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به نظر می رسد غریدن های گاه گدار کمیسیون 
را  آویزه هایی  خود  با  هم،  انتخابات  مستقل 
گسترده  همراه داشته باشد. با توجه به تقلب 
کمیسیون  می رود  احتمال  انتخابات،  در 
نشر  با  که  باشد  را در دست داشته  اسنادی 
 1393 سال  انتخابات  پرده  پس  می توان  آن 
با  نیز  کمیسیون  و  کرد  مشاهده  خوبی  به  را 
از  گیری  باج  در  سعی  اسناد،  همین  به  اتکا 
احاد جامعه  بر همه  که  دارد. حاال  حکومت 
گسترده  صورت  به  تقلب  که  است  مشخص 
گرفته است و شکل گیری  در انتخابات صورت 
حکومت نه بر اساس نتیجه انتخابات، بلکه 
با  آن هم  سیاسی،  مصلحت  یک  اساس  بر 
نیست  نیاز  پذیرفته،  صورت  امریکا  وساطت 
انتخابات،  کمیسیون  قبال  در  حکومت  تا 

سیاست انفعالی در پیش بگیرد.
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زنگ اول


که  کرد  اعالم  وزیران  آخرین جلسه  در  رییس جمهور 
هیاتی برای گزینش کمیشنران جدید برای کمیسیون های 
این  کرد.  خواهد  آغاز  کار  به  زودی  به  انتخاباتی 
نشان می دهد که رییس جمهور و مجموع سران دولت 
کمیسیون  برای  جدید  کمیشنران  باید  که  پذیرفته اند 
برحال  کمینشران  اما  شود.  برگزیده  انتخابات  مستقل 
کمیسیون انتخابات تاحال با این تصمیم کنار نیامده اند. 
اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برحال  کمیشنران 
کردند که آنان روی اعالم تقویم انتخابات پارلمانی کار 
می کنند و اگر حکومت برای آنان بودجه فراهم   کند، 
برگزار  آینده  سال  در  را  پارلمانی  انتخابات  می توانند 

کنند. 
مستقل  کمیسیون  برحال  کمینشران  موضع گیری 
انتخابات نشان می دهد که آنان با تصمیم رییس جمهور 
و  نیستند  موافق  افغانستان  دولت  سران  مجموع  و 
اما  می خواهند هم چنان در سمت های شان باقی بمانند. 
به نظر می رسد که کمیشنران برحال کمیسیون مستقل 
درسمت های شان  ماندن  برای  شانسی  دیگر  انتخابات 
ندارند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات فراموش 
کرده اند که آنان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 
را آن گونه که الزم بود، مدیرت نکردند و این انتخابات 
به گند کشیده شد. یکی از نامزدان دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری، کمیشنران برحال کمیسیون مستقل 

انتخابات را متهم به تقلب سازمان یافته کرد. 
مقام های  می داد  نشان  که  شد  پخش  هم  اسنادی  بعد 
انتخابات، نتوانستند کار خود را آن  کمیسیون مستقل 
گونه که الزم است انجام دهند. دا کتر غنی رییس جمهور 
ماه  در  برحال  اجرایی  رییس   عبداهلل  داکتر  و  کنونی 
سرطان سال  گذشته پای سندی امضا کردند که اساس 
سند  این  براساس  است.  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
نظام انتخاباتی باید اصالح شود. اصالح نظام انتخاباتی 
رهبر  دو  است.  نهادهای  و  قوانین  اصالح  از  اعم 
حکومت وحدت  ملی تعهد کرده اند که قوانین و نهاد های 
انتخاباتی را اصالح کنند. اصالح نهاد های انتخاباتی غیر 
معنای  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران  تعویض  از 

دیگری ندارد.
به نظر می رسد که برخی از کمیشنران برحال کمیسیون 
مستقل انتخابات، چنین وانمود می کنند که اسنادی دارند 
و از این اسناد به عنوان ابزار فشار علیه سران حکومت 
وحدت  ملی استفاده می کنند. به تاز گی یکی از مقام های 
انتخاباتی گفته است که اگر در کمیسیون ها تغییر بیاید، 
واقعا  مقام های  این  اگر  می کنند.  رو  را  اسناد  آنان 
قبال  باید  است  تقلب  نشان دهنده ی  که  دارند  اسنادی 
این اسناد نشان دهنده ی تقلب است،  اگر  رو می کردند. 
روشن است که این تقلب توسط مقام های کمیسیون ها 
در  بلندپایه  مقام های  بدون همکاری  است.  انجام شده 
نا  انتخابات  در  تقلب  اجرای  و  کمیسیون سازمان دهی 

ممکن است. 
از  بیشتر  باید  انتخابات  کمیسیون  برحال  کمیشنران 
و  نگیرند  گروگان  به  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  این 
در  بروند.  کنار  خود  سمت های  از  شرافتمندانه  باید 
بحران کشیده شود،  به  انتخابات  که  دنیا  هر گوشه ی 
متولیان آن کنار می روند. سران حکومت هم باید اجازه 
ندهند که کمیشنران برحال کمیسیون مستقل انتخابات، 
گروگان  به  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  این،  از  بیشتر 
باید هرچه زودتر کمیته ای تشکیل شود و در  بگیرند. 
مورد کمیشنران جدید تصمیم بگیرد. کمیشنران جدید 
باید آدم های حرفه ای و متعهد باشند و در گزینش  آنان 
نیز سهم فعال داشته باشد. سهم جامعه  جامعه مدنی 
مدنی در گزینش کمیشنران تازه نباید سمبولیک باشد. 
تشکیل  آقای کرزی  زمان  در  که  گزینشی  کمیته ی  در 
به  و  نبود  مدنی چندان محسوس  شد، حضور جامعه 
چهره های  قدرتمند،  اشخاص  و  گروه ها  دلیل  همین 
نزدیک به خود را در کمیسیون ها جابه جا کردند و این 
امر سبب شد که انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، 
به بحران کشانده شود. در گزینش کمیشنران جدید باید 

احکام قانون رعایت شود. 

اصالح نظام انتخاباتی را 
به گروگان نگیرید
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جمهور  رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
ویدیو  طریق  از  توحید  مرکز  در  کشور، 
والیت  امنیتی  عمومی  اوضاع  کنفرانس، 

پکتیکا را مورد بررسی قرار داده است.
انتشار یک اعالمیه  با  دفتر ریاست جمهوری 
خبری می گوید، در این ویدیو کنفرانس که 
شماری دیگری از مقام های دولتی نیز حضور 
داشتند، در آن مقام های محلی والیت پکتیکا 
از اوضاع امنیتی این والیت گزارش خود را 

ارایه کردند.
گفته  گزارش،  این  ارایه  از  پس  غنی  آقای 
است که به زودی به منظور انجام اصالحات 
پکیتکا  والیت  نظامی  و  ملکی  ادارات  در 

اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.

والیت  در  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره 
همین  از  اگر  که  داده  هشدار  غور  مرکزی 
زمستان  فصل  برای  الزم  کمک های  حاال 
با  بعدا  این کار  نشود،  این والیت ذخیره  در 

مشکالت زیادی روبرو خواهد شد.
مواد  شامل  نهاد  این  کمک های  درخواست 

خوراکی و غیرخوراکی است.
حوادث  با  مبارزه  اداره  رییس  دادفر،  حامد 
شش  دستکم  امسال  می گوید  غور  طبیعی 
شناسایی  غور  در  آسیب پذیر  خانواده  هزار 

شده اند.
برای  آدرسی  هیچ  از  هنوز  که  می گوید  او 
اداره  این  به  کمکی  غور،  در  نیازمند  افراد 

نرسیده است.
دادفر  آقای  گفته  به  که  است  حالی  در  این 
باید روند ذخیره کردن کمک های زمستانی 

از آخرین ماه فصل تابستان آغاز شود.
به نقل از بی بی سی، آقای دادفر می گوید که 
حدود  والیت  این  در  سرما  فصل  و  زمستان 
با  معموال  و  می یابد  ادامه  ماه  هفت  تا  شش 

حوادث زیادی همراه است.
هنوز هم  و  است  از والیات کوهستانی  غور 
راه های ارتباطی آن در زمستان به علت لغزش 

زمین و برفکوچ مسدود می شود.
قیمت  غور  در  سرما  فصل  آغاز  با  همه ساله 
والیت  این  در  نیز  و خوراکی  سوختی  مواد 

باال می رود.

بررسی اوضاع امنیتی پکتیکا 
از طریق ویدیو کنفرانس

بهره برداری دو تعمیر جدید در دانشگاه بدخشان

 سازمان ملل: 
افغانستان به حمایت دوامدار جامعه جهانی نیاز دارد

پنج عضو داعش در ننگرهار کشته شدند

کشته شدن هشت پناهجوی افغان توسط مرزبانان ایرانی

هشدار در مورد 
آسیب پذیری هزاران 

خانواده در غور

جدید  تعمیرهای  کابل:  8صبح، 
غذا  سالون  و  زراعت  دانشکده 
مورد  بدخشان  دانشگاه  خوری 

بهره برداری قرار گرفت.
این تعمیرها که به کمک مالی دولت 
شمال«  برای  »ثبات  قالب  در  آلمان 
میلیون  هفت  و  پنجاه  شده،  اعمار 

افغانی هزینه برداشته است.
اعالمیه ای  در  آلمان  همکاری  اداره 
پذیرش  ظرفیت  حاال  که  می گوید 
بدخشان  دانشگاه  زراعت  دانشکده 
رسیده  نفر  پنج صد  به  و  رفته  باال 
می افزاید  اداره  این  هم چنین  است. 
دانشگاه  این  خوری  غذا  سالون  که 
نفر را در  نیز ظرفیت حضور دوصد 

نیکالس هیسم  کابل:  8صبح، 
سازمان  سرمنشی  خاص  نماینده 
ارایه  با  افغانستان،  برای  متحد  ملل 
در  افغانستان  وضعیت  از  گزارشی 
به  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
از  جهانی  جامعه  دوامدار  حمایت 

افغانستان تاکید کرده است.
آقای هیسم در گزارش خود که روز 
پنجشنبه به شورای امنیت ارایه کرد، 
با »غیرشفاف« توصیف کردن آینده 
افغانستان گفته است که ثبات در این 

کشور مسلم نیست.
مردم  هیسم،  نیکالس  گفته  به   
غیرشفاف«  »آینده  با  افغانستان 
را  وضعیت  مشتاقانه  و  مواجه اند 
مشارکت  عدم  عالیم  یافتن  برای 
فرستاده  می کنند.  نظارت  بین المللی 

شرقی  والیت  در  امنیتی  مقام های 
حمله  در  که  می گویند  ننگرهار 
این  در  بی سرنشین  هواپیماهای 
تروریستی  گروه  عضو  پنج  والیت 

داعش کشته شده اند.
مشرقی وال،  حسین  حضرت 
سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار 
به بی بی سی گفت که این حمله در 
این والیت صورت  نازیان  ولسوالی 

گرفته است.

هشت  جسد  می گوید  پولیس 
کلفگان  ولسوالی  به  افغان  پناهجوی 
شش  که  شده  منتقل  تخار  والیت 
ایرانی  مرزبانان  شلیک  نتیجه  در  تن 
کشته  ترافیکی  رویداد  در  تن  دو  و 
از  کار  یافتن  خاطر  به  آنها  شده اند. 
مرز به صورت غیرقانونی عبور کرده 

بودند.
قبل از این نیز رویدادهای مشابهی در 

یک زمان دارد.
جمله  از  شمال«  برای  »ثبات  برنامه 
آلمان  دولت  انکشافی  برنامه های 
آن  طریق  از  که  است  افغانستان  در 
از سال 2010 به این سو 260 پروژه 

متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  خاص 
هزاران  خروج  به  افغانستان،  برای 
کرده  اشاره  کشور  از  افغان  جوان 
نشان دهنده  مساله  این  که  می افزاید 
آینده  از  افغانستان  مردم  دلسردی 

است.
نیکالس هیسم می گوید:  یک اشاره 
بین المللی  متداوم  حمایت  از  روشن 
که  را  غیریقینی  فضای  می تواند 
است  شده  پناهندگان  خروج  باعث 

بهتر بسازد.«
سازمان  سرمنشی  خاص  فرستاده   
مورد  در  افغانستان  برای  متحد  ملل 
اشاره  نیز  افغانستان  امنیتی  وضعیت 
کرده می گوید که در هشت ماه اول 
معاونت  هیات  میالدی،  جاری  سال 
باالترین  یوناما،  متحد،  ملل  سازمان 

به گفته او یک فرمانده محلی گروه 
کشته شدگان  میان  در  نیز  داعش 

است.
از  تعدادی  اخیر  ماه های  در 
در  گروه  این  ارشد  فرماندهان 
بی سرنشین  هواپیماهای  حمالت 
امریکایی در چند ولسوالی ننگرهار 

کشته شدند.
والیات  از  در شرق کشور  ننگرهار 
ناامن است که طالبان و گروه داعش 

مرز ایران و افغانستان رخ داده است. 
بی کاری، فقر و جنگ شمار زیادی 
وطن  ترک  به  مجبور  را  افغان ها  از 
مردم  از  بزرگی  موجی  است.  کرده 
هستند.  مهاجرت  راه  در  افغانستان 
برخی از آنان که قصد رفتن به اروپا 
را دارند نیز در مرز ایران و ترکیه و 
در مرزهای خطرناک دیگر کشورها 

کشته می شوند.

بدخشان،  والیت های  در  انکشافی 
تخار، کندز و بغالن اجرا شده است. 
سال  اخیر  تا  برنامه  این  است  قرار 
ادامه  افغانستان  در  میالدی   2017

یابد.

رقم تلفات غیرنظامیان را ثبت کرده 
کرده  تاکید  هیسم  آقای  است. 
به  دولتی  ضد  عناصر  هرچند  که 
صورت مداوم باعث کشتار و تلفات 
تلفات  میزان  اما  غیرنظامیان شده اند، 
امنیتی  غیرنظامیان از جانب نیروهای 

افغانستان نیز افزایش یافته است.
که  می گوید  هیسم  نیکالس 
جاری  سال  در  درگیری ها 
که  بوده   درگیری هایی  شدید ترین 
تاحال نیروهای امنیتی افغانستان با آن 

مواجه شده اند.
فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل 
دولت  میان  مستقیم  تعامل  بر  متحد 
کرده  تاکید  نیز  طالبان  و  افغانستان 
می گوید:  هیسم  نیکالس  است. 
تعامل  برای  »من درخواست خود را 
تکرار  دولت  و  طالبان  بین  مستقیم 
افغانستان  می نمایم. مردم جنگ زده 
دارند  برای صلح  مصرانه  تقاضاهای 

و آنها سزاوار این می باشند.«
 نماینده خاص سازمان ملل همچنین 
با  پرده  پشت  در  یوناما  که  گفته 
کشورهای  طالبان،  افغانستان،  دولت 
همسایه و جامعه جهانی برای ترویج 
یک روندی که از طریق آن افغان ها 
داشته  آمیز  صلح  زندگی  بتوانند 

باشند، کار خواهد کرد. 

در آن فعالیت دارند.
محلی  مقامات  دیگر  رویدادی  در 
که  گفته اند  کنر  شرقی  والیت  در 
که  توپ  مرمی  یک  انفجار  اثر  در 
بود، دو عضو  مانده  باقی  از گذشته 
یک خانواده کشته و یک نفر دیگر 

زخمی شده اند.
دره  چپه  ولسوالی  در  حادثه  این 

والیت کنر رخ داده است.

به گزارش دویچه وله، مقمات ایرانی 
موضوع  این  با  رابطه  در  تاکنون 
همواره  اما  نکرده اند؛  نظر  اضهار 
که  است  بوده  این  ایران  موضع 
با  مبارزه  برای  کشور  این  مرزبانان 
قاچاقچیان مواد مخدر به کسانی که 
به دستور ایست مرزبانان توجه نکنند 

شلیک می کند.
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نتیجه بررسی ها در مورد فرار زندانیان 
این هفته اعالم می شود

همزمان با انتظار کشیدن برای صلح
زنان بیشترین رنج را متحمل می شوند

به منظور  هیاتی که  کرده،  اعالم  داخله  امور  وزارت 
والیت  زندان  از  زندانی   355 فرار  بررسی  و  تحقیق 
دفتر  به  را  خود  گزارش  بود،  شده  توظیف  غزنی 

ریاست جمهوری ارایه کرده است.
این  یافته های  مورد  در  بیشتری  جزییات  وزارت  این 
همین  جریان  در  که  می  گوید  اما  نکرده  اعالم  هیات 
هفته، یافته های هیات حقیقت یاب را با رسانه ها شریک 

می سازد.
در  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
یک گفتگوی کوتاه به روزنامه 8صبح گفت: »هیات 
بررسي هاي خود را انجام داده است و گزارشی به مقام 
عالي ریاست جمهوري ارایه گردیده است. قرار است 
وزارت امور داخله یافته هاي این بررسي ها را در همین 

هفته با رسانه ها شریک سازد.«
در همین حال، خالقداد اکبری، رییس شورای والیتی 
می دهد  نشان  آنان  یافته های  که  می گوید  غزنی، 
والیت  این  مرکزی  زندانی  به  طالبان  حمله  که 
برنامه ریزی شده بوده است. آقای اکبری در گفتگو با 
احتمال  از  ملی  امنیت  اداره  که  افزود  روزنامه 8صبح 
پولیس  فرماندهی  به  غزنی  والیت  زندان  باالی  حمله 
این  پولیس  فرماندهی  اما  بود،  این والیت اطالع داده 

مساله را نادیده گرفته است.
انتقاد شدید از فرمانده  با  رییس شورای والیتی غزنی 
پولیس این والیت گفت که پس از حمله طالبان باالی 

قطعنامه  بر  مبنی  عمل  ملی  برنامه  راه اندازی  از  ما 
مورد  در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   1325
زنان، صلح و امنیت توسط دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان استقبال می کنیم. این اقدام یک پیام مهم در 
راستای تالش مصرانه به هدف انکشاف حقوق زنان 
برنامه نقش زنان را در روند  این  محسوب می شود. 
مانند مشارکت،  صلح و هم چنان چهار ستون دیگر 
کرده  مشخص  امدادرسانی  و  پیشگیری  مصونیت، 

است. 
روند صلح

ما به این باور هستیم که در هر مذاکرات صلح که 

برای بازداشت دو باره زندانیان فراری خودداری کرد، 
است.  کرده  باج گیری  به  متهم  را  شورا  این  اعضای 
فرمانده  که  بود  این  بهتر  اکبری،  خالقداد  گفته   به 
پولیس پس از بازداشت دو باره زندانیان فراری مساله 
باج خواهی اعضای شورای والیتی را از طریق نهادهای 
این که  تا  می داد  قرار  پیگیری  مورد  قضایی  و  عدلی 
زندانیان  دوباره  بازداشت  برای  عملیات  راه اندازی  از 

خودداری کند.
از  برخی  غزنی هم چنین گفت  رییس شورای والیتی 
زندان  ماموران  از  شماری  که  می دهد  نشان  شواهد 
دو  که  او گفت  داشته اند.  زندانیان دست  فرار  در  نیز 
تن از سربازان مامور از داخل زندان مورد حمله قرار 
امنیتی  »نیروهای  می گوید:  اکبری  خالقداد  گرفته اند. 
ما در طول سیزده سال این جنایت کاران را با انگشت 
غلفت  به خاطر  شب  یک  در  ولی  کردند  جمع آوری 

افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.  سود تمام جامعه 
افغانستان هر روز از نبود حق مشارکت مساوی زنان 
سطوح  در  زنان  مشارکت  می برد.  رنج  جامعه  در 
تقویت  برای  حکومت  در  سیاسی  تصمیم گیری 
نقش زنان کامال حیاتی است. در یک دهه گذشته 
به سزایی داشته است و این  نظام آموزشی پیشرفت 
دست آورد باید حفظ شود. دولت باید تالش نهایی 
اطمینان  مکتب  به  دختران  رفتن  از  تا  دهد  به خرج 

حاصل شود. 
مصونیت

و  زنان  علیه  فزیکی  و  جنسی  خشونت  شدت  از  ما 
دولت  از  ما  هستیم.  نگران  جدا  افغانستان  دختران 
افغانستان می خواهیم تا اقدامات اضافی را به منظور 
حفاظت زنان و دختران از خشونت روی دست گیرد. 
تا طرز دید و  باید تالش کنیم  بر آن ما همه  عالوه 
تلقی مردم در برابر زنان را تغییر دهیم تا زنان دیگر 
و  نشوند  تلقی  وجه المعامله  یا  جنس،  یک  مثابه  به 
تبادله  خانواده ها  میان  »بد«  عنوان  تحت  این که  یا 
نگردند. افزایش آگاهی در این مورد در میان زنان و 

مردان مهم است. 
قانون  این که  بر  مبنی  افغانستان  دولت  تعهد  از  ما 
تطبیق  کامل  طور  به  را  زنان  علیه  خشونت  محو 
به  زنان  داشتن  دسترسی  می کنیم.  ستایش  می کند، 
با خشونت  در صورتی که  عدلی  و  قضایی  خدمات 

و  ملی  اردوی  نیروهای  زندانی،   355 فرار  و  زندان 
امنیت ملی برای بازداشت دوباره زندانیان فراری اعالم 
این حمله  با  پولیس غزنی  اما فرمانده  آمادگی کردند 
هرقدر  »ما  گفت:  اکبری  خالقداد  داد.  نشان  مخالفت 
قوماندان  که  نشدیم  موفق  متاسفانه  اما  کردیم  تالش 
زندانیانی  تا 250  بسازیم  را حاضر  غزنی  امنیه والیت 
در  مسجدی  در  ملی  امنیت  گزارش  براساس  که  را 
برای  بودند،  صبح  خوردن  چای  مشغول  منگور  قریه 
راه اندازی  عملیاتی  زندانیان  این  باره  دو  بازداشت 
اردوی ملی  امنیت ملی و  کند. در آن مرحله ریاست 
که  دالیلی  بنابه  پولیس  اما  کردند  آمادگی  اعالم 
به خاطر  امنیه غزنی بود حاضر نشد که  پیش قوماندان 

بازداشت دوباره زندانیان فراری شرکت کند.«
آن که  از  پس  گفت  غزنی  والیتی  شورای  رییس 
عملیات  راه اندازی  از  والیت  این  پولیس  فرمانده 

در جهان راه اندازی شده است و زنان در آن نقش 
منجر  نتیجه  بهترین  به  مذاکرات  آن  داشته اند،  فعال 
صلح  به  دستیابی  برای  موفقیت  میزان  و  است  شده 
در  باید  زنان  بنابراین،  است.  داده  افزایش  را  پایدار 
روند صلح افغانستان نقش داشته باشند. حضور زنان 
دست آورد های دهه گذشته، در بخش حقوق بشر و 
حقوق زنان را تقویت کرده و وعده های دولت مبنی 
بر حق تساوی میان زن و مرد مطابق ماده 22 قانون 

اساسی را در عمل پیاده می کند. 
مشارکت

به  باید  آنان  توانایی های  زنان اند.  افغان ها  از  نیمی 

قوماندان امنیه با راش بیل دوباره آزاد شدند.«
که  گفت  هم چنین  غزنی  والیتی  شورای  رییس 
هیات  یک  باید  زندانیان  فرار  همه جانبه  بررسی  برای 
حاضر  حال  در  او،  به گفته ی  شود.  تعیین  باصالحیت 
مامورینی که برای بررسی های بیشتر روی این موضوع 
تعیین شده  تحت تاثیر ادارات مربوطه خود قرار دارند 

و نمی توانند حقیقت موضوع را روشن سازند.
والیت  در  امنیتی  وضعیت  به  نسبت  اکبری  خالقداد 
داخله  امور  وزارت  از  و  کرده  نگرانی  ابراز  غزنی 
والیت  این  در  پولیس  تشکیالت  روی  تا  خواست 
اکثریت  با  والیتی  »شورای  گفت:  او  کند.  بازنگری 
مطلق فیصله کرده که به خاطر غلفت وظیفوی و کشتار 
این  مختلف  مناطق  در  غیرنظامیان  و  پولیس  روز  هر 
والیت، باید وزارت امور تجدید نظر کرده و قوماندان 
که  را  فعال تر  آدم   یک  و  کرده  سبک دوش  را  امنیه 
نرم  پنجه  و  دست  خوب تر  غزنی  مشکالت  با  بتواند 
امنیه روان کرده و عبدالحکیم  کند، بحیث قوماندانیه 

انگار را به سارنوالی معرفی کند.«
غزنی،  والیت  پولیس  فرمانده  انگار،  عبدالحکیم  اما، 
یک روز پس از فرار 355 زندانی از زندان این والیت، 
در یک کنفرانس خبری اتهام ها علیه خود را رد کرد 
و گفت که شماری از اعضای شورای والیتی از وی 
اتهام ها  انگار،  آقای  به گفته ی  می کردند.  باج خواهی 
پس از رد درخواست اعضای شورای والیتی علیه وی 
حمله  طرح  از  که  افزود  هم چنین  او  است.  شده  زده 

باالی زندان غزنی اطالع نداشته است.
شب  دو  ساعت  طالب،  مسلح  مهاجمان  از  گروهی 
غزنی حمله  زندان والیت  باالی  هفته گذشته  دوشنبه 
کرده و 355 زندانی را با خود بردند. مقام های محلی 
زندانی   355 جمع  در  که  کردند  اعالم  غزنی  والیت 
فراری، 146 نفر کسانی هستند که به اتهام فعالیت علیه 

امنیت داخلی و خارجی بازداشت شده بودند.
در زندان والیت غزنی 436 نفر نگهداری می شدند اما 
پس از فرار 355 زندانی در این زندان تنها هشتاد و یک 

نفر باقی مانده اند.

دلیل  همین  به  است.  مهم  می شوند  مواجه  جنسی 
و  خانوادگی  مسایل  به  رسیدگی  واحد های  باید 
واحد های پیگیری قانون محو خشونت علیه زنان در 
که  دخترانی  و  زنان  با  باشد.  موجود  تمام والیت ها 
حیث  به  باید  می گیرند  قرار  جنسی  خشونت  مورد 
خدمات  آنان  برای  و  گیرد  صورت  رفتار  قربانی 
مشوره دهی، روانی و صحی فراهم شود. یک قربانی 
به  شدن  متهم  خطر  با  نباید  هیچ گاهی  خشونت 

بی عفتی و یا زنا مواجه شود. 
پیشگیری

در بسیاری موارد عاملین خشونت علیه زنان آزادانه 
جامعه  هر  برای  معافیت  فرهنگ  می کنند.  زندگی 
زنان  نتیجه،  پیشرفت می شود. در  مانع  مضر است و 
مانع  انجام  سر  و  شده  مواجه  خطر  با  دختران  و 
و  بازار  صحی،  کلینیک های  مکتب،  به  آنان  رفتن 
مسله  این  اقتصادی  لحاظ  از  می شود.  وظایف شان 
با  ناپایداری شده و خانواده های بی شماری را  سبب 
فقر روبه رو می سازد. مطالعات بار ها نشان داده است 
که هرگاه زنی صاحب درآمد شود تمام خانواده از 
تقویت  بنابراین  کودکان،  ویژه  به  می برد  سود  آن 
عنصر  افغان ها  بهتر  زندگی  برای  زنان  اقتصادی 

کلیدی محسوب می شود. 
امدادرسانی

گروه های  جنگی  یا  و  بحرانی  وضعیت  هر  در 
ملی  برنامه  می بینند.  را  آسیب  بیشترین  آسیب پذیر 
عمل برای زنان، صلح و امنیت اهداف استراتیژیک 
اضطرار  حاالت  در  زنان  به  امدادرسانی  برای  را 
مشخص ساخته است. عالوه بر آن، این برنامه پس از 
یک روند سرتاسری در کشور ایجاد شده است. ما 
به طور قطعی باور داریم که والیت ها می توانند نقش 
بنیادی در تطبیق برنامه ملی عمل زنان، صلح و امنیت 
به کار  بازی کنند. ما از دولت می خواهیم تا دست 
شده و دیدگاهش را در راستای منافع مردم افغانستان 
تطبیق کند. ما آماده هستیم تا از این تالش ها حمایت 

کنیم. 

 ظفرشاه رویی

 نویسنده ها: خانم انه مسنکینن سفیر فنلند و فرانز مایکل میلبن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان
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دیپلوماسی چندجانبه و موضع 

افغانستان در نشست ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد  

کشورها،  تعامل  در  رایج  دیپلوماسی های  میان  در 
در  موثر  دیپلوماسی های  از  یکی  جانبه  چند  دیپلوماسی 
روابط بین کشورها پس از جنگ دوم جهانی و اوج گیری 
سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان جهانی در امنیت 
گسترش  دیپلوماسی  این  اهمیت  بین المللی  توسعه  و 
در  متعدد  جانب های  دیپلوماسی  نوع  این  در  است.  یافته 
نظر گرفته  شده و در فرایند آن منافع موازی، مشترک، 
تاثیرگذار  قدرت های  و  کشورها  متعارض  و  اختالف زا 
به  حاضر  همگان  که  می شود  گرفته  نظر  در  گونه یی  به 
قدرت های  نادیده انگاری  گونه  هر  گردند.  همکاری 
این  ناکامی  موجب  دیپلوماسی  نوع  این  در  تاثیرگذار 
نوع دیپلوماسی خواهد شد. یکی از فرصت ها و بستر های 
عملیاتی دیپلوماسی چندجانبه، اجالس ساالنه مجمع ملل 
متحد است. این اجالس فرصتی است که تمامی نمایندگان 
کشورها در جلسه ای مشترک بر سر منافع  صلح و امنیت 
حاشیه ای  نشست های  هم چنین  می کنند.  صحبت  جهانی 
این اجالس فرصت خوبی برای دیدار با رهبران مختلف 
کشورهاست که می توان با هزینه بسیار کم با آن ها دیدار 
متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  امسال  اجالس  کرد. 
طریق  از  افغانستان  برای  مهم  فرصت های  از  دیگر  یکی 
دیپلوماسی چند جانبه است. حضور رهبران افغانستان که 
گفته می شود رییس اجرایی، وزیر خارجه، معین سیاسی و 
دو تن دیگر در این نشست شرکت خواهند کرد، به مثابه 
این  از  و   این  فرصت  از  افغانستان می توانند،  نمایندگان 
تریبون سازمان ملل متحد منافع منطقه و جهان را از دریچه 

افغانستان بازنمایی کنند. 
افغانستان به عنوان یک کشور ضعیف و یا به تعبیر برخی 
از دو پدیده مهم  متاثر  از دیرباز  اندیشمندان شکننده،  از 
رقابت های  اول  پدیده  دو  این  است.  بوده  بین المللی 

قدرت های بزرگ و دیگری تروریسم است. 
اول: در حوزه رقابت های قدرت های بزرگ، با نگاهی به 
تاریخ روابط بین الملل و به خصوص به معادالت جنگ و 
صلح پس از جنگ دوم جهانی، قدرت های بزرگ جهانی 
با  به مرور زمان قدرت های نسبی منطقه ای در تعارض  و 
با  مستقیم  به صورت  آنها  که  دریافت  می توان  یکدیگر؛ 
یکدیگر به تعارض نمی پردازند، بلکه آنها در کشورهای 
می کنند.  رقابت  یکدیگر  با  ناکام  و  شکننده  ضعیف، 
کشورهای ضعیف، شکننده و ناکام براساس وابستگی های 
متعدد، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی اغلب بهای 
سنگین رقابت های سایه یی قدرت های کمک کننده را در 
خاک خویش تجربه می کنند. متاسفانه افغانستان در دوران 
حاال  و  بود  شوروی  و  امریکا  رقابت  قربانی  سرد  جنگ 
هند- هم چون،  منطقه ای  قدرت های  رقابت های  قربانی 

پاکستان، ایران و عربستان و امریکا- ایران شده است. 
از  پذیری  تاثیر  کنار  در  پدیده  این  تروریسم،  دوم: 
رقابت های کالن منطقه ای و بین المللی، متاثر از بستر های 

دامن گیر  امروز  شدن،  جهانی  و  ایدیولوژیک  متعارض 
برخی  و  سوریه  عراق،  افغانستان،  هم چون  کشورهایی 
که  همان طور  پدیده  این  است.  شده  کشورها  از  دیگر 
قطعا  است،  منطقه ای  و  بین المللی  مولفه های  محصول 
چندجانبه؛  دیپلوماسی  یا  و  تعامالت  فرایند  در  می تواند 
این دو مشکل  بنابراین طرح  یا حذف گردد.  مدیریت و 
قربانی  بزرگ ترین  مثابه  به  افغانستان  نمایندگان  سوی  از 
عین  در  است.  ضروری  کشورها  چندجانبه  سیاست های 
حال ناگفته نماند که افغانستان از دیر باز به صورت فعال 
با  معموال  و  است  داشته  شرکت  جهانی  نشست های  در 
حضور در این نشست های بین المللی تالش ورزیده است 
را  خویش  جهانی  و  منطقه ای  چالش های  و  مشکالت  تا 
نظر  به  برساند.  جهانیان  گوش  به  اجالس  این  تریبون  از 
مردم  مشکالت  طرح  مکرر  صورت  به  که  نمی رسد 
افغانستان در حوزه امنیت، اقتصاد و ناامنی ناشی از حضور 
داعش کافی باشد، بلکه باید پا را فراتر گذاشت و به عنوان 
یک کشور قربانی که به صورت مستقیم با مشکالت جهانی 
این  رفع  برای  طرح  پیشنهاد  می کنیم،  نرم  پنجه  و  دست 
مشکالت و یا پیشنهاد اصالحات در برنامه ها و طرح های 
اجرایی ملل متحد برای تغییر وضعیت کنیم. افغانستان در 
و  منطقه  داخل،  در  خویش  جاری  مشکالت  طرح  کنار 
جهان؛ الزم است که بسته پیشنهادی برای حل و مدیریت 
از  استفاده  با  آن  تحقق  برای  و  باشد  داشته  این چالش ها 
برای آن البی کند. همان طور  حمایت کشورهای دیگر، 
نمایان است، طرح نمی تواند  از دیپلوماسی چندجانبه  که 
به عنوان  را  پاکستان  تنها  یا  و  باشد  تنها یک جنبه داشته 
تمامی  طرح  این  قالب  در  بلکه  بپندارد،  شرارت  محور 
افغانستان  ملی  منافع  برای  تاثیرگذار  امنیتی  حوزه های 
باید در نظر گرفته شود. از طرفی در این اواخر، از سوی 
این اجالس  از تحلیل گران شنیده می شود که در  برخی 
حامی  کشور  یک  عنوان  به  پاکستان  از  باید،  افغانستان 
بسته  بدون  پاکستان  نام  شدن  برده  ببرد.  نام  تروریسم  از 
شکایت به شورای امنیت دست آورد چندانی ندارد، بلکه 
باید هم زمان بسته شکایت افغانستان از پاکستان به شورای 
داکتر  بیانیه  در  آن  کنار  در  و  گردد  پیشکش  نیز  امنیت 
عبداهلل عبداهلل نیز از این موضوع یاد گردد. در عین حال 
تروریسم تنها محصول پاکستان نیست، بلکه رادیکال های 
کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه نیز در افغانستان در 
جنگ علیه مردم و حکومت افغانستان دخیل هستند. از این 

بابت باید به فکر پیشنهاد طرح کالن تر باشیم. 
در جمله پایانی یک بار دیگر باید یادآور شد، که وضعیت 
چندجانبه  تعامالت  از  متاثر  جدی  صورت  به  افغانستان 
نمی تواند،  مشکل  طرح  با  تنها  افغانستان  است.  جهانی 
جایگاه خویش را دوباره با اهمیت و یا باز تعریف کند، 
بلکه باید در کنار طرح مشکل، پا را فراتر بگذارد، بسته 

پیشنهادی برای تعامل با تروریسم در منطقه داشته باشد. 

کمیسیون انتخابات 
وگان گیری می کند گر

پرچالش ترین  مهدی منادی  افغانستان،   1393 سال  انتخابات 
از روند طوالنی  بود. جدا  انتخابات عصر حاضر 
نیز  انتخابات  نتیجه  داد،  شکل  انتخابات  این  که 
مصلحت  یک  اساس  بر  عمومی  باور  خالف  بر 
قدرت  در  حاضر  سیاسیون  آنچه  یا  سیاسی، 
گرفت  شکل  سیاسی  توافق   ، می کنند  مطرح 
آرای  نقش  که  گفت  می توان  کلی  طور  به  و 
ان  از  شد.  صفر  در  ضرب  انتخابات  در  مردم 
از  به یک سال  نزدیک  اکنون که چیزی  تا  زمان 
پیرامون  بحث  می گذرد،  وحدت ملی  حکومت 
عامل یا عوامل شکل دهنده این چالش به عنوان 
است.  مطرح  سیاسی  محافل  بحث  عمده ترین 
طول  در  سیاسی،  مختلف  جریان های  و  گروه ها 
انتخاباتی  تیم های  کردند،  تالش  یک سال  این 
دهند .  نشان  تنش  این  اساسی  عامل  را  مختلف 
اصلی  عامل  را  انتخابات  کمیسیون  نیز  تعدادی 
 1393 سال  انتخابات  کشیده شدن  چالش  به 
توسط  صورت گرفته  تقلب های  زیرا  می دانند . 
انتخابات  کمیسیون  درون  در  انتخاباتی،  تیم های 
مشخص  مستند  طور  به  امروز  تا  و  مهندسی شد 
نگردید که کدام تیم برنده واقعی انتخابات بود. 
در همان زمان روند انتخابات، تقلب های گسترده 
که توسط تیم های انتخاباتی و تعدادی در درون 
از طریق  بود،  انتخابات صورت گرفته  کمیسیون 

رسانه ها افشا شد. بر هیچ کسی 
و  گوسفند ها  کردن  چاق  قصه 
صندوق  به  تقلبی  ریختن آرای 
پوشیده  مشخص،  نامزد  یک 
بعدا  که  تقلب ها  این  نیست. 
گوسفندی  انتخابات  عنوان  به 
مشهور شد، تا جایی پیش رفت 
رییس  امرخیل،  ضیاالحق  که 
مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
انتخابات که متهم به گوسفندی 
ظاهرا  بود،  انتخابات  کردن 
هرچند  داد.  استعفا  سمتش  از 
که  می گویند  سیاسی  محافل 
میان  سیاسی  توافق  اساس  بر  او 
عبداهلل  داکتر  و  غنی  اشرف 
برکنار  انتخابات  کمیسیون  از 
تنها  صورت  هر  به  گردید. 

نتیجه  در  شکل گرفته  تقلب های  دخیل  خیل  امر 
از  زیادی  عده ای  نبود.   1393 سال  انتخابات 
کمیشنران کمیسیون انتخابات، در این عرصه متهم 
هستند. یکی از توافق های شکل گرفته برای ایجاد 
انتخاباتی  نظام  اصالح  ملی،   وحدت  حکومت 
افغانستان، تعدیل قانون اساسی و تغییر در ساختار 
کمیسیون انتخابات است. کمیسیون اصالح نظام 
انتخاباتی، پیشنهاد های را که به دولت داده است، 
نیز است. یعنی  تغییر در ساختار کمیسیون  شامل 
چالش  پر  انتخابات  که  کمیسیون  کمیشنر های 
1393 را رنگ دادند به دلیل تقلب های گسترده 
از سوی  و  این کمیسیون  ناتوانی  و  گرفته  شکل 
دیگر همسویی با متقلبین، باید کنار رفته و افراد 
در  حاال  شوند.  گمارده  سمت ها  این  به  دیگری 
چنین وضعیتی، کمیسیون انتخابات با دایر کردن 
نشست های خبری، اخطار می دهند که هیچ کسی 
حق ندارد تا آنان را از کار  شان برکنار کند و در 
بدهد،  صورت  را  کار  این  دولت  که  صورتی 
مشروعیت هرگونه انتخاباتی از بین میرود. در این 

رابطه چند مساله قابل بحث است: 
در  قانون  که  گفت  باید  نخست  قدم  در  الف: 

داده  را  قدرت  این  جمهور  رییس  به  کشور  هر 
است که افرادی را که بنا بر مستندات خطایی را 
صورت می دهند، فارغ از جایگاه حقوقی شان باید 
از کار برکنار کند. کمیسیون مستقل انتخابات در 
انتخابات  برای  را  وضعیت  بدترین  عرصه  این 
دغدغه ای  هیچ  بدون  بنا  داد.  شکل   1393 سال 
نقش  تقلب ها  و  خطا ها  این  در  که  کمیشنرانی 
داشتند، نه تنها باید از کار برکنار شوند ، بلکه باید 

به نهاد های عدلی نیز معرفی شوند.
این  طول  در  افغانستان  انتخابات  کمیسیون  ب:   
یک سال هیچ گاهی دالیل به چالش کشیده شدن 
بلکه  نکرد.  هویدا  عمومی  افکار  به  را  انتخابات 
بار  زیر  از  کرد  تالش  سیستماتیک  صورت  به 
اتهام های وارده بر این کمیسیون، شانه خالی کند. 
یک سال  این  طول  در  که  تحوالتی  مسلما  ج: 
گیری  شکل  راس های  در  و  گرفت  صورت 
تغییرات  نیازمند  است،  ملی  وحدت  حکومت 
نهاد های مختلف می باشد.  عمده در ساختار های 
کمیسیون انتخابات ولو قید مستقل را نیز با خود 
و  نیست  مستثنا  قاعده  این  از  باشد،  داشته  همراه 
باید این تغییرات در این نهاد نیز صورت پذیرد. 
جز  عمومی  مصلحت  مقابل  در  شدن  ایستاده  بنا 
نشان دادن شهوت کرسی پرستی، چیز دیگری را 

تداعی نمی کند. 

کمیسیون  گاه گدار  غریدن های  می رسد  به نظر 
را  آویزه های  خود  با  هم،  انتخابات  مستقل 
در  تقلب گسترده  به  توجه  با  باشد.  داشته  همراه 
انتخابات، احتمال می رود کمیسیون اسنادی را در 
دست داشته باشد که با نشر آن می توان پس پرده 
به خوبی مشاهده کرد و  انتخابات سال 1393 را 
کمیسیون نیز با اتکا به همین اسناد، سعی در باج 
احاد  همه  بر  که  حاال  دارد.  حکومت  از  گیری 
جامعه مشخص است که تقلب به صورت گسترده 
و شکل گیری  است  گرفته  صورت  انتخابات  در 
بر  بلکه  انتخابات،  نتیجه  اساس  بر  نه  حکومت 
وساطت  با  آن هم  سیاسی،  مصلحت  یک  اساس 
امریکا صورت پذیرفته، نیاز نیست تا حکومت در 
قبال کمیسیون انتخابات، سیاست انفعالی در پیش 
سیستماتیک  طور  به  انتخابات  کمیسیون  بگیرد. 
در انتخابات تقلب کرده و باید تاوان این خاک 
تا  نگذارند  و  بدهد  پس  را  زدن  ملت  چشم  به 
را  کشور  نظام  و  افغانستان  مردم  کمیسیون  این 
برکناری  تاوان همانا  بهترین  بگیرد.   به گروگان 
نهاد های  به  معرفی شان  و  کمیسیون  کمیشنران 

عدلی و قضایی است. 

 فریدون آژند 

ACKU



بشر مراجعه نمود. این امر سبب شده که قرآن از حیات داکترامانفصیحی_ محققوجامعهشناس
فرهنگی جوامع اسالمی  خارج و حدیث جایگزین آن 

شود. 
حدیث نیز در جهان اسالم راه گشا و حالل مشکالت 
نبوده است. حدیث نه تنها پویایی را در جهان اسالم 
تاثیر عوامل و شرایطی،  نیاورد، بلکه تحت  به ارمغان 
به  و  منحرف،  آن  حقیقی  مجرای  از  را  اسالم  تاریخ 
یک  زنده  روح  و  نموده  راهبری  دیگری  مجرای 
آیین الهی را از آن گرفته و سنت یک سازمان عادی 
اجتماعی را به آن داده است؛ به همین خاطر، حدیث 
مانند سایر حکومت ها و رژیم های اجتماعی، براساس 
قوانین طبیعی، در مسیر زندگی خود، زمان طفولیت و 
فرارسیدن  با  امروزه  و  را گذرانیده  جوانی و کهولت 
تدریجا  و  گردیده  فرسوده  و  کهنه  پیری،  روزگار 
جای خود را به رژیم های بشری می دهد و نمی تواند 
نجات بخش جهان اسالم باشد. اموری چون نبود روح 
تحقیق در مسلمانان آن زمان، ممنوعیت بحث و انتقاد 
در معارف دینی، قدغن شدن کتابت و تالیف حدیث، 
االسالم های  ظاهر  از  توجهی  قابل  تعداد  شکل گیری 
به حدیث  از حد عموم مسلمین  بیش  اقبال  اسراییلی، 
و شیوع جعل حدیث، مهم ترین عواملی بودند که قوه 
و نیروی زایش گری را از حدیث گرفته و حدیث را 
به مجموعه اطالعات عقیم و سترون تقلیل داد. مضاف 
برآن تعداد وسیعی از احادیث در سایه نظام های قدرت 
مشروعیت  صرفا  آن  کارکرد  که  شد  جعل  و  وضع 
بخشی به نظام قدرت و تثبیت بنیان  نظام های استبدادی 

بوده است. 
اسالم دچار  علوم در جهان  مانند سایر  نیز  علم کالم 
انحطاط شده و قدرت زایش گری و تمدن سازی خود 
را از دست داده است. دلیل این امر هم این است که 
پس از کنار رفتن عقل و تفکر آزاد، افکار عوام مبنا 
قرار گرفت و از دین بر مبنای افکار اجتماعی مادی و 
حسی دفاع صورت گرفت و دین به یک ایدیولوژی 
و  عقل  افول  اثر  در  یافت.  تقلیل  اکنونی  و  این جایی 
تفکر آزاد، مباحث کالمی به موافقت با شرع مقید شد 
و به این وسیله گفتگوی نقلی بر بحث عقلی رحجان 
یافت و بحث آزاد فلسفی مدفون شد. این رویه اگرچه 
گمراهی  باطن  در  ولی  بود،  محق  و  مقبول  ظاهر  در 

دفاع  و  مطلبی  بر  استدالل  چون  بود.  روی  بی راه  و 
معنایش  شرع،  با  همسویی  به  مشروط  عقیده ی،  از 
تابع  ثبوت خود  در  نظر  مورد  عقیده ی  که  است  این 
تابع  خود،  صحت  در  استدالل  بلکه  نیست،  استدالل 
مسلم  فی نفسه  عقیده  منطق،  این  در  است.  عقیده 
انگاشته می شود، خواه استدالل صحیح باشد یا نباشد. 
در این صورت استدالل جنبه ی صوری به خود گرفته 
بنیاد عقیده مورد استدالل، در حقیقت تقلید است.  و 
به همین خاطر اجماع به عنوان قوی ترین و برنده ترین 
حجت در میان اهل کالم محسوب شد. پذیرش اجماع 
انسان های قاصر به عنوان منبع معرفت در عرض نقل و 

عقل بنیان های عقل و نقل را از ریشه ویران نمود. 
به دلیل  عرفا  رفت.  بیراهه  به  نیز  تصوف  و  عرفان 
نقل  باطنی، عقل و  از حد روش  بیش  برجسته سازی 
نمودند که خارج  را مطرح  مدعیاتی  و  نموده  رها  را 
از فهم عقل و مغایر با ظاهر دین بودند. در حقیقت در 
نظام دانایی تصوف عمل به شریعت به بهانه ی درک 
جوهر و لب دیانت کنار نهاده شد. نه تنها شریعت بلکه 
دشمنی با عقل نیز آغاز و پای استدالل عقلی چوبین، 

معرفی شد. 
در نتیجه از بین رفتن آزاد اندیشی و تفکر اجتماعی، 
فقه نیز پویایی خود را از دست داد. فقه ناظر به مسایل 
برآمده  فقه  بر  فردی  از ذهنیت  یافته  ترواش  و  فردی 
مشکالت  و  روز  مسایل  به  ناظر  و  تعاملی  ریالیسم  از 
عینی زندگی جمعی مسلط شد. لذا در فرایند زمان فقه 
به وسیله قانون موضعه از حیات اجتماعی جهان اسالم 
خارج شد. چون فقه نحیف تر و الغرتر از آن بود که 
بتواند به مسایل روز جامعه پاسخ بدهد و مشکالت را 

حل کند. 
حسب  بر  دین  مواد  جواز  منطق  سیاسی  عرصه  در 
مصلحت گرایانه  تفسیر  شد.  مطرح  وقت  مصلحت 
حیات  ترتیب  بدین  نمود.  تاریخی  را  دین  دین،  از 
و  نموده  تنزل  خود  معنوی  موقعیت  از  اسالم  معنوی 
وارد مرحله اجتماعی و تاریخی شد و در حصار ماده 
و یک نظام اجتماعی مادی محصور گردید. در نتیجه 
حکومت اسالمی  شکل خود را نیز عوض نمود و دین 
عربی  امپراطوری  یک  قالب  در  نبی  سیره  و  اسالم 
عینیت یافت. در نتیجه تقلیل دین به امر مادی، دین نیز 
ملزم است که از قوانین جهان طبیعت پیروی کند. امر 
مادی زمانی و مکانی است و روزی از میان می رود. به 
همین خاطر است که امروزه برای دین در عرصه های 
است و حداقل در  نظر گرفته شده  در  بدیل  مختلف 
عرصه حیات اجتماعی، ایده ی بی نیازی از دین مطرح 

شده است. 
مسلمانان  بر  غربی ها  سلطه  نیز  اجتماعی  عرصه  در 
درونی  قدرت  به  اتکا  به جای  مسلمانان  شد.  غالب 
َعلَی  »أَِشّداُء  به غیر روی آوردند. دیگر آموزه  خود، 
این  منطق  چون  شد.  عکس  بر  بَینَُهم«  ُرَحماُء  الُکّفاِر 
در  قومی  حاکم  و  عصبی  مصلحت  منطق  با  آموزه 

جهان اسالم سازگار نیست. 
پویش  و  استقالل  رفتن  دست  از  بر  عالوه  نتیجه  در 
تمدنی جهان اسالم، تمدن غرب نیز در جوامع اسالمی 
شکل نگرفت و ظهور در کسوت تمدن غرب نیز برای 
در  آن  رشد  زمینه های  و  بسترها  زیرا  نشد؛  ممکن  ما 
ریشه های  بودن  ویران  به دلیل  نبود.  فراهم  ما  جوامع 
از غرب  که  فکری  آزادی  حتا  ما  تمدنی  و  فرهنگی 
همان  اسالمی  جایگزین  جوامع  در  شد،  گرفته  وام 
نظام های استبدادی کهن شده و مغز متفکر این جوامع 
شد. این جاست که یک نوع وارفتگی و وابستگی عام 
آن  شاهد  امروز  ما  که  آمد  بوجود  اسالم  جهان  در 
هستیم. دیگر نه از علوی جامعه اسالمی  خبری است 
و نه از سلطه مسلمین بر کفار و نه از عزت و سربلندی 

خداوند، رسول و مومنین. 
میراث  و  سنت  نهادن  کنار  بحران  از  رهایی  راه حل 
به آزاداندیشی و تفکر  بازگشت  بلکه  نیست،  گذشته 
اجتماعی است؛ یعنی بحران از همان جا که پیدا شده 
است باید درمان گرد. باید امکان آزادي تفکر و عقیده 
اجتماعی  تدبر  و  اجتهاد  و  تفکر  و  بررسی  و  و بحث 
با یک نشاط فکري و اجتماعی است  فراهم گردد و 

که می توان امید توسعه و پیشرفت را داشت.
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نقل و  اندیشیدن است. دو ویژگی که  به عنوان روش 
نموده   معرفی  انسانیت  جوهر  به عنوان  را  آن ها  وحی 

است. 
بین  از  اسالمی  و  جوامع  بر  فردي  تفکر  شدن  مسلط 
بسیار  نتایج  اجتماعی  تفکر  و  فکری  استقالل  رفتن 
از جهت  است.  داشته  مخرب در عرصه های مختلف 
از مسلمانان سلب  فردی و روانی، استقالل شخصیتی 
یافته است. ریشه   شده و آن ها متکی و مقلد پرورش 
در  منفی  توکل گرایی  و  جبر انگاری  و  تقدیرگرایی 
برهه  یک  در  غیر  به  اتکا  این  است.  نهفته  امر  همین 
اتکا  قالب  به دلیل قوی بودن احساس دینی در  تاریخ 
و  تجلی  ماورایی  تقدیرگرایی  و  ماورایی  نیروهای  به 
نمود یافته است. روی دیگر این سکه احساس حقارت 

و کوچکی مسلمانان در مقابل تمدن غرب است. 
تقلید بی چون و چرا از تمدن غرب و مبهوت شدن در 
برابر زرق و برق تمدن جدید به روحیه تقلیدگری ما 
و شکل نگرفتن یک شخصیت مستقل ریشه دارد. به 
بیان دیگر، پیروی مطلق از تمدن غرب صورت دیگر 
اتکا به نیروهای ماورایی است که در جوامع سکوالر 
و نومید از دین و نیروهای ماورایی رخ می دهد. یعنی 
غیر  نظم  به  که  شد  سبب  دینی  نظم  از  شدن  نومیدن 

دینی به عنوان راه حل روی بیاورند. 
در عرصه فرهنگ نیز رویش و استقالل فرهنگی خود 
را از دست دادیم؛ افول آزاداندیشی و تفکر اجتماعی 
سبب شد که نه تنها سایر علوم بلکه علوم اسالمی  نیز 
شود.  انحطاط  دچار  و  نکند  اسالمی  رشد  جامعه  در 
عقالنی  تفسیر  بر  ظاهرگرایانه  و  عامیانه  تفسیر  غلبه 
انتقاد  و  بحث  هرگونه  ممنوعیت  و  اندیش  ژرف  و 
پیرامون تفاسیر ظاهری قرآن، نشانه افول آزاد اندیشی و 
انجماد فکری در عرصه تفسیر قرآن به عنوان مهم ترین 
اجتماعی  حیات  در  فرهنگ ساز  کانون  اصلی ترین  و 
مسلمین است. جمود ورزی به مصادیق مادی و طبیعی 
ظاهر قرآن و غفلت از معانی و مصادیق متعالی کالم 
وحی، باعث شد که صورت بر محتوا غلبه کند. غلبه 
جنبه  محتوا  که  است  شده  باعث  محتوا  بر  صورت 
داده و محتوا  از دست  را  تمدن سازی خود  پویایی و 
به صورت خاصی از زندگی محدود شد؛ سبکی که 
قابلیت بازتولید در جوامع دیگر را نداشته و به مسایل 
دیگر  نشانه  نیست.  و  نبوده  پاسخگو  دیگر  زمان های 
تقدم  قرآن،  تفسیر  در  اندیشه  و  عقل  کردن  ایزوله 
حدیث بر قرآن و تفسیر آیات قرآن بر اساس حدیث 
است. معنای این سخن نفی اعتبار عقل و خرد در فهم 
یعنی کالم خداوند در ذات خود  است؛  قرآن  آیات 
مبهم یا فاقد معنا است و برای فهم آن باید به کلمات 

َولَِرسولِِه  ُة  الِعزَّ  ِ » َوِلَّ می فرماید:  قرآن  در  خداوند 
»»االسالم  می-فرماید:  پیامبر  هم چنان  و  َولِلُمؤمِنیَن« 
یعلوا و الیعلي علیه«، اما جوامع اسالمی  به عنوان بستر 
تاریخ،  طول  در  کریم  قرآن  فرمایش  این  تحقق  و 
در  و  بدترین شرایط  در  در شرایط حاضر  مخصوصا 
وضعیت  می برند؛  سر  به  فراگیر  و  عمیق  بحران  یک 
برتری  و  علو  از  تنها  نه  اسالم  جهان  در  حاکم  سیاه 
مسلمین، عزت و سربلندی مومنین خبر نمی دهد، بلکه 
جوامع  وارفتگی  و  درماندگی  و  حقارت  و  ذلت  از 
شاید  دارد.  حکایت  تمدن ها  دیگر  برابر  اسالمی  در 
بتوان گفت که بحرانی ترین مناطق جهان، در وضعیت 
حاضر، جهان اسالم و جوامع اسالمی است. در حال 
حاضر کلیت جهان اسالم به کانون ناامنی، جنگ های 
سیاسی،  بی ثباتی  خشونت،  وحشت،  ترور،  داخلی، 
فرهنگی،  و  اقتصادی  فراگیر  فقر  بی سوادی،  و  جهل 
اعتیاد،  صنعتی،  کشورهای  محصوالت  مصرف کننده 
قاچاق، باالبودن نرخ مرگ و میر، بی کاری، بی عدالتی، 
بی هویتی، نومیدی، و نژادپرستی و صدها نوع مسایل 

این چنینی تبدیل شده است. 
صادق  کالم  این  با  شامل  و  عام  عقب ماندگی  این 
مصدق: »االسالم یعلوا و ال یعلی علیه« سازگار نبوده 
و به شدت آن را به چالش می کشد. این چالش زمانی 
از  حداکثری  و  اندماجی  تفسیر  که  می شود  مشدت 
اسالم ارایه می شود و اسالم دین سامان دادن به زندگی 
اینجایی و اکنونی و زندگی آن جهان معرفی می شود.  
حتا مضاف بر آن ساختن دنیای انسان  مقدم بر ساختن 
جهان  که  استدالل  این  با  می شود.  قلمداد  آخرت 
بنابراین،  می شود.  ساخته  دنیا  همین  مجرای  از  دیگر 
اسالم باید یک دنیای متعالی برای مسلمانان به ارمغان 
می آورد، ولی در عمل عکس آن اتفاق افتاده است. 
جوامع اسالمی وابسته و متکی به کشورهایی است که 
داده  مسلمانان  به  را  آن ها  بر  شدن  غالب  نوید  اسالم 

است. دلیل این واگشتگی و پسماندگی در چیست؟ 
نگاه  باید  برای فهم وضعیت موجود  از جهت روشی 
یکنواختی  به دلیل  همین رو،  از  باشیم.  داشته  تاریخ 
انحطاط جهان اسالم در صده های اخیر ناگزیر هستیم 
که علت العلل انحطاط را در صدر اسالم جستجو کنیم 
تا  کنیم  تحلیل  دیگری  پی  یکی  را  و سپس حوادث 
که  می دهد  نشان  بررسی  برسیم.  موجود  وضعیت  به 
بحران موجود در جوامع اسالمی، در بحران و اختاللی 
آن  گرفتار  اسالم  صدر  در  دینی  نظم  که  دارد  ریشه 
نیز به یک اصل  شده است؛ بحران و اختالل مذکور 
بر  استبدادی  و  فردی  تفکر  غلبه  آن  و  برمی گردد 
آزاد اندیشی به عنوان جوهر انسانیت و تفکر اجتماعی 

مسلط شدن تفکر فردي 
بر جوامع اسالمی  و از بین 

رفتن استقالل فکری و تفکر 
اجتماعی نتایج بسیار مخرب 

در عرصه های مختلف داشته 
است. از جهت فردی و 

روانی، استقالل شخصیتی از 
مسلمانان سلب شده و آن ها 
متکی و مقلد پرورش یافته 

است. ریشه  تقدیرگرایی 
و جبر انگاری و توکل گرایی 
منفی در همین امر نهفته 
است. این اتکا به غیر در 

یک برهه تاریخ به دلیل قوی 
بودن احساس دینی در قالب 

اتکا به نیروهای ماورایی و 
تقدیرگرایی ماورایی تجلی و 
نمود یافته است. روی دیگر 
این سکه احساس حقارت و 
کوچکی مسلمانان در مقابل 

تمدن غرب است. 

بحران امروز ما از کجا آغاز شد؟

ACKU



  وحید پژمان ـ روزنامه نگار مقیم آتن

 دای چوبانی
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تا 65 صدها هزار شهروند افغانستان خانه و کاشانه خود 
و  ایران  به خصوص  کشورها  دیگر  به  و  کرده  ترک  را 

پاکستان پناه بردند. 
با شدت گرفتن  افغان ها  و آوارگی  مهاجرت  موج دوم 
آغاز  مجاهدین  مختلف  احزاب  بین  داخلی  جنگ های 
شد. موج دوم مهاجرت داخلی بود. من در سال های 72 
مختلف  والیات  از  نفر  هزاران  آوردن  پناه  شاهد   73 و 
آن  در  که  هرات  شهر  به  هلمند  و  فراه  کابل،  جمله  از 
با ظهور  اما  از آرامش نسبی برخوردار بود، بودم.  زمان 
دیگر  بار  ترور یک  و  برقراری وحشت  و  طالبان  گروه 
نفر  ده ها هزار  و  مرزها شد  راهی  افغان  پناهندگان  سیل 
از راه های مختلف از کشور خارج شده و به کشورهای 

مختلف پناه بردند. 
امیدی  روزنه  جدید،  دولت  استقرار  و  طالبان  سقوط  با 
و  شد  پیدا  کشورها  دیگر  در  آواره  افغان های  برای 
مردم دسته دسته از کشورهای همسایه و حتا کشورهای 
و  امنیت  بازگشتند.  کشور  به  ذوق  و  شوق  با  اروپایی، 
آرامش نسبی برقرار بود و بازسازی آغاز شده بود، همه 
چیز نشان از شروعی نو برای مردم افغانستان داشت. اما 
صلح و ثبات دیری نپایید و جنگ و درگیری و ترور و 
سال  از  بعد  و  شد  آغاز  دوباره  وحشت  و  بمب گذاری 
2011 و اعالم تصمیم امریکا برای خروج نیروهایش از 
افغانستان شدت گرفت. در کنار طالبان، باندهای تبهکار 
مراکز قدرت  به  وابسته  و  غیر قانونی  و گروه های مسلح 
و موجی  مردم سلب کرده  از  را  آرامش  و  نیز آسایش 
انتقام کشی در کشور  از خشونت و ترور و آدم ربایی و 
براه افتاد. امروز، همه این عوامل دست به دست هم داده 
تا یک بار دیگر ترس و ناامیدی و یاس بر فضای عمومی 
وطن  جالی  فکر  به  را  بسیاری  و  انداخته  سایه   جامعه 

انداخته است. 
و  پاسپورت  صدور  ادارات  مقابل  طوالنی  صف های 
از  اروپا  خاک  به  افغان  پناجوی  ده ها  همه روزه  ورود 
راه های غیرقانونی و خطرناک شاهدی به این مدعاست. 
که  امریکایی  یک  با  داشتم  صحبتی  پیش  روز  چند 
معتقد  و  بود  کرده  کار  و  زندگی  افغانستان  در  سال ها 
اقتصادی  مهاجران  بلکه  نیستند  پناهنده  افغان ها  که  بود 
با  هستند چون به نظر او اوضاع در افغانستان در مقایسه 
بد  هم  زیاد  سودان،  و  عراق  و  سوریه  مثل  کشورهایی 
با  نکردم.  تعجب  زیاد  فکرش  طرز  از  نمی رسد.  به نظر 
وجود این که سال ها در آنجا کار کرده بود و زبان فارسی 
را هم به خوبی صحبت می کرد اما او یک افغان نبود. در 
حقیقت باید افغان باشی تا بتوانی درد و رنج و احساس 
ناامنی هرروزه و ناامیدی یک افغان را در افغانستان امروز 

درک کنی. 
از  است  پر  آتن،  مرکز  در  ویکتوریا  پارک  روزها  این 
مسافران تازه از راه رسیده، از کودک نوزاد گرفته تا زنان 
و مردان سالخورده. خسته، درمانده، گرسنه و بی سرپناه. 
هزاران نفر هم، هم اکنون در ترکیه و صربیا و مقدونیه 
و مجارستان و دیگر کشورها در راه هستند، همگی در 
دنیا خطر در  امید و یک  و  امنیت  و  جستجوی آرامش 
پیش رو. در داخل کشور هم کم تر خانه و خانواده ایست 
که همگی یا یکی از اعضای فامیل به فکر بیرون رفتن از 
کشور نباشد. از کارگر و کارمند گرفته تا داکتر و استاد 

دانشگاه و بازاری و کاسب. 
چه باید کردش را هیچ کس به درستی نمی داند، اوضاع 
است.  دشوارتر  و  پیچیده تر  می کنیم،  تصور  آنچه  از 
به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار شدن است و دوباره 

سال های سختی در پیش روست. 

موضوع هجوم بی سابقه پناهندگان به سوی قاره اروپا در 
چند هفته اخیر، سرخط و موضوع بحث، تمام رسانه های 
تحلیلگران  و  سیاستمداران  رسانه ها،  به خصوص  و  دنیا 

اروپایی بوده است. 
پناهجویانی که قصد  از  تن  هزار  به  نزدیک  غرق شدن 
داشتند از راه دریا خود را به اروپا برسانند، در کم تر از 
دو ماه گذشته و ورود تعداد به مراتب بیشتر این افراد به 
اروپا توجه ها را بیشتر از هر وقت دیگر، به این موضوع 

جلب کرده است. 
در روزهای اخیر نیز انتشار عکس های دلخراش قربانیان 
عکس  گسترده  نشر  به خصوص  و  دریایی  حوادث 
کودک پناهجویی که غرق شده و آب جسد بی جانش 
شبکه های  و  رسانه های  در  بود،  آورده  ساحل  به  را 
شدید  عکس العمل  و  داده  تکان  را  دنیا  اجتماعی، 
سیاستمداران  و  مدنی  فعاالن  بشری،  حقوق  نهادی های 

برجسته اروپا را به دنبال داشت. 
در کنار ده ها هزار پناهنده از کشورهای سوریه و عراق 
با  روزه  همه  که  افریقایی  کشورهای  و  ایران  و  لیبی  و 
تالش  خانواده های شان  و  خود  جان  انداخت  خطر  به 
نیز  افغان  زیاد  تعداد  برسانند،  اروپا  به  را  خود  می کنند 
حضور دارند. افغان های پناهجو از نظر تعداد، طبق آمار 
رسمی  بعد از پناهجویان سوری در مقام دوم قرار دارند 
افغان از راه دریا وارد جزایر  و روزانه دوصد تا سه صد 
این  به  تن  افغان هایی که  تعداد  یونان می شوند.  مختلف 
امسال  سفر پرمخاطره و طوالنی و طاقت فرسا می دهند، 
دو  تا  است.  پیدا کرده  افزایش  تصوری  غیر قابل  به طور 
سال پیش اکثر افغان ها یی که به یونان می رسیدند، از بین 
ایران زندگی  بودند که سال های طوالنی در  افغان هایی 
می کردند و یا حتا همان جا به دنیا آمده و تحصیل کرده 
بودند. این دسته از افغان ها از یک طرف با افزایش فشار 
مواجه  ایران  ترک  برای  مهاجران  بر  ایران  حکومت 
حال  امنیتی  اوضاع  به  توجه  با  سو  دیگر  از  و  هستند 
بازگشت  برای  تمایلی  و  انگیزه  هیچ  افغانستان،  حاضر 
سفر  خطرات  می دهند  ترجیح  و  نداشته  کشورشان  به 
سبز  قاره  راهی  و  خریده  جان  به  را  اروپا  به  غیرقانونی 
شوند. از دوسال به این طرف اما، به مرور به تعداد کسانی 
مستقیمن از افغانستان به سمت اروپا می آیند اضافه شده 
و امروز بعد از گذشت دو سال تعداد آن ها به اندازه ای 
افزایش یافته که می توان نام کوچ دسته جمعی را به آن 

داد. 
مردم افغانستان سال هاست با خاطرات جنگ و آوارگی و 
مهاجرت آشنا هستند. موج اول مهاجرت گسترده افغان ها 
افغانستان  اشغال  و  کمونیستی  نظام  آمدن  کار  روی  با 
بین سال های 58  ارتش شوروی سابق آغاز شد.  توسط 

فیسبوک به تازگی تصمیم گرفته است 
را  »نمی پسندم«  یا  »دیسالک«  گزینه 
قرار  اگر  کند.  اضافه  اش  صفحه  به 
سقوط  دکمه  این  بخاطر  دولتی  باشد 
افغانستان  دولت  آن  شک  بدون  کند، 
نپسندیدن  که  حاال  همین  بود.  خواهد 
پست های صفحه ارگ و بقیه اداره های 
می خواهد،  حوصله  خیلی  افغانستان 
سه  افغانستان حاضرند  شهروندان  اکثر 
دقیقه وقت شان را صرف نوشتن یک 
است  بهتر  بکنند.  دار  لعاب  کامنت 
بجای »نمی پسندم«،  فیسوک دکمه های 

ضرورتر دیگر را اضافه کند. مثاًل؛
»خداوند جنت نصیبش کند و برای شما 
صبر جمیل می خواهم«: زاکربرگ باید 
درک کند که اعالن فوتی را نمی شود 
»الیک« زد، نه »دیسالیک«. راه حلش 
است.  جدید  گزینه  نمودن  اضافه 
الیک  عالمت  فیسبوک  که  همانطور 
این  عالمت  گذاشته،  بلند  شصت  را 
یکی را دو دست دعا که به آسمان بلند 
شده، بگذارد. خود عزادار می فهمد که 

طرف غمشریکی دارد. 
»تقرری بجا و شایسته شما را به صفت 
برای  و  می کنم  عرض  تبریک  مشاور 
الزم  دارم«:  آرزو  مزید  موفقیت  شما 
نیست هر روز شصت بار ما این جمله را 
تایپ کنیم. یک دکمه باشد، راحت تر 
می فشاریم. عالمت این جمله را عجالتاً 
را  ها  خواهرزاده  از  یکی  عکس 
زاکربرگ می تواند یک  بعداً  بگذارد، 
انتخاب  روی  تا  کند  استخدام  مشاور 

یک عالمت خوب تر کار کند. 
باشید.  داشته  بی خطر  و  خوش  »سفر 
و  رها کردی  را  ما  هم  تو  ناجوان!  ای 
رفتی. کجا بخیر؟«: عالمت دکمه برای 
این جمله را من نتوانستم خالصه کنم. 
یک  »سفر خوش«  برای  می شود  یعنی 
»ناجوان«  برای   ، گل  یک  و  طیاره 
را رها  »ما  برای  ماهه،  یک طفل شش 
موسیقی  عالمت  یک  رفتی«  و  کردی 
و برای »کجا بخیر« یک عالمت سوالیه 
بزرگ گذاشت؛ اما این دکمه با چنین 
می شود.  بدقواره  خیلی  عالمت های 
یک  را  جمله  خود  همین  است  بهتر 

دکمه بسازد. 
دولتمردان  وقت ها  بعض  قندولک!«:   «
ما کاری می کنند که هیچ بزرگ سالی 
نمی تواند انجام دهد. مثال یک ولسوالی 
می کند.  العملیات«  »ممنوع  را  کامل 
الیک  را  کار  این  به  مربوط  خبرهای 
دیسالک  است؛  ملی  خیانت  بزنیم، 
ناراضی  و  راضی  برادر  دل  بزنیم، 
می شکند. اینجا فقط دکمه »قندولک« 
خوب می چسپد. هم بزرگی ما را نشان 
می دهد، هم طرفین خوشحال می شوند. 

دکمه های ضروری
 در فیسبوک

دای چوپانی مهاجرت 
موج سوم 

این روزها پارک ویکتوریا در مرکز آتن، پر است از مسافران تازه از 
راه رسیده، از کودک نوزاد گرفته تا زنان و مردان سالخورده. خسته، 
درمانده، گرسنه و بی سرپناه. هزاران نفر هم، هم اکنون در ترکیه و 
صربیا و مقدونیه و مجارستان و دیگر کشورها در راه هستند، همگی 

در جستجوی آرامش و امنیت و امید و یک دنیا خطر در پیش رو. 
در داخل کشور هم کم تر خانه و خانواده ایست که همگی یا یکی از 

اعضای فامیل به فکر بیرون رفتن از کشور نباشد. از کارگر و کارمند 
ACKUگرفته تا داکتر و استاد دانشگاه و بازاری و کاسب. 



با  اتومی  بین المللی  توافق  اجرای  امریکا رسما 
است.  گذاشته  اجرا  به  سپتامبر   17 از  را  ایران 
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا، با انتشار 
امریکایی  دیپلومات  نمادین  طور  به  بیانیه ای 
»استفن مول« را به عنوان مسوول اجرای توافق 
آخرین  سنبله   26 کرد.  تعیین  ایران  با  اتومی 
روز از مهلت شصت روزه کنگره امریکا برای 
با  تصمیم گیری درباره توافق بین المللی اتومی 
کشور  این  میان  جوالی   14 در  که  بود  ایران 
امضا رسید.  به  و شش قدرت جهانی در وین 
اکثریت  که  امریکا  جمهوری خواه  نمایندگان 
کرسی های کنگره این کشور را در اختیار دارند 
در تالش های پی در پی شان برای جلوگیری از 

اجرای توافق اتومی با ایران ناکام ماندند. 
 در پایان مهلت 60 روزه بررسی توافق اتومی 

افغانستان  برتر  لیگ  رقابت های  سلسله  در 
بین  مسابقه  سنبله   27 جمعه  روز  روشن، 
تیم های موج های آمو و ده اباسین سپی برگزار 
دو  این  بازیکنان  بین  بازی  اول  نیمه  گردید. 
تیم بدون کدام نتیجه به پایان رسید. در نیمه 
دوم بازی در دقیقه 69 نخستین گل این بازی 
به  آمو  تیم موج های  بازیکن  احمدی  توسط 
نتیجه  با  ثمر رسید. بازی بین دو تیم متذکره 
یک بر صفر به نفع تیم فوتبال موج های آمو 
خاتمه یافت. موج های آمو در بازی نیمه نهایی 

با تیم دمیوند اتالن روبه رو خواهد شد.

رییس جمهوری  اوباما،  بارک  کنگره،  توسط 
مذاکره کننده  گروه  از  قدردانی  برای  امریکا، 
کری  جان  توسط  که  ضیافتی  در  امریکایی، 
در وزارت امور خارجه امریکا ترتیب داده شد 

شرکت کرد.
به همین مناسبت اوباما گفت : »توافق هسته ای 
با ایران امنیت امریکا و متحدانش در خاورمیانه 
و هم چنین امنیت جهان را تقویت خواهد کرد.« 

تیم فوتبال موج های آمو توافق اتومی با ایران رسما به اجرا گذاشته شد
با شکست دادن اباسین به 

نیمه نهایی راه پیدا کرد
اطالعیۀادارۀتصفیۀکابلبانک

تصفیۀ کابل بانک در نظر دارد به اساس حکم محاکم ثالثه و حکم فقره )1( ماده 
)85( قانون بانک داری و عدم استفاده مقروضین از مزایایی طرزالعمل تشویقی 
تسریع روند تصفیۀ کابل بانک، یک  دربند حویلی به مساحت 350 متر مربع واقع 
گذر سه دوکان مزار شریف مندرج قباله خط شرعی بیع جایزی شماره         مؤرخ 
کارته  واقع  از جمله 1260  مشاع  زمین سهم  مترمربع  موازی 420  و   1385/2/5
شفاخانه شهرمزار شریف مندرج قباله خط قطعی شماره         مؤرخ 1386/2/29 
که باالی آن مارکیت تجارتی بنام شیرخان سلطانی اعمار گردید، درمقابل قرضۀ 
شرکت جاویدان لمتد به ریاست محترم حاجی شاه محمد ولد شیر محمد تحت 

تضمین کابل بانک اسبق میباشد.
و  مؤسسات خصوصی  اشخاص،  برساند.  فروش  به  مزایده  و  داوطلبی  طریق  از 
دولتی خواهش خریداری آنها را داشته باشند درخواستی های خویش را از تاریخ 
نشر اعالن الی 14 روز کاری به دفتر مرکزی زون شمال دافغانستان بانک واقع 
شهر مزار شریف تسلیم نموده، شرطنامه ومشخصات را مالحظه و تضمین نقداً اخذ 
میگردد. به مالکین جایدادهای فوق الذکر نیز ابالغ میگردد، تا در روز داوطلبی و 

مزایده درجلسه حاضر باشند، درغیر آن حق شکایت را نخواهند داشت.
شماره تماس )0744597274(

اطالعیۀادارۀتصفیۀکابلبانک
تصفیۀ کابل بانک در نظر دارد به اساس حکم محاکم ثالثه و حکم فقره )1( ماده 
)85( قانون بانک داری و عدم استفاده مقروضین از مزایایی طرزالعمل تشویقی 
تسریع روند تصفیۀ کابل بانک، موازی هفت جریب وهفت بسوه  و هفت بسواسه 
زمین واقع گذر جغدک و 173.74 متر مربع زمین که باالی آن مارکیت تجارتی 
انصاری اعمار گردیده واقع دروازه بلخ شهر مزار شریف  مندرج قباله خط شرعی 
بیع قطعی شماره           مؤرخ 1385/2/2 مرتبۀ محکمۀ ابتدائیه مرکز والیت بلخ 
در مقابل قرضۀ شرکت مهرزاد انصاری لمتد به ریاست محترم عصمت اهلل ولد 

مهر اهلل تحت تضمین کابل بانک میباشد.
و  مؤسسات خصوصی  اشخاص،  برساند.  فروش  به  مزایده  و  داوطلبی  طریق  از 
دولتی خواهش خریداری آنها را داشته باشند درخواستی های خویش را از تاریخ 
نشر اعالن الی 14 روز کاری به دفتر مرکزی زون شمال دافغانستان بانک واقع 
شهر مزار شریف تسلیم نموده، شرطنامه ومشخصات را مالحظه و تضمین نقداً اخذ 
میگردد. به مالکین جایدادهای فوق الذکر نیز ابالغ میگردد، تا در روز داوطلبی و 

مزایده درجلسه حاضر باشند، درغیر آن حق شکایت را نخواهند داشت.
شماره تماس )0744597274(

اطالعیۀادارۀتصفیۀکابلبانک
تصفیۀ کابل بانک در نظر دارد به اساس حکم محاکم ثالثه و حکم فقره )1( ماده 
)85( قانون بانک داری و عدم استفاده مقروضین از مزایایی طرزالعمل تشویقی 
میباشد  مشاع  سهم  دو  که  حویلی  دربند  یک  بانک،  کابل  تصفیۀ  روند  تسریع 
فعاًل باالی آن مارکیت تجارتی بنام الماس اعمار گردیده  واقع گذر سه دوکان 
بیع قطعی          شهر مزار شریف یک سهم مشاع آن را که مندرج قباله خط شرعی 
غرب  واقع  زمین  مربع  متر   )2000( موازی   ،1385/09/19 مؤرخ  شماره        
ادارۀ  زراعت والیت بلخ مندرج قباله خط شرعی بیع قطعی شماره         مؤرخ 
بلخ   والیت  زراعت  ادارۀ  غرب  واقع  مربع  متر   )2250( موازی  و   1385/06/19
مندرج قباله خط شرعی بیع قطعی شماره          مؤرخ 1385/09/19 مرتبۀ محکمۀ 
نهر شاهی والیت بلخ در مقابل قرضۀ شرکت ابوذر سخی یار به ریاست محترم 

غیاث الدین ولد محمد علی تحت تضمین کابل بانک میباشد.
و  مؤسسات خصوصی  اشخاص،  برساند.  فروش  به  مزایده  و  داوطلبی  طریق  از 
دولتی خواهش خریداری آنها را داشته باشند درخواستی های خویش را از تاریخ 
نشر اعالن الی 14 روز کاری به دفتر مرکزی زون شمال دافغانستان بانک واقع 
شهر مزار شریف تسلیم نموده، شرطنامه ومشخصات را مالحظه و تضمین نقداً اخذ 
میگردد. به مالکین جایدادهای فوق الذکر نیز ابالغ میگردد، تا در روز داوطلبی و 

مزایده درجلسه حاضر باشند، درغیر آن حق شکایت را نخواهند داشت.
شماره تماس )0744597274( 
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Tender number: 83211277 

 

The German Foreign Office, in coordination with the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, 
has asked the GIZ (German Technical Cooperation) to set up the PCP project. 

The PCP Literacy Component conducts literacy courses in order to implement these courses effectively, 
a training classroom has been created for all Northern districts.  One Training classroom consisting of 
two 20 foot containers including additional roof structure, concrete foundation blocks, solar power unit, 
cabling and outer gravel area. These containers are already constructed and has been used as literacy 
classrooms. Atmospheric conditions followed by reaction of elements like shrinkage and thermal 
movement which caused damages to some part of container classrooms. For this project PCP literacy 
unit wants to repair damaged parts. To claim the tender documents for the bidding process of the 
mention project, therefore GIZ request all the experienced companies in the field of conex repair and 
manufacture to send their interest letter along with Company profile references to tenders-afg@giz.de 
until the 23rd September 2015.  

 

ری های بین المللی آلمان( تقاضا کرده اند تا دفتر خارجه آلمان با همکاری دولت اسالمی افغانستان از جی آی زید )سازمان همکا
   کند. پروژه پی سی پی را آغاز 

ایجاد نموده است و برای تطبیق هرچه بهتر برنامه یک  سوادآموزی رادرسی ( صنف های PCPپی سی پی )بخش سواد اموزی  
 ،فوت همراه با سقف فلزی )آهن چادر( 20دو کانتینر  شاملواحد صنف برای  ولسوالی ها ساخته شده است که این صنف ساخته شده 

 تهداب کانکریتی، واحد برق آفتابی، کیبل کاری و جغل اندازی بیرون صنف میباشد. 

 گردیدهتخریب بعضی از بخش های صنوف درسی سواد اموزی به شرایط جوی که باعث  این صنف ها از قبل ساخته شده اند و بنا
عوت به عمل میاید که برای از تمام کمپنیهای که دارای تجربه در بخش کانسکس سازی میباشد د د.به ترمیم دار ضرورت است،

 الی تاریخ afg@giz.de-tendersبه ایمیل  خود رامشخصات )پروفایل( کمپنی و اشتراک در پروسه داواطلبی ریافت اسناد ب

) 23rd September, 2015 ) .ارسال نموده ممنون سازید 

 

Tender# 83209753 

دفتر همکاری های بین اللمللی آلمان جی آی زید با همکاری پولیس اتحادیه اروپا، وزارت امور داخله، لوی حارنوالی و انجمن مستقل 

 10برنامه آموزشی را در  20وکالء مدافع افغانستان در نظر دارد تا برای بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان ادارات مرتبط به تعداد 

 ایر نماید . والیت افغانستان د

بناء این اداره از تمام شرکت های مجرب که دارای تجربه و کارمندان مسلکی مرتبط باشند دعوت به عمل می آورد تا در پروسه 

 دان ( خویش را به ایمیل ادرسداوطلبی شرکت کرده و اسناد )جواز، سوابق کاری شرکت درین عرصه، و خلص سوانح کارمن

afg@giz.de-tenders  تا به تاریخSeptember,2015 st21  .ارسال نماید 

 

GIZ in cooperation with EUPOL, the Ministry of Interior, the Attorney General’s Office and the 

Afghanistan Independent Bar Association plans to conduct 20 trainings on Criminal Procedure Code and 

Access to Legal Aid System in 10 provinces of Afghanistan in order to enhance the capacity of the 

partners’ employees. 

Therefore, GIZ requests all consultancy companies with relevant experience and professional staff to 

join the tender by sending the company license, previous relevant experience, and CVs of professional 

staff to the email: tenders-afg@giz.de by 21st September, 2015 
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وسیه:  ر
و   بر سر اعزام نیر

به سوریه غور می کند

در نتیجه حمالت هوایی 
بریتانیا 330 عضو داعش 

کشته شده اند

سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که روسیه 
به  نیرو  اعزام  دمشق  درخواست  صورت  در 

سوریه را مد نظر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دمیتری پسکوف 
اساس  بر  کند،  درخواست  سوریه  »اگر  افزود:  
قرار  توجه  مورد  دو جانبه  گفتگوی  چارچوب 
خواهد گرفت. در حال حاضر، صحبت کردن 

در مورد فرضیات سخت است.«
رویترز به نقل از یک منبع ارتش سوریه گزارش 
انواع  تازگی  به  کشور  این  ارتش  که  بود  داده 
جدید سالح های هوایی و زمینی روسی را مورد 

استفاده قرار داده است. 
پیش از این،  سخنگوی پنتاگون هر گونه کمک 
نظامی مسکو به دمشق را محکوم کرده و گفته 
بود این امر مانع دستیابی به راه حل سیاسی برای 

بحران سوریه می شود.

از وزیر  نقل  به  به گزارش خبرگزاری رویترز، 
این کشور  جنگ  آغاز  زمان  از  بریتانیا  دفاع 
 330 کنون  تا  داعش  تروریستی  گروه  برضد 
تن از جنگجویان این گروه در حمله های هوایی 
بریتانیایی کشته شده اند. مقام های نظامی بریتانیا 
گفته اند در میان کشته شدگان افراد ملکی وجود 

ندارد.
بریتانیا عضو ایتالف مبارزه بر ضد گروه داعش 
به رهبری امریکا است. این کشور در ماه سپتامبر 
سال گذشته جنگ برضد داعش را آغاز کرد. 
عراق  خاک  در  داعش  ضد  بر  بریتانیا  جنگ 
دیوید  می رسد  نظر  به  اخیرا،  می  شود.  محدود 
جستجوی  در  این کشور  نخست وزیر  کامرون 
حمایت پارلمان بریتانیا برای گسترش مبارزه بر 

ضد داعش در داخل خاک سوریه است. 
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شمار کشته های حمله به پایگاه 
پشاور  نزدیکی  در  نظامی 
رسید.  نفر   30 به  پاکستان، 
سخنگوی  باجو  عاصم  جنرال 
 27 جمعه  روز  پاکستان  ارتش 
سنبله با اعالم این خبر افزود که 
نیروهای ارتش پاکستان 30 نفر 

از مهاجمان مسلح را کشتند.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
باجو گفت که مهاجمان از دو 
شده  نظامی  پایگاه  وارد  محور 
و به گروه های کوچک تقسیم 
شدند. او فزود شماری از آن ها 
و  رفته  پایگاه  مسجد  سمت  به 

16 نفر از نمازگزاران را کشتند. مقام نظامی پاکستان افزود که در این 
حمله یک افسر نیروی هوایی به دست مهاجمان کشته شد اما هویت 
نمازگزارن که جانشان را از دست دادند، هنوز مشخص نشده است. 

در این حمله هم چنین 22 نفر از جمله 10 سرباز زخمی شدند.
فرانسه  خبرگزاری  به  پاکستانی  طالبان  سخنگوی  دیگر،  سوی  از 
تلویزیون  بر عهده گرفته است.  پایگاه هوایی را  به  مسوولیت حمله 
پاکستان بخش هایی از پرواز هلی کوپتر های نظامی بر فراز محل مورد 

حمله را نشان داده است. 

این حمله در پایگاه هوایی بادابر در شهر پشاور در شمال غربی 
خیبر  ایالت  مرکز  پشاور  است.  گرفته  صورت  پاکستان 
پشتونخواه در پاکستان است. این منطقه قبیله ای  در نزدیکی مرز 
پاکستان  و افغانستان واقع شده و مرکز فعالیت نیروهای طالبان 
مورد حمله  بارها  تا کنون  پشاور  می آید.  به حساب  پاکستانی 
طالبان قرار گرفته است. در روزهای پایانی سال 2014 طالبان 
بر یک مدرسه نظامی در پیشاور حمله کردند که در نتیجه آن 

150 تن کشته شد.

30 کشته در حمله طالبان به یک پایگاه هوایی در پاکستان
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