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مسمومیت های مکاتب در هرات
بازی سیاسی یا شوک روانی؟

جدال های قومی 
نباید بیش از این رادیکال شود
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زنگ اول


کمیسیون  از  فرمانی  صدور  با  غنی  رییس جمهور 
طرح  مبنای  بر  است  خواسته  انتخابات  مستقل 
تقویم  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  پیشنهادی 
اما کمیسیون مستقل  پارلمانی را اعالم کند.  انتخابات 
برگزاری  صالحیت  آن،  کنونی  مدیریت  با  انتخابات 
کمیسیون  باید  ندارد.  را  آینده  پارلمانی  انتخابات 
مستقل انتخابات صاحب رهبری و مدیریت جدید شود. 
عبداهلل  و  غنی  رییس جمهور  سیاسی  توافق  مبنای  بر 
عبداهلل، باید کل نظام انتخاباتی کشور اصالح می شد. به 
همین دلیل بود که کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به 
میان آمد،  این کمیسیون کارش را تا جایی تمام کرد. 
رییس جمهور غنی و رییس اجرایی داکتر عبداهلل، وعده 
کرده بودند که قوانین و نهاد های انتخاباتی را اصالح 

می کنند. 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی هم طرحی را پیشنهاد 
انتخاباتی را در  کرد که اصالح کمیسیون ها و قوانین 
اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  به  حاال  می گیرد.  بر 
اصالح  هم  را  انتخاباتی  کمیسیون های  تا  است  الزم 
کهنه  مدیران  با  نمی توان  را  جدید  کارشیوه  کنند. 
یکی  نو هم می خواهد.  افزار  عملیاتی کرد. طرح جدید 
اعتبار  اعاده  انتخاباتی  نظام  اهداف عمده ی اصالح  از 
و  دادن  رای  اصل  و  کشور  انتخاباتی  نظام  به  مردم 
این هدف وقتی واقعا تحقق می یابد  رای گرفتن است. 
که آقای نورستانی و دیگر اعضای کمیسیون مستقل 
انتخابات کنار بروند و به جای آنان چهره های بی طرف 
و حرفه ای دیگر مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات را 

به دوش بگیرند. 
کمیسیون  حال  بر  اعضای  دیگر  و  نورستانی  آقای 
مستقل انتخابات، ناتوان تر از آن اند که یک روند بزرگ 
ریاست جمهوری سال  انتخابات  کنند.  مدیریت  را  ملی 
گذشته، به بحران کشیده شده. بحران انتخاباتی سبب 
شد که انتخابات یک نتیجه مشخص و بالمنازع نداشته 
باشد. به همین دلیل بود که حکومت وحدت ملی روی 
کار آمد. جان کری، وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا، 
داکتر  و  غنی  داکتر  تا  کرد  میانجی گری  زمان  آن  در 
اساس  این سند حاال  کنند.  امضا  پای یک سند  عبداهلل 
همین  مبنای  بر  است.  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
سند داکتر غنی و داکتر عبداهلل وعده کرده اند که نظام 
انتخاباتی را اصالح می کنند. اصالح نظام انتخاباتی هم 
اعم از اصالح قوانین و نهاد ها است. در همین سند هر 
دو بزرگوار تعهد کرده اند که تا ماه میزان سال 1395 
لویه جرگه قانون اساسی را فرا می خوانند تا نمایندگان 

مردم در مورد تعدیل قانون اساسی تصمیم بگیرند. 
نظام  اصالح  روند  نتواند  ملی  وحدت  حکومت  اگر 
انتخابات  برگزاری  کند،  مدیریت  موفقانه  را  انتخاباتی 
نیست.  ممکن  آینده،  سال  تابستان  در  پارلمانی 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید هرچه زودتر روی 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  ارشد  مدیران  تعویض 
کمیسیون  کنونی  اعضای  کار  دوام  کنند.  توافق 
نمی رسد  به نظر  نیست.  توجیه  قابل  انتخابات،  مستقل 
آقای  کار  دوام  به  هم  انتخابات  تمویل کنندگان  که 
مستقل  کمیسیون  حال  بر  اعضای  دیگر  و  نورستانی 

انتخابات راضی باشند. 
فرمان  یک  با صدور  زودتر  هرچه  باید  رییس جمهور 
این  متن  سازد.  نافذ  را  انتخابات  جدید  قانون  تقنینی 
کمیسیون  پیشنهاد های  مبنای  بر  باید  تقنینی  فرمان 
اصالح نظام انتخاباتی ترتیب شود. حقوق دانان وزارت 
عدلیه در هماهنگی با کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
باید  این  با  همزمان  بنویسند.  را  فرمان  این  متن  باید 
رییس جمهور و رییس اجرایی، روی مدیریت کمیسیون 
آقای  شاید  بگیرند.  جدی  تصمیم  انتخابات  مستقل 
نورستانی و دوستانش به این نظر باشند که آنان باید 
چهار سال یا کم تر از آن در سمت های شان بمانند، اما 
در هر کشور جهان معمول است که وقتی کسی کارش 
جا  دیگر  چهره های  برای  ندهد،  انجام  درستی  به  را 
خالی می کند. رییس جمهور و رییس اجرایی باید هرچه 

زودتر اصالح نظام انتخاباتی را تحقق بخشند. 

کمیسیون های انتخاباتی را 
چهره های جدید مدیریت کنند
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جنوب  در  زابل  والیت  در  محلی  مقام های 
و  مخالفان  میان  تازه  درگیری های  از  کشور 
موافقان رهبر جدید طالبان در این والیت خبر 

داده اند.
جنرال میرویس نورزی فرمانده پولیس زابل، 
به خبرگزاری بخدی گفته این درگیری ها از 
میان جنگجویان طالب در  بدین سو  دو روز 
خاک  تیرجک  و  ارغنداب  تیرجک  مناطق 
افغان میان فرماندهان وفادار به مال اخترمحمد 
منصور و مال عمر رهبر پیشین طالبان صورت 

گرفته است.
در  درگیری ها  که  می گوید  نورزی  آقای 
خاک افغان شدت بیشتر داشته و از دو طرف 

دستکم پنج نفر کشته شده اند.
وی افزود: »زمانی که میان قوماندان های طالبان 
سفیدان  ریش  می گیرد،  صورت  درگیری 
محل جمع می شوند تا برای میانجیگری پیش 
طالبان بروند، اما در این میان سه ریش سفید 

کشته می شوند.«
نیست  معلوم  هنوز  نورزی،  آقای  گفته  به 
به  میانجی  عنوان  به  که  محل  سفیدان  ریش 
کدام  جانب  از  بودند،  رفته  درگیری  محل 

جناح طالبان کشته شده اند.
والیتی  شورای  عضو  فوزیه  حال،  همین  در 
زابل می گوید که درگیری میان هواداران مال 
داداهلل و مال اخترمحمد منصور بر سر گرفتن 

بیعت بوده است.
رهبر  مخالفان  و  طرفداران  میان  درگیری ها 
جدید طالبان از حدود یک هفته پیش در زابل 
اخترمحمد  مال  طرفداران  است.  شده  آغاز 
هشدار  طالبان  جنگجویان  دیگر  به  منصور 
داده که اگر با رهبر جدید طالبان بیعت نکنند 
برخورد خواهد شد.  به عنوان دشمن  آنان  با 
این درگیری ها بیشتر در ولسوالی خاک افغان 
طالبان  کنترول  در  جایی که  گرفته،  صورت 

قرار دارد.

تن   13 در کشتن  داشتن  طالبان دست  گروه 
از مسافرین هزاره در والیت بلخ را رد کرده 
»انشقاق  تولید  برای  توطئه ای  آنرا همچون  و 
نژادی« محکوم نموده است. این گروه گفته 
رقیبش  گروه  توسط  قتل  این  ظاهرا  است 

داعش اعمال می شود.
روز شنبه این هفته افراد مسلح 13 مسافر هزاره 
را پس از آن به قتل رساندند که آن ها را از 
وسیله نقلیه شان در والیت بلخ پیاده کردند. 
که  است  مرگباری  حمالت  از  یکی  این 
است.  داده  قرار  هدف  را  قومی  اقلیت های 
این حمله را  تاکنون هیچ گروهی مسوولیت 

بدوش نگرفته است.
به نقل از دویچه وله، طالبان با توجه با حادثه 
ببرد  نام  داعش  از  این که  بدون  شنبه،  روز 
گفته است که »این اعمال را برای آن مرتکب 
و  تحمل  عدم  نژادی،  انشقاق  تا  می شوند 

تبعیض به وجود آورند.«
این  »ما  است:  آمده  این گروه  اعالمیه ای  در 
حادثه را به شدت محکوم می کنیم و از ملت 
ما تقاضا می نماییم در برابر توطئه های دشمن 

هوشیار باشند.«
شورشیان گروه تروریستی داعش از ماه ها به 
اینسو تالش می کند تا در مناطق آشوب زده 
شرقی کشور خود را مستقر گرداند و طالبان 
چالش  به  شان  خود  اصلی  جوالنگاه  در  را 

بکشانند.

درگیری های تازه میان 
افراد طالبان در زابل

طالبان مسوولیت قتل 
سیزده مسافر هزاره را

 به گردن داعش انداختند

تعطیالت تابستانی اعضای پارلمان پایان یافت

کشته شدن پنجاه طالب در عملیات های اردوی ملی

مال اخترمحمد منصور دست نشانده آی اس آی است

8صبح، کابل: اعضای پارلمان پس 
از ختم تعطیالت تابستانی شان، روز 

دوشنبه آغاز به کار کردند.
در  نمایندگان،  مجلس  اعضای 
ختم  از  پس  خود  اجالس  نخستین 
گسترش   از  تابستانی،  تعطیالت 
ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده 
قرار  انتقاد  مورد  را  کابینه  اعضای  و 

دادند.
رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
این  آغاز  در  نمایندگان،  مجلس 
مسلح  شورشیان  که  گفت  نشست 
افغانستان  در  مختلف  کشورهای  از 
فعالیت دارند. او افزود که افغانستان 

همه  روزه شاهد خون ریزی هاست.
اعضای  دیگر  از  ابراهیمی  آقای 
به  تا  خواست  نمایندگان  مجلس 
امنیتی  جدی  تدابیر  اتخاذ  منظور 

جلسه سری داشته باشند.

اعالم  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
شبانه  یک  جریان  در  ملی  اردوی 
روز گذشته پنجاه شورشی طالب به 

قتل رسیده اند.
گفته  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
مربوطات  در  که  عملیات ها  این 
خوست،  غزنی،  کنر،  والیت های 
پکتیکا، پکتیا، لوگر، کندهار، زابل، 
شورشیان  سرکوب  منظور  به  هلمند 
آن  در  بود،  شده  راه اندازی  طالب 
بیست و شش شورشی دیگر زخمی 

مالداداهلل  برادر  داداهلل،  منصور  مال 
طالبان  گروه  ارشد  فرماندهان  از 
که چند سال قبل در جنوب کشور 
مال  با  را  خود  مخالفت  شد،  کشته 
جدید  رهبر  منصور،  محمد  اختر 

گروه طالبان اعالم کرده است.
پیام  از بی بی سی، در یک  نقل  به 
خبرگزاری  توسط  که  تصویری 
مال  شده،  منتشر  افغان  اسالمی 
منصور داداهلل در حضور افراد گروه 
طالبان سخنرانی می کند که سخنان 
او با صدای تکبیر همراهان استقبال 

می شود.
مال  حاضر  افراد  ویدیو  این  در 
»امیر  عنوان  به  را  داداهلل  منصور 

جهاد« خطاب می کنند.
مخلص  پاک،  رهبر  را  عمر  مال  او 
می خواند  مجاهدین  و  اسالم  به 
را  خود  که  کسی  می گوید  و 
مردم  چشم  به  می داند  او  جانشین 
و روحانیون خاک زده و به دستور 

از  مجلس  این  اعضای  هم چنین 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
و  وزارت خانه ها  تا  خواستند 
جدید  رهبری  نیازمند  که  نهادهایی 
هستند، زودتر جهت اخذ رای اعتماد 
تاکید  آنان  کنند.  معرفی  مجلس  به 

شده اند.
این  در  که  افزوده  دفاع  وزارت 
مهمات  و  مقداری سالح  عملیات ها 
است.  آمده  بدست  نیز  سنگین 
همچنین در این عملیات ها نزدیک به 
نیز کشف و خنثا  ماین  دوصد حلقه 

شده است.
شهادت  از  همچنین  دفاع  وزارت 
زخمی  و  ملی  اردوی  سرباز  یازده 
این سربازان  از  دیگر  تن  شدن یک 
وزارت  این  است.  داده  خبر  نیز 
نتیجه  در  سربازان  این  که  می گوید 

سازمان اطالعاتی پاکستان در مقابل 
علما ایستاده و داداهلل براساس فتوای 
برائت  اعالم  او  رهبری  از  علما 

می کند.
گروه  محمدعمر  مال  مرگ  از  بعد 
طالبان مال اختر محمد منصور را به 
عنوان رهبر جدید خود اعالم کرد.

مخفی کردن مرگ مال عمر از افراد 
از  گروه طالبان و مردم یکی دیگر 
او رهبر  و  بود  انتقادات مال منصور 
که  کرده  متهم  را  طالبان  جدید 
اطالعاتی  سازمان های  دستورات 
محمد  مال  فرمان های  عنوان  به  را 
مردم  و  طالبان  گروه  افراد  به  عمر 
اعالم کرده و گفته که او نمی تواند 

رهبری مال منصور را قبول کند.
سازمان  دشمن  که  افزوده  او 
»آی اس  آی«  ارتش  اطالعاتی 
پاکستان است و کرسی های رهبری 
گروه طالبان نیز توسط این سازمان 
در میان گروه طالبان تقسیم می شود.

کردند که رهبران حکومت وحدت 
ملی بیش از این به حالت سرپرستی 

ادارات ادامه ندهند.
اعضای پارلمان یک و نیم ماه پیش 

به تعطیالت تابستانی رفته بودند.

سوی  از  سنگین  سالح  انداخت 
ماین های  انفجار  و  طالب  شورشیان 

کنار جاده کشته و زخمی شده اند.
در همین حال، دفتر مطبوعاتی امنیت 
در  تروریست  سه  بازداشت  از  ملی 
است.  داده  خبر  سمنگان  والیت 
می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 
چند  با  باالفعل  تروریستان  این  که 
میل کالشینکوف،  ماین، یک  حلقه 
فیر  ده ها  و  تفنگچه  میل  یک 
قبضه  یک  و  خفیف  سالح  مرمی 
به  شده اند.  بازداشت  نارنجک انداز 
ملی،  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  گفته 
تصمیم  شده  بازداشت  تروریستان 
حلقه  چند  از  استفاده  با  تا  داشتند 
انفجاری  ماین حمالت تروریستی و 
و  ایبک  شهر  مزدحم  نقاط  در  را 
شهر  این  در  سرورکارینات  مسجد 
مطبوعاتی  دفتر  کنند.  راه اندازی 
بود  قرار  که  می افزاید  ملی  امنیت 
سرورکاینات  مسجد  باالی  حمله 
مال  یک  توسط  نمازگذاران  باالی 

صورت گیرد.

تصویری  پیام  این  در  داداهلل  مال 
گفته  است که خودش به این دلیل 
پاکستان را ترک کرده که سازمان 
توقعاتی  او  از  پاکستان  استخبارات 
مخالف  خواسته ها  این  و  داشت 

منافع ملی افغانستان بود.
او اعالم کرد که اکنون در والیت 
اختر  مال  از  و  است  مستقر  زابل 
می خواهد  نیز  منصور  محمد 
مرگ  زمان  درباره  دقیق  اطالعات 
را  او  دفن  مکان  و  عمر  محمد  مال 

به افراد گروه طالبان و مردم بدهد.
امر  تحت  نیروهای  از  داداهلل  مال 
صورتی که  در  می خواهد  خود 
رهبری  تحت  نیروهای  حمله  مورد 
قرار گیرند،  منصور  اخترمحمد  مال 
آمادگی داشته باشند و با آن مقابله 

کنند.
طالبان  گروه  و  پاکستان  تاکنون 
مالداداهلل  تصویری  نوار  این  درباره 

واکنش نشان نداده اند.

ACKU
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افغانستان چشم به راه 
وکسل نشست های وارسا و بر

کنفرانس خبری در مورد تعهدات دوجانبه دولت افغانستان و  که در این  قای حکیمی  آ
گزارش می داد، افزود: »جامعه جهانی نه تنها این که  جامعه جهانی در نشست »سام« 
کرد، بلکه آمادگی نشان داد  کمک های شان برای ما تجدید  تعهدات خود را برای تداوم 
کنفرانسی به سطح وزرای  که قرار است در بروکسل مرکز بلجیم یک  برای سال آینده 

کشورهای دوست ما تدویر شود، در آنجا یک تعهد جدید مالی  خارجه و وزرای انکشافی 
کنفرانس،  گرفت. دو ماه قبل از این  برای سال های آینده برای افغانستان صورت خواهد 

کشورهای دوست ما به شمول  کشورها به سطح روسای جمهور  یک نشست سران تمام 
که در آنجا تجدید تعهدات برای  کشورهای عضو ناتو در وارسای پایتخت پولند خواهد بود 

گرفت.« کمک ها به قوای امنیتی افغانستان صورت خواهد  تداوم 



 ظفرشاه رویی

شهرهای  است  قرار  می گویند  مالیه  وزارت  مقام های 
مهم  نشست  دو  میزبان  آینده  سال  بروکسل  و  وارسا 
جامعه  مالی  جدید  تعهدات  ارایه  مورد  در  بین المللی 

جهانی پس از سال 2016 به دولت افغانستان باشند.
که این دو نشست مهم بین المللی  این مقام ها می افزایند 
پس از موفقانه ارزیابی شدن تعهدات دولت افغانستان 
ارشد  مقام های  اخیر  نشست  در  گذشته  ماه  ده  در 
کمک کننده به افغانستان، موسوم به »سام«  کشورهای 
کشورهای پولند و بلجیم برگزار  کابل، سال آینده در  در 

می شود.
دوشنبه،  روز  کشور،  مالیه  وزیر  حکیمی،  کلیل  ا
با  مشترک  خبری  نشست  یک  در  سنبله،  شانزدهم 
نیکالس هیسم، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای 
که  گفت  کابینه  افغانستان با حضور جمعی از اعضای 
وزیران  و  سران  آینده  سال  نشست های  در  است  قرار 
کمک کننده در شهرهای  کشورهای  خارجه و انکشافی 
و  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  برای  بروکسل،  و  وارسا 
بخش بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان 
در  که  حکیمی  آقای  شود.  ارایه  جدیدی  تعهدات 
کنفرانس خبری در مورد تعهدات دوجانبه دولت  این 
گزارش  »سام«  نشست  در  جهانی  جامعه  و  افغانستان 
می داد، افزود: »جامعه جهانی نه تنها این که تعهدات 
تجدید  ما  برای  کمک های شان  تداوم  برای  را  خود 
قرار  که  آینده  سال  برای  داد  نشان  آمادگی  بلکه  کرد، 
کنفرانسی به سطح  است در بروکسل مرکز بلجیم یک 
دوست  کشورهای  انکشافی  وزرای  و  خارجه  وزرای 
برای  مالی  جدید  تعهد  یک  آنجا  در  شود،  تدویر  ما 
گرفت.  سال های آینده برای افغانستان صورت خواهد 
تمام  کنفرانس، یک نشست سران  این  از  قبل  ماه  دو 
کشورهای دوست ما به  کشورها به سطح روسای جمهور 
پولند  پایتخت  وارسای  ناتو در  کشورهای عضو  شمول 
تداوم  برای  تعهدات  تجدید  آنجا  در  که  بود  خواهد 
خواهد  صورت  افغانستان  امنیتی  قوای  به  کمک ها 

گرفت.«
گفت حکومت وحدت  وزیر مالیه افغانستان هم چنین 
کمک های بیشتر جامعه جهانی  ملی برای  این که بتواند 
خارجه  وزیران  و  سران  آینده  سال  نشست های  در  را 
بروکسل  و  وارسا  شهرهای  در  کمک کننده  کشورهای 
جدی  پابندی  اخیر  تعهدات  اجرای  به  کند،  جلب 
که دولت افغانستان در  کلیل حکیمی می گوید  دارد. ا
جهانی  جامعه  به  جدیدی  تعهدات  »سام«  نشست 

داده و قرار است بخش عمده این تعهدات تا پیش از 
برگزاری نشست های سال آینده وارسا و بروکسل عملی 

شود. 
تعهدات جدید دولت افغانستان

که دولت افغانستان در نشست  گفت  کلیل حکیمی  ا
که در راستای از بین  کرده  کابل، تعهد  اخیر »سام« در 
ایجاد  زنان،  حقوق  از  حمایت  اداری،  فساد  بردن 
شرایط مناسب برای سکتور خصوصی و جلب سرمایه  
وضعیت  بهبود  مختلف،  عرصه های  در  خارجی 
بانک داری  سیستم  ساختن  موثر  فقرزدایی،  کاریابی، 
جدی  تالش  خودکفایی  برنامه های  اجرای  و  طرح  و 
گفت تسریع روند اصالحات  کرد. وی هم چنین  خواهد 
حالت  از  دولتی  ادارات  ساختن  خارج  انتخاباتی، 
سرپرستی، اجرای طرحی برای جلوگیری از آزار و اذیت 
کودکان،  از  حمایت  به منظور  قانونی  تصویب  زنان، 
ولسوالی ها  و  والیات  انکشافی  بودجه  نهایی سازی 
به  استقاللیت  دادن  و  میالدی  جاری  سال  اخیر  تا 
بهتر  اصالحات  و  بودجه  مصرف  در  محلی  ادارات 
تعهدات  دیگر  جمله  از  قضایی  و  عدلی  نهادهای  در 
مالیه  وزیر  است.  جهانی  جامعه  به  افغانستان  دولت 
کردیم  گفت: »در قسمت مبارزه با فساد اداری ما تعهد 
که پنج وزارت عایداتی ما از جمله وزارت های معادن، 
تجارت، ترانسپورت، مخابرات و مالیه در یک جدول 
ضدفساد  تطبیقی  برنامه  مالی  امسال  اخیر  تا  زمانی 
کنیم، بلکه تا  که تهیه  که عملی باشد نه تنها  اداری را 
نیمه سال آینده نتایج عملی آن را برای مردم خود نشان 
گفت: »یکی از تعهدات دیگر  بدهیم.« وی هم چنین 
که حکومت یک برنامه ای برای حداقل  ما این است 

منابع  قریه ها  این  برای  و  می کند  تهیه  قریه  هزار  پنج 
زراعت  زیربنای  مجدد  احیای  طریق  از  پولی  یا  مالی 
غذایی،  مصونیت  برای  ما  دیگر  تعهد  می کند.  تهیه 
که باید یک  کمک به مردم غریب است  خودکفایی و 
برنامه آزمایشی تا اخیر سال 2015 شروع بکنیم و تا نیمه 
مورد  که  را  اقدامات عملی محسوسی  باید  آینده  سال 

گرفته شود.« تایید مردم باشد روی دست 
که وزارت خانه های سکتوری  وزیر مالیه هم چنین افزود 
را  خود  عملی  برنامه های  امروز  از  سر  نیز  اقتصادی  و 
گزارش  کرده و به مردم افغانستان از طریق رسانه ها  طرح 

می دهند.
کشورهای  که در نشست »سام«  گفت  کلیل حکیمی  ا
کمک کننده نیز تعهدات جدیدی به دولت افغانستان 
نشست  این  در  کشورها  این  او،  به گفته ی  سپرده اند. 
از  درصد  پنجاه  این  از  پس  که  کرده اند  تعهد 
افغانستان  دولت  بودجه  طریق  از  را  خود  کمک های 
افزوده  کشورها  این  هم چنین  می رسانند.  مصرف  به 
به  مطابقت  در  کمک های شان  درصد  هشتاد  که 
به  افغانستان  دولت  سوی  از  شده  تعیین  اولویت های 

مصرف خواهد رسید.
سازمان  ویژه  فرستاده  هیسم،  نیکالس  حال،  همین   در 
که جامعه جهانی  ملل متحد برای افغانستان نیز، می گوید 
کابل، خود را برای ادامه ی  پس از نشست اخیر »سام« در 
از سال 2016 میالدی  افغانستان پس  کمک های شان به 
که جامعه جهانی متعهد  آماده می کند. آقای هیسم افزود 
کمک های خود به افغانستان ادامه بدهد. وی  شده تا به 
که اجرای تعهدات دولت افغانستان می تواند  کرد  کید  تا

کند. کمک  کمک های بیشتر  به جلب 

کرده  ماشین  تازه  را  موهایش  که  دوازده ساله ای  پسر 
یک  عقب  گاهی  جاده ها  غبار  و  دود  میان  در  است، 
و  سر  از  عرق  می دود.  دیگر  موتری  عقب  زمانی  و  موتر 
عادت  آن  به  اصال  گویی  اما  شده،  سرازیر  او  صورت 
کرده و متوجه این مساله نمی شود. عرق های تازه جایش 
جز  کهنه  عرق های  از  و  می دهد  کهنه  عرق های  به  را 
ک چیز دیگری به یادگار  چند خط درشت همراه با خا

نمی ماند. 
که از چندین قسمت پارگی  او چپلک های پالستیکی 
گذرد و زبردین  کندی  برداشته، به پا دارد. لحظات به 
که مسافر بردارد، نشده  کردن موتری  هنوز موفق به پیدا 
کروالی  است، اما چند لحظه بعد، از سرعت موتر نوع 
خود  زنان  نفسک  زبردین  و  شد  کاسته  رنگ  طالیی 
در  چسپید.  آن  به  و  رسانید  راننده  سمت  دروازه  به  را 
گفت:  که نفسش سوخته بود، با عجله و سرعت  حالی 
کا جان به مه پنج افغانی بده تا برایت سواری پیدا  »کا

کنم...«
سپس  و  داد  تکان  مثبت  عالمت  به  را  سرش  دریور 
زبردین با استفاده از آخرین نیرو به صدا زدن پرداخت. 
حرکت  که  هله  دانا...  ده  دارالمان،  عاجل رو،  »اینه 

است...«
به  دوسال  »از  می گوید:  می باشد،  کابل  باشنده  که  او 
هستم.  شهر  در  مختلف  کارهای  مصروف  این سو 
می باشم.  بوالنی فروشی  مصروف  اوقات  بیشترین 
در  را  آن  من  و  می کند  تهیه  خانه  در  مادرم  را  بوالنی ها 
دو وقت معین چاشت و شام به بازار برده و می فروشم. 
هر دانه بوالنی ده افغانی قیمت دارد و مادرم شاید روز 
کند. اما در طول روز  50 الی 60 دانه بوالنی بتواند پخته 

کثرا تمام بوالنی ها به فروش نمی رسد.« ا

بوالنی  و  باشد  مریض  مادرم  »روزی که  می افزاید:  او 
کوچک تر از خودم به شهر  کرده نتواند، من و برادر  پخته 
هر  از  می شویم.  موتر ها  کردن  صدا  مصروف  و  می آییم 
موتر 5 افغانی می گیریم و شاید روزانه 50 الی 80 افغانی 

گردد.« عاید ما 
و  می باشد  معیوب  پا  ناحیه  از  »پدرم  می گوید:  زبردین 
که دهقانی می کرد، پایش  کرده نمی تواند. او زمانی  کار 
به  نتوانست  دگر  و  شد  معیوب  و  گرفت  قلبه  ماشین  را 
کارش ادامه دهد. من و برادرم به بسیار مشکل می توانیم 
می باشد،  دردمند  این که  از  نیز  مادرم  کنیم،  تهیه  نان 
کردن سه نفری تا  کار  خیلی به زحمت بوالنی می پزد. با 

حدی می توانیم از مشکالت زندگی بدر آییم.«
زبردین در خانواده هفت نفری زندگی می کند و آرزو دارد 
گردد و از این راه بتواند یک  در آینده انجنیر ساختمانی 

خانه زیبا برایش بسازد.

و...  عاجل ر
و عاجل ر

 سهیال وداع خموش
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رهبر جدید طالبان 

مخالفانش را سرکوب می کند

شبه نظامیان  رهبر  طالبان،  و  افغان  مقام های  به گفته 
طالبان افغان در یکی از نخستین آزمون های رهبری اش 
از این  افراد جداشده  از  گروهی  به شیوه خشنی بر ضد 

کشور در حال اقدام است.  گروه در جنوب 
که تابستان امسال رهبری طالبان  مال اختر محمد منصور 
گذشته صدها جنگجوی  آورد، در دو هفته  را به دست 
موترسایکل سوار را به والیت زابل برای مبارزه با نیروهای 
که علنا بیعت با رهبر جدید  وفادار به مال منصور داداهلل 

کرده، فرستاده است.  را رد 
کنون بدون هیچ فرجام مشخصی  گروه از آن زمان تا  دو 
امنیت  آمر  فراهی جیالنی،  بوده اند. غالم  نبرد  در حال 
روز  یورش  آخرین  که  گفت  یک شنبه  روز  زابل  والیت 
که برای یک ساعت و با استفاده  گرفت  شنبه صورت 
کشته از  کم پنج  کم از  کرد و  از سالح های سنگین دوام 
گذاشت. یکی از اعضای طالبان  هر دو طرف بر جای 
افشای  برای  طالبان  تالفی جویی  ترس  از  که  زابل  در 
نگرفت  را  نامش  گروه،  این  داخلی  درگیری  جزییات 
که ده نفر از نیروهای مال داداهلل بازداشت شده اند. گفت 
رهبر  محمد عمر،  مال  مرگ  از  بعد  روز  چند  منصور  مال 
که دو سال مخفی نگه داشته شده بود  گروه  پیشین این 
انتخاب شد.  مقام  این  به  تایید شد،  ماه جوالی  در  و 
و  خویش  قدرت  ساختن  منسجم  تالش  در  منصور  مال 
گروه در برابر مخالفان داخلی و همین  کردن این  متحد 

طور دست اندازی متحدان داعش در قلمرو آن است.
با رهبر جدید  از بیعت  برادر و پسر مالعمر  از این  پیش 
انتخاب  به  که  را  روندی  شفافیت  و  کرده  خودداری 
بودند. هیات هایی  برده  زیر سوال  انجامید،  مال منصور 
و  افغانستان  قبایلی  رهبران  و  مذهبی  شخصیت های  از 
برای حل  کار  کویته مصروف  در شهر  هفته ها  کستان  پا
که مال منصور و  کویته جایی است  این مشکل بوده اند. 

بیشتر رهبری طالبان سال ها در آن مستقر بوده اند.
گزارش های  طالبان  می شود  مدت ها  که  حالی  در 
را  داعش  به  پیوستن شان  و  افرادشان  از  برخی  جدایی 
که  گروه  این  از سوی  که  واضح است  اما  کرده اند،  رد 
به تصرف خود  را  و سوریه  از عراق  بخش های وسیعی 
که در  ماه جون مال منصور  درآورده تحت فشار اند. در 
را  نامه ای  داشت،  را  طالبان  رهبری  معاونت  زمان  آن 
به  نسبت  و  فرستاد  داعش  رهبر  البغدادی،  ابوبکر  به 
هشدار  افغانستان  در  جهاد  صفوف  در  »چند دستگی 

داد.«
متحدان  حضور  اواخر  همین  در  طالبان  سخنگوی 

که اقتدار طالبان  داعش در والیت شرقی ننگرهار و این 
کرد.  تصدیق  می کشند،  چالش  به  را  منطقه  آن  در 
گفت: »به لطف   گروه  ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی این 
نواحی  بیشتر  قاطع مردم محل،  با حمایت  و  تعالی  اهلل 

اشغال شده از سوی آن ها به سرعت آزاد شدند.«
و  افغان  ک  خا والیت  کنان  سا بیشتر  مثل  داداهلل  مال 
کر  کا کرده، از قبیله  که در آن پایگاهی ایجاد  دای چوپان 
مالداداهلل  که  گفته اند  زابل  در  طالبان  مقامات  است. 
جمع  را  قبایل  بزرگان  و  فرماندهان  روحانیون،  اخیرا 
کار  کستان  که مال منصور به نفع پا گفته  کرده و به آن ها 
این  از  استفاده  به  متهم  دیرباز  از  که  کشوری  می کند؛ 

شبه نظامیان است. 
شواری  اعضای  از  یکی  کر،  کا اسداهلل  حاجی  به گفته 
انتصابی  والی  به  خشمگین  منصور  مال  زابل،  والیتی 
که  طالبان در زابل دستور داده به مال داداهلل هشدار دهد 
کرده،  کند. وقتی مال داداهلل مخالفت  این والیت را ترک 

مال منصور جنگجویانش را فرستاده است. 
کرده اند تا مال دادهلل را  که طالبان تالش  گفت  کر  کا آقای 
کار وی  کنند، تا »خاتمه  از چتر حمایت قبیله اش خارج 
این  متوجه  قبیله  مردان  که  گفت  اما وی  باشد.«  آسان 
کنند. ترفند شده و حال در تالش اند تا از وی محافظت 
به  متهم  داداهلل  مال  که  نیست  بار  نخستین  این 
به گفته  است.  شده  طالبان  رهبری  به  دردسرسازی 
مالداداهلل  یعنی  داداهلل  مال  برادر  وقتی  کر،  کا آقای 
مشهور  بی رحمی اش  که  نظامی  طالبان  فرمانده  آخند، 
کشته شد،  ایتالف  نیروهای  از سوی  بود در سال 2007 

دخالت  به  متهم  را  منصور  مال  کوچک تر،  مالداداهلل 
کرد. وی بعدا از سوی شورای رهبری طالبان  غیرمستقیم 
کشتن دو تن از محافظان برادرش به اتهام دخالت  برای 
از  وی  که  داد  دستور  عمر  مال  شد.  تنبیه  وی،  مرگ  در 
سال  در  داداهلل  مال  شود.  برطرف  نظامی اش  وظایف 
کستانی دستگیر شد و تنها بعد  2008 از سوی مقام های پا

از آزادی در سال 2013 به افغانستان رفت. 
مال  جنگجویان  این که  بر  مبنی  داشته   وجود  شواهدی 
که این مساله  داداهلل نسبت به داعش همدلی داشته اند 
حاجی  به گفته  است.  افزوده  منصور  مال  با  تنش  به  هم 
که  زابل،  والیت  ارغنداب  ولسوال  نصرت یار،  مومند 
از  بسیاری  در  مستقرند،  آن  در  منصور  مال  جنگجویان 
وابسته  که فکر می شود  زابل، جنگجویانی  جنگ های 
به داعش باشند با جنگجویان مال داداهلل در یک سمت 

قرار داشته اند. 
منصور  مال  به  متعلق  که  »طالبانی  می گوید:  یار  نصرت 
ارغنداب  به  نیروهای داعش و داداهلل  از آمدن  هستند، 

خوش نیستند.«

جدال های قومی  نباید 
بیش از این رادیکال شود

منبع:نیویارکتایمز
نوشته:مجیبمشعل
برگردان:یحیاسرپلی

بیژن

بحث های مخالفان و موافقان درج واژه ی »افغان« 
در شناس نامه های الکترونیک، بسیار رادیکال شده 
می خوانند  »بیگانه«  را  هم دیگر  دو طرف  هر  است. 
می کنند.  صادر  وطن  از  خروج  فرمان  هم دیگر  به  و 
که این  مدیریت بد حکومت وحدت ملی سبب شد 
کشیده شود. رییس جمهور غنی در  موضوع به بحران 
کار حکومت وحدت ملی دو قانون را توشیح  شروع 
به  دسترسی  قانون  و  نفوس  احوال  ثبت  قانون  کرد؛ 
اطالعات. با امضای هر دو قانون، شورونشاط فراوان 
کشور خلق شد، تصور می شد  در جامعه ی رسانه ای 
سرگردانی های  به  معلومات،  به  دسترسی  قانون  که 
خبرنگاران پایان می دهد و قانون ثبت احوال نفوس 
را  الکترونیک  شناس نامه های  توزیع  زمینه ی  هم 
احوال  ثبت  قانون  رییس جمهور  می سازد.  فراهم 
این  تا  فرستاد  هم  کشور  عالی  دادگاه  به  را  نفوس 

دادگاه محتوای آن را با قانون اساسی بسنجد. 
و  کرد  تایید  را  قانون  این  هم  کشور  عالی  دادگاه 
کشور،  اساسی  قانون  با  تضاد  در  را  آن  درون مایه ی 
این  به  همه  عالی  دادگاه  حکم  از  پس  ندانست. 
که شناس نامه های الکترونیک توزیع  نتیجه رسیدند 
ندارد.  وجود  راستا  این  در  مشکلی  دیگر  و  می شود 
شناس نامه ها  توزیع  امر  صدور  بدون  حکومت  اما 
گران،  این غوغا  و  به هیاهوی یک عده مجال داد 
الکترونیک شده اند.  توزیع شناس نامه های  راه  سد 
مورد  این  در  خود  ضعف  به  نمی خواهد  حکومت 
مشکل  که  می گوید  رییس جمهور  کند.  اعتراف 
اداره ی  اما  دارد،  وجود  شناس نامه ها  توزیع  در  فنی 
است  آماده  می گوید  الکترونیک  شناس نامه های 
این شناس نامه ها را حداقل در شهرهای بزرگ توزیع 

کند. 
بنابراین هیچ مشکل فنی در این راستا وجود ندارد. 
شناس نامه های  توزیع  افتادن  تعویق  به  علت 
سیاستمدار  عده ای  است.  سیاسی  الکترونیک 
غوغا ساالران  از  شماری  دستان  در  حاال  هم 
کرسی  آنان  به  که  سیاستمدارانی  می کنند،  بازی  
جمع   به  است،  نرسیده  سفارت  یا  ریاست  وزارت، 
و  رادیکال  شعارهای  و  می پیوندند  غوغا ساالران 
گر سران حکومت وحدت  قوم گرایانه سر می دهند. ا
به  گپ  می کردند،  مدیریت  قاطعانه  آغاز  از  ملی 
این جا نمی کشید. رییس جمهور پس از توشیح قانون 
باید بالفاصله امر توزیع شناس نامه های الکترونیک 
سخنرانی  با  باید  رییس جمهور  می کرد.  صادر  را 
را می داد  خطاب به ملت، پاسخ های غوغا ساالران 

و سد راه آنان می شد. 
از  استفاده  با  می کنند  تالش  غوغا ساالران  حاال 

موضوع شناس نامه های الکترونیک، برای خودشان 
کنند. این غوغاساالران پروای  کسب  اعتبار سیاسی 
خیلی  ندارند.  هم  را  اقدامات شان  پیامد های 
به  و  می دهند  سر  قوم گرایانه  شعارهای  کانه  بی با
توجه  هیچ  سخنان شان  ناخواسته ی  پیامدهای 
کشور افریقایی  که در  ندارند. این آقایان نمی دانند 
روندا همین نوع اظهارنظرها سبب به جان هم افتادن 
کشور شد و بیشتر از یک  کن در آن  دو قوم بزرگ سا
قومی  و  جنگ های  را  کابل  گرفت.  قربانی  میلیون 
کابل نیمه  که در  کرد. تمام جریان هایی  تباری ویران 
تباری  آجندای  می جنگیدند،  هفتاد  دهه ی  دوم 
افتاده  هم دیگر  جان  قومی  به  گروه های  داشتند. 
کرد و روند تکامل  کابل را ویران  بودند. آن جنگ ها 

کشور را دهه ها به عقب انداخت.  تاریخی 
درج  مخالفان  و  موافقان  بحث های  شدن  رادیکال 
هم  الکترونیک  شناس نامه های  در  »افغان«  واژه ی 
می کند.  تداعی  ذهن  به  را  هفتاد  دهه ی  حوادث 
تباری  شعارهای  جنگی  فرماندهان  زمان  آن  در 
کابینه و چهره های  می دادند ولی حاال وزیران پیشین 
که از غرب  برگشته از غرب. برخی از سیاستمدارانی 
برگشته اند به جای تبلیغ حقوق شهروندی و حقوق 
قومی  برای  پروژه های  افغانستان،  جامعه  برای  بشر 
باج گیری  هدف شان  و  کرده اند  طراحی  خودشان 
سیاسی است. بر مبنای حکم قانون اساسی، قانون 
که به توشیح  مصوبه ی هر دو اتاق شورای ملی است 
دادگاه  تاییدی  حکم  باشد.  رسیده  رییس جمهور 
گر قانون  ا بلند می برد.  را  عالی هم اعتبار هر قانونی 
مکلف  حکومت  شود،  رسمی  چاپ  جریده  در 
کند. بنابراین بر رییس جمهور و  است تا آن را تطبیق 
رییس اجرایی است تا به این غایله پایان دهند. این 

بحث ها باید بیشتر از این رادیکال نشود. 
شروع  الکترونیک  شناس نامه های  توزیع  روند  باید 
شود. و رییس جمهور و رییس اجرایی باید به مردم 
همه ی  نگرانی های  به  و  کنند  سخنرانی  افغانستان 
سیاستمدارانی  با  رییس جمهور  دهند.  پایان  اقشار 
آجندای شان  در  را  تباری  بحث های  روزها  این  که 
کردن  دنبال  از  را  آنان  و  کند  گفتگو  داده اند،  قرار 
کشورهای دیگر  این آجندا باز دارد. تجربه ی روندا و 
که  باید پیش چشم مان باشد. نباید اجازه داده شود 
بحث های قومی  بیشتر از این رادیکال شود. اولویت 
مردم  نیست.  »افغانستانی«  و  »افغان«  بحث  مردم 
اوضاع  به  تا  می خواهند  کتر  دا دو  هر  از  افغانستان 
امنیتی و اقتصادی سروسامان دهند. حکومت باید 
قومی  تقابل  در  را  خود  سود  که  شود  کسانی  مانع 

 می بینند. 
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مسمومیت های مکاتب در هرات 
بازی سیاسی یا شوک روانی؟

نشست ملی رسانه ها
با محوریت اصالح نظام انتخابات 

آیساف هم چیزی از مسمومیت در وجود بیماران این 
روزهای مکاتب هرات کشف نکرده است.

تا کنون  نیز  غیراضطراری  و  اضطراری  نشست های 
این  همه  از  بیش  می رسد  به نظر  و  مانده  بی نتیجه 
وضعیت در حال حاضر به دانش آموزان آسیب روانی 

وارد می کند.
والی هرات: کار حلقه های بیرونی است

در حالی که شماری از نهادهای امنیتی هرات، احتمال 
این  در  هرات  معارف  پیشین  مسووالن  داشتن  دست 
»توطیه« را دور از تصور نمی دانند، اما والی هرات در 
روزنامه 8 صبح می گوید که چنین  با  ویژه  گفتگویی 
چیزی هر چند دور از تصور نیست، اما مسمومیت های 
یا  و  نهادها  نه  است  بیرونی  حلقات  کار  هرات  اخیر 

شخصیت های داخلی.
از  پیش  دولت  مخالفان  که  می گوید  رحیمی  آصف 
در  به ویژه  هشدارهایی  ناامن  مناطق  در  چند  هر  این 
زمینه ادامه فعالیت مکاتب دخترانه داده بودند، اما حاال 
به نظر می رسد که تالش های خود را برای عدم حضور 

دختران هرات در مکاتب افزایش داده اند.
مسموم شدگان  آمار  که  است  معتقد  هم  هرات  والی 
هر  بلکه  نیست،  زیاد  شده  منتشر  که  آن گونه 
هر  یا  و  شده  وارد  شوک  که  دانش آموزی 
روانی  مسایل  تاثیر  تحت  و  ترسیده  که  دانش آموزی 

این موضوع قرار گرفته است، شامل آمار شده است.
سرپرست اداره معارف: دشمن جنگ روانی 

راه اندازی کرده است
عبدالرزاق احمدی، کسی که کم تر از 15 روز پیش به 
برگزیده  هرات  معارف  اداره  عنوان سرپرست جدید 

با  مغایرت  در  که  جایی  آن  از  بود  پارلمان  وکیالن 
قانون اساسی قرار داشت، حذف گردید.

به گفته معاون کمیسیون خاص اصالح نظام انتخاباتی 
انتخاباتی و ایجاد  انتخاباتی، حوزه های  کشور سیستم 
کمیته شفافیت از جمله مواردی هستند که باید بیشتر 

در مورد آن ها تحقیق و بررسی صورت گیرد. 
صدیق اهلل توحیدی گفت: »بدون اصالحات در اسناد 
و  انتخاباتی  ساختار های  در  اصالح  آوردن  تقنینی 
هم چنان در نظام انتخاباتی افغانستان ممکن نبود، به این 
مردم،  مشوره های  و  نظریات  دریافت  بر  عالوه  دلیل 
نهادهای خارجی،  داخلی،  احزاب  با  نشست هایی هم 
نهاد های مدافع حقوق زن، جامعه مدنی، اتحادیه ها و 
انجمن های جوانان، گروه دادخواهی برای افراد دارای 
زمینه  این  در  انجام شد.  مردم  اقشار  سایر  و  معلولیت 
حدود دو هزار نظر جمع آوری شد و بسته پیشنهادی 
اصالح نظام انتخاباتی براساس خواست مردم به دولت 

ارایه گردید.«
معاون کمیسیون خاص اصالح نظام انتخاباتی هم چنان 
مکث  آن  روی  زیاد  که  موضوعی  »مهم ترین  گفت: 
کشور  انتخاباتی  نظام  تغییر  بحث  گرفت،  صورت 
بود. در سال 1384 وقتی که اولین فرمان تقنینی قانون 
انتخابات آماده می شد، بحث رای واحد غیرقابل انتقال 

از مواردی بود که اکثرا روی آن پافشاری کردند.«
سیستم  »این  گفت:  هم چنان  توحیدی  صدیق اهلل 

خالف  که  است  جریاناتی  سرگرم  این روزها  شده، 
تصورش او را به شدت مصروف ساخته است.

مکاتب  در  که  »وضعیتی  می گوید:  احمدی  آقای 
دخترانه هرات ایجاد شده است، در واقع جنگ روانی 
است که علیه معارف این والیت به راه انداخته شده 

است.«
به گفته مسوول معارف هرات، داستان مسمومیت های 
پی هم دختران مکاتب چیز تازه ای نیست و به گفته او 
دشمنان مردم افغانستان حاال تالش دارند تا »معارف با 

ثبات هرات« را هدف قرار دهند.
از  رویداد  این  عامالن  کشف  که  می گوید  اما  او 
در  باید  نهادها  این  و  است  امنیتی  نهادهای  وظایف 
زودترین فرصت عامالن وقوع این حوادث را دستگیر 
کنند. به گفته احمدی، معارف هرات تمام نیروی خود 
بدون  اما  کرده،  بسیج  وضعیت  این  کنترول  برای  را 
تامین  توانایی  هرگز  امنیتی  نیروهای  جدی  همکاری 

امنیت مکاتب شهر و 15 ولسوالی هرات را ندارد.
فرمانده پولیس هرات: عامالن مسمومیت ها 

را دستگیر می کنیم
در همین حال پولیس هرات می گوید که تا 24 ساعت 
هرات  در  معارف  اخیر  مسمومیت های  عامالن  آینده 
را بازداشت خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آیا 
پولیس به سرنخی که عامالن این رویداد را مشخص 
عبدالمجید روزی،  اما  یا خیر،  است  یافته  کند دست 
امنیتی  نهادهای  که  می گوید  هرات  پولیس  فرمانده 
توانایی کشف عامالن این رویداد را دارند و به زودی 

آنان دستگیر خواهند شد.
آیا این وضعیت در هرات دوام خواهد کرد؟

در  دانش آموز  دختران  ساختن  مسموم  روند  ادامه 
با  چه  و  معارف  داخلی  مشکالت  به دلیل  چه  هرات 
رعب  بدون شک  بیرونی  حلقات  دست  بودن  دخیل 
و ترس گسترده ای را در میان دانش آموزان و اولیا و 

مربیان آن ها ایجاد کرده است.
فروریختن  با  می گویند  که  دخترانی  هستند  هر چند 
بمب هم دست از تعلیم و آموختن دانش بر نمی دارند، 
که  می شوند  دیده  این روزها  زیادی  خانواده های  اما 
فرزندان خود را از ترس تکرار حوادثی این چنینی از 
رفتن به مکاتب حداقل به طور موقت ممانعت می کنند.

به نظر می رسد که حاال مسووالن نهادهای امنیتی بیش 
از پیش مسوولیت دارند که دست کسانی  را که عمال 
از  به ویژه  در خلق چنین حوادثی در هرات دخیل اند 

عرصه معارف کوتاه کنند.

جریان  در  جاپان  در  جزیره  دو  در  تنها  رای دهی 
انتخابات اجرا می گردد و ما بعد از بحث های زیاد به 
این نتیجه رسیدیم که سیستم رای دهی فعلی نظام کارا 
ما  این سبب شده که  نیست و  افغانستان  برای  و موثر 
یک پارلمان ضعیف، غیرموثر، غیرحاضر و بدون یک 
دیدگاه خاص سیاسی داشته باشیم. در مورد تعویض 
این نظام به یک نظام دیگر اجماع کامل در کمیسیون 

خاص اصالح نظام انتخاباتی وجود داشت.«
سیستم  جایگزین  سیستم  مورد  در  توحیدی 
نظام  اصالح  خاص  کمیسیون  گفت  )اس ان تی وی( 
اکثریت  اما  کرده  پیشنهاد  را  سیستم  دو  انتخاباتی 
فقط  پذیرفتند.  را  موازی  سیستم  کمیسیون  اعضای 
نظر متفاوت  باره  این  از اعضای کمیسیون در  نفر  دو 

داشتند.
معاون کمیسیون خاص اصالح نظام انتخاباتی هم چنان 
که  داشتند  این  از  مردم  را  شکایت  »بیشترین  گفت: 
وکیل  و  نمی شناسند  را  وکیل شان  مستقیما  مردم 
به  حوزه  آن  از  آنان  رای  با  که  مردمی  برابر  در  هم 
پارلمان راه یافته، احساس مسوولیت ندارد. این مساله 
هم مورد بحث قرار گرفت. این مساله به این بستگی 
نیاز به  داشت که ما آمار دقیق از نفوس می داشتیم و 
بحث تخنیکی دوام دار دارد، که مصروف این مساله 

هستیم.«
بودن  پاسخگو  به منظور  شفافیت  کمیته  ایجاد 
کمیسیون های انتخاباتی در جریان انتخابات از مواردی 
کمیسیون  این رو  از  بیشتراست  کار  نیازمند  که  است 
خاص اصالح نظام انتخاباتی ملزم است تا به دنبال راه 
کارها، مکانیزم ها و طرزالعمل های اجرایی ایجاد این 

کمیته باشد. 
کمیسیون خاص اصالح نظام انتخاباتی می گوید برای 
اعتراضات،  به  در رسیدگی  باربرای شفافیت  نخستین 
بسته تخلفات انتخاباتی را نیز آماده کرده است که در 
تخلفات  از  موارد  تمام  حاوی  و  دارد  قرار  دوم  بسته 
انتخاباتی از رنگ تقلبی گرفته تا دیر باز شدن مراکز 

رای گیری می باشد.
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به مکتب این روزها می هراسند.
درصد   90 از  باالتر  که  می گویند  هرات  پزشکان 
داده  انتقال  هرات  مرکزی  شفاخانه  به  که  دخترانی 
شده اند، در واقع شوک روحی و روانی دیده اند و در 
وجود 10 درصد از آنان مشکل تنفسی عادی مشاهده 
شده ولی هیچ یک از 800 دانش آموز در شفاخانه ها 

بستری نشده اند.
مسووالن معارف هرات هم می گویند که نمونه برداری 
در  آن  مکرر  آزمایش های  و  دانش آموزان  خون  از 
البراتوارهای مختلف، هیچ نتیجه ای را در پی نداشته 
نتایج بررسی های  است. حتا به گفته مسووالن صحی، 

انتخاباتی افغانستان ارایه کردند. 
مورد   11 از  مورد   7 غنی  رییس جهور  قبل  روز  چند 
نظام  اصالح  خاص  کمیسیون  اولیه  پیشنهادی  طرح 
انتخاباتی را تایید کرده بود. اما سه مورد از آن ها نیاز 
به کار و بررسی و تحقیق و یافتن مکانیزم ها و راه های 
ماه آینده تکمیل  تا سه  قرار است  اجرایی داشت که 
برای  تحصیل  شرط  که  مورد  یک  هم چنین  شود. 

هفت  دست کم  اخیر  روز  ده  طی  هرات:  8صبح، 
مکتب در هرات شاهد رویدادهایی بودند که بر اثر آن 
بنا بر آماری که از سوی اداره صحت عامه آن والیت 
از دانش آموزان  به 800 تن  نزدیک  ارایه شده است، 
منتقل  هرات  مرکزی  شفاخانه  به  دخترانه  مکاتب 

شدند.
مسموم  درمیان،  روز  یک  یا  و  روز  هر  تقریبا 
آژیر  صدای  آن  تعقیب  به  و  دانش آموزان  شدن 
حرکت اند،  در  شفاخانه  سمت  به  که  امبوالنس هایی 
مردم را نگران تر از پیش می سازد، تا جایی که شماری 
از باشندگان هرات می گویند از فرستادن دختران خود 

نظام  اصالح  مورد  در  رسانه ها  مدیران  ملی  نشست 
حمایت کننده  نی،  دفتر  سوی  از  کشور  انتخاباتی 
کابل  در  سنبله   16 دوشنبه  افغانستان  آزاد  رسانه های 

برگزار گردید.
در این نشست مدیران رسانه ها از 5 زون کشور گرد هم 
آمده بودند و نظریات و مشوره های خود را در مورد 
اصالح نظام انتخاباتی به کمیسیون خاص اصالح نظام 

 مریم حسینی 

ACKU



 فهیم دشتی

 دای چوبانی
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مسعود  احمدشاه  مبارزات  جریان  در  مهم  این  اند. 
برعکس بود. مشوره با مردم، رای آن ها را در تصامیم 
کردن  عمل  آن ها  مشوره  به  و  پرسیدن  سرنوشت ساز 
از ویژگی های او بود. از سوی دیگر آنچه را قرار بود 
اتفاق بیفتد- چه برنامه هایی که خود برای مبارزه در سر 
افغانستان  می داشت، یا طرح و برنامه هایی که دشمنان 
افغانستان  اشغال  برای  و خارجی ها  داخلی ها  به شمول 
می ریختند- واضح و بدون کم و کاست با مردم شریک 
می کرد تا همه بدانند که چه سرنوشتی برای شان طرح 

شده و چگونه می توانند از آن جلوگیری کنند.
حاال حتا آن هایی که در جریان کمپاین های انتخاباتی 
به نفع داکتر غنی یا داکتر عبداهلل گلو پاره می کردند، 
به  نمی یابند، چی رسد  را  این رهبران  فرصت مالقات 
این که این رهبران برنامه های شان را با عام مردم شریک 
مشورت  سرنوشت ساز  موارد  در  مردم  از  یا  بسازند 
بگیرند. طرح و برنامه هایی را که خارجی های دوست 
در  احدی  اصال  که  دارند،  افغانستان  برای  دشمن  و 

افغانستان نمی داند.
باور  این سرزمین  مردم  به وحدت  مسعود  این که  دوم 
نجات  راه  کوتاه ترین  و  یگانه  را  اصل  این  و  داشت 
بسیاری ها  هنوز  این که  وجود  با  می دانست.  افغانستان 
به دلیل عصبیت های قومی، احمد شاه مسعود را به یک 
قوم و منطقه متعلق می دانند یا از آن هم پیشتر رفته، او را 
به قومگرایی متهم می کنند، حقیقت مساله این نیست. 
مساله،  این  با  مسعود  برخورد  از  کوچک  نمونه  دو 
افغانستان  مردم  وحدت  بر  او  باور  بزرگ  نشانه های 

می تواند باشد.
با  نجیب اهلل، مسعود  داکتر  در جریان سقوط حکومت 
این که در دروازه های کابل قرار داشت و به سادگی 
در  تصمیم گیری  کند،  تصرف  را  کابل  می توانست 
هفت گانه  جهادی  تنظیم های  رهبران  به  را  مورد  این 
اگر  را  این ها  خودش،  به گفته  و  سپرد  هشت گانه  و 
مرجع  یگانه  نمی دانست،  تصمیم گیری  مرجع  بهترین 
آن  مکانی  و  زمانی  شرایط  به  توجه  با  تصمیم گیری 
دوران به حساب می آورد. این هم واضح است که این 
مردم  غالب  اکثریت  زمان، حمایت  همان  در  تنظیم ها 

افغانستان را با خود داشتند.
وجود  با  طالبان،  برابر  در  مقاومت  اخیر  سال های  در 
و  مجاهدین  مسلح  مختلف  گروه های  رهبران  این که 

به حساب  نیز  قومی   واقع رهبران  غیر مجاهدین که در 
می رفتند و حتا تا حاال نیز از آدرس رهبری قومی  در 
سیاست افغانستان نقش دارند، در برابر طالبان و حامیان 
بودند،  کرده  رها  را  میدان  و  خورده  شکست  آن ها 
جهت  در  تا  ساخت  فراهم  را  زمینه  مسعود  احمد شاه 
با  ایتالفی  تروریسم و حامیان آن ها،  برابر  مقاومت در 
بگیرد  بر  در  را  افغانستان  اقوام  تمام  که  وسیع  قاعده 
به وجود آید و این حربه که گویا جنگ افغانستان قومی 
 است، از پاکستان گرفته شود. پاکستانی ها در آن زمان، 
در مجامع بین المللی تالش داشتند تا ماهیت تروریستی 
آن  جنگ های  دادن  جلوه  با  و  کرده  پنهان  را  طالبان 
دوران به صورت قومی، دنیا را از توجه به افغانستان دور 
این رهبران  تاکید کرد که  باید  این جا هم  دارند.  نگه 
گروه های مسلح مجاهدین و غیر مجاهدین که همزمان 
برای  گزینه  بهترین  شاید  بودند،  قومی  نیز  رهبران 
تشکیل ایتالف در برابر تروریسم نبودند؛ اما یقینا، تنها 
گزینه موجود بودند. با این حال، وقتی که فرصت میسر 
شد و شماری از تکنوکرات های مقیم خارج افغانستان- 
از اقوام مختلف- آمدند تا در مقاومت علیه تروریسم 
آن ها  از  باز  آغوش  با  مسعود  احمد شاه  بگیرند،  سهم 

استقبال کرد.
در  موجود  اجتماعی  شکاف های  داشت  نظر  در  با 
را  بحث  این  که  شوند  پیدا  کسانی  احتماال  افغانستان، 
نپذیرند؛ اما حقیقت این است که در این موارد، اسناد 

تاریخی غیر قابل انکار موجود است.
قومی  مسایل  زمینه  در  مسعود  احمد شاه  باور های  اگر 
به  افغانستان-  کنونی  رهبران  که  عملکرد هایی  با  را 
بیرون  در  یا  دولت اند  درون  در  که  آن هایی  شمول 
که  دید  می توان  وضاحت  به  بگیریم،  مقایسه  به  آن- 
حربه های  از  قومی  مردم،  احساسات  از  سوءاستفاده 
و  خواسته  را  مردم  عام  که  است  رهبران  این  اصلی 
ناخواسته، به باتالق تنش های شدید قومی  درگیر کرده.

از مبارزه احمد شاه  این که درس های بسیاری  با وجود 
مسعود می توان گرفت، اگر رهبران سیاسی ما در مقطع 
قرار  خود  تاریخ  حیاتی  برهه  در  افغانستان  که  کنونی 
شیوه  با  شده،  ذکر  مورد  دو  همین  در  حد اقل  دارد، 
اساس  و  بنیاد  می توانند  بکنند،  عمل  مسعود  احمد شاه 
مسیر  در  و  از گذشته  بهتر  آینده آن  را که  افغانستانی 

توسعه، ثبات و رفاه، باشد بگذارند.

ویژه  نماینده  معاون  که  الکساندر«  »کریس  باری، 
سالگرد  محفل  در  بود،  افغانستان  برای  ملل  سازمان 
شهادت قهرمان ملی افغانستان، شهید احمد شاه مسعود، 
نیرو های  که  »حاال  گفت:  افغانستان  جنگ  مورد  در 
بیش از 50 کشور جهان در برابر طالبان و همکاران شان 
به موفقیت نمی رسند، باید دریابیم که احمد شاه مسعود 
خود  اگر  و  می کرد  مقابله  تروریسم  برابر  در  چگونه 
می توانیم  تجربه هایش  از  نیست،  ما  میان  در  دیگر  او 

استفاده کنیم.«
بی بدیل،  حماسه سرای  گفته های  یاد آور  جمله،  این 
»سیاهی  است که می گوید:  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 

لشکر نیاید به کار/ یکی مرد جنگی به از صد هزار.«
برابر  در  مسعود  احمد شاه  پیروزی  راز  واقعا  اما 
مبارزات  به  با توجه  بود؟ شاید  افغانستان چی  دشمنان 
بتوان  مورد  این  در  مسعود،  احمد شاه  آزادی خواهانه 
فهرست طویلی را ردیف کرد؛ اما چند تا از ویژگی های 
مبارزات او می تواند الگویی در زمینه به چالش کشیدن 
نیرو هایی باشد که از هیچ جنایتی در برابر افغانستان و 

مردم آن دریغ نمی کنند.
و  داشت  باور  مردم  اراده  بر  مسعود  این که  نخست 
و  مردم  از  دفاع  برای  جمعی  اراده  از  که  می دانست 
سرزمینش چگونه استفاده کند. اگر بخواهیم امکانات 
و نیروی بشریی را که مسعود در مبارزه علیه تروریسم 
در اختیار داشت، با آنچه امروزه نیرو های امنیتی افغان 
مقایسه  دارند،  دسترس  در  بین المللی شان  همکاران  و 
اما  می شود؛  آسمان  و  زمین  فاصله  مصداق  کنیم، 
کم  دارند،  اختیار  در  که  امکاناتی  همه  با  نیرو ها  این 
داشت،  دست  در  که  اندکی  منابع  با  او  و  می آورند 

موفقانه مبارزه می کرد.
در حال حاضر با این که مردم افغانستان از جنگ خسته 
افکار  برابر  در  آن ها  اتفاق  به  قریب  اکثریت  و  اند 
طالبانیزم و عملکرد های تروریستی قرار دارند، با دولت 
و همکاران بین المللی آن همکار نیستند. چه دلیلی در 
پشت این شکاف میان مردم و دولت و حامیان جهانی 

آن نهفته است؟
داشته  وجود  مختلفی  دالیل  هم  میان  این  در  شاید 
ما  بر سیاست های دولتمردان  بی باوری مردم  اما  باشد؛ 
و تردید ها در مورد سیاست های پنهان و آشکار برخی 
این شکاف  افغانستان، دالیل واضح  از حامیان جهانی 

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

انشاءاهلل.
روزانه  کشور:  از  خارج  به  سفر  برای 
اگر  حنیف«.  »یا  بگویید  مرتبه  هفتاد 
بار  این  نبستید،  سفر  روز رخت  سه  تا 
روزانه سه مرتبه بگویید »یا حنیف من 
تا  قطعاً  فاش کرده ام.«  را  دولتی  اسرار 
سه روز دیگر تعقیب می شوید و ناچار 
رخت سفر می بندید و خارج می روید. 
دوصد  روز  هر  رزق:  شدن  وافر  برای 
بار بگویید »بخدا«. مثال وقتی سیم برق 
بگویید  بلند  می فروشید،  را  خراب 
این سیم اصل است و هیچ گاه  »بخدا 
سال  تا  خدا  امید  به  نمی شود«.  خراب 

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

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

خواهد شد. 
هفت  روزانه  اعصاب:  تقویت  برای 
عدد بادام را در آب تر کنید و بخورید. 
مطمین باشید هیچ تاثیری ندارد. حافظه 
را به بادام چه؟ اگر در افغانستان زندگی 
فراموش  را  قوی  اعصاب  می کنید، 
کنید. از آهن هم باشید، موم می شوید. 
برای دوست یابی: روزانه بیست ساعت 
عکس  و  باشید  حاضر  فیسبوک  در 
کنید.  آپلود  را  دلتنگی  و  های غروب 
اگر نشد، با دود قلیان عکس بیندازید. 
ناله های  فیسبوک  در  نشد  بازهم  اگر 
خودکشی  از  و  دهید  سر  ناامیدی 
حرف بزنید. اگر دیدید که هیچ کدام 
این ها تاثیرگذار نیست، بدانید که شما 
به  دوستی  که  اید  آن  از  وحشتناک تر 
و  اعصاب  داکتر  به  بیاورید.  دست 

جراح پالستیک مراجعه کنید.

چند عمل مفید

مسعود بر اراده مردم باور داشت و می دانست که 
از اراده جمعی برای دفاع از مردم و سرزمینش 

چگونه استفاده کند. اگر بخواهیم امکانات و نیروی 
بشریی را که مسعود در مبارزه علیه تروریسم 

در اختیار داشت، با آنچه امروزه نیرو های امنیتی 
افغان و همکاران بین المللی شان در دسترس 

دارند، مقایسه کنیم، مصداق فاصله زمین و آسمان 
می شود؛ اما این نیرو ها با همه امکاناتی که در 

اختیار دارند، کم می آورند و او با منابع اندکی که 
در دست داشت، موفقانه مبارزه می کرد.

دای چوپانی

یکی مرد جنگی 
به از صد هزار
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شهر من، کابل، با مشکالت جدی مواجه است؛ 
از زباله گرفته تا اخالق نامناسب شهری و ناامنی و 
آزار و اذیت مردم از سوی زورمندان، که کم تر 

برای مان پوشیده است.
به عنوان یک  من  نابه سامانی ها،  همه  این  بین  در 
که  داشتم  آرزو  همیشه  کابل،  ساکن  شهروند 
زمان  هر  در  بدهم.  انجام  شهرم  برای  کاری 
تقدیر  نهال شانی،  تا  شهر  پاک کاری  از  ممکن، 
از مسووالن امنیتی و برگزاری جشن های نوروز 
با  را  فعالیت هایی  افغانستان،  استقالل  روز  و 
بنیاد صله،  شهروندان و همکاران عزیز خود در 
شبکه همدلی، هنرساالر و روند مردمی مبارزه با 

فساد انجام دادیم. 
تغییر  را  کابل  شهر  چهره  خواستیم  این بار،  اما 
کابل  شهروندان  برای  می خواهیم  این بار،  دهیم. 
و  رنگ آمیزی  با  را  کار  این  کنیم.  هدیه  لبخند 
نقاشی دیوارهای امنیتی شروع کردیم؛ دیوارهایی 
که چهره کابل را افسرده و وحشتناک ساخته و 
برای کابلی ها، شهرشان را به زندان تبدیل کرده 

است. 
ادارات  به  محدود  تنها  امنیتی،  دیوارهای  این 
بین المللی  نهادهای  و  سفارت خانه ها  دولتی، 
مسکونی  منازل  و  رستورانت ها  بلکه  نمی شود، 
مقامات و تجار و حتا نهادهای مدنی نیز خود را 
در داخل این دیوار ها مصون ساخته اند. ولی من و 
میلیون ها شهروند دیگر، بدون هیچ دیوار امنیتی، 
موتر زرهی و یا محافظ خصوصی، به زندگی خود 
ادامه می دهیم. اکثر اوقات مجبور هستیم خاکی 
مقامات  این  از عبور موترهای زرهی  بعد  را که 
بلند می شود تنفس کنیم، فریاد و دشنام محافظین 
امنیتی را به ناحق بشنویم، از حقوق قانونی خود 
بگذریم و ده ها خودسری و بی بندوباری دیگر را 

تحمل کنیم. 
چهاراهی  در  من«  شهر  »قهرمان  رسامی های 
و  خدا  از  فساد  می بینم –  ترا  »من  و  پشتونستان 
ریاست  دیوارهای  در  نیست«  پنهان  مردم  چشم 

عمومی امنیت ملی و ارگ، با استقبال و تشویق 
مردم کابل روبه رو شد. اکثر افراد رهگذر و اطفال 
با گرفتن برس نقاشی، برای اولین  روی سرک، 
با  را  از دیوار  بار در زندگی خود، یک قسمت 
گزارش های  ضمن،  در  برداشتند.  میان  از  رنگ 
متعدد در تمام دنیا در مورد این حرکت نوشته شد 
و ده ها شبکه مهم تلویزیونی و رادیویی در مورد 
آن گزارش تهیه کردند. این خود یک پیام مثبت 
به جهانیان دارد که کابل فقط شهر انتحار و انفجار 

نه بلکه شهر هنر نیز است. 
ما این رسامی ها را ادامه می دهیم و امیدوار هستیم 
مبدل  جهان  گرافیتی  رسامی  مرکز  به  را  کابل 
کابل  به  دنیا  تمام  از  هنرمندان  ساالنه  تا  سازیم 
تا  بگذارند؛  نمایش  به  را  و کارهای خود  بیایند 
از این طریق هم تحفه ای به شهروندان ساکن در 
کابل داشته باشیم و هم پیام های مبارزه با فساد، 
حقوق بشر و دسترسی به عدالت را از طریق هنر 

به هموطنان خود برسانیم. 
یا  و  این حرکت شوید  می توانید شامل  نیز  شما 
خودتان برای شهرتان کاری انجام دهید. افغانستان 
نیاز به قهرمانانی دارد که از طریق هنر، رضا کاری، 
قلم و ورزش نام شان درج تاریخ شود. قهرمانانی 
هستند،  تاریخ  درج  شمشیر  و  تفنگ  راه  از  که 

تعداد شان زیاد است.

چهرهشهرکابلراتغییرمیدهند
هنـرساالران

اطالعیهمناقصه-درخواستبرایإبرازعالقهمندی
تطبیق  را  تخنیکی  همکاری های  برنامه های  آلمان  فدرال  جمهوری  دولت  از  نمایندگی  )GIZ(به  جی آی زید 
مینماید. پروگرام ارتقای ظرفیت منطقوی )RCD( که توسط جی آی زید )GIZ( اداره میشود، تمرکزش روی 

تقویت ساختارهای حکومتداری محلی و ظرفیت ها در سطوح والیت و ولسوالی میباشد. 
پروگرام ارتقای ظرفیت منطقوی )RCD(در نظر دارد تا از طریق یک شرکت مشاورتی )1( وضعیت پروژه های 
زیربناییRCDF/RCD را نظارت و )2( تهیه نمودن پالن های عملیاتی و نگهداری برای هر یک از زیرساخت ها 

و )3( تدویر برنامه آموزشی برای کارمندان دولت مربوطه به منظورتسهیل عملیات بهتر را اجرا کند.
این مشاوران نزدیکبارئیساتیم RCD و مدیران برنامهRCD/ مهندسین در استان های شمالی و تمام همتایان شان با 

شمول وزارت مالیه و ریاست های والیتی وزارت خانه ها کارخواهندکرد.
جهت مطالبه اسناد مناقصه برای پروسه یا روند درخواست، لطفا مکتوبی را که بیان کننده عالقه مندی شما باشد 
همراه با مشخصات شرکت و سفارشات تا تاریخ08 ماه سپتامبر 2015 میالدی ساعت 04:00 عصر به وقت محلی به 
آدرس tenders-afg@giz.de ارسال نمائید. لطفا به یاد داشته باشید که تنها شرکت های واجد شرایط خواهند 

بود که حد اقل دارای 3 سال تجربه کاری در این 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 implement-
ing Technical Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic 
of Germany. The Regional Capacity Development (RCD) administered by GIZ focuses on 
strengthening 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 in-
terest letter along with Company profile and references to tenders-afg@giz.de by 08thSep-
tember 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. 
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پاپ فرانسیس خواستار همکاری با پناهجویان شد رییس جمهوری اتریش عازم تهران شد
قصبه،  »هر  است  گفته  سنبله   15 یک شنبه  فرانسیس،  پاپ 
به یک  اروپا«  هر جامعه دینی، هر صومعه، هر محرابی در 
در  کاتولیک،  کلیسای  قصبات  دهد.  راه  پناهجو  خانواده 
یک منطقه جغرافیایی نسبتا محدود، هر یک بخشی از یک 
کشیش  یک  نظر  زیر  معموال  و  رفته  شمار  به  اسقف نشین 

اداره می شوند.
اروپا  که  می شود  مطرح  زمانی  در  فرانسیس  پاپ  خواسته 
و  جنگ  از  عمدتا  که  پناهجویان،  از  کم سابقه  موجی  با 
برخی  است.  روبه رو  گریخته اند،  نظامی  مرگبار  تنش های 
کشورهای اروپایی مانند آلمان و اتریش به طور گسترده ای 
به آنها اجازه ورود به خاک خود را داده اند، از سوی دیگر 

اما سیاست برخی دیگر کشورها با انتقاد روبه رو است.
در  یک شنبه  روز  نماز  مراسم  سخنرانی  در  فرانسیس  پاپ 
میدان پطرس قدیس در واتیکان ، گفت »ده ها هزار نفر از 
پناهجویانی که با فاجعه روبه رو شده اند، در گریز از مرگ، 
قربانی جنگ و گرسنگی اند و در آرزوی آغاز زندگی نو؛ 

هاینتس فیشر، رییس جمهوری اتریش، روز دوشنبه، در راس 
یک هیات سیاسی و اقتصادی، عازم تهران شد. این اولین سفر 
یکی از روسای دولت های عضو اتحادیه اروپا به ایران، طی 

یازده سال گذشته است.

کتاب مقدس ما از ما خواسته است تا همسایه بی پناه ترین ها 
باشیم، به آن ها امیدی راسخ بدهیم«. به گفته پاپ فرانسیس، 
واتیکان خود پیشقدم شده و دو قصبه آن دو خانواده پناهجو 

را پذیرایی می کنند.
گوناگونی  واکنش های  با  اروپا،  در  پناهجویان  بحران 
دادن شماری  اسکان  با  برخی کشورها  است.  روبه رو شده 
نظرسنجی ها  دیگر  سوی  از  نیستند.  موافق  آنها  از  زیادی 
مردم  اکثریت  که  می دهد  نشان  آلمان  مثل  کشوری  در 
از  بیشتر  شماری  به  دادن  مامن  برای  دولت  تالش های  از 

پناهجویان حمایت می کنند.
ملل  پناهندگان  امور  سازمان  گفته  به  سوریه،  جنگ 
سبب  را  فعلی  پناهجویان  جمعیت  کل  چهارم  یک  متحد، 
و  از جنگ  ناشی  پناهجویان  شمار  از  رقم  این  است.  شده 
تنش های داخلی افغانستان نیز فرا رفته است و هم مقام های 
سازمان ملل، هم بخشی از ناظران هشدار داده اند که شرایط 

ممکن است بدتر از این نیز بشود.

به  روز چهارشنبه  تا  این سفر که  در  اتریش  رییس جمهوری 
ویژه خامنه ای، رهبر  به  ایران  مقامات  با  طول خواهد کشید، 
حکومت ایران دیدار و گفتگو می کند.عادی سازی روابط با 
ایران، پس از توافق هسته ای این کشور، مهم ترین هدف این 
آغاز  از  پیش  اتریش  رییس جمهوری  است.  اعالم شده  سفر 
روزنامه  در  فارسی  زبان  به  را  یادداشتی  تهران،  به  سفرش 

رسمی دولت ایران منتشر کرد.
»مسیِر  عنوان  با  »ایران«،  روزنامه  در  که   یادداشت  این  در 
دوستی 160 ساله« منتشر شده، با اشاره به پیشینه روابط ایران 
و اتریش، گفته است: »در کنفرانس اقتصادی »ایران و اتحادیه 
وین  در  ایران  توسط  که  سرمایه گذاری«   و  تجارت  اروپا، 
معرفی  توجهی  جالب  سرمایه گذاری  راه های  شد،  برگزار 

شدند.«
که  کرده  امیدواری  ابراز  هم چنین  اتریش  رییس جمهوری 
برای  راه حلی  هسته ای،  گفتگو های  مثبت  پایان  از  »پس 

درگیری های خونین سوریه، عراق و یمن نیز یافت شود.«

تصحیحاعالن
قباًلبهتاریخ1394/05/25درشماره2196روزیکشنبهاعالنداوطلبیپروژهتهیه
دستگاهسهشمارهایمربوطوزارتاحیاوانکشافدهاتبهنشررسیدهبود،که
ضرباالجلتسلیمآفرهااشتباًهروزچهارشنبهمورخ1394/06/24درجگردیده

است؛کهاینتاریخبهروزچهارشنبهمورخ1394/06/25تصحیحگردید.
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فرانسه 24 هزار مهاجر را می پذیرد
دوشنبه  روز  فرانسه  رییس جمهور  هوالند،  فرانسوا 
داشت  اعالن  مطبوعات  کنفرانس  طی  سنبله   16
پناهجو  هزار   24 آینده  دوسال  طی  کشورش  که 
که  است  گفته  فرانسه  رییس جمهور  می پذیرد.  را 
کمیسیون اروپا 128 هزار مهاجر را بین اعضای این 
اتحادیه تقسیم کرده که در این میان سهم فرانسه 24 
تاکید  فرانسه  رییس جمهور  است.  رسیده  نفر  هزار 
نموده است که کشورش به تعهد خود عمل خواهد 

کرد.

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، فرانسوا هوالند 
شمار متقاضیان پناهندگی در فرانسه را 60 هزار نفر 
فرانسه  رییس جمهور  است. همچنان  بر آورد کرده 
پناهجویان  بحث  آینده  در روز های  است که  گفته 
را با پارلمان این کشور مطرح خواهد کرد. برعالوه 
یک کنفرانس بین المللی مرتبط به مساله پناهجویان 
در گذشته  کرد.  خواهند  اندازی  راه  پاریس  در  را 
یک مقام اروپایی ادعا کرده بود که آلمان و فرانسه 

به ترتیب 31443 و 24031 را می پذیرند.
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به گزارش آژانس فرانس پرس، والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
دستور  کشور  این  ارتش  به  سنبله،   16 دوشنبه  روز  روسیه 

شامگاه  ترکیه،  رییس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب 
یک شنبه 15 سنبله در گفتگویی با شبکه تلویزیونی جهانی 
پناهجویی در  بحران  را مسوول  و روسیه  ایران  »سی ا ن ان« 
رژیم  از  مسکو  و  تهران  حمایت  اردوغان  خواند.  اروپا 
خواستار  هیچ گاه  »آنها  گفت:  و  کرده  محکوم  را  سوریه 
تغییر در سوریه نبوده اند و همیشه از رهبر این کشور حمایت 
کرده اند. آنها هیچ وقت در مورد اینکه از چه راهی باید او را 

از قدرت کنار گذاشت، فکر نکرده اند.«
اردوغان ایران و روسیه را حامیان اصلی بشار اسد خوانده و 

حدود یک هزار نفر از سربازان ارتش قطر همراه با 200 موتر 
زرهی و 30 چرخبال جنگی برای پیوستن به نیروهای ایتالف 
به رهبری عربستان وارد یمن شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره 
در گزارش اختصاصی خود خبر داده است که این نیرو ها به 

سمت والیت »َمارب« در حرکت هستند. 
به گزارش الجزیره تا کنون بیش از ده هزار نفر از نیروهای 
علیه  جنگ  در  شرکت  برای  عربستان  رهبری  به  ایتالف 

حوثی های یمن وارد این کشور شده اند. 
ولی  داده اند  دست  از  را  عدن  بندری  شهر  کنترل  حوثی ها 
اختیار  در  هنوز  یمن  از  بزرگی  بخش  و  پایتخت  صنعا، 
آنان است. عبد ربه منصور هادی، رییس جمهوری یمن و 
کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان، ایران را به حمایت 
مالی و نظامی از حوثی ها متهم کرده اند ولی ایران این اتهامات 

را بار ها رد کرده است.

وزیر  شویگو،  سرگی  است.  داده  را  فوری  مانور  برگزاری 
دفاع روسیه گفته است» نظر به دستور رییس جمهور، نیرو های 
مسلح در قرارگاه مرکزی به شکل کامل آماده باش نظامی 

قرار خواهند گرفت«.
بخشیده  تشدید  را  نظامی  مانور های  برگزاری  اخیرا،  روسیه 
آزمایش  کار  این  از  روسیه  هدف  می شود  گفته  است. 
قابلیت های ارتش این کشور می باشد. وزیر دفاع روسیه گفته 
است، این مانور نظامی که تا 12 سپتامبر ادامه خواهد یافت، 
در آن نیروهای هوایی، حمل و نقل هوایی و هم چنان برخی 
از هواپیماهای نظامی شرکت خواهند کرد. تاسیسات نظامی 
مرکزی روسیه در مناطق اطراف دریای ولگا و کوه های اورال 
نیز دربر می گیرد.  موقعیت داشته و مناطق شمالی روسیه را 
را  خود  چتربازان  توانایی های  »ماباید  است.  گفته   شویگو 
زمانی که آنها در فاصله های دور مستقر شده و آمادگی خود 

را برای فرود می گیرند امتحان نماییم.«

گفت : »من به صراحت این را می گویم، برای اینکه قبال با 
رهبران ایران و سوریه حرف زده ام. من باید این حرف را 
بزنم، چون ناراحت هستم. آنها سالح و پول در اختیار رژیم 
سوریه می گذارند.« رییس جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا به 
دلیل سهم کوچکی که در پذیرش پناهجویان گرفته است 
انتقاد کرده است. هم چنان رییس جمهور ترکیه گفته است، 
گروه تروریستی داعش در همبستگی با رژیم سوریه عمل 
این  بشار اسد در حال حاضر اصلی ترین حامی  می کند و 

گروه است.

نیروهایارتشقطرواردیمنشدند

پوتینبهارتشاینکشوردستورمانورفوریداد
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