دوستان  تشکر  افغانی:  هزار  بانکنوت 
گرامی از این که در جلسه امروزی تشریف 
آوردید. در این چند مدت شما حتما متوجه 
غیابت این جانب شده اید. راستش من بیشتر 
گذشته  دولت  وزرای  با  مالقات  گرفتار 
مالقات های  هستم.  فعلی  وزرای  بعض  و 
ادارات  بعضی  رییس  و  معین  با  هم  زیادی 
دولتی دارم. هرکس در کشور شکایت دارد 
است.  توطیه  این  شده ام؛  پیدا  کم  من  که 
را  مالقات هایم  فقط  هستم؛  کشور  در  من 
محدود  امنیتی  و  اقتصادی  مسایل  به خاطر 

کرده ام. 
خواهران  افغانی:  صد  پنج  بانکنوت 
ارزشمند، من عالقه خیلی زیاد دارم که در 
دوشادوش  و  کنم  استراحت  دولت  خزانه 
مامورین دولت راه بروم؛ اما شما می دانید که 
من خیلی دشمن دار هستم. وقتی می خواهم 
رییس  شوم،  افغانستان  خاک  وارد  مرز  از 
گمرکات مرا توقیف می کند. رییس جمهور 
گفت که فعالیت های مرا گسترش می دهد و 
محدودیت های مرا کم می سازد، که نکرد. 

هم قلب مرا شکست، هم پای خود را.
که  هستید  متوجه  افغانی:  پنجاه  بانکنوت 
بانکنوت صد افغانی درمیان ما نیست. دیشب 
یک دکاندار ایشان را دو پاره کرده است. 
امروز شفاخانه رفته. در رابطه به خودم باید 
بگویم که خیلی خسته ام. هر غریب کار که 
مرا می بیند، اول به اشرف غنی  و عبداهلل و 
بعدش به من دشنام می دهد. می گویند »هیچ 
پایین  ارزشم  ولی چون  هستم؛  من  نیستی«. 
آستین  خدا  نمی بیند.  مرا  کس  هیچ  رفته، 

کسی را کهنه نکند. هق! هق! )گریه(
بانکنوت بیست افغانی: درد هیچ کدام شما 
اندازه  به  موتروان ها  نیست.  من  اندازه  به 
اول  نمی دهند.  ارزش  من  به  پشه«  »دوتای 
رییس  مثل  می آیم،  بیرون  بانک  از  که 
که  همین  هستم.  شفاف  و  قاق  اجراییه 
من  از  می رسم،  نانوا  و  موتروان  دست  به 

رییس جمهور می سازند. 
نمی گویم.  چیزی  من  افغانی:  ده  بانکنوت 
را  از شما  فقط دعا می کنم خدا هیچ یکی 
مواد  و  تف  آنقدر  نه سازد.  اطفال  بازیچه 

بینی به شما می مالند، که هی هی عق. 
سکه یک افغانی: همانطور که رییس جمهور 
از حرف زدن با محقق عار دارد، مردم نیز از 
تعامل با من عار دارند. من که در عمر خود 
ندیده ام.  را  دیگر  جای  گدا،  کاسه  از  غیر 
بودن و نبودنم زیاد فرق ندارد. دلم است که 

از پول بودن بکلی استعفا بدهم.

جلسه بانکنوت ها
دای چوپانی

 ظفرشاه رویی
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با شعار  را  انتخاباتی اش  مبارزات  اشرف غنی  محمد 
برابری آغاز کرد و در این میان وعده داد که موقعیت 
زنان را در ساختار سیاسی کشور بهبود بخشیده و سهم 
آنان را افزایش دهد. او تا این دم در قبال وعده هایش 
احساس مسوولیت نموده و کماکان به وعده هایش 
شهامت  که  است  داده  نشان  و  است  کرده  عمل 
عملی کردن وعده هایش را دارد. یکی از وعده های 
دادگاه  در  زن  یک  معرفی  او،  ستودنی  و  استثنایی 
یا  »تابو شکنی«  به  از آن  برخی  است که  بوده  عالی 
سنت شکنی یاد کرده اند. او با معرفی قضاوتیار انیسه 
رسولی به عنوان عضو دادگاه عالی به این وعده عمل 
کرد، اما پارلمان او را رد صالحیت کرد و با این کار 
معرفی  ضرورت  داد.  انجام  زنان«  حق  در  » جفایی 
یک زن به دادگاه عالی به رغم ناکامی بانو رسولی 
هم چنان پابرجاست. زیرا زندگی زنان افغان، زندگی 
و  زیستن  انسانی  قابل  که  زندگی ای  است؛  زخمی 
است  زندگی ای  زخمی،  زندگی  نیست.  بهزیستن 

گرفتار نا آزادی، خشونت و بی عدالتی. 
خشونت علیه زنان امر پیش پا افتاده و معمول است. 
آمارهای خشونت علیه زنان، تکان دهنده و رعب آور 
مستقل  کمیسیون  گزارش  نمونه،  عنوان  به  است. 
 ،2014 سال  در  تنها  که  می دهد  نشان  بشر  حقوق 
است.  افتاده  اتفاق  زنان  علیه  قضیه خشونت   4873
این رقم کم تر از آن است که اتفاق می افتد و بیشتر 
این که  می ماند.  پنهان  می شود،  ثبت  که  آنچه  از 
قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان چه اندازه مورد 
رسیدگی قرار می گیرد، خود محل سوال است. اما 
مردانه بودن نهادهای عدلی و قضایی و غیبت زنان 
درد  و  رنج  عالی  دادگاه  رهبری  هیات  ترکیب  در 
زندگی زنان را دوچند می سازد. اول این که فضای 
محاکم  و  دادگاه  فضای  بر  مسلط  فضای  مردانه، 
مردساالرانه  تفسیرهای  قربانی  زنان  و  می گردد 
بر  مردان  سیطره  دلیل  به  دوم  می شود.  قانون  از 
»اعتماد«  ارگان ها  این  به  زنان  عدلی،  ارگان های 
ندارند. گزارش پیش گفته نشان می دهد که قربانیان 
مراجع  به  بی اعتمادی«  و  ترس  دلیل»  به  خشونت 
عدلی و قضایی مراجعه نمی کنند. اما زنان می توانند 
به دادستان زن اعتماد کنند. زیرا »مشکل یک زن را 
فقط یک زن به خوبی درک کرده می تواند و از این 
رو موجودیت زن در دادگاه عالی کشور ضروری 
می توانند  زن  دادستان های  را  زنان  درد  است«.1 
درک کنند و این درک امکان همکاری، حمایت 
و رسیدگی به قضایای خشونت را فراهم می سازد و 
اعتماد زنان از جمله قربانیان خشونت به ارگان های 
دادستان های  این  بر  می آید. عالوه  به دست  عدلی 
قانون،  تفسیرهای  و  فیصله ها  در  سهم گیری  با  زن 
حمایت  در  را  اساسی  و  تاثیرگذار  نقش  می توانند 
به عدالت، می تواند در  ایفا کند. دسترسی  زنان  از 

کاهش خشونت علیه زنان نیز تاثیرگذار باشد. 
عدالت آرمانی تحقق نیافته بشر است. کوشش های 
به  سیاسی  و  اجتماعی  مبارزات  تاریخ  طی  بشر 
را  ستم  و  رنج  ریشه های  اما  رسیده  نتیجه ای  هر 
وظیفه  سنگین ترین  رو  این  از  است.  نخشکانیده 
افراد صاحب  امروز و به خصوص رهبران و  انسان 

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه سرک از جلگه کوتل پلفی الی سیا کوچه والیت »بغالن« 
را به طول 43 کیلومتر به شکل بلد دیزاین به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید.

شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آیسا بوده و خواهش اشتراک را در 
پروسه داوطلبی این پروژه را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت )21( 
روز کاری به آمریت داوطلبی و قراردادهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان 
اول بالک 2 منزل 2 سپرده و شرط نامه را در بدل مبلغ 2000 افغانی غیرقابل برگشت 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.

اقتدار، تالش و مبارزه برای تامین عدالت و برابری 
است. از این نقطه نظر، زنان افغان بیش از هر گروهی 
مستحق عدالت و دادگری است. زیرا عدالت برای 
و  زیستن  انسانی  برای  است  ضرورتی  افغان،  زنان 
بهزیستن. کرامتی انسانی زنان در گرو تامین عدالت 
نقض  را  آنان  انسانی  کرامت  بی عدالتی  و  است 
می کند. می توان گفت که حکومتی که شهروندان 
ستم دیده اش، مشمول عدالت قرار نگیرد، حکومت 
شایسته نیست. از این رو معرفی یک زن در دادگاه 
عالی از ضرورت اساسی روزگار ماست تا زنان به 

عدالت نسبی دست یابند. 
غیبت زنان در دادگاه عالی عالوه بر این که دسترسی 
نوعی  خود  می کند،  محدود  عدالت  به  را  زنان 
به  قضایی  و  عدلی  ارگان های  از  جنسیتی  اپارتاید 
شمار می رود. تفکیک جنسیتی نهادهای حکومتی با 
برابری سازگار نیست. نکته مهم در اینجا این است 
که حوزه قضا از زمانه های دور تاکنون، عرصه مردانه 
زنان واجد خصوصیات و  تلقی شده است و گویا 
ویژگی های نیست که این مسوولیت را انجام دهد. 
این داوری نوعی تصور قالبی و کلیشه ای در مورد 
زنان است. زنان امروزه در تمام عرصه های مدیریت 
است.  کرده  اثبات  را  خود  توانمندی  رهبری  و 
شمرده  مردان  وظایف  از  نیز  نظامی  امور  چنانچه 
می شد، اما امروز کسی بر توانمندی و مهارت نظامی 
زنان تردید نمی کند. به همین ترتیب در حوزۀ قضاء 
جنسیتی  تفکیک  بنابراین  کند.  کار  می تواند  نیز 
نهادهای حکومتی، نوعی نهادینه کردن محرومیت 
زنان و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه آنان است. 
از مردانه  هرچند معرفی یک زن در دادگاه عالی، 
برای  آغازین  گام  اما  نمی کاهد،  نهاد  این  بودن 
تعدیل ساختارهای متصلب و تامین عدالت و برابری 

به شمار می رود.
با در نظرداشت آنچه گفته ایم، این ضرورت هم چنان 
پابرجاست. اشرف غنی باری در اوج ناامیدی و بدبینی 
نکته  این  نکرده ام«.  فراموش  را  »وعده هایم  گفت که: 
نماد صداقت و تعهد او در قبال سخنانش و وعده هایش 
است. او با معرفی بانو رسولی نشان داد که صرف برای 
عوام فریبی سخن نمی گوید، بلکه آنچه را می گوید به 
پای آن ایستاد است و عمل می کند. در واقع معرفی یک 
زن در دادگاه عالی از وعده های استثنایی و شگفت انگیز 
رییس جمهور غنی بود. هم چنان که شعار برابری و عزم 
راسخ او برای دادگری او را از دیگران متمایز ساخت، 
عمل به وعده هایش نیز او را از دیگران متمایز خواهد 
ساخت. گاهی یک اقدام می تواند مسیر تاریخ را تغییر 
دهد و گاهی یک اقدام می تواند سرنوشت متفاوتی برای 
یک گروه و یک ملت رقم زند. بر این اساس، معرفی 
یک زن در دادگاه عالی نیز می تواند سرنوشت متفاوتی 
برای زنان افغانستان رقم زند. با این حال، با ناکامی بانو 
رسولی در پارلمان راه دادگری برای زنان افغان، ناتمام 
مانده است و انتظار می رود که حکومت وحدت ملی با 
معرفی یک زن به دادگاه عالی، راه نیمه تمام را به آخر 

برساند و او را در پارلمان ن نیز تنها نگذارد.

1- مسعوده کروخی)1391(، 

جای خالی زنان در دادگاه عالی
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Co-soft # 83206874 

 

 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the M&E Assessment of 
M&E Directorate of the Administrative Office of the President (AOP) to submit their expression of 
interest letter to participate in the bidding process.  

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter to 
matiullah.sekandery@giz.de with reference number 83206874 latest by 29.07.2015 

 

 اطالعیه داوطلبی 

 خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد. GIZدفتر 

دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه توانایی مالی با رب مج ی مشاوره دهیشرکت ها مقیم کابل از GIZبنآ دفتر 
با توجه با شرایط داوطلبی در این پروسه اشتراک  مبنی بر ارزیابی وضعیت نظارت و ارزیابی در اداره امورداوطلبی برای قرار داد 

 د. نورزیده ممنون ساز

 به آدرس الکترونیکی 29.07.2015بتاریخ بعد از ظهر 4ساعت است سهمگیری خویش را تا به در خو
 matiullah.sekandery@giz.de     رستاده تا حضور شان تضمین گردد. ف 

 

Co-Soft # 83206873 

 

 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the M&E Training to the 
Administrative Office of the President (AOP) to submit their expression of interest letter to participate in 
the bidding process.  

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter to 
matiullah.sekandery@giz.de  with reference number 83206873 latest by 29.07.2015 

 

 اطالعیه داوطلبی 

 خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد. GIZدفتر 

دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک  و تخنیکی مالی های تواناییبا رب مج ی مشاوره دهیمقیم کابل از شرکت ها GIZبنآ دفتر 
با توجه با شرایط داوطلبی در این پروسه  نظارت و ارزیابی در اداره امور مبنی بر آموزشدر پروسه داوطلبی برای قرار داد 

 د. ناشتراک ورزیده ممنون ساز

 به آدرس الکترونیکی 29.07.2015بتاریخ  هربعد از ظ 4است سهمگیری خویش را تا به ساعت در خو
 matiullah.sekandery@giz.de     رستاده تا حضور شان تضمین گردد. ف 
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Hasht e Subh

پولیس در استانبول به تظاهرات معترضان که در شعارهای شان 
دولت رجب طیب اردوغان را مسوول بمب گذاری  انتحاری 
در مرز ترکیه و سوریه می خواندند حمله کرد. حمله انتحاری 
در مرز، موجب کشته شدن دست کم 30 جوان داوطلب شد 

که برای بازسازی کوبانی به منطقه آمده بودند.
در  سوروچ،  در  انتحاری  حمله  به  اعتراض  در  نفر  هزاران 

 دعوت به داوطلبی
تهیه پایپ پالستیکی پلی اتیلن

کمیته سویدن برای افغانستان برای پروزه آب رسانی در والیت تخار که تطبیق کننده ان کمیته سویدن برای افغانستان 
میباشد پایپ های پالستیکی به قطر های مختلفبا PN-12.5     ذیل ضرورت دارد:

• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 90 ملی به  اندازه 900متر 
• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 75 ملی به اندازه 7۶00متر

• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر ۶3 ملی به اندازه 4800 متر
• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 50 ملی به اندازه 510 متر 
• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 40 ملی به اندازه 210 متر
• پایپ های پالستیکی  پولی تیلین به قطر 32 ملی به اندازه 420 متر

شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:
الی تاریخ 15 ماه اسد  سال  از تاریخ نشر اعالن  افغلنیباید  به  • داوطلبی های سربسته و مهر شده قیمت داده شده 
جاری از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر از دفتر مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان در بخش تهیه و تدارکات 

تسلیم وراجستر نمایند
• هر شرکت / تهیه کننده با تسلیم نمودن اسناد داوطلبی الی تاریخ  15ماه  اسد  سال جاری مطابق ۶ ماه آگست 
2015 تا ساعت 3 بعد از ظهر با مبلغ یک صد هزار )100000( افغانی طور تضمین داوطلبی نقدا به بخش مال کمیته 
سویدن برای افغانستان تسلیم نمایند که اعتبار این تضمین برلی دو هفته تا ختم گشایش داوطلبی بوده و مکمال به انعده 

داوطلبانیکه موفق شناخته نمیشود دوباره پرداخت میگردد
به ارزش 10 فیصد پول مجموعی اعطای  باید  به دریافت اعطای قرار داد میشود  • شرکت / تهیه کننده که موفق 
قرار داد را بخاطر تضمین اجرا )تحویل مواد قرار داد شده به وقت تعین شده ان(به بخش مالی کمیته سویدن نقدا 

تحویل دهد 
• مطابق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان 2درصد تکس از مجموع قرارداد به اساس 
جواز وزارت محترم تجارت و آیسا توسط کمیته سویدن برای افغانستان وضع و به وزارت محترم مالیه تحت نمبر 

شناخت مالیه دهنده تأ دیه میگردد. 
اعتبار  انقضأ مدت  نمیباشند، در صورت  این داوطلبی  الذکر واجد شرایط  • شرکت های بدون جواز مراجع فوق 
جواز از مراجع فوق الذکر 7درصد تکس از مجموع قرارداد توسط کمیته سویدن برای افغانستان از قراردادی وضع 

میگردد.
• آفر های نا مکمل با اقالم، غیر انطباق با مشخصات، بدون ذکر معیاد تهیه اقالم داوطلبی، بدون مجموعات اقالم و 
مجموع کل داوطلبی، داخل پاکت های شخصی شرکت ها، سرباز و یا پاکت های شفاف، بعد از وقت تعیین شده 

تسلیم دهی قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف میگردند.
آدرس:

کمیته سویدن برای افغانستان
بخش تدارکات و اکماالت

سرکت کابل – جالل آباد، پکتیا کوت- کابل افغانستان
شماره ها: 07889۶۶010 و 0781309۶30

بن  سلمان  »ملک  تابستانی  سفر  آستانه  در 
اطراف  منطقه  در  فرانسه،  جنوب  به  عبدالعزیز« 
منطقه  یک  که  شد  اعالم  عربستان  پادشاه  قصر 
کشور  این  جنوب  سواحل الجوردی  از  ساحلی 
است  استراحت  حال  در  پادشاه  که  مدتی  برای 
به گزارش  بود.  برای ورود عموم ممنوع خواهد 
خبرگزاری فرانسه، طبق برنامه تشریفات عربستان، 
پادشاه سعودی در طول هفته آینده برای گذراندن 

تعطیالت ساالنه وارد جنوب فرانسه خواهد شد.
به گفته مقامات فرمانداری شهر »گراس«، به خاطر 
دفتر  اینکه  محض  به  امنیتی،  تمهیدات  رعایت 
تشریفاتی پادشاه اعالم کند، از 24ساعت پیش از 
ورود، ساحل دریای مشرف به قصر پادشاه برای 

عموم ممنوع خواهد بود.
ممنوعیت  اعالم  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
استفاده از سواحل ملی از سوی فرمانداری، خشم 

ساکنان منطقه را برانگیخته است.
زمانی  برآشفتگی  می افزاید،  فرانسه  خبرگزاری 
متوجه شدند  منطقه  ساکنین  که  بروز کرد  بیشتر 
امنیتی خاندان سعودی، حتی نسبت  که مامورین 
و  پیش گرفته  را  مقامات رسمی محلی دست  به 
ایجاد  دستور  کارگران  به  گذشته  چهارشنبه  از 
شبکه های فلزی را به عنوان مانع، در اطراف محل 

اقامت پادشاه صادر کردند.

بنری که  استانبول راهپیمایی می کنند. روی  استقالل  خیابان 
در دست تظاهرکنندگان است نوشته شده: »داعش شکست 

خواهد خورد، مردم ما پیروز خواهند شد.«
تظاهراتی  سرطان،   29 شب  دوشنبه   رویترز،  گزارش  به 
حمله  این  به  واکنش  در  استانبول  تقسیم  میدان  منطقه  در 
و  شعارها  در  معترضان  آن  در  که  گرفت  شکل  انتحاری 
سخنرانی های شان حزب »عدالت و توسعه« ترکیه را مسوول 

کشتار شهروندان ترکیه دانستند.
انتحاری  حمله  این  مسوول  را  )داعش(  گروه  ترکیه  دولت 
معرفی کرده است؛ اما تجمع اعتراضی شب دوشنبه گروه های 
با   »همدستی«  به  متهم  را  اردوغان  دولت  استانبول،  در  چپ 

گروه داعش کرد.
در این تجمع شعارهایی علیه رییس جمهور ترکیه، اردوغان 
و حزب عدالت و توسعه داده شد. از جمله: » قاتل: داعش؛ 
همکار: دولت اردوغان« که در پی این شعارها پولیس ترکیه 

با گاز اشک آور و آب فشارقوی به معترضین حمله کرد.

خبرگزاری فرانسه می نویسد: حتی چند روز پیش 
دربار  کارگزاران  فرمانداری،  دستور  صدور  از 
سعودی اقدام به نصب ستون های بتونی دراطراف 
دور  منطقه  ساکنین  چشم  از  که  کردند  ساحل 

نماند.
بن  سلمان  ملک  فرانسه،  مطبوعات  نوشته  به 
جنوب  به  خود  تابستانی  سفر  در  را  عبدالعزیر 
مالزمان  و  خانواده  اعضای  نفراز   400 فرانسه 

همراهی خواهند کرد.

کرد پس از حمله انتحاری در ترکیه، پولیس استانبول به تجمع ضد داعش حمله 

پادشاه عربستان با ٤٠٠ تن از همراهان خود 
وارد جنوب فرانسه می شود
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Tender Notification call for expression of interest: 

 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for “Production of 8 (eight) 
videos (two per subject / 1 each for grade 7 – 9, 1 each for grade 10 to 12) on model lessons in 
mathematics, chemistry, biology and physics on a student centered teaching methodology” in Mazar to 
submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The production company bidding for the project must have a proven record for producing 
such instructional videos. Companies who cannot provide reference material cannot be 
considered in the bidding process. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter to 
matiullah.sekandery@giz.de  latest by 25.07.2015 

 

 اطالعیه داوطلبی 

 خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد. GIZدفتر 

دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه توانایی مالی با رب مقیم کابل از شرکت ها و رسانه های مج GIZبنآ دفتر 
الی  01و یکی از صنف  9الی  7یکی از صنف  –ویدیو )برای هر مضمون دو ویدیو  8مبنی بر ساختن داوطلبی برای قرار داد 

( در باره درس نمونه مضامین ریاضی، کیمیا، بیالوژی و فزیک با میتود شاگرد محوری درمکاتب شهر مزار شریف با توجه با 01
 د. نشرایط داوطلبی در این پروسه اشتراک ورزیده ممنون ساز

 به آدرس الکترونیکی 25.07.2015بتاریخ  بعد از ظهر 4است سهمگیری خویش را تا به ساعت خو در
 matiullah.sekandery@giz.de     رستاده تا حضور شان تضمین گردد. ف 

ینه کرده بتوانند کمپنی های داوطلب باید قبال تجربه تهییه همچو مواد ویدیویی آموزشی را داشته واسناد الزم را در زمینه در زم نوت:
 . نمیباشنددر غیرآن واجد شرایط 

کوریای شمالی اعالم کرد »به هیچ وجه« عالقه ای 
قدرت های  و  ایران  هسته ای  به شیوه گفتگوهای 
هسته ای اش  توانایی های  کردن  رها  برای  جهانی 

ندارد.
خارجه  وزیر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کوریای شمالی روز سه شنبه گفت برنامه هسته ای 

سیاست  علیه  بازدارنده«  »عامل  یک  کشورش 
خارجی امریکا در قبال کوریای شمالی ا ست.

کوریای شمالی یک کشور دارای برنامه هسته ای  
سازمان  سوی  از  دلیل  همین  به  که  است  نظامی 
تحریم   تحت  امریکا  و  اروپا  اتحادیه  ملل، 

اقتصادی و نظامی قرار دارد.

کوریای شمالی می گوید عالقه ای به شیوه توافق هسته ای ایران ندارد

گـــــــــهی آ
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