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رییس جمهور غنی:

مردم افغانستان ساالنه 
میلیاردها دالر باج می دهند

حق دریافت 
پاسپورت

3

محدودیت در صدور پاسپورت و شهروندان 
سیاه  نخود  پشت  را  پاسپورت  متقاضی 
افزایش  نیست.  عقل  شرط  فرستادن، 
خزانه  تقویت  سبب  پاسپورت  متقاضی 
توزیع  بر  محدودیت  اعمال  می شود.  دولت 
پاسپورت، دولت را از درآمد محروم می کند. 
سرچشمه های  دولت ها  دنیا  جای  هیچ  در 
تالش  دولت ها  نمی بندند.  را  خود  عایداتی 
کنند.  می کنند تا منابع بیشتر برای درآمد پیدا 
نظرداشت  در  با  باید  پاسپورت  توزیع  اداره 
این اصل، ظرفیت های خود را افزایش دهد، 
در  بزند،  نمایندگی  کابل  شهر  ناحیه  هر  در 
کالن  کند و عملیات  کز والیات، دفتر باز  مرا

کند. توزیع پاسپورت را به شهروندان اجرا 

در صفحه 4

با این حال، رییس جمهور غنی از 
زه با فساد  علما خواست تا در مبار

ی در کشور همکار دولت  ادار
زه  باشند و مردم را در این مبار

بسیج کنند. آقای غنی که از علمای 
دینی به عنوان »میراث انبیا« نام 

زه با این  ود: »برای مبار برد افز
ورت به جهاد  پدیده شوم ضر

ی است. در این جا الزم  سرتاسر
است که از علمای کرام صمیمانه 

تشکر کنم که متوجه این موضوع 
مهم شده اند. بنا نظر به نقش 
مهم شان تقاضا دارم که مردم 

مسلمان ما را برای چنین جهاد 
سرنوشت ساز بسیج کنند.«
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زنگ اول


نشست جهانی ریکای شش به تاریخ 12 و 13 سنبله 
که  کشور  خارجه  وزارت  می شود.  برگزار  کابل  در 
مهمانان  از  استقبال  برای  است،  نشست  این  میزبان 
رشد  راه های  جستجوی  می گیرد.  آمادگی  بین المللی 
به  آسیا  جنوب  وصل  چگونگی  و  منطقه  اقتصادی 
قرار  نشست  این  کار  دستور  در  مرکزی  آسیای 
در  دارد  آرزو  که  است  کرده  اعالم  افغانستان  دارد. 
باشد.  داشته  توجه  قابل  سهم  آسیا  اقتصادی  رشد 
افغانستان سیاست اتصال آسیای مرکزی به آسیای 
جنوبی را دنبال می کند. رییس جمهور غنی در روزهای 
اول  روی کارآمدن حکومت وحدت ملی اعالم کرد که 
و  میانه  میان آسیای  باشد  پلی  افغانستان می خواهد 

کشورهای جنوب آسیا. 
قدرت های  هند،  جمله  از  آسیا  جنوب  کشورهای 
بیشتر  به  هند  تولیدات  هستند.  منطقه  صنعتی 
صادر  افغانستان  جمله  از  میانه  آسیای  کشورهای 
از  آسیا  جنوب  حوزه  دیگر  کشورهای  می شود. 
را  منطقه  بازار  نیازمندی های  نیز  پاکستان  جمله 
تولید می کنند. اما به دلیل مشکالت سیاسی و امنیتی، 
به  است  الزم  که  طوری  آن  آسیایی  بازار  هنوز  تا 
کارخانه های جنوب آسیا وصل نیست. قرار بود هند 
میانه وصل شود،  به آسیای  بندر چابهار   از طریق 
اما به دلیل مشکالت سیاسی و امنیتی این پروژه کامل 
نشده است. افغانستان هم بر مبنای قرارداد ابتا باید از 
طریق بندر واگه ی پاکستان به هند وصل می شد، اما 
دشمنی میان هند و پاکستان مانع این امر شده است.

آن  راه  از  هند  تولیدات  نمی خواهد  ظاهرا  پاکستان 
کشور وارد افغانستان شود. پاکستان تصور می کند 
تقویت  افغانستان،  و  هند  با  تجاری  همکاری  که 
راه های  شش  ریکای  نشست  است.  دشمن  صنایع 
جستجو  را  دشمنی ها  و  این  سوءتفاهم ها  کاهش 
می کند. افغانستان میزبان اولین نشست ریکا در سال 
نو،  دهلی  در  ریکا  بعدی  بود. نشست های  نیز   2005
استانبول، اسالم آباد و دوشنبه برگزار شد. حاال کابل 

میزبان ششمین نشست است. 
میزبانی موفقانه ی این نشست و درخشش افغانستان 
در آن، موفقیت مهم برای دیپلوماسی کشور ما خواهد 
بود. گروه های تروریستی تالش دارند با نا امن سازی 
کشورها ی  بلندپایه ی  هیات های  ورود  مانع  کابل، 
عوامل  از  یکی  شوند.  افغانستان  به  جهان  و  منطقه 
حمالت تروریستی اخیر بر کابل، همین موضوع بوده 
هر  با  که  داشتند  انتظار  تروریستی  گروه های  است. 
بمبی که در جاده های کابل منفجر می کنند، یک هیات 
را از سفر به این شهر باز  دارند. خوشبختانه که این 

آرزوی گروه های تروریستی به واقعیت نپیوست. 
سود  به  منطقه ای  اقتصادی  همکارهای  گسترش 
دولت ها  همکاری  که  قدر  هر  نیست.  تروریست ها 
افزایش  منطقه  کشورهای  خصوصی  بخش های  و 
گسترش  می شود.  تنگ  تروریست ها  به  عرصه  یابد، 
متقابل  وابستگی  افزایش  و  اقتصادی  همکاری های 
تروریسم  از  حمایت  یک دیگر،  به  کشور ها  اقتصادی 
منطقه  کشور های  دولتی  سازمان های  آجندای  از  را 
اقتصادی  همکاری های  گسترش  می کند.  بیرون 
کشور های منطقه به سود قدرت های فرامنطقه ای نیز 

است. 
تهدید  تروریسم  ناحیه  از  ناتو،  عضو  کشورهای 
می شوند. تروریسم با گسترش همکاری های منطقه ای 
و اقتصادی منزوی می شود. این امر منافع کشورهای 
عضو ناتو را تهدید می کند. بدون تردید که کشورهای 
عضو ناتو از جمله امریکا، از برگزاری نشست ریکا در 
کابل استقبال خواهند کرد. کشورهای منطقه باید نگاه 
اقتصادی به هم دیگر داشته باشند. پاکستان می تواند 
به افغانستان به عنوان یک شریک اقتصادی نگاه کند، 
مردم  زندگی  می خواهند  پاکستان  سیاستمداران  اگر 
آن کشور بهبود یابد، باید سیاست امنیتی هندمحور 
را در قبال افغانستان کنار بگذارند و به جای آن، یک 
سیاست اقتصاد محور در قبال افغانستان طراحی و 
اجرا کنند. این موضوعات باید در نشست ریکای شش 

مطرح شود.

ریکای شش 
موفقیت دیپلوماسی افغانستان
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طالبان مسلح دو شب قبل، تا پشت دروازه های 
ولسوالی ناهور در والیت غزنی رسیدند. ناهور 
می باشد.  والیت  این  در  امن  ولسوالی های  از 
داخله  وزیر  سفر  از  بعد  هفته  دو  رویداد  این 
غزنی  والیت  به  وکال  از  تعدادی  با  همراه 
صورت می گیرد. آقای علومی  دو هفته قبل به 
داده  وعده  مردم  به  سفر  این  در  رفت.  غزنی 
شد که برای تامین امنیت مسیر های جاغوری- 
به  قیاق  مسیر  و  جاغوری  گیالن-  قره باغ، 
اکنون  ایجاد می شود.  امنیتی  پوسته های  غزنی 
شده  سپری  داخله  وزیر  تعهد  این  از  هفته  دو 
در  مثبت  رویداد  کدام  مدت  این  در  است. 
روز های  طی  نمی شود.  دیده  امنیتی  وضعیت 
در  امنیتی  نیرو های  پوسته های  برخی  اخیر 
ولسوالی اندر سقوط و ولسوالی ناهور نیز مورد 
غزنی  والیت  گرفت.  قرار  مخالفان  تهاجم 
زابل  و  خوست  میدان وردک،  والیت های  با 
اصلی  کانون  والیت ها  این  است.  هم سر حد 

فعالیت های طالبان به شمار می آید. 
متاثیر  به شدت  این والیت ها  از  والیت غزنی 
والیت  در  داعش  و  طالبان  اکنون  هم  است. 
با ولسوالی جاغوری تجمع  زابل و در سرحد 
گروه  که  دارد  وجود  نگرانی هایی  کرده اند. 
تهاجم  غزنی  والیت  از  بخش هایی  به  داعش 
بخش  در  زیاد  بامشکالت  غزنی  کند. والیت 
این والیت  والی  می باشد.  مواجه  محلی  اداره 
بار ها از سوی وکالی این والیت به بی کفایتی 
متهم شده است. با گذشت ده ماه تاکنون این 

والیت به صورت سر پرست اداره می شود. 
اتهام  این  عین  نیز  والیت  این  ولسوال های 
باالی شان وارد می باشد. والیت غزنی بیش از 
هر وقت دیگر در بخش امنیت، قضا و اداره به 
اخیر  دارد. طی سال های  خانه تکانی ضرورت 
هیچ گونه هماهنگی میان والی و وکالی غزنی 
دیده نمی شود. والی وکال را در بی نظمی  متهم 
می کند وکال والی را. این اتهام از نشست های 

رسمی  گرفته تا بحث رسانه ها دیده می شود. 
نیز در مورد والیت شان  وکالی والیت غزنی 
اکنون  هم  نمی باشند.  بر خور دار  هم نظری  از 
رقابت جدی میان وکالی والیت غزنی بر سر 
مدیریت پوسته های پولیس اربکی جریان دارد. 
این رقابت ها سبب شده تا حکومت برنامه های 
هم  نتواند.  تطبیق  درستی  به  را  خود  امنیتی 
منابع والیت  بر سر  تمام وکالی غزنی  اکنون 
از  رقابت ها  این  رقابت اند.  در گیر  غزنی 
تقرری ها گرفته تا مدیریت پوسته های اربکی، 
و تقسیم پول سهم مسجد وزارت حج و اوقاف 
را شامل می شود. در واقع رهبری والیت غزنی 
و وکالی آن بخشی از مشکالت جاری در این 
ولسوالی های  برخی  اکنون  می باشند.  والیت 
و طالبان  تهدید جدی داعش  با  والیت غزنی 

مواجه اند. 
در  به صدا  والیت  این  در  زنک خطر  اکنون 
آمده است. هر نوع تا خیر در برنامه های امنیتی 
همراه  خطر ناکی  پیامد های  با  والیت  این 

خواهد بود. 

وکال و والی
 مشکل اصلی غزنی

کشته و زخمی شدن نزدیک به شصت طالب توسط اردوی ملی

اداره تذکره الکترونیک: برای توزیع تذکره آماده ایم

جاری شدن حکم 100 ضربه شالق بر یک دختر و پسر در غور

اعالم  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
در  ملی  اردوی  نیروهای  که  کرده 
چند عملیات نظامی خود در جریان 
به  نزدیک  گذشته  روز  شبانه  یک 
و  کشته  را  طالب  شورشی  شصت 

زخمی کرده اند.
می افزاید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
منظور  به  که  عملیات ها  این  
استقرار  و  مردم  دشمنان  »سرکوب 

صلح و آرامش«
خان  ولسوالی  های  مربوطات  در 
کوهستانات  کندز،  والیت  آباد 

تذکره  اداره  8صبح،کابل: 
سنبله   10 سه شنبه  روز  الکترونیک 
برای تعدادی از خبرنگاران و فعالین 
آزمایشی،  طور  به  مدنی  جامعه 
کرد.  توضیع  الکترونیک  تذکره 
آزمایشی  توزیع  روند  بود  قرار 
اسد   28 روز  الکترونیک  تذکره 
استقالل  روز  سال  به  مصادف  که 
افغانستان است آغاز گردد، اما ارگ 
ریاست جمهوری ضمن انتشار بیانیه 
برنامه ها  تراکم  دلیل  به  گفت،  ای 
توزیع آزمایشی تذکره  این روز  در 
آغاز  دیگر  روزی  در  الکترونیک 
خواهد شد. اما از آن تاریخ تا کنون 
هنوز  و  می گذرد  روز  ده  از  بیش 
خبری  الکترونیک  تذکره  توزیع  از 

نیست.
که  شنبه  سه  روز  محتاط  همایون 
مدنی  فعالین  و  خبرنگاران  در جمع 
سخن می گفت یک بار دیگر تاکید 
کرد که این اداره تمام آماده گی های 
الزم را برای توزیع آزمایشی تذکره 
الکترونیک را دارد. او گفت: » توزیع 
نشدن تذکره الکترونیک تا کنون به 

8صبح، هرات: یک دادگاه بدوی 
کشور،  غرب  در  غور  والیت  در 
یک  بر  را  شالق  ضربه  صد  حکم 
ساله   22 دختر  و یک  ساله   21 پسر 

تطبیق کرده است.
احمد و زرمینه از سوی دادگاهی در 
غور متهم به برقراری رابطه نامشروع 

شده بودند.
قاضی  فاروقی  عطامحمد  قاضی 
به  غور،  والیت  ابتدایی  دادگاه 
هر  که  است  گفته  صبح   8 روزنامه 
دو نفر به جرم خود اعتراف کرده اند 
و پس از فیصله دادگاه ابتدایی برای 
تازیانه  ضربه   100 حکم  کدام  هر 

جاری شده است.
دادگاه  که  می گوید  فاروقی  قاضی 
قانون  اول  ماده  اساس  بر  بدوی 
قانون   130 ماده  افغانستان،  جزای 
حنفی  فقه  مطابق  و  کشور  اساسی 

پلخمری  سرپل،  والیت  مرکز  و 
و  قیصار  المار،  بغالن،  والیت 
درقد  فاریاب،  والیت  غورماچ 
هلمند،  والیت  نوزاد  تخار،  والیت 
قره  مقر،  غور،  والیت  چهارصده 
باغ و گیرو والیت غزنی راه اندازی 
از  تن  و یک  در آن سی  بود،  شده 
و  بیست  و  کشته  طالب  شورشیان 
این  دیگر زخمی شده اند.  تن  هفت 
وزارت افزوده که در این عملیات ها 
به  مربوط  مهمات  و  سالح  مقداری 
بدست  نیز  تروریستی  گروه های 

دلیل مشکالت تخنیکی نبوده و این 
است  آماده  کامل  صورت  به  اداره 
ملی هرچه زودتر آغاز  این روند  تا 
گردد«. آقای محتاط هم چنان گفت 
» بعضی از نگرانی های که در قسمت 
لوژیستیکی  و  تکنالوژیکی  بحث 
ضمن  موضوع  این  داشت،  وجود 
گزارشی از طرف وزارت مخابرات 
 16 تاریخ  به  معلوماتی  تکنالوژی  و 
اسد، طی نشستی برای رییس جمهور 
ارایه شد و قناعت رییس جمهور نیز 
حال  در  بنا  گردید،  فراهم  این   در 
این  در  تکنولوژیکی  بحث  حاضر 

برنامه مطرح نیست.
روند  نمود«  عالوه  محتاط  آقای 
الکترونیک  تذکره  آزمایشی 
و  مشکالت  شناسایی  مفهوم  به 
خالی گاه ها در سیستم می باشد و این 
روند 90 روز را در بر خواهد گرفت. 
به صورت  ما  تا زمانیکه  وی گفت، 
عملی معلومات را وارد سیستم نکنیم 
ثابت  را  توانیم کارآیی سیستم  نمی 
تمام  محتاط  آقای  گفته  به  نماییم. 
جریان  در  که  و خال های  مشکالت 

حدود شرعی را بر این دختر و پسر 
جوان جاری کرده است.

بی شوهر  زن  بارداری  فقه حنفی  در 
می تواند بینه زنا محسوب شود و زن 

مورد محاکمه قرار می گیرد.
سوال  به  پاسخ  در  فاروقی  قاضی 
پرونده  آیا  که  8صبح  خبرنگار 
سه گانه  دادگاه های  در  نفر  دو  این 
بود  شده  گرفته  بررسی  به  کشور 
صدور  و  »بررسی  افزود:  خیر؟  یا 
فیصله در این پرونده و تطبیق آن از 
صالحیت های دادگاه ابتدایی است.«

این دختر و پسر جوان پس از اجرای 
به  اما  شدند،  آزاد  زندان  از  حکم 
غور،  بدوی  دادگاه  قاضی  گفته 
به  زندان  از  آزادی  از  پس  زرمینه 
منتقل  فیروزکوه  شهر  در  امن  خانه 

شده است.
دادگاه می گوید که زرمینه و احمد 

است.  افتاده  ملی  اردوی  نیروهای 
حلقه  ده ها  دفاع،  وزارت  گفته ی  به 
ماین مختلف النوع نیز در جریان این 

عملیات ها کشف و خنثا شده اند.
از  خود  اعالمیه  در  دفاع  وزارت 
شهادت هشت تن از سربازان اردوی 
ملی نیز در جریان این عملیات ها خبر 
داده است. این وزارت می افزاید که 
این سربازان در نتیجه انداخت سالح 
انفجار  و  از سوی شورشیان  سنگین 
شهادت  به  جاده  کنار  ماین های 

رسیده اند.

90 روز با آن روبرو خواهند شد آن 
را شناسایی و سپس در جهت رفع آن 
اقدام خواهیم نمود. از طرف دیگر، 
روند توزیع آزمایشی 90 روزه، آنها 
را قادر می سازد تا روی پالن توزیع 
بشری  منابع  و  بودجه  سرتاسری، 
افغانستان تصمیم  تمام  در  نیاز  مورد 

بگیرند.
تذکره  نام  ثبت  رییس  باهر  ازمری 
بر  تاکید  ضمن  نیز  الکترونیک 
اداره گفت که  این  آماده گی کامل 
مقامات بلند پایه افغانستان باید دالیل 
را  الکترونیک  تذکره  نشدن  توزیع 
نمایند.  بیان  افغانستان  مردم  برای 
هنگفتی  هزینه  تاکنون  گفت  وی 
به  الکترونیک  تذکره  بخش  در 
نشدن  آغاز  و  است  رسیده  مصرف 
به  بزرگی  ضربه  ملی،  روند  این 
آقای  به گفته  است.  افغانستان  مردم 
از  را  زیادی  فرصت های  ما  باهر« 
دست خواهیم داد و این روند باعث 
دولت  به  نسبت  مردم  باوری  بی 

افغانستان خواهد شد«.
اعضای جامعه مدنی نیز ضمن تاکید 
دولت  از  ملی  روند  این  آغاز  بر 
زودتر  هرچه  تا  خواستند  افغانستان 
تذکره  آزمایشی  توزیع  پروسه 
گفته  به  نماید.  آغاز  را  الکترونیک 
که  زمانی  افغانستان  دولت  آنها، 
قسمت  در  قانونی  مانع  هیچ گونه 
روند توضیع تذکره جود ندارد نباید 
و  نماید  تلف  را  وقت  این  از  بیش 

پروسه ملی را زیر سوال ببرد.

در پی ایجاد روابط نامشروع صاحب 
یک کودک شده اند.

به  است  نتوانسته  8صبح  روزنامه 
متهمان  احمد  و  زرمینه  اعترافات 
اصلی این پرونده دسترسی پیدا کند 
و تاکنون مشخص نیست که اعتراف 
از این دو تن در چه شرایطی گرفته 
شده است. این دختر و پسر جوان هر 

دو مجرد بوده اند.
دستکم  که  است  باری  نخستین  این 
در غرب کشور دختر و پسر جوانی 
دادگاه  یک  سوی  از  هرکدام 
ضربه  صد  تحمل  به  بدوی  رسمی 
سپس  و  می شوند  محکوم  شالق 
از  پیش  می گردد.  تطبیق  حکم  این 
این نیز گزارش هایی از تطبیق چنین 
صحرایی  دادگاه های  در  احکامی 

گزارش شده بود.

 شهریار

ACKU
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یم حسینی   مر

 ظفرشاه رویی

که به منظور هماهنگی  شماری از عالمان دین در نشستی 
گسترش مبارزه همگانی با مواد  علمای دین در حمایت و 
کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر  مخدر برگزار شده بود، 
را حرام دانستند و حمایت شان از مبارزه با مواد مخدر را 
که با حضور علمای سراسر  کردند. در این نشست  اعالم 
مواد  با  مبارزه  حل  راه های  به  دستیابی  به منظور  و  کشور 
آنان  برگزار شده بود،  کابل  از نگاه دین دیروز در  مخدر 
گر علما در مبارزه با مواد مخدر همکار دولت  که ا گفتند 
کاهش خواهد یافت. کشت مواد مخدر  باشند، اعتیاد و 

کاپیسا  عین النعیم، عضو شورای سرتاسری علما از والیت 
گِپ علما را به  گفت: »مردم  در این نشست به خبرنگاران 
سر چشم قبول دارند. علما در این راستا نقش برجسته ای 
مواد  تولید  و  فروش  کشت،  شریعت  کرد.  خواهند  ایفا 
گر علما از این زاویه  مخدر را حرام و ناروا دانسته است و ا

کنند، موثرتر تمام خواهد شد.«  تبلیغ 
»علما  گفت:  کشور  علمای  سرتاسری  شورای  عضو  این 
و  کرده  حمایت  مخدر  مواد  با  همگانی  مبارزه  امر  از 
ما  کرد.  خواهند  الزم  همکاری  پدیده  این  نابودی  در 

کنیم. ما امروز به یک چالش ملی مواجه هستیم.  بررسی 
کشور باالتر از تهدیدات امنیتی  تهدیدات مواد مخدر در 
یک  و  بزرگ  هیوالی  یک  به عنوان  پدیده  این  است. 
از  تن  هزاران  خاموش،  مرگ  یک  و  بی مهر  درنده ی 

کام مرگ می فرستد.« کشور را به  فرزندان 

مواد  به  تن  میلیون  سه  حدود  در  ارقام  برخی  بر اساس 
مواد  با  مبارزه  وزیر  به گقته  اعتیاد دارند.  کشور  مخدر در 
مواد  به  کشور  در  جوان  میلیون  یک  از  بیش تر  مخدر، 

مخدر مبتال است.
دین  علمای  از  هم چنان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر 
با  مبارزه  امر  در  را  خود  نظریات  و  پیشنهادات  خواست 
کرده و از این وزارت در امر مبارزه با مواد  مواد مخدر ارایه 

کنند.  مخدر حمایت 
این  در  علما  موثر  نقش  به  هم چنان  عظیمی  سالمت 
در سه دهه جنگ،  افغانستان  گفت  و  کرد  اشاره  راستا 
کنون  بسیاری از ارزش های خود را از دست داده است و ا
ثبات  برای  زیاد  نگرانی  مایه ی  مخدر،  مواد  موجودیت 

کشور است. آینده 
به عنوان  علما  که  کرد  کید  تا مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر 
حامیان ارزش های دینی و اخالقی و انسانی این وزارت را 
گفته او، این  کنند. به  در امر مبارزه با مواد مخدر همکاری 
وزارت بدون همکاری و حمایت علمای دین نمی تواند 

در امر مبارزه با مواد مخدر موفق باشد.
و  نشست ها  تمام  در  خواست  دین  علمای  از  وی 
با  که قرار می گیرند مبارزه  جایگاه ها و منابر و مساجدی 
گزینه های اصلی خطابه های خود  مواد مخدر را یکی از 

قرار دهند.
که به این  در همین حال رییس جمهور غنی در بیانیه ای 
کرده بود، به نقش تمام مردم و به خصوص  نشست ارسال 
که برای مبارزه با مواد مخدر  گفته بود  کرده و  کید  علما تا
یک طرح اساسی الزم است و تمام مردم و به ویژه علما 

در این راستا باید بیشتر تالش به خرج دهند. 
اول  معاون  کشور،  اول  بانوی  بیانه های  نشست  این  در 
شد  خوانده  نیز  اجرایی  ریاست  و  ریاست جمهوری 
کید  تا مخدر  مواد  با  همگانی  مبارزه  بر  آن ها  تمامی   که 

داشتند.
اول  بانوی  سوی  باراز  اولین  برای  نشست ها  سلسله  این 
هماهنگی  باره  در  نشست،  اولین  شد.  راه اندازی  کشور 
مواد  با  همگانی  مبارزه  گسترش  و  حمایت  در  رسانه ها 

گردیده بود. کابل برگزار  مخدر، چندی پیش در 

علمایدین:

مردمراترغیبمیکنیم
کنند باموادمخدرمبارزه

رییسجمهورغنی:

مردمافغانستانساالنه
میلیاردهادالرباجمیدهند

گسترده  فساد  وجود  به  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
مردم  که  می گوید  کرده  اعتراف  دولتی  ادارات  در 
دولتی  ادارات  در  خود  کارهای  اجرای  برای  افغانستان 

ساالنه میلیاردها دالر باج می دهند.
گردهمایی  روز سه شنبه، دهم سنبله، در یک  آقای غنی 
وزارت  کمک  به  افغانستان  شفافیت  دیده بان  توسط  که 
علیه  مبارزه  در  علما  سهم گیری  به منظور  اوقاف  و  حج 
فساد  در  که  افزود  بود،  شده  برگزار  کشور  در  اداری  فساد 
دارند.  اصلی  نقش  قاچاقبران  و  دولتی  مسووالن  اداری 
ناحیه  از  تاحال  که  »هزینه ای  گفت:  غنی  رییس جمهور 
کشور ما تحمیل شده است، قبل از هرچیز متوجه  فساد در 
کثریت عمده از جمله زنان، جوانان و قشر بی بضاعت  سه ا
در سال  دالر  میلیارد  افغانستان چندین  مردم  است.  بوده 
باج می دهند. این باج نه تنها تمام اصول دین مبین اسالم 
می گذارد.  پا  زیر  را  اخالق  تمام  بلکه  می گذارد،  پا  زیر  را 

که باج بدهند.« فقیرترین افراد را مجبور می سازد 
در  مراجعه کنندگان  افزود  گردهمایی  این  در  اشرف غنی 
کت خاص ورقه خود را باالی  ادارات دولتی با ادب و نزا
کارمندان  کارمندان دولتی می گذارند، اما برخی از این  میز 
کرد  کید  این اوراق را دور می اندازند. رییس جمهور غنی تا
کمیت قانون نیستند بلکه از  کارمندان نماینده حا که این 

»انفجار اخالقی« نمایندگی می کنند.
همه ساله  افغانستان  این که  از  می گوید  جمهور  رییس 
برای  می شود،  شناخته  دنیا  در  کشور  فاسدترین  به عنوان 
که مردم افغانستان  کرد  کید  مردمش شرم آور است. وی تا

کرد تا مردم  نشست هایی را با علما و خطبا برگزار خواهیم 
کنیم.« را برای مبارزه با مواد مخدر ترغیب 

مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  عظیمی،  سالمت  هم چنین 
بزرگ و حیاتی جمع شده ایم  این همایش  گفت: »ما در 
دین  نگاه  از  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  حل  راه های  تا 

کشور  در  اداری  فساد  عمده  عامل  بلکه  نیستند  فاسد 
شماری از مسووالن دولتی و قاچاقبران هستند. اشرف غنی 
در  اداری  فساد  گسترش  در  اصلی  مشکل  که  می افزاید 
اداری  که مردم تصور می کنند فساد  این است  افغانستان 
در  که  گفت  آقای غنی هم چنین  امر طبیعی است.  یک 
کارمندان دولتی  از  نود درصد  به فساد،  آغشته  کشورهای 
هستند.  کار  مشغول  درصد  ده  تنها  و  فساد  مصروف 
صورت«  هیچ  »به  کشورهایی  چنین  در  او،  به گفته ی 
می گوید:  غنی  آقای  گرفت.  نخواهد  صورت  پیشرفتی 
سرتاسر  در  دولتی  قراردادهای  قراردادهاست.  اول  »عامل 
افغانستان به یک منبع فساد تبدیل شده بود. یک پروژه 

آن  به  قطعا  کسانی که  نمی شد.  تکمیل  زمان  و  وقت  به 
پنج  تا  چهار  و  می گرفتند  را  قرارداد  نبودند  وارد  مسلک 

دست دیگر می فروختند.«
که در آن ده ها تن از علمای  گردهمایی  اشرف غنی در این 
افغانستان  حکومت  که  گفت  داشتند،  حضور  نیز  دینی 
کشور تالش های زیادی  برای از بین بردن فساد اداری در 
گسترش  ناامنی ها  که هرچند  کرده است. آقای غنی افزود 
کم ساخت، اما در زمینه های  فرصت انجام اصالحات را 
در  فساد  کاهش  تدارکاتی،  قراردادهای  ساختن  شفاف 
و  معادن  به  مربوط  قراردادهای  دوباره  بررسی  گمرکات، 
کابل بانک قدم های الزم برداشته  استرداد پول دزدی شده 

تدارکاتی  قرارداد   350 کنون  تا می گوید  او  است.  شده 
به  مربوط  افغانی  میلیارد  پنجاه و یک و نیم  ارزش  به 
کمیسیون خاصی تحت رهبری خودش  وزارت خانه ها در 
رییس جمهور  است.  گرفته  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد 
گفت با بررسی دوباره این قراردادها مبلغ هشت و نیم  غنی 

میلیارد افغانی صرفه جویی شده است.
تحت  خاصی  پولیس  که  گفت  هم چنین  رییس جمهور 
گمرکات تشکیل شده است. به گفته  رهبری وزارت مالیه در 
قاچاق  از  تا  دارد  مسوولیت  گمرکات  پولیس  غنی،  آقای 

کند. کشور جلوگیری  اموال وارداتی به داخل 
که پرونده فساد مالی  گردهمایی افزود  اشرف غنی در این 
گرفتن  حال  در  دولت  و  شده  تکمیل  نیز  کابل بانک  در 
که  کرد  کید  پول های دزدی شده از این بانک است. او تا
مورد  نیز  را  دولتی  و  خصوصی  بانک های  دیگر  وضعیت 
این  که  گفت  قرار خواهد داد. اشرف غنی  بررسی جدی 
گرفت.  قرار خواهند  بررسی  بانک ها توسط خودش مورد 
بررسی  مورد  نیز  معادن  قراردادهای  که  داشت  ابراز  وی 
با  افغانستان  غنی،  آقای  به گفته  می گیرند.  قرار  دوباره 
استفاده از منابع معدنی خود، چهارصد سال دیگر زندگی 

کرد. خواهد 
هفته  چند  که  گفت  هم چنین  افغانستان  رییس جمهور 
نیز آغاز  کابل  بعد روند »شرعی سازی« ملکیت ها در شهر 
شصت و پنج  به  نزدیک  اشرف غنی،  به گفته  می شود. 
و  شرعی  اسناد  دارای  کابل  شهر  در  ملکیت ها  از  درصد 

قانونی نیستند.
در  تا  خواست  علما  از  غنی  رییس جمهور  این حال،  با 
کشور همکار دولت باشند و مردم  مبارزه با فساد اداری در 
که از علمای دینی  کنند. آقای غنی  را در این مبارزه بسیج 
این  با  مبارزه  »برای  افزود:  برد  نام  انبیا«  »میراث  به عنوان 
پدیده شوم ضرورت به جهاد سرتاسری است. در این جا 
که متوجه  کنم  کرام صمیمانه تشکر  که از علمای  الزم است 
این موضوع مهم شده اند. بنا نظر به نقش مهم شان تقاضا 
که مردم مسلمان ما را برای چنین جهاد سرنوشت ساز  دارم 

کنند.« بسیج 
دیده بان  رییس  افضلی،  کرام  سیدا همین حال،  در 
کشور  در  اداری  فساد  که  می  گوید  افغانستان  شفافیت 
به دلیل  که  افزود  آقای افضلی  به اوج خود رسیده است. 
میلیاردها  ساالنه  دولتی،  ادارات  در  گسترده  فساد  وجود 
می شود.  وارد  خساره  افغانستان  دولت  و  مردم  به  دالر 
که از بین بردن فساد اداری در افغانستان  کرد  کید  وی تا

مسوولیت تمام اقشار جامعه است.

ACKU
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ح اصالح انتخابات افغانستان  طر

و با تردیدها ویار ر

برای  اقدامی  اساسی  در  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
ماه ها  از  بعد  افتاده،  تاخیر  به  که  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
که در روز  کرده است. این پیشنهادها  فهرستی از پیشنهادها را تهیه 
کنون منتظر نظر رهبران حکومت وحدت ملی  یک شنبه نشر شد، ا
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  اشرف غنی  رییس جمهور  یعنی 
این  به  کنش ها  وا از  برخی  آن  از  پس  روز  یک  درست  اما  است. 
ختم  برای  نشانی  است  ممکن  که  ساخت  واضح  پیشنهادات، 
کشور را  که حکومت این  سریع روند مشکل اصالحات و بن بستی 

کشانده، نباشد.  به بحران 
از  یکی  جمله  از  پیشنهادها  این  از  برخی  می شوند  یادآور  ناظران 
کند،  تقویت  را  پارلمان  در  حزبی  دسته های  می تواند  که  آن ها 
کفه دیدگاه آقای عبداهلل درباره چگونگی  که قویا  به نظر می رسد 
از  یکی  سعادت  عبدالستار  کند.  سنگین  را  کشور  در  نظام  تغییر 
کمیسیون  که به حیث رییس  صریح ترین منتقدان این پیشنهادها 
قرار  گذشته  سال  انتخاباتی  بحران  مرکز  در  انتخاباتی  شکایات 
داشت، روز دوشنبه قانونی بودن برخی از اصالحات پیشنهادی را 
زیر سوال برد. وی در نشانی از این که برخی از حامیان آقای غنی، 
این فهرست را چگونه می بینند، پیشنهادها را یک اعتراف عمومی 
که انتخابات ریاست جمهوری و سیستم منجر به   در این باره خواند 
گفت: »لحظه ای  کامال ورشکسته بوده اند. وی در مصاحبه ای  آن، 
معنی  این  به  کند،  امضا  را  پیشنهادها  این  غنی  رییس جمهور  که 

که دیگر رییس جمهور افغانستان نیست.« است 
که توسط ایاالت متحده بعد  فرمان حکومت شکننده وحدت ملی 
گذشته به دست آمد،  از بن بست انتخاباتی ریاست جمهوری سال 
عبداهلل  آقای  هم  و  غنی  آقای  هم  دارد.  انقضایی  تاریخ  حاال  از 
آقای  نقش  و  است  ضرور  اساسی  قانون  تغییر  که  کرده اند  توافق 
رییس  حیث  به  وی  وظیفه  این که  به  توجه  با  دولت  در  عبداهلل 

اجرایی در حال اتمام است، وابسته به آن است.
بخشی  که  است  لویه جرگه  تشکیل  نیازمند  اساسی  قانون  تغییر 
اما  می شوند.  برگزیده  پارلمانی  انتخابات  طریق  از  آن  اعضای  از 
انتخابات،  قوانین  روی  توافق  عدم  علت  به  پارلمانی  انتخابات 

که به تعویق افتاده است.  شش ماه است 
به  را  حکومت  مسایل،  این  همه  می گویند  تحلیلگران  و  مقام ها 
کند آن هم  کشانده است تا از عدم مشروعیت، جلوگیری  چالش 
زیاد  روز  به  روز  اقتصادی  و  امنیتی  که مشکالت عمیق  در حالی 

می شوند. 
یک  از  بعد  که  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  پیشنهادهای 
ارایه شد، شامل اختصاص  آقای عبداهلل  به  روز شنبه  ماه مطالعه 
بازسازی  سیاسی؛  احزاب  به  پارلمان  چوکی   250 از  یک سوم 
کمیسیون فعلی انتخابات؛ ایجاد یک سیستم شناسایی رای گیری 
سیستم  یک  سمت  به  حرکت  و  آینده؛  انتخابات  از  قبل  شفاف 
کوچک تر  رای گیری  محالت  به  را  والیات  که  است  انتخاباتی 
قرنطین  تقلب،  صورت  در  آسانی  به  می توانند  که  می کند  تقسیم 
نمونه  کار  یک  حیث  به  کمیسیون  کار  از  عبداهلل  آقای  شوند. 

کنون اظهار نظری نکرده است.  کرد. آقای غنی تا ستایش 
احزاب  به  چوکی  اختصاص83  اصالحی،  پیشنهاد  مشکل ترین 
که  معنی  این  به  واقع  در  است-  کشوری  حوزه  یک  در  سیاسی 
که این حزب در سراسر  کابل باید بر اساس رایی  رهبران حزبی در 

کنند.  گرفته، نامزدهایی را برای آن چوکی ها انتخاب  والیات 
که فکر  کمیسیون  کر و شاه محمد میاخیل، دو عضو این  کا کاوون 
می شود به آقای غنی نزدیک باشند، در اعتراض به این پیشنهادها 
سوی  از  گفتگوها  این  گفتند  آن ها  شدند.  خارج  گفتگوها  از 
نمایندگان احزاب از مسیر خود منحرف شده و این که این تغییر، در 
کنند »مردم  که احزاب محلی نمی توانند افراد را بسیج  نواحی ناامن 

را به شکل نامتناسبی، متاثر می سازد.«
طرفدار  قویا  آن ها  مردم  با  مان  گفتگوهای  »در  گفت:  کر  کا آقای 
با  ارتباط  تا  شود  کوچک تر  رای گیری  حوزه های  که  بودند  آن 
که از آن ها نمایندگی می کنند و حسابدهی به وجود آید.  نمایندگانی 
سیاسی  احزاب  نبود  علت  به  احزاب(  )سهم  مخالف  شدیدا  ما 

حسابده، دموکراتیک و ملی هستیم.« 
را رهبری می کند  کمیسیون اصالحات  که  کفی  اما شاه سلطان عا
که پیشنهاد در مورد اعطای چوکی به احزاب سیاسی برای  می گوید 
گسترس خود  داشتن سهمی  از چوکی ها در پارلمان تا به تشویق به 
کمیسیون  اعضای  بیشتر  است.  بوده  بحث  مورد  سال ها  شوند، 
باره  این  برای عمل در  زمان درستی  اینک  که  احساس می کردند 
که پارلمان در حال حاضر است، ما  گفت: »به شکلی  است. وی 
کردند،  که به عنوان مستقل در انتخابات شرکت  250 نماینده داریم 

و 250 دیدگاه متفاوت داریم.« 
که قبول ایده تغییر چشمگیر  مقام های پیشین انتخابات می گویند 
گذشته مطرح شد، شکست  سیستم انتخابات وقتی در سال های 
کمیسیون  اجرایی  پیشین  مدیر  احمدزی،  عبداهلل  بود.  خورده 
انتخابات  نظام  تغییر  ما   2010 سال  »در  می گوید:  کشور  انتخابات 
کردیم، ولی هیچ میلی برای آن وجود نداشت. سوال من  را مطرح 
که درحال حاضر  کرده  که بعد از آن، چه چیزی تغییر  این است 
کمیسیون  که  زمینه برای آن مهیا شده است؟ متاسفانه فکر می کنم 
ساختن  دخیل  برای  جبهه  آن  در  را  کارش  انتخابات  اصالح 

کلیدی انجام نداده است.« بازیگران موثر 
ترکیب  روی  عبداهلل  آقای  و  غنی  آقای  تا  گرفت  وقت  ماه   10
کنند و در قلب این تاخیر،  انتخاباتی توافق  کمیسیون اصالحات 
که  که بر این رای گیری  سرنوشت مقام های انتخاباتی قرار داشت 
عموما جعلی پنداشته می شود، نظارت می کردند. وقتی آقای غنی 
در ابتدا یکی از متحدان مبارزات انتخاباتی خود را به حیث رییس 
کرد و  کمیسیون اصالحات برگزید، آقای عبداهلل شدیدا وی را رد 
متهم  مقام های  برائت  برای  تالشی  را  انتخاب  این  دستیارانش، 
اصالحات  کمیسیون  پیشنهادهای  که  کنون  ا خواندند.  فساد  به 
تعقیب  است،  انتخابات  کمیسیون  بازسازی  جمله  از  انتخاباتی 
مفتوح  است  ممکن  انتخابات  کمیسیون  سابق  مقامات  قضایی 

شود.
انتخاباتی می گوید  کمیسیون اصالحات  کفی، رییس  آقای عا اما 
گذشته.  کمیسیون نگاه به آینده داشته تا بررسی اشتباهات  کار  که 
انتخابات  در  تقلب  عمده  دالیل  از  یکی  کفی  عا آقای  به گفته 
روز  بود. در  رای دهندگان  نبود یک فهرست شفاف  گذشته  سال 
دهند.  رای  رای گیری  کارت  ارایه  با  می توانند  مردم  انتخابات 
رای دهنده  میلیون   12 تقریبا  افغانستان  که  شده  برآورد  گفت  وی 
در  رای گیری  کارت  میلیون   20 از  بیش  ولی  دارد  شرایط  واجد 
گفت  کفی  عا آقای  است.  توزیع شده   گذشته  انتخابات  چندین 
کارت ها باید غیرمعتبر اعالم شوند و انتخابات دیگر بدون یک  آن 

سیستم شناسایی شفافتر برگزار نشود. 
تمام  ثبت  که  گفت  انتخاباتی  پیشین  مقام  احمدزی،  آقای 
رای گیری  به حوزه های  آن ها  بعد محدود ساختن  و  رای دهندگان 
با  لوژستیکی  لحاظ  از  که  است  »عملیات عظیمی«  ویژه،  محلی 
نیست.  امکان پذیر  زودی  به  طالبان،  خشونت  تشدید  به  توجه 
که این تغییر را الزمه انتخابات پارلمانی  که بیش از آن  گفت  وی 
بسازیم، رای گیری باید به حیث فرصتی جهت تهیه یک فهرست 
می دهند  رای  که  است  کسانی  به  متکی  که  درست  انتخاباتی 

کامل تر شود.  استفاده شود و می تواند در انتخابات های آینده، 
گفت: »جنجال هم خواهد بود ولی یک انتخابات  آقای احمدزی 

از این که اصال هیچ انتخاباتی نداشته باشیم بهتر است.«

حق دریافت پاسپورت
 منبع: نیویارک تایمز           نوشته: مجیب مشعل           برگردان: یحیا سرپلی

داشته  گذرنامه  یا  پاسپورت  دارد  حق  شهروند  هر 
شناسنامه  شهروند  هر  که  طوری  همان  باشد. 
گذرنامه هم  شهروندی دریافت می کند، حق دارد 
مصرف  برای  شهروندی  شناسنامه  کند  دریافت 
کشورهای  گذر نامه در مسافرت به  داخلی است و 
خارجی، معرف هویت شهروندی انسان ها است. 
تمام حکومت های دموکرا تیک، به شهروندان شان 
توزیع  بر  محدودیتی  هیچ  و  می دهند  پاسپورت 
پاسپورت اعمال نمی شود. ریاست توزیع پاسپورت 
کند،  صادر  گذرنامه  شهروندان  به  این که  از  غیر 
مکلف  پاسپورت  ریاست  ندارد.  دیگری  وظیفه 
افغانستان،  شهروند  میلیون  سی  تمام  به  تا  است 

کند.  پاسپورت توزیع 
ندارد،  کافی  ظرفیت  پاسپورت  توزیع  اداره  گر  ا
کارمندان  شمار  باید  کند.  ایجاد  ظرفیت  باید 
نمایندگی های  تعداد  به  دهد،  افزایش  را  خود 
کار بیشتر بخرد و به هر شهروند  خود بیفزاید، افزار 
پاسپورت  توزیع  اداره  بدهد.  پاسپورت  متقاضی 
می تواند قیمت پاسپورت را افزایش دهد. در حال 
کابل از هر متقاضی مبلغ  حاضر ریاست پاسپورت 
که تقاضا  پنچ هزار افغانی دریافت می کند. حاال 
را  قیمت  دارد،  حق  پاسپورت  اداره  است،  زیاد 
باال ببرد. افزایش قیمت متناسب به افزایش تقاضا 
ریاست  کسی  هیچ  است.  اقتصادی  اصل  یک 
پاسپورت  قیمت  افزایش  به دلیل  را  پاسپورت 

کرده نمی تواند.  مالمت 
را  پاسپورت  قیمت  می تواند  پاسپورت  ریاست 
به دست  که  پولی  از  و  بسازد  افغانی  ده هزار  مثال 
استفاده  خود  ظرفیت های  ارتقای  برای  می آورد، 
شهروندان  تمام  به  پاسپورت  صدور  توان  تا  کند، 
صدور  در  محدودیت  باشد.  داشته  را  کشور 
پاسپورت و شهروندان متقاضی پاسپورت را پشت 

افزایش  نیست.  عقل  شرط  فرستادن،  سیاه  نخود 
دولت  خزانه  تقویت  سبب  پاسپورت  متقاضی 
پاسپورت،  توزیع  بر  محدودیت  اعمال  می شود. 
جای  هیچ  در  می کند.  محروم  درآمد  از  را  دولت 
را  خود  عایداتی  سرچشمه های  دولت ها  دنیا 
تا منابع بیشتر  نمی بندند. دولت ها تالش می کنند 

کنند.  برای درآمد پیدا 
این  نظرداشت  در  با  باید  پاسپورت  توزیع  اداره 
هر  در  دهد،  افزایش  را  خود  ظرفیت های  اصل، 
کز والیات،  کابل نمایندگی بزند، در مرا ناحیه شهر 
را  پاسپورت  توزیع  کالن  عملیات  و  کند  باز  دفتر 
کند. رییس جمهور غنی در آغاز  به شهروندان اجرا 
که  گفت  ملی  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی 
شهروندان  تا  باشد  ده ساله  باید  پاسپورت ها  نیاز 
برای تمدید آن هر سال پشت دروازه های ریاست 
بیرون،  در  کشور  سفارت خانه های  و  پاسپورت 

سرگردان نشوند. 
معقول  بسیار  غنی  رییس جمهور  پیشنهاد  این 
عمومی  پاسپورت  ریاست  و  داخله  وزارت  است. 
پیشنهاد  این  کردن،  عملیاتی  برای  باید 
باید  پاسپورت  مدت  کنند.  اقدام  رییس جمهور 
نوع  هیچ  اما  یابد  افزایش  قیمتش  شود،  ده ساله 
اداره  رییس  نشود.  وضع  آن  توزیع  بر  محدودیتی 

بلندپایه  مقام های  دیگر  و  داخله  وزیر  پاسپورت، 
شهروندان  به  پاسپورت  توزیع  که  بدانند  باید 
شهروندی  هر  است.  شهروندان  مسلم  حق  کشور، 
و  مرجع  هیچ  کند.  دریافت  پاسپورت  دارد  حق 
که مانع استیفای  سازمان دولتی صالحیت ندارد 
با  باید  داخله  وزارت  بلندپایگان  شود.  حق  این 
هر  حق  پاسپورت  دریافت  این که  نظرداشت  در 

کنند.  کار و برنامه ریزی  شهروند است، 
حزب  کمیت  حا در  مثال  قبلی  حکومت های  در 
پاسپورت  کشور  شهروندان  به  خلق،  دموکراتیک 
مسافرت  بر  وقت  حکومت  می شد،  توزیع 
حکومت  بود.  کرده  وضع  محدودیت  شهروندان 
دارد  حق  شهروند  هر  که  نداشت  قبول  وقت 
سفر  خارج  به  آزادانه  و  باشد  داشته  پاسپورت 
با  هم  حاال  حکومتی  مقام های  از  برخی  کند. 
می کنند.  نگاه  پاسپورت  بحث  به  ذهنیت  همان 
پاسپورت  دریافت  شود.  عوض  باید  نگاه  این 
رای  که  یک حق شهروندی است، همان طوری 
کشور  هیچ  است.  شهروندی  حق  یک  دادن 
شهروندانش  به  پاسپورت  توزیع  مانع  دموکراتیک 
دولت  هیچ  را  مسافرت  حق  هم چنان  نمی شود. 
هر  نمی کند.  سلب  شهروندانش  از  دموکراتیکی 
و دیگر  قانون اساسی  افغانستان به حکم  شهروند 
قوانین نافذه حق دارد، به مسافرت برود و دولت 
حق  شود.  حق  این  استیفای  مانع  نمی تواند 
گشت وگذار درقانون اساسی افغانستان  مسافرت و 

به رسمیت شناخته شده است. 
قانون  که  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  هم چنان 
دولت  مکلفیت  را  آن  رعایت  کشور  اساسی 
حقوق  جزو  را  مسافرت  کرده،  اعالم  افغانستان 
وحدت  حکومت  مقام  هیچ  می داند.  انسانی 
مسافرت  بر  محدودیت  ایجاد  فکر  در  نباید  ملی 

و  پاسپورت  دریافت  باشد.  کشور  شهروندان 
تمام  شهروندی  حقوق  جزو  مسافرت  به  رفتن 
این  از  باید  حکومت  و  است  کشور  شهروندان 
پاسداری  حکومت  وظیفه  کند.  پشتیبانی  حقوق 
از حقوق شهروندی و رعایت آن است. مقام های 
کارآمدی های خود فایق آیند و  حکومتی باید بر نا

مانع صدور پاسپورت به شهروندان نشوند. 
اعمال  کشور  از  نوجوانان  فرار  از  جلوگیری  راه 
ایجاد  نیست.  پاسپورت  صدور  بر  محدودیت 
شغل و تامین امنیت بهتر می تواند مانع فرار جوانان 
تامین  امنیت  و  نباشد  شغل  گر  ا شود.  نوجوانان  و 
شبکه های  به  پول  پرداخت  با  جوانان  نشود، 
کشور خارج  قاچاق انسان به صورت غیرقانونی از 
کند تا شغل ایجاد  می شوند. حکومت باید  تالش 
فرستادن  هم،  شغل  ایجاد  راه های  از  یکی  کند. 
کار و امور  کشورهای خارجی است. وزارت  کارگر به 
کشورهای عربستان،  که  کرد  اجتماعی باری اعالم 
طلب  کارگر  افغانستان،  از  کویت  و  قطر  کوریا، 
برگزاری چند  با  وزارت خانه ها می توانند  کرده اند. 
کنند تا جذب  کارگاه آموزشی صد ها جوان را آماده 
کشورهای نامبرده شوند. با اعمال محدودیت  بازار 
بر توزیع پاسپورت هیچ مشکلی حل نمی شود، غیر 

از این که دولت از درآمد محروم شود.

 فردوس 
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آلودگی صوتی
 هنوز فاقد قانون است

در همین حال، داکتر صدیقی، سرطبیب شفاخانه صحت روانی و 
معتادین کابل می گوید: »صداهای بلند چون انفجارات، جنراتور ها، 
موتر ها، موزیک رستورانت ها، ساختمان ها و غیره بر روان انسان 

مستقیما اثرات سو را به جا می گذارد. از دید ما داکتران، این آلودگی 
در انسان افسردگی شدید را به وجود آورده و به مرور زمان یک خطر 
بزرگ برای مردم شمرده می شود، چون این موضوع اثرات مستقیم 
روی اعصاب گذاشته و روان را افسرده می سازد و زمانی خواهد 

رسید که این افسردگی به اضطراب تبدیل شده و به تکالیف شدید 
روانی منجر خواهد شد.«

را به وجود آورده و به مرور زمان یک خطر بزرگ 
برای مردم شمرده می شود، چون این موضوع اثرات 
افسرده  را  روان  و  گذاشته  اعصاب  روی  مستقیم 
می سازد و زمانی خواهد رسید که این افسردگی به 
اضطراب تبدیل شده و به تکالیف شدید روانی منجر 

خواهد شد.«
که  است  گفته  جهان  صحی  »سازمان  می افزاید:  او 
روانی اند،  تکالیف  دچار  نوعی  به  مردم  در صد   70
از  نوعی  به  اما قسمی  که می بینیم 80 در صد مردم 
دیگر  سال  ده  تا  اما  هستند.  دچار  روانی  تکالیف 
احتمال می رود که صد  در صد مردم به تکالیف روانی 
درصد  صد  به  زمانی  روانی  مشکالت  شوند.  دچار 
چالش های  محرومیت ها  به  مردم  که  رسید  خواهد 

جنگ و بدبختی خود واقف شوند.« 
رییس  صفدری،  خیر محمد  که  است  حالی  در  این 
»در  می گوید:  کابل  شهرداری  مارکیت های  تنظیم 
رسیده  خود  اوج  به  صوتی  آلودگی  اواخر  این 
به  روز  هر  ما  و  شده  زیاد  نیز  کابل  نفوس  است. 
کامپیوتر  رستورانت ها،  لودسپیکر های  جمع آوری 
کار ها و حتا کراچی ران ها نیز که با نصب لودسپیکر 
اقدام  کنند،  جلب  خود  به  را  مراجعین  می خواهند 
این است که اگر ما  اما مشکل اساسی ما  کرده ایم، 
به خاطر جلوگیری از آلودگی صوتی اقدام کنیم به 
نفوذ  با  و  زور گو  افراد  پارلمان،  آن وکالی  تعقیب 
دولتی و غیر دولتی در کار ما مداخله کرده یا واسطه 
می گردند و یا هم اخطار می دهند. هیچ دست فروشی 
زورداران  دیگر  و  وکال  سطح  به  که  نمی شود  پیدا 

واسطه نداشته باشد.«
می گوید:  رد کرده  را  کارمندان شهرداری  فساد  او 
کنترول  نمی تواند، چون  گرفته  رشوه  ما  »کارمندان 
با اسناد و شواهد وجود دارد و کسی  شدید روزانه 
هم به آن ها چیزی نمی دهد و تنها زورمندان می توانند 

چنین تقاضا های را از مردم بکنند و بس.«
او می افزاید: »بیشترین آلودگی صوتی را عراده جات 
در  بوقی که  هر  ایجاد می کنند.  پولیس  موتر های  و 
موتر های نظامی  نصب شده است، خیلی وحشتناک تر 

از دیگر بوق های موتر ها می باشد.«
ریاست تنظیم مارکیت های شهرداری کابل سندی را 
ارایه کرد که نشان می دهد در یک روز 186 تن از 
دکانداران را جریمه کرده که مبلغ پنجاه و شش هزار 

ریخته  دولت  حساب  در  افغانی  یک صد و پنجاه  و 
شده است.

در همین حال، در برخی از سایت های انترنیتی میزان 
را در شهر کابل چنین  از صدا ها  برخی  تولید  منابع 

ذکر کرده اند.
پرواز طیاره ها 100 – 1۳0دسی بل

 بوق موتر های نظامی ۹0 تا 100 دسی بل
 هوتل های عروسی 100 تا 110 دسی بل

 آهنگری و حلبی سازی ۴0 تا ۹0 دسی بل
 مراکز خرید و فروش ۵0 – 70 دسی بل

 بلند گو های رستورانت ها 80 – ۹۵ دسی بل
 جاده های پر ازدحام 70- ۹0 دسی بل

 مناطق صنعتی 80 – 110 دسی بل
افغانستان  عمومی  ترافیک  ریاست  میان  این  در 
آلودگی  از  جلوگیری  به خاطر  آنان  که  می گوید 

صوتی دست به یک سلسله اقدامات زده اند.
ریاست  تنظیم  و  مراقبت  معاون  نور،  نصیر احمد 
مورد  »در  می گوید:  کشور  ترافیک  عمومی  
جلوگیری  به خاطر  و  صوتی  آلودگی  از  جلوگیری 
از بوق زدن موترها اقدامات الزم و دوام دار را انجام 
داده ایم. ما توانسته ام بیش از ۳000  بوق را از موتر ها 
جمع آوری کرده و بیش از ۵00 عراده موتر را ماخذه 

کرده و در بسیاری از موارد جریمه نیز شده اند.«
عبدالقادر آرزو، سخنگو و رییس نشرات شهرداری 
بیماری  یک  صوتی  »آلودگی  می گوید:  کابل 
امراض  به  مبدل  آرام  آرام  که  است  خطرناک 
گوناگون روانی در مردم می گردد. ما از طریق نشریه 
گوشزد  مردم  برای  خود  صالحیت  حیطه  در  پامیر 
کرده ایم که تا حد امکان از آن جلوگیری صورت 

گیرد.«
حقوق  رعایت  به  برمی گردد  مساله  این  او،  به گفته 
شهروندی که به صورت کل مراعات نمی شود. و به 
چیز نایاب تبدیل شده است. مجبوریت های که برای 
مردم شهر کابل رخ داده و برخی از افراد روستایی 
سرازیر  شهر ها  در  ضرورت ها  بر  بنا  والیات  از 
شده اند و با تاسف مردمی  که از ده به شهر می رسند 
نه تنها این که فرهنگ شهری را رعایت نمی کنند حتا 
صمیمیت  از  مملو  که  را  دهات  فرهنگ  نمی توانند 

است، ترویج کنند.«
روستایی  فردی  اگر  گذشته  در  که  می افزاید  او 
می خواست حتا به سینما داخل شود باید یک پتلون 
عمل  یک  عمل  این  هرچند  می گرفت،  کرایه  به 
مضحک به نظر می رسید، اما در واقعیت این عملکرد 
این روستا نشین را متوجه می ساخت که باید فرهنگ 
به حدی فرهنگ  امروز  اما  شهری را در نظر گیرد. 
آلودگی  متوجه  که کسی  است  رفته  بین  از  شهری 

صوتی و نزاکت های آن، نمی شود.
پالن  رییس  همایون،  محمد کاظم  دیگر  سوی  از 
محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره  زیستی  محیط 
مقرره  یک  قبل  سال  سه  »ما  می گوید:  افغانستان 
به خاطر الودگی صوتی ترتیب و به خاطر طی مراحل 
پی گیری  تا کنون  اما  فرستاده ایم،  عدلیه  وزارت  به 
نشده است، اما وزیر جدید عدلیه وعده سپرده است 

که به آن بپردازد.«
به گفته او، آلودگی صوتی یکی از چالش های بزرگ 
در  به خصوص  کشور  بزرگ  شهر های  در  جدی  و 
در  اداره  این  که  نگرانی  به  توجه  با  می باشد.  کابل 
این مورد دارد، این مقرره ای را با جزییات ارایه داده 

است.
آقای همایون می گوید: »باید اداراتی چون اطالعات 
داخله  امور  وزارت  کابل،  شهرداری  فرهنگ،  و 
و  ترافیک و وزارت شهر سازی  ریاست  به خصوص 

غیره ارگان ها آلودگی صوتی را کنترول کنند.«

چهار شنبه 11 سنبله 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2208

نه روز. از یکسو بلند گو های دکان ها و رستورانت ها، 
و  بلند  هارن های  کمپیوترکاران  دیگر  سوی  از 
پولیس،  موتر های  به خصوص  موترها  بی مورد 
سر و صدای  دیگر  جانب  از  و  غیره  و  آمبوالنس ها 
کامال  را  ما  کار  تازه  ساختمان های  آالت  ماشین 

نگران ساخته است.«
مشکل  این  به  زودتر  هرچه  باید  دولت  او،  به گفته 
نقطه پایان گذاشته ورنه همه مردم به تکالیف شدید 

روانی دچار خواهند شد.
شفاخانه  سرطبیب  صدیقی،  داکتر  حال،  همین  در 
معتادین کابل می گوید: »صداهای  و  روانی  صحت 
موزیک  موتر ها،  جنراتور ها،  انفجارات،  چون  بلند 
انسان  روان  بر  غیره  و  ساختمان ها  رستورانت ها، 
ما  دید  از  می گذارد.  جا  به  را  سو  اثرات  مستقیما 
شدید  افسردگی  انسان  در  آلودگی  این  داکتران، 

افغان  ملت  برای  بخوانم،  بی پایان  بیت  بخوانم 
یکی  از  که  دریاست  فرهاد  از  آهنگی  بخوانم... 
با  افغانان  ده  منطقه  پیاده رو  کنار  کمپیوتر های  از 
این  به گوش می رسد.  دور  متر  ده ها  تا  بلند  صدای 
می کند،  رخنه  گوش  به  که  نیست  صدایی  تنها 
دیگر  متعدد  چند قدمی  آهنگ های  هر   در  بلکه 
کنار  کامپیوتر های  بلندگوی  از  بلند  و  تند  ریتم  با 
ضبط  دکان های  کراچی ها،  رستورانت ها،  پیاده رو، 
و  نقلیه  وسایط  فروش،  دست  کراچی های  نوار، 
دیگر  سوی  از  می سازد.  آزرده  را  گوش ها  غیره 
گشت و گذار بیش از 800 هزار عراده موتر در روز 
پسران  سر و صدای  وسایط،  این  رنگارنگ  هارن  و 
خرد و بزرگ به خاطر جلب توجه رهگذران و جمع 
کردن سواری در موتر ها و بس های شهری، صدای 
صدای  دکان ها،  در  بزرگ  و  خورد  جنراتور های 
ماشین آالت ساختمانی در بلند منزل های نیمه کاره و 
غیره همه دست به دست هم داده و آلودگی بزرگ 
موضوع  این  آورده اند.  به وجود  را  صوتی  حجیم  و 
سبب شده است تا در بسیاری از مواقع زندگی مردم 

با خطر مواجه شده و شهروندان را بیمناک سازد.
این آلودگی صوتی عواقب و بیماری های خطرناکی 
سکته های  خون،  فشار  شنوایی،  کاهش  چون، 

ناگهانی و غیره را به همراه دارد.
عبداهلل یکی از کامپیوترکاران در منطقه کوته سنگی 
در  موبایل ها  برنامه ریزی  قسمت  در  که  کابل  شهر 
این  اگر  »ما  می گوید:  می کند،  کار  پیاده رو  کنار 
یا موزیک پخش  و  نگهداریم  را خاموش  کامپیوتر 
مراجعه  ما  نزد  کارشان  به خاطر  مشتریان  نکنیم 
توجه  جلب  به خاطر  ما  کار  این  کرد.  نخواهند 
شهریان است تا به خاطر برنامه ریزی موبایل های شان 

نزد ما مراجعه کنند.
از کجا  پول  نکند،  را  این کار  اگر  او می افزاید که 
پیدا کند و چگونه مخارج خانواده اش را تامین کند.

ده افغانان  منطقه  در  کامپیوتر کاران  از  یکی  فهیم 
که  نیستم  منطقه  این  در  من  »تنها  می گوید:  کابل 
کامپیوترم  طریق  از  را  صوتی  آلودگی  شما  به گفته 
) سر  منطقه کوچک  همین  در  بلکه  می کنم،  پخش 
زیر زمینی کابل( به تعداد ۵0 کامپیوتر دیگر موزیک 
پخش کرده و می خواهند توجه رهگذران را جلب 
کنند. به نظر من این کار کدام مشکل ندارد و بهترین 

شیوه برای تبلیغ کاری می باشد.«
باشندگان  از  یکی  رحمان  که  است  حالی  در  این 
منطقه ده افغانان کابل می گوید: »این آلودگی صوتی 
این که  از  است،  کرده  مختل  را  ما  روزمره  زندگی 
خانه ما در این منطقه می باشد، نه شب خواب داریم و 

 خموش
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پسترسانی
 دای چوبانیدرشهربیآدرس
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تکنالوژی روند پست رسانی کند شده است و روزانه دو 
یا پنج پست برای ما می رسد تا به نشانی برسانیم.«

کرده  یاد آوری  کاری اش  دوره  تلخ  خاطرات  از  او 
می گوید: »در چندین مورد پستی را به نشانی داده شده 
کرده ام  پیدا  را  آدرس  مشکل  بسیار  به  وقتی  و  برده ام 
کشته  جنگ  در  یا  مذکور  فرد  که  گفته اند  همسایه ها 
انفجاری از بین رفته  انتحاری و  شده و یا هم در حمله 
است و یا هم بیرون از وطن سفر کرده است. این است 
که سخت متاثر می شوم، اما در عوض زمانی که پست 
را به خانه ها می برم، آنان از دریافت پست خیلی خشنود 
آنان  لبخند  با  می ریزند،  خوشی  اشک  و  می شوند 

خوشحال می گردم.«
در همین حال مزاری علم نور، مدیر پسته خانه پشتونستان 
یا دو  به مردم در شهرها یک  می گوید: »رسیدن پست 
برسد،  مربوطه  نشانی  به  پست  تا  می کشد  طول  به  روز 
انجام  پست رسانی  این  روز  سه  الی  دو  والیات  در  اما 
می گردد، اما از داخل به خارج از کشور مدت هفت یا 

ده روز را در بر می گیرد تا پست به جایداد برسد.«
 قیمت پست ها به اساس وزن در نظر گرفته می شود.

او می افزاید که: »محرمیت و مصونیت پوست ها به خوبی 
قبل فرهنگ پست  به سال های  اما نسبت  نظر است،  در 
شده  کم رنگ  روز  تا  روز  و  می دهد  نشان  را  کاهش 
می رود. تنها اسنادی که رد و بدل می گردد، شامل اسناد 
تحصیلی، نکاح خط ، مکاتب رسمی، تذکره و یا دیگر 
اسناد می شود، اما قبال نامه ها و غیره وجود داشت که با 

روی کار شدن تلیفون این بخش کم رنگ شده است.«
انجام  دوبار  یا  یک  هفته  پست رسانی  این  او  به گفته 
می گردد و روزانه از دو الی ده پست برای شان می رسد.

»با آن که روند پسته رسانی در  خانم علم نور می افزاید: 
روبه رو هستیم،  زیادی  با مشکالت  ما  فعلی که  شرایط 
امتیاز پسته رسان ها  اما معاش و  بسیار سخت است،  کار 
تجاوز  افغانی  هزار  شش  از  یعنی  است  ناچیز  خیلی 
به سر  اقتصادی  بد  وضعیت  در  کارمندان  و  نمی کند 

می برند.«
به اساس ارقام ارایه شده از سوی ریاست پست افغانستان، 
حجم ترافیک پارسل ها در شش ماه سال 1394 به 3252 

پارسل و حجم مراسالت پستی در شش ماه سال 1394 
به 1706870 می رسد.

در همین حال، احمد وحید ویس، رییس پست وزارت 
 80 کل  »در  می گوید:  کشور  تکنالوژی  و  مخابرات 
در صد پست ها دولتی می باشد. ما در کل به تعداد 463 
پسته خانه در والیات و 25 پسته خانه هم در کابل داریم 
فعالیت  والیات  و  مرکز  در  پسته رسان   85 کل  در  و 
می کنند. اما مشکل عمده ما تشکیل است که از چندین 
سال قبل بوده است، این تشکیل نیازمندی امروز ما را که 
نفوس بیشتر گردیده است و ساحات وسعت پیدا کرده 

است، برآورده کرده نمی تواند.« 
او می افزاید: »پست های ما به دو شیوه زمینی و هوایی، 
هفته دو بار صورت می گیرد. اما در شهر کابل پست ها 
روز دو بار از نمایندگی ها جمع آوری می گردد، اما در 

والیات هفته سه بار این کار انجام می گیرد.«
راه پست رسانی در  مورد مشکالت سر  آقای ویس در 
افغانستان می گوید: »هرچند سرعت در پست رسانی یک 
اصل عمده است، اما نبود آدرس دقیق، عدم کود پستی 
کمبود  مالی،  استقاللیت  عدم  می باشد،  چهار رقمی   که 
پسته رسان، مشکالت ترافیکی،  مشکالت امنیتی و غیره 
از جمله مشکالتی اند که کارمندان ما را با مشکل مواجه 
ساخته است، اما قرار است این کود از چهار رقمی به ده 

رقمی  برسد.«
به حساب دولت  پست  از درک  قبل  عوایدی که سال 
ریخته شده است، مبلغ 153 میلیون افغانی بوده است، اما 

عواید امسال هنوز جمع بندی نشده است.
افغانستان  میان ریاست پست  تفاهم نامه  او، یک  به گفته 
و ریاست پاسپورت صورت گرفته است که از این پس 
مردم پاسپورت های خویش را از مراکز و نمایندگی های 
حوزوی پسته خانه ها در کابل و بعد در والیات به دست 
بیاورند. پست هر پاسپورت به مبلغ 100 الی 150 افغانی 
آوردن  به دست  هم  کار  این  با  داشت.  برخواهد  هزینه 
در  ازدحام  دیگر  سوی  از  و  می شود  آسان  پاسپورت 

ریاست پاسپورت کاهش خواهد یافت.
در تعیین قیمت ها معیار های اتحادیه پول جهانی در نظر 
این  عضو  افغانستان  پست  ریاست  که  می شود  گرفته 

اتحادیه می باشد.
تا 30  باال هر بسته  به  از گرام  آقای ویس می گوید که 
تا  دارد  جریان  تالش ها  اما  می شود،  بسته بندی  کیلو 

فعالیت های کارگو نیز از طریق پست صورت گیرد.
پست رسانی  مشکالت  برای  راه حل  یگانه  می افزاید  او 
در افغانستان شراکتی شدن ریاست پست می باشد. چون 
دارای  افغانستان  پست  ریاست،  این  شدن  شرکتی  با 
استقاللیت مالی شده، خدمات کارگو انجام خواهد شد، 
به میان  خدمات جدیدی که در دیگر دنیا مروج است 
خواهد آمد و غیره پیشرفت ها متصور به ارمغان خواهد 

آمد.
روند  افغانستان  در  تکنالوژی  خدمات  آمدن  میان  به  با 
می گوید  ویس  آقای  اما  است،  شده  کم رنگ  پست 
مصونیت  و  محرمیت  پست  برای  وسیله  بهترین  که 
پست خوبی های خود  به وسیله  دو  این  که  می باشد  آن 
تلیفون  و  برقی  آدرس های  است  ممکن  دارد. چون  را 
شبکه های  و  استخباراتی  شبکه های  دسترسی  خطر  در 
محرمیت  و  مصونیت  از  پست  اما  گیرد،  قرار  انترنتی 
بیشتر  بنا کشورهای خارجی  برخوردار می باشد.  خوبی 

از پست استفاده می کنند.
و سخنگوی شهرداری  نشرات  رییس  آرزو،  عبدالقادر 
و  نام گذاری کوچه ها  آدرس دهی،  »ما  می گوید:  کابل 
نمره گذاری خانه ها را از سه سال قبل در نواحی چهارم، 
ششم و دهم شهر کابل شروع کرده ایم و کماکان این 
پروسه جریان دارد. اما شرط این است که در نام گذاری 

باید نام ها از 1919 به قبل در نظر گرفته شود.«
توسط یک کمیسیون  »نام گذاری جاده ها  او می افزاید: 
و  شرایط  به  مطابق  می باشد  ارگان  چند  از  متشکل  که 
معیار ها انجام می یابد و شهرداری کابل تنها یک عضو 

آن می باشد. 
این در حالی است که در سطح افغانستان پنج شرکت در 
این راستا از وزارت مخابرات جواز کاری اخذ کرده اند. 
این شرکت ها خدمات گوناگون مراسالت، پارسل ها و 

خدمات کارگو را انجام می دهند.

سیاه رنگ  دستی  بکس  که  حالی  در  کهن سال  مرد 
خاک زده را حمل می کرد، در دامنه کوهی راه می پیمود 
دست  در  دقیقی  آدرس  مقصود،  به  رسیدن  برای  که 

نداشت.
هم  زمانی  و  می پیمود  را  زینه  پله های  گاهی  نفس زنان 
سراشیبی خاکی را و هردم پایش به عقب می لغزید اما 
به پیش می رفت. دانه های عرق از الی کاله سفیدش راه 
می رفت  پیش  قدر  هر  می کردند.  سقوط  پایین  گشوده 

راه دشوارتر می شد. 
کجا  به  مقصودش  سرمنزل  که  نمی دانست  هنوز  او 
خواهد رسید، اما در هر صورت وظیفه ای را که داشت 
باید انجام می داد. او هر از گاهی می ایستاد و از رهگذری 
می پرسید خانه فالنی کجاست. جواب منفی می شنید و 
بازهم به راهش ادامه می داد. از یک سو بوی تشناب های 
سرک های  به  که  جو ی ها  گندیده  آب های  و  بد رفت 
از سوی دیگر سردرگمی  از  بودند و  پخته راه گشوده 
نفس  بود.  کرده  خسته  کامال  را  او  دقیق  آدرس  نبود 
دیگر  کوچه  به  زمانی  و  کوچه  این  به  گاهی  و  می زد 

می پیچید.
 او روزها با مشکل بی آدرسی در شهر کابل دست و پنجه 

نرم می کند.
و  مخابرات  وزارت  پسته رسان  ساله،  محمد ظاهر62 
این سو  به  سال   27 »از  می گوید:  افغانستان  تکنالوژی 
نبود  کوچه ها،  نام گذاری  نبود  می کنم.  پسته رسانی 
آدرس دقیق شهری، اعمار خانه های غیر پالنی و اعمار 
خانه ها در دامنه کوه ها روند پسته رسانی را برای ما خیلی 
مشکل ساخته است. از سوی دیگر مسکن نا پایدار مردم 
مدتی  از  بعد  و  می گیرند  کرایه  به  که  محل  یک  در 
می کوچند نیز سبب می شود تا ما را در رساندن پست با 

مشکالت مواجه سازند.«
او می افزاید: »اگر از پیدا کردن آدرس عاجز ماندیم، به 
شماره ای که در پشت پست ذکر شده زنگ می زنیم تا 
او پستش را تسلیم گردد. بازهم اگر موفق به انجام کار 

نشویم، پست ها دوباره مسترد می گردد.«
محمد ظاهر در مورد فرهنگ پست می گوید: »در گذشته 
آمدن  به وجود  با  اما  بود،  زیاد  خیلی  پست  فرهنگ 

شما  حج  خداوند  عربی(:  زبان  )به  گدا 
رضای  برای  بگرداند.  مقبول  و  قبول  را 

خداوند کمک کنید. 
حاجی: برو گمشو، لوده! خود ما در کشور 
اگر  نپرس.  که  داریم  گرسنه  آنقدر  خود 

کمک کنم، همانجا کمک می کنم. 
اگر  لوده.  خودت  فارسی(:  زبان  )به  گدا 
پول نمی دهی، حق دشنام دادن را نداری. 
تو حتی پول خودم را نمی دهی، چه رسد 

به خیرات.  
در  که  تو  نیستی؟  عبدالصمد  تو  حاجی: 
کابل تجارت می کردی. چه شد که کارت 

به اینجاها کشید؟ 
گدا: خوب، چه بگویم؟ من از وزارت کار 
و امور اجتماعی یک پروژه گرفتم. در بدل 
سونای  یک  وزارت  آن  معین  برای  باید 
بخار می ساختم و یک عالم پول می دادم. 
وقتی من به تعهدم عمل کردم، معین افشا 
شد. فکر کردم یا معین خساره مرا می دهد 
شدم  متوجه  بعداً  را.  پروژه  پول  دولت  یا 
رفت.  داروندارم  همه  می کنم.  اشتباه  که 
کاری  هیچ  گرفتید،  مرا  پول  که  هم  شما 

نکردید. 
حرف  آهسته  می کنم  خواهش  حاجی: 
اینجا  همکارانم  از  نفر  سه-چهار  بزنید. 
هستند. من حتماً کار شما را راه می انداختم، 
تبدیل  دفتر  رییس  آمد.  پیش  مشکل  که 
شد و همه چیز به هم خورد. من پول شما 
را بی جا مصرف نکرده ام. همین حج را از 
پول شما آمده ام. انشاءاهلل خداوند ثوابش 

را به شما و خانواده گرامی  می رساند. 
گدا: آقای رییس، من در کابل پول غذای 
شب را ندارم. من حج را چه کنم؟ رویم 
نشد در کابل گدایی کنم، آمدم اینجا. من 
و خانواده محترم اگر ثواب کار می داشتیم، 

خود ما می آمدیم. ما نان کار داریم. 
این دو ریال را بگیر یک  بیا فعال  حاجی: 
چیزی بخور. کابل که برگشتی، یک چند 

روپیه به شما می دهم. 
من  بدهید.  پس  را  پولم  نیست  الزم  گدا: 
می دهم.  شما  به  کردم  کار  این جا  هرچه 
فقط پروژه را برایم بگیرید. من خودم پول 

خود را درمی آورم. 
کار  چقدر  این جا  ماه  یک  تا  حاجی: 

می کنی؟ 
هزار  ده  شاید  است.  خوب  کاروبار  گدا: 

ریال کار کنم. 
بلند  پروژه خیلی  قیمت  نمی شود.  حاجی: 
کنی،  کوشش  منوره  مدینه  در  اگر  رفته. 
هزار  بیست  تا  کنی.  کار  بیشتر  می توانی 

ریال باشد کارت می شود. 
گدا: باشد رییس صاحب. من زحمت خود 
خدا  خانه  نزدیکی  در  شما  می کشم.  را 
دیگر  کسی  به  را  پروژه  که  کردید  تعهد 
نمی دهید. فعاًل خدانگهدار. کابل می بینیم. 

گداییبهسبک
حجاج

دای چوپانی سهیال وداع خموش
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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 

اطالعیه مناقصه-  درخواست برای إبراز عالقه مندی
جی آی زيد )GIZ(به نمايندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان برنامه های همکاری های تخنيکی را تطبيق مينمايد. 
تقويت  روی  تمرکزش  ميشود،  اداره   )GIZ( جی آی زيد  توسط  که   )RCD( منطقوی  ظرفيت  ارتقای  پروگرام 

ساختارهای حکومتداری محلی و ظرفيت ها در سطوح واليت و ولسوالی ميباشد. 
پروژه های  وضعيت   )1( مشاورتی  شرکت  يک  طريق  از  تا  دارد  نظر  )RCD(در  منطقوی  ظرفيت  ارتقای  پروگرام 
زيربنايیRCDF/RCD را نظارت و )2( تهيه نمودن پالن های عملياتی و نگهداری برای هر يک از زيرساخت ها و )3( 

تدوير برنامه آموزشی برای کارمندان دولت مربوطه به منظورتسهيل عمليات بهتر را اجرا کند.
اين مشاوران نزديکبارئيساتيم RCD و مديران برنامهRCD/ مهندسين دراستان های شمالی و تمام همتايان شان با شمول 

وزارت ماليه و رياست های واليتی وزارت خانه ها کارخواهندکرد.
جهت مطالبه اسناد مناقصه برای پروسه يا روند درخواست، لطفا مکتوبی را که بيان کننده عالقه مندی شما باشد همراه 
با مشخصات شرکت و سفارشات تا تاريخ08 ماه سپتامبر 2015 ميالدی ساعت 04:00 عصر به وقت محلی به آدرس 
tenders-afg@giz.deارسال نمائيد. لطفا به ياد داشته باشيد که تنها شرکت های واجد شرايط خواهند بود که حد 

اقل دارای 3 سال تجربه کاری در اين بخش داشته باشند.

Tender Notification – Call for expression of interest
Reference No.83210084, Operation and Maintenance 
Advice to Infrastructure Projects in Northern Afghanistan
The Deutsche GesellschaftfuerInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing 
Technical Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Ger-
many. The Regional Capacity Development (RCD) administered by GIZ focuses on strength-
ening local government structures and capacities on provincial and district level.
RCD planned to (1) monitor the status of RCDF/RCD infrastructure projects, (2) develop 
Operations and Maintenance plans for each infrastructure measure and (3) train relevant civil 
servants to facilitate sound Operations and Maintenance implementation through a consulting 
company.
The consultants will work closely with the RCD team leaders and the provincial RCD program 
managers/engineers in the Northern Provinces but also all relevant counterparts from Ministry 
of Finance and respective Line Departments in the provinces. 
To claim the tender documents for the bidding process, please send your expression of interest 
letter along with Company profile and references to tenders-afg@giz.de by 08thSeptember 
2015, at 4:00 pm Kabul local time. Please note that only those companies are eligible to apply, 
which has at least 3 years experience in this field. 

کرد کویت ۲۴ نفر را به اتهام همکاری اطالعاتی با ایران دستگیر 

کردند   معترضان لبنانی ساختمان وزارت محیط زیست را اشغال 

اتهام همکاری  به  دادستانی کويت اعالم کرد که 24 نفر 
اطالعاتی با ايران و تدارک حمالت تروريستی در کويت 

دستگير شده اند.
در بيانيه ای که لوی سارنوالی کويت به همين مناسبت منتشر 
کرده آمده است که دستگيرشدگان به همکاری اطالعاتی 
تهاجمی  عمليات  انجام  به منظور  لبنان  و حزب اهلل  ايران  با 
برای رسيدن  به  متهم هستند. دستگيرشدگان  عليه کويت 
منفجره  مواد  و  مهمات  و  قاچاق سالح  به  مقصود  اين  به 
و  يکپارچگی  به  داشته اند  قصد  متهمان  و  زده اند  دست 

محلی  رسانه های  که  لبنانی  معترض  فعاالن  از  تن  ده ها 
شمار آن ها را حدود 40 نفر برآورد می کنند، ظهر سه شنبه 
محيط زيست  وزارت  ساختمان  به  يورش  با  سنبله   دهم 

لبنان، آن را به اشغال خود درآوردند.
اين معترضان می گويند تا زمان استعفای محمد المشنوق، 
خواهند  ادامه  خود  فعاليت  به  لبنان،  محيط زيست  وزير 

داد. 
بيانيه ای اعالم کرد  با صدور  در مقابل دفتر وزير داخله 
که نهاد المشنوق، وزير محيط زيست لبنان، با تمام سالم، 
نخست وزير لبنان، تماس گرفته و به معترضان »نيم ساعت« 
مهلت داده تا از وزارت محيط زيست خارج شوند و حق 

 2۶ مجموع  آوردند.از  وارد  لطمه  کويت  ارضی  تماميت 
متهم دستگير شده 25 نفر کويتی و يک نفر ايرانی هستند. 
از  کويت  داخله  وزارت  گذشته  اگست  سيزدهم  در 
بود.  داده  خبر  گروه  اين  اعضای  دستگيری  و  شناسايی 
بود که  تصريح کرده  داخله کويت  موقع وزارت  در آن 
کيلوگرم   144 گروه  اين  اعضای  دستگيری  عمليات  در 
نارنجک انداز   3 مهمات،  تن   19 تی ان تی،  انفجاری  ماده 
ضدتانک، 5۶ خمپاره، ۶5 نوع مختلف سالح گرم و 204 

نارنجک به دست آمده است. 

خواهند داشت در مقابل وزات خانه تظاهرات کنند.

ACKU



Hasht e Subh

شرکت مخابراتی افغان بیسیم سریع ترین خدمات 3G را در والیت هلمند راه اندازی نمود
هلمند  واليت  در   3G خدمات  سريع ترين  راه اندازی 
وانمود  را  بيسيم  افغان  استراتژی  مؤفقيت  آخرين 
خدمات  عرضه کننده  موفقترين  زمره  در  را  آن  نموده 
 2015 سال  جريان  در  بتواند  تا  ميدهد  قرار  مخابراتی 
واليات  تمام  در  جهانی  سطح  به  را  بيسيم  خدمات 

بزرگ افغانستان ارايه و عرضه نمايد.
 09 مطابق   –2015 اگست،  ماه  افغانستان–31  کابل، 
بيسيم  افغان  مخابراتی  – شرکت  سنبله سال 1394  ماه 
 ،)AWCC()www.afghan-wireless.com (َ
مؤسس  کشور،  در  مبايل  مخابراتی  شرکت  اولين 
افغانستان  در  موبايل  مخابراتی  خدمات  بنيانگذار  و 
از  بيش  انترنتيبه  و  صوتی  خدمات  ارائه  در  پيشرو  و 
مختلف  اصناف  و  کنندگان  مصرف   4,000,000
خدمات  سريع ترين  شبکه  توسعه  )مشترکين(،  تجاری 

3G به واليت هلمند را اعالم نمود.
تجاری  مختلف  اصناف  و  مصرف کنندگان  حاال 
)مشترکين( افغان بيسيم در واليت هلمند ميتوانند يکی 
را  بيسيم  افغان  تنظيم  قابل  پالن های خدماتی  از هشت 
شفاف  خدمات  از  استفاده  با  بتوانند  تا  نمايند  استفاده 
صدا )HD Voice( افغان بيسيم به صورت شفاف و 
واضح مکالمه نمايند. شبکه باکيفيت باالی افغان بيسيم 
از قطع و وصل شدن تماس ها جلوگيری نموده پوشش 
خواهد  فراهم  متذکره  واليت  سرتاسر  را  داخلی  بهتر 

نمود. 
بزرگترين  می توانند  همچنان  بيسيم  افغان  مشترکين 
فايل ها را ارسال و دريافت نمايند، به سريع ترين سرعت 
داونلود دسترسی داشته باشند و از سريع ترين خدمات 
نموده  استفاده  ابتکاری  بطور  بيسيم  افغان   3G بيسيم 
و  صاف  جريان  وبه  بگذارند  اشتراگ  به  را  فايل ها 
داشته  دسترسی  انترنتی  و  ويديويی  خدمات  شفاف 
باشند- که اين همه را از طريق سريع ترين و پر امن ترين 

شبکه افغانستان انجام داده ميتوانند.
سريع ترين  ساحه  در  هلمند  واليت  نمودن  شامل 

خدمات 3G افغان بيسيم،يکی از مثبت ترين نتيجه های 
عرصه  در  که  بوده  بيسيم  افغان  وسيع  سرمايه گذاری 
سيستم های  و  بيسيم  و عرضه سريع ترين خدمات  ارائه 
مخابراتی به سطح جهانی نموده، است. شرکت مخابراتی 
افغان بيسيم  در عرصه عرضه خدمات مخابراتی اولين 
که  است  شده  شناخته  مخابراتی  شبکه  پيشگام ترين  و 
پشتيبانی از تکنالوژی تليفون های هوشمند را با استفاده 
دوجانبه  حامل  تکنالوژی  پيشترفته ترين  و  تازه ترين  از 
سرعت  با  انترنتی  بسته های  به  دسترسی   )HSPA(
خدمات  اين  ميسازد.  فراهم   3G محل  هر  در  را  باال 
سيستم حامل دوجانبه )HSUPA( دسترسی به اتصال 
بار در  برای نخستين  را  باال  باسرعت  انترنيتی  بسته های 
افغانستان معرفی مينمايد که سرعت 42 ام بی فی حجره 
نموده  تنظيم  انترنت  بسته های  نمودن  اتصال  جهت  را 
سريع ترين  به  تا  ميسازد  توانا  را  بيسيم  افغان  مشترکين 

خدمات 3G دسترسی داشته باشند.

سواالت  از  استفاد  با  ميتوانند  بيسيم  افغان  مشترکين 
چگونه  تا  بياموزند  بيشتر  کمپنی  اين   3,75G متداول 
که  خويش   3,75G وسيع  باند  خدمات  سريع ترين  از 
جديدأ در عرصه مخابرات افغانستان وارد شده نمايند، 
http://afghan-wireless.com/ اطالعات:  ورقه 

./3g-faqs/3g-internet/3g2g-internet
افغان  مخابراتی  شرکت  رئيس  رامين،  امين  محترم 
مزدحم ترين  از  يکی  »هلمند  که  داشت  اظهار  بيسيم 
مناطق افغانستان بوده که به سرعت در حال گسترش 
پوشش  تحت  هملند  واليت  درآوردن  و  است- 
يکبار  افغانستان،   3G سرتاسری  شبکه  سريع ترين 
به  نسبت  بيسيم  افغان  که  ميرساند  اثبات  به  ديگر 
باالتر  و  برتر  مقام  يک  در  خويش  مخابراتی  رقبای 
تا  ميسازد  مصور  نيز  را  ما  توانايی  و  دارد،  قرار 
تجاری  مختلف  اصناف  و  مصرف کنندگان  برای 
باکيفيت  را  موبايل  بيسيم  خدمات  افغان  )مشترکين( 

باال به سطح جهانی فراهم نماييم.«
درباره افغان بيسيم:

AWCC( )www.( بيسيم  افغان  مخابراتی  شرکت 
afghan-wireless.com(، اولين شرکت مخابراتی 
بيسيم در افغانستان ميباشد که خدمات مخابراتی بيسيم 
اين شرکت در سال  نمود.  بنيانگذاری  افغانستان  را در 
رئيس  بيات،  احسان اهلل  محترم  توسط  ميالدی   2002
www.bayat-( بيات  شرکت های  گروپ  عمومی 

شرکت  شد.  راه اندازی  و  تأسيس   )group.com
 ،2,5G3G گسترده  خدمات  بيسيم  افغان  مخابراتی 
طريق  از  بانکی  خدمات  و  انترنتی  صوتی،  خدمات 
را  است   3,75G آن  ظرفيت  و  سرعت  که  را  موبايل 
استفاده کنندگان  مشترکين،  ميليون  چهار  از  بيش  به 
اين  مينمايد.  ارائه  افغانستان  واليت   34 در  تجاران  و 
بيسيم در 125 کشور  با 425 شبکه های حامل  شرکت 

مشارکت های جهانی دارد.

محیط زیست از دوربین شما

محیط زیست  موضوع  با  عکس  نمایشگاه  دارد  نظر  در  8صبح  روزنامه 
برگزار کند.

این نمایشگاه قرار است به زودی در کابل برگزار شود.
از عکاسانی   که عالقه مند نمایش عکس های شان در این نمایشگاه هستند، 
به  گرفته اند،  محیط زیست  موضوع  با  که  را  تا عکس هایی  می شود  تقاضا 

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

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

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

9th Year    No: 2208   Wednesday  2 September, 2015    Price: 20 Afs

Daily

عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
info@turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

لمان رساندند صدها پناهجو با قطار خود را به آ
قطارهای مملو از پناهجويان هر دو ساعت يک 
بار به شهر مونيخ در ايالت بايرن می رسند. بيش 
از 400 پناهجو در يک شب وارد آلمان شدند. 
از  با عبور  از مجارستان حرکت کردند و  آن ها 

اتريش خود را به آلمان رساندند. 
تازه  پناهجويان  است  تالش  در  آلمان  پوليس 
وارد به ايالت بايرن، واقع در جنوب اين کشور را 
پناهجويان  مدارک  ثبت نام کند.  هر چه سريع تر 
آلمان در شهر کوچک  به خاک  از ورود  پس 
بدون  پناهجويان  می شوند.  کنترول  روزنهايم 
و  منتقل  می شوند  پوليس  ايستگاه  به  مدارک 
راهی  دارند  همراه  را  خود  مدارک  که  کسانی 

مقصد بعدی يعنی شهر مونيخ می شوند.
پناهجويان  طوالنی  صف های  از  عينی  شاهدان 
مقابل دفتر ثبت نام پناهجويان در ايستگاه مونيخ 
اگست(   31( شب  دوشنبه  از  می دهند.  خبر 
قطارهای حامل پناهجويان هر دو ساعت يک بار 

وارد خاک آلمان می شوند.
بنا بر پيش بينی پوليس ايالت بايرن در اين مدت 
اين  شده اند.  آلمان  وارد  پناهجو   ۶00 تا   500
قطار  با  مجارستان  به  رسيدن  از  پس  پناهجويان 

به سوی غرب اروپا حرکت کردند.
ادامه  از  ابتدا تالش کرد مانع  پوليس مجارستان 
اما سرانجام اجازه داد  پناهجويان شود  اين  سفر 

و  کنند  عبور  کشور  اين  مرزهای  از  آن ها  که 
راهی اتريش شوند. صدها تن از اين پناهجويان 
به  قطارهايی  بر  سوار  وين  به  رسيدن  از  پس 

مقصد آلمان شدند.
اتريش  پايتخت  در  راه آهن  مرکزی  ايستگاه 
مملو از پناهجويانی است که می خواهند خود را 

به آلمان برسانند.
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