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تهدید ستون پنجم
و اولویت های حکومت

اصالحات انتخاباتی با آینده نامعلوم 

4

6

وزیر انکشاف دهات:

بیش از 8 هزار پروژه به بهره برداری 
رسیده است
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ییس اجرایی  روی میز ر
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انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  رییس 
هم چنان افزود: »کار اصالحی شامل دو بخش 
کمیسیون های  تی  تشکیال بخش  می شود. 

انتخاباتی و بخش امور انتخاباتی.« 
حکومت  اجرایی  رییس  حال  همین  در 
کمیسیون  که  وحدت ملی  می گوید: »آنچه را 
انجام  ماه  یک  در  انتخاباتی  اصالحات 
جدی تر  مبالغه  و  تردید  بدون  است،  داده 
وحدت  حکومت  آنچه  از  است  اساسی تر  و 

گذشته انجام داده است.« ملی در ده ماه 
رییس اجرایی می گوید: »ترتیب رای دهندگان، 
کید  تا رای دهی،  حوزه  در  اصالحات 
توزیع  بر  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
شکل گیری  چگونگی  و  الکترونیک  تذکره 
مسایل  همه شان  انتخاباتی  کمیسیون های 
سالمت  خود  نوبه  به  می تواند  که  است  مهم 

کند.« انتخابات های آینده را ضمانت 
در صفحه 5
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زنگ اول


اصالحی  طرح  افغانستان،  اجرایی  رییس  دیروز 
کرد.  دریافت  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  را  طرحی  کمیسیون  این 
توافق نامه ی  مبنای  بر  است.  کرده  پیشکش  افغانستان 
صالحیت  اجرایی،  رییس  و  رییس جمهور  سیاسی، 
یی  اجرا  رییس  کنند.  رد  یا  تایید  را  این طرح  تا  دارند 
در  و  بگذرانند  نظر  از  را  طرح  باید  رییس جمهور  و 
و  اجرایی  رییس  کنند.  بحث  کارشناسان  با  آن  مورد 
رییس جمهور نباید اجازه دهند که تایید یا رد این طرح 
شود  به گونه ای  وضعیت  نباید  برسد.  بن بست  به  هم 
و  باشد  موافق  این طرح  کل  با  اجرایی  رییس  مثال  که 
بن بست  چیزی  چنین  کند.  رد  را  آن  کل  رییس جمهور 

است و باید از آن جلوگیری شود. 
با  باید  دو  هر  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
به  را  آن  بگیرند،  بررسی  به  را  طرح  این  کارشناسان 
پختگی برسانند و بعد برای عملیاتی کردن آن، دستور 
با  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  کنند.  صادر 
باید  بزرگوار  دو  هر  کنند.  حرفه ای  برخورد  طرح  این 
اجازه ندهند که با بحث اصالح نظام انتخاباتی برخورد 
مخالفت  در  سروصداهایی  روزها  این  شود.  سیاسی 
روشن  می شود.  بلند  کشور  انتخاباتی  نظام  اصالح  با 
است که این صدا ها را کسانی بلند می کنند که انتخابات 
ریاست جمهوری سال گذشته را به گند کشیدند. برخی 
هم  است،  در خطر  منافع شخصی شان  که  از چهره ها 

تالش دارند تا جلو اصالح نظام انتخاباتی را بگیرند. 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید به این صداها مجال 
توافق نامه  مهم  بخش  انتخاباتی  نظام  اصالح  ندهند. 
سیاسی رییس جمهور غنی و رییس اجرایی داکتر عبداهلل 
انتخابات ریاست جمهوری  بود. این دو بزرگوار نامزد 
ملی  بحرانی شد. حکومت وحدت  که  انتخاباتی  بودند؛ 
بر  ملی  وحدت  حکومت  است.  بحران  همین  برآیند 
مبنای سندی به میان آمد که اصالح نظام انتخاباتی را 
جزو مکلفیت های اصلی این حکومت می داند. اگر نظام 
توافق نامه  مواد  دیگر  نشود،  اصالح  کشور  انتخاباتی 
سیاسی هم عملی نمی شود و کشور دست خوش بحران 
سیاسی می گردد. سران حکومت وحدت ملی بر مبنای 
هستند  مکلف  کرده اند  امضا  که  سیاسی ای  توافق نامه 
را  اساسی  قانون  لویه جرگه  آینده،  سال  میزان  ماه  تا 

برگزار کنند. 
به  و  کرد  خواهد  تعدیل  را  اساسی  قانون  جرگه،  این 
پست نخست وزیری رسمیت خواهد بخشید. اگر تا ماه 
برگزار  اساسی  قانون  لویه  جرگه  آینده،  سال  میزان 
ایجاد خواهد  در کشور  عمیقی  بحران سیاسی  نشود، 
شد. عمر توافق نامه سیاسی که بر مبنای آن حکومت 
وحدت ملی به میان آمده است، تا ماه میزان سال آینده 
وقت  نباید  ملی  وحدت  حکومت  سران  بنابراین  است. 
حکومت  سران  زودتر  هرچه  باید  بدهند.  دست  از  را 
و  انتخاباتی  نظام  اصالح  طرح  مورد  در  ملی  وحدت 

عملیاتی سازی آن توافق کنند. 
پس از توافق باید، عملیاتی کردن آن بدون هیچ تعللی 
انتخابات  تقسیم اوقات  اعالم  برای  تا زمینه  آغاز شود 
پارلمانی آینده فراهم شود. در کنار انتخابات پارلمانی 
اثر  ترتیب  باید  هم  ولسوالی ها  شورای  انتخابات  به 
کنند  تعلل  ملی  وحدت  حکومت  سران  اگر  شود.  داده 
تصمیم گیری  از  را  رهبر  دو  هر  سیاسی  جناح های  و 
بزرگوار  دو  هر  و  می شود  ضایع  وقت  بازدارند، 
قانون  لویه جرگه  آینده،  سال  میزان  ماه  تا  نمی توانند 
وقت کشی  برای  دلیلی  هیچ  کنند.  برگزار  را  اساسی 
کمیسیون  پیشنهادی  بسته  سرنوشت  ندارد.  وجود 
اصالح نظام انتخاباتی باید هرچه زودتر مشخص شود. 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  پیشنهاد های  در 
به  کرسی  یک  اختصاص  دارد:  وجود  مثبت  نکته  چند 
هندوباوران، پیشنهاد نقش به احزاب سیاسی و ترتیب 
فهرست رای دهندگان بر مبنای شناسنامه. حکومت باید 
بدون ضیاع وقت، بررسی این طرح را در دستور کار 

قرار دهد. 

طرح اصالحی نظام انتخاباتی
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شرنه-  سرك  احداث  کار  کابل:  8صبح، 
وزير  توسط  رسما  پكتيكا  واليت  اده  انگور 

فوايد عامه آغاز شد.
فوايد  وزارت  توسط  که  اعالميه ای  براساس 
عامه منتشر شده، محمود بليغ وزير فوايد عامه 
در مراسم شروع کار اين سرك، روی کيفيت 
کار تاکيد کرد. او گفته است که هيچ عذر و 

بهانه يی را در اين زمينه نمی پذيرد.
جمله  از  را  شرنه-انگوراده  سرك  بليغ  آقای 
عنوان  کشور  استراتژيک  و  مهم  سرك های 
کرد و افزود که وزارت فوايد عامه از اجرای 
دقيق  بررسی  و  نظارت  سرك  اين  در  کار 

می کند.
محلی  مقام های  از  همچنين  عامه  فوايد  وزير 
توجه  پروژه  اين  امنيت  تامين  در  تا  خواست 

بيشتری داشته باشند.
طول  کيلومتر  پنجاه  شرنه-انگوراده  سرك   
دارد. اين سرك از شرنه مرکز واليت پكتيكا 
اين  می يابد.  امتداد  پاکستان  مرز  تا  شروع 
می برد  هزينه  دالر  ميليون  دو  و  پنجاه  سرك 
تمويل  آسيايی  انكشاف  بانک  طرف  از  که 

می شود.
قرار است طی دو سال آينده  اين سرك  کار 
افغانی- مشترك  برسد. يک شرکت  پايان  به 

و  می برد  پيش  به  را  سرك  اين  کار  ترکی 
همچنين يک شرکت کوريايی از اجرای کار 

آن نظارت و مراقبت می نمايد.

امنيتی  نيروهای  امنيتی می گويند که  مقام های 
در  موسی قلعه  ولسوالی  توانسته اند  داخلی 
جنگجويان  از دست  را  هلمند  جنوبی  واليت 

طالبان خارج و به کنترول خود درآورند.
وزارت  امنيتی  معاون  سالنگی،  محمدايوب 
گفته  خود  توييتر  صفحه  در  داخله،  امور 
است که »حوالی ساعت سه« بامداد »ولسوالی 
موسی قلعه هلمند از وجود دشمن تصفيه شد.«

به نقل از بی بی سی، محمود آشنا سخنگوی 
پس  عمليات  در  می گويد  نيز  هلمند  پوليس 
گيری ولسوالی موسی قلعه ۲۲۰ مخالف مسلح 

کشته شده اند.
به گفته وی، عمليات پاکسازی که در موسی  
سنگين،  ولسوالی های  در  داشت،  جريان  قلعه 
ادامه خواهد  نوزاد، کجكی، خانشين و ديشو 

يافت.
پنج روز پيش گزارش شد که عليرغم حمالت 
توانستند  طالبان  جنگجويان  امريكا،  هوايی 
ساختمان  کنترول  درگيری،  روز  چند  از  پس 
به  را  موسی قلعه  پوليس  فرماندهی  و  ولسوالی 

دست گيرند.
مسووالن شورای واليتی هلمند روز چهارشنبه، 

۴ سنبله، اين خبر را تاييد کردند.
روز پنجشنبه، ۵ سنبله، مقام های وزارت دفاع 
گفتند که نيروهای امنيتی داخلی و نظاميان ناتو 
برای پس گرفتن ولسوالی موسی قلعه دست به 

عمليات مشترك زده اند.
اين  در  داخلی  امنيتی  نيروهای  که  شده  گفته 
ناتو،  نيروهای  هوايی  حمايت  از  عمليات 

موسوم به حمايت قاطع، برخوردار بوده اند.
سال های  در  هلمند  موسی قلعه  ولسوالی 
گذشته محل درگيری های خونين و شديد بين 
بوده  دولت  مسلح  مخالفان  و  امنيتی  نيروهای 
است و چند بار بين دو طرف دست به دست 

شده است.
هلمند در جنوب کشور از نا امن ترين واليات 
است. اين واليت با پاکستان مرز مشترك دارد 
و در بسياری از روستاهای آن شورشيان نفوذ 

دارند.

کار سرک شرنه-انگورده 
آغاز شد

دولت کنترول موسی قلعه را 
بدست گرفت تعمیر جدید ریاست انکشاف شهری در بدخشان به بهره برداری رسید

تاکید وزیر خارجه آلمان بر ادامه گفتگوهای صلح

برنامه تعلیمات محلی آغاز شد

همكاری  اداره  کابل:  8صبح، 
جديد  تعمير  که  کرده  اعالم  آلمان 
واليت  شهری  انكشاف  رياست 
فيض  آباد  شهر  در  رسما  بدخشان، 
بهره برداری  به  واليت  اين  مرکز 

سپرده شد.
اعالميه ای  در  آلمان  همكاری  اداره 
طبقه  دو  در  تعمير  اين  می گويد 
دارای يازده دفتر اداری، يک سالون 
چاه  آشپزخانه،  يک  کنفرانس، 
با  است،  آفتابی  برق  سيستم  و  آب 
از  افغانی  ميليون  پنج  بيست و  هزينه 
کمک های دولت آلمان ساخته شده 

است.
توسعه ای  کميشنر  پل  فرانک  داکتر 
مراسم  در  افغانستان،  در  آلمان 
گفته  ساختمان،  اين  بهره برداری 
سطوح  در  افغانستان  »دولت  است: 
به خدمات  مردم  نياز  و واليتی  ملی 
اين  می دهد.  تشخيص  را  خوب 
با کمک جامعه جهانی خود  دولت 

فرانک والتر  کابل:  8صبح، 
شتاين ماير وزير امور خارجه آلمان، 
ادامه ی  به  کابل  به  سفرش  در 
گفتگوهای صلح در افغانستان تاکيد 
به  او در سفرش  کرده می گويد که 
را  پاکستانی  مقام های  اسالم آباد، 
سر  از  روند  اين  تا  می  کند  تشويق 

گرفته شود.
روز  صبح  که  شتاين ماير  آقای 
منظور  به  سنبله،  هشتم  يكشنبه، 
اشتراك در مراسم تجليل از صدمين 
سال دوستی آلمان و افغانستان وارد 
رييس  با  ديدار  از  پس  شد،  کابل 
جمهور و وزير امور خارجه، در يک 
او  که  کرد  اعالم  خبری  کنفرانس 
روز دوشنبه به پاکستان سفر می کند 
و در اين سفر از مقام های پاکستانی 
می خواهد تا روند گفتگوهای صلح 

دو باره آغاز شود.

معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
اعالم کرده که به کمک مالی اداره 
متحده  اياالت  بين المللی  انكشاف 
امريكا برنامه تعليمات محلی را آغاز 

کرده است.
می گويد  اعالميه ای  در  وزارت  اين 
محلی،  تعليمات  برنامه  براساس  که 
قرار است از طريق اين برنامه نزديک 
به صد هزار کودك که از دسترسی 
تحت  هستند،  محروم  مكتب  به 

آموزش قرار بگيرند.
برنامه  اين  که  می افزايد  وزارت  اين 
در  ميالدی   ۲۰19 تا   ۲۰1۵ سال  از 
فراه،  دايكندی،  باميان،  واليت های 
ننگرهار،  بادغيس،  هرات،  غور، 
هلمند،  قندهار،  پكتيكا،  پكتيا، 

به کمبودی ها  به رسيدگی  را متعهد 
می داند.«

والی  اديب  شاولی  همين حال،  در 
بهره برداری  که  می گويد  بدخشان 
انكشاف  رياست  جديد  ساختمان 
می کند  کمک  واليت  اين  شهری 
تا از برنامه های انكشافی و بازسازی 
وی  گيرد.  صورت  بهتری  نظارت 
گفته است: »اين تعمير جديد اداری 
برنامه ريزی  امر  در  را  محلی  دولت 

روز  که  آلمان  خارجه  امور  وزير 
خبری  کنفرانس  يک  در  يكشنبه 
خارجه  امور  وزير  با  مشترك 
افغانستان صحبت می کرد، افزود که 
حساس  افغانستان  در  فعلی  وضعيت 
صلح  گفتگوهای  نبايد  و  است 
متوقف شود. فرانک والتر شتاين ماير 
شدن  نزديک  به  توجه  با  که  گفت 
بين المللی  نيروهای  خروج  زمان 
توسط  که  برنامه ای  افغانستان،  از 
حكومت وحدت ملی برای آشتی به 
پيش گرفته شده، نبايد متوقف شود.

ربانی  صالح الدين  همين حال،  در 
نيز،  افغانستان  خارجه  امور  وزير 
در  تا  خواست  آلمانی  همتای  از 
از  پاکستانی  مقام های  با  مالقات 
جنگ  ادامه  که  بخواهد  کشور  آن 
کشوری  هيچ  نفع  به  افغانستان  در 
از  »ما  گفت:  ربانی  آقای  نيست. 

ارزگان و زابل تطبيق می شود. هزينه 
پيش برد اين برنامه هفتاد و پنج ميليون 

دالر پيش بينی شده است.
وزير  بلخی  حنيف  اسداهلل  داکتر 
برنامه  اين  افتتاح  مراسم  در  معارف، 
مناطق  در  برنامه  اين  که  است  گفته 
آقای  راه اندازی می شود.  دور دست 
اساسی  »هدف  است:  افزوده  بلخی 
نمودن  فراهم  محلی  مكاتب  تاسيس 
تعليمات  دوره  آموزش  دسترسی 
کودکانی  برای  کيفيت  با  ابتدايی 
افتاده  دور  نواحی  در  که  می باشد 
جايی  می نمايند.  زندگی  روستايی 
موجود  امكانات  به  دسترسی  که 
و  ميسر  معارف  وزارت  آموزشی 
عملی نبوده و سن کودکان باالتر از 

زيربنايی  پروژه های  بر  نظارت  و 
تجاری،  مناطق  به شمول  شهرها  در 
و  آب  سيستم  و  رهايشی  خانه های 

فاضالب ياری می رساند.«
بزرگ ترين  جمله  از  آلمان  دولت 
افغانستان  دولت  کمک کنندگان 
پروژه های  بيشتر  می رود.  شمار  به 
واليات  در  کشور  اين  انكشافی 
اجرا  و  طرح  افغانستان  شمالی 

می شوند.

کشور دوست آلمان می خواهيم که 
پيامی به نمايندگی از جامعه جهانی 
افغانستان  در  از جنگ  به کسانی که 
ادامه ی  که  بدهد  می کنند  حمايت 
اين پاليسی به نفع افغانستان و منطقه 

نيست.«
از  پس  ملی  وحدت  حكومت 
روابط  بهبود  برای  آمدنش  رويكار 
به  کشور  آن  تشويق  و  پاکستان  با 
تالش  صلح  روند  به  کمک  منظور 
زياد کرد، اين تالش ها پس از مرگ 
مال عمر رهبر پيشين گروه طالبان و 
ماه  به يک  نزديک  حمالت خونين 
دولت  شد.  متوقف  کابل  در  پيش 
افغانستان پس از سال ها تالش موفق 
شد تا برای نخستين بار با نمايندگان 
باره  در  پاکستان  در  طالبان  گروه 
صحبت  صلح  گفتگوهای  آغاز 
کند. قرار بود اين روند ادامه يابد اما 
مرگ مال عمر و حمالت خونين در 

کابل اين روند را متوقف کرد.
که  می گويد  افغانستان  دولت 
کابل  شهر  در  اخير  حمالت خونين 
و  کشته  غيرنظامی  ده ها  آن  در  که 
در  شدند،  زخمی  ديگر  تن  صدها 
بدنبال  بود.  شده  طراحی  پاکستان 
اين حمالت، دولت افغانستان اعالم 
کرد که نقش دولت پاکستان را در 

تالش های صلح ناديده می گيرد.

از  کمتر  يا  مكتب  در  شموليت  سن 
نمی توانند  آنها  و  بوده  سال   1۰ سن 

در مكاتب عادی شرکت کنند.«
برای  که  می گويد  معارف  وزارت 
پيش برد اين برنامه يک هزار آموزگار 
اين  می شوند.  استخدام  نيز  جديد 
برنامه  در  که  کرده  تاکيد  وزارت 
تعليمی  نصاب  محلی،  تعليمات 
تدريس  معارف  وزارت  موجود 
اين  وزارت،  اين  گفته  به  می شوند. 
برنامه آموزش تسريعی طوری ترتيب 
و تنظيم شده که دو سال تعليمی برای 
تكميل  سال  يک  در  دانش آموزان 
صنوف  از  دانش آموزان  اين  تمام  و 
تعليمات  مكاتب  به  ششم  تا  سوم 

عمومی معرفی می شوند.

ACKU
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یم حسینی  مر

به  طالبان  با  افغانستان  صلح  گفتگوهای  که  حالی  در 
گفتگوها با نشر خبر مرگ مال  جایی نرسیده است و این 
به حالت تعلیق درآمده است اما تالش ها هم چنان برای 

دستیابی به صلح ادامه دارد.
شورای  عضو  و  کابل  پیشین  والی  دین محمد،  حاجی 
افغانستان  صلح  روند  ارزیابی  کنفرانس  در  صلح  عالی 
گفت  ک دایر شده بود  که دیروز از سوی خبرگزاری پژوا
گر طالبان جواب منفی هم به درخواست دولت درباره  ا
افغانستان صلح  با دولت  که  صلح می دهند و می گویند 
نمی کنند و خواهان ادامه جنگ هستند این یک موضوع 

»سیاسی« است و بیان قلبی آن ها نیست.
» طالبان  گفت:  افغانستان  این عضو شورای عالی صلح 
داشته  حضور  خارج  در  رهبران شان  که  نیستند  کسانی 
که  واقعه ای  هر  کشور  در  نبینند.  را  چیزی  وآن ها  باشند 
ریختن ها  خون  همین  می شود.  نشر  دنیا  در  می دهد  رخ 
کودکان و زنان و افراد مسن و خرابی هایی  کشته شدن  و 
تاثیر  هستند  افغان  گر  ا طالبان  روی  می آید،  میان  به  که 
کوشش  آن  حل  راه های  یافتن  برای  آن ها  و  می گذارد 

کرد.« خواهند 
که  دارم  »یقین  گفت:  کابل  پیشین  والی  دین محمد، 

مصیبت ها را اضافه نکنیم.«
گفت  افغانستان هم چنان  این عضو شورای عالی صلح 
که در اسالم آباد بر گزار شد،  گفتگوهای صلح  در دور اول 
کشور  امریکا و چین به عنوان ناظر حضور داشتند و این دو 
صلح  روند  پیشبرد  در  موثری  نقش  می توانند  نیز  کنون  ا
کشور داشته باشند. چین با توجه به سرمایه گذاری هایی 

باشد،  داشته  کستان  پا مرزی  مناطق  در  می خواهد  که 
کستان  پا و  افغانستان  صلح  کرات  مذا در  باالیی  دست 

خواهد داشت. 
این  کستان،  پا بر  امریکا  و  فشار چین  که  کرد  کید  تا وی 
کشور را مجبور به همکاری زیاد تر و خوب تر برای آوردن 

صلح در افغانستان می کند. 
مطالعات  مرکز  رییس  تمنا،  فرامرز  حال  همین  در 
صلح  پروسه  می گوید  کشور  خارجه  وزارت  استراتژیک 
کشوری  تنها  افغانستان  و  است  پیچیده  بحث  یک 

که به دنبال صلح است.  نیست 
منابع  قدر  چه  که  بفهمیم  باید  »ما  می گوید:  تمنا  فرامرز 
نیاز  وقت  چقدر  داریم.  نیاز  صلح  به  دستیابی  برای 
داریم و چقدر باید قربانی بدهیم. منابع مالی، قربانی ها، 
از  صلح  و  باشد  مشخص  باید  اهداف  و  زمان بندی ها 
در  ما  گر  ا شود.  تبدیل  پروژه  یک  به  باید  پروسه  یک 
و  برنامه ها  قربانی  هدف،  بودجه،  زمان،  که  پروژه  این 
استراتژی های مشخص دارد، به نتیجه مطلوب نرسیدیم، 
باشیم  داشته  بدیل  پالیسی های  و  گزینه ها  می توانیم  ما 
در غیر آن صورت این یک پروسه پایان نا پذیراست و ما 
کشور باز می آید. این  که آرامش چه زمانی به  نمی فهمیم 
که نگاه پروسه ای به صلح باشد  گره صلح است و تا وقتی 

ما به نتایج مطلوب درباره صلح نمی رسیم.« 
رییس مرکز مطالعات وزارت خارجه می گوید وقتی پروسه 
و  داخلی  تاثیر گذار  بازیگران  شود  تبدیل  پروژه  به  صلح 
که  خارجی یک پروژه مشخص می شوند و طبیعی است 
کستان یکی از بازیگران مطرح و قوی صلح افغانستان  پا
داشته  مثبت  نقش  می تواند  باشد،  خواسته  گر  ا و  است 

باشد.
ابزار  از  بهره مندی  بین المللی،  فشارهای  او  به گفته 
جامعه  در  افغانستان  دوستان  حمایت  دیپلوماتیک، 
کنفرانس های بین المللی می تواند  بین الملل و در منطقه و 
پیشرفت  برای  همکاری  به  کستان  پا کردن  مجاب  در 

روند صلح در افغانستان موثر باشد.

حاجیدینمحمد:

کراتصلح جوابمنفیطالبانبهمذا
خواستقلبیآنهانیست

وزیرانکشافدهات:

بیشاز8هزارپروژهبه
بهرهبرداریرسیدهاست

انکشاف  و  احیا  وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
را  قرارداد 80 پروژه انکشافی و حالت اضطرار  دهات، 
والیت   14 انکشافی  شوراهای  و  شرکت ها  از  شماری  با 

کردند. کشور امضا 
روز  دهات،  انکشاف  و  احیا  وزیر  درانی،  نصیر احمد 
مناسبت  به  که  خبری  کنفرانس  یک  در  یک شنبه 
امضای قراردادهای انکشافی با شماری از شوراها برگزار 
تا  خواست  انکشافی  شوراهای  مسووالن  از  بود،  شده 
کیفیت بهتر  پروژه های یادشده را در زمان مشخص و با 

کنند. تطبیق 
که پروژه های یادشده طی سه تا دوازده ماه  قرار است 
پنجشیر،  بدخشان،  بغالن،  بلخ،  والیت های  در  آینده 
سرپل،  سمنگان،  نورستان،  کنر،  تخار،  لغمان،  غور، 
دایکندی، بامیان و میدان وردک تطبیق شود. هزینه 80 
سوی  از  که  است  افغانی  میلیون   256 حدود  قرارداد، 
پرداخت  افغانستان  دولت  و  آسیایی  انکشاف  بانک 

می شود.
گفت: »80 پروژه انکشافی در برگیرنده دیوار  آقای درانی 
کانال های آبیاری، سربند، سرک، مکتب و  استنادی، 
مرکزهای اجتماعی است. هزینه مجموعی این پروژه ها 
شوراهای  مردم  که  می شود  افغانی  میلیون   256 حدود 
پرداخت  را  پروژه ها  این  درصد  ده  پول  نیز  انکشافی 
از  پروژه ها بیش  این  تطبیق  با  می کنند. در عین حال، 

100 هزار روزکاری ایجاد می شود.«
وصل ساختن دهات با شهرها

به گفته او، تطبیق پروژه های یادشده در راستای تقویت 
مارکیت ها  و  شهرها  با  دهات  ساختن  وصل  و  زراعت 
استنادی،  دیوارهای  ساخت  »با  است:  تاثیر گذار 
کانال های آبیاری، زراعت مردم در روستاها  سربندها و 
روستاها  که  آن  کنار  در  سرک ها،  ساخت  با  و  تقویت 
می توانند  راحتی  به  دهاقین  می شوند،  وصل  شهرها  به 
کنند.« کشاورزی خود را به مارکیت  عرضه  محصوالت 

انکشاف  و  احیا  وزارت  مقام های  حال،  همین  در 
مالی  سال  ماه  هشت  طی  آنان  که  می گویند  دهات 
 235 ارزش  به  را  انکشافی  پروژه   8406 حدود   ،1394
کشور در سکتورهای آبرسانی،  میلیون دالر در 34 والیت 
تربیه،  و  از سکتور تعلیم  ترانسپورت، حمایت  آبیاری، 
روستایی،  معیشت  انجنیری،  و  تخنیکی  خدمات 

طالبان مشکالت را می بینند و حس می کنند. آن ها باید 
کرات صلح حاضر شوند.« بیایند وبه پای میز مذا

وی هم چنان افزود: »مساله افغانستان تنها مساله داخلی 
و  است  بین المللی  و  منطقه ای  مساله  یک  بل  نیست 
ما  و  نزنند  حرف  زیاد  جنگ  از  که  است  بهتر  طالبان 
خود  ملت  و  مردم  برای  و  بگیریم  کار  تدبیر  و  عقل  از 

بخش  و  صحت  سکتور  از  حمایت  دولتی،  تعمیرات 
کرده اند. ارتقای ظرفیت تطبیق 

گفت: »با تطبیق بیش از 8 هزار پروژه، در حدوود  درانی 
کشور از آن مستفید شدند.« 5.5 میلیون باشنده دهات 

پروژه   403 قرارداد  گذشته،  ماه   9 طی  او،  به گفته 
انکشافی به ارزش بیش از 2 میلیارد افغانی امضا شده 

است.
گفت: »403 پروژه به ارزش بیش  وزیر انکشاف دهات 
که  شده  امضا  گذشته  ماه   9 طی  افغانی  میلیارد   2 از 
از یک میلیون باشندگان روستاها  از این پروژه ها بیش 
کاری نیز ایجاد  مستفید و از اثر آن بیش از 500 هزار روز 

می شود.«

نظارت از پروژه ها در والیات
که  در همین حال، وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید 
کار  گذشته، از جریان  رهبری این وزارت طی چند ماه 

کرده اند. کشور نظارت  برخی از پروژه ها در 13 والیت 
کار پروژه ها رهبری  به گفته او، به منظور نظارت از جریان 
وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارند تا به تمام 
از بررسی مشکالت  کنند و پس  کشور سفر  والیت های 
که در برخی از پروژه ها وجود دارد  مردم و چالش هایی 

گام بردارند. در راستای حل آن 
او به شرکت های قراردادی و شوراهای انکشافی هشدار 
داد تا پروژه ها را براساس قرارداد و معیارهای تعیین شده 

کنند. تطبیق 
از  انکشافی  شوراهای  صورتی که  »در  گفت:  درانی 
صورت  قانونی  برخورد  آنان  با  کنند،  عدول  قرارداد 
باید  وزارت  پروژه های  که  می کنم  کید  تا بنا  می گیرد، 

کیفت بهتر تطبیق شود.« شفاف و با 
از  انکشافی  از مسووالن شوراهای  این همه، شماری  با 
دولت می خواهند به منظور افزایش پروژه های انکشافی 
کنند. و ظرفیت سازی در شوراهای انکشافی تمرکز بیشتر 
ولسوالی  انکشافی  شورای  رییس  حجتی،  گل جان 
در  آن که  »با  گفت:  دایکندی  والیت  شهرستان 
اما  شده؛  تطبیق  کم تر  انکشافی  پروژه های  دایکندی 
بخش  در  دهات  انکشاف  وزارت  پروژه های  آن هم  با 
کم تر توجه شده  که  زیربناها موثر بوده و در والیت هایی 

چنین پروژه ها بیشتر تطبیق شود.«
که به عنوان یک زن متعهد و وفادار  بانو حجتی می افزاید 
کند. است تا پروژه ی یادشده را به بهترین شکل آن تطبیق 
روستای  انکشافی  شوراهای  رییس  مجاهد،  حاجی 
در  روستاها  از  برخی  که  می گوید  کنر  والیت  سید آباد 
سیالب ها  خطرات  با  والیت  این  ولسوالی های  و  مرکز 
ساخت  به  اساسی  نیاز  ولسوالی  این  مردم  و  مواجه اند 

دیوارهای استنادی دارند.
ولسوالی  سید آباد  روستای  »مردم  گفت:  مجاهد  آقای 
اطراف  در  استنادی  دیوارهای  ساخت  خواهان  مروره 
استنادی  دیوارهای  پروژه  دو  است  قرار  و  هستند  دریا 
با  که  شود  تطبیق  ولسوالی  این  در  آینده  ماه   12 طی 
امان  در  سیالب ها  خطرات  از  روستا  پنج  آن  تکمیل 

می مانند.«

ACKU
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اصالحات انتخاباتی

با آینده نامعلوم 
یک باره  انتخابات،  کمیسیون  رییس  نورستانی،  یوسف 
کمیسیون  با  سیاسی  بازی های  از  و  شد  ظاهر  رسانه ها  در 
که  گفت  تحکم  با  هم چنان  او  کرد.  شکایت  انتخابات 
کمیسیون را ندارد. ایشان  کسی صالحیت برکناری اعضای 
و  انتخابات  کمیسیون  اصالح  به منظور  نیز  را  پیشنهاداتی 
به  ریاست جمهوری  و  پارلمانی  انتخابات  شفاف  برگزاری 

کرده اند. ارگ ارایه 
از  او  به  نزدیک  افراد  و  نورستانی  آقای  که  است  معلوم 
آقای  ابقای  نگران اند.  کمیسیون  این  در  اصالحات  وقوع 
که  انتخابات  کمیسیون  در  او  به  نزدیک  افراد  و  نورستانی 
پس  کرد،  توصیف  »مستقل«  را  آن  می شود  حاال  مشکل  به 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  گسترده  تقلبات  افشای  از 
گر  اخیر یک عمل سیاسی از سوی جناح غنی بود. چون، ا
یا  و  تقلبات  پنهان کاری  یا  و  ناتوانی  آقای نورستانی به جرم 
می گردید،  برکنار  خود  مقام  از  سازماندهی  در  شرکت  حتا 
کل انتخابات و پیروزی آقای غنی زیر سوال می رفت. آقای 
امرخیل به عنوان یک مهره اجرایی در نهایت قربانی ای بود 
که جناح غنی حاضر به دادن آن شد. اما آقای نورستانی بنا 
به دالیل سیاسی در جای خود باقی ماند و با چهره خندان 

برنده  را در مراسمی  به عنوان  آقای غنی  پاداش  این  برابر  در 
کرد. انتخابات با ذکر رقم آرای انتخاباتی اعالم 

بازی  که  می داند  کسی  هر  از  بیشتر  نورستانی  آقای  پس 
مدت  از  انتخابات  برگزاری  نحوه  و  کمیسیون  با  سیاسی 
دست  آله  به  تبدیل  کمیسیون  و  شده  آغاز  که  است  دیری 
نورستانی  آقای  این که  است.  گشته  ارگ  در  قدرت  جناح 
تشکیل  بر  مبنی  رییس جمهور  فرمان  و  اولیه  فیصله  خالف 
از  و  اقدام شده  وارد  انتخاباتی  نظام  ویژه اصالح  کمیسیون 
کمیسیون دفاع می کند، نشان می دهد  مقام خود و افرادش در 
کرده و دست  که در برابر مخالفان و منتقدانش صف آرایی 
همانند  کسانی  حال  هر  به  می زند.  جایگاهش  تقویت  به 
نورستانی  آقای  و  نیستند  کم  کمیسیون  آن  امرخیل در  آقای 
که به عنوان یک مهره موثر و مطیع در  گذشته نشان داده  در 

انتخابات نقش خود را بازی می کند.
اراده سیاسی برای اصالحات

تنها  کشور  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  که  است  روشن 
یک مساله تخنیکی نیست و باید غنی و عبداهلل در تطبیق 
اصالحات جدی بوده و تعهد جدی خود را برای برگزاری 
شفاف انتخابات به نمایش بگذارند. فعال به خوبی دیده 
بوده  سیاسی  شدید  اختالفات  درگیر  جناح  دو  که  می شود 
فیصله های  همین  برای  ندارند.  اعتماد  دیگر  یک  باالی  و 
کندی اجرا شده و یا  حکومت با وجود موافقت های اولیه به 
کابینه روی  اصال اجرا نمی گردد. آقای غنی و عبداهلل هنوز در 
زیاد مدیریتی و  توافق نکرده و مناصب  انتصاب وزیر دفاع 

اجرایی در حکومت پر نشده اند.
هم  باز  الکترونیک  تذکره  توزیع  در  تاخیر  دیگر  سوی  از 
که دو جناح نه تنها دارای اختالفات  نشان دهنده آن است 
کشمکش های قومی  هم مانع از  سیاسی اند بلکه رقابت ها و 
گردیده است. به خصوص بیشتر از  روابط سازنده میان شان 

آقایان غنی و عبداهلل اختالف میان طرفداران با نفوذ این دو 
رهبر سیاسی بسیار زیاد بوده و آن ها توانایی تاثیرگذاری باالی 

تصامیم رییس جمهور و رییس اجرایی را دارند.
که اختالفات قومی  دارای  کرد  در عین حال نباید فراموش 
جنبه های سیاسی معیینی نیز است. هنوز در جناح غنی این 
کمیت سیاسی در اختیار یک قوم  که باید حا تصور وجود دارد 
باشد. برای همین تالش های آن ها برای تقلب در انتخابات 
که  پشتون نشین  مناطق  در  به خصوص  آرا  مهندسی  جهت 
وضعیت خراب امنیتی مانع از مشارکت مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری  دو  انتخابات  اعتبار  گذشته  در  می شود، 
کمیت  به حا این ذهنیت قومی  نسبت  گر  ا برد.  زیر سوال  را 
باشد  باقی  خود  قوت  به  جناح  یک  میان  در  هنوز  سیاسی 
در آن صورت میکانیزم های موجود انتخاباتی مانع از تقلب 
کاری واقع بینی و معقولیت  شده نمی تواند. زیرا برای چنین 

سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است.
این  از  متاثر  نمی تواند  انتخابات  که  است  این  من  تصور 
اختالفات سیاسی و قومی  جناح های قدرت نباشد. منظور 
کرده  که دو طرف منافع سیاسی خود را فراموش  این نیست 
هر  از  مهم تر  کنند.  حل  را  خود  مسایل  برادر  دو  همانند  و 

چیزی وفاداری به قوانین و صالحیت و شفافیت نهادهای 
که موجب برگزاری درست و قانونی  اصلی انتخاباتی است 
ضعف  مهم ترین  حاضر  حال  در  می تواند.  شده  انتخابات 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی سیاسی بودن آن است. این 
کمیسیون متشکل از نمایندگان جناح های سیاسی بوده و هر 
که  که اصالحات انتخاباتی به گونه ای باشد  کسی می کوشد 

کند. منافع جناح متبوعش را تامین 
که  کمیسیون روشن است  از نظریات برخی از اعضای این 
انتخابات  در  سیاسی  احزاب  مشارکت  میزان  مورد  در  مثال 
که  می کند  تصور  جناح  یک  دارد.  وجود  نظر  اختالف 
موجود  سیاسی  و  جهادی  بانفوذ  احزاب  دست  کار  این  با 
که با ورود احزاب  قوی تر شده و جانب دیگر تصور می کند 
سیاسی در انتخابات این روند دموکراتیک تر و سازمان یافته تر 
فنی  و  بی طرف  افراد  از  متشکل  باید  کمیسیون  می شود. 
اصالحات  کمیسیون،  به  سیاسی  افراد  ورود  و  می بود 

کرده است. انتخاباتی را از مسیر تخنیکی آن بیرون 
که اراده سیاسی هنوز برای  کرد  از سوی دیگر نباید فراموش 
انتخاباتی  تقلب های  در  دخیل  افراد  برکناری  و  مجازات 
و  نورستانی  آقای  شخص  آن  نمونه  یک  ندارد.  وجود 
رسوایی های  به دلیل  باید  نورستانی  آقای  است.  امرخیل 
کشید برکنار می گردید.  کشور را به سوی بحران  که  انتخاباتی 
اما در عوض او نه تنها به وظیفه خود ادامه می دهد بلکه به 
و  قضایی  نهاد های  گر  ا می کشد.  نشان  و  خط  نیز  دیگران 
گذشته  جنایی افغانستان زیر فشار ارگ متقلبین انتخابات 
را مورد مواخذه قرار ندادند در این انتخابات نیز امیدی به 
از  سوء استفاده  و  شدن  سیاسی  متاسفانه  نمی رود.  کار  این 
بسیاری ها  امید  قدرت  جناح های  سوی  از  مذکور  نهاد های 
را به سالمت انتخابات و پیگرد افراد قانون شکن و تقلب کار 

گرفته است.

رابطه نیک با آلمان
صد سال

 سلیم آزاد 

خود  دوستی  سالگرد  صدمین  از  آلمان  و  افغانستان 
ریاست جمهوری  ارگ  در  ویژه ای  مراسم  برگزاری  با 

کردند. افغانستان تجلیل 
حضور  با  سنبله،  هشتم  یک شنبه،  روز  مراسم  این 
مقام های  از  و شمار دیگری  رییس جمهور اشرف غنی 
فرانک والتر  هم چنین  و  افغانستان  دولت  ارشد 
شتاین مایر وزیر خارجه آلمان در ارگ ریاست جمهوری 

برگزار شد.
بیانیه ای  در  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی، 
که اساس دوستی افغانستان و آلمان به 1915  می گوید 
میالدی بر می گردد. به گفته  آقای غنی، در ماه سپتامبر 
1915 میالدی، دولت آلمان هیاتی را تحت رهبری یکی 
از  و  فرستاد  افغانستان  به  خود  جنراالن  مشهورترین  از 
که  زمان  آن  در  کرد.  دعوت  دوستی  برای  کشور  این 
می کرد،  حکومت  افغانستان  در  خان  حبیب اهلل  امیر 
آلمانی  هیات  این  غنی،  رییس جمهور  به گفته ی 
آلمان  به  برگشت  از  پس  ولی  نرسید  خود  هدف  به 
این  تا  کرد  آغاز  افغانستان  مورد  در  را  خود  تحقیقات 
کشور را مساعد سازد. که توانست زمینه دوستی این دو 
که مناسبات  رییس جمهور غنی در بیانیه خود می افزاید 
کمیت شاه  رسمی میان افغانستان و آلمان در زمان حا
امان اهلل خان از سال 1920 آغاز شد و پس از آغاز این 
را  مهم  پروژه های  از  برخی  آلمان  دولت  مناسبات 
کرد. اعمار قصر داراالمان و احداث سرک  راه اندازی 
داراالمان الی پل آرتل از جمله پروژه های مهم آلمان در 
که پس از آغاز مناسبات رسمی این دو  افغانستان بود 
کشور راه اندازی شد. به گفته ی آقای غنی، در آن زمان 
شش صد تن از تخنیکران افغانی نیز جهت آموزش به 

آلمان فرستاده شدند.
که پس از سفر شاه   اشرف غنی در بیانیه خود می افزاید 
کشور برنامه احداث شبکه  امان اهلل خان به آلمان، آن 
کرد، اما این پروژه  خط آهن در افغانستان را نیز طرح 

بدلیل سقوط حکومت امان اهلل خان عملی نشد.
که  می گوید  خود  بیانیه  در  افغانستان  رییس جمهور 
افغانستان  با دولت  تاریخی  آلمان در هرمرحله  دولت 
او،  به گفته ی  است.  داشته  گسترده  همکاری های 
عرصه  و  یافت  گسترش  زمان  مرور  به  همکاری ها  این 
گرفت. آقای غنی در مراسم تجلیل  نظامی را نیز در بر 
که  گفت  از صدمین سالگرد دوستی افغانستان و آلمان 
کمک انجنیران آلمانی پروژه های زیربنایی از جمله  به 
برق و نساجی راه اندازی شده و هم چنین بانک ملی 
که دولت آلمان در  کرد  کید  افغانستان تاسیس شد. او تا
جریان صد سال دوستی خود با افغانستان، به نیروی 
از  نیز  کنون  ا انسانی و بشری توجه بیشتر داشت و هم 
آلمان،  مقیم  افغان  مهاجر  هزار  صد  به  نزدیک  میان 
کشور موفق به ادامه تحصیل شده اند. بیشترشان در آن 
»با  می گوید:  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی، 
گذاشته  و  کشور  دو  میان  صد ساله  دوستی  به  تکیه 
شدن تهداب مستحکم چهارده ساله و خصوصا تعهد 

گذشته ام به آلمان  قاطع خانم مرکل در سفر ماه دسامبر 
بر  مبنی  بود،  عبداهلل  صاحب  کتر  دا جناب  همراه  که 
دارم  اطمینان  تحول،  دهه  در  افغانستان  از  حمایت 
استوار  و  وسیع  عمیق،  گذشته  از  بیش  ما  روابط  که 

می گردد.«
امور  وزیر  شتاین مایر،  فرانک والتر  همین حال،  در 
ربانی،  صالح الدین  با  دیدار  از  پس  آلمان،  خارجه 
کنفرانس خبری  وزیر امور خارجه افغانستان، در یک 
ندارد.  انتها  آلمان  و  افغانستان  میان  که دوستی  گفت 
به  کمک  به  آلمان  دولت  که  افزود  شتاین مایر  آقای 
آموزش  جمله  از  مختلف  بخش های  در  افغانستان 
کید  تا در عین حال  او  ادامه می دهد.  دولتی  کادرهای 
کشور  آن  پارلمان  نزدیک  آینده  در  است  قرار  که  کرد 
افغانستان  آلمانی در  نیروهای  ماموریت  ادامه   در مورد 

تصمیم بگیرد.
خارجه  امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین  هم چنین 
بزرگ ترین  جمله  از  آلمان  که  می گوید  نیز،  افغانستان 
تمویل کنندگان دولت افغانستان طی چهارده سال اخیر 
چهارده  طول  در  ربانی،  آقای  به گفته ی  است.  بوده 
گذشته، نزدیک به صد هزار تن به شمول نظامیان  سال 
بازسازی  و  امنیت  تامین  در  کشور  آن  غیرنظامیان  و 
گفت  کشور  خارجه  وزیر  داشته اند.  نقش  افغانستان 
دالر  »میلیاردها«  اخیر،  سال های  طی  آلمان  دولت  که 
به گفته  کرده است.  افغانستان مصرف  بازسازی  برای 
که ساالنه 190 میلیون  کرده  کشور هم چنین تعهد  او، این 
یورو برای آموزش نیروهای امنیتی و 250 میلیون یوروی 

کند. کمک  دیگر برای بازسازی افغانستان 
دولت آلمان پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، 
افغانستان  قبال  در  بین المللی  عرصه  در  مهمی  نقش 
مهم  کنفرانس  کنون سه  تا کشور  این  کرده است.  ایفا 
است.  کرده  میزبانی  افغانستان  مورد  در  را  بین المللی 
شد،  برگزار  آلمان  بن  شهر  در  که  کنفرانس  نخستین 
در  طالبان  سقوط  از  پس  جدید  دولت  اساس  آن  در 

گذاشته شد. افغانستان 
در  برلین  شهر  در  را  بین المللی  کنفرانس  دومین  آلمان 
که در آن جامعه  کرد  اپریل سال 2004 میالدی میزبانی 
میلیون  دوصد  و  میلیارد  هشت  پرداخت  به  جهانی 
کنفرانس  کرد. در این  دالر تا سال 2007 میالدی تعهد 
دولت آلمان مسوولیت  برنامه های امنیتی و اقتصادی را 

گرفت. نیز در شمال افغانستان به عهده 
مهم  کنفرانس  یک  نیز   2013 سال  در  آلمان  دولت 
میزبانی  بن  شهر  در  افغانستان  مورد  در  را  بین المللی 
تایید  مورد  تحول  دهه  طرح  کنفرانس  این  در  کرد. 

گرفت. جامعه جهانی قرار 
دولت آلمان در چوکات نیروهای آیساف و ناتو، بیش از 
که بخش  پنج هزار نیروی نظامی در افغانستان داشت 
اندک این نیروها هنوزهم در افغانستان حضور دارند. از 
کنون  زمان آغاز ماموریت نظامی آلمان در افغانستان تا

کشته شده اند. کشور  پنجاه و هشت تن از سربازان این 

 ظفرشاه رویی
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کشمکشی در مرز میان
 زندگی و مرگ

نگاهی به رمان »بازگشت هابیل«، نوشته ی احمد ضیا سیامک هروی

طرح پیشنهادی کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی روی میز رییس اجرایی 

بودیم، به هم رسیده بودیم، اما تو رفتی و کشته شدی 
و من مُردم. می دانی مرا طور دیگری سنگسار کردند... 
بدون سنگ سنگسار کردند... برو، هابیل، برو!... اگر 
جن هم هستی برو... من الیق تو نیستم... برو، هابیل، 

برو! دوزخ همین جاست...«
»بازگشت هابیل« با یک نگاه سوریالیستی به موجبات 
این  با  و دالیل دردها و مشکالت موجود می پردازد. 
حساب شگفت آور نیست که داستان در بسیاری موارد 
در  نویسنده  اما  می افتد.  اتفاق  تراژیک  فضایی  در 
موارد زیادی از قدرت بیان طنزآمیز خود سود می برد 
و  پردل  لودگی های  می افزاید.  داستان  جذابیت  بر  و 
به دست  نویسنده  طنز  از  شیرین  نمونه هایی  همسرش 
مرد  جنسی  شوخی های  از  برخی  که  این  با  می دهد، 
فرهنگ  به  توجه  با  همسرش  و  خود  رابطه  درباره ی 

غالب در روستا اغراق آمیز به نظر می آید. 
سیامک هروی در رمان خویش صحنه هایی کم نظیر از 
مخدوش شدن مرز میان زندگی و مرگ ارایه می کند. 
رمان  روانی  تاثیرات  از  هنوز  نویسنده  می آید  به نظر 
قبلی خود »گرداب سیاه« بر خودش رهایی نیافته است. 
در هم آمیختن زندگی با مرگ و مرگ با زندگی در 

همه جانبه با مردم افغانستان انجام شده است. ما قبل از 
تصمیم گیری، جلسه های مشورتی را با اصناف و اقشار 
برگزار  کشور  مدنی  و  –سیاسی  اجتماعی  مختلف 
و  اصناف  انتظارات همه  و  کردیم. دیدگاه، خواست 

اقشار را در نظر گرفته به کار اصالحی پرداختیم.«
چنان  هم  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  رییس 
افزود:  »کار اصالحی شامل دو بخش می شود. بخش 
امور  بخش  و  انتخاباتی  کمیسیون های  تشکیالتی 

انتخاباتی.« 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  همین حال  در 
اصالحات  کمیسیون  که  را  »آنچه  می گوید:   ملی  
تردید  بدون  است،  داده  انجام  یک ماه  در  انتخاباتی 
از آنچه حکومت  است  اساسی تر  و  مبالغه جدی تر  و 

وحدت ملی در ده ماه گذشته انجام داده است.« 
رای دهندگان،  »ترتیب  می گوید:  اجرایی  رییس 
تاکیدکمیسیون  رای دهی،  حوزه  در  اصالحات 
الکترونیک  تذکره  توزیع   بر  انتخاباتی   نظام  اصالح 
انتخاباتی  کمیسیون های  شکل گیری  چگونگی  و 
خود  نوبه  به  می تواند  که  است  مهم  مسایل  همه شان 

سالمت انتخابات های آینده را ضمانت کند.« 
انتخاباتی مهم ترین اصالح در  نظام  کمیسیون اصالح 
کرده  عنوان  انتخابات  سیستم  در  تغییر  را  انتخابات 
است. به عقیده کمیسیون سیستم رای واحد غیر قابل 
انتقال یک سیستم متروک می باشد که دیگر جایگاهی 

بزرگ  سینماگر  آثار  یاد  به  را  خواننده  نویسنده  کار 
نمی کند  تفاوتی  می اندازد.  برگمن  اینگمار  سوئدی، 
طور  آن  را،  مرگ  از  معمول  از حد  بیش  هراس  که 
خلق  پس زمینه ی  می شود،  گفته  برگمن  درباره ی  که 
باشیم که  باور  این  بر  یا اصوال  بدانیم و  این دو رمان 
هدف نویسنده بیان طبیعی بودن پیوند مرگ و زندگی 
او در  باشد  نویسنده هر چه  با هم دیگر است. محرک 
بیان این نزدیکی و پیوند بسیار موفق عمل کرده است. 
با خواندن این دو رمان نمی توان درباره ی میزان باور 
ردی  اما  کرد.  داوری  نویسنده  مذهبی  بی اعتقادی  یا 
در  هابیل«  »بازگشت  مطالعه ی  از  عرفانی  نگاهی  از 
الزاما  با خرافات  برخورد  باقی می ماند.  ذهن خواننده 
آن  کلیت  در  دین  دادن  قرار  سوال  مورد  معنای  به 
سنتی  جامعه ی  محرک  موتور  می آید  به نظر  نیست. 
در بسیاری موارد موهومات و خرافات باشد که الزم 
نیست حتما از یک دین مشخص استنتاج شود. اعتقاد 
به هیوال و جن در همه جوامعی که مردم آن پایبندی 
دینی دارند، وجود ندارد و یا دست کم به یک اندازه 
نیست. فارغ از سطح سواد و معلومات شاید یک عامل 
تقویت  کننده ی خرافات و موهومات فقر و درماندگی 
که  بی شماری  مصیبت های  از  فارغ  باشد.  اقتصادی 
جنگ  درحال  کشور  و  مردم  به  درازمدت  جنگ 
تحمیل می کند بزرگ ترین ضایعه ی جنگ به حاشیه 

رانده شدن اخالق است.
دغدغه  است.  عشق  سنت  و  جنگ  مشترک  قربانی 
عشق  شدن  کشیده  مسلخ  به  از  نویسنده  نگرانی  و 
نمی ماند  پنهان  خواننده  نظر  از  جنگ  هرج و مرج  در 
نگه داشته شود. در جامعه ای  پنهان  نیست  قرار هم  و 
که دوست داشتن نکوهیده تلقی می شود هیچ اقدامی 
در  نیست.  دوستی  و  مهر  از  دفاع  از  شرافتمندانه تر 
گناه کاران  انبوه  غرور  و  جهل  کنارآمدن  بلبشوی 
آن قدر فروتنی از خود نشان نمی دهند تا حاضر شوند 
خویش  سر  و  بیندازند  زمین  بر  را  سنگ های شان 
گیرند. بی تردید مال سرور این بار هم شفاعت تجاهل 

و تزویر آنان را خواهد کرد.
تحمیل عقیده آرمان سنت گرایان است و عقیده را تنها 
کرد.  تحمیل  مخاطب  به  می توان  کشتار  و  جنگ  با 
وقتی پای استدالل چوبین باشد تنها با زور و با توسل 
به نادانی می توان قله ی عقیده را فتح کرد. »بازگشت 
این  مهم  دارد.  گفتن  برای  زیادی  حرف های  هابیل« 
نیست که تعمدی در انتخاب نام هابیل، به عنوان اولین 
استمرار  نه.  یا  باشد  بوده  انسان  دو  میان  عشق  قربانی 
سنگسار عشق با فتوای شرع، سوگواری برای هابیل ها 

را همین امروز هم کامال موجه می کند.

. این کمیسیون عنوان کرده است  انتخابات ندارد  در 
ضایع  باعث  انتقال  قابل  غیر  واحد  رای  سیستم  که 
شدن آرای مردم می شود. بنا این کمیسیون به عوض 
سیستم رای واحد غیر قابل انتقال  از نظام موازی که 
احزاب  به  را  نمایندگان  یک سوم کرسی های مجلس 
اختصاص می دهد ، نام برده است . کمیسیون هم چنان 
سه  که  کرده  پیشنهاد  کوچی ها  برای  را  کرسی  ده 
کرسی  یک  هم چنان  است.  زنان  مربوط  آن  کرسی 
در  است.  شده  پیشنهاد  باور  هندو  افغان های  برای 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  پیشنهادی  طرح 
برای  رای دهندگان  که  است  شده  عنوان  هم چنان 
ریختن آرای خود به صندوق ها باید از شناسنامه های 
خود استفاده کنند و با توجه به این که بخشی از مردم 
هنوز شناسنامه )شناسنامه الکترونیکی( اخذ نکرده اند، 
فقط برای انتخابات سال 2016 از میکانیزم دیگر برای 
ثبت نام کسانی که شناسنامه اخذ نکرده اند روی دست 
تحصیالت  میزان  کمیسیون  هم چنان  شود.  گرفته  
صنف  از  فراغت  را  نمایندگان  مجلس  نامزدان  برای 

چهاردهم عنوان کرده است . 
با این که کمیسیون طرح پیشنهادی خود را به حکومت 
ارایه داده است. ولی مشخص نیست که این طرح از 
سوی حکومت پذیرفته خواهد شد یا تعدیالتی در آن 

صورت خواهد گرفت.  
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ذهنیت این مردم، به ویژه آنانی که به حل مشکالت 
خود با توسل به او دل بسته اند، نمی کند:

آبکش  کن!  دعا  و  دم  »هابیل  می کند:  صدا  کسی 
چیزی بده!«

هیچی  من  است...  »دروغ  می گوید:  ناامیدی  با  هابیل 
هیچی  من  ندارم...  دعایی  و  دم  هیچی...  نیستم... 
مرده  و  جن  شدم...  جن  من  مرده ام...  من  نیستم... 

چیست که دم و دعایی داشته باشد.«
از روال جاری  روستایی که محل وقوع ماجراهاست 
نیست.  مستثنا  فیودال  شبه  و  سنتی  جامعه ی  بافت  در 
مالکین  و  خان ها  دست  در  هم چنان  ثروت  و  قدرت 
است و در این جا هم دین فروشانند که چاقوی توجیه 

عامالن قدرت و ثروت را تیز می کنند.
برای  کشیدن  هورا  به  را  بیگانگان  تنها  مال  نفوذ 
حکم،  درآوردن  اجرا  به  به منظور  او،  کارگزاران 
وساطتی  تنها  نه  هابیل  پدر  جمال،  نمی کند.  تشویق 
در  خود  بلکه  نمی کند،  فرزندش  نجات  جهت  در 
مقابل  در  هم  را  عروسش  و  می ایستد  فرزند  مقابل 

بدهی هایش معامله می کند.
دادن  تمیز  در  موارد  بسیاری  در  خواننده  اگرچه 
می شود،  مشکل  دچار  موهومات  و  خیال  از  واقعیت 
اما داستان به طور کلی سیری منسجم و به هم پیوسته 
را طی می کند. این واقعیت که نفوذ عمیق خرافات و 
از حد  فراتر  گاه  مردم  عامه ی  فرهنگ  در  موهومات 

انتظار است باور به وقایع داستان را آسان تر می کند. 
دیگر  حاال  سنتی  جامعه ی  در  زن  جایگاه  از  سخن 
اما  ساده  سخنان  وجود  این  با  نیست.  تازه ای  حرف 
از  تازه ای  بیان  معشوقش  به  خطاب  هاجر  سنجیده ی 
دست  به  مردساالر  جامعه ی  یک  در  زنان  رنج نامه ی 

می دهد:
»هاجری که می شناختی بعد از تو مُرد، سنگسار شد... 
سنگسارش کردند... آن روز اگر با هم سنگسار شده 

اساسی  قانون  روشنایی  در  و  جمهور  رییس  فرمان 
انجام  ملی  منافع  تحکیم  و  تامین  به  کمک  منظور  به 
داده است. هدفمندی کار کمیسیون، اصالح نارسایی 
کشور  در  انتخابات  پروسه  در  موجود  و  شده  تجربه 
مردم  اطمینان  و  اعتماد  طریق  این  از  بتوانیم  تا  است 
افغانستان و جامعه جهانی را باالی انتخابات های پیش 
رو جلب کنیم. این کار در نتیجه مشوره های گسترده و 

واقعیت و  میان  هابیل« در فضایی مغشوش  »بازگشت 
رمان  این  کلی،  نگاه  یک  در  می گیرد.  شکل  خیال 
فارغ از پیام ها و سمت گیری های سیاسی و اجتماعی، 
با طنز سیاه است که  توام  نسبتا مدرن  ادبی  یک کار 
در دل ماجراهایش، نگاهی زیرکانه و گاه تیزبینانه به 
به  توجه  با  پاشنه آشیل  سنت جاری در جامعه ای که 

هویت ملی نویسنده می تواند افغانستان باشد، دارد.
نقل داستان از یک قصه در قصه، از نوع داستان های 
آغاز  قدیمی  آسیاب  یک  در  و  شب،  یک  و  هزار 
همراه  راوی  با  را  خواننده  آغاز  همان  از  و  می شود 
می کند. از همان ابتدای داستان و در کوران رعد و برق 
و رگبار شدیدی که انور را به آسیابی سحرآمیز پرتاب 
شکل  خواننده  در  مداوم  هیجانی  و  التهاب  می کند، 
می گیرد و او را تا پایان داستان در این فضای ملتهب 

گرفتار می کند. 
سنگین  غبار  در  زوج  یک  دلباختگی  و  عشق  تابوی 
بایدها و نبایدها دست تزویر مال سرور را باز می کند 
به  دادن  مشروعیت  برای  استثنایی  فرصت  یک  از  تا 
را  مال  تکفیر  چماق  ببرد.  سود  خود  جنسی  تمنای 
بعد  مدتی  تا  می آورد  فرود  هابیل  پیشانی  بر  جمال 

هاجر، معشوق هابیل، به تصاحب مال سرور دربیاید.
قدرت و نفوذ دالالن دین و از سوی دیگر سرسپردگی 
مردم ساده اندیش به این دالالن کار را برای مال آسان 
می کند، اما این فقط آلودگی داروغه های سنت نیست 
هبوط  در  هابیل  می کند.  هموار  را  تحمیق  جاده  که 
دوباره اش آلت دست کارگزارش حفیظ می شود که 
دکان رمالی اش با باور مردم به قدرت جادویی هابیل 
رونق گرفته است. هابیل در حلقه ی تنگ فرصت طلبی 
دوستان ظاهری اش گرفتار آمده است و خروج از این 
وقتی  می شود.  سخت تر  برایش  ریاکاری  بسته  مدار 
آورده اند،  ایمان  هابیل  خارق العاده ی  نیروی  به  مردم 
انکار این نیرو از طرف شخص او هم کمکی به تغییر 

انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کابل:   8صبح، 
داکتر  به  گذشته  روز  را  خود  اصالحی  پیشنهاد های 
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 

ارایه کرد . 
اصالحات  کمیسیون  رییس  عاکفی،  سلطان  شاه 
انتخاباتی در جلسه ارایه پیشنهادهای اصالحی به رییس 
اساس  بر  را  خود  کار  درکمیسیون  گفت:  اجراییه 

 محسن نکومنش فرد
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تهدید ستون پنجم
 و اولویت های حکومت

 دای چوبانی
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یک  در  دشمن  عوامل  مثابه  به  یعنی  می کند.  کار  خود 
دولت کار کرده از داخل دست به تخریب زده و زمینه 

فروپاشی را مساعد می سازد. 
نا امنی های اخیر در افغانستان و شدت حمالت هدفمندانه 
نگران ساخته است و در  را  بسیاری ها  دشمن در کابل، 
رسانه ها ادعا می شود که »ستون پنجم« در درون حکومت 
فعال گردیده و زمینه این حمالت را به نفع دشمن فراهم 
منطقه  در  خونین  و  مرگبار  انفجارهای  به دنبال  می کند. 
منطقه  و  پولیس  اکادمی  قوماندانی  کابل،  شهید  شاه 
جهادی،  رهبران  از  سیاف  الرسول  عبدرب  مکروریان، 
فعالیت های  به  رابطه  در  ُهشدارهایش  که  کرد  اعالم 
آقای  است.  نادیده گرفته شده  در دولت  پنجم«  »ستون 
کمک  به  انتحارکننده  افراد  که  بود  گفته  قبال  سیاف 
به  بُت خاک  منطقه  و  کابل  اطراف  از  مشخص  عناصر 
اهداف مشخص  به  و  داخل شهر کابل آورده می شوند 
و  »اعالمیه ها  بود:  گفته  هم چنان  او  می کنند.  حمله 
شب نامه های طالبان در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل 
ترتیب و نشر می گردد«. این ادعا هم چنان از جانب برخی 
امور  آگاهان  و  تحلیلگران  از  بسیاری  حکومت،  سران 
امنیت و استخبارات از طریق رسانه ها مطرح گردیده اما 
به مثابه »ستون پنجم«  کسی از فرد و یا گروه مشخصی 
امنیتی و استخباراتی و  نام نمی برد. ولی وظیفه نهادهای 
برخورد  پنجم  ستون  با  که  است  دولت  سیاسی  رهبران 

کنند. 
این انتقادات در حالی مطرح می شود که سران حکومت 
به جای پرداختن به مساله امنیت، اقتصاد و رفاه عمومی، 
تعیینات  از  می باشند.  قدرت  تقسیم  مشغول  هنوز  تا 
مورد  مدیریت ها  سطح  تا  حکومتی  باالی  پست های 
معرفی  است.  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  اختالف 
روند  یک  به  تبدیل  آن ها،  به  مخالفت  سپس  و  افراد 
آسیب  را  حکومت  کارکرد  که  است  شده  طوالنی 

ریاست جمهوری  معاونان  و  اجرایی  رییس  است.  زده 
اما  و  می کنند  معرفی  رییس جمهور  به  را  خود  افراد 
کسانی  مثال،  نمی گیرد.  مصاحبه  آن ها  از  رییس جمهور 
که برای معاونت وزارت و یا ریاست ها و یا والیت ها در 
نظر گرفته شده اند، سرگردان و منتظر مصاحبه می باشند. 
در خصوص تعیینات، رییس جمهور و رییس اجرایی یا 
فشارهای  و  معامله  مواردی  چنین  در  یا  و  مصروف اند 
این  می دهند.  اولویت  را  هم دیگر  علیه  متقابل  سیاسی 
امر سبب شده که بسیاری از والیات هنوز با سرپرست ها 

اداره شود و امنیت رو به وخامت گذارد. 
بر  تمرکز  مثل  خود  اصلی  اولویت های  از  حکومت 
انتخاباتی،  نظام  اصالح  صلح،  پروسه  پیگیری  امنیت، 
اقتصادی  بهبود وضعیت  الکترونیک،  تذکره های  توزیع 
مردم، مبارزه جدی با فساد اداری ومبارزه با مواد مخدر، 
منحرف شده به مسایل شخصی و کوچک تمرکز کرده 
است. این وضعیت، خالی پاسخ گویی را به وجود آورده 
است و میزان باورمندی مردم به حکومت به شدت کاسته 
شده و روزانه صف های طوالنی را برای گرفتن پاسپورت 
و تایید اسناد شان در ادارات دولتی تشکیل می دهند تا به 

نحوی کشور را ترک کنند. 
استراتژی  یک  چارچوب  در  طالبان  با  صلح  و  جنگ 
بر  عالوه  نمی شود.  داده  توضیح  مردم  برای  واضح 
فرار است و حکومت  از کشور در حال  این، سرمایه ها 
و  ندارد  مردم  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  برنامه ای 
فقر و بی کاری بیداد می کند. از نظر مشروعیت پایه های 
نظام، انتخابات ولسی جرگه که قرار بود به ماه ثور امسال 
برگزار گردد، حکومت نه تنها نتوانست زمینه برگزاری 
برگزاری  می شود  گفته  بلکه  کند،  فراهم  را  انتخابات 
حکومت  و  افتاده  تاخیر  به  دیگر  یک سال  تا  انتخابات 
ندارد.  الزم  برنامه  و  بودجه  انتخابات  برگزاری  برای 
نگران اند.  مردم  و  مخدوش  شدت  به  عمومی   وضعیت 
مجموعه این فکتورها زمینه را برای فعالیت قوی دشمن 
در  قاطعیتی  هیچ  تنها  نه  هم  حکومت  و  ساخته  مساعد 
تریبون  گاهی  بلکه  ندارد،  کشور  در  پنجم  ستون  برابر 
دولت نیز برای اعالم نظر در اختیار شان گذاشته می شود.  
سقوط  خبراز  روز  هر  بی برنامگی ها  این  نتیجه  در 
نیروی های  سنگین  تلفات  از  خبر  است؛  ولسوالی ها 
امنیتی است؛ خبر از فقر و افزایش جرایم است؛ خبر از 
فرار و مهاجرت های دسته جمعی است. این یک تصویر 
کلی از وضعیت است. از یک طرف حمالت دشمن به 
از طرف دیگر،  و  یافته  افزایش  پنجم«  »ستون  همکاری 
و  امنیتی  اولویت های  به  و  است  چندپارچه  حکومت 
اقتصادی توجه نمی شود. این وضعیت سبب ایجاد فضای 
مناسب برای فعالیت های جسورانه ستون پنجمی ها شده 
است. فضا برای کسانی مساعد شده است که از داخل و 
بیرون حکومت از طالبان حمایت می کنند؛ در مرگ مال 
عمر مراسم فاتحه برگزار می کنند؛ بر اختالفات داخلی 
به گروگان گرفته اند.  را  ملی  پروسه های  دامن می زنند؛ 
در واقع، این، سبوتاژ تاریخ یک ملت است. ستون پنجم 
سیاسی  ثبات  برابر  در  یا  حکومت  و  نظام  برابر  در  تنها 
نیست؛ بلکه ستون پنجم مسیر تاریخ به سوی یک آینده 

درخشان را سد کرده است. 
بنابراین، تا زمانی که دولت به این مسایل اولویت ندهد و 
هرچه زودتر خود را از قید و بند تقسیم قدرت که بنیاد 
برای  نرهاند؛ و  تیم را می سازد،  میان سران دو  اختالف 
شناسایی و سرکوبی »ستون پنجم« که خطر بالقوه برای 
احتمال  نشود،  عمل  وارد  شدت  به  می باشد،  حکومت 
از  شاهد  آینده  در  و  نبوده  تصور  از  دور  ناکامی دولت 
بود.  خواهیم  دشمن  بدست  بیشتر  مناطق  دادن  دست 
افغانستان و منازعات سایر کشورها نشان می دهد  تاریخ 
که فعالیت قوی »ستون پنجم« در درون نظام، حتا سبب 

فروپاشی حکومت ها شده است. 
سران حکومت وحدت ملی که خود شان به وزرای شان 
اعتماد کردند و نماینده های مردم در پارلمان نیز به آن ها 
»رای اعتماد« داده اند، این اعتماد را نسبت به وزرای شان 
را  بلند رتبه  کارمندان  معرفی  صالحیت  تا  باشند  داشته 
و  معینان  انتخاب  باشند.  داشته  خود  مدیریت  حوزه  در 
بی باوری و  از جانب رهبران حکومت،  ادارات  روسای 
بی اعتمادی به وزرای کابینه بوده و منطق سلسله مراتب 
را  وقت شان  رهبران  می برد.  سوال  زیر  نیز  را  اداری 
با  امنیتی و سیاسی صرف کنند و  به مسایل کالن  بیشتر 
سیاسی  جامعه  از  تحلیل  و  امنیتی  قوی  استراتژی  ایجاد 
عوامل  و  دشمن  با  مقابله  برای  اساسی  طرح  افغانستان، 
به  و  پی ریزی  را  پنجم(  )ستون  نظام  درون  در  مخرب 
بالقوه سقوط جلوگیری  از خطر  تا  بگذارند  اجرا  منصه 

و نگرانی مردم را نسبت به آینده رفع کنند.

اصطالح »ستون پنجم« در میان تحلیلگران و رسانه های 
افغانستان نیز رایج شده است، اما واقعا افغانستان را یک 
اصطالح  اصال،  می کند؟  تهدید  داخل  از  پنجم  ستون 
افراد  از  گروهی  به   )Fifth Column( پنجم  ستون 
علیه  سازمان  یا  دولت  یک  داخل  از  که  می شود  گفته 
بحران،  جریان  در  و  می کنند  کار  سازمان  و  دولت  آن 
پنجم  ستون  می گیرند.  قرار  آن  عملکرد  با  مخالفت  در 
با جاسوس فرق می کند. جاسوس ها معموال برای کشور 
کار  دشمن  برای  پنجم  ستون  اما  می کنند،  کار  خود 
به صورت سازمان یافته و هدفمندانه کار  می کند؛ گاهی 

می کنند و گاهی هم بدون آگاهی. 
اصطالح ستون پنجم برای اولین بار در جریان جنگ های 
سه ساله اسپانیا )1936 - 1939( به کار گرفته شد و سپس 
وارد ادبیات سیاسی گردید. در جنگ هاي اسپانیا )39 - 
1936( هنگامي که جنرال امیلیوموال یکي از سرکردگان 
ارتش جنرال فرانکو با افراد خود به سوي مادرید پایتخت 
اسپانیا پیش مي رفت، براي زمامداران حاکم بر شهر پیغام 
فرستاد: »من با چهار ستون سرباز و تجهیزات از شرق و 
غرب و شمال و جنوب به سوي مادرید پیش مي آیم ولي 
شما فقط روي این چهار ستون حساب نکنید بلکه ستون 
دیگري به نام ستون پنجم هم داریم که در مادرید و حتا 
ما  براي  ندانسته  یا  دانسته  که  هستند  شما  میان جمع  در 
فعالیت مي کنند. شاید از نظر فکری هم با ما موافق نباشند 
مخالف  در صد  صد  شما  نظریه  و  عقیده  با  چون  ولي 
هستند، لذا اعمال شان غیر مستقیم به نفع ما تمام مي شود. 
اگر از چهار ستون اعزامي نگرانی ندارید از این »ستون 
پنجم« بترسید که در تمام امور و شئون شما نفوذ دارند و 

راه ورود چهار ستون را به داخل شهر هموار مي کنند.«
از آن پس اصطالح ستون پنجم وارد قاموس سیاسی شد 
و به کساني اطالق گردید که به عنوان جاسوس و عوامل 
متبوع  دولت  برای  سازمان  یا  و  دولت  یک  در  مخفی 

ریاست جمهوری  دوم  معاونت  دفتر 
پاس  به  اسالمی  افغانستان  جمهوری 
تولد بروقت شما در والیت دایکندی 
از  اینک  اشترلی(  منطقه  )مخصوصا 
شما تقدیر به عمل می آورد. در مدت 
و  نیرو  تمام  با  ماه گذشته شما  هشت 
اخالقی  مالحظه  هیچ  بدون  و  توان 
و  آورده اید  تشریف  معاونت  دفتر  به 
حاضری تان را دقیق سر ساعت اداری 
مثمر شما  فعالیت های  امضا کرده اید. 
از  معاونت دوم  دفتر  تا  باعث گردید 
یک دفتر معاش بگیر بی کاره و هرزه، 
خداشناس  و  نمازخوان  دفتر  یک  به 

تبدیل شود. 
فعالیت های  از  که  دارم  افتخار 
دقیق  مطالعه  برای  شما  شبانه روزی 
نماز،  تعقیب  ادعیه  نهج البالغه، 
اصول  بحاراالنوار،  سجادیه،  صحیفه 
کتاب  شیرازی،  حافظ  دیوان  کافی، 
واقعه عاشورا و اشعار غم انگیز محرم 
می آورم.  عمل  به  تقدیر  گونه  این 
آفرین شما که در این شرایط سخت 
مخصوصا  جهان،  تمام  لهوولهب  که 
پر  را  آلمان  کشور  از  قسمت هایی 
اخالقی  اصول  به  هنوز  شما  کرده، 
با وضو  پایبند هستید و حتی در دفتر 
نامحرم  به  بد  چشم  و  می روید  راه 

ندارید. 
از خداوند منان می خواهم که همیشه 
این  که  فرماید  عنایت  توفیق  شما  به 
شما  بمانید.  صادق  و  پاک  گونه 
نام های  شما  هستید.  اشترلی  افتخار 
ماندگار تاریخ هستید. افتخار دارم که 
پدر و مادر شما توانسته چنین فرزندی 
کنند.  تقدیم  زوال  روبه  جامعه ی  به 
در روایت آمده است که اگر در مال 
پدرمادر حرام مخلوط نشود، فرزندش 
مثل شما راستکار و خداپرست خواهد 
بردید،  تشریف  که  خانه  لطفا  بود. 
دست پدرمادر را از طرف معاون دوم 
برای  و  زنید  بوسه  ریاست جمهوری 

این حقیر التماس دعا کنید. 
شعر  این  با  را  تقدیرنامه  آخر،  در 
شاعر  که  می رسانم  پایان  به  پرمعنی 
است.  تاریخ  قلب  »شهید  می گوید؛ 
لمس  را  هم دیگر  هستیم  تا  بیایید 
کنیم، سنگ قبر احساس ندارد. شهدا 
در  را  هم دیگر  خیلی  واقعه  روز  در 
آغوش گرفتند و خداحافظی کردند. 

اال لعنته اهلل علی القوم الظالمین 
بااحترام

خود معاون دوم ریاست جمهوری

تقدیرنامه 
به سبک معاونت دوم

دای چوپانی  معاذاهلل دولتی– استاد دانشگاه

در نتیجه این بی برنامگی ها هر روز خبراز سقوط ولسوالی ها است؛ خبر از 
تلفات سنگین نیروی های امنیتی است؛ خبر از فقر و افزایش جرایم است؛ 

خبر از فرار و مهاجرت های دسته جمعی است. این یک تصویر کلی از وضعیت 
است. از یک طرف حمالت دشمن به همکاری »ستون پنجم« افزایش یافته و از 
طرف دیگر، حکومت چندپارچه است و به اولویت های امنیتی و اقتصادی توجه 
نمی شود. این وضعیت سبب ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های جسورانه 

ستون پنجمی ها شده است. فضا برای کسانی مساعد شده است که از داخل و 
بیرون حکومت از طالبان حمایت می کنند؛ در مرگ مال عمر مراسم فاتحه برگزار 

می کنند؛ بر اختالفات داخلی دامن می زنند؛ پروسه های ملی را به گروگان 
گرفته اند. در واقع، این، سبوتاژ تاریخ یک ملت است. 
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وزارت فوايد عامه در نظر دارد تا پروژه ساختمان اسفلت سرک حضرت سلطان الی ولسوالی 
خان آباد و از گذر نوآباد الی خواجه مشهد بخش دوم به طور 820+11 الی 085+24 کيلومتر 

را به اعالن مجدد داوطلبی سپرده و قرارداد می نمايد.
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آيسا بوده و خواهش اشتراک را 
در پروسه داوطلبی اين پروژه را داشته باشند درخواست های خويش را بعد از نشر اعالن الی 
مدت )21( يوم کاری به آمريت داوطلبی و قراردادهای رياست تدارکات وزارت فوايد عامه 
واقع مکرويان  اول بالک 2 منزل 2 سپرده و شرط نامه را در بدل قيمت 2000 افغانی اخذ و 
آفرهای خويش را طور سربسته به شکل دوپاکته خود را به آمريت مذکور به ساعت و روز 

معينه که در شرط نامه ذکر گرديده تسليم نمايند.
خود و يا نماينده باصالحيت شان در روز آفرگشايی حاضر باشند تضمين طبق شرط نامه به 

شکل گرانتی بانک اخذ می گردد.

وزارت فوايد عامه در نظر دارد تا پروژه ساختمان اسفلت سرک از مرکز حضرت سلطان 
الی سرک خان آباد قسمت  اول به طور 820+11 کيلومتر را به اعالن مجدد داوطلبی سپرده 

و قرارداد می نمايد.
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آيسا بوده و خواهش اشتراک را 
در پروسه داوطلبی اين پروژه را داشته باشند درخواست های خويش را بعد از نشر اعالن الی 
مدت )21( يوم کاری به آمريت داوطلبی و قراردادهای رياست تدارکات وزارت فوايد عامه 
واقع مکرويان  اول بالک 2 منزل 2 سپرده و شرط نامه را در بدل قيمت 2000 افغانی اخذ و 
آفرهای خويش را طور سربسته به شکل دوپاکته خود را به آمريت مذکور به ساعت و روز 

معينه که در شرط نامه ذکر گرديده تسليم نمايند.
خود و يا نماينده باصالحيت شان در روز آفرگشايی حاضر باشند تضمين طبق شرط نامه به 

شکل گرانتی بانک اخذ می گردد.

تاکید مقامات ارشد امریکا و چین بر توسعه مناسبات 

تایلند: مظنون خارجی بمب گذاری بانکوک دستگیر شد 

وپایی درباره امنیت ایستگاه های راه آهن  کشور ار رای حمل و نقل 9  وز
تشکیل جلسه می دهند

امريکا،  به  چين  رييس جمهوری  سفر  آستانه  در 
در  مثبت  جنبه های  بر  کشور  دو  ارشد  مقامات 

مناسبات دو جانبه تاکيد کردند.
دو  منافع  جهان  بزرگ  اقتصاد  دو  که  حالی  در 
کوريای  اتومی  برنامه  مهار  جمله  از  مهمی  جانبه 
شمالی دارند، اختالفات عميق در مسايل گوناگون 
از امنيت انترنت گرفته تا ادعاهای چين در دريای 

جنوبی چين، ميان آنها باقی است.
به گزارش رويترز، سوزان رايس مشاور امنيت ملی 
در  ديدارهايی  جريان  در  چين  مقامات  و  امريکا 
روز جمعه به چگونگی روابط دو کشور پرداختند. 

مظنون  يک  کرد  اعالم  شنبه  روز  تايلند  پوليس 
خارجی را در ارتباط با انفجار بمب در بانکوگ که 
دست کم 20 کشته بر جای گذاشت، دستگير کرده 
است. به گزارش صدای آمريکا در بانکوک، يک 
مقام ارشد پوليس فرد مظنون را يک تبعه 28ساله و 

اهل ترکيه معرفی کرده است.
در  فرد دستگير شده،  نيز گفت  پوليس  سخنگوی 
برای  الزم  مواد  شدن  پيدا  از  پس  پايتخت،  حومه 
اجاره کرده  آپارتمانی که  داخل  در  بمب  ساخت 

داخله  وزير  دعوت  به  اروپايی  کشور   9 حمل و نقل  وزرای 
تدابير  تشديد  باره چگونگی  در  تا  می آيند  پاريس  به  فرانسه 
امنيتی در ايستگاه های راه آهن باهم بحث و تبادل نظر کنند. 
اين اقدام يک هفته پس از حادثه تيراندازی در قطار امستردام- 
پاريس صورت می گيرد. بنا برگزارش ها روزانه به تعداد 369 

قطار وارد فرانسه شده و يا از اين کشور خارج می شود. 
به دليل گستردگی حجم  بارها گفته اند که  فرانسوی  مقامات 
امنيت  تامين  به  قادر  با قطار مسافرت می کنند،  مسافرانی که 

خانم رايس با اشاره به »تحول و تقويت مناسبات 
دو جانبه در سال های اخير« گفت: »ما قادر بوده ايم 
درباره اختالفات خود بحث کنيم و معتقديم بايد 

به گونه ای سازنده به آن ها پرداخته شود«.
که  نيز  چين  دولت  مشاور  يچی،  جی  يانگ 
مقامش باال تر از وزير خارجه است در اين ديدار 
درباره  کشور  دو  نزديک  همکاری  يادآوری  با 
عنوان  شمالی  کوريای  و  ايران  هسته ای  مسايل 
و  چين  طرف،  دو  مشترک  کوشش های  کرد:»با 
امريکا توانسته اند تحول مثبت در مناسبات را حفظ 

کنند.«

بود، دستگير شد.
در  اراوان  مشهور  معبد  در  بمب گذاری  مسووليت 
بر  کسی  هنوز  را  اگست   17 در  بانکوک  مرکز 
از  عهده نگرفته است. مقامات می گويند تعدادی 
قربانيان توريست بودند. ده ها نفر نيز مجروح شدند.

را  گوناگونی  انگيزه های  می گويد  تايلند  پوليس 
برای حمله بررسی می کند، و به گروه های درگير 
اشاره  داخلی  طوالنی  سياسی  ناآرامی های  در 

می کند.

ايستگاه های راه آهن همانند فرودگاه ها نيستند. به دنبال اقدام 
تعداد نظامی امريکايی و دوستان آن ها در مهار کردن مظنون 
فرانسوا  گذشته،  جمعه  روز  در  تروريستی  حمله  به  اقدام  به 

اوالند، رييس جمهور 
باالترين  فرانسه، 
فرانسه  افتخار  نشان 
اعطا  افراد  اين  به  را 

کرد. 

GIZ-PCP project has been asked by its partners and the Ministry of Interior to support the 
establishment of an emergency call center in Kunduz province. The call center will be 
installed in the existing 29 square-meter space which consists of two rooms and should have 
place for 8 operators. The equipment (Main components CISCO, Dell Poweredge, KVM, Jabra 
and Billy Blue Accounting Software) will be provided by GIZ-PCP and the companies will only be 
required to install the equipment and build the wooden cabinets for operators as well. 
Installations should be compatible with existing sites and operate with AWCC for incoming and 
outgoing calls.  
 
Experienced companies who are interested in the establishment of the installation and 6 
months’ maintenance of the system are highly encouraged to send their expression of 
interest along with the documents showing their interest and ability, references of similar 
projects already realized, to tenders-afg@giz.de  note later than 05 September 2015. 
 
 

 اعالن دواطلبی
 

یک   (GIZ) نظر به درخواست وزارت محترم امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان قرارست که موسسه جی ای زید
 باب مرکز خدامات عا جل یا کال سنتر را در والیت کندز تاسیس نماید.

 
متر مربع موجود که  29هشت گرداننده یا اپریتور را داشته باشد در مساحت مرکز متذکره که باید ظرفیت کاری برای 

 شامل دو اطاق جداگانه میباشد اعمار خواهد گردید.
 

 Main components CISCO, Dell Poweredge, KVM, Jabra and Billy Blueوسایل مربوط که شامل )
Accounting Softwareو شرکت های محترم تنها مسئول نصب وسایل  ( میباشد توسط این موسسه تهیه گردیده

وهمچنان ساخت غرفه های چوبی اپریتورهای میباشند. نصب وسایل با ید با فضای موجود سازگار بوده وبا استفاده از 
 خدمات مخابراتی افغان بیسم عمل نماید.

 
گهداری مرکز متذکره باشند اشخاص و شرکت های محترمیکه که عالقه مند ساختن و همچنان به مدت شش ماه مسئول ن

لطف نموده در خواست هایشانر همرا با سایراسنادیکه بیان گرعالقه مندی، تجربه وتوانایی شان برای کار مربوطه 
  afg@giz.de-tendersباشد، و همچنان اسناد پرژه های مشابه که قبآل انجام داده باشند راه به ایمیل 

   ارسال بدارند.September 2015 05 الی تاریخ  
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تظاهراتهزارانجاپانیبرضدطرحامنیتینخستوزیر

آتشسوزیدرعربستان2کشتهو105زخمیبهجایگذاشت

رییس جمهور یمن : 
برای توقف نفوذ ایران می جنگیم 

معترضان  از  تن  هزاران  رويترز،  گزارش  به 
مقابل  در  سنبله   8 يک شنبه  روز  جاپانی 
و  نموده  تجمع  کشور  اين  پارلمان  ساختمان 
مخالفت شان را با طرح که به ارتش اين کشور 
بجنگند  جاپان  از  بيرون  در  می دهد  اجازه 
اعالم مخالفت نمودند. اين تظاهرات يکی از 
آخرين اعتراضات است که نارضايتی عمومی 
را از برنامه های امنيتی شينزو آبه نخست وزير 
از  اين گردهمايی يکی  جاپان نشان می دهد. 
می  اخير  سال های  در  اعتراضات  بزرگترين 
باشد که در آن حدود 120000 نفر از سنين 
مختلف اشتراک نموده اند. معترضان شعار ها 
و پال کارد هايی که روی شان نوشته شده بود 
»جنگ نه« و »نخست وزير، استعفا« را با خود 

حمل می کردند.
شده  گزارش  چشم گير  نيز  پوليس  حضور 
تظاهراتی   300 از  يکی  تظاهرات  اين  است. 
آخر  در  طرح  اين  با  مخالفت  در  که  است 
اصالح  برای  آبه  شينزو  اقدام  برضد  هفته 
می شود.  برگزار  کشور  اين  اساسی  قانون 

آتش سوزی  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
نفتی  گران  کار  مجتمع  در  يک شنبه  روز 
آرامکو عربستان سعودی، باعث کشته شدن 2 
تن و زخمی شدن 105 نفر شد. وضعيت بعضی 
از کارگران وخيم گزارش شده است. شرکت 
ملی نفت سعودی »آرامکو« گفته است، آتش 
سوزی در زير زمينی يک مجتمع مسکونی در 
الخبار که کارکنان اين شرکت در آن زندکی 

می کردند رخ داده است.
بزرگ ترين  از  يکی  آرامکو  نفتی  شرکت 
و  است  عربستان  در  فعال  نفتی  شرکت های 
وزرای  از  يکی  دارد.  کارمند   5000 از  بيش 
است،  نوشته  خود  تويتر  صفح  در  عربستان 
زير  در  که  وسايل  و  مبلمان  گرفتن  »آتش 

رييس جمهور در تبعيد يمن اعالم کرد 
کردن  متوقف  برای  وی  نيروهای  که 
نظاميان  شبه  با  منطقه  در  ايران«  »نفوذ 
گزارش  به  می جنگند.  يمن  حوثی 
منصور  ربه  عبد  فرانسه  خبرگزاری 
هادی که شنبه برای سفری دو روزه به 
خبری  کنفرانس  يک  در  رفت  سودان 
البشير، همتای سودانی  با عمر  مشترک 
جنگ  ما  »اکنون  کرد:  تاکيد  خود 
در  ايران  نفوذ  کردن  متوقف  برای  را 
هم چنين  وی  می دهيم«.  انجام  منطقه 
گفته که درحال حاضر »مناطق اندکی« 
زمان  از  است.  حوثی ها  تصرف  در 
در  دولت  يمن،  در  درگيری ها  آغاز 
به  متهم  را  ايران  بارها  اين کشور  تبعيد 
افزايش  و  حوثی ها  از  نظامی  حمايت 

ناآرامی های اين کشور کرده است.

نوکو هيرامتسو، 44 ساله که در اين اعتراض 
مقابل  در  »نشستن  گفت  بود  کرده  شرکت 
را  کاری  برای شکايت کردن  تنها  تلويزيون 
از پيش نمی برد« او اضافه نمود»  در صورتی 
اين کار نخست وزير واکنش نشان  به  که ما 
آينده  در  من  نگيريم،  را  آن  جلو  و  ندهيم 
را  هايم  بچه  جواب  خودم  توانم  می  چطور 

بدهم«.
نخست وزير جاپان در ماه جوالی يک سلسله 
اين کشور پيشکش  پارلمان  به  پيشنهاداتی را 
اجازه  جاپان  نظامی  نيروهای  به  که  کرد 
می دهد، زمانی که متحدين اين کشور مورد 
حمله قرار بگيرد در حمايت از آن ها بجنگد. 
جاپان  امنيتی  سياست  در  آشکار  تغيير  اين 
پس از جنگ را نشان می دهد. پارلمان جاپان 
آبه  شينزو  حاکم  حزب  کنترول  تحت  که 
قرار دارد احتمال می رود اين طرح را تا 27 
سپتامبر تصويب کند. نظر سنجی که از سوی 
رسانه ها انجام شده است نشان می دهد که 50 

درصد از جاپانی ها مخالف اين طرح هستند.

زمينی اين ساختمان قرار دارد و دود غليظ آن 
مانع عمليات اداره اتش نشانی گرديده است.« 
است  گفته  غربی  واليت  سخنگوی  القهطانی 
تالش های سربازان همراه با بالگرد های نجات 
برای نجات مردم در منطقه متذکره ادامه دارد.

شبه نظاميان حوثی  از سپتامبر سال 2014 
کشور  اين  از  گسترده ای  بخش های 
مارچ  ماه  در  و  گرفتند  اختيار  در  را 
مجبور  هادی  منصور  عبدربه  گذشته 
برای  رياض  بگريزد.  عربستان  به  شد 
جلوگيری از دراختيار گرفتن کل يمن 
ايتالفی  کشور،  اين  حوثی های  توسط 
که  کرد  ايجاد  عربی  کشور  چند  با  را 
از اواخر ماه مارچ گذشته تاکنون بارها 
بمباران  را  يمن  در  ها  حوثی  مواضع 
هم  يک شنبه  روز  هم چنين  کرده اند. 
حمله هوايی نيروهای ايتالف به رهبری 
 30 از  بيش  باعث کشته شدن  عربستان 
يک  در  که  است  شده  يمنی  شهروند 
در  می کردند.  کار  بسته بندی  کارخانه 
مناطق بازپس گرفته شده از حوثی ها نيز 

ناآرامی ها هم چنان ادامه دارد.

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
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عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
info@turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

اعتراض کنندگان لبنانی فرصت 
72 ساعته به حکومت این کشور دادند 

لمان، فرانسه و بریتانیا خواهان   آ
نشستی اضطراری در خصوص 

بحران پناهجویان شدند

ده ها هزار لبنانی روز شنبه 7 سنبله در حالی که پرچم 
لبنان را در دست داشتند عليه دولت و سياستمداران 
فاسد دست به تظاهرات زدند. رسانه های خبری اين 
بيان  لبنان  در  تظاهرات  بزرگ ترين  را  تظاهرات 
داشته اند که بدون اشتراک احزاب سياسی برگزار 
کمپاين  دعوت  به  تظاهرات کنندگان  است.  شده 
»بوی گند تان بر آمده است« در ميدان مرکزی شهر 
بيروت گردهم آمدند و ضرب االجل 72 ساعته را 
برای بر آورده شدن خواسته های شان تعيين کردند. 
پايان  مسالمت آميزی  صورت  به  تظاهرات  اين 

يافت.
سوی  از  مشابهی  تظاهرات  نيز  گذشته  هفته 
از  بيش  شدن  انباشته  دليل  به  لبنان  شهروندان 
با  که  گرديد  برگزار  شهر  اين  وسط  در  زباله  حد 
خشونت های بين پوليس و تظاهرات کنندگان همراه 
بود. بعد اين رويداد تمام سالم، نخست وزير لبنان 
تهديد به استعفا کرد که در صورت عملی شدن آن 
تنش های سياسی در لبنان را می تواند دو برابر کند. 
تظاهرات کننده ها برای بر آورده شدن خواست شان 
خواهان  آن ها  کرده اند.  تعيين  وقت  ساعت   72
استعفای وزير محيط زيست لبنان و مجازات وزير 
به سوی  هفته گذشته  در  می باشند که  لبنان  داخله 

تظاهرات کنندگان تير اندازی کردند.
نهاد المشنوق، وزير داخله لبنان در کنفرانس خبری 
روز شنبه به خشونت از سوی بعضی از افراد امنيتی 
خواهند  مجازات  عامالن  که  گفت  و  نمود  اذعان 
شد. در ضمن او به خشونت تظاهرات کننده گان 
که  کسانی  سند  مبنای  بر  گفت  و  نمود  اشاره  نيز 

خشونت کرده اند نيز مجازات خواهد شد.

سنبله،   8 يک شنبه،  روز  بريتانيا  و  فرانسه  آلمان، 
بررسی  برای  اضطراری  نشستی  برگزاری  خواهان 
و  اروپا  اتحاديه  در  پناهجويان  فزاينده ی  بحراِن 

يافتن راه حلی عملی شدند.
اين  داخله  وزيران  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اروپا  اتحاديه  از  مشترک،  بيانيه ای  در  کشور  سه 
وزيران  حضور  با  اضطراری  نشستی  تا  خواسته اند 

داخله و عدليه کليه کشورهای عضو برگزار کند.
صبح  نيز  فرانسه،  خارجه  وزير  فابيوس،  لوران 
يک«،  »اروپای  راديو  با  گفتگو  در  يک شنبه 
سيم خاردار  کشيدن  را  مجارستان  دولت  اقداِم 
خالف  و  »شرم آور«  مجارستان  و  صربستان  ميان 

»ارزش های مشترک اروپايی« خوانده است.
هزار  دو  روزانه  صربستان،  مقام های  به گفته ی  بنا 
وارد  غيرقانونی  طور  به  مقدونيه  مرز  از  پناهجو 
وارد  می کنند  سعی  سپس  و  می شوند  کشور  اين 

مجارستان و اتحاديه اروپا شوند.
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