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زنگ اول


اصالح  مورد  در  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
کمیسیون  کمیشنران  سرنوشت  و  انتخاباتی  نظام 
و  رییس  بگیرند.  روشن  موضع  انتخابات  مستقل 
که  می گویند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران 
آنان را کسی از سمت های شان برکنار کرده نمی تواند. 
آنان استدالل می کنند که قانون تشکیل و صالحیت های 
کمیسیون مستقل انتخابات، به آنان اجازه می دهد که در 
اما کمیسیون اصالح نظام  بمانند.  باقی  سمت های شان 
انتخاباتی پیشنهاد کرده است که کمیشنران کمیسیون 
انتخابات باید جای خود را به چهره های دیگر  مستقل 
برای  است.  همین  نیز  عمومی  افکار  خواست  بدهند. 
این که اعتماد مردم به کمیسیون های انتخاباتی و اصل 
رای دهی اعاده شود، باید کمیشنران جدید معرفی شوند. 
نیاز است که کمیسیون جدید انتخابات و کمیسیون تازه 

شکایات انتخاباتی روی کار آید. 
که  داد  نشان  گذشته  سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات نمی توانند 
انتخابات را به درستی مدیریت کنند. کمیشنران کنونی 
گذشته  سال  انتخابات  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات  هم چنان  بودند.  سیاسی  جانبداری  به  متهم 
شوراهای والیتی سال گذشته نیز با مشکل های زیادی 
همراه بود، بیشتر نامزدان انتخابات شوراهای والیتی، 
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و دیگر مقام های 

والیتی این کمیسیون را متهم به رشوه خواری کردند. 
اما وجهه کمیشنران  نباشد،  اتهامات درست  این  شاید 
است.  دیده  آسیب  سخت  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
احتمال  شود.  اعاده  وجهه  این  که  نیست  ممکن  دیگر 
بسیار  آینده  پارلمانی سال  انتخابات  در  شرکت مردم 
کم است. اگر اعتماد عمومی به کمیسیون های انتخاباتی 
اعاده نشود، میزان مشارکت بسیار پایین خواهد بود؛ 
در حدی که شاید مشروعیت کل روند زیر سوال برود. 
هم چنان اگر این کمیشنران در راس امور باشند احتمال 
آن وجود دارد که انتخابات پارلمانی هم مثل انتخابات 
شوراهای والیتی، جنجالی شود و یک بن بست سیاسی 

دیگر در کشور ایجاد گردد. 
تا  است  الزم  ملی  وحدت  حکومت  سران  به  بنابراین 
مستقل  کمیسیون  کمیشنران  قبال  در  را  خود  موضع 
ملی  وحدت  حکومت  سران  آیا  کنند.  روشن  انتخابات 
یا  باشند  کار  می خواهند که همین کمیشنران در راس 
این که رییس جمهور و رییس اجرایی هم می خواهند که 
در  هیچ کسی  بیایند؟  کمیسیون ها  به  جدید  چهره های 
برحال  کمیشنران  برکناری  نمی داند.  چیزی  مورد  این 
ندارد.  انتخابات، هیچ اشکال حقوقی  کمیسیون مستقل 
وقتی کسی وظیفه اش را اجرا کرده نتواند، در هر جای 
دنیا از کار برکنار می شود. این یک اصل جهانی است. 
بحرانی شدن انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و 
کرد،  برپا  والیتی  شوراهای  انتخابات  که  جنجال هایی 
فراهم  برحال  کمیشنران  برکناری  برای  کافی  دالیل 

کرده است. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  جدید  کمیشنران  اگر 
به  عمومی  اعتماد  اعاده  امکان  نشود،  معرفی 
و  رییس جمهور  به  بنابراین  ندارد.  وجود  کمیسیون ها 
کنند.  دقت  مورد  این  در  تا  است  الزم  اجرایی  رییس 
باید تمام جوانب این موضوع را بسنجند و بعد تصمیم 
ابقای  به  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  اگر  بگیرند. 
کمیشنران کنونی حکم کنند، باید دالیل این تصمیم شان 
را به مردم افغانستان بگویند. این دالیل باید قانع کننده 
باشد تا به اعاده ی اعتماد عمومی به کمیسیون مستقل 
انتخابات کمک کند. رییس جمهور و رییس اجرایی باید 
هرچه زودتر قفل سکوت را بشکنند و در این مورد با 

مردم سخن بگویند. 
یک نکته دیگر را هم باید رییس جمهور و رییس اجرایی 
متوجه باشند و آن این که در این سرزمین قحط الرجال 
نیست. آدم های شایسته دیگری هم هست که می توانند 
و  نورستانی  آقای  از  بهتر  را  انتخابات  کمیسیون 
دوستان دیگرش مدیریت کنند. نباید چنین القا شود که 
کمیشنران کنونی بدیل ندارند. باید هرچه زودتر موضع 

حکومت در این مورد روشن شود. 

باکمیشنرانبرحالچهمیکنید؟
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افغانستان  میدیوتیک  دفتر  کابل:  8صبح، 
دومین  آلمان  خارجه  وزارت  همکاری  به 
دوره آموزش پیشرفته ژورنالیزم تحقیقی را با 
اشتراک ده ها خبرنگار در این دوره آموزشی 

به پایان رساند.
ژورنالیزم  پیشرفته  آموزش  دوره  دومین 
تحقیقی پس از شش دور آموزش های نظری 
و عملی هفته گذشته برگزار شده بود و روز 

یکشبه به پایان رسید.
از  خبرنگار  بیست  آموزشی  دوره  این  در   
این  داشتند.  شرکت  کشور  مختلف  والیات 
دوره آموزشی توسط یک تن از متخصصان 
آلمانی در عرصه ژورنالیزم به پیش برده شد.

حمیداهلل زازی هماهنگ کننده عمومی دفتر 
دوره  این  پایان  در  افغانستان  میدیوتیک 
آموزشی  دوره  این  در  »ما  گفت:   آموزشی 
ابزارهای نوین گزارش دهی تحقیقی را برای 
گزارشگران آموزش دادیم تا بعدا آنها بتوانند 
اداری،  فساد  به  مربوط  موضوعات  پیرامون 
گزارش های  بشر  حقوق  و  قانون  حاکمیت 
تهیه  بین المللی  معیاری های  با  را  تحقیقی 

نمایند.«

اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
کرده نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر 
والیت ننگرهار بیش از چهارصد کیلوگرام 

موادمخدر را کشف و ضبط کرده اند.
که  می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
سه  و  هشتاد  آمده  بدست  مواد  جمله  از 
کیلوگرام آن تریاک و متباقی چرس است. 
کیلوگرام   345 که  می افزاید  وزارت  این 
کروال  موتر  عراده  یک  داخل  در  چرس 
بهسود  ولسوالی  در  و  بود  شده  جابجا 

ننگرهار بدست آمده است.
همچنین نیروهای پولیس مبارزه باموادمخدر 
کیلوگرام  سه  و  هشتاد  ولسوالی  همین  از 
داتسن  موتر  عراده  یک  در  که  را  تریاک 

جابجا شده بود کشف کرده اند.
نیز  نفر  چهار  مواد  این  انتقال  به  پیوند  در 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  و  بازداشت 

سپرده شده اند.
 152 نیز  تخار  والیت  در  پولیس  نیروهای 
کرده اند.  کشف  را  موادمخدر  کیلوگرام 
محموله  این  می گوید  داخله  امور  وزارت 
که در یک عراده موتر باری جاسازی شده 
بود، از شهر تالقان مرکز والیت تخار بدست 

آمده است.
بازداشت  نفر  دو  نیز  قضیه  این  به  پیوند  در 

شده اند.

پایان دوره آموزشی 
ژورنالیزم تحقیقی در کابل

بیش از چهارصد کیلوگرام 
موادمخدر در ننگرهار 

کشف شد

یک ولسوال نام نهاد طالبان در ننگرهار بازداشت شد

هشت قرارداد پس از بررسی منظور شد

تلفات سنگین طالبان در یک روز گذشته

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
ولسوال  یک  ننگرهار،  والیت  در 
پنج  با  را همراه  نام نهاد گروه طالبان 
والیت  این  در  همراهانش  از  تن 

بازداشت کرده اند.
فرد  از  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
کرده  یاد  رفیع اهلل  بنام  بازداشت 
طالبان  توسط گروه  او  که  می گوید 

ولسوال نازیان مقرر شده بود.
خبری  اعالمیه  یک  در  اداره  این 
رفیع اهلل  همراهان  که  می افزاید 
و  تروریستی  فعالیت های  مصروف 
تخریبی و ماین گذاری در مربوطات 
ننگرهار  والیت  نازیان  ولسوالی 

بودند.
یک  ملی  امنیت  نیروهای  همچنین 
ماین  حلقه  دو  که  نیز  را  دیگر  نفر 
موتر  عراده  یک  در  را  مقناطیسی 

8صبح، کابل: کمیسیون تدارکات 
هشت  خود  جلسه  آخرین  در  ملی 
سه  به  نزدیک  ارزش  به  قرارداد 
بررسی ها  از  پس  را  افغانی  میلیارد 

منظور کرده است. 
می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر 
رییس  رهبری  تحت  که  جلسه  این 
آن  در  بود،  شده  برگزار  جمهور 
نهادهای  به  مربوط  قرارداد  دوازده 
قرار  بررسی  مورد  دولتی  مختلف 
قرارداد  هشت  جمله  از  که  گرفت 
میلیون   938 و  میلیارد  دو  ارزش  به 

افغانی منظور شد.

امور  وزارت های  کابل:  8صبح، 
در  که  کرده  اعالم  دفاع  و  داخله 
امنیتی  نیروهای  عملیات های  نتیجه 
روز  شبانه  یک  جریان  در  داخلی 
گذشته، بیش از 250 شورشی طالب 
دیگر  تن  صد  به  نزدیک  و  کشته 

زخمی شده اند.

جابجا کرده بود و می  خواست از آن 
استفاده  تروریستی  فعالیت های  در 

کند، بازداشت کرده اند.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
انتحارکننده  یک  بازداشت  از  نیز 
است.  داده  خبر  خوست  والیت  در 
خبری  اعالمیه  یک  در  وزارت  این 

شامل،  شده  منظور  قراردادهای   
محروقاتی  مواد  و  اعاشه  تدارک 
اعاشوی  مواد  ملی،  پولیس 
خوابگاه های ریاست معارف والیت 
پروان و پروژه تهیه و نصب پایپ های 
انتقالی سیستم شبکه آبرسانی والیت 

کابل می باشد.
در  جمهوری،  ریاست  دفتر  گفته  به 
این جلسه روی تدارکات مواد نفتی 
شهرداری کابل نیز بحث و قرار داد 
آن تایید شده است. در این جلسه سه 
محافظت  تصدی  به  مربوط  قرارداد 
جلسه  به  بیشتر  بحث  منظور  به  عامه 

امور داخله در یک اعالمیه  وزارت 
عملیات های  این  می گوید  خبری 
و  »سرکوب  منظور  به  که  مشترک 
والیت های  در  شورشیان  نابودی« 
ارزگان،  کندهار،  جوزجان،  کندز، 
و  فراه  هرات،  پکتیکا،  خوست، 
آن  در  بود،  شده  راه اندازی  هلمند 
153 تن از شورشیان طالب کشته و 

۶9 تن دیگر زخمی شده اند.
در  داخله،  امور  وزارت  گفته  به 
جریان این عملیات ها مقداری سالح 
است.  آمده  بدست  نیز  مهمات  و 
 129 عملیات ها  این  در  همچنین 
شده  خنثا  و  کشف  هم  ماین  حلقه 

است.
انفجار  از  پولیس  نیروهای  همچنین 
جلوگیری  نیز  ماین  حلقه  پانزده 
تازگی  به  ماین ها  این  کرده اند. 
والیت های  در  شورشیان  توسط 

مختلف کشور جاسازی شده بود.
از  نیز  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
کشته شدن صد طالب و زخمی شدن 

در  انتحارکننده  این  که  می گوید 
اوپراتیفی  عملیات  یک  جریان 
روز  صبح  ملی  پولیس  نیروهای 
خوست  مروه  ولسوالی  در  یکشنبه 
این  با  همراه  است.  شده  بازداشت 
واسکت  ثوب  دو  انتحارکننده 

انتحاری نیز بدست آمده است.

بعدی موکول شده است.
کمیسیون  جلسه  در  همچنین 
انتقال  برنامه  باره  در  ملی  تدارکات 
مشورتی  خدمات  عرضه  مسوولیت 
در  متحد  ملل  سازمان  پروژه 
در  ظرفیت ها  بر  اتکا  و  گمرکات 
مورد  و  بحث شده  نیز  مالیه  وزارت 

تایید قرار گرفته است.
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  جلسه  این  در 
رییس اجرایی و سرور دانش معاون 
حضور  نیز  جمهوری  ریاست  دوم 

داشته اند.
پس  که  ملی  تدارکات  کمیسیون 
ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از 
تمامی  تا  دارد  مسوولیت  ایجاد شد، 
قراردادهای نهادهای دولتی را مورد 
بررسی دوباره قرار دهد. پیش از این 
بودند  گفته  کمیسیون  این  مسووالن 
بیش  شان  بررسی  های  نتیجه  در  که 
صرفه جویی  افغانی  میلیارد  هشت  از 

شده است.
عمده ترین  از  کمیسیون  این  ایجاد 
به  ملی  وحدت  حکومت  اقدامات 
و  اداری  فساد  از  جلوگیری  منظور 

تامین شفافیت در قراردهاست.

نتیجه  در  دیگر  پنج شورشی  و  سی 
داده  خبر  ملی  اردوی  عملیات های 
اعالمیه  یک  در  وزارت  این  است. 
در  عملیات ها  این  می گوید  خبری 
سرکوب  منظور  به  مختلف  والیات 

شورشیان راه اندازی شده بود.
وزارت دفاع می  گوید که در جریان  
بیست  اردوی ملی طی  عملیات های 
و  بیست  گذشته  ساعت  چهار  و 
نیز  چهار موضع مستحکم شورشیان 
تخریب و مقداری سالح و مهمات 
ماین  حلقه  سی  است.  آمده  بدست 
خنثا  عملیات ها  این  جریان  در  نیز 

شده است.
همزمان با وارد شدن تلفات سنگین 
از  تن  دوازده  طالب،  شورشیان  به 
شهادت  به  نیز  ملی  اردوی  سربازان 
رسیده اند. وزارت دفاع می گوید که 
این سربازان در نتیجه شلیک سالح 
انفجار  و  شورشیان  توسط  سنگین 
شهادت  به  جاده  کنار  ماین های 

رسیده اند.

ACKU
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یم حسینی   مر

بدیل های  پی  در  دولت  که  سال هاست  هرات:  8صبح، 
که  بدیلی  است،  کشور  در  خشخاش  کشت  برای  مناسبی 
صدر  از  را  افغانستان  هم  و  بیاورد  دهقانان  سفره  به  نان  هم 
فهرست تولیدکنندگان عمده مواد مخدر جهان پایین بیندازد.

افغانستان  زراعت  وزارت  کشور،  مناطق  از  برخی  در 
در  مثال  بیاورد.  به دست  را  موفقیت هایی  است  توانسته 
کشت  برای  خوبی  جایگزینی  زعفران  کشت  هرات 
گردیده  کوکنار شده و برای هزاران نفر موجب ایجاد شغل 

ایجاد باغ های پسته
پسته  باغ های  ایجاد  از  حاال  فراه  زراعت  اداره  مسووالن 
سرپرست  می دهند.  خبر  والیت  آن  در  بار  اولین  برای 
اداره زراعت والیت فراه می گوید: »حدود 50 هکتار زمین 
گونه  در ولسوالی های پشت رود و شیب کوه والیت فراه به 

گرفته است.« کشت درخت های پسته قرار  آزمایشی زیر 
در  پسته  درخت  آزمایشی  باغ هایی  ایجاد  دالیل  از  یکی 
گفته شده  و هوای مناسب در آن والیت  فراه، آب  والیت 
که برای اولین بار مسووالن اداره زراعت  است. آب و هوایی 
آن والیت را واداشت تا 50 هکتار زمین را در دو ولسوالی آن 

کاشت درخت پسته اختصاص دهند. والیت به 
که  عبدالمنان متین، سرپرست اداره زراعت فراه می گوید 
برای اولین بار در دو ولسوالی این والیت باغ های پسته را 

کرده اند. گونه آزمایشی ایجاد  به 
بر بنیاد تحقیقات انجام شده در مورد درختان پسته، یکی 
و  گرم  تابستان  که  مناطقی  در  پسته  درخت های  انواع  از 
که والیت فراه  طوالنی دارد رشد قابل مالحظه دارد، دلیلی 
گرم و تابستان طوالنی، بستر خوبی  را با داشتن هوای نسبتا 

برای رشد درخت های پسته قرار داده است.
نوع  که  افزود  فراه  والیت  زراعت  اداره  سرپرست 
مناسب  والیت  این  هوای  و  آب  با  که  پسته  درخت های 
بوده، توسط برخی از دهقانان از ایران به فراه آورده شده 

است.
در همین حال، جواد افغان سخنگوی والی فراه می گوید 
زمینه  در  آموزشی  برنامه های  راه اندازی  با  تا  دارند  تالش 

کاشت درخت های پسته برای دهقانان، دامنه  چگونگی 
دیگر  ولسوالی  در  را  پسته  درخت های  ایجاد  باغ های 

گسترش دهند. والیت فراه نیز 
سیر  گرم  والیت های  از  یکی  کشور  غرب  در  فراه  والیت 
شده  سبب  دلیل  همین  به  که  والیتی  می آید،  حساب  به 
آن  کنون در  تا که  باشد  میوه هایی  برای  تا شرایط مناسبی 

کشت نمی شد. والیت 
خرما، میوه آینده غرب افغانستان

خرما  افغانستان  در  که  شنیده اید  کم تر  احتماال  کنون  تا
کشور بستر  تولید و بسته بندی شود. تقریبا در بیشتر مناطق 
گرمی دارد  آن مهیا نیست. غرس نهال خرما نیاز به اقلیم 

که در والیت غربی فراه آماده است.
مسووالن اداره زراعت والیت فراه از اختصاص دادن 400 
آن  در  خرما  درخت های  کاشت  به منظور  زمین  جریب 

والیت خبر می دهند.
سرپرست این اداره می گوید: »برای اولین بار به همکاری 
یک  در  را  خرما  نهال  اصله  هزار   3 قطری ،  موسسه  یک 
درخت های  رشد  چگونگی  تا  کاشته ایم  تحقیقاتی  فارم 

گیرد.« خرما در این والیت را مورد ارزیابی قرار 
خرما  درخت  رشد  برای  فراه  والیت  مناسب  هوای  و  آب 
گفته  نیز یکی از دالیلی اساسی ایجاد این فارم تحقیقاتی 
جریب   400 مساحت  به  که  تحقیقاتی  فارم  است؛  شده 
زمین با سه هزار اصله نهال خرما برای اولین بار در والیت 

فراه راه اندازی شده است.
فراه  والیت  زراعت  اداره  سرپرست  متین،  عبدالمنان 
کمک موسسه ای مربوط  می گوید: »این فارم تحقیقاتی به 

گردیده است.« کشور قطر در این والیت ایجاد  به 
تا پنج  آقای متین، این فارم تحقیقاتی  بر اساس معلومات 
سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. حفظ و مراقبت از 
این فارم تحقیقاتی تا ده سال آینده به عهده این موسسه 

قطری است.
که جواد افغان سخنگوی والی فراه می گوید: »بعد  آن گونه 
از این مدت مسوولیت نگهداری این فارم به اداره زراعت 

گذار خواهد شد.« والیت فراه وا
کشور به شمار  گرم سیر در  از والیت های  فراه یکی  والیت 
درخت های  رشد  برای  مناسبی  بستر  که  اقلیمی  می آید، 

خرما و پسته شناخته شده است.

خرما و پسته جایگزین خشخاش 
در والیت فراه

تحصن برای دریافت کار
جنبش مبارزه علیه بی کاری تحصن خود را با راه اندازی 
یک راهپیمایی از قصر داراالمان تا مقابل مجلس شورای 

کرد. کابل آغاز  ملی چند روز قبل در 
این  اعضای  از  یکی  و  بی کار  دانشجوی  بینش،  حسین 
معضل  یک  به  بی کاری  که  گفت  8 صبح  به  جنبش 
اقشار  همه  روزبه روز  معضل  این  و  شده  تبدیل  اجتماعی 
جامعه را زیر فشار قرار می دهد و باعث فرار جوانان، زنان و 
که قشر تحصیل کرده  کشور می گردد. او می گوید  کودکان از 
گرفتار  یا به دام داعش و طالب  کشور فرار می کند و  از  یا 

می شود.
این عضو جنبش مبارزه علیه بی کاری افزود هدف اصلی 
ما پایین آوردن نرخ بی کاری است و دولت یا باید زمینه ای 
یک  برای  کافی  بیمه  یا  و  کند  فراهم  مردم  برای  را  کار 

زندگی آبرومندانه برای شهروندان بی کار در نظر بگیرد.
جمله  از  وکال،  از  برخی  ما،  تحصن  روز   7 »در  گفت:  او 
شورای  هاشمی  از  سید  و  بشر دوست  و  سیاووش  بکتاش 
که از حرکت مدنی  گفته اند  کرده اند و  والیتی از ما دیدن 
کار دیگری را نمی توانند  ما حمایت می کنند اما هیچ گونه 

انجام دهند.«
کار و  گفت: »وزیر  این عضو جنبش مبارزه علیه بی کاری 
امور اجتماعی به همراه معین و سخنگوی این وزارت، از 
کرده اند اما  کرده واز این حرکت آن ها حمایت  آن ها دیدن 
نبود. آن ها  امور اجتماعی عملی  کار و  گپ هیات وزارت 
رد  را  گپ  این  ما  ولی  کنیم  صبر  ماه   6 باید  ما  که  گفتند 
که باید یک برنامه عملی برای پایین آوردن  گفتیم  کردیم و 

کشور داشته باشید.« نرخ بی کاری در 
این  در  که  است  دیگری  دانشجوی  بیگی،  یاراهلل عظیم 
کرده و ساعت های تحصن را با مطالعه  ک  تحصن اشترا

کتاب پر می کند.
فراهم  جوانان  برای  را  کار  زمینه  باید  »دولت  می گوید:  او 

به نام  را  بین المللی  اعالی هرات چندین مدال  زعفران  و 
کرده است. افغانستان ثبت 

ایجاد  از  زراعت  اداره  مسووالن  فراه  والیت  در  به  تازگی 
باغ های پسته و غرس نهال های خرما برای اولین بار در این 
گرم دارد، پسته و  والیت خبر می دهند. فراه اقلیمی بسیار 
بسیاری  در  و  می کند  نمو  و  رشد  گرم سیر  مناطق  در  خرما 
نصیب  آدرس  همین  از  هنگفتی  پول  جهان  کشورهای  از 

دهقانان می شود.

گر به این مشکل  کشور زیاد است و ا کند. نرخ بی کاری در 
توجه نشود روز به روز سبب چالش های دیگر می شود. ما 
گروه های تروریستی  مشکالت داخلی داریم. مواد مخدر و 
یا  ما  جوانان  نشود،  توجه  گر  ا و  دارند  وجود  ما  کشور  در 
روی  مخدر  مواد  به  یا  و  می پیوندند  داعش  و  طالب  به 

کشور را ترک می کنند.« می آورند و یا این که 
از صنف  از والیت خوست  مرجان،  در همین حال ذکی 
کار  دهم فارغ شده است. قصد رفتن به خارج برای یافتن 
کشور به این  کار در  کردن  را دارد اما تا آن زمان به امید پیدا 
برای  باید  که دولت  او می خواهد  پیوسته است.  تحصن 

کند تا جوانان مصروف شوند. کار ایجاد  جوانان 
باید  و  هستیم  کشور  همین  از  »ما  می گوید:  مرجان  ذکی 

کار برای همه جوانان فراهم شود.« زمینه 
زراعت  از بخش  که  نیز دانشجویی است  امیری  سلیمان 
او  دارد.  قرار  تحصن کنندگان  جمع  در  و  است  شده  فارغ 
کار برای همه هستیم. ما نمی گوییم  می گوید: »ما خواهان 
کاهش  که به  که طرح ما بی عیب و نقص است. هر طرحی 
کشور منجر شود، ما آن را قبول داریم.  بی کاری عمومی  در 

کشور است.« کاهش نرخ بی کاری در  هدف ما 
آن  در  باید  که  داریم  طرحی  »ما  می گوید:  بینش  حسین 
خاص  نماینده  و  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  از  افرادی 
خوب،  حکومتداری  و  اصالحات  امور  در  رییس جمهور 
حضور  پارلمان  نمایندگان  و  اداری  اصالحات  کمیسیون 
آوردن  پایین  و  بی کاری  کلی  طرح  روی  و  باشند  داشته 

کنند.« کار  کشور  گراف بی کاری در 
که علی افتخاری، سخنگوی وزارت  این در حالی است 
طرح  از  تنها  نه  وزارت  »این  می گوید:  اجتماعی  وامور  کار 
از  جمعه  روز  وزارت  رهبری  بلکه  می کند  حمایت  آن ها 
کرده و خواسته های آنان را شنیده  نزدیک با آن ها مالقات 
کمیسیون  یک  ایجاد  آن ها  خواست های  از  یکی  است. 
ما  را  طرح  این  که  است  بی کاری  نرخ  کاهش  برای  ملی 
کردیم و  کار پیش از آن ها، پیشنهاد  کمیته ملی  در قالب 
شورای وزیران آن را پذیرفته است. روی الیحه وظایف آن 

کار شده است.«
از  ما  کار،  ملی  کمیته  قالب  »در  افزود:  هم چنان  وی 
کار دعوت  ایجاد  در بخش  نهادهای مختلف سکتوری 

کار  کمتیه ملی  نهاد در قالب  کرده ایم. مسوولیت های هر 
بود.  خواهند  پاسخگو  رییس جمهور  به  و  شده  تعیین 
فرصت های  ایجاد  و  بی کاری  نرخ  کاهش  دو  هر  هدف 

کشور است.« کاری در 
درخواست های  جنبش  این  که  می گوید  افتخاری  علی 
در  که  می خواستند  جمله  از  داشت،  هم  دیگری 
تالش  که  شود  صحبت  مشکالت  این  روی  کوتاه مدت 
کشورهای دیگر  کار در  کوتاه مدت زمینه سازی  وزارت در 

است.
گفت:  هم چنان  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  سخنگوی 
کار و امور اجتماعی،  »ما در نشست روز 22 سنبله وزارت 
اعضای  از  و  بودیم  خواسته  را  خصوصی  بخش های  کل 
به  را  نمایندگانش  که  بودیم  خواسته  هم  جنبش  همین 
کنند، متاسفانه آن ها به دلیل نرسیدن به  این نشست روان 
گانه  تفاهم به این نشست نیامدند اما ما یک مالقات جدا
نظر  در  وزارت  در  سنبله  در23  جنبش  این  اعضای  برای 

گرفته ایم.«
نشود،  توجه  آن ها  خواست  به  گر  ا می گوید  جنبش  این 
تحصن  جواز  که  هرچند  می دهند  ادامه  خود  تحصن  به 
که چرا  ندارند. اعضای این جنبش در پاسخ به این سوال 
به آن ها جواز تحصن داده نشده است می گویند: »چون ما 
زور نداریم، سیاستمدار و یا وکیلی پشت سر ما نیست ما به 
مظاهره  از  قبل  ساعت   24 و  دادیم  عریضه  داخله  وزارت 
به آن ها خبر دادیم. جواز مظاهره را به ما دادند، اما جواز 
روز است  ما 7  ندادند.  ما است،  که حق مدنی  تحصن 
که در آفتاب سوزان قرار داریم و پولیس به ما اجازه نداد 
کرده و امنیت  خیمه بزنیم، اما حوزه شش با ما همکاری 

ما برقرار است.«
که  کسانی هستند  کار  کمیته ملی  حسین بینش می گوید در 
کاهش نرخ  برای مردم دل نمی سوزانند و نمی توانند برای 

کاری انجام بدهند.  بی کاری 
این جنبش دو ماه قبل ایجاد شده و در 16 سنبله با »شعار 
نه پشتون نه تاجیک نه هزاره، بلکه همه بی کاریم« رسما 

کرده و فعال در تحصن به سر می برد. اعالم موجودیت 
تصاحب  و  سیاسی  قدرت  به دنبال  می گوید  جنبش  این 
چوکی نیست و هیچ سیاستمداری نیز پشت آن ها قرار ندارد 
یا  و  راهپیمایی  نیز  جنبش  این  اعضای  تقرر  برای  تنها  و 
کاهش نرخ بی کاری  تحصن نکرده اند بلکه آن ها خواهان 

کشور به عنوان یک معضل بزرگ می باشند. کل  در 
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آیا قشر سیاسی کابل نگران 
صحت رییس جمهور است؟

گرامیداشت از احمدشاه  عبدرب الرسول سیاف در مراسم 
جدی  توجه  مورد  که  کرد  اشاره  نکته ای  به  مسعود، 
سیاسی  قشر  که  می رسد  به نظر  اما  نگرفت،  قرار  رسانه ها 
کابل نشین سخت نگران صحت و سالمتی رییس جمهور 
گفت وقتی ضیاالحق  است. آقای سیاف در سخنرانی اش 
کستان در دهه ی هشتاد میالدی، از اثر سقوط  دیکتاتور پا
به وجود  کستان  پا در  سیاسی  خالی  هیچ  مرد،  هواپیما 
رییس جمهور  سادات،  انور  ترور  به  سیاف  آقای  نیامد. 
پیشین مصر و مرگ ملک عبداهلل ابن عبدالعزیز، پادشاه 
دو  این  مرگ  با  گفت  و  کرد  اشاره  نیز  عربستان  پیشین 
رهبر عربستان و مصر دچار هرج ومرج سیاسی نشد. آقای 
گر اتفاقی از این دست در افغانستان روی  گفت ا سیاف 
خالی  مدیریت  برای  تصمیم گیری  مرجع  هیچ  دهد، 

سیاسی ناشی از آن، وجود ندارد. 
که اشاره آقای سیاف به رییس جمهور غنی  به نظر می رسد 
و سالمتی او بود. رییس جمهور غنی این روزها از سالمتی 
کامل برخوردار نیست. آقای غنی دو ماه پیش در جریان 
دید.  آسیب  ایشان  پای  و  افتاد  زمین  به  ارگ،  در  دوش 
که رییس جمهور، زیر  کرد  ریاست جمهوری آن زمان اعالم 
از شرکت در اجالس سران شانگهای  درمان است. پس 
در روسیه، آقای غنی به آلمان رفت تا پای آسیب دیده ی 
آلمان  در  هفته  یک  رییس جمهور  کند.  جراحی  را  خود 
بود و پس از آن برگشت. اما از زمان برگشت ایشان تا حاال 
گوش  هرازگاهی سروصدا هایی در مورد سالمتی ایشان به 

می رسد. 
در نشست های خصوصی  دولتی هم  مقام های  از  برخی 
روز  در  اما  رییس جمهوراند.  سالمت  نگران  که  گفته اند 
که قشر سیاسی  گرامیداشت از احمدشاه مسعود، دیده شد 

سالمت  نگران  هم  سیاف  آقای  جمله  از  افغانستان 
نسبت  کنشی  وا هیچ  ریاست جمهوری  رییس جمهوراند. 
که آقای  به سخنان آقای سیاف نشان نداد. اما روشن بود 
فکر می کند  و  رییس جمهور است  نگران سالمتی  سیاف 
کارشیوه ای  کند،  ترک  را  فانی  دار  رییس جمهور  گر  ا که 

کردن خالی سیاسی ناشی از آن وجود ندارد.  برای پر 
که  صورتی  در  که  می گوید  کشور  اساسی  قانون 
رییس جمهور به بیماری العالج مبتال شود، یا از دنیا برود، 
زودترین  به  و  به دست می گیرد  را  امور  زمام  او  اول  معاون 
گزینش  برای  ریاست جمهوری  انتخابات  فرصت 
حاضر  حال  در  اما  می شود.  برگزار  جدید  رییس جمهور 
سیاسی  توافق نامه  از  پس  نیست.  عادی  کشور  وضعیت 
کشور  کابل و ایجاد حکومت وحدت ملی، قانون اساسی 
قانون  مبنای  بر  است.  درآمده  تعلیق  حالت  به  قسما 
کشور  دوم  فرد  رییس جمهور  اول  معاون  کشور،  اساسی 
است، اما حاال در عمل بعد از ریاست جمهوری، ریاست 
اجرایی از قدرت و اعتبار سیاسی برخوردار است. تفاوت 
فاحش بین نص صریح قانون و وضعیت عینی سیاست و 
که  کشور، این نگرانی را به وجود آورده است  حکومت در 
در  جدی  سیاسی  خالی  رییس جمهور،  نبود  صورت  در 
کشور به وجود می آید و راه حلی هم برای آن متصور نیست. 
مورد  در  تا  است  الزم  کشور  ریاست جمهوری  نهاد  به 
دقیق  اطالع رسانی  رییس جمهور  سالمتی  و  صحت 
احتمالی  خالی  مورد  در  سیاف  آقای  نگرانی  ابراز  کند. 
حکومت  و  است  کرده  ایجاد  جدی  تشویش  سیاسی، 
کند. در  باید برای رفع این تشویش ها اطالع رسانی دقیق 
پیکارهای انتخاباتی سال پار هم، مخالفان رییس جمهور 
که ایشان بیماراند. آن زمان تصور می شد  غنی می گفتند 
است  انتخاباتی  کارزارهای  از  بخشی  حرف ها  این  که 
سیاف  آقای  که  حاال  اما  نمی شد،  گرفته  جدی  زیاد  و 
بسیار  است.  شده  بیشتر  تشویش ها  کرده،  نگرانی  ابراز 
سالمت  به  نسبت  ریاست جمهوری  که  است  ضروری 
شخص  و  بدهد  دقیق  معلومات  مردم  به  رییس جمهور 
سالمتی اش  و  صحت  مورد  در  باید  هم  رییس جمهور 
که  کند.  این امر سبب می شود  خطاب به مردم سخنرانی 
گاهی بیمار می شوند و سران  نگرانی ها رفع شود. انسان ها 
گر رییس جمهور واقعا  دولت ها از این امر مستثنا نیستند. ا
بیمار است باید در مورد نوع بیماری ایشان و نحوه درمان 
وقتی  شود.  داده  دقیق  اطالعات  افغانستان  مردم  به  آن 
نهاد ریاست جمهوری به مردم اطالعات دقیق بدهد جلو 
گر ریاست جمهوری به مردم  گرفته می شود. ا هر نوع شایعه 
وقتی  می یابد.  میدان  شایعه  ندهد  معلومات  افغانستان 
پخش  از  دولتی  مقام های  که  می شود  گرم  شایعه  بازار 

کنند.  اطالعات دقیق خود داری 
کابل  سیاسی  توافق نامه ی  نشدن  تطبیق  این،  بر  عالوه 
توافق نامه  این  مبنای  بر  آفریده است.  هم نگرانی جدی 
سال  میزان  ماه  در  ملی  وحدت  حکومت  سران  باید 
کنند تا در مورد  آینده، لویه جرگه ی قانون اساسی را برگزار 
گر تا آن زمان  ایجاد پست نخست وزیری تصمیم بگیرد. ا
توافق نامه  معیاد  نشود،  برگزار  اساسی  قانون  لویه جرگه 
کشور با یک بحران  کابل به پایان می رسد و آنگاه  سیاسی 
نفس گیر سیاسی دیگر روبه رو می شود. تا حال اصالحات 
گر  ا است،  نشده  اعمال  کشور  انتخاباتی  نظام  در  الزم 
برگزاری  امکان  نشود،  اعمال  زودی  به  اصالحات  این 
گر  انتخابات پارلمانی در بهار سال آینده متصور نیست. ا
کشور صاحب پارلمان و شورا های  تا تابستان سال آینده، 
ولسوالی نشود، امکان برگزاری جرگه قانون اساسی نیست. 
راه حل  هیچ  نشود،  برگزار  اساسی  قانون  لویه جرگه  گر  ا
خلق  زمان  آن  که  سیاسی  بن بست  از  عبور  برای  قانونی 
حکومت  سران  که  است  الزم  ندارد.  وجود  می شود، 
افغانستان  مردم  با  نگرانی ها  این  مورد  در  ملی  وحدت 

کنند.  صحبت 

فیفا:

بسته پیشنهادی اصالحات 
انتخاباتی کامل نیست

 بیژن

فیفا،  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه 
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی  می  گوید هرچند 
انتخابات  برای اصالح روند  را  موارد مثبت و خوبی 
کامل  کرده، اما این طرح پیشنهادی  طرح و پیشنهاد 
نیست و در مواردی هم متناقض است. این نهاد ناظر 
که نحوه اجرایی شدن  کرده  کید  بر روند انتخابات تا

این طرح نیز مبهم است.
روز  فیفا،  اجرایی  رییس  رشید،  محمدیوسف 
گفت  کنفرانس خبری  یک شنبه، 22 سنبله، در یک 
حوزه های  تقسیم بندی  شفافیت،  کمیته  تشکیل  که 
کمیسیون های  گزینش، روابط میان  کمیته  انتخاباتی، 
و  مرکزی  دفاتر  میان  روابط  هم چنین  و  انتخاباتی 
که در  والیتی نهادهای انتخاباتی از جمله مسایلی اند 
کمیسیون ویژه اصالحات انتخاباتی  طرح پیشنهادی 
که  جایی  »تا  گفت:  رشید  آقای  ندارند.  صراحت 
نمی تواند  پیشنهادی  بسته  این  کرده ایم  بررسی  ما 
باید  که  دارد  وجود  مواردی  هنوزهم  و  باشد  مکمل 
روند  از  جزی  و  بگیرد  صورت  غور  آن  قسمت  در 
که  اصالحات انتخاباتی باشد.« وی افزود: »تاجایی 
انتخاباتی  کمیسیون ویژه اصالح نظام  دیده می شود 
و  پیشنهاد  هیچ  انتخاباتی  طرزالعمل های  مورد  در 

مطالعه ای نداشته است.«
ویژه  کمیسیون  که  داشت  ابراز  فیفا  اجرایی  رییس 
در  خود  پیشنهادی  طرح  در  انتخاباتی  نظام  اصالح 
از  جز  به  نیز  انتخابات  به  مربوط  قوانین  اصالح  باره 
مشخصی  پیشنهادهای  و  طرح ها  خاص  مورد  چند 
که  گفت  رشید  محمدیوسف  است.  نکرده  ارایه 
نه  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  کاهش 
اعضای  کار  مدت  در  تفکیک  نفر،  هفت  به  نفر 
جمله  از  گزینش  کمیته  کار  نحوه  و  کمیسیون  این 
که در اصالح قوانین مربوط به انتخابات  مواردی اند 
گرفته شده است. وی افزود: »در قسمت دفاتر  در نظر 
کدام طرحی موجود نیست و مطالعه ای  والیتی اصال 
آن  ]قانونی[  مواد  هنوز  و  نگرفته  صورت  مورد  آن  در 
واقعا  که  نمی دانیم  ما  است.  موجود  سابق  شکل  به 
معیار  و  چیست  والیتی  دفاتر  وظایف  و  صالحیت ها 
گزینش برای مسووالن دفاتر والیتی چه بوده می تواند.«
می گوید  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه 
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  پیشنهادی  طرح  در  که 
مستقل  کمیسیون  داراالنشای  مورد  در  انتخاباتی 
انتخابات نیز هیچ موردی اضافه نشده است. به گفته 
کمیسیون  این نهاد ناظر بر روند انتخابات، داراالنشای 
کمیسیون  مستقل انتخابات در اجرای برنامه های این 
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  و  دارد  اصلی  نقش 
داراالنشا  چگونگی  منظور  به  طرحی  باید  انتخاباتی 
نتیجه بررسی های خود پس  ارایه می کرد. فیفا در  نیز 
نظام  ویژه اصالح  کمیسیون  پیشنهادی  ارایه طرح  از 
تعیین  و  انتخابات  به  رابطه  »در  انتخاباتی می  گوید: 
می شود  دیده  هنوزهم  سابق  حسب  داراالنشا  رییس 

اعضای  پیشنهاد  بنابر  رییس جمهور  توسط  که 
ریاست  برای  شرایط  ولی  می گردد،  تعیین  کمیسیون 
کمیسیون شخص مناسب برای  داراالنشا و هم این که 
آن  باالی  و  انتخاب  میکانیزمی  چه  روی  را  سمت 

موافقت می کند، مشخص نیست.«
کمیسیون شکایات چشم پوشی از 

موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان، هم چنین 
پیشنهادی  طرح  مورد  در  بررسی هایش  که  می گوید 
انتخاباتی نشان می دهد  ویژه اصالح نظام  کمیسیون 
در  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون  که 
بررسی های  نتیجه  در  فیفا  است.  کمرنگ  طرح  این 
بسته  در  که  موردی  »کالن ترین  می افزاید:   خود 
کم رنگ  کمیسیون اصالحات انتخاباتی  پیشنهادی 
کمیسیون  وظایف  نبودن  مشخص  و  حذف  است، 
در  مورد  این  ممکن  می باشد.  انتخاباتی  شکایات 
گردیده باشد، اما در زمان  زمان بحث ها سهوا حذف 
گیرد.  تدقیق این مساله باید مورد بازبینی جدی قرار 
کمیسیون انتخابات در  از طرف دیگر حضور نماینده 
عدالت  که  می تواند  والیتی  شکایات  کمیسیون های 
در  به خصوص  نکند؛  تامین  درست  صورت  به  را 
کارکنان  کمیسیون والیتی و  که شکایات علیه  مواردی 

آن باشد، این امر باعث تضاد منافع می شود.«
کمیسیون  که تفکیک اعضای  هم چنین فیفا می افزاید 
مستقل انتخابات براساس موعد زمانی سه و پنج سال 
اصالح  ویژه  کمیسیون  مورد  این  در  و  نیست  موجه 
نکرده  ارایه  را  خود  موجه  دالیل  انتخاباتی  نظام 
کسانی  که چه  تا مشخص شود  فیفا خواسته  است. 
کمیته  اعضای  انتخاب  صالحیت  نهاد  کدام  یا  و 

گزینش را دارند.
کاهش  طرح  که  شود  روشن  باید  می کند  کید  تا فیفا 
کدام  برمبنای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
گرفته است. این نهاد ناظر  مطالعه ساختاری صورت 
کاری  مراتب  که سلسله  انتخابات می افزاید  روند  بر 
داراالنشا  و  کمیسیون  میان  صالحیت ها  حیطه  و 
مشخص  و  تعریف  نیز  آن  والیتی  دفاتر  هم چنین  و 
انداختن  تاخیر  به  صالحیت  که  می گوید  فیفا  شود. 
کدام نهاد  که مربوط به  انتخابات نیز مشخص نیست 
کرده پیش از به تاخیر انداختن  است. فیفا پیشنهاد 
رییس  با  سه گانه  قوای  روسای  باید  انتخابات، 

کنند. کمیسیون انتخابات در این زمینه تصمیم گیری 
یک  از  پس  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
را  خود  پیشنهادی  طرح  نخست  مرحله  کار،  ماه 
به منظور آوردن اصالحات در روند انتخابات در اخیر 
وحدت  حکومت  رهبران  به  خورشیدی  گذشته  ماه 
توسط  طرح  این  بخش های  کثریت  ا کرد.  ارایه  ملی 
از  برخی  باره  در  و  شده  پذیرفته  ریاست جمهوری 
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی  فقره های آن به 
مسوولیت داده شده تا راه هایی را برای اجرایی شدن 

کند. آن نیز پیشنهاد 

 ظفرشاه رویی
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وزیر فواید عامه، سال 
1395 خورشیدی را 
سال سرک سازی در 

والیت بامیان یاد کرده 
گفت »امکان سنجی 

سرک یکاولنگ و 
قندهار به طول 550 
کیلومتر که از مسیر 

دایکندی و ارزگان 
می گذرد شمال کشور 

را به جنوب وصل 
می سازد و نیز با کمک 
بانک جهانی کارش در 

حال آغاز شدن است.«

بامیان دهلیز ترانزیت 

زخمی شدن دو تن در تظاهرات شاه شهید 

زودی  به  نیز  آسیایی  بانک  کمک های  از  امریکایی 
آغاز می شود.

سال  را  خورشیدی   1395 سال  عامه،  فواید  وزیر 
سرک سازی در والیت بامیان یاد کرده گفت »امکان 
سنجی سرک یکاولنگ و قندهار به طول 550 کیلومتر 
که از مسیر دایکندی و ارزگان می گذرد شمال کشور 
بانک  کمک  با  نیز  و  می سازد  وصل  جنوب  به  را 

جهانی کارش در حال آغاز شدن است.«
به  گردن دیوار  سرک  دوم  قسمت  کار  هم  طرفی  از 
در  آن  کیلومتر  هفت  حدود  که  کیلومتر   60 طول 
سپرده شده  داوطلبی  به  نیز  می شود  کار  بامیان  ساحه 
ملی  پروژه های  »این  افزود:  عامه  فواید  وزیر  است. 
جزو سرک های حلقوی کشور می باشد که هدف از 

آن وصل ساختن والیت های شمال به جنوب، شرق به 
غرب می باشد.«

طاهر زهیر، والی بامیان گفت: »از آن جایی که بامیان 
داشتن  می باشد  توریستی  و  تاریخی  والیت  یک 
لحاظ  به  مهم  فوق العاده  نقش  آسفالت  سرک های 
سهولت های  و  دارند  تجارتی  و  ترانزیتی  اقتصادی، 
فراهم  بامیان  و  افغانستان  مردم  برای  را  ترانسپورتی 

می سازند.«
سرک  اسفالت  و  »کار  کرد:  عالوه  بامیان  والی 
برق  پروژه های  که  می شود  سبب  دوشی  بامیان- 
توتاب و کاسا1000 از مسیر بامیان انتقال یابد. او آغاز 
اهمیت  با  والیت  این  در  را  سرک سازی  پروژه های 
خوانده عالوه کرد: »ساختن سرک های ترانزیتی، تاثیر 
مثبت باالی اقتصاد بامیان و جلب و جذب توریزم در 

این والیت دارد.«
با  که  می کنند  امیدواری  ابراز  بامیان  باشندگان  بیشتر 
ایجاد این شاهراه ها انحصار طبیعت می شکند و با وصل 
به سوی  نه  روز  کشور  جنوب  و  شمال  والیات  شدن 
بیرون برای این والیت باز می شود و بازار خوبی برای 

محصوالت محلی این والیت فراهم می گردد.
بامیان  والیتی  شورای  عضو  یک  اسدی  محمد حسن 
هم چنان گفت: »در طی 14 سال گذشته کم ترین کار 
افغانستان  مرکزی  در ساحات  بخش سرک سازی  در 
صورت گرفته، اما ما امیدواریم که هرچه زودتر کار 

ساخت این سرک ها آغاز گردد.«
سرک های  بعضی  ساخت  پایین  کیفیت  این  از  پیش 
سرک های  از  جدی  مراقبت های  عدم  و  آسفالت 
بوده  بامیان  مردم  عمده  نگرانی های  از  یکی  پخته، 
پروژه ها  این  کار  کیفیت  روی  اسدی  آقای  است، 
تاکید نموده عالوه کرد: »امیدوارم این پروژه های ملی 

با کیفیت و استندرد های بهتر تطبیق گردد.«
کیلومتر   83 حدود  اسفالت  کار  زودی  به  است  قرار 
دهن  تا  اونی  کوتل  از  بامیان  میدان شهر-  سرک 
ککرک بامیان که کار آن سه سال پیش آغاز شده بود 

به بهره برداری سپرده شود.
است  کابل  به  بامیان  راه  نزدیک ترین  که  این سرک 
و والیت های مرکزی را به پایتخت وصل می سازد با 
کمک های  از  یورو  میلیون  هفتاد وپنج  حدود  بودجه 

سفارت ایتالیا ساخته شده است.
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تجهیز  و  قندهار  و  یکاولنگ  سرک  سنجی  امکان 
مدرن  وسایل  با  بامیان  عامه  فواید  ریاست  کردن 
این  دیگر  برنامه های  از  برف پاکی  و  سرک سازی 

وزارت می باشد.
دوشی-  سرک  عملی  کار  عامه،  فواید  وزیر  به گفته 
بامیان به طول 152 کیلومتر از ولسوالی دوشی والیت 
که  بروله  دوآب  تا  شکاری  دره  امتداد  به  بغالن 
غرب  به  بامیان  مسیر  از  را  کشور  شرقی  والیت های 
آغاز  آینده  سال  بهار  اول  از  می سازد  وصل  کشور 

می گردد و تمویل کننده آن بانک جهانی می باشد.
سرک  کیلومتر   198 ساخت  »کار  گفت:  بلیغ  آقای 
دره صوف– یکاولنگ که به نام دهلیز شمال- جنوب 
دالر  میلیون  دوصد  از  بیش  بودجه  با  می شود  یاد 

قوماندانی  جنایی  تحقیقات  رییس  وحیدی،  فریدون 
جریان  در  پولیس  ماموران  تیراندازی  اما  کابل  امنیه 

تظاهرات را رد کرد.
آقای وحیدی به خبرگزاری بخدی گفت: »پولیس در 
ساحه برای امنیت مردم حضور داشتند، آنها حق این 
و صلح آمیز  مدنی  اعتراض  کسانی که  علیه  ندارند  را 

می کنند، از اسلحه استفاده کنند.«
نیز  کابل  امنیه  قوماندانی  سخنگوی  کریمی،  عبیداهلل 
می گوید، تیراندازی از سوی نیروهای اردوی ملی که 
برای تامین امنیت منطقه مستقر بودند، صورت گرفته 

است.
آقای کریمی به خبرگزاری بخدی گفت: »من کامال 
کرده  مداخله  پولیس  که  را  موضوع  این  می کنم  رد 
فیر  چند  اما  باشند،  متوسل شده  تیراندازی  به  و  باشد 
هوایی در منطقه از طرف نیروهای اردوی ملی صورت 

گرفته است.«
به  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی  مایار،  وحیداهلل 
امروز هیچ  تظاهرات  از  خبرگزاری بخدی گفت که 
زخمی به بیمارستان منتقل نشده و به گفته او اگر کسی 
زخمی شده باشد، ممکن جراحت سطحی بوده است.

ترافیک در منطقه سیاه سنگ  تظاهرات دیروز جریان 
این  چندین ساعت  برای  و  بود  کرده  مختل  را  کابل 

منطقه به روی ترافیک مسدود بود.
معترضان خواهان برداشتن پایگاه ها و ادارات نظامی از 
محل زندگی شان شدند و هشدار دادند که اگر دولت 
به  ادارات  این  برداشتن  برای  نکند، آن ها  را  این کار 

خشونت متوسل خواهند شد.

مسووالن وزارت فواید عامه کشور از ایجاد و تطبیق 
خبر  بامیان  والیت  در  سرک سازی  پروژه  هشت 
بامیان  پروژه ها  این  تطبیق  با  می گویند  آنان  می دهند. 
از انحصار طبیعت بیرون شده و دهلیزهای ترانزیت به 

چهار سمت کشور باز می شود.
محمود بلیغ، وزیر فواید عامه که به بامیان سفر کرده 
از  عبارت اند  پروژه ها  این  »عمده ترین  گفت:  بود 
کیلومتر   60 بامیان،  میدان شهر-  سرک  کیلومتر   83
قسمت دوم پروژه گردن دیوار، 198 کیلومتر سرک 
کیلومتر سرک دوشی-  یکاولنگ، 152  دره صوف- 

بامیان.«
امیر،  بند  کیلومتر سرک  »اسفالت 14  او عالوه کرد: 
جدید،  شهر  و  زرگران  راه  چهار  تی بوتی،  سرک 

تظاهرات باشندگان شاه شهید کابل به خشونت کشید 
شد و بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی دستکم دو نفر 

زخمی شده اند.
عدم  به  اعتراض  در  شهید  شاه  باشندگان  از  نفر  ده ها 
رسیدگی به وضعیت آسییب دیدگان انفجار خونین در 

این منطقه امروز تظاهرات کردند.
این  راه اندازی  برای  آن ها  که  می گویند  معترضان 
را  امنیتی  مقامات  قبل  از  و  داشتند  مجوز  تظاهرات 

اطالع داده بودند.

 نوروز رجا- بامیان

ACKU



  سهیال وداع خموش

 دای چوبانی
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می کرد. هنوز دقایقی نگذشته بود که با گوشه ای چادر 
سیاه بزرگش اشک هایش را خشک کرد و شروع کرد 

به حکایت داستان زندگی اش. 
ماریا )نام مستعار( در حالی که هنوز به کلی آرام نشده 

بود، سرگذشتش را چنین بیان داشت:
»پنج سال قبل که هنوز 14 یا 15 سال بیشتر نداشتم و در 
شهر مزار شریف زندگی می کردم، عاشق مردی شدم 
که بزرگ تر از من بود. وقتی او به خانه به خواستگاری 
آمد، پدر و برادرانم گفتند که این آدم را می شناسند و 
با آن هم خالف رضایت خانواده  او مرد خوبی نیست. 
خانواده ام  آن  از  پس  دادم.  مرد  این  با  ازدواج  به  تن 
آغاز  را  تازه ام  زندگی  من  و  کردند  رابطه  قطع  من  با 
و  بود  نگذشته  ازدواجم  از  هفته  دو  یکی  هنوز  کردم. 
رنگ حنای عروسی ام پاک نشده بود که خواهر شوهرم 
نزدم آمد و گفت که امروز به خانه یکی از دوست ها 
به سر و  باید  نو عروس می باشم،  این که  از  می رویم و 
وضعم نسبت به هر روز دیگر بیشتر رسیدگی کنم. من 

خبرنامه  در  افغانستان،  در  کودکان  نجات  سازمان  دفتر 
بر  انگلیسی  زبان  به  سنبله   ۲۲ یکشنبه  روز  که  کوتاهی 
روی صفحه رسمی خود در فیسبوک منتشر کرده، گفته 
مختلف  والیت های  به  گذشته  ماه  دو  در  »سمیر  است: 
افغانستان سفر کرده و در دیدار با کودکان و نوجوانان 
این والیات، از آرزوها و رویاهای آنها آگاه شده است.«

را آماده کردم و دوتایی راهی آنجا شدیم.  نیز خودم 
محل مورد نظر یک عمارت شخصی بود که باغ زیبایی 
در  خودم  کودکانه  بازی های  مصروف  هنوز  داشت. 
آنجا بودم که پنج مرد داخل حویلی آمدند و هر کدام 
به نوبت به من نزدیک شدند. خیلی عصبانی شده بودم. 
وقتی نزد شوهرم اعتراض کردم به لت و کوبم پرداخت. 
حتا روز ها که دیر تر به خواب می رفتم، شوهرم دست 
به لت و کوبم می زد و می گفت که چرا بی کار در خانه 
نشسته ای برو کار کن. از آن پس خالف میل، در مقابل 
به خواهر زاده  را  پول  و  دادم  زیادی  مردان  به  تن  پول 
شوهرم می دادم و بعد او آن را به شوهرم می سپرد. در 
به  تن  یا  می گفت  می کردم،  اعتراض  که  زمانی  اوایل 
مرد ها بدهم و پول پیدا کنم یا این که مرا خواهد کشت. 
از یک سو دوستش داشتم و دوری اش برایم مشکل بود 

و از جانب دیگر مساله مرگ و زندگی من در میان.
به وسیله شوهرم  بیشتر  پول  به دست آوردن  بعد جهت 
بغرای  خواجه  منطقه  در  بدنام  محل های  از  یکی  به 
شب  یعنی  بیشتر  پول  این جا  در  و  شدم  فرستاده  کابل 
این کار  300 دالر عاید داشتم. در روز های اول خیلی 
برایم سخت بود، اما به مرور زمان به آن عادت کردم. 
کم تر از یک سال در این محل بودم، بعد برای چند روز 
اما همین  به هرات رفتم،  از خواهر خوانده هایم  با یکی 
که می خواستم دوباره به کابل برگردم از میدان هوایی 
دستگیر گردیدم و بعد محکوم به پنج سال زندان شدم. 
شوهرم فکر کرده بود که من از او و از کثافت کاری ها 
فرار کرده ام، بنا به حوزه های پولیس اطالع داده بود که 

خانمم فرار کرده است. بعد دستگیر شدم.«
داستان ماریا که به این جا رسید گریه اش شدت گرفت، 

اما زود آرام گرفت و ادامه داد:
»با آن که شوهرم بار ها برایم از طریق تلیفون گفته است 
که »هرجا باشی مقصد برایم پول پیدا کن« اما با آن هم 
دادگاه  آن که  حال  می شوم.  پنداشته  مقصر  تنها  من 
می تواند این صدای شوهرم را منحیث سند قبول کند، 
اما هیچ توجهی به این مساله نشده است. در حالی که 
کشانید  سرنوشت  این  به  و  محل ها  این  به  مرا  شوهرم 
آزاد  به طور  اکنون  او  اما  می باشد،  او  اصلی  مقصر  و 
گشت و گذار می کند و تنها منم که به این روز افتاده و 

در کنج زندان به سر می برم.
من  همنوع  که  نیز  خواهرخوانده ام  من  با  آن که  »با 
می باشد، دستیگر گردید و هر دو در آن محل به اعمال 
زشت مبادرت می ورزیدیم، اما او به زودی رها گردید، 

و من هنوز زندانی هستم.«
اشتباه  »من  می کرد:  تکرار  بریده ای  کلمات  با  ماریا 
زندگی  و  مرگ  کردم.  شوهر  انتخاب  در  بزرگی 
قبل  سال  پنج  می دانستم  اگر  است.  خداوند  به دست 

شوهرم را رها می کردم.«
ساعت یک بعد از ظهر را نشان می داد و موظفین امنیتی 
اعالم داشتند که زنان زندانی باید به اتاق های شان جهت 
فاصله  من  از  آهسته  آهسته  ماریا  بروند.  غذا  صرف 
گرفت، اما چشمانش حرف های زیادی به گفتن داشتند.

با محمد  این دفتر همچنین گفته که سمیر هفته گذشته 
اشرف غنی، رییس جمهور و روال غنی، بانوی اول دیدار 
روی  پیش  اجالس  در  خواسته  غنی  آقای  از  و  کرده 
سازمان ملل متحد، بحث در مورد وضعیت کودکان را 

در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
زبیده اکبر، سخنگوی دفتر نجات کودکان در افغانستان، 
به بی بی سی گفته که قرار است سمیر در روزهای آینده 
به  که  پیامی  مورد  در  داخلی  رسانه های  در  حضور  با 
نشست  به  افغانستان  نوجوانان  و  کودکان  از  نمایندگی 

عمومی سازمان ملل خواهد برد، صحبت کند.
کودکان در افغانستان با مشکالت متعددی روبرو هستند 
وضعیت  به  نسبت  بارها  بین المللی  نهادهای  و  دولت  و 

کودکان ابراز نگرانی کرده اند.
امسال همزمان با روز جهانی کودک، محمد اشرف غنی 
با آن روبرو  افغانستان  گفت مشکالتی که کودکان در 

هستند، برای او غیرقابل تحمل است.
از  محرومیت  شاقه،  کارهای  در  کودکان  از  استفاده 
خشونت های  و  مسلحانه  خشونت های  اعتیاد،  تحصیل، 
خانوادگی از عمده ترین مشکالت کودکان و نوجوانان 

در افغانستان عنوان شده است.

با او در یکی از دهلیزهای منزل دوم محبس زنانه، واقع 
و  سیاه  گلدار  لباس  که  حالی  در  کابل،  باغ  بادام  در 
یاسمنی پوشیده بود، روبه رو شدم. قد بلند، کمر باریک، 
کشیده ای  ابرو های  و  سیاه  چشمان  گندم گون،  پوست 
مقابلش  از  نمی کرد.  جلوه  زیبا  آن هم  با  اما  داشت، 
گذشتم، اما هنوز دهلیز را به کلی نپیموده بودم که متوجه 
شدم کسی مرا دنبال می کند. به عقب برگشتم خودش 
است.  شده  خیره  من  به  سیاه  چشمان  همان  با  که  بود 
ایستادم. او از شدت گام هایش کاست و در مقابلم قرار 
گفت:  شود  متوجه  کسی  این که  بدون  آهسته  گرفت. 
دیگر  عبرت  به خاطر  می خواهم  هستی؟  خبرنگار  »تو 
با  نشرش می کنی؟«  بگویم.  را  داستانم  زنان  و  دختران 
او به راه افتادم و داخل یکی از اتاق موظفین امنیتی آن 
بالک شده و در یکی از چوکی های فرسوده نشستم. او 
با آرامی در چوکی مقابلم نشست و شروع کرد به گریه.

نشده  زدن  حرف  به  آماده  هنوز  و  می گریست  سخت 
بود. آله ضبط صوتم تنها صدای هق هق گریه او را ثبت 

افغانستان  در  کودکان  نجات  سازمان  نمایندگی  دفتر 
نمایندگی  به  افغان  نوجوان  امسال یک  که  اعالم کرده 
عمومی  نشست  در  کشور  این  نوجوانان  و  کودکان  از 

سازمان ملل شرکت خواهد کرد.
نام این نوجوان سمیر است و گفته شده که از میان 100 

نوجوان افغان انتخاب شده است.

نور  زمان های جدید یک  در  نبود  بود 
عجیب بود که روزگار درازی را بیکار 
و بی عار و عاطل و باطل می گذشتاند. 
فکر  به  بود  مانده  بی کار  بس که  از  او 
آن شد تا کاری برای خود دست و پا 
به سیر  بود که شروع کرد  کند. همان 
و سفر در افاق وانفس. رفت و رفت و 
رفت تا رسید به یک رییس جمهور. از 
وی پرسید نامت چیست. رییس جمهور 
و  دارم  نام  خان  اشرف  من  گفت 
نور  هستم.  خوبی  رییس جمهور  بسیار 
آمد  خوشش  خان  اشرف  از  عجیب 
کنیم.  کار  هم  با  می خواهی  گفت  و 
کار های  چی  تو  گفت  خان  اشرف 
نور  دهی،  انجام  من  برای  می توانی 
تو  که  هرکاری  من  گفت :  عجیب 
می توانم.  داده  انجام  برایت  بخواهی 
اشرف خان گفت. خی بگیر مرا اولین 
متفکر جهان بساز. بسیار وقت است که 
متفکر دوم بودم زیاد خسته شدیم. نور 
عجیب گفت : شرمنده هستم. در اصول 
کاری ما صداقت حرف اول را می زند. 
انجام  شما  برای  را  کار  این  نمی توانم 
دهم. اشرف خان گفت خی بگیر همی 
دوستم را در کابل میخ کوب کن. هر 
دفعه که طرف شمال میره دل و جگر 
کدام  که  می ترسم  و  میشه  آب  مه 
وال  گفت  عجیب  نور  نزنه.  شهکاری 
به  هستم.  شرمنده  هم  رابطه  این  در 
ما است  نزد  این که میخ های که  دلیل 
یک  ندارد.  را  دوستم  نگهداری  توان 
چیز ساده تر نمی توانی خواهش کنی. 
اشرف خان گفت، حداقل همی حامد 
کرزی را سر مه مهربان بساز، کم مانده 
بدهد.  سقوط  زبانش  با  مرا  حکومت 
مرا تا سرحد مرگ خو رسانده. امروز 
صبا خبر مرگ مرا منتشر می کند. نور 
عجیب گفت وال راستشه بپرسی در این 
رابطه هم مجبور هستم اعتراف کنم که 
زیرا  نیست.  ساخته  مه  از دست  کاری 
) اوت اف کنترول ( شده و  حامد خان 
هیچ  دست  از  که  مه  دست  از  تنها  نه 
کس دیگه کاری ساخته نیست. اشرف 
خان با عصبانیت گفت، خی چیکاری 
نور عجیب جواب  است.  تو ساخته  از 
نشان  مرا  رفتی  هرجا  است.  ساده  داد 
مردم بده و بگو من همیشه نور عجیبی 
وقت ها  از  بعد  هم  میکنم.  تماشا  را 
حرفت  به  مردم  هم  و  گفتی  راست 
بود که  بیشتر می کنند. و چنین  اعتنای 

رییس جمهور رستگار شد. 

بود نبود یک هاله ی نور 
تهمورس 

روایت ناتمام ماریا

اشتراک یک نوجوان افغان در نشست عمومی سازمان ملل 

با آن که شوهرم بار ها برایم از طریق تلیفون گفته است که »هرجا باشی 
مقصد برایم پول پیدا کن« اما با آن هم من تنها مقصر پنداشته می شوم. 
حال آن که دادگاه می تواند این صدای شوهرم را منحیث سند قبول کند، 
اما هیچ توجهی به این مساله نشده است. در حالی که شوهرم مرا به این 
محل ها و به این سرنوشت کشانید و مقصر اصلی او می باشد، اما او اکنون 
به طور آزاد گشت و گذار می کند و تنها منم که به این روز افتاده و در کنج 

زندان به سر می برم.
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هزار   ۱۲ به  که  می گوید  استرالیا  اعظم  صدر  ابوت،  تونی 
پناهجوی سوری و عراقی اجازه داده خواهد شد که به خاطر 

فرار از درگیری های »خونین« به استرالیا بیایند.
شمول  به  اقلیت ها  خانواده های  به  که  گفت  ابوت  آقای 

مسیحیان، ایزیدی ها و مسلمانان اولویت داده می شود.
این برنامه اسکان مجدد برعالوه ۱۴ هزار مهاجری می باشد 

که استرالیا ساالنه می پذیرد.
آقای ابوت این اقدام کشورش را یک »پاسخ سخاوتمندانه« 

در برابر وضعیت اضطراری بشری توصیف کرد.
او گفت: »توجه بیشتر ما به اسکان دایمی ۱۲ هزار افرادی 
خواهد بود که به حمایت دایمی نیاز دارند. آنان شامل زنان، 
کودکان و خانواده های اقلیت های ستم کشیده می باشند که 

در اردن، لبنان و ترکیه به طور موقت پناهنده شده اند.«
مخالف  احزاب  استقبال  با  استرالیا  حکومت  جدید  تعهد 
روبه رو شد و گروه سبز های آن کشور حتی حکومت را 
پذیرفته  بیشتر سوری ها در آسترالیا  تعداد  ترغیب کرد که 

شوند.
استرالیا هم چنین ۲۸ میلیون دالر را به اداره پناهجویان ملل 
متحد پرداخته است تا این اداره بتواند مصارف کمپ های 

عاجل را تمویل کرده و سایر خدمات الزم را فراهم کند.
از سوی دیگر، حکومت آسترالیا به رهبری ابوت می خواهد 
حمالت هوایی اش را پس از این فراتر از عراق گسترش داده 
و طیاره های آن کشور مواضع داعش را در سوریه نیز هدف 

قرار دهد.

اما منتقدین می گویند این کار بحران مهاجرت را بدتر ساخته 
و سبب »تشدید افراطیت« خواهد شد.

این در حالیست که در مورد قانونی بودن حمالت هوایی بر 
سوریه نگرانی های ایجاد شده است چون حکومت سوریه بر 
خالف مقامات عراقی، خواستار مداخله نظامی استرالیا برای 

مبارزه علیه گروه داعش نشده است.
کانبرا پافشاری دارد که حمله بر داعش به دلیلی قانونی است 
که در قلمرو تحت کنترول این گروه تندرو سنی بی نظمی و 

بی قانونی حکمروایی دارد.
در  نظامی  اقدام  می ورزند که  تاکید  استرالیا  کابینه  وزرای 

عراق و سوریه برای امنیت ملی استرالیا حیاتی می باشد.
گمان می رود که بیش از صد استرالیایی با گروه های تندرو 

در شرق میانه یکجا شده باشد.
از جانب دیگر، ژان کلود جنکر، رییس کمیسیون اروپایی 
با  رسیدگی  برای  را  اروپایی  اتحادیه  اضطراری  طرح  از 
دوم  جنگ  از  پس  اروپا  در  مهاجرت  بحران  بزرگ ترین 

جهانی خبر داد.
پارلمان  در  عمومی  اش  سخنرانی  نخستین  در  جنکر  آقای 
اروپا پیشنهاد برنامه الزامی جابجاسازی ۱۶۰ هزار مهاجر را 
در کشورهای مختلف اروپا اعالم کرد که در حال حاضر در 

یونان، هنگری و ایتالیا در بی سرنوشتی به سر می برند.
او از کشور های عضو اتحادیه اروپایی خواست تا در اجالس 
پیشنهاد  از  اتحادیه  این  داخله  وزرای  سپتامبر  چهاردهم 

جابه جاسازی ۱۶۰ هزار مهاجر حمایت کنند.
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Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91092389: 

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 for supplying of law books for 
PCP in Kabul to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supplying of different subject of 
law books for PCP in Kabul.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 September 2015, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
با توجه با  درکابلPCP) )حقوقی برای پروژه تهیه و انتقال  کتب مختلف النوع  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2015  سپتامبر 1۴ بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

مردم ما در بیشتر از یک دهه اخیر با مولفه های مدرنی 
چون فعالیت های مدنی، آزادی بیان و آزادی عقیده، 
دیگر  و  زنان  حقوق  بشر،  حقوق  مطبوعات،  آزادی 
ارزش های مشترک انسانی آشنایی نسبی پیدا کردند و 
یا حتا برای نخستین بار بود که با برخی از مولفه هایی 
خیلی  روی،  این  از  شدند.  مواجه  برشمردیم،  که 
و  دادخواهی  فرایند  با  زیاد  مردم  که  می نمود  بدیهی 
برقرار  رابطه  نتوانند  شهروندی،  مدنی-  فعالیت های 
ناشناخته مسلما کاری  به عالم  پا گذاشتن  کنند، زیرا 
است دشوار و مردم می بایست سخت گیرانه تر و توام 
با تامل به این فرایند نگاه می کردند. پس کجای کار 
تعمیم  را  مدنی  آموزه های  نتوانستیم  ما  که  می لنگید 
مفاهیم  به  می شد  تبدیل  امروز  مفاهیم  این  و  بدهیم 
مانوس در نزد همگان. دیر زمانی است که ما از فعاالن 
چندانی  آنان حضور  یا  بی خبریم  ما  بی خبریم.  مدنی 
ندارند؟ اگر حضور آنان کم رنگ شده است، سبب 
تشریف  کجا  بزرگان  این  اکنون  همین  و  چیست 

دارند؟
با  بار  چند  هفته  در  یا  همه روزه،  که  بود  روزگاری 
فراخوان هایی بر می خوریم که دعوت مان می کردند 
به راه پیمایی ها و گردهمایی های مدنی در شهر کابل. 
از  فراخوان ها  همین  در  انقالبی  و  کوبنده  شعارهای 
هم  به  حضور  که  روز  فردای  و  می شد  درج  پیش 
محفوظ  هنوز  شعارها  همان  راستی  به  می رساندیم، 
گردن  رگ های  که  چنان  می شدند،  فریاد  و  بودند 
سر  نعره  نیز  ما  و  می کردند  آماس  مدنی  فعاالن 
از سرچشمه های  می دادیم و همنوا می شدیم، هر چند 
تمویل مالی گاهی واقف بودیم، اما برای تعمیم روند 
نشان  را  خویش  هم سویی  و  هم صدایی  دادخواهی 
گره  جماعت ها  همین  در  آرمان گرایانه  و  می دادیم 
خورده بودیم. افزار ما در دست آنان بود و ما را به هر 
سمتی که می کشیدند، مانعی نبود و ) از برای احترام 
نهادینه شدن  به نفس این حرکت ها و راهپیمایی ها و 
آن در جامعه( اعتراضی هم از جانب ما در کار نبود. 
اما حال که این سطرها را می نویسم، این پرسش ذهنم 
بر  فراخوانی  با  است  وقت  دیر  که:  کرده  درگیر  را 
و  راهپیمایی  هم  یا  و  گردهمایی  در  که  نه خورده ام، 
یا برنامه دیگری دعوت شده باشم. چرا به یک بارگی 
چنین شده است؟ آیا اهدافی که نهادهای جامعه مدنی 
نایل آمدند که  به آن  بودند،  تعریف کرده  برای شان 
برنامه ها احساس نشود؟  این چینن  به برگزاری  نیازی 
آیا ارزش هایی را که ما دنبال تحقق و شکل گیری آن 

بودیم، محقق شدند و نهادینه؟ یا سبب کار در جای 
دیگر است.

به برنامه های مدنی و فرهنگی، با رویکرد پروژه ای نگاه 
نکنیم. واضح است که خوانندگان این سطور می دانند 
که ما هنوز در زمینه های مختلف از »موقعیت اتکا«ی 
مالی به نهادهای کمک کننده، بیرون نشده ایم و مسلما 
این را نیز می دانیم که سرنخ های مالی تمام فعالیت ها 
در  اخیر  سال  چند  طی  که  بین المللی  »دونر«های  به 
اگر  پس  می رسد.  داشتند،  گسترده  حضور  افغانستان 
نهادینه سازی  راه  در  که  هزینه ای  همه  این  بپرسیم: 
نتیجه  است، چه  رسیده  به مصرف  مدنی  فعالیت های 
و دستاوردی داشته است؟ پاسخی که نزد شهروندان 
دست  چیزهایی،  می باید  که  است  آن  نشانگر  است، 
شکل  جا  این  در  ساختاری  و  شکلی  لحاظ  به  کم 
می گرفتند و ما شاهد دوام آن در هر صورت ممکن 
می بودیم. در حالی که چنین نیست. دیده می شود که 
کمک کننده  نهادهای  از  برخی  پای  شدن  برچیده  با 
این زمینه،  یا هم کم شدن پول های اختصاصی در  و 
کشور  در  نیز  دادخواهی  فرایند  و  مدنی  فعالیت های 
این  بازار  و  است  کرده  افت  آوری  شرم  شکل  به 

فعالیت ها این روزها بسیار کساد است.
بودن  »جوان«  به  توجه  با  که  کرد  نمی توان  انکار 
فراخوان های  از  برخی  تاثیرگذاری  فعالیت ها،  این 
دادخواهانه در سال های اخیر قابل تامل و مالحظه نیز 
بوده است و در این چند سال دولت افغانستان، فعاالن 
جامعه مدنی و نهادهایی که در این راستا فعال بودند 
بود  شناخته  رسمیت  به  فشار«  »گروه های  به عنوان  را 
و روی آنان نیز حساب باز کرده بود، اما مادامی  که 
فعاالن  و  نشود  فعالیت ها  این  دوام  برای  اساسی  فکر 
تجدید  در چنین شرایطی  مدنی شان  رسالت  به  مدنی 
نظر نکنند و از خود هزینه نکنند و خودشان، پول شان، 
وقت شان و اندوخته های علمی و فکری شان را در این 
ما  که  باشیم  نداشته  انتظار  نرسانند،  مصرف  به  راستا 
به  جامعه،  در  را  مدنی  فعالیت های  جایگاه  و  اهلیت 
باشیم.  تفهیم کرده  و  تعریف  بایسته  و  درخور  شکل 
»تعهد«  بحث  دیگر  زمان  هر  از  بیش  که  این جاست 
میان  به  ارزش ها  این  تحقق  راستای  در  »پایمردی«  و 
حفظ  با  فرهنگی  و  مدنی  فعاالن  می باید  که  می آید 
این  به  درخور،  و  بایسته  به گونه  مدنی شان  »تقوا«ی 
موضوع برخورد کنند و تعلق خویش را از »پول«های 
اختصاصی که قبال در این بخش وجود داشت، آزاد 

کنند و جامعه را به سمت درستی رهنمون شوند.

وزها  فعاالن مدنی این ر
کجا تشریف دارند؟

استرالیا ۱۲ هزار پناهجوی سوری و عراقی را می پذیرد

  سید جعفر راستین
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درگیری شدید در مسجد االقصی 
در آستانه سال نو یهودی

تنها چند ساعت پیش از آغاز سال نو یهودی، روش 
هشانا، نیروهای پولیس اسراییل وارد مسجداالقصی 
در شرق اورشلیم شدند و با تیراندازی تالش کردند 
تا مسلمانان را از آن منطقه دور کنند. لوبا سمری، 
تیراندازی،  تکذیب  با  اسراییل  پولیس  سخنگوی 
می گوید که پولیس تنها درب مسجد را بسته است. 
در  خشونت ها  اوج  از  نشان  دریافتی  تصاویر  اما 

ساعات اولیه صبح یک شنبه دارد.
دست کم ۲7 نفر در این درگیری ها زخمی شدند. 
درگیری ابتدا در محوطه بیرونی مسجد میان اعضا 
شد.  آغاز  نظامیان  و  »مرابطون«  فلسطینی  گروه 
که  است  فلسطینی  غیر رسمی  گروه  یک  مرابطون 
یهودی  نو  سال  جشن  برگزاری  از  ممانعت  قصد 
روز  اسراییل  دفاع  وزیر  یلعون،  موسی  دارد.  را 
بود.  خوانده  غیرقانونی  را  گروه  این  چهارشنبه 
ورود  از  برای جلوگیری  نیز  فلسطینیان  از  گروهی 
مرابطون و تشدید خشونت ها در درون مسجد مانده 

بودند. 
پولیس اسراییل می گوید تعدادی از جوانان فلسطینی 
از شنبه شب در اطراف مسجد االقصی سنگ پرانی 
قصد  یک شنبه  صبح  پولیس  نیروهای  و  می کردند 

دستگیری آن ها را داشته اند.

حکومت یمن با حوثی ها و 
کره نمی کند صالح مذا

تا پایان 2015 یک میلیون تن 
دیگر در سوریه آواره می شوند

به گزارش تلویزیون العربیه، عبدربه منصور هادی رییس 
جمهور یمن اعالم کرده است، حکومت این کشور پیش 
تطبیق  و  امنیت  شورای  قطعنامه   شناختن  رسمیت  به  از 
مذاکره  صالح  عبداهلل  علی  و  ها  حوثی  با   ، آن  عملی 

نخواهد کرد.
که  بود  کرده  اعالم  سپتامبر   ۱۱ جمعه  روز  یمن  دولت 
چارچوب  در  تازه  مذاکرات  و  گفتگو  در  شرکت  با 
ویژه  به  امنیت  شورای  سوی  از  صادره  قطع نامه های 
قطعنامه شماره ۲۲۱۶ موافقت کرده است اما در عین حال 
حکومت منصور هادی ضمن اعالم موافقت برای شرکت 
در مذاکرات جدید که قرار است با حضور فرستاده ویژه 
سازمان ملل به یمن انجام گیرد، بر ضرورت اجرای کامل 
و بدون قید و شرط تمام قطع نامه های شورای امنیت در 

باره این کشور تاکید کرده بود.
 ۲۲۱۶ شماره  قطع نامه  اجرای  بر  همواره  یمن  حکومت 
شورای امنیت تاکید کرده است.  قطعنامه ۲۲۱۶ شورای 
و  قید  بدون  خروج  خواستار  متحد،  ملل  سازمان  امنیت 
از شهرها، والیت ها و تخلیه موسسات و  شرط حوثی ها 
به  مسلحانه  را طی هجوم  دولتی که آن  نظامی  نهادهای 

صنعا اشغال کرد، شده است.

جنگ  صورتی که  در  می گوید  ملل  سازمان  مقام  یک 
یک  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  یابد،  ادامه  سوریه  در 
می شوند.  آواره  کشور  این  ساکنان  از  دیگر  نفر  میلیون 
اروپا  به سوی  دارد که آواره شدگان  احتمال وجود  این 

سرازیر شوند.
سازمان  بشردوستانه  امور  هماهنگ کننده  الِحلو،  یعقوب 
گفت:  رویترز  با  مصاحبه  در  شنبه  روز  سوریه،  در  ملل 
آن  پایان  برای  کاری  اگر  جنگ،  این  سال  پنجمین  در 
از  بیشتری  شمار  آینده  ماه  چند  طی  نگیرد،  صورت 

خانه های خود آواره خواهند شد.
برنامه  بودجه  از  اینکه  به  اشاره  با  ملل  سازمان  مقام  این 
جهانی غذا حتی یک دالر هم باقی نمانده، گفت کم ترین 
بودجه ای که برای سه ماه پیش رو مورد نیاز است 73۸ 
میلیون دالر است که اگر تامین نشود، »قطارهای انسانی به 

هر سو و از جمله به سوی اروپا روانه خواهد شد«.
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کرد وسیه در سوریه ابراز نگرانی  ناتو از حضور نظامی ر

کردنشین دیاربکر ترکیه حکومت نظامی اعالم شد در شهر 

وپایی ها در حمایت از پناهجویان تظاهرات ار

ناتو نسبت به حضور روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرد. 
بنا به تایید مقامات روسیه، دو فروند هواپیمای این کشور 
حامل ۸۰ تن کمک های بشردوستانه روز شنبه در میدان 
هوایی شهر بندری الذقیه در سوریه به زمین نشستند. سه 
روز قبل، روسیه وجود سالح در محموله این هواپیماها را 

تایید کرده بود.
در  ناتو  نیروهای  ایتالف  ارشد  فرمانده  بریدالو،  فیلیپ 
اروپا، روز شنبه گفت: »ما واقعا هنوز هم نمی دانیم روسیه 
چیز  همه  بدهد.  انجام  کاری  چه  سوریه  در  می خواهد 

مقامات امنیتی ترکیه روز یک شنبه ۲۲سنبله از کشته شدن 
در  بمب گذاری  جریان  در  کشور  این  پولیس  افسر  دو 
ترکیه  در جنوب شرقی  »شیرناک«  بازرسی شهر  ایستگاه 

خبر دادند.
کردستان  کارگران  حزب  پیکارجویان  ترکیه  پولیس 
کرده  اعالم  بمب گذاری  این  مسوول  را  )پ ک ک( 
است. در پی این بمب گذاری پنج افسر پولیس ترکیه نیز 

زخمی شدند.
نفر  پنج  که  از آن صورت گرفت  بعد  بمب گذاری  این 

ده ها هزار نفر روز شنبه ۲۱ سنبله، در حمایت از پناهجویان 
در شماری از کشور های اروپایی دست به تظاهرات زدند. 
با  نفر  هزار  ده ها  لندن  در  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
آن ها  بر  که  می کردند  حمل  را  پالکاردهایی  راهپیمایی، 
نوشته شده بود »مرزها را باز کنید«. هم چنان در کپنهاگن، 

درباره آن شنیده ایم، از فعالیت های بشردوستانه گرفته تا 
عملیات نظامی.  باید دید نتیجه این کار چه می شود. ما با 
نگرانی این تحرکات را رصد می کنیم، اما چیزی که ما 
را بیش از همه نگران می کند، انجام هر گونه عملیاتی در 

چارچوب ادامه حمایت از رژیم بشار اسد است.«
از زمان آغاز بحران داخلی سوریه، دولت مسکو از بشار 
است.  کرده  پشتیبانی  کشور  این  رییس جمهوری  اسد 
روسیه در عین حال این ادعا را که در حال سازماندهی 

حضور نظامی خود در سوریه است رد می کند.

امنیتی  نیروهای  با  از پیکارجویان پ ک ک در درگیری 
ترکیه در والیت شیرناک کشته شدند.

به دنبال این حوادث و با باال گرفتن درگیری ها در ترکیه 
شهر  مرکزی  بخش های  در  کرد  اعالم  دیاربکر  والی 
مقرر  نظامی  حکومت  ترکیه  جنوب شرقی  در  دیاربکر 

شده است.
شمار کشته های نیروهای امنیتی دولت ترکیه در طول دو 
ماه گذشته و از آغاز درگیری ها بیش از ۱۰۰ تن گزارش 

شده است.

از  حمایت  در  تن  هزار   3۰ حدود  دانمارک،  پایتخت 
شعار  با  را  پالکاردهایی  و  آمدند  خیابان ها  به  پناهجویان 
همسایه  نزدیک ترین  »اروپا  و  آمدید«  خوش  »پناهجویان 

سوریه است« حمل می کردند. 
پولیس دانمارک هفته گذشته برای ساعاتی حرکت قطارها 

میان این کشور و آلمان رامتوقف کرده بود اما روز پنج شنبه 
برنامه حرکت قطارها از سر گرفته شد تا پناهجویان به آلمان 
بروند. بسیاری از پناهجویان که از سوریه، عراق و افغانستان 
سویدن  به  دانمارک  از  را  خود  امیدوارند  هم چنین  هستند 
سوری  پناهجویان  به  گذشته  سال  دو  در  سویدن  برسانند. 
را  کشور  این  در  اقامت  و  پناهندگی  درخواست  اجازه 
داده است. حدود هزار نفر روز شنبه در استکهلم، پایتخت 

سویدن در حمایت پناهجویان تظاهرات کردند.
آلمان،  در  یک شنبه  عصر  نیز  ای  مشابه  هایی  تظاهرات 
از  است.  شده  برگزار  دیگر  کشور  چند  و  فرانسه  اسپانیا، 
تظاهراتی  اروپای شرقی  برخی کشورهای  سوی دیگر در 
در مخالفت با گشودن مرزها به روی پناهجویان برگزار می 
شود. عصر شنبه حدود 5 هزار تن در وارسا، پایتخت پولند 
با ورود مهاجران مخالفت  با دادن شعارهای ضد اسالمی، 
یکی  پایتخت جمهوری چک که  پراگ  در شهر  کردند. 
نفر  صد ها  است  پناهجویان  ورود  مخالف  کشورهای  از 
از  تعدادی  حضور  با  راهپیمایی  این  کردند.  راهپیمایی 
مقابل  مکانی  در  که  بود  همراه  پناهجویان  ورود  مخالفان 
تظاهرکنندگان موافق با ورود پناهجویان تجمعی را ترتیب 

داده بودند.
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