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کستانیها رایسبهپا
گفت؟ دربارهافغانستانچه

آیاشبکهحقانیزیرفشارقرارمیگیرد؟
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ح مزایاومعایبطر
کمیسیوناصالحنظامانتخاباتی
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عامالن حمالت خونین کابل 
بازداشت شدند

کمیسیون  ح پیشنهادی  طر
ویژه اصالح نظام انتخاباتی 

مناسب اما زمان گیر

2

که  افزود  حال  عین  در  فیفا  اجرایی  رییس 
ویژه  کمیسیون  پیشنهادی  طرح  اجرای 
زمانی  لحاظ  از  انتخاباتی  نظام  اصالح 
بیشتر  احتماال  و  می طلبد  بیشتری  فرصت 
انتخابات  برگزاری  زمان  تا  پیشنهادی  موارد 
آینده  سال  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی 
رشید  نگیرد. محمدیوسف  قرار  تطبیق  مورد 
نیز  موجود  ظرفیت های  که  گفت  هم چنین 
موارد  این  بتواند  تا  نیست  اطمینان  قابل 
وی  بسازد.  اجرایی  کوتاه  فرصت  در  را 
حوزه های  ساختن  کوچک  که  کرد  کید  تا
محمدیوسف  است.  وقت گیر  نیز  انتخاباتی 
کمیسیون ویژه اصالح نظام  رشید از پیشنهاد 
کارت های  کردن  باطل  به منظور  انتخاباتی 
گفت با  کرد و  رای دهی موجود ابراز نگرانی 
کشور  اجرای این طرح شماری از شهروندان 

از حق دادن رای محروم خواهند شد.
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زنگ اول


یک  که  کرد  اعالم  کشور  ملی  امنیت  سازمان  دیروز 
که  را  حقانی  شبکه  به  مربوط  تروریستی  هسته ی 
کابل  به  اخیر  تروریستی  حمالت  راه اندازی  مسوول 
بودند، بازداشت کرده است. امنیت ملی از ضبط مواد 
منفجره ای که این هسته تروریستی با خود حمل می کرد 
در  هم  منفجره  مواد  محموله های  است.  داده  خبر  نیز 
والیت های پکتیا و پکتیکا به دست نیروهای امنیتی افتاده 
است. روشن است که کارمندان شجاع سازمان امنیت 
ملی کشور، پس از روز ها و شاید هفته ها کار نفس گیر 
بازداشت تروریست ها  به  اوپراتیفی و اطالعاتی موفق 
شده اند. حاال وقت آن است تا قوه قضاییه کشور، این 

تروریست های بازداشت شده را محاکمه کند. 
که  دارند  گالیه  قضاییه  قوه  از  امنیتی  مقام های 
الزم  که  طوری  آن  را  شده  بازداشت  تروریست های 
است جزا نمی دهند. قاضی ها هم گاهی تهدید می شوند 
حمله  مورد  آنان  واسطه های  و  دفترها  هم  زمانی  و 
بر  را  عدالت  و  بترسند  تا  می گیرد  قرار  تروریستی 
باید  کشور  قاضی های  اما  نکنند.  اجرا  تروریست ها 
از  باید  قاضی ها  نشوند.  وحشت  و  ترس  تسلیم  
و  پولیس  سربازان  و  ملی  امنیت  سازمان  کارمندان 
ارتش الگو بگیرند و شجاعانه عدالت را بر تروریست ها 

اجرا کنند. 
اجرا نشدن عدالت بر تروریست ها، سبب بیشتر شدن 
حمالت تروریستی و قربانی شدن مردم عام افغانستان 
که  بیندیشند  کودکی  آن  به  باید  قاضی ها  شد.  خواهد 
از دست  را  به مکروریان مادرش  تروریستی  درحمله 
داد. قاضی ها باید به کسی بیندیشند که پسر جوانش را 
از دست داد و حاال با نواسه های یتیمش درد از دست 
قاضی های  که  ندارد  دلیلی  هیچ  می نالد.  را  پسر  دادن 
محاکم رسمی تسلیم ترس و وحشت شوند و از صدور 
احکام عادالنه امتناع کنند. قاضی ها باید مطابق به قانون 
به  کشور  نافذه  قوانین  دیگر  و  تروریستی  جرایم  به 

تروریست ها جزا بدهند. 
اگر عدالت بر تروریست ها تطبیق نشود، انگیزه نیروهای 
امنیتی برای دفاع از نظام آسیب می بیند. رییس جمهور 
بر تروریست ها جدی  بر مساله تطبیق عدالت  باید  هم 
را  قاضی  یک  تا  دارد  صالحیت  رییس جمهور  باشد. 
خلع لباس قضاوت کند. رییس جمهور باید به قاضی ها 
دام  در  یا  و  شوند  ترس  تسلیم  اگر  که  دهد  هشدار 
شبکه های فساد بیفتند، حذف خواهند شد. رییس جمهور 
باید به تمام قاضی ها ابالغ کند که هر قاضی ای که در 
تطبیق عدالت بر تروریست ها تعلل کند، از مسند قضا 

برکنار خواهد شد. 
دام  به  یا  و  می شوند  ترس  تسلیم  که  قاضی هایی 
در  که  نیستند  آن  شایسته  می افتند،  فساد  شبکه های 
مسند قضا باقی بمانند. همه تروریست هایی که بازداشت 
هم  تروریست ها  محاکمه  محاکمه شوند.  باید  شده اند، 
باید  باید علنی باشد. همه قربانیان حمالت تروریستی 
شاهد محاکمه و مجازات تروریست های بازداشت شده 
باشند. سازمان امنیت ملی کشور باید یک لطف دیگر هم 
بکند و آن این که حامیان تروریست ها را هم بازداشت 

و محاکمه کند. 
چه کسانی به تروریست ها خانه کرایه می دهند. کی ها 
نظرشان  مد  نشانی های  به  را  تروریست ها  کابل  در 
رهنمایی می کنند؟ همه این افراد باید معرفی و بازداشت 
شوند. هم چنان اشخاص و افرادی که مواد انفجاری را 
تروریستان  دست  به  و  می کنند  قاچاق  شهر  داخل  به 
موترهای  هم چنان  شوند.  بازداشت  باید  می رسانند، 
باید  می آورند،  کابل  تا  را  تروریست ها  که  گران قیمتی 
ملی  امنیت  شوند.  بازداشت  مالکان شان  و  شناسایی 
می تواند در این مورد از آقای عبدرب الرسول سیاف 
بپرسد. آقای سیاف گفته است که در این مورد اطالعات 
موثق دارد و منتظر است تا مقام های امنیتی با او تماس 

بگیرند.

تروریست ها باید علنی
محاکمه شوند
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کرده  اعالم  معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
که روز دوشنبه، چهل تن از دانش آموزان در 

والیت هرات مسموم شده اند.
این  که  گفته  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
لیسه  ششم  و  پنجم  صنوف  که  دانش آموزان 
خصوصی حبیب المصطفی در شهرک جبرییل 
این  شده اند.  مسموم  نامعلومی  بدلیل  هستند، 
به  دانش  آموزان  این  که  می گوید  وزارت 
شفاخانه هرات منتقل شده و پس از تداوی دو 

باره مرخص شده اند.
و  معارف  ریاست  به  که  افزوده  وزارت  این 
دیگر نهادهای مسوول در هرات دستور داده تا 
عوامل مسمومیت این دانش آموزان را دریابند.

این  مسمومیت  مورد  در  معارف  وزارت 
اما  ارایه نکرده  بیشتری  دانش آموزان جزییات 
برخی از مقام های محلی والیت هرات گفته اند 
که این دانش آموزان دختر هستند و تعداد شان 

به پنجاه نفر می رسد.
تازه  موضوع  دانش آموز  دختران  مسمومیت 
در  اتفاقی  چنین  بارها  این  از  پیش  و  نیست 
مختلف  والیت های  در  دخترانه  مکاتب 

صورت گرفته است.

چهل دانش  آموز در هرات 
مسموم شدند

بیش از شصت  طالب در عملیات های نظامی کشته و زخمی شدند

عامالن حمالت خونین کابل بازداشت شدند

کار بازسازی سرک جگدلک به پایان رسید

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   ۵۷ گذشته،  روز  شبانه  یک 

شورشیان طالب کشته شده اند.
اعالمیه ای می گوید  این وزارت در 
منظور  به  که  عملیات ها  این 
مردم«  دشمنان  نابودی  و  »سرکوب 
کنر،  والیت های  مربوطات  در 
تخار،  کاپیسا،  بغالن،  ننگرهار، 
کندهار،  سرپل،  فاریاب،  کندز، 

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
ملی در جریان چند عملیات خاص 
ضد تروریستی، سی تن از اعضای 
شورای  و  حقانی  تروریستی  شبکه 
سازماندهی  اتهام  به  را  پیشاور 
حمالت خونین اخیر در شهر کابل، 

بازداشت کرده اند.
عمومی  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
امنیت ملی، در اعالمیه ای می گوید 
شده  بازداشت  تروریستان  که 
بزرگ  برنامه های  راه اندازی 
تروریستی دیگری را نیز رویدست 
آمده  اعالمیه  این  در  داشته اند. 
در  تروریستان  از  تن   26« است: 
کابل،  اخیر  حمله  چهار  به  پیوند 
در منطقه شاه شهید، میدان هوایی، 
ملی  شورای  و  چهار،  مکروریان 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
شش  و  سی  بازسازی  کار  کرده 
ولسوالی  کیلومتر سرک جگدلک 
سروبی والیت کابل که توسط تیم 
سریع  واکنش  دوم  لوای  انجنیری 
پیش  هفته  از یک  کابل   111 فرقه 

غور  و  غزنی  لوگر،  ارزگان، 
هشت  آن  در  بود،  شده  راه اندازی 
زخمی  طالب  شورشیان  از  تن 

شده اند.

دستگیر شده اند. دو تن از مسوولین 
جانان،  قاری  تروریستی  شبکه  این 
ولسوال نام نهاد شورای پشاور برای 
و  همراهانش  و  سبز  ده  ولسوالی 
ملک  احمد،  اسرار  حال  درعین 
گروه  سرگروه های  از  مصطفی  و 
شاه  حمله  که  می باشند  حقانی 
و  هوایی  میدان  حمله  شهید، 
شده  عملی  آنها  توسط  مکروریان 

بود.«
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
که این گروه از بزرگ ترین شبکه 
تروریستی در کابل بود. به گفته ی 
گروه  این  اعضای  اداره،  این 
برنامه  سیزده  طرح  تروریستی 
کابل  شهر  در  را  دیگر  تروریستی 
ریخته بودند و از جمله می خواستند 

رسیده  پایان  به  بود،  شده  آغاز 
است.

در  که  خبری  در  دفاع  وزارت 
صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، 
که  جگدلک  سرک  که  می افزاید 
و  موسومی  باران های  نتیجه  در 

وزارت امور داخله می افزاید که در 
افزار  این عملیات ها مقداری جنگ 
کشور  امنیتی  نیروهای  بدست  نیز 

افتاده است.

سفارت  جمهوری،  ریاست  ارگ 
فرماندهی  امریکا،  متحده  ایاالت 
و  ملی  شورای  کابل،  پولیس 
دانشگاه خاتم النبیین را مورد هدف 

قرار دهند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید 
که قرار بود دو عراده موتر باربری 
منظور  به  انفجاری  مواد  از  مملو 
بعدی  تروریستی  حمالت  انجام 
تروریستان  اختیار  در  کابل  در 
بازداشت شده قرار گیرد. به گفته ی 
از  بود  قرار  مواد  این  اداره،  این 
والیات  به  و  عبور  پکتیکا  والیت 
محموله  این  شود.  منتقل  مرکزی 
سیزده  حدود  که  انفجاری  مواد 
تن وزن داشته در هفته اخیر توسط 
شده  کشف  ملی  امنیت  نیروهای 

است.
در سه حمله تروریستی که نزدیک 
کابل  شهر  در  پیش  ماه  یک  به 
غیرنظامی  ده ها  گرفت،  صورت 
زخمی  دیگر  تن  صدها  و  کشته 
این  از  افغانستان پس  شدند. دولت 
حمالت تروریستی، دولت پاکستان 
و  داد  قرار  شدید  انتقاد  مورد  را 
گفت که این حمالت از خاک آن 

کشور سازمان دهی شده بود. 

بنابه  بود،  شده  تخریب  سیالب  ها 
توسط  محل  باشندگان  درخواست 

این وزارت بازسازی شده است.
در  دفاع  وزارت  تیم های  از  برخی 
زمینه بازسازی و کمک به مردم نیز 

فعالیت دارند.

ACKU
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 منبع: وال استریت ژورنال
 برگردان: یحیا سرپلی

 فریدون آژند 

که سوزان رایس،  گفت  یک مقام بلندپایه امریکایی 
مشاور امنیت ملی ایاالت متحده امریکا روز یک شنبه 
کستان در اسالم آباد  به رهبران ملکی و نظامی ارشد پا
کستان  که حمالت شبه نظامیان مستقر در پا گفته است 

کیدا غیرقابل قبول اند.« کشور همسایه، »ا به 
جلوگیری  برای  خواسته  کستان  پا از  رایس  خانم 
حیث  به  کشور  آن  قلمرو  از  هراس افگنان  استفاده 
کار  همسایه  کشورهای  به  حمله  جهت  پایگاهی 
بیشتری انجام داده و روابطش را با هند و افغانستان 
خانم  تویتری  حساب  پست  یک  در  بخشد.  بهبود 
رایس در روز یک شنبه آمده است: »امروز در اسالم آباد 
به  رسیدگی  برای  همکاری ها  تعمیق  چگونگی  روی 
کستان تشویق شد تا صلح و  اولویت ها بحث شد. پا

ثبات منطقه ای را پیش ببرد.« 
و  صدراعظم  نواز شریف  با  سفر  این  در  رایس  خانم 

کرد.  کستان دیدار  راحیل شریف، فرمانده ارتش پا
کستان  که واشنگتن به پا گفته اند  مقام های امریکایی 
به شکل  اسالم آباد  که  صورتی  در  است  داده  هشدار 

توصیف می کنند. در بیانیه صادره از سوی دفتر آقای 
شریف آمده است: »ایاالت متحده یک شریک مهم 
اقتصاد،  زمینه  در  به ویژه  زمینه ها  تمام  در  کستان  پا

دفاع و مبارزه با هراس افگنی است.«

بمب گذاری های  رشته  یک  پی  در  افغانستان  دولت 
که ده ها نفر از جمله  کابل در هفته های اخیر  خونبار در 
کستان انتقاد  کشته شدند، از پا سه امریکایی در آن ها 
که  گروهی  حقانی،  شبکه  هم چنین  افغانستان  کرد. 
کستان مستقر است را مسوول  کشور می گوید در پا این 

این حمالت دانسته است. 
دولت  نگرانی های  »ما  می گوید:  امریکایی  مقام  این 
کیدا  ا مساله  این  ساختیم.  شریک  را  افغانستان 
عین  در  امریکایی  مقام  این  است.«  قبول  غیرقابل 
خوب  »خیلی  کستان  پا و  امریکا  روابط  گفت  این که 
گفته  کستان  که خانم رایس به رهبران پا گفت  است« 
نقطه  یک  به  شبه نظامیان  و  تروریستان  »حمالت  که 
این  به  رسیدگی  است.  رسیده  منطقه ای  ک  اصطکا
کستان با همسایگانش و برای  چالش ها برای روابط پا

رابطه با واشنگتن حتمی است.«
که ایاالت متحده می خواهد  تحلیلگران بر این باورند 
آزادانه  که  رهبری شبکه حقانی  تعقیب  به  اسالم آباد 
طالبان  به گفته  بپردازد.  می کند  فعالیت  کستان  پا در 
کویته بعد از  گذشته در شهر  در نشستی در اواخر ماه 
تایید مرگ مال عمر، رهبر شبکه حقانی معاون رهبری 

گردید. گروه  این 
شبکه  یا  طالبان  رهبران  که  را  موضوع  این  کستان  پا
گرچه  ا می کند  رد  مستقرند  کشور  این  در  حقانی 
دیدن  کشور  این  از  است  ممکن  آن ها  که  می پذیرد 
این  از  کستان  پا که  دارند  ادعا  منتقدان  باشند.  کرده 
استفاده  افغانستان  در  خود  عوامل  حیث  به  گروه ها 

می کند. 
ارتش  سخنگوی  تویتر  رسمی  صفحه  پست  یک  در 
خانم  بین  اخیر  دیدار  در  که  است  آمده  کستان  پا
ضرورت  بر  طرف  دو  »هر  راحیل،  جنرال  و  رایس 
ادامه هماهنگی نزدیک برای تامین صلح و ثبات در 

کردند.« کید  افغانستان و منطقه تا

رایسبهپاکستانیها
گفت؟ دربارهافغانستانچه

وتحوالتاقتصادیمتصور
بر اساس طرح های اقتصادی که در این کنفرانس مطرح می شود، دسترسی افغانستان به 
بنادر مهم تجارتی چون چابهار و گوادر به خوبی متصور خواهد بود. در کنار آن شکل دهی 

مناسبات اقتصادی منطقه ای برای ایجاد ثبات سیاسی و امنیت منطقه نیز اثرات بسیار مفید 
دارد. در حال حاضر بحران امنیتی شدیدی کشور های منطقه چون افغانستان، پاکستان و 

به طور نسبی تعداد از کشور های دیگر منطقه را در برگرفته است.

کنفرانسریکا
افغانستان  برای  مهم  روز  دو  سنبله  سیزدهم  و  دوازدهم 
کنفرانس همکاری های اقتصادی برای  است. ششمین 
روز در  این دو  به ریکا مشهور است، در  که  افغانستان 
کنفرانس  کابل برگزار می شود. آمادگی ها برای این  شهر 
الزم  تمهیدات  و  است  شده  آغاز  این سو  به  چندی  از 
گرفته شده  کنفرانس روی دست  برای برگزاری بهتر این 
برگزاری  مسوول  به عنوان  کشور  خارجه  وزارت  است. 
گسترده  گذشته با ایجاد روابط  کنفرانس از روز های  این 
این  و همه جانبه  گسترده  انعکاس  در  رسانه ها سعی  با 

کتفرانس داشته است. 
خارجی  رسانه های  حتا  و  افغانستان  رسانه های  بیشتر 
کنفرانس  این  رسانه ای  به عنوان همکار  تا  عالقه مندند 
زیرا  باشند.  داشته  برنامه  این  در  بیشتری  حضور 
گسترده تر  کنفرانس در انعکاس  ارزش های اساسی این 
کنار ارزش تاریخی این  آن بیشتر متبارز خواهد شد. در 
دور نمای  می توان  را  ریکا  افغانستان،  برای  کنفرانس 
شمار  به  نیز  اقتصادی  ثبات  با  افغانستان  یک  آرمانی 
آورد. ریکا در صورت عملیاتی شدن می تواند افغانستان 
کشور های  میان  تجارتی  مهم  ه  را  چهار  به  تبدیل  را 
که ریکا  جنوب آسیا و آسیای مرکزی بسازد. دورنمایی 
را  کشور  این  جایگاه  است،  متصور  افغانستان  برای 
تثبیت  کاال  و  انرژی  ترانزیت  مطمین  عبور گاه  به عنوان 

می کند. 
الجورد،  راه  تاپی،  چون  بزرگی  پروژه های  شدن  عملی 

جدی تر به تارومار شبکه حقانی نپردازد، 300 میلیون 
داد.  خواهد  دست  از  را  امریکا  نظامی  کمک  دالر 
استخبارات  به  را  حقانی  شبکه  امریکایی  مقام های 
نزدیک  بسیار  آی اس آی  یعنی  کستان  پا ارتش 

راه گشای  دیگر  بزرگ  پروژه های  و  سوری  شیرشاه  راه 
خواهد  افغانستان  برای  قوی تری  اقتصادی  افق های 
کشور در  کنار آن حضور نمایندگان بیش از چهل  بود. در 
حد وزیر خارجه و معاونین رییس جمهور و هم چنان سی 
اقتصادی  جایگاه  شکل دهی  برای  بین المللی  سازمان 
افغانستان در منطقه یکی از مهم ترین مکث های تاریخ 

بیشتر  کنفرانس  این  در  آنچه  است.  افغانستان  معاصر 
در  همکاری ها  شکل دهی  بود،  خواهد  متبارز  همه  از 
و  منطقه ای  ارتباطات  طبیعی،  منابع  و  انرژی  عرصه 
کشور های  مهم تر از همه ایجاد تسهیالت تجارتی میان 
این  محور  را  افغانستان  می تواند  که  است  منطقه 
مسیر  بهترین  افغانستان  مثال  به طور  بسازد.  ارتباطات 

آسیای  کشور های  برق  انرژی  تولید  مازاد  انتقال  برای 
گاز  پایپ الین های  می باشد.  جنوبی  آسیای  به  میانه 
گاز  و  افغانستان می تواند بخش عمده نفت  از  و نفت 
کشور های نیازمند  تولید شده در آسیای میانه را به سوی 
بسازد.  سرازیر  هند  و  کستان  پا همچون  فوسیلی  انرژی 
کنفرانس مطرح  که در این  بر اساس طرح های اقتصادی 
می شود، دسترسی افغانستان به بنادر مهم تجارتی چون 
کنار  در  بود.  خواهد  متصور  خوبی  به  گوادر  و  چابهار 
آن شکل دهی مناسبات اقتصادی منطقه ای برای ایجاد 
مفید  بسیار  اثرات  نیز  منطقه  امنیت  و  سیاسی  ثبات 
کشور های  دارد. در حال حاضر بحران امنیتی شدیدی 
کستان و به طور نسبی تعداد  منطقه چون افغانستان، پا
از  یکی  است.  برگرفته  در  را  منطقه  دیگر  کشور های  از 
خوردن  برهم  نا امنی ها  این  استمرار  عوامل  عمده ترین 
بی کاری  است.  منطقه  کشور های  در  اقتصادی  ثبات 
افزایش  برای  اقتصادی  و  اجتماعی  معضل  عمده ترین 
نا امنی هم به عنوان یک رکن اساسی محسوب می شود. 
که عمده ترین ظرفیت تداوم خود را در فقر جامعه  تروریزم 
از شکل گیری  تا  دارد  تالش  به طور همه جانبه  می بیند، 
این  زیرا  کند.  منطقه ای جلوگیری  اقتصادی  مناسبات 
در  اساسی  نقش  اشتغال  ایجاد  به  توجه  با  مناسبات 
در  دارد.  منطقه  در  امنیتی  تنش های  کردن  فرو کش 
که زمینه های اشتغال در میان شهروندان افزایش  صورتی 
قابل  به طور  مردم  میان  از  تروریستان  گیری  یابد، سرباز 
باید  مجال  این  در  یافت.  خواهد  کاهش  مالحظه ای 
افغانستان  دولت  مدیریتی  ظرفیت های  که  نبرد  یاد  از 
برای جذب بیشتر سرمایه خصوصی در افغانستان برای 
مفید است.  و  نیز الزم  پروژه ها  گونه  این   اجرایی شدن 
که به دورنمای عملی ایده های  هرچند هنوز دور است 
تبلور  ریکا  کنفرانس  محور  در  که  افغانستان  آرمانی 
گر توان دیپلوماسی  ا می یابد نگاه دقیق بیندازیم. ولی 
دولت برای شکل دهی اجماع عمومی منطقه ای، برای 
کریدور  به عنوان  افغانستان  طرح  از  کردن  حمایت 
اقتصادی آینده منطقه افزایش یابد مسلما این ایده های 
چالش های  همه ی  با  زود  زودی  به  می تواند  آرمانی 
موجود تبدیل به نقشه های راه عملی و ظرفیت ساز برای 

ثبات اقتصادی افغانستان شود. 

ACKU
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شناختن طالبان به عنوان یک

گروه تروریستی و جهاد علیه آن ها 

همه ملت ها، زمانی که تمام درهای بیرون به سوی آن ها بسته 
می شوند، دوره ای به نام جهاد یا حشر و یا... برای بقا رقم 
زده اند. معموال پس از این دوره آن ها توانسته اند، به سطحی 
با  می رسد  به نظر  کنند.  پیدا  دست  توانمندی  و  انسجام  از 
گروه های  توجه به وضعیت اسف بار امنیتی و حمالت مکرر 
باید  که  است  رسیده  وضعیتی  به  نیز  افغانستان  تروریستی؛ 
در  تروریستی  گروه های  با  مبارزه  برای  عمومی را  تبلیغات 

کند.  ک افغانستان آغاز  خا
جهاد و یا حشر ملی برای مبارزه با تروریست ها، زمانی میسر 
که روزگاری به عنوان برادر،  گروه های دهشت افگن  که  است 
می شدند،  پنداشته  سیاسی  دشمن  یا  و  سیاسی  مخالف 
گروه تروریستی شناخته شوند. شناخته شدن  حاال به عنوان 
قطع نامه  براساس  تروریستی  گروه  یک  به عنوان  طالبان 
افغانستان فرصت و  به  امنیت در سال 2001،  1373 شورای 
مشروعیت دفاع پیشگیرانه و یا پیش دستانه را برای حذف 
کشورهای  همکاری  با  را  تروریستی  گروه  این  النه های 
فرامنطقه بیشتر میسر می سازد. فرصت های ناشی از شناخته 
گروه تروریستی در سطح داخلی  شدن طالبان به عنوان یک 

کرد: و منطقه ای و جهانی را می توان به صورت ذیل تبیین 
1. افزایش همبستگی داخلی میان سیاستمداران و نظامیان: 
و  صلح  طرح  همزمان  به صورت   2008 سال  از  افغانستان  در 
کنار یک دیگر پیش برده شده است. صلح همواره  جنگ در 
با طالبان  از سوی سیاستمداران در نشست های چندجانبه 
می شده  عملی  نظامیان  توسط  جنگ  و  شده  برده  پیش 

است. اغلب اقدامات سیاستمداران مبنی بر رهایی طالبان 
و  بی اعتمادی  گسترش  موجب  امتیازات  دادن  و  زندان  از 
گردیده  کاهش انگیزه در میان نیروهای امنیتی اردو و پولیس 
است. این چنددستگی موجب تقویت روحیه تروریست ها 
ک افغانستان شده است. از دیرباز ادبیات سیاسی و  در خا
گذشته افغانستان به خصوص دوره  نظامی  در حکومت های 
که تنها از طریق جنگ  عبدالرحمان خان نشان داده است 
و  مدیریت  را  داخلی  دشمنان  و  مخالفین  می توان،  غلبه  و 
شناخته  و  صلح  پروسه  شدن  بسته  این رو  از  کرد.  سرکوب 
کسب دوباره  گروه تروریستی موجب  شدن طالبان به عنوان 

اعتماد نظامیان و افزایش اقدامات منسجم آن ها می شود.
و  صلح  کرات  مذا منطقه ای:  دالالن  به  دادن  پایان   .2
با  ارتباط  کسب  از  پس  منطقه  کشورهای  میانجی گری 
موجب  پرستیژشان،  و  موقعیت  دادن  نشان  برای  طالبان 
دفاتر  است.  شده  طالبان  گروه  فراملی  مشروعیت  گسترش 
جلب  برای  گروه  این  به  را  خوبی  فرصت  طالبان،  بیرونی 
حمایت های مالی و سیاسی فراهم ساخته و متقابال از سوی 
کشورهای منطقه به عنوان  کاذب برای  دیگر جایگاه و پرستیژ 
بازی،  چنین  نتیجه  در  است.  ساخته  فراهم  میانجی  یک 
و  بازیگران  ملعبه  و  بازیچه  افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه 
کار  که زمان زیادی به  گرفت؛  فرصت طلبان بی هویت قرار 

است تا افغانستان شخصیت و صالبت هویتی را در منطقه 
صلح  پروسه  شدن  بسته  این رو  از  کند.  اثبات  و  جبران 
موجب پایان یافتن بازیچه بودن دستگاه سیاست خارجی 

کشور در منطقه می شود.  افغانستان و حفظ آبروی این 
قطع نامه  براساس  بین المللی  حمایت های  کسب   .3
گونه انگاری در مورد طالبان و  1373 شورای امنیت: چند 
دسته بندی طالبان به خوب و بد و درخواست عفو و بیرون 
بین المللی،  سیاه  فهرست  از  طالبان  سران  از  برخی  کشیدن 
محیط  در  داخلی  مشکل  یا  و  پدیده  یک  را  گروه  این 
به  گروه  این  شدن  معرفی  است.  کرده  معرفی  بین المللی 
کشورهای منطقه و جهانی  مثابه یک پدیده داخلی، دست 
کرده است. حتا چنین  کوتاه  را برای حمایت از افغانستان 
گونه انگاری خوب و بد در مورد طالبان، باعث شده  چند 
کشورهای منطقه نیز براساس اصل استثنای استرداد  است تا 
ک خویش نگه  به خود اجازه دهند تا سران طالبان را در خا
می تواند  کشورها  استرداد،  اصل  استثنای  براساس  دارند. 
که  سیاسی  مخالفین  به  بشری  حقوق  مولفه های  بر  مبتنی 
پناه بدهند.  کشور مطبوع شان در خطر است،  جان شان در 
ک خویش پناه  کستان به سران طالبان در خا گر پا از این رو ا
تمسک  نیز  استرداد  اصل  استثنای  به  می توانند  می دهند، 
که سران طالبان مخالفان سیاسی حکومت  بجویند و بگویند 
به  بشر  و  بین الملل  حقوق  براساس  که  هستند  افغانستان 
است.  شده  داده  کستان  پا ک  خا در  زندگی  اجازه  آن ها 
گالیه و شکایت از سیاست های  بنابراین افغانستان به جای 
کستان  پا اقدامات  از  را  باید فرصت های حقوقی  کستان،  پا
به مثابه یک  کند. شناخته شدن طالبان  حذف و محدود 
قطع نامه  براساس  را  حقوقی  فرصت  این  تروریستی،  گروه 

کستان حذف می کند.  1373 از پا
یک  شناختی  مولفه های  اندازه  هر  می رسد،  به نظر  طبیعی 
آسان تر  آن  برابر  در  مبارزه  باشد،  روشن  و  واضح  دشمن 
و  سیاسی  دشمن  حتا  و  سیاسی  مخالف  برادر،  می شود. 
ناهماهنگی  و  چنددستگی  ایجاد  جز  به  آن ها  با  صلح 
و  منطقه  داخلی،  امنیتی  و  سیاسی  بازیگران  میان  در 
تا  است  رسیده  فرا  آن  زمان  ندارد.  دیگر  کارکردی  جهانی؛ 
رییس جمهور، رییس اجرایی و دیگر رهبران سیاسی، پس از 
گروه تروریستی در یک اقدام  شناسایی طالبان به عنوان یک 
نمادین، تبلیغات ضد طالبان را با پوشیدن لباس پولیس و 
از  ناشی  افغان  مردمان  و  زنان  احساسات  کنند.  آغاز  اردو 
که مستعد پذیرش  کت جنگ نشان می دهد  خستگی و فال
و  انسجام  افزایش  آن  نتیجه  قطعا  و  هستند  اقدامی   چنین 

مشروعیت ملی خواهد بود.

آیا شبکه حقانی
زیر فشار قرار می گیرد؟ 

جهاد و یا حشر ملی برای 
وریست ها، زمانی  زه با تر مبار

وه های  میسر است که گر
ی  وزگار دهشت افگن که ر

به عنوان برادر، مخالف سیاسی 
و یا دشمن سیاسی پنداشته 

وه  می شدند، حاال به عنوان گر
وریستی شناخته شوند.  تر

شناخته شدن طالبان به عنوان 
وریستی براساس  وه تر یک گر

قطع نامه 1373 شورای امنیت 
در سال 2001، به افغانستان 

وعیت دفاع  فرصت و مشر
پیشگیرانه و یا پیش دستانه 

را برای حذف النه های این 
ی  وریستی را با همکار وه تر گر

کشورهای فرامنطقه بیشتر 
میسر می سازد.

 مهدی منادی

اوباما،  بارک  ملی  امنیت  مشاور  رایس  سوزان 
و  سیاسی  مقام های  به  دیروز  امریکا،  رییس جمهور 
گروه های  که دوام فعالیت های  گفت  کستان  نظامی  پا
برای  کستان  پا قلمرو  در  افغانستان  ضد  تروریستی 
و  امریکایی  رسانه های  نیست.  قبول  قابل  امریکا 
از مقام های  که سوزان رایس  گزارش دادند  کستانی  پا
برای  بیشتری  تالش های  تا  خواست  کستان  پا نظامی  
متحده  ایاالت  دهند.  انجام  حقانی  شبکه  مهار 
کستان را هم به مبارزه اسالم آباد با  پرداخت پول به پا

کرده است.  شبکه ی تروریستی حقانی مشروط 
مقام های  که  دادند  گزارش  کستانی  پا رسانه های 
بیشتر  پول  حقانی  شبکه ی  با  مبارزه  برای  کشور،  این 
پیامد های  که  نیست  روشن  دارند.  تقاضا  امریکا  از 
خواهد  چه  اسالم آباد  به  رایس  سوزان  سفر  احتمالی 
از  آیا  می گیرد؟  جدی  را  او  حرف  اسالم آباد  آیا  بود. 
کستان بر ضد  این به بعد شاهد مبارزه ی بیشتر ارتش پا

شبکه ی حقانی خواهیم بود؟
است،  دشوار  پرسش ها  این  به  قطعی  پاسخ  دادن 
نشان  کستان  پا ارتش  چهارده ساله ی  کارنامه ی  اما 
از  گاهی  هیچ  ارتش  این  جنرال های  که  می دهد 
حمایت شبکه ی حقانی دست برنداشته اند. در سال 
ارکان حرب اردوی  2011، جنرال مایک مولن، رییس 
گروه حقانی، بازوی  گفت،  امریکا به رسانه های غربی 
است.  کستان  نظامی  پا استخبارات  سازمان  عملیاتی 
کستان داشت.  پا گسترده ای در  بازتاب  سخنان مولن 
در آن زمان حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری بر 
کستان حکومت می کرد. این حزب همایش احزاب  پا
جریان های  همه  و  کرد  دعوت  را  کستان  پا سیاسی 
ارتش آن  از  را  کستانی در آن همایش، حمایت شان  پا

کردند.  کشور اعالم 
مبهمی  گرفت.  موضع  زمان،  آن  هم  کستان  پا ارتش 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کیانی،  اشفاق  جنرال 
با  او  امر  زیر  جنرال های  گفت  زمان  آن  در  کستان  پا
کشورهای  گفت،  او  دارند.  تماس  حقانی  شبکه ی 
که با شبکه ی حقانی تماس دارند  دیگری هم هستند 
با  کشورها  کدام  دقیقا  که  می داند  هم  مولن  مایک  و 
زمان  آن  در  مولن  مایک  دارند.  رابطه  حقانی  شبکه 
گرفته بود، اما بعدا اسناد ویکی  کستان نام  صرف از پا
با شبکه ی  که عربستان سعودی هم  کرد  افشا  لیکس 
شبکه ی  گری های  افشا مبنای  بر  دارد.  تماس  حقانی 
در  سعودی  عربستان  سفیر  لیکس،  ویکی  گر  افشا
جالل الدین  مولوی  پسران  از  یکی  با  بارها  کستان،  پا

کرده بود.  حقانی مالقات 
هم چنان، بخشی از مصارف جنگی شبکه ی حقانی 
کتر سپنتا، دبیر  کستان می رسد. دا هم از عربستان به پا
پیش  مدتی  افغانستان،  ملی  امنیت  شورای  پیشین 
هالبروک  ریچارد   مرحوم  باری  که  نوشت  8صبح  در 

گفته  کرزی  حامد  به  امریکایی،  کهنه کار  دیپلومات 
که مصارف جنگی طالبان را تامین  که بیشتر پولی  بود 
و  کستان می آید  پا به  کشورهای عرب زبان  از  می کند، 
واقعیت ها نشان  این  قرار می گیرد.  در دسترس طالبان 
کستان تنها قلمرو خود را در اختیار  که ارتش پا می دهد 
کویته قرار نداده است بلکه  شبکه ی حقانی و شورای 
کرده تا شیوخ بنیادگرای عرب به  این زمینه را هم فراهم 

گروه ها پول بپردازند.  این 
عربستان  با  کستان  پا هم  را  حقانی  شبکه ی  روابط 
کستان نخواهد،  کرده است. تا ارتش پا سعودی تامین 
سفیر عربستان در اسالم آباد با اعضای شبکه ی حقانی 
جنرال های  نظر  از  حقانی  شبکه ی  نمی کند.  مالقات 
است.  کشور  آن  استراتژیک  دارایی  کستانی،  پا
نکته  این  بر  کستانی  پا پیشین  و  برحال  جنرال های 
راهبردی  دارایی  حقانی  شبکه ی  که  دارند  اذعان 
ارتش  که  نمی رسد  به نظر  بنابراین  است.  کستان  پا
کند. شاید ارتش  کستان علیه شبکه ی حقانی اقدام  پا
که علیه  کستان برای سد راه موج تبلیغات رسانه ای  پا
را  حقانی  شبکه ی  مهره  چند  افتاده،  راه  به  کشور  آن 
این  به  راهبردی  به هیچ وجه ضربه ی  اما  کند،  قربانی 
پول  آوردن  به دست  برای  کستان  پا نمی زند.  شبکه 
کردن سروصدا های رسانه ای، به احتمال  امریکا و آرام 
قوی یکی دو عضو شبکه حقانی را قربانی حمله های 
اجازه  اما  کرد،  خواهد  بدون سرنشین  هواپیماهای 
وارد  کاری  ضربه ی  حقانی  شبکه ی  به  داد  نخواهد 

شود. 
حقانی  شبکه ی  فعالیت های  زمانی  کستان،  پا ارتش 
بر  بین المللی  جدی  فشار  که  کرد  خواهد  محدود  را 
کلیه  امریکا،  و  غرب  گر  ا مثال  شود.  اعمال  کشور  این 
سران  و  کنند  متوقف  کشور  این  به  را  کمک های شان 
کستان را به باد انتقاد بگیرند،  کشور های غربی علنا پا
که راولپندی به شبکه ی حقانی  این احتمال وجود دارد 
کند. صرف با آمدن  کویته، محدودیت وضع  یا شورای 
مقاله  نویسی های  و  اسالم آباد  به  امریکایی  مقام  یک 
استراتژیکش  دارایی  کستان  پا ارتش  غربی،  روزنامه 
را در خزانه قفل نمی کند. مقام های امریکایی در این 
اما  کردند،  سفر  کستان  پا به  کرات  به  سال،  چهارده 
کستان  پا ارتش  امنیتی  سیاست  در  استراتژیک  تغییر 

نیامد. 
کستان از شبکه ی حقانی، به قیمت  حمایت ارتش پا
این  با آن هم  اما  تمام شده است،  کشور  این  بی ثباتی 
اقدام  حقانی  شبکه ی  علیه  نیست،  حاضر  ارتش 
به  جدی  آسیب  عضم«  »ضرب  عملیات  در  کنند. 
شبکه ی حقانی وارد نشده است. این نکته ای است 
اما برای تغییر  که امریکایی ها هم به آن اذعان دارند، 
کستان، فشار جدی رسانه ای، سیاسی و  رفتار ارتش پا

کشور وارد نکرده اند.  اقتصادی بر این 

 فردوس 
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شاید عمده ترین نکته مثبت 
در طرح موجود، تغییر نظام 

انتخاباتی از رای واحد 
غیرقابل انتقال )SNTV( به 
نظام انتخابات موازی است. 

 »SNTV« نظام انتخاباتی
هرچند دارای مزایایی است 

همانند ساده بودن روش 
رای دادن برای انتخاب کننده 

و روش شمارش آرا برای 
مدیران انتخاباتی، اما 

نواقص این نظام انتخاباتی تا 
حدی زیاد است که عدالت 

انتخاباتی را زیر سوال 
قرار می دهد. این نوع نظام 

انتخاباتی آرای هدر رفته 
زیاد ایجاد می کند، خصوصا 

که شرایط کاندید شدن 
سهل باشد و افراد زیاد خود 

را کاندید کنند.

مزایا و معایب طرح کمیسیون
 اصالح نظام انتخاباتی

به طور  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  انتخاب   -5
سه ساله و پنج ساله نیز یکی از نکات مثبت طرح است، 
معرفی  جدید  اعضای  بی تجربگی  جلو  پیشنهاد  این 
شده به کمیسیون ها را می گیرد و برای دوره های بعدی 
را  امور  می توانند  سابقه دار  اعضای  با  جدید  اعضای 

بهتر اداره کنند و تجربه بیاموزند.
6- تغییرات مثبتی که در مورد پیشنهادهای کمیسیون 
یکی  که  است  مورد  دو  آمده  انتخاباتی  شکایات 
تعیین کردن تخصص های حقوقی و فقهی برای اعضا 
این  در  متحد  ملل  سازمان  طریق  از  ناظر  معرفی  و 
بودن وظایف  به دلیل شبه قضایی  است که  کمیسیون 
اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ضرورت است تا 
آن ها حقوقدان باشند. از جانب دیگر حضور ناظرین 
بلند  را  انتخابات  از  نظارت  سطح  می تواند  بین الملل 

ببرد و سبب اعتبار دهی بیشتر این روند گردد.
معایب طرح 

با توجه به این که این طرح در زمان بسیار اندک تهیه 
روند  آن  بعضی  که  دارد  معایبی  گردیده  پیشنهاد  و 
در  و  نمی کند  تامین  را  بودن  شفاف  و  بودن  عادالنه 
بعضی موارد اصال توجه به افکار عامه و خواست های 
مردمی  صورت نگرفته است که این موارد را می تواند 

این چنین بر شمرد:
1- در طرح موجود از عزل و یا هم ممانعت از استخدام 
مجدد اعضای کمیسیون های انتخابات ذکر نگردیده، 
نظر تخصص  از  و  نظر زمان  از  بعضی شرایط  صرف 
اضافه گردیده که هیچ گاه معنی عزل اعضای موجود 
وجود  با  که  است  این  اصلی  سوال  نمی رساند.  را 
برگزاری جلسات مشورتی که کمیسیون قبل از مسوده 
از  که  این خواست  به  داشته  مردم  با  پیشنهادی  طرح 
صورت  توجه  گردیده  شمول  همه  عامه  افکار  نگاه 
تعیین  از  پیشنهاد جهت جلوگیری  نگرفته است. عدم 
از جانب  اعضای حاضر کمیسیون ها که  شدن مجدد 
حکومت  به  را  امکان  این  هستند،  اصلی  متهم  مردم 
می دهد که تغییرات خواسته شده را با اعضای موجود 
فرایند  اعتبار دهی  صورت  این  در  که  دهد  ادامه 

انتخابات در نزد افکار عامه بسیار مشکل خواهد بود.
قانون  در  انتخابات  حقوقی  ضعف های  از  یکی   -2
گذشته نبود معیار های الزم برای برکناری و پاسخ دهی 
اعضای کمیسیون ها بود، با وجود بحران انتخابات سال 
گذشته دست آویز های الزم حقوقی که بتوان مسوولین 
بلند رتبه امور انتخابات را مورد بازپرس قرار داد وجود 

توانایی، سوءمدیریت  معیار های همانند عدم  نداشت. 
و نقض قوانین انتخاباتی می تواند اعضای کمیسیون را 
این  در  که  سازد  پاسخگو  عملکردهای شان  به  نسبت 
توجه  هیچ گونه  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  مورد 

نکرده است.
پیشتاز  نامزد  دو  میان  اختالف  نکات  مهم ترین  از   -3
ریاست جمهوری سال گذشته موضوع عملکرد رییس 
دبیرخانه کمیسیون انتخابات بود که منجر به استعفای 
و  صالحیت ها  داشتن  به دلیل  بست  این  گردید.  وی 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  قانون  در  مهم  وظایف 
است چون در عمل تمام فعالیت های اجرایی انتخابات 
مورد  در  بود  می شود. الزم  انجام  بست  همین  توسط 
این  در  فرد  تعیین  چگونگی  و  وظایف  صالحیت ها، 
بیشتر  که  می گردید  پیشنهاد  اصالحاتی  مهم  بست 
بست  این  مطلوب  مدیریت  و  بی طرفی  تضمین کننده 

باشد.
4- مدیریت انتخابات از جمله پیچیده ترین و در عین 
می گردد،  محسوب  کالن  مدیریت های  جزو  زمان 
فرایند انتخابات نیازمند تجربه و تخصص در بخش های 
به خصوص است که از آن جمله مدیرت، ارتباط عامه، 
فرایند  این  با  را  ارتباط  بیشترین  ژورنالیزم  و  حقوق 
انتخابات  کمیسیون  بست های عضویت  می باشد.  دارا 
در  تخصص  نیازمند  که  نیست  سیاسی  و  تشریفاتی 
زمانی  انتخاباتی  فعال  کمیسیون  نباشد.  خاص  رشته 
رابطه  در  را  خود  مهم  مسوولیت های  که  می تواند 
شهروندان  و  سیاسی  احزاب  عامه،  افکار  قانون،  به 
را  بخش ها  این  درک  و  فهم  توانایی  که  دهد  انجام 
انتخابات  اصالحات  کمیسیون  طرح  در  باشند.  داشته 
اعضای  تخصص  اصالح  به  نسبت  تذکری  هیچ گونه 

کمیسیون نیامده است.
5- هرچند در طرح کمیسیون اصالحات پیشنهاد تغییر 
نظام انتخاباتی به نظام موازی وجود دارد اما با وجود 
دو  مورد  در  انتقال  غیر قابل  نظام تک رای  معایب  آن 
هنوز هم  دارد.  هنوز هم وجود  پارلمان  اعضای  ثلث 
در  رفتن آرای شهروندان  ما شاهد هدر  انتخابات  در 
بخش دو ثلث اعضای پارلمان خواهیم بود و هنوز هم 
ما شاهد خواهیم بود که نمایندگانی با داشتن آرای که 
اکثریت یک محل را شکل نمی دهد به پارلمان حضور 
این می رفت که کمیسیون اصالحات  انتظار  می یابند. 
را  انتخابات  ساختن  مرحله ای  دو  طرح  انتخابات 
می داد  پیشنهاد  پارلمان  مستقل  اعضای  انتخاب  برای 
نامزدان  میان  آرا  اکثریت  کسب  عدم  صورت  در  تا 
انتخابات، دور دوم میان نامزدان پیشتاز در همان حوزه 
رای دهی انجام می گرفت تا این گونه عدالت انتخاباتی 

هم تامین می گردید.
انتخاباتی  فرایند های  در  اپوزیسیون  حضور  عدم   -6
بخش  در  هم  چه  و  گزینش  کمیته  در  چه  گذشته 
نظارت موثر سبب بی اعتمادی و سوءظن این فرایند از 
جانب احزاب مخالف حکومت و اپوزیسیون گردیده 
نماینده  هم  یا  و  اپوزیسیون  نماینده  حضور  بود. 
کمک  گزینش  کمیته  در  سیاسی  احزاب  منتخب 
زیادی می توانست برای اعتبار دهی و عدم اعتراض به 
کارکرد های بعدی اعضای کمیسیون ها باشد. محروم 
نه  نماینده در کمیته گزینش  از داشتن  کردن احزاب 
و  سوءظن  بل  نمی کند،  آن  بی طرفی  به  کمکی  تنها 
بی اعتمادی را در فرایند انتخابات نزد احزاب سیاسی 

افزایش می دهد.
صنف  از  فراغت  سند  داشتن  تعیین  چند  هر   -7
این  مزایای  از  ولسی جرگه  نامزدان  برای  چهاردهم 
ملت  خانه  شدن  تخصصی  به  کمکی  اما  است  طرح 
نمی کند، خانه ملت با توجه به صالحیت هایی که در 
قانون اساسی دارد نیاز به حضور اعضایی دارد که در 
رشته های مخلتف اعم از اداری، حقوقی و مالی دارای 

حد اقل تحصیالت عالی باشند. 
8- یکی از چالش های عمده کمیسیون تدوین لوایح 
انتخابات  مهم  بسیار  امور  در  بعضا  که  است  زیادی 
آن ها را تدوین کرده است. این چالش از نبود قانون 
جامع که پاسخگو انتخابات کشور باشد ناشی می شود. 
برای  لوایح  تدوین  باشد  محدود  قانون  اندازه  هر 
بود  می شود. ضرورت  بیشتر  قانون  کردن  پاسخگوی 
انتخابات  قانون  یک  تدوین  کوتاه مدت  طرح  در  تا 
تا  می گردید  پیشنهاد  ولسی جرگه  برای  اختصاصی 
لوایح  قانون جامع جلو تدوین  با داشتن  این طریق  از 
است گرفته می شد  نیاز موجود  از  بیش  انتخابات که 
بیشتر  هم  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های  و 

محدود به قانون می گردید.
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فردی نامزد بستگی دارد تا حزب سیاسی وی.
پیشنهاد  کمیسیون  طرح  در  که  موازی  نظام  نوع 
گردیده در بیشتر از 21 کشور استفاده می شود. هدف 
عمده این نوع نظام کاستن از معایب نظام رای واحد 
غیر قابل انتقال و بیشتر ساختن سهم احزاب در پارلمان 
است. در این نوع نظام هر رای دهنده حق دارد که یک 
رای برای کاندید مستقل بدهد و رای دیگر به فهرست 
احزاب که در اختیارش قرار می گیرد. از محاسن این 
نوع نظام جلوگیری از هدر رفتن رای و سهیم ساختن 
احزاب کوچک در رقابت های سیاسی است. در کنار 
این مزایا عیب عمده این نوع نظام در روش رای دهی و 
شمارش آرا است، که هم رای دهنده باید بسیار با دقت 

و فهم عمل کند و هم مدیران انتخاباتی.
2- کوچک ساختن حوزه های رای دهی برای نامزدان 
مستقل از نکات مثبت این طرح می باشد که می تواند 
نامزدان،  برای  انتخاباتی  هزینه های  کاهش  بخش  در 
صاحب  که  کوچک  گروه های  برای  فرصت  ایجاد 
نمایندگی شوند، بیشتر ساختن توانایی نظارت نامزدان 
مهم ترین  از  تقلب  میزان  آمدن  پایین  و  انتخابات  از 
مزایای این پیشنهاد است. نگرانی عمده در این رابطه 
تعیین کردن حوزه های رای دهی با توجه به اختالفات 
رابطه  این  در  مشخص  معیار  نبودن  قومی  و  مختلف 
است که آیا حوزه های رای دهی بر اساس نفوس حوزه 

تقسیم شود یا بر اساس جغرافیا؟ 
3- ترتیب فهرست جدید رای دهندگان و باطل ساختن 
کارت های رای دهی توزیع شده که حتا تعداد آن هم 
مشخص نیست یکی از نکات مثبت این طرح است. در 
گذشته هیچ گاه کمیسیون انتخابات نتوانسته آمار دقیق 
از تعداد کارت های توزیع شده و واجدین شرایط برای 
و  رای دهندگان  فهرست  تهیه  بنا  کند.  ارایه  انتخابات 
برای هر شهروند واجد شرایط  تعیین مرکز رای دهی 
در  تقلب  از  جلوگیری  برای  زیادی  کمک  می تواند 
الزم  حمایت های  کمیسیون  چنانچه  کند.  انتخابات 
مالی و بشری را در این قسمت دریافت کند، این امر 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  از  قبل  مناسب  زمان  در 

ممکن است.
از  یکی  جدید  رای دهی  مراکز  کردن  تعیین   -4
نیاز های مهم برای برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه 
است که باید بر اساس نیاز نفوس هر منطقه این مراکز 
انتخابات  در  عمده  چالش های  از  یکی  شوند.  تعیین 
بر  مبنی  زیاد  انتقاد های  ریاست جمهوری   1393 سال 
و  منطقه  یک  در  اضافی  رای دهی  مراکز  موجودیت 
کشور  دیگر  مناطق  در  کافی  رای دهی  مراکز  عدم 
بود که به شکل بسیار فاحش عدالت انتخاباتی را زیر 
سوال قرار داده بود. در تعیین مراکز رای دهی باید دو 
اصل مهم در نظر گرفته شود: یکی دسترسی سهل به 
مراکز رای دهی و دوم تعداد مراکز رای دهی با توجه 
به فهرست رای دهندگان و واجدین شرایط محل تعیین 

شود.

کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی طرح کوتاه مدت 
خود را بعد از یک ماه به حکومت وحدت ملی ارایه 
کرد. این طرح قبل از نظر سنجی و شریک ساختن با 
اتخاذ  جهت  مستقیم  مدنی  جامعه  و  سیاسی  احزاب 
تصمیم و طی مراحل قانونی به ریاست اجرایی تسلیم 
که  است  این  دارد  وجود  که  سوال هایی  حاال  شد. 
شفافیت  تضمین کننده  می تواند  اندازه  چه  تا  طرح 
طرح  این  آیا  باشد.  آینده  انتخابات  بودن  عادالنه  و 
و  حقوقی  بخش  در  موجود  نیازمندی های  براساس 
خال های  می تواند  طرح  این  آیا  است؟  انتخابات  فنی 
حقوقی و فنی را که سبب ایجاد بحران های انتخاباتی 

در کشور گردید رفع کند؟ 
با  طرح  شدن  نهایی  از  قبل  که  می رفت  انتظار 
جلسات  مدنی  جامعه  و  سیاسی  احزاب  متخصصین، 
اصالحات  کمیسیون  هرچند  گردد،  برگزار  مشورتی 
انتخابات جلساتی را قبل از تهیه مسوده طرح با بعضی 
مسوده  از  بعد  اما  داشته اند  مدنی  جامعه  نهاد های  از 
طرح هیچ گونه نظرخواهی نسبت به آن انجام صورت 

نگرفت.
شامل  هرچند  انتخابات  کوتاه مدت  اصالحات  طرح 
مدنی  جامعه  و  احزاب  سال ها  که  است  مثبتی  نکات 
برای تحقق آن تالش کرده اند و نظر داده اند، در کنار 
است  سوال هایی  موجود  طرح  در  مثبت  دیدگاه  این 
که باید به آن ها پاسخ داده شود. در این نوشته کوتاه 
از دو  را  به صورت کلی طرح اصالحات کوتاه مدت 
دارد  خود  در  طرح  این  که  منفی  و  مثبت  دیدگاه 
بررسی کرده ایم و بیشتر به مواردی اشاره گردیده که 
انتخاباتی  عدالت  و  شفافیت  در  عمده  تاثیر  می تواند 

داشته باشد.
مزایای طرح:

1- شاید عمده ترین نکته مثبت در طرح موجود، تغییر 
 )SNTV( نظام انتخاباتی از رای واحد غیرقابل انتقال
انتخاباتی  نظام  است.  موازی  انتخابات  نظام  به 
ساده  همانند  است  مزایایی  دارای  هرچند   »SNTV«
روش  و  انتخاب کننده  برای  دادن  رای  روش  بودن 
این  نواقص  اما  انتخاباتی،  مدیران  برای  آرا  شمارش 
نظام انتخاباتی تا حدی زیاد است که عدالت انتخاباتی 
انتخاباتی  نظام  نوع  این  می دهد.  قرار  سوال  زیر  را 
که  خصوصا  می کند،  ایجاد  زیاد  رفته  هدر  آرای 
را  افراد زیاد خود  باشد و  شرایط کاندید شدن سهل 
باعث  انتخاباتی  نظام  نوع  این  هم چنان  کنند.  کاندید 
شدن  برنده  آن  نتیجه  که  می گردد  آرا  پراگندگی 
آن ها  اکثر  که  است  کم  بسیار  آرای  با  نمایندگان 
اکثریت آرا را هم نمی توانند به دست آورند. از نکات 
ضعف عمده دیگر این نوع نظام انتخاباتی کاهش سهم 
این  در  احزاب  است،  انتخاباتی  مبارزات  در  احزاب 
نوع نظام انتخاباتی به دلیل برنده ساختن کاندید مورد 
نظر خود باید استراتژی های پیچیده را طرح کنند که با 
وجود آن برنده شدن نامزد آن ها بیشتر به توانایی های 
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خود می گوید: »حکومت مردم را به اخذ تذکره تابعیت 
تشویق و سهولت های الزم را در این رابطه فراهم سازد. 
یا  جلوگیری  خوب  وسیله  می تواند  الکترونیک  تذکره 
اقال کاهش تخلفات و تقلب های انتخاباتی شود. بنابراین 
حکومت در اسرع وقت ممکن توزیع تذکره الکترونیک 
پرنسیپ  در  موجود  رای دهی  کارت های  کند.  آغاز  را 

باطل گردد.«
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی در طرح پیشنهادی 
برابر  در  انتخاباتی  کمیسیون های  این که  از  گفته  خود 
هیچ نهادی پاسخگو نیستند، باید برای پاسخگویی آنان 
می افزاید  کمیسیون  این  شود.  ایجاد  شفافیت«  »کمیته 
که اعضای این کمیته باید متشکل از نمایندگان دادگاه  
بشر  عالی، لوی سارنوالی، کمیسیون های مستقل حقوق 
کمیسیون های  علیه  اعتراض ها  به  و  باشند  انتخاباتی  و 

انتخاباتی رسیدگی کند.
از  انتخابات  بر روند  ناظر  نهادهای  از  برخی  این حال،  با 
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  پیشنهادی  طرح 
استقبال کرده می  گویند که اجرای موارد پیشنهادی این 
انتخابات  شفافیت  به  می تواند  درازمدت  در  کمیسیون 

کمک بکند.
انتخابات  موسسه   اجرایی  رییس  رشید،  محمدیوسف 
پیشنهاد  که  می  گوید  فیفا،  افغانستان،  عادالن  و  آزاد 
در  احزاب  ساختن  سهیم  انتخاباتی،  سیستم  تغییر 
انتخابات، اختصاص یک کرسی به اهل هنود در مجلس 
کرسی های  درصد  بیست و پنج  اختصاص  نمایندگان، 
شوراهای والیتی و ولسوالی ها به خانم ها و تهیه فهرست 
روند  اصالح  برای  مثبت  موارد  جمله  از  رای دهندگان 
انتخابات است. آقای رشید افزود: »تغییر سیستم انتخاباتی 
یک ضرورت است و ما در جریان چند انتخابات گذشته 
رشدشان  و  انکشاف  زمینه  احزاب  برای  که  نتوانستیم 
ما  پارلمان  امروز  از دالیلی که  یکی  بسازیم.  مساعد  را 
سیستم  که  است  این  است،  افراد  به  منحصر  و  پراکنده 
شخص گرایی  و  سمت گرایی  به  را  زمینه  ما  انتخاباتی 

مساعد ساخته بود.«
افزود که اجرای طرح  فیفا در عین حال  رییس اجرایی 
از  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  پیشنهادی 

بیشتر  احتماال  و  می طلبد  بیشتری  فرصت  زمانی  لحاظ 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان  تا  پیشنهادی  موارد 
نگیرد.  قرار  تطبیق  مورد  آینده  سال  ولسوالی  شوراهای 
ظرفیت های  که  گفت  هم چنین  رشید  محمدیوسف 
موجود نیز قابل اطمینان نیست تا بتواند این موارد را در 
فرصت کوتاه اجرایی بسازد. وی تاکید کرد که کوچک 

ساختن حوزه های انتخاباتی نیز وقت گیر است. 
اصالح  ویژه  کمیسیون  پیشنهاد  از  رشید  محمدیوسف 
نظام انتخاباتی به منظور باطل کردن کارت های رای دهی 
طرح  این  اجرای  با  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز  موجود 
محروم  رای  دادن  حق  از  کشور  شهروندان  از  شماری 
خواهند شد. او می گوید که بخشی از شهروندان تاهنوز 
رای  دادن  از حق  تذکره  بدون  و  ندارند  تابعیت  تذکره 

محروم خواهند شد. 
دموکراسی  دیده بان  رییس  بارکزی  ذکریا  هم چنین 
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  که  می گوید  افغانستان 
انتخابات  روند  اصالح  برای  را  مثبتی  موارد  انتخاباتی 
پیشنهاد کرده، اما برخی از این موارد نمی تواند در شرایط 
فعلی مورد اجرا قرار بگیرند. آقای بارکزی گفت: »این 
اول  دارد. مشکل  را  نظر عملی مشکالت خود  از  طرح 
سیاسی  احزاب  برای  که  تناسبی  سیستم  در  است  این 
درنظر گرفته شده، فهرست باز مطرح شده است. لیست 
باز به این مفهوم است که در ورق رای دهی باید به تعداد 
احزاب سیاسی و کاندیداها یک گراف موجود باشد که 
که  می سازد  مغلق  آنقدر  را  رای دهی  ورق  حقیقت  در 
هم برای رای دهنده و هم برای کمیسیون انتخابات بسیار 
مشکل می شود که اداره کند. این طرح مصارف زیادی 

خواهد داشت.« 
براساس  رای دهندگان  فهرست  تهیه  بارکزی  ذکریا 
تذکره تابعیت را »غیرممکن« توصیف کرده می گوید حتا 
اداره ثبت احوال نفوس که مسوولیت صدور تذکره های 
تابعیت را دارد، از تعداد تذکره های صادر شده اطالعات 
دقیق ندارد. به گفته ی او، در صورتی که اطالعات دقیق 
در این زمینه وجود نداشته باشد، فهرست رای دهندگان 
به صورت دقیق تهیه نخواهد شد. آقای بارکزی گفت که 
کوچک کردن حوزه های رای دهی نیز بدون سرشماری 

نفوس امکان پذیر نیست. 
رییس دیده بان دموکراسی افغانستان گفت که در طرح 
پیشنهادی کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی در مورد 
نگرفته و  نیز دقت الزم صورت  ترکیب کمیته شفافیت 
به وجود  را  منافع  این کمیسیون تضاد  پیشنهادی  ترکیب 

می آورد.
کاپیشده

می  گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  همین حال،  در 
اصالح  ویژه  کمیسیون  پیشنهادی  طرح  در  که  مواردی 
نظام انتخاباتی به منظور اصالح روند انتخابات به رهبران 
تاکید روی  از  به جز  ارایه شده،  حکومت وحدت ملی 

توزیع تذکره های الکترونیک موارد تازه ندارد. 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور،  نورمحمد 
اصالح  ویژه  کمیسیون  سوی  از  که  موضوعاتی    گفت 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  شده،  مطرح  انتخاباتی  نظام 
قبال روی آن تاکید کرده بود و کمیسیون ویژه اصالح 
مستقل  کمیسیون  طرح های  از  استفاده  با  انتخاباتی  نظام 
حکومت  رهبران  به  و  کرده  »کاپی«  را  آن  انتخابات 
با  گفتگو  در  نور  آقای  است.  کرده  ارایه  ملی  وحدت 
روزنامه 8صبح گفت: »این موضوعات )طرح پیشنهادی 
جدید  چیزهای  انتخاباتی(  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
نیستند و توسط کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته ها 
همراه نهادهای مختلف منجمله حکومت شریک ساخته 
شده است. یعنی همان موضوعات خود کمیسیون مستقل 
انتخابات را به نحوی کاپی کرده و بالخره در طرح خود 

گنجانیده اند.«
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم چنین افزود که 
طرح کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی مبنی بر تغییر 
سیستم انتخابات در شرایط فعلی عملی نیست. به گفته ی 
او، این طرح بدون مشخص شدن حدود اربعه والیات و 
ولسوالی ها و هم چنین تعداد نفوس کشور عملی نخواهد 
شد. نورمحمد نور تاکید کرد که باطل کردن کارت های 

رای دهی نیز امکان پذیر نیست. 
اما  را سپری کرده  انتخابات  دور  تا حال چند  افغانستان 
تلقب های  و  جنجال ها  با  گذشته  انتخابات های  تمامی 
انتخابات  دور  سومین  بود  قرار  بوده اند.  همراه  گسترده 
پارلمانی در بهار امسال برگزار شود، اما بدلیل مشکالت 
به  انتخابات  این  ریاست جمهوری،  انتخابات  روند  در 

تاخیر افتاد و قرار است سال آینده برگزار شود.

و  فیفا،  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه 
طرح  از  افغانستان،  دموکراسی  دیده بان  هم چنین 
پیشنهادی کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی استقبال 
در  طرح  این  موارد  از  برخی  که  می گوید  اما  کرده 

کوتاه مدت قابل اجرا نیست.
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی پس از نزدیک به 
پیشنهادی  طرح  هفته  این  یک شنبه  روز  کار،  ماه  یک 
به  افغانستان  انتخابات  روند  اصالح  به منظور  را  خود 
روند  اصالح  شامل  که  طرح  این  کرد.  ارایه  حکومت 
این  اعضای  آن  در  می شود،  مورد  یازده  در  انتخابات 
از رای واحد  انتخاباتی  تغییر سیستم  کمیسیون خواستار 
غیرقابل انتقال به سیستم موازی، اختصاص یک بر سوم 
کرسی های مجلس نمایندگان به احزاب و هم چنین یک 
کرسی دیگر به اهل هنود، اختصاص بیست و پنج  درصد 
به  کرسی های شوراهای والیتی و شوراهای ولسوالی ها 
تهیه  جمعیت،  براساس  رای دهی  حوزه های  تغییر  زنان، 
کاهش  تابعیت،  تذکره  براساس  رای دهندگان  فهرست 
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از نه نفر به هفت نفر، 
عضویت دو متخصص بین المللی در کمیسیون رسیدگی 
پاسخگویی  برای  شفافیت  کمیته  ایجاد  و  شکایات  به 

کمیسیون های انتخاباتی شده اند.
که  می گوید  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
آرای  اکثریت  انتقال  غیرقابل  واحد  رای  سیستم  در 
رای دهندگان ضایع می شود و از همین رو، نظام انتخاباتی 
باید طوری تغییر کند تا در آن زمینه سهم گیری و رشد 
احزاب سیاسی فراهم گردد. این طرح که روز یک شنبه 
به رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ارایه شد، در آن 
و  است  متروک  فعلی  انتخاباتی  سیستم  که  است  آمده 
این  در  هم چنین  نیست.  فعلی  نیازمندی های  پاسخگوی 
باطل  فعلی  رای دهی  کارت های  که  شده  پیشنهاد  طرح 
ویژه  کمیسیون  شود.  استفاده  تابعیت  تذکره های  از  و 
تعدادی  تاهنوز  هرچند  می گوید  انتخاباتی  نظام  اصالح 
از شهروندان کشور تذکره تابعیت ندارند، اما کمیسیون 
به منظور  را  دیگری  خاص  ترتیبات  انتخابات  مستقل 
آینده  سال  انتخابات  برای  تنها  رای دهندگان  ثبت نام 
پیشنهادی  طرح  در  کمیسیون  این  گیرد.  روی دست 

گوزنامه: )goz nama(  به روزنامه ای 
تجاوز  میلیون  از یک  که خواننده اش 
مثال؛  می شود.  گفته  گوزنامه  کند، 
فاینانشل  گاردین،  تایمز،  نیویارک 
تایمز  انجلس  الس  8صبح،  تایمز، 

وغیره.
ارگ  در  دیروز  وقتی  من  جمله: 
ریاست جمهوری گوزنامه می خواندم، 
به  یک  همکارانم  کردم،  سرفه  بلند 

یک دفتر را ترک کردند.
لنده غر: )Landa ghar( به کسانی که 
مقرری های  اداری،  فساد  علیه 
واسطه ای و منافع مفسدین حرف بزند، 
غر  لنده  جمع  می شود.  گفته  غر  لنده 
متاسفانه »لنده غرانو« می شود. یکی از 
است که  این  غرانو  لنده  خاصیت های 
و  فعال اند  خیلی  رسانه های جمعی  در 
را  خیالی  مکتب های  بعد  روز  هرچند 

به یاد »کودکان« می آورد. 
جمله: لنده غرانو در این روزها خیلی 
شخصیت کشی می کنند. این جماعت 
و  قهوه ای  رنگ  به  شخصیت های  با 

پوک حساسیت خاص دارند. 
جاسوس: ) Jasoos( افرادی که مثل 
تا  مثال  جاسوس اند.  نمی اندیشند  شما 
است،  خوب  دیکتاتوری  بگویید  شما 
می کنند  استدالل  و  می آیند  آن ها 
این  و  گذشه  دیکتاتوری  دوره  که 
پارچه  پارچه  دوباره  را  مملکت  کار 
دیگر  خصوصیات  از  یکی  می کند. 
می خواهند  که  است  این  جاسوس ها 
هرچه عاجل تذکره های جدید توزیع 

شوند. 
جمله: برادرم جاسوس است. هر وقت 
است،  من  از  خانه  این  می گویم  من 
می گوید که ارث پدر از همه ماست. 

به   )  Shaghalano  ( شغاالنو: 
که  می شود  گفته  مردمی ای  جماعت 
می کند  نقد  را  دولت  کم کاری های 
معادل  می دهد.  آگهی  مردم  برای  و 
این کلمه در کشور های دیگر »جامعه 
دنبال  همیشه  شغاالنو  است.  مدنی« 
فرصت می گردند تا سیاه نمایی کنند. 
در جنت هم زندگی کنند، می گویند 

که این جا ناامنی است. 
جمله: شغاالنو امروز در پارک زرنگار 
اقدامات  خواستار  و  آمدند  گردهم 
ربوده  مسافرین  رهایی  برای  دولت 

شده گردیدند. 

دایره المعارف
واژه های تازه

دایچوپانی
ظفرشاهرویی
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تاکید نهادهای مدنی به 
توزیع شناسنامه های الکترونیک

از توزيع  را  اعتراض خود  جنبش مدنی عدالت اجتماعی 
در  خبری  نشست  يک  در  الکترونيک  تذکره های  نشدن 

نهم سنبله در کابل اعالم کرد.
احمد ذکی، رييس جنبش مدنی عدالت اجتماعی در اين 
از  مردم  نگرانی  که  گفت  خبرنگاران  به  خبری  نشست 
قانون  که  است  اين  الکترونيک  تذکره های  نشدن  توزيع 
در کشور  قانون  مردم خواهان حاکميت  می گردد.  نقض 

هستند. 
احمد ذکی هم چنان گفت: »توزيع تذکره های الکترونيک 
بيرون  تخمينی  حالت  از  را  ما  جمعيت  دارد.  مزايايی 
و  باشيم  داشته  دقيقی  جمعيت  می توانيم  ما  می کشد. 
می شود  بيرون  تخمينی  حالت  از  هم  اقتصادی  برنامه های 
و برنامه های دقيق تری خواهيم داشت و هم چنان با توزيع 
اجتماعی  حساسيت های  برخی  الکترونيک  تذکره های 

ايجاد شده نيز از بين می رود.« 
اجتماعی می گويد حکوت وحدت  جنبش مدنی عدالت 
ملی در هر حال و شرايط، مکلف به تطبيق قانون بوده و 

توزيع تذکره های الکترونيک وظيفه دولت است. 
اين جنبش مدنی می گويد توقف روند توزيع تذکره های 
برقی، پيام عدم برگزاری انتخابات پارلمانی را نيز به همراه 
دارد و اين باعث نگرانی های بيشتر در بين مردم گرديده 

است.
در همين حال سلمان علی دوست زاده، عضو ديگر جامعه 
مدنی در اين نشست گفت تا امروز قانون اساسی کشور به 
اندازه کافی قربانی مصلحت ها شده و مسووليت شهروندی 
زير سوال قرار گرفته است، بنابراين شهروندان انتطار دارند 
که بيشتر از اين، قانون شکنی در کشور رخ ندهد و قانون 
قرار  سياسی  کشمکش های  در  وجه المصالحه  به عنوان 

نگيرد.
بماند.  تعطيل  نبايد  کشور  در  قانونيت  »روند  افزود:  وی 

اعضای  از  شماری  رو  اين  از 
جامعه مدنی برای بر طرف کردن 
نشدن  توزيع  از  خود  نگرانی های 
مديران  از  الکترونيک  تذکره های 
الکترونيک  تذکره های  ارشد 
کردند.  مطرح  را  پرسش هايی 
آن ها  را،  تمامی  برنامه ها  وقتی 
خوشبختانه  ما  کردند  تشريح 
تخنيکی  مشکل  کوچک ترين 
تذکره های  توزيع  روند  در  را 

الکترونيک پيدا نکرديم.«
اين فعال جامعه مدنی افزود افزود: »ما در آن جا دريافته ايم 
که روند توزيع تذکره های الکترونيک به عنوان يک روند 
ملی محسوب می شود. روندی که هر شهروند افغان با دارا 
شدن تذکره الکترونيک در بهتر شدن وضع امنيتی، وضع 
اقتصادی و در روند های مردم ساالری و ملی کشور سهيم 
توزيع  تاريخ  عاجل تر  هر چه  ما  دولتمردان  بايد  می شود. 
اين  از  بيش  مردم  کنند.  اعالم  را  الکترونيک  تذکره های 
نمی توانند ببينند که با سرنوشت شان بازی صورت بگيرد. 
دولتمردان ما بايد با حسن نيت به انتطارات و توقعات مردم 

وقعی قايل شوند.« 
اين در حالی است که شمار ديگری از اعضای جامعه مدنی 
ممانعتی  الکترونيک  تذکره های  نشدن  توزيع  می گويند 
گام های  راستا  دراين  دولت  و  نيست  دولت  سوی  از 
تذکره های  توزيع  قانون  توشيح  و  تصويب  مانند  عملی 

الکترونيک را بر داشته است.
که  است  باور  اين  به  مدنی  جامعه  عضو  اختر،  يونس 
دارند،  بيرونی  تعلقات  که  ديگر  اشخاص  و  افراد  برخی 
و  افراد  اين  می شوند.  الکترونيک  تذکره های  توزيع  مانع 
که  هستند  جاسوسی  دستگاه های  دسته  دارو  از  اشخاص 

باعث نفاق و تفرقه در بين مردم می شوند. 
وی می افزايد: »اين بسيار شرم آور است که دولت نمی تواند 
مانع اين افراد که روند های مهم برای مردم کشوررا اخالل 
اين  گپ  پشت  می خواهيم  دولت  از  ما  شود.  می کنند، 
افراد نگردد و کار توزيع تذکره های الکترونيک را هر چه 
عاجل تر شروع کند. اگر دولت اين کار را نکند ما دولت 
توشيح  و  تصويب  خودش  که  می دانيم  قانونی  ناقض  را 

کرده است.« 
تذکره های  توزيع  اراده  »دولت  می گويد:  اختر  يونس 
الکترونيک را دارد اما يک عده افراد و اشخاص با نفوذ 
روی برخی از افراد ذی صالح حکومت تاثير گذاری کرده 
و اين روند را مختل کرده اند. اگر دولت اراده نمی داشت 
اين همه سرمايه گذاری نمی کرد و قانون را پاس نمی کرد. 
از راه  اين روند  اکنون وظيفه مردم است که برای تطبيق 
قانونی و برای دادخواهی از آن قد علم کنند و در مقابل 

افراد مخل قرار بگيرند.«
در همين حال احمد ذکی، رييس جنبش عدالت اجتماعی 
می گويد: »هر کسی که در برابر قانون ايستادگی می کند 
و باعث اخالل آن می گردد مرتکب جرم می شود. بنابراين 

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  
 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to conduct a research for GIZ 
TVET – Program.  The TVET-Program needs a research on the formal economy in Afghanistan as to 
deliberate on a corresponding TVET strategy. Specific research questions and interests are: 

 Structure of the formal economy (number of companies, number of employees, number of 
companies according to sectors; number of employees according to economic sectors);  

 Staff recruitment and qualification strategies of companies in the formal sector of the Afghan 
Economy 

 Qualification needs of the formal economy 
 Sector associations on central and regional level 

To claim the tender documents for the bidding process please send your interest letter along with the 
factsheet and copies of contracts as past experience with the reference number of (Co-soft # 83207407) 
to tenders-afg@giz.de no later than 06 September 2015 at 4:00 O’clock, Kabul local time. 

Note: The timeline for this survey is estimated three months 

عليه  دستگيری ها  از  موجی  حوثی  شبه نظاميان 
و 50  آغاز  در صنعا  را  سياستمداران  و  فعاالن 
هم چنين  حوثی ها  کردند.  بازداشت  را  نفر 
به  و  داده  شدت  را  خيابان ها  در  خود  حضور 
پرداخته اند.  پايتخت  محالت  در  بندان  راه 
در  ايتالف  نيروهای  که  است  حالی  در  اين 
آزادسازی  برای  بزرگ  نظامی  تدارک  حال 
را  راه  تا  هستند  مارب  و  الجوف  واليت های 

برای جنگ رهايی بخش صنعا بگشايند. 
شبه نظاميان به صورت چشم گيری در محله های 
را  خيابان ها  از  بسياری  و  دارند،  حضور  صنعا 
با تانک ها و تجهيزات نظامی مسدود کرده اند.  
جنگ  که  باورند  اين  بر  نظامی  کارشناسان 
مارب و الجوف گسترده خواهد بود، و همزمان 
در  مقاومت  از  پشتيبانی  برای  نظامی  نيروهای 
شهر تعز در اين منطقه پياده می شوند و کار اين 
جنگ را يکسره می کنند و پس از آن به سوی 
پيشروی  الحديده  جمله  از  و  واليت ها  ديگر 
خواهند کرد، و محوری در غرب صنعا خواهند 

گشود.

حوثی ها دستگیری های گسترده 
در صنعا را آغاز کردند

ACKU
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گلخانه ای گازهای  السکا علیه  زار اوباما در آ کار

بارک اوباما، رييس جمهوری امريکا، روز 
برانگيختن  اميد  به  اگست  ماه   31 دوشنبه 
از  پيشگيری  برای  عاجل  اقدام های 

وارد آالسکا شد.  زمين  گرم تر شدن کره 
همين  به  گزارشی  در  فرانسه  خبرگزاری 
نقش  دليل  به  که  است  نوشته  مناسبت 
از  استقبال  ايالت،  اين  در  نفت  مرکزی 
رييس جمهوری امريکا فراگير نخواهد بود.

زمين  کره  شدن  گرم  نتايج  حال،  اين  با 
ايالت  ثروتمندترين  و  بزرگ ترين  اين  در 
امريکا پيش از همه جا آشکار است و خود 
و ذوب شدن  دريا  باال آمدن سطح  در  را 
به  مانده  ماه  دو  می کند.  نمودار  يخچال ها 

کنفرانس بين المللی پاريس به منظور مقابله 
رييس جمهوری  زمين،  کره  شدن  گرم  با 
افکار  به آالسکا  با سفر  دارد  امريکا قصد 
جهانی  پديده  به  نسبت  را  جهان  عمومی 

تغيير اقليم جلب کند. 
رييس جمهوری  آالسکا،  به  سفر  از  پيش 
امريکا اظهار داشت که اتفاقات اقليمی اين 
ايالت هشداری جهانی است و مادام که او 
کشور  اين  است  امريکا  رييس جمهوری 
معضل  به  پاسخگويی  در  مرکزی  نقش 

جهانی تغيير اقليم ايفا خواهد کرد. 
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارشش نوشته 
است که در قياس با حزب جمهوری خواه 
معيارهای  دارد  قصد  اوباما  بارک  امريکا، 
بسيار سختی برای کاستن از توليد گازهای 
گلخانه ای به ويژه توسط نيروگاه های توليد 
برق وضع کند. اياالت متحد امريکا که بعد 
از چين دومين کشور توليدکننده گازهای 
تا  که  است  شده  متعهد  است  گلخانه ای 
بين 2۶  را  توليد گاز کربنيک  سال 2025 

تا 28 درصد کاهش دهد. 
غيرمعمول  و  روزه  سه  سفر  از  هدف 
تالش  آالسکا  به  امريکا  رييس جمهوری 
در  فسيلی  های  انرژی  سهم  کاستن  برای 
توليد برق و جايگزين کردن آن ها توسط 

انرژی های قابل تجديد اعالم شده است. 
از ساکنان آالسکا  بسياری  اين حال،  با 
امريکا  رييس جمهوری  که  نگرانند 
کنفرانس  از  پيش  به ويژه  تالشش  در 
آالسکا  اقتصادی  مشکالت  پاريس 
دوره ای  در  به ويژه  بگيرد،  ناديده  را 
کاهش  به  رو  شديدن  نفت  بهای  که 
گذاشته و به همين دليل چهل و نهمين 
ايالت امريکا را با تنگناهای شديد مالی 

روبه رو ساخته است. 

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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وپا با موضوع پناهجویان نشست فوق العاده وزیران اتحادیه ار
اتحاديه اروپا با هدف يافتن راه حلی برای مديريت 
سطح  در  برنامه  فوق  نشستی  پناهجويی،  موج 
پناهجويان  زياد  شمار  می کند.  برگزار  وزيران 
از  پناهجو  پذيرش  از  کشورها  برخی  مقاومت  و 

مهم ترين مشکالت اتحاديه اروپا هستند. 
به  پناهجويان  نفری  هزار  صدها  موج  به  توجه  با 
اختالفات  بر  می کند  تالش  اروپا  اتحاديه  اروپا، 
چندماهه در مورد تقسيم پناهجويان بين کشورهای 
عضو غلبه کند. وزيران داخله و عدليه کشورهای 
سنبله   23 روز  همين هدف  با  اروپا  اتحاديه  عضو 
برای برگزاری نشستی فوق العاده گرد هم می آيند.

بنا بر اعالم رياست شورای اتحاديه اروپا در بلژيک 
الزم  سياسی  اقدامات  و  کنونی  وضعيت  بررسی 
برای »پاسخ درخور اروپا« به موضوع پناهجويی در 
اولويت دستور کار اين نشست قرار خواهد داشت.

همتايان  و  آلمان،  خارجه  وزير  اين  از  پيش 
مشترک  بيانيه ای  در  او  بريتانيايی  و  فرانسوی 
اعضای  فوق العاده  نشست  برگزاری  خواستار 
در  بودند  خواسته  آنان  بودند.  شده  اروپا  اتحاديه 
تا  شوند  بررسی  مشخص  راه حل های  نشست  اين 
شورای اتحاديه اروپا بتواند در نشست عادی بعدی 

)هشتم اکتوبر(  تدابير مشخصی اتخاذ کند.

بيانيه  در  بريتانيا  و  فرانسه  آلمان،  خارجه  وزيران 
ورود  مبادی  در  بودند  خواسته  هم چنين  مشترک 
مانند  کشورهايی  اروپا –  اتحاديه  به  پناهجويان 
ايتاليا و يونان – مراکز ثبت مشخصات ايجاد شود؛ 
انگشت  اثر  و  مشخصات  آن ها  در  که  مراکزی 
پناهجويان ثبت و تعيين شود کدام پناهجو به طور 

مشخص به کمک نياز دارد.
بريتانيا  و  فرانسه  آلمان،  کشور  وزيران  بيانيه  در 
مشترک  فهرستی  اروپا  اتحاديه  بود  شده  پيشنهاد 
فهرست  اين  و  کند  تهيه  امن«  »کشورهای  از 
مبنای پذيرش يا رد درخواست پناهجويی در همه 
کشورهای عضو اتحاديه اروپا باشد. در حال حاضر 

هر کشور اروپايی فهرست خاص خود را دارد.
انبوه  حاضر  حال  در  مشکل ساز  موارد  از  يکی 
است  کشورهايی  از  پناهجويی  درخواست های 
که در آن ها جنگی در جريان نيست و شهروندان 
به  رسيدگی  نيستند.  آشکار  سياسی  فشار  تحت 
دنبال  به  عموما  که  پناهجويان  اين  درخواست 
اصطالح  در  و  هستند  بهتر  اقتصادی  شرايط 
موجب  می شوند،  ناميده  اقتصادی«  »پناهجويان 
تاخير در روند رسيدگی به درخواست پناهجويان 

از مناطق جنگ زده شده است.
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