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کوهنورد افغان دختران 
موانع جنسیتی را درمی نوردند

ک در جزیره ای دور از این خا
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رییس جمهور ایمیل هایش را
چگونه می فرستد؟

5

لمان: وزیر خارجه آ

دوستی آلمان با افغانستان 
نقطه پایان ندارد

دیده بان شفافیت:

ونده  حکومت با پر
کابل بانک برخورد 

سیاسی می کند

4

رییس دیده بان شفافیت افغانستان هم چنین 
که تاهنوز اطالعات دقیقی از این که چه  گفت 
برگشتانده  کابل بانک  قرضه های  از  مقدار 
افضلی  آقای  نیست.  در دست  شده است، 
گفت  سارنوالی  لوی  سخنگوی  از  نقل  به 
دالر  میلیون  هشتاد  و  چهارصد  کنون  تا که 
بانکی  حساب  به  کابل بانک  پول های  از 
کید  تا وی  است.  رسیده  افغانستان  دولت 
شفافیت  دیده بان  خود  اطالعات  که  کرد 
کنون  تا دولت  که  می دهد  نشان  افغانستان 
نقد  میلیون دالر پول  پنجاه  و  توانسته دوصد 
بدست آورد و هم چنین بخشی از دارایی های 

گیرد. این بانک را به دست 

اشتاین مایر: برداشت 
من این است که در تمام 
کشورهای منطقه عقیده 
بر آن است که هر نوع 

وریزم باید با قاطعیت و  تر
بدون استثنا محکوم و بر 

ور و  زه شود. تر ضد آن مبار
خشونت در درازمدت برای 
هیچ دولتی قابل استفاده 
نیست؛ این پدیده های 

غیرانسانی تاثیرات مخرب 
دارد. پاکستان خود بارها 
وریستی  قربانی حمالت تر

شده است. به همین 
دلیل تدابیر قاطع علیه 
وریستی به  وه های تر گر
نفع حکومت پاکستان 

می باشد. این امر در مورد 
ی با افغانستان نیز  همکار

صدق می کند. 
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زنگ اول


نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  کار  که  می رسد  به نظر 
عضو  دو  است.  رسیده  بن بست  به  هم  انتخاباتی 
به  اعتراض  در  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
داده اند.  استعفا  کمیسیون،  این  تصمیم گیری های 
نظام  اصالح  کمیسیون  کار  مقام،  دو  این  کناره گیری 
اعضای  است.  کرده  روبه رو  بن بست  به  را  انتخاباتی 
این کمیسیون توسط جناح های تشکیل دهنده ی حکومت 
وحدت ملی معرفی شده بودند. حاال که نمایندگان یکی 
از این جناح ها جلسات کمیسیون را تحریم کرده، روشن 
کمیسیون  اعضای  بقیه ی  تصمیم گیری های  که  است 
ملی  وحدت  حکومت  درون  جناح های  کل  توافق  مورد 

نخواهد بود.
کردن  جناحی  با  آغاز  از  ملی  وحدت  حکومت  سران 
یک  مرتکب  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  ترکیب 
متخصصان  بزرگواران  این  اگر  شدند.  کالن  اشتباه 
بی طرف را به این کمیسیون می فرستادند، مشکل تا این 
حد جدی نمی شد. وقتی ترکیب کمیسیون جناحی باشد، 
روشن است که اعضای آن در هر نوع تصمیم گیری، 
این منافع  اگر  منافع جناحی را مدنظر قرار می دهند و 
می کنند،  احساس  که  جناحی  نمایندگان  نشود،  تامین 
تامین نشده، کنار می روند. کمیسیون ویژه  منافع شان 
اصالح نظام انتخاباتی حاال با همین وضع روبه رو است 

و کارش به بن بست رسیده است. 
در  نمایندگان شان  به  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
اصلی  خطوط  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  داخل 
کار را روشن می ساختند. هر دو رهبر باید روی موارد 
عمده در مورد اصالح نظام انتخاباتی توافق می کردند. 
و  رییس جمهور  امضای  به  که  سیاسی  توافق نامه  در 
نظام  اصالح  که  است  آمده  رسیده،  اجرایی  رییس 
می گیرد.  بر  در  را  نهاد ها  و  قوانین  اصالح  انتخاباتی، 
بهتر  است.  رسیده  رهبر  دو  هر  امضای  به  مورد  این 
بود که سران حکومت در مورد چگونگی اصالح قوانین 
اطالع  به  را  توافق  این  بعد  و  می کردند  توافق  نهاد ها 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  در  نمایندگان شان 

می رساندند. 
حاال یک جناح طرفدار نقش پررنگ احزاب در انتخابات 
اما جناح دیگر تشکیل دهنده ی حکومت  پارلمانی است، 
انتخابات  در  احزاب  برای  نقشی  هیچ  ملی،  وحدت 
پارلمانی قایل نیست. این موضوع و مسایلی از این دست 
در کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی چنان جنجالی شده 
که اعضای کمیسیون نتوانستند در کنار هم به کار ادامه 
دهند. بهتر بود و است که سران حکومت وحدت ملی 
در این مورد به توافق برسند و دوباره کار کمیسیون 

اصالح نظام انتخاباتی را به جریان بیندازند. 
به  موفق  عرصه ای  هیچ  در  ملی  وحدت  حکومت 
شناسنامه های  توزیع  است.  نشده  بن بست شکنی 
طالبان  با  مذاکره  است،  بن بست خورده  به  الکترونیک 
رسیده  بن بست  به  پاکستان،  با  تعامل  سیاست  و 
است  مواجه  بن بست  به  تازه  والی های  تعیین  است، 
در  هم  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار  حاال  و 
می دهد  نشان  بن بست ها  این  است.  کرده  گیر  بن بست 
از مرز  تا هنوز  که هر دو رهبر حکومت وحدت ملی، 
اختالف جناحی عبور نکرده اند. این بن بست ها هم چنان 
نشان می دهد که سران حکومت وحدت ملی، در ایجاد 
که  است  تاسف  جای  مانده اند.  ناکام  سیاسی  اجماع 
حکومت تیوری پرداز بازسازی دولت های ناکام و رهبر 
سابقه دار اپوزیسیون، در زنجیره ای از بن بست ها گیر 
کرده و تا هنوز حتا یک بن بست را نیز نگشوده است. 

سران حکومت وحدت ملی، ثابت کردند که سیاستمداران 
ورزیده و خبره نیستند. اگر آقایان غنی و عبداهلل کمی 
به  امروز  وضعیت  می داشتند،  دور اندیشی  و   تدبیر 
این جا نمی رسید. اگر تا ماه میزان سال آینده جرگه ی 
جدی  سیاسی  بحران  نشود،  برگزار  اساسی  قانون 

دامنگیر این سرزمین خواهد شد. 

بن بست اصالح نظام انتخاباتی
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اجتماعی  و  رسانه یی  نهاد  کابل:  8صبح، 
علمی  آموزش های  دوره  ششمین  میدیوتیک 
تحکیم  اهمیت  مورد  در  را  خود  تابستانی 
روابط میان رسانه ها و حکومت در اخیر هفته 

گذشته در کابل برگزار کرد.
در این دوره آموزشی نزدیک به بیست تن از 
مدنی  جامعه  نهادهای  اعضای  و  خبرنگاران 
کابل  و  بلخ  ننگرهار،  کنر،  کندز،  والیات  از 

شرکت داشتند.
مکانیزم ارتباطات با رسانه ها و نهادهای جامعه 
مدنی، ابزار مهم ارتباطات، اهمیت ارتباطات از 
نظر قانون دسترسی به اطالعات میان حکومت 
مدنی  جامعه  و  رسا نه ها  مشکالت  رسانه ها،  و 
مشترک  مکانیزم های  ارتباطات،  تامین  در 
نهادهای مدنی با حکومت، فنون و روش های 
بودند  موضوعاتی  جمله  از  رسانه یی  مصاحبه 

که در این دوره آموزشی ارایه شدند.
برنامه های  جمله  از  تابستانی  آموزش های 
شمار  به  خبرنگاران  برای  میدیوتیک  ساالنه 
می رود که عموما به عمده ترین مسایل مربوط 
کارکنان  و  فعاالن  اجتماعی  فعالیت  و  کار  به 

رسانه یی در کشور تمرکز دارد.
مسووالن میدیوتیک می گویند از پنج سال به 
این سو بیشتر از چهار هزار خبرنگار افغان که 
آموزش های  تحت  بوده اند،  والیات  از  اکثرا 
داده  قرار  برنامه های ظرفیت پروری  و  مسلکی 

است.

می گویند  غزنی،   والیت  در  محلی  مقام های   
به  مردمی  خیزش  نیروهای  از  تن  هفت  که 
ولسوالی  در  نیروها  این  فرمانده  یک  شمول 

اندر والیت غزنی کشته شده اند.
از این فرمانده خیزش مردمی به نام عبداهلل یاد 

شده است.
به  غزنی  والی  معاون  احمدی،  محمدعلی 
عبداهلل  »آقای  است:  گفته  بخدی  خبرگزاری 
سربازانش  کمک  به  خواست  می  زمانی که 
خود را به پوسته برساند، در راه موتر حاملش 
یک  با  و  کرد  برخورد  جاده  کنار  ماین  با 

محافظش کشته شد.«
طالبان  که  می گوید  هم چنین  احمدی  آقای 
شنبه  شب   ۹ ساعت  حوالی  گسترده  شکل  به 
باالی چهار پوسته خیزش مردمی در اندر حمله 
کردند. به گفته او، این جنگ سه ساعت ادامه 
یافت که در نتیجه ۵ سرباز خیزش مردمی در 
یک پوسته کشته و دستکم ۹ سرباز به شمول 

یک غیرنظامی زخمی شده اند.
باالی  حمله  بیشترین  احمدی،  آقای  گفته  به 
پوسته »منار« رخ داده که با وصف گستردگی 
خوبی  به  مردمی  خیزش  سربازان  حمله، 
توانستند از منطقه در برابر مهاجمان دفاع کنند.

درگیری  این  در  که  افزود  غزنی  والی  معاون 
دیگر  ۱۰ شورشی  از  بیش  و  طالب کشته   ۱۰

هم زخمی شده اند.
خیزش  مشهور  فرماندهان  از  عبداهلل  قوماندان 
مردمی علیه طالبان در ولسوالی اندر بود. او از 
جمله نخستین افراد بودی که برای دفاع از اندر 

علیه طالبان قیام کرد.
او در چندین جنگ علیه طالبان حضور داشت 
جانش  قصد  به  که  حمله  از  نیز  بار  چندین  و 

راه اندازی شده بود، جان سالم بدر برد.

برگزاری ششمین دوره 
آموزشی تابستانی میدیوتیک 

برای خبرنگاران

هفت تن از نیروهای خیزش 
مردمی در غزنی کشته شدند

کشته شدن بیست شورشی در عملیات های پاک سازی

سیماسمر معاون مجمع آسیا-پاسفیک شد

کشف 233 کیلوگرام تریاک در بدخشان

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
بیست  گذشته،  روز  شبانه  یک 

شورشی طالب کشته شدند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
می گوید این عملیات ها که به منظور 
مردم«  دشمنان  نابودی  و  »سرکوب 
بغالن،  والیت های  مربوطات  در 
زابل،  سرپل،  فاریاب،  کندز،  تخار، 
ارزگان و هلمند راه اندازی شده بود، 
در آن ده شورشی زخمی و همچنین 
نیروهای  توسط  دیگرشان  تن  دو 

امنیتی کشور بازداشت شدند.

سیماسمر  داکتر  کابل:  8صبح، 
بشر  مستقل حقوق  رییس کمیسیون 
مجمع  معاون  عنوان  به  افغانستان، 

آسیا- پاسفیک انتخاب شده است.
سایت  در  که  خبری  براساس 
به  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
آسیا- مجمع  اعضای  رسیده،  نشر 
خود  ساالنه  اجالس  در  پاسفیک 
داکتر  آرا  اکثریت  با  منگولیا،  در 
این  معاون  عنوان  به  را  سیماسمر 

مجمع انتخاب کرده اند.
شبکه  یک  آسیا-پاسفیک،  مجمع 

مبارزه  معینیت  کابل:  8صبح، 
داخله  امور  وزارت  موادمخدر  با 
اعالم کرده نیروهای ویژه مبارزه با 
مواد مخدر 233 کیلوگرام تریاک 
کشف  بدخشان  والیت  در  را 

کرده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 
عراده  داخل یک  در  مواد  این  که 
به  بود.  شده  جاسازی  تراکتور 
گفته ی معینیت مبارزه با موادمخدر 
مواد  این  داخله،  امور  وزارت 
توسط قاچاقبران از ولسوالی درایم 
قرار  و  شده  بارگیری  بدخشان 
در  شود.  منتقل  بلخ  والیت  به  بود 
نفر  یک  مواد  این  کشف  به  پیوند 

وزارت امور داخله می افزاید که در 
این عملیات ها مقدار سالح و مهمات 
شورشیان نیز بدست نیروهای امنیتی 
وزارت  این  است.  افتاده  کشور 

منطقوی متشکل از شانزده نهاد ملی 
کشورهای  از  عمدتا  بشری  حقوق 

آسیایی و اقیانوسیه است.
در  که  بشر  حقوق  ملی  نهادهای 
مطابقت با اصول پاریس ایجاد شده 
و فعالیت می کنند، به عضویت مجمع 
می شوند.  پذیرفته  آسیا-پاسفیک 
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز با 
داشتن درجه اعتباری »ای« عضویت 
اکتوبر  ماه  در  را  نهاد  این  کامل 
هم  و  آورده  بدست  میالدی   2۰۰7
این  بااعتبار  اعضای  از  یکی  اکنون 

بازداشت شده است.
همچنین پولیس مبارزه با موادمخدر 
نزدیک به بیست کیلوگرام هیرویین 
را در دروازه پلچرخی کابل کشف 
کرده است. در ارتباط به این مواد 

نیز یک تن بازداشت شده است.
معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت 
مواد  این  که  می گوید  داخله  امور 
عراده  یک  تیل  تانک  داخل  در 
قرار  و  موتر سواری جاسازی شده 
ننگرهار  والیت  به  کابل  از  بود 

منتقل شود.
چرس  کیلوگرام   24 طور  همین 
والیت  در  پولیس  توسط  نیز  خام 
یک  است.  شده  کشف  ننگرهار 

نیز  حاضر  حال  در  که  می گوید 
عملیات  والیات  از  شماری  در 
و  سرکوب  منظور  به  پاک سازی 
نابودی شورشیان طالب جریان دارد.

مجمع به شمار می رود.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
می افزاید  خود  خبر  در  افغانستان، 
به  سمر  سیما  داکتر  انتخاب  که 
عنوان معاون مجمع آسیا-پاسفیک، 
اعتبار  و  جایگاه  تقویت  موجب 
و  منطقوی  سطح  در  کمیسیون  این 
بین المللی خواهد شد. این کمیسیون 
انتخاب  با  که  می افزاید  همچنین 
معاون  عنوان  به  سمر  سیما  داکتر 
فرصت،  آسیا-پاسفیک،  مجمع 
نقش  ایفای  و  سهمگیری  زمینه 
شایسته کمیسیون مستقل حقوق بشر 
نهاد  یک  مدیریت  در  را  افغانستان 
فراهم  بشری  حقوق  منطقوِی  مهم 
حقوق  مستقل  کمیسیون  می سازد. 
این  شک  »بدون  می گوید:  بشر 
انتخاب حمایت و توجه بیشتر جامعه 
در  بشر  حقوق  به  نسبت  بین المللی 
افغانستان را به همراه خواهد داشت.«

حقوق  مستقل  کمیسیون  است  قرار 
این  ساالنه  اجالس  افغانستان  بشر 
کابل  در  را    2۰۱7 سال  در  نهادها 

میزبانی کند.

مواد  این  نگهداری  اتهام  به  نفر 
بازداشت شده است.

نیروهای پولیس مبارزه با موادمخدر 
عملیاتی  طی  نیز  زابل  والیت  در 
پیش ساز  کیمیاوی  مواد  لیتر   ۵۱۰

تولید هیرویین را کشف کرده اند.
فراه  والیت  از  کیمیاوی  مواد  این 
والیات  به  بود  قرار  و  بارگیری 
اتهام  به  شود.  منتقل  شمالی کشور 
تن  یک  کیمیاوی  مواد  این  انتقال 
هرات  والیت  اصلی  باشندگان  از 
مواد  این  است.  شده   بازداشت 
کیمیاوی در یک عراده موتر باری 
بین محموله های میوه تازه جاسازی 

شده بود.
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گریندتیوی منبع:
برگردان:یحیاسرپلی

ظفرشاهرویی

عدم  از  نگرانی  ابراز  با  افغانستان،  شفافیت  دیده بان 
که  می گوید  کابل بانک،  مقروضین  با  جدی  برخورد 
بانک  این  در  مالی  فساد  پرونده  با  افغانستان  حکومت 

برخورد سیاسی می کند.
افغانستان،  شفافیت  دیده بان  رییس  افضلی،  کرام  سیدا
گفت  خبری  نشست  یک  در  سنبله،  هفتم  شنبه،  روز 
مقروضین  از  ملی  وحدت  حکومت  درون  در  افرادی  که 
»در  افزود:  افضلی  آقای  می کنند.  حمایت  کابل بانک 
هم  تاحال  کابل بانک  پرونده  با  که  نیست  شکی  این 
که  متاسفانه برخورد سیاسی می شود. این به این معناست 
افراد مفسد  از  که  نظام هستند  هنوزهم در داخل  افرادی 
برای شان  را  زمینه  و  می کنند  حمایت  سوءاستفاده جو  و 
مقروضین  از  تعدادی  نیز  کنون  ا هم  که  کرده  مساعد 
مورد  و  کنند  گشت و گذار  آزاد  افغانستان  در  کابل بانک 
که  نیست  شکی  هیچ  این  در  بنا  نگیرند.  قرار  بازپرس 
مقروضین  از  که  هستند  حکومت  داخل  در  افرادی 
در  هم  حکومت  ولی  می کنند.  پشتیبانی  کابل بانک 
برخورد  وقت  کثر  ا و  دارد  قرار  ضعیفی  بسیار  وضعیت 
توجیه  نفوذ سیاسی دارند  و  که قدرت  افرادی  با  را  خود 

می کند.«

از  کسانی که  می افزاید  افغانستان  شفافیت  دیده بان 
از  می روند،  شمار  به  کابل بانک  بحران  اصلی  عامالن 
تعقیب  تحت  کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  طریق 
آنان  با  تا  شده  تالش  بلکه  نگرفته  قرار  قضایی  و  عدلی 
افضلی  کرام  ا سید  شود.  برخورد  مسالمت آمیز  راه های  از 
که از قدرت و نفوذ سیاسی برخوردار  افزود با مقروضانی 
از  که  آنانی  با  اما  گرفته  صورت  جدی  برخورد  نیستند، 
وی  می شود.  سهل  انگاری  برخوردارند  سیاسی  نفوذ 
که قدرت سیاسی ندارند با آنان برخورد  گفت: »با افرادی 
به  دارند  که قدرت سیاسی  افرادی  با  اما  جدی می شود 
که قانون تقاضا دارد چنین برخوردی با آنان  همان شکلی 
که تا حال  صورت نگرفته است. این یکی از دالیلی است 

گرفته نشود.« کابل بانک از مقروضین آن  پول های 
که  گفت  هم چنین  افغانستان  شفافیت  دیده بان  رییس 
تاهنوز اطالعات دقیقی از این که چه مقدار از قرضه های 
کابل بانک برگشتانده شده است، در دست نیست. آقای 
کنون  که تا گفت  افضلی به نقل از سخنگوی لوی سارنوالی 
کابل بانک به  از پول های  چهارصد و هشتاد میلیون دالر 
کید  حساب بانکی دولت افغانستان رسیده است. وی تا
که اطالعات خود دیده بان شفافیت افغانستان نشان  کرد 
کنون توانسته دوصد و پنجاه میلیون  که دولت تا می دهد 

دالر پول نقد بدست آورد و هم چنین بخشی از دارایی های 
گیرد. این بانک را به دست 

خصوصی  بانک های  معتبرترین  جمله  از  کابل بانک 
 2010 سال  در  سوءمدیریت  پی  در  که  بود  افغانستان  در 
گرفت. در نتیجه سوءمدیریت  میالدی در لبه سقوط قرار 
در این بانک، نزدیک به یک میلیارد دالر از سپرده های 
کابل بانک،  در  وضع  شدن  بحرانی  با  شد.  مفقود  مردم 
از  بیش  مالی  نجات  طرح  ارایه  با  افغانستان  حکومت 
هشت صد میلیون دالری این بانک را از لبه سقوط نجات 
کابل بانک، نامش  داد. دولت افغانستان پس از نجات 
کنترول خود  را به »کابل بانک جدید« تغییر داده و تحت 

قرار داد.
هرچند  که  می گوید  افغانستان  شفافیت  دیده بان 
اما  دارد،  قرار  دولت  کنترول  تحت  جدید  کابل بانک 
می کند.  ضرر  دالر  میلیون  ده  به  نزدیک  ساالنه  آنهم  با 
کابل بانک  که  زمانی  از  افضلی،  کرام  ا سید  به گفته ی 
به  نزدیک  گرفته  قرار  دولت  کنترول  تحت  جدید 
زده  ضربه  افغانستان  دولت  به  دالر  میلیون  شصت و پنج 

است.
دولت  که  گفت  هم چنین  شفافیت  دیده بان  رییس 
هیچ  گونه  و  ندارد  جدی  نظارت  بانک ها  از  افغانستان 
نیست.  دست  در  بانک ها  کارکرد  مورد  در  اطالعاتی 
که دیگر  به گفته ی رییس این اداره، تا هنوز معلوم نیست 
کابل بانک  با  مشابه  وضع  با  نیز  خصوصی  بانک های 

مواجه اند یا خیر.
روزهای  نخستین  در  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
اقدام  نخستین  به عنوان  فرمانی  طی  قدرت  به  رسیدن 
حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد، پرونده فساد 
دوران  به  با  انداخت.  دوران  به  را  کابل بانک  در  مالی 
کابل بانک، شماری از مقروضین  افتادن پرونده فساد در 
به  محکوم  استیناف  دادگاه  در  و  بازداشت  بانک  این 

حبس و دارایی های شان منجمد شدند.
اشرف غنی برای رسیدگی به این پرونده یک و نیم ماه به 
دادگاه عالی فرصت داده بود، حاال نزدیک به ده ماه از 

این فرصت می گذرد.

دیده بان شفافیت:

کابل بانک  ونده  حکومت با پر
برخورد سیاسی می کند

دختران کوهنورد افغان
موانع جنسیتی را درمی نوردند

که  حالی  در  است.  ساده  بسیار  کابل  در  زنان  زندگی 
آزاد   2001 سال  در  طالبان  دست  از  افغانستان  پایتخت 
شده، اما هنجارهای اجتماعی در ارتباط با حقوق زنان 
هنوز چندان پیشرفتی نکرده و یک جریان نهفته تندرو 
گسترش  این شهر در حال  نقاط  از  اسالمی  در بسیاری 
کابل، یک ستیز  که زندگی برای زنان در  کوتاه آن  است. 

روزانه است. 
به  دختر  یک  گر  »ا می گوید:  صعود  برنامه  بنیان گذار 
از سوی مردان  بزند،  کابل قدم  تنهایی در خیابان های 
که تقریبا با جریان  » فاحشه« خوانده می شود در حالی 
از  گر  ا زنان  می شود.  کالمی  روبه رو  آزارهای  دایمی  از 
خانه خارج شوند با تهدیدهای دایم خشونت از سوی 
مردان در جامعه شان مواجه می شوند، آزار و اذیت یک 

مساله ثابت است.«
غیرانتفاعی  سازمان  یک  است؛  صعود،  بنیان گذار  وی 
کمک به آزادی زنان از فشارهای اجتماعی به  که برای 
کرده  تمرکز  کوهنوردی  طریق  از  ویژه  کامال  شیوه  یک 
بین  افغان  زن   13 با  وی  سازمان،  این  طریق  از  است. 
کابل در ارتباط است و طی  سنین 15 تا 22 سال در شهر 
داده  آموزش  کوهنوردی  زمینه  در  را  آن ها  گذشته  سال 
که رسما در افغانستان  است تا بتوانند اولین زنانی باشند 

کشور را فتح می کنند.  یکی از  قله های فراوان این 
راهنمای  دو  رهبری  به  را  سفرشان  جمعه  روز  گروه  این 
امریکایی به اتمام رساندند و موفقانه از سه قله باالتر از 

16 هزار فوت باال رفتند. 

کید  تا هم چنین  افغانستان  شفافیت  دیده بان  رییس 
از  که  را  نفری   155 قضیه  حکومت  صورتی که  »در  کرد: 
در  متهم  افراد  و  نگیرد  جدی  گرفته اند  وام  کابل بانک 
به  و  افشا  را  آنان  سیاسی  پشتیبانان  و  کابل بانک  دوسیه 
جدید  حکومت  به  نسبت  مردم  اعتماد  نکشاند،  دادگاه 

از بین خواهد رفت.«

این خانم 36 ساله می گوید: »یک فکری با ریشه های 
نباید  زنان  به  می گوید  که  دارد  وجود   فرهنگی  عمیقا 
آن ها  فکر  این  و  از خانه خارج شوند.  داده شود  اجازه 
را می ترساند. بیشتر این دختران به خود باور ندارند چرا 
که هرگز هیچ دلیلی برای بیرون رفتن نداشته اند، بنابراین 
کسی زخمی  شده یا با مشکلی در باال رفتن  که  هر زمانی 
که تصور  کند، چرا  مواجه شده، خواسته تا صعود را رها 
نمی کند بتواند از عهده آن برآید. ما باید این عادت آن ها 
کوهنوردی تبدیل  را از بین ببریم و آن ها را به ستاره های 

کنیم.«

کار دشوار بود.  کوهنوردی، تنظیم آن هم یک  افزون بر 
که به دختران شان اجازه دهند  تنها یافتن خانواده هایی 
کوهنوردی سه هفته ای دور از خانه بروند،  تا به یک سفر 
این  از  »بسیاری  می گوید:  خانم  این  بود.  دشوار  هم 
گرچند ممکن  دختران پیش از این ورزشکار بوده اند. و 
است خانواده های شان دارای افکار پیشرو برای اجازه 
ماماهای شان  اما  باشند،  ورزش  برای  ایشان  به  دادن 
زندگی  خانوادگی  محوطه  یک  در  آن ها  والدین  با  که 
برای  را  و زندگی  کنند  می کردند ممکن است مخالفت 

کنند.« این دختران جهنم 

نسبت  همان  به  هم  تمرین ها  این  در  دختران  آوردن  و 
سروصدای  باید  آن ها  می گوید  خانم  این  است.  دشوار 
عناصر  توجه  جلب  از  و  نکنند،  زمینه  این  در  زیادی 
با  را  آن ها  تالش های  است  ممکن  که  اسالمی  تندرو 
خشونت  به  دست  تیم  علیه  یا  کنند  مواجه  مشکل 
ذکر  را  خواهر  دو  از  مثالی  وی  کنند.  جلوگیری  بزنند، 
به  خانه  از  و  می رفتند  کوهنوردی  به  هم   با  که  می کند 
تمرین و بالعکس توسط یک دریور تکسی آورده و برده 
اخاذی  آن ها  از  تا  می کند  تالش  راننده  مرد  می شدند. 
که با مخالفت آن ها روبه رو می شود. راننده آن ها و  کند 
خانواده های شان را تهدید می کند و  این دختران دیگر 
که پدرشان  در مراحل بعدی تمرین دیده نمی شوند چرا 

که آن ها از خانه خارج شوند. ترسیده و نمی خواهند 
کوهستانی برای صعود، غیرممکن است. این  حتا یافتن 
از قله 24 هزار فوتی نوشاخ،  تا  گروه اصال قصد داشتند 
بلندترین قله افغانستان باال بروند، ولی نبرد بین ارتش 
افغانستان و نیروهای تندرو دو هفته قبل از عزیمت آن ها 
کوهنوردی شان را تغییر دهند.  را مجبور ساخت تا محل 
هفته  دو  تدارکات،  مسوول  برنامه،  این  مسوول  به گفته 
رفته  قله  آن  به  کایش  کا بچه  همراه  ما  عزیمت  از  قبل 
زخمی  شورشیان  یورش  در  کایش  کا بچه  که  بودند 
خوبی  محل  نقطه  آن  که  گرفتیم  تصمیم  ما   می شود. 
گرفتند  برای آوردن چند زن افغان نیست. بعد تصمیم 
کوهنوردی در  که امن تر باشد.  که به نقطه دیگری بروند 
از  بسیاری  رو  همین  از  می آید  کمی  عجیب  افغانستان 
کسی آن ها  کشور هرگز نام گذاری نشده اند یا  کوه های این 

را فتح نکرده است. 
سفر  این  در  را  دختران  که  نتوانست  برنامه  این  مسوول 
طریق  از  اما  بود  حامله  ماهه   9 که  چرا  کند  همراهی 
از  و  بود  تماس  در  کوهنوردی  راهنمایان  با  موبایل 
از نتایج  گاه می شد. وی در پایان  پیشرفت های آن ها آ

سفر  شگفت زده شد. 
فوتی   16000 از  بیش  قله  سه  موفقانه  گروه  می گوید  وی 
می کنند  احساس  دختران  این  کنون  ا و  درنوردید  را 
کاری را انجام دهند. خنده دار است چرا  می توانند هر 
کار  کدام از این قله ها نامی  ندارند. ما در حال  که هیچ 
با والی هستیم تا دختران، یکی از این قله ها را نام گذاری 
کنند.  و آن را چه خواهند نامید؟ »کوهستان دختران ببر 

افغان«. 
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لمان: وزیر خارجه آ

لمان با افغانستان  دوستی آ
نقطه پایان ندارد

در  که  است  جهان  کشور های  عمده  از  یکی  آلمان 
افغانستان،  بازسازی  برای  گذشته  سال  چهارده  طول 
فعالیت زیادی انجام داده است. از استقرار چند هزاری 
نیرو های آلمانی در چارچوب نیرو های ناتو در افغانستان 
کشور  زیر بنایی  عمده  بخش های  در  سرمایه گذاری  تا 
کنار آن نهاد های  کرد. در  حضور آلمان را می توان حس 
حضور  افغانستان  در  آلمان  فرهنگی  و  علمی  سیاسی، 
ملموس و قابل قبول دارند. از بنیاد فرهنگی هانریش بل 
انستیتیوت همه  گویته  و  ابرت  فریدریش  بنیاد  تا  شروع 
کرده اند.  اجرا  فعالیت هایی  افغانستان  انکشاف  برای 
فرانک  کتر  دا با  را  مصاحبه ای  8صبح  مجال  این  در 
است  داده  انجام  آلمان  خارجه  وزیر  مایر  اشتاین  والتر 
گفتگو در آستانه سفر وزیر  که به شما ارایه می شود. این 

گرفته است.  خارجه آلمان به افغانستان صورت 
را  هنگفتی  پول  گذشته  سال   ۱۴ طی  آلمان  8صبح: 
پروژه های  کرده است – از  افغانستان سرمایه گذاری  در 
پروژه های  تا  گرفته  افغانستان  شمال  در  کوچک 
برای  آموزش  و  کن  اما ساختن  فراهم  مانند  بزرگ 
که  می کنید  احساس  شما  آیا  افغانستان.  ملی  پولیس 
سرمایه گذاری های شما به گونه درست به مصرف رسیده 
درباره  را  افغان  کارمندان  نظریات  شما  آیا  و  است 

سرمایه گذاری های تان مکررا دریافت می کنید؟
بین المللی  جامعه  و  افغانستان  مایر:  اشتاین 
دست آوردهای زیادی داشته اند. از سقوط رژیم طالبان 
بدین سو، درآمد سرانه در افغانستان دو برابر شده، اوسط 
مردم  بیشتر  شمار  یافته،  افزایش  سال  شش  تقریبا  عمر 
گذشته از آب و برق استفاده می کنند، تعداد  نسبت به 

اشتاین مایر: برداشت من این است که 
در تمام کشورهای منطقه عقیده بر آن 

وریزم باید با قاطعیت  است که هر نوع تر
زه  و بدون استثنا محکوم و بر ضد آن مبار
ور و خشونت در درازمدت برای  شود. تر
هیچ دولتی قابل استفاده نیست؛ این 
پدیده های غیرانسانی تاثیرات مخرب 

دارد. پاکستان خود بارها قربانی حمالت 
وریستی شده است. به همین دلیل  تر

وریستی به  وه های تر تدابیر قاطع علیه گر
نفع حکومت پاکستان می باشد. این امر 
ی با افغانستان نیز صدق  در مورد همکار
می کند. هرگاه به نقشه جغرافیایی نظر 
بیفگنیم، واضح می شود که تنها هر دو 

کشور مشترکا می توانند این چالش را رفع 
کنند. بنابر این، ما از تصمیم جسورانه 

رییس جمهور غنی مبنی بر دست 
ی وسیع با همسایه  درازکردن برای همکار

خویش حمایت می کنیم.

ی انکشافی بیشتر از افغانستان به هیچ کشور دیگر  لمان در عرصه همکار اشتاین مایر: آ
جهان کمک مالی فراهم نساخته است. ما به این کمک های خویش ادامه خواهیم داد. 

ولی هدف ما از همان ابتدا این بود که افغانستان را با کمک های خویش در یک موقعیتی 
ی  قراردهیم که خود یک جامعه باثبات را به وجود آورد. رییس جمهور غنی نیز خودمختار

بیشتر را به مثابه راه حل گام های آینده انکشاف عنوان کرده است. برای این که 
ی های زیربنایی دوامدار باشد، باید در آینده به گونه فزاینده از اقتصاد  سرمایه گذار

داخلی و تجارت بین المللی کشور حمایت شود.

حمالت  قربانی  بارها  خود  کستان  پا دارد.  مخرب 
تروریستی شده است. به همین دلیل تدابیر قاطع علیه 
کستان می باشد.  گروه های تروریستی به نفع حکومت پا
این امر در مورد همکاری با افغانستان نیز صدق می کند. 
هرگاه به نقشه جغرافیایی نظر بیفگنیم، واضح می شود 
کشور مشترکا می توانند این چالش را رفع  که تنها هر دو 
کنند. بنابر این، ما از تصمیم جسورانه رییس جمهور غنی 
مبنی بر دست درازکردن برای همکاری وسیع با همسایه 
افغانستان  که  امیدواریم  ما  می کنیم.  حمایت  خویش 
ناجوانمردانه  حمالت  از  پس  به خصوص  کستان  پا و 
در  و  بازنگهداشته  را  گفتگو  مجاری  گذشته  هفته های 

گام های بیشتر بردارند. راه تقرب و نزدیک شدن باهم 
بود  مشتاق  خیلی  کابل  در  کنونی  حکومت  8صبح: 
در  را  صلح  تا  کند  حل  کستان  پا با  را  خود  مشکالت 
صلح  روند  تسهیل  در  نیز  آلمان  کند.  تامین  افغانستان 
است.  بوده  دخیل  تاحدودی  و  عالقه مند  افغانستان 
خواهان  افغانستان  حکومت  که  می رسد  به نظر  اخیرا، 
کستان در پروسه صلح نیست. زیرا حکومت  حمایت پا
از  کافی  حمایت  گذشته  سال  یک  طی  افغانستان 
با  که  می کنید  فکر  نکرد.  دریافت  کستان  پا حکومت 
صلح  پروسه  منطقه  کنونی  واقعیت های  نظرداشت  در 

افغانستان یک پایان مثمر خواهد داشت؟
روشن  و  واضح  من  نظر  از  نکته  یک  مایر:  اشتاین 
است: منازعه در افغانستان صرف با وسایل نظامی حل 
منطقی  و  معقول  و جایگزین  بدیل  بنابراین،  نمی شود. 
پروسه صلح وجود ندارد. طالبان در برابر یک انتخاب 
کودکان  و  زنان  مردان،  خون ریزی  به  یا  دارند:  قرار 

بروند.  مکتب  به  می توانند  پسران  و  دختران  از  زیادی 
اعمار  برای  افغانستان  مردم  اراده  برکت  از  این ها  همه 
کشور شان و نیز حمایت بی نظیر بین المللی به دست آمده 
مهم ترین  از  مسیر  این  در  که  دارد  افتخار  آلمان  است. 
کنون باید این مسیر  شرکای افغانستان به شمار می آید. ا
محافظت  است،  آمده  به دست  آنچه  و  شود  دنبال 
گردد. این امر هم چنان از حکومت افغانستان می طلبد 
که اصالحات مصمم را انجام داده و بر ضد فساد اداری 

کند. تدابیر قاطع اتخاذ 
در  را  خویش  سربازان  از  زیادی  تعداد  آلمان  8صبح: 
داده  دست  از  تروریسم  ضد  بر  جنگ  در  افغانستان 
در  دسته جمعی  به گونه  تروریسم  ضد  بر  جنگ  است. 
کشور  هر  و  گرفت  صورت  ناتو  عضو  کشورهای  پهلوی 
داد.  دست  از  افغانستان  در  را  خویش  سربازان  گروهی 
تا مال  گرفته  بن الدن  اسامه  از  که  نشان می دهد  شواهد 
کستان بودند/  عمر، و تا سایر رهبران طالبان، همه در پا
دخیل  طالبان  رهبران  حمایت  در  کستان  پا و  هستند، 
بوده است. آیا شما فکر می کنید جنگ بر ضد تروریسم 
و  شود  تعریف  سر  از  واقعیت ها  کلیه  بادرنظرداشت 
تجدید شکل یابد؟ چرا آلمان هیچ گونه فشاری را باالی 
که از حمایت تروریسم  کستان وارد نمی کند  حکومت پا

به مثابه یک ابزار سیاست خارجی دست بکشد؟
تمام  در  که  است  این  من  برداشت  مایر:  اشتاین 
که هر نوع تروریسم  کشورهای منطقه عقیده بر آن است 
باید با قاطعیت و بدون استثنا محکوم و بر ضد آن مبارزه 
دولتی  هیچ  برای  درازمدت  در  خشونت  و  ترور  شود. 
قابل استفاده نیست؛ این پدیده های غیرانسانی تاثیرات 

بی گناه ادامه می دهند یا یک فصل جدید را می گشایند 
سیاسی  پروسه  یک  در  را  خویش  منافع  می خواهند  و 
کشور دخیل سازند. تمام جوانب باید همه  به خاطر رفاه 
مساعی را به خرچ دهند تا این فرصت بی نظیر از دست 
کنند– از آن جمله  کمک  نرود. شرکا می توانند در زمینه 
پروسه  ولی  امریکا.  متحده  ایاالت  و  چین  کستان،  پا
گیرد و از جانب خود  صلح باید میان افغان ها صورت 

آن ها به پیش برده شود.
میدان  در  افغانستان  از  آلمان  حمایت  8صبح: 
کنار  در  بلخ،  در  بزرگ  شفاخانه  و  مزارشریف  هوایی 
ولی  است.  مشهود  دیگر،  پروژه های  از  زیادی  شمار 
می توانست  نیز  کشور  این  در  شما  سرمایه گذاری های 
شکل دیگری به خود بگیرد هرگاه حکومت آلمان مایل 
می بود، می توانست در پروژه های بزرگ زیربنایی مانند 
گسترده آبیاری در شمال و شمال شرق  اعمار یک سیستم 
بزرگ  پروژه های  چنین  کند.  سرمایه گذاری  افغانستان 
صنایع  ایجاد  و  زراعت  رشد  به  منجر  می توانست 
فعالیت های  از  حمایت  به خاطر  منطقه  در  کوچک 
حمایت  می توانست  آلمان  می کنید  فکر  شود.  زراعتی 
سال   ۱۴ طی  افغانستان  در  را  خویش  سرمایه گذاری  و 
بزرگ در یک  زیربناهای  آوردن  به خاطر بوجود  گذشته 

مسیر دیگر تغییر دهد؟
انکشافی  همکاری  عرصه  در  آلمان  مایر:  اشتاین 
کمک  جهان  دیگر  کشور  هیچ  به  افغانستان  از  بیشتر 
کمک های خویش  مالی فراهم نساخته است. ما به این 
ادامه خواهیم داد. ولی هدف ما از همان ابتدا این بود 
کمک های خویش در یک موقعیتی  که افغانستان را با 
که خود یک جامعه باثبات را به وجود آورد.  قراردهیم 
مثابه  به  را  بیشتر  خودمختاری  نیز  غنی  رییس جمهور 
است.  کرده  عنوان  انکشاف  آینده  گام های  راه حل 
برای این که سرمایه گذاری های زیربنایی دوامدار باشد، 
باید در آینده به گونه فزاینده از اقتصاد داخلی و تجارت 

کشور حمایت شود. بین المللی 
کارشناسان نظامی در چارچوب  کنار اعزام  8صبح: در 
ماموریت حمایت قاطع )RSM( به افغانستان، ایاالت 
جنگ  در  کشور  این  در  هم  هنوز  انگلستان  و  متحده 
درباره  است  ممکن  نیز  شما  می کنید  فکر  دخیل اند. 
نبرد )و  برای  افغانستان  به  آلمانی  اعزام دوباره سربازان 
کنید. هرگاه وضع  نه تنها برای اهداف آموزشی( بررسی 
کالن تر مبدل  کند و داعش و طالبان به یک تهدید  تغییر 

شوند؟
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت  انتقال  مایر:  اشتاین 
گام تاریخی  امنیتی افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ یک 
توانایی  به  نسبت  اعتماد  عالی  سطح  بیانگر  که  بود 
کشور می باشد.  افغانستان مبنی بر مدیریت ثبات سازی 
کار و پیکار عظیم  کنون نیروهای مسلح افغانستان با  تا
و تحسین آمیز و خودگذری های فراوان در برابر چالش ها 
که به خاطر  کرد  ایستادگی می کنند. ولی باید خاطرنشان 
به  هنوز  افغانستان  در  خشونت  درآوردن  کنترول  به 
با سهم گیری  آلمان  نیاز است.  زیاد  کاری و پشتکار  فدا
قابل مالحظه خویش در ماموریت »حمایت قاطع« در 
کان با مشوره ها و آموزش از افغانستان  کما چارچوب ناتو 

حمایت می کند. 
با  مناسبات  داشتن  در  آلمان  و  افغانستان  8صبح: 
یک دیگر دارای یک تاریخ طوالنی و خوب می باشند. 
آلمان چندین دهه  با  ما  استراتژیک  مشارکت  نخستین 
افغانستان -  همکاری  آینده  شما  رسید.  امضا  به  قبل 
آیا  می بینید؟  چگونه  متقابل  مشارکت  نظر  از  را  آلمان 
که شما را  شما در افغانستان ظرفیتی را مشاهده می کنید 

کند؟ کشور تشویق  به ادامه عالقه مندی به این 
اشتاین مایر: در سال جاری ما صدمین سال دوستی 
و  محافل  سلسله  یک  تدویر  با  را  افغانستان  آلمان- 
انسان  می گویند  کنیم.  می  تجلیل  متقابل  بازدیدهای 
ما  مناسبات  می شناسد.  مصیبت  زمان  در  را  دوست 
مناسبات  این  زیرا  یافت  ادامه  بد  و  خوب  روزهای  در 
مناسبات  این  عمیق تر اند.  سیاسی  محض  عالیق  از 
و  شخصی  تماس های  بسا  متقابل،  منافع  مبنای  بر 
روابط جوامع ما استوار اند. بنابر این، من نیز برای آینده 
که دوستی  خوشبین هستم. برای شما اطمینان می دهم 

آلمان با افغانستان نقطه پایان ندارد. 
8صبح: سپاس از شما.

کاوه  گفتگوکننده: پرویز   
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در جزیره ای دور
 از این خاک

رییس جمهور ایمیل هایش را 
چگونه می فرستد؟

فرزندان شان اشک شادی می ریزند و آینده ای خوب 
آرزو می کنند.

مهتاب به نیمه آسمان رسیده، باد به وزیدن شروع کرده 
است، تندیس صلصال با روشن شدن نور سه بُعدی به 
رواقش برگشته و در مقابل چشمان حیرت زده هزاران 
مقابل  میدان  نورافگن ها  است.  برافراشته  قد  تماشاگر 

بودای 55 متره را روشن کرده اند.
با آهنگ »می یه می یه صدای شی، صدای آشنای شی« 
عاشقانه  و  دل انگیز  آنچنان صمیمی،  فضای جشنواره 
شده است که در این دل شب هیچ کسی جز به سپیدی 
و فردای روشن به دیگر چیزی نمی اندیشد. همه کف 

می زند و فریاد می کشند افغانستان دوستت داریم.
از عمق  به سوی ستیژ دوخته شده و گوش ها  چشم ها 
دل متمرکز شده است، تا آهنگ های وجیه رستگار، 
آریانا سعید، ناصر سروش، سحر آرین و آرش بارز را 
بشنوند. آنان نیز یکی پی دیگر با سردادن آهنگ های 
تمدن های  شهر  ساکنان  شادی های  و  همدلی  دلکش 
را  سارک  کشورهای  فرهنگی  پایتخت  و  گذشته 

دوچندان می کند.
موسیقی  برنامه  در  خانواده اش  با  که  فهیم  احمد 
جشنواره های سارک و راه ابریشم شرکت کرده است 
می کنم  احساس  اکنون  هم  می گوید:  هراتی  لهجه  با 
که از افغانستان خارج شده ام و در جزیره ای هستم که 

بودا و زرتشت دوباره زنده شده اند. 
اصغری،  جواد  بامیان  دانشگاه  در  آنطرف تر، 
دین محمد جاوید و خلیل کوهی کتاب هایی را که در 
مورد تاریخ، فرهنگ، مغاره ها، قصه ها و مناظر طبیعی 
و  استادان  از  تن  صدها  حضور  با  نوشته شده،  بامیان 

دانشجویان این دانشگاه به نمایش گذاشته اند. 
طاهر زهیر، والی این والیت گفت: »به بهانه جشنواره 
در  یازده جلد کتاب  فرهنگی سارک  پایتخت  بامیان 
هنوز چهار جلد  تا  و  است  تهیه گردیده  بامیان  مورد 
فرهنگی  کمیسیون  توسط  شد  رونمایی  امروز  آن که 

این سازمان به چاپ رسیده است.«
به  کتاب،  رونمایی  موسیقی،  برنامه های  کنار  در 
اطفال  هنرنمایی  زنان،  دستی  صنایع  گذاشتن  نمایش 
بند  ملی  پارک  در  محلی  بازی های  اجرای  سرکس، 
امیر، بیست وسه نوع غذای محلی بامیان از برنامه های 
مهمانان  از  تن  است که صدها  این جشنواره  دیگری 

داخلی و خارجی از طعم آن لذت می برند. 
دانشگاه کابل که  استادان  از  عبدالحق وردک، یکی 

مردم  برابر  در  مسوول  و  ملزم  را  خودشان  نیز  لحاظ 
نمی دانند. 

از  بسیاری  در  حاضر  حال  در  که  سوم  نسل  انترنت 
کشورهای پیشرفته جایش را به انترنت نسل چارم داده 
فروش  به  گزاف  قیمت  با  افغانستان  در  هنوز  است، 
می رسد. این در حالی است که همین انترنت نسل سوم 
نیز در مقایسه با تکنالوژی های مشابه در سایر کشورها، 

کارش را در افغانستان درست انجام نمی دهد. 
یک  برای  را  گزافی  پول های  روزه  همه  مردمی  که 
نیستند خدمات  قادر  هنوز  انترنتی می پردازند،  بسته ی 
الزم را در برابر پول شان به دست بیاورند، با این حال 
هنوز ناگزیر اند به همین خدمات مراجعه کنند. کاربران 
انترنت همه روزه از یک شبکه به شبکه ی دیگر کوچ 
بهتری  خدمات  بتوانند  مگر  که  این  امید  به  می کنند 

مردی هشتاد ساله به نظر می رسد گفت: »با صرف این 
بیشتر  زنده شد.  برایم  پیش  غذا ها، خاطرات 40 سال 
این غذاهای محلی که بسیار لذیذ و خوشمزه است کم 
کم در حال فراموش شدن می باشد و به ندرت روی 

دسترخوان خانواده ها دیده می شود.«
برنامه های جشن افتتاح کمپ هنری سارک و هفتمین 
جشنواره راه ابریشم، تنها همین ها نبود؛ بلکه بیست تن 
نیپال، سریالنکا، مالدیو،  از بهترین نقاشان کشورهای 
بیست  تا همراه  بامیان آمده اند  بوتان در  بنگله دیش و 
به  را  بامیان  زیبایی های  سرزمین  این  نقاشان  از  تن 

تصویر بکشند. 
آنان با برس، رنگ و تابلو های سفید شان هر کدام در 
سورسما،  کاراند،  مشغول  سخت  و  نشسته  گوشه ای 
خانم 45 ساله نیپالی یک استوبه بودایی را که در نیپال 
نقاشی  بودا  تخریب شده  مجسمه های  کنار  در  است 
بیایم  داشتم  آرزو  پیش  سال  ده  »از  می گوید:  نموده 
به تصویر  را  این شهر  تا زیبایی  بامیان، حاال آمده ایم 
کشورها  دیگر  در  را  نقاشی ها  این  وآنگه  بکشیم. 
برده به نمایش بگذاریم، پیام رواق های خموش بودا، 
مغاره های  غلغله،  و  ضحاک  ریخته  فرو  شهرهای 
و  فوالدی  نقره فام  دریای  خنده های  بودایی،  متروک 

تفریحگاه بند امیر را به دیگران برسانیم.«
و  اطالعات  ریاست  آمر  احمدپور،  احمد حسین 
فرهنگ بامیان گفت: »تا هنوز بیش از سه صد تا عکس 
نمایش  به  هنری  کمپ  این  در  نقاشی شده  تابلوی  و 
گذاشته شده است که بیشتر آنان از کشورهای عضو 
شده  اهدا  بامیان  هنری  موزیم  به  و  می باشد  سارک 

است.«
بامیان در پانزدهم جوزای سال روان از سوی اتحادیه 
اولین  به عنوان  یا »سارک«  همکاری های جنوب آسیا 
بزرگ  این سازمان طی یک جشن  فرهنگی  پایتخت 

نام گذاری شد.
جشنواره  هفتمین  با  همزمان  سارک  جشنواره  دومین 
شامل  سارک  هنری  کمپ  نام  تحت  ابریشم  راه 
جشنواره کمپ هنری، جشنواره فلم، جشنواره غذای 
صنایع  نمایشگاه  و  محلی  موسیقی  کنسرت  محلی، 

دستی در بامیان برگزار گردید.
به عنوان  سال  یک  مدت  به  والیت  این  است  قرار 
پایتخت فرهنگی سارک باقی بماند، اما مقامات بامیان 

خواهان سکرتریت دایمی  این سازمان شده اند.

که  می رسد  به نظر  حال  این  با  اما  بیاورند،   به دست 
سرخوردگی این ملت پایان ندارد.

»ازدحام در شبکه زیاد است و شما باید منتظر باشید«. 
واحد های  از  مشترکین  معموال  که  است  پاسخی  این 
خدمات مشتریان به دست می آورند،  در حالی که پول 
می پردازند.  انترنت  ساعته ی   ۲4 خدمات  برای  کافی 
جایی  به  هم  اجتماعی  شبکه های  در  مردم  اعتراض 
نرسیده است. وزیر مخابرات نیز برایش مهم نیست به 
فکر  هم  حکومتی  مقامات  کند.  رسیدگی  مساله  این 
می کنند کشوری مثل افغانستان مستحق خدمات بهتر 
از این نیست. این یعنی نهایت سرخوردگی یک ملت!

را  ایمیل هایش  بدهد:  پاسخ  باید  رییس جمهور  حاال 
چگونه می فرستد؟ انترنتش را از کجا فراهم می کند؟ 

ملت چی باید بکند؟
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مقابل  در  شب  والیت،  پارک  در  روز  خانوادگی 
ملی  پارک  در  گاهی  بودا،  تخریب شده  مجسمه های 
بند امیر و زمانی هم در هوتل های نوربند قال و شاهی 

بامیان جمع شده به رقص و پایکوبی می پردازند.
داوود  قشقارچه  انور،  سید  دمبوره  تارهای  صدای 
پژمان و حنجره طالیی حمید سخی زاده همه را آنچنان 
به وجد آورده است که گویا این جا جزیره ای دور از 
افغانستان و خاک جدا از سرزمین خون و آتش است. 
الله های  همانند  رنگارنگ  لباس های  با  طفلکان 
بلبالن در دم نسیم صبحگاهی  با چهچه  بهاری همراه 
برای  کهن ساالن  و  می زنند  کف  جوانان  می رقصند، 

نوع  بهترین  بخرید،  ما  از  که  می زنند  فریاد  زیادی 
انترنت از آن ماست، پرسرعت ترین انترنت را صاحب 

شوید و از این قبیل.
در افغانستان در کنار شرکت افغان تیلی کام که یک 
شرکت های  تمام  تقریبا  است،  نیمه دولتی  شرکت 
مخابراتی ظاهرا انترنت پرسرعت عرضه می کنند. مردم 
هم پی هم از یک شبکه به شبکه ی دیگر نقل مکان 
به دست  خوبی  نسبتا  انترنت  بتوانند  مگر  تا  می کنند 

بیاورند. 
افغان تیلی کام که ظاهرا دارای واحد خدمات مشتریان 
است، هرگز به تیلفون ها و شکایت های مشترکینش در 
مورد کیفیت بد انترنتش پاسخ نمی دهد. شرکت های 
مردم  به  پاسخ دهی  به  ملزم  را  نیز خودشان  مخابراتی 
دست  بازار  اقتصاد  که  دارند  باور  چون  نمی دانند، 
بازی برای شان بخشیده است تا هرچه بکنند و هرچه 

بفروشند، مردم حق بلند کردن صدا را ندارند.
حاال که صدای مردم را کسی نمی شنود و شرکت ها 
هم در پی پاسخ دهی به مردم نیستند، سوال این جاست 
باید  کسی  چه  و  می گیرد  مسوولیت  کسی  چه  که 
بازخواست بکند؟ تصور عموم این است که از آنجایی 
که نهادهای دولتی از شرکت های انترنتی بیرونی و با 
دسترسی  انترنت  به  ستالیت  تکنالوژی  از  استفاده 
دارند، مشکلی در استفاده از انترنت ندارند و به همین 

»یک جهان اعجاز دارد بامیان سینه پرراز دارد بامیان« 
مغاره ها  شهر  دخترکان  حنجره  از  آهنگ  به صورت 
امتداد  به  آمیخته  در  دمبوره  صدای  با  و  شود  بیرون 
آخرین  تا  و  می پیچد  آهنگران  و  فوالدی  دره های 

قله های بابا طنین می اندازد.
ساکنان  تعداد ی  که  مردان  و  زنان  از  تن  هزاران 
در  پیموده  را  دوری  فاصله های  دیگراند  والیت های 
این شهر آمده اند تا لحظاتی را دور از انفجار و انتحار، 
در فضای خالی از کینه و تعصب سپری کرده و نفسی 

تازه کنند. 
به شکل  گرفته  را  کودکان شان  دست  آنان  بیشتر 

باشد  جالب  برخی ها  برای  نوشته  این  عنوان  شاید 
در  اطالعاتی  افشای  پی  در  نگارنده  کنند  تصور  و 
است  ایمیل  از  رییس جمهور  استفاده ی  نحوه ی  مورد 
انترنتی  مکاتبه های  از  مواردی  افشای  پی  در  یا هم  و 
آن  به  نوشته  این  در  که  مساله ای  اما  رییس جمهور! 
در  فراگیر  مشکل  یک  به  وابسته  می شود،  پرداخته 

افغانستان است.
شاید برخی ها با خواندن عنوان این نوشته جواب هایی 
رییس جمهور  این که  کند:  خطور  ذهن شان  در 
فشار  با  بعد  و  می نویسد  کمپیوتر  در  را  ایمیل هایش 
دادن دکمه می فرستد. برخی دیگر نیز شاید تصور شان 
این باشد که رییس جمهور با استفاده از موبایل دست 

داشته اش ایمیل هایش را می نویسد و می فرستد.
مقامات  سایر  و  رییس جمهور  که  این جاست  بحث 
ایمیل های شان  انترنت  نوع  از چه  استفاده  با  حکومتی 
را می فرستند؟ مشکل افغانستان امروز، مشکل انترنت 
است، انترنتی که تبلیغاتش گوش ها را کر و چشم ها را 

خیره ساخته است.
جارچی های زیادی در سراسر شهرهای افغانستان فریاد 
می زنند که انترنت بخرید... انترنت بخرید؛ تری جی و 
جارچی های  دیگر.  فراوان  محصوالت  و  وای فای 
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اینک زندگی ما رنگ دیگر 
گرفته بود. نه اعتمادی وجود 

داشت و نه صداقتی، اما با 
آن هم می خواستم شوهرم 

را تغییر داده و به راه مثبت 
سوق دهم. سه سال به 

همین منوال گذشت، جاوید 
شب ها تا ناوقت در بیرون 
بود و یا نیمه های شب به 

خانه می آمد و یا این که اصال 
به خانه سر نمی زد. زمانی که 

علتش را می پرسیدم می گفت 
که در تاکسی در شهر کار 

می کند، اما بی خبر از این که 
خودش با رفقایش از این 
موتر در راه های غلط دختر 
بازی و غیره کار های نا روا، 

استفاده می کردند.

زهره در آسمان 
تیره زندگی

 دای چوبانی
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یکی از چوکی ها نشست.
زجر  که  بود  سال  شش  ساله،   31 مستعار(  ) نام  زهره 
زندگی ای را می کشید که به گفته خودش تهداب غلط 

آن را والدینش گذاشته بودند.
دروازه باز شد و زهره به آن داخل شد و قبل از این که 
کرده  دور  صورتش  از  را  سیاهش  چادر  بزند  حرف 
کبود  و  سیاه  مهلک  داغ های  گریه.  به  کرد  شروع  و 
چهره اش را پوشانیده بود، تنها دو چشم و دندان هایش 
سفید می زدند و متباقی صورتش سیاه بود درست مانند 

چادرش. 
تالش می کرد تا با آرام شدن نسبی به یکی از کارمندان 

موظف در آنجا حکایتش را بازگو کند. 
آهسته به چوکی مقابل کارمند زن، نشست و داستانش 

را چنین آغاز کرد.
مرد  به  مرا  رضایت  بدون  والدینم  که  داشتم  سال   17«
کهن سالی که تابعیت عربستان سعودی را داشت، عقد 
کردند. بعد از عروسی راهی عربستان شدیم. در آنجا با 
آن که زندگی نسبتا خوشی داشتم و صاحب سه فرزند 
یک دختر و دو پسر شدم، ناگهان شوهرم به اثر مریضی 
سرطان از دنیا رفت. آن زمان من هفت ماهه باردار بودم 
غیر قانونی  آنجا  در  اقامتم  عربستان  قانون  به  مطابق  و 
پنداشته می شد، چون سند اقامت نداشتم و دولت مرا با 
سه فرزندم از خانه بیرون کرد و می خواست فردای آن 

روز راهی افغانستان کند. 
من شب هنگام با سه فرزندم به طور مخفی به خانه یکی 
این  قصدم  بردیم.  پناه  بود،  خانم  یک  که  دوستانم  از 
بروم. یک  افغانستان  از وضع حمل دوباره  بعد  بود که 
به  رفتن  اجازه  من  و  درد های والدت خبرم کرد  شب 
شفاخانه را نداشتم و دوستم با هزاران مشکل از اطراف  
شهر داکتری را پیدا کرد و او را قانع ساخت تا به شکل 
پنهانی والدتم دهد. داکتر در مقابل پول گزاف، والدتم 
طفل  آمدن  دنیا  به  با  آمد.  دنیا  به  مرده  طفلم  اما  داد، 
مرده مشکالتم دو چندان شد، چون اجازه دفن آن را در 
قبرستان ها نداشتم و از سوی دیگر با وضعیت پیش آمده 
کنم.  خریداری  کودک  دفن  برای  محلی  نمی توانستم 
مقدار پول دیگر نیز به داکتر دادیم و او حاضر شد این 
انتقال  طفل را شب هنگام در یکی از محل های دشتی 
را  آن  خاک  و  ریگ  از  مقداری  زدن  پس  با  و  داده 
دفن کنیم. خیلی سختی ها را کشیدم تا این که با هزاران 
افغانستان  به  کودکانم  با  طال  و  پول  مقدار  با  مشکل 
زندگی  برادرم  با  که  مادرم  خانه  در  این جا  برگشتم. 
می کرد، مسکن گزین شدم. از حق پدر تنها یک خانه 
گلی برایم رسیده بود. یک سال به همین منوال گذشت 
تا این که مادرم نیز به نسبت مریضی در گذشت و بعد 

از آن یکی از برادرانم گفت که ما نمی توانیم تو و این 
سه طفلت را مواظبت کنیم یا برو شوهر کن و از خانه 

بیرون شو.
من  از  که  آمد  خواستگاری ام  به  پسری  زمان  آن  در 
و  نداشتم  چاره ای  دیگر  بود،  کوچک تر  سال  شش 
اول  در  که  جاوید  کردم.  قبول  را  او  عروسی  پیشنهاد 
خیلی عالقه مندی به این پیوند نشان می داد و با پذیرفتن 
را  او  حرف های  هم  من  فرزندانم،  و  من  از  سرپرستی 

راست پنداشته و تن به ازدواج با او دادم.«
به  را درید و شروع کرد  این جا بغض گلوی زهره  در 
گریه کردن با صدای بلند. هکک می زد و می خواست 
راه گلویش را برای گریه کردن بیشتر باز کند. اشکش 
امتداد  در  و  باز کرده  راه  از کنج چشمانش  بی درنگ 
زنخش راه گشوده و با شدت به پایین سقوط می کرد. او 
با دستان استخوانی سیاه رنگش با احتیاط تالش می کرد 
برداشته اش گردد. شاید  مانع اشک ها از صورت زخم 
زخم هایش  به  رسیدن  با  شور  اشک های  لحظه  آن  در 

احساس درد و سوزش در صورتش ایجاد کرده بود.  
زهره دوباره دنباله حرف هایش را گرفت. 

جاوید  که  بود  نگذشته  عروسی ام  از  ماه  هفت  »هنوز 
از من تقاضا کرد تا موتری برایش بخرم تا او در شهر 

باالیش کار کند.
قسمتی از طال هایم را فروختم و با یک مقدار پولی که 
داشتم آن را برایش موتر کروال خریدم. دیری نگذشت 
که خبر شدم خانه را نیز فروخته است و ما مجبوریم به 
اعتراض  قدر  از خانه های کرایی کوچ کنیم. هر  یکی 
خانه  فروش  برای  دلیلش  و  نگرفت  را  جایی  کردم 
رفقایش  با  را  خانه  حقیقت  در  اما  بود،  قرضداری اش 

به قمار باخته بود.
اعتمادی  نه  بود.  گرفته  دیگر  رنگ  ما  زندگی  اینک 
می خواستم  آن هم  با  اما  صداقتی،  نه  و  داشت  وجود 
شوهرم را تغییر داده و به راه مثبت سوق دهم. سه سال 
در  ناوقت  تا  شب ها  جاوید  گذشت،  منوال  همین  به 
بیرون بود و یا نیمه های شب به خانه می آمد و یا این که 
اصال به خانه سر نمی زد. زمانی که علتش را می پرسیدم 
می گفت که در تاکسی در شهر کار می کند، اما بی خبر 
از این که خودش با رفقایش از این موتر در راه های غلط 
دختر بازی و غیره کار های نا روا، استفاده می کردند. من 
با فروش متباقی طال ها خرچ خانه را مهیا می کردم و از 
پول های شوهرم خبری نبود. هنگامی  هم که می پرسیدم 
دست  نمی دهی  را  خانه  خرچ  چرا  می کنی  کار  وقتی 

به لت و کوبم می زد. دو طفل دیگر نیز از جاوید دارم.«
وی افزود: »روز ها به همین منوال می گذشت، تا این که 
نوازشم  به  بار  اولین  به  آمد  خانه  به  شوهرم  روز  یک 
پرداخت و در البه الی حرف هایش گفت که موترش 
حادثه کرده است و نزد ریاست ترافیک می باشد و از 
من خواست تا اسناد موتر را به او تحویل دهم. من که 
محو نوازش و مهربانی ظاهری او شده بودم، اسناد را به 
او سپردم. دو هفته گم شد و هنگامی که جستجویش 
کردم او را در یکی از اتاق های کرایی که او و رفقایش 
در آن به سر می بردند، یافتم و دانستم که موتر را نیز در 
قمار باخته است. اعتراض کردم و مرا به سرحد مرگ 
ازدواج  این  که  گرفت  صراحت  با  و  کرد  لت و کوب 
به خاطر محبت نه، بلکه به خاطر پول و خانه ام انجام شده 
است. جاوید با بی شرمی  می گفت که تو زن پیر و بیوه، 
اما  نداشتی،  را  ازدواج  لیاقت  بی سرنوشت  و  طفل دار 
وقتی با تو عروسی کرده ام مجبور هستی با این وضعیت 
زندگی کنی. از سه ماه به این سو به خانه نیامده است. 
تا جایی که خبر دارم او در یکی از تاالر های عروسی 

کار می کند.«
تا  است  کرده  مراجعه  بشر  حقوق  به  اکنون  زهره 
سرنوشتش معلوم گردد و شوهرش را متقاعد سازند تا 
به خانه برگردد و از او و پنج اوالدش سرپرستی کند. 
او می گوید: »اگر او بر نگردد من با این همه اوالد ها و 
خانه کرایی به کجا روم و چطور برای شان پوشاک و 

نان تهیه کنم.«

از پشت حجاب  تنها دو چشمش  زن حجاب پوش که 
سیاه نمودار بود، به دروازه بزرگ آهنی به رنگ سیاه 
و طالیی نزدیک می شد. در حالی که کاغذ مچاله شده 
و فرسوده را که یکی دو امضا و مهر در آن خودنمایی 
پوشیده اش محکم گرفته  در دستان دستکش  می کرد، 
که حاکی  لرزان  با صدای  و  رسید  دروازه  پشت  بود، 
تازه  که  به دست  سالح  مردی  از  آهسته  بود،  بغض  از 
بشر همین  دفتر حقوق  پرسید:  بود،  نزدیک شده  او  به 

جاست؟
برانداز کرد  را  پای زن  نگاه های مشکوک سرا  با  مرد 
برویش گشود.  را  دروازه  بزند،  این که حرفی  بدون  و 
زن به اطرافش نگریست و بعد مانند پر کاهی به درون 

خزید.
پله های زینه را یکی بعد دیگر پیمود. آنجا تعداد زنان 
و مردان دیگر نیز در عقب یکی از دروازه ها بی صبرانه 
منتظر سرنوشت شان بودند. آهسته و بدون سر و صدا در 

برای پول دار شدن: هر روز یک هزار 
است  طبیعی  غنی«.  »یا  بگویید  مرتبه 
پولدار  غنی  یا  با گفتن  فقط  که شما 
کنار  در  کنید  سعی  پس  نمی شوید. 
آن واسطه ای پیدا کنید که به آبروی 
کند.  مقرر  مشاور  را  شما  غنی  او، 
خواهید  پولدار  نخست  روز  درصد 

شد، انشاءاهلل.
برای سفر به خارج از کشور: روزانه 
اگر  حنیف«.  »یا  بگویید  مرتبه  هفتاد 
تا سه روز رخت سفر نبستید، این بار 
روزانه سه مرتبه بگویید »یا حنیف من 
قطعاً  کرده ام.«  فاش  را  دولتی  اسرار 
و  می شوید  تعقیب  دیگر  روز  سه  تا 
خارج  و  می بندید  سفر  رخت  ناچار 

می روید. 
برای وافر شدن رزق: هر روز دوصد 
بار بگویید »بخدا«. مثال وقتی سیم برق 
بگویید  بلند  می فروشید،  را  خراب 
»بخدا این سیم اصل است و هیچ گاه 
خراب نمی شود«. به امید خدا تا سال 

آینده به حج می روید.
خواهش  شدن:  اوالد  صاحب  برای 
ندارد. دارد؛  این یکی عمل  می کنم. 
داد.  توضیح  این جا  نمی شود  اما 
خودتان زحمت بکشید این مشکل تان 

را حل کنید. 
روزی  دشمن:  کردن  مغلوب  برای 
شش بار بگویید »توکل به خدا«. اگر 
نشد،  مغلوب  شما  دشمن  ماه  سه  تا 
مسلح  بگذارید،  کنار  را  بی غیرتی 
مثل  بروید.  به جنگ دشمن  و  شوید 
روسیاه  و  مغلوب  دشمن تان  دوستم 

خواهد شد. 
هفت  روزانه  اعصاب:  تقویت  برای 
و  کنید  تر  آب  در  را  بادام  عدد 
تاثیری  هیچ  باشید  مطمین  بخورید. 
ندارد. حافظه را به بادام چه؟ اگر در 
اعصاب  می کنید،  زندگی  افغانستان 
هم  آهن  از  کنید.  فراموش  را  قوی 

باشید، موم می شوید. 
بیست  روزانه  دوست یابی:  برای 
باشید  حاضر  فیسبوک  در  ساعت 
را  دلتنگی  و  غروب  های  عکس  و 
قلیان  دود  با  نشد،  اگر  کنید.  آپلود 
در  نشد  بازهم  اگر  بیندازید.  عکس 
فیسبوک ناله های ناامیدی سر دهید و 
از خودکشی حرف بزنید. اگر دیدید 
که هیچ کدام این ها تاثیرگذار نیست، 
بدانید که شما وحشتناک تر از آن اید 
که دوستی به دست بیاورید. به داکتر 
مراجعه  پالستیک  جراح  و  اعصاب 

کنید. 

چند عمل مفید
دای چوپانی

 سهیال وداع خموش

روایت زندگی زانن
این صفحه روزهای یک شنبه به نشر می رسد
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خصوصا   امنيتی  و  اقتصادی  سياسی،  تحوالت 
جنگ ها در طول تاريخ باعث مهاجرت های وسيع 
منطقه  به  منطقه  يک  از  قوم  خروج  حتا  و  مردمی 
افغانستان  مردم  از  زيادی  بخش  است.  شده  ديگر 
به  اقدام  مختلفی  مراحل  در  و  اخير  دهه   5 طی 
جان  داشتن  نگه  امان  در  برای  کشور  از  خروج 
خود يا ايجاد وضعيت بهتر رفاهی و اقتصادی برای 

خانواده خود کرده اند. 
افغانستان  شهروندان  معاصر  وسيع  مهاجرت  اولين 
داوود خان  محمد  سردار  سفيد  کودتای  زمان  از 
با  داوود خان  محمد  سردار  وقتی  می شود.  آغاز 
وابسته  افراد  اکثرا  که  امنيتی،  نيروهای  از  استفاده 
عليه  نرم  بودند، کودتای  نسبتا چپی  انديشه های  به 
محمد ظاهرشاه، شاه وقت کشور، انجام داد بخشی 
حکومت  و  شاهی  نظام  طرفدار  که  شهروندان  از 
و  اروپا  به  مهاجرت  عزم  بودند  ظاهر شاه  محمد 
اسمی  نظام  ايجاد  با  خان  داوود  کردند.  امريکا 
از تشکيل احزاب  مانع  توتاليتر  جمهوری و واقعی 
راست گرا و چپ گرايی شد که ظرفيت تشکيل آن 
در آنزمان به باالترين حد خود قرار داشت و همين 
امر باعث شد که بخشی از گروه های اسالم گرای 
مبارزه  تداوم  برای  راست گراها  و  انقالبی  نوظهور 
نظامی و سياسی خويش اقدام به خروج از کشور و 
مهاجرت گسترده به دو کشور همسايه پاکستان و 
ايران کنند. اين مرحله از مهاجرت با خروج بيشتر 
راست گراها بعد از به قدرت رسيدن حزب خلق و 

پرچم به پايان رسيد. 
شهروندان  تاريخی  گسترده  مهاجرت  دومين 
دوره  داخلی  جنگ های  آغاز  زمان  به  افغانستان 
خروج  از  بعد  می گردد.  بر  مجاهدين  حکومت 
روس ها از افغانستان و به نتيجه نرسيدن تالش های 
بين  از  ايجاد صلح سرتاسری و  برای  داکتر نجيب 
مجاهدين  مختلف،  بين گروه های  اختالفات  بردن 
برای تصاحب  باهم  به قدرت رسيده و خيلی زود 
اختالفات  افتادند.  اختالف  به  دولتی  کرسی های 
ديگری  تاريک  دوره  ايجاد يک  باعث  مجاهدين 

مرز  نزديکی های  در  سوری  مهاجر   70 شدن  کشته  پی  در 
اتريش و کشته شدن بيش از 200 مهاجر در آب های ليبی، 
سازمان ملل متحد برای بررسی وضعيت پناهجويان نشست 
اضطراری برگزار می کند. بان کی مون دبير کل سازمان ملل 
ماه سيپتامبر در حاشيه  اين نشست در 30  متحد گفته است 
بان  برگزار خواهد شد.  نيورک  در  نهاد  اين  نشست ساالنه 
برای  که  پناهجويانی  مديريت  مساله  است  گفته  مون  کی 
در  می اندازند  خطر  به  را  خود  جان  اروپا  در  بهتر  زندگی 

دستور کار اين جلسه قرار دارد.
اروپايی  کشور های  از  ملل  سازمان  کل  دبير  هم چنان 
خواسته تا شرايط» راه های امن و قانونی« را برای پناهجويان 
برگشتاندن  است که  تاکيد کرده  فراهم کند. وی هم چنان 
پناهجويان به زور به کشور هايی که آن ها از آن فرار کرده 
اند نيز با موازين حقوق بين المللی مغايرت دارد. در ماه های 
خاور  در  جنگ زده  کشور های  از  پناهجو  هزار  ده ها  اخير 
اروپايی  کشور های  به  را  خود  تا  کوشيده اند  افريقا  و  ميانه 
برسانند. به گزارش کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل 
از جنوری سال جاری تا کنون بيش از 400 هزار نفر از راه 
دريای مديترانه وارد اروپا شده اند. نزديک به 2500 پناهجو 

نيز در ميانه ی راه جان خود را از دست داده اند.

زبدانی يک شهر سوريه  در  پنج شنبه  روز  از  آتش بسی که 
در  ادلب  روستای واليت  دو  هم چنين  و  لبنان  مرز  نزديک 
شمال غرب سوريه برقرار شده بود، روز شنبه با ازسرگيری 
نيروهای رژيم سوريه شکسته شد.  و  ميان شورشيان  جنگ 
اين آتش بس، دومين آتش بسی بود که طی کمتر از يک ماه 
گذشته در اين سه منطقه کليدی سوريه برقرار می شد. اولين 

آتش بس در فاصله 12 تا 15 ماه اگست برقرار شد.
سازمان  رييس  از  نقل  به  بيروت،  از  فرانسه  خبرگزاری 
ناظران حقوق بشر سوريه نوشت که آتش بس در »زبدانی«، 
»کفريا« و »الفوعه«، صبح روزشنبه شکسته شد. به گفته رامی 
زبدانی  در  سوريه  بشر  حقوق  سازمان  رييس  عبدالرحمان 
مخالف  نيروهای  و  داشت  وجود  بمبارانی  و  درگيری ها 
رژيم هم به »کفريا« و »الفوعه« حمله کردند. »زبدانی« پايگاه 
می رود  شمار  به  دمشق  نزديکی  در  شورشيان  استراتژيک 
کنترل  در  نيز  »الفوعه«  و  »کفريا«  شيعه نشين  روستای  دو  و 

دولت بشار اسد است.

مردمی که دوره  از  بسياری  مردم شد.  در زندگی 
نجيب و قبل از وی را تحمل کرده و در افغانستان 
جامعه  در  زندگی  نتوانستند  ديگر  بودند،  مانده 
آنارشيستی دوره مجاهدين را تحمل کنند و اقدام 
پول آن  با  تا  تمام جايداد خويش کرده  به فروش 
اين  افغانستان سفر کنند. مهاجرت در  از  به خارج 
بوده که در آن  بااليی گسترده  بسيار  به حد  دوره 
زمان و بعد از ختم دوره جنگ جهانی اول بی پيشينه 
به  با  مهاجرت  از  دوره  اين  شد.  جهانی  زبان زد  و 
رسيد  خود  حد  باالترين  به  طالبان  رسيدن  قدرت 
بيشترين  عراق  و  افغانستان  مهاجران  زود  خيلی  و 

مهاجرين دنيا را تشکيل داد.
از  بسياری  قبل،  سال  رياست جمهوری  انتخابات 
مردم افغانستان را اميدوار به ايجاد تغييرات گسترده 
فرهنگی  امنيتی،  اقتصادی،  مختلف  سطوح  در 
وصف ناپذيری  انگيزه  و  بود  کرده  اجتماعی  و 
آن  در  اشتراک  جهت  شهروندان  از  بسياری  نزد 
انتخابات ايجاد شد؛ اما خيلی زود اختالفات نتايج 
ازبين  را  تغيير  ايجاد  برای  مردم  انگيزه  انتخابات، 

برد. 
از  بسياری  که  شد  باعث  انتخاباتی  اختالفات 
پی.آر.تی های  مثل  مالی  کمک کننده  نهادهای 
گرفتند  تصميم  خارجی  دونرهای  و  واليتی 
در  نتيجه،  به  رسيدن  بدون  را  خويش  برنامه های 

افغانستان به اتمام برساندند. 
خارجی  و  داخلی  تجار  از  بسياری  اين ،  بر  عالوه 
و  سياسی  اقتصادی،  وضعيت  شدن  وخيم  با  نيز 
امنيتی کشور شروع به خروج سريع سرمايه خويش 
خارجی  بانک های  در  آن  انباشت  و  افغانستان  از 
کردند. در کنار اين دو عامل عمده، عوامل ديگری 
متحده  اياالت  نقدی  کمک های  کاهش  چون 
توجه  انتقال  افغانستان،  به  همپيمانانش  و  امريکا 
جامعه بين المللی از قضيه افغانستان به موضوع عراق 
گروه های  بين  وسيع  اختالفات  افزايش  سوريه،  و 
طرد شده از حکومت جديد )اکثرا همپيمانان حامد 
به  جديد  نيروهای  با  سابق(  رييس جمهور  کرزی 

تداوم سيستم سرپرستی در سطوح  قدرت رسيده، 
عالی مديريت دولتی و عدم موفقيت در مذاکرات 
حکومت  تا  شد  باعث  پاکستان  و  طالبان  با  صلح 
جلو؛  به  رو  گام  برداشتن  به جای  ملی  وحدت 
دستاوردهای ايجاد شده دولت در 13 سال گذشته 

را نيز تضعيف کند. 
آغاز جنگ امريکا و همپيمانانش عليه طالبان و به 
قدرت رسيدن آقای کرزی آرامش و اميد جديدی 
ايجاد  عادی  زندگی  وضعيت  برای  افغانستان  در 
ميليون  کمک های  شدن  سرازير  سويی  از  کرد. 
را  مردم  از  زيادی  بخش  بين المللی،  جامعه  دالری 
متوسط  نسبتا  زندگی  خارجی  کشورهای  در  که 
برگردند  به کشور  تا پس  اميدوار ساخت  داشتند، 
سازندگی  بسازند.  خود  برای  معياری  زندگی  و 
با  طالبان  چريکی  جنگ  تداوم  وجود  با  آبادی  و 
وضعيت  اين  اما  داشت  بااليی  بسيار  رشد  دولت، 
سرگذاشتن  پشت  از  بعد  امروزه  و  نپاييده  ديری 
حضور  شاهد  رياست جمهوری  جنجالی  انتخابات 
چند هزار نفری صفوف مردم برای اخذ پاسپورت 
هستيم که صرف نشان از نااميدی بخش کثير جامعه 
مهاجرت  از  فعلی و آغاز دوره جديد  از وضعيت 

است. 
به طور  موجود  وضعيت  مشاهده  با  مردم  اکثريت 
از دست داده  تغييرات وسيع را  ايجاد  به  اميد  قطع 
را  کرزی  آقای  دوره  گذشته  روزهای  حسرت  و 
زيادی  بخش  ناامنی،  افزايش  و  فقر  می خورند. 
وضعيت  اين  ترک  فکر  به  وادار  را  شهروندان  از 
کرده است. دولت های اروپايی چون آلمان و ايتاليا 
بررسی  برای  اروپايی  ويژه  اجالس  کردن  داير  با 
ظرفيت  آن،  افزايش  علل  و  پناهجويان  وضعيت 
پذيرش مهاجرين به اروپا را الی سال 2016 افزايش 
داده و اين امر برای افرادی که فکر مهاجرت در سر 
نداشتند نيز انگيزه برای خروج از کشور و رسيدن به 
اروپا برای تحقق آينده بهتر برای فرزندان خويش 

ايجاد کرده است. 
شرايط مهاجرت نسبت به سابق بسيار سخت تر شده 
يکی  قبال  که  استراليا  چون  کشورها  از  بسياری  و 
با  بود  دنيا  مهاجر پذير  کشورهای  بزرگ ترين  از 
افزايش مهاجرت های بين المللی، درهای کشورشان 
بستند و ديگر کشورها چون  را  مهاجرين  به روی 
آلمان، ايتاليا، امريکا يا کانادا شرايط بسيار سنگين 
و سختی برای مهاجرت را در نظر گرفتند. راه های 
روزانه  می باشد.  پرخطر  و  دشوار  نيز  مهاجرت 
که  بين المللی  مهاجرين  سنگين  تلفات  از  رسانه ها 
در بين راه در دريا غرق می شوند يا در اردوگاه ها و 
خانه های موقت در ترکيه و يونان برای حفاظت با 
شرايط بسيار سخت زندگی می کنند، گزارش نشر 
می کنند اما بازهم اين روند خروج مردم و مهاجرت 
تبديل  در حال  روز  به  روز  بلکه  نشده  تنها کم  نه 
شدن به موج سوم مهاجرت در افغانستان است و در 
صورتی که دولت وحدت ملی توجهی به آن نکند 
تبديل به بزرگ ترين بحران ملی در يک دهه آينده 

افغانستان خواهد شد.

مهاجرتموج سوم 
  زلمی ملیار- استاد دانشگاه هرات

بان کی مون: راه های امن و قانونی 
برای پناهجویان فراهم شود

آتش بس ۴۸ ساعته در سوریه 
شکسته شد
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شنبه  روز  ماليزيايی  شهروندان  از  تن  هزاران 
شهر  در  رنگ  زرد  پيراهن  پوشيدن  با  سنبله   7
خواستار  و  زده  تظاهرات  به  دست  کواالمپور 
رزاق  نجيب  کشور  اين  نخست وزير  استعفای 
اين  دولت  که  آن  از  بعد  جمعيت  اين  شدند. 
تجمع را غير قانونی خواند و پوشيدن لباس زرد 
همراه  پوليس  با حضور سنگين  نمود  ممنوع  را 

بود.
مبلغ 700  بر دريافت  مبنی  انتشار سندی  از  بعد 

ترکيه می گويد جنگنده های اين کشور روز 
شنبه برای نخستين بار در عمليات ايتالف به 

رهبری امريکا عليه داعش شرکت کردند.
وزارت خارجه ترکيه در بيانيه ای خبر داده 
با  همراهی  در  کشور  اين  جنگنده های  که 
ايتالف بين المللی اهدافی را در مرز سوريه 

بمباران کرده اند.
ترکيه و امريکا پيشتر تاييد کرده بودند که 
به  داعش  گروه  عليه  عمليات  انجام  برای 

توافق رسيده اند.

محیط زیست از دوربین شما
روزنامه 8صبح در نظر دارد نمایشگاه عکس با موضوع محیط زیست برگزار 

کند.
این نمایشگاه قرار است به زودی در کابل برگزار شود.

هستند،  نمایشگاه  این  در  عکس های شان  نمایش  عالقه مند  که  عکاسانی    از 
ما  به  گرفته اند،  محیط زیست  موضوع  با  که  را  تا عکس هایی  می شود  تقاضا 

بفرستند.
از میان عکس هایی که به نمایش گذاشته می شوند، سه قعطه عکس به عنوان 
8صبح  روزنامه  طرف  از  آن ها  عکاسان  و  شده  انتخاب  برتر  عکس های 
مورد تقدیر قرار می گیرند. این عکس ها باید تا روز یک شنبه، پانزدهم سنبله 

فرستاده شوند.
قابل یادآوری است که نام عکاس، محل عکس برداری و شماره تماس عکاس 

هم ذکر گردد.
عکس های تان را به این ایمیل بفرستید: 

mariam_hossaini@yahoo.com
برای اطالعات بیشتر به این شماره به تماس شوید: 0790230323

اشخاص  از  نجيب  نخست وزير  دالر  ميليون 
بقای  برای  او  اش  شخصی  حساب  در  بدهکار 
او  ديرتر  گرچه  می کند.  تالش  خود  سياسی 
اعالم کرد که پول متذکره اهدايی از خاور ميانه 
اعضای  از  چهارتن  و  معاون  او  برعالوه  است. 

کابينه اش را در اين ارتباط برکنار کرده است.
به گزارش 8صبح  و به نقل از اسوشيتيد پرس، 
و  تی شيرت   پوشيدن  با  گان  کننده  اعتراض 
قرار است  بند های زرد در منطقه ای که  پيشانی 
روز ملی ماليزيا در آن تجليل شود تجمع کردند. 
پوليس ماليزيا گفته است حدود 200000 تن در 
در  نموده اند.  اشتراک  اعتراضی  راهپيمايی  اين 
گذشته نيز تظاهراتی در سال های 2011 و 2012 

برگزار گرديده در اين مکان برگزار شده بود.
خبر گزاری،  يک  با  گفتگو  در  رزاق  نجيب 
تظاهرات کنندگان را متهم به خدشه دار کردن 
لباس  که  »آن هايی  گفته  او  کرد.  مالزيا  چهره 
اعتبار  به  می کنند  وتظاهرات  اند  پوشيده  زرد 
خوب ما صدمه می زنند. و چهره بدی از ماليزيا 

به دنيا بيرون نشان می دهند.«

تظاهرات کنندگان مالیزیایی خواهان استعفای نخست وزیر 
کشور شدند این 

ترکیه برای نخستین بار 
مواضع  داعش را بمباران کرد
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عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
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